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GÜNDELİK. GAZETE T. T. 24Temmuı 19~8 

Türkiye Limanlarında Kabotaj Gü.nü kutlanacak. 
Türk Kıyılarında 
Egemen olan Türk 
Tecim Fi/osudur. 

· Şeker fiyatları gene yükseldi Hava T eMikesini Bilenler 
Üye ya'l.lınına 

devam Ediliyor 
Bir Temmuz giinU 'fürk 

lirnanlarında ilk Kabotaj bay
ramı yaşatılacak . 

Lozan'cla koparıian kapitti
hlsyon ıincirinin tecimel ve 
finaı~sel kuramımı1.a sarılan 
~on parçası da on yıl önce 1 
renıımız günü koparılmış ve 
;urk sulurında kabotaj hakkı 
rurk sancağına, Türk kapitalı 
Ve 'rUrk işçisine verilmiştir. 

Bu bakımladır ki deniz te· 
cimiınizin ~eJişmesi vf: Türk 
kıyılarında Tiirk ka1.ancmın 
egernenJiği 1 Temmuzda hare
kete geçmiş ve lıu günkü er
demli durumu gelmiştir . 

On yıl önceye kadar kıyı
larımızda yabancı gemiler iş
!erniş ve Türk denizciliği bun
arın ezici rekabetleri karşısın 
da her yıl biraz daha geriliye
rek boğulup kalmıştı. 

Bu gOn adını bile anarken 
tlrPerdiği miz İmpa ratvrlu k si
Yasasınm bütün kötülllkleri 
gibi deniz tecimimizin orta 
rğ durumunda kalışına sebep· 
e 1'ürkUn ka1..ancım hiçe saya
~k. yabancılara genis ölçilde 
flltıyaz vermiş olmalarıdır. 

11 
Yabancılara kabotaj hakkı· 

~~ ~erilmesi kapitUlasyonlar 
rıhıyle eştir. 

bir ~abotajın başlang1Cmdun 
lıi 1i•ne kadar olan acıklı tari
ra~e göz atılacak olursa İmpa
ll 0rluğun en haşmetli 1..ama· 
\ııtı~a ııihayet bir lutuf olarak 
erıtct·... İ 

I' ıgı ve mparatorluk ku-
o~tnı eridikce bu lutfun bir hak r:

1
ralc YilzUmUze çarpıldığı gö-

~ Ur. 

orıu İlk kabotaj 1535 yılında 
İ"r tıcu Padişah Silleymanlo 
e.,.:nsa kralı birinci l<'ransova 
ve ~•nda yapılan andleşma iJe 
ıu1~ 1nıiştir. Bu andlaşma kapi-

syonıara da başlangıçtır. 
İkinci maddesinde : 

birb~ Her iki hilkümdur tebası 
her ırıerinin -memleketlerinde 
~hrtUrıu enwal ve emtiayı 
ı~r ~en nakletmekle serhestir
~er ıJe~ıiliyor. BLindan sonrn 
•rıcıteıu Padişah geldikce bu 
'-ll llŞrnalar yabancılar lehine 
t;ıt .~nıllış 1581 de UçOncil Mu· 
İle,; e 1597de üçüncü Mehmet 
'-lıa 604 de birinci Ahmelle 
lel"i knarak ondan sonrn gelen
~Qı 1I>ırdatam1yacak bir halde 

ıtrnıştardır . 
l...._ ~ .. ki ı· • ~ n ık sıwaşmdan sonra 
~-~~a ~onuşmaJarı sıralarında 
~~ren ,ın ellerinden kaçtığını 
~'"ıtı devletler bunu elden ka-
~ U:lllak için çok uğraşmışlar 

erkinlik savaşını başaran 

Fabrika Tüccara Şeker Verirken 
~ Navlundaki Tenzilatı Hesaba Katmahdır 
Nakliye Ücreti Olarak Kilo Başına 6 Kuruş Tutuyar. Son 
Gelerı Şekerden Vagonda 168 lira Fazla Navlun Alındı. 

-- ,----~~-----

lliikl1ıııetirı hiiyiik reduklir· ı 
lık yapnrak hayatı ucuzlatm1k · 
yoluıuln almak kararını verdi- · 
ği tedbirlerin ikincisi şeker Ü· 

zerinde gfirilldil. Başbakanın 
izahatından sonra Kamutayda 
şekerin ucnzlama~ı kanunu ka
bul edildi ve ayın on vedisin· . . 
den itibaren de tnptama alanı-

na konuldu. Kanuna göre şeke
rin fabrikada satış fi)'atı kes· 
mede 28 tozda 25 olacak diğAr 
yerlerdeki satışına da nakliye 1 

ücreti eklenecekti . 
Kanun gereğince Belediye· 

de uzun incelemelerden sonra 
Mersinde kesme şekerin 32, 
toz şekerin de 28 kuruştan sa
tılması kararlaştırıldı ve elde· 
ki stoklarda bu fiyat üzerin
den satıldı. 

daha :zam yapılarak satılması ve sair masrafı tutmaktadır ki 
kararlaştırıld1 ve bir gün önce bu da şekerin ucuzlamasmda-
«32» kuruşa satılan şel<er dUn ki amacı kaybedecek kadar 
«B4» e satıldı. ehemmiyetli bir yekOndur. 

Hu artış çevresinde yaptı· Devlet Demir Yolları tari-
ğımız araştırmaların sonucu ve fesinde bir değişiklik olmadı· 
artışın sebebi şudur : ğına göre rabrikanm tenzilAt· 

Fabrikadan Mersine kadar sız tarife üzerinden 168 Lira 
bir vagon şekerin nakliye ile· bir fazlalıkla nakliye Ucreli a1-
reti «522» liradır. Devlet De· ması hele şekerin ucuzlamasın 
mir Yolları bu navlunda tenzi- da ki amacla taban tabana zıttır 
ıat yaparak şimdiye kadar bir Halkın; hilkOrnetin dilediği şe · 
vagonun nakliye ilcreti olarak kilde şekeri ucuz yiyebilmesi 
«354» lira «65» kuruş almakta için fabrika bir defa yukarıda 
idi. Fabrika son gönderdiği anlattığımız 168 Lirayı bırak· 
şekerin faturasına nakliye ile- malıdır. 

reti olarak tenziUltsız 522 lira ÇünkU bunun fabrika ile 
koymuştur ki bu da bir vagon· bir ilgisi yoktur. Nihayet Dev. 
da 167 Lira 35 kuruş fark et- let Demir Yollarının nakliye 
mektedir ve dilnkil şeker satı- ücretinde yaptığı tenziUUtır . 
şına bu fiyat farkı eklenmiştir. İkinci olarakta Devlut Demir 
Devlet Demir Yollarının şeke- Yolları şeker nakliye tarife-
rin ucuzlamasiyle navlun ücre- sinde hiç olmazsa yOzde elli 
tinden tenzilatı kaldırdığını hiç bir tenziUlt yapmalıdır. O 1..a-

-·-
'J'Urk l lavn Knmmuııa leh

li keyi bilen Uye yazımına de
vnııı Pdil
mekledi ı·. 
Bir<; o k 
ynrtdaş lar 

kuruma ha~ 
vurarak fa 
kir olduk 
larırı dan 
)ıırl mü· 

dafaası için 
bUyük bir para vereınedikle· 

rinden üzüldüklerini bildirmek
le ve hava tehlikesine karşı 

gönülden kopan teberrülerde 
bulunmaktadırlar. 

Resmini koyduğumuz Mer
can karısı Gülsüm Hava Kuru
muna ziyneti ve bütün serveti 
olan bir beşi bir yerde altun 
vermiştir. Bu büyük duygulu 
Türk Anasını kutlarız. 

De11iz Bayran1ı 
Mersinde Geniş Bir 

Proğraın 
Evvelki gün fabrikadan ye. 

ni şeker gelmesi iizerine iş de 
değişti. Toptan şekeı· getiren 
'fecimer Belediyeye baş vura
rak teshit edilen fiyatın idare 
etmiyeceğini bildirdi. Fatura
lar nakliye ücretleri yeniden 
incelenerek bu defada evvelce 
tesbit edilen fiyata «2» kuruş 

sanmıyoruz . İlgili yerlerden '. man tren uğrağı yerlerde şekeri 
yaptığımız araştırmalarda bu 30-32 kuruş arasında yemrlk ! 
~nnncu vermiştir. ' milmkUn olacaktır ki şekerin , 

1 Temmuzda yapılacak olan 
Deniz bayramı hazırlıklarım 

görmek üzre kurulan komisyon 
geniş bir program hazırlamıştır 
bu programa göre haziramn 
otuz.uncu günüde şenlikler ya
pılacak ve l Temmuz. günü ve 
gecesi de karada ve denizde 

Şimdi şekerin fabrikadan ucuzlamasındaki maksat da ; 
tilccarııı eline gelinceye kadar ancak bu şel<ilde kendisini gl>s-
kiloda 6 kuruş nakliye ücreti terebilir. ' büyük tören yapılacaktır. 

Vehip Paşa işe karışmıyacak 
I-Iabeş İn1paratoru yeni bir diyevde bulundu 

Döğüşe girmiye niyetim yok. lslam hükô
metle;indende yardım istemedim, diyor 

Adisııbabn, 25 (A·A) • •Ha· \ ordusıımln komutanlık etmiyet•ek· 
vus,, uj:ınsı bildiriyor : lir. 

lmpilnıtor Haile Setasiye "Mu· Mıısrnf bi1.lm t11rafımızdan i}-

tin,, ııytıırına şıınlnrı söylemiştir. denmek nzre ötre bir heyetin bu· 
Hnrhe ı utııştul'duğunıuz takdir· raya gelipte ltalyanın sanılığı gibi 

de koınşıı lslllnı lllkcsinde Mıı- snldırmuı ııazırlnnmadığımızı ye· 
diğclnn yardım göreceğimiz bir rinde gerçinleşmes\ndc tahkik ct-
snnıdım ( zanc1un ) ibnrcttır. 

Kim ·eden b"r şey dilımıiş de· 
ğiliz, f<:Ski Osnıuıılı genf'ril lı Mt•h· 
mel Vehip buradadır. 

tırıkat söylendiği gibı Habeş 

yeni Türkiyenin temeli çöken 
Osmanlı Jrnparatorluğuııun ar-
t1ğ1 olmadığını anlamışlar ve 
ıiiirl yilz yıl kemirdikleri dış 

tecim ı.nzancmı Türk ulusuna 
'bıraknw_.lard1r . 

Lozaıı andlaşınasiyle tanı· 

nan Türkiiıı hakkı 19 Nisan 
1926 da kamutayda kanunlaş

mış ve l Temmuz 926 gününde 
de taptama alanına çıkarıla-

mcslni istiyoruz. 
Hııheşh tım tuırışsul lliyevlerini 

hir kem~ dnhu isbnt t•lnıek lçln 
uncegeyi yapıvorıım. 

rak Türk kıyılarında gemi iş

letmek hakkı Türk ulusuna 
geçmiştir. 

Bu gün Tilrk sularında ege 
men olan Tilrk tecim filosudur' 
Bundan öturUdUr ki bu ege
menliğe ba~langıç olan kabo-
taj kanununun onuncu yılını 
değeriyle denk durumda kut
lamıya hazırlanıyoruz. 

Rıza .Atilti. 

Yeni Yugoslav kabinesi 
Yeni Kabineyi Standinoviç Kurdu. 

Kurulan kabine geniş bir birlik hlıktinıetidir 
İç siyasaya dfızpn vereoeği uınuluyor • 

Belgrad : 24 ( A. A. ) -
Milan Standinoviç kablneyi 
teşkil etmiştir . 

Kabine aıağıda a-österiJdi
ği gibidir. 

Başbakan ve Dış bakana 
Standinoviç ; Sü ve Deniz. ba· 

. kam; General Jifkoviç1 İç ba
kam l\aroşetc, Münakalit ba -

iç isler Bakammll 
Kayseriden Ankaraya 

Döndüler 

Kayseri 25 ( A. A. ) - Dün -
dP.nberi şarımızda bulunan İç 
işler bakanı Şükrü Kaya Halk 

evini, Milzeyi, Uçak Fabrika
sım, yeni yapılan Bez Fabrika
sını gezmiş ve dün akşam An· 
karaya danmUştUr. 

kam, Spaho Bayındırlık bakana 

Boliç, eski Belgrad Şarbayı. 

Finans bakanı, Letidza sağlık 

sosyal bakanı, Pteka tarım 

bakam, Stankovinç Tüze ba

kam, Urbaniç bedeniye bakanı 

Kommenoviç orman ve maden

ler bakanı, Stafanoviç kültür 
bakam, Stoşoviç Devlet baka-

Ol ; 

Kabine saat 17 de and iç· 

mittir . 
Belgrad 24 ( A. A. ) -

Yeni kabine geniş bir birlik 

hllkumeÜdir. Yugoslav genel 

oyu yeni kabineyi çok iyi kar 

şılamaktadır. 
Hllki'ımet iiyeleri itibarile 

iç meselelerin kuin olarak 

kotarılabilmesi için gereken 

birliii elde edebilecektir 
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Gö:ıe Çarpanlar : G ii ın ii ş }) aralar Ticaret Kanununda Uzunyaylada atçılık 1·;;0 !e4~·Kelim~ j. Amerikalıların 
Kulakları Çınlasın 

Bizim lstanhul aı dalıa 
~PÇt'l'SP. Anwri~ayu taş 
cıkartaca k. 

Önümüzdekt Şubat 
başında tedavülden 

Yeni değişiklikler 

Yapılacak 

Ka~ SPl'i - ilimizde ku- iJ 

ı·ıılan V•~ lıi1tiin dikkati 
üzerinr. çekt•n htiyiik hıız 

dol\uma rahrikası ne ka· 
clar önemli ise gene ili. 
miziu bir dfl her giin bir 

()il kıla' 11'/.11 konıisyo-

1H111uu göııcftH'tiiği listeden 
okurlarmuıa her giin be, 

şer kr.lime sunuyoruz . 

kaldırılacak 

• Amerikaya gitmedik 
ama gidenlerin yaıdık
larrnı okuduk. Ajarıslarm 
cayır ca)·ır vernu~kd~ 
oldukları haberlerin hic 

936 yıhrım şubatına 

kathır giimilş nwctliyeler 
~lt·rk~z U:..ıukası ve ~lal 

Sarnlıldan larHf~ıHian lop
lanaral\ ledaviilclPn kal. 
dınlaca k lır. 

Ankara.lan gel~n liu

~·umlara göre ö~onoıui 

ha kanlığı Tica rel ve i f_ 

las kanuuumuz iizerinde 

hu gii nki'ı i hli yalla ra u Y

gu n olarak yapılması 

lazım g~len df>ğişiklil\IPri 

Li~tede cıkan nz Tür~ ce • • 
parça ,ıaha ht>define yak
laşmak i~in çalışan canlı 
bir fabrikası var: Uzuu
ya ~·la al yeliştirnwk böl

kP.liıuelerin osmanlleaları 

buıulın sonra ~aıett~auizde 
<...; 

kulla mlnu yaca k tıJ". 
• 

gtı. i.. 
Finans hakanlığının 

birisini kacarmadık. ini-• 
har mektepleı·i, Aşk mek-
tepleri, maymunla .evle
ıwn k admlar ve daha 
bin bir garip şeyl~r hf>p 
amerikacla olur. 

giinıiiş alımı için hazırla

dığı formüle gört' )'irmi 
kuruşluk giiıaıliş mecdi-

tetkik eltirmektedir. Ka
nuulara bilhassa A11onim 

şirketlerle kooperaliflP-r 

hak kandaki hiik iimler nok 

satı göriilmeklellir. Alı-

't eıiştirnu~ l>olgesinin 
hilgi merkezi ilimizin cok • 
şirin lıir ilçesi olan pt-
narh:ıştthr. Yeli~lirme 

hölg•~si ıw Sıva sın Sar-
,·eler 50, iki cereklik . . 

GeçenlertlP okuduk ; 
hir kadırı işiuıe engel 
oluyor diyt~ daha doğ
madarı karıııııda~i cocuUıı • t 

nıahkemey•~ \•ermiş. Anır.-

rika mahkemr.l~ride hu-
na hakacaklarnıış. Ame
ri~adan lhıha hunun gibi ... 
lıir cok hal ... rler duvmak 

• r 

miimkiindür. Fak.al ya . 
vaş yavaş is tan bulda 
a_merika)·a imreniyor ga
lı l>a !. . 

Hala dedi kodusu hil-
metli. Kız kı'lla nişanlan
mış aylarca baş haşa 
yaşaouşlar niha)'el mah
kenrnlik olmuşlar. Sanki 
kotrn islanbdlda binlerce 
h~kfır erkek hekar krt 
kırılmış gibi .• Bunlar ne~·-
e net. 

Her glirı _sokaklarırnla 
binlerce salıcı on hinlerc•~ 
esnafın ne idiğii belli ol .. 
madığı halde şimdi lnl-

' 

turnnışlar aıla eşeklerini 
muayene edeceklermiş, 

Beyuzillf1 ll Köprüy~, 
Hamala l 50 kilo "iik . 
taşıdıkları halıle bir lHc 
Prhahı hamiyet çık;trak 
yük arabalarını hinıa\'e 
ceıtıİ)P-ti kurmuşlar, ;o-
kaklarda ac binl~rce • 
çocuk dolaşırken bayan-
lar aç kedileri hima ve 
için hir yurd kurnyorla;· .. 
işin dahası var hic bir • 

mecdiyeltıı· nO, lwş ku-
ruşluk uwcdi \'t' Ct'rek lr.r·i . . 
15, gi'ımiiş ikilikler 6, 
gtimüş hir kuruşluklar da 
;; kurusa alınacaktır. . 
Kurıın gazetesi 

Fiatı yüz paraya 
indirdi 

l~ta 11 hu lda cıkmakla 
• 

olan Kurun g:•ıetP-si ~4 ·-
haıi ra n ~ayı~rntlsn itiha· 
reu satı~ riatını \'l°ız fla-. .. 
raya indırıuiştir . . Gaı~l•~ 
fialı intliriştle maksadını 

elraflıcu izah t'tmekde 
ve : «oku naca~ yazı hHC

mimizi nıuhafaza edlyo
ru·t. llt•r giin 8 - l 2 sa
lıirPtlP. P\' İ rıkir eok ha-. . 
her, verP.C«'~İı tlenwkle
dir. » Kurun basan kurul
tayuula verilen salıifel~rin 
~zallllması kararı na ilk 
olarak lathik elnwktledir. 
Fia tla rırrnl a \' ii1.tle iki .. 

• 

nacak ıwtict-~··~ göre karıurı 

projesi hazırlanacaktır. 

lngiliz · Alman Yakınlaşması 

Eski Alman muha
ripleri tezahüratla 

kartılandı 

Berliu - İngiht~l'P.YP 
gitmiş olan .\lman eski 

1 

muharipleri cliin Rrigthon 
şdarirule bliyfık lt'zahii
r·a lla karşı 1 an nıışl anlı r. 

Gt•ce lwledh·e tarafm-•. 
tla n a 1 ma nla r şert•f ine hi r 

ziyafet vermiştir. Ziya
fetle lu"h~di ye haşkaıı ın
tlaıı başka gt\w~ı·al L~ d 
ile hirçıtl\ lanınmış lngi
liıler bulonnuaşlur. 

Prens dö Gal Alman 
eski nnıhariblerine bir 
tebrik lelgrafı göudp,r_ 
miştir. Bu telgraf heye
ca11 ve alkışla okun 

indirmiş olan değtırli ar
katlaşımıııu çok tutuna
cağı şüplwsiıtlir. Nitekim 
diin ~lersinth~ t•n cok • 

muştur. 

ı:\lmanyanan Lo11dra 
elcisi Prens Uismark la 

• 
gönderdiği tebrik lPlgra-
fmda lngiliz ve Almau 
millt'llttrinin biribiriu~ 

~alılan Kunın gaztılrsi 

olmuşlu r. 

İdman Yurdunun 
açık teşehkılrü 

yaklaşm"sıuı ttıhrik elmiş 
\'e iki millet ~ırasında 
yeni bir felaket cık mı-. . 

• 
kışla, Kan~al, Giiriin 

ih;elc•ri de gil'miştir. Böl-
. gede huluuaıa iki hiue 

\'akın lJ1.un\'a,·la lf"ııuian . . . . 
kısraklar için hlikılnıP.l 

• 
oıuz ~adar t>ll ~yi vaslfla 

~on i u~ aygırı \'eı·mişlir. 

Bu aygırlar hölgetleki 011 

aşını durağına dağıtılmış 
VP. her durakla havlar .. 
ve ha) lar sihhal işyarları 

çalışmaktadır. Rn cln
raklaran bir kısmı ft'ıuıiğ 

şartlarla y~tişt.iriciler hii
kfınıetin bugüne ~adar 

IH!ndileri ne ya plağı bily ük 
Ö1.r. vciliğe ufal bir ötleme 
karşılığı olmak iizere bil· 

gili eliidlt>l' yapılarak 
ayınl etlilt•rf'k dan,~ahtu

mışlır. Baıı kısımlartla 

görülen kusurlaran önce 
arab aygırları ile diizel-

ıiltlikten ~onra Nonius 

a ~· ~ın••a \'eri imek iizere 
ar<tp a~1gırına ayrılnıı~tu· • 

Sekiz yıldanberi cah. 
• • 

şau bu hiilgP.de şimdiye 
katlar ışe yarar <1500) 
katlar ta,. ,· r.ıislirilerek . . . 
ortlu' a vP cifLCilere sa-. . . 
Lılnıışıır. 

.. ~ ....... .. 
sokağrnda insanm lıurnu-

idman Yurrlu genel 
mıyacağııulan emin ol-
duğumı bildirmiştir. 

Hasın g~u .. ı direk tör-
nu tıka mada11 gtıçmP-k 
miimkiin olınadığ• gaı~

telerin )'azdığı İsLanbu .. 
hın za valh ada la ruıda 
evvelki giin birde cicek . . 
sav:ıtşı yaptılar. 

Bu Am~rik~ öı.enişine 
ne tieuir ve ne denebilir. 

Amerikahlarrn kulak
ları çm\asın .. 

sekreterliğinden : 

Deniz kolu muza bir 

yelkrnH hol armağan 

etmek suretile spora kar
şı biiyük bir baAhhk 
gö~leren P-ski Amerikan 
kollrji öğretmeni lıa y 
Cel>ra Launfa Yurdumuz 
açık teşekkürlerini sıauar. 

Prens Bismark ın hu 
telgrafı da alkışlarla kar-

liiğii tararııulan her av . 
muntazamau cıkanlmakla . 
olan Avın Ta:-ihinin 16 ncı . şılaumışlır. 

------·----- ı sayısı 523 sahifelik hii-
TOPRAKLARIMIZA ATEŞ l ~· iik bir cih halinde çık-

VE ZEHİR SAÇACAK UÇAK

LARI KISKIVRAK BAGLIY A· 
BİLMEK 1ÇlN EN AZ 500 

UÇAÖIMIZ OLMALIDIR. 

llllSltr. • 
avlık .. () ii n ~, a m n b i r 

~.i)'H~al hadiselerirıi Pko . 
nomi \ 'C k iilliir durumu-

l -- Fıkra - 1-Hölek 
- 2-A nla tık 

Örnekler : 
nn n ikinci 
hl\leğinde ... 

ı - Kaun
maJdesiniu 

:! - \'azı mzm son hö

leğiaule .... 
3 - Hoca Nasr~Ltiu'iıı 

hangi a11lalıkların1 llaha 

cok sr. versin iz ' • 
2 - Feragat - Öıgt»Çi 
Ürnek : 'V u rl i~leriwh~ 

i\/.gtıçi ilk şartlartlaıuhr. 
3 - - F ı ~ r i ta ~ i p - G ii .. 

dPrge 

Örnek : CJ.iidP-rgesi ol
mi~·au atlam, hiç bir işi 
başara maı. 

.ı - n .• veı - Çağrı 

Uavetnamtı: -Çağrılık 
~led'u - Çağrık, çağrılt 
Örnek lt•r : ı - Yarıu 

akşam ici n kac caurıhk . . . " 

2 - Oiinakşamki parti 
çağrasmda l>uludunuz ıuu! 

3 - Yarınki bih1 flt. 

yolladıuıı ~ 

ol 

şölene çağrılı ( çağrık ) 
CUISIUIZ ~ 

5 -- . z i va re l ., - Şöl''" 

Not ; Gazetemize gönde• 
rilecek yazılarda bu kelellle' 
lerin Oımanlıcaları kullaoıllll'' 
msını rica ederiz. 

A iman Devlet bafl

kasının kararı 

Berliu 26 (:\.A) - 1'1"' 
mah Dt·vld hankası uıu 11 

orla vadr.li tlış borçh•'' 
içiu para taşıma uıar~' 
turvuıuunıı bir lemu•"'" 
dar~ itihar~n bir yıl J3h• 
uıalmağa karar verııp 
nu .v.., dilnya gaz~ı~ı~· 

al"' 
rinde görölen <>ııeuıli ~ 

l''' zıları toplayan ay11• • 
aihini hliliin okuvuctaıı.1· . -~~ 

rı ın ııa l n ra ı·e ti·~ ta \';ı., 

t>.d e r\·ı,. 

... 

3 

1 

3 
,. 
k 
I' 

v 

1 



, 
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....... --------------· 
Türkolisin Günlük Telgral 

HAB[ftl(Rf -
lıtanbul borsası . 
25 6 · 35 ı l P ~H' f )a , . ,_. ıu 1 i k 

3 k . 
uruş 17,5 par.tıla11 25 

~oıı, huğılay seri 5 kuru~ 
4 pareıdan 6 kuruş ıo pa

ı·a Ya kadar, yuuıusak 1 
~ . . 
llruş 2 p:ıradaıı 7 ku-

ruş 20 paraya kadar, urnlı 
lut H kuruş ıo paradan 
405 lorı, fmıhk ic lo "hu 1 
Vafitıli 46 kı,ruş "20 para
da k" 15,040 ~ilo, kt>pt'k 2 

1 
Ur·~ış 5 paraıfa11 4,375 ki
o, Zevtiıı v:ıl{ı hirirıci \'P. 

~~eklik 32 iu~uşıaıı 4,44°5 
ılo satılnıışıır . 

24 6 35 dt• ilırar.al ol
ıııauııstır . . 

İzmir bersası 
24-6-35 tlt~ hu üda v El-

ıJ· ~ • 
ır~k 6 k u rtıoiıl:uı w~rl i 

5 l' • 
1625 k unıştaıı 620 eıı val 

fl:ı111uk hirirıeİ 52 kı;f'llS 
ta ~ 

1
. tı 24 hal \'a, hak la \'aıt .. -
ı ~ 

4,3125 kıınıstan 50 toıı 
· «lhlrnıştır . • 

----- ··------~ 
~Yıl, İzmirde sebze çok azdır 
8 -
Q//ı basra hastalıgı 

•ebzeleri mnhvetti 

İzruir - lzuıir CP.\' r.ı-
81 İtıdek i sehzt~ ha l;cPleri 
ıı • 
1

1 Yıl (Ballı hasra) df-mi 
"h 1 ı · k .. .. J ıasıcı ı vuztırıoeu le '" . anu~rı mahvolmuştur. 

Y Pliştirileu SPbZt>lt-r'dflrı 
ıar(lr gih'nıivtırı iiriiıı hic 
~Ok . l . I' . i . l • 
L g •Hır. znnr se n;e 
~ı 1Çt-lerirıtle hu vıl az seh-
~ . 
~e fl(\IP- •~clilnıe~i ~ iiziin-
eıı ~Pct•ıı \'ıllara oört-
el • · t) 

>ıe fh~tları cok \'Üh· flk . • • .l 

tır. Gecerı \'ıllarda hu 
'"~'' .. 1 • • i~. ~ıru Prd•~ domalt>Sİ u 

tıı: kil osu ltt>Ş kuruşa sa- 1 

~Ordu . 

1. Bu ~ıl kılosu lıala t5 

1\ '"'' ıl~ •Şluı·. Diğt>r ehzt>lt>r 

1 
· hurıa .2Öreclir . izmir 

ıı "' 
~.~''lak<ı ziri.lal mlidiirii 
"411ht .. 
~ ıı Ba~·sal t>hZP lrnh
.~ı .. ,.. . 
t ını ~ .. ~.PrPk hastalık 
1 ıı • 
l "••ıııunu lrtkik tılnwk ... 
"ıl ir 
. · Bu LHlkikal ııl'lict-ı-, '"d ~,· e hazırlarıacak rapor 
"a· l'iJ rll h;ıka11lığııaa gfüufe· 
Pc k . 

1 t· lir. \lt'\'\'P. halıce-
ı.,.. . . 

1 1ııfo 1 1 
1 l t• ıurv\'a az o -
htJ l • 

1,. Şuı" Oııurı iciıa hu ,,ı 
•\!~· • -

Va (ıyallal'I da yük-

Arsıulusal tecim 
kongresi Mersin ! 
-~-

p ,lf'İS, 25 « .\ .. \ ,, - \ r- Piyasası 
sı ıı l usa I Tı·ciıu oıla ~ ınırı 

St>ki1.i11d 
1 
kongr~si ~·arın 

açılacak iti'. Korıgf't•clt> .~ v 
ru pa ıı rn hii lii 11 mt> 111 lr. kel
lt~ri rıclt' ıı \'H A ııu• ri k :ı ı iP. 
Çin. clt,•rı gtılnıiş oları bi11-
dt>11 f:ııla ıla .l:ıponya , 
,.\ vuslurva \'e Hirıctislau • 
IPgP. hulıırıaca k tır. Kongre 
R~ne Dtu·lıemi11'irı '•aşkan

lığmda ıoplaıaae ıktır. 

Kon ır re "ti cl f> mi nde ,. a · ~ t' ... 

ıtlı oları haşlıea mt-stılt•ler 

kam hi \'Ola rı11 chır·ulu~u , 
• < 

ii rt• li mi n ıl cı gıt ı lıu a~ııım 

'olu ı :ı korırııa;;;ı, ıııallarw . 

KJi. 

Pit m 11 k ~k ~P ""~ 
fanP 
Kapu malı 
Kozacı parl:ıjU 

lanP. ci~icli . . 
\'~rli • 
~ıısam 

Fasuh·~ 

Nohul 
\1~r<~imP-~ 

Kus \'emi . . 
Knnı ıları 

Cfllıik . 

kapilalların ar~rnlusal ge'? To1. şckP.r 
mrsi - trıla\'İilii - ta. ((ahvfl 
sınlı araclarıııırı ıliizt>rılrn- Nisaclır 
• • • 
nıtısi . Ça~· 

Pal'alarııı <luruluğıırıu Kala.\ 
!"ai'~la ma k nıfl~Wlt>siıu· a ,.,,., il:. lıa I' . . 
eılilen ikiııci güııiirı gö· Arpa .\na.ılnl 

riişiilr.ri pek laarar~tli O· ,. ~·erli 
lacaklır. Bu mesrlele kam-

1 
Pirinç 

hiyoların arsıulusal duru-
1 
Çavtlar 

1 - ı . · k k 1 Keame Ştk• r 11gUUUll Pl\.OllOUll a • Sandıkta 

K. 
50 
48 
47 

46 

l 
12 

12 

5 

s. 

;5 

9-8,ö 
7 
ij ,50 
6 50 

36 
29 
97 ,5 

16 

1 ~() 

·~ 
.1-,hO 

3 
15,5 
~ 50 

krnıuasıııın lPıtıt··I şartı ol- \ 1> 1) t>t•ıwhi 
clıığu -,avında hulun:ın in- . ı) ~ >) t•ııvah 

gil iz profosüı·leri nden G re 
1 
lhığcla y \' ~rı i 

aon·'rıin r<ır•oruna •htla- l..ıimorı lo1.u 
Ll "' °' 1 

a,25 
75 

uarak dilğPnmiş (tt>şrih e- Sahunsarı ze)' lİn \'. 

cl~n!.iş~ \'P prof~södirı hu J 1) ikiıu~i 
~f> 50 

23 
goru~n kongrr.11111 g~nel j ~lısır darı 
raporunda ela kabul olun, Kara hiih~r 

2-35, 

85-86 
1 

----·----
Nö~etçi Eczane 

l
ı I uCP Kep~~ 

Kaim » 

1 
ı 

25 
25 

' ı . 1 ııeır 'O tJ~u l l 

:! 87 ,5 Bu Akfam 1 
Yulaf Çukuro 

lsti~anwl Ecıauesillir. 

Sayğı Değer T ecimenlere 
\le11i ~levsim icin mal . 

almak iizer•' hir hafla ı 
i 

sonr·a i~taubula ~idect>~iru 

936 smw~i ici 11 lıusu~i . 
muhası~he ıl•·flerleri yap· 
tır~t~:ı~ıaıcla11 istrtli~iuiz 

dt·ftıarİ~ riu eh<lclını bildir- 1 

nwk lutfurula hulıınmarıı 

zı dilerim 
Seclacl Sahir 

----------------------St•lıaıİŞlİr . 

Zi raa l m iiılii rl iiğii 11t~ .. 
SPlı:~:ı hahcdt~rirııl~ jrörli-. ;.., 

lı·ıı ha~lahklara karşı üll-
rıacak IPclhirlt>r l~shil e
dil nı iş , .• ~ ha lıçP- sahi bit> -
rinP hilılirilı,ıiştir . Zilhlii 

Baysal uu öıwıuli işle nwş-

,. .\ mulol 3,5 

·----·--
Borsa T elğraflan ---

/slanbııl 

Tiirk ahunn 940 

islHrliu ti~l 

()olar 7 9 50 

Frank 12 06 

Lir~l 9 - 66 

YENi MERSİN 
Nüshası 5 kuruştur 

, 
Abone) Türklyt Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik t2oo Kr. 2000 Kr. 

Allı aylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık ıoo yoktur 

Günü geçmiı sayılar 2 O K. 
ğul olmakladır. ._ ________ _,, 

1 

i L l N 
Mersin Liman İşleri İnhisarı 

Türk Anonim Şirketinden: 
Şid\l'l t;t'klllt' \ ' P. ta~ııııa \' a~ıtal.ıri ilıliyaeı i~iu 

:ışağıda evsafı ve nıiktl:ıri ya1ılı Pn iyi c i ıı . 1'4·11 halat 
alırnıcaktır. Vt-rııu•k isl~~· .. 11lf'ri11 t0 - 7 - 935 tarilıi11e 
kHtlar lr~liftt•rini , .•• fİ)«Hlartııı Şiı·kHI s:ılıu alıııa ~o
mıs~<wuıw hilılirmPleri ve niimune vernıtılt•ri ilan 

olunur. 
2 Hocla 4. 1/2 Bur~aı:ılık ~apaıılık lıala l 400 kilo 
4 )) 2 1/2 )) El inrı·~i 280 )) 

6, )} Ct>r idrı 1520 )) . 4 )) 
6 )) 5, )) )) )) 1560 )) 

2 )) 3. )) 140 )) 

2 )) ı. ı/2 )) El i 11c~t•si 50 1) 

3950 

• 

1 l 1 M 
/slô:hiye Askeri Satın Alma 

Komisyonundan : 
l~h\hiyt•dekı kıt'aııırı ı · k.::iltuu•yt~ koyduğu (~az ya

ğına isl~kli çıkmaclığırıılan :ıı;ı~ t>k~iltnıe 5 Tt•nı11111z 
935 Cuma gilniı saat ou h"~" hırakılıuı~tır. İ~lPldilt>l'İ 
dağ a 1 a y111a m ii raea al I a f'I • __;:;;._ __ ,:._ __________ ~__.--------.-.--~..__.--.~-~ 

N. 
76 

Tarsus 
• 
ıcra memurluğundan 

935/ 1155 

Tarihi Ci ıısi 11. ~1.\'2 1\ i \' ııwl İ 
lıtWPl İ T.sHnİ llaıu• 229 

934 16 ~t'him itibarile 
7 sehmi 

. 
uıuumıvesı 

(550) lira 
• SINllU 

~1. · 
i l l('f' 

ark ~I. 

\\~Ol İ il İ t> f ~ a il Y ll S ll f \' t' I' t> S t' ~ İ İ K Pil • 
lı:ıv•ula lı:ırıı · si solu ~ .. ,·it lıaıuı"'i ikPn 
şimcli halt~ılar lıane~i arkası 

durralınıaıı haııt>si Ct>plıt>Sİ 

meo IHtllf'Si ilt~ nwlulııt. 

VAZI YET ll r\Zll\ASI 

~r ga u ,\ u-... 
~~ı ~lt•h-

işhu httıı•~11i11 ha~lu~ıınuıı orıa ~t>riuıiPrı kP~ilıııiş 

H~ kesilen yerin hir kı~ıuı taş \' t~ hir kı~:•ıı lalııa ile 
cevrilmi~ diğ~r 3)'rı hir hane olduğo ve bu harı t•de 
• 
evelctı bir lt'l~tani oda olup soııraclaıı ikiv.- lt>frik f'ciil. 
miş olması ve halen iki kapulu ha11erıi11 clış kapusıı -
da ayrı hnlunduğu \'t> ılıger fo\'karıi :i otla taht<uıi 3 

oda v~ h<nlu icintlu hir \'er elamı oldu~u vt~ hu ha ... . . . 
rnmiıı hir ~mıra ılahiliııclt- hulnncluğıı \ ' t- ~·ol tiz.-rirnle 
olan clivarlara kt>r·piçt.-11 nı:ınıul hulcrn~u . 

A lac~klı: Şttlıit )lu~ta fa ııı:ılıalltısi ıHfrıı ita lı ııırtul. 
lalı kızı hamm . 
ltorclu:lııc•~ ark mahall•·siııtlf'11 mir .\lııııt'cl kaı·ısı Safha . . 

}'ok arıda hududu ve eLJsafı yazılı lwrıe açık artır

maya /.:onmuş olup şartname 29-6-935 lllrlhi11de11 ilibar·en 
daireml:de he1' /\es görcbiler.eğl gibi 29 - 7·-935 tarllıl
ne mlisadif pa:artesi gürıii saat 11 de açık Artırma ile salı
lcıcakttt• . arlırma bedeli mulıammeı: klymetiuirı yıi:de 
7.5 rıi lwlmadığl takdirde son arllrarıw teahlll1dli baki 
·kalmak şarllle 13 - 8 - 935 tarihine mıisadif salı 

gti.m1 saat ı ı de dairemizde yapi.lacak oltın arttırma 

gayri menkul en çok artırana ihale edileceyirıden la/iplerin 
mulwmmeu kıymetinin yli:de 7,5 nisbelinde pey akçası 
veya milli bir :.banlrnnm teminat meklulmım lwmll b111u11~ 
maları lazımdır . 

2004 numaralı icra iflas lrnmwumw ı 26 ınr.ı 
maddesi dördüncü fıkrasrna tevfikan im gayri menkul üze
rinde ipotekli alacaklılar ile diğer bir aldkadaranw 11~ 
/rllfa Jw/d\l sa/ılplerinin bu Jwklar1111 ut! lrn.rnsile fal: m· 
masarlfe dair olan iddialarım ilan lrtrl/ı /11de11 illbcır( · 11 
yirmi gıin lçlndt~ e11raliı mlisblle/t>rilt• l>ildirmclt·rl aksi 
takdirde Tapu sicilinde sabit olmadıl\ça salış bedeli paıı
Jaşmasından mahrum kalacakları ci/ıetle alalrndaraı1111 işim 
madde fıkrasuw güte hareket etmeleri ve daha fa:la ma
ltlmat almak isleyenlerin tarsus icra dairesine mılrucanlları 
ilaıı olWlur. 
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l c.:J Q k i '"YE ~ 

l 1 RA4 T 1 çifte han Kaphcası Açlldı 
BANKASı ~ [@ Eğer Romatizma, Siyatik, kara ciğer, Böbrek kumları, 

~ mesane taşları ağrılarıle muztaripseniz vakit geçmeden 
~ Çifte han kaplıcasına koşunuz . 
l@ Bir cok deri hastalıklarına, muannit ekzemanlara şifa verir. 

IÇiF'TE HAN KAPLICASl~A 
i@ SP.cliy~ ile gtılt-n hir ~ok kiitiiriimlPr yiirii~·tırek diiruuiişlt~rdir. ller uH 

~ kudar FıHııaP.n kahili izalı -dPğilsp, ıh~ St>llPIPrc· ı~ gtdH~ olmamış hazı kadınların 
l@ 15-20 !!İiııllik haıı\'oılaıa !iioııı•;ı lıamilt~ kaldı~ları !!ilriilnıii~tiiı· . 
~ ., n • 

1 Çifte Han Kaphcasının 
~ Radyo aktif idesi d'/Jnyada mevcut bütün kaplıcalardan 
!@ daha yüksektir . 
~ . 
[@ çi ·Tt: fliPL C1'SIND 

, 

i l A N 
Tarsus Belediye Başkanhümdan · 

I
~ Olt· lt~ lıi r nıu Lba lı i-l:l-v-t·-e-. d-i-ln_ai_ş_, -(-h-t·l-,J;-ı l-ı i-li-rı-ılt-! -\'-t~llıt!k hi~i rnıP-k uu·rı~

ılil nıişt iı · . 

·~ g EslMhı istirahat miikı~uııueltlir.Lokarııası, Fuı·uıuı, Bak~ali~Hsi, Gazinosu• 
Kasahı, Btırht~ri vardır· . 

FİA TL.AR. :ıv.rUTE:OİI.. .. DİR. . 

~ Tiren ücretleri yarı yarıya terızilatlıdır . 
Tarsus şrhir yollan kaldırınalaı·ı için ~· iiz biwlt-tu 

~· üz elli IJirw kadar paket la ~ ı kap a lı zarf u~ulile mü
nakasaya çıkarılmışsrtda talip zuhur r.tıurdiğiııden ar
tırma \'~ eksiltme kan11rıu1111u 40 ırıeı madılr~i muci
bince. '' ~nideu müııa k u~a\'a cıkarıl nıısı ıı·. T~nı ınuzu n 
12 inci. Cuma giinii saat ·,, tİe ilıale :~ tlil .. crktir. Şart· 
name <>r nt~ k leri ile bu hapta mal u ıu a ı :t l nıa" isli yt> n
le ri n bP-ledi)·e miihendisliğine müracaatları Vt' laş nü
muneleriııi ihaleden üç giin evvel lwlt~cli~ey•~ lt•slim t-ıt-

meleri liizunıu ilan olunur. L.7 31-4-9 . 
1 L A N 

Türkiye Ziraat Bankası Mersin ~u~«sin~en : 
Pctnıuk ve Neb:ıti y a ğlaı· falırıkasııııu Nusratiye 

mahallesindeki fabrika hacası yıklırılacaktır , Yıkruak 
isLiyenlerirı ~arlınırtı arılamak iiırt~ ı Tenrnıuı 935 la -

rihli Pazartesi giirıii saat orı hirılP. bankamıza gelmdt>ri. 

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

ı·~:~:;n·;a~b::·ıı rE3 ~~~ T =;;y~;r~E3 
: mücellit hanesi : Jll 
• Rskinıiş, ııarçaıaıı-' ffi PiyanğOSU 
: nıı~, forsu de kitapla- ; il 
• r11uzı işe yaramaz de-• ·ı 
: ye almay;,aız. hirgiiıı : !! 
• siz~ lazım olur. Kitap -• ~ 
• ır ı · ···:· • l:ırıııızı, t t· ter Prııı : ·,;ı, o 
• ıuücellitlaaıw111i1.e ~nn-• 
... . • ıı 
• derini?.. • 
• . k. • 1 
• Her uevı · ıtap ve • · İl 
: defterler şık, zarif uu·~: ı ,ll 

Pek çok kişilerin yıizünü 

gü.ldıirmüştür . 

On Dokuzuncu Tertip Üçüncü Keşide 
11 Temmuz 935 tarihindedir. 

Büyük ikramiye 

50,000 Liradır . 

• tiıı v ~ullarıışh ola - • L mükafat 20,000 liradır • 
Tarsus J apu memurluğundan : : rak citı~uir. : 

Tarsusu11 Heşadi~· ı~ kaı· ~ •~ sindt•u sağı ~ol solu ' •••••••••••••• m E::::3E3' •C1Gl!E===31-:-aC1E ı=a:=a 
Harpullu ~lnslafo hPfkP.rı• sil.- 11z11rı .\hıu~ıt oglu llasau • • 
•H' İ ark n"'ı .. auıi vt· .Niy<11.i tarl ~ısı önii l>··ılı· oğlu .lit>lı 
m+ad VP. h~eı hufız arsa v• ~ hPf~tıf'f'~ İ ıl·~ ıwvnli 4600 . 
nıetro murahhaı arsa iizr.riııe yapılmış ahlı iif;tlii maa 

S.AGLIK. 
ECZANESİ 

nıii tt1 milaı sekiz odalı hir ı · V TiirkİVP eumhuriydi 1 s· "k c· d J 
taba. ııulan boz Osman oğlu flaliliıı · .. eıtadrncl . 111 ~al- • Mersm umru ıvann luU 
mak suret.ile lahit ıa sarı·uf ve lı) mı>kkiiliinde olup öl- --

Satlık Arsa 
l . l 1 ı· ı 1 . . 1 ' ·1· ,,,,t~ ,,lt•rsın ıt• P.c ıye >a u;esı c~ıvarıııt a, ;..ı ısc~ )'all ,·t. 

Y""i ~· apılan hiu:alara mullasıl hirıa, arparıman 
sairP ~· aptırıu-ıya elvt~rişli a··salar acı~lı~ ~ : ılltkılır. ~ 

.\ lııaak isı "yenlı-win gii1.t~I palasta .\ nlıa vau A.nl1'
11 

•. 1 . ~ ..- 5 

mesil~ vereSP.Sİ namrna serıdsizı lP11 tapuya r:\pl P-l
tirilP.Ctlğinclmı 4-7-935 rnrilıiııclr. mahallincı.~ yapıla~ak 
keşfi ~' H tela La sa l'l'll ( VP. Vf' l'flS4> l id d İ asmda hu 1 Una illa• 
rın kr.ş if llJtlllllll'llfl :l vc~· a doğruıları doğr·nya rnpu 
dair~siuP. 11 ~ ftr:ıca:ılları iları oluııur . 

' I ~r nevi Ecza y i 
tıhhıy.-. Yt~rli ve A \'-

cııur~ıcaal t'lnı.- P.rı ..., 

··uııa ıııiisı:ılıı•\ r:ılı ı.u- ! Her Nevi Fotoğraf 1 
luıuar = 

EllJ[llalJIEllJ•~III 
Her Nevi kitap 

Her ııt~ \' İ eski k i Laı• alırıır. V•· ~atılıı· tiaze
le hayii hay Hacı FPlınıiye miiracaat t~diniz. • 

IJCIE•IJIDJEEICIEIEIII 
Yeni Mersin Basımevi - Mersin 

i===~=•• I RE Kli 1 Kıl i şeleri \ REUSil 
1 Lastik ve Madeni Yurtdaş 

Onpara harcarken 
bile kimin cebine git· 
tiğini düfıin : 

LHsarruf CP.UIİ~'P.Iİ ~ lıt~r~f·sin k••srsiut~ u\ğnıı ŞPkilıh~ y:ıpılır. 
mllmllllmmuıllltmWlmlllllm 


