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F~yatı 5 Kuruş GÜNDELİK GAZETE T. T. 24 Temmuz 1928 . 

R8y!er Ayrlldı .. Ekseriyetle Almanya Kazandı. 
Şi iye Kadar ma~~ilya Sar reyi Amı 

suikastı meselesi " Yayılmış Olan Öz Türkce sözlerin CENEVRE, 14 (A.A) - Mer
si lya suikasti mesuliyetleri 
hakkındaki Macar muhtırası 
Fon Eckhardt tarafından bu 

Hepsi Doğru Olmadığı bil~irihyor. 

ANKARA, 14 (A.A) - T. D. 
T. C. U~ıumi Kfttibliğinden : 

Son günlerde Türkce sizlUk 
\te &Bz klnvuzu gibi tü.rlü adiar 
altında çıkarılan kitabların ga
zetelerde basılan s5z1ilklerin 
T. D. T. C. ile bir ilişiği yok
tur. Cemiyetin çıkardığı tara-
ma dergisi bundan önce de 
bildirildiği gibi kararlaşmış 
karşılıkları değil, tiirln kay-

TAPU 
Teşkilat LayihBsı 

1'en1an1en Haz1rlandı 

ANKARA - Tapu Umum 
~UdUrlUğü yeni teşkiHlt H\yi
asını hazırladı. Yakında Ba

ltarıtar Heyetine verilecektir. 
Lftyilıanm esas'arıPa göre, 

lllıntakn teşkilfıtı yapılacak , 
~UdUrlerin maaşı 3500 den 
da Şhyacaktır. S •n ç ı ka-ı ka
rı Sh·i) kanuııu "3 ikinci ka-
tında tatbik <!di lme7rcl baş'a-

ba ~ 
('aktır 

J>o Umum müdürlük kadastro 
~ staJarınaa çnlışacak komis
ı,:ıı mUdürlerini lm komisyon
la arasından sec:nektir. Bı.ın
clı;, gene ücretle ç&lışacaklar-

tıi Kadastro ft1.a1ar1 Ucretleri
tl~t maaşa çavıilmPsi kanunu 
ı-l'dıktan sonra ımrnş a1acnk
ernı 1"· Uırnm '.\1üJ Urliik sicille 
~:f( niza'lmarı si ı in hazı 
litı delerindd yapt ığ ı dvğişik-

90ı·aya g1ind ~rm · şti r. "' -- -•ksimos Cenev-
i\ reye g ıtU. 

1916 1'1NA, 14 (A.A) - Dışarı 
'ıı~ Bakanı Maksimos Balkan 
~e~ı. konseyi ne başkanlık 
), h Uzere bu glln Cenevre
-., :reket edecekfir.Yarı Res
'-trn alomata göre Roma an
l'tırtı ~arından doğan yeni du
aıu118 °rsey tarafından tedkik 

Caktır. 

Clnıı .. k 
ôın 11 u te >~ak ı h.nan 

A ve diri kaçakcılar 
hılirı:KARA, 14 (A.A) Ayın 
ttl~ ılı en dokuzuna kadar güm
"-ıı biu?afaza teşkiJAtı taraim
~~~ 11 öJU beşi yaralı 38 ka
lı~.;: biri ö10 on ikisi ynra
~e 124 c~ hayyan yakaJanmış 
l1thisa kıJo gUmrük ve 57 kilo 
~Yor/ .k~çağı, 3 kilo 20 gram 
~ı ._b •kı Yunan tahvilatı ve 

anca ele geçirilmiştir. 

naklardan derlenmiş karşılık

ları toplamıştır. Bu karşılıkla

rın sUzUIUp kararlaştınlmfsı 

için çalışılmaktadır. Bu çalış

manın verimleri vaktı gelince 
ortaya konulmıya başıanacak

tır. Ondan önce ortaya konan 
karşılıklar yazanların kendi 

dUşUnüşUnden başka bir· şey 
sayılm~malidır. 

işin raortort olan Edene tevdi 
edilmek nzere Uluslar Kuru· 
mu genel kAtibliğine verilmiş
tir. Edenin Raporu gelecek 
hafta hazır olacak Orta A vnıpa 
hakkındaki Roma anlaşmalan
nın tatbikini kolaylaştırmak 

için bu devrenin nihayetinden 
evvel işin tasfiyesine çalışıla
l'.aktır. 

Maraşa Tren yapdacak 
~:araşın Ökonomik Kalkınmasına Yaraya
cak olan bu hat 800 bin liraya maloluyor. 

Şimendifere k v ışncak o!an Maraşdan bir gürQnUş : HllkOmet Konatı 

MARAŞ (Za-nnn) Maraşlı- Adıma - Malatya hattından Ma 
Jar, bıı günlerde aldıkları yeni raşa bir kol yapılmasını mu-
ve ç0k hayırlı bir haberin se- vafık görmUştUr. 

vinci içinde bulunmaktadırlar. Bu kol Eloğlundan başlı-

.Maraş trene kavuşuyor. yacak, Mara~'m içine kadar 
Maraşlılar, bu dileği sene- girecektir. Hattın 800 bin li-

Jerdenberi tahakkuku imkAn- raya malolacağı tahmin edil· 
sız bir hayal gibi içlerinde sak- mektedir. 
lam1şlar, fakat bunun bir giln Bu hat, bayındırlık cihetin-

den biraz gende kalmış olan 
hakikat olacağına inanmışlar- Maraş için gerek ımar ve ge-
dı. İşte bu gUn nihayet bu ha- rek iktisadf inkişafı noktasın-
yal hakikat olmuş ve Nafıa dan çok kıymetli bir varlık o-
Bakanlığı yakınımızdan geçen Jacaktır . 

Sivas Erzurum! 
Hattı Tahvilleri 

Yllzde yedi faizli Sivas Er 
zurum hattı tahvillerinin şatı 

şına ayın onunda başlanmış ve 
dün nkşam satış kapanmıştır. 
Satışın şehrimizde memnuniye 
te şayan bir derecede olduğu 

anlaşı1m.ştır. 

B:ıy o~ınnn 
Maarif Müfettişlerinden 

Bay Osman şehrimizo gelmiş 
ve Orta Maktebde teftişlerine 

başlamıştır. 

Orta Mektebde tahrirt 
imtihanlara başlandı 

Şehrimiz Orta Mektebinde 
dOnden itibaren tahrirf imti 

hanlara başlanmıştır. 

Yarddaı ! 
OLKENI KORUMAK IÇlN 

A YOA BEŞ KURUŞ VER VE 

TAYYARE CEMlYETINE AZA 

OL. 

tasnif neticesi yUzde doksan sekizle 
Almanya Lehine Neticelendi 

Bay Hitler; beyanatırıda Sar halkının 
metanet ve vatanperverliğinden bahsetti. 
Don geç vakıt radyo ıu ha 

beri vermiştir : 
Sar Reyi lmı neticelenmiş· 

tir. Rey verilme müddeti zar
fında bUUln gazeteler tatil e
dilmiştir. Sar Brugen gazetesi 
Rey toplama komisyonu baş· 
kanhğmdan müsaade istihsal 
ederek gece gazetesini neşret
miş ve abunalannın evlerine 
dağıttırmıştır. Botlln halk sa-
baha kadar tasnifin neticesini 
beklemiş ve uyumamıştır . 

Sar'da beşyilz Enternasyo
nal Komonfet marş söyliyerek 
sokaklarda nümayişler yap-
mışlardır. NQmayiş esnasında 
hiç bir hAdise olmamıştır. 

Mechul bir şahıs tarafın
dan Nazilerin kulilbü önünde 
bir bomba atılmış, iki çocuk 
ile bir kadın öhnilş, bir kaç 
kişi yaralanmıştır. 

75 yaşlarında bir kadın 

Reyini kullanırken heyecanın
dan ölmDştnr. 

ReyJer 872 sandık içerisine 

toplanmış ve bunlar muhafaza 
altında merkeze gettrilmiştir. 

Fransızlar hududları kapamış
lardır. Tasnife evvelki giln sa-
at on beşte başlanmıştır. Gece
de devam edilerek sabahın ye
disinde neticelenmiştir. 

Alınan netice yüzde 98 Al
manya lehinedir. 

Bay Bitler, bu mOnasebetle 
beyanatta bulunarak Sar hal
kının gösterdiği metanet ve 
vatanperverJiği bir Jisam sita
yişle yadederek artık Versay 
muahedesinin acı bir ıztırabın
dan kurtulan vatandaşlarını 

tebrik etmiş Almanyanın artık 
hiç bir Ecnebi toprağında gö
zü olmadıfını yalnız mDsavi 
bir hak istediklerini i1ilve ey
lemiştir. 

Biltün Almanya neş'e için
de şenlikler yapmaktadır. 

Bay Flanden 
İngiliz Siyasi Mehafili Fransız Baş

bakanının londraya gideceğini bildiriyor. 

CENEVRE, 14 (A.A) Laval retle tebrik ettiğini bildiriyor-
dUn uzun müddet Sir Con Si- Jar. Sarra meselesine gelince 
mon ve Eden ile ve sonra da İngiliz murahhasları meselenin 
Litvinof ile görUşmUştllr.Laval 

Avrupa musaiemeti nefine ola
akşam yemeğini TitUlesko ile 
birlikte yemiştir. İngiliz resmr rak bu devrenin sonundan ev-
mehafili Laval'ın İngiliz devlet vel kat'i olarak neticelenmesi 
adamlarına Roma anlaşması mutaleasmda bulunmuştur. 
hakkında izahat verdiğini ve Niha~ et Laval Flandenin bu 
bunda barışın pekiştirilmesi ay nihayetine doğru Londray!_ 
için mühim bir Amil gllren Sir seyahatleri hakkında görüşill-

Con Saymenin kendisini hara- mQştUr. 
1 

Yunanistanda ı marmara zeızeıesin 
de zarar görenler 

fırka reisleri toplana- AYVALIK, 14 (A.A)-Mar-
caklar eski mara adaları ve Erdek çevresi 

. I . G.. .. kl yer sarsıntısı felAketzedelerine 
ış erı oruşece er, Ayvalık'tan ikinci parti yar-

ATlNA - Fırka Reislerin- dım olarak 150 (lira Balıkesir 
den mürekkep olarak toplana- yardım komitesi Riyasetine 
cak siyasi meclis srat on birde gönderilmiştir. FelAketzedelere 
Hariciye Bakanlığı dairesinde yardım teberruatı devam edi-
toplanarak Yunanistanın Askeri yor. :::m:==========-==c:=======-
mü da f e ası için yapılacak şey da Yunan eshamı dAyinleri ile 
leri mUzakere edecektir. Londrada cereyan edecek mü 

Başbakan Bay Ça!daris si ı.akereler hakkında hükilmetin 
yasi vaziyeti izah edecek ve noktai na1.arı'11 a.ı ata~aktı ... 
bu meselede siyasi fırkalarm Girit'de bulunan Venizelosa 
birleşmesi lilz:ımunu istiy~cek bu toplantıda buıunnıak ıçın 
tir. Maliye Bakanı Maca1.oğlu davetiye gönderilmiştir. 
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11amesi geldi. T aıarruf sant:lıfı. 

.iki maliye 
mutah11ssrsı 
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- 4 -- İ•imler mıntakalara 

31ar~il ~a· ile PCJrıs ara. zım ısk~lt• lers , ısta~yonları göre teıcil edilecektir. 

. Aıık:ıra -- Po..-ta l, .. ıg ... rı J .k. Ü . 
. r ranaauan ı ı m te· 

raf ıtiaresı, t<1sarr uf san... .. r.' • •• 

dı~ı uiz(ım11amt'si11i hitir- htıssıı daha gelırılıyor 
srnda i ·hık lifr c.nhl~ gihi Vtl hepsiuin iislÜIH' tug 

tren işle~or . dikt>n llt!yd;Jr paşa istas-
DP11iı yolculuğu bitmiş ~·oııuuu hatırladım . 

Soy aJı kanunu l~ıthi . 
ki nP dair yerıi lali nrnlmt
nıe iç işleri Baka 11ltğtn
da11 \' ilAy~llere t~bliğ edil· 
miştir . Talimatuamtmiıı 

lwr ıarafl3 uyui ŞPkilıle 

ıathi~1 içiu kaza l'1y·ıaa

ka mla r111111 yapilc:ı k ları 
hir toplantıda k~ndilerin~ 

miş \'t' de ~lt•t Şurası mi 

görıtl t' ri l ııı işt.i r. 

Saıultğın şimdi 30 bin 

Anka~a , ~ \laliy~ teş 

~ilAtmuzı tetkik. etm6kle 

kcır .. a yolları haşlauıışu • G~rek Aluıanyada ge-
Trerıiuıiz Fruusaıırn ma- re~ ~e Frausada hunlar 
nıur ovalar11ula medeni
\'cl t·s ·rleriııi srlanılı\'a-• • 
rak gı·çi)or .. Marsil)a iltı 

Pa ris aras11ula Bav ııt~r-
·' 

üı~rinde ask~rce hir tli
~iphu l t>S İS tıdilmiş. Vagou 
dolusu JOlcu .. ş~·ası ol~a 
lt>k hauıal çı~up gPlmi

\'Or. KPııtlilerirw a,· ı · ılan 
~ . <lir.-ktif verilt-tcflktir. yere sıra ile dizilnıişlt~r 
yolcularrn çağırmasmı bP.k 'oy a<.h lalimaluame· 
livorlar. . \~ ii~lt·ndillPri siniİt lt>hliğ (lUİIP11 ŞtAk-.. 
fi. ! d~ ı islt1 nih~11 yere gö . liud~: bilh,as~a şu t~sa~lar 
t iirfliik 1~11 soura narht ıtia · : .vartlııı. :: . . . . 
he~ pdra fazla ne bli~or: Soy · atlı ·ıiımlakalaı~a 

• 
lirası \'arJır. Bu muhtelif 

yollarla çoğahtlucak, mP. -

murlara \'ardımlarılC\ bu-., 

luuulaca~ tır. 

Bel,A.rlara pansiyon a. 

cılnw!'ı hur·alarda oulara .,. 

VP.naek \'H ,·aıak lttmiui . . 

1 

duş ii ııii 1 nı11k imli r. 

Diyarbekir tayyare 

ıeferleri. 

bulunan mutahas~os \1 • 

.\ifan sah günii Paristeu · 
Şt\lırimize tlöıwct>klir. 

Jlaliye v~ldilPli Fı·ansız 

maliye nezareti t-rkAuın-.. 
dar• M. Pol '1:\se ve Jul 
Pctşaru miit·~ha-ssıs ohtrak 

gPt irtmektellir. 

'i. Pol '1.n~~ nakit i'le· 
ri v~ kaıul>iyo t~ş\ilitınin 

nasıl olması h\ıuu g~l.-c ··gi 

IMkkmda t.ir rupor vere 

)Oıturı yapıcılı~laki kud- 1 

rPlirıe ıaru örnek olau LL 
yoıHla göz kauıaştırıcı bir 
güzPll ik var .. Buı·atla Pa
risle hile eşiue .uz rasla
rıır muazzam hirıalar g•1

-

111ş a~falt catJ<lrlPr .. Ahi 
deler pırlaııla gibi duru
yor. 

ve ne de allyorlar.. ayrılır. Bu mınlakalar ~ö~ 
Paris sokaklarrn<la ift-\r- ı~r, ı kasalJalar .ve Şt>lıir- .\nkara , - llavalctrm CPktir. 

Saııki Frausanm her· 
güzeJliğindeu birer parçti 
almmış Liyou denilen bu 
beldede toplarımıştır. 

Li\011 tamamen elekl-, 
riklt-ışnıiş ve bu ııetice 

ile de sanal glizPlliğioin 

tabiat vtlrgisini alt edeu 
bir baı ikası olmuştur. Bu 
radan gecP. grçtik. Fu~al 
ne zurar .. Feu tekrıi~ lıizt• 

giilwşsiz de giiudüz olalJi
lecPğirıi öğr(lltİ. 

Napoliderıberi bizimle 
yol arkadtışı ol~n bir Pa
risl i a ıılatl\·or dı~·or ki: . . 

-~ Hu gör liiğiiniiz pıı·
lauta heltle şu duruuıuııu 

He r~oy~ borçludur·. Oı -
şardau g•· l~ul er l.uz Pa-
risliler de Liyoııa gıpta 

ederiz. IJeryouu n bir cep
hesi si\·aset ve devlet a-•. 
d:.ırnlıüı is<· di"'PI' \ÖHİI dt> 

u "' • 

Ut lt1 dİ\,1cılı~Lir. . 
Li' oııdau i · tfüııfn-e isltı-., . 

nwvı• a vrıldık. P,ır· isi su-. . 
balım derin u ~;k usunda 
hulduk • J~te (Gardliyou) 
dıı<l ilPr Marsilya~·a gidP11 

gı·lıı n t ı ı> 11 I eri ıı durak yt>rı 

Bura nı kadar ıığr.ulığı 

rrnz lin~iHılar İ:\lusyoıılartla 
gıpta ilH gördüğiim bir 
ııokla~ ı daha işar~l etme
den gPÇPnıiyecPğim : 

Her ~ P-rde malışrd IJir 
kalabalık var. Fakat iuti
zaıu~ııhk itişip kakışnıu

dan f> Pr ~ok. IJt·IP im mal
lar •. llunl<lı·ı görünce bi-

li yoruz. Gec~uin bin lJir lt~r, lstanlrnltla nüfus ıue-
uğnltusu iÇilldB giimHiı 4 murluklaruhr. 
lıay~ılı )aşayaıı koca P.ı- ..\\' llİ ıaalıin~ muılakası . . 
ris sab:lluu tatlı St'riuli dahiliıult>ldl~r ayrı ayrı 

ğiıule kalp •li11ltt11diri~or.. SO)'. adı tılmak mecburi-
Bur~ula ve hu chırğun- yetiud.-.dirler. 

hık içinde Ja11jak Ro:ııoıauu Her ~l\y soy adı ıw"-

bir ciimlesirıi lrntırhulım.' l~•Smtlau bir uiifo~ muıta. 
Biı· az da doktoı·e(' tl(i.. kası adtlt·clilir . So\ -aılı . 
şiirıert~k ka~' dtılmtıtlt•n gP ... 
çemiytıcPğim : 

f ,,biata a~ık olau Ro~o 

cli~or ki: 
«Tulnu SP.Yl'(•ımeh hii . •. 

yiik bahtiyarlıkllr, FJl\al 
ne yazJ~ ki içimizde huua 

erP.n ''o'' t!~ru>cPk kaıl:.t r 
• 

azdır» 

~l.ılıflnu si z~v~, lwrcı 

s.,fohPl olan P.aris hu hah 
ıiyurlığı hiç bir zaıuaın.la 
taımayacakltr . 

- DP. vamı var -

Yerli mallar 
Piyangosu . 

Aokaraıla tıilli l~ti~:aıl 

\'e T<1sarruf ve çocuk E-
ir"geuu~ kurumları tara -

fırıdau t~rlip tıdilmiş ol 111 

~· ı · di uıallar piy:.ıı;:o•rnı ı ull 

ç~~ilıue gi111ii :!5 şnhal 
9 ~i 5 l a r i h i ıı e lu r .t k ı I nı ı şu r 

Pi .. \'angoıla yirmi bt•ş 

hin liralık \'erli mah ılu-
~ 

ğıtıl~caklır. isabet edPn 

nüfus işl .. ri ha~11u11ulan 

~· (~r·li, ~·ahaucı, misarır ol· 
ma k iizere iictt a \'f'lhr. . " 

Y ttl'liler keıulil••riue hi-
l'tH' sov adı alacaklarchr. . 
Yalıttrıcalar, buluudu"ları 

so~ adı nuıılakasrna göre 
SU\ adı alırlar. . 

llisaf11 lt·r, 11iifııs kav· w 

ıliııirı l>ulunıluğu ııı11na~a 

ya göre so} tJ<h ulırlar. 

Uuulurdan ba~ka yerde 
ka\ldi bulunanlar var:;a 

" 
yalwucı so~· adı nıuame 

1.-siıw tahi,lirlt·r. 

Ôılccı tılırınuş soy adı 

huluuduğu H~ hu ~ iiıılt>11 

lıir. i"-i kişi uras111da ih
tilaf çıktığı lakılirde hu 
soy cHllarrna ati, ~ök, hii
' ii~ ldiciik arııL 1'•·c~i11 ... , . ' ' ... . 
~ıhi lıir !'llr •• t m:ııı, ..... ,,, 

li, Çt~ gilıi liir~t; ı• hır ek 
H~)a t"r, calıt, ~eliu, ala 
mu n gi iti başwa v~ya so. 
unun bir isim koyarak 
ikincinin müracaali de hal 
ledilr.bilir. 

hoıukluğtuu.lc..11 Ankc.ra

Oh·arbt>kir tav,·are st~r~r-. ., . 
lt>ri l Nis:uıa kutlar talil 

t!Jilıuiştir. lstaubul - .\ıa
kara s.-f .. rleri devam el

m .. ktetlir. 

K6ylere clamızlılı 
Eıelı alınacak • 

VihiY•·l kö\ lt•riu~ da-
• • 

ıuızlık (•lara k clağılllmal 

üıPre V ılay .. •c;~ Kıbrı~t;aıı 

otuz baş mPl'kt'p a~ğırı 

salrn alrnma~rna karar 

Vt:rilmiştir. Huular köy. 

ı~re malivttl fivatmtlan " ., 

v~rilt·cPk v~ parası laksiı 

I~ Ö lt•ıat•C t klİt\ 

Balo 
Ulusal ökonomi ve arttırım 

kuru ıaw \tersin ~ıabı~~i tar 

fıuıla n hu a ~·ıu al ei ıwr 

fa atma bir balo \1eriluwsi . 
kararlaştırılıuıştır • Halo 

IHt'\' ~in•iıı Pli j~· i \t~ ··~l··u 

Ct•li hir g C•·si ol.ıcaktır. 

llat11 lı~l ıra şiıaulicl~u haş• 

lalı'lUŞlıl'. 

fus itlare ince d.-fterlerdeu 

letk i k ed lerek vali ve ka-v • nunaaralarıı kaıaıuhlt.ları 

mikclar flzeriml~ İSlt'clik- · 
leri \'erli mallar bulunıluk 

Alman soy adları Be- makamlare bilJirilf>c~k 
lt>ıli~· ..J ,•rce duvarlara aıııı onlar ~f'n•liliU~rind .. n . 

ları yerlere kadaı· göıade-
ril+ıeek&iı·. 

lacaktır. luu ı l.ıı·a hir .. r so~ adı ko 
Soy atlı almıyanlar aıii· yacaUardır. 

~I. Jul Pas<4rU va!ıtalı • 
ve va~ılasıı v.-rgi k1Hııua

larrnı Vf' Vt'rgil•·ri l••lkik 

e,t .. c .. k v~ vergH .. riı~ ta 

hakkuk ve tahsil sislP-m-. 
ı~rinin ısl8111 =çi•• ahP.nı~ı 
IAıı•u g.-l~n lt~clbirl~ri bil

dirt'c~ktir. 

Almanların yeni yrı• 
nrart4 kontenjanı 

Almanya, yu nıurtaların 

yiiz lulosu için aldı~ı bir 
mark miivaı~n~ r~~miui 
fJrttırnaıştır. So·ı \Anun 
a\I icinct~ .\lıuan\·av.a il· . . . . 
hal eılilt·cP-k yuıuurta1arın 

~·ii1.füıdt•11 25 mark mu· . 
vazt•uc rt•smi ahnaca~lır. 

Almauya hii~unu·ti son kA· 
nun ayı içirı, m~ml.-.kt'lİ· 

Fıliatindeyeni glnı"' 

rtilc r•eimleri .. 

Fıli:oıliu hii~LİmPlİ hutl• 

lla\· Vt~ cavdar unlarrnclaP .. . 
al uakta oı.luğu gümrük 
rtıSİ mlerini clt>ğiştirmiştiı·. 

YılNşmJaıa itilmrt),n öÇ 

~)' için alınacak olan '!"'' 
ui tciiıuriik r•·si ııılt,ri Türk 

oras L.ı'«ı fuıcl,111 . .ı~kaalar· 

lanı biltlirilmiştir. 
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• 

TiJrk • Yunan ı .. PHI-L". IPS· rıcaret snlaşmaaı. - ' -

1'ii rk · - \"'=u u:ı fı tıe-ct ret 
Qrılusm:ısımia -ı uzlu halık 
~'.ra~aııııa ail lıazı lıu~ uııı 

ffl lallı,iki lwt ~ırllL• Tiiı·
~o"tis, ~ıl:l~adar tacirl ı· ı e 

~:"'.ılı· ıı lt•blig~ı ~ apnıış · 

N ı za w 11 :ı m fl d .. ı\ i t u z 1 u 
~alı~ ilınu-wa uy.111 mad 
d.-1,., iıı nuıhş latİuk f'tlıl-
d· • 1 ği \t• şikô~tıllttrin lnl!I· 
darı ileri gt>ltliği auşıluıış 
lır 

Yuııaııistaua lııtlu halt~ 
le koııs~rn• ilınıc ... tt .. ce~ 
lıtciı·lt' ri u, ~:irnlı- ,:,.cdderi 
nıaı{, ' uıukııbil 11(• itlrnl 
f•d t'Ct>~I. 1 . t'Vt-ltit'B la· 

)İıı ell;ıııt.ıtlild~ ·ı laktirdP 
ilırac ·1 ı -- t" · ·· 1 d l\l\'lllP illin \UZ(~ 
ellis'ı · .. · 1 · · · • 

il 1 S h t• H 1H f! k 1 m y P \' 1 

lijbrfl, uPlıati \'t1 isi. \'t' 

~~11Hık ipliğı ithal Hdn-

lhılnı~IP.rj işi kö~ tirııltm hal 
''l . . · n11ştir, B ı m ıtldı~ ilı•, 
llır·ıc . . k ~ • at ışı daha ço· ~o-

~' hışuuş olmuklatlır. 

Üiğ~r t=-ı·aflaıı, bir kaç 
•arı· l 1 ihracata ait la~as 
'."Yflıırıauu·l··ı · irıin hirlt'Ş

~ltil .. ,,. k i ı lı:ı 1:\ıı 11 lı ı· ıı lıi r-
~rı 1 

itı. )apıamı.\tıC:ığı \'f' 

,. 
1 :11Aı111 m a 1 ı ıı ihrac 
dıltJ,r. .. .. • 1 1 • 

ı. '5' ~uu11 lll\lt·ıı wş~a 
uır ·· 
'. 8Urıırii~lt· "alml ~clıl-

1 • Y tı ,, .... • ı · ı r · .tlgı 'o u11da ılı a · ,. . ' 
illhtıd~ lıic bir ~ayıll'ı 

)'ol • • 
ıı 1 • 1 ltu·. Hu husu !'\l.ır lmaw 
'''t' l" tel uccuruı i ·t•·ğine hı-
~•Hı~tır. 

---·>-- -'t'ıcar 
U Ye 111r.ıyl odı;aınıiaD 

8utgaristanda 
Q/acagı olanlar 
il - ----- ~ ~ i dl~u uw r·' J ola 11 Tii r-

•· Y~ Uıılg ı ri~ta11 aıılcış -
,,,~811 
ta,., 1111 l~llh ali t:ııızinıeı 
••ıtt•(j • 

~ .. iı il' 11 ı U ~ il H· l ı • S 11 ı İ 11 

L~1111 C.'\İ• • ~L Zt·~lıııdtı H .. i lllt'ltl-
'~L . h ~r·usuıduki ticuf'İ rş-

lqi hıııh,ıd(•lt·s 11 lt·n uıiiu-
~'lı 01 ıa ı a ) a 11 h, r l ii ı· lii 

~\ılt!• .. ı 1 ~~ uıı ıııuı,., ... ı ıı a a 
1,, ı· . . 

ı11 1 • 1 ıçııı lıiikiiuılt·r \'a 
\ ır • . 

,_ Bıı · ı· 
~p,1 K1 n a 1 il c ı k l ı 1 ar 111 

Qla\!.':'•n hlokP kalmış 
· ii"laı· ~İıı •nı , J..urıaı·ıw.tiı. 

''~u.'"111n~k~ın11zduki Lic,11 i 
l ,, \ ~ 1 . ı 
İl\... ~u~n başka uir 
· llhr · · · 

tı11 ' 
1 çıka •ı al ıc.ıklıla -

~, L . _, 
1hlit . .-

1 1
"'·' lıir z:ım.uıda 

k: ~ d 1 •. • 
"'~t- •ıtıraca.ııl.ın ta\' 

<>hı •nıı· . 

Yalnız RBdyosile Oetif Meşhur (Röntgen) 
Cihazlar1 Elektrik Ampulleriyle de Dünyaya On 
Salmıştır• Mersin A~entası Kasap o~fil Kadri 

-~~----------------__.. ...... ________ ~-----------------------·--;.,__~----~---:.---
----------------------~ ... 
Tür~of ısin Günlük Telgraf 

HABERlERf 

Mersin 
Piyasası 

lstanbul borsası • •••••••••• 
K ,(j 

14 1 ·35 tlt.ı arpa yemlik 
P~mul. P-k~pr~~ 

c.pallı 4 kuruş 8 paradan 
• lanf' 
20 tou, huğda~· s~rt 4 k.u · 
ruş 20 paı acla11 yumuşak K:•pu nı~lı 

l k Kozacı ı•arlaliı 4 kunı~ 35 p ıraı au 5 U- " 

ruşa kadar, uıahlul 4 ku İ .. uı~ c;i~itli 
l'Ui 7,5 paruı.Jaıı 4 buruş \erli ,. ., 
2c par a)'H kadnr, f>kstra · . ~us:uıı 

5 ~ u ruş 20 pa raılan 305 · Fa~ul~·H 
1011, ld·pt•k 2 kuruş 9 pa- ~olıul 
r:ıdaıa 2 kuruş 37 paf'a~·a ~hH'Cİ11w~ 

kadar, 6,125 hilo, ~lısır Kuş )'mu\ 
ıları 4 ~uruşlan 11 ton, Kum datrı 

bor --ada muauwlP- görmüş •.~itik 

tiir . Yular Çukurova 
13 -ı -35 dt1 ihracat ol· ., .\ımCtol 

manııştır, ..\cı ç~~iı•cl~k içi 

/zmir bersası Toz ŞHker 
14-1 35 el~ lıorsada hak .. l~alıve 

la 5 kunıştau t çu \·al , 
h11A•la) 4,t5 ·4,50 kurnş· 

lau 650 çu\·:ıl, arp~t 4 

l
kuruştan (46 ÇO\ ,tl~ paıuul\ 

IJl'PSP iti f'İ flCİ fl~k i su llŞ 
52 ~uruştaıı 8 1wlya, pa· 
mııl\ prtıse iki11ci hazır 

mal 55 kuruştan 15 halya 
s:ıı lrnı:-;tır. 

Ca,· 
• w 

Kala~ 

Bahar 

\ rpa .\ mutol 
» \' ~rli 

Piri:w 
• 

Kara hiih~r 

~iş;ulır 

lı~ır ıları 

Kalan 

K. 
ô3 

52 . 
-01 
50 

s. 

ı 2-75 
. 2 50 
l l . 25 

6 

5 
7 
3 
8 

34 

38 

9 ıo 
50 

8 

50 
2ô 
50 

25 
100 
240-~ao 

ı 8S .. i90 
90 

a 5o 
a-ı8,7o 

15 50 
85-86 

16 
2-87;5 

75 

75 

11 ~ r h 11 n ı ha 1 ıı k , ç a l ı ş k a it 
\'t1 llıf'rtı(Pkf'IÇP ÇOk fi~ İ 

laı ııııuış St>\'İnıli bir si · 
IU'I jıf İ . ------~·----~--

8111 T ıl;ıf lın 

Çocula bakımı hakkında dfütler 

Çocuk e~irg~m~ kuru- bir öğ'iil par;ısız olarak 
nıu (tlimayt~i Eıfaı) ~une- gömlt·rilir. -\ ukara'ıla Ço-
lere çocuLlarmuı bakıl- cuk Esirg~me kurumu 
ması usullerini gösteren başkanlığım~ bir nrnklupla 
ögiitler lıazırlanuştır. Bu çocuğu u kaç Hylık oldu· 
öAütler siit çağmdaki be·I ğurau VH bir dP- adres hil 
hekler,) hil'iuci aydan baş dirnwk kAfidiı· . 
layup 12 inci :lya kadar Kurum; çocuklarut lHr 

u~ !fAkıldt> bal ılacağırn biye \'P ha~lalıkları lıak-
bıltlirir • \ıııda sorulacak suallt·re 

lsteyeulere her ay İfiİn ile p :ıra~ıı c~vap verir . 

Merıin Ticaret ue Sanayi Odaaıntlan: 
.\ler~irıin mahmudiye mala allr. inıle kışltf caddesin

dfl No.lu oo ~·eri ikanıelg4hı tic~ıri gö5tP.rerek SebzP, 
M~y,·a, hububat toptan ihracJl işlerıle uğı·aş ••cağııu 

biltlireu T. C. tabasından }\rıton .\kil oğlu Yusuf Se· 
ı~r, kard~şi Hanmı Sezer ve ll)'aS 'kızı llm·yem ın 
(Vıasu( St>zer ''e Ortakları) uuvarı1 ticarisini, Kollektif 
Şirket mukavdesiui \'e Orta~lardan Y usu( Sezerin 
yalmt. ibqtna -imıay~ mezuni~·etini bildirir vt>saiki 
musadtlak olarak g~tirm~leri liı..,rinn oılalar nizamııa · 
uwsiuin ı ıs ci mathl~sirrn gl\r~ 3 cİI swıfö ve tic ,ıret 
karnanunun 42 \'e 148 ci madtl~lt~ı·iu~ gört•clt~ 830 uu
marah sicil.-, 1~-1-1935 t;u·ihi11dP. ka~· ı YP te~cil ~dildiği 

ilau olunur. 
.. 'icile s~leu sayı : ·34 ı 

Aterıin Liman Şirketi .Umum 
MidiirliJttJnclen ; 

1 l l N 
'ler~in Liman lnhi~ı.u Ş : rk,~ ti V ı.l purLırcla ç .ılış. 

m~k üııo~ Pt1antör alaeaktu· • En uş~ı ğı •>rlH ı · ılı;itiui 

bitirmiş olması şarttır. Ecırnhi lisam hileultw tel'c 11ı 

~dilir. ftaflantıç ma.•• ~4&) liradır. l~t~k.liler 17 - ı -93~ 
atkşamına kadar el yazılarilt~ yazıl :nış i~tidalarına ş11e 

hatlt-lnan~l.-ri bal]h olarak Umumi miidiiriyt•le uıü-
rac~at etm~ı~ri . \ ~ -- l 4 - l 5-· · 16 

Sııilıli Bahçe laalinde arıa ve kulübe 
)lersiıui•~ Hasla ne ca,fd~siıufo ltu m ka hristarn bi· 

tişiğinde iki bin metre ınurahbaı g~ nişliğiınJ~ içerisind~ 

bir knHibP. \'e biivük hir havzı mt~vcnt Lhuoıı, Pt>r 
t<ık~I , "anclarina~,. Y ~rai dnrıya , Şeftali ağaçları VP. 

Oziım asmalarilt> lwzenruiş bir kıt'a arsa ac~ıe saılıkur 
ŞPhrin en gflıel y~riıufo bulunan hu yeri almak 

ist~ymılerin TaşhanJı dört num:•ralı dairt•tfp Oava 
Vekili Hav Faik~ müracaat •'lmel~ri . 

ol 
K(•ııılisi 70 ~·aşma gir· 

dıği lıcıldf- JW~ diııç \"f~ 

g ii r h ii ~, h a y H ı s ii r o ı ii ~ ,. ~ 
çot·n~I ır ırıııı, ıorunlaı·u1111 
ç JCıığuıııt ~(>rmiiştiir. 

lsla11h11l 

1 ~ - l - 9H6 
· 1 . OoktOr Ali Bedri il 

/:amirden felmiı .tnaayenehaneıinı~ 
Kııla. cbdde•ihtle 82inci aokak lı6· H!!J \IPrlrnu .ı ı o üliimüıul+>n 

dola~· ı lHİ) ilh acı du~·a n 

hfiltin ttilt·Si t·fraıhıtı lfA

s•llli vtı lazi )'H tııl .. riz . 

Türk ahhn ı 

isleri in 

Bolar 
Fra.uk 

Urt~t 

947 
616-50 
79 60 

,..inde (8) namara'cltı açmııtır. 

12 --03 

9-"!7 
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P6cD0KroR OfERA rÔR==ı=, ~~ --~--- ~~p • sı::a:::a:AT 
Mahmud Ragıb Dev-eıi':· .. ı _. ~-Kuıak -Bürhn Boğaz~ , ~azA:N~sı 
Uzun bir müddetten beri Avrupa te.. ~· /"'H .. ·- t ·ı'- l ı~ . ~. 't l \ ~ Mersm Gümrük C11anndadır 

rekkiyatını tedkik için Fransa ve At - ~· as a' 1 \: arı 111 ll e 13SSISI ~ 
manynya gitıniş olan Doktor Operatör 

1 
D 0 K. T 0 R. .- 1 ll•lr " ... ,,i Ec.·za~·i 

Bay manınud Ragı_b qeveli, . · şehrimize ' , ıılıhry .. ,. Y ı~rli vf~ A \'-
do .. nmu" ştu .. r . · -· · · · · ···· · -· ····· ·Naz;het Veysi ~~ "' rupa nıi!~ııdız11ralı ho-

evvelce olduğu gibi birinci sınıf Dahiliye Mlıtebassısı · ~~ Haıtalarını her gün saat on beş·~ lu1111r • · 

Dr. Bay Abdullah (l den sonra diş doktoru bay Bahirin ~ -ö========• 
lıe eski muayrnehanderind.e Hastalarını kabul ile mu· I~ . .J'Oğurt P-azcrındaki muayenehane • ı· 

ayene ve tedavi etmekde ve getirdiği son sistem alit sinde hu.bul '1)e tedavi eder. · :s., 
ve edevat ile lazım gelen Cerrahi .Ameliyatı . · · 3-30 

~=.::~~-~:~~-:::::~-:=:.o-=: ... :-c:":-'-"~ ~etA -,_. -~~~~-. f-~~~~·· . . . . . ~ ~ 

rE3 B~~ü~ .; a~=E3._, 
"PiyanğOSU- ~. 

~ . (• 

On Sekizinci tertip Oör~üncü Keıide · nı 
11 Şubat 935 tarihindedir. ill~ 

Bjiyük ikramiye 

••• 
1;; 
1 
l· 
l 

25,000 Liradır 

Le M:~afat 1~o:o;,3L=~~;F-aJ 
~ 

TÜCCAR KULÜBÜ 
LOKANTASI 

'""ayğı ı • µt'r aıalarmıızın yPnıPk lıususuııdaki 1i
ti1.liğiui uazan dıt..kalP. alarak · mı•. hur w·çı:lard.an .Bay 
Bolulu hPC"P ll"'la.\I .h.ura~a CPlp •·Hi~ . Vı•m('klt·ı·ılt~ 
Pil ıwfis yağlar ve t•ıı l3Zf\ ~t·hz .. lcr lulftuıılma~ta \t~ 
tahldut a·lıouularma uıami ır~!:ilal gtt!'\1t•ril11wltt·•lir._ 

llafwtla Cuma ve Pazur günleri caz kuliH1ii şeu 
JendirnwktPclir . 

6 :-1 o 
, . - .; - . '· 

Soba Almadan Evel 
Kılınç Kdmil ve mah· 

tumları ticarıethanesin • 

den arayınız . 

Veni Getirdigi 
Yerli, Belçika, Fr.ansız 

malları aobaları ve f iat· 

ları görünüz. 
HO 

.. . . . . ... : ·.: 

.ı. j~aİ)7 Operatl)rii IJol{tor 

-ASLAN VAKUP 
lstanlıul H' \J4•~kw~a iinı,tır~İL··lt1ri11ılı·rı diplwual 

v~ atma11~:atla tahsil tıl111iş Vılaıli~ e \ 't' C• rrulıi Nisai. 
lliit. has~ısı. 

.Atll'PS; Y ,,gu rı pazarı l lcı~ta ıw c·ıcld··~i No. 1- 3 
kPuıli PVioıtfl. Tı·lı foıı: f)4 

' ' . :- " . . . . . ' .. <·· ·'·· 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
15;1-935 Salı günü borsa satışları 

~ ulm ciııs Nereuln Mahnılu MIKrARI p. ALiCi ŞEIL\IT 
OlduRu il. o. s:-- 9, -== =---- w ......... 

aıı2,r,o Yulaf Yerli ıouoool Şnş:tli BiL ı\. lla111 fi 'I. \r. hazır 

Koza ~l~rsin 75000 llir~tıla m. ~atış ~ooıwralifi Fahrikada 21 giı 10 . 

Kapu matı El aziz ıoouo 50 Şaşati HR. Naim \f. V. 15 gfın Z, 

Ca\·,lar Konya 45000 3 '1,25 Kazım İSf' "i " " • 
• 

~lri·cim~k Yt ığ•ıl 10000 8 i11~i~af Ş. \Ji rlü•la m . , \İİ~IPu•· .. 
\rpa K oıı Ya 2~!l0UO . . 3 62,50 Şaşa ti nn. 'I. IŞPVİ ,, 21 giiı·Z . 
lluğılay A naıfol 1 oonoc' 4 .ı~,75 tt 

.\ 1.İ'ı 'a rra f ,,31 ,, 
~usam Y•·rli 30000 12 s1p •• ı.rT .. hir öm .. r ru şta Ç•ft·· cu va Ilı 

Buğday l:r/a . 10000 ' 75 Ş(işaıi HR. Urfa 'f .. Piıyas v:tpurtla 

\ 

Nöbetçi [czane 
Bu Al~ıam 

----------------... 
YENi MERSiN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) 
Şeraiti 

Senelik 

Al · ı aylık 

Üç aylık 

Türkiye 
için 

Hariç 
için 

1200 Kr. 2000 Kr0 

600 1000 

'300 500 

Bir aylık 100 yoktur 

Gllall gçmlı sayılar 20 Kr. 

MOretip istiyoruz 
matbaamızda ça

lıı mak üzre iki mı'J
rettibe iht·iyacımız 11ar 
dır • Arzu edenlerin 
idare evimize müra

c.:ıatları. ............... 
• A 

.; Yeni MBJsin Matbaası i 
• • • mücellithanesi f • 
•!• Es1'iıııi~, p:ırçalan- : 

• 1111~. f··ı·~u ı İt> ~iıaı•Jaı • •· . 
n ıı1zı ·~ .. \ r.ı uı:ız ıl•• d 

# ~ 

'.- a1 uı;t' ıırt.. lııt ~iıu ~ • • • • 
~ize• l:lzıııı ohıt·. Kit . p-: 
l.ırırnzı, ıl r,,., l··riııi~.İ, , • • ıııiit•ı·lliılı.11.••11.İz•· ~i\ıı-f 

1 
. . , 

• ' t'l'llllZ. • 

: llPr lif'' i k İla p ,,r. S 
: dcfl•'rlt•r şık, zarif ıııt'$ 
• tİlı ve' ı 111lar11şh ola ... f 
• • . l . A 
• ral\ cıt •~mr. ; 

• • : ............ .. 
Yurttaş! 
Onpara harcarJı~fl 

bile lcimin cebine 1'1' 
tifini daııın : 

Milli i~li'lal "8
. 

r • .oll 
tasarru ctrnı~ 

Y enl Merıl.n Matbaall - Jl4,1' 


