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Fiyatı 5 Kuruş GÜNDELİK GAZETE T. T. 24 Temmuz 1928 

Genel Nüfus Yilkazımı 15 Teşrin'de Yapllacak. 
Elektrik Saat kiraları Sal<:ın Yazma Darılırlar ! . 

Şirket EylOldan itibaren aldı ğı :-ftb .4. 
Bir ahbab, selfim bile veı·- ( hakeme edersiniz. Yalnız dik-

Paranın fazlaısn i iade edecek fakültesinin miye, hal ve hatır sormıya lil- katimi çeken nokta : 
zum görmedi . Evvelce uzun milcadele ve 

f'loyrndırlık qakonlıurnın Emri Şirkete bil
diı ildi. u Para Epe) ce bir y ekün tutuyor. 

Mersin Elektrik Şirketinin 
Elektrik saat kiralarım Nafıa 
Ra kan lığırwa tesbit edilen for
ınuı harici fazla ald1ğ1 hakkın
da daha evvelce i1..ahnt vermiş
dik. 

Elektrik Şirketi Nafıa Ba
kanlığının yaptığı kat'i tebliğin 
kendisine şumulil olmadıt,rırıı 1 
~~Yliyerek Eyllll faturasından 
ıtıbaren saat kiralarını on iki 
buçuk kuruştan alması lfizım 
gelirken bunu yapmamış ve 30 
k~ruşdan ancak 20 kuruşa in
dırrnişdi. 

Bakanlığın verdiği ikinci 
e~nirle Şubat başından itibaren 
ktraları on iki buçuk kuruşdan 
alrnıya Laşlamışsa dn Eyl1.ll
dan itibaren almakda olduğu 
ra?-Ja parayı iade etmek iste
nuyordu. 

Buna dair olan neşriyatımı
zı ehemmiyetle nazarı dikkate 
alan Bayındırlık Bakanlığı Vi
lfiyete yapdığı tebliğatln Elek
trik Şirketinin EylGldan itiba-
ren on iki buçuk kuruşdan faz
la nlamıyacağını ve aldığı pa
raların muhakkak Abunalara 
iadesi J:1z1m geldiğini bildir
mis ve Vilayetce de Şirkete 
ya~ılarak kir; farklarının Abu 
nalarn iadesi em redilınişti rr. 
Elektrik Şirketi genel toplan 
tısında bir tevil yolu bulama 
dığından paraların Abunalara 
iadesini kabul etıniı:;tir. • 

Bundan sonra Elektrik saat 
kiraları on iki buçukdan veri 
leceği gibi Abunalar Eylaidan 
beri verdiklel'İ fazla parayı da 
geri alacaklardır. 

Türkiyede Nüfus Sayımı 
Yeni sayıın ilk teşrinin ı 8 inde yapılacak. 

- --- -
Sayım Beş Gün içinde Bitirilecek, Zirai, 

Sınai Sahaları ihtiva Etmiyecek. 
~----o:>::-

t' ANKARA, 28 (Hususi) ista- Jan neşriyat, istatistikler bütiln 
t 18tik Umum Müdürliiğü nüfus diinya üniversitlerine, devlet 
~hriri hazırlıklarına devam ve ilim, neşriyat müesseseleri-
e ll'ıektedir. ne gönderilmektedir. Şimdiye 
ilk Nur~s tahriri önümüzdeki kadar Yabancı istatistiklerde 

1 
teşrın ayının ıs inde yapı- görülen hatalar bu yüzden azal-

dacak beş giln kadar devam e- ınış~~ gibi müesseselerin çıkar-
~cektir. Tahrir işinde 100 bin dıkları istatistiklerde yanhş-

ernur çalışacaktır . lıklnr görülürse derhal alaka-
si Bu seneki tahı·ir, 927 sene- dar müesseseye malumat veril-

ncte ·•ld " ·b· · - ~ v ·1 al- at il gib· " ugn gı ı zıraı, sınaı mektedir. erı en m um • 
lir ı 8~haları ihtiva etmıyecP.k- zerine yanlış rakamların dü-
Se · Söylendiğine göre gelecek 7.eltildiği görülmektedir. 
Yane sınat ve zirai tahrir işleri - Gazla 

1
,. 

Pılacaktır. Z 8 İl İ f l İ 
faa~nU~nUzdeki umun!i tahrir 
J.tud~et.~~den başka, istatistik 
hQz ~rlugu mali istatistiklerde 

ır arnaktadır. 

Halkevinde ki konfe
ransa yarın da 

Devam Edilecek 

108 inci ylldönümü Laubali bir lisanla gel ba- münakaşa ettiğiniz bir meınle-
kahm, yazıcı nrkadaş ! İşinize ket işini son günlerde ihmal 
g~leni yazar, gelmiyeni susar, etmenizdir. Acehn sebeb ne. İSTANBUL, 27 (Hususi) -

Tıb fakülteşiniıı 12 Mayıs'da 
kutlulanan yıldönümü bayramı 
bu yıl 14 Mart Perşembe giinil 
kutlulanacaktır. Çünkü 1827 
Yılında Tıb fakültesinin kuru 
luşu bu tarihe isabet etmekte 
dir. Aradan 108 sene geçmiş 
dir. Bu yıl 108 inci kuruluş 
yılı çok parlak merasimle kut 
lulanacaktır.1827 senesinin l 4 
Mart Çarşamba güııii İkinci 
Mahmud zamanında Tıb fakül 
tesi Şehzadebaşında Vezneci 
ler civarında tulmnbacıbaşı 

konağında tesis edilmiştir. O 
vakit ( Tıbhanei fünire) idi. 108 
inci yıldöııüınii kutlulanırken 

Üniversite konferam:; salonun 
da merasim yapılacak nutuklar 
söylenect1ktir. 

geçersiniz.Evet hakkınız da var. Saik ne ?. Bunu öğrenmek is-
İnsan her şeyi dilşilnebilir.Her tedim de. Onun için açıldım. 
şeyi görebilir. Fakat her düşün- Elbette kusura bakmazsın .. Dedi. 
düğlinü söyliyemez, her gör- Bu uzun söze girişden bir 
düğünü yazamaz, yazılacak şey anlamadım. Yüzüne bak-
ınevzular olduğu gibi yazıtını- dıın . 
yacaklar da var. Ben bunun Arkadaş bir şey söylemek 
için sizi suçlu bulmam. Siz istiyorsun. Fakat nedir? Ne 
benden daha iyi görilr ve mu- yezmamız ınzımdı. Bunu daha 

l/alkevi 
B şhanlıfından : 
Yarın saat 18 de Halkevinde 
ZEHİRLİ GAZLAHDAN 

NASIL KORUNULUR 
Mevzulu konferansın üçilncUsil 
verilecektir . 

Yurddaşlann gelmelerini 
dileriz. 

Limanlarda Yeni Tarife 
Ôkonomi bakat1lığında toplanan Kon.is

yan Esaslı Kararlar Verdi. 

Her Limanın Tarifesi Limanlann Hususiye
tine Göre Te~bit Edilecek . 

ANKARA,28 (Hususi) İzmir 
İstanbul, Mersin. Trabwn Li
man şirketleri mümessillerinin 
iştirakiyle Ôkonomi Bakanlı
ğında yapılan toplantılar bit
miştir. Bu toplantılarda Liman 
Şirketleri için müşterek bir 
nizamname tanzimi ve tarife
lerde birlik temini için amele
nin çahşma tarzı, eşyanm tah
mi 1 ve tahliyesindeki mesuli
yetler yükleme ve boşaltma 
müdd"tleri hakkında bir takım 
esaslar tesbit edilmiştir. 

Gene verilen bir karara gö 
re her Liman Şirketinin tari
fesi eskisi gibi o Limanl.arın 

hususi vaziyetlerine göre ma
halli tari .fe komisyonları tara
fından tesbit edilecektir. Yeni 
tarifeyi tesbite esas olan müş
terek bir hesab tarzı bulunmuş 
tur. Fakat ücretler dört Liman 
da da ayni olmıyacaktır. 

Mersin Liman Şirketi Genel 
Müdilrii Mansur Bozdoğan bu 
gün Ankara'dan Mersin'e hare
ket edec~ktir. 

Dışarı işler Bakanhğımız 
1 ütk FranRız Ticaret Anlaşınası nını Kaldı 

rılınasına Dair Bir Tebliğ Yapdı 

ANKARA, 27 (A.A) Hari 

açık söyle. Hem senin elin ka
lem tutmazm1, sen bu memleke 
tin çocuğu değilmisin. Madam
ki memleket işidir. Üç fbeş da
kikanı feda edip bir knç satır 

yazı ile bizi ayıkdıraınazmı 

idin. Her şeyi gazeteci mi gör
meli: 

Sonra umumi işlerde ayrı 

gayrı olurmu? Sen gördüğün 
bir yanlışı, o biri gilzel bir fik
ri ortaya kor. Hep birden o iş-
lere alaka gösterilirse yanlış

lar düzeltilir. Giizel fikirler 
tatbik alanı bulur. İş yürilr, gi
der dedim. 

Güldü. Ammada lftfı uzat
tın. Ben seni daha anlayışlı sa
nırdım. Ben ağzımı açarken 
söyliyeceğimi öulursun ve bi
lirsin diye sanmıştım. 

Benim istediğim o kadar 
derin dilşünülecek bir şey de
gildir. Pek basit.. 

Türkce konuşmak ve ko
nusdurmak derdi. . 

Bir zamanlar sütun sütun 
yazılar yazdınız, fıkralar düz
dünüz. 

Vatandaş! Türksen Türkce 
konuş. 

Türk toprağında, Türk dili. 
Türke saygı,Tilrkce konuş

makla olur. 

listi~~9 senesi ne ôid mali ista
a29 er evvelce hazırlanmıştı. 
leri Senesinden itibaren vergi
llrt~a ~uhtelif vilftyetlerdeki 
!'attı nısbetıeri, hakkında a-

Salı giinü akşamı llnlkevin 
de hava döğüşUniin ehemmiyeti 
ve zehirli gazlardan nasıl ko
runulur mevzulu bir konferans 

ciye Vekaletinden tebliğ edil 
miştir: 

Matbuatta Türk Ft·ansız ti 
caret anlaşmasmın tarafımız 

dan feshohmduğu hakkında 

münteşir haberler üzerine key 
fiyetin tavzihine lüzum görill 
dil. MezkOr anlaşmanın ikinci 

birbirlerine bahseyledikleri ta 
rife tenzillerini kaldırmak hak 
kını haiz bulunmaktadır . 

Fransızlara Hariciye VekA 
Jetinden ahiren bir tebliğ ifa 
edilmiştir. Bu tebliğde 106 ab. 
107 ab, 378 c, 378 d, 380 b, 
381 a, 390 b tarife numarala 
rına dahil mallara Aid Gümrilk 
Resimleri tevzilerinin yukarı 
da bahse mevzu ahdi hıkka is 
tinaden kaldırıldığını mutazam 
mındır. 

Ve buna benzer bir çok şey
ler söylediniz. Bazı teşekküller. 
genelik bu işlere alaka gösterdi 
Fakat son gUnlerde görillilyor
ki iş gevşedi. Bu işi hiç kimse 
benimsemez oldu. Yine yaban
cı diller her yerde işidiliyor ve 
sırıtan dudaklarda bir alay 
mAnası g5rülilyor. Dediğiniz 

gibi, ben bunları uzun uzadıya 
yazacak ve size gönderecektim. 
Fakat düşilndUm, esnaf bir a
damım. Yabancı lisanlarla ko
nuşanlarla da iş yapıyorum. 

Belki gilcenenle'r olur. 

;rnaıar yapılmaktadır. 
istnt·Undan baska muallimler 

q ısrğ" • 
tir 1 ~ ı de yakında bitecek-
ğu~u8 tistik Umum Müdürlü
dan bn bUtun bu çalışmaların
te9irı:Ş.ka, dış memleketlere 
lazınıd rını de hesaba katmak 

ır. Şimdiye kadar yapı-

verilmişti. 
Yüzbaşı Mitat tarafından 

verilen im konferans çok fay
dalı olmuş ve salonu dolduran 
dinleyiciler tarafından hilyük 
bir alaka ile karşılanmıştır. 

Bu konferanslara yarın sa-
at on sekizde gene Halkevi 
salonunda devam edilecektir. 

maddesi mucibince iki taraf 
15 gUnlilk bir ihbar müddetile 
muayyen maddeler il.reri nden 

Sakın sen de yazma darı-

hrlar, dedi . 
F.A. 
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Büyük Elçim·z 
Paris üniversitesi11cle ilk kon

feransını verdi . 

Ve Atatürk ile TiJrk inkılabını, Tiirkiyede 
kültür sahasındn varılan neticeleri anlattı. 

Paris 27 (A .. \) - ;\ua/ 
•loln ajansmm hususi mu 
lıahiri hildirivor: ., 

Paris liuiversile~inde 

yeni ihılas edih~n Tiirk 
lf~lk ik merkezinin hazırla .. 
clığı k.onreranslar dün ~or 
bunda verilmiv~ basla ., . 
mışttr. Konforausları ama 
ca açılışı Paris hiiyiik 
elcimiz Suadrn, Atatürk 

• 
ile Tiirk inkılabına v•~ 

Tiirkiyede Kühiir saha
sında varılan neticeleri 
anlatan · bir nutku ile ,a_ 
pılmıştır. Suad nutkunu 
hiıirirken Tlirkiye- Fran. 
sa arasında mevcud olau 
auanavi dostluğu tebarüz 
ettirmiştir. 

Üniversite rektörii Char 
letrrr ; Suada cevab ve
ren nutk urnla ulusal kal . 
kmmaımz il~ ö~onomi VH 

Kiihiir sahasıntla yaplı

ğumz hamleleri izah el-

Macaristanda 

Mekteblerde (ilimler 
tedrisat vasıtası ola

rak kullanılacak. 

Budapeşte 26 (A.A) -
~lacar kiihiir bakam , 
Macar mekt~blerinde fi 
limlerin tedrisat vasıtası 

olarak kulla111lmas1111 m11c 
huri kılan bir kararnam11 
imzalamışL:r. 

Bu gibi işlerle meş. 

gul olmak üzere ayrıca 

bir terbiye·•i filim offisi 
leşkil .-dilmiştir • 

Aydın 
Demiryolu. 

ruiş • tarihi Tiirk -· Fran 
sız nıill .. tleri arasındaki 

dostlu~u n ihyası llizu -
miiııtlen lıarareıli bir li. 
sanla halıseylemiştir. 

Clıarletre lstanhuhla 
ve Parisde acılaıı enstilli-• 
lerin Tiirk Frausız millet-
leri arasındaki dostluğu 

Kiihlir hağlarile perkişti

rerı Vt>ni hir d~vre aclı-. . 
ğmı söyl~miş, geçtm yıl 

lstanbultla yaptığı s~ya 
halla gördflğü iyi kabulü 
şükranla kaydetmiştir. 

Her iki nutuk tla kon
ferans salonunu dolduran 
hinl~rct~ dinh~vici larr.fın -.. 
dan şidd~lli alkişlarlu 

alk ıslanmıstır . • • 
8t11Hla11 sorıra dilci 

D.-vn, Tiirk dili hakkmda .. 
bir koııforans \·•~rmiş , 
Ga hrill•~ Y P lhk de t~rti h 
edilen koıırerauslarm proğ 

. rammı izah etmiştir. 

Yüksek Tedrisat 
Genel MiidürlütD. 

Aukara , - Yilksek 
tflclrisat gt•rtP.I miidiirHi
ğiiırn lstanlıul yiikst'k mu 
allim meklehı müdürü 
Macidi!ı la)·ini kararlaş

Urıhh . 
Orta tedrisat gtı.nt I mü 

diirliiğfıne Kiihiir bakan
lığı miif .. uişl~rind ... u Rıf
k1n111 tayini söyleniyor. 

Gireaonda ,bir 
idam· kararı . . 

Gireson , -- )lelrt'si 

Hamideyi. Galib v~ Slil.-~· 

manla birlikl~ öldürmek 
len suclu Muhtar Osma-• 
111n ağır cet.atla devam 
eden muhakemeleri so-

Ankar.a, -- Aydın Oe- nu,ıda idamlarına karar 
mıryohinun salın ahnma verildi. 
işlPri miizakeresi, şirket ı liu işle gözcüliik yap 
miimessiliuin, faiz ve a- mak ve ışık tutmak su 
nıurtı~manlarm ilfasınJan retiyle yar~lmda bulu-

Grib salgını hakkında 
bir tebliğ neşretti .-

Arık ara 27 ( .\.:\) . -
Sıhlırl v•) içli orni nıua vı~ 

n~l vP~:\IPlİr~ 1Pn hiltl ir il 

mişlir : 

Gribin yurd dahilinde ., 

lakih edilen seyriıw uaıa-
ro11 son lrnfla durumu şu
dur : 

Gr·ib Afyon, A11tal~·a 

Ayd111, Balık~si, Burdur, 
Bursa, Ca ıık ırı, [)j va rhP-

~ . 
kir, Isparta, lstanhul, iz 
mir, Kastamonn, Konya, 
~lalatya, ~forıisa, ~Jardiu, 

Seyh:ırı, Siiru, Sı va~ ve 
T~kirdağ vilay .. tl .. ı·iıul~ 
salğırı halirnl~cli r. 

Buna mu~abil Elaziz, 
Erzincan, Erzurum, Gii ~ 

miişhan~, lçel, \luş, Trah
zon ve Urfa, vilaytıll~ri n
th• !!rih \·akalan g() riilnu~ . 

tJ • 

mi~ olup ıliğer vılayPller-

de lt~k lÜ~ vakalar halin
deJır . 

Hastalık, Amasya, Ay
clı n, Oi ~ a rlwk ir, lzm i r \'e 

istaıabu lcla hasta sa' ısı . 
rıislı,.LI~ aı olmtt k ıizen~ 

Akciğer ve kulak ihLil:\ıla

rı ~apmakıaılır . Ba~~a 

y• · rlPrcl•·rı eli~ L alt• ~·, ~·an 

hır lrnlw~· \' Pl'İlıPenıiştir. 

~inuli~· e kaılar Valil l?

re \' tH'İIP.n talimata te vfi

ka 11 Vlllnız .\' dm, Di ,. ~! ı· -. . . 
bekir, GirPson, ~laıaisa , 

S~un~un, A<lauada hasla

lağrn hab~r verilmesi nwc

buri kılınmıştır. 

bir Alman vapuru 
kozaya uğradı. 

Lornlra , 26 (A .A) - · 
Alr:ıan Europil v ;ıpuru 

i ıudaıl iş:u·t>Lh·ri ~firıch·r
miştir. Şimdi \~ilano hur 
mı acı~lannıla bulunmak· 

• 
tadır hir romör~ö,. vartlanı . . 

ötütii Londraya gilmesi nan diğer arkadaşları muh 

için lıarckelel1111~L i ı-. iloyd 
aceulası lehlıkedP ola u 
vapurun bliylik Alman 
transatla11lığı olruadığım 

fakat 2 L 40 ton lıJcmi nde 
Tu nusla n Roterda ma µi
dPn av ui na nıcla haşk a bir 

• 
dolayısiyle kısa bir müd. relif cezalarh Leczlv~ o-.. vapur olıluğıınu tasrih 

det için geri kalmıştır. lnndular·. ell\ıekledir. 

-
ay yo 

Talıl{ikat il{111al e<lildi 

Komisyon Raporunu bugünlerde ba • 
hanlığa verecek 

--------
.~nkar:ı , 

misvoıı Jıafı:ı ici ndt~ rn-. . 
porurıu hitir,•r.-k hu k a rı-

lığa vcır<'cP klir . 

\1 e v~ u k :111 ü~r·t· rı ildi ği ne 
göt· .. , ıltıııi l digi gnıi hin
f,·rct- liralık hir suiistimal 

ol madığı arı l <iş ıl ı uı ~ tır. 

Zirnat Ba ıı k a ~ ı İ sta n
h ıı I ~ o l w si nı ii d ii rii \ lı -
SP. ıai n İŞlPıı cıka rılnı a sı . 
silol al'd ıki ciir ii k tıu adtı v-. ::--, . 
l a rı ru linakasava c ı k<J r ıtıfl· . . 
daı lı nsıısi a rılasıua ilP. • 
hir Iİ İ<:4~t1r·a 1' a lıu~s111d : 111 

ilt~ı· i gı•l ıııiş t i I'. ~il h\h i ~· .. tli 

lı ır han~;ıcı : İst.ınh,ıld aı kİ 
huğda~ i~lt>ri , Ziraa t b9P 

kasından 'e i"l i ~ad , Zi
raul hakarılıl..lnrıııcla n bi
rt• ı · m iimt>s~i l i n i~Lirakiyle 
l~~k il 1.•lli leıı komisyon 
ı ara fırıdan iılare ol unmak• 
t.ay clı E::tt-r ,·ol~uzluk . . . 
~ a pıl1111şsa bunda u komis• 

~ on nwsuldnr . Bunnnlt1 
lw nı lrn r rn·La da h ii v lilliil-., 

ıu.-ite d~«'t-1' bir sı·v olnıı-
;-., :-, " · 

dığı • tahkik lu~\' elinİll 

ya krnıh: nPşrt~ı lilecek ra
ponı ı in ete a n laşıldcak

ı ı r. ,, ded i. 

Balkan Konseyi 
Münakalat f ksperleri Belgradda Toplanacak • 

Nafıa ve ökonomi bakanlıkları namına 
Mümessillerimiz istirô.k edecek. .. 

An"ara -- · Baıı µazP
t.- lt•riıı 'aıdıl 1 r ı gihi lh·I . . 
gradıla topl ı ı wc.ı" oLıı ı 

Bal k: 11 iktisaıl komw ~i 

c1 .. gı1, ~oıı~t')iıı müııak a-! 
l:h Pk pı>rlt·ri d i r. 1 

S· l:ilıı~d l i lı ir zat di- 1 

yor ki : . 
" Bt· lgrad cl a lop l :ııılı 

ı 1 \iarua ~·a p ı l ac.ıktır . 

Son dt>f ı At inada lopla
ııaıı Balkan iktisad ko use
\ İniıı '1rrdı.ği ~a r:ı ra :.!Ürt~I 
• • v 1 

i k ı rı ci topla rılı , N ı~a ıı da 

Aııka ra d.ı o lacaklıl'. n, lg
radtlu ı opla 11'.H~ıl k mfına-

karnı tıksıwrltıri~ Nh~an 

loplantısıua a i ıl ruzna ••tt 
sıııi ı miiuakal:h k ısruıua 
l:tzım ~ lt·u uıdh'ııuaıı hu-. 
zır:lı) acakllr. 

Bizclt•n ~· ıfı a mii nakll
l a~ rei~i Hıfat, Ökonouıi 
Bal-.aıılı~ıud:ı ıı deııi zcihk 

• 
111 iid li di .\, ı•t. Posıa ~8 . .. 
ı ıılgrn f um n ru !U iitl iirlll~ 
ğii rı ı ı l' il le· biz m ii h~u.diSI 
ll iisııfı l\:'hım giılPcelder-.. 
ti i ı· . ' ' 

E"~pcı l··r111, 1laru11 l,.. ... 
sind~ l ınr·~ k(·ti ruuhl.,. 
• 
m~ldır. 

~ ·- --=wıc---==-------------
Yunan hudutlarının 
Tahkimi. 

,\lınt, - llarhiv tA 

Baka ıılı ğıııc.ı la~ irı (~d il r n 

a!'\kı · ıi "oıu i ~ ~ on ı ,,. k ~ a 

kırıda garlıi Trrl ~"';ı ı l t• • .1 

llak .-d·m~a):l gi dt>rı·k Yu 
11anis lcı11111 Bu lgar· eilıt> Liıı .. 
d p ki lı il d 11 t hı "111 lll l il h k i il) i 
pla11l arıo 1 tanzim etlı•cPk 

tir. 
GPlf'CP k ay' s .. ıanik 

c iv a rm el .ı Seci tJ s lav v :tr't' . . 
kara rg:ilıının lHlı ~ imiıu~ 

başlanaca ktır • 

Almanya Tal•.,. 
Müf ttiŞimız 

lSTANBUL, - KilltDr ~ 
kanlığı Teftiş Heyeti Ba~ 
Avni yeni tayin edildi~.~ 
Talebe Müfettişliği va.zıf~;lfd 
başlamak üwre şepnnıı 
Almanyn'ya gitmişdir. 

Dil komisyond 
. l 1 d• .\ 11 kan1 - lstart •U 

c . elı şa u ll ı l k o nıİ S \'Oll•ll' .... 
. .. '1' 
hu gii11IPrde Ankara 
1.. -· k ·····" ( OlWC•1 0 1 f)P. va~ o ' ' ., ~ .. 

silz ~ arş ı lı k lar ı uuı ılk 
~ı mlarııı 111 ıa••ş riue ıuıflf 
nacağı SÖ) l e ııiyor. 



1935 CUM~ VENi MER.:IN 1 

Aitu·--n-Blok·-11-La.1;1ı ayakkabılara !Mersin 
Meselesi karıı miicadele 

_______:_ lsıarıııuı - yazlık ıas - Piyasası 
«Ecorıouıı!'l» nwcruu:ısı tik ayakkabılar ucuz fi . 

<t Ahuu hloku nH'sel~si » ~· aıla salılmağa başladık - K.G. 
••••••••• 

iin vanı a llııııf.· , ,, , ,,f,·1 s- ~aı k 1 1 rla ı) k •·· 1 lan sonra um uracı a anm ~k~fH'P!' 
hir ıua~ah• ııt>Şf'fllnı i şd i r. aya~~ahıcılar arasmda bir faru~ 
B.u nıukaltAnin varılıg-ı ue ı 'l:\.f k ' i ılı t• '}I n11şlı • Kapu malı 
lıc~ı~r , Flandiu'in avm f>" t fl da lastik ... 1ır ara an • - Kozacı parla~ı 
ıs irad~ 11wclislf1 v~rmiş 1 r· d .. çi er ıcar~l o asına mu- lan~ ci§licli 
olduğu sövlnvdt-ııı örıcP. racaat ~ılt1r~k bu ihtilafıu . · 
Yazılnuş olr.ııa~ı itil.>aril~ ı il ı·ı · · · · ı d" \~rli • rn eı ı nw~mı ıslt-mış ~r ı. 

Çok ıli~kattA şayaııdır. 6\tlı F~kal bu müracaat üze- ~u~am 
11 

.. P F asul.va ('} yHta nıakal .. uiu Pli nıii. · ı ı · d ' 1 
1 . rırn tm ur s~n~ P,O ıaz a N 
ıııu lısmıraı aşağıya uh d · ..,. · ı ld L ohul 
Yorıız •• ıa ma u g e c ı g ı ıa e u r'~•·ıal~~ 

hPniiz ticar.et otlası krn 4 ·"tı " 
«Fransız Si)' a ~asm11ı ma" t.li:ine veı·ilen \'azifevi ik- Kuş ~·~mı 

ls.aılı sarihtir. Sırıai ma· .. Kum tları 
mal ~dP.m~mişlir. Bu va-

'·''P.t fıyatlarını ,.,..,. il~ . k d kk c~hik 
ı · zı~· ttt arşısıu a aya a-•aha..ıııı·,ı <>1111· ... · ·,t (1')"1111 ı' rı- f• 111·1( Çt•ktırt>V'I ti' ~ ,., '-" h1t~ıhır ihtit:'tfırı miircı ca a l- 1 

• • 
11'•tı~k IA·1.ıııı·lıı· . ı~.·ır·1 ' d 1 r · e:ı,, ' " fada de;:.if bilfiil olacağllU ., ,"\IHI O 

i.llliııi ve vervileri indir 1. ·r ' ~ ... kı· r· t&A•: ,- -, 
- l' arılaıuışlar ve ~ooperau le ~cı ...,~ t ~" ç 

K. 
öO 
47 

44 
43 

2 

2 
ıo 

8 
4 
8 
6 
5 
7 
3 

3 
a '.? 

s. 

50 

~5 

25 

öO 

50 
25 

llh!k ve lı.·av,·ıl ı)!..ılı!..ılılı!!ır•ır· ~ ı; r u .r 
0 

u .. ' • karar v~rıuişlerdir • a oz şe~e 
ZatıluactSJfHJ karşı ko~·a11 Bu karara gôrt' yazhk ltahVP 

su,,'i f11tgelh~ri kaldırmak hlslık a\·alkabılarla r~~a c~n 
hususuuda ..:arfedilen aa\'· • k k • · ... r v .-. • bel ec.Jf~l>ilme icin oo · Kala' 
et şa,·a111 dikkal ve ha\'- • .. 

·· .. peratif ucuz yazlık ayak· Bahar tt&ll i r 
• kahı yapaca~lır. Yazlık \rpa .\uaılol 

.. «Stt•rli rıg Blok uıı a dahıl a Ht k kabalar ici n koope- )> yerli 
ltlkt·l 1 J 1 .. . • • 

t!r c a w u·rrnz ıc ratif y~ui bir ruodd lıa-

38 25 

100·99 ~ 

240·230 
190 

90 
3.37 ,5 
3 

1•1H vaze11ele:·i 11i elde etm~- zıdamak,adır • Şimdiye 
ıııişl~rılir. Bunlarda ha\'al kaddr yapılan tecrübeJ~rP 

Piri11c 
• 

Kara biit.~r 
17 75 

85-86 

16 Palıalılı!!ını indirnwk ,,~,- l kk b 1 k h o . gün~ m aya · a ı ar JW · ~lısu· darı 
Ut da ıoptaıı fİ\' ~•lları ucuza uıalolacak. ve niha- Çuvdar 

Nişadır 

2 75 
75 '1iik~ it k l • . . " ~ ...... mP. nwc ıu rı \'Pltn - t ·· ı ıo karla sau-

•I~ r ytı yuıt ~ a._.. ,.a" .. 
., ... 

1 ut ıtl~r. Ancak lıayllt pa- lacaktır . ıaa11ııııa 
l;ılılığıııı ucuzlallı"lar·ı ta~ ı ı k' • » .,eu~bi 23 Lira 

20 Lira .ıo K. 

liı·ı Anatlo uı a ı toptancı-
1 

K ı;..O 1 
t' paralar·ıum :ılıırı hlo lar·a 41,, rok ucuz v... az • • • çu-vre ı ~O ·., 

~~~·~ k;ırşı ol.ııı kuvv .. ısiz k:irla suİılacal.lır. Koo - Huğtla) Yerli 2 62 
,.ıı•ıu ıltı\ a"' Nti rnıiş, lop- ııeraıi r, ayakka lıılarııı sii. 1 Uıııorı IUZll ., o 
arı fiatla rı yiı ks1-1llli ~ lt~ri riimiinii ı~miu iciu Emi- Sab1111safı ı~vtin V. 2fi fi O 
"•kıHrcj~ İSP.

0 

'ara \'I "apa nünüude bir de. diild~:\11 ,, ikincı.. t3 
'Hı • • 
"ş v .. ;ıhırı tl uıoı· r aı' ı s i ni rı ac. ıcakt11·. "' .. .. . 11111~ gPcruis olurlar . . \1 Bu dükkftnda yalnız 
lıra • • 
.ı.. .lhtralarm kı,· nwllP.ıı uctJz .vazlık a'.'akkabılar '-' '•ş .. .. . 
lı \Jruıuu~si i e gP-rPk al değil kooperatifin lıaıır-
li:: bloku içirı gereksı · Sl1-1r latliğı diğ.-r umız ayak-
l ve dolurm nufozn al - kabılar da saulacaktır. itada l 
daı. ,ulurıaıı mınlakc•lar Oiin t~mas elliğimiı 
)•ı :1

•. •loğrusu htitiiu diiu av tkkahıcılar ~oop .. rati -
oı Ç•tı hlh iik lJir ftıla~~ı fi.niu ileri a~leuleri J'tmi 

uı-.ş ol • " 
ur. calısma ile lastik ayakka-

hı;,::roptara fİ,\'cıtlarıu fırla- İul . ı;uıa r~kalu~l edebile- ı 
''İ(•i :ıltıra hlokuııuu im - ce~l .. riui öylem;şıerdir. ı 
Ol 1

ll•1 VHZPUPSİ lıP P.IZPfll 
'"•iiı . . la,. '"' 1 Hlhı :--t <~ rl ın ' 'f' do 

,. gruhunt:ıı clalıili ıuu 
._ı .. ,,., . . 

.,1. sıııın L•·mıui iciudP 
ı .... ı · . 

rı 111
"· Toptatı fı\' Hll.ı-h \ .. • 

d · "~ Pld lııwsirıe kafi 
~r .. c .. ' 

dir 
1 

,, .. çalışılıJığr lak 
' ... 1 

lıili d tırı hloknııurı da -
led·ı'h~s'~lelHri hil~ lıal. 

ı lluş 1 • 
'~allar o ur. Ulusal uu~rı-
hıJ ' ahın blokuna da-
l •ıluı-., ··1 
'' I· '.arı u fAl~rin u

d I' • 
l1ttn k ·•r•ısı \azıf. sin~ t•~ 
ltt,: b ••lliğ i takdirdP hil 

u gay .. lt're uluslara-

Yurılıl"f ! 
Ülkeni korumak isti-

yorsan Tayyare Cemi
yeti ne aza ol. 1 ........................ .-... 
rası bir t~şriKi nu~sai ile 

1 

va rrl.ı lnl~e~~iue kauı ol. 
11ıa"- fazla ümide mi ka
pılma~ olur ! 

nu lrnsusta Vf'tşiugton ~ 

v~ Lorulra Hüluiıu.,th~r.~ne 1 

flSiiS nw~uliy~l h~rettup 

eluıf•k ledir • 

lncır ~O den 1 l 
2 25 
2 25 

l uct~ Kep6k 
Kalın » -. 

lıru T ıl;ıtlın ....... ..... ~ 
lıtanbul 

28 2-935 .. 
Tiirk altunu 948 
isleri in 609 -50 

Dolar 79 - 92 .. 75 

Frarık 12 - 04 

Liret 9_37 

J 

YE HI ME RSll 
r. 

Nüshası 5 kuruştur 

Abone l Tlrklye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 
Altı aylık 600 1000 

Üç ayhk 300 - 500 

Bir ayhk 100 yoktur 

GlbaU ıçmif uyılar 20 lef· 

' 

SA.YF.\ ;{ 

i L l N 
Kara111aıı Çifci .Barılrası 

Heyeti iclarosiı1deı1: 
B:uıkanu1. hissedaran lrnyeti unıtiıniyesinin 935 

sem~si Nisanın 13 iicii Cumartesi ~iinii Kar:ımau ~Jer

kflZİ idaremiz hinasmda alPladt~ toplarılısı saat 9 da. 
fevkalade toplantısı saat 12 de . . \şağıdr yazılı Ruzua
mP. dahilinde icrayi müzakere e~· lenuık üzre karar
laştırılmıştır . 

.\Sal~leri veva vekalelPll alt~ l ' ad P. loplaıılr İÇİll 2 5 
Hissaya, Fevk;ıl'ade toplantı içiıı bir his ~aya malik 
olanların dahi i~tiı·akleri hissrdarlara malik oldukları . 
hıssalarını toplantı günun len erı az on glin .evel Ban -
kamız veznesine makbuz mukabilinde teslim ederek 
duhulive varakası almaları ve vekillf~rin şahsan hi~

sacfar · olmaları nwşrut olduğu gibi Yc~kaletnamelerin 
( Karı, Koca, Baba, Oğul, llü~le ~ na ) Noterden mu
saddak olması liiznrnu ilan oluııur . 

Alelade toplantı için ruznamei müzakerat 
1 H~~·•Hi idar·~ ve mü rakı b ra pol'larınm oku ıım ası. 
2- Hilaııçouun tasdik ve lıeyeti idare ve mürakibin 

ibrası . 
3-He)·eti idareye verilecek hakkı huzurun la)'ini. 
4-~lfınhal olan bir aza yeı·iııe yenisinin intllıah1 . 

5-Karşılıksız olarak berayı itfa alman (31449,31) 
lirlihk aksiyon hakkırula hir karar iuihazı ( He· 
' 'eti umumiye kararına istirıaclr.n ) . 

Fevkalade toplantı için ruznamei müzakerat 
1 Eyhil 934 tarihindeki lopl :nılıda ni. al>ı ekseri -

yel l>ulunaıuamasmdan miizakeresi ikinci loplantıya 
lnr.ı~ılan . 

~lerkezi idarenin .\lersiue nakli \'e Nizamnameııin 
iiciincii maddesinin birinci Fıkrasının <Şirketin merl\e· 

• 
zi Mersiıı Ş.-hri olacak) Şeklinıle tadili . 

1 L A N . 

Vilayet Makamından: 
Berdan ağzına indirilerek İş Banka ı deposuna 

yerlf-'Şlirilen üç bin m~tre mik~lh kerestenin Herdan 
ağzından boğaza g .. lec~k vapura yiikleme işi, Arlır -
ma ve eksiltme ve ihale kanununun 7 inci madclPsi 
mucibince pazar.lıkla ~· apılacağından hunun için ko· 
misyonca 15 güıı miitlcl~t konulmuşılur. Pazarlığa ~i
rişmek içi•ı şartnameyi güruıek isteyPıılerin Vihtyetıle 

kurulan ~omiS)Orıa miiracaal P-lnwleri ih\ıı olunur. 
2: ~24 --25~ 1 ~5 

t L l H 
Merain Belediye Riyasetinden : 

Hal içinde n~ıediy~ye ait -s1· uumrolu diikkfın 

mayıs 935 sonuna denlü kira)·a verilmek iizeı·e ~·çık 
artırmava konulmuştur. Kiralamak islt~yerıleriıı yiizde 

" 
7,5 teruirıal il~ 7- 3 · 935 Pt1rşenılrn giiııii saat - 15 -
B~l1-1cliyeıl~ toplaııacak komisyona miiracaatları ilftn 
olunur. 21 - 25 - 1-- 5 

1 L l N 

Vilayet Makamından: 
n~rdan ağzına indirilerek iş barıkası deposuua 

yer1~ştiriltrn kerestelerderı beş yiiz metre mikabı (~a 
nal<kalt~ve, ve bin melre mikabı Geliboluya ve hın 
beş yüz. metre mik~bı da Tekirdağı iskelelerine çı-

. karılmak iizer~; bu iş için pazarlık yapılması karar
ı~~ltnhh . Artırma, eksiltme ,.e ihale kanununun 7 

iucl uıaıtd~siıu~ göre 15 giin miiddet kö11uld11. lslekli· 
ı~rin bu yoldaki şartnauwyi öğrP.nmek lizre VilayPlle 
kurul\\U ~onuS\Ona miiracJal etmeleri il:ln oluuur. 

" 
21 - 27 - t - 5 



SAYFA: 4 YENi MERSiN l·r ~lı\RT 19·35 CUMA ----------------~-------------------------------..;._ ____________________________________________________ _,,, 
Höbetçi (czane 

, ....... -
Bu Akşam 

Mersin sulh hukuk hakimlitinden : : 
lt~r ... iwl•~ al'zuhalcı lzz••f. Yıl.lırmı lartt(111clan ller 

• sirıdP. aa·zuhalca Cahid ale\·hinP. acılan istihkak tlava:.;ı -

1 mn yaıHlmakda olan mul;akenaesi sıre1s11ula dava edi-
Sat;lık Eczanesidir. i lt~ui11 oerey~ gettiği bPlli olmaclıgmclan v~ yeriu~ bi 

·~========~• linm~tliğiıul~n davt'tİyPSİ hila tebliğ iadP ~dilmiş v~ 

SAGLIK. 
lPhliğatm ilam•n ıcrasma karar \·e rıl.-rP.k mula.ak~uıe 

1 

ECZANESİ 13 mart 935 Ça f'şamha giiuii s . ıal ı 1 l'P- talik P.dil 
. ıııiş oMuğun,lan ~· .-vıııi nwzkurda mahk~mtıy~ ğelnw. 1 

Mırsin Gümrük Civınndıdır eliği _vtıya ıar<1rııı~arı ı~sıikli bir v•·kil ~ö··cJ~ruıPsi :ıksi : 
lökdınle mulaaktınıHnrn gıyabında yapılacagı hukaa k tı , 

ller nevi Ecza vi .. 
lıbbl\'P, Yerli ve Av-

"' 

usu l u ıu a it k tH w t! ı,.. ri k a r nır ıu n u u ı 4 J , ı 4 2, ı 43 i 11 c i uı ad -
tlt~l ... ri nıuc . hiııCf-' ke~ fiy~l tebliğ makamına kaim ol 
ıuak iizertı ilau oluııur . 

rupa miistahı~ralt hn- -~~-;----~ -w ·----~-· - ~·~~· • 
luruır j, J, 

• • T Mütehassıs Doktor r!ı 
•••••••••••••• W Lt' 

Tl:JQ KiYE 

llRAL\T 
_BANKASı 

.i Yeni Mersin Mıtb11sı ·.:
1
1+ ASLAN VAKUP ~ 
Jı lıtanbul vemoıkova üniversite/ e· • D 

: miJcellithaneai :jT rinden dip/amalı r.ıe Almanya'da ~ • :AOA 

•
: Eskimiş, parçaları-.: ·+ tahsil etmiı Vilddiye r.ıe Cerrahi l ı BiRiKT iQEN 
• nıış, rıırsuıle kiıapıa- • Jı nisaiye mütehassısı • T \ QA~T-ı;Ob'2 
: rmızı işe yaramaz de-& T Al>HES : Yoğurt pazarı llaslan~ caddtısi Jı . ~ 
+ · . .. 6 . Jı No. l- 3 kendi evinde. f!' ~ ~~f!l 
• y~ atmayınız. lnr~un • ı rr TELEFON: 64 ~' ~~ 18 
+ sıze lılzını olur. Kııap-+ 1 • •ii!:IE••ii!:IE••iilE"*'~'ô!l!\!••~·~~+.ı:JJ• t KA y A- ELEN 1 
: farınızı, derıerleı·iıı!zi, ı . ~~9fij ~ı1' fJ 
: ıııiieelliılıaneıııize gön-: lil'iliilil'ilii•. ~) MENBA SUYU . ~ 
: tl~ı·iniz. , • i RFAN Mu SA ~ Sıhhat ve içtimai M~venet Vekaletinin bu suya aıt ~{ 
• . Her nevi kitap ve ı ·i T AHLIL RAPOR. U j 
: Jeflerler Şık, zarif ane•ı kolonyası 1 Oörüniiş: Berrak Kotev ıye t (100 sm 3 suya sarfohınan l 

• ,. ı . il 1 1 t:Jtı No. 10 Hı.:ı mıbtarı) 02 snı 3 , 
• UI V~ 9'U. 3UIŞ 1 O a- • ~1 Renk ; Renksiz Mecmu sertlik derecesi (Fransız) 1,5 1 
• rak clllenır. • 1 Koku : Kokusuz Uzvi nıaddeler için sarfolıınan müvel· 
• • SıltlıaL \'e terav~tiuizi ctaima muhafaza lidilhuınza ıiırecte 0.40 ar. 
• • ~lmek icin istikamet Eczanesi larafınd:irt • Tadı : Latif Süırat ( Sö 

4
) > o.oo33 er . 

imal t~dilen lrran llusa Kolonyu sım kul- Teamül : Mutedil Nıtrat ( No 2 J .. 0,0010 
••••••••••••• 8 " 

1 
Klor ( CI ) > 0,0074. 

Yurttaş f · < ci 33 > ~~~nyak ·: ~~~: 
• Sl!~~~~~ • DEPO~[: \lt·r~in P .ı .. t:ılı~rı.-.:'5i \ ' P. hiıişiğiu- '" 

Onpara harcarken ~ili'ıi~~ e ılt•ki IİİIİÜıcii \liie ·hll ·liil.k:iıı1111l:1tlır. 
bite kimin cebine wiı. l!U Her Nevi Kitap ~ ~~~ ~-,,-c1 ~ ,, ı...,;.~ 
tifini Jiiıün: .mg İler nevi eski kilaf' alınır. v~ satılır Ga- 11!!1 

Milli il.tisaı ve ~~:~;~~~~~~;~~~~i~ 
ta sa r ru r CP mi yeli 1!!11.!:!J 1!:!J 1!:!J 1!:!J 1!:!J 1!:!J 1!:!J 1!::!J l!':!J l!:!l ISJ l l!!J 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
28-2-935 Perıembe g{Jnü borıa aatııları • 

Malın cins ı lf.renln llab•ulu ..... T ... •• _!:_I ŞEIL\IT Olduto a:-a. &. · s. . ·-

-= ~= 

900<>1 
- = 

Dağ mah 44 M~rsin hazır 

,, 40000 44 " 
,, 

• 

. 
. 

. 

~ 
ırı 

Piyanğosu I 
On Sekizinci Tertip Beşinci Keşide 

1 
11 lttlart 935 tarihindedir. 

~ Büyük ikrami ye 

L 
30,000 Liradır . 

Müktif at 20,000 Liradır. 

il -i!E3E==.:=3ıEt =el•D-~c :llf:?.3E:S3 

DOKTOR 

N. Remzi Ülker 
Her gün saat 15 den 18 e kador . 

"IJI P.!ilr Hastalarım Yoguf'l lp:ızar1rıda Hiş tah1 • 

~ Ba~ B~hiı·in muaye11Ph~ı11esiııdtıh i luı~us~ J111
"" 

11!!1 resmde ka lml \'~ l~da \'I •~tlt>r. 20-cJO m 
~mllmll~~@H~@Il 

Yeııl Ml!rıin Matbaası - Merıin 


