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Bu dC'rd Okuyuculara da 
bıkkınlık getirdi amma ne ya
Pnlım karşımızdakiler çok vur
dum duymaz adamlarmış. Ka
falarını saltanat çağından bir 
turıu bize çevirmediler .. Sanı
Yorlarki; yeni Türkiye kalıp 
~eğiştirmiş bir Osmanlı ıırtı
gıdır. 

İç gUven;uluslarm dış siya
sa kadar üzerinde titredikleri 
Çok ince gUç kaynağıdır. 

1 
Güvensizliğin ne demek 

~ duğunu içden vuruluşun acı-

b~rını bizim kadar hiç bir ulus 
ıJernez. 

k' BUyük kavgada ve onu ta-
ıb eden 1stikHil savaşında a

noninı topluluğun ihanetini na· 
811 unuturuz. 

lf .Acun siyasasının gergin 
dını~u şu günlerinde geçmiş-
~kı kfüU durumu anmamak 

e den gelmiyor. 

.. Bundan ötürü her şeyden 
onee ., . 

gt~vtmlı yurdlu arıyer ve 
~u~~l~luk ödevinin gösterişle 
"ağıl ınancla yapılmnsım isti
JOruz. 

Az kara gün yaşnmadık .. 
n Eski dünya yeni dünya bir 
lJ~uç Anndolu'yu hasım bildi . 
evusaı bir döğüşe girdik.Fakat 
\ll renseı bitimini alınca hiç bir 

Usu hasım tanımadık. 
lik ı\n~ yasamızda milliyetçi
si en ıleri ,.e en geniş mana-
1ıile Yer buldu. Türk yurddaş
Soıncta UstUnlilğe yer yoktur. 
Yu~~ sopu ne olursa olsun 
ni h lu yasalar karşısında ay· 
bırı akka sahiptir. Türk inkiJA
bir ın gUttUğü fazilet davasının 

Yôno de budur. 

bak~nkilab • hukuk, insanlık 
göst nıınctaıı bu kadar güler yUz 
lldırıererek Unlü ulusumuzun 
diği 1 ~errnekte tereddüd etme
illi~ ~ız Yurdlulardan istediği
Bayg ek. şey Türk kültUrilne 
Jcuıt ı gösterilmesi ve onun ana 
buı Ur.olarak iç isteğiyle ka-

edılrne . 'd' k' Qrı bi sı ı ı. Ne yazık ı 

l'tııtıı r ~ıldanberi bunun anla
Ustelik a~ramak istemediler . 
l'tlrı . bırde yabencı kültü-

ı:renlığın~ y~pıy~r1a~ . : 
rurnu .. Mersın'ın şımdıkı du-

'rllrk 
llllrÇas Yurdunun bu pırlanta 
)\ıl'd~nda servet, yaşayış hep 
lcet b' Şhğırnızı ancak bir eti-

Titülesko belgrdda konuşuyor 
Nlatbuatta çok mühinı beyanatta Bulundu 
~ 

Küçük Anlaşma ve Balkan Andlaşması-
nın Sulh işinde Çok Büyük Rolu Var. 

BELGRAD, 27 (A.A) - Ro
manya Dış İşleri Baham Titil
lesko Matkuat mümessillerini 
kabul ederek onlara aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur : 

şeylere asla musnmaha edemi
yeceğimizi açıkça sö~?lemekten 
kendimi menedemem. 

«- Kiiçük anlaşma ile Bal
kan andlaşmasının rolü çok 
mühim ve sulhun tensik ve 
muhafazası bahsindeki mesuli
yetleri çok büyüktür. 

Yugoslavya Başkanı Yev· 
tiç ile yapmış olduğum noktai 
nazar teatileri neticesinde bir 
kerre daha gördüm ki şimdiki 

Binaenaleyh her iki orga-
nizmin birisi sıfatiyle hali ha
zırdaki beynelmilel vahim ha
diseleri öğrenmemezlik ede
mem ve menfaatlarımızın r:e 
gibi şeyleri kabul etmemize 
mUsait olduğunu ve ne gibi 

ahval ve şerait altında noktai 
nazarlarımız arasındaki ayniyet 
bir teselliden çok daha bilyilk 
bir kuvvettir . » 

BELGRAD, '27 (A.A) Titü
lesko dün öğleden sonra Bel
grad'daki Türk Elçisini kabul 
etmiş ve saat 12 de şehrimiz

den ayrılmıştır. 

buhran vergisi Nasıl ahnacak 
- -- ----- - --

Kanunu değiştiren layiha kamutaya verildi 

Kazanç Vergisi'!-den Müste•na Olanlar 
Buhrandan istisna Edilemiycek. 

ANKAHA - (Hususi) Buh
ran vergisi kamınunaekli 2416 
sayılı kanunun tadiline dair o
lan Hiyihası pek yakında Ka
mutay'da mü1..akere edilecek
tir. 

Buna göre, madde : 1 -
2416 numaralı kanunun birin
ci maddesi aşağıdaki şekilde 
tadil edilmiştir : 

2295 sayılı kanunun 3ilncü 
maddesi mucibince ka1..anç ver 
gisinden müstesna bulunanlar
dan mezkur, maddenin : 

A - 2, 4 ve beşinci fıkra· 

}arına dahil olanlar. 
B : - .Mukav~leleriyle hiç 

bir suretle vergi alınmıyacağı 
veya ileride ihdas edilecek ver
gilerden milstesna tutulacağı 
zikredilmiş olan imtiyazlı şir
ketler hariç olmak üzere21inci 
fıkrasında sayılanlar Ka1.anç 
vergisi muafiyeti baki kalmak 

1

1 

Uzere Buhran zammına tabidir
ler. Bu mükellef~e: Buhran ver-, 
gisi tahakkuku ıçın kazançla
rını beyanname ile bildirme
ğe mecburdurlar. 

Beyannamelerin tanzimi, 

verilmesi ve tedkiki beynnna
nıelerde tetkik olunacak mua
meleler itiraz ve temyiz talep
leri hakkında 215 sayılı kanu
nım hükmü tatbik olunur. 

Madde : 2 Bu kanun1934 
kazancından dolayı 1935 mali 
yılında alınacat{ vergilere tat
bik edilmek üzere neşrinden 

muteberdir. 
Bu kanunun esbabı muci

besi nde şöyle denilmektedir : 
1890 sayılı kanunla buhran 

vergisine tAbi tutulan hizmet 
crbabiyJe diğer kazanç mükel
lefleri arasında vergi noktasın
dan müsavat tesisi içiıı buhran 
zammınm 2416 sayılı kanunla 
diğer kazanç mükelleflerine de 
teşmi Ji sırasında kazanç vergi
sinden müstesna olanlar bu 
uımdan istisna edilmişti. 

[Gerisi İkinci Sayfada] 

izmir Valisi 

ır \Tas t 
tırı elind ı a gibi kullananla- a 

e .. samaha gl>ziyle bakamayız. 
:m -

Birinci Genel 
Müfettişmi Oluyor 

llerv~~l (lene biliyoruL ki bu Toros'Jarda , Sakarya'da , 
l'adı~ı er; Mersin istilaya uğ- Dumlupınnr'da ölenlerin kanı 
~lal'dZilrnan öz yurdlular To- bu şerefli varlık için aktı. 
~arıgısi~1Yahn ayak kurtuluş !\fersin ikinci bir istilaya 

l{Iak e Çırpınırken toplandı. uğr.unaktan çok uzaktır. Far-
~<>ruı.. F':~~1yor .. GC>z koymu- zı muhal... iç gilvenini ne ker-
lıtıın isr !{at TUrk Yurddaşlı- te bir durumda gl>sterebiliriz. 

ısrnarına katiyen mu- Rıza Atila 

ANKARA, 27 (Hususi) -
İzmir Valisi General K:\zım 

Dirik'in Birinci Genel Müfet
tişliğe İzmit Valisi Faik'ında 

Nüfus ve lskAn Genel Müdür
lüğüne tayin edilecekleri kuv
vetle söylenmektedir. 

Bulgaristan'ın Ankara Elçisi 
Dışarı işler Bakanımız tarafından kabul edildi 

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

Sefir; Bulgaristan'ın Nöyyi Andlaşması 
Feshini Hatırından Geçirmediğini bildirdi 

ANKARA, 28 (A.A) Tevfik 
Rüştü Aras tarafından kabul 
edilen Bulgaristan'ın yeni An
kara Elçisi Pavlof, Türkiye 
Dışarı İşler Bakanı ve Uluslar 
Derneği Konseyi Başkanı sıfa
tiyle Tevfik Rüştü Aras'a hii
kt1metini n Nöyyi andlaşması

nın askeri hükümlerini bir b
raflı feshe teşebbüs etmeği as
la düşünmediğini ve düşünmi
yeceğini ve hilafına çıkan ha-

berJerin aslı o~madığını beyan 
etmiştir. 

Dışarı İşler Bakanımız key 
fiyetten derhal Balkan Mütte
fikleriyle Uluslar Kurumu Ge
nel K:itibliğiııi haberdar etmiş 

ti I'. 
İstihbaratımıza nazaran Bul

garistan'ın böyle düşünüşü An 
kara diplomasi ve siyasal me
hafilinde sempati ile karşılan

mıştır. 

isyancıların muhakemesi 
isyana yardın1 eden Ecnebiler Kovuluyor 

Şahidlerin Dinlenilmesi Bitirildi. Waz
nunların /Wüdafaası Dinlenmektedir. 

İSTANBUL, 27 - Atinada 
ilk isyan bayrağını kaldırmış 

0lan birinci nüınune Efzun ta
buru zabitl~ri bazı sivillerin 
muhakemelerine harp divanın
da devam edilmektedir. 

Şahitlerin dinlenmesi ~it

miştir. Şimdi maznunla rııı mii
dafaaları dinlenmektedir. ~laz
nunların başlıca hedefi, kerı· 
dilerinin asıl fail olmadıklnrı-

nı isbat etmek ve bu suretle 
idam cezasından kurh1lmakta
clır. Divanı harbin Çarşamba 

günü kararını vermesi beklen
mektedir. 

Bu ilk asi grnpun muhake
mesi bittikten sonra diğt>r asi 
gmplarııı da ınuha kemeleri ne 
baslanacaktır. . 

Yunan hükfimeti, isyana 
yardım etmiş olun Ecnebileri 
hudut haricine çıkaracaktır. 

iş Kanunu Tedkik Edihyor 
Ökonon1i Bakanlığt ziraat nmelesine aid 

hükümleri Ziraat Bakanlığından sordu 

ANKARA, 27 (Hususi) iş 
kanunu üzerinde tetkiklere de-
vam ediliyor. Ôkonomi Bakan· 
lığı kanunda Ziraat amelesine 
aid ahkam hakkında Ziraat 
Bakanlığının da fikrini sormuş
tur. Ziraat amelesi hakkrndaki 
hiikiiınler Ziraat enstitüleri ta
rafından tetkik edilmektedir. 

-

O. I-J. Partisi 
Dış İşleri Bakanımızın 

izahatını Dinledi 
ANKARA. 27 (A.A)-C. ll. 

Partisi dün öğleden sonra 15 
de topland1. 

1 - Sayım vergisi kanunu-
nun ikinci maddesinin (A) fık
rakrasına yapılması hükumet· 
çe gerekli göriilen değişiklik 
hakkında söz alan hatipler söz 
aldıktaıı sonra bu değişikliğin 
yerinde olduğunu kabul etti. 

2- Bundan sonra Dış sıyn-
sal işleri hakkınde Dış Bakanı 
Tevfik Rüştn Aras'ın verdiği 
imbatı memnuniyetle dinledi. 

Diğer tal'afüııı ziraat ame
lesinin toplu bulunduğu Adana 
Ziraat Odasından bir .rapo!' is 
teni imiştir . 

Yakında Ziraat enstitüleri 
profesörleri ve talebeden mü
rekkep bir grub Şark viHiyet
lerinde tetkik seyahatine çı

kacaktır . 
-

1 
Köylü Borçlarmm 

Tecili hab~ri doğrudeğil 
ANKARA, 27 (Hususi) -

Köyli.inün Ziraat Hankasma 
olan borçlarmm tecil edildiği
ne dair bazı gazetelerde görü-
len hnl>erJer etrafında Banka 
Genel Mildüril Kemal Zaim : 

Bu hususta henüz verilmiş 
bir karar olmadığını söylemiştir. 

Yine bu i.:} üzerinde Kaımı · 
tay'a verilmiş hir kanun lfıyi
hası da yoktur. Yalnız Mayısm 
ilk haftaE2ında toplanacak · ohııı 
biiyük Fırka kon~resinde Zira 
at Bankası durumununda konu 
şulacağı ve mühim kararlar ve 
rilece~i umulmaktadır. 
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İngilterenin Notası 

Japonya ile bir ihtilaf 
cıkmasına mı sebeb 
' olacak . 

Tokyo , 26 "A.A,, İn-
giltere hükumet! 24 ikinci teş · 
rinde Japonyaya verdiği bir 
notada Mantchou Kouo tara
fmdan neşredilen petrol inhi
sarı kanununun evvelce Japon
ya tarafından muahedelerle 
deruhte edilmiş olan mükelle
fiyetleri ihliil ettiğini beyan 
ederek protestoda bulunmuş

tur. 
Dün Japonya tarafından 

Londraya gönderilen bir notada 
gönderilen bir notada Matchou 
Kouonun müstakil bir devlet 
olduğunun İngiltere ~ tarafından 
nazarı itibare alınması icab 
edeceği bildirilmektedir. 

Ayni nota Monchou Kouo
run hiç bir muahedeyi ihlal 
etmediğini ve Japon hükume
tinin bu meselede tavassutta 

bulunmağa hazır olmakla be
raber Mantchou tarafından 

yapılan bir hareketin mesuli
yetini Japonyaya yükletmek 
isteyen her hangi bir teklifi 
kabul edemiyeceğini kaydet· 
mektedir:. 

ÇiJıde Açlık 

YENfllERSlN 29 ~l.\HT ı 935 Cu nıa 

• n t1l1raı1 'rerg·isi 11asıl alıı1acak. ersın .. 
~ 

- Birinci sıayfadan artan -

IJ C' f' ~1111 f St~rma ye Sa

lı ipleri ud~ n alıunıakla o
lau hu l zammın ihdasına 

icap t•LI i n~rı ~eheplPr \1Pr

~itlPn nıiblP~ll<t IHiİt>~St'. 

de kalılırılma~ı düşiiniil

müş \ ' t• h\) i lıa bu ma k -

s~llla laııziuı edilmiştir. 

Piyasası 

• 
Jt>riıı de frn lt•klifo İ~lirak 
elli ri l uu·si rı i ıca p P-llİ re
c .. k malıiyt~lW oltluğu 

1-!İlıi kaz:ıııc VPruisi mua. 
~ • tJ 

fiyl'Li ilı• diğP.r lıima~· e 

tedhidPri11in kaldırılması 

UIP vzmı ha lıs ol madıi(ıııa • 
gürP vt-rgırıırı lıu mÜP.S-
~t·~ p lı•re-lP-~nıi 1 i i k Lis:ıdi 
uıa k sa lhı ra d:ı lıa IP.I ver

ıuevPr.l'ğiııdPrı 9~5 htil-. . 
Ct'Sİ\ it> kahul .-dılt~n mus . . 
raflar-:ı karşılık h·şkil edeıı 

uıeıılıalar arasında hu 
uıli~ss.-s.-.lerin buhran 

vt>ru:isi-nıuafi \'t>LIP.rinin . . 

zamandanberi devam etmekte 
olan kuraklık neticesinde müt
hiş kıtlık başlamıştır. 

Aclıktan muztarib olan in
sanların adedi 120 milyon tah
min edilmektedir. Yalnız Nan· 

Bina vergisinden muaf 
• 

ol i.11tla r hu H~rgi .'· •~ nı u rı-
za ru hu hrau vergisi ue 

tahi lululmus • 
olmasına 

göre Kaza ııc_;la n uıii~tı-sna 

olanlardan hulaı·a n ıaııııııı-

K.(;. 

Petrnuk t>k~prt>~ 

f a11t-

Kapu malı 

Koz:wı parla~ı 

Luıe <;İğidi 
\erli lj 

11111 alınması nıu va fıl-. d lİŞ- Susa 111 

ıuektedir : Fa:ı,ul' <ı 

Layihada kaıcı nctu u 
• 

müstesna ıuiiessPselerdeu 
2395 sayılı ka11unuu 3 ., 

üncii madtltısinin 21 inci 
fıkrasında mevzuuhahs 
'e tıışviki s:..toayi muafi
vetiııe mazhar srnai uıües 
• 
sesr.lerle nwzkt) r nıadtle -

Nohut 
'lr.rciuıt•f... 

Kus HHHI . . 
Kum darı 

Celtik • 
Yular Cukurova • 

,, A ııadol 
Acı Ct~ı..ırdt!k ıcı • • 

niu 2, 4 ve 5 irıci fıkra- 'Toz ş~ker 
la rırnla y ~zılı olan st-1rnıa ııa lı v~ 

Ca\' iizt•riııe kaz~ı c dafrılıııı- • ~ 
• • 1 

yan kooperatif şiı·ketlPrlt· Kalay 

yalnız . 
bulunan 

larındaıı 

UZaSllliJ ikraZ<Jlla 

tasarruf saııtlık

v~ biıza l işlet-

B:ı har 

Arpa .\ uadol 
» \ t~ rl i 

kinde iane ile yaşıyanlaran tikleri mad~ıılc~rdtııı istı lı 
Piı·iııc . 
Kara hiib~r 

adedi on ili yirmi bin tahmin salalla bulurnuı hakiki 

K. 
38 
;)5 

33 

32 

2 
165 

s. 

8 50 

8 
4-

7 
5,50 
4 

7 
•) - 75 

B l ~-50 
Z8 
38 25 

100·99 

2-l0-2ii0 

190 

90 

n öl-~5 
2, 75 

15 •) --O 

l)ağıtılan 

Belediye 
I>araları. 

Ankara , - Her üç ayda 
bir dağıtılmakta olan gümrük 
resmine eklenen yüzde on be~ 
tediye payının birinci, ikinc• 
kanunlarla şubat ayma aid li"' 
çüncü üç aylık dağıtma liste"' 
leri hazırlanmıştır . 

Bu dağıtmalarda gümrük' 
lere dağıtılacak para yekunu 
782614,60 liradır· fstanbuld• 
belediye payı 139,973, Ankat• 
belediye payı 14.956, Seyha0 

(Adana) belediye payı 14,350, 
lzmir belediye payı 30, 769, 
Bursa belediye payı] 12,290, 
Konya belediye payı 9,457 ' 
Balıkesir belediye payı 5,083 
liradır . . 

Hazırlanan dağıtma Jistesı 
belediyelere dağıtılmak uıer.e, 
belediyeler bankasına verilıı>•Ş 
tir. Belediyeler bankası bele'. 
diyelere verilen avans, b~Jed•' 
yelerin 931, 932, 933 yıllat• 
yüzde beş iştirak paylariyle 
öl3ü normalleri bedeli borçl•'' 
ve belediyelerin aldıkları ödü0

' 

para taksitleri ile sigorta bot~~ 
larını lCestikten sonra kalan 1111 

_!!an belediyelere verecek~ 

l) )) l"Cllt>hi 23' Lifi! 

)) )} » çu vatı 2uK. fJO 
r; fil ... 

edilmektedir. Nişadır l...imorı luııı 
120 milyon kişi izti- 8 1 d 1 k e . veya hükmi ;ahıslar hııh ,'-lı.~ıı· .1 •. ,,.

1 
-> - ~ 

5
() 

unargı a o ara n pıs '' ... ' .... ıo SabuıasafızevlinY. ~5 
rab içinde inliyor . şeyleri yemekten çekinmemek- ran vergısıne la bi lu tu!-

~5-86 

16 '/ l) 

, 1Çavtlar •) s·> 5 ı )) ikinci 23 Şonghay 27 "AA,, - Va- tedirler. Şehrin •'civarı bir çok maktadır. 1 - ... , l 
'sati ysngüze havzasında uzun ölü cesedleri ile doludur. ~:!d.~,!9" ' r ~U Lira 40 K. fucir 'Oderı l 
~==ııc===:ııı:mcıs:;ımm:-.. ..... ..__ _________________________ .-ıı _____________ ~-------------------------/ 

a_nhcadan Türkçe e Karşı ı kllavuz • N.3 
- Dli ntlt-n Arta 11 -

Alette vali-Arka arka ya 
AIP\'~ ,\lpv (al~v \'Ula V-

" 
ela 11 

.\it>~ la-lüırşı 

Alt·ylılfl oltuılar-l\urşı o
laıılar 

. .\le~ hdar-1\arşın 
Ah~\ lıtP öylPmek-Kfü ii-

" . 
Hiğüııo sö~ le11Jck 
J"'r.h- Ya rı<ı 
LPhlt~ olmak- Ya11a ol -

mak 
L~lıdar (tar:ıftar)- Yaııat 

Lelı i ııdP Ö\' lemek-İ vili-. ., 

ğiıw SÖ) lem~k 

Ali- Y iice 
Alicenah-Akı 
.~lil lfırm) aularuına]-kik 
Alil-Sakat 
Alil-İğcil 
... 
Alim-Bilgin 
Ali) )'iilalfı Eueyi 
Alli l'al-Erı )' iice 
.Allah Turırı 

A. lla lıa ısnıa l'la dık-Eseu 
kal 

.\ ll:'iıue-Bılgt~ 
A hltlt~- Bulaşık 
ı\ uı:' Knr 
,\ IHfl· Küdiik 
l\ uıfHle-Haz11· (T. Kö.) 
• 

Amed ii siiıl-G~linı gidi ıu 
j • 

A lll('I (fı il) - iş, işlev 

ı\ nu·le-işçi 

Am~lnwıule-işteu kalmış 

Anıik-Derin 

ı\ mil-ELke 
' A mi uen ·Sa~ltkla 

(,. 

Amir-Baş, iisl,\Juyurman 
-Amiz - -iP. karışık 
.Am· ve şamil-Kapsal 
Amm-Amca 
Amme, ammele-Hala 
Amme Kamuğ 
llukuku amme Kamu

sal liire 
Amtld-Dike • 
Anuidi [kairuen]-Oikel 
Anı titlu fıkari-Bel kemiği 

-Amuz-Öğrclen 
.. \rı-Aıı [T.] 
A rı 'a il e-A 11 a il a ({anmaktan 

ana ana sözünün tekrarlanma

sıdır-'!'. l\ö) 

Atıc(·hlio-Bi1111iyerek, lJil 
mezlikle 

Aııtl .. Jip-Bülbiil 

A rıif-S~rl 

Anifeıı-Ueuaiocek, lJiraz 
yukaruJa 

&\nilgıyap-.-\l'kadan, keu
<li yokken 

Ankarip-YAkuula 
.\nkastin-Bile hile, bitt' 

isli )'e 
Ausanıi milkal b-Özy ürek-

tPn 
Auut-inatçı (T. Kn.] 
Ar.Ar 
Ara (Bak : Hey) - Oylar 
-artt-Siisliyeu, bezeyen 

şenlfndirenl 
A .. ~lm Diııleuıue 
Aı·amgah-Diuleuek 

A ra~lt•- Bı-zıHmıiş 
ı\,.:i _y ış-Süs 
Araz ( B:ık : :ıla11H"t].Bel-

tfok 
Arazi-Topra~ 

A r·aıi-yer 
A ı·hedP,- PaL1t·d ı 

.\ rdi~·~ lwdP-Iİ-Yer kirası 

1\rıza-A ksa 
Arıza ya uğramak-Aksa-

ya 11 ğra nı:l k 
.\rıza Erıgehe 
Arızalı Dalgah 
Ariza, takdime-~umı 
Ari.Arı (T. Kü.), vok, -

"' 
sız 

Arifane (lıarifa11e) - o,._ 
lak laşa 

t\ri yet-Eğrr.ti 
A riz vt~ a ıuik . eni ne hu-

yu na 
.\ rus-Gelin 
Arz.En, g(rn, genişlık 

Arz-Diiuya (T. Kö) 
. • 

.Arzeluaek (ta~<lim aold-

nurıa) - Sunmak 
it" ArzeluıP.k ,'.S(iyferur.k, 1 ,~ 

nıtl k, biltfirıu~~ f söı \'"' 
vazı ilt-J , - '\'aznıak .. 
. • ,. ti' 
Arzı ihı i ra ıu f'lnwk .. 

k Ü111Ut'k 

i\f'zu-A r·zu (varsu ·daıı} c,~ 
,\ rzo hal (İsliıl.ı) - Dile~' 

ve 
A rz 11 ta 1 e p ~ Su 11u11 ı 

İ:ıileuı 

A.;;:\ -üihi 
1\ 1ı1;\n . Kola v . 
Asa L>-Si rıir 
A1ı1alı.SiuirJer 
.\salıi-~iııirli 

As.ı bi \ tıl·Siıai rlilik ,, 
• aı· 

Asabile~me-. iniı·lert 11

01e~ 
A ahileş111t;k.si11ir~~'1

1 ıı
... aı1' ll 

ı\snbilt'Şlirmek- ıı 

ti irnwk 

A1ı1:ırı ati ka .öutiikler 111
1 

ııl~' 
A~avi~ f emni\·el 3 

··'i\ .J 

ıı r) - G ii ven 1 i k 

- Sonu Yarıı• 
,, 
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Mersin ·icra · ınemurluğundan • • 

Abone) 
Şer.iti 
Senelik 

Türkiye 

için 

Hariç 
için 

1200 Kr. 2000 Kr. 
Altı aylık 600 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir a1•lık 100 yoktur 

G1ıan gçmit sayılar 20 Kr. 

Nöbıtçi Eczane 
Bu Akşam 

istika nu·l Eczan~sitlir. 

Bayanlanmıza Müjde 
Akurdüyun pıle maki 

•ıe · .
1
81 gelınişılir . Her nevi 

Jıı e k . 1 . · ) 'a plırma · ı ·t • ı \' trn e-

Beher 919 metrost) 
Kivmeti 

" 
Lira No. Tarihi 

15 39 T.sani 927 

20 40 'f .sani 927 

20 41 
,, 

" 

10 42 " " 

15 43 " " 

15 44 " " 

20 18 Şubat 927 

15 12 
,, 

" 

15 13 ,, " 

15 14 " " 

10 16 " " 

15 42 Evhil 335 
• 

ı·ıo ı. .. .. : 

l 1\ Ucu k hamam cıva rm- 50 • a • 
lfH·zi havan lliifıdevH · 

K.sani 335 

,,,, •. . 
ırae:ıatlar1. 5 -- 7 

-=====~· 
20 

SA.GLIK. 20 
J:::c~ZANESİ 

Mersin c·mı Civann~a~u 

Ecza vi 
" 

•• • . ............ . 
ı y . • 
• ım Mersin Mat~aası : ' . ı 111iicellithanesi : • ı F.ııkiıuiş, parcalaıı- : 

ı ••uş , • • ' ıersude kitapla- • 
~h~ . • 

t 1 •şe yuramaz de-§] 
ı y:- atnıay1111z. birglin •!• 
tı sııe 16 • t la Zırn olur. Kitap-• 
t ruuzı, d~fterlerinizi : 
• •taücell" ' • t d . lllıaueıuize gön-

20 

15 

15 

18 

15 

15 

15 

18 

• eı·ıı,iz • • · • ıo 
• iter 1, . k. • • d .evı ıhıt• ve • 
9 ert~rı • • r ~r şık zarif m~ 
t lh Ve l ' • 
• ı·Q~ . ullaıuşh ola - O 
t cıt1~11ir • • • • 

15 

)5 

41 " " 

29 K.evel 334 

8 T .sani 334 

8 K.sanigıg 

9 
,, 

" 

ıo " " 

16 Mart 927 

18 " 
,, 

i5 Şubat 927 

17 " " 

30 Ağu.;tos 338 

12 Mart 928 

,, ,, 

Karlytısi 

K.01YaT 
Cinsi 

tarlantta 140 hisse
de ıo hissesi 
turlanın 140 hisse· K . Oıvar 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

,, 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

de 15 hissesi 

larlanuı 140 H:5 hissesi 

arlanın 140 H. ıo hiss~si 

ıarlarnn 140 H.:~s hi~se~i 

Bu dahi 

tarlanm 140 H. 70 s~h
min 29 s~lımi 

Larlanm 140 H. 70 sehmi 

Bu dahi 

Bu dahi 

Hu dahi 

tarlcuuu 4 H. 2 hissesi 

Bahc~nin temauu . 

'farlanm temarnı 

Tarlanm 9 sdaimde 
s~hmi 

tarlanın 3 U. ı hissesi 

tarlanın 140 sehimde 
1o sehmi 

" " 

" 

larlanm 4 de bir hissesi 

ta rlamn teıiıamı 

tarla nan 140 H. 70 hissesi 

" " " " 

Tarlamn -.ıemaıaı 

tarlanm 14011.35 hissesi 

" " ,, 

'•• . .......... : 12 " " Karaca Jll T a 
~ DeYuu cllrcllbacll Sayfada -

llUDVDU H~ktar metro 
Ş. çay Şıl. Kehya oğlu ibrahim G. i,5950 

tarik C. Topal oğlu ve tarik. 
Ş Uırıslosdoıuus vP.re~wsi tarlası Şi. 15,6~30 

K•·za G. •,ıulLı Yusuf ve aralrncı Oğ. ~lul-
la Ali tarlalar1 C. tarik ile mahdul . 

Ş. sahihi ~wnel Şi. keza G. mulla Yu- 15,6230 
suf ve arabacı Oğ. tarlası C. tarik, 

Ş. koca h<lrk Şi. Çahş Z. evlaLları tar- 2,1570 
lası G. ve Ctrnuben larlk. 
Ş tarik Ş. Abbut Oğ. Ali tarlası G. ko· I.3785 

ca hark C. tarik. 
Ş. çay ~i. Ali K~hya O~ ihrahiıu tar- 4,5950 

lası G. tarik C. topal Oğ . !Siilenınan tarla-
sı ve tarik , 

Ş. salıibi seııet tarlası Şi. kt•ıa G: Mul- lö,6230 
la Yusuf ve arabacı Og: mulla Ali tarla-
ları C. tarik , 

Ş. tarik ve Ali tarlası Şi. ıuulla lla- . l l,280 
san tarlası G. Yasin Oğ. ~lik:ıil Oğ. tar -
laları c. topal on. Siileyman V•~ karol 
ihrahim \ariaları . 

Ş. lıark Şi. topal Siileyman •~vl:\ıları 6,4330 
tarlası G. tarik C. şif. 

s. Ca\' Si. Ali krln·a o~. ihr:ıhiın tar- 4,59f>O 
.. • .. ı . " 

lası G: tarik C: topal Oğ: Siile~· ıuau tarlası 
Ş. koca hark Şi. SülHym~u• ÇHliş t!vlal· 2,7570 

liirı tarlası G. ve C. tarik, 
Ş. koca lıark G. tarik Şi. çdiş z. Ah- 1,3780 

mel turh.ısı C. Siileyman tarlası, 

S. hark ve ~lustafa bahcesi Si. hen,tek l, J 09 • • • 
ve abbut Oğ. ır~lil tarlasi G. ha~ma bcıh-

çesi VH herutrk C. lopal Oğ.Siileyman larhısı 
Ş. hark ve mulla 'lrhmel evlatlar. Ş 5,5140 

drğirmeu har~ı G. tarik C: Vatfe tarlası, 
Ş. hark ve mulla :\li evlatlaılı arazisi l, 1028 

Şi, ihrahiıu Hetldur larhısı Ga: tarik ve 
Mustafa ve Siileyma n tarlaları C: Siilry-
mara hefkeresi , 

Ş. hark Şi. katibe tarlası (J. esik C. 2,7570 
çeliş mullJ .\li Pvhhlarmın larhısı VP- hark 

Şa: tarik Şi: Hbbut Oğ : Ali Ga, koca 1,3785 
hark f, larik 

Şa, tarik ve Ali ~i, mıılla Ha. au Ga, l l,280 
Yasin Oğ, ve mikail oğ, C, topal Oğ, Sii-
lttyıuau • 

Şa. lıark Şi, İbrahim çeliş evl:\tları ve 5,5140 
tarik Ga, larik C, Ali kehya Oğ, ,.~ kara 
Ahmet Oğ , 

Şa, koca hark Şi, çdiş Z, Ahmet Larlası 1,3785 
(°}a, turi k C, Siileynıa n tarlası . 

Şa, hark Şi, Abdülmeeillen <]~Uş Z, Ah- 1,3785 
mede geçen tarla Ga, tarik C, ç~liş Z, 
Mustufa kerimesi ıllüsna tarlası , 

Şa, tarik Şi, abbut Oğ, Ali lar.J1esı Ga, ı,:i785 
koea hırk C, tarik , 

Şa, hark Şi, ibralıim ç~liş evJatJarı tor- 5~5140 

tası ve tarik Ga, tarik C, Ali kehva oJ{, 
kftra Ahmet oğ, tarlası , ~ · 

Şa, n~yiye Şi, <limitri şatır tarlası G, 2,218 
nadir tarlası C, marumati tarlası, 

Şa, tarik ve ali larlası Şi, unılla hüse. l l ,280 
yin tarlası G, V4ısirı oğ, v~ mikail oğ, tar. 
lası C, topal Siileyman ve karot tarlası , 
.Şa,tıark Şi, 1brrUaimçeliş Hvl:ltları tarlası "~ 5,5140 
tarik ~' etli k•·hy.ı oğ, ve kara abmet oğ, larl38ı 
Şa, ÇPliŞ oğ, tarlası şi, yakup tarlası ga, 3,2165 

bark C, hürdiye hatuı tarlası 
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Mersin Ziraat bankasından • • 

Sıra 
Na. ~I.\ il ,\ LLE~İ 

34 

279 

M : ı1 ırı ı u el i n· . 

" 
2 8 2 N u ~ r <I: i \' P 

283 " 
2 4 O l\a ı·:ıdı \'ar 
241 
252 
253 

" . ,. 
', 

254 " 
267K:ır·ac•:ıilyas 

269 
270 
271 
272 
273 
275 

,. 
. ' 
,, 
. ' 
" 
, ' 

2 78 ,, 
203 Buluklu 
54 
55 
56 
57 
f>S 
59 
60 
Gi1 
65 
74 
7 f> 

7G 
77 
7R 
7H 
88 
H9 
H4 
95 
96 

M<ılınıutliye 

., 

" • 
" ., 

" 
'. 
" 
" 
'. 
•• 

., 
•• 

'' 
C;ınıi . Prif • 

. ' 
., 
,, 

" 

C 1 N S I kapı 
No. ~t l \ LS. \ 11 i B 1 

Hi11eye gör• 
muhammen 

Hissse kıymeti 

Mikdara L i r a 

llHrıt~ ,... muhtelif Taturaki m:ulamusı Temama 56000 

27000 

10900 
31300 

1 o d ii k k ;\ n ~1 a r i k o 
Ruz Çırrr abrikası Kosti kolarıaki 2 3 

Hektar M2 

laria 12 868 l:ırla 
22 608 ,. 

1 3790 ,, 
1 8386 " 
3 6772 ,. 
5 5159 " 
2 2983 " 
4 6000 . ,. 
2 222 ,, 
3 6768 " 
1 5 6 2 6 ~:t~!si 
2 1141 t :ı r 1 a 
i 9200 ,, 
2 7576 ,, 
6 667 " 

llaııP-

l\argir diikkkarı 
,, 
. ' 
'' 
,, 

" 
" 
• • 

'' 
' ! . ' 
'' . ' 
,. 

• • 
,. 

" ., 

" 

Pirıala H! his~wıları 1 O 16 

'' 1 o 16 
\rgiro ve lıissedarı17-140 40 

50 
11 o 
160 

,, " 
" '' 

'' '' 
'' 

.\111lon li~Pr,lopulos lNn~nuı 
80 

460 
ıoo ,, 1 4 

" 
'' 
'. ,, 
,, " ,, ., 
,, " 

200 
300 
100 
100 
200 
aOO 

Tolaraki h~nıamı 210 
l7 :\ngelillavrumali 1-3 J.400 

950 
l.750 

l9 " .l-3 
21 ,, ı.3 

27 
2~ 

7 
H 

1 l 
1 ;~ 
ı f) 

•) '.l •) 1 .... u,-
1 ~ 

'. 
,, 

" 
•• 
., 

'' ,, 

'' ,, 

'' 
'' 
,. 
•• 

'' 

" 

'' 

l -3 1.550 
l-3 2.100 
J-3 2.800 
ı -3 ı. 7 50 
1-3 1.400 
1-3 l.400 
ı-:~ l.050 
1 -3 ı. 7 50 
1-3 1.650 
1-~ 1.f>50 

1-H 2. 100 
1-:1 ı. 100 
1 -i~ 950 
1 -~ t.050 

ı . a 2.100 

ı-:1 ~- ıoo 
1-3 950 

YukarHLı ·~\'~afl:u·ı yazılı gayı·i nıiihadilltH' malları, ilıal•~ lıedellı!l'İ nakdfrn 
veya ~ayrı m Ü badi bonosil·~ ıwşi rı ö.lennı.-k lizr~ 28 i1 ~ii5 la rihi rıtlt>u 16-4 -H 35 
tarihi11e kadar Yirmi giin mf11ldPlle ,.~ pazal'lıkla ~alı~a çıkarılmıştır. isle~li -
lerin lwr pazartesi \'H Pt r~tmılı.- giiııleri lh~rsira Ziraal nanlrnsıntla toplarımak
da olan Gayri mühaılillt'r malları satış kouıii-..yoıauna nıfırac •• atları 

Yeni Mersin ,Vatbaası-Me.rıin 

PiYASANIN: 
EN E°t:rYÜK. 
EN UCUZ 
EN .SON 

Moda Eşyanın Yerli 
Ve Avrupa çeşitlerini 

Ferit A. çelebi 
Müessesatında bulabilirainiz. 

Fiyatlarını tetkik ediniz . 

Birinci taksit peşin (iki ·imza ile) 
üç takıitlede verilir . 8-1 O 

.. 
d 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan ® markasını aray ı nız. 

e;ıı~~~·~5aae:==::==ı:ae-i'fü 

~ Piyaneosu 
~ On Sekizinci T artip Altıncı lqide 1 

1 11 Nisan 935 tarihindedir. 

~ Büyük ikramiye 

L 
200,000 Liradır . 

Mükafat So,ooo Liradır. 

m e;e== e::=:::=ei1•11 •we:a11•&::a>Eiiii:a 

Mersin icra memurluğundan : 
-üçüncü sayfadan devam- . 

Alacaklı D"v~ li oglu Niyazi ya borçlu Çalış oğlu AhıueJıı• 

'

T k 1 •• · ı • k 1 k 'I tJf, u al'H a gosterı e11 gayrı mP.n u açı· artırrili • 
ıwşin para ilt~ kiymP.llt>rin yiiıde yP-tıniş beşini bulıfll. 
ğtı SUrt•llt> 1-5-935 larİlıİıulP saat 1 f) dt! llH~rSİll jC(~ 
dairt~siıu!e en cok Vt~ en son artırarıa ih · ıl~ 0111

111 

caktır, Tavin e«lilnrı zamanda artırma h~dnli rılt'zk•~; 
a:ıvri m~rı .. kuliin mulıanuııeu ki\'IUPlİııirı \'İİzılP- , .... uı• 1 

.. 
v • • • • •• ıı• 

ı, .. · iııi hıılnıadı~ı laklirılt~ mı cok a ·tıranın taahlı• 11 

haki ~al111.1k İİ~l't~ artırma 15 .giiıı tlah ı lt>ıtıdil t•ılil~; 
c"k varıi l 6 -5-9:~;) tarilıi1ulP saut 16 da ('il ç•' 
artır ;rn (t ih · ılı~ olurıacaklır, arlırma ~artııaıan•si t:ıl'ihİrl"' ., il" 
tt .. rı iıiharPrı icı-.ı dairPsiraılP. açık olup lwr k~~ t:ır j· 
fıııdau görlilehilir ipol• k sahihi alac:ı~lılaı l. ı diğ c·ı· :ıl, 
kacliiı · larırı ~:l\Tİ we~nl iizı·l'iuılt>ki ltıs.;ahrırıı h 11 ~ 11 , 
silP f ıiı. ve , ,ııı~ısrafa dair ol :ı n iılılialar·ıııı P.vr·a ~ı ".'i:: .. 
hiLPlt~ rile 20 ~iiu icinıh~ ic:·a cl~irt>s~ru~ hıldirmelt~rı 1, 
zınulır .\ksi 'ı1alılt~· hakları Tapu sicillı~rilP. sahil fı1r 
nıatlıkça satış betldirıin paylaşma ından hariç kul•r ll" 
artırma ya iştirak ~dPc~k ola ııla r ga)Tİ ıtıP.rık uliill 

111e.y 
hamnaen ~ivnwlinin "'iiıtle \'edi bocuk 11isheti11dP- Pl 1• e; .J ., • , 

akça51 Vt'ya muteber bir haukaıuu l.e ıuiual 111e~lll' r 
verPcelderdir. Teklifi vaki olan alıe1 sataş içiu uıtııl~• 
yen olan zaruauda i(~ra dair~sinde lmlunmad•ğ• ~~~, 
bulunupla arllrma nwcli~ini terk elliği taktirdP. Y';0,, 
sek teklif vaki olursa almaktan vaz gt>çmiş a~·1~1~,· 
nac ı kur: K tmdi~in~ ihal~ olunan ki ms~ lwd~I ıh ı• ;e 
vernuızs~ ihale ft>sh P.(tilt'C~k Vt> arada~i farklartlc1•• 41·,, ·r.,., 
zararlarclJn mesul tutulacaktır alıe1lar111 icra dal 
ne müracaat t>lmeleri ilau oluuur 


