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,Kamutayda hafta tat·u k 
Tuz fiyatları Ucuzlatıldı . 

C. H. P. Kamutay Grubunda 
Başbakan Önemli izahat verdi. 

Hayat ihtiyaçlarını Hafifletmek İçirı 
Hükıimetce Düsünülen 

~ 

Tedbirler Taptama Alanına Çıkıyor 
p ANKARA, 28 (A.A) C. H. 

1;. Rarnutay grubu bu giin saat 
: le Antalya saylavı Dr. Ce-
·••al ·r .., t uncn'nın başlrnnlıgında 
0Planctı. 

satış fiatının yerine tenzi lfitla 
altı kuruştan üç kuru~a indiril 
ınesi haklmıdn Kamutnya bir 

kanun verildiğini bildirmiş ve 
bu yüzde altı fiat iııdirilmesile tu Başbakan İsmet İnönn hii · 

ih~ Ulusu ilgilendiren hayati memleketin genel yaşayışında 
Ci 

1 Yaçlerı hafifletmek ama- yapacağı genliğe önem verdi-
d~Je başarılması lıükümetce ğini belirtmiştir. 
le ~Unuıen finansel öğertim- Başbnlrnınn bu izahı alkış· 
~i otmak üzere tuzun JarJa knrşılanmıştır. 

~a"a kurumunÜn verdiği para 
'f aınız Uçak iŞlerinde Kullanacak 

tııramun Müdafaa Emrine Verdiği Para
Qruı sarfı için kamulaya bir layiha geldi 

~ırı .ı\NRARA, 28 -- Kamu ta· 
ııu bu gUukü toplantısında lrn· 
lu §ıııacak Lfıyihalar içinde bu-

~ll~an bir Layiha ya göre hava 
~a\> VetJeri ne sarf edilmek üzre 
elll ~ Kurumundan Müdafaa 
lı~r~rıe Verilen para ile yalnız 
teı1f trıotörU, yedek malzeme, 
hi~( fotoğraf, bomba gibi tec-

alın ır. Gümrük Resimle-

riyle öteki masraflar bu para
dan ödenir. Bıı tahsisat bütce
nin başka fosılJnrma geçiril
mez. 

1934 yılındaki tashisattan 
Artan yalnız bu yola harcanır. 

Hava kuvvetleri inşaat tahsi
satından arta nl rı r gene i ıışaatta 
kullanılır . 

'<amutaya gelen taslaklar 
I\ızılaya Yeni Varidat Bulunuyor 

IJQ/yadaki Dizel Morörlerinin Mahrukatı 
Muamele Vergisinden Muaf Olacak 

buı ~Nl\ARA,- Arıkarn- İstan 
"~tıin ~Vrupa telefon devrele
tı~ıe aşıyıcı cereyan cihazla
ler0tı ıslahı nu, uı usla rarası te
eıtıin görUşmelerinin kolay, 
ltiin '~UratJi olabilmesini teb •ı 1 • 

area Çın yapılacak ıslahata 
lık ~~trı~k Uzere 200 bin lira· 
ltbi;-eti h~~ata girişilmesi se
a~dı tıı ıstiyen Balya- Karar ıı 
1"keu ~adenlerinde işletme 

llıi bi llın kuJJandığı Dizel Sö· 
bları ~el ınotörJel'inin ihti;1acı 
arerı :hrııkatın 1935 ten iti
~esın· sene müddetle gümrük 
'i ınue . b·llde11 n ve muamele vergı-
ıılıttıu nıuafi yetini isti yen, 

tıııı nı rn sıtına, fi rengi i lilçla-
~l>!Qa e~ıekete sokma, satma, 
b tlıutıa akl?rınm Kızılay Ku-
~lQr ){vel'ıJnıesine dair Jfıyi-

~tı ta .anıutaya verildi. Bu 
~"Aı. Yıhaua .. b . . 
~ .. ita ., gore ıı çeşı t gı-

çlar Sıhhat Bakanlığın-

ca tesbit edilecek, Kızılay ku· 
runıundan gayrisine gelecek 
olanlar Gliınrüklerden geçiril
miyecektir. 

KarrnQuıı neşrinden gelmiş 
olanlar Kızılaya terkoluna
caktır. 

Kaçakçılıkta malın değeri
ne göre ceza 5 Liradan başlar. 

Satış fiyatlarını Bakanlık 
belli eder. 

Knmutayın Ruznamesinde 
Türk - Bulgnr tecim anlaşma-

sının iki ay, Türk - İtalya te
cim nnlaşmasıııın 20 İkincika
mın 9i35 den itibaren 9 ay uza
lllnrnsı, yabancılarla imzalana
cnk mıı\•akkat tecim arılnşma

larınm tasdikinin Bakanca ya
pılması sehlhiyetinin 1938 yı
lına kadar u1.atılnıası Layiha
Iariyle ulusal bayrum ve genel 
talil Lfıyihası bulunmaktadır. 
Bu Layihada Dahiliye Encü .. 

Uşak Şeker 
Fabrikas 
Ortaklarına yüzde 
yüz Kir dağatmadı 

1\NKAHA, 28 (A.A) Sümer 
Baıık Genel Di rektörliiğlinden 
aldığımız bilgiye göre Uşak 
şeker fabrikasının ortak la rma 
bu yıJ yüzde yiiz kar dağıtma
yı lrnrarhıştırdığınadnir Uşaktan 
26 May1s tnrihiııde verilmis 
0)1?11 Jwberde ) anlışlık vardıı:. 
Mesele sudur : 

Uşal~ Terakki Ziraat Şirke
tiııiıı tasfiyesini müteakip Sii
ıner Bank mezkur şirketin halk 
elinde bulunun hisselerini 9B4 
den itibaren normal kıymetle
riyle sntın ahnağa başhımış ve 
hunların yüzde ellisini geçen 
sene ödemiştir.Şimdiki tediyat 
ise her hangi l>i r l<ih· tevzii 
ile alft kadaı· ol rnay ıp ödenmesi 
bu seneye talik edilmiş olan 
yiizde elli hisse bedellerinden 
ibarettir. 

1:-3JJ1 Vergi] eri 
L 

Yapı ve Arazi 
vergileri 

Nasll Ahnacak 
--1-

ANKARA,- Vefat ve bas-. 
lrn sebeplerle sahipleri değişen 
yap1 ve arazi vergilerinin tah
sili için o bina ile alfıkası ol
mıyaıı şahısların tazyik edil
di klcri vo şayi hisseli bina vo 
arazi vergilerinin hissedal'in
rınd:m va 1 rı ız bi !'İsinden ve va 

~ ~ 

bir kaçmdaıı tahsiline gidil-
mekte olduğu yolunda Finans 
Bakanlığına şikfıyetıerde bulu
nulmustur. Bak:rnhk bu husus-. 
ta Defterdarlıklara L>iı- tamim 
gfindererek yap1 ve arazinin 
sahipleri bulunmndıklaı·ı tak
dirde, vergilerinin intifa sa
hiplerindon ve şekillerinden 
almmasmı, şayi hisseli arazi
de de lıissednrlardnıı hisseleri 
nısbetiıırle tahsilat yapılmasını 
bildirmiştir. 

Almanya Uluslar 
sosyetesineg·rmyor 

LONDRA, 28 (A.A) - Al· 
maııyanm Uluslar Sosyetesine 
geri dönmek için kendisine 
sömürgeler verilmesini şart 
koştuğunu bildiren haberlerin 
doğru olmadığı söyleniyor. 

Hitledn söylevinden sonra 
h:ızı noktalarrn nydmlatılnıası 
için Berlincteki iııgiliz Biiyük 
Elçisinin sorgusuna Almanya
nın cevabı daha gelmemiştir. 

meni «hafta tatili pazar.günü
dür. Bu tatil 35 saatten eksik 
olmanmk üzere Cumartesi saat 
13 de başlar» demektedir. 

Mayıs haşmda ynp1JncHk 
laliJ BalıHr bayramı olacaktır. 

e d • ı d i •, -Yazısı ikincide-

ilk ürünü Nasll Yolladık 
lilersinde ilk Çıkıt Şenliği Yapildi 

mavunaya, vapura yüklenirken karada ve 
Denizde Coşkun Gösteriler Yapıldı. 

Evvelki giin ilk ürünün va
pura ylikleıımesiyJe yeni yılın 
ihracatına bilfiil baslanmıs 
oldu . • • 

İlk Arpa iirünü iskeleye 
i nerkeıı yerinde gösteriler ya
pılmışh. Mersin Limanından o· 
lan i hracatm hemen hemen 
dörtte üçiiııli idare eden Şıışati 
Biradeı'ler Tecim Sosyetesi ilk 
iiriinü yollamakla yeni yılın 
ihraeatırıa başlanmış olduğun
dan ilk ihracat şenliğini tertip 
etmişlerdi. İskele mavunalal', 

mızda aynen yazıyoruz» 
Bundan sonra Vali Haydar 

Berksun'a makas sunuldu. Va
Jimiz bu şenliğin yurt heı:;abma 
önemini kaydederek ilıracatı

nıızııı daha çok gelişmesini Ye 
il riirıünıiizün bereketli olmasını 
dileyen veciz sfizler söyletlik
teıı sonra bu şenliği tertip eden 
!'osyeteyi kutladılar ve iskele-
den mavuııaya açılan yolu ka
payan şeridi kestiler. Hamallar 

Homürkörler bayraklar defne · 
dallariyle lmşaklarla donntJl
mış iskelP- üzerinde kurulan 

derhal faaliyete geçerek kırk 
ton Arpayı 20 dakika içinde 
mavuırnya yiikledi\er. 

biiyiik hir çadırda davetlilere 
yerler hazırlanmıştı. 

İhraç edilecek iirün iskele
ye depo edilmiş başlarında yek
nasnk geyimli ve «Ş, B. » mar
kalı hamallar bekliyorlardı. 

«Şaşa ti Biraderler i Ik ürü
nii indirmekle yurt hesabına 
biiyiik sevinç duyarlar» cüm
lesi yazılmıştı. 

Saat on beş buçuktan itiba
ren davetliler gelmiye başladı. 
Saat 16 da Vali. Belediye Baş
kanı, Emniyet Mtidürii, C. H. 

P.Vilayet Kaza Heyeti, Halkevi 
Ilaşkaııları, Maarif ~füdürii,As
kerli k Şubesi Başkanı, Defter
dar, Jandnmrn Kumandanı. G. 
Başmüdür', Türkofis Müdürü. 
Liman Başkanı, Liman Şirkf'ti 
İdare Meclisi Başkan ve Üye· 
leri. Komisyoncular, Tiicca rlar, 
ve kalabalık bir davetli grubu 
gelmişti. Halk~vi Bandosu se
çilmiş parçalar çalıyordu. 

Yazman Arkadaşlarımızdan 
Şeref Geııç ihracat sistemimi
zin öııenıiııi ve Mersinde yapı-
lan bu ~lk ihracat şenliğinin 
anlnmmı güz~] bir söylevle an
lattı. «Bu sfiyle\'İ İkinci sayfa-

i l{d a ın cı A11111 et 
Ce,rc]et ()Jdii 

ANKA HA, (Hususi) - Basın 
Kurultayına gelmiş olan eski 
İkdam Gazetesi sahibi Ahmet 
Cevdet ansızın hastalanmıştı. 
l(endisiııi yoklamak için Ku
rultayca Ayrılan bir heyetle 

1 

hasta ) atağında ~öriişürkeıı 
Ahmet Cevdet öldü. Ölüm bü
tün Anlrnra'da Acı uyandırdı. 

f'eııazesi yarın trenle kal
dırılacaktır. 

Diğer taraftan davetlilere 
Limonatalar ikram edildi. Ma· 
vunalar hazırJanmış Liman şir
ketinin iiç süslii Romörkörü 
iskeleye yanaşmıştı. 

Birinci Homörköre llalkevi 
bandosu ve davetlilerden bir 
kısmı diğer iki Romürkörede 
davetliler geçtiler. Deniz iis
tüııde şimdiye kadar Mersinde 

g3riilmerniş bir şenlik yapılı

yor, HaJkevi Bandosu seçilmiş 

parçalar çalıyor. Hep bir ağız
dan Homiirkörü doldurmılar 
Cumhuriyet marşı söyliyerek 
sevi nçlcri ııi açı klıyQrla rdı. 

Roıniirkörler Sabndiye va
punma yaklaşınca Limanda 
bulunan vapurlar hep birden 
ilk lirünü sel3mhyorJardı. Va
pura yanaşıldı. Davetliler va
puı·dn büyük ne1.aketle karşı-

landı. Vinçler harekete geçti. 
İlk üriin mavunadan vapura 
çekilirken deni1.de vapurlar, 
Homiirkörler; karada fabrika
lar düdük çalarak ve vapurda 
<la bando ve davetliler Cumhu· 
riyet marşı söyliyerek sevinç
lel'ini açıkladılar. 

Bundan sonra davetliler va 
purda hazırlanan büfeye çağı
rıldı vapur kaptanı : 

« Türkiyenin ilk ürününü 
kumanda ettiğim vapura yük

lemek Ye kendi memleketime 
götürmekle büyük "şeref duya
rım. Dilerim ki iki memleket 
için bu en biiyük uğur olsun» 
dedi. Ve biifede davetlilere bi· 
ralar sunuldu. 

Bundan başım vapurda u
ğurlu ahş verişlerde olmuş ve 
Sezar Şaşati Mirkeliiınlardan 
Simsar Muharrem vnsıtnsiyle 

200 ton daha Arpa almıştır. 
Vapurdaki [eğlenceler geç 

vakte kadar devam etmiştir. 
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İ~racat Şenliğinde TAtı·ı Kanunu çı tı - Q • Her Gün Beş Kelime 
Şeref Gencin Önemli 11 

Söylevi. 

Sayın y u rddaşla r ; 
Bu~iin lıPr yıl hİi'i• 'l 

t • 

claha gelişen tirlin ihra-
<!alrnuza ~· erıi yıl111 ilk 
ad11u1111 alı)' Ortıı. 

Bir zamarılar idlwl~\ıı 1 
va11111d:l ilır.ıcalı IJic dt~-., . 
nec~I\ katlar hudur tlu-
ran yur<luu şu iskt>IPIP.
riıacle yrğın yığın yabancı 

un.dma be<lt>J lıov nu hli-. 
klik bir avuc Tiirk uıa-

• 
lrnda n başka hi r şey gö
rii 1 uu~zd i . 

Dış pazal'larırı illifal 
sızlığı, sP r l ,,.st ticaret ,.,. -
jinıiııin t>liylt: Tiirk m:· lı 

dflpolarıla, çif~;i arıbada- .
1 rı rula cii rii rd ii. 

T ti r k Ü r t• l meni n i H ii ı· e 1 

lİna kabiliyeıi her )· ıl 

hiraz daha 
. .. 

erınıeve vuz .. . 
lu tmuştu r. 

O za ma um Tii rk i \'e-. 
sine dış piya3alar U!ı<!ak 
istflği derecesinde önem 
verirdi. Cu ıuhu ri) etin hii-

tiirı yurdluk işlerde oldu
ğu gibi ekonomi ve dış 
ticaret si yasasına verdiği 

bih·ük dr.iler bitimi isin . ..., . 
~ünü götler·i ıuizde lama-
men ılflğişmiş oıarak caıı

la 111 yor . 

Bugii rı dış pazarlar 
hize istek 1 iirkiyP-si olarak 
ch·ğil nı~lm kalitesi dolğuıı 

• 
ticaret ahlakı le~esiz bir 
sunum Tiirkiyesi olarak 
el uzallvorlar . . 

Bunun .ına kaynağırıı f 

t•şsiz 'l'iirk mallarm111 re· J 

k a bet ala n 111 da k i k a 1 i tt• - 1 

sııarn gucu kadaf' ela ti
caret sislemimizirı köklii 
durumunda aramak egP-
rektir. llemeu hemen lıii 

,. ii k k ii c ii k b ii t ti u d e v 1 P l -. . 
lr.r bu sistemef hoyun flğ 

miş lltH·in 11 anhşmala

rırıda )· arış edercesine 
Tüı ki yeye Türk uıaluıa 

ktıfH acnuslartlır. • • 
Sayın Ekonomi baka 

ua. dış ticaret yolumuzu 
«malımızı alanın malını 

almak» şeklinde prensip
IP.Şlirdiler. Kollarr ~illikç~ 

gerıişleyeıı ofi , tt•şk ilalı 

Tiirk mahna dış pazarlar-

flafta Olacak. 
--~~---------

Ulusal Bayram Yalnız Cumhuriyet Bayramıdır Ve Üc Gündür. , 

.\ııkara , [Uususi] -
Kauıulaycla talil karıurıu 

o ıı arı el ı. Bu k a ıı u rı a gön! 
ulus hayranı ı ~· :ı 1 rıız <tCıı nı 

lı 11 r İ\· t>l h: l\ r a nı ı » tf ı r ' e 
~ . 

28 ilkLPŞl'İlldt~ haşlayıp 

:ı u ilk lt>şrin akşaıuı ak
S<ıııu hilmek iis•~re iic • • 
göad li I' • 

~u ula rdır : 

30 Ağu~tos zafer hay
rami, Ulu~ Pgenıeıılik hay 
ranıı, 23 Nisarı ha~Tanıı, 

1 ~la yıs ha har havra ıuı, . . 
şı· ker k a yı't.uuı «3 giin » • 

K u r lı a n bay r a rn ı « 4 g ii ıı » 

yılbu şı ltatili . «31 ilkka
nuııda başla)' IP 1 soıı kfl 

gii rrn d ii r. 
llafla latıli Paz .ır gii

rı iid ii,. . 

Bu l:ıtil 35 saallen Hk ·
~ik olmamak lizPre Cu
m:ırlt•si ~iinii saal l :1 le 

t 

ha~lar. • 

Hu tatil hükiiıuleri , 
C u nı a r a l il i h li k ii nı 1 P. r i 11 e 

l>iğfll' tatil giiııleri dn r.aııda bilmek iizere 2 bağlıclır. 

Fransanın iç işleri Trabzoı1da 

1 Fındık satışı başladı • 
Trabzon ~8 :\ . .\ - 1 

B 11 t> ii ıı lıorsa da 9 3 5 ii rii ı 

nii :\~ostos ve E, lt'al lt·s-

Başbal{an istifa 1111 ;erlocek 

Fransa işleri gene karışıyor. Başbakan 
Yeni bir plan hazırladı. 

=== ••• 
n~rlirı , 27 ('.\.Aj -

Alman istilılıaral hiirosu 
Parislt•rı i)~l'f)rıivor: - .. 

Fra rısada hafla so11 u 
tauıaıııP.rı dahili giicliiklef' . . . 
lesil'İ ahıııcla g,..çnıişıir. 

Bu fraııkın ı..ıyuırli 

içiıı yapılruakla olan nıli · 
cadrlP.ııiıı şid<lt · tlrnrııesi 

sehehi~ le gillikÇP. daha 
cidtfi hir Ş+>kil almak ta
dır. 

tla rağlH•l uyawfırıyoı· • 

Zerııi11 lıazrrlı\'or. 

G•·lisi 0 iizt·I lıic hir . ~ . 
iilkeden nıal almadığımız 

gibi malııuızı da hH~ı hoş 

salıvı•rmivoruz . Biillirı 

hanlar ilıracalınıızı gPlış

dirtm ltaşh Jlıaşıııa kollar
dır ki lıu kollar 111anzu 

uıesi tıkorıomi Sİ)· asarııız 

ve ilırac.ıl rt·jiıuiuıizin 

bliıt) esiııi h~şk il edrr, 

G••cen \ılki ilıracat . .. • 
hareketimiz vurtl he~a -

hıııa ,. iiz gii iti ti rücii hi,. . ~ 

~oınıç vermişli J. Bugiin 
ilk adımını allığınıız yeııi 

ihracat yılrnın daha kı 

varıc verici olaca~ıua irıan . ~ 

cınıız sağlamcfır. Vt.lı.tini -

ıi calnrnmak icin sözlerime . . 
son) v.1 rirken ~lersin<le 

tertih ettiğimiz bu ilk ih
racat şeııliğine gösterdi
ğiniı rlgiye de l~şr.kkiirü 
bir borc lıilirirn. . 

Buııuır la lH~ ralwr du
rumun nasıl iııhişaf tıılt~-

c.-ğirıi lı:ılru dtırpiş r.tnıe~ 

0 iiclii r o • . 

Pazar gazelt>l•·ri , ka
hine azası a rasında gPnış 

salalıi\:et.IP.r karıunu ıue-
" 

srle!"i lw kk 11ula lanı lıir 

birlik IU l' \'Cul olduğuııu 

kavdt>dhorlar. Fakal Eko .. . 
de J>aris gazftrsi Flan
dPrıirı istifası ilıtimal i ndeıı 

ha hselnu~k t••tl i r. 

Bu takdirde başhakaıı 
lığı ya Laval , ve~·alıul 

nwclis b:ıska ııı Ferna n • 
Bıı isşou dr.rtt hlt> edt'Ct'k-
li r . 

Popült~r ~aıelrsi ka

lıiru·ııiu mu lılı•nwl istifa. 
sına temas P. tuıek lt•, lla. 

len gaırlf'~i İSt) lıli~tiı:ıcl 

iciu de !Zöriis hirliuirıi ve 
• v " f...J 

hu11on lıulıranı olrııtn· u-.. 
eağıuı göstt1 rdiği11i kay-
dPlıu~ktedir. 

Pöti Pa rizyeıı gaz•~

tt>si, k:ıhiııt• ııin istiy••c .. ği 
g.-ııiş salftlıiyt•tlt'. r plarıı 

lıa k k md a nıu hl 111 al VtH'ı

,·or . . 
Bu plan pazaflt·si gü

nü başhaka n ta rafmtlan 
ha kt~n a rkaduşlarırın ve
rilecf~k tir . Plana g<ke 
hiikt)r)aetin : 

1 - Finausın düzP-hil-
ıııesı . 

. . 
1 i nı i d ı r. \i a go n f rn d ık içi 
40 darı :>000 kil(J, kahuk 
lu fıııdık Ağuslt>s t~sliıui 

2:1 tlen ·\000 kilo, lomhul 
fındık Eyhil lesli mi 21 
kuruşları satılmıştır. 

~ 3 4 ii rii ı ı li n de rı iç 6 2, 
kal!uklu lonıhul a 1 ku
ruştttıı satılmıştır . Stok 

fıruhk yok ıltrnecek kadar 
azalnııştır. 

Trabzon Köy 
Yolları. 

Trahzoıı j28 [A.AJ -
Köy yollarırııu ~· a pıl ma~ı 

içi ıı hti )' ii k hi r çalış ıua 

vardıı· . Küylii s~viııçh~ 

yolla rıııı ~ a pmağa l>aşla

uıışla rJıl'. 

I~rzurumda 
Sürekli Yağmurlar 

Yağdı . 
Er·zu r ıı uı , ~ 8 ı\ . .\ 

Diirıdeııbrri hf>reketli yağ 
nıurlar yağıaıağa başladr. 

Kuraklık <;ı•kPn yt•drr 
halk 1111 hu yagmur çok 
seviııılinli. Buğday fıatı 

el ii ş nı ii ~ l ii ,. . 

~ - Ekorıomirıiu kal
kınması, 

3 - Frarıkm mlidafa.ı

sı icirı .kararnameler ile • 
LBdbirler :.ılmaya sahihi-
y<~ li olacak tar. 

Gazt)le hütiin bakau
laı·ın Flarıdeule birlrşecek 

lfrinirı muhakkak olduğu. 
uu bildiriyor. 

Dil kılavuzu koıui~)· ıt· 

rııırıun cri)ra(ft11•tlii1i listeıl~ 11 

:"I :"! 

okurlarıuıııa h ı~r giin tıtı· 

şer kelimP- ~urıuyoruı · 
l...isteı fe cıkan iiı Tür~Ç8 

• 
kt·I i ıueleri n osnıa nl ıcahırl 

· ,ıe 
ha ııtl:ııı sonra gazetr.uaıı 

k u il a ııı I nu Jaca k. ur. 
L - 'liiıakP,re - Görİİ~" 

IUP., gür İİŞÜ 

Örııe~ler: 1- Biikrt'~ 
göriiş m ı) 1 P- ri ıul•~n Osoıı r41: · 

2- Bu iş için dalıa lı 1 ~ 
hi r •1öriisiide hulu nıı•i1 " 

~ . 
dık . 

.\Jiinakasa - A ,· ıı~-. . "' 
rua 

()l'lıek Bu iki ada"1 

arasınıla her aytışıu:ı' 

kavg .ıya varır. 

l1 ii na kaştı elıuek - . .\)'' 

tışnıak ~ 
:i - Tt• aliyi efkfır ewıt' 

- O\'la~nıak . . 
Tt'ttatii ef~~\r - OyhıŞ· 

mta 
" 1 ,~ 
Orıu~k : U1.u n uzat'· 

. L~" oylaşmadan sonra, ıs · 
di 0 inaiz 11ihi karar vf!I'~" 

::ı :, 

bildik. 
4- Efkan uınuıuiye .. 

Kanıov (k.amuğ ov'tları> .. . .. ,, ,, 
O r 11 t' "- : . \ l ıu a rı Y '11 

silahlanma tla vasıuda Jll" ,., 
gilteı·e kanıoy11 ikiye u. 

rıluıı~lır. .. 
.. .. rı• 

f> -- Basirc·l - Ougo 
.. . . tti' 
Orıwk : lrısan lııÇ 

. .. .. .. .. . k ,·t ." ht' ,, 
}Şle 011gorusu rı it ' 

llH~lıH'Iİ •. 

NO'I' : Gazetemize gönderi;:~ 
eek yazılarda bu kelimelerin rfc' 
manlıcaları kullanılmamBsını 
ederiz. 

========~ 
Oeyhanda 

18 Çarşaf, pece ve k~ 
don yasak feJild•:Jf' 
Ceyhan, - \7 t>ııi ~i~ 

" ' ı ı · ~eJl havıuıız ~alalıat c ııı · • ~uL· 
yeni fi ;h:vint başlanll~ ıı~ 

.. bU\ 
Y eııi l ' tl<;ilerı şıı.r ~1,, 

~unıllavı Salahatldırı · ıt ' . . ,~, 
piciııiıı Laş~a11lığııula.:,. e, ... 
tığı ilk toplantısıııtla 11

" ece 
• T • İll p , ' 

lcrdera il u ri ve Na 11ll ,,,ı • r•ıııcı 

ve c a r~afın vasak et 
11 · Iİİ' 

• " w ~f e' 
Vt' vine ih· t1l~nJerı · ,1t, .. ., ltb" 
1.. 1. 1 ~ ·ı İti 

t lllt "a r~H on y H~· " ."'ı • • ~l1 

k111daki lt· klifleriı ı • · 
L>irli;;i ilt\ oıwuıış_tır· 

~ , 
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Hava kurumuna 

Bütün Yurtlular Yardıma Koşuyor 

Hava tehlikesini bilen üye
lerin· srıyısı artıyor 

Ankara ; 28 «A.A» - 1 

Tiirk hava kurunıuııa 
~ ılda en aşağı 20 liı·a ve
rer~k ha va t.-lal i kesi rıi bi 
1 t4ıa iiye )'azılarıların sayı-
sı .. .. " µuııcft'rı gune artuıak-
latlır . 

~leıult>ketirı her lar.ıfııı
ıla coşkuu lıazırlıklal' var
dır 

l;ıık yak1111la illeriıııiziıı I 
Ve ilcı:lerimiıiıı iivı·lt!rini ' ,,.,, .. 
.. 'zınuğa ha~layactığıı. U-
."e yıllık yiiğt·r~i 50~ 

524 Ft!)'Zİ geııç pıyarıgo 

~t•~. 25 525 Da r:ı Gti V<!U 

pi~·aııgo Mt!. 25 52H Rasım 

Taşklf'an kıvan pİ)ango 

me. 25-527 Fahrellin Er
lıııı piyangı> 2 N N piyan
go UIPfllllr'U 25-525 flik-

Ulf'l Ba~ kal piyango rue. 

15 529 Tahsin Toz oz pi
yango me. 25-530 Ihsan 

t:lusal pi.nırıgo nu~. 25 
531 Bahri giirı piyango nıe . 
25 532 llayri Bozdoğan 

JH)' arıgo 1111·, 25-533 ~Jt•h-Cucli. Arıkara koc zade 
~0-505 AlınıPl K~yrarı 

2 
· !I. ~· sofra ap,arlnıan 
0·006 lstenaal c»ıdamar. 

, IHP.l kurıa~' nı piyango me. 

25-534 Seradt>llİrı Drl'rrli 
ı t ' 

5 
E · kiş~hir SHyla \J 50-

oı ll a mi L O r la<; pi)' a n -

1 pi)arıgo rue. 25 ·5:-15 c~-

~I~ Y~ r d i r~ k törii 80-508 
)\· lıau Asltın pi~augosu. 1 

'\'•ı l f • 
5 

.... rıgo mu w tılrn şe ı 5o-

uwl Olcay pi)arıgo nuı. 

25 ·535 Kazrrn DielP,li pi 
yango mP.. 25-537 Hulusi 
Urta11'11ın urorı piyango 
me. 25 538 Ziya mutel 

Mersin 
Piyasası 1 

..... ,..,...._._ 
K. 4 ~. 

1) «t ı•ı tık ~k sı• rfA~ 

1 a Uf 

Kapu malı 
Kozacı parla~ ı 

iane ci~itli . . 
\' Pl'Iİ ı 

°'ıasanı 
Fasuh·a . 
Nohul 
\1 t• rci n u~ k 

K u~ v~ıui . . 
K. u nı darı 

Cdı.ik 
• 
Acı çekir4ı ... ~ içi 
.,, ·ek•'r aO'l~ ·. 

(~ah\'P 

Kaim 
Nişaclır 

Cav . . 
Kala' 
Bcıhar 

)) 

Arpa Anadol 

,, y~r-li 

Pirine 
• 

Çavdar 

K. s. 
49 
47 

45 
44 

l -~ 
ı ::> 

l-62,5 

9 
7 

4 
6 50 

5 
a 25 
5 75 

35 
38 25 

100-99 

1 
16 

2:ıo -~ao 

190 

90 

3 

9-5 9 5 ... ... ' 
14 50 

09. K•·nı~I K:.ı l ııi k pi -
\' ·~ 
• k, ııgl) s~fi 45 405. Fuat l•i.va ııuo ru~. 20 539 ismet u Keame Şelu r 

:! 40 
20 Lira 40 K. 

~ . 
1 lan pi y:.ı rıgo şt•fı 45-511 
la)ri ar·hav ,,iviuııro şııfi il 45.. . ol ~ 

n12 lla~kıtır Alp pr-
)aııo I 1 ~o \' flZIWl a l'I. 
40
1 '512 İsmail i ·" ,,ivarı:!O 
,,,~ .. ~ 

1 '1 k nı iişa ,· ıı·ı 40-5 ~ 4 
\tt{ 

''" pola J)İ\'3ıt"O nw-ııı .. ~ 
IJ l'ı • 

11
. 1 25-217 Ihsan Uııan 
ıh 
~··•ıgo mPmurı.1 25·518 

tılıı!H·t .\lcıtt'pe J>İvaııoo j 
''ıe .. c 

• 
1 ' 11 ır·u 25 519 Faruk hı-

tilo ?ti ' 
5 ~ u pi ya ıı "O ~I e. ~5 - 1 

~ I\ 1 d va rı T ii ,. k a rı ili "an -1 
~o ~ . j 
~0k' •!. 25 521 ~er~fouirı 

s~~ ?ay pisaııgo .ll•'. 25-
,. tahur U\'"Urı o~· ()İ-

.. . 
~ur pıyarıgo ıne. 

Nuri gol piyarıgo 
541 Fahri Giirı~ri 

20-5.ıo 

me. 20-

pıyan-

go ıaıe. 20 ·542 Yaşar E
ru n piyango mfl. 20-543 

Fikri Kü~t~nıilrnloAlu pi
Jaııgo ll~. 20·544 Nuri 
Uoğau piyaııgo ~le. 20·545 

Lrnıau Durma piyango 

me. 20 546 Zafor eruloğu 
pi~'arıgo nw. 20·547 Sa· 
l>iha 'fuııay piyango me· 
20·448 ~luhillin Sarl kop 

ya kftğııh fabrikası islan
hul N N fa brik ası sahihi 
is tara hu 1 20-549 ~l 11 ra l A 1-~i:tıı, .!"I • 

Vıık~o ıaıe. 25-523 Fazıl 
'''' llİ\1 ancro mPı. 25 · ~ .. ~ 

tiker N N ctlıker islaııhul 

, köpl'iilii harı 29-25 

YİTİK KİTAP 
. iltn' 

~ıllb ~r karşıyaka körler mektebinden makbuzla aldığım 
diıtı. trı Mersine geldiğim zaman bir kaza eseri olarak yitir-

lll, Cöllerı"m· ·· · ·· ·· d k · b l b k"t · · b· tur b ın gormemesı yuzun en ay o an u ı ap ıçın 
1ldititi ulunduğumu adı geçen mektebe karşı saygılarımla 

111. 

1zmir karşıyaka körler mektebi 

~ talebesinden 173 OSMAN 

---------
b- Düzeltme 

'''ıı 111 '.
1
'
1kii sayımızıla çıkan ~Jersiıı Ziraat bankası ifa

~l'li 
11
\"'l•aç sa harlar kö.~ ii zirai kredı kooperatifi lıe-

lıt ll\111u· 1 - "jA l" . • 
l 

ıııtta 'JH lop Jntısıııa çagırış ı ttrıınm urıncı sa -
9l4} \' [674} ~abil numaralı yaltlacak iken yanlışlıkla 

· aıılrnıştır. DiizPlliriz. 

Sandıkta 

)) •> ~cnehi 

•> • >>çuvalı 

Bu "ela,. Yerli :"' .. 
Limon tozu 

23 Lira 
20K.60 

25 
·io 

Sa l>u nsaf i ı~y tin Y. 2f> f>O 
)) ikinci 

llısar· darı 

Kara hii lt.-r 
İ uc~· Kepek 

1 rıci ı· 
Yulaf Cukuro • 

,, AmuJol 

23 
ö-32,5 

85-86 

l 25 
,OdP-11 l l 

:?-3 7,f> 
2-8 7 ,5 

~------·~-------

Borsa T elğraflan 
-~--

lsla11bul 

z9 - 5-935 

Tiirk ahu rıu 933 

İslerlin 6'!2- 75 

Bolar 79 37 

Frank 12 - 06 

Lirtıl 9 6f> - 58 

Y E H i M ER SİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Allı aylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık 100 yoktur 

Günü geçmit sayılar 20 K. 

i l A N 
Mersin Liman Şirketi 

Umum Müdürlüğünden : 
935 Yılı hirin(~i ahı avlık naldh1 e larifosi Vek:.\-. . 

letten taslikli oLH'ak göııdt~rilıuiştiı·. J-6-935 giiu-
leruecirnJr.n itibaren latbika haşlan:acaktır. Tarife has
lırılmaktadır. B~deli mukabilinde istiveıılere vP.rilP.· . 
ceklir. Ot•ğişen iicretlPri öğrt~nnır.k arzusunda bıılu-

nanlarrn hesap işleri miidiirliiğiine miiraclaal eılehilt~
cekleri ilan olunur . 

1 L A N 
Silifke Mal müdürlüğünden : 
Silifkenin Taşucu iskelesine takri~,..n iki mil nw

S<tftısinde huluııan Akgül rıanıı diğef'İ Pare Deııiı Dal . 
~· arımiıı iiç s~n~ği 5 Haziran 935 Çarşanıha giirıii zaal 

on beşde ihale edilmek iizere 20 -lla~· ıs- 935 tarilı iıı 

dP.u i lİ ha rerı on lwş gii u nı ii dılellt~ m iiza H~ıle \'e cı -. . ~ 

karılmışıJır. Talip olanların Silifke .\lalnıiidiirliiğiirıe 

n1üracaat etmeleri ilan olunur . 23-27-:JO-:J 

Mersin Ticaret ve Sanayi O~asm~an : 
Sicil No. 853 Sınıfı; 3 iincli 
~tersinde Hii~tiuwl caıltlesirıılt~ 59 numaralı nıa

ğaza~· ı ikamelgahı ticari ittihaz ~ılt~n~k "llakkı Ötıle
nıir, Z•~ki Berktin ortakları,, lİ<~ ·ırt~l unvarıile l Nisan 
19:35 lat·ihiııdtırıberi lopları ve ıwrakendt~ manifatura 
tica r•· ti le u ğruşlı kla rııu bilıl i r~n Tii rk iv t~ ~İı m lı u ri ve-
li labasrndaıı Hak~ı Ö1.tltınıir, llavılar: Sr.zer ZP.ki . ' 
Bt>rktiıı, Huhi Özıltmıir tlt>n mİİLPŞr.kkil kollr.ktif şir· 
k~lin 18 Mayıs 1935 larihinılt~ 853 No.lu Sicillf~ li · 
cartıl kaııurıu11u11 4ı irıci madd .. si nuıeihiuc•~ le~cil ·~

dildiği Harı olunur . 

Düzeltme 
24 ~1a~· ıs 935 giinlii Vf~ 2089 ~.:ı~ılı gazt~lenıizıle 

çıkan ~lersin Nott~rliğiııden Hakkı Otılt~mir V•~ Zeld 
n~rktin kolleklif şirketine ait mukavf-dn suretirıin 2 

j ci maddesi sormrıa [kollt•ktif şirkrtidir] ihartısi y ~i. 
I zıla~ak. ikı!n unutulmuş \ ' P. ıuukavel•~. tanzim tarilıide 

1 

3 ınsan 1935 )·azılacak vtırtit~ 3 llazırau 935 olarak 
yazılmıştır. •liizeltiriz . 

İçel Defterdarhğından : 
ismi 

Mersi11 Hüklim~l caddesirnJe 
Bozkurt şirkelinira işini y:ıpan 
Ctıvad Nizami 

Sara' alı 
k u )' u mcu 

Serwsi 
930 

Yu~arda ismi )azılı mükellefin ~h~rsinde Hiiktlıuel 
cadcfosirıtlt! Hozkurl Şirketinin i~ini yaptığı 930 tak
vim ~·ılı zarf11ula 14620 lira kırk ahı kuruş komis
yon olarak aldığı halde muameltHıira cereyan t1 Hiği 

9 3 O lak viıu St~ıwsinde 7 5 5 nuıua ralı Kazanç . vergi~i 
karıurıu hiikümleri dairc•simle ~)art 931 zarfmda itaya 
mecbur olduğu kazanç beyanuamesiui bağlı olduğu 

va ridal ta ha kk u k dairesine vermemiş olduğnndau 

2 395 nu111aralı kazanç vergisi kanununun 2 inci mu
vakkat madclesi mucihirıce nanıırıa tarhedilP-n 351 li
ra Kazanç ve 70 lira 20 kuru~ Buhran vergisine a iıl 
3159 numarala ve 29·5·934 t~rihli lıiriııci ihbarnam.
mumail~yhin yuvası mahim olnıadığ111da11, hukuk tı -
suln malıkemelt~ri kauunu nıucibirıc~ ilan~n te~liğ o 
lunur , 
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No. 
90 

Tarsus 
1 

ıcra 

93511297 
Tarihi 

Tl:J Q '~ .,_, ~-, i T t-: 
ll R441-· 
BANJ<ASı 

.DARA 
BiRiKTiREN 
QA~T--~DbQ 

memurluğun~an : 

Cin'i il. \1. M2 Ki\' lllPlİ 
K ... Yel 2 fevk a rıi 5 9 .\1. 500 lira 

Kar~ t•si 
E~ki 

3 2 9 ,, ·~ ait ı rı da 66 ~ :ı ı ı tim f) lllP. rl i ~1, 
iki ıahtaııi ürıiinılt~ 

kilşk \'I' köşk kısııu•n lı:ırap 

llLJIHJIHT 
Sark arı arıttık' :ılı lsnı:ıil gar+.-n kP-• . . 

rinu~ şinıalt-rı arılak.' alı musıafa ağa 

lı:ırıP.Si ceııulu~n tarik ha~., vt~ mii~l·~

rek havlu v ı • hay:ın Zµfıl'a harıt>Sİ, 

Alacaklı: Tarsusta ha\' istif ~l·· lımeı 

Borclu: E..;ki Önwrli nwhallt~~iııılP11 l\oıısol Ali ve . 
karısı llamiılP 

Yokarıda hududu uc eLJsafı yazılı hane açık artır

maya kommış olup şartname 1-6-935 tarihinden itibaren 
daireml:.de het' kes görcbiler.ef/i gibi f - 7 -93 5 Larllıi-
ne ımisadlf pa:arlesi günü saat 11 de açık Artırma ile salı
lacakto· . arltrma bedeli mıılıcwwıer: klymelinin yüzde 
75 rıi bulmadtfjl takdirde sun arllranrn lealılıiidli. baki 
kalmak şarlile f 6 - 7 - 935 larllıinc mı'isadif salL 
gıimi saat J ı de dcıircmizdc yapi.Lacak olcw arllırma 

gayri menkul yc1:.de 7 :> kiymeli bul madt!it laklirde 2280 
no. lu kanwı nmciblnct: borç !aksile bafjlaıwca.</t ve bulduğu f 
taktirde llıale edileceği lalip/<:rln muhammen kıymetinin 

yı1:.de 7,5 nisbelinde pey akçası veya milli bir bankawrı f 
temlnal mektubunu hamil bulunmaları ld:.undır. ~ 

2004 n11maral1 icra f{fds kclllllllllllllll 1 26 lnCl f 
maddesi dördüncü fıkt·asırıa lcvfilwn bu gayri menkul üze
rinde ipotekli cılacakltlar ile dl!Jer bir aldlrndaram11 1)1' 

frlifa hakkı salılplerinin bu lıaklar1111 ve hususile faiz m! 

masarife dair olan iddialarım illin tarihinden· llibaren 
yirmi gün içinde evrak! mlisbllelerlle bildirmeleri aksi 
takdirde Tapu sicilinde $abil olmadıkçcı salış bedeli pay
la§maswdan mahrum lcalacaklarz cilıelle alakadaranm işbu 
madde fıkrasma göte hareket elmeletl ve daha fa:.la ma-

lumat almak isleyenlerin larsus icra dairesine müracaatları 
ilô.rı olu.nur. 

Kirahk Ev 
.SilifkP ve Soğuk su cadılelt•rinin hil'ltışliği dört 

yol ağzıocla \'•' Asri furu ıı karşısırıdn ki köşP.de ~·P.di 

odah v~ her Liirlii korıförii cami hi~ Ev kiralıktır. Al
mak istiyenler BPlediy•~ y:uııncla Sipahi licarethan~si -
ne müracaat eımel~ri . 3-5 . 

1J Me sinimizde IJ 
Sıhhi bir ihtiyacı karŞıhyan bir müessese 

SOGUK HAVA DEPOSU 
SAHiBi - NiÖDELi SELiNI ŞE1\1Si 

l'vlis illiidürliiğü J(arşısında 
-----~~-------------------ft -----

Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı 
mükemmel ve son sistemdir. 

Sıcaklarda gıda ınaddelerinin bozulmaması için : 
Gıda maddeleri yapan ve Satanların ve Ailelerin 

dil{l<:at ı1azarlarını çel{<~riz 

1 Sıcaktan bozulmasınOan korUuğunuz her şeyinizi Depomuza getiriniz. 

[il [I) [I~~~~-
• 
IS 

i Kulak, Boğaz ve burun hastalıkları 
MUT AHASSISI 

Hastalarını saat 15 den sonra Yoğurt pazarında 

Diş Tabibi Bay Bahirin muayenehanesindeki hususi 
dairesinde kabul eder. 

HAliS [OiRNE ve · KA~AR PEYNiRlERi 
l{ışhk peynirlerirıiz it;in hh; düşünıneyiniz 
fennin son terakkiyatı ü4erine yn~lr, temiz peynirler hazırlanmıştır 

mersin Souk /lava Deposuna 
müracaat ediniz . 

11 Kilo safi hazırlanmış ve tuzlanmış. halis 
Edirne peyuiri tanekesı ile beraber 4 liradır · 

Alındıktan sonra mubafaıasıdH Souk Hava 

deposunda temin edilir . 
Evlerinizde uğraşmayınız ve yor~unluk çekmeyiniz • 

Kaşar Peyrıirleri 
Yağlı Balkan peynırleri ayarında Ş maraklı ka· 

şar peynirlerimiz piyasaya çıkarılmışdır · 
Balya ile almak isteyenler depomuza. mürucaat 

etmelidirler . \ 
Her halde çok fayda gör .... ceklerdir . 

Mersin - 5ouk ht:va deposu sahibi Selim Şemsi 

8-nO 
: • o' ' , ,,... 

.. . ., . . . . .,.. ~; .. : "'. 

Kiralık Ev 
Yoğurt pazar:ı civarınd : ı l>okıoı· A.;laıı '\1 akuhn11 

~vinin kt•ııdi oıurdıığu iiç oda ve· hiiliin koııföri'ı lıavi 

~uyu içirıdt~ ikinci kail ~iralı~ıır. l~tiyt ıılt>r her gün 
gürt~hilirler . 3 3 

-------------------~~---------------------
Yeni Mersin Basıınevi - Mersin 

. . 

Nö~etçi Eczane 

Bu Akşam 
Sağlık Ecz:ırwshlir. 

··············: i Yeni Mersin Matbaası i . , 
• mücellit hanesi • • • 
: E~kimiş, parçalan ... ı 
: mı~, forsııclt~ kilaphı · ı 
<• rırtızı isH varamaz tlwı • • • ı.· .. ~ 
• ~· ~ alma~ ırnz. uırgurı *' 
: sizt~ !:hını olur. KiL:Jft : 

: lar11ıızı, clP-fterh~riıı!ıi, : 

• miicPlliılıarı~nıizıl gi\ıı-• 
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