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ULUSAL BJRL K 

l Aüyilk Önder Atatark ka
r 111 ve Erkek seçmenlnre söyle 
<ledj ; • 

« Ri r yurdun en derredi Va ) .. eı 
Ju" ıgı ~u~·ddaşl~r ar:ısmda u-

sa) bırlık, eyı geçinme ve 
Çal lışkanlık duvgu ve lrnbili'vet er· · ~ J 

ının olgunluğudur. Ulusal 
Varhg" ın d k" ı·". . k 1 ve yur er ·111 ıgını 
0tunıak için butiln yurddasla-
~n . 

canını ve her şeyi derhal 
ortay k " oı a _oyınag:ı karnı· vermiş 
ıf~ak bır ulusun en yenilmez 
~ ahı ve koruma vasıtasıdır . 
r u Sebeble Türk ulusunun ida
es· 

h. 1nde ve korumasında ulusal 
ı rf I· tu 1 ''ulusal duygu, ulusal klil 

idr en yüksek göz diktiğimiz 
eaJdir . » 

en ~.hı~. ınırıımu bakımından 
ŞU kok1u. oları bu yilksek dü-. 
\)z ııceıerı hütiin yurdda~ların 
.enıe l> . • 1 1 . ı· di enımsıyece { erı bel ı -

Var~1~Ur.k ulusu, ulusal birliğin 
bir gı ıle yokluğundan doğan 
Ve 

1~1leri ötedenberi denemiş 
d Unların tadını veya acısmı 
c~Yrıluş nlnslnrdnn biridir. Türk 
~ltttıılırJuğunun temelini kurdu-

ll tısa 1 ı . 1. ". b ~ar Jl r ıgın il aiiııe ka-
. olan \ . . b" b • • • 
ıçi tı 'erı ın IPrı ıze ı lt>rısı 

Y'>lu de üzerinde yüdinülecek 
f-Iiç lek güzel gösterrnektedi r. 
tıhı uraktamadan diyebilirizki 
I Sa) g"" .. 
JirJikt· ucun kaynnğı uhLal 
ka ır. Bir ç Jk uhıshırın kıs-
bir~~~?öıl e r ile gördükleri bu 

•gırı 
~tıı1 d sıyasal olgu11Juğ'um11-
$ıtıda ~en paı·lak örnekleri ara 
l11r >ııltırıduğuııa kıısku vok: 

• .. J 

(!e, ~lusaı birlik; uhısnl düşiin 
[)' Usa1 d 
~ıbi lıl uygu, ulusal külti.ir 
lle iliş-~~ Ynşayışınm her yönii 
l'ıtı b· ıgı olan değerli varlıkla 
/ı:. ır ar 
gar. Vu aya gelmesinden do 
leri Uıer~daşların yüce ulus iş 
llleıeri rınde bir çeşid düşün 
Seviııci:~rdun sıkıntıları veya 
ılı.ıYgu . rı karşısında bir tiirlU 
or ıle ay ki 
~.l~lttıik b' 8

. anmaları yalnız 
llrJiğini ır bırliğin değil,ülkü 
~~~lhr. ~I de gerekli bitimleri 

1l'liğ· . Usal birlik il ··ık" 
h.. ı bı 'b e u u .,1• rı · · 
1 .

1Yen \'e b_ı~ınden nyırd edile 
cıl1itık· ırınin varlıg"ı öte 
Qeı. ıne ge kl" 

1\ tılus k re ı olan iki yük 
Ça urahdır. 

re · ğıırıızcı 
şu sıtıde tUrıua ulus ~urumu çev 
1>.11Celer .

1 
Prensıpler ve dil 

"'tşi ·ı ı eri Sil .. 
işl .1 e tılu rulınektedir. 
y erı Uı .s a rnsında ki geçim 
!! Clzııınaırıerıncte söylenmemis 

6 akat but~~ Şey kulmamışt;/ 
ıı ''U un b ı . oı ,, ksek R ~ın ar urasında 

lllaı.ırak kenctı·e~tıte ve d')ğruluk 
saı nı .. t u1 birli"· gos eren şey 

usa1 · gın Yüc d ... · · &~8 bı rlik e eaerıdı r. 
~I lerlllis. nerede kendini 

trıe • 18
fl uract ~l b·, gücıe11r a ulusça yük 

ll'Ji k uı lıe olmuştur. Ulu 
Us Vd U] us yaşayışı 

ŞUBA1 

Pazartesi 
1936 

GÜNDELİK. GAZETE 1'. 'l'. 24 Temmuz 1928 

a için uluslara Bir Muhtıra Verildi. 
önder Atatürk Sanayı Mamulatı 

seçimden sonra Türk ulusu
na Bir beyanname Yolladı. 

Öz Dileğimiz Yurdun Yüceliği 
Yurddaşın Genliğidir . 

İSTANBUL, 8 (A.A) Reisi
cumhur Atatürk'ün "Ulusa be
yannamesi: 

Sevgili Yurddaşlarım, 
Bana ve Partime inanınızı 

göstPrdiniz. Saylav olarak size 
sunduğum arkadaşları yüce 

niden yurdumuza çekmiştir . 
1935 seçiminin bittiği bu 8 şu
bat akşamı Türkiye iç ~e dış 
alanlarda bundan sonra da kar
şılaşabileceği mi z türlü mese-

• leler önünde nasıl bir azim ve 
kuvvet manzarası göstereceği
ni bir daha acuna bildirmiş ol-seçimi niıe değerli buldunuz. 

Ulusça gö~ted len birlik ve u
lusa bağlılık bUtün gözleri ye-

. du. Öz dileğimiz Yurdun yüce
liği Yurddaşın geuliğidir. 

Aydın hattı satın ahnıyor 

Şirketle Nafıa Bakanı bu iŞi görüŞtüler. 

Göı üş Farkları Yaklaştı. Esaslar .. ' 

Uzerinde Mutabık Kalındı. 

Nnfm Bnkanı Ali Çelinkaya 

ANKARA, 9 - Aydın De
mi ryoluııun sahn alınması işi 

nın en yüksek kertede açılması 
istcğiııi doğurur. Bu istek be 
ralıerliği içinde çalışan yurddaş 
lar onun çok kazanclı verimle 
rine çabuk kavuşurlar. 

Tilrk ulusu bundan sonra 
daha büyük bir inan ve gilven 
ile ulusal birliğini koruyacak 
~ tek bir varlık gibi ulu Ôn • 
der AtatUrk'ün gösterdiği yolda ! 
daha hız ile i Ierliyecektir. Türk 
uluşunun içerdeki ve dışardaki 
yüksek durumunun ana temel 
!erinden başlıcası bu ulusal 
birlikti r. [Onun üzerinde her 
yurddaşın çok duygulu ve özen 
1i buf unncağına kuşku yoktur. 
Bu biiyük enerji kaynağını 

besreyipegenişlettikçe yüksek 
Tll rk devriminin bütiin ülküle 
rini daha çabuk gerçekleştir 

mi ş ol ıı uz. «ULUS» 
Zeki Mesud ALSAN 

üzerinde şirket murahhası Edin 
ile Nafıa Bakanlığı arasında baş 
lamış olan konuşmalar devam 
etmektedir. 

Bu gün Nafıa Bakanliğında 
Şirket murahhasının iştirakile 
bir toplantı yapılmıştır. 

Haber alındığına göre bu 
toplantıda mür,akel'e daha zi
yade inkişaf etmiş, görüş fark
ları yaklaşmış, esaslar üzerin
de mutabakat hasıl olmuştur. 

Teferruat üzerinde çalışmalara 
devam edilmektedir. 

Vikers Şirketi 
Büyük Elektrik san 

trahnı da 
Kurmak istiyor. 

ANKARA,9- Vikers Met
ropoliten şirketinin Ankarada-
ki mümessilleri dün de Maliye 
Bakanını ziyaret etmişlerdir . 
Ziyaretlerini milteakib İngiliz 
büyük elçisi de Maliye Baka
nını ziyaret etmiştir . 

Metropoliten Vikers şirke
tinin müdUrU Mister Richards 
ve arkadaşları diln ve bu gün 
hilktlmetle temaslarına devanı 
etmişlerdir.Görüşmelere devam 
edilecektir. Murahhaslar Ereğli 
limanı ile kömür havzasında 

yapılması mukarrer bUyUk elek 
trik santralını yapmak iRtemek
tedirler. Murahhaslar mahal
linde tedkikatda bulunmak ü
zere yarın İstanbula hareket 
edeceklerdir. Seyahatleri bir 
hafta kadar silrecektir. İstan
bula avdetten sonra tekrar gö-; 
rüşmek rzere Ankaraya gele
ceklerdir. 

Alma kudretile denk olacak 
Atatürkün beyannanıesinch~n sonra Fabrikala

rını ız tetkikata başladı 

ANKARA, 9'(Hususi) - Ata
tilrk'ün yeni intihabat münase
betiyle neşrettiği beyanname
de sanayi işlerinpen bilhassa 
sınai mamulatımızın fiyat me
selesinden de hahsedi lmiı;ıti. 

Bu mesele hakkında sanayi 
işleriyle alfilrndar hankacıları
mız sınai maımıhitımızın mali
yet fiyatını indirmek için araş 
tırmaı.m yapmağa başlamış

lardır . 

Bir kaç gündenberi Sümer 
Bank İdare Meclisi fabrikalar
dan aldığı Raporlar Uzerine bu 
meseleleri tedkik etmektedir. 
Fabl'ikaların mamulatı halkın 

sat ırı :ılnuı kudretine uygnn bir 
hale getirilecektir. 

ileride kurulacak şeker fab
rika lan şirketi de idare mas
raflarıııı indirmek suretiyle 
şeker fiyatlarını ucuzlatmak 
yollarını takib edecektir. 

On iki adada son vaziyet 
Adahlar Devletlere muhtıra yolladtlar. 

Adaları İtalyanın işgali şiddetle proteato 
ediliyor. Tevk·ifler Devam Ediyor. 

~~---~~~--.._----~ 
Atina'dan İstanbul ga;ı;elele-

rine yazılıyor : 
Ôn iki· Adalıların İtalyayı 

protesto etmek maksadiyle ya-
bancı devletlere vermeği karar
laşhrdıkları muhtıra buradaki 
Türkiye, İngiltere, Fransa. Al
manya, Sovyet Hıısya,Japonya, 
Yucrııslav'-'a ve Bi rlesi k Ameri-o J • 

ka lı ü kQnıetleri elçileri ne tevdi 
edilmiştir. 

Muhtırada italyaııııı On iki 
Adayı işgal altına alınasıııın 

tarihçesi yapıldıktan ve muh
telif zamanlardaki itilaflar zik
redildikten sonra On i k Ada 
ahalisinin şi kiiyetleri •bildiril
mekte, İtalyan işgali şiddetle 
protesto edilmektedir. 

Atina'da münteşir Proiya 
gar.etesi yazıyor : 

On iki Adadan gelen yolcu 
lardan alınan haberlere göre 
adalarda vaziyet günden gilne 
fenalaşmaktadır. 

İtalya hükOınetinin adalar
da her ne palıusma olursa ol
sun müstakil bir kilise teşkili
ne uğraştırı ve hu halin adalar 
halkrnı kıyama kadar sürükle
diği fişikfirdır. Kalimnos papaz
larının kilisenin Patrikhaneden 
ayrılmasına muhalefetleri bu
radaki halkın bir cehennem 
hayatı yaşamalarına sebeb ol
muştur. 'fevki fler devam et
mekte, tazyik gilnden güne art
maktadır. 

Almanyada bütün Memurlar 
Fırka gnzetelerini okunııya ınecbur tutuldu 

« Yeni devlete sadakatin tesi Völkischer Beobachter ga-
mihektaşı» ve Völkische Beo- zetesi en önde gelir. Bu gazete 
baclıter» gazetesi, memurların i rıkıl:1b hareketinin başlan~ıcın-
gündelik gazetesidir»başlıkları daııberi lm gilne kadar Führer 
altında Nasiyonal-Sosyalistlerin 1 ve ı~eichskanzler'in dili bük
en önde gelen mathuat organı- 1 miindedir. Bu gazeteden sonra 
nın son pa1.ar nushasının ilk ikinci derecede fırkanın diğer 
sayfasmda bUyiik punto ile fır- Ifosmi gazeteleri mevzubahs 
ka erkanından ve Alınan me- olabilir . » 
murlar birliği Heisi Neef'in Bu tamimde, Heich :oahili-
bi.itün memurJnr teşkilatına hi- ye Nazırı Dr. Frich .tarafından 
taben yazdığı bir taınimde,n=ıc- temmuz 193B de Rei<'h yllksek 
murlara şunlar anlatılmaktadır: makaınlarmu v~ eyaletler lhU-

«Her hangi vazifede olursa kfınıetleriııe gönderileıı emir-
olsun devlet ve millet hizmetin- namede ve ayrıca Führer'in 5 
de çahşan biltün Alman memur Temmuz t9a3 de Reich Vali· 
larınm daimi olarak Resmi fır- leriııe karşı söylediği hitabede 
ka gazeteleşinden en az bir ta- fırkanın Hesmi gazete ve mec-
nesini alıp okumalarını tabii ınualm·mın okunması lüzumuna 
sayarım. Hunun için Nasyonal- d~ir il.eri sürülen fikirlere işa-
Sosyalist hareketinin en mü- ret edılmcktedir. 
hinı ve bilyUk gündelik gaze- - Gerisi 2. ci Sayfada -
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R11syada 
Bizim için tezahürler. 

Geçen a)·m 29 unda Sov. 
~·et birliği biiyiik korıgr~. 

sini Kalenin acrı. V t! Ku v-. . 
hi~ef. ile Kirof yohfaşlarırı 
hatıralarım lazirıale arnlak
lan sonra, So\·yel hirliği 

rejimiııin nıu \'~ffokıy~tle

rini saydı. Slalini stılamla
cfı. Burulan soura söz alan 
~lolotof hüktimetin ral'o
runu okudu. Çok mufas 
sal olan bu raportia Sov-
yel şfıralarının ic vP dı~ 
• ' l • • 

siyasaları mufassalan ar•-
latılı)'Ordu. 

Burac.la Molotof yolda
şui TiirKiye hak~ında söy
lediği _~sözl~ri kaydediyo. 
ru~. 

,\lolotof yoldaş hariçi 
si)·asadan hahsederken 
elemiştir ki: 

.. Tlirkive ile olan miina-.. 
sehetlerimizd~ israrla dur· 
mayalun. Bu müna~elıet. 

ler, dostluk münasebetle
rinin en iyi inkişafı icin· 

• 
ör neK ola liilir. Son sonele 
yalnaz ökoııomik ve kiil
türel münasebetlerin inki
şafı devresi olmakla kal. 
mamış , ayni zamanda 
Tiirk-Sovyel tlostlnğu
uu u parlak bir siyasal te
zahürü devresi olmuşlur. 

Daha yHkmda, Sovyel 
iuliılabrndan evvel, Tlir
kiye, lstanbul ve Boğaz
lariyle Rus emperyalist 
ve miirlecilerinin ve tiie -
car ve fabrikatörler Rus
yasmı temsil eden herke. 
sin hedefi idi. O tarihle, 
Sovyet iktidarı devresi 
arasrnda simdi bir ucuruni - . 
sayılmaktadır. 

Sovyet iktidarı, amele 
ve köylü iktidarı sıfatile. 

başka bir siyasa<lan miil-
hP.m oluyordu ve daima 
olmaktadu·. Bu siyasa, her 
türlü tecavüz plamrıdan 

uzak . d.urmalüa ve yeni 
Tiirkiye'nin k.alkmma ese
rini. del-in bir c;empatı ile 
karşılaAlaktadır. işte Tlirk 
Sovyet · dostluğu bu sağ· 
lam temel üzerinde pe
kişmektedir . » 

Mololofun bu sözleri 
şevk ve ' heyeea~»ıa karşr-

ı 1 ' 

lanmı~lır. . 

SovyetlRusyanın 
iç siyasasında değ~işiklik. 

işçi Diktatörlüğü kalkarak hukuk 
Müsavatı konacak . 

Hoyter aj'tnsındarı : 

Pa n Sovy~l kongresi 
~I. llololOf tara f11H.ht n izah 
eılileu lPŞkilatı P~asi~1e ka 
rııuıuıl'ı aid hir eol< ıslaha-

• 
tı illifakla tasvih e.tmişıir. 
~1. ~lolotof şu \wyanaua 
hulurımnştur : 

<(Teşkilat kanununun I 
esaslarına hic hır de.ği - • 
şikli~ ofuu)·a~aktır. Fa~al: I 

l -- Ş~hir ve kl)v sov ., 

y~tleriyle r~ n Savyet 
kougr~ intihabalİrıda iki 
ve iiç der~celi intihablara 
mubabil biı· dereceli inti
hahlar yapılacaktır. 

? - Amele ve ;şçiler, 

temsıl hususunda ayui 
mikdar miiruP.~sile malik 
olaca~lar, fakat işçilerin 

bazı imtiyazları muharaza 

olnııacaklır. 

;{ - intihabat 
teşkilatla lıalk 

arasında şimtli m~vcud 

oları bağları klıvvetlen

dirn~eğt~ yarı~·acaktu·.,, 

~1. Molotof, beyanatı na 
bitirdikten S(•nra deıuiş . 

tir ki : 
«Parlementarizm osu

liindP. mevcud en ivi e. as . 
lar avıaen Sovvet sish~mi-. " 
ne irlıal edilecektir.» 

Pan Sov~· et kongresi 
bu tadil~tı lf~şkilati esasi\· .. ,, 

kanununa ilave edebiJm~k 
için bir komisyon teşkili
ne v~ gelec~k irıtihaltlarıu 

bu ıslahata uygun Jolarak 
yapılmasına dair olan tek
lifi kabul etmiştir. intihal> 
da reyler gizli olacaktır . 

Rusya ve Amerika 
iki devletin arası açılıyor m 11? 

Amerika Sovyet Rusyadaki IKonsol~sl~kl~
rını kaldırmaya karar verdi. 

Vaşington A .. \ - Ame Sovyet-Amerikan ruüza_ 
rikanm, l1oskovada ve l\erelerinin inkıtaı üzerine 

Sovyel Rusya um daha Amerika hükumeti nii ma-
bazı "'yerlt~rindeki konso- yişkarane bazı tedbirler 
loslukları lagvedilflcektir. almış, bu meyanda Sov-

Hn haberi veren Bari yet Rusyadaki diplomasi 
ciye nezareti, bu ilga key memurlarım azallnuştır. 
Ciyfltinin iki memleket ~loskovadaki Amerikan 

arasındaki diplomatik mii- askeri ataşeleri geri çağı-
nasebetlerdt~ her hangi rılmıştır. Bu şrh i rd~ liu. 
bir değişikliğin vukuuna furıan Am~.ıikt-trı konsolos. 

alfedilmemek laum g~lcli hanesi ilga t-dilıııişlir. s~. 
ğini ilA\·e ediyor. faret kadrosu cta sou tir.-

Bununla beraber, borc recede kısı ı uııştır. 
lar ve krediler ha~kında. 
Amerika il~ Sovyetler 

arasmda gecen miiza ke-. . 
relerin akamete uğramış 

olmasiyle, şimdilik lüıu-
' mu kalm1ya11 bu memu-

riyellerin böylece ilgasına 
karar verildiği ıannedi-

• 
liyor. . 

Vaşington , 
borclar mesel~sine 

Eski 
aid 

Almanyada bütiin 
Memurlar. 
- Birinci sayfadan artan -

Reich dahilin~ nazırı .. 
Dr. Friciı ,in nıezkt)r emir. 
namesinde şu ular yazıl

nuşlı : 
"Her Alman)nemuru

nun Fırka gazetelerinden 
birisini daimi olarak oku
,ıu~unu ve bunu yapruı .. 

l\ :ıtolikl.-r larafırnları 

hil hassa ~ ız pa nsi yoıala l'I 
,. a ~ ı tas i ~ 1 •• ~· a p ı I :ı rı ıl i ı ı i 
prop:ıga uda lir rıııı n orı aya 
cıkuı:ısı VP hu ıaıt'~ele f'l-• 
rafrnıia . .\tiııa Vfl Selanik 
gazelt~lerinirı ııeşri~aıı iiıP 

rint! Elt~n ~1aarif \'t! ~lt'za 
hih Ba~arıı hir l~hliğ neş 

retmi~ VP. hu tP hl iğde A
li na k cı tol ık .\letn·policl ini 
tanıma~· ;t<~ağını lıildirmiş

lİ r . 

Tehi iğ, Tiirk i ~··~ ıa nıa 
mııda bir latolik lletrtıpo 

lidi huluııuıadığırıı, hal
buki Eleıı dP.vlelİ!ıİrı 1830 

da haıaıi devletlere karşı 

yuluız Tüı·k i YP. th~vriudP. 

nıP.vcud ~lelr••t)()litlleri la

rıııuağı vadı~.' IHcli~ini lP.
barliz etlirnu~kleeir. 

Atina KiHolik lletrt•po
lodi buna CP\'ah ver~rt-'k 

Tiirki~ e dt•vrindr. bir ka
ıolik .Uetr.-. polidliği huluu 
mamakla lwı ahtır 60 \' il -. 
<lanheri Elt•ıı devltıli11iıı 

.\tiııa lleln•policlirıi lanı

nıadığırıı, hıı ha~· ~iy•~ tı.~ 

ııis:ırılar Vt'rdii!iiıi vP. nıP.-. ., 

rasiuılere d:ıvP-l Plliğiııi 

vP- cmıazt~lt•ri ııe hizmette 
vt-fal etlPrı Gt~ıu~rale )'HJH 

ları ihtirıwıı yaptığını hil . 

dirnıiştir. 

Elerı .\laarif vt~ mezalıih 

bakam hu prolPSlo~ 11 gt'ri 
çeviı·miştir. 

Bu lı:ııli~c~ııiıı Elt~ıı k:ı

lolik uıalı:ıfıliııd~ fona tı• .. 

~ i rl P. r ,. a f • ı ı ü ı ırii I' ii l nı n ~ l ii '" 
• LI ~ ~ 

St•farc>llt•J'İrı işı~ ıııiitlalıal~ 
•~d t•cek 1 P.l'İ za ıı ıw ıl i 1 ıtıt~ k l I!' 

d i '" 
( ;azt> telP r. t~ k ~·~ ri yel i Lİ-

ha ri yl e El.-11 lwkanııııu .. 
cok harı~kd Plli"'iui SÜ\''J . ~ .. . 
lt~ıau~klt•, nıuhalif vaziyet 
ıılan ~azelelt~ı· hıle :ıucak ... 
'•preıısih itihuri)le tlogrıı 
olan hu işt~ lia karı hi f'{lt 
daha ~gır ha~lıca hare~el 
et ~t·nli clalıa ivi olurdu.,, . . 
Tayyareden düşen 
Altınlar bulundu. 

Paf'istP.rı Loııdra~a gi .. 
den bir tayyal'eye yükk .. 
tilera iki sandık icincleki 

• 
altun kiilcel,•ri volda taV' . .. . 
yareden düşmüşlerclir. . 

ttu nıeselflden lıa bel'1 

olmıyarı ve hir değiı·mew 
ele çalışan işçi kadııah• 1: 
kentli aralartııda bu İŞ 1 

konuşu rlarkt~rı içleri utle11 

Di)·oıı <1tllı hirisi Ar/lel 
onuauı \'akımrııla bir cw . . 
~·ı rda, yaı·ı ~·arıya k:ıf'~1 

gönıiilıııiiş sarıdık parÇ'1" 

ları gfil'llliğiirıii hatırla "' 

nuştır . 

Buuun üzerine koCi1" 

si\'le birlikle \'Pnitien ~;ı' 
•vanlar·ıu da aı·tık. bundan · · · · .. d"i!lı )' ıra gılrııı~ vo goı· tir;" 
sonra .va pacak la rı nı ve ı aı santh~ların alıın sarll 1::o 
hunun için bir mr.clmri- ı o duğurıu arılamıştır. 
ynt vaz'ına w~va kontrol pr; · · 'tesele. Uazıuon J~iut' 9 
icrasına lüzum lıissnuir- k · r'ı' ması ııa :ı selıuış ve o · · 
miyeceklt>rini üıııit Hde- ğiılP-n Janda rmalar, ~i1ıı ", 
rı nı. d ıkla rın hi r· hi rleri udeıı ;ı' 

Fırka matbuatı bizim kiı nu~lr•' uzaklıkla 0 1tl11
' 

miicahede arkadaşlarımız- ğunu g;;rıuiişl~rılir. Al 

d11·. N:ısiyorı::tl - Sosya- Çayırda aı·aştıı·m3 lıt1 ~ 
lisl devleliııiıı raı~ııatır·l~' ı'ı J . ı • ·ı 8 .. ,rl' , , ~ı 3 n ıı ~ v t• ~ u ı P O !' • .. 
bu l't>jiıırn u . ısıl mukaddt•s tim arasıııılff toprağıı ~O' 
bir yemi rı ile ve ue kadar nı iil m iis ola ıı allı ıı ıJıl~ı' 
k 1 

• ,,ı:· 

uvvel i hir bağ ile hağh leriı ıin l)f•psi hulurıll1 
., 

is~ Nasivorıal - Sosyalist tur. 
' • • j)ll~ 

maıbualına da ayni satla- ı uıilvoıı 200 uirı fr 
kat ile lwğh kalmalıdır.,, değeriıHf•~ olan hu "~~~, 

Şimdiki tamimde ise : ıceleri bulaııa: dt~lrerifl )''' 
• 7' ı ·ı ~ 

"Bu tamimin matbuat- tle onunun uıükaafol 0
.'., 

ta ilan ve inli~arına ua- rak verilectüii süvle• 11111~,. "' :., ., r· 
kılmaksızın her ıueruura ti. Bm lllhakkuk et~~ ;f 
teblig"' edilme8i ve emir Ba,·an Oi\·on' ve işsıt 1t, .. .. & ( .,ı" 

ahkamının en geç 15 şu- lan koca~ı 120,000 r'1,ilı 
bat t ~35 tarihine kadar yani aşağı yukaı·ı or• ıı'' •· ı·ır' lira kazanmış olactt" ~ bildi ril ıue~i,, yezılldır • 
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Tür~of isin Günlük T elgrat 
HABlftl[RI 

Avrupa Borsaları. 
R 2 35 tfp k:ıpam~ fı· 

~atları: 

P.\.'1l'lt ı · 1 ·' ~ ıl \'Pf'J H)O 
1 orsasıııda lilH't! lıa~ıın 
.\nıerik~Hı pam ukları .111ar1 

l~slinıi 6,80 nıa\'IS lt>Sli ,ui 

~,74 lP.uımuz lr~limi 6,69 

ılk l' ·ş riu lı·slimi 6,57 ))ı -
sır Pflıuuklan ~akalariclis 
l' i 1 . 1 ı nıarl :Lt• limi 8.47 

ıııayıs lc•sliıui 6.43 tPmıııuz 
1 t>sl · · 
•• 11111 8,40 ılk Lt•şr·irı Lt>S-

lıınj 8,34 CppPr ci11sleri 
IU•tr'L l f' . 

t t•~ llJll 7,46 UIU\I. 

lt> '· linıi 7,45 teurnıuz l;s
liıui 7 ·ı· . 1. . ,29 ı h l~Şl'lll Lt·~ ınıı 
7,30 ı•rrısd i r . S P- w-York 
lıo r.: · · l ı · ı l ·~ 1ıs1111 a ı H't' ıa~ma 

Sou k " ı · . :ı il u il l ~ s 11111 ı 2' 4 2 -
12

,43 ruart teslimi 12,46 
ıaıa,· ıs ı· . l ..,' · h)S llll1 12,46-12,47 

.tl
1 
ıaıruuz LP-~limi 12,39 -12,40 

lk 
s ltışrin lt1 sliıui 12,45-12,46! 
·eııtdir 

1 Bı.;Gİ>.t Y - l,h·erpool 1 

!O r 'l " 1 l ' l l. 

% 
l Slll( a JOO 1 )f'e uHŞI -

'hart le~limi 4,08 3\..8 
'lla \' Is ı · . I l · · tesımı 4,11 s s 
ş~1

1•1 ııııuz tPsJiıııi s,oı i\.s 
· ırıctir . 

lstanbul borsası . 
3 

9 ·2 :is c1.~ uqrn hir:ıhk 
luı·u 30 paradan Jö 

lo11 1 1 nğdav st•rL 4 kurus 
17 5 • • 
k' paracla11, )' umuşak 4 

ıı r 11 ~ 3o ·, 20 paradaıı 4 kur·u~ 

4 kJ'araya k :ıdar, m:..ılılul 
kı ııruş 12,5 paradan 4 

11'11 R 
4

10 
·.. 19 para ya kadar 

3 lorı, kPptık 2 kuruş 
O ,,., r J 

du,. l U( an 3 kuı·aşa ka 
11•11 •• 

41 30 kilo, ıe~ Li n vaü:ı 
l 11 • • .. t..J 

ıb cı Yemeklik 32 kuru~-
~ıı 4 ~ 

~4 k 032 kilo , . abunlnk 
Sa

11 
•:•~u dan 17 ,ooo kilo, 

k11 2:-sso k uruşdan 2625 
ruş·\ k 

~ •• ,. 1 ' ada r 35 :ulPıl , 
1 t' \. 

~625 k '1 2500 ~ıırıışdau 
~tıı 

1 
""uşa kadar 33 adPL 

lı Hı 
it d tı d · 1 200 k u r ıı ş ti a rı 
ıl:1 'Por·sıık 330kuruti\ -
k ıı fi2 :.ıdtıd 'I 

•ıruşu ·ı , çakal ıso 
8tıda ' 11 146 aded hor 

nıuarlı"'I ö .. ı ·· 
r.; ·~ g ruaıışt ur·. 

ı~ . 
9 Dlrr borsası 

~ "h·ı t '1, 15 ' 35 de huğ<la v 
'"4,87 k • . 

Çııvaı 5 uruşdaıı 2060 

k ll r· ' P a 1 a n ı u l 21 O -450 
11 Şdaıı 1•ı11k 260 ke11 tal ırn · 

l 48-5 k ' >aıya 1 u ruşda 11 135 
klırnş ;. koyun derisi 40 

hıışdır'. 11 11 439 ı kilo sat ıl -. 

irak petr?Iları Mersin 
ve Surıye ı 

Piyasası --........ 
İ r:ı !. pı ı ,.oJ l.ı r m 111 • \ J.. -

denb.'t~ akıtılıııa~ı iciıı clö ... ........ . 
• 

St'llf'll 1.100 kilo m~lrt·liJ .. 
• 

K. s. 
honıla r ııı i~lc•tııw~ ı· açılma Pa1tı11I.. ~l..spr~ . .; 49 
nıt·r·a!'\İıuiııiıı İrak kı·a h larıtt 46 
l a r;ıfırul a rı t•\t>lki lı:ıfLa 

vaıul.lıiiını "t'Ct'll P ı: r -• ~ t'! • 

Ş Pmlw gliııii raporunıu'l-

du Ohlllllllfoltllk . • 
Bu petrol işi n i n Suri 

ye'de na~ı l ktır ~ılaııdığırn 

aıılat:ıu «.\lalıranı)) ~aze-, 

t.-siııirı 21 son k:\ ııun 1935 

ıar ilıli rııı~lı:ısırıd<ı cıkau . 
\' a'l.ı \ ı a nuı rı a ll\' or uz: . .. . .. 

r ••pıı malı 

Kozaı·ı pa rl a~ı 

fan.- çiğidi 

' p,rf j t) 

Fa~uJ ~· Ci 

Noltul 

\' ~rcinı•~~ 

Kus \' ~uıi . . 
Kum cları 

Ct-1 Li ~ 
• 

4;.l 

43 

~-87 ,f> 
2 62,5 
ı~ 50 

7 9 

4-36,5 
o •)-
(1 ... o 

5 50 
4 95 
8 

faalı\'elt> g+-'Cnı••si ıntwa- Yula( Çukur~va . '-' . 

« S u r i y t• m a t lrn u r ı p r. l -
rol lıorularırıın bilmesi ve 

l · ı ~ t ı ı Anatlol SP ıeıı t! ~anı< a yapı uu '' 3-37,5 

~3 Şt>tılı ~ 1 · r~ İŞlİra k ~lrue - Acı ç~ldrtlt- k 1~i 

mişdiı· . Sehelıide Jrak Toz şeker 38 25 
100 

240-230 

188-190 

petrol şirketi hisst-l~riıuJen l\ahve 
~uri.y~~'uin istiföde tılme- Çay 
mesıcj ı r . » Kala,. 

«El Muk<tltam» gazele- Raha .. r 90 
siııiu de hJbtır verdiğiııe 

göı·p; ~anı belediye reısı 

dahi l.Hı nwrasimcJe bu
lu nnıamıştır . 

Sofya ile Selanik 
arasında otomo· 

bil servisi 

Yakmda SofJu ilt Se
la 11 i k ara ~ırıcla mu rı taza m 
bir otomobil servi~i işlP.

tilnıt>ğe lrnşlaıu~ e:ıktu·. Yu 
nan hiikı)uıe li buna mu
vafakatini lıildirmişlir . 

~inıdiki hallle bu iki 
~wlıir arasında kac Lane • • 
oıomollil isliytıceğı bıı nla · . .. .. _.. 

rm kaçar yolcu alacağı 

ve hangi !"Uatlerde lıare

kel fl<lih hangi saatlerde 
varacağı meselesi gözden 
geçirilnıekleclir • 

Bunlar tla \'ak11uJa hal-. 
IP.dil t•cek VP. ilklıaharcları 

itib:ın• rı Sofva ilf Selanik .. 
ttrasıııda otomobil servi-
5'ı:w haslara~1cakdır. • 

YENİ M[RSİH 
Nüshası 5 kuruştur 

, 
Abone) Türkiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Alt ı aylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık 100 yoktur 

Günü gçmiş sayılar 20 Kr . 

Arpa AıHtcfol 3 ·37 ,5 

a 95 
17 75 

» Y~rli 

Pirine 
• 

Kara lJiih~r 

Nişadır 

}lısır darı 

Çavdar 
Keame ••k• r 
IHdılr.ta 

85-86 

16 
2 75 
:! 75 

20 bil'a ~o K. 
)) )) e<·n~lıi 2il Lira 
» • » çu vah 20K. 50 

Buğday Yerli 2 7 5 
Linıou tuzu ·ıo 

Sabunsa(i zeytinY. 25 50 

» ik in<~i 23 

f ncir 

lııcH Kep~k 

Kalın » 2 

Barsa T ıliri1lın 
..... ............ 

lslanbul 

7 - 2- 935 

Tiirk all 111111 -J l 

ist~rlio 619--7 5 

Dolar 

Frank 

Liret 

Yurddaf ! 

79 - 94 
~ . 

L .. --03 

yorsan Tayyare Cemi
yetine ba ol. 

1 l A H 
/aparta Aakeri Satın Alma 

Komisyonundan : 
J -.'1uhtelif ıııahallerde ~ıulunan kıtaatı için ih

tiyuç gödileu kuru ot açık eksiltme ile ihalesi 28 
Şu bal 9 3 5 gliııli saat J 5 d~ J. partaUa Fırka Sa un 
Alu'la lt.oıuisyonunda yapılacaktır 

2 - ller kalem İ'}İn teminat nmvakkale ile tahmin 
bedellel'İ hizalarrnda gösterilmiştir . 

3 -ŞartnamPler Fırka Satm Alına komisyonuuita 
her giira göriilebilecektir. 11-15-·20-25 

Taraua tapu memurlatundan : 
Tarsusun Eminlik köyünde vaki şarkan meli~ 

Ournıuş oğlu mostafa g.1 rhen sa kallı Kadir La rlaları 
şimalen ve ceuubtm celıel ile rualulul uir kılada 2 · 
hektar 7579 nwlre larlanın esasP-11 ~t'netsiı olarak T. 
C. Temir oğlu Mehmedin uhdesintfo, ikfm bundan elli 1 

seue evel sureti gayri resmiyetle ıo lira mukabilinde 
melik }lustafa ağaya farag ederek ve ol suretle bill 
tatil tasarrufunda iken melik mu. lafa 3Pı tarihinde 
ölnıe ih~ Yalımı kııı .\yşP-~e intikal eylf}lllİt ve halan 
tasarrufunda s•lup tapuya raplı için 935 SP,nasi Şu· 
balm yirmiuci Çarşamba gii11ii muhalliue ~eşf ve tah
kikat icra 'ktlınacağuulurı lasarruf iddiasında bulu
nanların ~'evmi mezkl1rJe mahallinde bulunmaları 

Fe~it· A. çelebi 
TİC.Ai!RETH~NES! 

511'r. lO 



SAYFA: 4 YENi MERSiN 1 t ŞUHAT l~n5 PAZ \RTESI 

T\!!JQ KiYS 

t. l..RAL\T 
BANJ<ASı 

ftlRBJrl•El~~~~-Gt 

1 İRFAN MUSA 1 
• k 1 • ıne o onyası ti 
~ Sıhlıal ve Leraveti uizi daiu ıa ıııulı a faz:ı le 
• etmek için istikamel Eczaııt~.;;j t:ını hı · d~u ı. 

~· imal t~tlilen irfan ~hısa Kolorıya~rnı ~ut- [+I 
l:\rıııııı. • 1 

İeielJIGCtllJIG(ÇSl](leli]~~ ı 
-

~~- . :v ,:,.~-- f,.~r,-- l 
rn ' 

..,,#-: ;. "' 

Nöbetçi [czane 
Bu Al.sam 

# 
t ı 

.~~ Kulak, Burun, gaz ~,~ ~ ~LJ.. Ec z:ı PSI l ı r . . 

ıJ Hastalıklan mütelıassısi 1 ~==~====~• 
~ 

JJ 1 SAGLIK 
~.ı ' DO KT O R. \ . 1 EC.::ZANESİ . ı 1 

Ç .~ N üzhet Veysi . t ,~ 1 

.ersin Güm ük c: v armaac ır 
1 

\ Hastalarını her gün s a ;.1 ş -
1 c'en sonra diş d ktoru bay ah ı·in 

r j yoğurt pazurında}~i nıuayerı hane - ~: ' . ı Ec• ı." , 

ı \I' .\V-.'~:;' sinde /l ı,. b ıı l ve tedovi eder. ı; 
.... . . - • ~ 1 r · 111 ~·1 ı ııı .... lıt.t• r ;ıfı hu-

,ıııe...... • ) •J d 
. .. . Ci f-l .,? ._:-... • ' .f!0' ... 1 l 11 1 il 1 • 
;;J, .. --~--=· •• t.J;'- - •' '9. &.:, .: .- - .... -s •1 ;::o• ~E5~. V-J_, • (''•-.-..;ı-ı:;r ) ı d . . .... .~ 

1 ~~;~ ....... ~-~~~=~· 
-{ . .. '· ., . ' .. .-: ... :,. . .' . " '(, 

Soba Almada rı 

' ... ılınc Kamil ve mah· , 

tumları ticarethanesin -

den arayınız. 

Yerli, Belçika, Fransız 

malları sobaları tJe fiat· 

ları görünüz. 
62 BO 

vel 
' • ~il;· ••••• • 
ı Yeni Mersin Mat~aası : • • : mücellithanesi : 

•• • •!• E~~ İ ı uis, •>a rcal a11- • 
• • r ." • 

ı aı ı~, fı· rsud • · k ı ı a pla - • 

ı. l'l l llZI i~P y; f'il lllilZ d~· ; 
! Ç,;: \ P a l ıı ı: ı: ı ı ı ı z. h İ r g ii ıı •!• 

-.İzı> lftzı ııı olıır Kita p • 
·~(; . 
4i.. ı. . rı r ı ı z ı , el , . f ı ı \ r ı .. ,. i ı 1 ı ı,i , • 

~ ıu i'wı·lliılı .ı• c • ııı İ 'ı,t' gilıı : 
1
-b d··n ııil • 

ll ı• r w·vı ı. · ı a p \'«' 

dı·fı , r ı •. ,. ~ '" ' zarir ııw .t 
lİıı \'•' ~ u ll:ı uı~lı ola ı 
ra~ c i ıl~ıı ı r. 

• 
• 
• 

Sab1111 Sabuııa beı1zer fakat her sabtın bir 

olmaz Sabtııı aldığınızda: evela, 

Sabuncu zade KaJri Sabuncu zade kADRI 

markasın:ı dikkat markasına dikkat 

----------------
Bu Markalı Sabunları Her 

Yerde Arayınız 

..... • 
iyanğosu 1 • On Sekizinci Ter tip Oör~üncü KesiJe ~ 

11 Şubat 935 tarih;ndedir . 

I~ B ü y ü .K i k r a 111 i y e ~ 
l 25,000 Liradır . J 
J L F-"° M ~:~t 3~o~o~i~:::e= ~ 

~ r •E-<.,~E... ~·'!!!~· 
-;j; Mütehassıs Doktor ı 

Halkımıza her ıqden erıel sıhhatını düıiinmek gayesile bu rıj ASLAN VAKUP ~ 
kere Fabrikamızda halis yemeklik Zeytin yatından yapılan Lii lstanbul vemoskova üniversitele· JJ 
SABUNCU zm KADRi markalı sabunlarımız; piyasızya çıkarılmııtır. 1 rinden dip/amalı ue Almanya' da lf 

1

1( tahsil etmiş Vilcidiye ue Cerrahi ~ 
.u nisaiye mütehassısı • r; 

T Al>llES : . ~'ııµu rı ~ı aı.:rı llastaıw caıltlı•si ~ 
ltJ N o. L - 3 k t 1 H lı tl. v 111 d t . . ~ 
rr TELEF<JN: 64 ~ 

• 

.......... _, ,... _ .., ~..... _,_ ........ -.-- "4~ ~ 
~··~ ff«•IM.~ ffJ<•~ <(-o.M~ .....,. +ootlıMt'f> +.>tO~ ffo40M0{> ~· "9T ~ ./ .... - - ....,.;. ,..._ ...,;: -- - ;...a-. ....... ~ 
-----._-~- .... 

. 
SABUNCU ZADE KADRi ~larkah sabunlar TALK ( Toprak ) 
ve Silikat f(İhi bilumum zararh ve yakıCI maddelerden aridir 

SABUNCU ZADE KADRi Mırkah Sabunlar cil~a Yumuııkhk, letafet verir çünkü ~ilesiz~ir 
. , 

} eni ılcrsirı l1albausı - Mcrsiıı 


