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Atatürk batı Viliyetlerinde Seyahate Çı~tllar. 
Aydın Şim~döfer hattının Atatürk· 
Satın alınınası esaFları Tesbit Edildi. Batı vilayetleri yo

l uy la Anka 
ra'ya Dönüyor . 

Hakumetimiz llattı 2 Milyon Sterlinge 
Alacak ve Para Taksitle Ödenecek. 

İSTANBUL, 16 (A.A) -
Reisicümhur Atatürk garb 
viH\yetlerinden dolaşarak An 
kara'ya dönmek n1.ere bu 
akşam lstanbul'dan hareket 
etmiştir. 

Aydın şimendiferlerini lıü
knnıetçe satın alınması milza-
kereJerini bitirmek üzere, şi r
k~t murahhasl!lrı Ankara'yn 
gıtnıişlerdir. Öğrendiğimiz gö-
re satın alma esasları tesbit e
dilnıişti r. HUkQmetimiz Aydın 
tinıendiferlerini iki milyon 
sterline satm alacaktır. 

Şirketin toptan sermayesi 
~.h milyon lnğiliz 1irasıdır. 

11.e bu fiyatın Uçte birine sat
rtıaktadır. 

Bu para kırk yılda ödene
cektir. Ankara'da görüşülecek 
rneaeıe, taksitle ödenecek olan 
llflranın her taksit miktarının 
ne kadar olacağıdır. 
. Aydm Demiryolu işletme 
ırn~yazı şirkete 1856 yılında 
;:ı~~iş sonra 50 yılda bir. 

hırı arkasınca bu imtiyaz 
1lıUddeti uzatılmıştı. 
la liUkumetimizin demiryol
tu 11 Batın almak üzere olduğu 
de ~?1anda, son uzatma müd-

lının bitmesine henüz 14 yıl 
~ardır. 

IFr8nSa Ateşesi 
HüKOmetle temas 

içinAnkaraya gidyor 

İSTANBUL, 17 (Hususi) -
Fransa'nm memleketimizden 
mal almaması üzerine mukabe
leibilınisil yapılmasının hUkO
metimizce muvafık görUldUğü
nü ve 27 Şubat'dan itibaren 
yün\ii pamuklu Fransız malı 

mensucatın memleketimize so
kulmıyacağı yalılmıştı. 

Öğrendiğime göre Fransa
nın Ticaret Ateşesi Pesro hü
kOmetimiıle temas ebnek li?.ere 
yarın veyn öbürilsü gUn An
knra 'yn gidecektir. 

Pransa Ticaret Ateşesinin 
bu gidişinin Takas esası üzeri
ne kurulmuş Türk Fransız ti
caret anlaşmasının yerine ge
ti riHp getirilmemesi bahsiyle 
alfikadar olduğu söylenmek
tedir. 

Ateşe kendisine müracaat 
eden gazetecilere bu mevzu 
üzerinde birşey söylememiştir. 

Alfant'ı . 1 raporu 
Raporun tedkikiiçin 

bir komi•· 
yon toplanıyor • 

Maliye Bakdhhğmın Fran
sn'dnn getirttiği mutahassıs
lnrdan Alfant, tedkikatı hakkın
da hazırladığı Raporun ikinci 
kısmını MaJiye Bakanlığına ver 
miştir. Mutahassısm vermiş 
olduğu raporları ledkik etmek 
ü1..er~ Maliye Bakanlığı bugün
lerde bir komisyon teşkil ede
cektir. Komisyonun tedkikatı 
bittikten sonra Maliye Bakan
lığı Merkez ve Taşra teşkilatı 
hakkındaki kunun projesi ha
zırlanacak ve proje Meclisin 
önümUzdeki devresinde görü
şillecekti r. 

buıgarla~m Emelleri Açıklandı Mussolini 
. 

Acun Siyasa Duru· 
munu Anlatıyor. ttöryı muahedesi Hilafına Ordu Mev

cudunu Elli bine Çıkardllar. ROMA, (A.A)- BüyUk Fa
şist meclisinin başlıyan içtima 
devresinin ilk celsesiqde Duçe, 
beyneJmilel siyasetten bahset
miş ve ,bilhassa İtalyayı ala
kadar eden meseleleri tedkik 
eylemiştir. Büyük meclisin ha
raretli alkışlarla karşılamış ol· 
duğu Rapor üzerine meclis A-
1..asından bir çoğu söz almışlar
dır. Müteakiben Mussolini,İtal
yan Fransız itilı1flarınm ehem-

8Glkan Ancllaşmaaı Bulgaristan'ın Bu 
11Greketini Şiddetle Protesto Edecek . 

tiııe ~!na'dan İstanbul gazetele-
ıldiriliyor : 

lluıYunan hilkQmetince Yunan 
kirngar hududlarında ciddi tah
lırırn at ve tnUdafaa tertibatı a
Sebe~~ına karar verilmiştir. 
rtıuah 1 Bulgnristanın Nöyyi 
ca~nz e(ie?a_rnesi ahkftmma te
ıtıeu ettıfinin Yunan hükO
'•dır~ce tahakkuk etmiş olma-

. litıornet· b ... · ı91etı ın u kararma aıd 

'-eki ~Groşrnek ve tatbik et
tteı-.1 ~n Harbiye Bakanı Ge
tııharbı Otldilis'le Umum Erka
tnnıotiaye Başkanı General Ka
~htnılfı~~n mOddet beraber 

b 111CU1r. 
:h....._ QUflda 
~lnatta n sonra gazetecilere 
biye U bulunan ErkAnıhar-
tti~11=~rn ~tkanı, «Yuna
?tıeıtur rnelı sulhu temin et-
"-rı ~İ:~kat komşularım11.-
ltıiyerek stan böyle düşiln-
'tnıeıct hududlarını tahkim 
lılernıeı~ _bulduğundan biz de 

~etınıi 1 k z orumak için 

tahkimat yapmağa mecbur 
olduk » demiştir. 

Yunun askeri mehafili Bul
garistanın Nöyyi muahedena
mesini sessiz sedasız bozduğu
na kani olmuştur. Bulgaristan 
mmıhedenin ınen'ine rağmen 
senede 50 bin muallim asker 
yetiştirmekte ve askeri mek
teblerden senede yüz muvaZ7.8f, 
bin de ihtiyat ~7.abiti yetişdir
mektedir. 

Müştereken protesto 
İhtinıali 

miyet ve mahiyetinden bahsey 
]emiştir. 

ROMA, (A.A) Mussolini 
büyük Faşist konseyinde ulus 
lararası politikaı-ı1 hakkında 

uzun bir Rapor okumuş, 7-1 ta 
rihinde yapılan Fransız İtalyan 
anlaşmalarını, Libya ve Sudan 
hudutlarını tayin eden İtalyan 
İngiltere, Mısır anlaşmasını, ve 

Bulgaristnnın Nöyyi mua- Somali ile Kenya hudutlarını 
hedenamesi ahkAmı1'a muhalif tayin eden 1927 ve 1933 anlaş-
olarak harb hazırlıklarında ve masını tasvib ettirmiştir. 
tahkiınatta bulunması Yunanis - -----==~=====---=-~--
tan hukOmetince kat'i olarak halel getirilmemesi, Balkan 
tesbit edildikten sonra bilmu- Andlaşması devletleri arasın-
kabele Yunanistanın da hudut- da kabul edilmiş olduğundan 
Jarında tahkimat ve müdafaa Balkanlarda siyesi durumu şid-
tedbirleri aldığı Atina'dan ge- detle alakadar eden Bulgaris-
Jen telgrafJardan anlaşılmak- tanın bu hareketini bu devJet-
tadır • lerin müştereken protesto ede-

Muahedelerin ahklmına cekleri söylenmektedir. 

. . 
Çok Mühim Bir Keşif 

Bir Macar görünmiyen Adam. ~evzu
uniı Tahakkuk Ettirdi • 

Mermer lleykel Esrarengiz Suallerle İki 
Saniye İçinde Ortadan Kayboluyor. 

BUDAPEŞTE, lG (A.A) -
Macar Ajansı bildiriyor : 

Her zaman mucid ve muh
teri ]erin zihin ve hayallerini 
işg:ıl etmiş olan gfiriilmiyen n 
dnm meselesi ancak 25 yaşın 
rmda Etyen Birbil isminde 
genç bir Macar mucidi tarafın 
dan halledilmiş gibi görülmek 
tedir. Budapeşte Hirlap gnzete 
si uzun bir makale neşrederek 
mucidin bu gazete Erkanındmı 
birisi önünde icad ettiği maki 
na ile yaptığı tecrilbeyi büUin 
tnfsiUltiyJe anlatmaktadır.Maki 
naya karşı olan tnrafı açık hi r 
sundık içine konulan mermer 
den bir heykel esrarengiz süal 
leriıı tesiriyle yavaş yavaş gö 
rilnmeı olmuştur. Heykelin te 
mamen knyboln1ası için bir kaç 
saniye kifayet etmektedir. Bu 
bir kaç saniyeden sonra tecrli 
bede buhmnnlar sand1k içinde 
ki heykeli gözden kaybetmiş 

ler ve sandığın arka cidarını 

gönnttşlerdir. 

Mucid Budapeşte Hir1ap ga 

zetesi muh:trririnden ve diğer 

lıazır bulunanlardan heykele 
elle dokunmalarını rica etmiş 

\'e hu suretle heykeiin gririln 
mPmesine rağmen filhaıdkn 
yiııe eski yerinde durduğu mii 

' şnhe<le olunmuştur. Bu zatlar 
<JDzle görülnıiyen heykeli elle 
riyle tutabilmişlerdir . Şuna 

maruz bulnnnn ellerde bu esna 
da giirUlmemekte idi. Tecrnbe 

dn temı.ımen muvaffak olduktan 
sonra nıur.id heykeli yav!lş yo 
vaş yeniden giizle göriilür hnle 
getirmiştir.. Mucid bir çok se 
neler zarfında· uzun çalişmalar 

netieesiııde yaptığı ic.ıdın esn 
sını snylememektedir. Oenç 
mucid ynkınrln Eksperler huzu 
runda iC3dınm ·yeni bir tecrli 
besini yapmak niyetindedir.Ve 
bu husus için çalışmaktadır. 

F..ğer mucid bn tecrilhelerde mn 
vaffak olur ve bütiin imtihan 
ları geçirirse sayılmıyacak de 
recede çok tatbikat salmsı hula 
caklır . 

Almanya'nın Verdiği Cevab 
1 ngiliz ve F rapsızlara Çok Düşündürüyor 

istişarelerden Sonra Be~lin'e. Yeniden 
bir Tebliğat .Y apılmaaı ela Muhtemel. 

LONDRA, 16 (A.A) Londra ı- -
da olduğu gibi Paris'te de İngi 1 bulgaristan'.da 
lizlerle Fransızlar arasında ya 
pılacak istişarelerden sonra Eski firkalar Elaltın· 
Ber1in'e yeniden tebliğat yapıl · 
masınm zaruri olduğu miltaıe dan uğraŞıyor~ar. 
ası serdedilmektedir. Bu teşeb SOFYA. (A.A)- Bulgar ka 
küs yapıldıktan ve hnttil Alman 
ya tarafından J~ondra'ya cevab 
verildikten sonra şayet Almarı 
ya bu gUııkü İngiliz gazeteleri 
nin kendisine isnad etmekte 
olduğu temayüllerde israr edn 
cek olursa o zaman kendirinin 
teklifi vechile hususi bir görilş 
me yapılması ciheti dilşnnuıe 

cekti r. Almanyanm vermiş ol 
duğu cevab ü1..erine Paris ile 
Londra'da yapılmasına lilzum 
hasıl olmuş olan mli1Jlkerelere 
Pn1.artesi günü başvekaletler 

arasında başlanılması muHte 
meldir. Sah gUnü Paris'te ve 
Çarşamba gilnU Londra'da n~ 
t ·dilecek olan Nazırlar meclı 
sinden sonra her iki hilkOme 
tin mütekabil vaziyetlerini tes 
bit etmeleri kolaylaşacaktır. 

- O eri si 2. ci Sayfada -

binesinde bazı tebeddülİer ya
pılacağı hakkında bir takım şa
yialar ortaya çıkmış olduğu lm 
şayialar hakkmda şimdi de ·da
hiliye iıe1.areti bir tebliğ neş

retmiştir. Bu tebliğde ahali, bu 
gibi şayialara mensub kimse
ler tnrafmdaıi ç·ıknrılmakta ol
duğu ilôve olunmaktadır. 

TebUğde eski fırkalar men 
suplanmn eski fırkalar Reji
minin yeııiden tesisi gayesini 
gütmekte oldukları beyan edil
dikten soıır:ı şUyle deniyor : 

F..ski fırknlnr Hejinıino kn
tiyen rücu edilmiyecektir. Zla
tev hUkOmeti 22 kiinunsanide 
geçen sene 19 Mnyıs'ta çi1JJ. 
raiş olan yolu sadakatle tnkib 
etmek için teşekkOl ~tmiştir. 
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Takas 
1 -.: 

Seyhan Ceyhanla Birleşti . Türk of isin Günlük T elgrat 
HABERlER( Devrin Belli Başlı 

Ticaret Siatemi. ÇuktlfOV3Illil bir Qük yerlerİilİ Sl.l bastı. -

'' Lö jurn&l,, Gazetesinden 

l 914- 19 l 8 Cihan har-

Seyhan üzerinden sedler yıkıldı . Nüfus :zayiatı 
yok. Maddi zarar büyük • 

\ıand~nh~ri , ~n zengin mil 
IPlier hile ticari PŞ~'a mii
lıad~lesine 'giriştiler. Bu 
n:"nlün mn\'akkat olacağı 

\ ' H ~·a,·aş yavaş ~orandan 

la1k.acağı zannolunuyortlu. 
llı-trpten son yediyıl {geç
i iAi halde ükonoıuik de\'-

, lrıtler takas islerini hafif-

.\ıhuw. - P11rşPmhP- gfı

niind~n beri va~an sürek • • 
li yağmurlarla kabarau 
s~yhan Ha~·dar oğlu hn
cağıyle Abidin bey çiftliği 

~\rasrndaki seddi J öl'l lw~ i 

''erinden ,·ıkarak sular 
~ . 
Kayarh,, lurıepli. Ha, ... tlu 

• 
leımevi bile düsiiıımeciL bucağı, Kütii ki>y, Ak h~n . . 
lf't'. · li. Taşcı v~ Vfraiecisirin 

hir kısırn aralİ:-\İui istilü 
ılleseJta Almanya Brfl-

:1,ilya kalıYcsine karşılık etmişiir. 
olarak kömür, Bulgar 1ii- · Bu küylerin mahsulle-

Sulnr Irnıak h:.ışı ile 
Kilise kö,·ii arasındaki ., 

seddin de bazı yel'lt~ ri rıi 

vıkarak bu iki k<h ün ara ., . . 
zisivle Kumrulu, Kara . 
A hmedlı, Köprü gözii ve 
civar köylerin a,.aıil~riui 
kablı)·arak Denize ~adar 
enmişıir. Kfiyliilt ~ r SU)' ll 

d••niıe akıtmaya· uğraş . 

rnaltnılır . Selin en cok • 
zarar verdiği ,·er Tuzla 

~- .. 
ırnlıiyesidir. Bütün arazi 

hası ile Kilisr. kihünden • • 

gelen bir kısım sular da 
hu nalıiveniıı arazisirıe ak . 
ma k t adn· . 

Burada rı~lıive ile köy . . 
ler arasında münakale ve 
mulrn be.re durmuslu r. • 

«Hüviik Sed)l di\'e anı . . 
lan hu SP.d eski olmakla 
heraher 9n L deki hli)·iik 
stılderı sorırn 6000 lira 
ve avni senede !500 lirn . 
daha sarfedilerek tamir 

Avrupa borsaları 
16 2-35 de kapauıŞ 

fi ~· a l I a r ı : 

Panıuk - Li\'erpol uor 
sasııuli' li hre ha~ına A uıe 
rikarı pamuklan nrnrt. t•·:· 
limi 6,~ J ma\· ı~ tesli11 11 
. • n 

6,88 t~ııııııuz lt>~limi 6,8· 

ilkle~riıı te~linıi G,8~ lll" 
sır pamuklara Sakalari<li; 
cinsi mart teslimi 8,41 
"''\' IS lPslimi 8,4 7 U~lll' . 
muz Lt·slirui 8,46 ilkteŞ· 

l'İn tP!'\limi 8,40 npper 
· l · ı · . 7 [JO cıns erı ıuart les ınıı ' 

ma \'IS tt>slinıi 7 ,51 ıeııı-. 
muz teslimi 7 ,42 ilkL~~ .. ıiiniine kar~ı aletler ve- rinin biiyiik bir parçası 

riyhr. Şimdi Şili hesalu su altındadır. Nt>hrin taş-
su altındadır. Bü,·ük seci-

~ 

di yıkan su adet.a bir ne
hir halinde bu arazi v~ 

1 hücnm etmekte ve ırm.ak 

man rla kn.,·liih~r tarafm- rin l~slımi 7 ,44 pec~Jir· • 'b 
Nev,·ork borsasında ıı. 

edilmişdi. Ve zaman 7.fl-

na iki y·liz tonluk yirmi kmhğı indiği için ~mhır 
hf\Ş lokomotif yapacak ve Yiir~ğir Ovasurn "adar 

dan hiıım gelen onarmH
lar )apılmakladır. 

.. .. ,,ı 

re ba~m:l ilk.~anu n tes.ıı 
• 

12,41-12,42 son ktiııll 11 • 
Alma1ıyanın verdiğ"i cevab teslimi 12.4s mart tt~sıi 11: 

=====-===---:;:::--'.=====-=-=- l2,52 nıavıs teslimi 12,4 

hunun alçı ile ötletecek- tmr.uwdi. Eğ~r inmiş ol-
tir. Cenubi Afrikadan iki saydı Çukurovaum en 
milyon beş yüz bin isler- müubil O\·as11ulaki mahsul 
liu lirası kıymetinde ylin heder olmuş olurdu. ~la~-
al.1rak mukabilinde Al- mafih bu telalike daha al-
mnnl mamulatı ,·erecektir. latılnuş değildir . Çiinkii 
.\lı~ur bUkt)mPtine de sun'i yağmur mevsiminde neh
!-Çilbre ile ödemek 3000, rin her zaman taşmak ih
( >00 liralık ~pamuk almayı ti malı vardır. G .. ten selin 
h•klif etmiştir. bu gedikleriruleu akarak 

T ı. t . t'f d 
1 1. büylik zararlar vapma.sın-

a"as an . ıs ı a e ~ mel\ • 
. 

1
• 

1 
,
1 

.
1 

1 dan korkulmaktadır. ~i-
ı~ ıyen yu naz ·"' man mı • . . .. 
1 l • ı t -·ı ı· en· l k tekım burulan e\'Velka UU-., ı ,t egı t ır • , ı r a mı .. . 

.
11 

ti d 
1 

L..·· 1 yuk s~lde hu S•·ctlerı \'l-
ıuı e er arasm a t a qoy e ., 

ı ı 
1 

l karak bütün Y lir~giri kap 
:,••v• aştma ar ykapı mlış ır · lanus ve bir eok mahsul-
. us orya oyun arına • • 
k r R (ti 

. l leri mil aluntb bırakaı·ak 
a şı, us ne erı, span. . .. .. . 

- Birinci sayfadan artan -

Cenevre , l : (A.A) -
Beynelmilel mahafilin Al
man notası hakındaki mü 
talt-ası şu · şekild~dir : 

lslenilen sarahattau ari 
f)Sas itiharivle uatanıam . 
\'e şekil itibari)·le işi uza-
tacak \'t~ ;siiriincenwde 
bu·akacak surett~ tanzim 
edilmiş olan notası on üç 
temmuzda çok rniişk lil 
ve uzun ıuiizakert>ler ya
pılmasrna hais olacaktır. 

Bu mahafıl Alman~ anrn 
Ya l k il b 

buyuk zararlar yapmıştır. 
por a a arı \'e şara ı 

ı çin lrlauda yunıurtaları VU"",'ttırya tacu.·11, ·11, ı.oş ~~=, .. 1c-::,,,=I =======I =l=.., ==I=== 
~ • • 1 u1"~ ,, etlPn bu usu · re:ws11. an 

Danimat·kanm meşhur rin· bo~ıuızlu ha~· varıa karşı 
ga balıklariyle ödenmek beş bin domuz verdiği 
iizere J ... r.histan atları, Gal si>yleniyor. Faka l Çt~kos
ınemle.keıleri ~ömiiriin~ 

mukabil Ternöv demir 
lovakya Lf'tuanya şime11 

difor knmpauyasındau sa .. 
madenleri, Japon gemi- tın aldığı beş lokomotifi 
IPrine Brezilya kahv~si kazla, Lehislamn hin j~ . 
Fr·ansız şimendiferleri mad terlin lirasına sattığı bir 

ılderini a~mak için Roman otomobili 240 canlı do 
~· a yağları ve nihayet Ru~ muıla ödemek istediği 
(le&rollerine karşı da is- zanıau nwsele karışık bir 
viçre peyniri mübadele şekil aln;ışllf, · 
.. ılilmekte Tiirk pamukla- Httrptan sonra en az 

n ile lli&iinJeri rle Japon bnhrım geçiren memlekHt 

da endişeye diişiirmrğe 

başlamışllr. Diinya paz3_ 
rında iş yapmak i"in ta 
kasa h :ı!ı\ vurmak mt•chu. 

~ 

rivetirule kalnıakları kor-.. 
kn~·orlar. 

ln~ill. P.re i~•~ muhtelif .. 
t.-sviye suretleri lıaııl'la-

mıştır . lk i sene ev v..ı 
Londra ticaret odası ingil -

lt!re ile diğer uıenılek~t

lf r arasında ta kas usulu

nii kolaylaştırmak i~iu a. 
lurncak tedbirleri ltılki~ iplikleriyle satın alınmak- Fransa olduğu için orada 

rndır. Macaristamn ~lısır- takasa dair pek az mesel~ etmişti. Bir r~ni İngiliz 
.tao satın al-lığı pamuk- Itır olmuştur. Bundan bi4Ş· raporunda "başka nu~m-
hırı vagon vermek sure. ka ahui esa~ı Fraıısızl;.rı leketl .. rl~ ticaret i~iu~ gi-
ıiyle ödemek teklifinde klasik metotllardan uzak- rişna..meklen ise takas 
hnlnıuhığu da mahlmdur. laşlırmamıştır . Fakat di- . usuHinü kabul eım~k <la. 

Bir yandan da bir .!\... ğer memleketlerde devam ha iyidir.,, de11iliyor. 

\'ermiş olduğu cev~bın ilkte~rin . teslimi ı2.oO 
• 

faydalı bir müzakereyi senldir. 
mümkün kılacak surette Buğday Liverpol bOt 

havatlaki gerginli~i me- sasırula 100 libre başıll~ 
mul edildiµi vN~hile izale mart teslimi 4, 7 3_4 1119' 

~df>~Ct>ğiııtlt-'11 şiihhe t•tıuek· JIS teslimi 4, l l l/8teııı·~. 
ledır. muıtesliuıi5, l l-4: şilioılı 

V 1 ' l a ıl' r ... vve c~ .~ manyanm llısır _ Li verpol bor:ı 

muhtenıd işi uzatma ta- sında r.if plala 480 librt. 
hi~· e dolayı~iyle emniyet- basına marl tPsliıui 21,4: . ~ 

siıhk iılıar etmiş olan l2 ruayıs Leslimi:26,9 ~~· 
siyasi mahafil İSH notanın muz lt·:dimi 26,6 şılıll" 
neşrinden sonra itmiu~n 

k•,shetmiş dt>ğıldir. llaa
mafih 1ha1Jan, Frc1usız, 
İngiliz dostluğunun mu

hafazası 11Hn· afık olan t'S .ı5 

h bir şeeurıiyet lflŞkil 

etmekle olduğu mlitalea
sırıda bulurımakladır. 

Berlin 17 (..\.ı\) .. Al 
man i~tilıbarut hlirosuıı

tJa n : 

Alman Ct~\· ahı hakkın

tla mlital•·a ~· iiriilfln ~aı~

leler bunuu Alman hiiktl 
11u~ li!1İu miizakert~ drzula 
rına yeni bir drlil t..-şkil 

elli~ini \'azmaktadır . . .. 
Volkişer Bohahter mii-

1.akereler için her şeyden 
evvel l~zım olan şarta 

Alruan)'anın lam bir hu
k u~ mfısavatrna sahih 
olması olduğunu yazı~·or. 

• .. zal Dola Kru~a Al
man cevabmda Alıua11\·a. . 

dir·. ________ ./_ 
. i ıı 

UHI ha \'il lİ ıut•11faat1c~rı 11 

. ·r .. 1 ı· . . 1 • tıı 
111 w :ı aası ıcın sa 1\ ı n 

• e' 
nıela u~lP A vru f) ,t \ aıı) ·r . .. l l lıl 
trne 11 ~· gu n nı us ıe ·-

11 • r· k . · ı .. Jilı••., tı\'Sa il\ ı · rı ı ave ~ 

oİılu üu nu ka \1 cletıut·k'i-" 
~ . 

<lir. 
• tJ il' 

G..-ı·nıeuia gazt~leSI ş 
ları yazı~·or : 

Le(" 
Almaına hir cok " 

~ . ~ 

reler sil:ih1arı lıırak 111 i~ 
. .. Sf'l~r 

vr. eıunı \ ' P.l rıuu~ss~ 1.a . ~~ 

halli ıcin l•~klifler ~· af)' 
• ;B" 

tır. Her clef asma f rarı 
1
• 

nm nıulı'11~ftli ile k9r1, 
laşnuştı. Şimdi uıii'~ı 
l~k lirler yapmak stl'' 
başkasmwdır. / -Yurddaş ! . 

.. ·;ti' 
Ulkeni korumak 1 i; 

yorsan Tayyare OeıJl 
yetine aza ol . 
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Piyasası Mersin Belediye Riyasetinden: Tarsus Elektirik Şirketi idare 

Belediye Tenbih ve Yasakları Heyetinden ; ----.. . .. . ., ... 
K.G. 

Pa ıuuk ~kspr~~ 
l <uı.-
1\apu 11ıalı 
t\ 0znt•ı p:ırlağı 
L.11~ çii(icli 

' fll'li ., 

Sı ıı-::ııu 
~'- ı snh }i 
N.>Jı ui 
M u 1• • 
~ CllU~I\ 

1\ nş '' ~ıni 
kunı .tiarı 
Çel ti~ 
y 

ular Çukurova 

., .\ırndol 

Aeı c.~~ırıl~k ici ._, . . 
• oz ş~k•'r 
liulı ve 
Çay 
l\a.la,· 
h;ifıa .. r 

i\ rpa .\ raaclol 

ıı · )). \'erli 
ıı·ıuc 

~ara .hii h~r 
r\işaıtır 

''•" 1 , ""''' ı arı 
Ç~Vdar 

K. 
49 
4 () 

44 

s. 

43 flO 
2-87 ,5 

2 50 
1 l :!5 

9 

4: ~5 

7 50 
6 
4 50 
7 25 
2 75 
3 •) ,_ .... n 

38 25 
100 99 

2:1-o-2ao 
190 

90 
a 25 
a 

J7 75 
85- 86 

16 
2 75 
:! 75 t••aı 

a,lldıtt~ek, r 20 Lira 40 K. 
» "'cuehi 

)) 

h • » cuv .ılı 
ıığcta"· ,.. ·ı· · 

L. .J tH 1 

''ho .., 11 llJZU 

Sahurıs · r . y · .ı 1 ZtH' lt 11 • 

') •• 1 • ' 
:. D LAll'a 

20K. 50 
~ 62 

·ı o 
:!5 f> U 

23 1 )) ikinci· 
ı ''ci r 
•ıct' u 

~Oderı 11 
L· l\.epd~ 
l\itlırı 

)) 

") .... 

............... ------... ·---· 
Borsa T elğraf lan 

....... ·-·~ 
lsla11bul 

13 - 2- 9ii5 
.,,Ürk ı 
. a tu nu 
ısteı·ı i,. 

94..\ 

618 
[)olar 
p rank 

79 - 13 - 82 

tir.-t 
J 2 - 03 

9 -33-58 

YENi MERSİN 
Nüsh~==== 

8:!ı ? kuruştur 
Aboııe) 
Şe, • • Tlrkfye Hariç 

•ıtı fÇf n f .Jn 
Strıelik "' 
" 1200 Kr 2000 Kr 
" 1h a1.11 k • • 
O 

,, 600 
ı;: 8yJık 1000 

8 300 ır al'lık 500 
Ga..

6 
ıoo yoktur 

iÇlllif •ayılar 20 Kr. 

Hafif Para Cezaları Ef~klrik Şirketinin 934 sene~i sonuna ~ut umumi 
toplanma Huzrıam~i ıuiizakP.J· :ıtı : 

~ladde 

7 7 - ~okakları kirletP.n seyyar esnaftan ı lira 
78 -- Firem~iz ve bozuk firenli motosiklete binenler· 

cl.-u vt~ salıiplPrirnlen 3 lira. 
79-Fir·erısiz '•~ Loznk firenli bisiklete bin~nlerd~n 

v~ sahiplerindcm ı lira. 
80 · ~hlivı · t~iz bisj~lete v~ motosiklete l>ineuler -

clt~ll 'i'! ~ thipl eri111fı~rı 2 lira. 
81 - ~;fipl'ii11tii ~a\ıı huhınılurmııyarı t=• snaftl;uı 2 lirH. 
8 2--1'u l'lJ!"IZ pıde .-kmf'ği satan ve sauıı·an esnaf

ları 5 lira 
83 · - llamur )' t•rind~ n~lınsız nıiislahlimiu t(ezdirfAn 

fırı11cılarda11 2 lira 
84 -Fırm ılalıilinde yatak yPriml~n gayri mahalcle 

nıii~ ıalıliıtıin n•lırmı rırwcılardan 5 lir~ . 
8 5 - Diik U\nııula di uyağı iisLii haşı ı.. i rli çırak hu-

1 u ııdurarılartla u 2 lira 
86-Sılıhi zabıta taliıualuamesinin 96,97 - madtlesine 

muhalif olarak lullamluuş pamuk, havlu, ön
liik istimal tHlen ve etriren berh~l'lerdP.n 2 lira 

8 7- Cstnratla hirikeu saçları kullanıl mı~ ~:iğal ve 
saire ilP- temizleJen ve lemizlelliı·en berberler
den 2 lira 

8 8 - Süte su im rışlıraulardan 5 lira 
89 - Ehli~·p,tnanıesiz ve sıhhi muayenesiz sallah ıs

tılılam eil~n kasaplardan 5 lira 
90 -\lii..;lalıliminine mavi tulum g~ytlirmeyNt ka-

sa planlan ~ lira 
91 --Sebrbsiz arabasından ayırılau siiriiciiltlrden ı lira 
92 - Sine111a ~alonuıula sigara içenlercleu 2 lira 
93 -Sılıhaıi tehdit ed1>cek şekilJa ~alaysız k:ıblarlla 

m•·~iilat bulunduran ve pişirenlerd~n ıo lira 
94 - Kirli fWÇelP. ve masa örtiisii kullanan lokanta· 

cılaı·dau 3 liı·a 

9 5 -Ağaçlara zarar vereııl~rdt~rı 5 lira 
9 6 - .\ v ve Ev köpekleriıai belediyeye kaydettirmi

y•·nlt>rtlen 3 lira 
97 -- Kirli )' lrlık yatak takPnı kullanan otelci v~ pan

siyoııculardan s lira 
g 8 Giiıt•I sa rıallar hi rliğintlen veya beledi yedtln eh

lı~ l ıa rnwlt olmıyaııl.ıra ç •lğı ÇJlıhrau g!•zino ve 
sair~ Scıhipler·irnJen ıo lira 

99 - 18 Yaşından aşağı çırak istihtaıu eden bar, 
kabanı, kahvehaıw, gazino daus salonlar·ı işlP.· 
hmlerden ve hamamcılardan 5 lira 

100 - YP.rct~n iki mP.tre yüksek olmayan p~neer·elere 
lıa rice açılır kapamr kapa~ v•~ pancor takan 
hi ua sİjhi pleriıuJen 5 lira 

1O1 Sokaklara ve gelıp geçenler~ zarar verecek şe
kiltl~ ~·uğıuur ve soha boruları kullarrnıılardan 
2 lira 

1O2 - M iic~azal için lıayvanlarmı döven sürücülerden 
3 lira 

103 Diik~an cr.phelrri haricinde ve çarşılarda lrn
palı dükkan kapa~lan iizerinde ve buna mümasil 
~'erler tff~ eşya lrşhir edeulerden 2 lira 

104 - ~Hişt•~ ri taleplerini ~· üksfAk sesle bii(eye haber 
verdirma kahve, g~zino ve emsah uuuuui ma
hal saluplerinden 5 lira 

105---Sinenrnnm g .. ı.inl i mahallf~rinde müşteri olurlan 
~İııPıuHcılarclan ıo lira 

106 - U ... l.-cliy~ SU)t1na uıtıslnk laknuyaularla s~bep· 
siz ,·ere akılanlardan 2 lira ., 

J O 7 -- Yalan yere yanğut l~aberi verenlerdeu 20 lira 

1-fcfarP. Heyetinin 934 sr.nPSİ mesai i 'tahrıamcsi. 
2 -Şirkt-ııiu 934 senesi plançosnnun tPtkik ve tasdiki 
3 -935 Sı.anesinin gelir Vt! nrnsarifinin karşılaştırı

lup hüıl<;t-ısıuin lasılik \'e kabulii. 
El~"lrik Şirketinin 934 plançosunun ve 935 senesi 

bih.lçesiııirı lcısdik \'e kııbufii iç!n fJ~yeli umumiyeuin 
2 Mart 935 Cumartesi giinii saal 14 le Şirket \1er· 
k~zine toplanmaları ilan olunu:-. 2-4 

108 - Hayvan bağlamw lrnular iciııcfe v~uifoc~k ve 
içil~(lPk Ş t~yl(l>r sallıran han~ılaı•tlaı~ 5 lira 

11 O - Hususi merakip miistesna ofmak üıı·e fevkalade 
zarurr-ı olmadan ka)'ık çekm~ ~·erinden gayri 
de11iz kenarlarına nıoLi)r, kayık, ve saire gibi 
dr.niz rıakliye vasıtaları ÇPkf! Bl~rcJeu 5 lira 

11 l - Ka,· ıtlarını icra ettirme len ve,·a terki (Jalh·t>l .. . . 
f>lnıişkeu kaydına işaret euirmeksizin faalın~le 
geçirdiği görülen : • 
OtomolJil ve kamyorı ~ : ılıiplııı·iııdeu 5 lira 
Çirtatlı araba » 2 lira 
T .. k atlı » » lira 

11~ - Ehlh·etnam~siz it~rııvi sanal Hılc'u . . 
~les'ul kafalnrtları 25 liı·a 

Yapı nslal:1r11ula11 5 lira 
Elel\Lirikcil~rd P. ra 25 lira 

113 - Rnh~atn~mesiz hafriyat \'e taınırata haşll\' aıı u~· 
Lalanlan 2 lira .. 

116 - llal dahiliıut~ lııyyan tlolaştıraulardan 2 lira 
117 - Giintış doğduktan sonra h~h\ cukurlarmı temiz· . 

lelen ve pisliklerini nakl~ıdirtın cukur ~alıipl t-! -
l'i ıı d t' n 5 1 i r a • 

119 - 1\ah ve gazi ııo, lokauı a Vt! •~m~ali .uuıı mi \'f'r· 
lertlP. kuııdu ra lıoyanmasına miisaaılH ~derı .. ~~ -
11afdau ı lira 

Zabıta Talimatnamesinin bazı maddeleri 
.'1adde 

69 - Bu maıld~rıin sonuna vt~ hayvaulara kantarma 
la kılması ile\ ve •~ılilmi!i'dir. • 

~89 - Her nP.vi müesst-lsal ,. ~ tie,u·t:llıaneler üzerinde 
asılması kanuui olan le\· halurın kırmazı zmuiu 
lizPrine he)·az ~· azı ile ~· azılınası rufcburidir. 

290 - MttskPu ve licaretlıauelerden vı~ imalalhanelt•r
lhm yangın zuhoruna ~eheb olabilecek Çah, Ol 
Talaş, \ ' P. tHnsali çabuk yanahilecek mevadıhıt 
haşka bir ,yere rıaldi ~uretil H ırntlızurun rt>f' i 
lwlt>diye riyaseti ~uu·ile ilıtru· oluuur, tayiıa olu_ 
naca~ muayyeu ınlitldelle ma~ızur izale edilıut!· 

tliği taklirtle bu baptaki emir lwletliye marife . 
tile la tbik ve yapılan masraf 50 lira \'I leca \" iİZ . 
etmem~k şarlile hir misli ceza~ile tahsil olunur· 

391 - Kulıvelıane, gazino, ve buna mümasil umuıui 

mahallf~rılfl hu mahal sahip ve miistahliminiuiu 
müşterilerin nu'şrubal ve ruekiilal ve sair ta -

leplerini yiiksek sesle blifey•~ haber \'ermelı·ri 
\'a aklar. . 

292 - Oıomolıil ve kam) on şof()rlerilt~ binek ve yfık 

ar•a IJalal'I siiriicül~ri ve ka \'1ke1lar heh~ilivt·c•u 
.. w 

l•~shil edilt>cek şekilde elbise ~c kasket g~yuai~ ~ 
nwcburdurlar . 

29·3 - Belde sakinlerinin -selamet sıhhat, h~ızur . '' "' 
istirahatlarrni ve belıtenin güzellik, intizam1tıı 
halelden vikaye için bPledij·enin harç ve resim
lerin~ tabi olsun olmasın bilumum esnaf vP. 
mii.-ssese sahipl~ri b~lediy~d~n ruhs~t ahuna 
nıeclmrdurlar . • 

295 : Hal içerisine hiç bir se~ple hay\tan sokulmal 
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Her türlü mevç için mutedil 
· '" fiy~tlı ve en makemmel 1935 

Radi o Amerikaı1 ... 

Empir ve Garc>d 

1 
& Bu Akfam 1 1 llA LK Eezauıısiclir. r. 

ı·~· ==~· 
a SAGLIK. = ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civann~adır 

ll~r rıP.vi Ecza)'İ 

tıhbı~· ·~, Yedi \ ' P. .\ v
rupa miistHlazeralı hu-

1 •~=lo=u=u r=. =====•• I 
~·~ '. 

m ·········~···· ~ . ., 
~ : Yeni Mersin Matbaası : , 
~ . . 
~ · • mücellithanesi • 
~ Wilyam A. Rikards § : : 

9-1 O <• Eskimiş, parçalan- • 

r
ea cz=CEitClGl!)l&eE31 • . • • mış, fer~ude kıtapla- • 

B •• •• k T : ruuzı işe ~'aramaz (~e-~ 

l 
u~u ayyare ~ : y~ aımaym~z. birgiin i 

f p• · lr • ~İ1.f~ lfaımı olur. Kitap-• , ıyanaaOSU ... :· ıarmızı, ,ıerıerleriui~i, .• 
~ o 
!, On Sekizinci Tertip Besinci Kıeide ~ : miicemı1ıauemize gnu-: 
1 • tlerini1.. • 

t l l ~!art 935 tarihindedir. : Her nevi kilap ve : 

\,~ B ü y ü k i k r a m i y e n : derınler şık, zarir me: il ~ • tiıı \'f' knlhu11~1ı ola- •!• 
ı • ra" cıl eıur. • 

Mükôfat 20,000 liradır. O • 

Tl!!JQ KiY E 

ll RAAT 
BA~KASı 

• 

.DARA 
6iRiKTiREN 
QA~T-L;ObQ 

1 L l H 
içol 'Tila)reti Daiıı1i 

Eııcfıı11eı1iııdeı1; 
Porıakal aifHf•larııu fiimiL?e etmek fızer4~ 12-ı 12 

:-" .. ~ 

.. ı.·aıtıntla (7) vr. t4.40 X ı 1,40 t>l,.a ılınıla tla (5) ki e~ 
man (12) aılt .. d Flimi~asyon •: .ıtlırı jh~ l400> kıl kal!Jtl 
tlftcı p~t1.arlık surP.tilt~ ~altı• alın:ı~3ktı r . Paıarlı~ ~ 
Nh~an 935 Pazar gfınii ~aat 15 d~ \'ıli'tyBl Erwiiuwnu• 

. ~ • • ı . ı · "'' clt~ ~· apıLu•akLır . Mu,· :ı~k:ıl lemın:u .ıuı~ıarı 1:0 ır:tı ;t~ 
Bu para llususi nıuha"c \ 'C1.nes111P d 1-1 poııı ol;,r 
vatırıla(~ak \ ' t'\" .t ~lanka mektubu ibraz idil rc .ık iı·. 
~ . ·-JL 

30,000 liradır . J • l. · 1 · ~ • 

'~ •• JE3e::::3._3E3 : •••••••••••• : ı~Leklilnr i ıı ııiinınrwyi ~()rm.-k Vt~ ılaha fazla ılli 
1 •• z . 1 . . · ı 1 .. ,·i dd ' lünı:ıt almak llZt'l'P .. ıra H l )aıresıru~ ve ı ı :_ı ı~ gıao 

Yilayl'I EtırümeııinP. miirat•fnıtl:1rı . l ~)·28-10 .20 

beı1zer fakat her sabun bir 

oln1az Sabuı1 alclığınızda: evela, 

Sabuncu zade KaJri 

markaıın:ı dikkat 

----------------
Sabuncu zade kADRI 

markaaına dikkat 

Bu Markah Sabunları Her 
Yerde Arayınız 

Halkımıza her feyden evel sıhhatını düşünmek gayesile bu 

kere Fabrikamızda halia yemeklik Zeytin yatından yapılan 

AllU ZADE KADRi marka_lı aabunlarımız piyaıtıya çıkarılmıftır 

SABUNCU ZADE KADRi Markalı :sabunlar TALK (Toprak) 
VP. SilikAt f;(İhi hilumum zararlı ve yakıCI madclelerden aridir 

S•a ZUE illi Mırkıll Sabunlar cil~ı Yumuııkhk, letafet verir çünkü ~ilesiz~ir . 

Soba Almadan Evel 
l( ılınc Kamil ve n1ah· 

7 

tamları ticarethanesi n -

den arayınız . 

Veni Getirdigi 
Yerli, Belçika, Fransız 

malları sobaları oe f iat· 

ları görünüz. 
69-~0 

11 11~=-v~ rs~~~İuh~İ!~a~ır. Ga- (1 
~edınız. 

lL~~~:."[. ğll~ff;iınI~~ 
r e.nl ,}le,rıln ıVall>na:fl - Jrıt!rJlll 


