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T. H. Kurumu mahallelerdede teşkilit yaptı • 
Atatürk istan
bula döndüler 

İstanbul, 18 (A.A) Atatürk 
dUn Bursn'dan İslanbula dHn
mUşlerdir . 

Habeş İmparatoru 
Denizden verilecek li· 
ınana karşılık arazi, de 
•niryolu iıntiyazı ver

meğe razı oldu 
-:: c • 

Ankara, 18 (A.A) - Habeş 
imparatoru Tnymis gazetesinin 

Ekonomi Bakammız 
Moskovada inceleme -
/erine devam ediyor 

Moskova : «A A» - Celal 
Bayarla yanındaki zevat ve 
Btlyük Elçi Zekai Apaydın 
dün Stalin otonobil fabrika
sını gezmişlerdir . 

Banka direktörleri erisi i!e 
Sümer devlet bankası yönetim 
kurulu başkam Muiasını ziya
ret etmişlerdir . 

Gerede ~if tcileri 
Ürünlerinin yüzde 

Üçünü verecekler 
Gerede, 18 (A.A) Gerede 

Giin1rf1l{ 1-iizde Onlarından 
Belediyelere Diişen Hisse 

Okturva iilkemizin şehir \ 
ve .kasabalarını adeta gümrük
lerıyle ayıran ve milli iktisat 
prensiplerimizle taban tabana 

zıd olan ve belediyelerce de 

tahsilinde. çok zorluk çekilen 
eski devirlerden kalma bir re-

simdi. Ayni 1.amanda istihsal, 
milbadele ve istihlAk hareket 

ve münasebetlerinin temamile 
serbes olması gibi milli ikti-

sadın esaslı bir prensibini de 

bozuyordu. Bilhassa kilçUk mils· 
tahsil olan köylünün şehir ve 

pazarlara getireceği gıda ve 

çok olan belediyelerimizin mas· 
raflarını karşılamıya kısmen 

medar oluyordu. Fakat mahzur 
ları bu kadar çok olan bu re-

smin devam ettirilmesi her dev 
rimi yapmış olan Cumhuriyet 

bir aylarına; denizden verile· 
cek limana karşılık olarak bir 

kısım arazi bırakmağa İtnlyaya 
Sömürgelerini birbirine bağlı

Yacak bir demiryolu imtiyazı 

Vermeğe razı olduğunu ve eğer 
ftaıye harp ederse Habeşistanın 
harbe hazır olduğunu söyle
trıişti r • 

çifcileri yıllık ürünlerinin yüz
de üçünü hnvn kurumuna ver
meyi kar:ulaştırm1şlardır. 

ilk maddelerin fiyallarınada te· 

Türkiyesinde doğru olamazdı. 

Binaenaleyh belediyf1lerin al

dıkları bu resmi karşıhyabile· 

cek yeni bir varidat bulmak 

lazımdı. Bu varidatın, hem tah

silin'de halka zorluk ve zahmet 
vermesi ve hem de millt eko
nomi prensiplerimize uygun 
olması gerekli idi. 

İşte bu sebeplerden gilm
rUklere yüzde on zam edilerek 

imparatorun Ehram 
Aytarına beyanatı 

Ankara, 18 (A.A) - Habeş 
İ~paratoru Ehram gazetesinin 
bır aylarına Mısır hilkfüneti 

İtalyan süel uçaklarının kendi 

havalarından geçmesine milsa· 
8de ederse bunu dostluğa uy
~ıyan bir hareket sayacağını 
&ôyteıniştir. 

Aınerika'da 

~cunun en büyük 
bombarduman 
uçağı yapıldı 

,.. SeattJe, «A.A»Bir uçak fab
~·kaaı ordu için yapılan yeni 

dır bombardıman uçağının uçuş 
~nernesi hazırlıklarını bıtir-

6ktedir . 

b liakiki bir hava ~atesi olan 

~~Uçak Amerikada yapılan u-
ların en bUyUğüdür. 

te 15 ton ağırlığında, 21 met
)Q Uzunluğunda ve 4-5 metrre 

11~ ksekliğindedir. Kanatlarının 
t:ınluğu 32 metredir . 

bu Beş. makineli tufek taşıyaı~ 
)U~enı harp uçağı 7 ,500 metre 
~il Bekliğe çıkacak, saatte 402 

..,6 ~nıetrelik bir çabıkhkln 6 
\t~ı O saat kadar devamh bir 

1ı Ya~abi lecekti r. . 
htı·l~nı uçağın Amerikada bır 
fte~1 1 k. teşkil edilmiş hava 

erı olacaktır • 

Uluslar Kurumu 

~il ı\nkara, 18 (A.A) - Uluslar 
"Utrı il-""•· u 25 Temmuzda topla· 
vql\tır 

Fraı1sa'da 

Bir kısım vergiler 
indirilecek. 

Paris, «A.A» - Dün sabah 
başlıyarak sant 24,45 de dağı
lan kabine toplantısından sonra 
öğrenildiği ne göre bil tun dev
let ödemelerinden yüzde 10 ve 
kiralardan yüzde onar tenzilAt 
yapılacak, ekmek, gaz, elek
trik ve kömür fiyatları da in
dirilecektir. 

80,000 franktan fazla ka
zançdaıı yüzde elli bir fevkatade 

vergi alınacaktır . 
Bu suretle devlet tasarruf

larının yedi milyara ve depart 
man ve komun tasarruflarınm 

da 3 milynrı bulacağı anlaşıl

maktadır . 

Amerika Hükumeti 
Uçak mikdarıni ar· 

tirmak istiyor 
Vaşington, «A.A» Saylav· 

lar kurulu ordu koınisyonu600 
yahut 800 yeni siiel uçağın ya
pılması için 400 milyon dolar· 
lık bir kredinin açılmasını kon
greye kabul ettirmek için mü
cndeleye girişmiştir. 

Sii bakanlığı ülkenin ye
niden 700 uçağa ihtiyacı oldu· 
ğunu komisyona bildirmiştir. 

General Kondilis 
Balkan paktında deği
şiklik olrnıyacak diyor 

ReJtrrat, 18 (A.A) General 
I"> 

Kondi lis Yunanistana dönmek 
Uzere Belgrat'tan ayrılırken 
Balkan paktının çizdiği siyasa
da değişiklik olacağı hakkın
daki haberlerin asılsız olduğunu 
söylemiş ve Balkan antantın
daki statokoyu korumak iste· 
riz demiştir . 

sir yaparak hayatı bahahlaştı

rıyor ve herhangi bir eşyadan 

muhtelif kasabalarımızda mll
kerrer resim alınmasına -sebe-

biyet veriyordu. Bunun için 
müstahsil, okturvası ucuz olan 

veya hiç olmıyan iskele ve li
manları aramak mecburiyetin

de kalıyordu. Hakiki ekonomi 
şartlarını hAiz olan liman ve 
iskeleler bu suretle ticari mev
kilerini kaybddiyorlardı. Bun
dan başka Türkiyenin 519 be· 
lediyesinde okturva için 519 
nevi duhuliye tarifesi tatbik 
odiliyordu. 

8011 sene i stati sti k leri ne 
göm bütün belediyelerin ok

turva varidatı (2,975,'216) Lira 
idi. Milli iktisadımıza aykırı 
ve iç pa1..arların ilerlemesine 
bUyUk bir engel olan bu Resim 
medeni ve sıhhi ihtiyaçları pek 

İngiltere Kıralı 

Donan mayi 
Etti. 

teftiŞ 

nüfuslarına göre belediyelere 
dağıtılmaktadır. Bu suretle halk 

mükerrer vergi vermekten kur 

tutmuş ve hevayici zaruriye 
ucuzlamış ve belediyelerimizde 
okturvadan aldıkları gelirden 
daha fazla gelir elde etmişler

dir. 
1934 mali yılı içinde güm

rUk yüzde onlarından belediye 
terimizin hissesine düşen mi k
dar (3,434,?.31) lira (85) kuruş · 

tur. Bundan ( 2,637,946) lira 
(54) kuruşu nakden belediye · 
lere dağıtılmıs ve 537 ,686 lira 
57 kuruşu yüzde 5borçları için 
ve 150,684 lira 61 kuruşu is
tikraz eden belediyelerin tak
sitleri için ve 97,914 lira 13 
kuruşu da sair borçlar için tu 
tutmuştur. Her nüfusa 92,5 ku
ruş düşmektedir. 

Genel nüfus 
Sayımı 

1

20 lkinciteşrin935Pazar 
günü ıneınleketin her 
tarafında yapılacaktır 

Londra, «A.A» - İngiltere 
Kıralı diln İngiliz sahili ile 
Vight ıtdası arasındaki Solent 
boğazında toplanmış bulunan 
160 parçadan kartınç «mUrek- ' 1 Nüfus sayımına esas ol-
kep» İngiliz fi tosunu teftiş et- mak üzere Belediyelerce bü 

miştir . tlln binalara numara konulmk 
Bu tören Kıratın tahta çık- tadır . 

masının 25 inci yıldönilmil il- 2- Num•rasız binalarda otu 

.g.'i.si•y•le-ya•p•ı•lm•ı•şt•ı•r• •· ____ ranlar hükumde haber veremğe 

TOPRAKLARIMIZA AT~ 

VE ZEHİR SAÇACAK UÇAK

LARI KISKIVRAK BAGLIYA

BİLMEK İÇİN EN AZ 500 

UÇAGIMIZ OLMALIDIR. 

mecburdurlar. Oturduğu bina 

numarasız olduğu halde ha· 
ber vermiyenlerle bu numara
lan bozan ve silen ve kaldıran 
lar için para cezası vardır. 

Avusturya BaŞbaka 
nl lyileŞti 

Viyana, «A.A»- Şuşing bu 
gün başbakanlığa gelerek işine 
başlamıştır . 

ŞEHİR DUYUMLARI : 

Türk Hnva Kurumu 

Çahşmalanna devam ediyor 
Hava tehlikesini bilen 

üyeler kaydına hız 

verildi. 
Diln Uray salonunda Türk 

Hava Kurumu idare heyeti top 
lanmış ve hu toplantıya C. H. 
P. İlçe başkanı ve Halkevi baş 
ka111 da iştirak etmişlerdir. 

Toplantıya bütiln mahalle
lerden bir çok zevat çağırıl

mış bu\unuyorlardı. Gelenler ile 
çok samimi görilşmelerden son
ra merkez komitesine bağlı ol· 
mak mahalle teşkilatı yapılmış 
ve bu komitelere mahallenin 
büyilklUğüne göre 8-8 üye ay
rılmıştır. Bu nyeler araların

da bir başkan seçecekler ve 
mahallelerinin esaslı bir def
terini hazırhyarak parti teşki
Hitı ile çalışarak yurtdaşlardan 
ilye olacakları kaydedecekler
dir. 

Türk Hava kurumu üyeleri 
verit ve yOkilmlerini sevinçle 
ver111ektedirler. Halkımızın ku 
ruma karşı gösterdikleri ilgi 
kıvançla karşılanmaktadır . · 

Uray Yönetim kurulu 
Uray yönetim kurumu diln 

öğleden evvel başkan vekili 
Doktor Abdullah Gürsoyun baş· 
kanlığı altında toplanmış ve 
bazı kararlar vermiştir. 

Ziya Paşa Gazinosun~a 
Tavlaya izin verildi 
Ziya paıa gazinosunda Tavla 

oyununa izin verilmiştir, Dün 
bir müddetdenberi oyun oy
namıyan meraklılar masalar1 
işğal etmiş ve bol bol eğlene -
rek kana kana oynamıılardır. 

Portakal ve ınandarina 
bahçelerinde 

savaş yapıllyor 
Şehrimiz Tarım Direktör· 

lilğU tarafından portakal ve 
mandarina bahçelerindeki kır· 
mızı bitlere karşı savaşa l>aş

lanmıştır. 
KüçUk fidanlara Volk ilA-

ciyle polivarize edilmekte ve 
bilyilk ağaçlara çadırlar geçiri 
)erek zehirli gazlar verilmek· 
tedir. 

İlgili olanlara bu şekilde 
savaş yapmaları bildirilmiştir. 
Yapm1yanların bahçeleri hilkO 
metçe yapılacak, masrafla be· 
raber ceza alınacaktır . 

Profesör Kasner 
Ankara Tarım Enstitüsü bitki 

hastalıkları uzmanı profesör 
Kaıner in ıehrimiıe geleceğ'i 
&ğrenilmitfi r. 



YENi ~IEHSIN ~O TE\Ul[Z l 93f> CıınıartPsi ~AYFA~: 2 

Yeni bir büyü' devlet 
1, i1 r l< i Y' e 11 i 11 l) 11 g· f111 }{ ii ''az i .' ~ e L i 

Rol{feller 
15 milyon dolar ıi

gorta parası aldı 

Japon ~ahnyesi fazlalaş
dınhyor 

Yeı1i Ylığ<)slav· 

ya kabiı1esi 
.1 :ı potı ya lı iHu'rnwt i 

Mir, Sofy• 

Bfıkrt->S !_!:l'l.t~lt•lr.ri rnlen . . ' 
" l)iminyalso., hu la•ısus 

Rund~chau Leipzig Haziran 1935 

'l'iirki~f~ııirı ş,trk ilP gfü·ıaıi~· ecPklPr~wdı•, ma .\ııu1 rika11111 maruf . \ ' ili : 1 il \' :ı 11111 .ı :'t d f' il i z k ll \' • . 
,· ı · tlı·ri al'a~ırıa girPl'<'k 

olan hağ\arı clnha :ız ıyı lı'1111 olduğu i"ızı•n•, \ıiitiin 'l.+'ııgi ıılt•fİ rıılt>H Bıık f tıl lt· r 
l ıı:.~iliz doıı:ı rımri smııı li<'lt> 

ta Sfi\'I•~ \'azıyor: 

dıığilclir. K:ınıal .\laliirk garp ııu·ııılt·kı•tlPriııiıı hir 
1111 iııkilalıcı orduları. lıirlt>riıw o~ uıı o\· m1tlık-
~ovy(>l Hu. yarım ~inı:ıli lan ~ıraıl:ı, .\~v:ılılar tla 
lt·:ın \'P\'a sar ki Tiirkİ\' t\ lıt rgi"ııı lıir :ız cl a h:ı fazla . . . 
tarafından. \:ıiıul İrıgiltP . . 
rPrıiıı M11sul ciluılirıdt>u 

ilt>drdiklt•ri lal\tl ı rtlP ma 
lı,·-ohwak ~00 kilonıdrc

lik trarı huıluıltıııtw ıuu

lıafazası it~in hiitiin mPv . 
cudiyPtlrri ilr çalışıuış-
lartlı. ~imdi !.!Prt· k İran 

• t.1 

VH gPrt'k Efgaııi~tan, Ke. 
mali l Tlirkinrniu erıdi
H~kl vt~va dirı·kt nıi~al ,., 
l tı~ iri ait ı rnb l(• r ak ki ~ o 
luııda ilPrleuwklt>dir. lran 
ş:ılıırıın 1934 ~·azında 
yaptığı ziyaret, iki mPlll

lPkt>tİ hirhirine hağlıya

cak yo11ar için pl3rılarla 
(Tnı lıozıı n - Erzurum -
Ba yazıt -Ti hriz-- Ta h ra ıı 
~·olu) Efgaııislanda ılt>V
ltılın lı·~r ~alıa~ıııda 'l'iirk 
l't' for ıua tnrl ı• r ı n i ıı hu 11111-

ma ·ı, 19:~4 th·ki Efgan. 
lrun hud11t nıi'ın:ııaasıııın 

Tiirk hakPıaılP-r'İ ıarafııı
«laıı halli ( 1935 ııhtıl 

ve Mart a~· lal'ırıda GPtH'

r a 1 Fa h re ll i ıı i n n~ i s H g i 
allırula gid•·ıı lu·yt'l) 'l'iir 
kiy•·rıin şark tarnfııul:ıki 
haülanrıı ltt\ it tıdt>r. 

~ : 

TerP-ı!di'ıt Plou~dt•u .IP-
uilehilirki: Sağlam bir 
d~ v lt~t e ve m ii h1 ıııad i VP u . 

" . \ =" ~ :ı • :ı ~ \ :ı 1 ıl a r ııı ti ı I' » 

fı~rİııt> h:ığlarnlıkl:ır·ı gihi 
h:ılla (( h;ılk:ın. halkaıı 

nı••nılt · kdlt·rıııdir. » dli-
si'ır ı c•·~i lıile :ıii rı µ:··~Li k ee . . ..._ . 
~Ük lt•tıtllPk lııtlir· 

Kafyasy:ıtla, nwrkrzi 
A"~ada ~arki Tiiı · kistanda 
bir cok ıiirkl.-r otururlar . 
lı:ıtla tiirhlerin aktlt-niz 
vı~ orıa a~~ :ı ~ a doğru 
~ı ..t ı k 1 ;ı r ı t a r i lı i ~ ol , ta 
.\1 o!!ol \~tanın ~ i nı ali rnh· n 

' ' ' 
lwşlar. Tiiı·k ulusu ve 
h a ı w t 1 a 111 rı ın h ii t ii 11 as y a -

ıla '1 ısır ~IPnı 1 ii k tle vll'li 
ıı P k :.ı ti a r ov 11 a d ı ii ı nı ii . , . . 
lıim rol, t•ski turaııcılık 
VP bhııucılık alamıııcla 
olmamakla lıPr;ı\u·r, ~iıw 

göz ('udi ıııl•~ t ı ı lıı I nıağa 
hcışlarıı~oı'. lr.:lh ulu~cu-

lu ğ 11 ıı :ı da·' :ı na ıı lı u g fi rii ş 
ı\t~dd VI' hİİ~ iik ılPVlt'f 
k1:1·11eu lıiı· ():ıdt~ ı lık iciıı . 
tah' i hir i~tidadı onaya 
k o\' m ah la ti ı r. T iı I' kit~ f' in 
.-11 ~t>nİ k.iiltiir•·I : ı l'a~lır

maia ı ı, huµliıı hilP lfirk 
u hısu ııda m• vc11 l olan 
sirnali .\s\'ııİ iz.lt·ı · i lP.\İl . . . 
Plnı•·klt•dir. Bu h.ıkııudan 

. 
H il ~ :ışıııda olduğu h:ı lılt• 
lıu~USİ Sil 1'4'1 le ~ aplı rdığı 
((~ıhlıal eviıı»ıltı fon ve 
tahial :-.n\'PSirnle kt•ıulisi 
ııi Hli'ıruıltın kurt:ırııııştır. 

Faka l hu nf' ra~nıP.n A me 
rikan ~igorta şirkf'tlPrİ 
rok ft·lleri tlPflPrleri nele 
ölıııiis olarak ka\'tlt>tcuis • • • 
lt~r vr. k r ıHI i ~in~ lıa va l 
sigorlası ht>tlrli ohı n 7 5, 
000,000 doları vernıişlPr 
dir. 

Bo~ft-llPr vakıa bu para 
iln arzın Pn 'l.Pngin ada . .. 

1 
mı olıuuşlur· Fökal pek 
korktuğu cıÖHİ» sıhhlı ıla 

• 
cidıic'rı keuclis,ne veril-mi~ıir. 1 
----~--------------~ ! 

la:· nws('ltısi hakkıtıda hir 
kac ~üı. sö\'l•1 nwk !!t~rt·k-

• .. t ,/ 

tir. Bu hoğaz sila lısrı.la n 
tlırılnıış \ 'H boğa1. kıyıla
rıııılct i f> kilonwlrtJlik hir 
kısım arsıulusallarulırıl
nııstır. Bu v:.zi \'f't, l~ta 11 -

• * 

hulla her:ıher Avrupa 
1 T i'ı r ki)' t~~ i 11f11 , . t • la h i {1 t ıl n 

do:'l Husya11111 d;tinıi hir 
tt·hlik•~ allı11da lıu1uunıası 

rıı ıııucip olu~· or. 

Tiirk i y•~ l 9 ;~ 4 'a·1.ı. 

haşıııda uluslar 
sıııe lıoğ:ızlann 

si lal• I :. ıı(I ı rıl ııı ası 

~O~~ t•lP

lP.K ı"tı r 

le k li fi11-
ıle lıulurıacaklı. Fakat. o 
sır;danla Sovyet Bus~a-
11111 uluslar sosyeltısinP 
girmesini kola~· laşllrmak 
ıcın, hu lı'klifirıı gt!ri 
• 

ÇPkti. BoA:ıı (llf\St'lt•si o 
zamandan lH'rİ fineruirıi 

. . 
hiri deı·t·cı•siııcl~ hir tfo 
ııaıını:ı ,·licudt> iiPtİrt>Ct~-• 
girıi raazarı itib:ını alarak 
clPniı kuv,·l'llP.rini a'l.anıi 

hil' ~wkHtlP. artıı·nwi!a . .~ 

k:ırar vermısur. • 
Bu kararııı ilk trıthiki 

lıi'ılÇt~ lizeriııtl•~ olmuş Vt' 

hıı st•ıu~ iciıı halıri\'e . . 
lılitcPsiıı~ iic ruih·ar 7 50 . . . 
mihoıı frank cıkarılıuıs ., ~ . 
ve lrn snrtıtlP- kahul edil 

nıislir. • ----
Sıvas · Erzurum ödüncünün 

tahvilleri 
Sivas - Erzurum ütliin

clinlin ik i11ci k ıs11u dört 
' nıil~ onluk " lahvilltıri ,, 

hirirıci ltışı·irnlH satışa 

cık an 1 a ca k l ı r. 
• 

Hasta işyarlann tedavi 
harcalan 

Fiıı:ıus Bakaıılığı hasta 
isvarların Lt·ıtavi harca-•. 
ları hakk11ıda h·ık:rnlıkla 

r.l hir geıwlg~ göııclt>rt~-
r ek tetlavi altına alıunıası 

ftıııııiğ surt·lle luılli olan 
i~yadarııı lt•ıla vi •~ılilnlf'k 
iizPre sılıiğ kurnmlcırın 

parasız kısııu1 .ar111a g<>ıı
derilnwsiııi, para Lulurı
matlı~ça hasla i~· a• ların 
h· sla yurtlarının paralı 
kısınılannıla tetla vHfrİ 
içiıı yiiken ahına ~iril
nw ııwsrn ın ~t'. :'P k en it· re 

ht'Sİn olarak tıildil'ilnıt•si 
' i istenıiştı,.. 

" . . . 
(;ayt~l nıiilıim hir po-

lııika trcriihesinin karşı
~ıııda hulumn·oruz. Kral 
.\lı·~~aıHlr hül..t'ınwlini vr 
\llusuriu lırr ~t~\·dt-11 fazla . ~ 
SP.Vİ\'Ol'd\l. \'t•tli SPne ~,·. . 
vt>l Yugoslavya krallığı
nın \'tıziyetirıi dirt•k:i•r
lliklı• ve si,ltletli t•~ılhiı·lt•r 

• 
le kurtarahilP-CPğirıi ve 
tak viyr. tıılt>hilecPğini zan 

Plmiştir. 
Y ••tli ~ene sonra 'ine 

a\'!11 surt'lle nırıııl~kC'Lİllİ 
vt- u l u~u ııu SP vtm prt~ll~ 

PoHin başkanlık ettiği 
hük\rnıt-l naibide duruıııll 
da ha tıçık gfirt)cek nwıu
lrkPll•~ (lenıokrasi V(~ par 
l,ınıa11ter itlare sislc>ruiııi 
tatbik t~tnwnin liiıuıu ve 
z.arordiııi takdir t-llİ. 
Liman haberlari 

Gelen-giden vapurlot 
Türk bandırab Atili vapurlJ 

evvelki gündenberi çimento 
boşaltmaktadır. Alman bandı
ralı Derince vapuru gelnıit 
devlet demir yollarınm r•Y .,e 
saire mabemesini boşaldıyot• 
Türk bandıralı T emurtaş oıot0 
ru gaz ve benzin ve motoruO 
boşaltmasmı bitirerek P•Y .. 
ve iskenderüna gitmiştir.İogili' 
bandıralı Hidiv kumpanyasıo• 
aid Zemalık vapuru 2500 b•) 
van alarak dün akşam iskeO" 

1 

deruna gitmiştir. 
Liman şirketinin istanbuld~ 

yaptırdığı mavunaları getirlPe 
üzere Kurt cebe yola çıkoııttJ'· 

Yeni adam arlan ve t'lrtıfını 11ul'la11 

clıran hir kudn1 tP istinat 
t' dere k T ii r ki \' P ıı i rı k ii 1-
l İi rt• I, . 1) us:ıl Nasyon:ıliı
mi, gözlerini daha yii~ ... 
. Pk gayeltın~ kuldıı·mış 

\t~ garlıi As'a dBvlPt1t·ri 

islaııılığıı•, S ·nıi ırkıııııı 
bir istilıalı·siııcleıı nwy· 
dana gt•lıliği iılıliası rcd 
P-dilerPk l1ogol yazı i~al'Pl 

lt•ı·ilt~ şimali CPrıııan PŞ

lt>riııiıı hirhirİtıH lwrı'l.t'f'

tliği Ldıari'rı. t·ltirilıur.k.te 
ılir. Aı i mııaıaıı ana vata 
ıırnın, sinıali :ı~\ a nııııla -

kaylıetnıenıiştir. Hila ki.., 
bu nı•·SPIP, llirki~~ kuv
vdlt•ııdiği ııislwıtle lıiiliirı 
!!arı) sıvasa~ı icin ürwm-

2 4 SAATTE 4966 KiLOMETRE 
< • 

için hir öııcler olnıağa 
başlamı~tır. Nasıldi şarki 
Asya Japon yarım finclfl ı·-
1 iği rıi ka \ıu l Pl mPğe nwc 
bur olacaksa, garhi :\!-'y:°l 
ela Tiiı kiyt~ tarafıudaıı 

) iik8ehilactıklir. lltır lıal 
de haşla ~ıya .., al olmak 

üzere hi r çok eııgt1 llfH' 

haş güstPrt>Ctlktir. Fiha~i 

Akde11iz ve Siiveyş kaııah 
,olhle alak~id:ır <ıh.uı 
•' .. 
de\'lt>llt>r, Arıl-.arn ve 
Tiirk l.wğaz.ları tılrafında 
yeni hir ko vvel mtırke

zmm toplanmasırıı hoş 

. . 
kala rilH ol~ın f•sk ı nı ii ııa · 
s P l, ı• t l P r i ı ı i ı ı : ı r: ı ~ t ı r ı l ı ı ı a ~ ı 
<l iisi'ı ıı ü lıııtı~ lt•ıli ı·. llıı vıl ıı 

~ . 
ğıımuza gÖ.l'P, hu Pn1t·I 
ilt•, sinıali lskarııliııa\'va ' . 
y~· :ız ıam:111 r.v\• tıl hir 

Lt•l kik konıis~ onu göııılt>
ril nıisti r. • 

K i"ı it ii r v ı • h ih· ii k sıva-. . 
sa alanına d üşr n hu gcL 
diş Vt' meyillPr daha irı

kiŞllf Plmt>ğP nınhlaç ola 
dursurılar, pratik sıyasa 
sahasında, Lozan nnıa

hPJle~i(l(le muvakkcıl bir 
Şf•kildn halPılilen hoğaz-

1 

t.----, .. • 

lih·ŞPCt~klir. ~1usuldan 
ak d t' ıı i 1.t ~ il a ifa v c' l ra lı-
1 u sşa ıu li nıa rılarıııa k:ıda I' 
var:ın \' tı. lı:ıklı olar"tık 
ah\ka uyandıran ıwtrol 
'oll.tı·ıııın iu:oıasııla lfıl'k 
~ . 
hoğazları 111PSPIPSİ ve 

' 
Sov\'t'l Hus,·a ile nıl'ıltH-. . 
fı~, Yonanistana lrana 
ve Afgarıislan:ı dost olan 
Ankara cunılıul'luğuııtııı 

inkişaf Pltırtliği kuclrt>l 
şualarının gölgesinde ~·a-

pılP1aktadır. 
SON 

Bonı a ( .\, \, - .\la rio 
S lt> f :ı ıı i, ti t) 1ı i ı uca k 1ari1 ·~ • 
~ aprl~uı uıuıı nı~safo uç-
ıııa diiııya rt;kornnu yt~ııi 

ılPtı kıruıı!"lır. Evvc>ICt~ ı . 
.. lirıdt~ hul1111ılurduğ11 rt~

~ o r 11 , K n ı va O ii S ii ı l a ti l ı 
Fransız tl.-ııi ·t ucağı, lla . ~ 
ıiraıı ayınd:ı ~ı,.mıştır. 

Stefoni, kuzey .şimal -
ha 1 yada ~Jou fa 1 k a tıP-tlen 
lıavalanar~k lrıgiliz So
malisimlen Uerlwra)3 ka 
dar durnıadan uçuş yap 
nıak surelile 24 saulle 
4~66 kilonwtre uçıuuşluq 
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Mersin ı L A N 
---

P · Mersin: Alay Satm Alma Komisyonu Reisliğinden: 
iyasası l - Alayııı hir s•·ıwlil ihtiyacı ol,ın on hin iki ~tiz 

_.,.,... .. ._. __ 
K.<; . 

l•c.nıu k .. k~pr~~ 
larw 
k"pu nıalı 
kozacı parlağı 
lan~ \~iğhli 
\~r·li • 
s,ısa 111 

Fasuh·a 
Noı.u; 
ıt~t(~İ nıe ~ 
kuş \' euıi 
llun; tları 
ç~lti~ 
Acı cek. irdek ıçı 
'il • 
iOz ı • !ile~~r 
l\ata ;e 
Nişadır 
Çay 
::-ille Şekl r 

lldılı.ta 

' » ecnebi 

K. s. 

49 
47 
45 
~ 
~ 

l 
_ .. 
' ::> 

1 1 50 

7 
4 50 
7 

6 

3, 75 
7 

37,50 

29 
97 ,5 

16 
245-~50 

., . 
~alay 
nalaar 

» \~ll va l ı 

Arı•a A 11aclol 
,, y.-.rli 

ı·· . .. 1 r11ıc 

Ça vtt~ r 

. 190 

7b 
. 3-, 

2-87 ,5 
15,75 

3 
il,,... 1 1 g, a \' \ •~ rli 9-,50 
1 . "' 
"11laou toıu 7 5 
SabuaısafızeyliuY. 25 50 

' ikiıu~i 23 
-lStt darı a 25 

~ara lıiihoır !S5-86 
ilce Kep~k 1 65 
~alan » ı 65 
ı ,, . 
cır ~odenll 

Yıaıar Çukuro Va. 3-, 

,, Anadol 3 25 

----·~-

Borsa T alğraflan 
• :ırım: • 

isi mı bul 

'rürk altunu 932 
18l~rlin 

[)olar 

~'ra1tk 

Lir~t 

t>21 --25 

79 - 75 

12 - 03 

9 - 66 40 

' ............ ______ ~·~----
Y ( N i MERSİN 
~üshası 5 kuruştur 

~bone l Türkiyt Hariç 
~'•iti için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

için 

~Ilı aylık 600 

Oç aylık 300 

8ir 
ayJık Joo yoktur 

~liıın geçmit sayılar 20 K. 

Jooo 

5 00 

kilo luru Fasuly: . sınııı 13 Tt• nınıuz 935 lt? )'a -
pıl;ıenk :ı•;ık eksihu11~siru~ istt·kli~i çıkuıatlıgıruları 

• ~ ksiltnıe 23 Tt>mııııız 925 saat 1 O ela yapılmak 
üzre talik ellildi. İ~l .. klilt>r mtız~t'ır giiıı ve saaua 
Kışlada Alav S.atırı .\lnaa ~oıuisvonuruia bullilı-. . 
11wları l~zı · uclar . 

2 - Tahmin fı)· ~•l sı • kiz kuruştur. ~lnvakkat teminat 
:.ıhmış iki liradır . 

3 -- lsleklilt•rd4~ karıuni iJı.~uıPtgah \'esikası buluna
c.ı k ı ı r . 

4 -=- lstt>klilerden fazla hilği (iğrenmek ist~~· •~ nler f\\Ş
latla Salrn alma kon~İS)'Ontrn . la şartnamelerirnlen .. 
üğı·t•fü~bilirter . 

1 l A N 
Mersin : Alay Satm Alma Komisyonu Reisliğinden : 

1 - Ala~ IH hlr ~·wrı.-lik 8400 kilo Nolıı111\rnun 13 
Tı·nwuız 935 le yapılacak e1çık eksıhmesirıe is
tPkli Çıkmadığından eksihnw giinli 23 Temmuz 
935 s:ıat ona talik Nlilıli. istekliler mezkı'ar gliu 
ve ~aalla Kışlada Alay Satın alma konıis\' Orıurula 

"' . 
bulunmalara lazımdır . 

ı 2 - Tahmi11 fiyat b~ş kuruş 30 santimılir. lluvakkal 
1 lenıinal otuz d(kt liradır . 
3 - l~tekliltırde kanuni ikanwıg:llı VP.Sika · ı hulurıa -

1 cakıır . 
4 - - lsh·klilı·rdt•n f;,zla bilgi istey .. rıltw Al.ıy Satırı al· 

1 ma komİ.")'Onuıulaki şarl11amesiııdt>n üğn•nirler. 

' ,---------------------------------------
! . ~~~~(~,_ı}i~~~~~ıcii v:mı~~.~a!i }~~~~~~nsi;cil J~fwi-
111111 475 cı rıunıarasmda Omt•r C. Nuuıarıi ve ştıriki 

kollt~ktif ~irk.-ti uııvanı ticarisile 21 -1 930 tarilıiıulen · 
1 

1 
beri nıukayyt>l ve miisPcctıl olan miiessesenin şerik-

leri la rafrntlan Noterlik len musaddak ('la ra k ~4~li rilen 
1 .., 

feshi şirket b~yanııaıuesi iiz ı •rrne şirketin fesh Pdildi -
1 ği hususu Ticaret k amuıtı 11 t 50 ci ve fesh edil~n şir 
' kt>liu tasfiy•~ memurluğurıa şiirek~lmn iuifaliylt~ Ömer 
1 
C. Türkmeuilli'ııin ticaret kanununun 212 ci maddesi

: ne tevfi.kan SPÇildiği husu suda ayni kaııunun 215 ci 
· nH.uldesırıe levfıkan 15 7 935 tarihinde 475 uumarah 
1
sicile kaJl VP lPscil •~dilıliği iları olunur. 

Mersin Ticaret ve Sanayi Odasmdan ; 1 
1 
1 Sicil No: 862 Sınıfı: ucuncii 
1 ,\lt•rsirıiu Kirt!nıitharı~ ·malıalltısirıde hadrahamarıu 
sokağında No lu evde otur,uı Tiirkiye Cumhuriyeti 
talJaa~ınclan olup }lersinin Nusratiye mahallesinde Hii
kıiml'l caddesirul•~ Azak zaılH harımda 14 No.lu ,·eri 

"' 
. karıuııİ ticarctg~\h edirıen~k 15-7.935 ıarihirıdtırıbP.ri top -

ı 

lan maılen kömiirii ithal i ve zahire ihracı ticarPl ve 
kotuİS)'Oııculuğo i~IPrile hğı·aşan Öıııer Cevllet Tlirk -
nwnilli'rıirı ( Öuu~r C. Tiirk merıilli ) ticaret lakahırıı 
Noterdt·n la~ılildi getirnırsi iizt· riıw 11-1 935 larilıin

llt~ 862 numaralı sicilt: ticaret kanuııuıı 4~ ci madclP. 
sııu• gört~ ka~· id ve tescil Pclilıliğı bildirilir . 

: ~--~------~--------~------------~~~ 

Nö~etçi (czane 

Bu Akıam 
S ğlık Ecziirıesidir . 

Yurtdaş 

Onpara harcarken 
1 

bile kimin cebine git· 
tifini düfün: 

Kahve Yerine 
Likör içiniz 

İnhisarlar Müdürlüğünden: 
1 - ~lt•nılekNimizin yPlİ~tirdiği nu~~· valartları yapı · 

lan ve lw~ı ilt>rirıcle hile çok ~· iikst·k hir iin alaıı Likör 
ı~rimiıden lıalkınıızın daha eok islif.ıdt~ •·tmrsi ve lı ı· r . 
k atlelı ini hi r fic .uı katı ve cteg·· ri nlle içrnesi ve rniisa 
firlıı ri ne de ictirehilnu~si icin idarflruizen hih tik hir-. . . 
fe el a ~ ;)r l ı k )' a p r 1 n 11 ş ,. c 1 · :\ ğ ıı !'.i ı o s -g 3 5 d r n i l i b a r t • n 
fıyatlar şö)· l~ee inciirilmişdir : 

Birirıci S111ıf Li~örltır: ıoo S.L lik so S.L lik ~5 S.L.l ik 

ŞiŞP5 İ Ş iş tı si Ş i · t1 si 
Kr. Kr. Kr·. 

Çılı~k 

dutlul 223 123 58 Ahu 
Kassı } 

İkiuci sınar Likörler • • 

Mt>ula l Giil 
v· ıs ne j 
~la·n ti alin a 
Kak:· o ( 
N :ı IH~ 

183 103 50 ' 
Port,ı,al ~ Katran 
Saı·i 

1 ı\ hın 
Turu ııc ~ • 
\luz l 
Bt>"Prıdik ~ ~ 

~araplı Likörler . . 
Vermnl \ 08 68 50 Kınakına } 1 

2--- ller Bayi; rlind.- lmlıınan Lik()r Vt ~ rprnıu l

liırın ç~şit itilıarilt~ mi~tarlarrnı 30 - Tc ıuıııuz - 935 
akşarnrna k~\dar hir~r bf'yaıuıaıue ıle iclart•mize hildi r .. 
meğ~ nwclıurdur . 

3 - 1 -Agustos - 935 t:ırilıillllt•u itih:ır~n her bayi 
elinde bulunan Likür \'e v~rnıutl~rı idare anbarma 
gelir.-.cek ve rski l.>arıdların ~(jkdiirme Vf' )' tıniler· inin 

yapışclrrma işirıi; idart>mizde lPŞtı~ kiil t~d r. rı he~ 't'l lıu 
zururıcla uapt.ıracaktlır . 

4 - Halkııurzın da 1 - .\ğ11slos - 935 ıarilı i nd t•n 
~on alacakları Likör n~ Ve rnrntlal' icin vuk·ıı rıcl a k i l is-. . 
'••yi göz Uuürule tutumları rica olunur. 16-20 --24-28 

TARSUS 
IRMAK. LOK.ANT ASI 

Yemeklerinin nefaseti, mevkiinin gülelliği, ha
vasının temizliği ile tanınmış Tarsusun en eyi lokan· 
talanndandır. Lokantaya son ·model bir Radyo getir
ler~k muzik ihtiyacı dn temin edilmişdir . 

Tar~usa gt>leııler hurada çiçPkler ar~ı s1111l a 
ve akar su kenarmda hem yemr.k leriııi yer 

l11r ve ltenide asude hir vakal gpçırmiş ol urlar 
2 10 _.. "9------.. 
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i l A H 
Askeri Satm Alma Komisyonu Riyasetinden : 

- :\l:ı\ askı·riııiıı hil' ~l'rwl ı ~ :lıll\: ('1 ol;Hı 'Ilı lın; . . . 
hin kilo Sıgıı· t'lİ kapalı ·ı .. ıd u~ulil" t·~sılıııw~t~ 

konuldu . 
2 -- Eksillıııt' 4 .\ğııslo>oi 935 s:ı:ıt 1 O dadıl' . Zıarfl.ır 

saat dokuza kadar :ılııı:ıl-ılır . Dokuzdaıı ~oııra 

alırını:ız . 

3 ~ l u "' :ı k k :ı t t .. nı i ıı :ı l \ ıt) s ' i"ı il. ' ı · l 111 i.;; ~ ı' ~ iz l ı r a ı \ ı r. . . . 
Talınıirı c·dılı·ıı fn:ıt c · ıi ı ı kıln..;ıı i4 l.ıını~ ur. 

4 - İslt•klılt•rılt~ k:ıııu11i il\anıı · tg:'ılı \' f'sık-·~ı \11 ı l11ııa 

ea ~ lı r . 
5 -- Ş:ır-tııanu~lt•ı· .\lt~l'~İrıdı~ Kı~bııladır. () ılı:ı fazla hil · 

~i t>tliıınwk İ:-'lP~ t>11IP\' ~:ıl'lııaıut•lerdt•ıı iigren .. \ıi
lirl...-r . 

6 l~t.-~lıler 

. -------

As~eri Satın 
1 - Alay ltayvaııl.ırınırı h ı r ~··ıu~lik ilıliyacı ol:ın sek

s~ıı S+'kiz hin kilo arp :ı.::: .ıçık "k..;ıltıuPyl' koııultlu 

2 - Ek si il nı H 4 . \ ğ us tos 9 3 5 sa :ı ı J 1 ı l t~ K ı ~ 1 a ti a Sa 
ıın alma konıisyoııuııdadıı· . 

3 - ,\luvakkal lP-minal iki _yiiz otuz hiı· lir :ıdır. Talı

miıı etlil•·o fİ\altla i"ıc lıucuk kurustıı'r. . . . . 
4 - fstP.klilenle k:ıııuııi il,:ınıPlg:ila v.-sik:ısı h11lııııa-

ca k ll 1' • 

5 - Şar lrıanıtılt}I' .\layd:ıdır. Baha fazla lıilği <ı.dirıau·k 

islt1 YP11IPr ~artııanu·lt•rılt>n ()iirf'rıPlıilirl.-r . •' ~ rı . 

6 

~ 
ı 

l~Lt·klilPr 2 m:ıdt!Pki z:ııııaı ı d ı ~onıi~~<Hı:ı nıiira-

t•:ıatl:ırı ih'\11 olıı11tır. 2G•23•30•1 
~~E::==3E:::::.3E~· z:::;~~~oo 

~~I 

Remington Yazı MaKineleri 

Gramofon ve plaklarda büyük 
tenzilat ve her nevi kol, cep saatları. 

Acentesi Vilyam H. Rıkards - Mersin 

HAliS [DiRNE ve KAS~R P[YNiRl[ff i 
Kışlık peynirleriııiz it;inlı!c; düşünn1eyiniz 
fennin son terakkiyatı fü:erine yağlı, temiz peynirler hazırlanmıştır 

mersin Souk /lava Deposuna 
müracaat ediniz • 

17 Kilo safi hazırlanmış ve tuzlanmış. halis 
Edirne peyuiri tanekesı ile beraber 4.5 liradır . 

Alındıktan sonra muhafazasıdu Souk Hava 

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

Kaşar, Peyrıirleri 
Yağlı Balkan peynırleri ayarında Ş marakh ka-

şar peynirlerimiz piyasaya çıkarılmışdır . 

Balya ile almnk isteyenler depomuza. mürucaat 
etmelidirler . 

Her halde çok fayda göreceklerdir . 
Mersin - Souk heva deposu sahibi Selim Şemsi 

38·50 

Yeni Mersin Ba sımevi - Mersin 

• 

Mersin Gümrü~ Civarm~a~ır 

l f.,. 111-! \' i Ec'z:ı \ i . 
ı ı lı lı ı y f' ' y •. d i ,. t ~ • \ \ -

rııp;, 111ii~ı:ılızı·1-.ılı h11-
lu1111r 

Jj 

1 lı q 
·========i• ı 

1 1 

Yurttaş! 
· Ülkeni korumak isti
yorsan Tayynre Ceıni
yetine aza ol. 

On 

~ PLICA\SI N O 1' 

Pek çok kişilerin yüzünü 
güldürmüştür . 

Doluzuncu Tertip Oör~üncü Keşide 

Mersirı Ticaret ve Zahire Borsası 
19-7-935 

.laa im ci rıs Nereııfu Malnulu 
Olduğu 

Yulaf T :ıl'~\l:i 

•• .. 
Mt·ı ciııı• · ~ '' 
Yulaf 

Cuma günü borsa 
MiKTARI F. ı 

s:. G. g, s. 

;!1)(10(11 ~ 

i)Ü( ı ()ı ~ 

l f)ı)() 8 nı,f> 

:10()0{ 1 ~ 

satışları 

ŞEIL\IT 
-==---=-- ~ 

.\1. V. il :ı zır 
'1~nd11 il:• zır 

" " ~lt~rsiıı :ınlıar ı haft:ı 
Z, kalılırıl:u~ak 

• 


