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İktisadiyatımızın bir inkişaf noktası 
Panayır Bugün A<:ılıyol' 
Başve~il Hazretleri istanbuldan izmire geldiLr 

Panayırda 900 pavyon var. İzmir 
yesi bircok tedbirler aldı. 

lznıir 25 (Hususi m~hnbiri
mizden) - Beym•lmilrl 9 Eylul 
panayırının hazırlıkları ikmal 
edilmiş ve dokuı yüz pavyon 

beledi-

kurulmuştur Panayır meydanı 
bulvardan Basmahaneye kadar 
uzanmakta dır Pann) ırda muh · 
telif eglence yerleri de açılmış 
ve izmir belt•di) l'Si ta .. ~fmdnn 
40 bin lira sarfedilC'r 'k iıer ta. 
rafı tanzim eltirilıniştir. 14 bin 
lira. sarf ile ) aptırılan panayır 
guzınosu her türlü konforu haiz 
bulunmaktadır. Bı>ledi) e esaslı 
tedbirlerle lokanta ve otel fiat 
larında da tenzilat yaptırmıştır. 

Panayır yarın (1 ugün) Baş
Vt•kil ismet pa a Hz. tarafından 
açılacaktır B şvckil Hz. nin l 

hugUn GüJcomaJ vapuru ile İz
mire gc: lm ·Itri beldennı"ktedir. 
PanayJr için vapurlar vP tren .. 
lerle ) üzJerce kişı gc lmekt<'dir. 

. ~·!1•) ır komitesi bugün Va. 
h Kazım patanın rh asetinde 
son içtimaını yapmış. ve bun
dan sonra dn her pavyonu nyrı 
ayrı gezerek tctluk etmişlerdir. 

f> lrt C(' C clr.n 
E lK 1 m t pışa tiz. 

Pnnayı a birçok ecnebi fir

malnr do. iştir-.k etmişlerdir. 
pavyon sahipl 1 rinin nrzusile 
programa bir l' pavyon müsn· 
bıı~ası ilave' dilmiştir. En gü-
7.d payyun tanzim ed~n mües

se. e tal:dir ed'l"cek mükafot-
landırıln,.aktır. 

Denıiryollarmdaki t<'ıızilıH 
--------------------------~--------Sebzeciliğimizi inkişaf ettirecP.k ~;ı ~anıle~ir 

Tenzilattan sebze ve meyve ticaretimiz 
istifadeler temin edecek çok büyük 

----.-.-0~ 

T~.rk.i~ e, iklimi v~ coğrafi 
mevku •hl arile Akdeniz hav
zasında en müsait şnrtlnr al
tında her türlü sebze ve meyve 
yetiştiren bir ülku olmasına . ve 
istihsal knbiliyeti pek Zi) ade 
bulunmasına rağmen gerek iç 
P?~arda, gerek dış pazarda ke'n 
d ısıne mümasil mL•mleketl"re 
nispeti~ yapabildiği meyve ve 
~ob~e tı~nreti hiç birşey mesa
Oesınde ıdi . 

~u sahadn milli bir inkişafa 
zemın hıtzırlan1ak ı·· d uzum unu 
u~nn Devlet Denıi" olları idn-

resı 15 Ağustos tarihinden iti
baren y .. ni ve tenziJ.ctJ b t . 

• ca ı ır arı 

fe tatbıkine 1 aşlamış l ulunu) or 
~vvdcc ton kiJometrt;si 5 25 k.uruş olan scl.zt: ve me) ve n;k 

lıyatı tam vagon hamule ıçin 
tonu 2 ve perakende nnldiyat 
i~in _is~ tonu 2, 75 kuruş indi 
rılmıştır. Bu tenzil, ) üzdn 60 
nlshetini bulmaktadır. 

Bundan &) ra bir müsnad 
olbak üzre muht lıf ncviJcrden 
se ze ve meyHlerin bir vagon
da nnkline müsaade olunmuş 
t~r .. Malın iyi bir surette sev 
anı ve muhafazasını temin 

maundil mal ıobipl •rine va-

gonlarda ldr muhafız bulundur -
n nk müsaade si de verilmiştir. 

Bu tudbirkr SB) sinde seb
ze ve mc) vem izin bü~ ük şehir 
lerdu daha mü ait fiatlarln sa
tılarak istihlak pi) asasının gc>-
nişli) ecegini kuvvetle umuyo· 
ruz 

Bundan başka nzı rnınta
ka müstnhsillcri tarife ücretle
ı·inin yüksekliği hnsebihı mey-
volerin <'<:nebi pazarlarına sev
ki iml anı bulunmadığını iddia 
Ptmı kt idiler. 

D vlet D"'rnir) olları tara· 
fmdan yapılan bu mühim ten
zilattan sonra meyve ihrncat 
ticaretimizin de nakıl nokta
sından pek mühim koluylıklar 
ve yardımlar ormekte olduğu 
aşikardır. 

Kuru eh P n, kliy,ıtı 
mi 1 et ıstihsalinde ve 

ti r tinde oldukça mü
m vki işgal ı den ve 

istihsa ihraç kalıiJiyeti pek 
geniş c;) uru sehz nakliyatı 

cvvf·l urni tarif y• tabi hı-
t l nakta idi. 

Bu maddel r:n son seneler
de ka\ d ltigi nispetsız kı) met 
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T 1. ~4 1cmmuz !12~ 

E 1" p n 1 Bugün Açıhyor. 
Konle~jan ~ararnamesi , Yerli Sanayi Böyle Korunur 

'Altı avlık krırarname Hari~ıtPn (lll'Qiriopıı girmiyec< 
neşredildi. ------/ rş i11ieııvel, f rş·fosaııi, /({u 111•1 

ewd, arlr.rlle ı J> sm sN ıı ,;/l 
üç O)'ıııa elit allı a •/ık d vre ıçıt. t · 
hal rr}tnti'li göst r rz kara111a111 w· 
bu kuı a nrım-ye baiflı liste usmi 
gaztf.- ıle illill edilmiştir. 

1iıh m esrısları ılılıva ede11 bu 
karam me kırk 1 ün sowa m ı 'i)'dt 
f!trrc ktır Şımdı; e !.adar ı r d imiş 
bil tl'i<ı•ı ko11'u}a'l ~aramam l.rtn· 
dekı b!ittin ltükı 11 er bu /.' r 111 f/U 

ı/e bir raı ı top' ıı aşt.r. 

~alışması yasa~ olanlar 
--·-.,·--

~\f uvazaay~' ını saplı1ar 
Ktiçuk s 111 .// ıruı Trı. k ıı .. ta1.ti'' 

/ 1rma l ı 'ıslsi ha" ııml kı nu· ı ı 
t t 'k zta.;ı bır , 11 e.ı• l ba~lıır dı ı 
bıru.cı ı1:.ı71 o'arak bu/Jtrl r t r t· 

ltr V<' d lıa baz 1 ecı eb · taba/c1t-ı · • 
lerilıdt11 meı et/ 'dl. 

11.ı er ver /J, ine gch buul .r· 
dıı11 bir kısmı d ıklui11lar111111 t ,/'ela 
/arını tir ıştim k 1 , vle mdt ( ı 

1 ltşmak •ribi bir lıılt ;(J/11 bulmuş· 
lr rdır. 

Ka111111en ş:dd /it yasak ola11 bu 
muvaza'ıı11 il ö11ü .e P.· r l ııe lazım 
dır. 

Ziraat VeUleti Vilayetlere mü~im bir tamim g4nderdi. 
daha mükemmel İzmir ustaları 

müsait sekilde 
~ çırçır topu imal 

ve daha 
ediyorlar. 

!3ı.1sit bir ima/eli ılfm rıı yda11a 
gettrebılece ri rarır top/armm ecnebi 
memleketlerdm kıilliJ'ttli mikd1rda 
ulıal ed ldıb ızi • örerı 7iraat veklileti 

r ·ı s fit top ıllt ltr.e mümade et-
111 mtrı /, ı ar/aştı mış J a/111z ılıtıra· 
cıı kfı fı el erk kadar memh-ketı uiz 
l· top bulu amad'J!ı vt Mktın d"· 

rı.l 11asm 1 r ı '11etı im lctlarm drı 
1 ~tıre 11iı1 ul'fı 11azorı dikkate alı· 

1ıarnk soıı d a ,•/mok üzre bazı 
lw;ıt l'r şart/ ır/a ic.ıb kad.ır top 
ıllı lin miisa.ıd, ııermi~ ve bu sene 
içm l tiı m r1111s adr. edi tmiyecelfim 
btldmmşti 811 w raJ!m'ıı ı·ir. t ithal 
mlıs 1 , st I lebi karşısmda ka/011 
ı;rktıl t al k dar/ ra 111ilıim bir ta· 
ı ı.m L ı damıo:' r. 811 tomimi11 ban 
fi ırnı mı tıy11e. alıyoruz: 

cÇı çır toplarının ı• rli usta/ arı. 
mız tarafmdan yapr/abilrceği gerek 
cıv r1111zd'1 ~·ap 11/ar b11lu11ması ve 
ı rell /zmır 11 ta'arwm bütün i-:· 
mır ,'/zliJ oc · ı k~rşılamakta r/.ra<;i/e 
s blttır lzmlr fcıhrikacılo•ı ş mdıye 
kadar hiç bir too itlır.l tlmemiş ~·e 

bir müsadr. d i~te111er ı;/ rir. 
Memleketınuzdtki us ra rai!· 

bel edilmedıkre ı·e yerli mumultit 
salılmadıkrıı hazırda istcm/ l lfi ka. 
<'1r mal b11l11111nıracv1tı ab idır 
V ı it nr llara rağbrt edıln ,, e<: irz 
Vt ı erlı ustalara iş ııtriltn"mes/nitı 
J 'i11e sebebini11 ıtlraliitrı tacirJeri11 
al"' ara luu şı göstermekte oldukları 
bazı sulwletler oldulfu anlaşılmak· 
ü.dır. 

Yttli işçiliği körltmiirmtmtk ııe 
lıatta ll)'a11dırn ık, olmıyanı da J a. 
rat111ok gerek lıükümetin ııe gerek 
/eri/erin en nuihilll bir vazifesidir. 
Ru ta .. ıfe lur bir suret ve bahaı e 
ile ı'ıfllal olun111amalıdır, Bu mest· 
lede fi at cilıeti de mevz ubalıso/amaz. 
flarire!l gösttrdii!ı ucuzluk bizi ta
maa düşürmemelidir. Hatta bu kabil 
ucuzluklardan nıtmlekt.t nam ııe ite· 
sabma korkmtılı;·ız. lzmir ustaları· 
lllfl /iat hususunda bir itidal daire· 
sindt hareket dllltleri11i!1 temini f z. 
mir vila)ltfi!ıe yazıln11ş 1ır.,. 

iş l>aııl{HSl ()11 )"HŞl ~1(]a 

Ban~a mamf e~et i~ı;sa~iyatına büyü~ hizmetler yaptı 
j Dil ~urultayı dağıldı 
i Cemiyetin yeni merkez 
· heyeti set;ildi. 

kutlulanacak. ~ugün onuncu yıldönümü 
Mersinde de bir toplantı tertip edildi 

lsta11btıl 23 cA,A• - T. D. T. 
C Umumi l.Jtiplilfiude11 : 

l ikinci Türk dili kurultayı 
bu,Iı1ıı bitmiştir. Kurultayın stçtiffl 
umumi mukr.z heyeti şudur: 

Bugün Tü k~~ ~.iş .. b~nl·ası
nın onuncu yıldonumudur. Ban
ka on yıl evv"'"l bu ıriin az. dene 
celc kadar lıir sPrmaye ıle. ku· 
rulmuş fakat kuruculuk ve ıler
le) iş disiplininde? aynlını).?r~k 
meml\!kct jktı ,adı\ ?t~na bu) uk 
hizmeti r) aptığı gılıı kazan.dı
ğı geniş itim::t.!a beynelmıl.el 
banka~ılık ale nınde dt' gemş 
bir otorite eld et ~iştir. 

Bugün bankanın geride şe-
refli bir 00 yılı durmakta.dır. 
Hiç sarsılmadan tıirçok müş
külLri yenerıık ilediyen bu 
milli bankamızın iktisadi kal
kınma savaşınJa üz.erine aldiğı 
işleri rnuvaffakiyetlı· başarmış 
olması da fi) rı bir hususiyet 
taşımaktadır. 

Bankamn onuncu ıyldönü-
mü münase•ıetilc Gnlatasaray· 
da l ir sergi açılmakta ve bu 1 
gün açılacak olan 9 C) lül p~ 

tenzilleri ka şısında ıhracat ti· 
careti h men leva kuf ctrnJş 
gibi idi. Dahildel<i bazı istihsal 
m nt~kuları fiat düşüldüğü yü
zünd ·n dış pazar ŞÖ) le rlur~un 
ıç pazara bile böylP mal sevk 
cdılmi ·ordu. 

kuru sebze ticnretini canltilı 
dırmak için nakliyutı dilha çok 
müsait olan hububat nakliyat 
tarifesi bunlara da kşm'I edıl
miştir. Bu suretle bu suhada
da aıami tenzilat yapılmış ol
maktadır, 

Raşkan: Saf/ et bey "Erzi11can 
mebusu,. Umumi kfJtip : lbralıim 
Necmi bey, Mulıasebec/. Besim Ala· 

la ı' bey cAksaray llltbllSU• 
Azalar : Ahmet Cevat bt.y "Ça· 

11akkale mebusu,. Celôl Salıir bey 
«7oll':utdak mebusu• llasa11 Reşit 8. 
( u~ mebusu) izzet Ulvi bey (Afyon 

meb11s11) Naim lfazım bey (l(o"J' ı 
mebusu) Refet hey ''Urfa mtbı. ıı, 
Viıkup Kadri /Jty " 'vlardill nıtbu 

2 - Ye11i umumi merkez ı~ 
bugıin k11rultayıia11 sonra yeni ı 
kan Saffet beyifl bıışlla11/1J!ı at 

u uuııni katip lbrnlıim Ntr·1ıi mu • 
sebecı Besim Atala/, ~ n Alımet 
Cevat, Ali Canip, Ji Rrşit, iz-

i, b ı K :ı~ı ş ı' e bııı.ıhrınclan hıri ~i zet Ulvı, f\ atnı it ,. Refet 
Yırında da bir pavyonu hulun- bty/erdm mürek ,, •

0 
toplan· 

~aktadır. Bu sergilerde iş b:ın nuştır. 
knsmın kuruluş tarihinden beri l 8u topfontıda, )'tni seçir11in bü· 
kazandığı muvaffokiy~tler geniş J uk inder Oazi Hz. nin seııgi ve 
emnİ\ "t ve itim"dı ıznh edecek e/Jı>mleri ilt o'dulfu düşünülerek 
grafikte1 ve kurduğu fabrika bu inamı karşı bütı;n varl~ı ile 
1 \rm ı•serl ri teşhir edilecektir. ı dıl ı~ille c.wdan çaltşma~a andiçıl· 
Banklnın onuncu yıl dönümü miş, bu a11dı bildirmek ve he; ' 
münaselJt:tile iş bankası tara- srzygılamu sunmak üzre başkan il 
fıud. n lıu ak,..am bol diye bah- 1 t.w Reisicumlwr lfz. ı:l bir arıza 
Ç sinde bir toplnntı tertip odil- yazılmıştır.. 

1 Csk! U. M H, i11de bulullduğu miş \'e birçok ıevat çnğml- 1 halde rtsm! vazi/eltri hasebile bu 

mıştır. 1 seçime irtmemış olafl orta tedrisat 
Banka) ı her sen'! hirnz dA· umum mQıiürii Hasall Ali ve Müze 

n tekemmül ettirerek Türk Jer müdürü f-lcumt Llibeyır be;lere· 
n ·11 tinin bankncıhktnki mu- de birer trşekkür mekiubu 1·azıln11şfır 

ffakİ\ etini biitün dün) aya 1 Um11mi merkez heyeti pazar/! ı· 
tanıttıran iş bnnknsı mensupları 

1 
nü saat oıı be~te Dolmabalır~ sarr . 

nı candan tebrik aderız rında lopla11acaktır. 
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Mıntaka Kongresi 30 Ağustos için Askeri Terfi Listesi Yüksek Tas~ika ArzedıWi . 

Cuma Günü Adana Hal~evinde Toplandı 
Büyük Bir müsamere 

hazırlanıyor . 

. \nkara ~5 "llu~u!'İ,, :\skari ttırfi Iİ!'\ltısi lıazu·lall' 
mı~lır. Bugiin Heisicunıhur llaırt~llPrirıiıı tasdiklt·rit1• 
arzf~dilnıt'k iizrc ljsteler istaııhula günderil~ct~k ,,e 
a~· ın ~· irnıi Sl'kizinci giirıü ilau •~dilrce~lir. Yeni ve mütesanit heyetler secildi. Eski 

heyetin raporu ittifakla kabul edildi 

ao Agusıos Zaft·r \' I~ 

l Ta\'\'are ha\'rnnu SPrt•fiıw 
t ~le;·~i n Ta\' \lH'~ Ct:nıi \'~ti Nafıa i~tisat Ve Maliye Ve~illeri İstan~ula Gittiler . 

ldnı:ırı Cemiyetleri itti
fakı Çukurova nuntakası 
kongre i mınlakaya dahil J 

ftlersirı fdmau.Yurdu, Tar
sus İcf rnfrn yurdu, Adana 
idman yurdu, AdJırn Toros 
!;por, Acfaua Seylrnn spor~ 
Adana spor murahhasla- 1 
r trılll istirakivle Cuma . .. 
f'İiııii !\<lana IJalkevi sa-
lonunda sapıldı. 

Kongreyi :.ıçan rıırnlaka 

ı·c isi Çoşkun bey biitün 
klnp murafılıaslarının grl
miş olduğundan nizarıırıa

nwye giJre kongreyi açtı·~ 
l.'1111 ve uıiizakeratı idare • 
f' tmek üzre bir reis ve iki 
1 ~itip seçilmesi lazımgel
diğini süyletli . Seyhan 
ilalk Firkası reis vekili 
~imyagcr llustafa Hifal 
hey reisli~e ve ~lersin mu 
ralıhası llayri ve Adana
dan Cabi beyler de nıiil

tefikan k:\tipliklere seçil
diler. 

llurahh· slarııa sahihi· 
yr tnumeleri tP.lkik ctlil
dikte11 sonra riyaset maka 
mı salfıhiyetnamelfrin lam 
olduğunu ve ruznanwye 
güre müzakerata başlan
nuş olduğu rıu süyliyerek 
rn111taka lıeyetini raporu
mı okumaya devet etli. 

~lmteka umumi katihi 
Zeki Kasım hey çok mu-; 
fassal olJn raporu okuma
ya başladı. 

Sözden çok işe k ıynıet 
verilmiş olduğu kauaall 
unuırui idi. Gerek kuliip
lerin çalışması yolunda 
alman tedbirler ve gerek
se Çu k u rovada ~poru n 
ıekam iil ii için yapılan 

uğr·a~urnlar umuuı1 hir 
takdirle karsılandı. • 

Ha porda lıeyelleı·i n 
-:alışmasma a)· r·ı ayrı yAr 
verİIİ)'OI' ve hepsindr. de 
ltir . aksaklık göriildüğii 
işaret ediliyordu. Mmtaka 
lı eyrti bu sene dolgun 
hir çalışma ile heyeti umu 
miyeye hesap vermiş hu 
lnnuyordu. 

Rapor lıa k k mda sllz 
alan olmadı ve mınlaka 

l . . . 

lıe~' Plİ illifa~la tehrh·e 1
, tarafıtHlan büyük hir nıii-

edilcfi. · ı !'iamPre \eril~cP.klir. 

. ı\lıralaka r:iporunda alle I Müsaı.uHre. Valimiz. lla- j 
tıınu~ hu sene daha hiiyiik j 'l.llH heyın hııua~·pleruıd.- 1 

PllflUHHİ\'Pl vr.rifmPsi ici" \'e fl:ılk Fırkası rf-lisi NP l .. . 
hiilçHye tahsisat konulmuş cip Mrcit ke~ io riyasetlt>-
olduğu izah edilivordu . ı·imle ol(}ca~lır. 1 

t • 

M 111 taka ndsi Cosk ıı u ht~ v . .. 
atletizmin eheıomi yetini 
le ha riiz ellirerP. k g•rncli .... . 
ği n hu na da ha fazla rağ-

het göstermesini ve lwua 
futbolun ikinci derc1CP. bir 
spor tf!lftkki edilerek en 
cok atl.-Liznı iizPrincle dtı-
• 

llalkevi t~rusil ve mu -
siki şu heh•ri çokta 11 \wri 
g•'CPIİ giirıdiizlii çalışara f~ 

hazırlıklara <lt~vam etmek 
tHdider. 

Tt·ııı~il t~dilt>cek olau 
pi~Ps ((Sal\aryamn Tayya
recisi» adlı cok ı·ulılu uir . 
eserd~r. Piyes ve hazırlık-

lar· hakkınd·n yarm tlalıa 
fazla izalıal vı·rec+\giı. 

.\ıı~aı·a ~5 uııususi,. Nafıa v~kili Ali, İklis:.ıl -.e, 
kili C.-lfıl, Vt~ .l'lalive vekili Fual luwler tliin lstanbll" . . 
la lıar·ekel dıuişlerdir. 

Antalya Hattmm Vazi [sası 28 Ağustosta Va~ıhyar . 
:\11kara 25 ''Unsu~i,, .\11lalya lıitllıntn \':lZİ ~s:ı' 

rsmi 28 Ağustosta ~·apıl:.ıcaklır. O giin merasiıud~. 
lnıhınnı:ı" frt.re Nafıa ~lii~IP!"i\r'I Arif vt~ OevlPt l)euıı • 
volla n u mınu nıüd ü rii 1 hralıi nı Kenı : ıl hP.vler .\f von . . ... 

~idPeek (f"\rd i r. 

Temyiz Mahkemesi-' 
• 

nın kararları . 

A ıı "a r a - Na fa k a \' t' ı· 
ıutığP- mahkt'ım olup La 
ilamda güslP.rilt~n öı.leuıe • 
~artlarıııa riayet etmi~·en 
lıo"clu, ııafakaıım k~silmfl 

• 

i 
Hi~at Bey 

.. 
\'ih\vetimiı ııiifus uııl . 

rulnrnsı lazım g1-1ldiğini 

izalı t~lli. Ve hiitçt> de uy
nrn kabul edildi . Bunu 
miiı.e:tkip ruzııanırnin cli
ğt~r kısımlarma gPçilıli • 

Futbol lı1-1\'etirıin vazi_ 
Vilayette · geçici ~i vp~· a azahılnıası hak-
Hastalık yok. f,11ula dava rtnıişse c.-zai 

diirti iken niifus 011111 

m iiıl ii rliiğii k ii llii r şu be 
m iid li rl iiğii ne la y in edil 
Nihal hey cuma giink 
•~k~persle yeni vazifosir 
lıarekel Plmiş ve islaS) 
da bir cok tloslla rı tara . 

yeti iizt~rirule çok lıeye- ltiiknıiiıı, hukuki da va 
Car l , .. ıak'l" 1 r ol l Vilfıcetiıı hic bir tara-

• 
fında n uğu rlaımuştır. 

. ı ı n.ur (. ~a a l U. J • muhak(•me5<iııin netictı~ine 

Bu me~·anda hu s~ıw ful- fınd:ı sari hastalık olma- lıırakılma~ı lıakkmda ihli- Su Munakasası . 
bol lw yeti ıı in ld ii plm·i 11 d ığı uıtrnır : 11 rı i )'etle ha lwr l:if ı :'\ r~\ 1ı n su l•~ gt>lıli Ai ıı-
i ti razı nt ve luikrnı raılo - ı .. 1 ı .. f ı · ~··- ~ 

a 111011şt11· ıue\Zll o ara1' dtrn key iyet temyiz tP.)'t~tı llersiue hi bir su .. 
l'Ullll tetkik f~lnwden Sey uazı kısımlarda hnlurıaıı u11ıunıi\'esi11ee müzakere 

ol 
nıin <'tnwk için açıl• 

han SflOnı s.anııl.voıı olarak ı·ı · ' ı .. ı. .. sıtmanın da füıiine grçil- t>< ı nıış, cezaı ıu~mun miina Lasa \'a ~Pceu Je 
• ' t • • 

ilfln rtliği ,. ~ vaziyt>lİ hukuki dava mahkPmesinirı ruesi için hiiyiik gayretl"r yalnız bir şirkf'l t~I• 
bilerı 111mlakanın lla hunu ı rıt>lieı·sine bırakılması mnl sarfedilmekte ve sıtnıabaıı 
bildiği için şanıpyonluğu lak suı·ttltP ıaruri huluıı-

ol muşlu. Bu a ~· ırı y i rı• 
sekizinci giinli tekrar 
11akasa açıluuştır. 

korunmak için parasız tasdik •~lnu~diği Zflruiui cluğorıa ~arar verilmiştir. 
iizeriııdt~ bir cpk murah- ~i11i11 dağıtıltlıg• gibi ve (' l . 1 k • ıeııt~ em' ız ma ı · enıt~~ 
lla ~ ıar 11'•11 l,ey ll k<)l'1111r•ı·(.ı car~leri de an - · l' < ~ ,,, n , aııa ı . si, halla ,.e tar:parı gi u ren ht>Ş giin sonra 

nacağı hususu ıııla le~ll 

riir Plmi~ iclilı:ıt la ilı 
Lmluıulular rıelict>dt~ y~ui lılnı:lktadır. :\letlt~rin sih'th sayılıp sayıl 
lrşekkiil edect~k olGtn fut- '!-=:m~_.,,...,·~=-~-~~=-=-~=~ nu~· acağı lıu~usurıılaki ih 
hol h~yeLinirı çok acPle ı Salih, Veysrl beyler seçil- lihHı :.\n\ üı.eriıw hnnlarırı 
olarak tetkik t>lnu>si karar dilt~r. 

. . 
larilıiııdP-n clrğil, ihale 

.ıı 

illi la l ır·ilıiniıı haslaıı 
laştırıhh \e i11tihahala l 
gecildi. l 
• • Biilün urnralılıaslarm ! 
dilekleri klii pler \'H şa hrs-' 
lar iizeriııde clurmadaıı l 
miitesanit bir nıtrıtaka tu~

y eli n i n i n ı i h a p t• d i l n ıt• si 
noktasında toplanmıştı . 
Gizli reyle yapıları inti
hap ııetiC(lSİ rıdt' biri llCİ 
reisliğe Coşkun, ikiııci reis 
fiğe Şakir Boztloğan, nıii 

fellişliğe llersin ltlınarı 
Yurdundan Hayri, Umumi 
katipliğe ZP-ki Kasım , 
~luhasipliğe Halil Nihal 
hevlt~r merkez hevPti rıe . . 
sccildiler. Burulan sonra • 
futbol ~eyeti intihabau 
yapıldı. Reisliğe Ra;.np, 
azalığa Mersinden Edip, 
Adanadan Nabi, Hakkı 

silfılı sa) ıl:ı hilPceğiıw, i ha-
Biğer; atlt>tiznı, deııiz, leııiıı feshi L:ılP.biyle vaki 

bisiklet lıeyPtleri de yiııt~ !ı\İ~:)\'f~llP-re ilıalt~tlırn itih:ı-

.. 
savılması, tevhidi ictih1 . . 

gizli reyle vP ittifakla in- · · 

ıilıap e.lildi. •--------------------~ 

kara rlaşt11·1l1111~ t ı ı· . 

Cok sauıi uıi bir ha va 
• 

iciııde CP-rvau eden koııg-
• ol t 

r•~ ruzrıamPsi ııde haska . 
miizakt>re et.lilt•ceklıir rıu~v 
zu kalmamıstı. Gazi Ilı. • 
lerinf', Ba~vekıl flz. lerirıe 
Frrka Umumi Katipliğirw 

ve ittifak merkezine tazim 
ttllgrafı ';ekilmesi al~ış 
hırla kabul edildi. Bıı udarı 
sonra kongre reisi Hifat 
bPy kısa ve veciz bir ıau . 
tu k la gençliğin vazifeleri-
ne işarrl etlerr.k )'flllİ lıP

yellere muvaffakı)'el te
menni elli v~ siirekli a I· 
kışlarla nıınlaka kon~re

sme son verildi. 

Bal{ır ınadenine 1ılaşıyor11z 

Ergani demiryolu dahili istikrazının so 
tertibi ele satılığa çıkarildı. 

Bu devrin en ehemmiyetli tasarı·uf ve ka· 
zanç yolu bu tahvillerden alnıaktır. 

\tüzde 5 faizli vı yüzde 2 ikramiyesi olan bu istikrazm s0ı 
tertibi de evvelce ihraç olunan A ve 8 seriltri gibi arni hak vt ;nıtl· 
yazları havi beheri yirmi lira itibari ki)'meltt, hamili11t mulıarrtl 
200 bin tahvilden ibaret olup, tam tahvilin 3 te birini ltmsil ettnl~ 
tedir. 

Bu tahviller, kanun mucibince umumi ve mülhak bütçelerle idari 
olunan daire vt m!iessestlercl, vilayetler hususf idarlleri ve beledi>"' 
ltrce yapılacak müzayede, münakasa ve mukaveleleıde teminat olll' 
rak ve haziMce satılmış ve satılacak alan millf emMk bedtlltrJJl
tediytsinde i/ib4rf kiymttltri üzerinden başabaş kabul olunur. ra/I 
il ve kuponları ile tedipeltrine m·iteallik evrak ve senetler, Jıll,J~ 
ikramiyeler ve diJer muameleler istikrazm temamtn itfasına kail"" 
her türlü rüsum ve vergiden muaftır. 

Yüzde 5 faizden başka, stwde iki defa yopıldcak 
de kazanan numaralara arrıca ikramiıe Ytrilecektir. 



Japon 

Yünlü lumaşlan 
Bonıba,• dau i~'ar etlil-.. . 

diğiue gürH .lapora firma
ları yii 11 lii doku m:ı ~atış 
faaliyPtlt>rinı t• .u ı lanıhr
ruıslarllı. • 

Bunun . Plıt'hi lliııdi~-
ı 

1.anın J ıporı pamuklu rm-
tiasım koutPrıjaııa ta lıi 1 

lutıua~ı tlola~ ıJle .lapon 
fi ru ıa la rı 11111 faali \'Pller i rı i . 
~· ii ıı lii k 11 m aşl ur salı a sıua 
ee v i rnw ı .. ri<l i r. • 

Japon ~· ii ıılü em ti ası -
ıuu fiatia rt Bradfostls \'e 
diğtır A vruırn nu~uıleket 
leri fİJatlarıuclaıı ~· iizdtı 
50 ucuztlur. 

Ja pou • · mtiasmı ilin
tlista n tiiN~arları lngiliz 
Vt')H llirıtlistarı 111 :.!lı di\·p, 
satnıaktaehrlar: .. 

Buıuları tlolavı fııcriliz 
hiiktimtııi llincli. tarı ftii
lu)mfl.lindtıra ala nteli fa 
rika mrclnıriy~ti kunma
sırıı isteıuiştir. 

Bulgariatan 

Do~umacllığı ilerliyor -----,.....--· 
Sofyatlau hiltlirıhJitiiıu~ 

.. l . l' 
gore ur Bulgar mali kon-
sorsi ~·omu uu•ml~ket da-
hilinde ki pamukhı emtia 
istih alatırn artırmağa ka 
rar vermiştir. 

.. i ~~n~ <m halıarırula 1 
uç buyuk ipli~ r,ıhrikası- 1 

ram inşa~uıa haşlanacakllr 
lliilii" pa nı u k 1 u enıtia

.1111.• menılt\k~l dalıiliıule 
ısl~h al ~dilmesinfA g<ı~· ret 
eti 'lflcek tir. 

Bu nrt•tl.. Bulgari. tarı 
~·alruz l•azı ıu~ ~ hususi 
IJ~liklt-ri ıh .. aştlPn (Ecrı~
bıdeu) getirt•cektir. in 
ş:.at hiikt'ıuırtin krrtlisilt• 
lt>ıuiu ~dil~cektir. 

Çin Pamuk 
Yetiıtirmek istiyor 

Çiıı uıılJi hiiktiuıetleri
hliylik ikti. acli procrra;m 

l "k :") mıı tat u :ıtı !Hl.111 olarak 
ikli al komi~~oıuuıun pa 
uıuk kouturol lonıittısi 
lanı f uıt.la n ı 7 t•vu lcue 
CKiyarıg u, ç .. kiyaı;g, ' au 
tul(, lluıwlı, SP1tsi ı oa 11 r ~ , , 
.. ~açuarı, llıırıarı, flopav 
.\ rıhrai \ 'S ••. ) • ' 

Ziraat l~crii be İSlils
yonlari yle berab~r birttr 

1 Si l)lzıı> .\(nJlJ'.~TO~S YEN ~IER ... N 26 ,, Jtı , l 9H4 .,, ı\YFA 3 

Mıaır hiıkümetinin 
pamuk piyasasına 

müdahalesinin 
blançosu 

ıMersin 
1 p· 
ı ıyasası 
! 
' 

ciskenderiye Türk Ticarel odası K.G. ~ ,.::,. 

mecmuasından alınmışlır. • Paıııuk t•k~fH"t'!-1 

1 ~30 ~f' llt'~İııth' .\ 1111• - iaııP 

K. 
38 
37 
36 
;{3 

rika 'da panııı~ fi~all <l rı 

su kul t•l ııwğ•• haşla yıııca 

lıfıkllmt'l <·ifoi\·i lıima\P . . . . 
içirı piyasayn rııiid:ılu•ltı 

~d ... rt·k ıwk <' •• ok ıui" 'arıla 

Kapu ıııalı 

Kozu<·ı parlağı 

i :ınP. t·i~idi . . 
\tıdi t) 

BP yaz ~· a p:ı ~ 

'> -
2 

., •) . ' _, öO 
IHlnnıl _,toku 'iit•ıııl:ı ~P-

~11:-;:ı ili 
1 İ r nı İS t İ I'. 

• FasuJva 4 

5 

6 

6 

ilk za uıa11larda iyi -.0 H-- " Nolıu t 
riirw1ı hu lt•ş•·hhiis fiatla-
rın tlalıa 'l.İyaıle suldıtu 

"lll'Şl~lllda a~si ıwtİCP lP.V

liL etmişt i r. 

'' tı rci ııw ~ 
Kus \'Pntİ . -
Kum ılan 

Ct'llik 
• 
Yulaf 

4 75 
7 lliikl11uı·tiıı t>linılt' sa

tıluuv~rak laları hih iik 
·tok· ~t·ııPlt·rt~t~ )lısır · pa- Acı ç~k ırtltık it:i 
muk p;)· asasırıı tazyik Pl- Toz şekt~r 

. 2-15-

23 
: 8 
ıoo 

25 

miHir. l\.alıve . 
Ca,· 

Bu stok ıııhayt-l J 933 • · 
193.t St'rwl .. rirıde la~ri~· ~ Kalay 

240 -~iJO 

188-190 
90 t•tli l nı iştir. V ~ri len ma h'ı

nıa la güre .\lısu· lıiiktiuıe 

li hıı iste dok uz mih•ou . . 
~lısır lirası zarar gürmüş
tii r. 

Taş devri yaşayan 
kabileler 

:\ vustral~ a aclala rmda 
la~·yare ile ltıtkik se~·a
hatına çıkmış oları Al
man gaztılPcilerirıdtırı birisi 
Yeni Gine adaları iizer·i11 
tleu uçarken şiıııdi~·e ka
tlar g()riilnwnıiş bir takım 
\'ahşi aılanılaf'a ~İl cadır
l:ır görmiiş ve or:.da· yt!l'P 

iuerek hu vah~ilPr ara -
" 

Balıar 

Arpa ;\ rıatlol 
» \' erli 

Pirirıc 

3 75 
3-50 

17 50 
• 

İnce ktıpek 
Kalın » 

K a r·a hii lu~r 
Nişadır 

1 

ı 

85-86 
16 

Liıuorı tuzu 70 

50 

~ahu11safiztn· ti11Y.~5 50 
~ ., 

» ikiuci 23 

~lısır darı 2 65 

Çavdar 3 
Keame Şeker 20 Lira ..10 K. 
sandı il ta 

» » ~cut·hi ~3 Lira 
-. )) >> c;uvalı 20K.f>O 

l 1 \' "ı·li 3 
. 111da tP.tkik:H ~·aıuaııya 

uıg< a )' •· 
: 1 rı c i r 1 O ti e rı l l 

mu v :ı rra k ol m u ~ l ıı I'. • 

Gaztıtec•irıin ifadt'Sİrıı• 

~Ört' hıı vah. ilt•r lu· ııiiz . ' 
tas ılevrincl .. ki i11saular . 
1-(İhi yaşam:aktatlırlar. hun 
larm uıiktarı takriben 
yirmi lıirı kişiıiir. Tütii
rıiiu liP. olduğunu biloıi -
yorl:ır. DP.mircltı11 ılP. lıa-

lmi·leri yoktur. lıiitiin :\1.-ı. -
leri ve etie"alları laştaıı, 
lalılatl:ırı v~yalıut lıa~ vaıı 
k t'UI İ~İ tıdı•rııl İ r. 

pamuk ziraatı i~ta ~ ~·oııları 
kurııJ:ıc<Jklır. 

----·----
Borsa T alğlaflan 

Navyork 
25 8 -9:~4 

ı a - ar, 

livırpol 
25 8 934 

llazır 7 - 12 

Vaılt>li G -9 l 

,. 6 87 
llinL 5-19 

- - - -·-------
Borsada Satış 

l>iirı Ticart•l ve Zalıir.
hwsa~ııuJa ~6656 kilo Pa
ıııuk parlak 32 kuruştan 
Pamuk iş limited larafuı-
clau Liğo"a ital~·a •·f~mfi-

Bi r·~a ııgolaa .'· ~azt• Lt•si ııe 
gfü·•· g ·r"k ıoprağııı isl:L 
hırıa, g··r~k mii~aiı ziraat . 
şerailirıu g~r~"se i~ i bir 
tohum iutilıalnna azami 
eluammi \ t'l vf>l·ilectıktir. 1 ~· ~ satılmıştır. 

i l A N 
'"ffı rl{iye iş Ba11l{ası 

Mersiı1 Şubesinden: 
Ba 11 ~ ca nıızrn on nııcu v ı l ti tin ii m ii ~1 ünase lH~lİ le 27 . 

.\ğustos 1934 Pazartt·~i gii11ii kişe)lt>rimiziıı kapalı 

lı11l1111ıl11 nı la cağı mu lııı•nı uı İİŞtPl'İIP ri mizn il:'u olu mır. 
1- 2 

i l A H 
İç Ticaret Umum mü~ürlüğünden: 
La Fı•de~ral Siaorta .\ııoııiıu sirk••tiniıı Tiirki'e 

~~ ' J 

Unıunıi ,.,.kili hu kel'l'e istida ilt~ nıiiraeaatla ~lersin 

aerrıtt>liğinııı faali~· etiue ııilıayr.l HWildiğirıi bildiruıiş
ıir. ~1.-zldır uctı11Leli~lt~ ah\kası olanlann ~irketin is
i arı hu iti ak i Tii ı·k ive ıııu a ıııi acP rı h1 lilti ne nı ii racaa ti arı . . 
il:\n oluunr. 

. " 
1 l A N 

Mersin Jandarma Ur at Me~te~ioden: 
llikları ~lliııa\asa Münakasa 

Ciıısi Kilo M iiıttlt'li s .. kli ~linii ve saau .. • 
Eknıt~k 200000 I SPlle K:ıpa ~ ı 6 Evhil 9 . 
Sığır tıli 30000 )) ,, At~ık )) )) )) . 
Piri 11t~ 7000 )) J) )) )) )) )) 

• 
~aılP 5000 \) )) )) )) )) » 

Pata le. 12000 )) )) )) )) )) )) 

1\ uru iizii m 2000 1) )) )) )) )) )) 

Oıl11n 
., ,, 

" " 250000 'il )) 

Sahuıı 3000 
.. ,. ,, 

" " " 
Arpa 15000 " ., " " " " 
Sauaan 16000 " " " " " " 

Mersin l :ırularnı<ı ıııeklPbirıirı 934 - 935 bir serıeJik 
• 

ilıth· acı olau nıkarıcla ciıısi ve miktarı \'azılı l O kalem . . . 
t~rzaktaıı ekmek kapalı ıliğ~rlt~ri açık olarak 16 agus 
ıos ~34 len itilıaren \'İrmi giin miiılılet.le miinakasa . ~ . 

~· a korıulnıuştur . Şeraitini arılamak için her giin 
ruPktt•p K. lığına ve nıiinakasn~·a iştirak etmek için 
~ iiıtle yecli buçuk muva~kat lenıiııal nıekluplari~ ı~ 

6 t·~· hil 934 pr.rşPnhP- ~iinii saat 9 ela nrnklt!fHe satm 
alma komisyonunıla hazır bulunnılaları iifrn olunur. 

ıG-21-26- 1 
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E 

/ngiliz çelitinden yapılmış EA GE ~ 
bisikletleri dünyanın en eyi bisikletidir ı 

Hükınet Caddesi No. 26 

Ömer Vasfi & Osman Enver B 
rtmmımtmllll,.., 



SAYFA : 4 

i l A ~ 
Tarsus BeJe~iye Riyasetinden : 

ı 

Kapah zarf usulih· miiuak• ~a~a ~ık a rd ığımız SPsli <~ .... SIN 
T~:AASI ı 

Sinenw nıaJ..irı c~i lıa ' J..ındaki ıu iin <'aaılar ~ :ı rt onııw - ~ 
mize uygun olnwdığmdarı paz:ı rlık ~lll'PtİIH alııım:ı~111a ~ 
Eııciimeııi hdelli~Pce kaı·ar H'r ı lnıi~ \t' pazarlı" i~i ~ 
Eylliluu 2 inci pazar giiuii ~:ıal 15 dP ~ apılaeağıııd:rn . ~ 
taliplcrın vaktı nwzklırdc- lwl.-,h ~ ı ıui1. P. nıiirae:ıat f'l-1 ~ 
mel eri i h\n oltrn ur. ~ 

M 
Senele ce Evel mersinde Kurulanı 

--------~ 

1 L A N 
Tarsus Bele~iye Riyasetinden : 
Bi ·paııseriuıizde k11llu111lacak ih\~ları gü:'tı~ı·it· lis 

tede yazıh 112 kalem P(~li.1,\1 lıhlıi~e kapalı zarf usu .1 
lile nıiietıkasaya çıkarılmış i ·ııd(\ talıplf·r in uıiiıw~a a 

1 

rıizaııuıamesiıu~ riayet fllrıw d i~lt•ı·indt~ ıı pazarlık surP
tile ahıımasına Enciiııwninıiz(w karar \'()rilııı i ştir . Pa
zarlık işi Eyhilun 2 iııci P.ıza ı· ~iinii ~ a pıl ıcagıııtl:ırı 

taliplerin mt ıkt'u· giirıtle :sa ıt ıs tlt• BPlt'•di ' Pmİzt~ nıii
racaatlan ihin olunur. 

. . . . . . ···~: 

ÇiF'TEH N 
KAPLICASI 

TôrKiYenin Karlispatidir 
Tesisatı saireden başka. eyi bir 

oteli, hususi banyoları e r k e k ve 
kadınlar için gazinolar, mükemmel 
bir bakkaliyesi ucuz ve nefis yem~k 
veren lokantası f u r u n u ve temiz 
berberi vardır. E l e k t i rikle tenvir 
edilmiştir. Yakında Radyoda kona
caktır. Esbabı istirahat mükemmeldir 
Çiftehan istasyonuna iki d a k i ka 
mesafededir . Şimendüfer na vlunları 

Yüzde elli tenzilatlıdır. 
Toroslurm SP.ııapt>~P şıılıikalan ahırı la 

tahiatın azanwt 'e gfız,, IJiği karşıs111da ~am Yt· 

ardıc kohustnla nıuauur st·ı·i11 hır lı:na iciııdt\ . . ~ 

dinlerrnwk isle)· tııılt·r i<;in •--11 giizc.>I hir :o;ay-
fiyrdir. Fiatlar zaurnrıırı İ<0 Jhalırıa n~ ğuıı bir 
şek ilde lwui a~ğaı·iy(' irıdif'ilmi~tir. 

Oda tıcrellPri Ban~ o ii<·ı t•llt•ri 
KU- KU 

OtPl odaları 200 llusu~i 30) hir ~iiıı 
Taş odalur 12 5 rıııunıi 15) İ<Jİn 
Biriuci haraka 75 Kaplıt•ada 

ikiııci » 50 l{ctlnıl\a11lart1 50 

On Yedinci Tertip Beşinci Keşidl 
11 Eylül 934 tarihindedir. 

B ü y ü i\ i k r a ın i y e 

30,000 Liradır. ~ 
L.e:em:~e~~= 200000 :::~==J 

~ ..... 

~ 
~ 

BirMüessesedir 
~ 
~ I-I arfl8riı1111 I Ie11si yeı1i \7(~ Ceşitlidi ı· 
.. ~~ 
:
0 HESltİ l>EV.\IH "" '1CESSE:-;.\TL\ TİC.\HETll:\NELEHE .\ İT ~@ 

... ~ UEB NEVİ UE : ·ı EHLE~ \ ' t• E\' L\l{I .1 \TBl'. , ... S.\İHE\' İ 
'!-

~ BİH T.\HZD \ SÜH.\TLR Y.\P.\B . 

~ ~·*·~~···~*·*·~~-~·~ 
F~ FIA.R..İÇTEN GÖNDER.İLE O EK SİF .AR.İŞ
t~ 
~ LER.İ KABUL l'R TEZ ELDEN 
r@ 

her 
. 

nevı /~itap , 

gazete ve nıecmua ta

bını deruhte eder .. 

-

kartvizit , davet 

kartları , zarf , kağıt 

baslıkları tabedilir .. .... 

' •
1

• !' · ' I · • •tt• ' • · " 

Sal>tıı1 Sal)t1ı1a 1Jeı1or fal(at lıer Snbtıı1 bir 
() 1111az Sa 1)1111 a ld ığıı1 ızda: e\r(~la, 

Sabuncu zade Kadri Sab ıncu zade KADRi 

markasına dikkat markasına dikkat 

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

Bu MarKah Sab nlan Her Yerd Araymız 
Hal~ımıza her şeyden eoel sıhhatını düşünmek gayesile bu 

kere Fabrikamızda hulis yemeklik Zeytin yağından yapılan 
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İRFAN l\lUSA 
kolonyası 

' Yurttaş! 1 Onpara harcarkl 
flfi1 bile kimin cebine gi 

Sılılıal ve 1Pf'3\( • Liııizi daima m ılıafaz::ı ~ t.ğ . . d 
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~ Milli iktisat Ve 
ı~ iı!ıal t•dilPiı İrfan lhısa l\olonyasını kul- ~ 
~~ larıımz. ~ 
~ her nevi kolonyalara Faiktir le 
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