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Dış işler Bakanımız Dönüşte Atina'ya uğradı . 
Bay Tevfik Rüştü Aras 

Cenevreden dönüşte Atinaya uğrayacak 

Atina SiyasaJ Melıafilinrle Dış I~ ler 
bakan ıınızın Ziyaretine EtH .. nımiyet veriliyor 

BELGHAT,14(A.A)Türkiyel 1 

Dış işleri Bakanı Tevfik Rüş-
tU Aras bu sabah Atinaya git- 1 

mek ll7.ere Belgrat'dan geçmiş
tir Kendisini ı tusyonde Hari
riye Bakam muavini l\f. Poriç 
ile Türk, Homen, Yunan \e 
Arnavutluk efırleri knrşılnımş

Jardır. istasyonda daha diğer 
bir çok zevnt buhmnıuştur. 

ATINA, 14 (A.A) 1'ürkıye 
Dış işleri Bakam Tevfik Hilş-

tu Arnsm yarın buraya gel
mesi bekleniJmektedir. Kendi
si iki giln kalacaktır. 

ATlNt\, 14 (A.A)- Türkiye 
Dış l ,leri Bakanı Tedik HUş
tU Arııs·m Atinayn gelme ini 
beklemP1 te olan Yunan gaze
teJeri Türk ulu adamının Yu
nan ulu. aclnınlnri) le yapaca
ğı ğörU.m leri iki Ulkc arasın 
duki do thı6'1J berkiteceğini 
yaımnktndırlar. 

Roıı1aı1va 
111tı11 aci ri P l'İ 

Elazize yerlcı. ti • diler 
ELAZIZ, 14 (.ı-\.A) Homan 

yadan on bir \\' içinde gelen 
643 evlik 2453 gökçenin iskfın 
işleri ehemmiyetle ilerilemek
t(ldi.r. BuııJurn ıcak yemek 
verıhnekte ve istirahatleri her 
urelle temin edilmektedir . 

.;ehirde kuruJnıı mi afjrhnne
lerde iknm tlerirıdPn onra 
munhmını bır ph1n daire inde 
knznhırdaki nınlıalli ınUretteb-
lerine otomobillerle yollnııınak
tadır. Vilayet bu işle bizzat 
nlfikndar olrn. kta ve i kan 
mıntaknlnrındn teftişat yapmnk
tndır. Muharirlerın sıhhi \uzi
yeti de daima milrakabe ediJ
ınektedir. 

Papas eii l1beleri 
mosPlesi 

Yardımcı muallimler için 

Yunan bnşhakanı Veni· 
zeJosa C€ ,·ap verdi 

A'l'lNA, 14 (C'umhuri~ret)
Başvekil, Vemz lo 'un hilkO
rnetin dinf ki vPler meselesi 
hakkındaki s1~a etini tt-.ııkid 
eder yollu b ) anntma cevnb 
vererek demiştir ki : 

« - M. Venizelo l>e •anatı
nırı memleket znrnr \er c ğini 
asla dUşlhınıed n nkhnn g leni 
söylemektedir. HUkOmetin dini 
kisve me ele i ıçin gilttilğU i-
yaseti tenkid ediyor. Bundan 

evvelce haberdar olmn11m:ın 

icab ettiğini u ·Iayor. Pnpa1.-
larm bu gUnkU kıyafetleri şn
yauı hürmet olmakla beraber 
dint bir mecburi) ete i tinnd 
etmemektedir. Mesı>lo böyle 
ik(}n ne yapmalı idik? Bunun 
için Türkiye ile mUmı ebnhmı
zı bozmalı mı ıdik? Türkiye 
bize evvolden haber vermemiş 
diye milnazaa mı çıkarmalı 
idik ? » 

Meclise birYasa taslağı verildi 

Bu Yasa il } Orta Mekteblerde Göriileıı Mualliın 
Buhranının Önüne Ge~ileceği unnıluyor 
ANKAHA, 14 (Hıısu i)Dev- f Hariçte. ders, resm'i \'eya husu-

let işlerinde lrnlJnııılan memur si meşguliyetleri oJnnlardan da 
lardaıı 1934 ders yılı içinde yardımcı muııllirn tayin edile-
bi r muallim vekilliğine ta)in bile<·ektir. Yurdnneı ınuallim-
edileceklerin, vekili bulunduk- Jik, orta tahsil ınuallimJiği için 

müktf> eb hak teşkil etımye
c ktir. ları kimseye tnh is edilmiş rna

n, 111 Uçte iki i kadar Ucret 
\ erilebHereğiııe, orta tahsil 

mekteblerinde aylık maktu 
ücreti~ yardımrı muallim tayi-
nine dnir U\yHmlar EncUmen
Jerden çıktı. Bu layihalar Mec
lisin Cumartesi loplmıhsmda 
göril Uleceği siyleniyor. 

Yardımcı nıuallinıler için 
Bakanlık bir talimatname ha
zırhyncktır . Tnlimntrıamede 

munlliınlerin tayin "artları, 
ücretleri tasrih edilecektir. 

Ynrdımcı muallimlere ve
riJecek Ucrell •r B} da 60 lira) ı 
geçmiyec.ektir. Bunlar tatiller
de iıcı etlerhıi alobıleceklerdir. 

Hukuk Usulü 
-

Muhakemelerinin 
o7 inci maddesi 

ANKARA, 14 (Kurun) -
Geçen toplanltdn Adliye En
cümeni ne giden Hukuk Usulü 
muhakemeleri hakkındaki 67 
inci maddesi !\lecli e geJdi.Erı
cilınenin hazırlı:ıd1ğı madde. 
d n bjJdirdiğim gibidir, Yal
nız, V kCHetnanı yaptırılmış
sa htlkim ister muhakemeye 
de~·nm etmez. Vekil hiç mah
keme~~ gelmez \ eyn \'eıilen 
mühlet zarfında vekftletname-

ökonomiBakanı Kayseride 

ini getirmezs , tarafından ya
pılan işleri yapmamış sayılır. 
Masraf zarar \ e ziyanı ödeme
ğe maı'ıkOm edilir. Bunları kö-
tü düşünceyle yapan A vuknt 
aleyhine ceznt lak1bnt yapılır. Bay Colal Bayar ve Karah·ın yoldaş Kayseri 

{)okuma Fabrika ·ında tetkikatta bulundular. 

KAYSERİ, 16 (A.A) Ökono 
mi Bakam Ba\' CeUll Bayar 
ve Sovyet Hu anın Ankara 
Elçisi Karnlmn '\ ılda, lıuraya 
geldiler ve du ta \ nlı J' ırka 
Reisi ve bir ço km um Us e 
leri tarafından rşllandılar. 

De~erli kom klora ista yon 
büfesinde bir ç:, ıiynfCilİ \:O 

rildi. Bundun ınra SUmerhan 
kın yaphrmnkt ldu u dok ı 
ma fahri kn&ı g lm1 " Ôko 
n mi Rakımı t rı ada bazı 

tedkikatta lmlunmu tur. 

Karahan Yoldaş Türkiyenin 
sannvılesme volundaki ilerJe .. 
ışm ı vi nrlt gördüğün il ve 

bir 1' rk do hı ıfntiyle bundan 
bilyük kıvanc du) duğunu Ö) 
)Pmiş ·r. 

J{ ı ıklnrımıza bu gUn Bele 
diye ın. rında bir ziyafet ve 
rilecekl' 

eza z m:sz :zs: 

YU HTl>A~_, : 
Ülk ni korunınk irin 

ZPkfıt adakai fitreni 
rayyaro Ceıniyetine ver, 

O. ııı tı }{ 1 P L> 1 eri ıı 
imtihan Sorguları 

Hazırlanıyor. 
ANK \HA, 14 -· KtıltUr 

Baknnhğıııc.n Orta Mektebler 
imtihan sorgularını hazırla
mak U1.ere, Li Muallimleri
nı 11 de ıştı rAkiyle teşkil edilen 
komisyon diln Halke\ inde top
landı. Duyduğumuza göre, ko
misyon, orgularla beraber. 
cevablarını dn hn ırh~ara tır. 
Talebelerin c \:3p rı ko 
yonca t bit dıl bu • p-
larla kar ılasdıı ıln bk v t 
bu esasa göre v rilec ktir 

Elektrik Şirketi Makbuz Res -
mini de Abunalarından Ahyor 
Ekm!ğinden keserek Elektrik para· 
sı Odeyen Halk Şirketin vermeye 

mecbur olduğu Rüsumu yüklenemez 

Alınan Paralarırı .4bunalara iadesi lazım -
dır. Bu para ihmal edilmiyecek yekün tutar 

Mersin hlektrik Şirketi 
usulen abunalardnn tahsil etti
ği parnyıı karşılık bir makbuz 
vermekte ve buna ynpıştırıhm 
pul pnrasmı da yine nbunuhır-
dnn tahsil et nıektedi r. 

Halbuki 1324 ımmarah 

Elektrik Şirke
tinin davası 

Davaya ba landı. ikinci 
I>uru\ ına Cunıartesi 

günk olacak 
Mersin Elektrik irketıııin 

Ga1.etemiı Sahibi Fuad vo R ızı:ı 
Atilil ale~ hine nçlığı dnvnyn 
dün Mersin Ağır Cem Muhk(\ 
mesinde başlandı. Şirket Ve 
kiJlerinden ımnı Kemal g-Plme 
miş olduğundan Avukat Safittin 
yalnız lem i 1 E<liyordu. 

l>ll\ ıı n t7.tıhnlı okunduktan 
oııra arkada larJmız tarafından 

neşriyatın mahiyeti tahlil edil 
di. Bunu milteakip iddia ma 
kamının Gaz te neşriyntmın 

Şirket tarafından snrnhnteıı 
isbnh istenip i tenmediği mu 
tnleasınn ka rşl11k Şirket Avıı 
kalı bu hu us için müekkille 
rine dnm ı:ıcağını öyledi ve 
bu istek knbul olunarak mulm 

kem >ninayın yirmi ikiııc·i C:unıar 
tesi ganiine ·bırakıldığı bildi 
rHdi . 

Damga kanununun yedin<'i 
ın,ıddesi bu kabil evrakın dam
g.ı re mini ödemiye im7.8 eden 
lf'ri mecbur tutmaktadır. 

lüıııun maddesinin sara
hnti knrşısıııdn Elektrik Şirke
tinin Udemiye mecbur olduğu 
lıir resmi ubunalanı yUkleme-
i hayretle karşılanacak bir 

haldir. 

Her nbuna ayda ödediği 
Elekh~ik para iyJe beraber Şir
ket ka a mn bir de beş kuruş 
veri)or ve bu alışı Şirket ka
nuni bir hnk olarak gösterdiği 
gibi nbunalar da öyle biliyor
lar. Her abunsının damga ka
nuımnu ezberlemesi de şUphe 
sizki imkilnsı1.dır. 

Bu iş kanun bakımından 
tedkik edilecek olursa yıllar 
dnnberi verilen bu paranın 
AbuoaJanı iadesi hlzım gelmek 
tedir. Nitekim lstaııbul ve lz 
mirdeki bazı şirketler de bu 
mm ben1.eri knnunsuz para al 
mı lardı. Yapılan tetkikat so 
nunda tahakkuk etti ve Abu 
unlara iade i cihetine gidildi. 

Ekmeğinden keserek Elek 
trik ı>a~nsı ödeyen Halk bir de 
Şirketin vermiye mecbur oldu 
ğıı rUsumu yUklenemez. 

Bu noktayı da Nafıa Bakan 
IıX-ı .m na1.arı dikkatine arze 
thyonı1 .. 

Layiha Errafında münakaŞalar oldu 

A ~KARA,14 (Hı susi) Mt>c
li de Kadastro ve Tahrir lilyi
ha mm mllznkere i ırasın

da « Kadastro, gn) rimenkul 
mal1arm hukuki vaziyetlerini 
te bit eder ve gö teri r » mad
de ine, Bny ait Azmi lUzum 
olmadığını slSyledi. 

Maliye Encümeni Reisi 
Giiınüşane mebusu Bay Hasan 
im mutnlenyn iştirt\k etti, ka
dastro tnrıf edıldiği halde tah
ririn tarif edılmeınesinin doğ-
111 o1rnadığı mutaleasrnda bu
lurıd • Rutce Encümeni Reisi 
R ~ Mustafa ~ref tarifler n 
kanunlarda bulunmasının tea
mül olmadığını fakat tesadUf 
edildiğini \ e knd tronun ta
rifinin bu .kanunda buluıınuı-

sının faideli olar.ağım söyledi . 

Kada tru hftkimlerinin ta
pu nıOfettişleri tarafından tef
tiş edilmeleri hOkrnUne Adliye 
Encümeni • namına Bay Sait 
Azmi iştirak ederek bu madde
nin, Adliye Bakanının huzurile 
müzakeresini istedi. latek ka-

bul edildi. Bundan sonraki 
maddelerin mUMkeresinde Sait 
Azmi, ayrıca hAkımler kanunu 
çıkarılmış olduğundan bu hU
kUmlerin f azlalıf ını &öyledi. 
Re' ti Bay Refet, kanunun, çok 
şumullü ve buton Bakanlıkları 
ilişiklendiren mahiyette olma
sı dolayısiyle Bakanların bu
lunacakları bir toplantıda ko. 
nu utma 1111 6yledi ve konu. 
nun görUşUlme ini tehir etti. 



. \\'FA: 2 \'ENi MER ·t ' l 7 ı fl\CI KANP~ 

Gümrük Tarife-Kanunu. ltalyan - Habeş 
Çarpışma•t. 

Meclis~e Resimsiz Girecek Na~ıl Yasıtalan layihası Görüşül~ü 

meclise gelen layihaların öz Türkçe 
y4zılması etrafında münakaşalar oldu 

[ AukarH, 14 [Husu i) - dırılnıasıuı isı.~di. Trahıoıı 

G ü ıu r ti k ı a r i fP. k a rı u n u 11 H ı ~I r h 11 sn n µ )' H asa r ı , hu -
m ii zu y ye 1 \'P. O>Pmlt>kete ı' ııtuı hunıda rniiuakaşası
resimsiz~girecek nakil va- rıın vHkıl ka~ hf>ıtilmesiui 
ıtaları ara rnda kura ey j uıuci b olacHğıııı, lıuıuıu 

.Yahlarıua ve ~·olculnrırw için bir komitt~ h·~kilini 
ait ofaııhırclan para \ 'H il4•ri slirdii. Bay Zira GPv 
seıwd temiuatı ,·erine , h~r, e11cii111eultH·iu \' e 111e-

• 
uluslar arası turizm ve huslanu hizzaı. hu işi ~·a-

otouıohil birli~ine meosuh pahileef'kleri11i anlattı . 
Tiirkiye Tur·ing otomobil, Ha~· S;u~ri lla~sudi, mii 
f\uliibiinliu bitiği ve bu za~f'rt- ~ ra!i1111da kehuıe 

kuliihiirı ve~':l orıun kP · 1 yaf'alma11rn y:uılış olac~
falt~l elliği P.Cnebi k uliip ; ğu11, lla~· Hasarım fikrine 
Jm in vereceği uluslar arası 1 İjliruk Plliğirıi bildirdi. 
lurizm vo otomobil birli- ! Etlirrıe mP.husu bay ŞP 
,ğiuiu giiuıriiklHrdeu get;- rff .\.'kut, •~sasrn Bay 
miş kaı·uttsi ; hava sey- lla~anırı f!~irlt·ı·iıw iştirak 

yalılariyle yulcularrna aicl t•lliğiui, lt .ızı hasiL kt~limt~ 

olaular içiu de Tiirk Tay lt•r haı·ada 'ıh·ğıştirilehil~.

\'3re CPmiv~lh·le ulu lar ı d~, a~ıl ıstıJa!:lar işimin 

~rası ve l;ttva. federusvo- l aucak nıulalı :ı~'\ı5 hir lw -
"' 1 

nuuuu ve hu foderas, ona 
1 

yPI tarafından ~·apılahih~-
men ub olulJ Tiirkh·u.Ta,·1 t~P~i11i il·~ri sürılii. 
yare cemiytıliuin g.iimrü~ ! ~IP.Sdtı, ha.' Ziya Gev 

• ı . • • 1 1 1 geçış l\aruesuu tanmuş j wr t~ ha)' S.tdri \laksutli 
olan uluslar arası hava 1 araswtl:ı h•krar uıiinakaşa 
kuJühl~riniu gümrük ge- ı ·~dildi. Bay ~adri Haksudi 
çiş karneleri kabul eıli- 1 IH'niiz hiç hir söıiiıı 11~ 
lil'. j §ek ilılc istikrar bulacağı 

Maddenin ~lfclisde mii-
1 

laa)·yiirı t•lın~cliğiudeu ke
zaker~siıule Bay Ziya Gt-v li nı..- yarat ıua ııın hu rada 
h~r, meLiu<leki ar:ıhi, fa . do"ı·u olmadığıraı lPkn.u·. 
ri ·j söz \'e terkihleriu kal ladı 

ROMANYA' DA 
i 

Kredi ile idhaldt husu 
si müıaadeye tabi 1 

tutuldu. 

Romanyi.t tic<u·et ba· 
kurıhğmm bir kararı ueti
cesiuct~, IJuudan böyle ec
nebi HiccJrlar larafından 

verilen krediye islinad~n 
1\omanyaya hhalaL yapıl. 
ması ev,·eJce alrnması mec 1 

huri hır miisaade\'e ıahi .. 
buluuacaktır. Bu müsaade 
her defasında lonlurrıtm I 
inı~asmdan evvel, t icar~l 1 

bakanlığı dış ticaret mfi· ı 

dürlü~üıul~u ,istenecPk vfı 1 

~vvelc ~ böyle bir mu~aa- 1 
ele almrmıdan llomauyaya 1 

kreıtive uıü teoid hic bir 1 

İlhalAl ~·apılmıyacak.tır. 1 

Romanyada ihracat 
Primleri. 

Uakaıılıklaı· Ökouonıik 
komile~i, ihra(!al iciu ve-

• 
rilPCP-k primlerin ne su-
rP-Lle lev~i oluıwcağ1111 

kara f'laştu·uı ıştır. 

Bu prirult•r, bir kısuıı 
ırntrol, hubuhal v~ odun 
için \'e diğPr k•smı da 
gtıri kalan .11wllar için ay
rılmıştır. 

Hiriııci kısım için ve 
ril.,cek primler sabittir, 
ikinci kısma ise sabit pri
me miiıehav\·il bir prim 

ilave oluuahilir. Prinılerirı 

te \'Zii ~t,~'fİ)'f•li, ihracaı

çılanu ela iştirlk ed~cPk

leri bir miiessPSe tarafın
dan yapılacaktır. 

Lo rı d r 11, 1 4 [ A. :\ ] 
hHIJ~n v•} İngiliı. ~ouıalı
J a ı· İ\ 1 e il a h ı "'i ~ l H ı ı s ıı ıı rı 111 . ) 

c•İt.•tıt'\t' ııu·nıur houıi .. vorı . . . 
lrn~kaıııuııı ıröııdt' l't'CP!ri 

~ :ı 1' 

rnpor lwklt)uiJdiği hir ı · 

ı·ctdH Homa hükumetine 
s111u· laeJeliudeıı göru.lt>ril 
nıiş olduğu hildirilmiş 

idi. homa hiiktimeti11i11 
soıualıclak i it al va 11 ~ıskt~d 

• 
rnakamlar11 :ı hunu hildir-
nwuıiş olduğu sauılıaıak 

tadır. 

ÖLP yaudıaı llabeşista. 
um P ,ı ris elçiliği, .\ela sa lıa 
lıadau alnıış dduğu hir 
nu•lui ıu•şretmekl~ılir. Bu 
nwlirule 15 ikinci ~anuu
daki çarpışmanın rıe gihi 

durum içi11de yapılıııı~ 

olduğu ve hu sırada 11111 lı 

telil konııs\".Qnu11·,an11ula .. . 
huluııa11 koru\·ucularcla11 . 
~· iiz kadarmııı öldüğii biL 
dirilme~tHdır. 

Orta Mekteb~e 

Kıılık Teneffüs Yeri. 

Orta 111t~ktt•hin mevcud 

ol11ıa ya ıı ~ ı~lı k lPıwffiis 

)'~ri H~ ye11idf'rı ~·apılacak 

olan 'U terıihal V(l herıztıri 

H;ırı icahcden kPŞİfltırin 

)· apııı·ılnı:ısı içirı hakarılığa 

.-111reciilmiş uldu~lıUHltHı 

lna ğeşiflf'r vihlyP.t l>aş.ııii 

lumdh~li:=tiııce ikmal edil. 
<.: 

uw~·c çalışılnıakladır. 

Orta mekteb riyaziye 
muallimliği . .......... 

Orta uwktel• riyaziye 
c l fl 1· s I •~ r i n i ıı m ii n lı a 1 k a 1 a 11 

kısımlarına muallim hay 
Ft~vzi muallimliğiııt~ ilin· •~-. 
lC'lı tayin t-dilmiş \B ka. 
r~l'IHllllPSI gj.) lnıişdiı·. 

--------------------YENİ MERSİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 ıooo 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık JOO yoktur 

Gnıın geçmiş sayılar 20 Kr. ._ __________ , ______ ... 

t 934 P.\Z.\RTESl 

Mısınn Son Vaziyeti· 

P drlemenıonun f es~ini Hazırlayan Hadiseler ..... 

Meclisin dağılmasının daha dem:kr~ 
mete dönmek icin tasvib edildiği s6Y , ____.,,,,,. 

K l L., 1 ı '\~o d k t · ı · · ııaali~ ra r uaı , ~<J an a ıı ıy~tuhı QOllrt 
h~~ri Mısır idartısiniu tflbi nı ı zıli. Buııd:~ 11• • 1,~ 
oldnğu kaııunu esası~·ı rayın hakinılı~' Si 
fo~hetleıı \ ' t' parlt•nıerılopı nıı miidtlt•l içti• t \6~ 

ha"' dağıclan hir P.miı· mtıueyi şa terıt..idı ıııl'r k 
imz~ıla1111şdır. Rral hu ~u- ortadan kalılırar·' 1 ,. (\r-' ,,. 
l'Ptlr gtıçen ayın ortalarıu ltımiııc calıştı. _ ............ . .. 
ıla .kuhiııP.yi kuran Tevfik siir~ıı lıastah81 l 

• 1ak8 
NP~iııı paşanın ş:ırllaru11 onurı 2özıfrsı, 1

' _..; 
·• f br111 

k ahu 1 eı mPk !~ çok a kıL nıeııf uru olan ..J\rt'İ 

lıc•a hir iş ~·apmış oldu. i i azıttı . . \rtık ~v 
'1• Esas~n 1930 kanunu dul.i kabinede ·. 

r . ~ ·şikll~ 
sanisi Satkı ı•aş~ lara ın- hic hir dtıgı Je 

• · iU 
elan kral111 giicilnli arllll'- kauuııtı t~sasıaı ae' 
ııta h. vt• parh~ııJPnloni11kiııi mli mk iirı k ıla1111S 

1 k k r .. ·· rit18 
;ıza lma · iç111 · .. y e gore Hunu rı uıe 

L. 'i~ 

lıazırlaunıış lıir şe~' dı. haft.ı kral t·s~ 1 

Bu karıurıu esasi hır heli bir diploıııaL · 
cok St-\'IPr arasırııla iıılİ· . ~ . 
lı a h k a un ıı I a 1'1111 da el P ği ş -

.. 1rtll· ..;im pa~·ı \ ı c.ıg fı'1 . "l,, . v;fu 
paşa vaktiyl~. ,., 

tirmiş vP ııtt'clig ıı:ımz ... ı- ıisivl~ calışuıı~ ,., 
• • o;t)fl 

lt>f'İllt' cıkSPl'İ~' t'I. ltıruirı ~l- darhnsiııdt•ll . 'AA• 
· · ı) •· · · t · ·r ··l1111

" 1111şuı· . >il l\it1ıurıu esası~·ı 11~1 ı~ıı ısıı a ~ 

tasdik tıdPıt nıeclisderı ·im paşanın, k0~1, 
l 
. , 11ıt 

\'ııfd H~ L i hı>ral iivc-ıler ~nılın d.ı >lf ~ 

<;"kilnıiş bulıaııu~ordu. Bu l redctiiıteıı soıır•• 
l ıhll iki parliııin liyt·leri eski tiği şarLlar, '' ,e 

1 ı 1 . 1 l . 1 .. ~ti uıi. par mumılo ı .a y~r t>rın ço- rat ur nı . ·1td1 
"uııu İS!.!al t>llikleri iciıı, icirı klll'i bır '.1 . .1, ;-, , • ..,. • • 1 er: ... ,,,r 
~· ı•ııı parlrmeııto l~msil noktaları :.;_/ 

Romanyada Milli 
Müdafaa Vergisi. 

ltoıaı;ırı\a Bakanlar lw
\'f•li ~oıı vaı•tıliı mliıakt· . ' . :-. 
rı• laı· ""ııa~ıuıla pr t' tı~ih 

!ıihari\'lt~ hir milli uıiida · . 
f:ıa \' rrgİl'iİ . iJıdasııu karar 
la~lıJ'IUIŞ lll' . 

Bu vergi, isminin d~ 
tlt·lalel ~lliği gibi orduya 
laırnH!" 1t·11 ı t·c hiza t. \' •~ ı •· ~ ., . . 
kilaLııı alııı:uas11ıa talı~i~ 

ol ıa uac.ı kthr. 

Soy A~ı Alanlar 

o~ 
ş .. vkı•t Yurda ~. ul soy a ı r- Hahl'İ T~vfı~ ,'I 
hır1111 almışlardır. oi;lıı olnıu~ -ti 4 

Vihl)'fll Tapu uıiidiirii 

ha~· 'iikı·ii Tiirknwn, 
l>aşkaııhi l...ulfi sen yiic~ı. 
kaLih .\ hnıed Özka r, kAtih 

Doğum 
~ ehrirııiz kereslP. ima 

latharwsi sahiplt·ritlen hay 

~ l 
ı ıı r. 

Ok koıı aıtıŞ r 
dile 

ivi vaşaYıŞ 
" . . ,,,. 
hasım kutl 111" 



Tür~of isin Günlük Telgraf 
HABlRlERI 

L..-----~. 
14_12 93..ı el~ Lorıdr:ı \'P 

Harubur~ borsalarında ü
ztinı, Lorıtlr.ı '.\'ı·\\ - oı·k 

hı'r ·<dar111d:ı ıı1t·i r, H.1111 
hurg horsa..,ında lÜlİİrı H• 

z··~· liu yuğı , Ut>rliıı w~ 

Loııdra lıor .ılaı·wda ~ u · 
11111 rla, Hrfiuıtın hor a"lııı

da pamuk fı~ıılaı·ıııJu hir 
giirı öııct·~t· gör .. ılt•ğişi.k 
lik ol11w1111 ur. 

PAUPK - Liverpool 
hor a~ındu .\nıerika11 pa
muğu 2 ci ~ftnırn le ~Jimi 

6-78 nı:ırl lfi liıui 6-76 rua

\'I~ ıe ·limi 6·73 lf'nımuz . 
it> limi 6·ô9 a~ uı hor adu 
Mı ır paurnldarı akalari
tli cin leri 2 ci kAuun 
tt• limi 8 56 mart lPSlimi 
8-55 ltıU)I lt> finıi S-53 
tt·nuuuz le. li111i 8 52 l:p · 
ıwr cin"lf:r i 2 d k~iıııııı 
lt•slimi 7 47 mart lt• 111111 

7-46 m:ı\ ıs lt·~liuıi 7-46 
ı ~ 111 muz l •' :ıı; 1 i m i 7 · 38 
pPtıitJir·. Fı~aılar hır lihrtı 

içindir. 't·w- \'ol'k hor-
a · ırıtla ilk knııuıı ltıslinıi 

12.sJ-12 54 2 <•i knıııııa lt·. 

liıııı 12.54 ıııarl lt>SIİ111İ 
12.60 12.62 111.ı~ı:; lt>~lırııi 

ı 2 5 7 • 12. 58 t" 111 muz t ı• :-l ı 111 i 
12.56 f') hjl h !'ılıuıi 13 45 
s.-11tdir. Fl\.ııl:ır bir Jıhr• · 
Ll • 

iciutlir · 
• IH 'GU.\ Y 'ı kago 

hor ·a ·ı ı ci kamııı lt1 ~linıı 

88 3 4 nıa \ıs lt•!Sli ıııi 93 
3\4 ff>lllllll;Z lt> ·liuıi 94 

2 Wırıııipt•g lıor ·a ·ıııda 
ı ci kalllaıı tfsliıui ı ıı-ııı 

ı 1 8 mart L··~limi ı ı ı 7 1 8 
112 llW)I lt>~IİIUİ 1153 1 4-

115 7 1 8 . Pnttlir. F•) ... .tlfar 

huşc•I ha \ tnaıhr. Li\'erpool 
bor. a~rntla ı •i k~ ııu ıı ltts 

limi 4.09 3 1 8 mart te. lı
mi 5. Ot - 3 1 8 ma yı l~ 

linıi 5 05-:i 1 8 . lPIUUIUZ 

lt'~linıi 5.04 7 1 8 ~ilıııclir. 
Fıvatlıır ıoo lilıre iciuciır. . . 

~llSf H Li vtır po•·I 
hor. ,ısıuda 2 cı ltı.,riıı lt>~ -

• 
limi :~o.ıo 1 2 i ci ku· 
uuıı t•· liıuı 3t. ıo 1 2 

ıci k:lııı111 lt ~liıuı 32.07 1-2 

şılımJir. Fı)ullilt . ıf Phtta 
480 lihı·p, içimlir. 

Yular aHlar vt• .\i·-, " 
paııııı ~İka~O hor~a!"I rı-
\ atları : 
• \' ııl.ır ı ci k{\ııırn 
lt'sli111i 57 8 ıua~ ıs lt'S-

1 imi 58 uıa "~ t.-~lı mi 78 . 
5 1 8 lt.-'llUllUZ lt• IİIUI 87 

ı 7 ı. Cl K. l 934 l» AZARTE 1 '"' Al'I".\ : 8 

BULGIRISTAH'Ol 
Gül yağı ihracatı 

Bulgari ·ıa11 Zira:ıt \f\ 

Kooperatif banka~, miidii
rü \'t1 nıua vinleri gül yağı 
lHcirhArile ht•rcı twr Bul· 
ga ri. ta mi a 11 g iil y Hğı i lı 
racmı LH111i11 t'lmP-k İİZl't• 

lPlkikata ,.t> göriiş111Plere 

lıa~lruımr·ur . 

Mersin 
Piyasası ::· 

Mıısin • 
ıcrı 

934-H. 59 
Tarih 

1'. ~vt•I 934 

mımurluğun~an 

Kari)" 
Y:lhna'a~ 

Cirı i 
T:ıf'l.ı 

IH 'Ut.:Ul' 

" 2 

\I. 
7570 

. 
Bruııııı ııt•ti<·~ ·111d~ Uıal · 

K.G. 
ı•:lmnk P.k~JlrP~ 

ları+:-

KatH1 ıualı 
Ko1ıwı parlajiı 

la11P çiAicti 
\ ~rli " 

~,tri ıanırı +'llP tlt• 1200 llf'~aı yaı•r.~ 
kılo gl'nııı ıuikhu·ıuda gül Sn•mnı 
~ :.ğı il ıra cdilc•cr~i :ııı Fa ııly:t 

laşılmı'J \ 'H hu ihracat 'olıul 

işiniu bir komisyon mu· "flr<'i11u~~ 

kahilirıdfl, giil yağı, tacir- Kuş y~ıui 
ı t• ri ı a rıı (ı rnla 11 \' a pı l uıası K 1 • Ulll t Hrı 
"ararl.t ıırılını tır. Bu me- Çf'lli~ 
\'anda zir:ıaı ,,~ ~ooıwralif \T 

1 • 11 ., r 
hanka ı tlPpolarrnda bulu- ' 

.. 1 ğl 1 t Acı Ctt" 11·cı .. ~ id IHHI f(U ~ a arı ( (j ( ış • l" 

rıwmld.ellPr~ röndtırile - Toı eker 
Cf'klir. ltahvP 
di, cirı ltwi 2 ci kfuıuu Ça)' 
lt• linıi 8-56 mart lf' limi Kala~ 

8 .55 ma~ ıs ı.-sliıui 8 53 Balıar 

lPılllUUZ lt> limi s-52 Up- Arpa .'\ıaatlol 
ıwr cıu IPri 2 ci ka11un , \'Hrli 
lP liıui 7-47 mart lt> limi Piriuc 

• 
Yunanistan, Bulga- Kara hiilt ... r 

ristandan inek ~i aclır 

K. 
47 

47 

45 
54 

60 

ıo 

, s. 
50 

2-25 
•) -

6 9 
4 50 

8-25 

6 

5.5o 
8 

3-25 

36 
38 
ıoo 

25 

2-!0 -~öO 

188-190 
90 

5o 

16 17 

85-86 

16 

aatın alıyor 

Hulgar g.1Zt>lt>leri11iu 
yazılıklar11ıa gör,., Yumuı 
Zir:utl haııkası miifolliş

lerirnJerı Basmacitl i Bu I · 

ikiıwı 

Mı~ır cları 

Ça vclar 
&eıme Şela r 
8aadık&ı 

23 
2-62,5 
2 75 

20 t ... ira .ıo K. 

gctri tarııla lıalmı, . iit Vfl· 

ren iııekltu·in fl\alları hak . 

.. ,, t1cıwhi ~3 l..ıira 

•> • » çırvah 20K. 50 

Bıığda) Y~rli :!-75 

kında lt•Lkikaua bulun - incir 'Odt>nll 

1 75 
. 

makl~•dır. Bulgar lıiikti- lrıct\ KflpP.k 
mf'Lİ, ~1. Ba ~maciclis Y u- Kalın » 1 75 
11:111 Zıraal haıaka ıua hl-
zını ol,111 miktarıla inek 
atııı alma un ve bu u-

retle Bulgari"landa kalan 
vt• Ynııanhlara aid lınlu-

nau Rodoh ormaularuıdarı 
dolayı Bulgarisıanın Yu -
11 ui taııit olaıı ltorcu111111 
kapatılma ıuı t.•klir ··~·ı~
ıııi lir. 

ı 1 2 enlclir . Fi~·a&lar 

hu'IPI başıııatlıı·. 

15 12-934 tfp lzmir bor. a. 
ırnla 5398 çıı \'al buğcla~· 

3 70·4.75 kuru,.lan 40 çu
val arpa 3,375·3.50 kuruş 

laıı 85 çuval fasulya s ·25 

kuı·u~Lan panııık pr~se 

hirirıc 4g-50 ikiııci 44-46 

İİ•!iincii 36 vallt>li 50 ku-• 
ruştarı e~kı ·atış 47 ku-
ruştan 1077 llaJya ve S7 
lıarar .ılılmışlır. 

Limon tuzu ·10 

ahun. afı Z~) lin ' ' . 2f> 50 

Barsa J ılirıf lın 
.... . ............ 

lslanbul 

13 - L:? - 934 

Tiirk alın 1111 ~a5 

isL~rlin 

l ,olar 
Frarık 

Lireı 

6'!a --75 

79-55-41 
12. -06 

9 31 - ın 

Liıırpıl 
lö-12 -934 

Hazır 

Vadeli 

Hiut 

lııyık 

7-08 
6-79 
6-77 

5 - 23 

13-L2-934 
12- 52 

37 1,) 

38 

41 

imalen dt~rvi. ağa wu·bt•ıı lwı-k dervi~ 
ağa cerıuhtto hacı nın tafo 

Çopurlu Tal'la 4500 

arkan HekirdA solo garl>trn püıarlı ) o. 
Ju Şi. kPI oğlu derviş C~. dt-ınıir ~olu 

Çoıuırlu arla t 8750 

Şarkc.ua l.Jekirde yolu \e lısnwu ~ akup 
agaclan hacı ihrHhiuı lıalul v~rH esi 
gar•hen pazal'lı yolu imalen demir yo
lu cenuben kısuwrı p:ııarlı yolu ve kıs-

nıera )'akup ağadan hacı ihralıim lıalil tarlası 
\'ahna)ak Tada 6 654 

arkan hacı kara , lu "'lu fa garbeu y:ı

kuı• ~fendi \·ere. •)~i imal ahit oğlu 
cenuben kara yu uf oğlu yanko 

Yahua~ak THrla 4 4231 
arkan lı~cı ~·aknp ağa garh ,ıı nuıh

metce oğlu hti--•·yin i111Ale11 çolak ha
cı basan cttııu hım ıııiifıii 

Yukar1tla gösl~rilen ga)' l'İ menkul açık artırma 
ve peşin p:ıra ile mnhamnrnrı kiymetin yiiztle yt'lmiş 
h6Şini bulduğu surfllle \7-1 - 935 tarilıirıd•~ aaı 16 
d~ Mer. in icra daiı'P imle m• cok ve erı "Orı arlırana • 
ilıulP. oluuacakhr. Ta\'in t•dil~u ıamarıda :ırlırma be-
deli uwıkı)r gayri menkuliin ıuııhammPrı kiyııwliuin 

~·iizılt~ ~·t!tmiş hPŞİtıi huluıadığı laktirtlfi 11 11 çok artı
raum laalallüdii haki kalmak iizı·t• arhrıuu 15 ~iin 

tlaha lt1 mdit edilt-CPk yaui 2-2 -935 larilıiodt1 aat 
16 el~ tahmin olunan kİJ11teli11 yiiıtlB )'elmiş lw ini 
hutclu~u sur.-ue ~11 c.~ok cırtırana ihale olumu!aktır. 
Arhrma şarluauu~si larilıiııcl••ıı itibar~u İc!ra tlairesiu-
de açık olup her k~s laralmdau göriilt•hilir, ipoh•k 
ahibi alacaklılarla ctiğttr :ılakaclarlarm gayri menkul 

üzerindeki lussalarım hu•msile faiz \f• nrnsı·afa clair 
olan itlclialaruu evrakı mfi "lıitelP.rile 20 güıı içirnlt· icra 
daire ine bildirnu~IP.ri lı\ıımdu·, .\k~i lıalılr. hakları La

pu icillerile ahit olurnıltkç,l "'atı bed.-liniu pa_vla~11ıa 
ıudaıı haric kalırlar, Arurnı:n•a i Lirak PdecHk olaıı-. . 

lar ga~· ri menkulün muhaıırnurn kiymeli11i11 yiizde ~ p-

di buçuk uisbttlirtılt~ pey akça ı vtıyc. muteh~r bir 
IJankamıı lemiıwt mektuhıı H'l'f.Ceklerclir, TekJifi vaki 
olau ahcı atış içiu muayyen olaıı zamanda icrc1 dui

rtısinde bulunınadığt ve~·a huluuuptu artırma mecli-
ini terk elliği laktircJe yii~:s ·k teklif vaki olur a al 

maktau vaı gtıçmiş tulılolunacaktu·, KPudi "İru~ ihale 
olunan kimse bett~li ihal••\'İ vernwz tı ihale fo h edi -.. 
lr.cek ve aradaki farklardan vtı zararlardaı1 m~ nl tu-
tulaea k tır, 

1 l j 1 
Cumhuriyet Müddei Umumillğindın ; 
llakiıulcr kaıauuu ilP. laliıuatname. intt göre nanı 

zethğe ta~ in içirı hukuk fakiihe i mAzoıılarmdaıı llt) iu 
miidtletlnri hu "~'lll ~onu11a kadar uzatıldığ111claıı hı; 
uıfHltletden sorıra miiracaal etlenleriu La yiulttriu gel~
cek . eneytt hıraluldığı udliye bak anhğmdarı bildiril
uıiştir , 

Kalkavan Z~de Vapuru 
Kalkavau zade Rıza ve uıa)ıtuıuu 1 mail vapur şirkP.tiırn 
uu 11 up Kal~avan vaımru çimt'nlo yiikilt~ liın,rnuuıza 
gelmiştir. Altı güne kadar boşalması bilecektir. 

işi olaularrn acenhısı Öm~r C· Numa11i ve ~eri ki
ne ıuiiracaatları 



Ağrıları ve soQuk algınlı!}ını geçirecek 
bir ilaç ısterken, daima bu sözleri ha· 
lırlayınız: Alacağınız. mal, hakiki olnı:Jlı. 

Sabuncu zade k.A 

n arkaaına dik/ıa 

" 
Halkımıza her şeyden evel sıhhatını düşünmek gayeıt 

kere Fabrikamızda halis yemeklik Zeytin yağından Y 

SABUNCU ZAO[ KADRİ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarıl 

SABlJNOU ZAIJli; KAl)l{İ ~lark:ılı ~alıtırılar 1 ALI\ . ( fo 
, .•. Silikat gihi \ıilıııtHım zar·:ırlı \H )H"ıcı ııı:ıdıh·IP.rılı~ıı cıriıl!'' 

SABUNCU ZADE KADRi Markalı Sabunlar Cilde Yumşakhk, Letafet verir çünkü ~ 

Yeni Mersin Mullma-sı - Mersin 


