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Ta.cemiyeti köy teşkilatına başlandı 
Tayyare Cemiyeti 

Çahşmasını Jlerletiyor . 
Nahiye ve köylerdt1 1eşldlata ba lanıyor.Bütün 
Yurtdaşlara sadaka \rn 1e]\:H zarfları dağıdıldı. 
Mokteblerde tn 1 c-abPy:a rd ıın dernekleri yapılacak 

tersin Tnyynrcı Cl'rnl~ eli Blnnsı 

Ülk mlld fan ıııdn tnn a- Cemiyet ldnre Heyetinden Jan 
renin llizum, kıymet ve ehem- dornıu kunıandam Bay Arifin 
miy~ini anlamamış hiç bir ba kanlığı alhnde bir komite 
yıırtdn ş tosu\\ ur edilemez.Bil- seçmiştir. 
has a e~ arotin ncılarını çekmiş Komite bu f'Umadan itibaren 
ohm Ç-'ukurovuh .ır bunu pek nahiye ve kö) lere gidecek ve 
gUzeJ takclır derler. içinde bu teşkiUltı mümkün mertebe 
yn'ı:ad1ğım z yır mnci n ırdn her ç.nbucak yapacaktır. Basarıla-
devlet bUlUıı kun'etıın tnyya- cağı tabir oları Tayyare nnhi-
relerini çoğaltmıya, ha,·a km'· ye v ocak dernekleri kurul-
vetlerini artırımıya vermi tir. duktan nnrn şimdiye kadar 
Ve bu ugurdn ) pılması lfü•jm o cerm) etten yardımlarını esir-
hm en gllç ışl i. en bil) ilk fe- gerniyen Köylülerimizin daha 
dakllrhklaı·1 bıle yapmaktan fazla nU\kesı görOlecek ve alı
kaçınmamıştır \ e kaçınmıyor. 

IJeride yapılacak hnrbler, 
r.ephe, sungu, top harbinden 
evvel hava harbidir. Gök mil· 
cadelesidir. Bu mücadele \e 
mUbarezeniıı ş rrinden, tclıli

ke inden emin olabilmek ise 
ancak aynı illlhlarln bezene-
rek ona karşıhk koymakla ka
bildir. Bunu çok ivi anlayan 
ulusumuz, knlhındeıı bir 'fn) -
yare Cemiyeti doğurmuş ve 
ona yardım eliıu uzatmış; umut
larını ona baAlnmıştır. Ülkenin 
her köşesinde ,. ıbeler açan bu 
Cemiyet, vatan kaygısiyle fe
ragatle, ulusun arzuları dahi-
linde çalışmaktadır. Bu yüksek 
ve saygıya değer Cemiyetin 
Şehrimiz şube inınde bu hayır
lı yolda yUrOdOğ na t krar
lamaya Jllzum g nnU) oruz. 

Haoor aldığı re Mer 
sın nalııyelerl ko len ara-. 
ında teşkil edı i i evvelce 

k&rar altına ulınmı~ olup da 
şimdiye kadar ) pılmamış o
lan nahiye ve k y te,. killltının 
bir en evvel ikmali için Cemi
yet faaliyete geçmiş v bu işi 

baprmek ve kısa bir zamau 
ı.arfında neticelendirmek üzere 

nacak faydalar tabiatiyle arta
caktır. 

••• 
Senelerdenberi halkımız 

dini borclarından olan zekat 
ve sndakai fıtralnrmı Tayyare 
Cemiyetine vermektedirler . 
Cemi) ete verilen bu para, Hi
Jilliahmer ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu nrasmdn paylnşılmak 
tadır. Bv\' lce ras gele dağıtı
lan ve hiç bir kı •ıneti kaJmı

van zekılt ve sadakai fıtradan 
" bu suretle elde edilen istifade 
pek bUyUktur. Bu paralarla bir 
taraftan hava kuvvetlerimiz 
arttırılmakta diğer taraftan 
bize her acı gilıılerimime elini 
u1..ntaıı, harblerde yaralarımızı 
sarnn, yer sarsınhlarmda, yan
gınlarda, acıklı gUnlerimizde 
bizim imdadımıza koşan HiUlli
ahmer cemiyeti ile anne iz,!ba
t agı voksul. bahtsız :vatan ço
cukJannı kucağına alan, bağ
rına lm n onları ölilmden ve 
açlıktan kurtaran Çocuk Esir
geme Ktırumunun çok değerli 
işlerind hareanmaktadır. 

Bunların tam bir intizamla 
toplanabilmf1Ri için Tayyare 
Cemiyati her eve üzeri yapılı 

Sü Bakanımızın sözleTi 
çok değerli ve olgun sözlerle bkonomi 

yedigününün il i l A 

ozunu anlattı 
ANKARA, 18 (A.A)- Millt 

1 Mfidafaa Raknm Bay Zekfti don 
'ııkşom radyoda apğıdaki söy
levi söylemiştir : 

BayanJar, Baylar r 
Ulusal ökonomi ve biriktir 

me korumunun bu yıl için arık 
ladığı eöylevi!erde a.tı gllndnr 
bir çok özlü etrıtıer ve görüş
ler söylendi. Bunlara bakarak 
ben öneedeıı. 'ayın ciinleyicile
rjme söylemeli) im ki, SÖZierim 
yalnız bir iki noktayı incelemek 
ten ileri geçemiyecektir. Şöyle 
başlıyayım: 

Paramır.ın korunması niçin 
ulusal bir yUk mdilr. bir borc
tur? 

Bu öz,söz götürmez herkes
ce anlaşılmış olgun bir ıkongu 
mevzudur. 'Yalnız bunda bir 
nokta var ki aydınlatılması fay. 
dab olur. şayıe açayım : Yıllar 
danbel'i dren ökononrik dur 
gunluk ve onun doğurduğu 
sarsıntı epeyce gevşemekle 
beraber acunun hemen çok 
yerinde bu gilnde kendini az 
çok göstermektedir. Yeni bir 
silkinme ile ileriye doğru aaun 1 
atı bir takım ~·erlerde sezil 
mekle birlikte, daha da ezgin 
duranlar az değildir. Ayrılıkta 
her yerin ökonomik ve soysal 
kuruluşunun değişikliği. bDyOk 
rol oynuyor. Nasılki bu sıkmtı 
ilk başlarken de bir taklm yer 
lerde daha IJnte, bir takımla 
rında ise daha geç kendini 
gö termişti. Genel savaşın ve 
savaş sonu, evrensel ökonomik 
tutumunun doiurduğu düzen 
sizlik, her yerde oranın kuru 
luşuna göre başka başka oldu. 
Bunun hızı da, yer ~er değişik 
tir. Bu hal lngilterede her yan 
dan önce duyuldu ve yine her 
)'andan daha Mken dU1.elmeye 
yüz tuttu. Fransade iee daha 
gec sezi idi ise de bu bu günde 

n Baknnı Bny Zekai 

'SPçti : Frnnsızlor dnhn çok bi 
riktirm yi \'en bir uJasdur. 

lngilizle110 geline onlar bi 
ri kti mıeyi deği 1 « iş sever Jer, 
ç.ok iş ynpnmhlnr, çok kn1..nnma 
hine, çok da hnrenınolılur. » bıı 
ıın göre lngiliz tutumu için pa 
rı.ı gitdikce inıneğe yUz tutmuş 
o:nınlıdır. Bit.) le pnrn knsalardn 
durmaz, korkur, knçar ise bağ 
lnııı I'. fi{jyle.li kJe i çoğnhr, ar 
lnr. İııgiliılı:.rin de nrndığı hu 
dur. Au tutumun betini benzini 
bu gUnkO dUşilk İngiliz lirasın 
da g'kUyoruz. Frnnsızlara ge 
liııce onJnr biriktirir. Acunun 
ku11nndığı dişlerinden artıran 
lıirj k1 iricilcr onlnrdır. 

sürmektedir. Bu nr ırıtı Hnlinde 
uhıslnrm tutumu dn dAğişiklir. 
Her yer, bu arunu saran yara 
nın 1&rgısını kendi kurulntunft 
yor.damına, yatkınlığına glJre 

1 ki yıl önce ulusal birik
ti rme için ~'İne bu radyoda ko
ımşurken Frnnsnda ynlnız Uçer 
beşer frankJarını biriktirme
sinden toplanan ve milyarla 
sayılan bUyllk sayılan söyle
miştim. Bn tutumda olaıı bir 
ulusun para siyasetinde, rnın
km kurunu yitk ek tutmak, 
nlhınla başa bnşyUriHınektedir. 

Tayyare 
Cemiyet inde 

Toplantı 
-~ 

Tayyare Cemiyeti idare 
Heyeti evvelki gUn şehrimi1 .... 
de bulunan C miyet dördilncü 
mmtako ınUfettişi Bay Bıtsri
nin başkanlığı altında toplan
mış ve cemiyet işleri ile cemi
yet gelirinin çoğaldılınası etm
fında uzun umdıyn görO~n\iJ~
ler ve mUhim kararlar \ erıni -
lerdir. 

Dlln de yine cemiyet biıın
sında şehrimizde bulunan 'l'Urk 
ve h"'enebi vapur Acentnları mll
messilJeri toplanarak gôrilş-
rnilşlerdir · 

Bu topJantılıırm devam e
deceği umuhmıktadır . Duy
duklarmuzı ve öğrendikleri
mizi okuyııculnrımıw bildire
ceğiz. 

YeHDDAŞ : 

itekim öyle oluyor. ÇUnkU 
hem biri tren puralaıın değeri
ni dUşıneınekten korunmk, lwm 
de yeni biriktirme isteği için 
ulusn innn ve gilveiı verebil
mek gerektir. Bu iki lirneği 
eçip gHz önüne koymnıım 1111-

dP-11 ileri geldiği an htşı lıyor 
Slllllt'ım . 

\ l tedim ki İııglliztutumumı 
ör.ı k alnrnk bi1.de de « işi 
çoğaltmak için parayı dilşilre
bilirmiylz • » yolunda bır dU
şUnceye karşılık vereyim. Bu
nun için ilkten kendimizi aıı
Jnyahnı : 

'zarflar dafttmıttır. Yurtdat1a
rımızın bu ıarflara zamanı için 
de eevinclerle sadaka ve zekAt 
Jarını bırakacaklan şDphesiz. 
dir. ilk bakifda mikderhnı e
lıerumiyetsiz zannedilen bu pa .. ; 
ralar, toplandıkça kıymelınl 
affhradtk -Çe bUyftk işler gö
reoektir. Atalarımıı, • daınla 
damla göl olur» sözllnQ bof 
yere söylememittir. Onun için 
az çok denmeyip göntnden k<>* f 
pan verilmeli ve onun görec&
li İfİD bOyllklntn ise daima 
göz önOne getirilmelidir. 

Ülkeni koruıuak ic·in 
Zefca~sada ka vo fi treni 

Ta yy ,ue Cenı iye ti ne veı . 

Bir., iş aduınııhı yok88, bi
riktirici mi olmnk isteyeceğiz? 
Bu iki yönden hangisine aknuı
lı, hangisi için nnıklanmahyız? 
Kuruluşumuzun, tutumumUllln 
yönü bu iki nmaçtan hangisine 
doğru hız almalıdır? Hangisini 
seÇmeliyiz ki uluaı\muzun ytın
'demine uygun ııellln ve daha 
verimli, umutlu olsun? Biz ilk 
önce şunu bili.)oruz ki, ışl ço· 
fhıtmek -işcı için \ılusnl ktltu 
mu arhrmak ıçiu de ona rt)rt· 
dtııen kunı)nk gereklır Bu dU 
ıeıu gerek tarım alanın da, gt• 
rck Ua~ltll Ukönöttnk alanllirm 
da turmak iQin önce para son 
rada teknik görmektir. Teknik 
işi de en 8')11 bir para · ~·d;r. 
Buna göre paroyı n red n bu
lacağız? 

a,rı~ı ıkıncı l:,ııvl.Qn • 
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KIY f [T K !HUHUMUZ 
' sü Bakanımızın sözleri 

BeJçikada çıkan Bir Gazıte 
Bu; Türklerin ince bir 
zevk sahibi oldukla
rını gösterir diyor • 

Çok Değerli ve Olgl_!n Sözlerle Ökonomi 
1' etli Giinün Ozünü Anlattı. 

"Belçikamn Liy~j şeh

rinde cık:.w "La W~llo-• 
iıae,, gazetesi ~ 8 son teş. 

rin taaihli savısmda Tür-.. 
kiv•·d~ki kılık vasasuıdan . . 
lıahst-dtm bir ,·azısında 

• 
Uelcikuda da üniforma-• 
larm yasak edilmiş olJu-
ğnım ve fakal Tiirkiye .. 
JPki "•ilk yasasmın çok 
daha hoş ohlugunu söy
~·or ve diyor ki : 

Tiir~iyedeki kılık y:ı 

a rsJ ilf~ bizde üuifornıala 

rw naeuui kararları ara .. 
sıııda hir benz~rlik oldu
ğuuu s!zde göriiyorsunuz 
ya 2 Güzel pazar sabah
larında her köşede ve 
her mnydauda bizd~ki 

papaslarm kılıkları gibi 
insarıa keder du~·guları 
aşıhyan ~ılıklar görm~k

terı se <ıhe11kli ac.Jı·ularla 

yaradılışa, neş~ye ve ha-

yata kavnşmağa giden 
mavi buluzlu arkadaşlar
d~w miirekkep gruplar 
görmeuin claha hoşa gi -
d~r hir göriinüş vücudu 

~etirdiklerirai hflp birlikt~ 
itiraf tıtmeliyiz. 

Buda, hiç siiphe yok 
Tiir·klerin, bir tiirlii ye -
ı·i rultm o~· ntumya n iç işler 
Bukumımzdarı daha emin 
ve irıce lıir zevk sahibi 
oldukların gösterir . 

- Birinci Sayfadan Artan -

Bu ya ~·urılun içinde 
ulusun hiriktirm~si yle bu
lacağız, ~·a hudut ela dı

şardau öıtüuç almakla, 
ödiiııc ise istf.mPklt> hu-• 
lurnuaz. : Orı~MZ yaşamak 
ve y~tlduliğini göslerm~k 

s~rek. yoksa bt•klt-uwğe 

kalmca heklem~k, durm~k 
dt>nu~k ; durmak da geri 
kalmak ve gerileıu~k tle
me~tir. Bunu ouavlama. 

ol 

hyız. Hunc.Jau ötiirii bi-
zim ulusumuz ıcın t~k 

• 
esP-11 yol birilLir·me, artır-
ma yoludur. Atalar sözü
diir·; işterı artmaz dişl~n 
arlar derler. P~k doğru 

dur. Yapacağrn11zcla hu
dudur. Nt> kadar az ka
ıamrsa~ kazaırnhm en gii 
cii onuu hic olmazsa on-• 
tht birini artırma~ lan baş-
ka giivenle tut:ılacak yo-

lumuz yok tur. Giiude on 
kuruşun bir kuruşun bir 
kuruşunu arttırma~ ta hü

viik bir vurcl '' flkiiuıü . . . 
yapıyormışca~ana kendisin-

de bir sevine lmlmalı \'e 
• 

ancak üu giiz~ycf•• d~ ço
cuklarımn ~s~uli~ini va-. .. 
ratacağuu bil ıuelidir . 

Kazancrn orula hırını 

harcauu~·.ırak biriktirmek 
denwk, Tiirki~·t-mirı · tüm 
nhısal kuru muuu bir ruil · 
yar Türk lirası oı.luğuna 

gör~ yılda yüz milyon 
Tiirk lirası birikıirmek 

Soy Adı Alanlar denwkıir :. Ba~ııa birer, 
-- htışer kuruştan neler do-

Viltıyet evkaf müdiirii gar ' Fransızlarrnkisi ele 
Sadık kol, başkAtib Os- llpkı böyle doğmuştur . 
man koca baş, Varidcıl Bunu yupruaktau başk~ 
mfüHirii Sabri sa _ inan ve giiv~nle gid~etıği-

han , ktıtibi Aziz Artun miz yol alruayrnca para-. 
vezuedarı Süleyman ekim mız ıçın sıya~aıuızm ue 
tahsildarı Muhiddin Luran olacağı kendiliğinden lws-
sahil sıhhiye merkez ta- belli oloyor . Oemek kj 

bibi Bedri kalabalı kus, mu bizim içinJe öı olan ve 
hasih Osman .\ vcı, kAtib ilk yapılması ger .. kli bu
Sadık Faik giray, tebhir lnnan iş biriktirme olnn
ci Hamid \' Hlcıu, k~ ptan ca paramızrn değerini ko
.Arif erdoğan. ·mulaafız Sa ~ J'umalıyrz ki hem biriken 
lilı Soy, mu hafrı Hüs•~- para mu dt-ğtıri azalma 
) in Gi111gör soy adlaruu sına, ht•m biriktiriciltırin 

c.l1111şlardır. inam ve gliveni çagalsıu. 

Şimdi de Fransızıu 

öıgn inana olaıı demokrasi 
ilP ulusal ökonomi arasın .. 
dHki karşılıkh gerek leşm..
iutc•rdt>penda nce üzerinde 
daim doğrusu Uİtısat nko
rıomi bakrnuıufon dnmok
rasi icin bir ~cıc söz da . • • 
ha ~kleyim : 

Ulusal ölonomi siya
sasmm amacı ulusca en 
bihök raıachuıa11 ulmak . 
icin ulusun avrı a\· rı 1ı .. r . . . 
kişisiude en verimli ç.thş . 

ma \'Oluııu umllavan ve 
"' ol 

ulu~ hiitiirahiğli içirıdt~ bir 
birini tamamlayan bir .ö
koHomı yaratnıakdır. Buu j 
da en hiiyii~ ric~I_<< yo- 1 

lurula» dedıklrrı ıslek , 
ırk ve hu~·rugodur . Bu 
üç Tiirkçc~ söıiiu a)' l'I a~·· 

rı "ularualaruıı seçiyoruz . 
lrad~uin hızları ve giiçl~. 
ri avri iic kerltısiııi ayr1 

~ .. . 
söıltırle daha 3)'clrn ve 
ucık aulalruuk istedim . • 

ilk füıce ist.t·k ulusal 
olacak. Buuunla kalmı

yacak; aksi~·ona; ırka ge
crcek, IJnrıtutla da kalım -• 
,·acak .. ,iic ,·•·lildiiii, hii-. 'o • . r.:ı 

&tin ulusun, saraıı ulusun 

ulkusuuu, tarihiui, görii
şiinii, inanını, akırılısıru, 

yordanum her k.işhlt~n iyi 
kavrı~· au, onu dilrdiği 

amaca \' liriitmek icin Ö· 
• • 

konomi prof t'sörleri 11 in 

det.lıği gibi hilgi ya paıa 
biitiin uz öılerinin ayrı 

ayrı hepii_vle aydtulanmış 
olan bir ~·oluıırlu, bir ön

der buyrugu olacak acu
uuu h~r vanrnda tılusla 
rrn hiiylik hanılı•lrri kiil- j 
tiir svilizasyon bak1nurada11

1 
biiyiik J .. ği~ildikler lwp 
bu yolda giicii ve lıızı il~ 

oldıı hn hir nrumclur ki 

sa•;lanıak \ ' t• perkilnu~k . ~ 
için gP.r~kli olan ltık ö1.ti 
hulup çıkaracaklardır ki 
o da bütüu tmerjilerin 
en viiksP-k tansh·onda bir . . 
ltışik ~alışma ~·oluna ko-
)'UI ması "colla bor al ion,, 
<hr. 

işe böyle baştayrnca 
ilk ğ•~rekli nesııdertlt~n 

biriılt~" ~1..-teclikman,, ulu 
sal Ökorıouıiyi teknik iiz~

rinP. kurmak.t11·. Söz bu

raya ktdmişken " Nansı 
iinivtırsitesi,, ulu"al öko

tltlmİ pröfü~öriiniiıı pr~11-

sip olarah ileri siirttiiğii 
hir ana diişiiuer.yi dt' 
SÖ\ 1 i \'e \'im " uzun uzalcır . . . 
:ı ra~ırula ucuz ulaştırma 
\'e taraışma için d~miryol. 

ltu•ı olmasaydı hugiin bir 
ilim ola11 ulusal ökonomi 
sö1.iiıı tam anlanuyl.ı ku
rulmaz yer \' iİZiirnle lu-' . . 
luuamaztlı,, <li~·or. 

GtH'C~kltrn bir )'t1rdt11t 
• 

ht> r ,. a 111 tltı nı i n ·olla ril~ . . 
hir birine hağl.uınıanaış 

olursa oncla hiiı iin yurclu 
sara11 ve l>irhirini tamam . 
lı ~·an ulusal bir ökonemi 
kurulu~ıı ~· aralmağa yol 
bulun ıuaı . nizim le oıı 

hu katlar seııedir lıPr ka~· 

gu muz, sa vaşıuuz bu de
ğı l mi ~ ulusal ökoııo ui 
pröfo~örleri ıı i 11 hö~· h~ pr ... u 
sipler koydukların1ıla gö 
dince adam biıim ulusal 
siy~su.auzm ne katlar iyi 
ı a rrılmış, ora ıımış old ugu
uu diişfıuert'k öğiiufıyor 

blitün hu v:ullğı biiyiik 
öııtlPr Ala Tiirke borçlu. 
\ ' UZ • 
ol 

Dt•nıo~r,tsi~·e geline~ : 
oıı u nıla a 11 macı ne k•ul ar 
oLahilirstt- o l,aılar çok ak 
cltrnliği lrn ~ u k l,era bP-rliği 
yapmak hir \' tırl icinde 
,·urt sevedı·r aras111tlaki 

ğiicli Ç~\· resiude toplanarı ğ.-çinnH', aıııklık, ~iilliir 
en~rjilerin lan~iyouiyl~ a\· lı~larmı azaltmak her . 
ölçülür. Böyle olunca ak ~işiy P. en <;ok ve en ve-
siyon adaınlan ve oular- rimli, ç:ılışma yordamı ve 
l:ı birlikte biitiin ulusal l huııa !(Ör" "" iyi yaşama 
ch~rim lwr t11lam :ıg1 kul .. "ol ı \ lı~ı hulıuaklır. 

t • . 
la11ara~ ıı\O)' ~ ;,tl ~ aŞ ~ yı~lll ( ll11111111 •'il ~t·~llrmt' \O 

her yöuden ilerl~m~sirıi lu ulusal Hkouomac.lir. 

-

'" i a ,. ,l;ı nltet• 
olclııuu l~altl~ y• ,., .. 

.. , Jlt 
mauwsı hu ' 
lihliı Vt- bJh • 
tHiŞiincliirmflYe 
Evvelki giirı 
cok ivi bir şr.k . ' 

Dumlu pıtı 

Du mlu f>111~ 
diiu sabah 
gPlt'r~k bir uıi 
cı~arclıktan soı 
• 
gi lmiştir . 

llububat A 
Vapurlar 

Alman IJaud 
Yuuau Baıulır• 
,,,.. kut l n va ptırl 
hat almaktatlırl 

KallıaıJOfl 

L. ı· l,..ı 1ma111 ,ı 

kavan vapurtJ 
boşahmakl;1dır ' 

rir.tlan 
k~ııaıi 

·ı.a ıı I a o~ı u ıı• 
diiğiin ıuer"!f 
9 3 4 cu 111a fCİİ 
h•·şt,• \lersir• 
l u biiıuJ,.. ~· d P' 

'il Biıi woı~ • 
halklari) lr bl 
ıuİ\'Plİn;iıi ş. 
mt-

0

lttri n i el ilt>r 

- Bu 'f'' 
• 1 • ıı• 1 ,, 
tıye nıaı\•1 

Mersİll; 

13-17-2° 

varthr . 
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TOrkof isin Günluk T ılgrıf 
HAB [RL[Rf 

11·12 934 .i .. Lorulra '~ 
llanıht11'1( hor"a~ırııl. \ frtiiraı 

Lı>ıtdrcı N \V Yoı k hor :ı -
l u·ıııcla iııcır , llamhurg 
11or~a wda lıitiirı \'t' ZP~' • 

1111 ~· a~ı, BPrlirı 'ft' Lorıdra 
horsalarmdd ~umurla , 
Brt>m~rı bor i.J"ırula p:.h11u~ 
fı~atlarırııl tı hir giirı öu

CPytı göı·t· •l••µışıldık ol 
11ıaıuışıır. 

P .\ \I t.;K L1 \ .. qıool 

horsasınd,ı . .\111Prıkan pa-
11111~11 2 ci ~~i111111 t•·sliıııi 

t>,81 ruart lt'~linıi 6,79 ma 
)1 lt! liuıi 6,75 lttıtı11ıuz 

lt•sliıui 6,76 a~·ııı lıorsatla 
tlısır ı)aıııu~lara ~·akiıla

ridi~ ciu~leri 2 ci ~Arıun 
lt• h11ti 8,50 mart lt•Mlimi 
8 52 ırnı \1 ll' 1i111 i 8,52 , . 
l~lllllHJZ lf' limi 8,52 l;p
p~r ciusft•ri 2 ci ~~uuu 

t .. slimi 7,.:&8 111art lt!. linıi 

7,47 uuı~·ı~ h· limi 7,47 

lt•muıuı ltt liuıi 7,41 fl~

nidir fi,\allar hir lihr~ 

içirıılir .• 'ı w Yoı·k hor a 
smcla ı ci ~3111111 leslimı 

12.45 2 ci ~3111111 ı .. limi 
12.43 nıArl ltı~limi J2,52· 

J2,53 ma~ı~ lf'!iılinıi 12.53 

ltHlllllllZ l+• limi ll,51 12 52 

,.~ h)I lt' linıi ı3,3:i 13,35 

• t ııtdir fı .\atlar bir lihrtı 

içimlir. fıı;~f'lıllt•ri~,. hor
:a ... 111ıfa ~h~ır panıu~laf'l

ruıı F. <f. F. 'akalai'İclls 

cirı ·l~ri 2 ci ~:lrıura lt• li-

uıi 15,62 rıı:u·t IPslimi 15,49 

111:1\'IS iP ·fiıııi ]5,61 lPıu -
• 

nınz lt•sliıui 15.73 •·~ h)I 
lt·slinıi 15,75 F. G F :ı ·

nıoııi cirı~l··ri ıl~ ~~111111 

lt>~limi 13 39 uh.ıl l•· li111i 

13,37 rıi arı tt·slinıi 13,35 

lttllllllllZ lr~Iİutİ 13,35 t1 )'

h)I lt1slimi 13,24 tallaristir· 
(ı~:ıllar 99,05 lıhn~ içirıtlir. 

DUGDA Y - Şikago 
bor ası hiriııcı k~lrıuıı lP. -

1 imi 87 ı 2 ıııayı lt>:-liuıi 
92 3 8 lt>1t1Uıt1z lt·~(İmİ 

93 ı 8 WmııipPg hoı !'a
ııi1111l:ı ı d ~:\111111 lt!. lruıi 

ıus 1 ; s ı os :' 4 111 .1 r l 

l P~l1111İ 108 1 1 8 - W9 IUJ · 

~ 1 lP--Iİıuİ 113 113 1 8 

Pilidir . Fı~ ·tıkır lm t·I 
lwşırıucltr. i Vt'rpool hor-
a--ırıda ı cı ~il111111 lt>Sli

rııi 4,08 ıtı:ır l ı .. ~liıui 5,00 
1 1 4 llı:l)I l,·~Jımİ 5,04 

ı 1 s lt•mmuı le li mi 5,05 

P HI L I P S 
Yalntz Radyosile Değil Meşhur ( Röntgen ) 

Cihazları Elektrik Ampulleriyle de Dünyaya On 
Salmıştır. Mersin Acenıası K sap oğlu Kadıi 

Borsa T elğraflın 
lslanb11l 

19 l:? 934 
l'iirk ahnrrn 936 

istt·rliu 

Bolar 
Frauk 

1..,i r.-ı 

6'?~--50 

79 _;.5 
12 -03 

9 28 -ôO 

liıırpol 
l<> 12 9~4 

Hazır 

Vaıleli 

,, 
ili 111 

Nıryork 

7 - ()g 

6-79 
6-77 

5-2:S 

ı J-l2-934 

12 52 

YENi M(RSIN 
Nüshası 5 kuruştur 

.. 
Abone) Türkiye Hariç 
Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 
Bir a)•lık ıoo yoktur 

Gllnll ıeçmlf aayılar 20 Kr. 

1
Mersin 

Piyasası 
-'-----

K.fl. 
Pu11111 k .-k~pr~. 
l:uw 

K·•ıuı analı 

1 
K ozaeı pa rl:. ~· 
lau~ çil(icli 
l erli • 

Bt~yaz yaı•a~ 
... 
u ·auı 

) 7erciru ... L 

Ku ~·euıi 

Kuuı tlarr 
Ct>lti~ • 
\'ular 
Acı ç~~if',lt>L ıçi 
•• , k • oz şe er 
l~ahv~ 

Ça~ 
Kal,,~ 

1 
Uı.laar 

.\ rpa .:\ naclol 
• \erli 

K. 
79 
48 
46 
45 

2-45 
2-12,5 

60 

10 

9-10 
4 25 

8 

6 
5.5o 
7 

3-62,5 
28 

38 25 

ıoo 

2-ıo ~ao 

188-190 
90 

.:s f>o 

3 05 
Piri rw ı-8 ı}ılıuttır. Fıyaılar ıOO • 

libre içindir. Kara biih~r 

16 

n5.S6 
16 

17 

~il lat - Livtırpol NişaJar 
horsa. ıuda 2 ci lt .. şriu lt>S· :o ikinci 
linıi 30,09 ı ci kAııtırı lt'~ \lrsır darı 

liıııi 31,07 2 ci ~fluuu lt• · C·ıvılar 
lirııi 32,03 iliııılir. Fi.\'a(. c .. m• ••" r 

IHdak'• 

23 
2-6~,f> 

2 75 
20 Ura -lO K. 

l:ır cıf plat~ı 480 lilJr~ içiıı » n ttcıwhi ı3 Lira 

tli r · 9 • -o .;uvalı 20K. 50 
Yııliıf - ı ci kAııuıı 

'" · lımi 54 ı ;2 11ı:t\'I~ lt>~- Ruğıla. y .. rli :? 75 . 
limi 52 1 4 temmuz lt sli- l0t·ir 'Od~u 1 1 

mi 47 3-4 seut. f uc.- Kep~k 1 7 f> 
Ç \ \TD.~ H - çcı 'dar bi- K~lw » ı 75 

rirıei karıun teslimi 77 
7 8 rua~·ıs lP.. limi 76 l -2 
lt>rıımuz lPslirııi 85 l-2 ~t>rıl. 

AHP\ - nıa~ı· tu li· 
mi 77 l·4 .-ııfılir. Fi~al
la r lı 11 • t• I hasuı a ıh r. . 

ız,ıln · bor"ı 111da Is 
1 ei J..~rıu 11 tia 768 çuval 
IJ11ğdı~ 3,951,4-30 u çu
val a· p ı 3,175 ~uruşlaıı 
16 cu \':ıi f.ısul ya 8,25 k u-. . 
rıı"taıı, p.mıuk hazır ve 
vall•·li 50 187 hal~·a ,.e 1 

ha'"'" ·atıluu._lır. 

Limou tuzu 

25 50 

MOretip istiyoruz 
Matbaamızda ~a· 

lıımalı ılzre iki ma
rettibe ihtiyacımız var 
dır • Arzu edenlerin 
idare evimize mara

caatları. 

1 l l N 
T ısuı C. M. U. Lijinden : 
Tarsus Adliye daire iude lllP-\'Cul k.uıtıpt· ·•e sairtt 

gibi t"Şyalar lamir ellıril~cek \' t~ bir kı ıın PŞynd;J uçık. 
.,k,ihm~ sur .. tile alm alınacakıır. ~IP.\'(•u •\yaları rn· 
mir vt~ ye11iılt>11 yaptırılac.ık Vt1 alınacak eşyaları iiğ· 
rt.nmek ve şartnameyi görmek i t~yeııl.-ri ıı ı 3 - 12 -
934 tarilıi11de11 28 -12-934 fHrilıint- kaıfor Tar. ns 
C. ll. U. liğiue uğr1ımaları luzıınılır· Ek~iflif, .. c.~k fi~·aı · 
lctr muvafık göriilc.Jüğii ~nretcJ~ a~ni giindt'. aal on lH·Ş 
le ihale yapılaca~llr ke)·fiyet ilAn olurıur . 

14 ·18 20-2~ 

DIJzeltme 
Oiiu irııişar .. den ı 96~ ~ayrlı TH l ~-12·934 larilıli 

gazt·leuıizirı iiçiirıcii ::;alıifı· .. irıtft> 'I' rsu~ icra nı••nıurlu
~uııdau g~leu ilamla hazı lt>rlİft .\:111lışhkJ 11 ı oJciuğun .. 
ılun aşitğub düı .. hi~·oruz . 

llAmn Josya rıumara.;ı 588 olduğu h ıldt~ unotu. 
larak yazılmamıştır . 

Alacakh i mi alim oltıc,ık ikeu ,ahri ,,,~ horclu. . 
nnn ismi afiye kızı Giilsiiıu iken .. "~·fi kııı cltrner.·k 
yazılnuştır. Hu yanlışlıkları ıliiıehiriz. 

1935 
TAYYARE YILBASI 

Pij1angosu 1 laı1ı 
4DET LİRA 

1 
1 

1 
1 
1 
J 
1 
J 

') ... 
f} 

10 
20 
h5 

lOO 
l{>O 
200 
:~oo 

5000 
5,850 

ikraıniv 
• 

" Bir ıniikafat 
,, ,, 
ikraı11iye 

il 

.. 
" 
,, 

" 
" 
, ' 
• J 

,. 
,, 

( 8,U<H>) 
( f>,OUO) 
( 3,000) 
(2,000) 
( ı,oou) 
( 500) 
( aoo) 
( ıuo) 
( 100) 
( 50) 

500,000 
200.000 

100,000 
50,000 
100,000 
50,000 
30,000 
20,000 
15,000 
10,000 

16,000 
25,000 
30,000 
40,000 
55,0 00 
50.000 
45,000 
40,QOO 
ao.ooo 

250,000 

l,656,000 
1 
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~~~ ' ~ıtıli~~rooatl(~(fS ~ UltlUltNltllil~~.,giWnıl51 · · çel 'f allJI ınü@rlüğünden : . 
~ . »~rsitıi!ı ka~~n~ı--hıryesiııd~ vııliı ıar»f:~~ 

l@ 
[@ 
~ 
~ a 
~ 
~ 

f ~ 1 Yt~Sir zaılP- şimalP.n Cemal oğlu garben ves 

1 
~ rıuht•n ihr:•hint tıforuli tarla.;ı ile mahdotdllr • .b 
~ Bir lrnktar 9380 metre tarla 339 eyh)I ,~r~., 
~ 1111ıuaralı Lapu SPıHıdile Eyyup oğlu ihrah 1"~• 

l ~ sicil kaydı hiikunwl harikirııfe v:.uufı~ırıd•1 " ' w;; ~ ~ 

~ yeuiılt>11 tPşkili it;iıa ~tnıi~tir. ..~;r 
~ Tarilr il~)ııınıl.ın lo giiıı sonra m.ah dl•· 11 k : 
~ kiki için nıPıııur görnh·rilı•c ı•ğiııd•~u bııra i~~" .,,,. 
~ iddia •~tleult•r varsa rt•sıui evrakl.ırih~ tlair ... 

1111
•
1 

~ racaatJan v•~y.ı k•~şif giirıiirıdtt giıft•ctık 111f>11ıur· 
~~ ıualcırı ih\ıı olunur. 
~ ISenelerc~ E vel Mersinde Kurulan 

~
[@ Bir Müessesedir · · · · · 11 
~ ~ 
l@ H f 1 H · v: v ç 1 d ~ ~1c·r~iuin kazanlı köyiirıde vaki rar:tffat.t 

. İçel Tapu müdürlüğünden · 

~ ar erinin : epsi· eni e eşit i ir ~ ' c ılıhııı· oğulları ursa~ı g'ırh~ıı llasaıı oğlıı 11;,;. 
e •. .. • . • • ~ ! m:ıl ı• ıt ... \Jj laartPSi CNlllhP.u .. l.trik ife U1 ıh l .&l~ 
{j Resmı devaır ve müessesatla tıcarethanel~re aıt her nevı ~ ha11ı · n1n ııı~r Ey~ up oğlu ~iilr.)'m:ıııı11 ~~·ıt'ıl .,, . .:-.. -
~ defterler ve evrakı matbua ve saireyi en nefis bir tarzda (El l v .. 27 ııu uar<ılı lapu St>rıt-ttli maliki olup 

11 ı• 
~ Sü ' tl · · · 1 r·ilu~ aiıl ~i,~il ka vdı hiikılnıP.t harikiwl~ uıııh • 
~ r a e yapar. , ... · . . . . . rıra• 
~ * *•il*••_. • •,. • * • * • • * • * i dugurnlau kayduıı yP.111t1 .. 11 h•şktlı ıçın nı 1.0 
~ · · · · ----- · · miştir. ilan tarihi ruf Hu Jo µiio ~onra ıuafııtl ~r• 
HHAR.İÇT~;N G:J:-ÖNDER.İLECEK. SİPAR.İŞ-(El ve tahkik .. dilin .. k ii'lr~ mP.nmr gfiıacltırilc•ce~~' 1, 
~ LERİ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLAR. f!l Bu ycır içiıı tasarruf iddiasırnla hulurH•11 ~ 
~ - - - /I ~ ~ r .. ~mi e•vraklaril~ clair .. ~·~ miiraca:alları v•·~ 11 • fil 
~ H E R. N E V İ K A. R T V t z t T ~ rıiiııd+> uı:ıh .ılliuP. gitf,•ct>k ru.-mura a11J:1l''1 :ı 
~KİTAP, GAZETE DAVETK.A.Rr:r- f1 olumu·. 
~ V E :ı.v.t:E O JY.[ U A L ARI. ZARF K. .A- ~ 

l'.B TAB:IN:IDERUH- 2'-l. -~ı:BT~~LEI~İ= ~ rnıı Her Nev·ı Kı·taP rt TE E D E R . __ L İ_R.. ~ I!:: 
~ ,_ = "' ' il l .lil ller n~vi eski· ~slap alınır ve sa~lı'· 
~ fiatlar Rekabet KıbuJ Etmiyır.ak Sakilde Ucuzdur . . . ' liill!zele h;ı~ ii Hacı F.-hmi eft>ııdiye ,..urtl 

1 ~. ~~111~ ~M~iliiDi!D~~fjjj 
D O K T O R l§IJfiilfiil~fiil~Imfiil~~rf~Uml~ 

A. MELİK ~ 1 Ookİor Ali Bedri f!I 
İdrar yolları hastalıkları mıitehassıarl~ liill /zmirden gelmiş muayenehanesiniffii) • 

1 1 1 ı ~ . · ırt r1 
Br. Soğu~ uğuuu ~··ui u~ııller e P~" ça - lfglKışla caddesinde 82 inci sokak kö·İi) ı•!• E~kırnış, r' " 

~ huk v., kati snrt~lle lt'davi Hyltır'. lnlf . d "B \ d ~ : mı~, f..,rsuık "-
1 

Adana: Namık Kemal mektebi e=:şesın e '' 'J numara a açmıştır. 11!!1 • rıııızı ışr ~ :ır~•• 
~.i yanında. 23-30 l§IJ lla!'llalarını ~Pce ~iiotliiz her ~aal kahul~l • \'f' aıuıavııııt-

11 
~~~-fJ~~~~~:-~~-~ _ ~ liilleder. . ~ • ·. 1:\. · ııır·" 
~~~~~·"w~~~~~W~~ e= 11!!1 • ~ızt-t :azıııı o 

1 
ri 

Maim einsj 

Buğday 
,, 

Mısır darı 

Kapu mah 
Arpa 
Yerli çiğil 

. ~hsır darı 
iane Kepek 

- : lanrırzı, ıkfl••r<-
• miİl~(·lliılıaııP.''' 1 

• l .. 
• ( ~··11111.. , 

• IJN· llf' \ j killi.,.~ 
------ • ııt'' 

19-12-934 Çarşamba pnü borsa satışları 

N•re11~1raa1~ıuıu __ uıKTA~ F . ALiCi SATf(~I 
1(. o. a:. 

ŞEH.\IT + tl~fLt•rlt·r şık, lı 
= + lifi ve") ~ uııaııl~ 

Ceyhan 
Osmaniye 

,. 
Tarsus 
ılğm 

Tarsus 
CP.yhan 
Tarsus 

9000;;ı=.=2 =-::. 

3000~1 2 
15000 2 
8700 45 

6000U 3 
100000 ') -
150000 2 

3300 1 

56,25 
75 
f>O 
ı 2,50 
93,75 
87,50 

Şuşnti Bl\. 

,, 
iııkişaf Ş. 

Urfa T. 
Ar8ir Z .. .\H V .•. 
EdYarJtlumaui 
Aııiz Sar.r4lf 

'. 

KerP-Sl•1ci llelım~l \I. V. 15 gii11 Z, : ra~ citlı·niı·. 
ismail ,, J O ., 1 <• 

,, 0-'ıuaniyı~ V~T. 1 : ••••••••• 
\1u!iilcıfo a.iiuif .llt·r·sirı laaıır 

\hıtıt>l " 
v. l 5 giirı 

Ha<-ı Yahya hazır 1 

" 1 

" 
.\lağaz~ il ' 

"' V. haıır j 
~ip;dıi 

Kara mP.huıet Z. 

ilini 


