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aza Olmak ülke Borcudur. 
Buğday koruma Yasası 

kurultay eski yasanın maddelerini değiştirdi 

011 ı 
• 
111 ]{e11tlerd Btı vero,iı1iı1 
A ı ı 11 111 a 111 a , ı oı1aylaı1di 

ANKARA, 23 {A.A) Kurul
tay dün Esad agny Bursanın 

başkıınlı~ında toplomınık giln
deliğinde bulunan kanunJnr 
01.erfml görll~mO ,.e onayJa
nnşlır. 

i nni.k, nUfusu on binden aşağı 
olan yerlerdeki fabrikn tabiri le 
işlediği kuvvet ne olursa ol un 
vnl veyn elek tertibatını veyn 
her iki ini havi olan un fab
rika ve değirmeni ri ka tedil
mi\ tir. 

Memleket içerisindeki fab
rika ve imnlnth:ınelerdo ynpı
Jnn veya yubnncı ınemfeketıer
dmı getirilen ve tUrlU biskUvt. 
muknrıın ,. şehriye buğdn) 
konuna knr\ılığı vergisine tn-

bidi r. 
, Ofu mi ktnrJarmın tayi

ninde 2 Teşrinevvel 1927 ta
rihli nüfus snyıını esastır. 

~ ehir banyo ve sayfiyeleri 
Belediye hududu d1şında bu
lunsalar dahi şehir dahilinde 
sayılırlar. 

Köylillerin nüfusu 100 hin 
den yukarı lrnsahalnr içindeki 
değirmenlerde Uğüterekleri 
uıılnr vergid n mUstesmıdır. 

- Geri i ıkınci Sayfada -

Bu gl.SrUşmelerde, 'fürkiye· 
de ikıımetgAhı olnn bir yaban
cıya vasiyet ve mira suretile 
geçen veyn herhangi bedi esi 7. 

ve ivassız bir tnsnrrufln klll' .. :l· 
nıluıı merıkOI \ e) a guyri ınen
kOI mııllard:ın yurd dı\mrln 
bıılunarı1ıırdan veras l ve iıı
tikııl vergiAi nlınmıyacağı hak
kındaki ter ir fıkra ını bey
nelınilel t lr.kominikn )On mu 
ı.uvelosiyl \ e tel i1, t Jgrnf v 
lı•lufoıı ııi1ıırnnnrııesiııin demir 
~olhırı ı iP iM'\ ıwhnilel eşyn ve 
} ulf'ıı rınl, li~ nt ııın dnı r ohuı 
nnıknvf'IP.lfwiıı lmıdiklerine Oid 
J,nnuıı lfiyihnlııri) le Anknrndn 
sııpılmı Eıııııi)et Obidesi hey
keli ri ve lef rnıatmdan gilm
rlik re mi nlmmuımı ı lınldmı

daki kımuııu onaylnınış ve bug
day koruma k nununun l>aıı 

maddelerinde yapılması hilkO
nıetce teklif edilmiş olan d -
ğişiklikleri tıı~' ib eylemiştir. 

Konya Ereğlisinde 
Kurulan dokuma Fabrikası 

l11abrıkanın insaatı ilerilecli. 

Buna nn1ııron değişen bi
rinci madde nüfusu on Lin ve 
dnhn yukarı ka aba ve şehir
lerdeki umum değirmen ve 
febrikalnrln nOfu u on binden 
aşağı olan köylerd~ki fnbrikn
Jnrdn yapılan \ eyn Ecnebi mem 
le keli erden g tiri len her tilrlU 
buğday ve Ç8\ dar unları ve 

hO. YA Kon) anın şirin 
kaza merkezleri ndeıı biri olan 
Ereğli y ni lıaynta uymak ve 
ileri ınek husu unda çok f nn
li yet snrfetmektedir. Bilhn sa 
Uınerbaıık tnr:ıfmdan bunıdn 

kurulacak olnn dokuma fabri
knst hu lrn1ıınm Okonomi du
ruımımı bir kaç misli ynkselte
cektir. Knsabn ve kasaba hal
kmda dn ilerlemeğe karşı bO
yUk Lir istidnd bulunduğun
dan bu hayırlı inkişafa mu hak· 
knk göziyle bakılmaktadır. 

Fabrikanın temel inşaatı 
hayli ilerlemiştir. Bu i ıışaat 
ile milsavi bir surette yürilyen 

Yugoslav Kabinesi 
Bay yeticin Başkanhğında 

kuruldu ve sadakat yemini etti 
BEJ.,GRAD {A.A) - Avala 

njuıısı bildiriyor : 
M.Yevtir kabin ini şu u

retlc teşkil etm' dtr 

Bogo p tı B ' kıl 
\O harıcı}e nazın, Oeneral 
Jibkoviç harbıle 'e bahriye 
nazırı, Koyis Adliye nnzırı, fs-
1.oyodinovi c mnliye nazırı, Po
povic ormnnJar ve madenler 
nazırı, Veltmir Popovic dalnli
ye nazırı, Çirı~ manrif nazırı, 
Va)'ic milnnkıUlt nnzırı, Kojul 
nnfın nnzırı,Maruşir mun\ eneli 

içtimaiye nnz1r1, Urbani ticaret 

\' sanayi nazm,Ynnkovic zirn
nt nazırı, Aur bedeni terbiye 
nazırı, Hasanbeyo' ic 'ekftlet 

h etine memur nazır 

Yeni nazırlar saat l ,80 da 
yemin etmişlerdir.Yeni kabine 
de e lci Hadikal muhalefet fır
ka ınn mensub M. İszoyadiııo
\ ıc muhalif Rndyostc fırkasına 
men ub M. l{ojul ve köyJU de
mokrat birliğine mensub M. 
Yonko\ ic bulunmaktadır. 

bir dı' ev ) nı>ına i .i vnrdı r. 
Fabrikanın civnrmu gen~ SU
merbnnk taraf melen çok gü1..el 
evler yoptınlı~ or. Bu evlerin 
teşkil edeceği mnhnlle Ereğli 

için bilhassa şeref olncakhr. 

Ereğlide yeni bir sinema 
nçıldı ve faaliyete geQdi. Ka1.:ı
da gizli nüfus yazımı işleri 

bitmiştir. 

Burada temiz ve asri bir 
hnyat geçirilmek için bir de 
rnemurjıı kıılUbU tesis edilmiş
tir. Memurlar iş saatleri hari
cinde kalan vakitlerini bum
da toplu ''e medenr bir halde 
geçiriyorlar. 

Kn1.:ıdn . ıhhi ''nziyet de iyi 
dir. Eskiden sıtma vardı. Yn
pılnn mUcadele S8) esinde sivri 
sinekler mah\•olmuş ve sıtma 

da kalmmnıştır. 

y RODA 

Ülkeni koruınak için 
Zekat,sadaka ve fitreni 

Tayyare Ceıniyetine ver 

AN KARADA 
Japon Büyük Elçisi 
şerefine bir ayn lış 

zir afeti vHrildi . 
A ~KAHA, 23 (Hususi) 

.Meınleketimi1,den ayrılan Jıı 
pon bUyUk elçisi şerefine dün 
Anadolu kuHibilrıde bir öğle 
yemeği vf1rilmiştir. Yemekte 
elçi, elçilik erkilnı, içeri işler 1 
bakanı Bny Şnkril Knyn, dışarı 1 
işler baktım Tevfik RUştii Ara ı 
Umumi kntibi Bay Numan, Fn 
hh Hıfkı Atay, muhafız alayı 
kumandanı f smail Hakkı, Er 
vjncan saylnvı Bay Saffet, Ba~· 
Fu:ıd Şevket ve dışarı işler 
baknnhğı nıenmrlnrı lmlnıı 

muştur. 

BUyUk Elçi hu ınihms bel le 
meml ketimizde gördüğü nıni 

mi alllkadnn çok ınUteha is 
olduğunu Sil) lemiş,Tllrkiyed 1 11 

sarsılmaz hi lerl ayrıldığını 

ifnd etmişU r. 

l-I. - ·-Vilayei kongre. ·i 
M ürllessilleri 

Evvelki gUıı yupıl:ın ,f'hri
ıniz C. H F. ı .. n1ıı koııgı'<'siııde 
de vilnyet kongre i mtınıe i 1-
li kleri ne Belediye 1edisi Uy • 
sinden Bayan Mebrur , Belı•-
1iye Bn knnı Bay Mitnt. Dok
tor Bay Muhtar, Doktor Bay 
Abdullah, Bay Enver AH,l.1iınan 
Şirketi Muhasebeci i Bay Fey
yaz, 'filccnrdnn Bny aid Arif, 
Bny Hakkı Cemal, Bny 1 lnınid 
Ali, Burhanlı Bny fu tnfn ny
rıhmşlardır. 

ilifke Cun1huriyet 
Müddeiumumisi 
ilifke umhuriyet Ulcldei 

unıurniliğine lnyin olunan Bay 
Jlnkkı ÜrgUp'teıı şehrimize 
gelmiş \'C hurndnn Silifkeye 
gitmi,.tir . 

Bay Muhittin 
Anknradn nçılnn ve Uç hnftn 

devam eden 1.ehi rli gnz kur-
una gitmi olnn Memleket 

Hn t:ıne i B:ış Hekimi Bny 
Muhittin şehrimize dönmilşlilr. 

Soy Adı Alanlar 
Yangm öndUrUcU çevirge 

ni Muharrem, kardeşleri istas 
yon komisyon Evi ıssı Veysel, 
Emin, Habil, Dündar ve oy 
rnnklan Yegin,Ç.oçak ve cehen 
nem dere ormanları komi ri 
Zekeriya Tuna, fen memuru 
Şemsettin Tunçay soy adlarım 
nlınışlnrdm. 

Köy Y ollarinda 

GörüŞler • DuyuŞlar 
• 2 • 

Vi rnıışrlıi r nıılı•ri ndeyiz.De
ııiz keıı:ırııın · doğru çok eski 
1.aınanlnı·dnn knlmn olduğu 

öylenen ölunlnr görüyoruz. 
Tarih bilmek ne iyi şeymiş,ya
nımdald nrkudn.)ara Mruyo
ruın. Bunlar ne diye ynpılmış. 

için bunlnrn bılrnrnatlor nr
feclil rek lrnrulnm\. Mndamki 
h';yJ ip ivri knlncaklar v 
lıi~· bir iş y:ır:ımıyacnklfirdı, 

Sarfodilen bı karııntlnrn, çalışıp 

~·uh::ılaıııalnra yazık değilmi idi? 
A rkndaş ucık nnlatmn yapıyor. 

\'nkli~ iP hııralardn snltannl 
silren l\rnll:ır, Bnylnr varmış. 

Bııml:ırrln yüz hiıılerce insan 
):ı .. :ırmış. Bura 1 hUylik \C ınn 

ımır lıiı· şı•lıirıniş. Şu gördnğuıı 

l\oytu ılt•nizlerde, melikel[\r, 
gllz 1 ~ UzHi r\illıPrler ) ılrnmr
nııtıı. Ve s.'lirı• vil saire .. 

Pt•ki c\Pdiın hunlnr ııı• ol· 
lllll\i • 

llep gü ldlik \ r- sıısrluk. Oıı
lur e 1 i i'.Umunlara karışmış. 
1 lıı) eli tıiz yolıırnıw.:ı dcwcını 
•·delim. 

••• 
nerlPı·t.i Vir:ırışchiııle do-

fiıw nrn\nnlur, hıırntln hnziıw 

lıulııuık se>\ tlıı rn<lrı oJuıılıı r hn
hı nuweulduı· Zamıııı 1..uınaıı 
lıu topral lnr l\nzılır. Bıı kny.ı 
dipl~rindr• t sl\ideıı hurndn huy
rıık verenleı ın göınUHi ::ıllun 

dolu küpleri, çömlekleri am
ııırımş. Oluryn. llaynl olınıısn 
iıısmılnrııı lı:ıli ıı olııılClu. 

HOyn hile olsa, ynlnn bile 
ol a ınutluhıf,rn herkes karımak 
istiyor. 

Ben de buralarda aruzlar 
{ andet) \'llrhk1nr görUyormn. 
l•'nknt topr11ğm nltmclu değil. 

Onun O Uindc .. 
Toprnğımı1.m her tnrufı al

tuıı, her yeri servettir. Şu 
yilkselen; etrnfn dal budak sn
rnn nğa<"lnra bakınız. 

••• 
Virnıış hir yolları Uzerind 

yeııi yeni portnl bahçeleri ye
tişdi rilıniye bnşlmınıış. Ftraf
dnn, yol ilzerlerinde ve dalın 

gerilerde bakla ekilmiş tarla
lar görllnilyor. 

• cvicl öylemek gerektir-
ki dllne kndnr arpa. buğday ve 
ko1ıuian başka bir ey ekmi
ven kUyHUorimiz, şimdi br.hce
~iliğe, turfmıducılığa :ehemmi
yet veriyorlar. BımlarJn ldeğer 
~ faydasmı IJılı~orlaı. I Ynlııız 
onlnrn el uzatmak, ynnhm ot
ın k ltl7Jlll. 

Buna d vlet teşkHlltı ve 
Mersinin nurlu genetiği yol 
gö termelidir. 

Vllllyct Ziraat 1UdUrlUğU 
ne dUşUnU)or ben bunu bilnu-
yoruın. J."'nknt ben ıirant içnı 
d 'şthıdUklurinıi nyrlf'a ~01.n-
e.nğım. . AKBA._ 
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Fitre ve 
Zekat. SAÇLAR 

~·-u > ••,...,..iiiMir--

Alalaı•ınuzdan bize gt~
çeıı, yiiz yillardanlwı·i stİ
riip gelt1 n hir göreııck 

v:ır ki :.dına ''Fitre dh10_ 

ruz. Fitrf~ , ıae diişiince 

ilf) 'kurulmuş olursa olsnrı 
IJn giiıa ulusal işlerimize 

'ff'llt r güz~·I ~ iiıP. mtırn•viş vt1 rir , 
Işıklar cleğiuce yavaşca eri,. . 
Tiuime ~ortsuz bir iiqwriş vPrir , 
Y Plirı kucağırnla tlt•ll•~u~n saçlar, 
Y fH'İnth• durmadan \'eHttne11 saclar· 

• • 

ller lıir IPI .SP.\'gmm yalazlı oku , 
GönliimıJt• yer· bulan içli hir .vanku , 
Giillrrlf' karışık SP.rper hir kokn . 
Jnee· parmaklarla P.lleıwn S:iÇlar, 
Yarin parmağı~· la giill~nP.rı saçlar 

varıvan hir vardımdır . . . . 
Şeker hayramlar111a girt1r· 

k~n ke emizden çıkan beş 
011 kuruşun hiıe iyiliği 

dokunu u hi r çok işlere 
tJağlandığ1111 l>ilrniytmimiz 
kaluıanuşlır. Bnşta gök
leriıuizin koruumcısı olmak 

Hiillişl~ ka rr~ır SHvirıç lellerd~ , 
Giir saçların mPzi koşar y•·llP.rdt>, 
Arada kı\-rılır giizP-1 ellerdt> , 
\'•'riudr clurmadarı ~·PllPnf>ıı saçlar, iizere vurdun bütün \'Ok . . 

suJlarıua, diişkiiırlerint·, 
~eı gürm iişlerine, sokak ta 

kalmış yavrularına yar-
dım için verec!~ğiruiz "fit

rtı,, biit.iin )'aptığınuı iyi
lik lerirı en verinde ola-., 

rudır • Eskiden suurları

mız ycılruz kara ve de-

nizde iken, şimdi işe gök 
for de k:•rişmıştır. Gôk
Jeri korumak, karayı ,.e 
~uyu korumakta11 bin kat 
giiçtiir. Karadan S3ldıra-

cakları göğsümüzle, ~·um

ru k 1 a r111 uzlu, sii ugii ıu üzle 

karşılı~· abıliriz. Deuizden 

gelecekleriu yapa bilecek

Jeı·i köliiliiğiiu tle bir öl
çiisii \'ardır. GeleJim, gök 

ten 'iistiimüze cnllanacak 
• 

ları tepeliyehilmek için 

çok giiçla, çok tetik (ol
mak gP-r•~ktir, Göklere 

\'3\'ılıverecek ele avuca .. . 
sığmaz bir uçak siiriisüne 
karşı koyahilmP.k içirı lJi-

ıim de binlerce uçağımız 
olmahdır. Bu giicü 'nln~al 
yardnnlarJa elde eder.f~
ğiz . . 

Öniimüı kış . Bu yıl 

Jşık yağmorı~·l.l göll~nen ~açlar. 
.. . .. 

.\ lı hu saçlar ruçm göuiil yakıcı ? 
Bir .nılaıdarı tlaha keskin, akıcı , 
Bir korku ~·~rİ)'Or göullime a<~·,, 
Y •~lin k ucağırıcfa dellenera saçlar , 
luc~ parruaklal'la ellenen saclar . . 

B. ULUG 

Tin - Rulı, Ytllaz - Al"1, Yanku - Aksi stda, Mtz - Ntşe. 

ıuiıltt ~· ~ıpaltiliı·iz. 

lsta11hultla, .-\ukarada 
hic $.ZÜn alarkr.rı ~okak . .. . , 
larda dolaştrnız nu ~ Do-

laştı ise11izgörmiişsii11iiz. ı 
cliir ki, hir çok : 1 cınacak 

yavrular gf·C~~·i, :ıçıkıa-, ı 

birlıirlt!rİrw sarılarak ~P.-

cirhorlar . Yar111111 birer • • 

~· iğili olacak hu yavruları 

sok it k la rı k u rta rrua k, orı-

lara barrncak yerlt-r ver-

na yramm sevi rıçli giiu 

ledue girerktHı yurd•.J ve 
~· urcfun \'oksullar1111 clu:-. . 
şiinuıek horcumuıtlur ela. 

Üstiiııcfe ~·aşadığuniz top

raklarrn aclları ancak. el 

Ple \'t!rnıek, sıkışaular111 

~· arcl11u111a kuşruakla unu

tulabilir. Yalmz kmıdimi-

zi dlişiiniir, · başkalarına 

~· urdu nıuıu n eksiğiue , 

g~tliğirıe kulak asmazsak 

yaşauıa horeumuzu öıle-
m~k için "Himayeietföl,, 
bize güveui~·or. Hu yav-

nwmiş oluruz. ruları da vert)Cflğiruiz "fil 

r~,, ilt~ kuı·tarahiliriı. Türl< Hava Mecmuası 

IHitiiu hu \' azclıklar·ı-., 

nuzıfan şu aulaşılıyor ki, 
....................... 

önlinıiizdeki s~kP.r .hav-

•:••c n••:• 
: Tarsus Muhabir!miz.ien; : Sav yet 
·:· Büyüklerimizden ğefen •:+yapılan &tro 

Tel Yazılan 
Bay Ziya 
C. f 1. F. Kongre 

Tarsus 
C : B:, rıa k :ı rşı gö~ 

terilen duygulara ıeşek 
kiir ecir.rint. 

Rtslcamlıar 

1 
K. Alatü1·k 

C. H. F. Kongre 
Reisi . 

.lloscou 

B11giirı fizik 
Sil ufa f' rı İ il 

ola 11 stroho~ku 
uıiina k alat Eu 
raşıırıualar şn 

daua cıkuıışur 
• 

11ıaki11al:ırın ya' 
~ ııı a 1 ii ı.ii 111 

f P.kP.rlt·k şaft 

C• Tarsus+ 
: Korığre dolaJısiyltı: 

gi hi ~· ii ksek ~iif 

ueıı 111a ki rıa pa 
işlerkPrı Leıkiki l ••gösttirilmı iclP.rı dunzu-~ 

• • '<..I ... 

lara ltıŞP.kkiir edt•rim. 
8. M, M. Rtisl 

K. Özalp 
Eniae Ege 
Kadınlar toplantı 

· başkanı. 
Tarsua 

İstanbul.ta hulun -
maklan gtı<!iktim·. Ka
dımn siya~al Jfıkiinii 
:ılruası ulus<JI giicii \'e 
ora uru iisı ii rı ı ... n~cek lİ r 

1 5':a\üılar. . 
•• 1' • 
• C, 11. F. • 
• Katibi Umumisi. 

+ R. Peker+ •·>•<••>•·:··:·•c·+••• 
buğday l{oruma 

yasası. 

- Birinci Sayfadan Artan -

Vergi, hu~da~· ve çav
ctar u11larıraıta J 7 kiloluk 
gayrisafi siklf~lle hiri11c! 
ıu~vi uo icirı cu \'al l>aşma • • 
H>O kuruş. 

Bu ue \'İden sonra ge
lt•ıı nrviler icin cuval 

• • 
haşırıa 100 kuruştur. hi-

riııci 111~vi ıırı "'·~.-fı ikti
sat ve ziraaı 't~hÜlc!llerirı
Cf' 111iiı;:lprı · k · ·n la\'İn ~eli -. . 
lir. ıllakarrı;~, St>lariH! \'e . . 

\'Or . . 
.. ırohoskoptall 

C!:' lt:lkik f'tfjf 
tlakik:ula hini;, 
yapruasma rağıatl 
kfllSİZ gi hi giiriİf 
lt>sir t~IP-klrik 

vasıtasilt~ teuıin 

letlir. 

llt•sehi Jö11c1t 
saniyede kaç ,ı 
pıyorsa, Elektriiı 
J;~r·ıtla ·sa 11iyet.le 

la ~·arup sfJuİİ 
su rellt! göz , 

hulunarı parça 
ayui 11oktasırıı 

ilk muvaffal• 
ı·iihelP.rtl~11 sofi 

sl ı·c thosk' ıpl arı ucl 

cisi Lt•11i11gr<ıd 
lt!lgra flı a ı ı t'Sİ ııt' 
l ur. 

la r. 

lıi ki 11P. i 111 k;\u I' 
. 1 

kasa lJa vH şt>h 1' 

1 i y " \' t' k i 1 i l ı ii k [I 
~i11i mıiııasib 

yabancılar111 sıkıştırdığı 
. . 

raınuıda "fitr•>,, nıizi P.V

lerimize bırakılacak "ı(trf,, 

lara ko\'uvernwkle h·ilik-

Abunalınmızdan Dileğimiz 
~lu11ıaıama11 aclrrsle

ı·i11e ev 't! tıcaretharıe· 

ltırİ11P. gazelP- görıcler -
etiğimiz , Ahuualaramı . 

bu kahiJ f(ıhrikalarua kul 

gP-ciktir1111'~., St! 

tfir. Hu t.ı~ılird 
lolukrnıı arıık "~. binlere~ kardeşl~rimiz lOJ• 

raklarımıza g()ç ~lliler . 

Bize sığındılar. A raınızda 
çahşıp çobahyarak bu 
-yurdurı çocukl:trı ol:,cak
lar. Buulara, yerleşip iş 

güç lntu ncıya kadar, eli
mizi uzatacağız . Bunun 
için de " HilAlialmıer ,; 
bizdP-11 y:.ıdım hek liyor. 
Bu ya rdmu "fitre,, Jeri-

. . 
lerin •rn drğerlisiui yap. 
mış olacağız. Tiirk, i~·ilik 
leu kaçmaz, yarduııa koş 
maklad ceki11mez taıırn. • 
mıştır. Bunun içi u bu ya 

• 
zılaruıuzı beoimsemiyecek 

bir tek yurtJaş yoklur 
diy*'biliriz. 

ırn sene lJaşma kadar 
a b u 11 a paralarım 

göndermelerini dile -. 
rız. 

Göndrm~yPnlerP. ga. 
zetPlverilmeyec~ğinilbil-1 diririz. 

lamlıkları ıuıları ~•·ıuli

lf-!l'İ yaparlarsa hu uular 
elan da hiriııei rıP.vi itih~ 

riyle VP.rgi alt111r. 

~faka rna, ŞHhri) e, 1 r
mik ve hisktivitl<•rin ver

gisi kilo IJ:.işuıa· i~i kuruş
tur. V ~rgi yt~ la bi u ıı fa b
ri ka ve değirmenleri ç11-
vallar1111 72 kiloluk olarak 

haıırlanıağ:• mecburdur-

·;ı çu vallaruı vt•rg• 
. 1 . fıf.~ lllS »~le glH't~ 

. ·~t 
lhrae Vt! ~evk 1• • 

.. •• •• \'al .. 
rırıa ve uıuu .... 

I··" lm·ine, uz~k '~' ~ 
killeri lrnveU 

: ı·ı ., , . .,rl la \'UI et 1 tHI 
. • . l. . . ,. iiıJ 

gı nısuelı 111 • 

kadar indirruPğt' 
salahiyPlclarthr • 



Türk of isin Günlü~ Telgraf . 
HAB[RlERI 

22- 12- ı clt• il ır rıhı ır·~ 

lıor ·•~uuf ii l ıi m, ı·w · 
\'ork ho,. :ıs ııuf:ı iıwi r, 

eker istihsalı 
Şeker fabrikalarımı
zın bir yıllık iatihaalı 

Mersin 
Piyasası 

S.\ Yr \ : ;.ı 

Bulgaristanın ı Maxedonya it~alat Komitesi 
ıeker iatihıali 1 

.. • .. • ' Hakkında bir Bulgar 
UuJf(. ı r ik ıbrntl rıt· z.ırı·l i gazeteıinin neşriyatı - ---

GPl~u nıah)nıaLa gör~, K.G. K. S. 
Turllal ... t·k ... r· fahrik:ı~r P:ırııuk ~ksıır~s 48 

llamburg lıorsasıı ıd :ı tii çul1şrua 1111 hilirmi tir . ları~ 
·· · Fahrika hu S PllP 900 va- Kaım ımılı tun ve z~~ tıu ·' Hğı, Uıı rlin 
horsıtsuuJa ~ uıunr·ta Hre· ~orı şrk.-r i lHı . 111 t>lmişıir Kozac·ı parla~ı 

bo · 1 ' k Bu P-11e450~ö.'d~1000 f,111 ... ç•ı'üı'ıl'ı m~u r a llH H pa mu , "' ~ 

~lar ilya bor"'a ıuda z.-, . ~ö.'Hi paııcar P~nıişıir . \erli 
0 

Iİıı ya~ı Vt• rıııılık, f,iv~r- Zirııaı \'f• iş lıaııkalnrıııııı llt•)' Hl ~"I'"• 
pool, Sikauo \'e '\Vumi- iş ıirakilc• kurulau hu şir - ~ 

• D ,il, H 111 
ılP.11 horsalaruhfo lrnhuhal ~rı, ~fi .\Iİİ)' f' 600 hiıı lir:• 

"' Fasul)fl fıyatlarrnda hir ıriiıı öııce . t>ruıı :i lır . G~lrc.-k srrıt> 
"' ~olıuı ~·e göre dfğişıkfik olma · klh lii\•c J20 IJiıı lira v .. ri 

· " k 1 \l~rt•iua~~ uuştır. lt•CPk, paııcar t• im sa rn. ı 
P.\ HUK - Li\'f'rpool da clalrn ZİJadr gt>rıi~liy .. -

IJor~ası Am .. rikan pamuğu c~~ıir. Uı1111l.111 h:ışka şir
ı ci kAuuu le"limi 6.88 k~t kii)Iİl)e 200 tırımk, 

K llS \ fAltll . . 

mart teslimi 6,85 mayı 200 ar:ıha, 650 ıuıllul, ıo 
l+ıslimi 6,84 temmuz &t6 hin cfiı·k~ıı, 15 IJiıı t;Jpa, 
liuu 6,84 ayuı horsadu th 15 birıde ökuu- ht1li diy~ 
sır pamukları aJrnlaridi~ istihsal al•·lh~ri clağıluuş . 
ciu~l ... ti 2 ci kAnun tesli l 

ır . 
mi 8,66 mart le "limi 8,65 Hu stm~ ~lpulltr, l,şak 
ma)ı teslimi 8,65 temmuz E~ki~tılıir, Tuı faal fahri-
lesliuıi 8,6.5 Upper cimı - kalarmm ._ .. ktır i tih alau 
leri 2 cı lirmu ıe. limi 6000 vuğouu frP'}miştir. Ya 
7,61 uıurt l e 1 i m ı pilau lıe eıplara gör~, Ttir-
7,6ı muyı. 1" limi 7,59 ~iyttrıiu ihtiy: • cı da 6000 
t~nıruuz le liuıi 7,59 peui- \'itğondau fazla JPğildir . 
<lir. Fiyatlar hfr lihre icin . ..----------
dir. Nt•\v · \'ork hor 8 • ;,._ 

SIHHAT 
EClZANES1: 

Kuuı ıları 
G.-hik • 

Yular 
.\cı ç~~ ır·ılt-lı. ıçı 

Toz ~~k••r 
Ualav~ 

Ca, . . 
Kal." . 
Bahar 

Arpa .\ naılol 
• V twli 

Piri ııc . 
Kara Liiltt•r 

~L,mlır 

• ildıwi 

1 er tlaerı 

Ç;ıvtlar 

47 

46 

45 
2-45 

2. 12,5 

60 
10 

9. 10 

4 ,,... o 

6 
5.50 
7 

3-62,5 

28 
38 25 

100 
2.ıo ·~ao 

188-190 

90 

a 5o 

3 05 
16 17 

85-86 

16 
23 
2-62,6 
2 75 

da ilk kauuu ı~slimi ıı,. 
52- 12,57 2 d kılıtuu le U
uıi 12,53 flHfl 1 (f•"Iİ1111 12,59 

mayıs lt- 111111 12,66 lt>uı ~ Mırıin SümFük Ciranndadır a ..... ••11 r 20 l .. ira -lO K. laadık&a 

muz lı ·:Jim i ı 2.65 - ı 2,66 

~ ıııd i r. Fı.' ıl.ır bir 1 hr ... 
i,•iıııl ı r . l :-ıkı r f11rİ\ hor . . 

.ısıuda Mısır p.ııııu kl ,u· ı 

rı111 F. G. I'. S ı1 .ı larid is 
c : nsı 2 ci k:) rrnıı lt·~ J i m i 
(ok 1111auıaııu. ıır. ll:ırı l ı>s 
lirui 15,92 ma~ r" lfl~limi 
16,40 tmumuz lt>Sliuıi 16,14 

•·.vh)I ı.- limı 16,25 F. V. 
N. F. G. F. a moui cirı 
ı .. ri ilk ka11nu ttı limi 13,95 
Şubat te lirui J3, 76 ni au 
lt• "IİIHİ 13,74 lf'UHllllZ t". 
1 i Ut i 13, 7 l t• ~ il)' 1f.s1 i Ol i 
13,60 ıullari~ıır. Fıyaılar 
99 05 l ı hr•• ; ı• i ruJ i r. . 

İstanbul borsas ı 

23· 12 34 d~ arı)a hir~ı -
hk 3 kuruş 27 buçuk p:. 
ruclan 60 lem, huğda~· 
JUruuşuk 4 kuruş 27 bu 
-;uk ımı·;t~fuu .ı kuruş 35 

ı•araya kadflr ırnıhlut 3 

kuruş 28 f)aradau 4 ku
ruş 20 para.v:ı k:Hlar 8ô7 

u~r ll fA \ i Ecza '' İ 
• 

lıhhı)P, Yt•rli ve Av-

rupa uıii. lalazt•raıı hu
lırııur . 

YEHI MERSiN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone~ 
Şeraiti l 
Senelik 

Allı avlık 

Uç nylık 

Tlirldye 
için 

1200 Kr. 

600 

.300 

Hariç 
için 

2000 Kr. 

1000 

Bir arlık 100 yoktur 

GGnD ıe~it aayaJ.r 20 K 

22 · 12-34 ti~ ihra(!al of 

ma 11uşı1r • 

' •> ~Cllf'hi ı ö Liret 
'» ç11v1tlı ~OK. 50 

:? 75 

incir 'O tlt>n l 1 

l rıct· Kep~k ı 7 5 

Kaim » 1 75 

Li mou luıu ı O 
Sahırn a(ız~)IİuY. 2n 50 

8111 T tl;ıf lın 
...................... 
ı.ıa11b11/ 

2a ı :! 9a4 

Tiirk ahnruı ~ii7 

i~ı~rli11 

Uolar 
Franl 

Li rtıl 

6~ii --50 

79 43 - 33 
J 2 - 03 

!-} 28 

lımlr Borsası M f' ı st' 
23- 12 ·34 .ı .. lıuf(da~ 4 - Ore ıp ı oruz 

4, 1875 kuru~ıau 4042 ~·ıl\ al Matbaamızda çer 

1935 PUP.Sirıclt~ rıe kadar 
p:rncar t•kiltıctıği hakkrrıda 
şekel' fahri k:ıla rr ile gö
riişnw IP.rirı e haşl :uı mışti r. 

B~lgar gazetelerirairı 
rwşri)'alırıa göre im St1 11e 
Bulgaristanıla g .. çen SP.

rıeJer istilı"afiwltw kalma 
20 rnİIJOll kilo şeker var
dır . 

Hid:t)' tılh• hu f;nla İs · 
tihsalirı dış mfHulP.kPtlt•rı• 
görıdt·riltıctık ucuı dt>ğPrle 
satılnlit . ı i~teuilınişti. Fa
k:ıı Hnl~ar .., .. ker fahri~3-
ları, 1935 seııf' . irade ~· afrırı 
0000 lu~k tar parıcar tık il -
111~. iui f Prr.ih P-tmi. ı~rdir. 

hu mi k lar a;aziılt>u 
120.000 tou fHHtcar ah na· 
cak \'~ hu p:uıcHf' 16 mil 
~· 111 kilo gram kadar ~, ... 
kP-r Vt~rt•f•eLıir . hu ~11 -
rt•ıle 20 milyorıluk faz 
in ~ek~r islih ali, iiç mıe 
zarfınıla ~·:tlruz 6000 1ı .. k. 
lar paııc:.r diLılm~. i su
rt>tile tema merı ıııemleket 
cft·lıiliııde :oiar(ı·ılilnıi. ola 

• 
cak ı ır . 

bu VflZİ)ell .. ltallf•cJil
fllf' i hbım ol:ııı uw~e·J,., 
bu şel .. r ı•a11car·ır11rı ra h. 
r·rkal:tr tarafmcl:rn lac;ı 

• 

.~of,a'da t•ık:ıu NO\'İ . . 
l ,11i g:ızı· ıc•si Pt"l ro vi~ 01111-

ı ak a:o;ıııcf ak i \aıİ.\Pl.e ve 
Makt•clc>rı) : ı dalıili iJıtilM 

k oruitf'si ru rı i rı f ,.a u.ı l ık la rı rıa 
ytıniclt'u lı·rııa~ caılHrf'k eli
~ 01' ki : 

"lhic•riııılPr, ~ :ıplıkları 
islt·ri u lu•s :ı hım \'N'mek • 
İİl.l't• Bulg-ar nıahkt•mt"le
ri ııirı lı uzıır·ıı ıı : ı • · ı~ malı

ıl11· la r n ılır : ır ı lı•vlt•ıi hıı 
:""ı • , 

r .. rı ~ılıkl:ırı l:ı ~rh·p fltnuık 
mt•f1 h11f'İ)' • • lirule iıli. Ma
zruııı IPkr:ır g•·lnrn~iıu\ 

nwrıi olrııal İ\·İrı karıurıuu 
ku' vNirıiu lwr ktı ~ tara-· 
fırııl.ııı lıis · oluuıu:ısı la1.ım 

''•'Iİ\'orılu. \lilli \'t' uruu-t'I • 

111i vieılau ıla. kt•ııtJi ih
tiraı;;IHrrrn tatmin Plmek 
\'p~· ;ı ~·aulr"i rıkirlerine hiz 
rıtt>l t>lııınk içiu Hulga r 
şehirlt·ri ·okakl ırrııda adam 
öl ti i'ır•t• ı ıl,. ri n ci 11 ay r•tleri n i 
la" ip elnwkt•;dir. Ulusal 
iilk iı hu İ~lt'll mühim u
rtıtle miihw sir olmakla· 
dır . 

alıırnc,tğr rtıP.selc İtlir ki 
ltftlt•11 miiıakHrı• humnı 
iiz~riucl~ <WrHtn •ıtmek
lt•ılir . 

1935 
TAYYARE YILBAŞI 

ı~iya ı1g1t)SU J laı1 ı 
ADET LİRA 

I ikraı11iyo 500,000 
ı 

" 200.000 
Bir miikafat ICMlOOO ,, ,, 50.000 

1 ikra111iyo 100,000 
I 

il 50,000 
I 

"· 30,000 
ı 

" 20,000 
I 

" 15,000 
J 

" 10,000 ') ( . ,000) 18,000 ... 
" f) . ' ( fl,000) 25,0AJO 

10 ,, ( 3 .ono) 30,000 
20 ,, ( 2,000) 40,000 
55 ., ( J ,000) 55,000 

100 1 , ( 500) 50.000 
1 r,o ., ( 800) 45,000 
:?00 ,, ıou, ktAJtt•k 2 kuruş 28 pa. 

radara 2 kuruı 30 paraya 
kadar 1680 kilo l10rsuda 
mu11mfllt• glJrmiişHir. 

susa 111 10,50 k u ruşıaıı 20 lıımak iizre iki IJid. 
çuv:ıl, c: ıvdar 3 kuruşlau T•ttibe ihtiyacımız 8Gr 

50 çu,. , ı, pauıuk ç.-kird1-. tlır. Arsu edenlerin 
ği 2,40 ~ 11ruştH11 600 çuval idare evimi~e mlJra
paımak 50,50 kuru tan ı cdfllfları. 

:i( t() •• 
( 200) 40,ono 
( 100) 30.000 5000 ( 50) 2 50,000 

&aiQ 1,6 5 .ooo bal~ a alıluuştır. 

-
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Kılınc Kamil ve mah· 
; 

tamları ticarethanesin • 

den arayınız . 

•l tıO i) () - • " 

Manifatura ve Tuhafiye ticaret • 
Çelebi zade A. F e 
Merflin Belediye Dairesi Karşısıııdt 

. ı · 1 k · ı · 1 ·· i\ ..• ,,~ ul .• le\Sll!ı ı ı ıt ı y.14· arı goı ut · 

ı~taubuldau : rk 
11, H' ı w \' i. ~ ii 11 I ii. ipek 1 i , k a ı l ı n ',. t 

Kunıa~lan. ,._p 
Yiiıı ,. ~ fılciıko~ kaıluı \'e .-rkek .':'°,,,, 

farıila \' t~ palıolonlal', it•~i\li VP- ipek!ıtlı 
la~ııuları cok ~fız..t mauıolukla ı· tıı· r . . 
uıa uifa tura t'Şyası g•· tirmi~lir . 

EŞ y .\ FJ \' .\TLA UI 01\T.\ nın 
No~~aıalartııızı ·ıl.H•e1ğ1111ı za rua ıı 

oln1az Sabtın alclığınızda: evela, 

ISaburıcu zade Kadri 

1 ı markasın:ı dikkat 

Sabuncu zade 

mcırkasrna Jikktıt 

BEYKOZ 
MAGAZASI 

Bayram ve yll başı h•~cliyPliklr.ı·ini g•·ıirııwk iizt't~ 

l :-ıt anhula ~iclerı BEYKOZ FAnHIK .\SI ~ a hihi İ~l rn-• 
b ıı ltlan dönruüşıi'ır . 

Mafazaya çocuklar için hediyelik 
gayet zarif çantalar , terlikler , ıosonlar , 1 

tiftik terlikler • ! 
EA YANLAR İÇİ 1 
EN . oN ~ıonA o~oN v,. F .\~T.\ZI isK .\R 

P l.~LEHLE Z \Rf F KEllEtt, C \NT.\ w~ TEfll.IKLER. 
UHvlar iciu: ller c~stl ucuı ve sag-ıam ls~ar -

.J O li a 

pinler , Kunduralar ç~p , ~vrHk Vf! para Çanlaları , 
Sarraciye malzt·a.tasi • 

----------------
Bu Markalı Sabunları Her 

Yerde Arayınız 
Halkımıza her şeyden evel sıhhatını düıünmek 

kere Fabrikamızda halis yemeklik Zeytin yafıriclat1 1 

SAllU ZADE KADRi markalı sabuiılarımız piyasqya çıkaf~I 
SABUNCU ZADl1~ KADRİ llarkalı ~abnular TALK ( 1oP 

(·ariJif ve Silikltt f;(İbi bilumum zararh ve yakıCI uaadclelerıleu 

SABUNCUZAOE illi Markah Sabunlar cilde Yumıakhk, letafet verir çünk8 

Yeni M~rıin Matbaası - Jlrrsin 


