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Bu seneki pamuk ve hububat mahsulünde mühim fazlahk var . ._._ ..................................... ______________________________________________ _ 

Çukur Ova Mahsulü Temamen İdrak Edildi Avusturya ve Tr'iyeste limam Belediye 
Cezaları 

Belediyeler kanununun ceza 
hUkumlerine ait olan kısmı bu 
sene B M. meclisinde tadil ve 
yeni maddeler ilavesi suretiyle 
tahkim edildi. 

Malıst1l l)an1tık Düı1 ı11er::lsiı11le Satıldı 

Sene Rekoltesin~e Mü~im f azlahk Var Tahmin Bürosu Raporunu Neşretti. Bu 

Triyeste Avusturya
ya kolaylık gösteriyor 

• 

------~~-- -- - ~ 
Hangi cemiyetlik işlerde 

olursa olsun ceza tertibinde is -
tibdaf edilen gaye umumluk 
menfaatleri korumak için va
tnndaşm her hangi bir suç teş· 
kil edecek hareketlerine mey
dan vermem ek ve onu kanun 
müeyyidelerile bağlnmaktır. Bu 
itibarla da cemiyet bünyesine 
uygun ve ihtiyaçlara karşılık 
olarak tedvin edilen kanunla
rın zaman ve yaşayış şartlanan 
göre değiştirilmesi tabii ve za
ruridir. Hükilmler otoritesinin 
devamlı olması ve kUtleyi sar
ması ise hukuki bir tabirle söy
lemek lizımgelirse infazdaki 
ıliratla mütenasiptir.~ 

Mahsulü Erken Yetiştirmek Ve Piyasaya Temiz Mal Sevketmek 
Çifçilerimizin En Önde Tuttukları Bir Esas Haline Gelmiştir. 

Dört sene evvel yapılan ve 
bu güne kadar belediyelere en 
taşmaz bir rehberlik yapan be
lediyeler kanununun ceza bü
kUmlerinde yapılan tadilitta 
kanunların tatbikatında esas 
olan infaz bakımından daha 
otomatik ve daha esaslı bir 
ıllrat ifade etmektedir. 

Haklı veya haksız hangi 
tekil olursn olsun beledive ce-

" 

Dün Mersin Ticaret ve Za- j 
bire borsasından senenin ve ' 
memleketimizin ilk mnhsul pa
muğu merasimle sutaldı. 

Borsa binası bayraklarla 
süslenmişti. Gayretli çifçileri
mizden ve satış kooperatifi or 
tnklarındnn Yamp:ırlı Bekir ef. 
nin yetiştirdiği beya:z: altın satış 
salonundaki geniş masanın 

üzerine serilmişti. 
So.at on birde vali vekili 

mektupçu Atıf beyle banko. mü· 
dürleri fabrika sahipleri İ koo
peratif müdürü ve ortaklar, ih
racat tüccarları, ve daha bir 
çok davetliler borsaya geldiler. 

Pamuk borsaya satış koo· 
peratifi tnrufından arıedilmişti. 
Ufak bir konuşmadan sonra 
müzayede suretile satılmaya 
karar verildi ve ilk pey kilosu
na 30 kuruştan Sezar .Şaşati 
bey tarafından sürüldü ilk 
mahsul olduğu için yetiştirene 
daha fazla kazandırmnk emeli-

le bütün bankalar ve tüccarlar 
müzayedeye iştirak ettiler lki 
yüz kuruşa kadar yükseldikten 
sonra biraz tereddüt edilir gi
hi oldu ve nihavet müzayede .. 
yeniden hararetlendi ve 600 
kuruştan Ergir zade Ali hey 
ve şürekası ticarethanesine 
ihale edildi ve müzavedt3 on-,, 
ikido kapandı 

Mahsulü erken yetiştirmek 
ve piyasaya. temiz mal sevket· 
mek çifçilerimizin en önde tut
tukları bir esas haline gelmiş
tir. 

rettiği rapora göre Çukurova 
pamuk rekoltesi aşağı yukarı 
bu sene şu netice)'i v':rmekte 

dir: 
Adana merkez mıntakası, 

67, ı:n Karaisnh mıntakası 
18225, Cı)yhan, Osmaniye, 
Dörtyol nııntakıısı 21340, Mer 
sin Tarsus mm takası 46400 ki 
yckfınen 153096 bul) ıı ve ekim 
sahası isıı 159687 hektardır. 

Yeni sene mahsulünün te
mamen temi:z: olacağı umul
maktadir. 

I-1 ububat ve Panıuk 
Rekoltesi 

Yine tahmin bürosunun ra
poruna göre hububat rekolte· 
si de Çukurova mıntaknsında 
çok iyi netice vermiştir. Bu se
ne 90742 hektar erııziye hu
bubat ekilmiş ve 53400 ton 
mahsul elde ı•dilmiştir. Bunun 

1 19500 tonu ihracı kabil olandır. 
1 Geçen S(!Oenin ayni ayında 

EvveHce de yazdığımız gibi 
bu sene pamuk mahsulü vak
tında yağan yağmurlar ve iyi 1 
hnkım neticesi çok bereketlidir. 
Adann tahmin bürosunun neş- 1 

ki tahmin raporunda pamuk 
rekoltesi Seyhan vilayetinde 
52766, İçel mıntakasında da 
14112 balya gösterilmişti ki bu 
sene 92809 balya bir tezayüt 
arzetmektodir. Aşağı yukArı 
hububat rekoltesi de aynidir. 

zaaına çarpılan her ıabsın mah 
kemeye koıması ve zaten işleri 
bqtan aşgın olan mahkemele· 
ri beyhllde meşgul etmesi ade
ta bir taamill gibi idi. Şüphesiz
ki en büyük iıtinatgihı adnlet 
olan bükümetimizin haksızlığa 
uğrıyanlan mlhkemeye müra
caattan geri çevireceği düşü
nülemez. Fakat cezanın öden
nıesini geri bırakacak ş~kilde 
ve kaybedeceğini de bildiği 
hald c mahkemeye müracaat ta 
tecviz edilemez. 

Himayei Etfal cemi-1 ıl1. Bartho'nun Lonclrada elde ettiği netice 

Yeni kanunla yine vatandaş
lar itiraz edeceklerdir. Fakat 
mahkeme hu itirazlann nncak 
cezanın salahiyetli olmıyanlar , 
tarafından tayin olunduğu tutu-

yetinin yardımları 
Himayei Et/al amiydi umumi 

mtrktzi 1 ltmmuz l 934 tarihinden 
/{) ltmmuz 1034 tarilıine kadar 
1778 çocufa }'ardım tlmiştir. 

Bunlardan 380 .lıasta çucuk ve 
kadın umumi mtrktzin polikinUklt 
rinde muoytnt ve tedavi tdilmiştir. 

Diş muoytnthantsinde 294 fO· 

cuJ!un dişltri muoytnt vt ttdavi 
edilmiştir, 

948 rocuk vt anne umumi mrr
ktzin ban11olarmdan istifade elmiş· 
tir. Süt damlası kısmında da 142 
çocuJ!a lıtrgün yekiln olarak J 118 
kılo süt ttvzi tdi/mişlir. Yardlfn 
için müracaat tderı f o kir ailtltrle 
cocuklardo11 5 kişiyt para yardımı 

yapılmışı"· 

yeni şekil hakikatte halkın hel
deye ve umuma karşı olan va· 
zifesinde görülecek tekisülü 
bertaraf edecek mahiyette mü 
him bir esastır. 

Bu kanunla şehirlerin içti
mai, medeni, sıhhi bütün ihti-

lan zabıt varakasının sahteliği 
ceza tayinine müessir olacak 
maddi ve fabit hataya müstenit 
bulunduiu huıuslarına münha- 1 
ıır olmak ibre tetkik edecek 
ve izami otuz gUn içinde bir 
karara hağlıy•caktır. 

' yaçlanm düşünmekle mükel
lef olan belediye reislerine bu 
vazifelerini liyıkile ifa edebil
meleri için kazai salahiyeti de 
verilmi~t ir. 

Yeni tadildeki en mühim 
eıuslıırdan , birisi de belediye 
reislerinin viliyetlerde boş lira
yn ka:z:alardn da üç liraya kadar 
cezayi müstelzim hususlardan 
dolayı hafif para ce:z:ası tayin 
etmeleri ve hu cezanın adli ve 
idari takibata mahal vermiye
cek tekilde kati olmasıdır. 

ilk bakııta nihayet bir ceza 
ta,Yini denilebilecek olan bu 

Beled:yelerin hundan sonra 
daha faydalı olacağı ve birçok 
müeyyidelerle bütün beledi 
vazifelerin kolaylıkla görülebi
leceği de şüphesizdir. 

R1za Atila 

So,ryetlor \7aziyetteıı men111t1ı1 
-- - ~-

f ransa lngiltere ile anlaşsa ~ile Sovyetleri ~ırakmıyacak 

Londra muvaf f akiyetile Şark misakının ak· 
dini teshil eden bir netice_ye varılmıştır. 

cPtiil Parizit11• gaztltsini11 Mos· 
kovadafl aldıtı haherlert göre, Sov· 
yetltr mthofili Fransa HariciJ't 11a· 
zm M. Barthou11u11 lo11drada tide 
ttli/!i ntticeltrden gayet mtmmın
durlor. Moskova melıafili lngiliz 
riculi11dtn Vinstoıı Çerrilin Fronsa-
lııgilttrt 111ü11astbelltri lıakkwdaki 
sözleriııi /11gilttre11l11 Fra11sa ve Sov· 
yttltr ilt iş birlifi yapmak gayesin 
dt oldulfu tarzmda tt/sir ı•t kabul 
tlmekttdirltr. 

(Pelit Parisit11) in Moskova mu· 
habirine göre, Sovytt mahfelltri M. 
Bartltou11un londrada muvaff ok ol
ması Fra11sanın, lngiltert ilt anlaş· 
mak arzusunda olmakla berabtr 
Rusyadan katiyt11 ayrılmamak vt 
icabederse ingiltueni11 iştiraki olma 
dan Sovyelitr ile iş birlilfi11de de
vam kararmda o/ masmdan iltri l!rl

miştir. 
Moskoı1ada çıkan "lzvtstia,, ga

uttsl yozdı/ı bir başmakaltde M. 
Barthounun londrada kazandı<'fı 

1 muvoffakiytlindtn sonra •'Şark,, mi-l sakı akti11in tecil edilmtsi liizumu11 
ı don ballsetmekttdir. Bu gazete Sc. j Jletlerin yalnız misaka girmeffe ha· 

zır oldu/unu de/fil, ayni zama11da 
Almanvanm da ona iştirakini kolay 
laştlTnıalfa hazır bulundulfwıu, Sov 
ydlerin Alma11yaya karşı takibettil!i 
siyaseti11 harbfo bitmtsindtıı beri 
katiyefl dtlfişmemiş old11/u11u, Al· 
manyada iktiı.Jar mevkiin~ gtlm lıtr 

kabine ilt iyi nıü11asebetltr idame 
r.ttilfilli, illi devlet cırasmda buJ:Ün
kü gtrginliklt11 ileri gelen mesuliye
tin bugünkü Almo11 kabir1t.si11r. raci 
oldulfımu, Alman kobi1ıtsi11iız takip 
dtilfi siyasetin yalntz Rusyada dtlftl 
bütün devletltrde şüpheltr uya11dır-

dılfmı vt fakat Şark misak11111z ak 
tmi kolaylaştırmak hususunda dılfer 

dtvlttlerlt birlikte gayret sarfına 

başlarsa bu şüplıtlerin dolfılmôsına 

muvaff ok olacalfmı )'aznıaktadır. 

Toros Spor İzmirde 
galip 

lzmir takımlorile üç mor yopmalt 
iizıt izmirt gültn Adana 7 orosspor 
takımı ilk marı Karşı ~aka ilt ycp
mıştır. Adana gauteltri11e mar lıak
kwda gelen telgrafa göre Torosspor 
bu maçı bire karşı dörtle kazanmış· 

'"· 

"Fraukfurttr Ztitwıg-. dan: 
Romada11 bildirildiğirıe göre Tri

yeste /imaıımda AvusturyaJ•a tahsis 
tdilttı serbest mmtakada tatbik edi
lm rıisum koloylıklarmdan başlıcas ı 
Al•usturya şimt11diftrltri için girtctk 
könııirlerr. taalliik ediJ•or. Talzlire 
rıis11m1111da 20 iltı IVO bin tona ka· 
dar J•üzde 10 --30 tenzilat yapıl

mıştır. Kapalı ardiyeltr vt malfoza
lamı kiraları yarıya indirilectktir. 
ltalya11 mtlwfilinde italyamn ~lngi· 
ltz kömürü için fazla bir iz ima ye 
usulü tatbik edeetlfi söyle11iyor. ln
giliz kömür ocoklarile ilıracatçıları· 

nm da İtal~·a içi11 /zayii tlzemmiyetli 
bir f tdakı1rlık teşkil edm mukavele
dt11 mem11ufl olacakları mulıakkaktır. 
Çünkü bu mukavtle mevcut olma· 
saydı İrıgıltert11in Avusturya paza
rını kazanması kabil olamazdı. ln
gilizltri11 11akliJ1atta ltalyan gtmilt
rini kiralamal!ı tercih tdtcekJeri ümit 
olunuyor. 

Yunanistamn pamuk mübayaatı 
"7 ürkischt Post,, dan 
Kahirtdt11 bildirildil!ine göre 

Yunanistarım 1932 st11tslnde umum 
pamuk itlıalallRın vüzde onunu Mı. 
sırdan almıştır. 1933 stnesinde ist 
bu mıklarm azaldılfı llariCİJ't 11tza. 
retifli11 istatistiklerinden anlaşılmış . 

tır. Mmr llüküm!ti Atinadaki tlçi
sirze talimat vererek Mısır - Yuna-
11ista11 ticartt mukavelesi allklimma 
ttvfikarı \.' unanistanm pamuk itila· 
lzaldtmm yüzde 25 ini Mıs1Tdan 

almata mecbur olduffuna Yunan hü 
kumetiflirı tlazarı dikkatini ctlbtt
mtsilli bildirmiştir. 

Malaryanın yeni şe
kilde tedavisi 

Moskol•adoki Oro · gravirdano • 
trajöti enstitüsü Dr. Zomkı~·'in ida
r'.siude Malaryalllll gravidanla it· 
dcwisi llakkmda mühim tterübtltr 
>'opmıştır. Mulıtelif Malarya nevi· 
Itri ile malUI 5ô5 lıasttıya gravidan 
ttdavisi tatbik edilmıştir. Bunlann 
arasmda medar/ar sıtmılSl cDank• 
ile musap ola11lar da vm-dı. Yapılan 
tedavi 11ttiasinde hastalardan 552 
sinill alı vali umurniytsinde sallih glJ · 
ri;/müş ve bu11larda11 285 lndt ma· 
larya 11öbetltri ttrnamm ktsümiştir. 
//ayatmda11 ümit kesiltn hastalar 
usul ile temamen ftdaı•i tdiltbilmiş· 

/erdir. --------
İskan Kanunu 
Tatbikatı. 
Dahiliye vekaleti yeui iskan ka· 

nuııunun tatbik suretini gösteren ta 
Jıınatııame:nin lıazırlı~ını ikmal el· 
miştir. Talimatname vBaye!lere gön
derilmiştir. Maliye vekAletı de bunun 
mali. muafiyetler hakkındaki hüküm 
ıeri üzerine deitcrdarlıklara bir ta~-
riratı umumiye göndermiştir. 

Meşrutiyetin ilanı 
Bugü11 Mtşrutiyttin il{imna mD· 

sadif bulundulfunda11 rtsmi doirrler 
vt mütssesat tatildir. 

Buf!Üll ayni zamanda Himarei 
ttf al cemiyetinin rozetltri datıtıla· 
caktır. 
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Dünyadaki İşsizler 
(n ~ok İşsizi Bulunan Hangi Hü~Omettir . 
Almanyada İşsizler azaldı . Fakat 

Anormal sebepler neticesi . 

"The Economist,, 

Hütiin <lünvada 
rawııalPkPtlt•r içiııdt• ) alnız 
.\lııı:ııı~ada i~~izlt•rin ade-

1 .. rin adPdi gitgidf~ azaL tli ıaıiilıiuı sur·ı•llt> azal-
makl:uhr. Son topla11an mıstıı·. Fak:ıt hıı ı~ııakus 

• 
isıatistiklt~rt~ gfire i~sizlik aıım·ıııal !·Wht·plt1rlt~ .. ıdı! 
.\nıt~rikarıın ahın slaıular t•dilnıi~lir. Uıııtııııİ\' PI İlİ-
dmılan ayrıldığı tarilılP11 . harivlt~ altm ~laııdarlll 

itih:ırt•rı miilemadi bir ~·~-l rıu~mlPkPllt•r hu ~alıada 
cliA~r uwmlt> k t•l lt•ri 11 t•riş

ti ii i nıuvaffakl\' t•lt• 11ail 
="" 

olan ı:ı nıısla rd ı r. · . 

kilclt• azahyor. Biğer laraf 
lan paralurı düşen mill•·t-! 
ltwiu hu hususta ki istifa- 1 

'it· it· ri a Ilın slmula r<l ırı ı 
1
---------------

m u ha faza etlen milletlcriıı . Küçük itilafta sebat 
zararı kadar tleğiltlir. lla -J ve salabet 
kikar ~u merkt!Zdt•dir ki, 1 

paralarını dlişiiren nwm- ! 
hd.e~llerde issizlerin adPdi 1 

• 1 
hir havli azalmıssa da al-

w • 

lm standartlı nu~ıult•ketler 

11rnnnıin•l itibarivle Pski : .. . 
se\ in~lm·ini muhafaz:ı t•di· 

• 1 

) orlar. lstatistiklerirıj t>lıle 
t>lliğimiz ondokuz nwuıl..--

1 

"Pra~Pr Prt•ss..-,, clı•ıı: 
• 

.loıırııal de~ Mosc•oıa'dt~ 

kari H:uh·k yazıyor : 

« L i ~· ~ı r l" t ,. u i g i K ii ~· ii k 

İ l i l t°l f lllPlt lt~kP.Llt .. l'İ ııclt~ 
Barı lıou' \':ı ~Ü:-'ttırilPıı hii!' . . 
n ii k a h ıı 1 : K ii c ii k İl ı I :Hı . 
it•İ 11dt1ıı da~ıl nı:t ~ \'t• hu . . 

ld•lhm ) alrı11. Frarısa ilı~ · nıPrıılekPllt•ri Frausa ilt~ 

Lehislaıula 19ö3 s~11~!'1 hirlt·~ıirt'ıı bağlara gt~v

marl :n· ırıa kıvaserı hu . ~+~tnwk icin ,·· ·ı•daıı Lt·•~· 
..... . ~ .. . . 

~~nenin mart avı zaı·fuııla : rlihel<'rin ifl:'t~:ı uğl':ula-. ' 
işsialt•riu atletli çowı lnıış- j ğıml:ın arı ık 'ii plı .. hıra~-
lır . Paralarım diişiirHu nıanııstır. 

• 
memlekrıllerd~n Bii~· iik Y..-ni .~"''•'llt> lt'~rar 
Brilarava, Amerika, Ua11İ-; c,rnl.ın:ıcak olan (.\vrupa 
marka: Avuslurva, Cekos-1 da lıudıııl:ırııı ,. .. ,i1.i~cuuı) I 
lovakya, Kana;la, .Ytıııi t ıu·oı·,.1t·riude11 clo~111a~ı nıu-

ı . . 
Zelfuula, Norvt•ç, lsv•••;, · hak~ak v.- ga\'l'İ kahili 

Fillaııdiya' LiLvanya v.- t içtiııap ~f.ni .lıi;. harp ltılı-1 
Filisliru1t~·.is~izleriu acl•~di · 

• likt~~iıw kar~ı Ki"ıciik hilftf 
azalımştı r. · · 

kPtttli~inin harici ~iya~~l 
Amerik~ula bir ~•Hm 

zarrmda işsizlerin aclt~di 

ı ;),689,000 den l 0,905, J 

000 e tHişmiişliir. Çeko~-t 
lovakyatla 8 7 8,ooo dtııı 

789,,loo •~ diişmiişıiir . 
1934 seıwsi şu hal ayında ı 
\~~kosJovak kronuuuu tliiş 

nwsi bu sukulla ıuiihiıu 

kir amil olmuştur. 

Altın slan<lartlmı 'ıuı
hafaza ıeJen memlekell~r
tlen Frausada işsiıleriı• 

atletli !31 ;l.,ooo den n4:6ooo 
e çıkmı;tır • Lehistantla 
~08,00'! iken D38,ooo 
ikf'11 388,297 yi hulmu·ş
lnr. hol\'a, fsvicre ve llol 

• • 
l:ımh.ula pek aı bir tena-

1 
~o~ v:-trdır. hulyada l .o82, 
ooo ılt>u J ,o5 7 ,ooo e d iiş- ı 
ıuiiştür. Alim staruJarlh 

hatları 111 ıı tlpirisnı i v~<w"i u İ :-" . . ~ 

kat'iH~ll4~ izah Plmisıir.» . . 
italya'da 

lctimai sınıflar 
' mücadelesi 

"Pra~P.I' Pr··~s,.., clmı: 

AgPrızia ci'İlalia'uın leh
liAiıu~ 11az:• ra 11 hii~ fi uıPl 

icliıııai sınıflar arasmda 
• 

ki fil iica ti•· ltn i si el el .. ıın . . 
UUHI t•lliği ,. ,~ hu kahil 
miiealfelt•leri milli i~tisa 

ıla karşı ika etlilmiş cii
riiıu telakki e~, l~tliği hat
ıl~ huna rağmNı f933 
seru·si ııcle hu k.t bi ledP.n 
4186 ciiriim vak'ası hudis 

• 
olmuştur ki bunlardan 
101 i ger~v vak'asulır. 

Filistinde Yahudi Sanayii 
1 

Mevduatı korumak 
İcin .. 

t -----

Bugünkü f ilistin Sanayii Umumi Harpten Sonra İnkişaf etmiştir l 
l 

. \ ıı ~ a r a • - - ~1 ·~ v 'l u :) ı ı 
koruma karıumı ıııucih:u. 

et~ icahrd.-n hankalar ınii 

rakipliklPriıw Siiıw·r Barı" 

lt·ftis lıHY• · li reisi Ahı itil -

-_ .. ,,..._ ....., .. ... -. .....-. -- ~ ~ ----- ----- -
Yeni muhaceret sanayi üzerinde büyük 

tesirler yapan bir sanayi tipi yarattı . 
1 

cPalc•stine Post:. deıı : 

Fili:-ıliflin ~ıu:ıi vaıiy•· - j 
ti lınkldııclu lf'tkikl.·rclt~ hu 

1 

lurıarı Uokt,u· Gruuv:ırıtl ı 
IPl~ i k l•·r·iııi ıı 11c>Lİe•·~i ui sıı • 
sı•kildP. laııl:i.-a Pdivor: . . 

Fili~li11 :-;aııa~ i, bir k:ı<_; 
ta rıe~i miisltısua ol ııı:ı k 
iizn· umııuıi lıarptt•u sorı 

raki fa:ıli~cııin PS•~ridir. 
E:-;~i sarı:ı~iiıı çoğu or·ta
daıı k:ılkrııışıır·. Yaluız .. ıct .. 
lllf'\CUL t'S~İ saııavidı• lf~k 

rıik iııkisaf111 l•~mirıiıu~ c.:- ı . " 

lı:"ıılınH'. l H2 ! tltı11 l 9~~3 . . 
H kad:ır s:uıayi•• yaıır·ıları 

Ya lıudi seruıa ~·t•si ) ar11:ı 
mihorıd'111 dürt hucuk ıııil . . 
\ 'OO lirava cıkmısı. ır . F:ı . . . . 
kal hu ra ka nıh.ı r hiitii ıı 
sııı;ıİ r:ıali \'PLİ ~C>skrmi' or; . '- . 
çiiııkii hirıa iıışaaıı, \'PSai 

ıi rıallh•· ...,. ol•~I isl .. ı · i . 
lı 11 nı i l\l a r a el a it i 1 tJ •· ğ i 1 d i r 
'l:drnctilt·rdt~11 yiizd•~ 20 

~ıııırı sarı:ıyilP mtı~gul ol
duğu ı:ılımirı letlilİ)'Or . 
l ~ ~ 7 d " .\' :ı p ı I a n i ~ 1 ;t ı i s l i k 
ler•~ ~i)ı·p, ~i ~lrncli uıiit·sse

~t·l• · ri natn·cul saııa~' İ mii
•·S~PstılPriniıı :ıdt't iLiha 
ri vlc ~ iicl~ lıir·ini lt>sk il t~l-. . . 
ttlt'k ı.. lH·ı·a hPI' St~r·ıııtı \' f~ 

iıiharivlt~ iiclP. ikbirıt• nıa-. . 
1 i" ' i,.. 

Filistirı :-;anavii l 92fi 
sPıwsi soıılarrna kaclar hii
k ti mPLİ11 a htkasızlagı vt• 

laalkm hedhirıliği ile 111İİ

c.1clt•lt~ ~ln u~k n wchu ri \'P 

ti nıl•· k:ılnıışıı . ILLİSi .. clİ ı 
huhran Fili~ıiu i~iu ;idPla I 

1 
lwz vH İSP h:ıslarhYtı mo-1 

1 • 

clcnı lıinnl:ıı· , .• ~ ıı·chizal 

yupahil+>ct>k kadar· parala 
olarak ~·di\or. . . 

ı 9~R i~l:ılistikl.•riıw g() 

n~ ,. n nı ii lı im sarı a ~· i : n ıt~ 
vaddı gulaiyP, nıesktm ve 
uımısucal saııa~·iiclir. llal
k111 Pil (;ıı !Öii1fla~i ihlivac-. . 
lan oları hu madtlelertl~n 

arıcak ciiz'i bir kısmı ilırac • 
t•dilnu•ktetlir. Ut~7 ıle ya. 
pılan lı->tkikl.--rdP hu sana
" i i 11 ii c le i ~ i ~ i n i n 1 m r p le ra . . 
SOllf':ı lPPSSÜ~ Pllİğİ g(;riil-
nıİİSIİİr. VPrihrn rakamla-• 
rrn ırfo;t,•rclFri rıf'lİCt~\'P. ua-r'\ "'" :""" ., 

zaran Filistin saııayiini11 

'iiztl•~ ~HksP.ni valıudi uıu-. . 
haeirltw tarafın.tarı kurul-
mııştur. 

. . 
kadir llt~rk..-z Bauk:ı~ınJan 
K••mal Siilt·vıua:ı Is Barı-.. . 
ka~ı koulrolürlerinıl~n N.-c 
lll I k P.~ ltH' İrılİha p tıdil
lllİSlİI'. • 
~1iirtıkip l,. ·JIP-riıı ~akırula 

icra vek ılleri htn-tıti huzu
ru uda lalıliflHri yapıla 

caktır. 

Teşekkür 
Biiyiik karch~~iauiz Tah

~i11 Ef. dirıin v~falı miiua .. 
St'lwtilt• CP.rwze nu·ra~imin 
dP lıulurımak zalrnı,.lirıi 

ilni.hır t~den vt~ muayt•ıı•~ 

ha ıwmİM! kaduı· ~eler~~ -
' 

taıh t>lleri mi hilcliren VP 

nwk tu plada kederleri mizt~ 
iştirak eılen ıevala ~Ü~ -

ra ula rımızı arz ~ıleriı 

D:· .. \htlullah 

Abdülhamit Sağ Olsaydı . 
M. Hitlerden Ders Alırmış. 

1 ay mis gazetesi son Almanya hadiseleri 
hakkında yazdığı bir makalede böyle diyor 

ln~ilizct~ ccTa~· nıi~» ~:ı- j .\hdiilhamit hir suha11 · 
ZPff'~i: ~mı .\lıuauya lıa - 1 tlı... Bini aıtıvkii, f.on:ı 

cli~Plt•rirıclt) rı ve llilleri11 l liclt•rleri itltliirnrnk ltarma 
«Tt'. mizl•·ııı•'•) adım \'erdiği ra tl~mziıut~ hoğmak h.ı~
iclanılanlaıı hahseılt·u hir ; laı mı veriyordu. llitlPJ' 

• İSP. hu hakkı llt'l'Ptlf'n ala . 
~- :ı 'l. I ~ 111 d f \ el İ y Ol' k İ : 

\Ol' 't 
« - ,\lnaaııvaclaıı Ut>len • \I 1 .. 11 .l - 1 t·ı. 

: ". • • )(il HHUI ~:ı~ O Up ~ 
Jaaherlı~r. l11gıhert•th~ ı~•ıg- il.ti . cT . I > 11• 
rapla kar~ıla rımıştır. l ııgi -
liz Pfkari 11mu111i~· ·~si Al-

ı ••rın emız rııw :un~ 

yatını gür~t·ycli,oıulan ılrrs 

uhrdı ! 
nıarı\':ı ~ilıi 'Pili hir dev-. · · .\caha llitlPr. kt"ıuii 
lt>lİn hu ırihi lt•ılhirlerP · ı l ı··ıı · :"'\ , zamanı~ t~ :\ H 11 ıamıl 1.a 

~ayarıı nıenıııuniyt•l n~li lt!Vt~S~iil Pluwsini hekli - marn arasuula hir ltenZP-

Cf'ler \' t~rnıiştir. Tii<~f~ar \' Pm~z•li. vis mi gürİİ\'Or '! Fakat 
· · t ı · ·· l ıı a ur 111 \': ır·: ı ~ i !ol illi fr i ıu İ- ı' • ı ı · ı " ı · ı · pıya~aya llınıal ?es ı_vtım•~ı . • . · m a~ır< a"ı u~r aaııgı ur 

cliğiııdP-n PC11tıhi uıiislah- 1 ZP gürtı, lliılt·r, kPutli~ini şark suhaurn lu1ylt! hir 
sill~rdtırı nı:ıl alacagı \t>I' - hugtıııkii UW\'Kİ~ gPlİreu hareketini gfi 1SP.k hizlm·~ 
el~ lwr gü11k ii ihtiya~1111 : tın va kın ar~:ıılaşlaı 1111 hi- dtıhşet vt>rinli !!.. 
uwmlPk,.l cl:ılıiliııclma lemi it! '\ur~ıııı.ı dizmiştir. Adliye memurlarının 
ni çartılm·i11i tercih t>lmi~ Buıı:ı ht••ııı·r ~e~·leriu Terfii. 
\' t~ o l:ırilıt,.ıı ilih:ırt•11 .\hdiilhamil Tiirkiy~si11den 

1 
Eski h.ıkimltır kanunu 

nı~mlf'kt•l ~:uıayii viikst-L ,. ,~ •.~:ırlar H11syasmıla11 ı hiikiimleri dain~!'\İrule terfi 
. "' l k 1 . . ı · ,... k ' ııwğt~ h· ı~l.ımıştıf'. ! >P erııuPsı ca;zc ı. ~a al 

v Pllİ muhacPrPl, !'illıaİ Alıuauva crihi bir vt•r mer-1 • ~ ... 

inkişaf iizeriııtle hii~· iik kt~ıiıuleu heklencu~zdi. 
tesirlPr vaı):ııı \'t•ni lıir 11itl~r başka ... Ahdlil-.. .. 1 

sanayi tipi uıt~~·daua çıkar 1 hamil yiue başka bir~r 

dı. Yerıi sarıayi t:rbahı cliin 1 şahsiyettir. Zurufta. mev
ya piyasaları hakkımla 1 ki v.- muhitte ~n·rılıklar 
tı~a.Jı mahiuıal iie miic•·lı- varJu·. 

••l.ıuelt~ı·i l~\zımgefon miiıJ
clt·i umumi v~ icra rt!isleri 

• 
ni tespit ~tmek iizre atili-
)'•~ miisl~~şarımn riyase
liruh~ Temiz mahkemesi 
azalarmdan mürekkeı• bir 
komisyonun öniimiizdeki 

hafla içiııde tophınacaktu·. 
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İtalyı'da Askeri Komplo 'Mersin ı 
M ürettiplerinden bir 

kısmının affı Piyasası 
K.G. 1\. S. 1 

,..... ...... ~ 
"Ptıslt~r 1..loyd ,, tlf~rı: 

7 lluziraıı as~t·ı·i ~ouıp- Paıuu~ ··~~pn·~ 

llosurıa karaşını~ ola11 kırk İarıt> 
kadar muvazzafı zahiL, Kapu 11ıalı 
devlet rtıisiuin hir Nuir- Kozacı parlaAı 

na111esile lwr tiirlii l<tki- fan,.. d~icli . . 
batı c~zai~·eden muaf tu- \erli >' 

tulm İtşlardır. Be) az yapa~ 
~I a rn a fi lı lı u fl uı i r rı a 111 P. Si~· a iı )) 

mezk•ir komploya karış Susam 
mış olan ihtiyat zahitleri-J Fasul) a 
it! sivillere şauıil tl~ğildir. Nohut 
Buularcla11 haslıea iic m:ız- ~forciuwk . . 
nuu t1lehasılan 'Vol'°'ıle-• 
mars ilH hirliktP di,·auı 

har·pçe mcıhkı'Jm edilıuiş
IP.rdi. 

'ı 1\ US \' Plllİ . . 
Kum cları 

Cin darı 
Ct•hik 
• 

Şiıucli 11111vazzaf zahit- Yulaf 
1.-r artık )' alnız inzihaıi Acı ct~~ırılt•k id 

• • 
ahkama t:\hi lulı;luıakta- Toz şekt>r 

·~ '} 
"' 1) 

ao 
6 
2 

4 ı 
46 

4 

4 

7 
4 
4 

2 
12 

50 

50 
50 

f>O 
50 

70 

25 

Bele~iye fen Memurluğu 1 
ı 

.\f\'011 .\ıılaha dPmir 1 . 
\'ol ıı ca 1 ii l i ıt • Yf' l i 11 d • • t • a -. . . 
lış111:ıkıa toları Xartıtlılirı 
S:ıdi hP\' lwlt>ılivt-nıiz fon 
1i • • 

ıuı·uıurluğuııa tayiu t~cHl-
mi~ \'e twt•lki gün vazife
sirw huşlamıştır. 

Yeııi vazifo.sirıi lt~hrik 

edrr ruuvaffakh·el clil~riz 

BONO 
ldarehanem izde 

bir alakadartarfından 
her türlü ınalfımat 

verilir ve müsait 
fiatlarla tedariki te
min olunur. 

Yurttaşı 

- ...... ~__...._ __ ~~----
Nafia Vekaleti 
Adana Yedinci Daire Su isleri Müdürlüğünden; 
~lı·ı~iıı ka~abası t•h:ırıııdaki Efn·uk dert·~i lakvive 

" aııwliy:ıtııı:ı ila\·~ıt·ıı yapılıua~ı hhını ~elf'ıı .\ nroşman 
irışaaı111111 kt·~if ht~ddi oları 793 fıra 85 kuru~ uıuka
hiliude p:ııarlıkl:ı yaptırılma~ iizP.re hir hafla müd

dı ·ll.- miirı:ıkasa\'a cıkarll1111s vP. 934 ~~nesi Temrn ... zu-. . . 
rn111 29 uııcu Pazar giirıii z.-vali saat 14 l~ ~tersin 
lliik•i11wl clair(>sirıde ifıaltısi mukarrer lmhuımus ol-

• 
tluğuııdaıı ıaliplm·iıı yiizılt~ .\'••eli lmçuk teminatları ile 
ctiğer Vt~s:ıiklt•rini konıisyoııa le\·cli f'lnıeleri ve mu
k:ı Vf'lt~ Vt

1 ~artnarn•~ \' t~ kPşif vt•rekasım görmek isli
yeıılt•rin .\ıl~ıııa'da Su f~lt~ri Miidiirliiğiine ve Mersin 
dt~ Nafıa Baş lliilıencli~liğirıe müracaat elrıwleri Hi
zumu iltuı olunur. 

Alay Satın Alma Komis
yonu riyasetinden: 

Alav llavvaıı:ıı111111 hir SP11Plik ilılivacı olan sek -. ~ . 

dır. Hu ahkam isP- kıs- flahvP
ıueu mu vazzah hizmelh~n Ca ,. 
ihracı amirdir. Ka.h.ı)' 

/Hıaır'da 

38 
100 

240-~30 

190-191 
82 

Onpara harcarken 
bile kimin cebine git-

1 titini düşün : 

~P11sekiz hiu kilo arpa açıl\ ıııiinaka~ayı: kornılmuşlur. 
,\liinak:ı:-;a 14 A(a;s. 934 Salı gli11ii saat g dadır. Şarl-
11ame Sat111 ı\lnw Konıis)·oııuruladır. Taliplerin lemi
rıathırilt> ın11a~')' t1 n zanıa111rnla Alay Salın Ahua ko · 
nıi:-;,·011u111la lrnlırnmaları ilan olunur • . 

23- 28-2- 7 Bi•har 

Cümrük Varidatı A rı)a :\ ııaclol 

» \ ' ... rı i 

') ... 

"Tiirkisclrn Posı,, deıı: Piriııc 
• 

ince kr.pek Kahir:~'den hiltlirili\'or: .. 
Giimriik varidatı 1934-35 Kaim )) 

1 

I~ 

1 

l 
seıu~siıu.le 13,0ô3,UOO Mısır Kara hiih~r 85-86 
lirası olarak lalıuaiu ~etil- Nisadır 16 

25 
90 

50 . 

50 

mi~tir. GeçPu SP.11e 1m va- Li;llOlı ıuzu 78 

riclat i3,369,000 rııısır lira~ı Sabuusafizt•\liuY.~n f>O 
derpiş oluumuş le~lifiıulP » ikinci· 23 
12,784,500 Mısır lira~ı dN·- .. 1 .. 1. 1•1 

"> 50 
• ;t 1~11 c ,, ... 

pış •ıluıuttu,..Lu. Fakat bu Çavdar ı 65 
ıuO. tar J93:i-34 mali seııe- Keeme şeker 

2
() 1 · .. ı o K. 

• · •· Sandıkta ..ıll ti "* 
smı11 son ".'"·laruula ,:!um- l . 

' • J ·~3 ı.ı·ı·a .. k . 1 1 )> » ecrıt> u - • ru varu aunm :ırt1111ş o -
1 21 )l » ,, cu va ı » 

1tt:ısma bakılarak artırıl- '"' 
1
. · 

lıu,,tlav ı t-r ı 
mışlır. ~ • 

incir 
---~·----

lOden 11 
3 

Liman Haberleri Hietçi Eczııe 
~-·-··· Dw~lt>L Utımiryollurı ve . 

Kararuartt!ı zatle icin 5000 
• 

BU .\KŞAM 

lslikam~l Eczanesidir • 

\ Milli lkJisat Vt 
Tasarruf Ctmivtti 

Borsa T elğraflan 
lslanbul 

22-7-9n4 

Tiirk :ıhuruı 922 
6D5 - 25 

79 - 40 

12--05 
9 - 25 -- 7f> 

is;t .. rliıı 

1 •oh• r 
Fra11k 
Lirt>l 

Nevyork 
22-7-~:34 

ı:~ -04 

Liverpol 
•>'> - 7 ""' .. 

Hazır 

Vat.leli 
,, 

Hint 

934 
6- 08 
6 --88 
6-79 

5-·28 

' 

Ziraat Bankası Mersin ~u~esin~en: 
ikiııci :ırtırma!Jrı 21 -;7-934 de~ yaılllan gayri 

nıiihacliller mallarrndan 240, 241, 252, 254, 267, 269, 

270 numaralı miılklt~re ~iiriilera p~~·ler muvafık gö
riilmeıliği11!ltH1 pazarlığa terkedilnıiştir • isteklilerin 
Bankada uıiıltışekkil komisyoua uıiiracaalları. 

·----··-··--------
Ticareu ve Sanayi Odası Sicilli Ticari Ş. 
Sicil No: 805 Sımfı: 5 ci 
~lerslııiu mahmudiye ııaalaallcı~iuılP cami atik so-. 

kağ11ıda No. lu lıauedt• nıu k 1111 T. C. ıa basmdau olup 
.~lersiniıı ıaıalııuudiye mahallt~siıule haslaru~ cacltlesirule 
97 No.lu mahalli ikamelk~\111 lica f'İ ittihaz t>derek 930 
tarihirnltmhtH'i perakPnclt~ hakkali~·e işlerilt- iştiğal ed~n 
.\li o~l11 ~ldrnwl efe11di11i11 Kantarcı zade Ali oğlu 

j MPlmH~l unvaıu Licarisini Noterlikten musaddak getir
! mesi iiz••riım işbu husus Li l·ar.-,l kanununun 42 t~İ 
1 madtlP-sirıP. tevfikan 21-7 934 tarihiıule 805 No.lu sı-
1 cili ka)'t ve lescil rdilcliği ilan olunur . 
· Sicil V: 206 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
22-7-934 Pazar günü borsa stışlrı 
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Onu senelerden beri tanır, aarılarda ve ıo<}uk 
ılgınlıOındaki çabuk tesirini bilirsin.i z: 
EB markasının tekeffül ettiği ASPiRiN, sizi bun· 

dan sonra dahi memnun edecektir. 

lsrarla tASPİR• 
2 ve 20 komprımelık anıoa a ;ıroa ouıunu• ~ı.... 

T oros Çiçekleri 
KOLONYASI 
Toptan ve Perakende Satış 

Eski caıui karsısıı11la11 Giiıul'iik ıaıl'\' d:ııııııcla . . . 
Postahane İllİ!"alırıda ki salış uıalı ilin· rı : ıkl 

etmişıir . 
Her nevi natürel esanslar, fenni 

surette yapılan sıhhi kolonyalarile 
muhterem müsterilerini b u r a d a 

~ 

karşılar • 
Pt•k ~· akında, BHIY .\NTİN , l\HE\I gihi 

miistalaztlratula ilız:ıı· Pclı·c··~ıir. 

Ayr1ea kPndi ıtıakirı:ıl.ıril,. y ~ıptırdığı yt'rli 
~~oraplarile dahili "" lı a ı· i c i nıii~t•·rilt~,.iııirı 

Çorap ilıtiyaçlarıııı tenıin ~ınu~kl•·diı·. 

H E H Y E B 1) E 

Toros Kolonyasım Arayımz. 
~ -20 

l • • ····'. • 

ilan . 
Silifkt~ eıHvalirıtltHt mııh .ıssas 7:1 kaza nuıu ıralı 

seueıli resmim zavi olmu~tur. YPnisiııi cıkaraca~ıııa-.. . . ' 
t I a n h ii k m Ü o 1 m a c it~ ı i l:l rı o 1 o 1111 r. · 

~I P r ~ i il "a lı nı 11 d i ~ f' ı ıı : ılı: ıl I • · ~ İ ıı -
d .~ uıııkinı ikinci o r ılıı !-iİİ\':~ri 

l 1 iııci alay 2 iııci hüliik k11-
marularılığ11ıclaıı ııı:it,.k:ıil ~ iiı.-

h:ı~ı ~ .. ,.; r 

~ ...... ; ... · BellDie~tl~IJ. 

Her Nevi Kitap 

1~~lll~~~lll~~~~~~ll5~ 
~ 

l~YENI MERSiN 
e 
I~ MATBAASI I~ ~ e Senelerce Evel mersinde Kurulanl 
i~ Bir Müessesedir 
.l@ 
I~ 
1~ HnrflArinııı Hepsi yeni ve Oeşitlidir ~ 
~~ ' ~ 
~ HES.\11 DEV.\IH \'•· .llÜESSF.SATLA Tl<~.\HETllA~ELEHE .AiT i1 
\ij) IJEH ~EVi llEFTEllLER VP E\'11.\KI ·" ·\TlllL\ \ ' il S:\lllEYI EN NEFiS-ti 
l~ ntn TAHZOA SÜH.\TLE Y:\P.\H .. 
I~ 
·~ 
~FI:AR.İÇTEN GÖNDERİLECEK SİPA.R.İŞ-e LER.İ KABUL l'E TEZ ELDEN 

her kitap , • 
nevı 

~ 

~ 
~·· 
~ 1 gazete ve mecmua ta-

l@' bını deruhte eder .. 
~t. 
~ === 

kartvizit , da oet 

kartları , zarf , kağıt 

başlıkları tabedilir .. 

~ Fiatlar Rekabet Kabul Etmiyecek Sakilde Ucuzdur ... 
[@ 
~~~~~~~~~~-~il 

Sab11n Sabıına benzer fakat her Sabıın bir 
olmaz Sabıın alcl1ğınızda: ev<~la, 

Sabuncu zade KaJri Sabuncu zade KADRi 

markasına dikkat markasına dikkat 

----------------
Bu MarKah Sabunlan Her YerdeAraymız 
Halkımıza her şeyden evel sıhhatını düşünmak gayesile bu 

kere Fabrikamızda halis yemeklik Zeytin yağından yapılan 

SABUNCU ZAOt K~DRİ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmııtır. 
SABUNCU Zt\D~ KADRİ ~ıarkalı !'lalıurılar fALK (Toprak) 
ve Silikat ~ihi bihımum zararlı ve ,· akıcı m~uldd~r·l~u aridir . . 

SAINCU ZADf KADRi Markah Sabunlar cil~e Yumşakhk, letafet vmir çünkü hilesizdi 

Yeni Mersin Matbaası - M t rsin 


