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Yunanistan'daki isyan l Bayram Goliyor!. 

Midilli, Sakız Ve sisam Adaları asiler 
Tarafından işgal Edildi . 
------------·~-----------....... 

Yunan vapurları köstence'de kallyor. Asi Gemilerin 
iskenderiye'ye iltica EdeceOi söyleniyor. 

P.f· 1 Asi Averof kravezöril rilmektedir. ve Rilatelta keşif gemilerine 
~~dilli'ye asker çıkarmış ve Bekçisi yeni Venizeloscu Oniki Adaya ~itmeleri tebliğ 

1.dilli üsiler tarafından işgal olan hi r mezarlıkta hakiki bir Edilmiştir . 
~lıJrniştir. Asiler bundan sonra milhimımıt deposu keşfedilmiş- BOKREŞ, 8 (A.A) Havas A-
•)ıaa 

2 
rn ve Sakız Adalarını da tir. Uluslararası seyriseferi ko- ja.nsı bildiriyoT : 

:ıt1>tetrnişlerdir. laylaştırmak için limanın med- Bir çok Yunan vapurları 
ı. 2 Kavala halkı asilere halindeki torpil hattından dar Asilerin Eline düşmekten kor-
l\lrı:ıı · 
!ı\a·ı" ısyan etmiş beş saat ara- bir geçid açılmıştır. karak Karadeniz Limanlarına 

nda harp olmuştur. ATINA, 8 (A.A)Havas Ajan ve bilha888 Köstenceye iltica 
ile 3- Müteknit 1.abit v~ ge- sı bildiriyor : etmişlerdir. Parlamento örfi 
(le !'allar Çatdaris'c mi\rncaat e- Ati na Ajansı, General Kon- idarenin 6 ay müddetle temdi-
<lo tek hUkOmete hizmete ftma- dilis'in hizmetine milkafatan dine dait olan kanunu yakında 

Olduklarını bildirmişlerdir . Nazırlar Meclisi tarafınd1n fe- milmkere edecektir. 
A SELANiK, 8 (A.A)- Havas rikliğe terfi Edilmiştir.Bundan 1SKENDERlYE, 8 (A.A) 
Jltısı bildiriyor: başka havaların Trakya'da ha- Venizelos'un asi kravezörler-

bi,· General Kondilis'ten gelen rekAtı işkAlde devam Etmekte ı den birine binerek İskenderi-
Asil telgrafa göre, Trakya'da olduğunu bildirmektedir. Ha- • yeye doğru yola çıkmış olduğu 
te ere karşı mücadele P.tmek- zırlıklar devam etmektedir. şayiası burada bu gün heyecan 
ı\Je~lan General Ya1istras'ın ROMA, 8 (A.A)Havas Ajansı uyandırmıştır. Mısır hüktlmeti 
ka sandro polis civarında mu- bildiriyor : Yunan Asi gemileri lskenderi-

;_ernet etmekte olduğu bildi- Preste kravezörü Damosta yeye iltica ettikleri takdirde 
mürettebatının silahlardan tec-
ril edilmesini ve silAhlarmın 

Bir şnir : 

Akil oğlar boş geçen eyyamı için 
Deli bayram geliyor, der se\'inir 

Demiş" Ben henüz ne oldu
ğuma bir karar veremediğim 

için ne ağlıyor ve ne de sevi
niyorum. insan bu ·t>;azı güler, 
bazı ağlar.. Ba1.8n da gülecek 
yere ağlar, ağlanacak yere gü· 

Trakya' da 
1\1 uhacirleriçin 

Yüz Bin köy· Evi 
yapılacak 

Jeriz.. O başka. 

Rnnn; ta çocukluğnmdanberi 
, h:ıyr:ımlnr derin bir dilşünc·c 

verir. O gelmeden dalgmlık 

beni sarar. Dalar. Dalar ve dU
şünilrilm. Niyemi diyeceksiniz. 
Bunu henilz bende anlıyama

dım. Onun için sakın sebebini 
sormayınız. 

Bayram geliyor. Kurbanlar 
kesilecek. gOyn her gün kesil
diği, eksildiği , yetmiyormuş 
gibi. Bu gün içinde kan dökü
lecek. Sevabı varmış . . Evet; 
beşeriyet kan dökmeden bık

mıyor, osanmıyorki .. 
Evvelce uluslarda fakirlere 

bakacak teşkilAt yoktu .. Kur-

ANKARA- Öğrenildiğine banlar kesilir, eti muhtaç olan-
g5re iskAn tahsisatının bir lara dağıtılırdı. O zaman için 
milyon lira artırılması karar- bu çok doğru bir işti. Fakat bu 

giln öylemi ?. 
laşmıştır. Bu para, önümüzdeki 

Kesilen bir kurbanın yarım 
mali sene içerisinde Trakyndn kilo etini bir fakire vermek; 
yerleştirilecek muhacirlere har- 0 fakiri ne omdurur ne güldü-
canacaktır. Bunun için umumi rilr. Belki bir gün için açlığını 
müfettişlik tarafından bir proğ giderir .. 
ram hazırlanarak hilkumete Fakat bunlar toplanır, be-
verilmiştir. Buna göre kabul delle!'i bir yere verilir ve iyi 

kama ve makanizmalarının a-
lınmasını bmretmiştir. edilecek bir milyon fazla tah- kullanılırsa neler yapılmaz .. 

MİLANO, 8 (A.A) Genernl sisaHa Trakyada yUz bin köy Kestiğimiz kurbanların de-

Liman i. irketi 
kenPlt l( i çtiı11aı ı ıı Hitirdi Plastiras saat 8,35 de Brendi Evi alınacaktır. Umum Milfet- risini Tayyare Cemiyetine ve-

~u Sene Faaliyet geçe-n sene 
den Çok fazladır 

zi'dan buraya gelmiştir. tişliğin araştırmaları netice- riyoruz. Burada t.'planan deri 
ATİNA, S(A.A)Atina ajansı sinde azami tasarruf~ riayet bedelleri Tayyare, Hiltıliahmer 

bildiriyor : etmek suretiyle yaptırılacak ve Çocuk Esirgeme Dernekleri 
20 santimetre kalınlığında bu evlerden her biri hükOmete arasında taksim ediliyor. 

ki bir kar tabakası şarki Ma 60 liraya alınacaktır.Fazla tnh- Bu Uç Cemiyetin ülkeye 
H. yetı· idare R·, poı·u ,r .... Pıanco;;un kedonyada Asilere karşı yapıla ·ı yaptığı hizmet ve himmetlerin 

"' cak Askeri harekAta mAni ol sisattan arta kalacak para 1 e büyUklilğil önünde hepimiz baş 
l' l asvip ve Ka bu 1 Edi idi maktadır. Asilerip Ellerinden yerleştirilecek muhacirlere hl- eğiyoruz . 

.\rıo~~an .işleri inhisarı Türk \ mi heyet bu hususta icap eden kurtulup kaçanlar Asilerin ku rer ton buğday ve birer çift Her gUn ui7,e ölilın, elem 
ho" ~rn Şırketi, smıelik alelade kanuni merasim yapıldıktan mandam olan General Kame hayvan dağıtılacaklır. korkusu \'eren savaşlarda bir 

"~tı urn · · f nos'un ~rki Makedonya'nın "b" t db. 1 e"v urnıyesi toplantısına sonra heyeti umumiyenın ev- "r" Alınacak bu gı ı e ır er tayyare neler yapmaz. Tabiatın 
etki gU 1 . ş· k . b" d t" .. ihtiyat Efradını seferber Etmiye d 1 1 1 k 

'1llflıh n .. ıman ır etı ı- katilde toplantıya ave ı sure- ve yar ım ara ge ece sene Afetleri karQısında bir çadır; 
·•dil b teşebbils Ettiğini ve fakat kul ~ 

lDLA 
8Şlıyarak iki giln mil- tiyle bir karar verilmesini o- dh" 11 . Trakya'da yeniden iskAnlnrı bı"ı• kı"lo pamuk ve bir şefkatli """'t..,,l'ed lanmış olduğu te ış usu enne 

'-'lttt eıı sonra neticelendir- naylamıştır. Rağmen bunda muvaffak olma temin etliler.ek muhacirlerin Elin yaptığı pansuman ne işler a:· t idare meclisinin Raporun- dığını söylOyor . yekunu yil1. hini geçecektir . görmez. 
tıllrn • 0Plantıda toplantı Ruz- dan anlaşıldığına göre 934 yılı • == :ı:: Sokağa atılan, açlıktan, se-
L esınd H Ik . . . • •tj e yazılı olan madde- içinde Şirket 265 bin tonluk a ev ı Il1 l z ı n faletten Rengi uçmuş bır yav-
tı, 9~67.akere etmiş ve Şirke- iş görmüştür. ruya bir kaç damla temiz süt 

lik ~""•esi plftncosunu tel- Buna nazaran Şirket 933 KOmite SeÇl·m Günleri ve bir sıcaic kucak ne varlıklar 
~etı ~rek tasvip ve kııbul ile yılına namran 934 yılında 119 yaratmaz · · 

P.tu~dareyi. ibra eylemiştir. bin tonluk fazla iş yapmıştır . Bir dakika iki Elini alnına 
lcı,,e a detıerı biten Heyeti 934 Yılında TUrk limanla- o H, f. Halkevi Başkanlığından : ko ve dilşün .. Bir gilnlllk açlığı 
~Olcp0 . 7.aaındnn Necib Ergun ve rından Limanımım geleı~ mal- 20.3.935 Çarşamba Dil,Edebiynt, Tarih- Oilzel snnatlar S.17 ,30 giderecek yarım kilo etimi, 
~ittı ırı Yerlerino tokrnr se- lnr 106 bin 99 ton, Ecnebi li- 21 » » Porşemlıe. Temsil, Spor S,17 ,30 yoksn koseceğin kurban bedı•-
b YaJ>ıl l k .... ı S 17 91\ • h" . ~~ rnış ve yine Necib manlarından gelen mallar 32 2!1 » » Cumartesi çt.ynrdım-hnlk dersanelerl ve u.-.,ar . ,.,v tinimi verirsen iyı ır ış ynp-
ı.... il \'e Zek· ı·d 24 » » Pazar KUtUpane ve neı:ariynt-Köyclller S.17,30 lursun Elbette ikincisini 
~AA .. • 1 are Heyetine hin f316 ton yine Türk limanla "' mış 0 •• " 

~•lrntsıı 25 » ,. Pazartesi M_ Uze ve Sergiler · S.l 7,SO pa-•n hem Allahını hem '\>in v erdir. rındnn giren mallar 77bin 958, ya ,.... ' 
"-kih be rnUddetıeri biten mil- Ecnebi limanlarından giren Yukarda gösterilen' gUn ve güne kadar istedikleri ·şube- Ulusunu, hem vicdanını sana 
C 16 l"Uad o 83 b 1 saatlarda Evimi:t şu~lerinin le re üye olmak. ·Umre adla- çekmiş olursun. Onun için Ey 
L. 'tnaı t k sman ve Hakkı mallar da 18 bin 8 tonu u - ki 
"lM e rar · yıllık kongreleri yapılacak rını yazdırmalarını ve es kardeş .. 

·1.11r . 1nfihap olunmuş- muştur . k 
ve bu toplantıda her şube üyelerimizle birlikte ongr~ Hiç düşllnme keseceğin kur-

'ŞirkN Se Yeni yıl içinde Liman 1?8
• komitelerine yeni Uye seçi- lerimizde bulunmala~nı dı- bam veya parasını Tayyare 

~ ı hakk rrna!esinin artırıl- Jiyetinin daha bUyük bir ın- lecektir. Evimize yazılı ol- leriz. Mersın 1 Cemiyetine ver . 
tlifi tlıe~nddakı meclisi idare kişaf göstereceği umulmak- 1 mıyan Yurtdaşlarımızın 0 Halkavi Başkanı 

ne~~~n umu- ta~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ F.A. 



S.\ YFA: 2 

Bracatiı1ga (Brakatiga) 

Yazan : Pos Orman sabık Komıeri 
(~>/fil Brn·ıl 

Ziraat vr~:ilr.tirnlt->11 ~t> . 

len hir ıanıimd•• Bl'41Zil · 
~:ula )'t>IİŞt-rı \e flrac~alİn

gH deııiltırı bir ağacın 

Türkı)'Pmizclt~ eh~ ~· ~tişti -
rilnwsi ve iİl' Plilnı11~i la~·

~ h· t~ t~d İli YOi'. V P.l'iJP.U laf~ . .. 
~ilftua hu agaç k<tliptii~ 

a ğ :ı c ııı ırı ~· P r iş L iği ile,. i k . 
linıdf' kolavlı~l:ı \'t•lİSPUI-. . . 
1 i,.. 

,\ ıl ~:ı~ılfw:ık \f' ıanwlı • • 
ı ·el i l P r r k c• i lı ı • t i ~ ' a ~ 111 ıt a . . 
8 ~) llH' l l'P ho~· ıwyıla 

f'lıııı·siclir·. Y:)rıi hiı· giirı 

dt• aşa~ı yııkal'ı 12 m/11t 
hny atıyor ckrıırktir!. 

Bu ":tl'İf• :'ir:wııı tohıı. 
)°"' :-" 

ıııuııu 11 ld(1 t'lnınk i~liyeu 

lı•ı· 11 :ıclı·tı. P. miirHcaal 
Pclt·hilirlt1 r : .1. Borgfls 

PoSIH kutusu 'o. 801 t 
~arı Paulo 

(Rr·<·ıily:ı) 

Tolıunn11rnn kilosu lO 
dolardır. Y Pi i~tiril nw~i ıl•~ 

~olaydır. lloğnıtl~1u: doğ

ruya yetiştirilt'f•Pği nraıi 

İİ'l.t'l'İlle t.if'Pf' uwlre r HHla 
il•~ hir kazıkla ılt·li~lef' acı 

• 
111, lwr tlt·liğ•~ iiçer to 

lıunı bırakılır. Tohumla
rın iiçii ıle fışkınrsa ikisi 
"c•parılıp hiri hırakıhr . 
Ve~:\lelirı laruinıindt~ (azla 
izü;ıal \Oktur . Ormancı 
kitapla;111da hu ağacm f 

adrna lesadiif Ptlilmemek· 
le bera her (I uga) na mm. 
ıla ki agaç, gerPk isminin 
\'e ~P.rek uu•11sPinin aös-

w • v 

Lerdıği miiuast~het dolayı 

. ivle, . avui cıg-<rn olsa 11e . ... . ~ 

rP.k tir. Ui naenalı!yh buldu· 
ğuıu ~11 malc)matı lı"· ıfıı. . .. . 
ctivornnı : . 

lnga nğacı hakli~·p f:ı

. ilPSİllİll .\linıo~e·'~ fttr'irı 

ıft•ıı ltir ağac:ıır . ı <'İM~İ 

vaı·dır : 

l) lo~a Pdulis.-llre-
1ilvada . an Paolo fWt\--
IPtinin ~inırılinıtP ve Ar .. . 
j a ı ı ti o et r ~I i "i on P ~ \ i 1:) ye . 
tiucfP yt1 li. r.n hif' Rğaçıır. 

ı f> 111Nre1 hov ,.~ 60 ~an. . 
Linıt'lrt• kutnr pr.y«fn tıclt•ı·. 

KH huğn miiePlla ,.~ ko~· u 

yPşiltlir. KerPSlfl~İ kırmı .. 
ıımlrak olup \'~1.nİ m:ıh. 

s u~u 7 9Q kg. dır. 

~11 icirnf P. uzun naiitl 
• 

ılt>l dayaını·. hunun İi~in . . 
topraga '}·•kılacak tenıt•I 
~ :ızık ları, ruaılt·u siitun
lan y<tpılır •. \mhal.•j san
dJklaı ırıa da f•)\'rrişlidir. 

Ochın:ı güıt>l yanar 
:.!) l11ga cıffiııis.-Arjau 

ıirnte Sanıaft' taraflarmda 
hn ağ~ca [i11ga tl.-1 paran] 
w~ Formo"a t:ıraflarııula 

prıµa d•·I :\~.na 1 d~rler . 
Oldu ~ça tHiıtıtiiu bir ağaç 
o'up 12 m. hny ve 50 
s. m. "-ulur (h~ytla .. d~r. 

Kahuğu oldukça ince ve 
~ri nm! tedir . K .. reslt•si 
\w,·az, k~!ı\if, kuru,·unca . . 
lola y yarılır, kaha doğ . 

ramacılakıa kullauıl&r mey· 
,., .. ,~j y~uir. 

R) luga marµinala.-
. \rjantiııd~ ı\lisiontı~ taraf· 
larmı!a l lu~a dt·I c .. rroj 
i~miui alır . 10 m. ho\' .. 
,.~ f>O ~m. kuıur p~yda 

e'h•r. Kalmğu yeşilimlrak 
ve pfiriiısliz is~ J~ )'t'r 
yt>r sigil gıbi ufak kabar
cıkl~rı olur. Ke~rt'~tesinin 

rengi gri ilt• pembe :.ra· 
~mdadır. Aı cok elastiki • 
\' t' \'llnt~akca•lır. kurusu . . . 
~ola\· \'nnlır. Ü.11rii uzun . .. 
cadır. )lobih·a imal:\unda . 
Vfl mce tloğramacllıkta 

kullaıulır. 

.ı) lnga uro~utmsis. -
.\rjantimlH lug'' colora1la 
i~mini alır. Boyu 8 m. 
\'t> k utrn 40 ~m. olur . 
Kahuğu ğl'İ rcrnklr, mii
cı·lla, kalmc.t, lctmmi çok-
1 n ı· . K ırmızırntr.ık \'f'sil .. . 
olau kt·r•·~lt~~i çok ~ umşak 

\'H hafıflir. Kalmğu (l~

ha~.tll.a L ull:uıılw. Ağ.ıcı 

~aha i~lflrcl~ \'e mahrn 

kalla kullarnhr. 
••• 

Ru verimli ağaç ova
hnda, hnsusil·le hatakhk 
arH1.ide giiu~I yelişeltile

t•tği için biiyiik kiiçlik 
çifçil~rimize çok iyi ve 
masraf~ız, sağlam bir va
ridat olur . 

• 
Ancak arazi salıiplt'rin .. 

bir 'ol acmak v~ tohu.t .. . 
munun "ola)·~a l.t~darik 

\'ENi llEBSI~ ı ı ~l.\HT 1~:55 P.\Z.\liTR.~f 

bulgar müraCatı ' Tfırkiyede 
..,...._..., .. _.. 

Cenevrede iyi karşı· 
lanmaclı • 

Cen~,· re , ,\.:\ - lla
vas :ıjausı bildirİ)Or: 

u~ y A Vf>llolH •• \ntonortan 
ilğledrn soııra kt>ııdisiyle 

h~ma8 elmesiui rica ~l

miştir. Ou mülakat e81Hl

SllH1a A \'tmoliin Uluslai' 
O,·rııt 1 ği 11PzdirıdPk i hul. 
gar mur~hhasmu lf'ŞPh. 

hii~ilniin biraz garih oldu
ğunu \'e hunu Tiirkiye 
mur:ıhhasına tebliğ mec. 
huriyeliıhl~ bulunduğunu 

bi1'lir4liği söyleumekt~dir. 

Hulgar notası ve huııa 

\'t~rilt•r.t>k Tiirk c~valu 

Lilalıare Ulu~lar Dt'rıwği 

konsr.yi ü~·eleriue d ı•ğıu 

tılacaktır. Ulu~lararsı ma. 

lıafilh·ri hulgar cuurahh • 
suun mütlalrnl~sinin l~si ri 
der~c~sini ~v,·ehlen öle • 
memiş oh.lu~u ruütalt•a-
smdadırlar. Öğleden son
ra Yunan murahhası Ra. 
feal Av~uolii ziyaret ette
rek hu mrst>lt~ hakk11ula 
mahimat i~lemişlir. 

Kurt Cebhe 
Rom6rk6rü. 

~,emiı1izın. 

ı ~la r l ı n :3 f) t a r i la 1 i 
.\Jaııcestt·r Garıh· <-rı ":lZt'-. . .. :--

'('Sİ ne l..oııct rada n vaıı la rı 
~ 

hir nwkt.ıhuıı Tiirkivt·d" 
femi niını h:ı~lığırıı taşı~· an 
hi r paragr·a rrnti:ı . d~rı i 1 i. 
yor ki : 

,, [I u~!a ra l'ası k acl mla r 
h i d iği k 011grPSİ iin ii uı iiz
dtı ki uisarım on ~t>kiı.ırıci 

giiııii fsıanlıulctct toplandı 
ğı ıaman tloğuııhn , .. 
heitırıın hir cok kudmlan 

• 
ilk dı·fa olarak Tiirk lwnı 
şirt-lrrinin misafiri olacak . 
la rdır . 

Hu kon~rP.ıtİn başkanı 

\lada m Korlwt A~bi ola • 
caktır ki k~nılisi11in ikli 
darı H• cazih~si hu mevkie 
yaraşır. Başkan mua viııi 
de c~koslovakn• :\van ii-

• • w 

'' rleriıulru lladarn Plamin .. 
ko\'a olacaktır . 

t~o koııgr~de 1ugi1 iz 
nıurahlıaslan suular ola. • 
caklır: ~latlaın Ot•spard , 
lladam Prtik Lo,·reus, ~la 

d.ım Bonıpu~, Spillt~r Vt> 

Evi11hurgl11 Hoss, Or. Ok
ıav~·a LP\' İtı ilı· ~lis Pi~-

. tor Tubervil, Alison Nilas 
ve ve Fildrıı. 

Bu korıgr~dc~ muhtc~lit' 

kırk i'al k" ıı i ıı uı un• lılrn~la ı· ı 

loplanaca~lar ve mulıtt~lif 

lıiiltlıu~lltıl'd~ kctdmm hu-

italyan ordLıstı 

Büyük askeri talim/er 

yopmağa başladı. 

H oma , 9 <l . \ .. \ ı> -

<l.\tft•naln ı\jausı bildiri-

' or : 
B ii ı ii ra k <H' a k n ı u a rı -

d n 11lıklar1 flf'Ztlİ!ıdı~ eıt 

~ ii~~w~ ordu ıahit.uı1ııı11 

istiraki\'le talimlr:r lıaş-. . 
1 a ıııışt ı '" G a ~· e, ı• rk3 ııt . ...,,· 
lıarhiyt· ııirı lt-!'ılıi ı C'ltıgı 

fara1.i \:ti'.İyt·ll ı•re g()re 
ıw·nılP~l'Iİn nıiiclafaasıııit 

ail 111r. Plı·IPri wıkik rl

nw~ ı.-tlir . · ı., 
.\ \' llİ ıanıaııtla ordu ı . 

la~ yar•~ aras1111laki iş h~· 
r<,h••rlıği nwselP.sı dt' td

kik t>dil~cektil'. 50 w~

ııeralııı iştirak Pllt•ct>ği 
h u l r z a h ii r a l , h ii y ii k • • ı· .. 
k:\nı harbiye reisi \ 'C hfı· 
tiin onlu ku \' \' t•tlt•riııill 
\ iiksHk makamatırıııı tau
;,unı ile Romada kapau3 .. 

caktır . 

Yeni Alınan 
Romörkörler • 

• . • 1 • · .ı eıı · 
ı,ıman ıu u~ar Şif I\ 

linin lstanhulclau sall'.1 

. ·~ı 
uldığı çok ~UVVt'llı 1 

bii) iİ k f'O nıfü· k ()rİİ il ~I ~r ... 
. l - 1 ktr0-1111 sı ııe < 0 11 ru 'o a cı ~ :-, . . . 

.... ı · k (> .. ,, .. ,·lt•rır• 
O~l'tHll 1 ' , tOIUOl'l\0 
•• ...... .. 1 ı . . 1 f ı·ci nele 
Ollllllltl'l.1 C~l\I aa la • 

4 Mart pazartesi guuu 
ılt1 nizcle olan ŞHhlt->tli fır

l111atla karaycı oturan li
mau işleri inhisarı şirkt•

liniu Kurt CP-bhe motörii 
isletme miicliirii Hakkı kuki tlurunıu, fikoııonıik li.unııımr1.a :~t>luıPSİ 

clurumu, siyasi haklartfau lt•uilme~Ledir . 

ıwk-
• 

deoiz ve muavini Asafm 
ithhğı ledbir iizeriue ga y 
rf'lle çalışau , hilgili işçilt~ .. 
ı·in işe vertlikleri ~lıenı 

miy~t iİZt>l'İue bir giirule 
kurtarılmıştır • 

Balık bir gemiuin kısa 

biı· mii,ltlt!l zarfmda kur
la rılışı lakılire şayandır. 

Şirkt'lçe hu işt~ çalı

ş-..n v~ fedaktarhğı görii. 
len işçil~rin lalli( edilece
ğini unaar11.. 

••H \~ \'7İİ hmnasuıhla il~ 

aclınu belediyemiıd .. n lu-k 
leriz • 

Rn aiiac az zaman icin " . . 
de nıeml~keli mize çok 
para g~tir~~ğini ve idil . 

li VP-lli m~rl ... k ihracatı \'ı• .. . 
pa bilt'c•·ği mizi k u v v~tltı 

· tahmin edi \ioruua. .. 

nıiisa v:" olarak istifadesi 
doğu, v~ haıı kadmlığı ura ı 
s11ula ~1:\kalar kurulma~ı i 
gibi bir takım ıutn•zular 

iiz••riııdr. koııu~a<~akl··rdır. 

Bu kou~r·ede Uluslar 
' 

Derrw"i ve l>anşııı tlc\'aıuı ;-, 

iciu bir takım clilekl~r ti~ 
• 

ileri y•? sii dilı·ct~k ı i r . 
Buratla t.ir takım kahul 

resimleri, lıir takım ziya. 
fetlt~r VP.rilt·cPktir. Burava . 
gPlecel ii~·t·lcr ara~ıuda 

A ,·usturalyn ilellzlarnlad• ıı 
g••leultH' de h11l1111:ıcak11r. 

Boğaziçirnlt· g ... ziııtih·r 
)~Jlılaeak vt• lstauh.ıl \alisi 
kougre azasına zi~· afrl \ ' P. 

l't'CPklİr. 

T ti r k h·... lı ii k t) m t>t ı , h ii . 
1 ii ıa f ı ~ a L I a rı J a r ı y ı r ı )' a 

i ıul i r ıu iş vt' hu ~ oııgn·~) •~ 

llilaliahmer cenıİJ'8-
ti başkanlıfındatı 

DAVET . 
H i 1 :.'t 1 i a l ı nı P ı· c P ııa i Y ~ LI 

"I · l. · · J 9:14 ,, crsıu ŞU ur.sının . ·B 

S'"'llt>Si heyeti ;umıı 111 ''s 
loplanlısı bu,giin saat 

1 
1 · ... ıcP1 

llalke\'İrnle yapılac.•~ 11 
., 

• , 1111' ' ' 
azaların ıoı>lıınlı\'a ge . · ı . "" 
lt>rini a \ gılar1111l: 1 clı •· 

rını. ,/ _______ ,_.,..,.-
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\~ENi MERSiN ı 1 MAl\1' t 9:3fı ~.\Z,\RTESI SAYFA :.3 

---------------------------------Türk ofisin Güı1lük Telgraf 
Haberleri. 

Avrupa borsaları lik 30 "oruştan 3? kuruş 
8·3-:i5 clH k:ıparılŞ fı- ı 20 raraya katlar 20,936 ki · 

Yatları : lo, ~ahuııluk 26 kuruş 20 

i-A)lrK - - Lh·~,.pool paraclan 28 kuruş 30 pa-
lıorsasında lilır•· hcısırıa rnya kadar W,697 kilo , 
Aınerika pamuklara ,;1 ayıs, Çiıkal loo kuru~ıan 120 
1• ~liıııi 6,84 tP111111117• ıesli- j kuruşa Laılıır 27 :ıtlt>I, kıı 
nıı 6,78 ilk tf·şrin trslimi 

1 
di ıoo kuruşlan 160 kn· 

6,64 son k:\nun Ltı~limi ruşa katlar 121 atieı, knn-
6,62 ~ısır pamuklarrnın clı.z 1250 kuru~tan 23 aclel, 

~a~alaritli~ c~iusi mayıs t.-~ tilki 200 kuruştan 850 ~u
linıi 8,52 temmuz l;slirui ! ruşa kadar 535 adet, lav-
8,50 son tt'şrin tP.Slimi 8,45 şan 9 kurnşlan 15 kuruşa 
sorı k:\rıuu lt>Slimi 8,4s kadar 3260 ad.-.t, porsuk 

1~1'PP-r ciıısh~ri mart it>~- 300 kuruştan 345 kuruşa 
1111 İ 7,56 mayıs ttıslimi 7,46

1 

kadar 104 atlet • sansar 
lPnuıuız lt'Slimi 7,48 ilk 2050 kuru~chuı 2250 kuru ... 
1''Şrirı lf.Slimi 7,52 pP11Stlir .1 şa katlar 65 atlet, ı~rdtwct 
. N .. w-York horsos111da 1 2450 kuı·u~tarı 22 adt>t sa-
hbre hasma mart teslimi tılnuştır •• 
12·t8 nn;yıs teslimi 12.2s 7.3 3~ tle ilarHcat ol· 
.~2,29 t~n~nıtız teslimi 12,35 ruanuştır • 

~ ~ t~şrin l~slimi 12, 18 ilk /zmir beraaıı 
Qıaun t~slimi 12,24 s•·rıttlir 
lskeıuleri \'e borsasuıda 

D9,05 libre başwa F.G.F. 
~.akalariclis cinsi şu bal l~s 
ırui ·5 ı· . 1 ,57 marl les ımı 
15,56 ı· . l mayıs les 11111 15,73 

;.uıuıuı luslimi 15,83 F. 
;· ~ · a~ıuoni cınsi şu hat 
,;slırui 13,47 11 isa u tt>sl imi 

,53 leuuuuz tı -..;limi 13,59 
~~ı.\ 
~ .... ı teslimi 13,5 ı talla -
tısdir . 

ho hVGDA Y - Livrrpool 
r~asuı ,ta ıoo librt• ba~ı-hQ , ~ 

l,, l~uart teslimi 4,8 mdyıs , ~ .... 
l~ 1• ·~ 4,11 l /8 temmuz 

1.,. 
8

1~nu 5, ı 3/8 ilk teşrin 
r.S ı 1 • •u 5,3 1\2 şilirulır. 

l MiSi B Li verpool 
'Ot • 
ha ~Sllıda 480 lihrt~ başı-

9 3 35 de höriile~ 4,50 
kuruştau 4 çuval, nohud 
5 kuruştan 41 çuval; pa-
muk birinci 4!> kuruşda11 
22 bal V;t saulmıştır • . -·----

Japonya ne kadar 
asker çıkarabilir ? -----------

J.epou GP11eı·ali Solo, 
son lnupcl~, bazı nwmle
k .. tlt>rirı, nflfuslar11110 yfız
dr 11 sini ceph~ye gön
clrrmis olnıalarnu esas İl~ 

• 
ti haz ~tlerek, Japonyanm 
icabmda 12,000.000 kişiyi 
sılalı ahana :ılabilt>ceği ,.e 
hurıun 3,800,000 kişisini 

ceplı~ye gönderebilect>ği 

miilalt~asuula bulunmak -
'ln cır plata mart teslimi 
~-,9 laclır . 
,,/ 0•ayı teslimi 27 lem-

Uz l~ ı· .lapon orJusunnn nrnu 
·S •mi 26,9 şilirulir. l lazam kıtaalı 1929 d~ ı05000 

•tanbul borıaıı • 
3 k

9
·3-35 de Arpa hirahk 
Uruş tn~ 25 paraıla n 3 k u 

t01 2'7,5 parava kaclar 45 
ı, b .... 1 .. 

ıo Hguay SPrl 4 kuruş 
k, J\arattau \'Urnuşak 4 

•ttış ' .J 
3'\ 22 paratlan 4 k urus 
~,s P . • 

1 araya kadar, mala-''l 4 k -. k uruş lo paradan 
••ruş d"" 
32 

17,5 paraya k!t-
tı18 1 lorı, k .. ırnk 2 ku 

~ 35 l;.c1. 1taracla11 3 kuruşa 
tı '(jitrk 89t>Q kilo, mısır sa-

·ı '9 
ıs to ruş 32,5 ımraılau 

askP.r ve 15 bin 500 za .. 

hiti, 1933 le hn mikdar 
300,000 rıe f~r ve 17 ,000 

zallil~ baliğ olmuştur . 
Rcnehi atasemiliterlerinin • 
mi"ılle(ıkan söylediklerinP. . 
gör.-. bn orılu, nwşak vP. 
m••zahime cok nıiitt»ham-• 
milılir; iyi talinı \'C ler -
biye görmiiştür . Japon 
:askt•rleri teçhizat ve nıem 
ı,..kt>. le mal ohhı~lan uuab -

lagl.ar ilibaril~ dP- mflhim
clir. Fakal lcclıital ve si· 

• 3Q t "' Yular 4 kuruslan .,,, z "i 

31 ~ ' t-yıira \'af(ı .. ~stra hıhla ı ~laha miihim hir 
L '1r,11ı1 • k ''•r,, ., 30 p.ır.ıd ,,11 32 Ş•'Y Htrs:\ o ela, :ı~ ~r1.-ri11 
~ 26() 20 ı• •r t\' k:t·l •r 

, kilo, ~iriuı·ı· , ymue"-

lıii~ı) •tı f'Iİn !ı'İ\<•S"li1t'> ka

l ı~m :daradır • 

Mersin 
Piyasası 
---·-······ -K.C. 

Pamuk ~"~ıu·~s 

iane 
Kapu mala 
Kozat•ı parlal(ı 

ı~ne dt(idt • 

\' ~rli • 
.. 
~ ı~am 

Fasuly~ 

~ohul 

\•t~rcinu~~ 

Kuş ~·tami 

Kum darı 

ç ... 1ti~ 
\' ulaf Cukurova • 

.• .\natlol 
Acı ç~k11·tt~k içi 
Toz ~~k~r • 
l\a h \'e 
Çay 
Kala~ . 
Bahar 

.\ ı·ıul .ı\ na ti ol 
8 \ ' ~rli 

Piriu~ • 
Kara hiiht1r 

Nişatltr 

Mı~ır cları 

Cavdar 

K. 
48' 

46 
4;J 

42 

s. 

2-37 ,5 

2-8 7 ,5 
9 50 
8 
4 
8 
5 
4 

7 
•) -
R 

31 

50 
25 

75 

38 25 

l 00 ftfl 
240-~ao 

190 
90 

a 25 
2 7n 

15 50 
85-86 

16 

2-37 .5 ., 50 -
&eame Şe" r 
landık ta 211 Ur:a .ıo 1\. 

., )) tH"lll' hi ~;-) l..ira 

» • » çu vah 20K. 50 
Huğda~· Y ~rli 2 &O 
Limon tuzu :io 
Sabuusafı z~\· tirı Y. ~5 50 . 

ikiıwi 

incir 
lnct.~ Kep~k 
Kalın » 

•• 

23 
•O J~n 11 

2-12,ö 
2· 12,5 

8111 T ıl;ıf lın ............ 
lslanbul 

10-3-935 

TürL altunn 951 

59-l isteri in 

[)olar 

~'rank 

Lireı 

80-50 -25 

12-06 

9-50- -82 

YEHI MERSiN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) 
Şeraiti 

Senelik 
Altı ıyhk 

Oç aylak 

Tlrldye 
lçla 

Hariç 
için 

1200 Kr. 2000 KF-

000 1000 

300 500 . 

Bir ayhk 100 yoktur 

G1Dll 1çmit •ıalar 20 Kr. 

Gümrük tarifelerinde 
değişiklikler ., ... , .. 

. \Ltl.\NY.\ll \ : 
Çı ~ au hi ı· kara ruam.-. 

il~ ı sou "anuu 1935 ta· 
rihindeu İli haren :\ lnıan-
ya'ya idlıal olunacak ma · 
dt•u kaya ve\'a deniz tu-. . 
zaıımn ıoc k.ilosnmlan 3,60 

R. .'1ark giimriik resmi 
al11Htcakll r . Hu madde 
iizerincle"i e . .\ki giimriik 
r~srui 2.40 n. mark irli. 

Almanya'tla 16 soı• kA
nun 1935 tarihinden itiba
ren tt•re yağı iizt-rindt>ki 
111011opol resmi ıoo kilo 
haşana 72 mark olarak les
bil edilmiştir. 

Kıdem zamları 
nasıl verilecek ? 

Okul hocalarmm kult·m I 
zamlnr11un \'eri ime şekli· 1 

iizerirult' hakanlık tarafın

dan hazı değişmeler yapıl- ! 
mı~tır. Siuıdi\'e "aclar ht•r 

• ' ,J 

vil:\\1 t'l kPruli \' İIBYPlİ da-. . 
hilimle bulunan \'r o yıl 
kul~m zamnu almı\'a IH•k . 
kazana rt ltocalarm hirer 
listesiui hakanlığa gönclt'
ri~·ortlu . Bakarılı"ıa ii~~ 
yıl çahşınasııaı mu \'affaki
y~tı~ yapan lwr hocayı 
bir iisliin maaş der~Ct1Sİue 
geçiri )'Ordu . 

Bundan sonra aı•cak 
bir iisliin maaş tlertıct1~İ · 
ne ı:recmek icin o tl«-rn -"' . . 
cede acık bir vt•r olması . . 
heldenectAk.tir • 

ller vil~~· etin nıuayyp,11 

miktarda hocası olaca~lır. 
ı\laaş tlerec~IP.ri de hu 

mikdar hocayd göre :t~· rı
lace1kt1r • 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel merkezi kurban 
bayramında şefkat 
alanında bayram
laşmayı yurtdaşlar 

• dan diliyor . 
_ ........ .,......._ 

ilin hayra mln rında v :ı • 
pılan ltılıl'ik \'•' ziyar .. t 
nıasrarlı.H'mı «Çocnl\ P~ir-

geme knrnmno na ,·erme
nizi rira ~dPriı . . 

l\icaıuızı ~alnıl Pıh·ıı

ltH·i 11 isi mi eri hayra nuhua 
e,· ':'el Genel mel'l~f'Zİ la ra

fıuıla n ga'l.t'lPIPı·lr. llPŞl'O

lu nacak hu snrC'lh~ hu iy- . 

lik seVtm in~.mlar clo~ tla· 
r·ıru kutlulan11ş \'e clo~tla
r111m lf~hrik ve zi\·arelle· 
r1111 ~ahul f'lnıiş Sct~· ıla· 

c•akl.:trclır . 
A \'f'ıqı : ı ve A nH'ri k ada 

iilii çt•ltrnklerı, cliiğiin h·~· 

eli \'c1 masrafları bile eo .. . . 
cu~lar voksullar kurum-. 
larına w~rilmektedir . 

\' urclu muzda acfetleri 
sayı-..ız ol::ltı yok~ııl ya,._ 
rn~uklar için <:ok d•~~P-rli 

olac!ak hu us•.ıliiu lu\11inı

~~11•uesini \'e ~·ayılmas1111 
clilt>riz . 

.\rıkaratla hulurıarı ge-
11~1 uwrkrı laraf111da rı pa-
ra alanmaya lmşlaıımışclır. 

Kurharı bayramı 15 marta 
ra~lt \ 'Of' 

----·--
Nö~atçi Eczane 

, ........... ...... 
Bu Akfam 

istikamet Eczaru~siciir. 

i L A H 
Ortadan ıi~· aclt~ tı.h~il gürmli·ş, defter lul maAa. hPr 

diirlii he!'ap ve ~·azı işlc~riui mlikt•ntruel tler·f1Cedc~ ~·az· 

nıağa, ana tlilin~ ~·akm Fransızca oku~·up yatmak hi
IPrı hir Tiirk gP.nci iş aramaktadır. .\rzn eflenlt,rin 
mathaanuıdan sormaları . ı - 5 

Satlık arsa 
Ot'rıizd~n bahç~lere doğru açılara yc~ni Cllclde iiıe · 

rin,le Ra~· Yusuf Hayfa\·inin evi karşısııuhı lahmiuen 
ur.ş )'İİz metre murabbaı bir arsa salhkdır lsteyeule· 
rin matbaamıza ~nliracaatları • ı - 5 . - •••• 

Her Nevi kitap 



SA YF.\ ~ 4 ,~RNI- llER~lN 11 ~1.\RT ı n3f> fl .\Z .\RTE~f 

·~·: =s=A:G: __ :L=I=K.==~·ıiı!EH~·M h o k ~·~·: 
EdZANESİ T üte assıs o tor r.ı 

- '\.fJ uı 

Mersin Gümrük Civarındadır 1+ ASLAN YAKUP ~i: 
--- it ,., 

ll•·r ıw' i lleza,·i ~ lıtanbul vemoıkova İi.niversitele· ~ 
ııhhı~ "• Y .. rıi "e :\ ~·- f rinden dip/amalı ve Almanya' da if! 1 

~ tı 
ru p:ı nıiist,ılızPra tı hu- '!' tahsil etmif Vilaaiye ve Ce ,.rahi J 
1u11 u ı· ~ı, nisaiye miitehasıııı . r~· 

• • /!1 .\ HHES : f t>ğurı p:rtarı lla~ta11t• c . ılclt>s. lt 
ı .J No. ı - 3 k•·rnli P. viuılt~ . 'i 

••••••••• ••••• 'fı TELEI~,()N: 64 lfJ 

! reni Mersin Matbaası : ••01&·~~~~~~~~..;;;~~~~~+!.i• : : rE3 :;;ı l(~-3ec--=·- -.o •E3 ı 
: mücellithanesi : •• •• 

... . T~QK· 

llRA 
~~BANK 

• ~ .. • 1 • 
: Eskiuıiı;:, (Hlf'Cala11-: ~ Bu~uk Tayyare ~ 
• ... ,~, '·.w~u.1.~ ~ıtaı•ıa- • Pıyanrıosu 
: rınızı ışP. yaramaz ılıı-~ ıl g D 
: yı· :ı l il ıa y ı ıııı. ili rgii il : il On Sek~inci Tertip Besinci Keşide mı~ • )!\. Q A 
• 

. I"" 1 K't • Cl.ı'QiKT iREN 
<• 1sıztı e:ızıılu fo ulr .. 1

• a.p • 1 11 ~Jart 935 tarihindedir. ~ '-' 
• aruıızı, ' e ter er111nı, • ~ QAl--IAT- ~ObQ 
• • Büyük ikran1iye .....--: 
• 

111üccllithaııenıiz~ uön-. ~~~ ~ 
• ıhwiniı. " • L 30,000 Liradır . J !~'?lr3·~; ~~ 
: llt~r rn~vi kitap v~: Mükafat 2

1 

~·.oo.:.:~.:r_ .. = ,.. '.~? K AY A-OELE ~.~ 
: ılı•ftı·rl..r şık, zarif 111~: , ~-==~ _ '= .... -~~ . 
• Iİıı Vt' ~ııllaııışh ola- • : f) MENBA SUYU 1 ~ 
~ rak cillenir. ı .,.......,.,. ...... lftlllftlllllftl• " Sıhhat ve içtima: Muaven t Vekaletinin bu suya ait ( 

(4 • • = ~ TAHLİL RAPOR. U ı 
• • 11 ~oTO G- .. N • t 

1 •••••••••••• t... r u = ~ Oöriiniiş ; Berrak Kolcvi~·et {100 m '3 su~·.ı sarfolııııan 1 

1
• = ~ ıj, No. 10 t-kı mıhtan) 02 sın 3 f 

Singer Kumpanyası Civarında ~ 111 
Renk ; l~t:nkSİI. Mec11111 scrllık clcrecesı (fran 17) 1,5 -) 

1 ~ 
Kokll : Knkıısuz Uzvi rn:ıddeler için s,ırfoltııınn ınih•cl· 1. 

" lidillıurnza litrede 0.40 Or. ı ~ t 

1 
FOTO (IUN ' ıı..~·· diidii ııoksaıılantıı ~ Tadı : Latif Siilfat ( Sii 4 ) " 0,0033 er. t, 

ikmal t>tlt'l'l~k fo11ni11 hiitiiıı ~ ··niliklerilt~ İŞt> = lJI Klor ( cı ) " o 0074 ., \ ı ~ :" Teanıii l : Mulcdıl Nılrnl ( No 2) .. 0,0010 lı; 
başlamışdır • t= Nıırit " Yok. )~l 

İıtenilen şekilde fotogro.flar ~ ~ < ci 
33 ı Anıoııyn< " Yok ~ 

Yurttaş! -~ 13-30 r;~~ 

Ülkeni korumak isti · 

alınır . Agrandisman, yağlı boya , 1 ~~ ıııwo~r: llı•r•ı.ı '"'"' "·'" i '" lıııı~ıgiı•-(~ 
renkli resimler yapılır . ~ ılı·ki ıiiıiiıwii ,\liıc lııı ıi"1U:iı.111•l:11lır @f 

En ıııii~kiil pt•sı•ıııl 7.PV:ııl hil" nıeı:ıııuıı ıı= ıJ~~~~ ~·· ~ {(,p~ 
~dilir. Uii~iin, Balo Hurup fotoğraflan çt·kilır. ~ ~ 

yorsan Tayyare Cen1i
yetine aza ol. 

E~ki vt• Zf',lt•IPnntis foıouraflar· vt•ııidtın = rftll 
,:•p•h,. . • 1"' • 4-\P ~ f.5iH~'·1 E~::.a - Lo:~yon.~ı1 ~~~~~~~--~~~~ ~ ~ •J J ~ 

r;ır l~t 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
10-3-935 Pazar günü borsa satışları 

.lrn lnı cins 

Arpa 

" ,, 

" Buğday 

Arpa 
Nohut 
Arpa 

,, 

" 

Nerenlolfab·nlo lflKTARI F . l ŞEP AiT 
Olduta a~G~- Jt+. - 8. '· 

~A=--u"""'at~l - l öoÔO.J 3 :!ö 87 ,5 ii. . O gliu Z = 

" 1500001 3 26,87,5 " ,, ,, 
Ulu~ışla lf>OOO 3 25 
.-\natlol 90000 3 62,50 

,, 20000 3 50 
Yerli l 5000 3 
Urfu 15000 4 25 
Clu~ışla 15000 3 25 
Auadol l 50000 3 2ö,8 7 ,5 

,, 150000 3 26,8 7 ,f) 

" 
ı hartaZ. 

Dtlpolla Hazır 
Mağaza ,, 
'1~rsin 

10 gün Z. 
l Haf&A Z. 

,. 

M. V. ı a .giin Z. 

" " . " 

lE.I . ,, 

1 Gençlik K · yası . ·~ 
~ Sayğı değer alıcılarımızdaıı gorduğümüz kiyınetlt ~ 
l§'J teveccühlere bir karşılık olmak uzrr bu def:ı isviçre ve r~ ®J fransadan her nevi ESANSLAR gdird•k • ~ 
rnJİ Ocnı;lık {oloııya ve L ı vo ıl.ı ı ıı 111 {!O hı ,Lİ 1
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I..!::! ise lıerkrsiıı malumudur . ~ 
liill Bunlardan başka ~icaret eviımzde kıre~r d s fırçaı:ırı, ~ 
~ şık ve trnıiz geymck ve ynş.ını.ık isteyenler ıç rı her çeŞ 1 ~ 
~ gömlek, ı·:ıka çorap mendil v< bıına benzer ıulı,f•yl: çeş;ııeritfl '~ 

1 v•;~la;ımız Temiz Ve Zarif f iatlaıımız MUte~iMir ~ 
~ Dl KK~.\T : Kolonya ve Losyonlarıınıı· ~ 
(!Y daki A. Hamdi etıiketine dikkat ediniz · ~ 
~ Takliılı'.riııılım 'akııııııız. . r~ 
lftll ı\d-es: 0°ümrllk meydanında grnçlik kolonyası •"'il' ~ 
l!:: A Hamdi :;;;:ı]~ 
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