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Yunan &silerinin Bir Kısmı da Bize sığındı~ 
Yeni Mersin Atatürk Günü Türk - Sovyet Dostluğu 
Olcurla1~nın 
K U'rbanBayranıını 

1 Saygı 'İle kutlular.
1 

Yeni Bütce 
Cumurluğun on ikinci bilt

ce&i Kamutay'a verildi.Bu yeni 
hUtcerniz de hükOmetçe, önce
kiler gibi denk olarak yapılmış
tır. Türkiye'de butce dUzgünlil
~U, ancak cumurlukta, çok çe
hn u~raşmnlarla kurulabildi. 
(< Mocıern bir devletin idaresin 
de intizamı ilk şart» sayan İs
met İnönU; yıllardunberi dev
let bUtcesinin denk olmasını 
Pab· rtinin sarsılmaz bir sıyasası 
ıld' ı. 

b • BUtce muvazenesi demek, 
k~tcenin ihtiyaca ve maksada 
ıfayeti demek değildir.» Bir 

raı~larında Başbakan bunu söy
edıkten sonra, bUtcelerimizin 
~ hUyOk ve pek mllhim olan 
evıetimizin vaziyetine ve ilı-

tiyacıarına ~ yeterliğinin de 
~e~ek olduğunu v~ yetmiyen
bo rtn artırılmasına çalışmak bir 
di;~ sayılacağını söylemişler-

b' 1935 bUtcesi bu yaudan da, 
~:.eyi bir sonu ela gelmiştir. 

nı batce geçen yıldakinden 
on nı') 
lll'J 1 Yon lirn bir nrtışla 194 
d 

1 
Yon liradır. Bu artıklık, yur 

1 
un bayındırlığı ve ileriliği yo 

bunda önUmiizdeki yıl içiıı, da-
: geniş bir çalışma olacağını 

g Sterir Ôğ ı· w• • •• 

0 • rene 1gım1ze gore, 
n ll'lilyon artığın 3 milyonunun 

sana ·ı yı eşme proğramın ın ba-
Şa rllnıa · · l'aatt .sına, 2 mılyonunun zı-
leı; ekı teknik ilerilik düzen
l'lnı~e, Yarım miJyonu kada
Yllpıı da 1935 sonbaharında 
nıa acak nUfus sayımına ayrıl ri dUşünillmektedir. 
tık Utgun ve öncekilerden ar 
but oJnı?~ eyiliğini taşıyan yeni 
Kör cenı_ız~ gelir yön tinden de 
~i ~elıyız. Hemen söylüyelim 
l<~n u artma için yeni vergiler 
"""a ~ı.uyor. BOyUk ulusal koru··• ıvı . . 
Uıeı; ıçın geçen yıl vergiler 
bu y~~e .Yapılan değişikliklnri 
bir 

80 
ıçın sanakJarın Qstünde 

Ulusat~c vermiştir. Bu yılki · 
tlf; y &zancın verdiği bu ar
llUntı enı bUtcemizin ıelir yö· 

D Yt\kaeı~mektedir. 
<ilb.erı~vJetÇe alınan ökonomik 
8-tıtd erte UrUnlerimiz değerile 
dir, E~ St?k.lar kalmamış gibi
t11ıır.. eğının ve malının kar-

gını değ . 
)Urtd erıyıe alan butUn 
tıtı \1 aşl~rın kazançlarının ar
llurıı:rgıJerini de artırmıştır. 
l'irıi k ~11 hemen hepsi vergile~ 

0 ayca vermişlerdir. Dev-

Halkevi proğramı hazırladı. 
17 Mart'da gündüz büyük toplantıyapıla

cak gece bir müsamere verilecek. 

Başb:ıkanınıızın nutku derin tesirler bıraktı 

Sovyet Gazeteleri hararetli yazılarla dost
luğun bir kat daha kuvvetlendiğini yazıyor 

Ulu Önder Atatürk 923 yılı 
Mart'ının 17 inci gilnU Mersin'i 
Unlendirmişlerdi. Halkevimiz 
bu kullu gUnü Atatürk günü 
olarak yaşatmayı dOşünmüş

tur. 17 Mart'da Atatürk gllnil
nlln ikincisi coşkun gösteriş 

ltırle kutıulanacaktır. Halkevi
miz bunun için geniş bir proğ
rant hazırlamıştır. Gündüz sa
at on beşte Halkevinde büyük 
toplantı yapılacak söylevlerle 
== = 

Mersin'lilerin Ônder'e bağlı
lıkları anlatılacak ve onun izin 
de yUrüyen Gençlik ayrıJmıya
cağını bir dalıa andlarla ber
kiştirecektir. 

Gece saat 21 de de Halkavi 
konferans salonunda bir mü
samere tertip edilecek Orta 
M~ktep talebesi tarafından At
tiUl'nın dUğUnU opereti oyna
nacaktır. 

MOSKOV A, (A.A) General 
ismet İnönü kabinesinin on yı
lı münasebetiyle neşrettiği bir 
makalede, lsmet İnönO ile Tev
fik RUştu Aras'ın Sovyetler 
birliğini Türkiye Cumhuriyeti 
ile olan sıkı dostluğun takviye 
ve inkişnfındaki milmtaz Rol
lerini kaydettikten sonra, bu 
on sene zarfındaki Tilrk - Sov· 
yet mllnasebatının safhalarını 

teferrllatiyle canlandırılıyor ve 
diyor ki : 

« En iyi çocuklarının kam 

Venizelos italya'ya sığındı. 
=-

Averof tesliıı1 olac<.ığı.µı telsizle bildi reli 

A si Kumandanlardan Bazıları Da Bize iltica Ettiler. 
Çaldaria matbuata Etraflı Beyanatta Bulundu . 

ÇANAKKALE, 13 (A.!') Yu 1 mevki kumandanı kıdemli bir 
1 
n~ ~idec~ğini telsizle bildir 

nanlı fisi kuvvetlerden bır fırka yllzbaşı nıotörle sahilimize ge 
1 
mışhr. . . . . . 

kumandaniyle bir miralay bazı lerek bize iltica etmişlerdir.İlli 1 [ Gerısı İkıncı Sayfada 1 
zabitler ve 26 ... nefer diln bi: CHnın sebebi MidiJli'deki askc 1 Hazer' de 
motörle Ovacıgın Babakale lı rin tekrar Atina'ya milracaat , 
manma gelmişlerdir. Bunların Ederek hUkOmete arzı sadakat Büyük bir facia oldu 
Dedeağaç'tan Evvela Midilli'ye etmeleridir. Venizelos'un kan MOSKOVA, (A.A) - Roy-
geldikleri ve orada barınamıya dökUlmesine taraftar olmadığı ter: Sular Hazer denizinde buz 
rak hükQmelimize sığındıkları klltlelerı· ilzeı·'ınde 200 balık"ı-kendisinin Averof zırhlısında -v 
anlaşılmıştır. yı alıp götilrmilştilr. Bunlardan 

bulunduğu ifadelerinden anla 
AYVALIK, 13 (A.A) Midil- yetmişi karaya çıkınağa mu-

şılmasına nnzaran vaziyete te 
Ji'n1n Averof tarafından işgali vaffak olmuşlardır. Tayyareler 

mamile hükOmetin 11akim oldu dolayisile Ayvalığa iltica eden balıkçıları bularak yiyecek, sı-
MidÜli valisile iki mebus diln ğu anlaşılmaktadlr. cak Elbise ve gazete atmışlar-
İzmir'e gittiler. ATİNA, 13 (A.A) - RoytAr dır. Bir tayyare buz iizerine 

Venizlos tarafından Midilli Ajansı bildiriyor: inerek bir kaç balıkçıyı almış 
Averof krovazörU Venize k t A t ye gönderilen Adalar valisile ve te rar uçmuş ur. raş ır-

kıdemli Yüzbaşı Rütbesinde los ile taraftarlarını Kassos ada malara devam edilmektedi •·. 
bir bahriye zabiti ve MidiJli sına çıkardıktan sonra teslim Bu kaza, bu sene ayni mahiyet-
=======-=-~ -=-= olmak Uzere Sıılariıin tersanesi te Uç ' ncüdür. 
lelin gelir sanağındaki artıklığı 
işte bu deneme yaratmıştır . 

Yeri gelmişken söylemeli
yiz ki ökonomik tedbirlerin ve
ri mi yalnız bütce gelirini artır
makla kalmamıştır. Emekleri-
nin değerini bulan Türk yetiş
tiricisi işine daha geniş bir 
hızla sarılmıştır. 

Yurdu biraz dolaşanlar;kır
da, atölyede, ulusun yeni bir 
gUcle daha toplu olarak çalış-

tığını gôrtırler. 'J'Qtüıı, UtUtn, 
pamuk gibi topraktan alına 0-
rünleri n Ekim alanlarının bu 
Yı1 dahu genişlediğini öğrenir- ' 
ler. Hütiln bunlar bize; tutulan 
yolun verimlerini alarak, ileri 
ve eyi bir yaşayışa doğru yilk 
seldiğimizi gösterir. 

«Ulus« Kemal Ünal 

-====~=======================-- -~-

Halkeviı11izin 

Komite Seçim Günleri 

C. J-1, f. Halkevi Başkanllğından : 
20.3.935 Çarşamba Dil,Edebiyat, Tarih - GUzel sanatlar S.17,30 
21 » » Perşembe Temsil, Spor S,17 ,80 
23 ;. ~ Cumartesi İçt.yardım-halk dersaneleri vekursJarS.17,30 
24 » ,. Pazar Ktıtapane ve ~şriyat-KöycUler S.17,80 
25 » ,. Pazartesi MUze ve Sergiler S.17,30 ı 

Yukarda gösterilen glln ve gilne kadar istedikleri şube· 
saatıarda E.vimiz şubelerinin lere llye olmak Uzere arlla-
yılhk kongreleri yapılacak rını yazdırma1arını ve eski 
ve bu toplantıda her şube Uye!erimizle birlikte kongre-
koınitelerine yeni üye seçi- !erimizde bulunmalarını di-
Jecektir. Evimize yazıh ol- leriz. Mersin 1 mıyan Yurtdaşlarımızın o Halkevi Başkanı 

bahasına kazanılmış olan Türk 
ulusal istiklalini on seneden
beri müdafaa eden İsmet tnönl\ 
hükOmeti, mUeJJim günlerde. 
iki memleket silfıh elde olarak 
hak, ınevcudıyet, istiklfıllerid 

ınlidafna ederlerken Til rkiye'ye 
knr"ı hakiki dostluk vaziyetini 
göstermiş olan Sovyetler Birli
ğiyle sa mi mi Rabıtalar tesis ve 
takviyesini daima göz önünde 
tutmuştur. 

lşte bunun içindir ki, İsmet 
lnönU kabinesinin onuncu vıl
dönUnıü Sovyet Eikilrı umumi
yesi tarafından bu kadar dos
tane karşılanmıştır . Sovyet 
Efkarı umumiyesi bu devlet 
adamlarına. genel barışın \ e 
Tilrk müsalemetperver, ökono· 
mik ve kültürel inkişafının 

takviyesini tahakkuk ettirmek 
gibi yUksek vazifel.erinde daha 
bUyOk muvaffakiyetler temen
ni etmektedir. 

ft41aliye bakanhğı 

Vergi tahsilatında halkı 
ınen1nun edecek 

yön arayor. 

ANKARA, 13 (Hususi) Hil
kflmel: gerek maliyede gerek 
dahiliyede işlerin düzenini ve 
menıurlarm çalışma derecele
rine g:ire terfilerini ahlkadar 
eden iki mühim proje ile meş
gnldlir. 

Bunlardan biri Maliye Ba
kanlığının merkez ve taşra leş 
kihltı için hazırladığı yeni pro
jedir . 

Hakanlık mevcut merkez ve 
taşra teşki !atlarından kadro 
ihtiyaçlarının neler olduğunu 

sormuş ve cevaplar gelmeğe 

başlam1ştır. Gelen cevaplara 
göre. kadro ve projeler ilzeri n· 
de tetkikler yapılmaktadır. Ha 
her aldığıma göre bakanlık 

vergi tahsilat ve tahakkukunun 
daha Esaslı ve mükellefleri 
memnun edecek bir tarzda ya
pılmasını temin maksadiyle 
Varidat Umum .MildürlilğünUn 
merkez ve taşra teşkiH!tını ge. 
nişletecekti r. ....__ ___ _ 
BayramlaŞma 

Vali, daire müdürleri. me 
rnıırJar, lfalk fırkası, Halkevi, 
Mııallimler birliği ve biilün im 
rum Üyeleri btt gü 1 saat 9,3) 
da Halkevinde bayramlaşa 
caklaıdır. , 



§.\YFA: 2 

T81ebe mübad·eıesi 
_ lı11anlarla 111-Ubadelo istedi 

Bu suretle iki memleket gençliti arasında 
kültür yaNınlıtı temin edilecek 

Bel'liıı Bt>Je<liyw'İ ~lek 

lPpler Biirosu, istanhul
cla Olimpiyal komitesi U

nHım1 k~tibi Eknmı Riiş

Liiye hir mektupla miira
ca~ıl l~tle!·ek 'rlirk ve Al
man gP11t;leri arasmda 
gr·u p lı alı ııd~ VP.)'3 m ii n
f t> ridt> n talil zamaular·urn 
miiuhasır olmak iizere , 
t~ılehe n>iilnHIPlesiui tek . 

lif etmiştir . 

Bt•r·lin helPllİ,\'e..,inirı hu 
teklifırıe göı·t• ~rup h: liıı
th~ \'P muallimleri idare
~iudc olarak 'l'ürkiyeden 
Alıuanyaya gidecek ve 
A 1 manyadan Tiir·kiye)'t> 
g+>lt'>cr.k talt-bele.r, Tiirki
~ Nlt~ Tiirk La lehesindeu 
.\ 1 mn nynda ,\iman tale
trn~irulPn hir 0 rnp re(akaı 
t>decek ve huul}.r mlite
ka hilen hi rhirlerinin dil
lef'i ni üğı'elt>t~eklerdir. Ta
lebe gittikleri nwmlekf.l
ler mrktPpleriıufe meeca
uerı oıuracakhır \'P ia~e 

t-dileceklerdir . 

l~~ıir eımeklttdir. Yani 
Alman~·:; VP Tiirki)·ecte 
huluuau hirf'r ailP, miı. 
leka hilen cocu k larııu e \1

-
• 

IHrine kahul ederek ha-
rıruiıracak \~ ~.-cindire-

• 
CP-klertlir. 

Oiğ .. r laraflau AlnHlu
~·aurn fiiller ~ençlik lf>Ş

kilatı la.trici ı~ler miidiirii . 
Nahersherg ele yine Ek-
rem Rüştiiye nıliracaat 

ederek r bu yol ela ,'talebe 
rıdihacl~le!'İni tPklif elmiş 
ve .\lmanyaya gidecek 
olan Tlir~ talebt)siniu , 
llitler gençlik ltışkilau ta
rafmdaıa hiisnii suretle 
kahul PdilP.CPğirıi V•~ mii
na~ip ~-er·l .. rcl.. h.ırrndırı. 

la ra k iaŞP. ~d il~cek leri ni 
hilclirmiştir . 

Nabesherg bilhassa Gu 
lalasara)'lt g~uçleri davet 
~lnwk terlir • Gal~lasara Y . 
lisesi, hu tatil zamanla 
nnda lJir seyahat lerlip 
eıl~ceğintieu Ek rem Riiştli 

hu tlavtıth·m lise miidlir-
.\iman gençltıri bir iki 1 liiğiinii lwt.erdar etmiştir. 

dt~fH lsıaııhula gelmiş!er ı Berliıt hrlecliyPsi mek
V4l ora.le meklf)plerimiıde tepl~r hiiriisunun \'e ayni 
misafir rdilmi)erdi. Buu
dan menınun olan Berlirı 

htıledi~· esi mektepler hii 
ro-·n hu ._.PkildP-:hir talehe 
miihaclPle ~irıi leklif elmek 

tedir. 

Bu savede Tiirk ve Al 
" 

maıa gpnçleri hirhirirıi la-
nınıış ve aralanııda bir 
kiihiir yakınlığı \' İicutla 

gt imiş oh-ıcaktır . Berliu 
lwletli yt•si lıu me~de ile 
meşğul olmak ii:1.ere fstau 
hula" M. lvou Gyuz ismin 
de bir memur gönder
miş , hu kaduı istanhul
da bazı temaslarda hulun 
d~klan sonra Almanyaya 
ılö11müştlir. 

/\iman belediyHsi grup 
halınde \'e· mnallinıleri 

r·efakatında olmavarak .. 
Tiirki~·p ve Almau~aya 
gelecek lalelwleri de aile
ler ıwzdinde yPrlPŞlirmeyi 

zanaarula Nahesher~'in 

miirac·Jat.ı }1aarif Bakan
lığına da hiltlirilmişıir . 
NahP-slu~rg g.-ıçe11 ~ne 

lstauhula gelmiş , .• ~ An
karaya giderek Halk Fır

kası gençlik lt'Şkih\tı ve 
Halkevleri hakkarııla ıza. 

IJ a l n 1 mı ş t 11·. 

Adana posta 
Bafmüdürlügü. 

.\ 11kara, -- Açık bulu
nan AdaJıa posta başmii
dijrHiğünH umum miidiir
liik t~lgraf isl~ri nıüd iirü 
Bekir Vefa tayiu edilJi. 

Ankara Çubuk 
Barajı. 

~ 

AukarH , - Ankara 
-çnhuk barajma ait inşaat 
soğu~larm g•·çmesinct.-n 
~oura kaşlarrncaktır. Bara-
jm bir yJlda hitirilnwsi 
mukarrerdir. 

/ 
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Receb Zühdü hakkın
da gelen tezkere. 

.\11k:ıra . - Sirıop !'la~· 

ht vı Ht>Ct~b Zii hd ii lıa ~ -

kuula Kanıula~· ha~karı~ 

lığırıa gtıle11 lrnşlrn karılık 

lt-ıkere5inde şöyle dtıııi 

li yordu : 

«Sinop sa.yl~vı fit•ceh 

Venizelos İtalyaya 
sığındı. 
-t--

- Birinci sayfadan artan -

Atiııa • l 3 (( .\ .. \ )) -
Galdaris 11ıalh11al nıliııH·S-
~ 

sillPr·iııe ltt·vaııall:ı hulu . 
ua ra k uıe nı it· kt•ti u her la

ra fuıda tahıi \3Zİ~•'lİn le-

rs iis Pl nıi 

v ·~ ii k ti n ' e 

olduğunu 

intizamın 

kaıi surt>lie tenııııı ıcın 
Ziilılliniirı on ~· ıltlauheri _ icalwclPıı L.-dbil'lerin ~lı
lwra ber ~ a~adığı Fatnrn 
~h~diuİ~'e adındaki kadım, 

herıiiz kat.iy~ıle arıl:ışı1a. 

mıJ·an SP.bt~pl~rdtm dolayı 

10 şubat ~35 gPcesi ~~en- , 

g .. lkii)'İirıde haş ve hacak 
laruıdarı kurşunla vurdu
~urıdan dolayı hakkında 

Üsküdar Cumhuriyrl miid 

deiumuwiliğirıce hazırlık 

lahkikalrna haşlanmış ol
duğu ve a Fransız Pas tör 
tör lıasla ha ıu~sinclt~ h'cla \'İ 
ahma al111a11 ycır·alıııııı 

J 2 şubat salı giiııii saal 
19 buçukta ölclliğü Tt'Ş-

ldlatı Esasiyr. Kanununun 
17 irıci madılrsin~ tevfi-

kan .\dli~·e Vr.killığirıdt•n 

17 şubat sayıh lt'Zker~ 

ile hileli r i M iği mit~ 11 kH )' f j _ 

yet a rıolu rıtu·. )> . 
Tezkere okundu kla 11 

osonra Başkan llasaıı 

Sak<t : 

c< - Tt•zkere riyas..ı . 
ılivanrnila okurıuıuştur . 
Yiiksrk Ktll'ulluya arze
diltli. Kanunen hazırlık 

lahkikaı111111 ııeıicesiue ka-
dar }apıl<1cak muamf!lt- l 
\'Ok hır.)) decli. . 
Brüksel uluslararası 

• • 
~ergısı . 

İ~laııhul - Ni!'la11 a.\' IU 

ela Briik5P-ldt~ acıl.ıcak . 
ola11 uluslar ar~SJ ~wrgisi 
iciıı memlektıtimiz-ten bazı 
• 

~anavi ~rhahı iştirak ed•ı . 
c.-ktir. Hu mevarnla ka-. 
pah çaı·şıda cliikka111 hu-
lurıau bazı aııtikacılar 

sergi komiserliğir~e mii
racaal eluıişlersede \'f-'l'İ

len c~vapla Hriikst-1 sergi
suıın parıa)·ir oluıanıa~ı 

dohı\'İsilr. lH11·aıla kiicii k . . 
ticarelhaue salıiplPriııi11 

şuh~ açanuyam,kları bil 

ilinlmiştir. 

IHICHğıuı il~\\'e t'lıuiştir . 
Ba~hak:ııı lıalktaıı siikfı. 

m· ti ıı ı u ha faza "P. J ı ii ~ti -
nıPlt~ güvtırıuıesirıi İSlfl

miştir. Bıııulau ha ka rd· 
si c u ıu I ıo r lı ii k ıi m .. t e h i I' 
ı.-hı·ik ht•ya11rıa11u·~i göıı

cltırıuiştir. lJiiş:ırüuilP.y 

ahi~:ıılr ııazıı lan, hiitiiu 
nwuıl .. kPtitı "' adık orclu 
VP. doııanıuaya uıinııt•l ve 
şiikrauıııı hiltlirruP.ye nu~. 

ıııtır Plnıiştiı·. llı-isicutıı

lıt lf' lı :ı 1 k la il l ı İİ k t) ıa ı t' 1 H 

i la at el 11 u •si ıı i i t t' ıu r k lt' -
ıl i , .. 

H<lıııa ı 3 « .\ .• \ » -

Pd iltl ıği llP gfü•p Vc•Hİ'l.f'IOS 

~\ vf•rof krov ıziiriiudtHt kas 

sos adasına çık ıuıştır . 

Kernlisi 11Pıar•·l altıııdudır . 
llııkkırıda ~iya~i müllt1ci 
nıuaııwlesi ~ apılı~·oı'. Ya

ui iadt~ • dilnH~ıursi muh
lemPldir. Z 111110'11ntluğurıa 
gürt• mad:ıru Vt·nizdos 
il·~ yiiz kadar ıahil lf' aytıi 

achıya çıkmışlarclır. 

Sofya , in .\.A -Bol 
gar nıP.rırnrlarına le~lim 

olıuu~ a.J yuııaıı zahitl~

ri \'IH t-fraılı hu cr.,ce\ ı 
~ . 

Kırc,t ,\ 1 icl•~ g••"çi f't•CP.k lt·ı·-

ıli r. l~ııııl:ır \arııı K:ırlo. 

\'aya gilııılt·rılt•ct>~lt•f' \ ' t• 

oradan lıiikıi ı· L ırıeuıur-

l:ır111111 ıwz ı reti alımda 

iskaıı t~dılııc .. khwdir. 

Hipodrpm malzemesi 
gümrüksüz geçecek. 

Ankar.a. , - Kamutay 
gii rıırii ~ ler t•ııcii nıeııi' lop
liı ıw • ak .\ıık u·a !'!l:ıılvıım · . 
l11podro11111 ıçiıı hal~· adaıı 
.,,.tiril c ·k nı:ılı .. mtıııiıı 
M 

~ iİ ili I' İİ ~ l't'S il 1 İ \ t' l'İ l 111t•dtH1 

ttt•eir-ilıııı•si l:i,·iha~ıuı ~:ı-
:ı • • 

hul ı•lli. 

Kamutoya Veri/eti 
Layihalar. 

. \re .. 
Arık~ır.a . - Adlıye .. J 

k al el İ l 9 3 :! 1U a 1 i V 1 it bll 
e~sintle :?8,~0lJ • liralık 
nı iinn ~ a IH ~ a pıl ıııasına ' 
dt>11i1. ,- olları işletm~sioe 
on St·n.PdP on mil)'O" li.
r·a lı k v•·u i va p11 r al11ı3 

. ~ . . 1ii1•1 
la hsısatı \' Prılnwsıne, g 
riik ve i11lıisarlar v~k3-
l..f:tl .. li 1934 mali \ıh bli'1' 
CPSİrıde 44,4-12 w liralık 
miiııakal.. )apılma~ına' 

Tiid..i,·P il·~ h:ılya anısır•' . . il 
da imza cdilr.n Licaret 11' 
ka \'P ltlsi y le merhıı tla rı rııfl 
:!O ikırı~i k~\ııtııı t93!l 

· ı · t · · t 9 u'' tarı unc .. 11 Ilı >al'tHl • 

daha uıaıılmasıua {ıil 19' 
·~ 

\'İlaalar Kamula\a g~ıuıı-. 
~e t1rıcii111P11l••riu:~ vrril, 

nıiştir. 

Uyuşturucu maddeli' 
re aid para cezalar•· 

U ,· u~tu nıcu maılılf'l~rrı 
• ~ r I' 

=iııl paı·a c.-z. ılarııııu ıul~' 
dd 11111H 11ıili ~ lt•r vaStlLISI, 

le l<ttı ili t:ıuıı ııınaı11~' 
(, iil11 

iPien· \Ol acııcrırıdarı 1 
• • ~ fi 

. k i 1 . 1 l · ı '' (I f'll . \'P. " ıı .,ar ar )c 1\ 

lıiiı un fl:lr~. cwzaı,1rı 111 '~ 
:-, , ,,. 

tah~ili eıuvcıl kanunu 
1 

~iimlt1 riııe gör·'~ :.ılııınıll~ı 
. . . ·>~13 ~.,,.,ıı 

ııı temııı ıcııı -".ı • • ~ 
. . ı tt• 

ka rııı 11 u ıı 28 ırıcı 11HH t 

• . 1 - . ' . 1 ·~111ıtl Sllll 4 ('glŞllf'•'ll )11' l\P 

proj .. si hazırlamıştır. 

• 
muvazene vergİ11 

kanunu . 

H"k~ t e ,er u nme muvazen p 
gısı kanunnnun haziran t9· 
d . 'b d•b' en ıb aren bir sene ., 

temdidine dair kamutay• b• 

kanun layihası vermiştir. 

Kayakcılar burıti!' 
' gittiler. 

ıı' t 
' 

1 1 I>,.,, r~' 
sarı ıu • - ) e 

• .. ı,t.f 
Burs:ıda ~"ci··nu~k 11 ·., . • bl 
ılağcılık ~rııhıırnlan . 

· ·~ıır· kafile Bur ahı nituır., . . ,., . 

ŞAKA 

İNANMAYINIZ 
~· 

D. . Zilb . ,. ,t\llt' - ıcçı ayır ırı 

ya'ya ~ideceğine, . t,ııl .,,,.o 
- Kasalı oğlu Kadrı f~ 

yaı Belediye lhlhç3si ne 

hir caz getireceğine . 



' 

ıı• 

• 

TOrkofis Raporundan : 

Alma1ıya'da 
Piyaa:ı duruma . --. ____..... 

Gt->rtt'I dUf'Ultl : 

Biraz vavaş olnı:ıkl. ı 
heralu·r hiziru icin ist,.rıi
len İllıaU\t 111iisa.adt•lt .. ri11iu 
v ·ı . erı nwsuw dtH arn t->dil 
••~iştir. Çoğu za hirtı lt· r· .
CIU olmak iizere 'i11e fHH 
YiizüıuJen reddetİiltm mii · 
racaallar da yok drği ltlir. 

Yaıılaş \'e telaşlı ist ih 
b~raı ııeticesiııde g•~rP.k 
1.urk-iyr. gere~st~ Almauya 
pı Yusalarmda Tiir~ h·e .\ ı 
lllanva cı . . .. 
• • A ea r11ıg111 ıu ı v ı 
ışltarued iği \'e ha tıa k~;ı 
dırılclığı şayıaları cıkanl-
llUŞbr • • 

Ualbuki bu ~özlt·rin sırf 
Piyasaya lt>sir yapmak 
taıuk ı · ı sa• ı e u v el 11 r 11Ic1 u ğ u 
~e Ortaya a"'ıılılığı ıwk 
~çıktır. Çii uk ti Cltıariııg 
•şleıuekte ilt'riledıği gibi 
;IAkadar lliiktiraıPllr.rı11 
•er hangi birisi tarafından 
kaltJırıluıası d:.ı ~bu güu
~eo yarana yupılaccık bir 
'Ş olıuavun lıer Şt->vtl.-11 e . r • 
·Ytl nmkav .. lt vi tlt·ğişlir-

AYFA : 3 

TOrknf isin Günlük Telgraf 
HAB(RLERI 

'Mersin 
Piyasası 

Avrupa borsaları 
12 3 35 t.lt• lrnpa111~ fı -

·--... ......... -
K.G. 

.\~ll.ırı : Pamuk ~k~pr~~ 
P.\ltUK - Live:·pool iane 

lıor~asırula libre başına Kapu malı 
.\ıııerİ~fl pamukları mayıs Kozacı parlal(ı 

l•·sl i ıui 6,3l ltHuumz l .. s- . iane çij(icli 
limi 6,26 ilk lPŞdu ı.-slimi Yerli • 
6,06 sora ~auuu teslimi "usam 
ô.02 mı~ır pamukları sa~ Fasulva .. 
kalcıriılis cinsi mayı~ h·s- Nohuı 

limi ~8,01 tPmmuz lfA~limi '~rcim..,~ 
7 99 sou tı·şrin teslimi 7,94 K uı: )'~mı 
~on ~aııuo l .. slimi 7,93 Kum tları 

Upp~r ciusl~ri mart t.-~ c~ltik J 

luui 7,95 mayıs t .. slimi 6,95 Vular Cuk .. urova 
• 

ltımnıuı lflslimi 6,9~ i•k ., Auadol 
ı ... ~rin h•slimi 6,99 ıwusclir Acı c..,kırd~k ıçı 

NP\v-York bor~Asmda Toz ;ek~r 
lihr..- haşma marl l~slirui ltalıv~ 
12 m!t\IS h•slimi 12 03·12,05 ,., · ~av 
lPmmuz lt~slimi 12,01-12,00 K. •1 a av 
ilk teşrin tPslimi 12, 75 •2 Hcıha.,r 
76 ilk k:lrınn lı~~limi 12,VJ 
~~rıtılir . Arpa :\ rıadol 

lsk~ıulPrİ\ .. borsasrncla )) y ~rli 
"' Pirin•~ 

99,05 libre boşma F.G.F • .. 
sa~alaridis cinsi şubat lP.Ş ~~ra but.~r 
li mi 14,25 marl te~limi N ışathr 
14,33 mayı~ ı .. ~limi 14,Bi \hsır cları 

K. " ~-
44 
43 
40 
38 
2-37 ,5 
ı -87 ,5 
9 50 

8 
4 2f> 
8 
5 [)() 

4 
6.75 

•> 1ô -
3 '> .. ,. ... :> ,. 

27 60 
aa 25 ~ 

100·99 

ı! 

2 ve 20 komprimelık ambalajlarda bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis· 

ligin ti m sali o lan "f markasını arayınız 

T arıus tapu memurlu~undan : 
240-~ao 15 

i~O K~rğılı köyiinde yaki şarkaıı i ş~aıı oğlu ikPn ha cı 

90 
ibrahim Hakkı garbe11 şölıeri zade AhmPl \errSt'S İ 
şimalen s1ttı ilen :\bdulre1.zak CP-nu lw n Durmuş kızı 

.!j 25 Vahicl~ tllrla~ile bir ~ılacla 8261 mP-lre hağm P ·a~e. n 
2~7,5 SPnt!lsiz hahAsmclan Hacı Hii \' t> Si ml ... n inlikahrn uınta -
15 60 · ~ _,,rıfı "buhj'mnf HuCI UiisP-yiı; kızı A)şe11i11 tasarr ıı fu n-

85-86 da iktın 332 tarihinde ölnlt-'sile verP-S P.Sİ ne intikal ey-.. 
16 1' lt•miş ve luılt~n vere~~i mutasarrıf bulunılnkla rı ve 

2-75 tapuya raptl için 1935 ~ .. ntısi martın 23 rıcı CumarlPSİ ınek İsl~dığiutİe bulteuau 
lar;tfıu huuu muka velt->tl~ 
~~Zıh ıuiitlJ~thHt e vel bil · 
t ırntt-si IAzwı gelir 

. t .. mnıvz h•slimi 14,51 F. Çavtlur 2-'87 ;5 °'~ii11iiıultt m~hallimle kflŞf \'e tahkikat ~tlilt1c .. ği ntlen 
bu bapta hakkı tasarruf veya veraset iddiasında hu
lunanlarm mahallimJ~ bulurımaları ve~· a tapu dairesi
ne müracaat eyl~mel~ri ilArı olunur 

k Halbuki nınkavtıleyi 
b~h.lırnıa niyeti heniiz hic 
ır lC1rafta11 rrsnıi ve kaıi • 

Ş~kihj .. 1 • • G e so~ ıeıımeuıışlır . 
P.rc; .. Lden Tiirhİ\'e - Al ..... . 

1 
ııya Cl.-ari11giııi11 kHI-

' ırlf ac· .... . . 1 t . 
1 ••f!I '\'<tl'Jll IClll ( a il 
•atar· • • b a gelemez. Olsa olsa 
~ aulaşmada lJazı dtlği

şıktikler yaı)llar.a k tır. 
ik . Tiirkiye - Almanya 

ltse1ı v . .. 
1._ e lıcarel ıuunase-
uelf.-r· · r 111111 8011 serıelt>r zar-
1••da 1 ~~ı a •hğı pek mfrsail 
Y' '91Q uft .. •· f bl ~ z oııuue a maca k 
Ursa CI . la . "a rırıg tlP. ~ :ı pı-

b Citk ola11 dt·ğişiklıklerin 
,, h .. 

•ııtcı .uıuu elwtlP.ri hOZdC:tk 

d. 1
11Y~lle dc·ğil hıh\kis 

a ta · 
Y
'-

1 
ııyade hiiyiiluu-ğ.a. 

rt ını 1 tak _., Pc..-k Ştıkiltle ola -
dU .•utuadan hiç ~iiphe fl-

• ..... ı . 

.a
0 

liu itibari·,, lıer ·k· " . . 1 1 

~~ •uemfekt-t arasuıtla 
llaa fi zd k . ı , . 

et~ b· e ı ı:tılalar için 
•••tal a~lıyac·~ k ytıni ~öriiş. 
d 

1 
~tın lı~r iki taraf icın 

" ra t-1 . • 
\'ta VtArışli hi r rıf>.litw 

l"t-ct-~ 1 • "hP. . erı Vtt hu giin~ii 
ı ... 1

" 1111YPls!z giiclii" 41.., u'•shr, .. • 
hun ~all~arak Tiirk-

G. F. aşmoni cinsi şu but ::::ı:,!••u' 20 Lira .ıo K. 
lt->sliıni 12,2s nisan ltıslimi ., » "'cu~bi ~3 Lira 
12,36 temmuz t~~limi ıza » • » çu vah 20K. 50 
fA~ lôl teslimi 12.34 talla- Buğday y ..,rli 2 50 
ristir. ıı; Limon tuzu ·io 

BUtTD.\ Y - Li verpool 1 
hor:ıoa~uula· loo libre haşı- Sahun~afı z~ytin Y. 25 50 
11a mal'l ı~slinıi 4,7 5,9 • ikiucı 23 
ma~ ıs te~limi 4, tO· ı/ı incir ~O d~n 11 
l~mmuz teslimi 5,7 7, 8 Juct~ Kep..,k ') .. 
il~ t~şri11 teslimi 5,3 1 8 Kahn » 

---------·~--~~ 

2 

şiliutlir . 
~llSIR - Li verpool 

horsas11acla 480 libre ba· 
şırrn mf f)lala nisan 30 ma-

~· ıs t~sliuıi 30,6 314 
haliraıı 30,2 5/s şiliudir. 

/zmir berıaaı 
13 marl 1935 ı,ödile~ 

4,75 kuruştan 8 çuval , 
r .• ~ .. ı~· a 9 9,7~ kuruştan 15 
çuval, yul,ıf 5 knruşlan 

ıoo Çil val, ı)alanaul 200 420 

kuruştan 45S kental satıl
mnıtŞtır . - --·----

tlibltci &1111 
Bu Altfam 

11.-\ LI\ Ecz~uwsict i r. 

.\lutilll uc,ır~l111tl daha r~

v izli il~rit~uwler imka-.. 
111111 \ ' t>f .. CP.kleri biitün al:l 
kaclarlarca umucl olu11mak 
lachr • 

Bırıı l ıltıf lın 
.......... o ........ 

litoırbul 

14 - 3--935 

Tiirk ahumı 

ist.,rlin 

954 

693 

80 Oolar 

Frank 12- 05 

LirP.l 
T 

YEMi MERSiN 
Nüshası 5 kuruştur 

Aboae ~ 
Şeraiti? 
Senelik 

Altı ayhk 

Üç ayhk 

Tir kiye 
için 

Hlrlç 
~D 

1200 Kr. 2000 Kr. 
(;()() 1000 

300 500 

Bir aylık 100 yoktur 

GiDi rçaaif •yalar 20 Kr. .. 

1 L l N 
Türk Tayyar-e Cen1iyeti, 

Mersiı1 Şubesiı1den 
ı -Cemiyelirııize tehı~rru ~di l t'Ct • k canlı Kurhan 

v~ya Kurban paraları şııbem iıd•~ makbuz ınukahilin
de "abul et.Jilıuekl~dir . 

~ · Kurban k~seulei'İu l~ be r ru edecek le l'İ Knrha n 
derileri mahalle~Hrde nrnltıuae ller vasta ı l e her bi r 
deri için bir ma~boı vt~rerek lopl anac ık tır . 

3 -Uayramrn ı-4 cii giiul~ri zarfınd a ş~h ir dalı i

lind~n v~ civar köylertleu Cemi yetimiz•· ı~lrnrru f'tli· 
l~!ek olan hılumum Knrhan d~ rilt->ri Yoğurt pazarı 

ci varıuda kös•! Jlalil zade H~cı .\ li dt> ri ıııa ğJZilSlllda 
mtHH•ırumuz larafından makbuz nıukuuili nı le LttSPllli m 
tıclİIPCPklil' • 4·4 

Faydah ilan 
Toroslarm el~f,ind~ muhitimiıce laıunnn~ ÇIFTK 

Jıan kaplıcas111111 935 seıwsi mevsimi zarfıuda Kasa plık 
'lakkaliy~, Kahve, Lokanta ve Furuuları icara veri le
eeklir • 

Bu karh iş için talip olanların ŞPra iLi anlamak içi n: 
Konya Ereğ'lisinde SaLri z~de bay Ziya~·ıı müra .. 

~aatları. 2- 15 

Satlık ar•a 
Dtıniztl~n bahçPIP-r~ doğru açılan ~· ·ı ni 

rinıle Ha)' Yusuf Ha)fctviniu evi kar·ş ı s ı nıl a 
tu~ş yii1. meLr~ murabhaı bir arsa ·.ı l h~,!JI' 

rin matbaamıza müracaatları . 

cadde iize· 
la h ıu i ııt:tt 
l"ilt')1Pllle· 

5-5 
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=-,............=-~~ ~- ..... - c ... :ç;: ;wıs 

·~S=.A=G=L=IK.===~· lmllml~Iifiilfilmlfififili'ml 
ECZANESİ , {gy . Halis, temiz undan mamul 1 

Mersin Gümrük c· ırınd d il giJnliJk, ince ' taze ffljJ 
lfrr flH\·j ı:eza,~i ır , eu So ~dh, ~iyeı v~t Makarna iın1 

. ·· eşı en yapı mış ır ;;;-. 
tıbbıyP, Yerlı ve Av- Bayram mllnaıebetiyle kilosu 20 kuruta aabl- 11:!!1 
rup3 nıiistaltzeratı hu- maktadır . fi 
l1111ur • mD Fırsatdan istifade ediniz . İii] ··==========• 

1 
lftll Mersin : Şaşati Biraderler makama fabrikası i;;i1 

i L~ 2 s ll!:!J 

··············lilifiJiJiJ~~ilmll~ffiD • •• 
~ aec=:==a=eeaEna8'iliiıidilltit;;")liiiiia 

: mücellithanesi : B •• .. k T 
: Eskiıuiş, parçalan-: . ~ U~U ayyare ~ • •' p· . • ıuış, r~rstufo kiıarıa- • l ıyanQosu 
: rımzı ışe ~·aramaz de-• 

: y~ atu•ayıııız. bir~iiıı ! ! ~ On Sekizinci Tıtip Beıinci lqii 1 
• sıze lı\zını olur. Kıtap·• I~ 11 Miırt 935 tarihin dedir. 
: lar1111zı, defterJerinizi, : ~ 1 
• • Büyük ikramiye 
• miicellithanemiıe gön-• 
• clerini1.. • 30,000 Liradır . J . •' • • Her nevi kitap ,.e • ; MiJkdlat 20,000 Liradır. •==ı 

• ıio vp k ullamşh oln-
: ı·ak citlenir. ı 

1 
.......... ,,. 

• • 
:••••••••••••: P-OTO GUN 

1/ 0

' ii"1 • •, • .. • . . • . ı. ı. 

Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti· 

yorsan Tayyare Cemi
yetine aza ol. 

Singer Kumpanyası Civarında 

FOTO (~ÜN , H•w tliirlli uoksaular111r ~ 
ikmal t·dt~rt~k fennin hiilüu yrniliklerilt~ İŞP- i 
haşlamışcl.ır • ~ 

istenilen ıekilde fotogrollar ~ 
alınır . Afrandi•man, yağlı boya , 1 
renkli resimler yapılır . 

En 111iişkül p~seucl zevacl hile uurnınttn 

t•tliliı·. Bliğiiu, Ualo. guruı• foto~raflal'I çekilir. i§ 
Eski \ 't> zecltıl~nuıiş fotoğraflar yeıaid+-'n ~ 

·il yapılır . s-ıo ~ 
•mıWlllmllRlltlllrtlllllmllltmllllml= 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
14-3-935 Perıembe güniJ borsa satitları 

Malın cinsi 

Koza 

1 

Buğda~' 
,, 
,, 

Nerenin lılabıulu G lıllKTARJ p.

1 
=--=o~ s::- . 1 .-. _s. 

125000 . 7 . 
15000 ~ 43, 7 5 
75000 2 17 ,50 
flOOO 2 12,50 

Tarsus l~slimi Hazır 
M.V. l hafta Z. 
Veysiy~ V. 12 giin Z. 
(, 1 \T ') .. "I ,tıy H\U • ) - t(Ult ,,, 

No. 

18 

Tar sus icrtJ memurluğundan: 

l:tl'ilai 

Temmuz 
932 

Lira : ,.,,-ı 
Cinsi ~I. ıuurahba Ki)· ınelİ Kıtr.ı 

il ek tan 11 
270 .Adat1B 

0g1ı1 
Tarla 2160360640 

ncouoc 
1
• 

Ş:ırk:ırı ve garberı hay Şıh M~b~ 
nu•ı \'t•t'P:-'f'l.-ri tadası şimal~n -e ~ 

. Hazını H'f'tısı~ lt'l'İ tarla~ı ,~_,,.ubt 
~alim Mal111ıuf .\li .\liyP tarlası 

• I tİ jl• 
.-\lac:ıklı: Ba\ ~lt·lınıPI .\~ım \'t·lo.ili hay "'.,rııı~l . . 
Boı·çlu: . .\danalı O. K. ',ıdrk, Ht>~İt vt~ lhı~all· ,_ 

Yulo.arıda hudutlu \'e ~v~arı yazılı 'fı1r. 
ı11rı· 

uçık arıır·nıaya koumuş olup şartn<111ıe 24- 3 935 ·~ 

hirnlt~ıı itibaren clnirPmizd•~ ıu~r kPS görebilPc.,ği gı il 
24 ·4 - 935 tl1rihirw miisadif Çarşamlm giiuİI saal, 

df) açık :ıı·.ıırma. i.le sa.~ılacaktır. :·\rtarma h~clPli . ·~~:~, 
hamnwıı kıymt'lanın .. )~.tlZllH .75 nı hulma~lıgı takl~g; 
son a r tır:ırıarı l~ahhuılu bakı kalmak sartılt~ 9--S . . . 
tarihine ınÜ.\adıf Prlrş~m\M giinii s .aal , 1 tlP- chıı~~ıe 

1 mizdH ~·apılacak olau aı·ıırıuada g.ı yri mPuk ul yuıı. 
75 ki)'UH~Li hulıuatlığı taktinle 2 .8) ~o. lu kauun ~·'~e 
cı hiıac horç ta l\siıe hağla nacağı VP. hu hiuğu tctkll~cf 
ihalt~ edilec~gi taliplerin nıuhaıum~n ki~· uwtiuin Y'',,, 
tie 7,5 raislwliıııh· ()P.)' a~çast vp~·a milli hir han~ıtfl 
tc·miraat nwltuhurıu hanıil huluumaları la1,ıuıtlır. 1 ' . 

2004 Nıamarah icra ifla~ kanuuuuun 126 ancı uırl . 
~ ıı' 

dt•si clönliiııcii fı~r·a~ıııa h'' fi karı hu ga~·ri uu~rı~ ıtl" 1~ 
riıule ipoh·Ui alacaklılar ılt! tliğ.-r hır alak:uJ;ara•~11 
\ 'P İf'ti(a lıak~ı ~ ıla i plP-riııiu hı~ laaklcarıuı Vt~ lıo~ııS' ~ 
fai1. \'t~ ıuas . ırifo ıl:ıir ol.111 İ ı lılwLırmı il~\11 tarihııt•1:. 

. . .. . . 1 ı .. 1 l · ı hı 1 el' 
iıihart'n \ ' ll'IHI gun ıcını e t•vr;a"ı tUll"' tıl• · +•ı·ı ~ ~ 

nwl~ri a ~si tak ~i rtl~ ;ra pıa ~ici 1 i nıl~ !'\ıt bit ol ıu • h~ç. 
~atıs helleli ı• avlasıuasınılau malıı·unı kalaca~laı·ı cı. 

• • • ft' 
lwlle alak.adaranın i;.;hu maılılı~ fıkr.ı"'ııı" ~öı·~ h·• .11 • ._ 1 rı 
kt•l etuı~lt·ri \'t~ dalıa faıla ıualuıual almak istiy~u e 
T1trsu~ İ•~ra d:ıirPsin~ miil'aeaatlara ilan olunur. 

Tarsus 
• 
ıcra memurluğun~an 

Do:'~ a ~o: !509 

No. 'l'arılıi Cııı~İ .\11' . ltltlf'ilhha 

l..ir.ı 

Kı~· uwti 
lw" tarı 

275 

LI "~jİ 
·"~ 

52 T.S. 333 tarlamıı 3l)70.t7001G 

32 tfr 6 ~··lrnaİIH~ 

l),ıılııll 

"· llUOtDl1 

1,.,ıı 
Sar~aıı laf'İk \iP. ka\'·ı gar 
~ • f • "~'' 

ıwlıri siıııalı•ıt ak ,·,ı r Ct'll 11 . . 
rn·lıı i cari . .11 

C' r .111 
,\l ıc .ı klı: ha~ ~lt·hrıu~t .\~ıııı v.~~ilı h . ı~ ;;era ,., 
Bol'~lu: Kurl ıuu..ıa 1-.ih iit>d 11 ı a, ~arcı; lfr>h 1;~,r 

}'okanda hud11du ve evsafı yazılı 1 arlanın açı~ ~af'~ 
maya korwwş olup şartname 24-3-935 tarilıi11defl ıll 

9
56 

dairemi:cle hl't' kt•s gört!biler.e!/i gibi 24 - 4 .- ;Jı 
larilıine mıis,ıdif çarşamba gıimi saat ı ı efe açık arıırtl'~~Je 
salılacaktL°r. ılrtırmcı bedclf mulwmmc:: kiymeti,,/11 ~"'~~~/ 
15 rıl bulu~·ıdtfj< takdirde son arbran111 foalı/ııidtl ~ ,,Jlf 
Jwlmak şartlle ı.; gı1ıı zcırfuıda yani 9 -5 -935 ~"~ı1fl 
perşembe günü saat 1 1 de cfoft·emizı/e Y'ıpıtaccı/, '}~$0 
arttırma da gayri menkul yine yüzde 7.j şl nulma:so t eti 
no. kanıma gö ı·e taksite b.ıylanacagı bıılmadtfjı taktir'd ~lf 
çok m·taana ihale edileceğinden lalipfrrin m11hammet1 bff 
melinin yı1zd~ '7,5 nlsbetlııde pey akçası veya mili~, 
banlrnmn teminat mel\tubıwu hamil bulumztaları [dZI ~ 

2004 ımmaralı icra iflas kanurmnurı 9 28 pi', 
maddesi dördL1ncı1 fıkrasma tevfikan bu gayri meııkııl v' 
rinde ipotekli alacakltlar. ile diğer bir aldlwdarcıtı'11 1 
irllfa hakkı sahiplerinin bu haldarım ve hu$usile /"~re" 
masarif e dair olan ldd/aiarrnı ildn tarihinden ili "~si 
yirmi gıin içinde evrakı müsbltelerlle bildirmderl ..MI' 
talcdirde Tapu sicilinde sabit olmadlkça salış bedeli l""jf 
/aşmasından mahrum kalacakları cihetle alaluıdarantfl ıııt1' 
madde fıkrasma göı"e hareket Plmelerl ve dalw /<1:1° ti'" 
lılmat almak isleyenlerin tarsus icra ' cıltesine mıi/raa" 
ildll olu.mır. 

--------------- ......... _ >= =-
reni Mersin Matbaası ~ Mer1in 


