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Yunanistanda Reyiama Müracaat edilecek 
Ticaret Odaları Kongrası 

21 mayısda Ankarada toplanacak 

Ôkonomi Bakanımız Celal Bayar Kongra 
• • 
•çın odalara esaslı bir direktif verdi 

ÖtıQ Ticaret Odaları kongresi 
~ lll07.deki Mayısta Ankarada 
be lanacaktır. Türk ticaretinin 
lin~ Yerdeki özelliklerinin bi
ile 1\ öfrcnilmesine ve birbiri 
'l'i~ Akası olan işlerin bizzat 
bi ret odalarımız tarafından 
ı."ıc arada görüşülüp ökonomi 
haı·anJıtına teklif veya dilek 
,~de bildirilmesi ve bu bu
rna.. gereken kararların alın
tıırn hakkında ökonami baka
dire~ Ceıaı Bayar çok esaslı 

1( tiner vermişlerdir . 
ctk ongre 21 Mayısta toplana· 
l'eeek ~e 28 Mayısa kadar sü
lbı tır. Kongreye her Vilayet 
~ka~ı~daki Ticaret odala
~ il ıkı murahhas iştirak 
16 1;~ Ve murahhaslar en çok 

•sana kadar bakanlığa 

Ôkonomi bakanı Celil Bayar 
bili rilecekt i r . 

Kongre ruznameside gönde
rilmiştir. ulusal Ticaret ve sa
nayiimizin aU\kalı olduğu bU • 
tun mevzular kongrede görüşll· 
lecektir. 

.\lnıanyanın Ankara Maslahat
güzarını1ı iyınalı beyanatı 

"I:r ız Versay andJaşı~ası içinde kalan1azdık,, 

So,. k~r; "Fransada iki s~ne Askerlik 
ltaiidcletinin kabulüne bir cevapdır,, diyor 

~ırna '-tn nyanın Ankara masla-
~ ~rı Ana dolu ajansına 
l""""l<lak• 
lut: 1 beyanatta buJunmuş-

'C - M "'eti ecburi askerlik hiz-
\'e ba 

lto)ol'd rış zamanında 12 
Qıtqun u, Yani 36 fırkahk bir 
lllırı rıun teşkili hukkmdaki ka
il , "rıtn 
~ hı 8ada iki sene asker-

\' llneti · • 
tp te,1c· nın kabulüne bir ce-
~line •: etmiştir. Bu hadise 
•ı~ '1giJiz avam kamara-
,Q:Uıakereler esnasında 
~raıı.tteuha olduğu gibi, diger 
tıı~,1 er tealihatının arttı
•ııcu., &onuncu olarak Versay 
rtA o "-&aın o 

~letı 1 ımza etmiş olan 
~ erın t lrı,., eahhUd etmiş ol-
'-tıı "•ki urnuınr siJAhsızlamna
~~e -~~rnıyaca~ı aşikar bir 
,;'~• , ln t olnm,ıur. Bundan 

Qhteur liltere ve Fransa , 
h)ı d \7ee leler·e bizi Alman-

~bitı::i~' ettil'i si Uihlanma 
~t!a bn 8kkında aleni beya-
"'Vrq· lunına da 

ıt. Pra ya vat etmiş 
nea, lı~giltere, İtalya 

ve Lehistan bilyük elçilerine 
Cumartesi gilnU B. Hitler tara

fından dışarı işler bakanı ha
zır olduğu halde, bu hususta 
malnmat verilmiştir. Teslihat 

Devamı ikinci Sayfada-

Ath Spo.r 

Halkevinin himaye
sinde bir kulüp 

açılıyor . 

llalkevimiz çok yerinde bir 
dilşilnce ile himayesi altında 

( Atlı Spor Kulilbil ) açmayı 
kararlaştırmıştır. Çukurovamız 

ötedenberi atçılıkta ileri gitmiş 
ve bu yolda Un almıştır. 

Kulil lıUn açılması için ha • 
zırlıklara başlanmıştır. 31 Mart 
Cumarteri günü de genel top
lantı yapılarak kulübün temeli 
atılacaktır. 

Yunan Kanunu esasisinde 
değişiklik yapllıyor 

I-Iükumet Üc esaslı Kararnaıne hazırladı. • 

Alınan tedbirler sonunda yüksek bafların 
vurulacağı ıüphesiz g6rülüyor 

Atina 20 - HUkllmet siya
sr vaziyeti takviye etmek mak
sadile Uç kararname hazırla • 
mıştır. Bugünlerde neşri bek
lenen kararnamelerden birin
cisi Hakimlerin kaydı hayat 
şartını memurların layenazilli
ğini kaldırıyor. İkincisi Ayan 
la~v, Mebusan meclisini fesh 
ediyor. OçüncüsUde kanun esa
si ahkAmını suretle tadil edH· 
cek bir komisyon teşkilini a -
mir bulunuyor. 

Yunan kanun esasisinde 
yapılacak degişiklikler Mayı
sın son Pazar günü Yunan mil
letinin reyiamına arz edilecek 

müteakip Pazar gilnüde alellA· 
de Mebusan intihabı yapılacak· 
tır. 

Atina 20 ( Tas ajansı bil 
diriyor) Venizelosa muhip 
olan bUtun memurların kadro
lardan çıkarılmasına ve Ayan 
işinin tasfiyesine başlanmırtır. 
Fakat bu işin ne yolda başarı

lacağı hakkında kat'i maıamat 

yoktur. Her halde bu tedbirle
rin yüksek başları vuracağı vu
racağı şUphesiz görnlmekdedir. 

Venizelosa tarafdar olan 
veya bitaraf kalan kOçQk za. 
bitler vilayetlerdeki garnizon· 
lara gönderileceklerdir. 

iktisad buhranın sebebleri 
Makine süratı insan kuvvetini iflas ettirdi 

Son buhran Amarikada binlerce bankanın 
iflaıile baıladı ve az zamanda acuna ıardı 

Manisa Saylavı Torgudun 
Halkevinde verdiği konferan· 
sın birinci kısmını dan yazmış
tık. Bu degerli konferansın sou 
kısmımda bugün yazıyoruz : 

"Sanayiinde hayatı, hayatı 
beşer gibi çok bUyüktUr. Fakat . 
en bQyük hamle 1940 da baş· 
lar. 

Tahmini olarak : 
1850 Tarihinden 1932 tari· 

hine kadar Fransada 60 bin. 
1850 dan 932 ye kadar ln

gilterede 110 Bin 1840 den 
932 ye kadar Amerikada 150 
bin 1900 den 932 ye kadar Al
manyada 90 bin ihtira beratı 
alınmıştır . 

Bir asır zarfında insanlar; 
tabiatı çok istismar etmişler ve 
tabiattan elde ettikleri madde
leri imal ve imal edilen mad
deleri kürre üzerinde en seri 
bir zamanda tedavül eylemiş

lerdir. 
Beşer bir asır 1.arfında 200 

binden fazla ihtira almak sure· 
tile bUyl1k bir tekAmlll göster
miştir. 

\ 

1840 da kUrrenin mecbul 
bir çok yerlerini gördUğümUz 
halde buglln keşfedilmemiş bir 
karış toprak bulamayız. 

1840 Tarihinde şöse yaktu 
bugün şöse • Motorlar. Gemi. 
Vapur, Şimendifer, Tayyare ve 
sair vasıtalar mevcuttur. 

Dünya nakliyatı her dürln 

vesait yapıyor. Denizlerde ve 
şehirler bUyUklUğUnde Vapur· 
lar işletiyor. 

Evvelce yakın iki kasaba 
arasınd1ki muhabereler için 
günler, aylar lAzımdı. Bugün 
dünyanın bir ucundan diğer u
cu ile bir anda görüşülebiliyor. 
Piyasa hakerleri, dünya hadi -
seleri bildirilyor. 

Deniz ortasında bir kaya ta
savvur ediniz. Bu kaya üzerin
de binlerce Midye, bunlar biı·bir 
lerinden haberdar degil.. Dört 
dairede dUnyanın vaziyeti bu
na benzer. Her millet ekinini 
eker. Avını yapar. Öylece basit 
bir tarzda yaşa 1·. 

. Beşiııci daire durumuna 
jeon ( canlı mahluk) diyeceğiz. 
bu taLii insan gövdesine ben
zer. Şimendiferler deniz ve ka
ra yollan vücudumuzdaki kan 
damarları gibidir. Sanayi mi\
esseseleri mide ve bağırsakları 
andırır. Telgraf ve Telefon ve 
istihbarat vasıtaları sinirlere 
benzer. Nihayet Devlet Banka
ları gibi bllyilk ve nazım vası.
talar dimağ vazifesi görQr. 

Vücudumuzun her hangi bir 
tarafına batırılan iğneden nasıl 
istirap duyarsak Acunun her 
hangi bir parçasında zuhur f'de
cek buhran ve isti rap:.ia o de
de recede Acunu sarsar. Demek 
oluyorki dünyanın bir köşesin
deki ufak iktisadi sarsıntı şid-

Atatürk günü 
Gönderilen tel yazıları 

ve gelen cavaplar 

KEMAL ATATÜRK 
Cumhur Reisi 

ANKARA 
Mersinimizi eşsiz varh~ı • 

nızla ilk gez ünlendirdiginiz 
güniln yıl d!jnümünll kutlula· 
mak için gündüz ve gece salon
larımızı dolduran, taşan ve co· 
şnn binlerce Mersinlilerin de· 
rin saygı ve sevgilerile sarsıl· 

muz bağlılıklarını arzeylerim. 
Mersin Halkavi Başkanı 

M.BOZDOÖAN 

Mansur Bozdoğan 
HALKEVI BAŞKANI 

Mersin 
C. Bildirilen duy~ulara te

şekkür ederim. 
Reisicumhur K. Atatnrk 
RECEP PEKER 

C. H. F. Genel KAtibi 
ANKARA 

Salonlarımızda toplanan 
gUndOz ve g~ce çoşkun şenlik· 
lerle ulu reisimiz Atattırkiln 
ilk gez Mersini ünlendirdikleri 
gUnUn yıl dön Um Unu kutlula • 
yan binlerce Mersin halkının 

~.özUlmez baghlıklarını ve de· 
rin saygılarını sayın şefimize 
ulaştırırım. 

Mersin Hıılkevl Başkanı 
M. Bozdoğan 

MANSUR BOZDOÖAN 
Halkavi Başkanı 

Mersin 
C. Atatürk gününün yıl dö

nümünü cannan kutlulayan 
Mdrsinlilerin bu mUnasebetle
de gösterdikleri sıcak duyA"uya 
teşekkür sevgiler sunar1m. 

C. H. F. Canel KAtibi 
Recep Peker 

~C2Ll!C IUS -WWWt§4 

şiddetini bUtUn dllnya iktisadi· 
yatında gösterir .. Bundanda ik
tisat buhranının beşinci daire
de ne kadar alemşumul olduğu 
anlaşılır. 

K:mf tyanscı bundan sonra son 
yıl içindt ortaya çıkan btıyülı ilt.Jisa· 
dl buhranları vt bunun sebtbltrlm 
çok etraf/, surette anlattılaf' 1001 
ve 1921 buhranlar/le ı!mdi içinde 
bulundıı/umuz dfvrAielıl buhranları 
topladıkdan so11:-a dtvıımla : 

Umumi harpden evvel Av· 
rupa, Almanya ve Rnsyadan 
Zahire almak tmretile beslenir· 
ken 918 de mütarekeyi mUte
akip bu alış işi Amerikaya çev. 
riliyor ve Amerikada sermaye 
istihsal sahasına intikal ediyor 
ve kelimenin bütün manasile 
Makineleşiyor 

[ Gerisi ikinci Sayfada ] 
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Y Pili ~l<'l'Sİfl GaırtPSİ 

ll iid İİ rl iiğii llH. 

Gaıtıleni1.İ n 13 Mart 
H35 lHr·ilı \'f• 20:-> l rıtı

maralı nushasında «Tar
susla )a~1şık alma)arı hiı· 

l~Ca\ÜZ» haşlığı alımda 

çıkan y3zıyı okudum. 
Bir nı ii na k uşada 11 do

Aa n 'e iki şalus arasırıda 

ePryaıı cderı giiriillli Sun 
guı· ~oy udırıı ahırı Bıır 

h a n ({ tı m a 1 ın 1 d ı i ı w lt ii-
~ ülLiiltw,~k yuzılıııışlır. Ha
ki kalı taYzih e~lerim ŞÖ)'
lt>k i : 

ı - Burlıan l{enrnl 
~azetenizin yazdığı gibi 
yalrıız BeJedi~e ve Halk 
Fırl\ası azası olıua~ up 
hundan bttşLı FırkJ rri

zanHHHUP iuin -126 lllCI 

ma,!desi rw mugayir ola
rak la Linıarı nınralı;ıa~ı, 

Zira al im n kası lw ytıf i ida
rr. aıa"'ı, nıuli)·e~talısHat 

komis,orm lwlPdİ\e tızası, . . 
BPIPdi\'e enciimeui daimi . 
azası , Şii llt'da komiı PSİ 

aza · ı, Vıla." PL fıt·ka koııg - , 
rusi kuza miimessili, Ça
talfüt kö) ii mulııarı, lllU

haciriııe le\'Zİ olunacak 
gayri ıurnk u I malların 

kıynwt lakdiri komisyonu 
azası, TCJY)~tr'P CPmiy~li . . . 
'e çifçi hirliği f'PİSi, fd-
nıao yurduuda lıilmrıu 

ırn vazi(t>lllriudeki ceman 
-lö- vazife sa lıiuidir. 

2 - Burhan Kernalırı 
lizeı·in<le bu sıfatlurı ıa. 

sıması Cunılıul'ivt1 l idiJre-. . 
mizdt1 lıer ha rıgi bir va-
tandaşw kanunen haiz 
olduğu miısaadallan başka 

bir imtiyazı lıaiz olıua 

dığıııa göre luşıt.lığı sıfal

ları yazmakta ve sayışıır
nrnktaki nwksadınızı an
laJamadığıuıd:'tıı diğt=ır sı. 

fallarırıı tla lrnn ta\'zih ~l
mek meclnıri) etiui lıissel

tim . 
6 - Vaka yazdığınız 

gibi ce,.yan etmemiş, dil 
ıuürwkaşasırıdun sonra 

şahsıma karşı kullaodığı 
sözler· asabımı talıri k edP.
rPk mukcılwlenıden dogan 
hn hadise baston kavga
.... ırı a daya n uı ıştır • &1 ü lP.

ca ·d z i o hen değil onuu ol-

YENl~IERSIN 22 ~l.\RT 1935 cru.\ 

lktisa~i Buhramn Ana Se~epleri . Vergilerde Değişiklik . 
- Birinci seyf adan artan -

rtl ak i 11 P. fa a 1 i) eli n ı i 1-
y onlarca el işt;i~i ni ka d
r·o harici cıkardı ve hıırı-

• 
lnr şı·l~ır·IPl'P. dökiilılii. 

Sanayi mli~SSflSt>lrri 

çoğalchğırıdarı dli11ya ~f>r

Vt>lİ ;\merikaya aknrnva . .. 
im ş 1 a d ı ,. r. A m er· i k a ra m 

ikhali, ·pn•t•l de\'rİ h(f~

lad ı. Stı r \'Pl... .\1 (i h~ uıad i 
satış .. İlıtıraları ıloğuru
vor \'P. lıN· sa ıu~ yeııi \'f>ni 
• w • 

ve dalıa miih•kAnıil ma· 
kinr.ler icad t•diliyor .. Siz.
bir misal : 

ı\mrikada beş sen~ lak 

sitlP çifçiler·~ atılan bir· 
makiııe\'İ alan cifci ancak . . . 
hir seı e kullaııabilh' or . 
ikinci SPne dulıa mt~teka. 
milini almak mcclıuri~·e

linde kaldığ11ula11 altlığı 

uıakiıwııiu tiiğt1 r cWrı tak 
si ti rı i ha'"" d~rn üdt· mek 
11wchıırivPlirule kalıyor, . . "' 

Hyrıi akilııol diğ•·r St>rrnlPr-
de de tevali Ptlivor. ., 

19:?9 s .. ıı,.~irıclP HıısJ:ı, 

tf,ığu iizttriuıde kırılan has 
torıuırnu kerıdisine ail ol. 
uıasiylH !'iahittir. Sustalı 

hıcak sözü <le Lanıauwu • 
uydurmadır. Netice onun 
hana h"'ııim de ona t)l ve 

hastorıla \'U ruşnıa nıız<la o ı' 
başka uir ŞP.y olıııanııştır. 

IJP.r iki nıiz de polise ça
ğırıldı k \'e her ikimizirı dP. 
ifadt) i alındı. Baston \'(~ 

•·I ya ras111du11 ha na dörl 
gii nlü k oııacla heş gii ııHi k 
r a p o r verildi . Bu 
vaziy~l karşısrnda rıe IJe
uim ve ıwdt~ orıun k(•falele 
raptrna lüzum yoktu. Çiiu 
k ii h u ~ u ~ u u mu 111 i y ~ y i 
alakadar eder lıir cilıt>l 

bulurımuvordu . lladi~e .. . 
Adi bir ciiriinıtleıı ihart•lti. 

'riJ rsus erkftrı ll lllll IUİ· 

yr.sini yalnız onun hPsa
bına ıuiileessi r göstflrnıe

yi nereden öğreudiniz. 

Eğer ludiseııin iki arka
daş ar<Jsıntla " vukuuııdarı 

t1fkArı uuuınıh·e müter.s-. "' 

sir olmuşsa lJelki doğru . 

1\ a nada , A 1 m a n ya ,. e d İ-. 
ğer milletler )'İyecPklt~ri Bakanhklar~a Tetkikdt Yapıhyor . 
lıuhalı kPnılileri tedarik 
ed i )'Orla r \'tt ı\ ıııpı·i kaılan 

mal alııHn·orhlf' . Bu ~u-., 

Kazanç, Buhran, Sayım ve istihlak 11111-

gilerinde değişiklik yapılacak • 
retle sanayiltışen Ameri. 
kada binlel'ce banka iflas 
ediyor. Bir servet sahip
leri dağlal' gibi yığıu yığın 
malları arCJsmtla ;.ıc kalı • 
sor, perişan OIU)OI'. 

Çiinkii Am~rika malı 

suh\tı dü11ya) ı lwslerken 
bütü11 dliuyadarı lwn k~n 

dimi beslhor.um. Cevabım .. 
almı~tır . 

Dört dairede 1uütalea 
eUiğiıuiz iktisadi buhran 
larm sebeplN·i. 

ı\ııkara ,- - Kuzarıc , ' 
• 

· ııu hrarı, mü vazene, sayım 
ve istihlftk vergileriyle 
tılek Lı·ik ve ha va gazından 

alınan istihlak vergileri11-
4fe deği~iklikler yapılması ı1 karaf'laştırılmı~tır . 

llliklınu~r, L>ir )'aşım 

bitirmemiş kuzu ve oğ
laklarcları alırıaıı vergiyi 
bir l~ kım yanlışlıklara 

n i lı ay t• l veı·m Pi\ için dt~

ğiş Lİ l't'Ct~ k lir. 
Bulırarı vtırgisirıdeki 

tadilara g•·liııcr, huudan 
nı iistPsrıa ol~ rıl ar. m ii nıa-

tutulacaklardır. 

Kaza rıç vergi inin be ... 

vanrıanıeve laki kısuulatt 
"' .. 
ile islihlak vergisi kartUW' 

larmda tla lıdzı clt)Aişik -
it·:· yapılacak haıı, ma~ 
.ı .. ı~r de istihlak vergisine 

ıahi lulul<ıcaktır. 

Maliye vHkaleli, elekl"' 
rik ve hava gazından a ... 

lımw istilılAk vergisi ii_. 
l'İıule )'aplığı tetkikatt 

bilirmiş, iktisaıl vek:H~ıi•" 
göndr.rıuiştir. lktisatl \te .. 

kalPti de bu hususta tek: 

1 - Tabii af etler. 

Kurak hk, tnğyan, lıas
Utlık, hareketi :ıı·i vesair~. silltıf'i crihi 

~ \'Prgiye ta'•i kikaı yariac:aktır. 
~~-~---~=- _,___... ~ Evvelct> buıılcır cok bii -. 

)' ii k la lı f'İ lJ a l y a p a r la r d ı . 
Kul'akhktau hii\'Ük .\s. ., 

yadan milyonlarca iusan

larm kaçlıklar1111 görliriiz. 

Sari hastalıklardan bin 

ltwce kişi ölürdli. 

Zamammızda lahabel 
ilerlr.miş olduğundan uu
nun ünü alıua bilnıekle

d ir • 
2 - Buhranın ikiııci 

sebebi de harplardır. 

lkşiuci dairedeki buh
ranların 'scbelJiHi şunlarla 

hulasa edebiliriz. 

Para rolu, ihtiram te
ıayiidii, istihsal fazlalığı, 

t.eda viilde ve istilıla~e ga)' 

ri tabii hareketler. 

Hatip hu mevzu etra 
fıııda bir çok misaller gös 
lerdiler ve İrıgilteı·etle ls
h~ r li 11 i u A it u rı 1 a m ii ha el e -

Almanyamn Ankara Maslahat- 1 

güzarmm iymh Beyanatı. 

-Birinci say{ adan dovam-
ha k kında ki kıarnırı lesliha-
ta ve huna mlilt'allik si
yasal nıest•lelt~rt~ miile
daiı· miizakert~lertlen inı

lirıa elliğiıııiı mauasını 

asJa liJza m mu n t•lıueıuek
ledir . 

Bu 1;kauuuun yt->gano 
lesil'i, biiytik bir kısırn 

orllularıuın tt·şkilat ve kuv 
velleriui ~kanunla leslJit 
P.lıuiş olan diğer tlevlP.l
lerle lHı ndan IJöyle müsa
vi vazıyellt~ ruiizakere<le 
bnh11111ıa k lığııuız =olacak
lı r. 

Esas+•n bu kunurı yal . . 
rıız Versay a ıadla~masının 
o ci fa sl111111 teutl i 1 i i ie 
alakadarılır ki, hu kısını 

lt~sirıi vr, sorıra huııdaıa da , diğf•r 1~1eıaılt>ketlr.r 

sarfınazar edildiğirıi an- siLthlanma h .ı kkınclaki lıii 

1 a ll ı la I' ve d tH' a m 1 a: 

lhtiralar , en biiyiik 
huhranlaı·ı doğuran bir 

sd>Pptir. 
Bundan '\'ÜZ strne evel .. 

~ iiıaılPl't-ı riayet etuıtıuıış 

oldukları iciıı, artık bizi • 
ka' Hl alııııda bulundur-., 

mauıakt.adır.» 

45 hin kadının 24 saatte doğan ) eni ve müteaddit 
dokuyabildiği bezi bugiiu hiznıellPr hu ihtira yü
tek bir kadrn yirmi dört ziirıdt~n açı~ta kalarak )'P.lli 
saalle doku~·or . Bunun ve haşka liirlii hizıueller 

ilk okullarin 
• 

Ônümiizdeki yıl iti~ 
tapları deği1.ecelı· 

İlk okuJl,ırcl~ı okuoau, 
hiitiin kil•ıpfar öuiiuıiill
clt.,ki ders \\ılı başında~ ., . 
itib~ rt~11 dPğ•şıirilt'CP.ktır· 

Ye11i kitaplar B~ o~111 

hocaları tarafından ha~'' 
1 ' K ·· ı .. '·a'' ·ıll" anacal\lJI'. u lUI' u "' 

lığı hocalar al'asıntla bif 
.. !ti' 

giiz.-1 kitap )'azma ruu .. 
bakası acıuıştıı·. Bu tll 11' 

sabakayb. hiitlirı 1too11lef 
iştiı•ak Pdebiltıct•ktir · 

Baka 111 ık ta toplan8~1 

l . 1 .. J · ı ki' ur u~ _. t•l goııı erı en , 
lapl:ın Lt>lk k t~ fecck, uY 
- •• •· 1 1 · l ı ı a 11' gu ıı goru ~rı tH' I sa ı 

rıarak salıibiue ikrauıiY6~ 
verilP-CPklir. Göucleril ... ~ 
kitapların mii~llifl~ri h"" 
\'t'lC hilıl iril nıi \'eCP.klİf'. . . .. , 

Tar sus Köy lerıı• 
Dolu yatdı 

Evv~lki ''PCP. 'fe1r!•" ;, . 'id 
sun şimal lo.öyl.,rıt•8 a 
bilhassa ~:hiilhacli kf~t 
arazisiu ı .. çok ·şidcl~tlt ~8 
şekilde Dolu yağıuı~ !' 
rııahsul~t iiz~rincle t'p*' 
c~ zazar açıuışur / 

dur. fşhet lavzihimin ya
zıl rnasm,ı dilP-r sa ygıla rıruı 
suııarrnı. 

T arsuı : Mirici 

i. Hakkı 

ifadesi sarihtir ve 44 hirı 

9~9 kad111111 işsiz kalnwsı 

ela huudaıulır. Fihaki nıe
. deıaiyeıiu teJakkisirw göre 

lt~nıin Pcti\'orsa da sıırsuıtı .. 
seyrini yapı)·or ve huna 
hiz huhran cli\'oruz. . 

- Sonu Yarw -

Nö~etçi Eczane 
Bu Akşatıl 

S \GLIK Eczaıtt~sitlir· 
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Tür~ofisin Günlük Telgraf 
HABERlERI -

_ . Avrupa borsaları 
· l9 .a ~35 . ıle knpa ııı ~ fi 

J:uJ<ırı · • 
1\\\11.;K - Li ver pool 

lıor!ılasında lihr~ h:ı şıua 
A·neı·ika pamuklal'I ma-
\' 1 • · s l~slımi 6,06 temmuz 
lfısJiıııi 6 ilk Lt·srin l••!"lli~ 
tııi 5 • . ,so son kaııun t.-shnıı 

sk,77 Mısır pamukla rı a-
ala · f · t rıı ıs ciusi ma ~· ı s 7,80 

euınıuz teslimi 7,78 soıı 
leşriıı t~slinıi 1,11 ·on ka-
tı~ra teslimi 7,68 Upp~r 
cııısleri mart Ltı "limi 6,85" 

•uayıs lesliıui 6,71 tem -
1t111z 1 ı · . .1•. • · es ırru 6,70 ı 1\ teşrw 
le ı· . 81_ını 6,70 pensılir. 

~ .. \V-Yoı·k horsasmda 
ı· ~ 1 

re başıua ma f'l 10,62 
~•ay ıs t~slirni ı0,69 · to, 10 

i~~llfhu7: ltı limi J0.75-10,76 
~A leşrın ltıslimi ıo,39 ilk 

ııuıı tttslimi ı0,49 ·son 

ka 11
"" tPsliuıi rn,4s·ıo,50 

f4fHdir 
• 

99
, lsl.-.raderi ~·e borsasında 

8, k~5 li.bre başına F.G.F. 

1 ~ ~l•ırıdis cinsi şubat lP.s-
••ıı 13 ı· . 

13 ,60 nrnrt ltts ımı 

,39 nıa,· ıs le limi 13,77 
leıaı • 
G nıuz lt·sl i nı i ı 3,93 F. 
l~ 1~ · _aşıuou i ci 11si şu haı 
11 •nu ıt,75 11i au ltı~linıi 
~~t4 temuıuı lPSli mi 11,93 
rj ~I le~limi 11,85 talla-

lır . 

b Ht;Q.D.\ Y L v ... , pııol 
Orsa 

0 81 ıııf a ı oo l ı hr·· lı aı;aı ı a 
..... l l ı · . 

hl ~~ lfuı 4,10 l 8 Lt•ııı .. 
\lı t ... ı· . 

lllH • 

ı.0 .. Mrsı n . Li v .. ,.,><)()I 
~ "~lisırııla 480 lıh rf • hi,
'i11ta ,· 
hıi cır plata uı :ır t ı.· ~li -
26727'1 1\.2 lll«J\ I~ l :, ftıııi 

, 1/ ... 
fit· 2 leuııınız 26,7 1\2 

111d İ 1' . ---------
Cam f a~rikası 

1 .... oo-

~:t:1ıluı1 - P.ışa ha h -
r~b..:ı lH'tılrnakta ola rı C<JIH 

, '"a. . 
8ft.Uti( 1

8 ~ ıçin Frau aılun 
iti... •ıış ola 11 \'e lıi r k ac 

l''"'tleıı h · 1 " ._h.. erı staııhulda Ltu 

Istanhtıl da Mersin Çağırış 
Ne ka___~r Y:!P_1 var? Piyasası Mersin Bele~iye . Reisliğin~en ; 

f staıı hu 1 lwlP.cli )' P~i i~- Belediye Meclisi Üyelerine 
lalist~k şulu~si ~on y~di ......,..,.. ·•••· - Htılt'ıHyn karı1111uıaun 54 iiııeii mad th·~i ~Prt·Ç(iuce 

St-'IH~ ıar-frnda lslanhul\la ~.ti. K. ~. B .. IP.tliyP. \leclisi 1 Nisan 935 Pazarte ·i glinli saat 15 
kurulau IJirıalar hakkuıcla Pamu~ ... ""'Jl"+A" 43 te .n ... 1t~cliyP. ~alouunda mutat toplantısııu yapacaktır. 
ldyuwtli hir istatistik ha laut- 42 Sayın iiyt>ltwiu o gün vt~ saallt~ loplautıda aruk buluu • 
zırlamıştır. RPsmi vesika. K:tpu uaalı 38 malaı·ıııı dilerim • 
hira duyauau lrn malumat Ko1.<u~ı parla~ı 36 \llizakP.:·e P,dilPC•·k maddt•leı•in ruznamesi aşağııla 

şudur : iane çiğidi 2 yazaluhr . 
1927 ~t•nPsirıdPn 934 se • 

1 
Yerli • l 7 5 1 - 9 3 5 Yılı BiidçP.. i . 

Ut>SI ~ouuııtı kadar lstiuı- Susam 9 50 2 - DP.ııiz nakliye va~ualan resiru larifesiuin tlPğişL i -
rilnwsi . · hnl'•fn 7377 bina kurul - Fa uh·a 9-5 

• 4 2.ç,. 3-h,k.-ı ~ taı·ifosinin <fpcriştiriluı esi uwsde -.i. uuışlor. EskilPrle hirlikte Nohut •ı ~ 

934 sea t!Sı souuıuJa l.,ıan· ~lttt ciuh~ı.. 8 4 - Saylavlığa seçilen iiye llehrure Gönenciu mu 3 -

~ 
0
_ 0 ta fi Mlcledilmesi . 

huJ'da mevcut hiualarrn Kuş ~·eıHi u 

~ yısı 142,820 );i bulmuştur Kunt darı 4 50 
Bu hirrnhu· Strntıl~re Ç••lti k 6. 7 5 

t:ı ksim etlıliı·se 928 sene- \T ulaf <;u kurova 2 81 
Sta.rıttsi rult~ 69 ı 929 SPne • ,, Ana dol 

sinde 695, 930 seıuısirıde 

82S, 931 ~euesi ııtfo 1 m, 
932 sru~sind~ 1473 , 933 

Aclt ç~k ırtl~k içi 

Toz sttken • 
(~abv~ 

st-:nesi ıule ı 179, 934 seu~- Çay 
sirHIH 1225 hina kurutmuş- Kalay 
tur • Yedi seıwcle yapı· füAhar 
ları lıirıalc.nlan 4704 e~, Arpa Anatlol 
1301 arpartınıau 590 clük- » Yel'li 
kan ve sn diğer nevi bi- Pit-!i11ç 
mılar yapılmıştır . Kara biib~r 

3 
30 
38 25 

ıoo 99 

240·230 
190 

90 
3-37,5 

287,5 

15 50 
85-86 

16 

2-75 ., - 50 

A p:u~lıruanlt.tr111 1070 şi ~işadır 
fh~)·oğl u ruladır . lstaııbul llısır darı 
da t'll çok yapı kurulan Çavclar 
Vf~ r F•ıtill, ikirıci n ... ,,·on. Keam• ~ ... 
.J r; landık ta 20 tira 40 it . 
lıulu r. Y~tli SPtu·cl~ '930 

biua..,·a \' tmİtl•~o ila \i~ı~r. 
" .. 

yapılılığı f-tihi 34572 bina 
tla lamir •>clilrııişıir. 

Pamuk ziraatı 
arttırrılacak 

Yakında faalı.H·ıe g··ç~ 

erk olan Kuyseri panıuk 
nıP.ıısııcat fabrika~mm , 
1,600,000 ~ilo ı•amuğ.• ıh .. 
ti , a c ı \' a rd ır . fi ti ıukı . 
ı ue ml~t\c ti ıuıı dt, pau uk 
rPkt•hPsiuiıı eu dolğuu ol .. 
<lu~u s~uelertJe bile rekoJ-

u 

lt' )90 \,iıı h~.ı~a~I gt1ÇiUtı-

lUP-UılŞtİ • 

Bu uıikl<ır fal>rikal.ırı· 

nnza kafi gP.lm~tliğinıleu 

pamuk zircıatirıi ziy:ult•leş

tirnwl icin hii~ ümetimiı 
• 

\' fHıİ tedbfrler almaktacbr.. . 

)) •> \"'Clwh 'la Lira 

» • • -:u.vah. 20K. f>O 
Buğday Y~ı·li ~ &O 
Limon tuzu ·ıo 

Sahuusafıztt,· tin~ . ~f> O:tl 
•> 

1 ll(~ll' 
lııc•· Kep~~ 
K~lrn » 

"' 

lslanbul 

2a 

•) ... 
2 

21 - 3-935 

Türk ahunu ~56 

islerlin 602 -25 

nota r 7 9 - 5 1 - t 2 

Frank 12 -06 

Lirtıl 9 57 · -80 

1 l A H 
Mısin Gümrük Muhafaza MUdOrlOğurıdan ; 

HP-deli keşfi 131-4 lira 35 kuruş olup ihale~i 
20-3-935 giinünde yapılacak ol~n :\lakili~~ karakolu 
iuşasma talip çıkmadığıııılan kat'i ihalesinin 2 - 4 - 935 
Sala giiuü saat 15 şe lurakılılığı tekrar ıl~n olunur 

Mersin Sul~ Hu~uk Hakimliğin~en : 
~1ersiııde istidacı izzet brafrndaıı "ersiıule i ·ti lacı 

Calıit Hlt~yhirıe açılan islilıkak ılavası111n y .apıhn 11111 • 

hakt~nH~Sİ rs11aS11Hfa nıfhfüei alt~ \· h C .ıhi1tiu mahalli 
• 

azim~t Vt~ ikanu~tgahının meçtlul ohluğu111Luı d., \'P-l iy ~ 

ilanen tebliğ edilmiş v~ miicldei aleyh yevmi mualla
krnda mahkeuuıye gelmediği gibi bir vekil dahi gUn
.clernHHUİ~ \'e davacı <'Sbabi ii:butiy,e iıti ibraz eyl~ruiş 
ve miiddei aleyhin gıvahırula mnlıa~eme icrasına ka -
rar verilt~rek g .. ı,~cP.k er.ls .. dr ~sbabi siibutiyesiuiu lt>t· 

kildne karar verilerek muhakeme 30.3 .. 935 giiuiine 
rastlayan Cumat'tP. i giinü ~aat ı ı re talik edilmiş 

olduğundan ihharnaıuetıin LPIJliğincfon itibaren beş 

gün içindtt İlİl'ilZ elmti i ve ye\'uıİ mualhtKırHta mu· 
hakenı~ye p;dıııesi veJa bir \'Pkil göıulcrmesi aksi 
lakdirıie mu ha kemeye ademi ka hulii na karar \'N'İ le· 
rek g~yHhııuld muhakemı'nİn g "iriileceği usuhnı 141 ve 
142 ve 143 iııci madıldP.rine tevfikan kttyfiyPl tebliğ 
nwkaruına kaim olıuak iiıre ilan olu11uı· • 

lçel Tapu Müdürlüğün~en ; 
Kan. tliv.ır kc.ıry~siudt111 .\lt•lınrnl oğlu Ali Y.asin VA 

ZeVCPSİ z .. yrıt~ lrn ail olup Corc Behlule olan lJorçlar111-
tlan llol.ıyı icr.acl.I haciz mlilmi~ huluo ın şark-an Ali 
Gassal t!Vlatları lı(arben topal Siil~yman yolu şimal~n 

M.dınuıl Yasin lıavlu .. u cerıuhen vol ile mahdut hir . 
hap hane ile tlii~karı ve yine şarkan huınere verese
si garhen Ueşit dtı\' Ver ve nıikaiı vt·uus şiıual~n )lalı· 
mut kırlu~\' Iİ cenube11 lluh~in htı\'\'al evlQlları ile 

" 

... il f •• 
~ •un ... hassı ı ~rd ii m llll!lll._..[111111!11.,... _____ _ 

'i Şu · 1 Jere ıwzarel etmekten ioo 
YENi MERSiN 

mah<lul lJir haıl harıc ve hefkHrt nin s~~neLsiz tusurı·u

füllan bulunması husehile ctıh11i tescili icra kılt • 
nacuğınJan tarihi ilandan on gün sonra. ınaballiıuh~ 
keşfi ve lahkikalı icra kılınacağından ruezluir emv~I 

iiıeriut.le tasarruf iddiasrnda bulunarıların evrakı müs· 
!>ile ibrazı sur~lile ktşif 8L1ulinde yerinde memuruna 
veya dair~)·e miiracaatları ilan olurwr. 

... , ııa talı vertJi. 
~ .. ,:;Fo~ brik a111ra i rışası f't'l olacak,ır . 

Uıt'redir. Fahriia - Şiş~ı .. ,. , dahili ihliy~ 
':it.-~\'~IA Şiş~ YHf)ll~caktır. ıçiıı sarfolu11acakttr. Fab .. 

•s~. t • . 1 l . ~~ . . Oloınatık olacak rik:ı y a PO moı ~rn nıa~ı-
. Şı~•·iı·r 1 1 k 1•• lt~ae auıeltı P.lirn~ ilı - il•' er "uru aca \'e ud 

Çık.1~ ~lıtuk IZlfl IUH\:da11a Slf)'t'd~ f.tbl'ika fiİİll)IUIU 
ı '\.ift 1\ l .Y 

ıir~si . ır. AmP.lt•rıirı ' 'a - en iyi föbrikalarıııdan hi-
, atacak l>u urn~iue- ri o1acia.ktır • 

Nüshası 5 k1,1ruştur 

Abone ı 
Şeraiti 

Senelik 

Altı aylık 

Üç aylık 

Türkiye Hariç 
için için 

1200 Kr. 2000 Kr. 

()()() 1000 

300 500 

Bir aylık 100 yoktur 

Günü gçmiı sayılar 20 Kr. 

alfllmlll-IJMGlllG 
1 ll~ı:·~es~~"~~lıı~~~~s~lır G<ı--
[JI t~ havii ha~· ilacı ~"'t·hıııiyP. miirac:ıat tadirıiz.~ 
MIJIJIJIJIJMMISIJEll!I~ 
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2 ve 20 komprımelık ambalaılorda 

bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

PiY A SANIN: 
EN BÜYÜK. 
EN UCUZ 
EN SON 

Moda Eşyanın Yerli 
. Ye Avrupa çeşitlerini 

Ferit A. çelebi 
Müessesatında bulabilirsiniz . 

Fiyatlarını tetkik ediniz . 

Birinci taksit peşin (iki imza ile) 
üç taksitlede verilir. 2-1 O 

. ... . . ... 

·~=======~· 
SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civarm~ad1r 
11 .. ,. ru·vi Eezavi . 

ı ı h lH\' P Y··d i \P Av-. ' 
rup:ı uıiis l a lızı' r a lı hu
l 1111u r 

·~=======~ 

•••••••• • •• • • 
: Yeni Mersin Mat~aası : 
• • : : mücellithanesi : 
• L~ k' • l • 
(• r .. s ınıış, parca an- • • • • • 1111ş , forsude kilapl<l- • 
: 1·111ızı işe yaramaz de-~ 
: ~· p. atmay llllZ. l>irglin ı 

I
• size lazım olur. Kitap-• 

·:·, lf ı ···• ı • arrnızı, f e ler erıuızı, • 
: miicPllithanemiz~ gön-: 
• deriuiz. • 
• il . k' • • Pr rn~ vı ılap ve • 

: deflt .. rler şık, zarif u~~: 
I • tirı VP ~ ullarnşh ola - •:• 

i
l: rak cilfeııir. : 

1 

• • • • •••••••••••••• 

Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti 

yorsan Tayyare Ceıni 

yetine aza ol. 

ersin r· aret ve Zahire Borsası 
21-3-935 Perşembe günü borsa satışları 

. . 

' 
.DARA. 
6iR iKT iREN 
QA~T--bD&R 

~ On Sekizinci Tertip Altıncı Keşide ' 
ffi 11 Nisan 935 tarihindedir. 1 
m Büyük ikran1iye 

L 
200,000 Liradır . J 

c:!ü.:afa::;,o~L==r. •ea 

!!ğ}~i!l@Jlmli~U@!~@fiınf@lfiiii 
~ llalis, temiz undan mamul 

günlük, ince , taz e 

c@ Şehri.ve ve akarna 
li!!I Çeşidleri yapılmıştı. . 111 
liill Bayram mlinasebetiylt! ldlo .. u 20 kuruşa utal· 
I=:= maktadır . 

~ Fırsatdan istifade ediniz l!!!I Mersin : Şoşati Biraderi ·r makarna fabrik-

(§İ @J- ~ @~il-
-~le~~am .;;~~rm ~" · 
ete --· ... -1-RFAN MUSA 
1 kolonyası 

Sıhhal "e Lera vetiııiıi tla irua muhafaza 

etmek ici 11 istika nuH Rcıa uesi la rafınd•11 
• 

• ~ imal .-dil f~ rı lrf<.1 11 ~lu sa Kolouya~rnı kul· 
· IArarnız. 

--------~ - - ~- _____ ___,._,,,,. 
Yeni Mersin .l'Jal/Jaası - Merıin 


