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~Kazanç Buhran Vergileri Muafiyetleri kalkıyor 
Nasyonalizm Emperyalizmin uluslar 
Yıldızını söndürebilecek Mi? 

kurumu toplanıyor 
Müstemlekeler Bitince Efendi Milletler 

Birbirlerini Yen1iye Başladılar . 

SiYWıai il atalar Düzelmeden İktisadi Buh-
; . cm,,. Ortadan Kalkmasına imkan Yoktur. 

°fflrJ Afarıisa Say/avı Turgut Türk 
'a 11

•11 Halktvllıllt vefditl "konft· 
tısırı 

tlb '"" 'kısmmı da bu ~ün !J-'a-,o,JJz : 

birbirleriyle çarpışmak hissi
ni duyatllar. 

Bunların 'Em ba~nlla A1ıtian 
ya ile ingilt~re mevki al~ı. Be
şeriyet tekmk sahada dıv a. 
dım1ariyle yürüdil amma ma-

ad 1918 senestnaenberi devam 
y en buhran iktisadi değil si
c~st bir buhrandır.Bunun ikin
sa le kudretli dönilm noktası 
h nayi d~vresidir. Bu devre 

1:,ladıktan sonra insan insanı 
la 9ôiar ederek ynşamağa baş
liıt ttıış Emperyalizmin siyast 
Ilı h.tdaki rolU amansız bir du· 

' nevi sahada maalesef elli bin 
yıl evvel ne ise bu günde odur. 
tnSlıniığın kini, ititirnsı, insan· 

· hğm intikamı bu gtın <latia 
tahripkardır. 

rtı almıştır. 
'-'e I<endilerine efendi silsüııü 
~ıt~? ~nayici milletler ortn· 

ır nazariye koyuyorlar : 
~e .«.Siz mütemeddin milletiz 
İl'~ kalffnınilTelleri tenvir ve 
b~ .d etmek ooşeri vazifemi?.dir 
fli)4~san1 ~ınreketi icab ederse 
lar la da yürüteceğiz ,. diyor-

Kendilerini yemek mecbu· 
riyetini duyan Efendi millet
ler 1914 de Sırbistan'da atılan 
ilk kurşunu fırsat bildiler. 

Bilyilk harpte bir kaç mil-
yon insan öldü. Bunda galip ve 
mağlt'lp diye sınıf nyıramıya

cağız. İnsan vücudundan kesi· 
len bir parçnnm verdiği ıztırap 
gibi beşeriyette bundan muz
tarip Oldu. 

Ko11f er:ansCJ burada büyük har· 
bin srbtbltrini rok tirajlı olarak 
izahdarı sonra devamla : 

Siyasi hatalar clilzelmeden 
iktisadi buhranın ortadan kalk 
masına imlCan yoktur. 

Devamı ikinci Sayfada-

l1ıtı, ~ ıı&zariyPden sonra mns- j 
hir hlteıer ı-.uruldu. Afriknınn 1 

lıe,.ıQok. Yerleri taıtshne uğradı. 
~lltrtı ~ılletı~r 7,ayif milletleri 
~f§ ~ aga bnşlad1ler. Fakat 1914 
liu utuıaca k hi r ver ke lmadı. 
~e hirhirierine çatmak 

Kazanç ve Buhran Vergileri 
llluafiyetleri bu Yıl kalkıyor 
~aliye Bakanlığı Projeyi Hazırladı . 

ll ''«ilerin Hakiki At1 atrahı Bulabilmek 
için karine Usulü ihdas Edilecek. 

~~l{ 
~be ARA, 22 (Husus!) Jta. 
~işi~ı:erg\afüde yapıllıeak de· 
~lltııik hakkında ~1ali~ e Ba· 
~ rıca bir p!'oje hazırlan -
~~n biklimıiştim. Pro· 

P.tah '1itttih 'ş\ıdur : 
d~1 &Ut hllknmetin musaa· 
ıl\et~: "1tJea1 ve ul\1s1er ansı 
\•e bu 7r 'Jldnayirler, sergiler 
~ll'qnc~ &rd.an temin olunau 
ıırı k arıa işçi kullanmakeı· 

6tıdis · 
~ lld .ıne veya başkaları· 
u· tnaı 
'"~ ~l5yi bızzat \'aya 

eı "e 8~ Oh1fırtt llilt!St lfratliy1e 
"
1
6tle i lakla veya bedeni kuv
lll'ıL ş er lll ki . 

'4& ~l 8 ne ıle tezgB.h-
\ıe btrıtk:~Şan el sanatı erbabı 
~ll, 8Jlor e o'turan fiileleri ko· 
tlll'ıtı t ve 0 tnsuh musabaka· 
IJI\ t 6Ş\7' k 
~ ka'Yıtı ı 

1 
ve mUkilfatları 

ar 8 kazanc vergisi-

ne tabi tutulmakta. beyanname 
usulü muhafa1..a edilmekte ve 
verginin haliiki matrahı bula
bilmek için karine usulU ilHtiıs 
edilmektedir. 

Beyanname muhteviy'1tı 
karine usuliyle bulunacak mat 
rahdan az olursa karine usulU 
çok olursa beyeniiftme ust'ılU 

matraha esas olaooktır. 

Karıinede esas beyanname:. 
ıye Ulbi ticaret erbabının bu
lımdt1klar1 yerin ghyri safi 
i rathtrı, Çitlışflrmlderı ameıe 
ücretleri ve aynca ma'ktu bir 
R<'.sim olacaktır. 

Şirketler, milesseseler, ti
cari ve 'Sınat teşebbUs erbabı 

karine usulü için muhtelif sı· 
mflnrn ayrılmaktadır. 

Fransa Konseyi fevkalade içtimaa çağırdı 
--------- __ ,. .. _____ -- - ~-

Toplantıya Dışo.rı işler Bakanımız Baıkanlık 
Edecek. Dünya G6zü Uluılar Kurumuna Çevrildi. 

Önüın üzdeki yıl buğday 
ihtiyacını 

Biztlen temin etlece k 
ANKARA, 22 (Hususi)Buğ

day istihsall\tımız artdıkça hil
kOmetimizlıe dış pazarlarda 
sUrUmUnil temin için aldığı 
tedbirleri genişletmekte ve 
buğdaylarımızın kalitesinin kuv 
vetli oluşu müsbet neticeler 
vermektedir. 

Buğdaylarımız bilhassa Al
manya'da çok büyük Rağbet 
liazanmış ve şimdiden istekler 
başlamıştır. 

Yeni konuşmalara göre 
Almanya önilmilzdeki sene bü
tün buğday ihtiyacım yalnız 
Tilrkiye'den temin edecektir. 
Ziraat Bankası geçen mahsul 
yılında buğdayları sevk ,çin 
vagon bulamamış ve mUşkil· 

ıata uğramıştı. 

Haber aldığıma güre Ban
ka ünümüzdeki sena gime ay
ni müşkülAtla karşılaşmamak 
için şimdiden tedbirler almakta 
ve lazım gelen makamlarla te· 
masa ge'Çmek\edi r. 

BALO 
C. H. f, Balosu 4 
Nisanda verilecek 

Cumhuriyet Halk Fırk8sı 
viliyet ve kaza idare heyetleri 
toplanarak 4 Nisan Perşembe 
gUnü akşamı Mersin Tiiedar 
Kulilblinde bilyilk bir balo ve
rilmesi onaylanmıştır. 

Bu balo mevsimin son ba
fo8u olacektır. 8elonun di~r 
balolardan bambaşka ve çok 
~ğlenceli olması için müteaddit 
komiteler teşkil ellilmiŞtir.Her 
komite kendisine verilen i~r 
Uzerinde çalışmaktadır. 

Balo esnasında monolôğlar 
s'3ylettec-Ok nlıtilaraiar \/~ eğlen 
celi piyangolllr olaeftktır. 

Baloya gelenlere bir kaçta 
sürpriz yapılacaktır. 

Evvelki gün Balo tertip 
heyeti ve nyrllftn komitete'r 
ayrı ayrı Hillk Fırkası binasın 
da toplanmışlar ve bu iş için 
aralarında görüşmUşlerdi r. 

PARİS, 22 (A.A) - Fl'ansa seyin derhal töplanmıya davet 
Alman kararı hakkında Uluslar edilmesini isteyen Fransız feb-
Kurumu konseyine milracaata liği buraya gelir gelmez telgraf· 
karar v rdiğini dün akşam la Reis Tevfik RUştu Aras'a 
telgrafla Uluslar Kurumu Oe· bildirilecektir. Rüştu Aras kon 
nel kfitibliğine bildirmiştir. sey arkftdaşlariyle )stişare ve 

Talebde Uluslar Kurumu konseyin içtimaı için bir tarih 
statolarının 11 inci maddesine teklif edecektir. MalQmdur ki 
istinad etmekte ve statoların 

16 ıncı maddesinin son fıkra

sı da zikredilmektedir. 
16 ıncı maddenin son fık· 

rası suçlu azanın Uluslar Kuru
mundan çıkarılmasını istihdaf 
etmeKtedir. 

CENFVRE, 22 (A~A) - Kon-

konsey kilnunsani devresinde 
azanın f evkİllllde toplantılar-

dan en az beş gün evvel haber· 
dar edilmesini kararıaştırmış-

hr . Bu içtimaın 28 Mart'da ya· 
but 1 Nisanda olacağı tahmin 
edilmektedir. 

• 

Tayyare Cemiyeti köy ocak 
teşkilatı ilerliyor 

K:uzucubeleıi Röyleri 4 dcak mıl\takasına ayrıldı 

Teşkilat Komitesi Cuma Gana K6ylere 
Giderek T eıkilô:tını kıırdu 

Mersin Tayyare Cemiyeti TUrk milletinin bu yoldada 
idare heyetinin Mersin köy1e- düşmanlarından ve komŞu mil· 
rinde teşkilat yapmayı karar letlerdeıı geri kalmamnsı iCin 
altına aldığını ve geçenlerde el birliğiyle çalışması iettb etti 
Elvanlı nahiyesi mıntakasında- ğini bildirmiştir. 

ki köylerde teşkihit yapıldığım Bundan sonra nahiye teşkili 
yhzmışllk . tlının ne şekildeyilpılmllsımuvafık 

22 Mart Cuma giinü de Tay- olacağı görUşilfmilş ve köylerin 
yare Cemiyeti Reisi Fuad, yakınlık ve uzaklıktan göz ö-
Teşkilfit Komite Reisi .Jantlar- nüne getirtilerek dört mmta-
ma kumandanı binbaşı Arif, kaya ayrılması karar altına 
Azadan Gümrük başkatibi Esad alınmıştır. 
Ye Cemiyet ve Ziraat Odası Bu karara göre ; 
87.asından J<~min nahiye ıner- Birinci mintakaya K'\ızueu 
~rnzi olan Kuzucu Belen köyü· Belen, OHun, Kuzucu, Akarea, 
ne gitmişlerdir. turunçlu, Kara Hacılı, Takanlı 

NalHyeye merbut köy muh- (merkezi Kuzucu Belen) 
arlarınden Ve ihtiyar heyeti İkinci mıntakaya Erçel, 

tiyelerinden çokluğu merkeze A.pslm, Dermr ıŞırt, Surltiı~s 
gelmişler ve mekteb binasın- (merkezi Erçel) 
Ha Nahiye MÜdilril Mitat'ın iş- Oçuncil mıntakaya Aslan 
tira~~ M~Uk bir toplantı ya köy, Sadiye, Tırtır, Deynek 
pılmıştır. fmerk~zi Asl!nköy) 

OfJPDiy\jt lteftYl ilf!Wt~ DördUncU mıntakaya Dim· 
tayyare Cemi~tiriin yapbğı ier, iK~yer, f\ndıltpıan ~t· 
kıymetli hilliM~, dttnya 
fayyflrecHiğinin terakkiyatin· IC:ezl (Dlnt~r) ithlt -eaifttilftir · 
c\nn ve bundan sonraki savaş· Merkez nahiye heyeti intiha-
ıeraa yura miidafaasında ya· bında Reisliğe Nahiye mildOrU 
paca~ı ~tl4rli yarlbmlefoüa-6, Milat ve kAtibliğe milallim Ş6v-
Tayyllre azhğ\ndan uTuattn ~~ ket ve Y8di köy m\ıbtiln seçll· 
receği fenalıklardan, zehırlı miş te dtfer mıntaka1ardft 
gazların bir şehire yapacağı 
kötülük ve tahribattan bahset· mıntria merk'ez1erinde toplB· 
miş, biltUn milli ve vatani mil- mlarak aral_nrında iş bölUmü 
cadelelerde acuna hayret veren yapılması onaylanmıştır. 



\\YFA: 2 

A~ana Spor 
1 

Toros Spor 
1 

Gt·crıı \ ~.-:zınıızda .Ada . . 
na -~lpr·sirı lakuıılarırıırı 

ıuaç yupat~a~lanrıı yaı

uıışllk. 

C u uı a g ii 11 ii . \ d a 11 :ı spor 1 

la Mflrsin f,lnıaıı Yurtlu 
Mersin s:ılıasında \'e ~ler

:-iİll ldnwn Yurdu iln .\. 
elamı Toros Spor Adaııa 

. alıa.,111da karşılaştılaı·. 

ı\danadaki mac ~Jersi11 
• 

\ ' C .\elana ildnci ltlkıml.i 

rı a r a s ırı d a ol 111 u ş t u r· . 
~h1 rsirı İdmarı Yurdu kii
çlikleri hu miisahakayı 

hir·t~ karşı iki ile kazanıp 
a 1 ~ ışla nmışla rd ır. 

~IPrsirı saha .. ıııtla olan 
• 
mac da birinci takımlar . 
ara"'ında olmuş, ~t~r. in 

fazla sa~·ı ilr. galip gttl
nıislir . • 

Ovuucular arasmda 
N i'ısr~t hiri rıci tlrrN~P.de 

n 111 \' a ff a k o 1 nı u s l n r. • 
. Takımın her tarafını 

işletnıi.. , gol i~in fırsatl:ı r 

tı:~zırhı mıştıl'.Ürla u kıııcı y:• 
has yrri 11 cifi çalımları, isa 
hıılli ıw~lari\IP cok al~ı~-

• • 'J 

la rııuısı ır. .. 
Fdhivi ; vnıuan hil' a 1 

kırıcı, lt
0

hlik .. :li bir O)' llllCU 

ol:ırak ~<irüyoruz. Daha 
: " . 

la 111 hi r su rPtlP. hazıf'la ııma 

nıış o 1 arı; fellııDiin Lakınıı 

lelıiııe rnüteatldi l Stn·ılar .. 
k a ~· d tı ili r mi ş l i r . 

Mu ·tafarıııı gittikçt~ an. 

J:J,·arak 0'-'11:.ıdıuırıı ır()f'İİ\'O ., .1 ~ ;:, • 

ruz. «e•'Za» vı11·uşurı11 ç~~ 

kerken soğuk harılıhğı vH 

knvv~lli şutlari)le kondi
ııi hir Jalıa 

Kiiçiik Orhan; l>iiyiik 
macııı birinci devre ·inde . 
ePkiuuerı. ikirıci d~vresirı-• 1' 

cltı alılgandı . Şarulellr.ri 

g iizr J. .• 
· f s.l-Pnder ; bu oyn nda 

dalıa ğöriişlii : .. Nilrkinı 

giiı.el bir pas verişi, bir 
(Jola s~lwp oldu .. 

Yakup ; takımın orıa . 

~ında yii ksHlt~n btJşı, gög"'ii 
ile lam bir atlet olduğu. 
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Mersin i~man Yur~u 
7 

Mersin l~man Vur~u 
2 

rıu da gii. lt•rdi. ller tara-. 
fa koştu, akırıeılaranı mii-
1 euıatli yen heslPdi. 

lzzPl ; yanlrnıcı mev-
kiinde ılalıa muvaffak 
olclıı.. 

lliicrt'I: Hillikce ,·iik-. "' 
Stıliyor ... R.,ki lüzumsuz 
çıkışları k:ılmanıış .•. Kiı
ciik lllicı·t~I; hih iik dP.li. . . 
karılı olmuş, artık çok 
sert ve gPcilnuıı hir \'ar-. . ' 

dınırııfır. 

.\li ; Bu oyurıcu hak. 
kınıla SÜ)l~u~c~k söz, 
<e)'aŞ:t» darı başka hiı· şe)' 

olamaz. 
Faris ; Bi f'İ nci takı nıda 

\'e Pıt ru ii la im macta 
• 

<ı~ tH'>) :.lan Faris ; çok 
ak ırılari kt>sli. İsa hetli vu
ruşl"r yaptı. Kafaları da 
giizelcl i . 

Kalflci M~mt>I : Bir ıki 

dt·fa liiıtııusu1. cıkı~lar • • 
~·Hplıysa da ; he~· tati umu-
uıİ)' r,i itihariyle iyi oy

ıı:uh. hilh:ıs~~ k u v \'Plli \'f' 

lt>ltli~t>li hir Sııla \'aku-. .. 
lcıılı .. 

Jdm,111: Yurdu şıı n~s 
ıııi oyıuilariylt~ hir ılalta 

ishal c•ılc·r ~i ; ~lüst!CCel

tlir. 
Bu oyu ular : rt-~ıııİ 

oıırılaka hirirıcili~lt•ri mü. 
salwkalancfıı·. G .ı~· ı·i res 
mi lıir kuliip, bu miba 
Ua kala l'a gi f't' UH'Z. 

Cu k u ro \'a mrnta kası .. 
nıP.rkt1 Z lwy ... tirnle bir aza 
sı, Fulbol he.Y•~lind~ bir 
azası bulunan ~lf.rsin İd · 
man Yurduna ne kadar 
nı uza her~l vf~ mua veııel 
edibe yeri vardır. 

~etin 

Baı~a~anhk muamelat umum 
· Mü~ürlüğü . 

B:ışha kanlık mu amel Al 
umum miitliirHiğüoe Jsran 
bul ~laarif ~liidiirii Ali 
Haydar Glinver'in tayini . . 
)'iiksPk tasdi~len gtıçnıiş. 

tir. 

Nasyonalizm .f mp~ryalizmin 
Yıl~ızım Sön~ürebilecek mi ? 

-Birinci sayfadan devam-

Bu gUn dilnyadn « Nnsyo
nnJizm» hayatı başlamış bulu
nuyor. lıısanlar; biz bundan 
sonra istismar edilmiyeceğiz 

diyorlar. Esir milletler siyasi 
ve iktisadi istikJftlJarım temin 
için intikam hisleriyle ayak
lanmışlardır. 

Şimdi eferuli milletlerin 
gasp ve lahakkiinıle te
essiis edeu haksız saadet 
ve ref a hmı yık nıağa ma . 
tuf ihtilaller devresini ya 
şayoruz. 

.\1 iitlıiş bir mücadele 
haşlamıştır. Bu mücade
lenin varacağı nelİCe)' İ 

tahmin etmek pek zordur. 

M licadtıle t\yle hir ş~ -
~il almıştır ki bt~ynelnıilel 

sahada ik tisatl i münase. 
het üçte iki azalmıştır • 
Bu nuu manası şudur. 

Dünyadaki fahrikaların 
İİ(JLP. ikisinin kapanması, 
işlt~yen deniz ve kara uak 
liye vesailinden üçle iki
siııin durması ,·esaire ve

sairf-: bunun öuiine nasıl 

geçf'cr~iz. Bı~ hususla ka ıi 
bir şe)· süylenemPz ... 

llarple ıııi.. MiUetlP-r 
hidıirlt•f'İ) it: üıılaşarak IHl~ 

Bu )'Oltla harpte f.?n
rfllii)'or, aıılaşma da unıu 

1 u ~·o r. il a r p k u v v d !idi r. 
Yarııı icin iyi haıırlanrın . .. 
nıillt!tler lııkiııı olmak , 
t' fornl i ol ~H"a k yaşa ıu.ı k 
hakkını haiz olacaklardrr. 

Bı·ŞPr, gPÇP.rıkinclt~rı cla
lıa ruiidhişıir. Vest.tili har 
hive cok kuvveıliılir. Kar. . . 
sılanacJk harı1 cok can-
i • 

lııraş olacak ur. 
1918 tlt~ki galipler ~ah 

ta birer kahranıarnhr. 
Cihanda haşlayan ilıti 

lal, siyasi, idimai, i~ıi 
tisatli bir ihı.ilaldır. 

Beş allı cins maden 
bir pota içeri~inde izabe
ye verilıuişLir. 

Bund<ı'n cıkacak hali-.. 
la,· ı lahnıin mümkiin olsa . 
bile : Beşeriyetin hiulel'-
ce yıldan beri , miiesses, 
ahlaki, dini, siyasi ve ik
Lisad i müasseseleri ui vı-.. 
karak giriştiği ve yaşa-

makla bulunduğumuz ci-

Yapılnıakta olan şimendifer 
yollarıınız 

inşaat her gün biraz Daha 
ilerlemektedir 

i~vrç grupıı Larafıudarı 
yapılmakla olan şimtıracli. 
for lıatlarmın inşasına de
vanı edilmektedir. Şirk~
tin )'apnıakıa olduj{u ~ol
lnr iki kısurnla toplan
makıadır. Irmak - Fil~·os 

\'e Ffvzipa~a-Di)· ar·h··kir 

lıaılurı. Bunların inş:\suıa 

9 27 serıesi nele lıaşlaumı~. 

lı r. 

1111rı ela leS\'İ~' t'Pİ tiirahi
y •1 si i k uı a 1 o 1 u rı muştur· 

Bu k ı~ıoıda da r~rşiyrıl 
bilince .\nkaradan Fih'OS9 . 
katlar· şi m~ndif erit~ gidi .. 

lt1Ct·klit'. 

Pevzipaşa _ Diyarlwkir 
lıallı1111t işl~tnwğe açıları 

kısmı El:h:ize k :ulanhr · 

El:lzizden ilerisinıle 60 

'

> ·ı · ı k ilometrolu k hir kı~H11 
>il ~en~ nı ıa~·etııH e 

lu~r iki lıal La iknaal ~· vardır ki t~sviyei tiirabİ ... 
dilmiş olacaktır . . Aunlar- yel~ri ikmal edilmiştir ' 
Irmak - Fil~·os hallı kömiir fer~İ)' HI. yapılmaktadır · 
ha vzasuıı A ukara ~· a rap- Bunda u sonra Ergan• 
ltılmrktedir. madeuine kadar :JO kilO' . 

Fevzipaşa-Oiyarbekir metroluk kısmın trsviye• 
hallı Ergani ruadenirıi liira bi\· ~si de bir kac a)'9 

" . 
drnize bağlı~ acaltır. 1 r- kadar ikmal edilecek \'6 

nıak - Fil~·os lıallmın 300 \'az nihayetine kadar feri 
k iloıııet rol ıı k k ı!'nı ı lıi 1- l Şi ya ı E; ga ııi ıııa eteni ııe 
nıiştir. 100 kilomelrosu- ı varmış olacaktır. 

=--=--=:--==~~=-==-========-'~= 
•lal de\Tesiııin hayat pola

srndan rw gihi hir netice 

Vflrebilectı~irıi ıalamin ~\'-.. . 
IP.nwk ~ok !!İİclli r. 

• •2 • 

.\laamafılı lu~~wrin bin-
• 

leı·c·~ yıllarcfarıberi uğra

şarak, diclirıerek bir cok 
• 

fodak:lrlıklar ~· Hpar·<1k ıe-

nıitı edd>ildiği le~aıuiil 

da in•leı· i ııi g<iı liıı ünde 

lutnrak )' a~atılnıış hu aza
nıtıtli ilıtil:ll devresinde 

vannın , heSP.l'İ\'et icin . . . . 
da la a ii m i t \' e r i c i b i r tfr-

v i r do~oracağrnı ve lwŞP.· 

rin bu ucuncii clöııiiru 
• 

ııoklasiyle dalıa uuısul hir 
larilı ya~anıağa haşlaya-

ı 

cağım tahuıirı •~yJeruek gP-
rek tir • 

Türk rııilltılinin bu )'3-

rwk.i yerıi hayatta k\1\' 

vetli bir mP.vki~ sahip o· 

lahilıııesi icin Cunıhuri-• 
~' +ıl rt>jinıiuıi1.in ne derect1 
i)' İ çulJşlığını maalesef 
vı k lıruızın darlığı mlina. 

sebetiyle başka bir giine 
hıra km ak meclJurivelin-. 
d ... ,. it.. 

" 

-Billi-· 

Film RejisöriJ 

Vedad Ü rfi Sahnede 
ıı· 

Anadoluda bir film kurnP9
11 

yası namımı seyahatte buluP8 d 
ilk Ti\rk film Rejisllrll V~8 

8 
Ürfi Yapılan davet uzerJ~11 şehrimize de gelmiş ve dbS. 
Akşam Nureddin Gencin ·r 
şmdn bulunduğu izmir şe~11e 
Tiyatrosu sanatkilrlnriyle 98 

de gfüiinmüslür. ... • urı~ 
Vedad Ürfi bir kaç g 

k:ıdar Avrupn'ya gidecektir· 
11 Şehrimizde kalacağı UÇ gOr· 

içinde kdndi Eserleri oY118~1rıi 
ken baş Rolleri alması dileı1'1 

de kabul etmiştir. .,. . . ·ır dtıı 
Bı r çok fılmlerde mı 1 dJ• 

gularımızı taşırarak AJkışlB .,,, 
bJP 

ğımız bu Tiirk sanutkurı111.fl1i· 
zat sahnede görmek M0:51 fır· 
lere tesadiifiln verdiği bıt 
sat olmuştur. 

Türk-Bulgar Ticdret anlı.-• 
ı l 1 T .. lv· ..... IJtıl 
~tan nı - ur .11 

trar ticaret ruuahedesi•''. 
n ·ıw 
ıulicltleli 12 nmrll:J bl ,,r. 
"i i~in iki av u1auh•1'~ 
" ~ J • 9fıt!" 
Pa vlof t.ir ticaret uıtJ li-
dP-Sİ akli için hiikurııe'sf' 
miizakereve "irişecr.k 111 • n . ı·ı 
rıi zamanda Bulğarıs 'Jı1 
ho~azlar ko111i:9yorıt.1" 
temsil ~decek tir. 
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.Askeri ınerasim 
Kanunda iki fıkra 

tadil edildi 

Türkofisin Günlük Telgraf 
Haberleri. 

Türkofis Raporundan : 

Kısı Okanomik Duyumlar Mersin 
Piyasası 

~-~• .. e • Avrupa borsaları 
A1ıkara - .\sk ... ri me- 20-3-35 de ~apanış Ci-

rasiru lu linwt rı a r : ıesinin vatları : 
"' 

on btışiud ma cldesi ve PAMUK - Liverpool 
Zafer baJramı ka rıurıuna borsasında libre haşrna 
~öre lwr s~n~ 30 a ~ustas· Amerika pamukları mayıs 
ta yapılacak askeri .. mera- 6,04 temmuz 5,98 ilk teşrin 
Siuı proğrammrn ikiuci n 5,78 son kanun 5,75 ~llsır 
\'" C fıkraları deuiştiril- pamukları sakalaridis cin-
ı . o . 
•uştir • Hu fıkralar sun· sı mayıs 7,74 temmuz 7,72 
lardır : • son ~şrin 7,64 son kamın 

Tflbrik ziyaretlerini mii 7,62 Upper dnsi mart tes-
leakip bilumum garnizon limi 6,82 mayıs teslimi 6,67 

labitaru askerin muaverı~ temmuz teslimi 6,38 ilkt~ş-
~iıanunda içlima ~tmiş rin t~slimi 6,44 pens,tir. 
Ulunacağı mevdana gi - Ne\v-Vork borsasmda 

derler • • librta başma marl teslimi 
(lçlirna mahallinin eğer 10,66 mayıs teslimi 10,12-

~arsa se\·ir v~va askeri 10,75 tmumnz t~slimi 10,78 
ab· " --1 •de meydana civarmda j ı0,79 ilk lf>Şrin teslimi t0,40 
0 ıaıası miiraccalııır. Maa- ilk kanun t~slimi 10,48 -

•nafih maksada muvafık. 10,52 s~ntdir · 
~ir Yer i ıııi lıa bı mahalli lskeııderi ye bors2 sıııd:ı 
Uıuandamna aiddir ) 99,05 libre başına F .G.F. 

l Mahallin en yüksek as- sa~alaritlis cinsi şubat les-
~rı makam sahibi ve\·a limi 13,64 mart teslimi 13-

ierine ve~ il tayin ede~ek 67 mayıs l~slimi 13, 75 tem-
un•andan yüksek sesi~ muz t~slimi 13,88 F.G.F. 

"1uaye11e niıammdaki as- aşmoni cin~i şubat l~slirui 
~eri tebrik etler. Badehu 11,86 nisan le~limi ır ,90 

•9tiına mahallinde zabitan t~mmuz t~slimi 11,95 ey
~e erra, evv~lemirde bir ~ lt)I teslimi ı ı,sı tallarisıir. 

l'
8

1
1ka t~skil ederl~r. Ma- RVGO.\ Y -- Liverpool 

•a ı· · •n eu viikst~ k askeri borsasrnda 100 libr~ başı· 
'''ıt~ .. ı· . ti aıu sahibiniu n~ya y~- na mart le•s um 4, 10·4, 10 

1 ••e V~kil la)' İn t·dect'ği ı/s mayıs teslimi s.l tem-
s~~ıauttanın emri ve ltm- muz ı~slimi 5,2 ı/2 şi-
tl •le garnizonun en kı- lindir . 
b~ııısiz ıahiti taraf111da11 /atanbul borsası • 
~~~· i~.k gii ufl u u 1 u vi y~li 21-3 35 d~ Af yon kaba 
1 °•duruuzuıı lslikl<\l 1110 75) kuruşları 87.! kuruşa 
ı~~~ehel,!riıult~ k i ıuenk ihe - kadar 501 kilo 500 gram , 
i 

1 
Ve diişıuan ordusunun aqla yemlik 3 .kuruş 38 

haha ·ı k-. sı 6 ıwtic~le rıen Baş paradan 10 ton, biralık 3 

'İt '.'-8••daıahk muharebe· ~uruş 28 paradan 5 ton, 
•ın tar·ı · ·· k k b ... 1 k 14' k ı ıç.-sı yu s~ ses ugı ay sert 4 uruş 7,5 

ola •~a, veciz ve kuvvetli paradan 4 kuruş 30 para-
haı~:~ a ııla ıılı r • Bu iza • ya kadar, yumuşak 4 ku· 
Ylik • ~onra nwhullin en ruş 30 parada11 4 kuruş 
hib·Sek askeri makam sa 32 paraya kadar, mahlut 

ı ve~ k d t ku ... a vekalet eden 4 uruş 14 pari• an 4 l\U· 
Q)8 .. d • • L d L halk au Reısı cumhur ruş 25 paraya .a ar, e.st-

11,.. ·~•da tebcil:1t ve te- ra 5 kuruş 18 paradau 5 
~raıuyaı · .. k 1 "akı r. la ve şuh~da ev- k urnş 25 paraya 3( ar 

l•tır Çııa laktli~aua hulu- 989 ton, k.-pek 3 kuruştan 
~e .. · Runu natit.-akip as - 1750 kilo, Z~) tin yağı bi
t~. '. < varsa ) mektP-pler rinci yemeklik 30 kuruş' 
. ., ... , . d k 1 

' 
0~c l 20 '•ara an 32 uruaa .a-lQ._l ti\ ~ .ı yaparlar. Kı- r " 

htlarOrd~hlarma dağı • dar 5465 kilo, çakal 100 

~ • "uruştan 200 kuruşa ka · 
~ dar 6d. adet, ledi ıoo ~u-
llllltci Ecnne ruşıaıı 200. kuruşa kadar 
8 137 adel, kunduz looo lu• 

q q Akfam ruşıan 1200 kuruşa kadar 
AL(( Ecıanesidir. 31 adeı, tolLarca 200 ku-

ruştan ı atlt-l, porsuk 300 
kuruştan 60 kuruşa kadar 
589 adrt, sansar 2000 ku
ruştan 2400 kuruşa kadar 
160 adet, tilki 300 kuruş
tan 850 kuruşa kadar 13H 
adet, tavşan ıo kuruştan 

i!i kuruşa kadar 8592 adet 
zercleva 2100 kuruştan 3200 

kuruşa kadar 59 adet sa
tıl nuştı r • 

20-3.35 de ihracat ol
mamışlır . 

/zmir berıaaı 
21 ·3·35 de buğday 3,50 

4,85 kuruştan 7715 çuval, 
arpa 3,25 3,75 luruştan 

263 çuval, fasulya 7,625 

kuruştan 30 çn val, akdarı 

3,~5 kuruştan 200 çuval 
satılnuştır. --·--
T uu·r Yoln T ıcih Ediliyor 

Tiriyeste yolunun, ih -
rac madd .. lerimizin en bü -• 
yük rniiştP-rimiz olan Al-
manya v~ merkezi Av
rupaya gönderilnwsi iizf>
rinde navlun , mahn ze-
ct~lenmesi ve zamamn ura. 
ruası itibarile cok zararla • 
olduğunddn ihraç malla-
rımızı ~önd~rec~k yt>ni 
,·ollar aranmaktadır ·. .. 

Allkatlar daireler bu 

Çekoslovakya 
Cekoslovak \' lİn lnhi-

u • 
_ __..... ....... . 

san biiliin istilıl:\katuu K.(~. 

memleket mahsulünden le p k k amu e SJU"P.S 

mira edecektir. V iiniin fi- iane 
\• atı acun fivatlarrndan \ ' ÜZ K 1 .J .. "'. apu ma ı 
de JO fada olarak tesbı l K 1 ,. ozacı par a11ıı 
olunmuştur. Koyunlarua iane çiititli 
adedi 470,000 den 750,000 

Yerli • 
çıkarılacaktır. 1,azım f(e-

Su~am 
len sermaye ithal olunan 
yiiulerden ylizde 1'4 - Fasul~·a 
\'iizde 1 2 bir taks olmak Nohut 
• / u . l 

sur~lile tedarik olunacak- ltıer<~1 "'~"' 
l Ku~ n~mi tır. Hiikt'ınwtP. yapı acak • · 

·· Kum cları teslimalla sırf yerli \' Un 

kullamlacaklır . .. Çeltik 
\"ulaf Cukurova 

Fransa ., ·.\ruıdol 
Frausa' şimdiki muka-

lJil ticareti idame ettir
mek iizere ltalya'ya bir. 
heyet gönderilecektir. 

• • 
ısvıçre 

lsviçrenin bütçe açığı 
30 !nilyon frank tahmin 
olunmaktadır. 

İskandinavya 
lskandinavva ülkeleri-

• 
lerini11 limon, porlakal ve 
mandarina ihliyacı son 

ACI c~k irtl~k ıçı 
• 

Toz ~ek~r • 
l~ahv~ 

Ca,· . . 
Kala\' .. 
Balı ar 
Arpa A natlol 

» Y P.rli 
Pirine • 
Kara biih~r 
Nişattır 

yıll=tr zarfanda artmıştır . llısır tları 
llu arllrma tlevam etnwk· Çavdar 

K. 
42 
41 

37 
35 

... s. 

2-37 .5 
l ·87 ,5 
9 nO 
9 
4 
7 
6 
4 
6 
•) -

25 
7fl 

50 
50 
87 
9• ... o 

27 50 
38 25 
100-99 

240-230 
190 

90 
3 25 

287,5 
15 50 

85-86 

16 

2-75 
2 50 

tedir • &eım• ş.11. r 20 ı.ira ıo K . 
laaclık&a • 't 

italya ,, ,, ~cn~()i 23 Lira 
hal ya bir mey Vf. )·e- » • » çu vah 20K. 50 

tiştiriciler birliği tesi~ ed~ f> ;ı; t \' 1. 9 r.() 
ı. • 8 ı.· ı·ır· 1 1u,.,t a\' ~r ı ... "' 

Cel\llr. • fu ı· u.'r .•,om,. ~~Si Limon. lllZU ·ıo 
hususta yaptıkları tetkikat gayesı ş~ ıa 1 ısu a~a ım t~ş , . . 
nelİCf.Sİnde en iktisadi v~ vik f>lmekteclir. Sabu11safı ı~yt111 V. 2f> 50 
tıu kısq \'Ol olarak Tuua •> ikirusi 23 
)'Olunu ~tıçmişlerdir . Ankara Tarih, Coğrafya fakül· incir ~o den 11 

Öuiimi!z~e~ i sen~ ilıraç l88İ hakkmda kanun. 1 ~ıc~ Kep~k 22 
maddeleranuzcleu bırcoğu ·' k . 1 'f .1 .. Kahrı » 

• • • rall arat a arı ı -cog- . 
Tuna yohle ruerkezı Av- r f k··ı . ., I ___ ,.. 

. raya a n t.esı .uru ması B T 1 .. fi 
ru pa memleketltırıne ve 1 .. ., 1 K-ı .. 8 k Dfll lıJI iri . . ıal\l\llH a u tur a an. 
Almanyaya ıhraç etl;le-
cekıir . 

Yani Adam 
. ..... ..._ .. 

64 ürıcü sayısı çıktı . 
fsmail llakkı'nın (fiirkiye 
okumuyor) V•~ · toplu t~dris 
tekniği başhkh yaıılurı 
var. Cami'uin siyiisal ya
zısı Yunan ihlilalinin ic • 
)·faziinia g:tsteriyor. Vah-
det Htiltt>~in <E~k i ıleğt-r
leri baltalarken) tliye de
ğerli bir estitik yazısı gös
t~rivor. Ressam Ari( Be-.. 
dH'nin maaş yeri repor.Lap 
okunacak ya~ıdır. y usur 
Akim kültür bttkanhğmdan 
ne istediğini söylüyor. Ah
m~t t~~ romamnm lttfrika. 
sı devam etlivor. f brahim • 

hğ• bir kamın ılroj~si 
hazırlanmıştır. 

Proj.,ye güre Ankara
da ı Haziran ı 93u gii • 
niinderı haşlumak iizere 
bir tarih çoğraf ya fak iil
tesi ~urulacaktır . 

Fakültede talebeden 
ulanacak okutma, şehad~t
namt', yoklama kayıd ür. 
retleri miktarı ve bunla
rm nasıl toplanacağı Kiil. 
tiir ve Maliye Hak&nhkla
rınca kararlaştırılacaktır. 

--------------------T .. k.a y Sarıyer kayıuaka-
muun yaptığı işleri aulH 
tıyor . Bu SB)'ıda Sedat 
Nuri ile Zakir Sıtkı'nm 
karikatürleri ve Ari( Be
dii'nin r~simleri var . 

--·· ....... 
lsla11bul 

21 - 3 - 935 

Tiirk alt.unu 956 

602-25 

79-51-12 

ist~rlin 

Oolar 

Frank 

Liret 

12-06 

9-57--80 

YENi MEBSll 
Nüshası 5 kuruştur 

Aboae~ 
Şeraiti l 
Sene tik 

Altı aylık 

Üç aylak 

Tlrldyt 
için 

Hariç 
için 

1200 Kr. 2000 Kr. 

600 1000 

300 500 

Bir aylık 100 yoktur 

Gtball ıçmif ~yılar 20 Kr. 
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T\!!JQKiYe 

l1RA4T 
~~~~BAN ~AS ı 

EN BÜYÜK 
EN UCUZ 
EN SON 

Moda Eşyanın Yerli 
Ve Avrupa çefitlerini 

Ferit A. çelebi 
Müessesatında bulabilirsiniz. 

Fiyatlarını tetkik ediniz . 

Biripci taksit peşin (iki imza ile) 
üc taksit/ede verilir . 3-1 O 

' 

·~=========~· 
SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civanndadn 
il ~r ut~\' i EczH v i .. 

LıbbıyP, Yt•rli ve A\•-
rupa uıiishılazeralı bo
luuur . 

·.-:=======· 
................ • • 

1 

ı Yani Mersin Matbaası : • • : . mücellithanesi : 

• • O 11:~tdıuiş, ımrcuhsu- • • • • • mış, f t-!rSntle kitapla- • 
: rmızı iş~ ~·:ıramaz de-; 
' • ı · .. 6 ~ • ~· p alıua)·ı111z. ur~tm • 

1 • size lazım olur. Kitap • 
ı<• 1 1 ( l ...• • aruuzı, • e ter er11a:1~1, • 1: rniic~lliı h:ı n+>nıiz..- ~ön-: 
I • df'!riuiz. • • • • • llt•r rıevi kitap ve • 

: defctırltır şık, zarif 111~: 
• tiu \'~ ~. 11llaı11şlı oh•- O 
•. · ı . • 
• raJ\ ml t<:ııır. • • • • • •••••••••••••• 

Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti· 

yorsan Tayyare Cemi
yetine aza ol. 

Mersirı Ticaret ve Zahire Borsası 
23-3-935 Cumartesi günü borsa satiflan 

Maim cinsi 

.\rpa 
Bn.trcla v 'a u.". :"_) • • rı ~ 

" ,. . 
\ 

Nerenlıı.Mab~uhı lıllKTARI F. I 
Oldugu J[. G. - I[~. - 9, 

Anadol 300001 3· 25 
45000 2 5 

ıiOOOOO 2 70 

,.. \ .. 

ŞElt.\IT 
="'-::ı::::::::::i:~=--

1 ho(tw. 
Toprakkal., H. 
Payas vu pur 

re3 B~~ük Ta;~:;e ~, 
~ Piyc3nğosu 

On Se~izinci Tertip Altrncı Keşide ı,ı 
ıtl 
ffi 11 Nisan 935 tarihindedir. 1 
m Büyüi{ ikrnn1iye 

L 
200,000 Liradır . J 

Mü~dfat So,ooo Liradır . 
~ ElllB58ei::5:3!3ı'eı :!9•Dl!ıF-3E=ı ~= E3 

' 
~ · ı 
ı®Halis Esans - Losyon 
m1 V E 

ı 1 Gençlik Kolonyası 
1 ~ Sayğı de~er alıcılarımızdan gördüğümüz 'kiymetlf 
~ teveccühlere bir karşılık olmak tıl're hu defa N~t vt! 
fğg fransadan her nevi ESANSLAR g~tfrdik • 

- Gençlik Kolonya ve Logyohlifımıırn ~6fdU4'fl t~~ 
rse herkesin mal•mudur . 

-------------------r.;11 Bunlardan ba;ka lidf'et evimizdd l<IN!fltler diş tqtW-. 
I!:::! şık ve temiz geymek ve y11şaıtıak isteyenler için her çeılt 
~ gömlek, yaka çorap mendil vf! buna benzer tuhafiye çeş'itferfm";i 

1 v;;U.~ıınız T ııniz Ve Ia;jf Jiaılarıaıız MDtiili 
lğg · nlKKAT : Kolonya ve Losyonlaramız· 
~ daki A. Hamdi etiket.ine dikkat ediniz . 
~ Taklitl~rİll(fou Sa~u.mi1.. 

liill Adres: Oilmrük meydanında gençlik kolonta• amili 
l!::! A Hamdi . 

~fiımlliilımlımlilffilliliilJIUi1 

-~ •• 
,~ KAYA-DELE 
~t) 1\1.IENBA SUYU 
;J.(j ) Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletinin bu suya ait 

~,J' TAHLİL RAPOR. U 
·. . 
~ GörünUş ; Berrak Kolevıye t (100 sm 3 suya sarfolunall 

~~-e_ı No. ı O Hcı mibtarı) O! ım :1 
~ Renk ; Renksiz Mecmu sertlik derecesi (fransi~ 1,5 

1 Koku : Kokusuz Uzvi maddeler için sarfolunan movet-
lidilhum2a ı ırede 0.40 or. 

Tadı : Lltif S01fat ( Sö 4 ) > 0,0033 Ct· 
Klcr ( CI J > 0,0074 

ı
, Teamül : Mutedil Nit,.at ( No 2) > 0,0010 

Nltrit ,, Yok. 
( ci 33 ) AmonyaK ,, Yok. 

1 UEPOSU: )lt·r~ı·• Pa .. laha11Psi ,.,. lıitişi~

dekt liiliiueii Miic ıhit diikkauuulathr. 
~ 16-50 

~
-"' ~ "" . 
~~-~~~fi~:· }.~·· "' 

'---:. ::"'~ y ~ ~ ~:t"J. ~ 

· Faydah 'itin 
• 

Torosl:4rm et~f,indtt '"u hiıülWtce Larnnsnıe 

harı küphcasrnm 93S seıu~i mevıimi Zürf.uda UllP.~ 
Bakkalİ\'t', Kah-.·~. Lokanlu ve Furunları iô.llfa 

• ı ~ 

<~t\kıir • ·~ 
. Ru kArh iş i~n talip olanform ŞP.raiti ahtllli'lt ~·~~ 

Konya Rfp,-'Jisinde .. ahr\ zade hı ti19 O 
ea:ııları. 4-'J.~ 

Ut' ,, · r 

Y~nl lierlltr .Vafbdaaı - ~ltftt 


