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C. H. Fırkası Tarsus'ta Bir Okuma Evi Açtı • 

Yunanistan'da ihtilal Çıktı. 
-

Asiler Zırhlıları ~ Ele Geçirdiler. Avarof 
harp gemisi Pire'yi Bombardman Etti . 

~-~-~~-~~~ ...... ~--~-~-.:...~~-

1 htilali Venizelistler Çıkardılar. Venizelos Sorguya Çekildi. 
A. A.TiNA, 3 (A.A) - Atinu \ ATlNA, 3 (A.A) Hükumete ra teslim olmuşlardır. HUkOme 
Jaı~ hil?iriyor =. karşı isyan eden 1.abitler gaf- te 8?dık kalan kuvvetler şehrin 

la n akşnm Teı snnede Pa- ıetten istifade ederek Salay bakım noktalarını muhafaza 
ı Shras taraftarı 7..abitler bir tersanesile harp gnmilerinden altında bulunduruyorlar. Fesat 
~~t hareketine teşe?.büs et- 4 tanesini de ele geçirmeğe orduda temamile bastırılmıştır. 
t'Jl ş erse de h.u teşebbus ~astı- muvaffak olmuştur. Bahriyede asilerin eJinde bulu 
hlk~ıştır . 1 fükumet vn?.ıyete Çokt be . d' h 1 d .. nan gemilerden ikisi istiyerek 

ırndir. Bütun memlekette • an rı ır azır an ıgı . . 
tam b' .. . anlaşılan bu teşebbüs Atina ve teshm olmuş ve Tersane ıle 
t . ır sukOn hilküm sllrmek- d'" 'k" · · d k edır. sair şehirlerdeki Askeri gar- ıger 1 ı ?emının e pe · ya 
'ltı A~lNA, 3 (A.A) Salny ter- nizonlnrındn isyanla bir arada kında teshm olmaları beklen 

esınde bazı zabitler fesat vukubulacaktı. Atina'da zabit- mekte bulunmuştur. 
~karrnak teşebblisUnde bulun· ler Askeri isyan ettirmeğe mu SeHlnik'te bir isyan çıktığı 
uşıardır. Hilkuınet isyanı te- vaffak olamamışlar ve fesat na dair olan haberler Resmen 

lrıarn·ı t k · l li 1 e bastırmıştır. Asiler tes Erbabı gece geç vakla kadar e zıp o unmaktadır. 
~muştur. silren bir tilfek ateşinden son- [ GeriHi 2. ci &ıyfada] 

1'ütün 
hionopolu 
Suriye'de Monopol Bir 

Mart' da Başladı 
. ••*' 

tntuliA.LEP, (Hususi) - Yeni 
itibarı rnonopo\u bir Mart'dan 
iptid ren başlamış ve Temmuz 
~er ~sına kadar Monopol şir
ctak1. ıle diğer şirketler arasın
ere 1 tasfiye muameleleri sona 
edi~e~ 4 ay sonra filen tatbik 

nıış bulunncaktır. 
kaı Monopol şirketi haricinde 

an · k k1ıı,ı Şır etler, Mayıs sonuna 
""'48r • bile ıınalfttlarma devam ede-

me %k Ve O tarihten itibaren 
%k~cut~arını Rejiye devrede-

erdır 
Ve · . 

•lrıe nı ınonopol nizamııame-
'rıca~öre, 935 tütün ekimi için 
rtıış b 934 te ekim ruhsatı al
t'i} tlluuanlara miisaade ve-

6Cek b 
&e trı • unun haricinde kim

'tlUn 1 8 amıyacaktır. 

81trniyen Dava 

Ven· 
ızetos'a Suikast 

A Davası 
letitı~ina'dan lstanbul gazete

V Yazılıyor . 
~"nrneniıeıos suikastı davasına 
~ edilrn· r Şahit ışır, Muhakem~-
tıp dokt olarak dinlenen adli 

~,u,1 ~;". Yorgiyadis Veni1.e
Otornobild dıse gecesi bindiği 
\ıatılıırın e bulunan fişek ka
ttın Silahın such1lardnn Fasula
t.yıt e"ı 111~8~~ çıkmış olduğunu 

~ ,, ernışıır 

ltıekı~~~~~erney~ devam edil-

Tarsus C.H. Fırkası 
Çok canlı çalışma gösteriyor 
Bir Okuma. Evi Açıldı • Taraua llalkı bu 

kültür yuvasına yakından baflılıkgöateriyor 
Tarsus Cumhuriyet l lalk 

Fırkasının bu Yıl çalışmalarına 
daha büyük değer verdiği gör
düğü işlerle anlaşılmaktadır. 

Geçen devre intihapların
da Reye iştirak edenlerin nis
beti Yüzde 78 iken bu devrede 
nisbet Yiizde 85e çıkarılmıştır. 
Gerek Belediye ve gerekse 
Saylav ve Umumi ~ıeclis seçi 
minde görülen bu alaka halkm 
siyasal duygulaı·ının olgunlaş 
masile beraber Fırka çevirgen 
terinin de hu isi ehemmivetle . . 
kavramalarından ileri gelmiştir 

Fırka Yapısı içinde Yeni a 
çılan Okuma Odası Yilz güldü 
rücü bir durumdur. Fırka kaza 
heyeti başkanı Ziya Uygur 
bu işi yakından takip etmekte 
olduğu gibi Tarsusluların ken 
disine büyük saygı gösterdik 
leri Hidayet'de Okuma Odasına 
vücudunu vakfederek çalışmak 

tadır. Bu kültür Yurdunda bede 
nen çalıştığı gibi bir Ç{)kta kıy 
metli kitaplar hediye etmiştir. 
Hidayet kendisini Okuma 
Odasında bulan Arkadaşımıza 

şu i7..ahatı vermiştir : 
«-Okuma Odamızda mev 

cut kitnplnrm bir kısmı eski 
Tarsus, ~l .. hmet Ali ve Mısırlı 
Ayşe Sıddıka kütilpanelerinin 
kitaplarıdır. Bende buraya bin 
cilt kitap hediye ettim. içeri 
sinde en eski Eserlerde dahil 
olduğu halde Uç ynz ciltden 
fa1Jn tarih kitabımız varclır. 

C. H. F. Tarsus Kaza Heyeti 
Başkanı Ziya Uygur 

Şimdi bunları tasnif ile uğraşı 

yoruz. Tasnifde umumi kütllp 
hanelerde tutulan mmlü takip 
etmekteyiz. 

Burada ilim ve fennin her 
şubesine ilit Esesrler ayrı ayrı 
bulunacaktır. 

Okuma Salonumuzda Harb 
Umumi içinde İstanbul geze 

1 

telerinin tamam koleksiyonla 
rile İsti klftl Savaşı ve Cumhu 
riyet hükQmetimiz 7..Bmanında 
çıkan gazete ve mecmualarında 
koleksiyonları mevcuttur. 

Bizde bazı kitaplardan bir 
kaç cilt mevcuttur. Bunun için 
biz Yalnız birer tanesini bıra 
kacak diğerlerini başka kütüp 
hanelerle mubadele Edeceğiz. 
Bu suretle hem bit.de kitap 
çOğalmış olur ve hemde diğer 

Bulgarlar gene başladtlar 
Trakya'ya ı 2 Tren Asker gönderınişiz 

~-

Bulgar Gazeteleri Şimdide Yunanis
tan' ı Bırakarak Bizden Bahsediyorl<ır. 

Sofya·dan İstanbul gazetele
rine yaz1hyor: 

İki gUndenberi Bulgar mat
buatı Yunanlıları bırakıp şim

di de bizim Trakya'ya asker 
sevkettiğimizi, Trakya'yı tah-

Trakya Komitasının 

Azası Yirmi Bini 
buluyor 

kim edeceğimizi ve 'rrakyadn 
yeniden tayyare karargfthları 

yapacağımızı yazmağa başladı. 

Zora gazetesi Havas Ajansının 
Bükreş'ten aldığı bir haberi 
neşretti. Bu habere göre gilya 
son günlerde Trakya'ya yeni-
den 12 tren asker sevketmişizl 
Vu bu sevkiyat Türk BUyUk 
Erkfinıharbiyesinin hazırladığı 1 

yeni kuruluş pHinı üzerine ya
pılıyormuş 1 Kambann gazetesi 
biraz daha ileri gidip fstanbul
da her giln mütemadiyen Trnk-
yn'ya yeni kıtaat sevkolundu
ğunu, istihkilm 7..abitlerinden 
mUrekkep bir mütehassıs he
yetin ç.ok yakında çok bütun 
Trakya'yı gezip tahkimat için 
elverişli yerleri tesbit edece
ğini ve Trakya'da yeniden iki 
biiyük tayyare karargilhı yapı
lacağını yazdı. 

Zarya gazetesi Türkler E
di rne'ye asker sevkediyorlar, 

[Gerisi 2. ci Sayfada ] 

Atina'da çıkan hükumet ta· 
r:ırtarı Proiya gaz~te~inden : 

Trakya komitnsınm gaze-
tesi olan (Trakya), kumitnsı 

hakkımla şu hı:ıberlel'i vermek
tedir : 

Bulğaristan'm bi1tiln köyle
rinde Trakya koınitnsının teş

ki ıat şubeleri vardır. Bu şube
ler 200 Ü geçmekte, kayıtlı a -
zası da 20,000 i bulmaktadır. 
Komitanın yüksek icra mer
kezi her yerdeki şubelere mun 
tazaman talimat vermektedir. 

('rrakya) gazetesi de devam· 
h olarah şöyle yazmaktadır : 

Avrupa buhranlı dakikalar 
geçirmektedir. Galipler millet
lere yaptıklar1 hakslzhkları bu 
gün anlamıya başlam1şlardır. 

Kuvvetlerin müsavatı salınsına 
girdık . Binaenaleyh Trakya 
meselesinde muvaffak olmamız 
için Trakya komitası a1.alarının 
h'i tlin kuvvetlerini sarfetmr.leri 
lfizımdır. 

Suriye Fevkalade Komseri 
istanbul'dan Paris'e Hareket Etti. 

Komser Dönüşte Ankara'ya Uğrıya
rak Hükiımetimizle Temas Edecek. 

İST AN BUT,, (I 1 usu si) - Su
riye Fevkalade komiseri Dömar 
tel Toros Ekspresiyle şehrimi
ze gelmiş ve Tokatlıyanda ye
mek yedikten sonra Semplon 
Ekspresiyle Paris'e gitmiştir. 

Fevkalade komiser şehri
mizde Fransız Elçiliği Erkanı, 
İstanbul vilayeti namına Turizm 

1 şubesi müdürü, Emniyet mU
dUrlilğü namına komiser Nail 
tarafından karşılanmış ve uğnr 
lanmıştır. 

Fevkalade komiser yolcu
luğu hakkında kendisiyle gö-

kütllphanelerimiz zenginleşir. 
Tarsus halkı okuma Evine 

çok alaka gösteriyor. Bir çok 
kimseler kitap teberru etttikleri 
gibi daha bir çoklarıda tebenü 
vadetmişlerdir. Okuma Evinin 
bu duruma gt·lınesinde fırka 
mızın gfisterdiği alakayı saygı 
ile anarım . » Dediler. 

rüşen gazetecilere demiştir ki : 
« - Her yıl bir defa seya

hat ederim. Bu da mutad seya-
hatlerimden biridir. 

İstanbul'u tercih edişimin 
sebebi, yolun daha kısa olma-
sıdır. Böylece bir hafta kazanı
yorum. Bir aya kadar dönece
ğim. Gene bu yoldan geçecek 
ve Ankaraya da uğrıyacağım. 

« Ankaraya uğrayışınız 
ne maksat üzerinedir ? » 

« - Türkiye ile Suriye ara
sında mevcut iyi dostluk mü
nasebetlerinin takviyesi yolun
da bir ziyaret olacaktır. Bun-
dan başka Suriye'deki Türk 
EmUlki ve Tiirkiyede Suriye-
lilere ftid bazı Emlakin tasfiye 
sine dair Türkiye ile Suriye 
arasında bir itiUlfname vardır. 
Bunun tatbikatına temas eden 
bazı meseleler görüçeceğiz. Bel· 
ki l>ir

1 

aydan ônce dönerim.Baş 
ka mühim bir şey yoktur . » 
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iskan işleri. _,, 

Çaıntır Dercli 
-t--

Gün gtıçmiyorki ok n r
larmuzdıtn bir kaç şika -
y~l nu~klu bu almış olma 

yahm. Aş·ığı yulrnrı ayna 
dileğin ifade~i olan bu 

mektuplar şehir sokakla-
ruım bakımsızlığı, iç so. 
kakların diz boyu çamur 
olduğunu aulatmakda Be
ledi yeyede bir çok tarizler 
vollamakdadırlar. .. 

Geçenlerde bu şika)'t'l 

ı~r~ mizah ~·olluda olsa 
tlok undu~umnı İ«)İn araş-
dırma,·a hile ~ereklik . . 
gfirmi~·f.rek i~tek hakı. 
mından hak Vf•riyoru1 .• 

On hPr y~rrle böyledir. 
Belediyeler ~ıalkın soysal 
sıhhi ve medeni ihtiyaçla-

rım t~r.vaplamak mevkiinde 
bulundnkca isteLlerin .. 
ard,da alınmayacaktır • 

İşin Belediye yöniine 
gelince « Delik biiyfık 

yama kiiçiik » iöıünü ba
ttrlamamaiı.da mümkün 
değildir. ~lersin Bele(liye-

Avarof Pireyi Bombarduman etti . 

Paris: 2 (( A.A » -

Atinadan 'fan gazt>tesine 
~+>IPo hir telgr·afnameyP. 
~ör~ tay~·ar~lf~r İS~'an ha
li ndt• hu hı mua ve bir harp 
gf)misi Larafuulan çekil-
mel\le olau hir torpido 
muhribini iş görmiyP.c~k 
bir hale sokmuşlarchr . 
Hliktlmel i~~·an halind~ 
bulunan gemilerin iLaat 
edinci\·~ Ve\' 3 tahrib olu-.. . 
mıncn,·a kadar bombar-. 
chıtuan e•lilnu~~ini emret· 
mi~tir • • 

~IAnH\ : 2 « A.A »
•·ı·smi bir tebliğe nazaran 
Veniıelos taraftara ol&n 
askHri Z~\·at Atina'rlan ve
rilt•cek i~mrrti lwkliyorlar-. . 
ıh. Fakat hu işareti geti-
recek olanlar le \'kir edil
mislertlir. Veniı~losun ta-

• 
rafları olan gazet~ler ta
t.il erlilmi~tir . • 

Atina : 2 < ~. A. ) -
Atma a.;ausı billliriyor: 

R:.şbakan Çalttaris ulu
sa hilabeu aşağıdaki be
yanuameyi neşretmiştir. 

~azelelt~r (le hiikfımele 

larşı yapılnuş olau şiddet
li tenkilleri lak ibedeu is· 
\'an harekeli hakkında . 
ki hautı hareketini ilan 
etmesini t~lep etmişdir. 

Tersanede vukua gel
miş olan is)·an leşebhii

!'iÜndtın başka evdpıden 
askef'i koll~Ji ile Atinada-

ki tıfzun kıslalarmda da hu • 
kabil teşebbüsler yapıl ·-

mışlır . 

Bulfarlar başladılar 
- Birinci sayfadan artan -

Edirneyi yeniden mi tah-
kim edecekler 't» serlev
hası ahında şu baş ma • 
kaleyi y.aznıaktadır: 

« Loıan muahedesine 
ve Tiirkiye ile Bulgaris -
tan ara~mda mevcul rli -
ğer muahedelere nazaran 
iki hiikılmel hududun 
iki tarafmda on beşer ki
lometroluk bir saha~·ı tah
kbn PtmemPA'i ve oralar 
da asker toplamamagı 

taahhiil P.tmişl~rair. 

. \nkara, ·· · Trakya H

u~umi nıiifeuişi İbrahim 
Tali burada t. emaslarına 

de\'am ediyo ·. Bu temas-. 
larm Trakya için çok iyi 
ıwticeler verdiği aıılaşı-

1 ıy or 
· Her vtık:)lelle n <•laka
darlar hir.-r zatın i~tira-. 
kiyle bir komis~·on top-
lauarak Trak \'a hakkuıda .. 
laz11u gelen meselelfr gö . 
riişülecektir. Dahiliye ba
kaula~ı Trakya ıskau iş . 
1.-rivle \•ak11uln11 alakA,lar .. ., 

olmaktadır. Bütiin mese
leler dörl beş giin içinde 

hitecekl i r. 
~levcul muhacirler yer 

lt>ştirildikten sonra Bul
garistan ve llomanyadan 
bir çok muhacir getirile· 
c~ktir. Homauya hiiktiıue-. 
ti kentli topraklarındaki 
Tlir~l~rin yarı nrazisine 
\lakedonyadan gelen mu
lıaci rleri yerltışı irmiş, ya -
rısını da salm almıştır . 
Bu nıulıacirlrr mallar• ve 
paralariyle nıemlekelimi-
·ze gehufğt~ lMşlamıştır. 

Toplantılarına devanı 

ediliyor . 

C. IJ. Fırkası vih\yel 
ve kaza id·.u· · ~ he \'etleri 
İlt~ 11H lı iye l'Pish~ ri ve şeh· 
riıuiz fırkacılarından mii
laim hir kısmı diin aal 
on seki1.dP fırka hiııasıııda 
tophınıuışJartlır. Bu top
l:rnıııla fırkaııın mahalli 

\'aziyP-tlt•ri hakkımla git · 

rii~iilıuiiş VP. cleğer!i ka· 

ra rlc11· veril mişli r. 

Ev\'Plki giin de fırka 

kaza hf.yt-li toplamıuş; ya
pılan umum iııtihapların 

v~riml~ri tetkik edilmiş

tir. Bu smle ocak ve na
hiye inlihaplarında bazı 

de~işiklilder olmuş ve ça
lışama~·an arkadaşlar ye
rine ılaha fazla cahşabi .. 

• 

IPcekler secilmistir • . . 
Fırka ocaklarının inti-

zama girme~,i aza kaY'" . 
dwa ehenuuiy"t verilane-

si kaza ri~· aselinden n~•

hivr.14~1'~ tamim ~dilıuiş-
" 

tir. sunn eliude senelere 
ayralnnş bir Bayındırhk 
programı val'. Şehrin ana 
yollarının yapılmasıda bu 
program çerçivesi içinde
dir. 

Rahriyt~ lezgdılarında 

iki •1fıun höliiğiincle ve 
harbiye mekı~hiıule bazı 

beyin~izler hiikt'11u~ıe kar
~ı isvan ~lmislerrlir. llü -

Edirne de bu mınta .. 
kava datıihlir. Fakat iki 
gii~ıdenberi 'ffarkler Etlir- fazla seyyah ge- Toros Gençler 

Birliği. 

Belediye; bütçesiuiu en 

miihim bir kı~mmı Lene • 
Şirketi bor(mmı ayırdık -
dan sonra geriye kala -
nilede Belediye işlerini 

göriiyor ve biiyiik paraya 
ihtiyaç g(isteren progra -
mm taıbikine özeniyor. 

Fakaı ic sokaklaruı 
• 

yapılması bu program dı
şmda olduğundan bugiin
ldi durumla arattan uzun 

yıllarda geçse buna t-1 
siirülmiyeC8ği anlaşdmak
tadır. Her yıl bn me\' -

simde başhyan çamur 
derdi bu yıl Belediye 
aleyhine ) ğoıurların sü
rekli olma~n ylizünden ıa. 
ham&nül edilmez bir hal 
31dı. 

Program latbik edile 
ılnrsuH halk şimdi buna 
care bnLwnuasuu islh1nr • • • 

. .. . 
k t'ımel satlakalle miicadele 
eden asktwi k u vvetlerile 

vatan aleyhtarı l.-şebbiisii 

hast.ırnuş \'e elan vaıi -
yett~ tema mile ha~ im bu
lunmak ladır. Elen ulu~u 
tamamen miisterıh olahi
lir. iki 'ılılanluıri ir&ica 

Ol 

tutmak için bütün gay . 
retini sarfetmiş olan hii
met simdi nizamı ıuuha-

• 
faza ve elen vatandaşla-
rınm istirahatini lemin 
icin tahrikAteılara karşı 
• 

~iddetle hareket ~tmek 
• 
mecburiyetinde lnıhıo -
mak.aadır. bu nıüe-cıd~l..,de 
ölen ve ~·aralanaulara 
menıleket.in büıüu ask..,ri 
k u v \led~rini l.,beil eımek 
v~zifemiıdir . 

Atina : [ A.A J -
Gaselfllere naıaran Girid 
valisi; Venizelostan ten
disinin- na.ıiri efilrı olan 

ne~e dt~ asker sevketmek- tir111011in yollari 
de ve hu suretle Hulga -

rislan~.' ka.r~ ~·l~n dosl~~a Turist teşkilatları 
taahhullerını ılga etmek- rr.ı:. k L· • l 

1
. 

1 
'f" 

1
.
1 

..., 1. ı ur o,-ısın sorgu arı-
lfü ır er url\ ~r ~l ırne 
ga r.ııizoııu 11 u ıuı vveıl~ıı _ ı na ceoab verdiler. 
tlirı vorlar. Onların Edırne-., 

\' İ v••nirlen lahkin• edip . . 
•~t.miyecekleri heniiz ma· 

lfun fi.,ğilJir. » 
Uulgur malbuatanm bu 

sistematik neşriyatmdan 
hir şey auhyamıyoruz . 
Yoksa B,ılgarlar kentli -
leri luuludda tahkimat 
yapmak istiyorlar da işi 
muğalalaya ve "elveleye 
verip bu ~urt-tle yapa -
caklar~m giil.-,ınek mi is-

tiyorlar ' 

Sıhhat MddtJrüri1tiz 
Bir miiddetdenberi 

Ank&ra ve İstanbulda 
bulunan Villyetimiz Sıh
hat ve ictima1 Muave-

• 
net Mücliirü Doktor Rem-
zi 6önenc dünkü trenle . . 
şehrinıize gelmişlerdir. 

İalauhul - ~lemlekli-
mize fazla se)· ~· ah getir
me yolu ncl a bazı esasları 

kouuşmr.k üzere .\nkara 
rfıÜrkOfİSİnİn, ~Phrimizde 

turizm ile al~\kalı lt>Şki
latlartları hin·r ıııurahhas 
istetliğı ~· aıılıııışlı. 

Tiirkofis, ıoplantıdau 

önce tiirizm il~ uğraşan 

btitiin t.e~kilatlara birer 
tamim göıhlermiş ve bu 
iş üzerinde" i bazı sorğu

larıua Ct~vap vermiştir. 

Tlirist Leşkilatları ve 
Türkiye Turing kliibü la
zım gelen cevapları hazır. 
hyarak ve Tür·kiy~ye fazla 
seyyah getirmek için 
kendi diişiiniişl~rini teshil 
ederek ,\nkaraya gönder
mişlerdir. 

Mersinde bir şube 
açmayı düşünüyor· 

lsı :rnhul , - 'foros 
gt•ııclt·I' rhif'lii:!;i iswultll1 

il a 1 ~ .. ' i n ıl t~ • nı u t a J 
St>rıelik kcııq.~ rtısirıi Y"P"' 

v 

ıuıştır. Kongl'e ri yas,~tiue 
Suad, ikinci l'Pİsliğ~ kı~--

() ·ha" met, a'lil lı k la ra ela 1 

\' ~ Ct.tlal .., •. c i lıui~lrrıli•" . ~ 

Bundan soıır.ı foro 
.. 1 ı· . ı · -. . . " r~ l 8 '' gP-nÇ er ur ıg ı reısı .~ 

hir sene ıa r fıntl.ı vı1pıh1 '1 

işler hakkıııclaki ·rapor•• 

okuıuuşlur . ., 
Hu raporıJa, :.\ukar3 :sı 

\te,·simh~ şubeler aqtlt•• Iİ 
için çahşal,lağı, A n~arad:,1, 
şubenin açılmak uz~re ,ııt 
duğu, aza miktaruıH• 
cog'"' alması iciıı mıhşıid•, 
• ' • • dil" 
biltliriliyordu • _tio~ı ıttB 
sonra iki he veli ıJ .. 
seçilmişlir. 

... 



İzmir' de 
•tok mal azalıyor --------Ytıtıi istihsal uıt>vsinıi-r • 

ıın \"ıkl ·· · """ • ' asnıa~ı U'l.Prıru~ 
1 .. o 

l 
tnkons ilırac t' Ş\' ası stok-a • • 
ruıın nıiktarrnı alıs ve 

sa1ış rı·,. ti .. ... 'ı: k .. · ~ a a rırıı ogrf> 11 me · 
~~r~ ~nheleriıulen ma-

ıu~l istemişdir . 

lzınir şu hesi ırecen se-
nek· ~ • 
k· 1 360,000 çuvalhk çt»-
ltıl~k"' .. .. k 1 . . .-,ıı uzum r .. o tesı-

•1111 300 ". ,ooo ım valmıu ka-
·.ııı~,. .... 
8 

, ~alılclıg11u , elde 
lok olarak arıcak 57 bin 
~~"al iiziinı kaldığım bil
ırruişd· ır • 

Hu miklarm \'erıi mah-
su11 . • 
L er (>ıyasava cıkınca\' a '8d . • ol 

k ar taruamile satılacağı 
tıv,·etl l t! tahmin edilmek-
edir 

tek~ biı• çuvallık incir 
· 0hrsi i!~e hi<~ kalma-

••ıısd • ';, ır . 
l•a de •nuk rekohesiıuleu 

il 
11 bin haha ~almıştır 

oıı . · 
8• •nıktarın da ic piva -._, a . • • 
e~·~ .. ancak kifayet ed~-

f.(ı anlaşılmışdır. 

Samaun'da 
fiitan sahf ları 
S· 9l <tnısıın nıırılakasıııın 

4 s~rıp . .. .. l ı ·· s . ısı tuıuıı ıua ısu u 
hı ıh . . . 

ı11"L ·on kılo tahıuın edıl-
,l~tlir 

• 

litıd •1tıdi~·e kadar dizi im 

SQı/ •ııalısulfüı yüzde 401 
ıııışdır 

~'ths, 1 • · ı · "''k .. 1 
0,65 ı a ıoo ku-

il;t ' gorıuezltw ıs~ o, 13 

sa,,1 o,26 kuruş arasmda 
•haktad ı r . 

()~ .. 
Oı 1 b. •et ve ırnstal satışı 
\'• eş giin sonra başlı
- ctect k 
~~ 11 tır. A rneri ka 11 kum .. 
1 Yuları .. ı. 1 
ıa Utllua\'aa arma 
"ar~u · 

~irt~r e devam etmekle-

Oca 
1•ıa seııe l ii tii u ler i u ta-

•aıe11 
'•ı:.L Salılat!ağı umul-

ladı ı· • 

tf rtt Lehiatan 
Q reırn. . . d. J• ............... ını ın ıraı 

L"hisı ____ _ 
1•ı~ .. an l11ikömeti el -

.. Uz"riu·• - .. ~Ul U~fl aldır 1 aum. 
res · " ~ 

littd._ : '0Hıi nıiilıim mik. 
11\dir ' R •mşıli r 

d ~kitteıı . 
ı.,1 ı 00 kilo ftlma · 

d· 65 zoır 1 35 ıoı . 1 aluurk~11 şim 
hu tı ahnacak11r. 

~.1. larifıe .. 
""'lecekr uç ay tatbik 

ır. 
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i L A N Gümrükten ıon 
günlerde ne kadar 

mal çekildi ? 

Yuıılii v~ pamuklu 
m~usucatla diğer bazı tış

Ja hakkında~i tenzilath 
glimr·ük tarifesinin kaldı
rılnıasırıa ahi kararın lat-

Mersin 
Piyasası ................. -

K.G. 
Pamuk ~k~pr~~ 

bn~ 

Kapu m;tlı 
bikiıulf~nberi günıriik iş- Kozacı parla~ı 
ltıriutle bir dnr~unlu~ ha - 1 ·ıir l'ı ane cı;ırıH 
~al olmuşınr . ı . · 

1 l .. "k l l \P.rlı • lumı en myn · ~P. •~ • · 
~ll~:t 111 kararın Lallıi ~ i nelen L.., v..-l 

tw~ uii 11 , ici nde tenzlatll . "' . 
larift.cltın istifadP. .-dil .. r.-k 

Fa!Oiulyet 
Noltul 

giimrfıklerd.-n bir hayh ıı.-.rc~im.-.~ 
mal çekilmiş olmasıdır. Kuş y~mi 

Bu maim dtağeri yiiz Kum cları 
hinltıre~ lira,· ı bulmuştur. Çeltik 

R 
~ Vulaf Cu kuro\·a 

usyanın · 
...ı:.- .h t . , r\ uadol 

tiJuuı 1 raca 1 Acı çttkir•l~k içi 

Sovvel Rusvas11ırla ~on Toz sekP.r . ~ . 
hir sene zarfmda 5,261,066 l\ahvta 
kilo yaprak tiitiin ilırat: Ca\' . . 
edilmiştir'. Bunun yiiz,le Kalay 
~ili beşi Ahmuıya'ya mii- Bahar 
tebakisi ti~ diğer ülkelere Arpa .\uatlol 

ihraç ettilmişdir . >l Yerli 
Ru yektindan başka Pirine 

727041 kilo tiitiin tle ismi Kara ·biih"'r 
verilmeven meml~ketlere .. Nişadır 
gündt>rilmişdir. 

-------·---- Mısır chtrı 

Çavdar 

K. 
47 

45 

44 
43 

s. 

'2-37 ,5 

2 
ıo 

8 
4 
8 

7,5 
5 
7 

50 

25 
"'-6'> ~ - ... ,v 

3 
3'! 
38 25 

ıoo 99 
240-~ao 

ı ~() 

90 

:s ~f> 

2-87 .5 
J 6-37,f) 

85-86 

16 

2-62,5 
:! 50 

~ocuk Esirgeme Kurumu Ke1me ,.ıııı . r 
Saadık&a 20 Lira 40 K. 

Genel merkezi kurban 
bayramında ıefkat 
alanında bayram
laşmayı yurtdaılar 

dan diliyor • ---

~ •• 1 . :,.,, ... ıra 

•> • »> çuvalı 20K. 50 
Buğ,lay Y~l'li 2-57 ,& 
Limon luzu ·ı O 

Sabunsafi zeylin Y. 25 ôü 
•> ikinci 23 

ilin bayramlarında ya- incir 'OJ~n 11 

2-12,5 
2-12,5 

pılan L.-.brik vı~ ziyan~t luc~ Kepek 
masraflarım «Cocuk esir- Ke1hn » • 
geme kurumu•> na v"erme-.. 
nizi rit~a ederiı . 

Hicamızı kabul eden
leriu isimleri bayramdan 
evvel Gen ... ı merkezi tara. 

fıntlan gazt!telerle UP.Şro 

luwıcak hu ~ur• ti .. hu iv-. 
lik sevPn insanlar dostla-
rına kutlulauuş ve Jo~tla
r111111 le brik ve zh· a retle· 

" 
rını kahul etmiş saylla-
eakldrdır · 

A vropa ve Am~rikada 
ölii çdenklerı, düğün he
di \'e masrafları liile co. 

w • 

cuklar yoksullar kurum-
larına \'~rilmekledir . 

Yurdumuzda adt>tleri 
sayısıı. ob11 yoksul ya v
rucuklar için çok değ~rli 
olacak hu usulün benim
senmesini ve yayılmasmı 
dileriz . 

RaKipsiz RidYo 
SAHİBİNİN 

(SES.l:> 

8 Lambalıdır • Blltlln 

mevcelerde kitiyen mik

rofonik gUr&ltll yoktur. 

Birinci poltca ile ıelen 
kadyolar 1Ablmıı ve ikinci 
' poıta ıelmifclir . 

Sedad Sahir 
HükQmet Caddesi No. 29 

2-2 

An~arada bulunan ge
rıel merkez Ulrafmdan pa
ra alınmaya başlauruışdır. 
Kurban bayranu 15 marta 
rashyor . 

Merain Askeri Satın Alma 
Komisyonundan : 

Ala~·a ait hayvanattan bir Beygir ve iiç Kalır pe
şin para ile ve her bir masi'af alaııa ail olmak lizere 
10 Mart 935 Pazar giinü sıal sekizde açık eksiltme 
ile satılacak!ır. İsteklilerin mal pazarırıda o giin ko
mis\'Cma ınliracaatları ilan olunur . 

1 L l N 

Vilayet Makamından: 
Rerdan ağzma iudirilerek iş Bankası deposuna 

yerl~şlirilen iiç bin metre rııikfth kerestenin Herdan 
ağımdan boğaza f(elec~k vapura yiiklt~nıe işi, Artır- . 
ma ve eksiltme ve ihale kanu11unu11 7 inci maddesi 
mucihince ı•azarhkla yapılacağırulan hurıuu için ko
mis~·onca 15 glirı mliddet kormlrunşıln:-. Pazarhğa gi
ri,mek için şarlnameyi görmek isteyenleriu Vilayel4le 
kurulan komisyona müracaat etmder:i iH\n olunur. 

2i - 24 --25 - 1- 5 

1 L l N 
Mersin Belediye Riyasetinden : 
Hal ieinde Heledi\·~,·e ait -s1- ııumrolu dükkan . ~ . 

mayıs 935 sonuna 'lt·nlii kira ~·a \'eri imek iiz~re açık 
arurmaya konn1muştur. Kiralamak i~lf•)·enlerin )'Üzde 
7,5 teminat il~ 7 - 3-935 P~rşemlrn giinii saat - 15 -

Belf~diyecle ıopla·nacak komisyona nıiiracaatları iHin 
olnnnr. . 21 - 25 ı - · 5 

f l l N 

Vil~yet Makamından : 
Bert.lan ağzına irulirilt~rek İş han~ası deposuna 

yerleştiriltm kerestelerderı beş yiiz ırn~trft mikahı Ça
nakkalt:ye, ve bin m~lr.., nıikfthı Geliholuya \ ' C bın 

beş yüz metre mikabı da T~kirdağı iskPl~lerine çı -
karılmak iizere; bu iş içiu p.1zarlık yapılması karar· 
laşlırıldı . Artırma, t>ksiltme ve ihale karıununun 1 

inci maddesine göre 15 giin miidtlet körıulılıı. istekli
lerin bu yoldaki ş~rlnam~yi öğrenm~k iizre Vilayetle 
kurulan komisyona miirHcaal fllmeleri ilan olunur. 

21-27-ı -- 5 

i l A N 
Taraua hukuk hakimliğinden: 
A<lananm Kasap BPkir ll. 1,: uu~~ktm No.lı h~

neıl~ ırn~· ıth Çerkes Yusuf oğlu 328 D. İsmail ile mu
maileyh i~mail yanında uzun sat;h Fatma aı·asında ~ i 
evlenmenin butlanı hakk11hla acılan clavamrı muhake . • 
nıesinde : clava edileulerin \'t'r ve vurtlarmm ınechul 

~ ol • 

ohluğu anlaşılchğındau ilan~u tt•lıliğat ifasına karar 
VP.rilmiş \'e muhakem~de 17 Nisan 935 Çarşamba giinti 
saat g ıa lnrakılnuş olduğundan o gi'in ve saalla Tar
sus Huku~ mahkemesinde hazır bulunmal~rı lüzumu 
ı .. bliğ makamına kaim olmak iiz~re ilAn olunur. 

i l A N 
f Amuk ve NebaU yağlar ŞirkrLinin Nusra&iye 

mahalıesindekt Fabrıkasrnm bac~sı yıktırıl<tcakllr • 
Şartlarım öğrenmek i tiyt-nlerin 9 Mart 9 3 5 Cuma r
tusi gAnü sa al on beşe kadar her gii n Ziraat Ba u -
kasına mlirac•aalları . ı - 2 
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Nö~ıtçi Eczane !fto-·"*Motehassıs Dokto~·~·+ 
• lsıik~:~l\l~~:::iılir. ·+ ASLAN YAKUP ı 
E~~~~İ t ri!;!:nb';J;p'Z,":,":,~o:: d~~:::;:.~a + ' 

'!' tiıhail etmiı Vilacliye ve Cerrahi JJ ı 
Mersin Gümrük Civanndıdır '.t niaaiye müteha••••• • T 

T AOHES : Voğurl pazarı Haslan~ caddesi ~ 
Her nevi Eczayi ~L No. ı - 3 kPrnli e\·iıul~ . . 'r 1 

tıhhı sP, Yerli ve A\·- T . TELEFC)N: 64 · J4 
rupa uıiistalızeratı hu- -~~~·~E!··~·~~·~~· •*"~~~- / 

'rE3 w aO ·E3 ı l1111ur 

·~===== 

i Yeni Mersin Matbanı !1 Piy21nğosu 
! mücellithanesi f 1 1~ On Sekizinci Tıtip Bqinci Kaside m 
• • . :ı m 
•> ~:skimis, parcalan- • ~ 1 l Mart 935 tarihincleclir. . . . •' • mış. rersutle kitapla- • l B ü Y ü k i k r a m i Y e 

: ruıızı işe ~·aramaz de-~ L 30,000 Liradır • 
: ~· t· atmay ınız. hirgün : Mükafat 20,000 Liradır. 
• size lt\zım olur. Kitap-• il ı e ı n:a• •&E3 

: "'~'. ili~''. ııerıerı~rinizi, : ı Soba Almadan E vel 
: mw'ellıllrnnflmııP. ~l\n· ı 
• cl ~r i niı . • • ı Kllınç Kdmil ve mah· • llrr IH'Yİ kitap VP. 

: th~flf~ rler şık, zarif me•i ı tamları ticar.ethaneain • 
• tiıa ve kullam~h ola- ~ 
: rak dllenir. · • 'ı den arayınız . 
• • • • ı •••••••••••••• Veni Getirdigi Yurttaş! 

h 
L Y.erli, Belçika, Franaı.z Onpara arcarırcen j 

bile kimin cebine 6 it· malları •obaları ue fiat· 

tifini clüıün: ları göriinüz. 
Milli i~lisal ve 

tasarruf cP.naiyeli 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 

Mahn cinsi 

Kapu mala 

" Oağ mali 

. 
4.3.935 Pazartesi günü borıa ıatişları 

Oldqta --~~- _ il. 
Nerenin Malaıala Ml&TARI P. I 

450ZJ 4:{ 
3800I 43 

10825 43 

M. Hazır 
,, " 
.. " 

T\!!IQ K iYE 

t.ı RAL\T 
~~BANf<ASı 

vardı r . 

Mıllanmız Tem iz Ve Zır il f iatlanmn M~tedildK 
DİK KAT : Kolonya ve Losyonlarunıı· 

daki A. Hamdi etiketine dikkat edinit · 
Tı. kli llr.ri rulf'lı Sak 111 ı rı ı ı. 

Adres: OUmrlik meydanında gençlik kolonyası aınilİ 
A. Hamôi 

lmlliül~~mı 
Yeni Merlln Matbaası - Merıin 


