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Türk Tayyare Cemiyeti On Yaşına Girdi • 
Cemiyet9 yll içinde 50 Milyon Lira Toplamış 
Sayısız Filolar Kazandırmıştlr 
""aiiu 57 Vilayet ve412 Kazada Şubesi , 

120 Bin Üyesi Vardır. 

Tayyare Cemiyeti Umumi 
Başkanı Fuad · 

yatına karışmış ve yaşayışımıza 
girmiştir. Onu daima yanı ba
şımızda görmek bize bir güven 
ve emniyet kaynağı olmuştur. 

Bu gUn 57 vilAyet ve 412 
kuada şubesi ve 120 bin üyesi 

~ . vardır. Önilmü1.deki Yıllarda 
'tlllly~un orduya hediye ettiği Mersin tayyaresine ad konurken şu~ ve üye sayısının Yurdun 

~~rı:rk Tayyare Cemiyeti ~ün beslenib giln geçdikçe gelişen · durumiyle denk olarak artaca .. 
ı:ıı~ll 8 ~ayılı kurumlara ııasıb Tayyare Cemiyeti dokuz yıl ğı da muhakkaktır. 
l191lıa\?~1;1mli va olgun bir ça- içinde elli milyon lira toplamış Tayyare Cem1yetini ,1 çalış 
<loıtt ıçınde dokuzuncu yılını bu para ile kahraman ordumu- masında çocuk, gene, ihti,Yar 
llıitt~arak onuncu yaşına ~ir- 7ıı bize güven verecek kadar biltun Ulu!:.4 tek bir varlık ha 

'Y u • sayısız tayyare hediye etmiştir linde ve bUtüa güciyle kendiııe 
la~is·ırdun hava sınırlarını do- Çesidli "~lışmalarile Tayya dllşen yilkümU başarmıya sa 
\ı 1 ~ bUl'i .., ~ r-
~ıtaı 11 val'lıgını koruma re Cemiyeti ulusun gllnlUk ha- vaşmıştır . 

lirııı. arını tedarik isini üze- = 
"aı · 

Qı~u an bu ulusal kurumun slavyada yevtı•c otorı·tesı· lltitli~u~~ varmak yolundaki az yogo 
~el'it ııç birzorJuk karsısında -------- ---------
liııe ~~eden nasıl yU;üyece- İntihabın yenilennıesinden herkes ınemnun 
~~leri 0~k. olan bu çalışma bize 
fııasu lllızı süsleyen bir kartal 

A. kazanctırdl. 
~~ v:unda Yurd severlik,insan-

Baş Bakandan Teırii Seçimde Listenin 
Baıına Geçmeai Rica Edildi. 

6~e erdemlik duygularını 
lel' Ye Cek kadar değişiKlik-
~•rıtıy~n bUyUk ökonomik sı
~~un b'rağmen Ulusumuzun 
~ ır kaynağa benzeyen 

leverlik dnygulariyle 

,.Yunanistan 
'"'"' --~----1( •l'ını tahkime 

8"•r Verdi. 
-.~ A'tf~A--..._ 
· """' hu8 ' (A.A) ·- Havas ajan
~: uaı muhabiri bildiri-

"'• ~'tıhırb · tli '\llleny r ıye Reisi gene-
~ )le uzun °b:: ~arbiye baka
cta Su görüşmeden son
•~~ ~ ere verdi"" b' b'l ~bftı ''hılQ· es• ır ı -
l~ttı· ille ktr ı~ın eınırlaıını 

ı, \?e de ~ !\'erditini söy
·~i 't'~ lllıştir ki : 

1'~ı unaniat 
' 't' bea an barış sever 
-~tlittıı,.,rn!:ektedir. Ancak 
t~l'Q klu1ıuy n baıılarının 
~ı. ~~Yot a u beslemedikleri 
~· 'IQ • unun i · y """tıı l'ışın çın unanis-

Yet tD.dbi'?enfaali namına 
Q\l rı · erı almalıdır. » 

BELGRAT, 14 (A.A) Baş
bakan Yevtic dün akşam Bel- . 
grat ökonomik sanayi ve sanat 
kurumlarını temsil eden kala
balık bir heyeti kabul etmiştir. 

Heyet namına bir kaç hatib 
söz alarak kabine beyanname
si hakkındaki tasviblerini ve 
hükOmet tarafından memleke-

-tin ökonomik kalkınması için 

şimdiden ittihaz edilen tedbir

lerden dolayı ökonomik meha· 

filin memnuniyetini bildirmiş· 
tir. Ve başbakanın hiiz olduğu 
şahsi otoriteye olan genel iti
madı kaydederek önUmU1.deki 
teşrii seçimde listenin öaşırın 
geçmeyi kabul etmesini kendi
sinden rica etmişlerdir. 

Yevtic cevabında,«hakkım
da gösterilen itimadı ehemmi
yetle takdir ve hUkQmet liste
sinin başına geçmeyi kabule· 
diyorum» demiş ve şunları ilA
ve eylemiştir : 

Gelecek seçim bUtiln mün
tehilJlerin müdrik olmaları 
icab eden milhim bir mahiyet 
almaktadır. 

Başbakan 1931 teşkilatı e
sasiyetıile kat'i surette halle
dilmiş olan meselelerin seçim 
mücadelesi esnasında münaka
şa edilmiyeceğini ve hariçte 
emniyet ve hürmet ve dahilde 
barış ve milsalemet arzu ettiği
ni söylemiş ve sözlerini hilkQ
meti n yakında sıyasa proğra

mınm ana çizgileriyle birlikte 

seçim beyannamesini neşrede
ceğini bildirmiştir. 

Beledi yel erin 
-·-Kefalet Rnndığı 

N i~amnamesi 
ANKARA, 14 (Huşusi) Be

lediyelerle flususi Mnhase~ 
leri n mUteselsil kefalet sandıiı 

nizamnamesi Baka~~~r ~e7etin-
ce tasdik edilmiştir. · 

Emir Ali öıd·u. 
BAGDAD, 15 (R.adyo) Esiri 

Irak Kıralı Faysal'ın kardeşi 
Maverailşşeria kıralt Ali dun 
kalb sektesinden ölmU~tar . 

-ı 

Adanada gerilikten kurtuldu 
Belediye meclisi çarşaf yasnğını onayladı 

~-~-----

Yasak 16 Mart'da Başlıyacak. Giyenler 
Para Cezasına 
ç (1 r p l , a c 11. 

ADANA, 15 (Hnsıısi)Adana 
Belediye Meclisinde dün Ç!lrşaf 
ve peçe yasağmı onaylamıştır. 
Da11a iince buna dıı' ,. v "':ı ,,, 
karar muhtelit encümene hava.. 
le edilmişti. Encümen mazba
tası okunduktan sonra bir çok 
üye söz alarak Adana'nm bu 
geri kılıktan kurtarılmasını is
tediler. Neticede başkau Tur
han Gemal çarşaf ve peçe gi
yenlerden cem alınması hak
kındaki Zabıtai Belediye tali
matnamesine bir ınadd~ eklen 
diğini söylAdi vP E11cilm.•H maz 
batası R~ye konarak çarşaf ve 
peçelerin yasak edilmesi itti
fakla kabul edildi. 

Btma göre 16 Mart 935 ta
rihinden itibaren Adana~da çar 
jllf giymek ve peçe kuJlanmak 

' = 1 

Mersinle Adana arasında bu geri 
kılık yalnız Tarsus'ta knldı. . 

yasaktır. Bu yasağa aykır1 ha-
reket edenler para cezasına ç.ar
pılacaklardır. 

Bakanlık bütçelerihazırlanıyor 
ziraat siyasamıza Da Büypk Ulus iŞleri 

arasında GeniŞ yer verilecek. 
« ... 

Ziraat Bakanı Muhlis 
ANKAHA, 15 (Hususi) Bü

yük ·Ulus Kurultayının açılma
Sl giln~ri yaklaştıkca Bakan
lıklardaki c;ahşmalarclalhızlan
maktadır. Hakanlık biltçeleri
ni n hemen hemen esasları ha
~ırlanırlış gibidir. Hatla · ~~zı 
Bakanlıkların biltceleri de Baş 
bakanlığa veri.imiştir. 

Kurultayın ·bu devre toplan
tısırida bütce He beraber l?ir · 
wk kapunlar ve bilhaka Ziraat 
&kanlığı genel t~kilAtı kaau
nu çıkacaktır. Teşki1At kanµn 
lftyihasının h~ırl~~ma8Jn8 ,ba
kanlıkta 'devam ediliyor. LA
yiha bakanlığın hem merkez 
hem de taşra teşkildtını göz ö-

nüne koyacnktır. Bunların bir 
kısmı da yıllara taksim edile
rek nihayet 15 seneye mahsus 
bir takım yeni teşkilat için ba
kanlığa selahiyet temin ede
cektir. 

Geçen devrede sanayi sıya
sanmmı tatbiki onaylanmış ve 
yUz güldilrücii verimler alın

m1~tı.- Bu de\'rede de sanayi 
sıyasamı1.a ayni hızla devam 
edilmekle beraber ziraat sıya
srlmıza da büyük ulus işleri a-

. rasında geniş •er verilecektir. 

Paris'te 
bir A lman casusu 

tutuldu. 
Pı\RİS. 14 (A.A) - .Jurnal 

gazetesi 1882 tarihinde Alman 
yada doğmuş olan eski Prus
ya zabitlerinden Milyoner Ha 
ron Clement Derııvıtzn Pariste 
tevkif edilmiş olduğunu lhaber 
vermektedir. 

Baron 1910 tarihinde Pari-
se gelmiş ve ornda lüks bir ha 
yat sürmüştilr. Harb esnasında 
F~ansız. İngiliz ve Amerikan 
mukabil teşkilatları bir Alman 
casusu olan Baronun tahrikfi
tının farkına vanhnıştıı·. 

Kendisi 1925 tarihinde tev 
·kif edi imiş ise de ortadan kay
bolmağa muvaffak olmuştı;r. 
'Şimdi' ise tekrar ele egçirilmiş 
ve tevkif olunnrnştul'. 



Yazı kıtlığında 
Akla Gelenler. 

lln :kcişrctc• hc·ı· giin 
lıir seylP.r \'azmak i~lP. . . . 
rim amma ' '37.mal\'cla i~-. 
l••mt~k k:iılar kolay o)nıa-
' or ~ i.. K:ıle 1 mi rlin~ al 
tıliııi kafana ~O\' !'aYl::t\' . . 
li ~lPsindP adı olma~· anlar 

ıni ~a lı tHiştiuehildiğin ka
dar tf iişiiıı .. Kugıı. buru· 
~uk :ıt,.yerıisini al kcılf~min 
Ut'tı potla .. mış iyit•P. :u;
nı:ık gf~rt~k .. Hele bir ci-. 
g:ıra:daha yak. ~liir~tlih 

te peruf P Hzrn il gibi diki. 
livor. Yazı. .. Onu hic ol -
~ . 

m:ız~a • v~.ır·ırıı sa af kacbr . 
111ı)şgul edflhilesin ki bir 
.. ~yl~r çırpıştırmay3 yol 
at~ ılsın ... ~lasada bir siirii 

• 
~azete ~·ığılı .• llayan ma• 
kasa .. Bu aşağı yukarı her 
gazPletle ve gazetenin ida
~·(lcilerinde böyledir. Rn 
giin lwn de Ö) le ya plana 
anıma 11e vaıanm . Za. ~ . " 

mana uy~un ol u11 ldmst~ ı 
~iic1>1uuesi-u, okuyan bP
Aeu~in .. işte miişk iil olan · 
da hu .. 

hal va Sflferherlik illin . 
t•lnıiş, Sovyel Rusya de~ 
nıokrnsi'p.. ttöniiyormuş, 

l1illf'll~r CPnıi \'eti V ere~a \' ., .. 
nurnhedesiuin hekcisi i .. 
ıuiş .. Ru hir siirii mişltır 

:ıc:on siyasa~ıtlır onu baş 
yaııcıhu· diişünsiin kafamı 

vormak znhmPline hil..
kaılanmam . Hoş çahala. 
~anı da icinden mkacak . . 
lıil' ıinf'umnın yok \'a ... . . 
Uele şn~ le kiit;ük işler.-, 

hakalmı : 

r.ccen giin Beledi \'e it-. . . 
raivc i 11t~aııi\·e mahallr.-. . 
~i rult' hir van~rnı söudüı·-.. ~ 

ıuP ye gideı·ke11 sokak 'tla 
t;anıura saplaunuş ve çı
kanıamıs burıuu vaza(~ak . .. 
uc~i var.. Her halcik Be· 

lediye meclisi hunun ge
l ec~k lP-ki mah1urlarm1 
clüşiinmilş ı;okaklarda ça
mura saplanan otomobil. 
leri ~ kuı·taı·mak içiu beş 

:ı il ı cifr maııd;ı ~atm al. . 
ıırnya karar vermiştir. 

Cocuklar urasında ku .. 
• 

;nur salgını ••armış IHid-
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Sovyet Rusyada izmirde kaçakçıhk 
Ziraat işleri ne kert.iğe geldi 

Bu gün her kolkos ailesinin istihsalı 
mikdarı cok arttı • 

lloskova A.A - Kol
koılarm kongresiaule lako 
lof So\'\'f"l Rnsnuun zir~al 

~ . . 
vaziyetini Vf' hu snh:.da 
t>ld~ ~dil~n mfalaim terak-

' ~.ilerd ... n soura Kolkoz 
11iıaıunameleri11cle yapıl

masm3 lüzum göriilen ta
dilatı anlatmıştır. 

Bu izalrnla göre, 1933 
ı. e b~~ kental btağday, iki 
keutal patates ve yarıru 

lental s~bzt! alan Kolkoz. 
in bir 3İl~ şiuufi J 1 k.,n

tal lmg•lay. 8 ker lal pa-
tates ve iki bncuk kental • 
selJze almala:ulır. 

Ziraat mahsullerinin 
... 

bu derece artması saye-
sindetlir ki vesika nsulii
nii kaldırmak hasıl ol-
muştur. 

Kolkoz uizamnamPlf-'
riıule ~«•ptlnrn~ı dtişiinii

hm tadil:lta raazarau hu 
güu devlete aiti olara ve 
Kolkoılar larafrndan işle . 

lilPn bütüu topraklar Kol 
kozların miilku olacakllr. 
Ancak bu topraldur satıl 
mıyacağı gitii icara da 
v~rilmiyecf'ktir . Hiitiin 
hayvııular ve zira:tl ma
kineleri \'e saire de geıw 
Kolkozların mah olacaklar. 
Her l\olkoz :.ilesinin k~n
disiııe mahsus ~olmak ü
zere bir evi, bir sebze bah 
ç~si, hir ineği, iic; danası, 
15 koyun ve keçisi, iki 
domuzu ve istP-diği k.adar 
da kümes hayvanları ola
caktır. 

llevlet Kolkozlara iş. Fransa dan yiin
lerinde çok yardımda bu.. l ii gel miyecek . 
luumuşıur. Gt•çeu longre- . 
den heri Kolkozlara 110 
l . t • · ı"' 1,. 607 L ıFranaanın mal anlaı-un raf\ ur, ':t', ~am- A 

yon - olomohil , Ul,202 ı ması?a. karfı hü~u_me· 
harman makinesi, 4,291, tımızın tedbırı 
560 to11 tohumluk ve 467 ı, ı •· · 1 ransanı11 mem e"elı. 
IUİl\'Oll rnhl~lik dt~ 'tıZllll .. . 
vadt>li krediler açılnıaştır. 
Kol~ozbruı hu borcundan 
yarı~ı da alfodilmiştir. 

deiumumilik, zat.ıra, ma. 
arif miidiirliiğii bu işi 

~idd~tı~ takib eclh·orlar-. . 
rnı~ .. Ernekl..-ri boşa çıkar. 
:\k~amları evlerde eocuk-• . 
larım yanma alup şan-

sına kagıt çeken babala
rın da başına · nöbf'lÇİ 

koyacak df>ğilJ .. r ya. Bu
nu ela gtıç .. 

Elektrik işl~ri hal:\ yo
luna girmemi~ onu yazan
lar ~oluğu : mahkemede 
aldılar .. Se~ltine yalfaş
ma .. Biraz d~ muka v~le~·i 
im1.alayan Belediye düşiin
slin bunu ifa geç •• 

Bize ae bir SÜLun vazı 
" 

gerekti. Galiba tamamlan-
dı. Öyle ise hiç bir şeye 
dokunmadan hep~ini geç ••. 

Serap 

mizllen mal Mlıllama~ı iize • 
rine mukabf-'IPi hilmisil 
yapılması hiikt)mt-limizce 
uau v~fı ~ göriil m iiştii r. 

Fransızlarla yapıluıaş 

olan (\l(ıdÖSVİVP.ll(Hii) lİ

caret aulaşmasrna hağh 

ahdi tarifot.ltın 106 A B, 
107 .\ H, 378 CD, 380 
H, 381 ABCD v~ 390 ı\H 

maddel~ri cıkarıln11ştır . • 
Bu11lar111 memleketimize 
ithaliut! aid muka VPlt1ııin 
r .. shedildiği Fr·ausa lıii k u 
m~tine bildirilmiştir. 

Bu maddtılerin miilıim 

bir .kısmmı y iinlii ~e p:t
muklu mensucat t~şkil 

~di~or. 21 şubattan itil.a 
ren bu Fransız mallar11uu 
memleketimize ithaline 
müsaade .-dilmemesi giim
rüklere tebliğ e<lilmiştir. 

Bövleee ruahnuzı al1111 
• 

,·anların mallarım alma -
• 
m&k tedbirini tatbik et-
miş oluruz. 

yalıudi kaçakçı afyı111ları 
11asıl kacırı)1 orcl1ı. 

Baden1 içleri arasında t 80 kilo Afyon 
vapura yüklenirken yakalandı . 

fzmirde bir kacakcılı~ . . 
oltluğu ııu Lt>l~raf ha lwri 
olarak yazmıştık. Kaçak
çılığm nasıl ya pılıtığıııa 
dair lımir gaz.-ı~lerinin 
verdiği şu t.ıfsilatı da ya· 
zı \'Oruz : .. 

lzmir limamndaki Al-
UHHı !Jaud1rah Drince ''a. 
puruntla batlem sandıkla

rı icind~ bt'lrnri 011 ik İ-• 
şer kiloluk 15 tenekeli•~ 

ı 80 kilo kaçak ar) 011 ya
k:.tlannuştır. 

Y fak llamhuq,;a giıle

c~k mis ve 9 sandıkta11 • 
ibaret imiş. Kaçak afyon. 
lar, Şalom Jozf-'f isimli 
'•ir vahudiv~ :aittir. Ko-. .. 
misyoncu izmil'li Osman 
Nuri, hnnlar,la kacak ar-. 
yon olduğunu bilmediği 

için giiull'ük muamelesi 1 

ıii. yapıırnu~lır. Sandıklar-! 
====-:::-:::= --

daıı ikisi muay~nP. edil .. 
111 is VP hu llHla \'t'fH~, ~· ( # 

voı:suz sa rıd ık la ı~a lf>sad üf . 
dmişLir. 

Fakaı yiik v:lpura yiik 
ı ... nir~~ıı bir şiiphe iiıeri• 
rıe ~linırük nıuhafoıa ta .. 
bur kuruarıd:ıru hiubaşı 

llasa rı i 1 e i h r<lea t m iid iirll 
Şerif , merkez unntak• 
nw nuar·u Su·rı, uu ntaka 
memuru Hilmi. lsm~il 
Hakkı ve Şerafeddin sarı .. 

dı~ları acarak badem İC}' • 
lerirai muaytme eLmişJer, 

ı.eneke içindeki uf yonıarı 
me\·darm cık~ırmışlardır . 

Sarulıkl~r B. F. S· 
markaluJır. Komüsyonc&J 
huuctau ruah)malı olrn=ttll' 
ğanı ~öylemiştir. Kaça~ 
mal miisadere edilıuiŞ ' . ,, .. 
Osuıau Nuri ile · Jozef 1 

tisas mahkemesi;.e ,,eril' 
miştir. 

Y t1rdda Hava Dtırum11. 

Ankara 15 -- haka,.ak 6 ita 10 dert•t~ 
Ziraal Bakarıltğı )]f.lP.- daha diisnıiis\tir . uurı~ . . , 

oroloji P.nslitüsii ıul~n al- karşılık Ooğııa 11adolust111 

tlığınuı nıahlnıala göre, da lıava sulıurwLi 10 cle'-
son 24 saat zarrıncla yur- rSCt! 'daha 'ük~~lmişLİ 1'· 

' • ti" dun Trak~·ası Bur°'a, \la- B1.1 .!!•·CH Pli tth~iik ~ 
·~ ~ J' 

nisa, lzmir c•·\r .. lerirnl•·ıı huu•·tlt~r sıfırrn «.tltlll . ~ 

maadH \'erh~r ı lanrnıui\'lı~ Edir ııı dı~ ı :!, :\f\'ou 
. • " or' 

~ağışlı g .. çnıi~tiı·. Yağışlar Yaz~.ılda K11·sta f~ r· 
A~ılP-11iz ~·~ tlarırıda )' :ığ laaı;adoluııuu hır cok ye 

• 
mur, Öl ... ypı l••rdP karla IPrirıde ı f> clt·rrct1Jir. ~İ' 

k a r ı ş ı k ~ a ğ m u r v • · ~ a " a r E u ,. ii k ~ , ~ ~ u 1 w rı el " 
• •1pl 

~ .. ~lirıdt-'tlir. Zt-'de ~3, Trahzonıla ", 
k!I~ 

Yttğı~lt E~~ ıuıol.tl\.ı- Gır··~orııla 21 tlerı•ce ' 
swda :; ila :1 milimt>lr~, tlP-dilmi~tir . . 
Ött-'kİ nıırıl :ı k:ılartla 10 il:l 
18 uıilim-•ll'ı' arasııulaclar. · Ziraat müdür-/1 

Tf'ak~· a vl' Dogııarıaılo- Kursa gidiyor. . ,t~ 
ı 9 - :! 9:>f> tarıh111 ,, 

lusu ve Orıaancttfoluuuu ·r' 
.\ııkarada 'iiksek zı ,~-

Uşak, l~parta ÇPVrt-'h~riıı- . .. .. 
1 

I 1 ~ O •
1 t.le11 maada yerleri tarua- PmtH ı tu~u ıu e açı acı &ifl11 

ziraat kursuna vilAye ""i 
miyle karla örtiiliidiir. d~n ziraat ruüdiirO ~ ~fıl 

Kars'ta karm toprak o·k · · · "k es• ~ ı ·e,.111 ıstırcı etıu J .. 

111
,f;. 

iizeriruJek i kalınlığı bir laletçe muvafık gör0 
1
, 

metredir. Ot~ki yerlerde ve k~f)(lisine tt>bligal 1 
karrn kalmlığı 2 ilA 2ö pıhnıştar. 1ı 
santimetre arasmdadir . - .-\ vni bugiin Auk~,~~6 

Hava suhuneti Trak- gidecP.~lir. Kurs ı 2 ... 4 ed' 
)'3, Ortaanadolu ile Ka- tarihine kadar de varı• 
radeniz kıvılarmda diine ceklia. ., 



, 

(' 

.. 
Y 1ıı1anistaı1 

Sovyet - Rusya tica· 
ret mukavelesi 
- --· ----..--· 

Atiua 'cla eıkaıı muhtelif 
~ 

sazt'teJer ve hunların ara
sırarla Elefle Hoıa Vina 
Yunanistarıla ~o vvel - Rus 
~· a arasmtla hir. lic~aret 1 

ıuuka vdesi '' aı)ılması hak-
' -"lnda ceryarı edP.u miiza-
k\lrelere dair di~·orlar ki: 

''Bu lıususrn tam bir , 
aıalaşma,·a varılmak icin 
fuUA bir .. takım miiskiil-.. 
ler bulunduğunu öğreni
yoruz . 

Elen hiiktlmeliuin ııok
lai raa~arı, .-ski mukavele 
Şartla ruıı 11 i) ı lt>Şli ril m~si 

· ni islihdar etmektedir. Fa
kat daim bu netice ve va· 
rılamadığı gibi hatta mu
la."•~le11in eski seraiıle 
leediıti yoluna da' gidi-

Türk of isin Günlük Telgraf 
HABERLERi 

Mersin 
Piyasası 
•••••••••• 

lstanbul borsası. K.(i. 
14 - ~-35 ele :ırıuı bira- PamuL P-kspr.-~ 

hk 3 kuru~ 27,5 paradan laru~ 
4 kuruşa kadar 240 ton, 

a.1 · ı . Kapu mala IJugdav sert 11 ersın 3 "" 
rus 17·,5 paraclara 3 kuruş Kozacı p~rlal(ı 

· iane ci~idi 
20 paraya kadar. yumu- • 
şak 4 kuruş 25 paradan, \ P-rli • 
mahhil 4 kuruş 10 ,,ara· ~m~aıu 
1 ı. Fasuly~ han 4 ~uruş 15 paraya . 
kadar 261 ton, uusır lıe· · 
yaz 3 kuruş 20 paradau 
150 ıon , tiftik oğlak 81 

kuruşılan 5170 kilo , d.-ri 
56 kuruş ıo paradan ~7 

kuruş 29 para~·a kadar 
3660 kilo, satılnuşdır. 

ıo ·2·35 de ihracat ol-
mauuş,tar. 

lzmir berıası 

Nohut 
"ercime~ 

Kus ''tHni . . 
Kum cfarı · 

Çehil. 
\"ula( Cukurova 

• 
., .\nadol 

Acı çttkir.ı .. t.. içi 
Toz ş~k~r 
ltahv., 
Ca'' 

14 2 35 de pamuk bi- Ka.lay 
riraci 47 k uruşdan 4 balya Bahar 
fasulya 7,73 kuruşdan 4 Aq•a .\naılul 
çuval satıluuşdır. )) y ~rli 

~· 
4ö 

45 

44 

s. 

42 50 
2;s1 ,5 

2 62,5 
ll 25 

9 
4 
8 
6 
4 
7 
') .. 
3 

33 

50 
25 
75 
~5 

88 25 
100 99 

240-230 
190 

90 

25 
a 

leıuemiştir. Bunun sebebi• 
Sovyet murahhasmm mas
rartarm taviuini ev;lden 
kabul etm~k istememesi
dir ---·-- Piriuc J 7 7 5 

Sovyet muralılıası, miı -1 ispanya' da Kara 'tıiiht1r ~·5-86 
lekahil idhalftt lrnkkuada Portakallar dondu Nişadır 16 
l~klif olunau konlenJ·an u J 2 75 
ıa ·k ·•• ... ·~ i•ıHnr arı 

r 1' larrnı kabul etmekte, Fölkişer Heobahter ga- Çavdar :! 75 
akat ditır.,,. taraftan. üir · ş b ·ı · 1 • ' ;ı; , z.-te~nw 2 lJ al tarı ll~' e .. ·~.~ ••• aı:. r 20 Lira -10 K. hail· .ı . k - - .. 
"uarı ır .. ctı lt·n sonra "I d · .l'd b'ld. ·ıd ..... Rt rı1 • l' a rıu tm ı ırı ıgme • .. .-cu~bi ~3 Lira 

• ~1 ' geuıilt•riuin kulla- "' l ·· ·· 1 'd 
1 1 gur~, uıtun spanya a » • • ~uvalı 20K. r..o ıı uaas l . . . t 'Y ., 

ı mt-ıt! m rı \'t~lrn ı rel - '· · ı f ı l · t •I . uır w taı an •ert ' ~vaıu Bui!tla)· v~rli ~ 62 
eyı~ıaıekı~clir. ., -

1 
.. t1e11 şitlıt .. tli soğuklar Limon tuzu ., 0 v ~z· . ı · . f f J U J • • ıA .. ıy~l ŞlllH ıkı ta c e \'ÜZiirulPn ,a anSl\'3 vı a. 

f(P.r""· • • Sabunsafi zeytin\'. 25 30 
t .. ~~;.•.•clir. Eten hiikumt>li ~·tıtirıdeki biiliira portakal )) ikinci 23 
1 • 11 [)ir v :ızi yele c~kıl· mahsuliinlin yiizd~ s*'k - 1 ncir ~ 0 d~u 1 1 •ıış ve I> • :. .. :. 1 
, tUS l\Omuru a ı- s~ui donmuştur . f K '· ,, 2 ı;. 
1•1aı l . . net~ ep..,r. ... .., 
y . f-Sruışdrr • Bunun Sttbıelere de dokunan Kalın » ~> 25 
~rıne V . . ı · ~ ki · uuanıstan şıutt ı- zi)an bir kaç y~z mil~·on ~---

hi :•ald.e Tiir~ kömürlt1ri- Pt·CP.t~\· a varnrnktadır • 
ereıh etme~l~clir. )laİısuİ toplama işlP.ri dur 

................ Aoadolo Ajaau b I 
------ duğuıutau buna ağı o-l' Ulualavya' da lan nakliye işleri. ve am-
Ufday inhisarı baj saııayii de fdce uğ · 

h, .. k ranıışthr. 150 ile , 200 bin 
n ı reş [ ~ ı l - I ' ..• l ı\ • ""' • ·" l ll 1 1 l . . . & ~11ıet 1 ... arasım a lir ış~ı yıeım 

· Hıgda , . Licareliııi 11•hi8'.i • eknwksiz kalunşdır. Ge-
sa r ahına almak la. ceu iki ,.,ı icincle de fev-

v \'ur tı ı J ı · .. · \•!lıı, Hac ır. Argusun t · ı ı· .... •· ı ,, .. ıd k kaltaclt• şi< u•~l ı sogu~ o -
bl'r I laruaa YÖr~ llll~llSI" j t ı fAL k l " 

k o - c uğuru an ~ cıı~~l ço m-

81r11 T ıl;ıflıı 
,.....,.. ........ 

lsla11bul 

13-2-935 

Tiirk allumı 944 

618 isteri in 

1 )olar 

Frank 

Liret 

79-13 82 

12 --03 

9 - 33 . 58 

SAYFA; a 

Türkiye - isviçre 
Ticaret mukavelesine ilave edilen 

maddeler gümrüklere bildirildi 

Türkive - lsvicre lica-ı 
reı mulü;velesinP. ·yenid~n 1 

ihlve edilen maddeler güm. 
riiklere hildirilmişlir. Bn 
maddelere gi\re. muka
veleye bağlaırnu (A) lıs

tesiıuJeki lsviçre eşyası 
SP.rlJestç~ Tiirkiyeye gire· 
cektir. Buna karşılık Tür
kiye menşrli mahsulal 

hic bir kavde tahi lolnJ · . ~ 

maksızm ısvicre\'e ilhal . . 
ol,uıacakıır . 

ı~viçreJe göntlerilecek 
taha11 halı~ı miktarı se
ııetl~ ıooo kt1ıalaJ olacak 
ve Tiirkiy~ nıah ol<luğ•ı 

ishaı ~dtl~cektir. .\la~a· 

•la rlar gli m rii k ten ve t lir
kofisten tafsil:lt alabiJirl•lr. 

i L l N 
merıin Aıkeri Satın Alma 

Komisyonundan : 
Alayrn 1 Mart 935 larihinch~n 31 .\ğnslo~ 935 

larihim~ kadar altı a~· hk ihti~· aeı ol:ıu 10000 on hin 
kilo kuru fasulva ihti\1 acı ~cık · ~ ksill me,·e konu lıun~-• • • • aı 

tur . ihale güni~ 23 Şubat 935 Cuuı:ır·fpsİ giinii saat 
14 diir. 

Evsar ve seraili anlamak iiztır·•~ lu•r ~iirı Kı~laıla . ' . 
Askeri satın alma komisyonnııa miiracdal etmeleri 
ilan olunur. 7-l~ - 17-22 

1 L i N 
Tarkolia Merain Şubesinden : 

Ankılra ve lstauhul 1 lirkofi~lerinde teşhir edilip 
bu kerre ŞP.hrimize l(ihulerilmiş olan yaş nu~yva am
balaj uümunel~ri 16 - 2 - 35 den itibaren Türkofis 
M~rsin Şubesinde tt>şlair ~dilec .. ktir. Alakadar liiccar 
ve müstahsil hu uiinıuıwleri her ~iirı Tiir~ofı~ dair~· 
sinde görelJilirler . 2-3 

Taraus tapu memurlutundan : 
Tarsusun Salı~lı kö~· iindP tarafları şaı·k:uı hay 

Hacı oğlu ha~· Ziya garlu~n ~· o! VP. auulıtar :\hmed 
şiıİ•al~n h<Acı Abd il kızı Uer~'fHn oğlu A bdil et~no ht-Hı 
dede tarlası iken lıallı .\hmeıl VP.re~t'leriue geçHn taı· • 
la dürt hektar -5965- metro ıuurahha ıarl:l haha ı~c

daduutan inli kal ve hila ııiza ı asarruf eılen Tana ~iP-· 

miş oğlu llalilin iken 317 senesinde ölmesi le uvlaılı 

llustara ve Memiş ve Mahmuclt •~rk· eclerek ha~ka va
risl~ri olmadığı ve işbu larla için senelsiz t.asarl'ufal
tan tapu .ıhziue talip olcluklarmclaıa tasarruf idtlia~111-

da bulunanlarm 26 Şuhat 935 Sah giinii mahalliıul~ 

veya tapu dairesine e\•rakı miishilt~lerile miir~waaı

ları ih\n olunur. 

1 L A H 
Taraua tapa memurlufundan ; 

Tarsusun Kızıl murat mahallesindt! kain tarafla-uruua l " .. l ... t • 
••ıtthsul" .. Hlluu HJgc ay ~ vtiktür. 
••ıua Uıau \'ağoea bilşma ~ ıJ~rida vakuılarıntla öl 
I~ s?J

1
:

1
'. ;ıo.ı:xxı lııy lıedı· 1- çiil•·n soğı; k sıfır alımda 

lıildek. .a ~ra k gerek da- derecededir. 
~ .. rek 

1
• ıstıhl:\k icin ve Yolu kar kapadığuulan 

t~ l~k:!ı;aç oluıııı;ak üze. Segovia yaııııııla lıir ılev-
ı. ... satamıltır . 
""INay . I rilmişd ir • 

•tatil. Ilı ıisarı devlete -----------
""' la ~c1 .. e .. l . ır g.-lir LP-mira 

• rı sağ v" ~olu v~ arkası vakıf cliikkanlara cephesi )'Ol 

il~ mahdut bir bap foruunn öted~ubtri senetsiz ola -
rak Papas sainin tasarrnfuncla ik'~n ıegayyiip etmesi
le 341 senesi muvazenei umumiye 1-..anununuu 23 iin
cü maddesi mucibiuc~ Tarsus itlarei Husnsiyesine 
kaldığı "~ Villyel namma SP.rar.ı.sizcleu Tapuya rapll 
hatkuula iclarP-İ hnsuqi~·tmiu 12 -7-934 ıarilı \'P. 

(255) No.lu ruiizekkeresil~ bilrlirilnaiş olmasına binaen 

Diin ş.-brimiz borsasın
da 16,000 kilo arpa 3 ku· 
rnş 31 santim 25 milirn
den Musa M. mağaza haıar 
olarak Şa?alİ biraderlere~ 

Mısır darı :i0,000 kilo 
2 kuruş 68 santim .75 mi
limden ŞüLrü M. V. bir 
harta Z. M. Sipaiıiye. sa
lllmıştır • 

laü~ı\ lir. Rıunt kar·şıhk 
eski uıc.liye nazırı Slevtsko 
l;.raruulan tasarla nnuş o-

L '4 IU~t ""h"e . Petrol şeker ve lan projeden vazg~çilecek-
Uılıisarı lıakkrnda } ıir • 

Şubat 26 ıracı Sah giinii · rnahallinde tahkikat yapıla
cagmdan tasarruf iddiasında bulunanlarıu mahalline 
gelmeleri veyahut lapu idaresine mfiracaatlHrı ila'l 
olunur • 
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~;r-;;.-.. • Nö~atçi (czane 

ı~Kulak Burun -Bo~~zl s:ığ1~0E'~.::;r. 
1 ' ' & 1 ') ~ . 
~~ 1-Iasta lıl{]arı ınütel1assıs~ ~ _

1 
~======~ 

~ - SAGLIK 
~. DOKTOR I· ,~ ECZANESİ 

Nüzhet Veysi 

Hastalarını her gün saat on beş-ı Mers!n Gümrük Civarındadır : 
•.: Jen sonra diş doktoru /Jay Bahirin 1 

11,_.r rı .. vj Ec•Za\ ı 

sinde kabul ve tedavi eder. 

r 
1 

~ yoğurt pazarındaki muayenehan. e --

~ ') <) _··o 
"'"" - • tJ 

.. ~ "\~ - ~~~.(~~ 

lıhhı~· .. , YPdi ve .-\ \ 

·rupa ıuii~lahz~nılı hu
lııuur . 1 • 

~ A' / :;;w,~•ı. , ~~~ .. _·~~~~~· ·~=======°j· 1 

L ' 

Soba Almadan E vel 
}(ı/ınc Kamil ve mah· 

' 

•••••••••••••• • • 
: . Yani Mersin Matbaası : 

1 • • • 
: mücellithanesi : 1 

• ~ k. . 1 • •:• r~s · muş, ı)a rca a u- • . : . 
• llUŞ, f~rsutfe kıtapla- • 

Tl:.!J Q K iYe 

l1RA4T 
~~BANJ<ASı 

1 

.DARA 
BiRiKTiREN 
QA~T--~°'Q tumları ticar.ethane•İn • 

den arayınız . 

Yeni Getirdiıi 

: rıııızı işe yaramaz de-~ ~ır.;Jır.;J r;;ır;;ır;;ır;;ı P.ilrr.il~ 
: )' ı. ıı l ııı a )' ır ııı. bir g ii ıı ı ! liil ı ll!:!l l!:!fi.l~ı l!:!l l!:!l l!:!I l!:!~l!:!ll!::! il 
• . ize ıazım olur. 1\itar-• e:H ı· E ns Losyon 
: laruuzı, -ı~rt~rı~ritıizi, : ff?J a ıs sa -

Yerli, Belçika, Fra1111ız 

malları sobaları oe liat· 

: 111ii~e.11i11ıa ....... ize gön-: mg . V E 1 
i .ıer~~;· ""vı ki•:ııı v .. ! 1 Gençlik Kolonyası fei1 

ları görünüz. 
: cı~rt..,· ı .. r şık, zu rif uu~: lnJI . t;:;1 
• · ı il 1 1 .. •. l!::! Sayrrı de,.,er alıcı larımızdan gördüğ'iimüz kiymetlı Jl!a:! 

G7- ~o 
luı vt• , u amş ı o a - ~ ~ ,.; ,.,; . . ;;;:;1 

• • . • • ıeveccühlere bir karşılık olmak uzre. '.Hl defa ı svıçre ve I~ 
• ra~ clll~nır · • ~ Fransadan her nevi ESANSLAR gı:-tırdık • ;;;;J 
• . • 11!!1 
• ; • Gençlik Kolonya ve Los~ onlarımı7ın ğörd iiğ ü ra~bet r;;'I 
• •••••• • f • • • • • ~ ise herkesin malumudur _. , I~ 

inli Bunla dan başka ticaret l virıı'.zde klrem l~r. diş fır çalar~, ;;;il 
l!: şık ve temiz geymrk ve , ıışorıı·ik ı te\·rnler ıç ın her çeşıt lf!!J 

,_ 
ah1ıı1 Sabııııa l)e11zer fakat l1er sabtın bir 

' 

<)J111az Sabuı1 aldığıı1ızda: evela, 

Sabuncu zade f(aJri 

markasın:ı dikkat 

:----------------

~· 

S~buncu zade. lcADRI 

markaaına dikkat 

Bu Markalı Sabunlad Her 
Yerde Arayınız 

1\ : 

1 

· Halkımıza her şeyden euel sıhhatını düıılnmelı ıe{Olesile bu 

ker!! Fabrikamızda hali• yemeklilt Zeytin yafınılan yapılan 
• • < ., 

SABUNCU ZADE KAii markalı .abunlarımız piyqaayG ~ıkarılmııtır 

SABUNUU ~DE KADRi Markah sabuul_ar 1 TAL~ ( Toprak ) ,t 

• 
ve Silikat ~ibi bilumunı zar~ı·h va )'akıcı r.madJeler4"8it aridir 

.. 

1 

zıı 
~, 

SABUNCU ZADE KADRi Mıtkalı Sabünlar cilde Yomuııklık, lıtıfıt ıirir Cüôkü ~lııizdir , 

[i!l! göml k, yrıka çoıap mendil ve hıına bt>nzer tuhafiye çeşitıerimizEi) 

@j 'ırdır ~ 
1fğJ Mallarımız Temiz Ve Zarif fi atlarımız Mutedildir i2J 
mH DİKi\ AT : Kolonya ve Losyonlarıınız· f[§J 
~ daki A. Hamdi etiketine dikkat odiniz. fim 

~ T ki ıl ,. ''· "°\ ~I 1 ! i[§J 
"' A< "· 011 ıı d ıııd A Jikcı~;)'cj;as ı amili ;mı 

~i!U~~ [2j~ ~IJtmi 

~ Pıyangosu • 
,;, On Sekizinci Tertip Beşinci Keşide 1 
ıli l 1 Mart 935 tarihindedir. m 
nı _ -~ _ B ü y ü . k i k 

0

r a m i y e 1 
. LW 30,000 Lıra'dır . J 

MfJlrtifat ~o:::!::r. •ıca 

Yeni .llersin .Va!baası - Merıin 


