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ltQzalardan gelen dilekler yolvemekteb ihtiyacı üzerinde toplanyor 

Yeni Vilayet heyeti ve Mümessiller seçildi • 
\ı'·ı Cumhuriyet Halk Fırkası dan bir çoğunu haklı bularak Doktor Mahmud Develi, Ya 
toı Ayet kongresininin ikinci onaylandı ve birinci cel.seye kub Ersoy, Seuı Hakkı Cemal, 
~:.lantısı dün saat 14. de Halk , son verildi . Mansur Bozdoğan, Dr. Muhtar, 
t 1 Balonunda yapıldı. Geçen On dakikalık bir teneffüs Fuad Osman, Emin Yalın 
d~J>lantıdn ka1.nlardan gelen den sonra ikinci oturuş kongre Ayak asJi üyeliklere . 
'-'llek1e . . • tedk· rın Dılek EncUmenınde başkanı Milat Tor tarafından Hakkı Kftzımın teklifi ilze 
ıa ık ve tasnif edilmesi onay açıJdı. Üyelerin dilekler harici rine : 

Türkiye-Rusya 
Tayyare Cemiyetleri re

isleri arasında samimi 
telgraflar alınıp verildi 

MOSKOV A, 23 (A.A) Gaze
teler Sovyet Rusya Tayyare 
Cemiyeti Merkezi Meclisi reisi 
Ef deman ile Tilrk Tayyare Ce
miyeti Reisi arasında Türk 
Tayyare Cemiyetinin onuncu 
yıl dönUmil münasebetivle teati .. 
edilen telgrafJarı ne~retmekte-
di r. 

Amerika Zencileri k"~·rnıştı. tık celseyi başkan ve dilekleri soruldu. Bunların da Halil Göksu, Ruhiye Hayri, 
~e~~~id Arif nçdı. Dilek enen ı En mühimi Mersin limanının Hayriye Güler, Feyyaz, Mnh -t--

1.io ının Haporu okunduktan yapılması ve Mersine biri lise ile mud Kemal, Celal Sami, Halil İtalya llarb Ederse 
hu~rn dileklerin sıraya konmuş beraber modren bir ilk mekteb Atalay, Gnınarh Hüseyin de fi a beş lef ere 
ttı asaları okunarak mndde binasının yaptırılması mevzu Yedek üyeliklere ittifakla se yardım edecekler 
di~dde rnil?.akere edildi. Bu hırı idi.İttifakla kabul edilerek \'ildiler. 
•. ,_ e~ıe.r hemen hemen sayım ViJilyet Heyeti seçimine geçil s b"" . ı NEVYORK, (A.A)- lfarlen 
v ... rg ırn uyü < kongreye gide şehrindeki Zenci tayyareci 
_11·• ı~ı, Y.ollar, Mekteb ve mu di. Üyenin heyet için anlaşma cek mümessil seç1•1111·ne gelmı·ş · 1 ı~ b · ırrı ı t mıra ay :ıu ret ,Julyenin Ital 
,, ı ı ıyacı üzerinde toplam sına fırsat veri imek ü1.ere beş ti. Kaç müme-"'sı·ı g"'nderı"Iece .-.OJ'd ~ v ya ile muharebe vukuu halin 

u. dakikalık bir aralık verildi. ği Uzerinde uztın tnı"iııak:ı"'.' "lnr J{ • " • ox• de Habeşistan ~lükumetine arzı 
oıcı aza Mümessilleri yapmış Oturuşda seçim danışıklı reyle oldu. Netic~de se,.ı·ını·n ·gı·zıı· h" llkl d :r ızınet Etmek EmeJiyle dün 
"""k arı ilekleri teşrih ede- yapılması kabul edildi. Fırka neyle olması u··,. A<»ıl u""p de Ye k \; b"i · k v "' ..- a şom Nevyork'tan haı·eket 
•irı· . l yu kongreye bildirilme ViJfıyet Heyeti Başkanı Necib dek Miimessı·ı seçı"lmesı· kabul .... ı ıst d'J ettıgi bildiriliyor. Beş Zenci 

. e ı er. Kongre bunlar Ergun'un teklifi üzerine : Edilerek reyler toplandı. Tas tayyarecisi diıha kendisini ta 

Dış tı·caretı·m·ız yoluna gı·rdı·. nif neticesinde Doktor Muhtar, kibe hazırdır. 
Mahmud Saib, Halil Göksu İtalyan - Hat>eş ihtilafı 

() asıl, Emin Işın, Kemal Sungur, Habeşleli kan kardeşi teldkki 

konomi bakanımız çok değerli izahat verdiler Rıza Bozkurt da yedek milmes eden Harlen'deki Zenci halk 
silliğe seçilerek kongreye son arasında pek şiddetli bir te8ir 

ı, verildi. t 
~0ntenjan ve Klearing Anlaşmalariyle t -------------y-ap_m_ı_ş _•r. ______ _ 

Yurd Kazanc:_ korunmuıtur . Okuyanlar1n sayısı Artıyor 
~kBir kaç gün evvel Ökonomi 
1(

0 
anırnız Celi\l Bnyar yeni 

iti\ ~tenjan ıniiımsebetiyJe Ajan
<li. Ö~n bir.beyanat vermişler
ıu11 • 0nomık durumumuzu bil
l'arı 1~celiklerine kadar izahh-
1'1111 u beyanatm ilk kısımla
iİşoı~azrnıştık. Bakmumız de
llın ıyen özlüğii «Malımızı ala
lopı lllahnı almaktır» şeklinde 
liııg"tıabilen Kontenjan ve Kle
Jcı.da anJaşınaJnrınm şi rndiye 
~ı:ı e~ lemin ettiği neticeleri 
la1t.1

1 
slar U1.erincle topJaınıs-

'" r : • 
1- M 

tlıe \r • emleketin sanayileş-
~llla e rnıııt iktisad cihazlarını 
'1ili ~larn~ sayesinin icnb ettir
dG\tlı llıla ıthalat memleketten 
llıittı c;ıkaıınaks11Jn malla öden ... 

2-A 
tltn !tı nloşma memleketleri-
llt Ya ernıeketimize Cazla itha
htınıu:ınak için u~raşmaları 
~lrnak :~ıe Türk mah arayıp 
h)erek ı6hcesini beraber silrllk
lebi arı hracat malJarımıuı ta-
ltıaı Yıı::ınlf. ve fiyatlarını nor
tı~l'1tı r fıyatıarına ynkl:ış-

"' r. 
le a_ M 
.te fli emlekette c11ki sene-

~ıç bir Ş~terı mUhim denecek 

!~.erind ıhrac ınalının piyasa l 
,. e taz "k· 'zla oı yı ı kalmamıştır. 

arak yeniden Türk pi-

yasasında Tilrk malı almıya ha
zır nnluşm:ı memleketlerinin 
24 milyon liralık bir karşılığı 

Merkez Bankamı1.da bulunmak 
tadır. 

4 İthallltın artması anlaş 
ma memleketıerinden kayıdsız 
ithal kolaylığı karşılığı olarak 
Tüık malı mubayaası iki başlı 
faaliy<'t temin edecek iş hac
mını artırmıştır. 

fthalilt mahallinin mühim 
kısmına ôid pıya~amız da stok 
lar teessüsUnü temin etmi8tir. • 

Ticari kredisinin yeniden vUcu-
da gelmesini koJaylaştırmıştır. 

Tüccara dUşen vazife hükO 
met Tiirk malının mahreclerini 
genişletmek. Türk malını almı
yanın malını almamak esas 
prensibinde devam edecektir. 
Bu esasın tatbik ve temin şek
li değişebilir şekle ehemmiyet 
vermiyoruz. Bizim ökonomik 
durum ve icabJarımızı olduğu 
kadar karşımızdaki memleke
tin vaziyetlerini ve dilnya öko
nomisi nin gidişi icablarını.tla 
göz öniinde tutuyoruz. Gayemi
zi masun tutacak ticari itilaf 
şekillerine icab ettiği arda ve 
tam ieab edecJği wmı nda ı eç
mek başlıca kuvvetimizdir. 

Yani Klering Ve Tediyat 
- Gerisi 2. ci Sayfada -

Dört Millet dershanesi çalışm1ya başladı 

Fabrikalarımızda Okuyup Yazmak Bilmi
yen Amele İçin Dershaneler Açıyorlar. 

Okuyup yazmak bilmiyen- - -

ıerin gerek devlet ve gerekse Almanya 
hususi milesseselerde iş alamı
yacakları gibi kısa bir zaman 1 
içinde Millet MektebJerinden 

şetiadetname almadıkları tak

dirde işde bulunanların da çı

karılacağı Vilayet Makamından 

bütün kurumlara bildirdiği gi

bi Maarif MüdllrlilğU de mer

ke1.de dört dershaneaçmıştır. 

· Şimdi dershanelere devam 
edenlerin sayısı günden güne 

artmakta ve her giln Maarif 
MüdilrlUğUne şehadetname al-

mak için bir çok müracaatlar 
olmaktadır. 

Şaşati Fabrikası, muallim
leri ve ders vasıtaları fabrika
dan temin edilerek 300 Amele
yi okutacak dört dershane aç· 
mış ve Maarif Müdiirlilğüne 

bildirmiştir. 

Bu .,ünkll 'ıızh alışmalara 
bukı ııı ıık ço'< kısa 1..aman için
de bu işin de başarı acağı söy
lenebilir. 

Viyana'daki ataşe
sini geri çağırdi. 
BERLİN, 23 (A.A)- Havas 

Ajansı muhabirinden : 

Almanya'nın Viyana sefiri 
Von Papen'in Berlin'de bulun
ması Alman siyasi mehafili ta
rafından gayet ehemmiy"tli bir 
hildise olarak telAkki edilmek
tedir. Viyana'daki sefaret ate
şesinin siyasi polis tarafından 

Berlin'e davet edildiğine dair 
bu ay başında musirrane şayi
alar dolaşmıştır. Viyana'daki 
sefaret ateşesi 30,6,34 tarihin
de Alman başvek!let n1~avin
liği dairesinde feci surette öl
dürUle~ Von Boşe'nin arkadaşı 
olup ayni zamanda kendisi de 
bir çok günler tevkif edilmişti. 

Söylendiğine g6re yapılan 

davete icab~t etmekten imtina 
ederek ateşelik vazifesinden 
istifa etmiştir. Almnnya'ya ar
tık bir daha avdet etmemek 

Sakın Yazma 
Darıhrlar ! .. 

- 1 -

Yeni yuzı yazın ıyn lınşla

mak için gideyim. Patrondan 
i1..ahat alayım dedim . Ne 
olur ne olmaz. Eski tabirle 

« Ziilfü yare dokunma» korku

su var. işe başlamadan bir pot 

kırarımda; tutarlar. hiç acıma
dan kalemimi kırarlar ... 

Patron, giizilnde gözlük. Bir 
hahçecilik konuşmasına dalmış
tı . Karşısındaki ona anl::ıtıyor
du. Ziraat teşkilatını Mersin.de 
kuvvetlendi rınek Hizıındır. Bu 
gilzel topraklarda neler olmaz, 

nefis .Muıl:-tr mı yetişmez, hur

mnlnr mı yetişdirilınez, porta

kal, limon, mandarinalar daha 
?.iyademi güzel1eşdirilme1 .. Or
manlardaki milyonlarca yabani 
zeytunlarmıaşılanmaz ve saire 
ve !ınire .. 

Ne olur ga1.etenize yazsa
nız dıt senede binlerce lira gn
Jir veren bu işlerle Muhasebei 

1 lususiyece uğraşılsa,bahçelere 
zarar veren böceklerle. hasta
lıklarla "mücadele için ziraat 
teşkiHltı artırılsa, fazla aşı me
murları bulundurularak cinsi 
fena olan mey Ye ağaclar ile ya
bani ağaclar aşılansa .. 

Görüşme ve derdleşmeler 

epeyce u1..adı ve nihayet buldu. 
Patrona sordum. Tanı bir mev
zu. Umumi vililyet meclisi de 
açılmak iizere.istcrsen yamyım 
dedim. 

Patron gilldii.. Snkm yaz
ma; meclisi umumi ftzalnrı da
rılırlnr. Çünkii hu bir hütcc işi
dir dPdİ. 

F. A. 

Yağmur gene 
BaŞladı-

Bir kaç gündenbcri baharı 

andıran havn dün sabah birden
bire bozulmuş öğleye doğru baş 
lıyan yağmur fasılasız olarak 
akşama kadar devam etmiştir. 

Halkevi 
Baı hanlığından : 

Bu giln saat 18 de : 

[ZEHİRLlGAZLAROAN 
NASIL SAKINILIR ? 1 

Mevzulu hir konferans veriln 
cektir . 

Yurddnşlarımızın hazır bu 
lunmnlarını dileriz. 

niyetinde olduğu söylenmekte 
dir. Von Papen'in Qıniyetindeki 
memurun bu hareketi hakkın 
da izahat vermek için çağırıl 

mış olması mümkündür. 
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iş kHnt1ntı dovlett ~(ırasında 

Devlet şurası umıımi heyeti .. pazartesi 
günü iş kanunu projesini tetkik 

ve müzakereye başlıyacaktı . 

Pamuk ipliği ve Mensucat sanayii 
Hakkinda Talimatname. 

M P nılt:k ~ llt~ kurulacak 
pam uk ipligi \'H memm
ı·a l sa ı rn \·i i hakkmclaki . 
~ ara rrıamen i n tathi~ su-
rPlini gösteren talimat11a . 
ıtH~ hak arı lar h~yrtirıc«" 

ı· ahul +> < lilmiştir. Talimat· 
ııanıede memlrkr.tP ~oku
lacnk nıakinelP.rin giriş 

~t'kli \'e rıe artlar ieinde • • • 

~uruJup i~lelilebileceğine 
tlair hiik iimJPr vardır . 
Tnlinıatııanwye glke hu 
ıua ki rat-ıl«'ri :i.Jelebilecek
lt~ ri u i ' 'e en aşağı .~oo 

itihariyle amelesinin iic-

Mersin Türkofis raporundan 

Tral(yacla 
f?eynircilik. 

~ on zamanlarda Tür
kiye p P y ıı i re i 1 iği h ii y ii k 
hir sıkwtı gPçirıuckledir. 
Billıassa Suriye, lloman· 
\' :i ve llısıra ihrac olunan . . 
flP)' tıİl'lP-rinıiz hu piyasa. 

~ tarda gittikÇf' rağbetten 

diiş:ıwkteclirl.-r. Vaziveue-.. 
h i dtı~i~ikliğirı sebepleri 
a r~smcla ıu iişter ilerimizin 
glimriik rtısirnleriui ağır

ı :ı;tı rımı hu·ı, peynirleri ru i
zi ra m a li ,. ·~ l fi va t I a n nı n . ., 

)' üksek hulu uması v~ pa
raruızm rakip memleket 
paralarına nazran ,pahalı 
olması giisleı·ilebilir. 

Sorı senelerde Yuna· 
rıı3tau 'ın ıw~· uiı· ihracatı 

giui ~c~H :ı rı nıı .. ı "" llau:\ 
..i r 111 I i 1111sır·111 ı uı ~· n i r i la
t i ~· acı bu uH~rulr.krt ile 
lıulgarbraıı laı·afmdan te 
ınirı t'dilmektt~dir. Drah
mi ,. ,~ it! varım ucnzlu~u 

!.. 

hu merıılt .. kP.l rııallarının 

~ i'ıriiıuiiru~ yHnlırıı t•lıtıek 

tı · dir. . 
Y :qııl:ıu l~clk ika L rt~I İ 

ı·t'. iuıl•~ rıu1 rnlekt:limiz pey 
ııid~riuin diğer nwnal~-

kPL mallarımı kı~·asr.11 ma· 
Jiyet fialları pek yiiksek 
bulun nıak tadır . Edirne 
birinci nevi peynirlerin 

retirai \'er~IJilt>CE>klerini 

kurum ~ahiph~ri teahhlid 
~ılece~lt·rdir • Gürıde 9 
~:rntlik lıir posla ç1lışıldı

ğ111a gfü't! kuharnlacak 
naemu r ve işçi sayı~ı ile 

hunlara vılda 300 uiin . . 
lu·salıiyle verilecek maaş 
\'e iicrt~llerin ayrı ayrı 

ye~fmu ve yalmnCI muta· 
hassısa Jiizum göriildiiğii 

tak•lircle kullanılmı~ sebe-• 
hi miiddeti v~ adedi üko. 
uomi bakl.lnhğınca tayin 
edilecektir. 

Zahireler 
---

Zahir~ lliyasası hak
kmda clahi hildirilecek 
miihim ~t~yler yok gibidir. 
Bir uıtidclt' llen hed devam 
eclegel~rı duru nı kısaca 

anlatılacak olursa cokca • •• 
işl•~r yapıla m:ı masımn s~

hehi Türk tacif'leri tara
fından i~ıerlP.n fiyatların 

fülenemeıue~itlir . ithalat 
miisaadelerirain nlınmasm 
da haş gfistert~ll gt-cikme
lerin d:ıhi bii~ iik i~ ~·apı

lamarn:-.sırula ttssiri ol'a 
gerekdir. Ancak son za
manlarda Alman,·a- Ar-. 
janlin Cleariugind~ dahi 
bir ya vaşhuna baş gös
terdiği haber veriliyor. 

Fh·ntla:·a 11t'IİnCH bir . ~ , 
ltafrn öncP.sİn~ karşı mü
him hi~ ltir clt'ğişiklik ol

mamısdır. ~Jemleketimiz~ . ~ 

dmı mal talebelP.ri höHinıü 
ne müracaat. 

istaııhul,la mağaıa tesli

m i sa t ıs fi a t 1 a r ı l 6 - l 7 ld -• 

loluk tPrwk~ler iein 6. 75 • 
7 .00 liradar. ffHlbu~i Y 11 .. 

unn \' t' tmlgar malları 
iskeıulcriye teslimi :J.50 
liraya salılmakıadır. hu 
şartlar altında r.ey,nirleri 
mizin dış piya~alarda sii 
rümü i~ukan haricinde 

1 kalmaktadır. 

26 şun .\ T Hl3n \-.\ \ LI 

Dış Ticaretimiz 
Yoluna girdi. 

- Birinci say(adan artan -

mu vaı.enesi prt•ıısihlerimiz 
cliinya cHonnnıik vaıiyet
ler·i ıHizeldi~çe d~ğişehi

lir. Fa kal malımızı al 1111 . 

vamn malı111 almamak . 
kararımız dPğişmez. tti-
zimlP. hu yönd r. anlaşnıı .. 
\ ' f\h m..-mleketl..-r tu~r ~iin .. . 
d ha ziyade piyasanıııı 

kav helmiye malık iulHltı r .. .. . 
lar . ~lemlekelimi1. lu~ r 

sahası itibari)·le bir öko
nomik sahası içind~clir .: 

Tüccarımıza ve müs
tahsilimize hiik ti melın po
litikasım anlamak ve o
nun icablarına uymak 
için cliişen milli lıüyiik 
vazifeler vardır. 

~lüstahsil daima daha 
iyi daha ucuza mat elm~ 
ye çalışmalı ihracfltçı mih 
tahsilin alın terini karşı

lavacak ve onu v<JluntJa 
~ . 

ileri it~cek fi\'alı temiııe .. 
uğrHşmalı it~ıalatçı Tür-
kiye malları almıyau mem 
lt'kett~n m·.:tl almamayı 

milli diislur ~ctinmelidir. 
Yeni listderin esasları şıın 
larclır. 

1 - S - Yani h~r harı 
~i memleketten s~rhestce .. . 
gelt!r.ek mallar listesi.Bu 
liste hu defa atirink nwıu
lekeılerine gt•lecek mallar 
listesiue almnıak sure
ıiyle daraltalnu~tır. 

2 - Ki - Yani anla~

ma me,·cud veya umumi . 
prr.nsiblerimiıi tatmin e-
der mubadele vaziyeti 
mevcmd memlekellertlP.n 
serheslce ,gelehilecek eşya 
listesi, bu liste bu defa 
bilhassa genişletilmiştir. 

3 - K - Yarai koııten 

jamla olarak l~er ha ııgi 
memlekeueu · gdebil~cek; 
eşya bu lisl~de çok kü
çiihiilmiiş bulunmaktadır. 

4 - r - listesi yanı 

vdd\letlerin müsaadesiyle . 
girehilecek flŞ)' a hu liste 
ay nen kulmıştu·. Kararrrn
me metuiurle esaslı deği

şiklikler yoktur. Tüccar
larıuuz, müştahsilleriruiz 

bu kararnamenin de ta• l>i 
katına ait görüş ve le 
mennileri olursa vekalete 
bildirmelidirler. Bu devre 

Kızıma iniltim 
(~trne hnlutlanılı göıılürniiıı gitkii 
Az yag•ıpt a az sel oht )' l' ll 1' ıı ı ııı 

1 lt--1 ·~ a n 1 a y a c a ~ k a ela I' l ı i :· h i) y Ü 

Şi nıcl i g;iıı lii nı e :ız ılola v ı m kızım 

Bir tiifrıı k ütıii 

Yirmi clör t y ıllı k 

Gfi \' P l'Cirıl t• r ucln 

hir k 111'~1 111 v ııln•h • 
hir \ ün·k sızladı . 
\' flt'İ ı-- ' ızladı . 

Oea 111 LH'. rı nerde hu la,· ana k ızını . 
Yavrum SPH dt- lwn cltı ~ulıız hu yurda . 
Ka rnnıd a ıı se ıı ~· uğnılılırn hu ııgurcla 

Sı·n ıl~ ih•iincle11 hir canu11· \ u~ul' da . ~ . 
Sin ele ( ! ) kucağıma alayına kııım 

Baba11 kür oltluJSa ulıısu clultla 
Bfi~· l e diişiip kalkmak olmaz mı kulda 
Sen saglığıııcla hir ilk yaz ol kal cbı 

BPo hir eül olarak kala\' IUı kızım . .. 

(HinPşlr )' ıldızlaı· ışıksız leke 
Yer )lİıii11ii t.rtmüş IJir koyu gi\lg~ 

Var nıı dersin yerli~ gökle bir belge (2) 
Varsa güvPrci11 sala)· ım kızını 

( 1 ) Sin : ;\f ezar 
( 2 ) Belge : Emmare 

Pa11111l{ 
Panıu k larrn1 ız İİ'l.Pri n-

K. Çöl 

l Çocuk esirgen1 e 
]{tlrtıınu. 

d~n nı ii hi ıu İŞIP.r yapıldığı 
Genel111erkezikurba~ 

lıilinuıiyor . Doğrulu~u /tJ 
lıP11iiz tarafııuızclan ttı~bit bayra111ında şefkata 

1 
r.dih1 mi, ı • 11 Lir ha lwrH göre nında bayramlaşma1 
Alnıa rıl~r takas i ş ile .\me. yurtdaşlardan diliyof· 
rikatlan 2.f>OÜ balyn pa- · Diu ha\'ramlarında y:ı"' 
mıık almışla rdır. Yine ala pılan tPh;ik VH ıiyarel 
knclarlar ıaı·afmdan bildi.. 111asraflal'1111 <{Cocuk e~ir
rildiğin e gi}!'e Tiirki)ff'fhm gPme kıırıımu>: ırn veı·ıu~' 
isteıwn fiyatlar ~.-r .. k İl - uizi ri r.a t-ıdt•rit. . 

Hicauıızı kafJul ederi' hal:ıtcılarla ~t'rt~ ksr. uh\ . ' 

katlar koıılrol tlain~siııce 

~· ti ksP k gö.ı ii l mek Led i rl~r. 
MeıulekP.timiz ihrac:ıt

çıları 100 kilo başına cif 
Ua uı hurg ve ~·a Brt~ ıau~u 

110- --1 ~5 mark isterler. 
kerı korıtrol dairesi ~· alnıı. 

100 ~lark iİZt>l'İlldPO itha
l a l ~' a p 1 l 11 1 a sırı .ı m ii sa a ıh~ 
v~ruu~ klt• dir, 

Soy adı alanlar. 
Soıık su pof ıs nwmur

larrncları l\onı"•~r Tay~ıp 

u~ıu, polis lsuıail Eren, 
poH~ Talts irı .\hay, polis 
M,ı sıafa kopar, polis ~aim 

öner, polis iurahim güç
lü, Y. ziya kıraç SO)' 

adlarını almışlardır·. 

tathikatıuda 

uıeufaallt~rirıe 11ygu11 nP

ticeler \'ermesini dili)'O
rum. 

lt~ r i 11 isim 1 .. ri ha \' ra rı1th111 

ev\·el G.-;, .. ı ıuı · ı:ke1i tof'1"' 
fırulan gaZPlPlerle 11rŞ1'()' 

..... . ,., 
lıınac :ı ~ hu sıır~tle hu '· 
lik ~e vPrı iıısarılar clostlıt' 

1 tl•I' 
ruıı kul l ul.ımış Vt> uo~ ' 
r111w lt'hrik ve ziyaretlr,
rini kahul etmiş sayıl"' 
c;ı k 1 ard ı I'. 

• ı . ·ı ,ııı 
A ' n ı p a v ·~ A 11 u~,. ı "' 

füü Çt · lt~ ııld11rı, diiğiiıı lıt-' 
ıiİ) e nı a ~rafl,ıı·ı hil~ ço 
cuklar ve voksullar h11

' . ı· r , 
ı· u ıa ı I a r ı ıı a \'er il n ıt' k t ec 1 

• 
1 

,., 
Yunlunıuıtla atle( r. 

1 •'t 't'' 
sayısız olan yoksu )' Iİ 
rucuklar iciıı cok cle~~r 

• • , Jll' 
olacak hu usullin lJenı 

ı.11JI 
sen111esı111 ve yayılrua;, 

dileriz. f/ 

A ııkHrada lmloutlll ~fl, 
ıwl merk .. z tarufıııJ' 

1
,,, 

l l ıfll -; 
l)arJ almıua \'a l>aş u 

~ ~ r •1)1111 
dır . Kuı·ban ha) 1 

l 5 ~hırla rash yor. 
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Türkofisiı1 Giinlük Telgraf Mersin 1. l . A H 

Ha be_: ı eri. Pfyasast 
Avrupa borsaları 
23-2-:i!'l 41e kaparıış fi

)'atları : 
1 

borsasnula 480 libre başı -
na cif plata mart teslimi 
21 mayıs lt .. slimi 26,9 t~ıu-

Mersin Liman İşleri inhisarı Türk Anonin, 

Şirketi idare Meclisi Riyasetinden : 

flA.llUK -- Liverpool 
borsasında lihre haşma 
Arnerika pamukları mart 
6,93 mavıs 6,90 lflmmuz 

6,87 ilk ·teşriu 6,85 'thsır 
Paıuukları s~kalaridis cin
si ıuarı tPsJimi 8,67 ma
Yıs lflsli mi 8,66 iP-naruuz 
t:-sli rui 8,65 i 1 k t~~ri u tes. 
lırni 8,65 [ pper cinsleri 
rı.~rt teslimi 7,51 mayıs 
leslinıi 1 ,54 temmuz 7,43 

ilk teşrin 7,45 pP.usdir. 
NP.w · York bersasmda 

libre hasına ilk ~:irınn 

•••••••••• 

m uz teslimi 26 1\2 şilin-

K.G. 
Pamuk ~k~J•r~~ 

iane 
<lir . Kapu malı 

/stanbul borıaaı • Kozacı parlal}ı 
24-2-35 de afyon kaba la11e çil(icli 

88 kuruş 9 paratlan 141 \'erli , 
kilo 200 gram ' huğday '\uıılanı 
yumuşak 4 kuruş 28 pa- FasuJy~ 

radan 4 kuruş 30 b•ıçuk Nohut 
paraya kadar, mahlul 4 \ltarcimt:!l 
kuruş 10 rarucfon 4 kn. Ku~ ~·~mi 
ruş 20 par~y:ı kadar 267 Kum darı 

ton, fmdık iç tombul 47 Cehik 
• 

k uruştlau 2400 kilo, sansar \' ulaf Çukurova 
2000 knru~ılan 2500 kuru- .• Amulol 
şa kadar 392 aded, z~r- Acı ç~kird .. k ıçı 

K. 
50 
47 

44 
43 

2 

2 
10 

8 
4 
8 
6 
5 
7 
3 

a~ 

s. 

50 

25 

50 

50 
25 

25 

leslioıi 12:29-12,30 son Lu
'ıtın teslimi 12,40 mart 
ı2,44·12,40 UHl\'IS t~slimi 
ı2,40·12.41 tP.n;muz lf>Slimi 
1
2,47 ilk ltışrin ltısHmi 

deva 2300-2500 kuruşclan Toz şeker 
41 acled, varsak 100 k n- Kalı ve 
rusclan 4 aded, tilki 400 Ca ,, 

38 2n 

. . . 
~uruşclan 800 kuruşa ka - Kalay 

100·9~ 

240-2iJO 
190 

90 
1•2,50 serıtdir. iskenderivP. dar 372 aded, porsuk 320 · Bahar 
) ~ 0rsasmda 99,05 lihr~ ha-
Şıııa F. G. F. sakalaridis 

340 kuruşa kadar 421 aded Arpa A uaclol 
(~akal 170 kuruşdan 185 » • Y"rli 
lurnsa kadar 253 ad~d , Piri11~ 

3.37 ,5 
3 

·~i 11 ~ ı · . 1 · mart tes mu 5,67 
ıııa vıs ı · . les unı 15,79 tem-
::ı~ı~ . teslimi 15,89 eyhi1 

·~huu 15,96 F. G. F. aş. 

kedi İoo kuruşdan 47 adel Kara ·hü!J~r 
ta,·şan 14 Jkuruşdan 2955 Nişadır 

17 75 
85-86 

16 

'1to1ı ·, • • l ı · . 
ad~d salılnuşdır . Mısır darı 2· 75 

2 75 cırası ~u )al t~s 11uı 
1345 .• ı·. 

23 ·2-35 de ihracttl ol- . Çavdar 
' uısan lPS ımı 13,51 

~;•hnauz teslimi 13,56 ~y- 1 
mamışcllr • ll••m• t•k· r 20 f .ira -10 K. 

Saadıkıe • 

ııı l ,. . 1 il . lzmir berıaaı • » .,cu~bi 23 lira 
1. e ınu 3,49 la arıs-

ı il' 24-2 -35 d~ buğday .4,75 » • » çu vttlı 20K. 50 
kuruşdan 15 çuval, arpa Buğda)' Yerli 2 62 

b lıUCOA Y - Li,·t~rpool 3,75 kuruşdarı 16 çuval, Limon tuzu ·ıo 
orsasııula ıoo li hre lıaşımı fösııl ya 8 k ıırıışdaıı ı ı ı;u Sa buıısan zeyıiıı \'. 2fı fıO 

~:•ırı ı~sliıııi 4, 7 3 '\s ıııa- val, Susanı 10,75 luruş- • ik j ııci 23 
~ 8 1 •·sıı·ıaı·ı 4 .·o sis L•·ııı d ı 1 p k 47 ı d ıa, , an 05 çuva, ıuuu · • ncir 'O ~nll 

Uz 1
... 1 · . I . J . ı · ,ı l 1 

• 
1
'-S ınu 5 3 4 'lıırıcaır. 48 kuruşuan 95 Ut .,\'asa- f K k 9 25 

" ne~ ep'"' "" 
MiSii\ J..,iv~rpool tıluuşdır · Kahu " 2 25 

~--------------------------
'!' I L l N 

· 'rayyare Cemiyeti 
Mersin ŞubesindQn: 

Si l<urharı havr~nıinm f-4 cii giinleri zarfmda Mer-
o Ş••I · . 1 k ~ 11 ·ur daltiliıuleu ve civar köyl~rdeu top auuca 

e.g~aıı •lıırilP ı·i •ııii tt>ıo h lıid i ıı şıılıi r ıl ahili ııde gilıılıırıı: 
tlı~l· '

00halctP yaş olarak teslim edilmek iiz~re aleıu 
~ıaa~Y91d~yfl koıınlmuştur. ihalesi 7-3 -935 Per· 
lae!aL e 8Uuii S<eal 011 y~<lide CtmıİJel binasuula }'\lPI· 
"' q"l•r· . 1 .. k . • 1 . r~\' •• ' ıza aat uluıak v~ya p~y surme · ısuyen erın 

·litre C · 1 ı· .. d" · ·· l'ıın!lı , t'lllı\·etin., ve\'a be et ıye muna ısın~ ıuu "qau. . • 

~ 
lçe---1--De-f-te-rd_._ ~~~ı ......... ıa~~n!l?'"-"!""'d~an~: 

'''Qdd _A. v vergil.,ri umuıni ıaliıu.ıtıwınesiniu 92 iuci 
l~ıc18 ,es1rae tev(ikau Vilayeı. idare ı ... yeti kararile Ey· 
1h"~si~. ••bat gay~siue kadar kabul etülmiş ohan av 
~ltttd·" ubat gtlyt•siniu hululile hitam bulmuş olal' ota,, a1Akadarlaru1 malumu olmak iizre keyfiyet ........ 

• 

---+---~·~----""'!"'-

Bırıı T ılirıflın 
-...yaca•~ 

lslanbul 

24-2-9Şj> 

Tiirk allunu 948 
ist~rlin 611-25 

Dolar 79-76-94 

Frank 12- 04 

l..ıiret 9-8-25 

JENI IEBSll 

=~ı 
Senelik 

Altı aylık 

Üç aylık 

Türkiye Hariç 
için içlı 

1200 Kr. 2000 Kr. 

600 \000 

300 500 
Bir aylık 100 yoktur 

GDall ıçmit aaJdar 20 Kr . 

Mersin Liman işleri inhisarı 'fiirk Anonim ~ir
ketiuin h~niiz tahsil edilmemiş olan sermayesinin 
yiizde yirmi heşinin göriilen liiıuma hinaen. llissP.
darlardara talP.p edilmesine dahili nizamnamenın fıltırı
cı madılt~sine tev(ıkan idare nu~clisince karar veril -
miş oMugurıdan keyfiyet hissetla rlarrn main nrn ol uıa k 
iizre ilan oluuur . 

1 l j N 
T arsua Orman muamelat 

memurluğundan : 
~luhtelif ça pfla 
Cam, katrnn, göl\ nar, ardı'} 

KPreste acleıli Rıılurutu;;u y~ri 
g Tar~os Orman idart!~İ clt•po~u 

96 )) )) >) 

68 
96 

48 
145 

13\} 

3 

165 

10 -779 

Otlun 

» Tiı11ik ki\yiind~ 

>> (kınan idar~.~i cl~post: 
)) )) 

)) •l 

)) )) 

» ~:ulravJrılı handa 
Orman iıla rP.Sİ deposu 

)) )) 

Kuru cam l iiliik ~lanğal kömiirii 
• 

Kental Kental Kilo 
47 80 Tarsus Orman ill~resi 

deposu 
5 25 )) Kflşli köyünde 
6 00 )) Gfünmece )) 

8 00 )) Ciflik • küyiiude 
4 ()() )) Taş kuyu )) 

3 20 2 Tak ha~ ~ c\y li 
4 00 )) Karalikeıı )) 

7 00 )) Kt'~li kih· iirul~ 
w 

47 38 25 \'EKÜN 

Y u~arula yazıh ve 14 mezadda dahil •~ın valı maz · 
bula 21 - 2-935 tarihiıuien 15 glin miillıletlt' açık ar. 
urmaya çıkarılnuş<lır. Şeraiti öğrenmek isteyeni.er Or· 
man idarelerine miiracaal ~tsirıler. ·"°'lrt•ılar ılıalP~' e 

rastlayan 1-3-935 Perşembe giirıii s~al f 4 de Tarsus 
Orman itlaresinde açıl:lcak iltalt~ saıış komİSJOnnrıa 

gelmeleri ve bt•tfoli muhamminelerin ~:iiıde yed~ hu -
ç4k nisbetinde lflminatı mnvakkate gostt•rmelt'n ~t~ • 

rekdir . 

li JilfğJil~Jill@~Jill!J 

·~~!~~Z a.~!D~Hıs!~~SL~~ ~od•~~4~DI 1 
(Ucuz ) ., Sparton 563 ~ 

8 Ve 6 lambala olup Radyo tekniğinin en son ;;;., 
teklmllllb vardır. Tam bir "Antifading,, otomatik 11!!1 

fiill teı kontrolu. En kııa mevcelerde katiyen mikrofonik frgJ 
I!:! ,nrnıtn yoktur . i;;1 
• Gii~ıdüı Par.is, Loıulra, Rerlin, Amıst~rdauın;!!J 
fPJI ·ve s.aire .istasyonları :ehr . im) 
~ Bütin D.üny_ayı Df!laı~nız . ~ 

1 ~ersine bu RADYO ayarımla hır it .\()' O ~ 
gelm~mişdir . . ~ 

SEDAD SAHIR. 11!!.1 
f§g l!iikum~l caddesi No. 29 ffi!J 
~-illlllüJiUi!UUi!U~ 



Nô~etçi Eczane ...... -. ..... ... 

Bu Ahsam .. 
~ail-lık Et·z:lllP. iılir . . 

~.======~· 
SAGLIK. 
ECZANESİ 

ersin Gümrü~ Civarm~a~ır 
il•• r ııt'' i Eeza \ i . 

l tlıhı~ıı. Yerli \P, A\

rupa mfistaJızpr· at ı hu· 
l u il u ı· . 

Her Nevi Mevsimlik 
Kumaşlar 

Mantoluklar, Ko~tiimlükler, Tayyörlükler her nevi fanila 
çoraplar, gömlekler, tavşan tüyü şapkalar ve saire her nevi 

çeşit:er (!elmiştir . 

Belediye l{arşısında 

Ferit A. çelebi 
TİCARETHANESİ 

Bir defa ziyaret buyurun uz. \~evsimlik bütün ihtiyacınız 

emrini1e h:mrdır . 

Birinci Tatsit Peşin. Vade ile~e Kolayhk Gösterilir. 

~===========~· ~ 
;o 10 _._. 

······· ~···· et,; --~ ~• 
.) Yeni Mersin Mat~aası ! 'ii"": KAYA-DELEN ;f ·~~R~ 

• ~ ~ BıRıKTı N 
mücellithanesi : ~· ~ MENEA SUYU . ı' QA~A_T.-r;06Q 

• • ı)' Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin bu suya aıt -~ 
1 

•!• Eskimiş, p:ır_ça l :ı ıı-: ig: TAHLİL RAPORU ~ if, ~ır.;ıır.;ıır.;ır.;t@liil(mJ(mJfiilJ~lmlii!liİI 
111 t ~ • f,. r ~ 11 ı l I' k ı la p 1 a - • ~ Görün;; ş : Oermk Koleviyet ( 100 sm 3 su ya sarf olu nan ~~ liLI 1J1!:!11!::!11.!:!l I!:! , l I!:! ::;;I 
ı·ırıızı İ~f~ .\aramaz de-! ~1~' No. ıo Hcı mibtarı) 0'2 sm 3 ı ~ L~H ı· E L I~ 

• . .. ~ il~ Renk ; Renksiz Mecmu sertlik derecesi (Fransız) l,5 -·~..._ liiJI a 1 S san s - osyo n ;;;t 
: ~ 4' at nıa)' lllJZ. hırgnn ; 1 Koklı : Kokusuz Uzvi maddeler için sarfolunan müvel- ·1ı. 1 I.!::: ~ 
• .!'İZf' lcizım olu r. Kitap-• ,.-:; lidilhumza - litrede 0.40 Gr. r.ill v E I~ 
•• • Tadı : Latif Sülfat ( So 4 ) , 0,0033 Cr. L5!1 ~ 
• larırıızı, clt~ftcrlc riuiz i, • Klor ( CI ) , 0,0074 1 ~ fr,J I 

: mİİCl'lliılıatwnıiıP l(Öll-: Teamill : Mutedil ~::;~t ( No 
2

) : ~-:,ıo . ' liLll Gençlik Kolonyası fcjJ 
ılr.riniz. • ., ( ci 33 ; Amo nyak ,. Yok. l!:::! ~ 

flt •r· lif' vi k j ı.:ı p \'e : ~ ı.u~~~~.sr :. )J e~_:'i n ~as~~· lı a~• t-S i \' t~ hil iş i giu-ı. ~ s .. yi!ı de~er atıcıtorıımzdaıı gördüı:ümü7o ~iymetl~ ~ 
l •f 1 l l, " k , , ·r • c l e kı lllltHWU ~luca lı ıt tlukk a 11111d atl ı r. r.:ill teveccühlere bir karşılık oım~k uzre bu defa ısv ıçre v I~ 

< t lf r t r ~ı , zarı au r.. l!:i.:! F d 1 1 ESANSLAR nctirdik fıPJ . ~ mu ransn an ler nev b • 

tiıı vt1 ~ullarnslı ola- •:• ~v=. ~ ~lıtj-"7- ·"'. ~~ı~~~ı .. .... 
• ., , ,· • • ' • ~ . >~~~ '°'9~UJJ Gençlik Kolonya ve Losyontarımmn ~ordıı~ıı rağbet liın 
• 1 ·' K ı ı t ltlnı 1 • • • f§J i"c herkesin malumudur_. 

•.• : iZ E:3' 1 ~ ar= _ 3 Eii1'.!] •E3 r.;Jf Hunlardan başka t·-ic-are-t -ev-iın-iz-de-kır-en-ıler di ş iırçalar!, ngJ 
:.. . .......... !..!:: şık ve ıemi z geymek ve yaşamak isıerenler içi.o her. çeşı'., 

~~~~~ ~ Piyanğosu ~ 1 MallarıınızTeınız Ve Zarı! fıatlarıınız Muıe~ıldır ~ 
- ~· ·:. ;: ~ ~ On SeL'ız'ınc'ı Tertip Beeinci Keeide m @1 ili K K .\ r : Kolonya ve Losyonl ar ı ınız· ~ 

i'" g:. t ~ :Z il 1 
Y Y ill ~ claki A. Hamdi e tiketine di kkat edin iz · I~ 

- ~ ~: ~ §' • ffi ı ı · Mart 935 tarihindedir. ~ inli T;ıkliılı•ri ııdı·ıı S:ıkıı ııııız. . . fiiiJ 
~ ~ :. ıg :sJ tı ı 11

1 
B ü y ü k j k r a m j y e ~ ~ Ad'es: GUmrOk m donında;." ılka~dj"" ·~' ~ 

.>~ .g: a 3 o 1 L 30,000 Liradır . ın 
~~; ! ~ ~- ~ 11 ~!arat 1120:,:=1:!a.:."·,F-3~ Soba Alm vel 

::.. ,, s :::2 o 
~ =·:; c:· :' ~ ~ ~ _·::o 

;r- :-:- ~ 
- · ;;;,;ı (ta "' 

rnll = ~ . n> I.!:: ~ ;; •rn Q 
<::/. = - Q.. .., 

1 v :..: ..... 
Cı:J -· - ... 
o =- ::.: "'t - --· - · 

~~flJJl!!Jmıliif 

Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti · 

yorsan Tayy:ı re Cemi
yeti ne aza ol. 

•EH~E* ~ff.!i~ • 
~ ~ 
ıı Mütehassıs Doktor IJ1 
~ ~ 

J; ASLAN Y.AKUP 't T 1 
+ m latanbul vemoakova üniversitele· + 

,ıL rinden dip/amalı ue Almanya' da t, 
'r tahail etmiı Viladiye ve Cerrahi ll 

JJ nisaiye mütehaaaısı . rr 
T .,nnES : Yoğurt pazarı Hastane ctitldesi ~ 
~tJ No. ı - 3 kendi evinde . 't, 'r TELEFON: 64 J, 
• ·~· ·~·~Et-~~~~·-.:IE• ·~· ~r!+~• 

Yeni Meraln Matbaaşı - Merıin 

,,. ılınc Kamil ve mah-, 

tumları ticarethanesin -

den arayınız . 

Veni Getirdigi 
Yerli, Şelçika, Fransız 

malları sobaları oe f iat

ları görünüz. 
72 -90 


