
M. FUAT 
Sahip ve yazı işleri Müdürü 

No 18()5 

24 
AGUSTOS 

Cuma 

1934 

~F~lr-ıl_ı_S__,,k_u_r-11ş----------·~----------------C3----'"(.J~ . . -.-::I>l"--I:>---E::--I....--~İ-:::Et":.----c;..---.Eı..--~.2;~E==-=:'I'::=::E::==------------~----..----------,~1'-~1'~.~~~4-,~le-1-11-,,-111~. J.is-

Ada nada Gazi Heykeli Kurtuluş Bayramında Rekzedilecek. 
rı' ii r k ~y ll r cl tl 11 da rı' ii r ){ d i 1 i 

Tür~çe ~onuşturma çalışmalarına yeni ~ir hll veril~i 
senelik kongresi yapıldı. Cemiyetin 

Yeni idare heyeti secildi. 
I 

Evve\ki gün Halkevinde { edildikten sonra teşkilatın ne 
Türkçe konuşturmak davasını şekilde olacağının mü:ıakere-
heyecanla takip eden gençlik 1 sine başlnıımış ufak münakaşa-
kütlesile Türkçe konuşturma )ardan sonra evvelce teşekkül 
cemiyeti azası müşterek hir eden Türk dili konuşturma 
toplantı yapmıştır. Bu toplan- cemiyetinin nizamnamesine gö-

tıda bulunan Halk fırkası reisı 1 
re idare heyetinin müddeti bit

Necip Mecit boy gençlerin mün- tiği ve bu cemiyC'le yeni bir 
ferit hareketlerHe şimch e ka- d ı · ı k l 
dar bu çalışmalarda eid~ edi- i are ıeyetı seçi ere can an-
len neticeleri ve Türkçe konuş dırılması ve daha lıa.şka bir te-
~urma cemiyetinin vaziyetini şekkül•· lüzum olmadığına itti-
ızah etmişler ve sonra geçen fakla katar verilmiş ve derhal 
topla~tı~a bir çalışma progra- C(miyetin kongresi açılarak 
mı t~s~ı.t etmek üzre seçilen yeni idare heyetinin saçilmesi 
on kışılık komi~enin verdiği yapılmış ve neticede ölçüler 
kararları heyeh umumiYeye başm~fettişi Muhmut Seida, 
bildirmişlerdir. " · 1 · 

ş bnoka'sı orman müdürü lb-
Bu komitenin verdiği ka- him, Borsa komiseri Lütfi Ali 

rarda gençliğin münferit heye- Yeni Mersinden Rıza Atila V(: 
canını teksif etmek ve dağımk 

Şeref Arif be) ler idare heyetine çalışmaları ayni hl'dtf üzerinde 
seçilmişlerdir. 

toplamak için bir teşekkül Haber aldığımıza göre yeni 
meydana getirmek ve bu te-

kk idare heyeti hugünlerde hir 
şe Ulün çizeceği programla 1 top antı yaparak <'saslı bir prog 
hareket etmek en iyi bir tedbı'r · d ram tespıt t ecek ve heyeti 
olac,.ğı ileri sürülüyordu. umumiyenin tasvibinden sonra 

Heyeti umumiye tarafından 
k · en C":trİ adımlarla bu ö:ı da\•a-
omıtenin bu mütaleası tasvip nın tahakkukuna çalışılacaktır. 

V~siyetname uydurma mı i r1i'? 
Hın~enburg miye~esin~e saltanat tavsiye e~iyormuş 
Fr~nsız gazeteleri neşredilen vasiyl?tname
nın uydurma o/dulunu iddia ediyorlar. 

ı;cıvas ajansı bildıriyor: 
1 arls Soir eazelts/ orta Av· 

f/ıpa mu/l(Jbirl11drn a/d,iı aşalfulaki 
malfimatı 1·•1t·, t . 

• ' 
1>0 koJ dıJ•le nrşrel· 

mektnf u; 
Mareşal lfı11dr11burgu,, vasireti 

rtra!tnda yaplılfım drrifl ve tirajlı 
lalıkıka~ ıuticrsindt bırçok rivayetler 
ölfrtlldım. Bunlar arasında, nmıha· 
tnın ehrmmi)'tti dolaJ•ısile en ziyade 
lıakıkııte yakıll olarak buldulfum 
şudur : 

Mareşalw vasiyelnamesillitı ha· 
killi metn/11/ ancak Htller M (' 
ebbtl M 1 • Jel· 
Ilı' ds, b Vo11 Pc.pe11, miralay l'On 

n trı urrr M A'd b t>ı • • eıı urrr M Ja· noscl. b .• • 
A ıau, sabık Ka ı·ser, t bık veliaht ' 

rens Avgur;t • Villıdm ve riyosel/ 
cumhur ltdtibl umumisi M M . 
bilmektedir. • eısner 

Bu vasİJ'ttnamen/n ü " ü 
ftmamm mulıa '"il rwır. kısmı .... rreJ, r. Bu ışe M 
tneisfltrin l~lirakı, muma/le , . JIA 

it 'fi J tllfl ırı, 
ı ere )'nplılfı ilk fakat unutulmaz 

luzmetllr. Vas/Jetname •alntz 1 1 

1 Oıl 
rı f'dilmekle kalmamı a 1•111 zaman· 
da da kısa/mtı/mıştır. Mareşal itin· 
de!ıburg vasiJ•el11ame~inm asıl met 
nmde Alma11 mı/leline sa//a11atu 
dl;,ımtlfl ve bunu" lçifl de rris,cum if'1U/!u eski ha;udan azasından 
m;~~ltı/~ti~np edılmtsim taıısıJ•e et
i. • e ' · allanata cl~ıımek işi11e 
uz,,,et etmek nzre de M. Von Pıı-

Ptnl laı•slye tdiJ•ordu. 

Keyfi> ti esasen birkar zaman
danberi bazı millt SosJ:alist malta//-

il tarafmda11 sezilnukte olduğu 
içindir kı M, Vo11 Pııpen haziran 
l1aka}'ii11de J ok edilmek istenilmişti 

M. Vo11 Popm öliimdeıı ancak cent· 

rol Vo11 Frisclıin müdalıalesili kur
tulmuştu. Zıra mareşGl Vo11 Hin· 

dmburg Almanya111n makadderatma 
Başı•tkıl nı11aı1i11üıin görecrf!i rolü, i 

ce11eral Von Fritsclu vakt/le biraz 
a(ımştı ı•t mumaıleylı de hadiseler 
es11asuıda M. Vo11 Popmdt11 tarihi 
vasiyetnamenin ısrarım fuşetmirea. 
lfme daır M. ifil/ere söz alnuşltr. 

Dıı~er taraftan ltoltmzotlerin 
lıanedt1111 t/ radı da b.ül /Jıı mcllan
lllfl nwsadere edilmesinden korkarak 
susmuşlardı. Vasiı'et11ameııirı 11eş· ı 
rinden eı•vel, e11 uf ak bir l/şfla/111 
lıaneda11 içi11 ne kadar tehlikeli ole· 
coJ!ı Pre11s Aı•gust· VtllıelRıe bildiri/ 
miştır. 

H olımzollem 'leri vaziJ•titfll ha 
1 

berd;.ır eluıek işi M •. 11eisnere havale 1 

ol11m11uşt11r. 

Doo ıı şrı 1osu, hakiki ı•aslyet11a· 
nıerd11 bir sureli11/ alnuştır. Fakat 

imp .ralorire Hermille, vazi)'etlen it· 
lefoııla haberdar edilmiştir. 

Mırı1l 11• Vo11 Hlnde11burg talı· 
rlf işbıt. i~tirak dmiş ve babastnm 
öldulfü glin mareşal/il hakiki vasi· 
Jetnames•m m. Hltlere ltıdl e;•le· 
mı§tir. Buflun üzeri11e k'ndlsille bu 
hususta suklitu mu haf aza tlmui 
emrolunrn11ştw. 

A~ana~a Gazi ff ey~eli · Arı >a )ra B ıığcla}7 ){arıştıraı1lar 

Ceyhan~an sev~e~if en Arpalara 8uğ~ay mı ~arıştmhyor. B(~Ş Kanuıısanide kii- , 
şat resıni yapıl:lcak ı 

Abide komisyoııu11tı11 t ı ve/ki r;ii11 
Belediye dairesi11de l!al/ vekili Os· 
maıı Nuri bey/11 reisliği altındı: top 
/arıarak geç vakla kııdar nıüzal, re· 

'Ceyhan Ticaret 
ler Aldı. Bu 

Odası 
Hileye 

Mühim Tedbir
Sebep Nedir ?. 

/erde bulun muştur. ı 

Bu IOtJ/aııtıda /sta11b11la gidm ı' 
lte)'e.1irt, Rti5irumlwr f/z 11in Cum· 
lturtJ•et me;ıdar111ı.1 dıkilrc-k ola11 ltey· 
kelleri ltakk111da ı•erdılf/ izahat dın
lt11nıiş ve kaide ımyesı üzeri11de gö. 
ı iişülmüşttir. Abide111n : Ada11a11m 
şrrtfıle mtiterıasıp olm.ısı içi11 kaidt· 
ni11 ı11ş sına azami elumm/J el l•erile- , 
cektlr. 

Bir kısmı mermerdm ve bir !. ıs 
fiil [ Oprakkcı/t t 'Şlltd.ın )'0/)1/otak 

ola11 kaldmiıı ö11ü11de şelaıeli öir 
havuz bulunacolfı gibi üç köşesinde· 
de Adarıamn lwrtul11ş1111u, nrdu ı• 
nulli lllll'Ve/lerin şelıametlemti göc;· 
tere11 temsıli lıeykdler bulunacak ır. 

Ceyhan 23 (Hususi muha
birimizden) - Coyhan Ticaret 
ve Sanayi odast son günlerde 
mühim bir tağşiş işini meydana 
çıkarmıştır. 

Ceyhandan ihraç edilen ar
paların iç<'risine bazı şahslarm 
buğday karıştırdıkları haber 
alınmış ve idare heyeti derhal 
toplanarak lazımgelen tedbir
lc:rin alınmasını kararlaştırmış
tır. Bu karnr dellallnr vasıtasilc 
halka ilan edildiği gibi bütün 
tüccarlara da tamim edilmiştir. 

Buğday ve arpayı karıştırarak 

satmanın mahreçlerde çok fe
na bir tesir yapacağı şüphe-

sizdir. Bazı tüccarları bu hileye 
sevkeden sebebe gelince buğ-

dayın ucuz vı: arpanın da pa -
halı bulunmo.sıdır 

Buradan sevkedilen hubu-
batın ekserisi mersin tüccarlurı 
tarafından nlımp sevkedilmek
tedir. Bu husus üzerine tüccar-

ların ve mersin Ticaret odasının 

nazarı dikkatini celbederiz. 

Avusturya Ve İtalya Başvekilleri He; ~liıı 25 teşriııievvelde bıtmiş 

olması nmkGve/enam ıflı,zcıs 11dn11 F 1 d G •• •• t •• ı 
ise de kaideye ı•eı !m reık!llôde oransa a oruş u er 
ehemmiyet lnşaa'zn btllli tdıiıilıi mu· 
cip olacaktır. ı .. 

Abide•tifl res ni küşadı Cumlıt1~i- Müla~at Avuslarya isti~lali le~ine ~ir nümayiş mi~ir ? 
yet bavrammda ynpılmadıJ!ı takdırdt __ _ 

Ada11aıım kurtuluş günü olan 5 kd- ı --
mmusanide ıcra edı1tc lltir. Başvekil/erin mrilakatından sonro çok 

____ Turk soLu j mimi bir zıycıfet tertip edildi. 

Haf ıa Vekareti Binası 1 .... e!!------~~ 1 

Binanın inşaatı ik
mal edildi 

Ankara - Ve11işelıitde yap/mi· 
makta ola11 vil,,)'tller evı 16 e.yllilde 
ı slım eJilecek'f · f!ahilıJ't vekal~ti 
y.11i bi11ara bu ları 1llm az bır mud 
dd sonra toşmacaktır. 

Ymi Nafıa w~ktıltli bi11asınm.dcı 
2} ıe ri11ewrltle trslimi mukarrerdır. 
Nafıa vtkfılef i bu taı ilıtm bir a J' 

sonra ytni binaya tquu:caktır. 

1 Floransa22 (A.A)- hnvas 
ajansından: 

1 Avusturya Başvekili m. Şu
' şing, bu subah saat 10,30 da 

hurnyn muvasalat etmiş ve bay· 
raklarla donanmış 'oJan istns
yondn m. musolini ile italynn 

t:er iki biııanm küşat resimler/ 
Cumlwrirel bnı ram11u/a olaraktır, 
}'elli !ıarbi}le mektebi i11şaatmin ik· 

1 

ve Avus\uryolı şnhsiyr.tler tara
f andan selamlanmıştır. iki Baş
vekil istasyonda ayni otomobi
)1' binmişlerdir Bu sabah ilk 
si~ rısi görüşme: vukubulmuştur. 

Bunu öğleden sonra şehir civa· 
rında ikinci bir göruşme takip 
edecektir. mülakatın hayret 
verecek mahiyette hiç bir neti 

maline ı/evanı tılılmekttdir Bina 
martta bitiriltetktir. 

Bal{ır n1adeı1iı1e tılaşıyoruz 

Ergani demiryolu dahili istikrazının 
tertibi de satılığa çıkarıldı. 

son 

Bu devrin en ehemmiyetli tasar!'uf ve ka
~ant: yolu bu tahvillerden alnıaktır. 

't/izde 5 faizli ve yüzde 2 ikramiyesi ol'ln bu isltkrazm son 
tertibi de evvelce ihraç olunan A ve 8 serileri gibi a mi hak ı•eimfi· 
J azları havi beheri J•irmi lira itibau kiymelte, lıamil/11e muharrer 
200 bi11 tahvtldm ıbaret olup, tam tahvilin 3 le birini temsil etmek 
tedir. 

Bu talıviller, kanu11 mucib/11ce umumi ~·e mü/hail bütçelerle idare 
o/uua11 daire ı•t müesseselerce, vılôyctler hususi idareleri ı•e beledi) e
l erce yapılacak müzayede, münakasa ı•e makm•tlelerde teminat ola
rak vr, lıazinere satılr111ş ve sattlacak alan milli emlfik bedellerin/11 
tediJ•esinde itibari klymetleri ıizeri11de11 başabaş kabul olunur. Talı 

vil v• k lfJJ'l 1 ı~ı il· leltJ•elerin• m;_jt•al/ik evrak ve senetler, faiz ve 
ikramıJ•eler ı•e di/!tr muameleler istikıazflı temamen ıtfasma kadar 
her türlü rüsum ve vergiden muaft.r 

Ylizde 5 f aizde!l başka, senede ıki defa ropzldcr.k keşide/erde 
de kazana il numaralara aJ rtra ıkranıiJ't ı•trileceklir. 

/ 

ce vermemesi icnl lm•"' l be
raber Avusturya l ıli le
hinde bir nünıa) iş kiymetini 
v<' Almanyanın ihtiyatsızlık 
etmeden inkar edemiyeceği bir 
siyasi manayı haiz olacakhr. 
Almanya sulh arzusu hnkkmdn 
meşkuk olmıyan deliller g ist"r 
m<•ğe, yani Fransa ve iı • Jto
re tarafından Cenevreyc riôn
meğe ve misaka iltihaka. ve 
italyn tarafından da Roma 
Roma protokolu esası dahilin 
de müstakil Avusturyanm ik· 
tisadi kalkmmasınn matuf gay· 
retlcre iştirnke davot edilmiş· 
tir. 

Floransa 22 11 A.A,, - mu· 
solini-Şuşing mülakatı (marini· 
son) köşkündo cereyan etmiş .. 
tir. 

m. Şuşing, kendisine tahsis 1 

edilen Antinori köşkünde bir 
müddet t• vakkuftan sonra sa
at 12, 15 de oraya muvasalat 

t•tmiştir. Görüşme köşkün kü
tüphane odasında cereyan et· 
miş ve mütenkibcn 16 kişilik 
bir ziyafet verilmiştir. 

Mıntaka kongresi 

Bugün Adana Halke· 
vinde toplanıyor 

Oeçen defa toplaııamıya11 Çukur 

oııa mmtaka ko11Rresi bugüfl Adarıa 

Ha/kel•/ salommda toplanacaktır. 

ldma11 Yurdu murahlıaslcrı bu 

gtln Adanaya gitmlşlerdlf. Samimi 

anlaşmalar dileriz. 
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Bir Mukayese ve Netice ! ~1ersiı1 Beleclıye f{iyasetiı1cleı1; \ Ce~~an'da 
1 _ N:ıfıa_ ''.Pk:lll'li C•:lilı'~İ ı:~r;ıfıııd;'.''. ı·lı·kırik sa:ıı Köy kanununun tatb 

Dünün Devlet Adamı Ve Bugüuün Devlet A~amı. 

"Beyoğlu,, dikkate değer bir makalesinde ' 
Dünü ve Bugünü mukayese ediyor. 

"Beyoğlu,, undan 

Sevinmrğe tlrğer gnrip 
hir lf .. sadiif nelicesi olara~ 
lnıglinlerdP, ikinci kfuıun 
l ~09 tarihini la ıyan bir 
nıiilıalli g:1zeteniıı, kiiçiik 
hir k o pilrii, elimize grçti. 

Bu kupiirtle, o zaman 
~lalive nazırm111, Os111a11lı . 
parlanwnlosunda hadtli 
zalirıde pek ehemmiyet ·iz 
olnn - kabul edilmiş hir 

:· siimrlik n)smi tf·z~· idi11i 

nıu lıik göstt~ı·mr~. için irat 1 

~lliği bir nutuk okunmak. 
ıatlır. 

Bu nutuk tetkik cdilin
cP, hatibin iktisatta lıi

maye siyasfli takip etli
ği lıakkıntfaki şiiphtılere 

knr ı, kendisini miidafan 
ediş tarzının !fc\·kalt\tle 
dikkati calip ve ayni za
manda çok faytlalı olduğu 
göriiHiyoı·. 

Bu nutuktaki sözlerin 
snnıiruiyı"'t ~iw~~i lıi~ L iru

Se)'İ aldatamaz. Bu . üzler 
hic bir zaman hüviik dev-. ~ 

let leri 11 lwssasi yeti•) ri rı i 
ltt hrik etmek kav ~usun-. . .... 
darı mülhem olarak öy-
ı,·nrui. si)zler dtı~ildir. . .. 
<IWJle olsa) dı, zenıanrn 

ht•sti~ i lı:ıiz ol:-;a.vdık, ı.~r 

lıaıı:.!i hir riisum artması ._ 

alt1\1 ltirıc> vazi,f'l alır -. . 
Nutkurıun lıan.ırPtli lıir 

y eri 11 d t• , O~ nı a 11 l 1 ~ a 'l. ı rı 
lıt')tıfoııdi, :ış:ıgıdaki ~u 

saçnıa süzti saı·ft•ılıyor : 
cdra~ir ve <r.,ridP kalnııs 

~ . 
oları nıil1Ptlt1 r icirı l:)zını 

• 
olan şry, iklisat lıimay.-si 

d P ğ' i 1, s 11 r nı ay t' v ·~ ilim ti i r. )) 
Burada m~k~:.ıdınıız, hir 

ır{;lgp, ile kalt~m nıiin~kasa 
~ ~ . 
VP miicadf'IPsi ya pıııa k tan 
cok uzakur . fstt·~inıiı . ~ 

sadt'CC y i ,. nı i' ~ i l'lll i hPŞ 

SPıae tnvtıl iyi tliye gıı<;ln 

sakat fikirlfll'İll ka,.şıswda 

Conıhu:'İ\'t'lci Ti'ırkiveııin . . . 
raı iba it gii ııı,. ii k ı a ı·i r .. 1t~ı·i 
" e g fı 11 ii ıı ş ~H L I a r ırı a da i ııı i 1 

sordlP. uvdıınıları gi'ımriik . "-' 

sistenılt•ri ~'asılasi~ iP, muit 
tar ve fo\·izli hir milli sı-., 

na i 1-ı. uru su v o 1 u n da, aib. 
ı) .. tJ 

lerdiği, ~utır·lu, kudr«ıtli 
\'P dı•\.' !1 IHll ~~l '' f'~ll411•İ il İ 

~ . 
le ha riiz eti i rnıtı k ı i r. 

1 ~ l P , h i 1 h a ss a B :ı ş v tı k i 1 
ismet Paşa llazrrılt•rirıirı, 
hu giirılt~rtlP hir hiİ.\' İİk 

vatarııwrverirı ııı:ı lızuzİ

Vfll i vle ve \'f\riııdt' olan ., . . 
hiı· şalısi ZP.\'k, St~\'İlı<J \'ti 
lı~~ ecaııla miitea4lclit yeııi 
sınai miiP~Sf'Selt·rinirı ı·t~s -

mi kiisadıııı vanarkeu , • • ı· 

yakın bir diirıiirı ikli~tıl 

ııt•rf'llt•rıııııı ııasıl hır lormııl dahılıuılı• alırıaca~ı k. h · t 
1 • ı 

1 
k' . . 1. · ıne e emmıye 

ıal\t\lflt a ı t . ııııım sıı:·,~tıt ır : Vı ·ı· 

(;t>f't'k idart·i umuıııi- rııunı saatl.ıruı kivnwıi erı ıyor • . 
• \' t~i Vila_\al karıurı:ıırna ı .. v lı:ıkikİ)'t · IPı·irıı~ gfü·p hurı-

fı~ara VPrilrrı iuıtiya'l.lar ve hırın faiz .' .. amortisın~nı 
g11n•k lwlt~di.n·lerce cfog- icın \ iizde ıo lıa~ımları . . 

CP) !tarı (llususi) c~~ 
lıa rula ~eks~rıc \'ak 111 kÖ 

, ti•~ küy k:ıırnr;u tall~ 
rutlan tlo~ruya işl .. tılrn if;in ~· iiıcle 3 \' t~ masrafı 
\'tı~· a ht>lt•diycıl11rc•~ inıli unıumivt~ olarakta vüıde 

• I 

ecliluwkt~ılir. Kaymaka 
hey köy ruulıtarlarırıı h 

yazr \Pl'İlnıi~ olcın dPkli · 2 ııi~lwliııdP hir rtıPhlağın , hir buçuk iki ayda hir 
rik '" lt>Sİ~all:ırı:ula t•t·r·- miitıssist~ye verilnlt'siııi 1 
varı s:ırfiynırnı ül<;ıuPk k:ılıul t~ylemi~tir. Faiz ve· 
i"ızrr, alnırwlı·r ıu•zclindt~ anıortistuan olarak yüzde 
komıhın s:watlarduıı ~r.lıri ıo lu·sahile lwr lt:ıııği lıir· 
hir kin.ı alırınıakla oltlo~u 

• 1 

111allrnıdur. ı 

Hu nıiiPSSPselt~ı·i 11 l••- 1 

~ssiis ii rıdt~n nıa k sa L lıa 1 k ı 
asri ilıtivaclardarı nıii:-\-. . 
lt·fit elıııek icin ··lektir ik 

~ 

CPl'_varıı fstihsal VH le\'Zİ 

stu·.-tilt~ hu i~ iç'rı konu- I 
ları sernıamn\'İ temnil «'\ - . 

1.-nıek olcluğ;ırıa gi>rt~ lt;ı 1 

nıaksat hilafında saatlar
cbuı ~orı11 ~··luıiyerı lıir . . 
mi'ıddPI için falıi~ lıiı· hira 
alırınıa~ı alıuııt·lt\l't.:H haklı 

hir sik;h't'le me\'cları \'t·ı·· . . ' 

ııu~kte ve BiiYiik nıilltıl . 
ıurclisiıw aks Pdt•rı hu 
~i~:)v.-tltirılt•rı tlolavı ruii-
~ . . 
lPaddiı j.,.Lİ'l.~1laLu· il·~ hu 
haksız munıııelt•ııin hir 
au e\'el tashihi ciheliıw 

gidilmesi tt~mPrıııi ••dil-. 
nıPkl•~tlir. Birıanı,ılt•vlı hu . 
si k :i \' e ı it~,. e rı i l ı :ı \' P t \' r r-. . . 
nıek vr. istihdaf r.dil,_.n 
gayt>yı lP..ııiıı e~ltınınk 

icin saat me!-Wlt'~iniıı it~-
• 

' ll a nı e n l w il i i c a p (' l ıı w k 
letl İr'. 

Bu saa tl:lr' k tı\• fi \'fllİ . . 
üz..-t'irıde etraflıca lt•lk ika l 

sa a l i ıı h ı • t l P I i o 11 \w ş s P ı ıt~ 

nilıayetiııde üıleıınıiş oL 
ıua k wdır. ~u lt :ıl•~ gfirt! 
kiı·a ile saat alan lu~r ; 
l - · ı . 1 1 

<• ıu rıe i D s~ rw rıı w yelı ne t! 1 

. a:ıl. hedtılini tenıami il•~ 

ihlenıiş olacak ve saalı 

hil;\ lwdt•I h'StilıÜp t'lh·bi- l 
lt•cektir. l 

J ııca k 011 ht1~ serıPılt!ıı • t 

soııra \alnız bakım iicreıi . 
ve masarifi unnııııi~tı hi~
Sf'~; olmak i'ıZPl'ti ~aatiıı 1 

k i \' n w t i h a k i ~ İ\' • • S i rı e rı i s -. . 
ı. .. l I •• ~ frlcl f ~ 5 lı i,. ii c f' t' l 
Vt'f'ntesi hlzııııtlır. 

Y u karı ı I a ~ i faiz ve 
anıortismarı , t•saslarıııa 
ı .. ()rc ha~ım n~ ~airP. - iu·-
:"" ~ 

rellt•rini clalıil olduğu lıal-

tle ~aallt>rin kira hetlt·lleri · 
12,5 ~ u ruş olarak lttshil 1 

t•tlilnıiştir. 

Bir ~il :ı: ın havalı 20 

sene itibar tıdiltliğirıdmı 

t5 s•~rıP uilı.ıyP.tintlH saat 
lwclt>llP-rirıi i>ilemiş olma
la l'IJHf an ita Sİ hu nıi'ıddPt-

• 

l•~rı sorıra ~ ukarıda hiltli -
rilt>ıı \tizdt\ 5 uıildardarı . 

'l.a ınt>rk PZi!H~ da \'Pl elli 

lt-, muhtarlık \' t>Z:ıifi h:t 
kııatla lrnnlara ıııalt'ını 

vı•rmek L•~ ve lı ıshiitıallı! 
de lıuluıımakıadır. 

llaber alılıuıma cr(lr :-, ~ 

lıüviik kilvlerdc hirtH' ~ . . 

nu~ \'C fırka oea~ı dait • 
lt~rinden ihartıl ol:.ıcakl 
Bina hl "ın lıepsi a yrıi şt' 

tlt~ y . ıptırılae ak huııuu i 
cok a;iiıtıl vt• .. ~mslı 
• u 

pl:irı ihzar etliluıiştiı·. 

"ııla ;"'\ 

bi11C4! saatl~·n satırı aln 
haklan olacaktır sövlt• . . 

Salın alınacak saaL 
deli K. !: -ı: burada 1\. 
tın kıymeti ha~i~\iyAS 
X. miişlrrinin ahurıe 

ğu serıe ad•·dini güsl.,, 
Bu formiilde f'S'1S uı 

ri~·le foiı ve amortisll 
nıiklarlan \İİıtlt~ ıo 
ra k ka lıu I "'Pd dnı~ş ol 

ğu utl ti rı ~t· lı ri ~ 5 k ''ıl. 
kira vt>rmekte olan 8 

şartları güz füaiiwle tutul . 
dukla, hu siizleri iyzuh 
elmek ve lıatUl bir deı·e
ceye kadar mazur gi>rnwk 
mürnkiiu olahilir.) 

Yalmz Osmanlı ~azırını 
korkulan şey, Tiirkiyenin 
sınai hayatıuda hir dere· 
ce)·e kadar iktisap ede
bilec~ği muhtariyet fikri 
idi. 

ti ii ~ l u d a n 111 , . a d t'l n w k h i r 
· .'allan V.-k:'tlt·tiruiz aı .. ıu -

k a l ti a h a fo ). ti a l ı ti ı r. 
macla ahurıeler hic hir • 
para \'tH'nıe~ 11H'ch11riyP· 
ti111l~ ti• ğilılir. 

lt>r formiiliirı \'t>rcliğİ 
tarın \ üztlt~ 50 siııi ~ 
ıut>kle. saalarıııa sahiV 
hilet!r.klt•r(lir. Bu Sil 

saatlarma ~alıip olar• 

l . ..t'ıtforı, Nazırın mali 
siya etinde «akide» si oı,,. 

rak beyan eylediği fıkri 
d irılP)'İniı: 

«Rüsum, miinhasırau 
Devlet hazint'Sine varidat 
lemirıi için vazedilmiş,ir. 

Yoksa hurada sanayıı 

himaye edeı1 hir maksat 
takip edilmiş •l'1ğiltlir . 
Bııt'3)'H kadar takip (!tli 

ğimiz ikti~al liberalizmi 
huudan bö~· le de Sİ)aset 

d:islurunını k~lmalıdır. 

Hatta hu hususta ser-

Diine ait nutukla' , hu 
~ii 11 ii n n ut~ ti arası rıtla t\ n 
• 
ıi\'ade ~()zP. carılan fark, 

• ' t. , 

11azari,Ynt farkı olı~!a~ ıp 
hillıussa s<>ylt•rıeıt siizlt•rin 
ifad~ ~dili~ ıaı·zıtlır. Os
marılı nazırlarıııirı sfizlP
rirul'' bir 11\11ıa iktisat , I"'! 

hozgunculnğn, itııl Ct\sarP.l 
sizlik, kararsızlık... l~tH 
ihıivarlık cauıııı \a.\1va11 . . ~ . ~ . 
hir rtıjinıe has hususiyt>l-
ler ... Yorgurı, bitkin ve 
silinnwz bir tarzda tarihin 
mahkt'ım eden damgasi~·lt~ 

vurulmuş bir rrjim. 
Buna ı}Hıkal.il, zamanı

mızın ~)evlet Adamlarııula 

dirıçliğin do~urtluğu rwş'e 
ve evine, hir dinamizm, , 

hiı· lıareket.. Biitiiıı hun
l,ır gt•rıç, diııç v•~ olarıca 

kuvveti~le yiiksrlıu4•ktf', 

ilı~ı·ivc •ritmt>klr oları Y•~rıi . :ı . 
rPjinılere has lıu~usi)'P.lltH' 

hn genç lrny+ıcarım dayan· 
dığı imun. zaıu3n nwfh11 
mu ile ıalıtlil edilmiş de
ğildir. Uattft hu iman z:ı

ma rı m~fh un ı u 11 u cı• ııgf~ 

d~nat Pd•~rctı~iıw İlıh\ yo 
lu na devam tıdegPI nıt~k le 
nıusırdır. İşte bu )'~pyeni 
ifade larzı, yeni ha~·at f rl
srfesiui idrak ve ifaclB 
şeklidir ~i, hu meml~kdirı 
samimi dosllar1111 ve hu 
m•·nıltıketin ilihl ve lerak
kisiue inıau etmis olarıları • 
sevince garkeder. 

llalhuki hu mii•~~sP.Se

IPr şiıııtliy .. kadar la dktaıı 
saat kirası nanıi~ le serıecle 
asgari~ lira almakta htı
luıımuş olduklanndan 7 .5 
sene 11ihaYPlinde s:ıatlarm 

ht~dPli anıor·ıi edilnıiş olma 
~ı l:\zınıg .. lir . Birıaerı;ıleylı 
7 5 s~ııe~· i dolduran ahu
rwleı· bil:\lwtlel saatlarına 

le alı ii p ede hilt'Ct' k lr rtl i r . 
Bu gibi alnı uel •~r )' a 1 n ız 
bakım ve mesarifi uuıunıi 

~·e iştirak hissesi olarfik 
saalırı kı,·meli hakıki\'t1 si . . 
niıı yüzde beş nislwtirıde 

bir ücrttl Vt>rmrğı~ mechu r 
dur. Saatları salan :ılmak 
şıkkını tercih eden abuııa
lara gelince bunlarda aşa-

• " •• • ,J 

ahuıw hakını ücr..ti 
sari fi 11 mu mi ve 'ol 
üırt' m:ılik oljoğ11 ~ 
k ı v n w l i l ı a k i k i \' fi j u i 11 

clt~ 5 inin oni~i)t~ ııİ 
ıindP.n cık:ırac ık ut• . 

hr.r ay ntiİP.SSPSP~'~ 

ve Pdf'~:·klir. Evliıl 
~~P.I'\' an fal u ı·a la ;.ınJ3 
rıd~ izah olnnaıı e"'* 
resirıde hareket oh••• 
ve bu hususların "• 
nıulıtt~lif~ He halkP 
t'llirilnwsirıi rrca ed 
tıfendim. 
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Mersin ::~ ~:: 

Piyasası 1 O U N L O P lı 
K.ı:. K. s. 1 D . .:~~... D 1 

Tarsus 
ı :·52 

~o. Taı·ilıi 
T . 

icra Memurluğundan : 

Cinsi il t' k l a r i K i y nı et i 
Tarla 

Kar~ PS 

.\ li ağai 

Paıuuk ~ksprtı:-- 38 : 
1 arı~ 
KCipu malı 
Kozacı parlaAı 
laıw ~iAicli 
\ t•rl i •) 

Be) uz )tıpHk 
Susam 
F,tsıılva . 
Nolıut . 

ı\fercinwk 

Ku .• yt'ıui 
Kum daı ı 
t.ehik • 
Yular 

4 75 
7 

~7 

36 
;13 

2 •) 5 .... 
2 

'> •) 
•J - 50 

8 
4 50 
5 •) f) .... 
6 50 
6 50 

Acı <·ttk iı·dt!k ıcı 
• • 

2-75-

23 
88 

,,, k 
~ 0'1. SP. P r 

i 

(~alı \'e 
Cav . . 
Kalay 
lkılw ı· 

100 
240-~30 

188- 190 

90 

25 

u - .. u 
N N 
L 

1 
L 

o 1 o 
p p 

Otomobilinize , Kamyonunuza, 
bisikletinize daima DUNLOP lastiği 
lınız . 

Çünki DUNLOP lastikleri 
lngiliz yapısıdır. İngiliz yapısınında 
diğ~rlerinden daha sağlam olduğunu 
öylemeye lüzum yoktur. 

1 

1 

1 ~1ersin ve I-IavaJisi AcentaJığı 1 
Oıner Vasfi ve ()snıan Enver .\ rpa .\ naclol 3 7 5 ~ 

» \"erli 3-50 ••~ ~!il• 
··~~~ . ~-· Piriııc 17 

ince İ.Pııek 1 :~ iktisat Vekiletin~en : 
Kafuı )> 1 lçtıl Vil:)~t· tiııiıı Tursus ktızasrn111 Sarac kitvii ci-
Kara biit. ... r 85 _86 varında kaiıı olup .j ıınaleu Sarnc lwltlıı ,;t>kt~Sı1Hlan 
~işathr lu•d ılt~ araç kary(lsj caıııii rıokta~mdan bil nHırtH' 

16 
Lirnou ıuzu 

70 
murat sofu tqlr>Sİ arcısında miinktı~İr lwt, garlıerı 
nıeıkar lt>ptdt•n lıed ile Aııdi\'ar cavı il•~ ih·azlık ca-Sabuıısafize~tinY.2o 50 • • · • 
)tııııı hirlt\tİ~i rıo~ıava va~ıl olan nıiistrkinı lı:ıı, c·e-

» ikinci 23 l ... 
ııu H~ ıı nwz~ur 11o~ıa<lan lwd il tl noza gPdik lt1 JH~silP 

,\fısır daı·ı 2 65 ço!falık ~· arığı ka~ a ~ ıııdan hilıııtıı·nr "'araç deresile 
Çavdar 3 Karğıpınar . U)Uııtırı lıirltıştiği nokta~a nıiink.-~ir lrnı, 
Keıı:ne Şeker ı . ı ( 
sandıkta 20 Ura 40 K. şar"aıı mez"tir ııoktadarı lwd ile malulut wşlaıığıc 

» » ecnebi ~3 Lira ~>lan saraç lwlP-11 f PJ>P~iııe va ... ıl olunan nıiisıc~im hat 
• •> » cııv · I ''OK b) ıle ıaıalulut l 9(J hnktar arazi dalıilindt~ ~i ~arat; krom 

' el J ._. ( ' d • J f 1 1 • ' 
hugılay \'t>rl" 

3 
· ıııa e~ıı namı P. ırnıruf huluıınrı me~şu l\ronı mat emııııı 

1 t'\'t•lkı huıfulları dalıili11ıh• işltıdilıuPSİ uı~~~urrn ilıale 
lOden 11 kılınacaktır. Taliplt'rin ilıale mukavele ve şartnanıe-

8 
...... - ~irıe dtırç etlil.-cek oları 1111 . usi ş~rılarla 1t•nıi11at akça-

1 

ııcir 

orsa TalğrafJan ~ 1 nıiktarırıı ·uılamak iizrt• :\rıkara'da hıi~al VPk:lleti 
maadin umum nıiidiirHi~ii tuharri ruhsat11anwltıri ,.e 1 

i rn l i yazh, f' nı iid ii rliiğii 11·~· m ii ru ea at ey ltı ıuelPri \'e l<>k-1 

lif1Pri11i kapulı zar·r ict~ri~iııdP niha,·f"·l 20 - 9 - !l341 

tarihiııP ıuiisadif Perşt:nılıP giiııii sa~;t on lwşe kadar 1 

A il k tl r a 'ti a 1 k l i. a t v t' k ftl el i \1 a a d i il " il H il ll Ul n d ii r w ~ ii • ı 

lstcwbul 

23 8 934 
Tiirk altuuu 924 

6:10-50 
80- 7:! -75 

istm·Ji11 
hol ar 
Frank 
Li r(lt 

12 -06 

9 26 - 35 

Nevprk 
23 8 - 9:ı4 

13 - 15 

lirerpol 
23 - 8 934 

llaz11· 
7 - 16 

Vad~li 
6-84 

,, 
6-8 l 

1:1 i ııt 
5 - 24 

ı ~ıe ıe"ıli fl) IPmeri il:\ıı olıınnr. 9-:.!4-9 - 24 

Mersin Bale~iye Riyasetin~en : 
Brhtıri 28 lira 82 kıır·u~ kflşir heclt•I 9 aclP-l siip

riiıılii Pi araha~ı imal Pclilıııt•k iizer~ cıçık .. olarak uıii · ı 
ııak :ı~a~a koııulnıuştur. Talip ol.uılaruı ~uzde 7,5 le·ı 
miıı:ıt nıak lrnzu ile lwralwr ı ı E~ itil 934 ~alı giiııü 
:'33l 16 de Bt•IPdİ\'e EuciinıPrıiııe miira(•aat ~' lenwlef'i 1 

hıı. m~u ilfaıı oluııu.r. ;4 - 31 1 

Yillyet Daimi Encümeninden : 
ld .rt-i Hu usiye defotir ve r\1 rakı matlıuası , irmi 

giin ruiiddctlP nıii11akJsa~ a koııulnnıştor . 1 h .. a 1 el 
29 - 8 934 Çar. a ıııha giiııii saat onda icra kılıııac:ı -ı 
ğmdan t~ılipleriu ıııuayyPıı gıiıı ve aalla Jİizde ye
di huçu k nm va~ k:tt temiııatlarile Vilityel Oainıi En-1 
ciimenirıe miiracaatlal'ı. 10_: 15 - -20-25 l 

55 

:;:i 

51 

57 

59 

.Sillll 928 9'- 1930 250 lira 

)) 

)) 

)) 

11vnrnu 
Şarkan Ht'rviş eylamı iken elyevm 
~lu lafa garlıcn tariki am şimaleu neh
ri cari ceımhen ,\ vaııva iken elvevna . . 
u~ta Ahmf'l. 

Tarla JS '\,,.3860 lıeldnr 250 lira 
S:ırkarı Ft>sli otilu Bedir aıra ı1arlıen 
~ n ~ ;., 
A \'llİ tıf. oğlu .lluslafa şimal~n Kürt 
O. isnıail ctıuuben lal'ik. 

Tarla 13"\ 7895 h<1 ltar 250 lira 
C. ~i. Ga. ıııulla Ali ik,~ 11 elyevm Vf~ -

resesi Ş .. \li paşa O. Ali iken elyevın 
llasan ağa O. f nsin. 

Tarla 4\.5965 lwktar 250 lira 
.:arknn ~arlwn Larik " i . .,ahibi senet;c~. 

Tarla 18\3860 lıfklar 250 lira 
~nrka11 \'n t•t•ııııhtın ırnhr·i cari şima

(P11 Su lı:ı 11 oğlu Siiley man gar ben 
nıulla ihralıim ikı~rı elyevm Fesli oğlu 
Ya~i n hırla . ı. 

.\hwaklı: Tarsusla ~ar .\lehnıPl oğlu Yusuf ef. 
Bo .. çlıı: .\li ağa ~ö~· iiııtlc Diyap oğlu ibrahim \e 

\I t• lı ıı tt• I . 

Yukarıda lıtuludu 'e evsafı )tızıh bflŞ p, ra 
açık artırrna~· a konmu~ olup şarlnanıe 25-s-934 ta
rihir1tle11 itihart•n Tarsusta dairmnizde her kes gij_ 

reLilect'ğİ gibi 25 - 934 tarihine nıiisadif Sa lı 
oiıııii saat ıı de "' artır·nıu ilP- satıhıcaktır. Artırma 
~ . 
lıt!dt•li nıtıhamuwıı ki)·meti11i11 ~· lizt.le 75 ini hıılmadığı 
taktirde son artıranm leahhiidii ha~i kalmuk şarlile 
11-10-934 tarihiııe miisaclif Perşembe giinü saat 11 de 
daireıuizJe yapılacak olau artırmada gayri meukul en 
çok artırana ihale edilecP-ğinden taliplerin nnılıanımen 
ki) metiuin yiizde 7,5 nisbetiııcle pey akça~ı ''eya milli 
bir barıkamu teminat mektubunu hamil bulunnıaları 
lftzı nıdır . 

2004 Numaralı icra i(h\s kanununun 12ô mcı mad
desi dörcliiııcii rıkrasma lt~vrikan lııı gayri nurnkul 
iiz•~riııde ipotekli al:ıcaklılar il~ diğer bir ah\kadarmm 
\ ' P. irtifa hakkı ~uhipl~riuiu bu haklarmı ve hususile 
faiz \'e masarifo dair olan iddialarım ilan tarihind~u 
itihareıı yirmi gürı ıçiıule evrakı miisbitelerile bildir
mel~ri aksi taktirde Tapu siciliııdt~ sahil olmadıkça 
satış hetleli paylaşmasııulau mahrum kalacakları ci
hPtln al:\katf a''clllln işbu ruadcle (ıkr3SIU3 f!Öl'e harekt-l 
elnıeleri ve daha fazla mahimal almak isliyenlerin 
Tarsus it~ra tfairesiue nıiiracaatları ilan olunur. 

i L A N 
Mersin Belediye Riyasetinden ; 
Osmaniye nwhalltısi ilt~ Biiyiik ... 11 Havuzu ara

. ıııda yeuideu lt'sis eclilt•cı1 k olan Mezarlığın etrafma 
cekılt'CPk 660 HH!trt~ tulnıult!ki ihale di\1arı 5134 lira . 
hPclPli keşir ile kapalı zarf usulıle miinakasaya ko· 
rıulnıuştur. Talip olanların şartname Vf' geşifname~· i 
~i>rnıek iizere BP.lediye FtHt miitllirlüğiine mliracaal 
f'~· l,rnıeleri ve miinakasaya iştir:lk etmek isteyenh~rin 

yiiztle 7,5 teminatı muvakkala makbuzunu havi le-klif 
nıek tu pi arım ihale tarifti ola u 11 Ey itil 934 Sah gli11ii 
aal J6 ya kadaı· Belediye Riyasetine tevdi eyleı >e-

leri lwsu u ihln olunur. 24 -31 
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ÇiFTEHAN 
KAPLICASI 

TUrKiYenin Karlispatidir 
Tesisatı saireden başka eyi bir 

oteli, hususi banyoları e r k e k ve 
kadınlar için gazinolar, mükemmel 
bir bakkaliyesi ucuz ve nefis yemek 
veren lokantası f u r u n u ve temiz 
berberi vardır. E l e k t i rikle tenvir 
edilmiştir. Yakında Radyoda kona
caktır. Esbabı istirahat mükemmeldir 
Çiftehan istasyonuna iki d a k i ka 
mesafededir . Şimendüfer navlunları 
Yüzde elli tenzilatlıdır. 

Toro~larııı ~pa,:qwy(~ ş:ılıi~aları alıııı , Jıı 
tahiatın azanwl ve giiz,.lliği karşısırıd,t t;anı v•~ 
artlıc kokusuvla nıtwUar :;t•riıı hil' lıava iciııdH . ~ . 
diıılr.rımek isleveıılPr icin Pil giizı·l hiı· sav-. ~ ( . 
fh1Pdil'. Fiallar zanıanırı ic:ıh:ılrn:ı ll\ğ1111 hir . . , 
tık ilde halli a. ğariy(~ iııclil'ilrııi~tir. 

Otla iıcretlrri B:ı rı yo İİ('l't•l lt~ri 

K..U· K.U· 
Otel odaları 200 llıı u~i 30) lıir giiıı 
Taş odalar 12 5 l'ıırnrni 15) İ<;İrı 
Birirıci baraka 75 l\aplwadu 

ikiııci » 50 Kulıııı~mılara 50 

1İYENI MERSiN 
i@ 

~ ·MATBAASI 
ı~ 
~ Senelerce E vel mersinde Kurul an 
[@ 
l@ BirMüessesedir 
~ 
[@ 
~ HarflAriı1ıı1 Ileı)si yerıi ''e Ceşitliclir 

l\ES~l i DEV.\IB \'4' ~IÜESSES.\TL .\ TİC,\ BETllA l\ELEH E ~ 
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