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Dış işler Bakanımız Atina'da Görüşüyor . 
~~~-:-~---------------------ı-------...,.--------------·------------------------..ıl!lll-----.ı---.ıl!l-------B i r Yobaz Kudurdu Dış işler bakammız Atina'da bay Receb. 
Sandalyasız diplomat dök üntüleri An
takya'da vahŞetete Örnek Verdiler. 

Bakanımız durakta Samimi karŞllandı. Perker 
Türk · Yunaıı Sınırındaki Arda Nehrinin Tel yazısına karŞı

hk Verdiler • Yeni 'J'Urki} nin evrensel 
dlJnenrne i karşı ındn kafn tası 
çatlıynn bir )Obnz Antnkyn'da 
medeniyet aleminin nefretle 
kar,. ılayacağındn şUplıe olım
yan bir çok hezPynnJnr sa\•ur
muş ve kendi i gi l>i başı d6-
nOkleri kışkırtnrnk fecJ bir 
hadiseye'. do el bnşıhk yııp
mışdır . 

Antnk~ a Tilrklerirıirı başın 
da tıanuıta koparmak ıçin ve-
ile nrnynn Arnp gn7.eteleri 

bunu ulu orta tefsir ede dur
sunlar gelen hnberlorin hnlu rı
sı şudur: 

« Kürt M hmed ndlı bir 
yobaz Hama:r.an milruı ~betiyle 
çıktıAı kUrsUd n TUrkiye Curn
huriyetı ve 1 Ork ınkililbı nlc~ -
hıne kUfnrlflr \ urnıu 'e \. 
nadolu 1'drkl nnııı ar asıl Hum 
olduldn rm ı pl.n gh m l\Je 
n ıllnrına doı 1 1 riııi \nt1k-
yn Tiirldniııin n ılları Aıap 
olduğu lııılde 1 tlrld re U) up 
şapka giydikle ini Ttirk ynzısı 
ku!Jandıldnrıııı >y IPıniş. Bıı 
beyinızins; l uan \0 

bir hileli o çıl n ınak ıçin or.ı
dn toplnnnıı b d in gurubu da 
şapko il cnm \ • n Türk-
lerin Oz rıne ı n ııe hül'uın 
ederek beş Turk g ncirıi nğır 
surette ynralnrnı .. tardır . » 

Kuduran lobazın hewyn
mm oovaplmnnk bir terıe1.zOJ 
olur. 

Beyrıini cehlin koyu karnn-
hğına gömen hu bııdnla kendi
ei ni kukla, nnmmn horeket et
tiği dinini de bir oyuncak ya
parak siyasr ihtirasln gözil kn
rnrarı sandnlya ız diplomat dö
kUntulerinin &)akları altma 
atımşdır. 

Buna karşı Uylenecek tek 
söz;Suriyeli lere acıdığımızı bil
dirmek Yurdları bir çok mu1ıı
yako içinde çırpınırken siyn i 
emeUerine dinı bir alet gibi 
kullnnmıya çalı nlara çok yan
lış bir yol tnkip ettiklerini söy 
lemokten ibarettir. 

Bu hAdisenin hakiki sebe
bini dinin çok uzağında ara
mak gerektir. Başku bir hUkO
metin iç siyas ti Ozerinde mll
talea yUrotecek değiliz. Yalnız 
bu çirkinljk doğrudan d A'ru)ıı 
bize yapılan bir t ravilz mahi
yetinde olduğu ı n ·ağzı eol
yah hoca) ı bu k Jar kUstahca 
söz söyletmiy t ırık ed n el
lerin kimler old ığunıı işaret
liyeceğiz. 

Peşin olnrnk 5unu kayde-
delim kı m d ni Frnn anın 
mandası nJlınd hulunnn bır 

)erde kötu i~n Ut: rıni tahak
kuk sahasına çıkarmak içın 
dini bir siltlh I,rıln kullanarak 

otttıı kurun \•nhşetini andıran 

bir saldırı .. m vuku bulmuş ol· 
musı ve bir bunağın camide 
dost bir miUet aleyhine $1}1~ 
dolusu kllfilr savunna ınn cUr
P,f etmesi hnyretle knr.ılnrıa
cak bir fıaldiı·. 

Bu noktayı ehemmiyetle 
kaydettikten sonra hadisenin 
iç yUzUrıca geçiyoruz: 

Girinti•i Tedkik Edileli . 
bundun onnı Bay Tevfik Arns 
M. Mak imosu gece görerek 
kendisiyle bir ilk görüşme 
yapmıştır. 

-
lüulınln ra nyl:ıv çmek 

Frnnsanın Suriye f evkaUlde 
komi eri Pnris'deıı döndllkten 
sonrn; fırka ç.ıırpışmalarmn nh
ne olmaktan başka bir iş yap
ınıyan ve uriyenin kudretini 
gllrıden gUne :ı1..altan bir teşek
kUI olma ı ve memleket men
faııtinin bu çnrpışrmıJnnı taham
mill ı olmadığı iddiasiyle Su
ri) e. Merlisini müddetsiz ola
rnk leC'il etıni di. 

. , .. 
·t. -...f.:!i 

ATINA, 16 (AA}- TUrkiyJ 

Dış Bekunı Bav Tevfik HüştU 
Anıs buraya gelmi~ durak da 
Elen Dış bakanı M.Maksimos 

Türk-Yunan suıırınde\· 
ki nehir Girintisi 
lSTANBUL, 16 (H. M.) Türk 

Yunan smırını ayının Ardn 
nehri Uzerinde Mnruş k6prüsil 
adı verilen yerin yUnlerinde 
suyun aykırı akışı yUzUndmı 

tabii olmıyan bir gerinti orta 
ya çıkmaktadır. Bu girintiyi 
yerinde tetkik etmek ü1..ere 
giden Bayındırlık heyeti dnn 
lstnnbul'u gelmiştir. Bnradıı 
Yunan heyetinin de katılma 

ve s çilmel" hnkl\ı \ rnn yasa 
nın ç1kmn ındnn lıtürU Mer in 
Bayanlul'llıın )llJ>lJğı topJantıda 
sevinç dı1ygulnrı 'rllrk BUyilk 
lerine tel Ynzılari}JP bıldırıl 
mi seli. C'. ı 1. F (' nel katibi 
Ha.\· Hecep Pnker teJle şu kur 
~ılıgı gönd rırıi~dir: 

ZEJ\f) E il \LIL 
BPledlye M(_\ li t nza ından 

(' : 1 tnııbul'da lmhmu) or 
dıım, gecikelim. l\udmııı siyn 
saJ yllkOrnUııil nlrna ı ulusal 
gücil \ e onuru ü tnnliyerekdir. 
a,·gılnr. C'. H. F. U. l<filibi 

Hht'EB 1 hHKER 
~1el'I i teci 1 edildikten son

rn .'uriyeııin muhtelif yerle
rinde knrı~ıkhk çıkarmnk ve 
hnlk ara ına i htiliif sokarak 
hükumetin vazife ini gUoleşdir
ınek ve bununla da meclisin 
tocilini haksız gl.Jstermek için 
Metli Reisi bir s~yahate çık
lt. Bu canıleden olarak ıtyın 
ilk gUnlcrinde de Antakya'ya 
geldı. 

Ôtedenberi Ankara andlaş
ma iyi taayyün eden İskende 
rmı nnr.nğınm istiklülini kal
dırmak uğrunda çalışan ve Is. 
kend run Antakya havalisin
de mevcut Türk ekseriyetini 
Araplık içinde eritmek için 
tefe Uh etmiş vahdet siyaseti 
güden Meclis Reisinin Antak
yn ziynretindeıı sonra Araplar 
nrnsında bu ceryan daha faıln 

kuvvetıerıdi. Ve nitekim ilk 
te1..ııhUrü de Türklere teca\10z 
etmek ve Türk varlığına ha
karetle başladı. 

Antakya'da çıkan Yeni GUn 
arkadaşımızın Türklere hi1cunı 
eden adnmlnrm Mecli Heisine 
mensubiyetleri ve knstah yo
bawı Antakyn'da Meclis Reisile 
çok sıkı temaslarda bulunduğµ
nu yazması da bunun bir deli
lidiı. 

Suriyede bir zümre \'ahdet 
istiyor, muhtariyet isti or. 

Birinciye muasır devlet ku-
nımlatının bünyesi tem bir 
cevaptır. İkinci şekil de siyasi 
rOşdUnU isbatle kabildir. Bu 
ise dini alet 4llmşk, ıuurw_ıca 
saA-n 1Ja saldırmak ve bir mil 

Jeti s gllzeştler peşinde şilrOkle 
mek gibi geri zihniJ?etle değil 
milletle medent ve siyast 
varJığmı tanıtmaltla kabildir. 

Aceba Antakya'da hadise 
çıkaran zUmre yakışık almıyan 
hareketleriyle bunu gerilettik 
leri ni ıı fur.kmdaruıdırJar ?. 

Rıza Atild 

Türkiye, Yugo lnvya, Roman
ya Elçisi Dış Bakanhk ,.e El
çilikleri Yük ek memurların
ca karşılanmıştır.M. Maksi ınos 
Bay Tevfik Rf\ştU Arası Büyük 
Britanya oteline götürmüş, 

i)le yapılan arn .. tırınalnr so 
nundn bu girintinin önüne ge 
çihuo i için bir ke tirmo 'eril 
miştir. Alınaıı duyumlara gör• 
bir proje aruklnrıarak nehrin 
bu yerdeki iki tarafı sağlam 
lnştırılacaktır. 

B. M. meclisi toplantısında 
Asker maaşı ve KültUr 1 i g6rü~"üldü 

Uluslar A~ası Eıya ve Yolcu Taıınması 
llakkındaki Kanun Onaylandı. 

---ocıo---

Hitlerin de bulundu
ğu bir tren kazası 

BER Li , 16 (A.A) Dr! li 
Telgrufııı ıııuhnbili içinde M. 
llilleriıı hıılurıdu ru bir tr nin 
LnngV'elrl geçidincl<', Bremeu
den 17 ınıl mr> nfede bir knm
\'Onn ç.urpdığııı ı l>i idi rmPktedi r. 

Kııınyorulıı 20 oklör mı dı. 
İçlerinden l:J U olma tur. 

I~~ı>artc lılarııı 
evi ı1 <~i 

.. 
PAHTA, 16 (A.A) lspar-

\NKARA, 16 (A.A} - Bu ödenmek Uzere tenlıhUrle gırı- taııın Aydın Demir Yohıırn bnğ-
gUn Hasan (Trabzon} başkımh- şebilmeJeri için maliye v Mn- lunmusı hukkrncla Kurııltnycn 
ğında toplanan Kurultaya top- arif Bakımlıklarını m nıur kı- v rileu kıırardun öturU btıy k 
lantısmın başında Emin Fikri lan kamın ile uluslar nrnsı e\- sevim dııyuıı lspnrtıı halkı iç-
Özalpın öIUmU karşısında ha- ya ve yolcu taşınmasına flit dPn gf.'lerı uygı ve duygulorı-
hrasma hUrmeten usulmuş- kanunları görOşmüş VA ona~- BUyUk Ôndor Aln TUrk'e ve 
tur. Bundan sonra Kadastro lamJŞtır. IKurultny PMıırtesi Yüksek Kntınra tel ynzılnrile 
yazımı için olan kanun Uzerin- 1 günU toplanacakt1r. bildirmi leı·dir. 
de görUşUlmiye devam edil- -----------------------

miş ve onaylnnmı tır. EylOl, Trenlerde yapllan Tenzilat 
İkinci Te9rin 1934 ve Rirjnci 
Kftnun 1933 Şubat aylarma 
Qit raporların sunulduğuna 

dair mazbataları onaylandık-

tan sonra Askert hastanelerde 
hastaların iaşe ''e ihalelerine 
ve Askert memurların maa~b 
hakkındaki konunun altıncı 
maddesinin değiştirilmesi için 
olan kanunlar Uzerinde ikinci 
görüşme~ npılarak onaylanmış
tır. Bunlardan başka Kurultay 
nUfusunun gOnden gUne art
ması ve öğrenqıe isteğinin git· 
dikçe genişlemesi ve bunun 
neticesi olarak da mekleblere 
gelen talebe sayısının ço~alma 
smdan ötnrO Ankara'da yeni 
bir Orta Mekteb binası yapıl
masına IOzum görOJdLlğünden 
bedeli kısmen bu yıl ve kıs
men de 1935-1936 yıllarında 

Bir çok yönden faydalar temin Etti. 

Şimdi de Amele için 
Tenzilatlı Tarife Tatbiki Düıünüliiyor. 
ANKARA, 16 (Hu usi) Şi 

mendllferJerleı'<ie tenzillltlı ta 
rifelerderı elde odilen fayda 
hakkında Devlet Demir YQ\la 
rı şebekesinde bir istatistik 
hazırlanmaktadır. Ucuz tanfe 
lerin tatbikinden sonra birkaç 
yönden Halk lehine faydalar 
temin edilmittir. Bunun hepllz 
islatisti k neşrolunmadan dere 
cesi tayin edilemezse !de umu 
mt bır hüküm \erilebilir. 

Bir defa nıemlek tt..e. eyn 
hat arzusu uyanmış \'e bir 

Yurtlu memleketjn şOmendO 
fer uğrağı olupta, bihnedilti 
parçalarını görmUştar. Bilhas 
Anadolu içinde bulwıau kUçUk 
tUccarler ihtiyaclarmı bUyük 
merkezlerden temin ettikleri 
ve efYI. nakli~'atında da ucuz 
tarife tatbik edildiği için ha)'at 
hissolunacak ıderecede ucuzla 
mışhr. 

Öğrendiğime g re şımdi de 
bir turnftan djğ r 'tnrnfa gido 
cek nmelc için Ld u~ rıcn hir 
teıızillllh torif t lJıti do .. u 
niUınekt dir. 
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ITALYAN LfR(Tİ 
lutlyan lıükuuwti son 

günlerde paras1m koru
mak için bir takım led 
hirler aldı . SelJrbi gflçeo 
nl ltal nt bankasmdaki . . 
;ılluım 7 mih·ar' 391 mil-• 
\'Oll ~ekiz vüz bin li-
. -
retten f. ,866,800,000 H-
rete düşmesidir. Bu ga· 
yıbın başhca sebebi ulus
lar arası ticaretin düşmesi 
idi. Yani halyamn dış ti
careti eksildikten başka 
halyaya gelen gezginci -
lerin sayısı azalmış, bun· 
dJn başka memleket dı
şında yaşayao nıuhaeir 

halyanların an& yurda 
gönderdikleri para da çu~ 
düşmüştiir • Anu~rikada 

ycışayan muhacir halyan. 
larm halyaya gönderdik
leri para bir 'arahk, bli
yiik bir yek un lutuyorJu. 
Amerik:ıda da işl~r hotul
duğu için buna imkan 
kalmadı. Hunun iizerine 
halva hüktimeti lirP.lin . 
değerini :: muhafazı:e için 
hal yanın hariçte : kredi 
kaynaklarım seferber P.t .• 

ti . 
italyan lireti harpten 

sonra kıvmetindeu dörtte . 
iiçiinii kaybetmiş, hu yiiz
den hal yada umumi .fiat. 
lar harpten öncekin~ uis 
betle ~· üzde it 70 ylikseL 
miştir. halya hükumeti 
parasmm daha fazla yük
selnıesine \'e fiatların fazla 
yükselmesin~ karşı gelmek 
istediği için son tedbire 
müracaat etmiştir. 

Dikkate df>ğer bir nokta 
bu gün ahun blokuna 
dahil olan d~vle&lerden 

her birinin para dtAğeri 

. bakımından büyük zarar
lara uğrarmş olmasıdır. 

Bunlar, bu çeşit zarara 
tekrar uğrama_k istemi . 
)'Orlar. Bununla beraber 
halya lıükômeti tarafm. 
dan ahnan tedbirin lireti: 
bu günkü ahun fiatmda 
durdurmağa kAfi .:gelip 
gelmiyPceği belli değildir. 
GPrçi bu tedbir, liretin 
v~ıiyetiui sağlamlaştıra

caktır, fakat bu gibi ted
bir ve tahditler iş hayatı 

üzerinde fena tesirler ya-

YENi MERSiN l ı l~CI KANU 

Yunan Cumhurreisi. 
Bay Zaimis Meclis Huzurunda Yemin (tti 

Zaimiale Çaldaria Atina Sokaklarından 
· Geçerken Büyük Göateriş Yapıldı. 

Atiua , [A .A] ·-· Reisi
cumhur lJ . Z a ı ilJ i s i o 
yf)ui twş ~P.rwiik riyaset • 
devr~si icin VP.miu me-. . 
rasimiui , busziin ~:ı vla vlar 

~ .. 1 

arasımla sa)lav ve :ayan 
meeli "leri 11in hirliktH yar
tıkları toplanlııl •• yapıl -
mı~tır. M. Zaimisin yeni 
riyaseti bu giin haşlamak
ladır. 

Merasimde hükt)mf)l 

çalıyor, muıikal~r milll 
nılirşı ıererıniim edh·or . ' 
ŞPhri n üzeri ude ıayyare-
ler ucıı vor ve halkan co~ . .. .. 
kuu alkışları yiiksdiyor-
du . 

Reisicumhur )J. Zaimis 
meraiimin sonu ruta Riva-. 
•~licumhur sara\'111da hii-.. 

kuııu·ı. erkAıuurn ve sefir-
lerin f PhriklPriui kahul el-

miştir. 

Hu akşam gert·k Atana 
ŞPhri ve gertık Acropole 

douatılaca kıır • 

erkAru, Sen "'inod azası, 

bütiin mezlıelJler reislflri, 
yüksek memurin, ordu , 
donanma v~ tay~·are za .. 
bitleri, SP-fiı·h~r hazır bu
lıııa ııauila rtl ı r. 1 ... Şark Demiry ollan 

Sokakhır•la hirikmiş 

olan lı.dk Ht>i~icuuıhur Antrepoları gümrüte 
~I. Zaiuıis İlt' Başbakan 1

1 geçiyor. 
.\1. Çaltlarisi alkışla•ltr • 

1 
_ _ _ 

Bir ~fıun tahuru ilt~ tliğ~r 1 lsı:uıhul, 16 [U.\l.J -
a.:ker 1 · 1L~ıl.· •1·1, "ı·~· aselİ- ', o·· ö'"' l t ~ k .:ı " • n un ~ e• tHI soura ~ar · 

Ccumlıur sarayuulan Par
IAmeutoya katlar olan 
yolun iki tarafından yer 
alrmşlı . 

llaşhakan .ti. Caldaris .. 
İltı d İğtW h iH U JUPl erk a ili 
larafrndan k,ı·ştlauau Rd
sicumhur ~I. Zaimis, ul
kışlar arası11da kürsüye 
çıkmış v•• .\ıina llaş Pes
kopusu tarafmdan kendi- İ 
sine okunan ~~yemin sure, J 

De · uir~·olLar itlaresind~ 

lstanhul giiıuriikleri Baş 
miidiirfa ile Başm \H~uiş 

ve şirk el dirPk törü bir 
ıoplaulı yapnuşlanhr . 

Hu toplaııtııla ~a.-k hal 

luu.laki a11lrt·po yapıları 

rıının giimdiğ~ devri v~ 

Şark UHmir~ohyle antr~

ı·epolara gPltm mallarıu 

llllHH'en~siude t~mini is-. 
tt! uilt~ n kolayhklar ~oııu-

tini tekrar eylemiştir.: 1 
Bu sırada borazanlar şulmuştur. Toplaıılı~·a g~-

lect·k haflc; iciud~ devam 
===========:ıı:::ı f • 

par ve ticarPLİ biraz da- ( edilec~ktir. 
ha sıkar • J · ·• •• · · •• •·-

İtalya l:iiktlmt-li, meuı- Kurulacak ulusal 
l~ketindeu .alf.in çıkuwsrna 1 Komite için anıklık. 
sebeb olau ithalatı ti urılu· ~ 
rabilirse altm esasuulau 
ayırabilir. Bunu yaı•amaz
sa, onun da altm ~sasm
c..lan ayrılması aucak bir 
giin mes.-lesi olur. halya 
ithalalı büsbiitiiu kısaca~ 
olurşa bundan kendisi de 
zarar görec~ktir. 

Ciinkü başkaları da 
ouun mallaruu almamak 
isth·ec~kler ve IJu sureti~ ., 

uluslar arası ticaretiy~ni 

bir takım eugell~re Üğrı
yacakttr . 

lsıaıılml, 16 [il. '1.J
'fiirkofisin tlış lilkrlercle 

açılacak ~111· gi ''e panayır
lara katılma işlerini çe . 
virnu~ k iciu hir ulusal 

• 
koıuite kurulması ~·olun-

daki kararı üzeri11t' ls&~tn . 
bul Ticaret ve sanayi oda 
sma hağh olarak bir ko
mite kurulmu..Şlur • Bu 
huğiin ilk topJanıısuu ya 
parak ulusal komilerıin 

kurumu anıklarrna IJaş. 

lamıştır. 

t ~, 3 4 ~ALI « 

F ransadaticarstsisterfll 
l icar et Sistemi Serblstiye Doğru 6i~i1or · 

bir ptoi' Başbakan Parlementoya 
Getirdi ve izahat verdi • 

Paris, [ A. ,\ l - Başba· J 

kan ~I. Fl~ndin, huğclay 

karaurıu layihası mfınase 

btıti,· l ~ sa\'lavlar nu~clisin . . 
ıle güven nwli'el~siui ilerı 

sii rerek şöy ı~ demiştir: 

"iktidar mevkiiui11 vii~ . 
leri•ti taşımama engel 

olau şeyler yalmz halen 
m~vzubahs olan hadiseler 
dPğildir. Bu aym zaman. 
da \'Üksek bir vakar uw. . 
selesidir . 

EğP.r benim ve arka
,faşlarımın hallı harf\k~t

lerimiz bir takım şartlar 

clahilirnl~ tHsvib edilirse 
lu~n hu vaziyeti kabul ~
tlP.UH!m. 

·e;tf: 
Korıuşulau proJ~ 

rene yavaş ya"at I•~ 
. d .. ·, .,,,,~ 

ll\'e onnwv ' 
t~tlır. ~ . "1 

\I. Fta 1111 i f)I p, p _.. 
ıtafl ~• rey•! kouuluıas~ıı ~~,...;, 

ıHiizakerderiutf1 .. ~ 

yapılmasından ""1

1
1

;~ 
lavlar meclisi ffa~ 
na ve say la vhırcı 'd·11ı'1 . FIA•• 
f)tmiştir. ~I. ti 
projenin çirçile~bı' eJ! 
olduğunu tekZ' . 1•1 

. . 1 kes•" proJenın 1P,r 
ekl*" smi temin etuı ' d 

• '16 
ğunu söylenııŞ 

tir ki : ·fı . çı 

" - Hu proje ·ı 
edı 

ıa ra rma ehle 
1 

olau kötii m~ufa• 
sou \'erecek ıir.,, ,a 

·ıcile 
ProjNie, Çil ', t 

. . · ı . 1 ıı 1ae 
gırı~ı mış o tt • , _ _. 

taahhiillaf' uıulıa 

Hükumet miişkiil ve 
lrn)' <>canlı bir takım mli

zakerelerdeu 80nra l 7 f> 

r~ye karşı !i88 rey kazan lı 
uuştır. mişLir. ~ 

----------------------
M üftiiınüzün 

Soy Adı. 

\lt.ırsira miiftiisli Bay 
Abtlullah, ailesi .. rr:ulı 
\ ' t• karclt)şlt f"İ • .\ bdiilkerim 
, .• , Alwıedin aite ve co 

• 
culdarı Gökçt>l soy ad1111 
aluuşlarılar. 

--------------------YENi MERSIH 

Nüshası 5 kuruştur 

Abone~ 
Şeraiti~ 
Senelik 

Allı aylık 

Türkiye Hariç 
için için 

1200 Kr. 2000 Kr. 

600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık 100 yoktur 

Gilnü geçmiı sayılar 20 Kr. 

Denizyolları vapur 
ıirketleri arasında 
Dağıtılıyor. 

lstanlrnl 16 (11.M.) -
Yeni yıl içinde limarala
r·ımız arasmda vapurlarm 
gidiş geliş glin v~ iskele
lerini lesbit işi bitmiştir. 

Komisyon şimdi denizyol-

' Cenutda fay~alı f 
~· 

Senelerdenbl~ 
kuraklık 

~~Bi' 
GazianWP -. ff 

1 

dan lu~ ri Şt1hri 1111• ıı• 
- .. itli rma vt~ hut1111 ., 

·Jiıt l ra \'da l ı ,. a il 111 ti r . . ~ de~ 
Laclır. Oıı s~u~ 

- J t·ıJJ 
yagıuur arın• ' ·~·"' . ..,..-. 
olan vihiy•·ll11 

11 •. .• ii'lll 
seu~ guz y · e 
tflşri n başuıcl:ı 
tı r. ı.ıı 

GeçP-u serıe y" 
de kuralkık .1., 

l . •. bl 
)'ere ur ıarı · ~· 

erıt-
mışkeu hu ~ .,,. 

1 p,tJI 
leri lıenw n 1 

Lı r . . İ 

G 
.. , .. _.. ,, 
uz ugun · I 

. eııf 
dolavısı,· l t· ~ 

J • kal 
devam eclefl ,fi 
ortadan kulk''c . . . .. , .. 

k klfl11 .a 
sene ış e , "'"" 
rimli olucı181 

tadır. _A 

__-ol••~ 
larmı vapurc Jc1I 
leri arasında dır• 
le uğraşıuakL3 



Tür~ofisin Günlü~ Tef graf 
HAB[Rl[Rf 

rn-12 934 tlt> Loudr;t \'P 

fla nıhurg bors·ılarırııta ii
zii 111, Londı lt 1

t'W York 
lJorsalarıru.la iucir. (fanı· 

burg hoısa 11ufa ıütüu 'e 
ze~ lin y:ığı , Beri in VH 

Lonıfra hor ahırında ~ u
murla, Brt)01P11 bor~a .... rn-

YEı 1 MRRSf t 8 J. CI KA 
Ôkonomi 

Zeytin f ağ f iyatlan iyi 
\ltırultAk•·limiziu hu se-

11 .. ~ i 7.Pyti n ~·ağ rt>koh~· 

~j ııi ıı 'iO nıihou kilo Olii-. 
cağı ıahmiıı rtltli) 01·. 

Buuuo 15 mil)On ~ııo

Mersin 
Piyasası 
----K.fl. 

Pı:unnl ~kspr.-~ 
laıu· 

K. 
47 
47 

45 

54 

' . 
50 

• 
2-25 
2 

da pamuk (i~·e1tlaruu.hf bir 1 

l(İİ fi öııcı~ .\ p aörP d Pğİ i k-
1 i k olnıaım tır. 

su iç i tilıl~Uer için '~r- Kapu ımdı 
fP<lilecek ü "'l lHrafı }'aban. Koz:wı t•a rhıiı 
cı alıcıfor:ı \'••rilPcektir • laım çiğidi 
GPÇtm Jllıla11 hiç ·tok kal- \'erli 
mamı.,lır. RPyaı y~pal 

lznıirdP son hır lıafla .; 11,,auı 
zarfıuticı kilo u 25 kuruş· o 

1 

60 

tO 

PA\Jl'K - 1ew-York 
bor. a. mda ilk karm11 tP • 
linıi 12 52-12.54 2 ci k~ -
111111 lf' ·linıi 12.52 - 12,53 

nıarl tt-·limi 12-00 llHJ\'tS . 
Le!;limi 12 59-12.60 temmuz 
ltı. Jimi 12,42 . Puldir. fi- 1 

yallar hir lihrı• içiucJir . 
Lktı11dPri\P hor~tı ırulh ~It-
ır pamukliu trılfl F.G.F. 
,akularidi cirıslPri 2 ci j 
k:ltıuu LP:·di ui 13 45 ~uhal , 
te ·1i111i 13-45 rıi"\:ıtı lt>~lınıi 

13-44 lt•ıtııtlllZ lt·~liuıi 13-421 
•))itil tı)st:nu 13-JJ t ılla-
ri tir. Fi)allar 99 05 lıbr~ 
ıçi IHIİI' 

Bl'GB.\ ~ - Lı' "rıwol I 
hors.ı ırıılcı ı ci k~1 ıuıı (P -

liıui 4.09 5 8 ııı:Hl tes
limi s.oı 5 s ru •) ,!'\ tı) -

Iİııti 5,0J 5 8 (f'IJllHUı lt•:o;· 

li 111 i s 05 ı / .ı ~ ıl i ıı d i r. F ı -• 
\' a t 1 a r ı 00 l ı h ,. " i c i r ı d i r. . . 

~il ·ı B - Li \'Pr'flOOI 

horsa ·ırıda 2 i l•· riıı lt·s

fi mi 30-09 biri 11ci kn ııu 11 

le) Hmi 31,IO J / 2 2 ci 

k A" il ,. ((• fi nı i 32 ,07 1 1 2 I 
ili 11d iı·. Fı \'Ul lar i r Plat r . 

480 libı·e İl!i11dir. 
• 

lzmir hor :ısırul:t 16 12-
34 dt~ 82 çınul huğcla) 
4,05 kurıı tarı pamuk ha-
zır 4ô-50 \•:ıdPli 50 kuru -

rastı \ •1 
lfüı 100,000 kilo maJ a - .~olııu 
ı ılnıı lif'. 

Bilhas ·a hal)':uıhtrla WP.rciuw~ 
.\lnı:ıular fada zeylin )~ğ Kuş ~·eıui 

istedikleri içın (iatlarua Kum clc.rı 
d:•h:e ziymle \·akacağı u- ÇehiL 
ımılu,·or. . \'ula( 

Cam lınklın Toplanıyor 
lst.uıhul -- lw~ Pile. Toz ş~kPr 

fi~ :aua~ı programı ile ICalıvP 
tr.111P.llt•ri atılan fobrikala- Çtt) 

rırı ilk verimli ueticl'leri- K<ılu y 
11i11 al111ac:ığı giiuler yak- Bahar 
la maktadır . 

111 aatı 1 Oauka ına Ar11a Auaclol 
il \' Ptlı \eriltı11 Pa ubahçedeki şi-

'f> \(' cJm (ahrika ırun ku Piriru; 

6 9 
4 50 

8-25 

6 

5.50 
8 

3-25 
:l6 

38 25 

100 
240 ·230 

188-190 
90 

5o 

3 
ı 6 l 7 

85-86 rulıı ·u '"' hu arada iler· KarH hiih~r 
lt•nıişLir • irudi föhrikarım ~işadır 16 
ılı ti yacı ola 11 ipı iıf :ıi maıl- ., i~iıwi 23 

dt•ltH'İııirı ıoplauıua.111a baf llısır dHrı 2-62,5 
laıımı tır. Fnhrika müdiir- Çavdar 2 75 
liij:tii hiiıiin I ta .. hul ela a .. m. ,,., , •)o 

1 
. . to K 

ı Saadılua " .. ır.ı ':t • cam parc:ılannı topf ıyaca" 
1 

. . . 
. : • il ~c·w· tt ~3 tıra hır le~kıhh )'apm:ıkla m~~ 

ğulclur. l:lauft hu l~şkilit » • » çuvalı 20K. f>O 

diğPr hüyiik elıirler~ dH Buğd11~ \1~rli 2.75 
iP mil edilecektir • Bu fucir 'ÜfltAll l J 
kıı·ık cam pare.ahırı top- I ı 1~ 

ne•• Kep~" ,, lmıa r~t k y.-11 iden şişr. H~ 
carıı y:ıpılacaktır. Kahrı » l 75 

Plırimir.dP şimdi ol- Limon luzu ·ıo 

d u ~ça iptidai şek ildP. ça- ,.,ahun sarı z ... yıiu v. 25 50 
lışan iki ŞİŞP faprikası var - · ~ 

tlır. E,•ı·lcP. llrftertlar \'P. 8111 Jıljıflın 
Balalla tla iki fabrika n•Pv ... . ~ ..... la u 462 hat~ a \'e ~5 lw 

ı·ar \'e sı,000 kilo atılrnış
llr 

cul olcluğıı halılf1 hu11lar JstmıbuJ 
sonı·adnu kapammşlardır. 18 l2 9R4 

içel Tapu müdürlüğünden : l'iirk alıunn 935 

ist~ı·liıı 

Dolar· 
Frank 

Lirtıl 

6~8--75 

79.5f>-4J 
12 -06 

9 31 -15 

liııpıl 
lo-12 934 

Hazır 

Vadeli 

,, 
Hint 

7 -O~ 

6-79 
6-77 

5-2X 

.' .\ Yf<.\ : tJ 

; l A H 
Jandarma Mektebi Satın Alma 

Komisyonundan ; 
1- 'lt>hl~hio J Jl\11wı ~nııurı 935 laı ihiwi••n E~ -

hU 935 oııu11a ~atlar rkıııPk ılııı.\:ırı .viiz Pllı bin iiç 
Jİİ1. kilo oluıı il~n hH'İhi11dPt1 llilrnrt•ıı 011 lw.7 gü11 
müddetle p~ıurlı~IM cıçık ıuihı •~H·Hı) a kouulmuştur. • 

2- llırm~ ve eksiflmH iitıiı 1 ikrncı kanuıı 935 
alı giiraü . aat J 5 dir. Artıruıa \'t1 t•k ilımiy•· gır,•· 

cekleriu M~r.;iu Jaruforma meklehı11ıf11 loplauarı 'alrn 
alom komi:·.ro1111rrn mliracuaıfarı ifau oluuur . 

18-22 26 30 

I l j H 

lçel Sıhhat ıııDdürlüğünden : 
'leml~k~t llastaıtP.Sİ la111fraıına ıalthı zuhur· ol

mediğir•deu rtıP.ıktlr Ha taııe tamir.ıııoııt t•I illmP i hır 
a~· daha lerurlil edilmiştir . I le~hlı•riu kt, fı göl'ıuek 
lizr~ Sıhhat miit..llirlüğiiıw vı) işi alıuak ı lt')'mılHriu 
VilAyeL Euciiuumine geJmelt·r~ il:lıı olııııur. 18-·23 

I l j N 
lırsus C. M. U. liğinden : 
Tarsus .\dliye dairesiml•· mı·vcut ~atu fH' vP airP. 

Kİbi ~şyalar tamir Plliriltıcı~k Vt• hir kı mı )~) .Hla açık 
ek ihme sıın~lile satrn alınac.ıklır. HPvcu t' ):ıları ta
mir ve yP-uiıleu yaplırılac ık ,,,, al111ac.ık H ., al.u·ı iiğ
renmek \'e şartnaurnyi 1örrunk İ~lP.\'Plll•)riu 13 - 12 -
934 larihirnlen 28 - 12--9.14 ı:.ı·iltiııe kaılaf' Tar· u 
C. \1. U. liğıuP. uğrfı111(jl ırı luzı111tlu .. Ek ·iltilPC··k fi\·a l 
lar muvafık göriildüğii ·u rttlde ayni oi11tıf P ·ı ıl 011 lJ~ş 
lP. ihalP. ~·Hpılacaktır k·~~·fıyPI ih\11 oJıırıur. 

14 18 20-2;; 

193 5 
TAYYARE YILBASI 

Pi)raı1go~ lt f>Jaı11 
ADET LİRA 

1 ikraınİJ'O 500,000 
1 

" 200.000 
Bir miikafat 100,000 
,, ,, 50.000 

1 ikraı11iye 100,000 
I 

" 50,000 
1 

" 30,000 
I 

" 20,000 
] 

" 15,000 
J 

" 10,000 
2 ,, ( ,oou) 16,000 
5 

" ( f>,000) 25.000 
10 

" ( 3,000) 30,000 
20 

" ( 2,000) 40,000 
55 ,, ( 1,000) 55,000 

lOO , , ( 500) 50,000 
150 ., ( 800) 45,000 
200 " 

( 200) 40,000 
~iOO " ( lOO) 

~J.-r~ı11i11 ilı..,auiy.- urnlrnJltısiıuJ•· \'aki lara(lar1 şar
kan haslaha11P cad~IP...i garlwn Ha111aza1t ,·erfASt>~i ha
ue. i .)malt·u Tımıır a~a vt~rttse i rurnnu cenuhPu bak
~al ~lt•huwt VPrP C' i lrnnr:"İ ilt• muhdul hir haı) hautt 
~ omçıcı Hama zan Vt' ltacı ~IPlımel :ığ ,ıarın. CP<I ve 
il •d t• rl tıri ndf' ıı ii lultı it• ri ıw i ıı tik u 1 P lm~k ~11 r:-u le • erıeL: 
, iz olarak l11s,ırı·ufl.1r111da iken 325 dP 011 lıra urnd .. nı 
:ılturı lw•lttllt1 ıw~<Hlf'tft1 ~"ı•ıualıo kızı taburlıarw gPçti
ği ve hu Jwrıeı irı kaJdı olmadığ-ıudan dolayı tescili 
için lıP)'3tırı:ıuu ilt• 11 ii~ ıc:ıal •:ı~11iştir ... Mezkô~. y .. rP. 
uid raı u ka)dı olııhtıiı~ıııdn_n .•l~r~ ıarıhrnd~'U ıulıaren 
011 giin . oıır._1 kı·~ır \P ldhkıkı ıc:ııı nıahallıue ntt•mur 
~öııd .. ı·ilt•ct·~lll. Bu ~Pi' i~irı tasarruf itlclia ıucla bu. 
lıuwıılur ,ur~ ı rt ~1111 k{ı~Jllarile dairf•ye müracaatla
rı \t·~·u kPşıf rurııırıılP gidPCP~ rıwumra anlalmaları 
ilan oluuur. 

lıırık 
1 3- l2-934 

12-52 

5000 
30,000 

( 50) 250,000 
5,850 l. 6 5,6. OQ.!l 



SAYFA: 4 VE t MgnslN 18 ı. CI KA CN 

~~~~~mm~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 
~ . . . . . @l 

@] 
~ 
mı 
.~ 
~~ 

Kılınç Kamil ve mah· 

tamları ticarethanesin • 

den arayınız • 

Veni Getirdigi 
~ - ~ 

i1Senelerce E vel Mersinde Kurulan 1 j 
Yerli, Belçika, Fransız 

malları sobaları ve fiat· 

Bir Müessesedir 1 tarı görünüz. 

------. ----- . ftl '16 90 

Harflerinin Hepsi Ve. ni Ve Çeşitlidir l ' •rr~r:-+ ~ f!!!J 
IBl Ur 

Resmi devair vemüessesatlaticarethanelere ait her nevi~ *HAZIR KONO 
def~e,ıe, ve evrokı matbua ve saireyi en nefis bir tarzda il ~ Saölam Temiz UclJ 
Sar atle yapar . ; T D ' ' ~J 

* * • + * • • • • •it * * • * •"' * • * ~ ! l1tw~in ve İstanbul işl ... ri her ,.,..\'İ et 'il 
@l "'' 'kit~'' 

a Ö t 
~ 11ı k;ulıra \'e ~ocnk konıluı·aları mest vn l;ısll 

HAR.İÇTEN G NDER. LEOEK. SİF.AR.İŞ- .,.t:. + ı··kı • I r· · · ·it.· 
İ '
TL"~ t ' ıı "arıınllZ< an ucuz ıaıJa:-Ja alahılır~ııı . 

LER. KABUL ':. TEZ ELDEN YOLLAR ~ \I Ö . 11 11ı1 

~ ı koııonu hartası dolavısilt~ bii\'iik l ' 
~ i . . 'f'ıJl 

~ H E R. N E V K A R. T V :t Z t T 11 
• • • 

~ İ · Tt, \:tpılmıştır. Satışla ııazarlık vokwı·. 

li ı KİT A.P ' G Az ETE D A V E T K. A R.. ~ - ~ f alıcılanı ı~~~orılo yapılar . lı ,111 
~ V E M E O MU A ~AR. ı:. ZARF. K. A.- IB] l!l .:\DHE': Kışla e.aıt•lesi 46 rıu111:.ın 1 

{1f TABI N I :o ER. UH- ~ l_ ~ I :ı:;_.,~ ŞB ~ ~İ.:_ j ıE!i '!' ~:lıııla ~oıııluraca SEIA.ll -e. a ' T~ E ~~ R. . ~L ! _R.. . ~ J81E,o+..j~~·'!i~~~~ E.!++93~~ 

li f~tlar Rıkabeı Kabul Etmiyecek SekiWe Ucuz~ur . . . I ' mY Her Nevi Kitap 
~ · ~ {§g ller flP.Vİ eski ~itap alırıır vt· ~"'.~ıır;,, 
- ~~~~~~~~~~R-~~~~~~~ l'HJI Z*'!~ ~h~•:ii ilacı FPhıui ••fp11ıfiv t• uı11rtJ 

~ e(ılUIZ. ff, 

9 DOKTOR rnlJ@Imrrn!~~lil:l@@lm@fifBl(g ·:••••• •• 
• A. MELİK 1 Doktor Ali Bedri ffiil 

1
! Yeni Mersi~ M e l .. h . 1 f.ffi @) • mücellıtlı" 

I
~ drar yolları hastalıkları mute asSfsı.' ; l=:! lzmirden gelmif muayenehanesinifc!] : ,t' 

Bel Soğuklnğurıu \1 ·11i u sulle ıltr p~I\ ca- liiJIK l dd · d 82 · · k k kı ;;;J •:• Eskinı iş, P
1

' ,. . - · . · ~ ış a ca esın e ıncı so a u·u:!!J • ~ı •• 
hnk v~ kalı surt~ll~ l~davı ~\IP r. 

1 
mM . d ~B\ d ffij] I• uıı~ fı•r"tııl ,1 

1 A 
J Ar k K · l mektebı" _ şesın e \ 1 J numara a açmıştır. • .,, · .. 1111 
uana: ı•amı ema - ı·ıııızı j,..., ,ar · inli ~ • . ~ . lıl 

Yanında. 21-30 I.!:::! lla~ıalarıııı ~PCP giiııcliiz lıtH' sa iıl ~alml • , l n.' , 1 ,ıı· . ... 't• a ıu :. 

~~.; =-.@~: .. -w , , ~~~~ lnllt·d~r . . al • · . · ııır· 
~~~ ~? W~n··'Ct'/ 1~:1 ~ 11!!1 • :--ıztı lazııu 0 

1• 
----- O lanııızı, dı·fl 11 

•. 

Maim cinsi 

Btı8day 
Kepek ınce K. 
Arpa 

" ,, 
buğday 
Arpa 
\'erli çiğit 
ı ci iane kül, 
Arpa 

., 
Buğday 

Mersin Ticaret ve Zahi:re Borsası : ıııiieelli ılı•"'"' ' 
• tl•)rirıi1.. . o 

11-12-934 Pazartesi günü borsa satışları • . ~ıt r, 
• IJPr ıır"' 

Nereotn Mabıulu llıUKTARf F . 
Oldutu a:-o:- K . 8· 

Prımsız 

Karaman 
llğm 

,, 
ErP-ğli 

Sarıoğla 

T, 

Ceyhan 
Osmıniv•~ • 
Yerli 

lnOOOO 
6000 

30000 
105000 
75000 
45000 
15000 

·50000 
ıooon 

15000 
• 
45000 
7 ÔC•OO 

2 180 
l 75 

3 
3 
4 
3 
2 

14 
9 ... 
2 
2 

~5 

43,75 
43, 7 f) 
a7,50 
4:3,7n 
12,50 
62,50 
70 
7o 
82,50 

ALiCi 

Kazım 

., 
Şa~ali RR. 

,, 
,, 
,, 
,, 

Hulil debbani 
Şuşali Dil. 

" ,, 
Edvar dumani 

• " ı ŞEHAIT • dt•flPJ lt•r ~' ' 1~ 
=-----===~ • tiıı Vt' • ııll:ıf' 
lf, i , l Ot!: İİ U \ İİ k . • · · 1 ·1 ı· 

S.\ TiCi 

Uifat A. Niuıt·l ..., .] • ra~ cll t: ıı · 
.Nazın• ,, 31 ,. + 
,\liiftii Z adP-llirı ,. ı 5 ,, : •••••••• 
Lutfi nrnsa ,, 2 l ,, 
~liiflii Z. Sadellira ,, ,, ,, 
'1tı:oilafa 
ll iiflü z. 
il acı \' a 11\·a .. 

,, öruflr 
~lust.ufa 
Balıri Z. Ali 
ilacı Ahmet 

ı\".haıır i~iV.ıs 

\1. i. 1 5 g ii it y ii ~ ' 
,, ı ha(te:eZ ~ 
,, ı o giiu Z Onpara 

b ·ı k. .,. cı Toprakkale V, ı e ımı , 
Osmaniye V, 11 itini düşlıfl : , 
u V .. Z • I~ 
.u ' ' ı 5 g u il ' ,, il il . ( 

ıasarrt.I 

-Ye_n_l -M-er_si_n ~01118 


