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H.F.kaza kongresi Bugün fırka binasında ya1>1lacak 
Tayyare Cemiyeti ı Valimi~ _Geldi C. H. Fırkası 

Elvanh Nahiyesi köylerinde TeŞkilitını 
bitirdi . Diğer köy 

Vililyelimiz \•nlitiğine tnyin
lerini evvelce yazdığımız An· 
knrn viHlyet idnrc heyeti üye
lerindrn Bav Hakkı Haydar 
Cuma gnnu ~ şelırimi7.e geimiş
ler ve dün işlerine başlarnış
Jardır.Vuliyi daire çevirgenlcri 
ve başkanları yerlerinde gör

TeŞkllitı da Yakında Yapllacak. 

Cuma günü Tay)are Cemi
yeti dördUncU mıntnkn mllfet
tişi Bay Basri, eemiyet Mersin 
merkezi başkanı Fuad Akbaş 
ve remiyet idare heyeti 87.a
sindım Boy F..sad Tayyare ce· 
miyeti Elvanlı nahiyesi teşki· 
Ultın ı yapmak Ozere nahiye 
merkezi olan Tömnk köyftne 
gitmişlerdir. H:wn ~ ağnmrlu 
soğuk ve yollar ı:ıımurlu olma· 
sınft rağmen nahiye köyleri 
muhtarları ve aznınrmdan bir 
çıoğu bu hayırlı iş için buraya 
toplanmışlardır . 

Muhtarlarla şuradan bura· 
dan konutulduktan ve hal ha
tır sorulduktan sonrn ilk Mek
t~h binosınn toplnnılnnşlır. 

E\ \Clce .. 'ahiye çevirgeni 
Bny Adil, toplantıda 22 köy 

ınnh tnrrnın veihti~ar Heyeti uza 
ınrlnn pek çogunuıı hurudo 
bulunduğıınu \f> iki kUvUn bu
r aya çok uzak oımmrnıdnn rnulı
tn rlnrm ın gele t lıklf'riııi söy
lPmiş ve toplarılınııı ~ Oksek
lığinı onlolnıı~rr. 

Cf'miyel mlifelfüıi Bay Basri 
ulusnl bir nunı im nrmnl 1ç111 

bıır:ıdn toplaudıl·. Oazi Bnbn
rmı biw on ne ev,·el yol 
gÖSterdi ve o 111man Tnyyore 
Cemiyeti kuruldu.Biz cümertbir 
ulusu1 .. Bunu ~ şnttık ve yaşn
ducağız. Umumi muharebede, 
milli mücadelede tayyareleri
miz yoktu Bunun için çok can 
lor kaybettik.Kanlar dökdOk,şiın 
di oldukca çok t:ıyynrelerimiz 

vardır. Öyle olmokln bernber 
diğer devletler hiç durmadan 
tayyare yapıyorlnr. 

Bir.de Ulkemi7.i korumak 
içtn Tayyare Ynpar.nğı1., yorul
madan bıkmadan çohşarağı1 .. 
Biz ~k arı gfü-dilk, bundan 
onra görmiyeceğiz. 

Demişlerdir. Buton muh
tarlarımız : 

- Hay hay .. Biz daima uı. 

kemiz için çahftnakla eevinc 
duyarız, çalışıyoruz ve her 1.8· 

man çalışacatız demftlerdir. 
Bundan sonra köylerin 

birbirlerine olan m.aklıklan ve 
~ akınlıklnrı gUr UlmU , biri 

ahiy merke ı T ruıik lt• ve 
Uç:ı de köylerde lmak Uzere 
dört köy ocağı t şkil edilmesı 
karar altına alınarak seÇime 
geçilmıştır. I 

Yapılan seçimlerde TömUk 
Nahi)e merkeııne Tönıük 
muhtarı Jlnlil, Ç-etmel muhtarı 
Yakup, Kargı Pınarı mnhtan 
Alı,Arpac muhtarı Hnsan Alatn 

muhtarı ! insan, Seymenli mul•
tnrı Mehmed, TPce muhtarı 
Musn ve TömUk ilk Mekteb 

1 rnuıtllimi Er Döğan. 
El\'anlı köyUne köy muh-

tnrı Mustafn, Çakal keşli muh
tarı Hasnn , Arptı~ muhtarı 

1 
Davud, 8ırac Muhtarı l)ede, 
Çerçili Muhtnrı Ali, lleınin 
Muhtarı İbrahim Ye Elvanlı 
mektebi baş Muallimi Hilmi . 

ON sı 2 cı S ıyf.ııta 

a~lı ı.. ltıl< 
••• 

Vur.an Bahriyesine Aid 
Gizli Planlar 

ATINA, 21 (Tan) - Yunan 
bahriyesine ılid gizli pHlnJnrı 

Bnlknn harici bir devlete sat
mnı:,ra teşebbüs suçiyle Votnnik 
Tel iz Telgraf Memuru Vuças 
ve Belediye memuru Petropu
los hapsedilmişlerdir. Tahki
kata de\am edilmektedir. 

müşlerdir. 

Saygı değer Valimizi kut
hılarız . 

Adliyede 
Maa .. iarı Artanlar 
Şehrimiz Adliyesi Hftkim 

ve lem memurlftrmdan madn

sına 8id ya~ıcılar kadrosu gel
mişdi r. Bu kadroya göre baş· 
kfttib Bay Abdurrahmanm mn
nşı yinniden ohıza, yazıc1 Bay 
Salimin on liradan on dörde. 
Bay Enverin ondan on nltıyo, 

Bay Ziyanın ondan on ikiye, 

Hnpıshane çevirgeni Bay Hu
dainin mnafJI on ikiden yirmiye: 
çıkanlmlfdır. 

italyan Ba$bakanı 
Mussolini " italyan ulusunun 
Silahh olması g rektir" Diyor. 

ROMA, 21 (A.A) - lstefani 
\jansı bildiriyor : 

Başbakan Bay Mussolini 
sendikal Faşist kurumlarına 

ftid yolitoria'nın oçılmn Jnera
siınine giderken halkın top es
lerine karışan tezahürleriyle 
karşılanmıştır. Bay Mussolini 
politoriayı açarken demiştirki: 

« Biz Faşistler için savaş 

utkudan daha mlihimdir. Çünkü 
azim ve inanla girişilen 'sava
şın utku ile biteceği muhakkak 
br. Samyonmı ki, Agroponli
no'dn daha on yıl s ·recek işi
miz vnrdır. 

Rn işin bozulmaması ve 
durmaması için ltalyan ulusu
nun inalmaz -fevkallde- si IAhh 
olması gerektir. Çünkü tarlayı 
kazan sapandır, fakat onu ko
n1ynn da kılıçtır. Sapan demi-

kurtuluş bayramana 
hazın ık 

f ~ KAnunsam [ \ illiVetımızir. 
kurtulu günildUr. Bu bOyllk 
gün tehrlmiuie her sene .kut
lulanır. Bu sene kutlulanması 
için de hazırlıklara beşlanılmıt 
ve dUn saat on beşde Belediye 
de kutlulama p~mını ha
zırlamnk için toplantı yapıl
mıştır 

ltalyan Baı;;bıtkmıı Mu '-Ollni 

ri de silAh demiri de kalbleri
ınizin innm gibi çelikdendir. 
Şimdi top ee&lerin4 benim ses
lerimle birlikle i itti~inizi an-
lıyorsunuz . » 

YURDDAŞ: 

Ülkeni korunıak it·in 
Zekit,sadaka ve fitreni 

Tayyare Cemiyetine ver. 

Tarsus Kaza yıllık kongresi 
Tarsus Muhobirimi1..den : 
C. l 1. F. yıllık kongresi 

nym l inci ah gllnü Pırkn 

bina ında kaw mUmessillerinin 
fazlalığı ile kongrP yapıldı. { 
Kongre ba._ laına1..daıı evvel 
başkan Bay Ziya kısn bir hita 
bede bulundu. 

Kongre başkanlığına viJü-
yet idare heyeti bnşknnıbny Ne 

cib Ergun ve ikinci başlCnı'ı\\ğa 
da Bay Ziya, ya1gnnlıklara da 
Bny Kemal ,.e Bay Hogıb seçil 
diler . 

Konuşulacak işlerin birinci 
sayısı olan kn1.a heyetinin bir 
yıl içinde ne yapdıkJnrmı bil 
di'r'eh rapor okundu ve kabul 
edildi. 

KonuşulaC'ak işlerin ikinci 
say1sımdaolan bir hesab1 kati ve 
bir de bUtce encllmoni seçilöi. 
Hesabı ve blltceyi tetkik etmek 
Uzere ayrılan Encümenlrı-P 30 
dakika mUsande verildi. 

Bütce ve hesabı knti Encii
menin yapmıt oldukları mnz 
bata okundu. Ocaklardan gelen 
dilekleri Başkan Bay Ergun 
okudu. DHekler üzerinde daği 
şiklik yapılıp yapılmıyacağmr 

sordular. Bnıı dileklPrin Uze 
rinde epe~ l''' mihınlrn.Jar oldu. 
Di leklol'i n t~. biti temnınen 

hitdikden soıırn ii) den Bay 
1\udclusi ışın larnfındnn bOyUk 
leriıni?.e tPl ynzılnrnsmı s:.öylf' 
di . Başkmı e\ Pt dedi. 

Ku7 .. n i<lnre heyetinin seçi 
mine geçi idi. hnşknıı hay Ergun 
seçimin nçık veyu kapalı reyle 
olmasını sordu.Çokluk seçimin 
açık reyle olınnsını knbul etti 
ter. ı 1eti<'ede idare ht:'yelinf' : 

lltırı bey zudr. bnyZiya,Şuberi 
b:ı) l('llfnn1, 1\ntfü·~1 aslan tın~ 

Mmıtnfa, burhan hay Keınat, 

~u lafn nğn ?.nde hay Kuddusi. 
ha5 Mıi<':ıhit Rmin. Diyarbokirli 
wıde bay Ahınr.d. 

~IUttefilrnn knlml edildilP-1". 
Yedekler <lr. seçildikten sonra 
bu) ıl yapılncnk vilityet kongre 
sine gideeek mllmessiller de 
~ildi. bay Necib Ergun seçi 
min ve kongrenin bittiğini ve 
mUmessillere teşekkürle köylil 
knnl~(llerimt7.e kongrenin selim 
lanmn götUrlllınesihi söyledi 
ve kongreye nihayet veriyorum 
dedi . 

Romanya Kr h 
Karolun Balkan anlaş -
ması hakkındaki beyanatı . 
BÜKREŞ, 21 (A.A) - Krnl 

PnrJ:irıwntonuıı bir lıl'yelini 
kabul etmişdir. Hfi~ Pi kraltt 
pnrlümentodn okuduğu boyna. 
nnmeye ınnclisin verdiği lrnr
şıhgı sunmuştur. 

J{rnl, Kral Aleksandr i 1P 

Bnrtu'mm <>IUmUnUn hiHiiıı 

insanlık iizttrinde doğurduğu 

ııcılntl hntrrJ'titm1$tfr . 
1( ral deıtlıiRtir ki : 
« Hu iyn~yı giiderek Bal

kan nıılaşmnsmm bnğlunınıı 1 

ve ovyeller bhii~i 11'1\ dipli>
matik milna ebetlerin tekrar 
tesisi suretiyle bir adım daha 
attık. 

Bütün devletlerle münnse
bellerimiz daima en iyi olmnk
lu ve dış siyosmmzın ezeli te
meli olan ittifaklanmıı ~rçi-
ı. m~i içindl'ki <lıınımumımı kın· 
\ elıendırmelıtedır 

Bay ıustafa -----
~hflmlz Asliye Mahkeme-

ı• ltahğıaa tayirl btunatı Gizi 
Antep Cumburyet mjldd~mll
mi muavinlerinden Bay Mus
tafa Kemal şehnnil~ ~eHnf ş 
ve işe başlamıştır. 

~ ilahları 

J ırd 1 111a 

l\onfenın, ında 1 ovye.t
lorin Tc•klifi 

LA HE' , 2 t (A.A) - Feh•· 
men'k lıUkOmeti Sovyellcrin 
<inimi \1e geniş elfthiyetleri 
« hnzır bir konferunsn» tah\'ili 
suretindeki t~klifini mevsim
siz bulmliktndır. 

Bu mlltalen UJnslar Kuru
mu Genel Kntihlifti tarafından 

• ovy t tek1ifhıfn tebli4'i Oze
rine, hOkOınet ErkAnı taretm
dnn serdediJıniştir . 

• ovyetler, Sifatiları Bırak-
•• KonferaM11Hn yaynlen mo
kıı ve le ııamelerle. :ılırınıı karm· 
Jn rııı,ıc·rıt \''' ltı flıil. l n ı l.l'\rf thıl~ 
memur edılınosim tllklıf fıtmı~ • 
lnef. MOıMhllf ıhtlllfhU, ı~) 
ran ıstıpre usullerı ~ıakkındu 
Amerika ıle Felemepfı hükU 
meli, bu işletta lblfeNDU 
bıra~hnasınm muvafık ohnı 
Y.D~ı mOtaleasındadırlar. Zi rn 
öu ışler ulus~ar kurumu orgaıı
lannın esash vazife-sini teşkil 
etmektedir. 
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Ankara da Sov- So,1yet· Fransız 
}

7etresim sergisi Anlaşmasının amacı 

Açılma resmi yapıldı 

ı\nk:tra 20 «A.An -
Bu diin öyleden sonra 
scıat on dörlle Ankard 
sergi t1 vinde Sov~·tıt sanal 
karlaruun:rflsirn sergisinin 
açılma resmi yapılnuştır. 

Bir Türk eseri olan 
ser·gı evı ve salonu hu 
gÜzfl eserler icin .. cı>k va. 

• t. • • 

kı~ıklı bir {dekor haliui 
almıştı. Açılma merasi
miuclt) başbakan • ismet 
lrıörıii, le ve Kültür ba-• 
kanları Cumhuriyet Ualk ., 

fırka ·ı genel katibi Recf'lı 

Peker ilH bir çok sayla Y· 

lar, Sovyet dçisi Karahan 
\'t~ diğer SP.fareller erk.flnı 
hazır kulunmuslardır. • 

Serginin açılm~ısı mü
nasebetiyle En.urum say. 
hl\ ı Nafi K a usu hu sii\'-,,,, 

IP-vi :snylemiş ve d~miş
ı ir ki : 

Host ulusuu giizel sa
na L ~'ay ı'f~ll~ri nden hi r kıs 
uıtru yurt.taşlarıma lantl

mağa :fırsat bulnmş ol· 
makı,an a\•rıca kı\'Unc du\'-

w • • 

maklayuu. s~rgiyi açmayı 
hiiviik baslıakaruımzdan 

• • 
clilef'im. 

Hay Nafi Kansn'nun 
~özlerirnltm . onra başba

ka u l~mel l uöuii, Sov yet 

giizel sa uatlaruu övmüş, 

hu gi hi teşebbüslerin ha 
yırlı ve asılı olabağı iiı•~

rinde durrinış orada bulu
nanları hep l>irclen 'güırl 

fSerleri seyrelmrğe çağır
mışlır . Sergi yelli .' gli11 
açık kalacaktır. 

Bcışbakan, elçiler ve 
saylavlar Sovyel ressam
larınm eserlerini seyret
tikten sonra Sümer ban~ 
kın ~yaptıracağı yer içiu 
açılan müsabakaya girtrn 
mimarların plAnlarmı ve 
ma kellerini görmiişler v~ 
tetkik ~tmişl~rdir. 

________________ ... iiiiiiili 

Yurtdaş 

On pGra harcarken 
bile kimin cebine git
tifini düfün. 

Milli iktisat ve 
Tasarruf Cemiyeti 

Nedir. 

Lorulra , 20 f .-\ .. .\°) 
<(~l:1 r» gaılt•si, "gi~Ji So "'-
~·P.t Fra usıı. a S~Prlik mu 
ah~tltısi hakkrndaki ifşaat 
iizt-rirı~ yaptığı ı a hkikatm 
nrticPIPrirıi bildirmekte
dir. 

Bu gaz~lecl~ rnuahede
nin 23 lt)şriıule Cenevre
de Laval ve Lilvirıof tara
fuıdarı kaıi olarak kahul 
edildi~iui ~·a1.nrak diyor 
ki : 

Biriuci ıuatldesiudt! 

,·alu11. nıiidafcta icin oldu-. . 
ğu )·azılan hu llhtahedeye 
göre Fransız ve Sovyel 
büviik erkanı ha r·bi veleri 

"' . 
tt•lsizle claimi ttınıas ha-
liudt~ hulurı:ıt~uklar ve hu 
11nn iciu de sifre kulla-. . 
nacaklardır. 

So\'~'el Busya Japon
yanm, taarruzuua oğrars' 
Fr:uasa l1tww11 Husyaya 
dfirl nıil~·ar fraııga kadar 
harh leva1.1mı v~reeek 

v~ hir Fransn. Ahuan 
harhi takclirintl~ tlt~ Sov
\'f'l flnsnf, Fransava bn ., . . 
kıymellH ıalıirt' gföule-
rtıce ~tir. 

Uus\'a 'P Fransa :\ 1-. 
mara\'a il~ :ı\'rı :ıvrı mua . . . 
htıclt) yapnıı)·ncaklardır. 

Londra , 20 f A.A 1 -
Loıulra d aki Fransız v~ 

Sovyc-t malıafıli, iki mem
lt!kel arasıncla bir gizli 
askerlik ruualae<lrsi oldu
ğu hakkrnda~i hahr.rleri 
«Boyter)> ajansına 

nalla huluuarak 
etmişlerdir • 

be\·a· . 
lekzi h 

Yeni Adamın küçük 
Hikaye kitapları • 

"Yeni Adam cocuk 
• 

hikaye kitapları,, uın al-
luıcısı olan '·Tomarla Co
mar .. hugiin çıktı. lçirnlP
hiı· cok l't'Sİm \'t' harika • 
tiirl~r, hilmecelt-r, srve 
~ev~ okun:ıhilrc~k hik:i
yeler vardır . Yazılar öz 
Türkçe . ile y:ızılıuıştır • 
nu· sayıcla llirezilyayı do
laşan ikizlerin başından 

geçenler anlatıltyor. Her 
cocuk okumalıdır. Tanesi • 
beş kuruşlu r • 

~-------·---~----~-() 

Bir üJkeclt~ ,\'tiriiyen ı·r.Jırıt111 (;umnşeı~ı [ l] 
Kuşkusuz tleuilir ki; hiitiin aylıkr;ısıdır 
Çünkü : buular , örneğin ulusun yumıışcusu 
nevrimin [2) kılavuzu ve füı yaylıkçı~ıılır [:J J 

7 
Ruııuu icin ulus , ilk finc~ hurılar·:ı hakar • 
Ulusluk cluyğu dent~u hu (iz yatakta , kişi 
lrmaklaı·m deniz·~ Hktığı gibi akar 
Dtlıaiz ; ulus~a ı.-kin orıa akmaktır i~i 

• 
8 

Gene rli)'Ornm : ~·anık hrtğrımı ~.,,.~ gere 
nu ~iiukii tlerrı~kleı·iu kurunılarrrıa güre 
İki kolumuz gibi iki giic~ hulıuaktayını 
[ Ulusluk duyğu, ~· iikiirıı ) : ct.-.lisi olmakta~ ım 

9 
Ulusluk duygu, ~· iiküm [41 buıılarsıı hoşluk dolmnz 
Gövdemiztlt~ki biıliin ii yt'leri miz [n·I ildtlir 
Nasıl olur bu iki giie tt~k vHya hiç olmaz 
Bu ular birbirinin a\'rılııı:n an ~kiclir 

w • 

ıo 

Hir lt\rii [6] hep ulusluk cluy~u~· a tlayanıyor 

Bir ulus da keudini duymakla uyaıııyor 
Bu ulusluk duyguuun ,fı~ıı11laki cluygular 
Y iiriiyeu dern~kleri ~·olda rı :ı la koyclula ı·. 

J - Çumuşcı • Mümessil 
2 - Devrin · inkiltlb 
.1 - Yaymaktan • ntşriyatrı 
4 - Yüküm • Düşergt vazife 
5 - Üyt. uzu 
6 - TIJrü - hüknmet 

Rr Ç '>'/ . ( ' 

Tayyare cemiyeti. 

- Birinci Sayfadan Artan - l 
1 

Kara hitlırlıa köJii oca-
ğma köy muhlan ı\lı111el, 1 

Dağlı köyii muhtarı Ah
met, Köypmarı mulııarı 

Vt~li, Cek o~ln muhtarı . '-' 

Hasan, Soruun nıuhtar·ı 

Ali, Ohunt nıuha,aı·ı o~ . 

man,Fakılı nıuhtarıllustafa, 

ve kara hıdırlrmektebi mu 
~ilimi Ali Hıza . 

Kara~·akup küyii oea. 
ğına kny uı 11 lıl<'f'l ~lrJı

med, Şahua muhtarı Ah
med, Sanclal nınhlan 

Hasau, Dağla muhlart H.ii
s.-yin ve Karavakup mu-. . 
aliimi ~IP-hmt'd St-~·ilnıiş 

ı~rclir. 

S.-cileul~r aralarında 
• 

başkan ayıracaklardır. 

s~cimden sonra zek :!ı, 
• 

satlakai fıtır hakkmıla 

göriişlilmliş ve kö) liileri
mize ·verilen paralarıu 

nerel~rde knlhuadikl:ll'I 

laıuamt•rı :ıolaıılınış. Ta)·
yare ceıui~'Plirıin faydası 

v '~ h iil li n c 1 ii " va da ta v \' a re 
• "' w 

içiu nasıl çalışılchğı ()flrP

lil" rt'k "•'c \'akıl toı,lan-t) • 

l • y a n i ha y r. l ,. P 1· i l uı işti r • 

Bu loplaııtı çok saygı 

dt-ğP.r küyliilt•rimiz lizerin· 

d•~ i \'i lf!Sirl.-.r ltırak ·ıııs, . ' 
daima köylerin~ gelinmesi 
ve giklişiilnırsi arzuları 

gi)~h·ı·ıl misti ı· . Tayyara 
.. - ... 
c ! t~ nı i ." ı ıt i rı i 11 p tı k ~· a ~ 111 da 
htitiiu kilyl.·ıde lt1Şkih\ 

ıını hiliret•t•triııi uman1 .. 
~ 

YENi MERSİN 
------=-=== 

Nüshası 5 kuruştur 

Abone) 
Şeraiti 

Senelik 

Altı aylık 

·Üç aylık 

Türkiye llııriç 

için için 

1200 Kr. 2000 Kr. 

600 1000 

300 500 

Bir aylık 100 yoktur 

Günü geçmiş sayılar 20 Kr. 

Soy Adı 
Alanlaı·. 

H:u~ı Y u;ııf 
doktor hay :\bıhl 
kar·dPşleri Ers01 
doktonı ba~· "'" 
k~r •• \ ksanı Tica . • . J 
f,ehi nıualliıul~rıu 

Fuad Tiirka\' "*' 
~lt~rsin şuhe~i ıuitd 
Zi \''a l1~mi11 Org•• . 
mu rl arı nda 11 h=•~ 
Sa hiı nrı \'t'na. baY 

ri vr. Talı i r fli\k 11 

~1~hnwcl Ali J1 
ha\' il ii~P.Vİ rı y 
acl İ :ı rı m aİnaışlarclt 

Çoctıkesir 
ktırtıınll 

tebrik telgrafı 

f~ot~nk tısirg•~11 

• 
nıu tarafımlau h 

«LiJks)) ltthrik L-'I 

gılları ur~ti hd 
Vh·auada ha~urt 

za r~i f vr. siisliitlİİr,. 
atlar hr.r l.t•lgraf 

1.inclP. huluuor • 
Lt>l•rcafıııızın hll . 
alla nıulıatahH11 

· · · rıiı 1 
ıııt>~ırıı ıst~r~P 

lelgraf nı~muru•-' 
vi ııiz. Tc·l~raf ii4' . ... ...• 
haska , ... ,.tıcPgıı 

• 
r· 11ş m ak sadırt•., 
eder. Bu sur·t»tl., 

''" k P. i rgenw k . .._,.. 
haknıakla olılug 
· r k. \la ~ızve . ı · ır. 

Jıı•tf bakmıı n ,, ~· ·' r 
ılH Lelgrafınııı 

ıala kar~ı ,la fit 
• 

LimanımısJd 
yen· vapd 
~ 

Kutlu O~~ıt• 
' f 

pııaar, Ost~tle, 

kavan, Nt1plİİ''' 
13 vapurları fırlt• 

it! v li k boşall111 
.. 

nıak icin 1iı119" . 
ıuek Lt·d i rler · 
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Türk ofisin günli.ik 
telgraf haberleri 

• 

1g. t2-9:i4 J~ Haıulıurg 

horsas111da iiziim, ' pv~·ork 

hor~a!'arula iucir, ilam· 
hurg borsa uuia ıutüıı n~ 
z.-ytiu yı.ğı, BPrHu hor-

lar ıoo libre içi111iir. 

Mersin 
Piyasası 
- --

a ımla ) umurla, Hr~nuın 

hor. a mda pamuk fi~·at

larmda hir l(İİn ÖııCP.)' P. 

~ar., dt'Ai~iUik olmanuş-
111· • 

PA~lrK - l..h·t-q•ool 
hor ası Arnt>rilrnu pamu
Au 2 ei L:lmm lt>slimi 6,78• 
marl lesi imi 6, 76 nrn) ıs 
l~, linai 6, 73 temmuz lflS

limi 6,70 3)' 111 borsada Mı

sır pamukları Sakalaridi~ 

t•ira. leri 2 ..-i kanura ltıJi · 
mi 8,50 mart lf>. limi 8,54 

1113Jl!ı4 l~~limi 8,54 ,.,,.._ 

muz lt• 'Ji mi 8,53 Upı•~r 
1 

ciusl~ri 2 ci Lauun trslimi 
7,50 mart leJimi 7,49 ıuıı 

~ı lt' limi 7,49 l~mmuı . 
lt> limi 7,41 p~nidir. Fi-
yaılar bir lihrr. i<:indir. 
• t1w·\'ork hor. a mda ı 

cı kıluura leslimi 12,50 

2 •--i ki\nU11 lt'~fü11i 12,50 · 

12,!i J mart lt ... limi 12,58 

mayı l~~liıui i 2,58 J2,59 

lem muz t~slimi 12,58 ey· 
hil Le. limi 13,43-13,44 srrat 

dir • Fi\atl.ar lıir lilıre . 
icimlir. Jskt· uclt>ri \ e hor -. . 
ııi:tS11ula Mı tr pamuklarmın 
F. G. f . .. akalaridi:ii t--iu. -
ı .. ri 2 ci knrıuu lt·slimi 
15,ô:i marl lt•slimi 15,54 

ma \1. k linıi 15,64 lem-.. 
lltll1. lt'Slimi 15,75 tı.)' hil 
ltıslimi 15,78 ~., . G F. aş 

nıoui ciu. l .. ri ilk kanun 

MI IR Liv~rpool hor 
sasuula 2 ~i lt•şrin ı . .-slirui 
~1,03 hirinci ~anuo lf'sli 

mi 31,10 ı 1 2 2 ci k:lııuu 
t~. limi 32,07 ı 2 şiliıulir 

finıılar ci( plata 480 liltre• . 
it·irnlir . . 

l'ulaf ç•ıwlar \'e ;ır-

pa nm •• ikago hor~aı;;ı fı

,· aıları : . 
Yl'L.\F - ı 4•i ~aııım 

lt'Slinıi 54 1 1 4 ma \' IS le~· . 
lınıi 52 lf'lllUlllZ lr~liuıi 

47 3 1 s . t"ltlılir. 
C:\ , . DA il - ı ci ~ti . 

11u11 lt>!iilimi 77 7 • 8 ma 
~· ıs ıe. lımi 76 1 1 2 tt'111-

11111z lf•:oılimi 75 3 1 8 eul· 

K.f ;. 
Parmak tA"~ı•rP-s 

laııt' 

Kııım malı 

Koı~u~ı parlajtı 

la llf' çi~icli 
l erli • 

R~) :11. ~ a pa" 
• 
~ll~:tnı 

Fa~ul~·~ 

olıul 

" .. rc•i 11 w4' 
Ku~ \tAmi . . 
Kum ıl~rı 

Ct>hi" • 
\· uıar 

J . Acı ('t>~ 11·,t .. k ici ır. • • 
.\ Hll..\ - il~ ~ftııuıı Toı . .. ~k .. r 

lt'. limi 76 1 : 'J. ma~· ıs l•·s l~alıv~ 
limi 72 7 1 8 sentdir. Fi. Ça)' 
yatlar huşı·I başmadır. Kala~ 

ÜZÜM - Loradra bor· Hahar 
s.a 11ul11 11.mir nıall•u·ı veni 

"' A q•a \ mttlol mah ul fH'._İu 4-4,55 lıir 
3\' vad~li 27 39 lrarı nıal . » \ ~rli 
h;rı )tHIİ 111ahsul JleŞİrt l:iriıı~ .. 
39 ·45 hir av \'adt'li 23 6 32 Kara hnlt~r 
K:t)iforııİ .\' :; rıaliirPI p~~i 11 Nişatlır 
36·6 37 hir :t~· vaclt11i 24·6 aı ikiııt'i 
h .. yaı yeldıı renkli mal- luor elurı 

K. 
48 
4 'l 

46 

45 

s. 

2-45 
2- l 2,ô 

60 
ıo 

9-10 
4 

6 
5.50 
7 

3-62,5 

28 

38 25 

100 
240 -230 
188-190 

90 

3 
3 

5o 

05 
16 ı 7 

85-86 
16 

23 
2-62,b 
2 75 lar p ... _iıı 40 42 hir 11y vu- Çavclar 

ıltıli 27 28 ..riril malları it•••• ,.~ r 
1"'I landık&a 

... K 20 l...ira .ı.o . 
pP._111 46-47 hir a) vacldı 1 • », .. ,~11~bi 2;; l .. ira 
35 ·52 Kor.-ııl iiıiimleri 50· >l • • çuvala 20K. f>O 
70 A \' USlnr~h·a maUar·ı , . 

. • . Hnj:tela\ \ ttrh 
~· ~111 ma !:. 11 I p•\ lfl 34 46 . • 

Kap malları ıt<•şi11 32-39 lucır 
siliıulir. Fivatlar 50 kilo ince Kepek . . 
800 gram iizt1riuclt'dir. Kalın • 

INCIH - l~ıulra hor - Limon lUZU 

:? -75 

: Odt'n l l 

1 7 f> 
l 75 

sa ıntla nJliirel ıwşin 28 6 b . a un l~. limi 13,47 "' uhal l., limi 30 hir a~· \' aıfrlı 20 ktAI~ 
a(i zeylin V. 25 50 

~~-----·~-----~-13,46 ui!iia u l .. ·fi mi 13,46 lou pt'Şİn 50 90 ,.il indir. 
temmuz teslımi 13,45 ~y- • .,iyatlar 50 kılo 800 grı1111 
lul teslimi 13,33 tafütrİ lir iizeriıuJetlir. 

Fiyaılar 99,05 libre için. \'U'9URTA - l.Alndra 
tlir. hor. as11ula 1-olou~·a m:ıl-

Hl'GO.\ \' - L. ık:ığo ları 61 62 lilo 1rnzır nnl 
hcırsası 1 t•i L:hı11ra ıesli - il 6,59 60 kilo hazır nml 
mi 87 3 8 mu~ ıs ttıslimi lf .s1-ss kilo fo 6, 55-56 

92 ı \2 lemumz lP. limi 93 ldlo lo·6, mulaıttlif sikl.-lle· 
1 8 Wiıuıif,_.I( bor ·a. nııla 1 7.9 8 9, Cin uıalları H•)I 

Ilı T ıljltlın .............. 
lıla11bul 

19-12- 934 
TiirL alu11ıu 936 

iıi'1t•rli11 

Oolar 
Frau~ 

Lirtıt 

6C)·• ı:.o .. ") -- ., 

12 - 03 
nO 

ı t•i l:lrımı ft-,linıı IOl 1 .ı-, Q Q IO-:i. ·lit.: fil ~t>~iİ 9 

J07 3 8 mail 1 t' ~ 1 i fll i 1 9 ~l. Hlt'tıt'L ~t' 8 9. :oıi~atı MO ,. stı'yo 
108 3/8•JOS l/4 llti~I~ 8 -6, llut\I 8 6, kırnnzt 7 9 re ıp ruz 
t~. lıuıi 112 3/s 11 2 1/4 ~111· şilirıılir . Matbaamızda çer 
ılir. '1'iyatlar hu .... ı haşı- lımir borsasrnda 20 12- l lı iJzre iki il· 
ıı:ulır. tiv.-rpool horsa- :34 .ı .. 58 1011 lıuğtlay 4,125 '''?°b ·1aı· m 
sırnla 1 ci lfrnun (t} limi kuru~ı.111 215 balya vamu~ rettı e ı ıyacımız var 
4,08 3 1 s mart l~~limi 50-50,5 1'uru.,tan :i8 çuvul dır • Ar~u ~Jenlerin 
s,oo 3 ! 8 ma ~ 1 •~si imi uohut 4, 1~ k•ıru tau 200 idare evımıze mira· 
5,02 5 1 8 lf'mmuz lt-. Jimi çuval panıuk ';ekirdt»ği caatları. 
5,04 ı 1 s şilimJir. Fiyat 2,40 ~uruşlaıı cllıluıışlır. 

• Mııin Belediye Riyasetinden : 

intihap Defterleri Aslldı 
Mehus intihabı içiu ildrıci mi'ıuı .. Jıipleri seçmeye 

salAftiyedi olarılarin adları yazılı dAflf'rlP.r 2 2 - 12-9 34 
de Hiikılıuet konağı il~ Beleıliye llh•arma vt~ iuliltap 
tnbeleri iuihaı bulunan mahalh~rde miina · iı) )' erleı·e 
a ıltmşlır. On beş @ün içirıd.. bir diyeceği olanlarm 
adi k:\ğıl iizerine yazıh bir i · tiıla ilt~ Rttledi yttıle mii
leşekkil Tf'fliş heyetine mi;racaal e~ lt'nı~ri il:\n olurınr 

lcıl Sıhhat 
1 L l N 

müdürlüğünden : 
llemlekel Hasl~uesi lanıiraıma talihi zuhur el

mediğiı11le11 mezkılr Haslane 1arııirat11ırn t•ksiltmesi bir 
a~· daha lt1111dit edilmi.tir . ı~ıekliltırin kf'şfi görmek 
iizre ·ıhlrnl mfülürliiğüıuı \'e işi aluıa~ i~lt' )' t!tılPriu 
Vilf•yet Enciimenirıe gelm~lt·ri ih\11 olu ııur. 18 ~- 23 

Tısuı 
1 l l N 

C. M. U. Liüinden : 
Tarsus .\dli~·~ ılair~~irulP m~v••11L kan .. pP Vf' sairP. 

gibi P.Şyal:ar tamir euırilecek v,) hir kısım eşyada açık 
ek iltme suretile satan alrnacaktır. \hwcud es~· alarm ta-

•• 
mir ve yenitlen yaplırılac ık \'~ aJmacak eşyaları c1ğ-
rt11nmek ve şarlnanrnyi görmek i.ııteyenlerin ı 3 - ı 2 -
934 tarihinden 28 - 12 - 934 larilıiırn kachu· Tar. us 
C. ll. U. liğine uğr&maları lazımdır· ~~k . ihilPcf:k fiyat
lar muvafık göriildiiğii sur~lde ay11i gliıırlP- saaL on h~Ş 
l~ ihale yapılacaktır key(iyel il:\rı olunur. 

14 - . ı 8 20- 2a 

1935 
TAYYARE YILBASI 

Piyang1osıı PJaı11 
ADET LİRA 

1 
1 

1 
1 
I 
1 
1 
I 

? .. 
fı 

ıo 

20 
f> f> 

100 
150 
200 
:n>O 

5000 

5'850 

ikrami)re 

" Bir 111iikafat 

'' 
,, 

ikraı11İ)1e 

" 
ti 

.. 
,. 
il 

•• ( t',000 ) 

" ( f) ,1100 ) 

•• ( :~ .0(1() ) 

" ( 2,000) 
,, ( J ,000) 

, ' ( 500) 
. , ( 300) 

" 
( 200) 

" 
( 100) 
( 50) 

500,000 
200,000 

100.000 
50,000 
100,000 
50,000 

. 30,000 
20,000 
15,000 
10,000 

1 e.000 
25.000 
30.000 
40,000 
55,000 
50,000 
45,000 
40.000 
30,000 ~-

250,000 
~~~-~~--,...-

1. 6 56.00Jl 
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22-12-9J4 Cumartesi günü borsa satışları 

Malın cins 
. N~renln lılabaulu IUKTARI F. ALiCi S.\ TiCi Olduıa - K:-G-. - )[ , s . 

Buğday Ceyhan 300000 a lıh - Bav Konvah k~tzım in~işaf ~ -. .. 
" 

,. 90000 3 12,50 ,, ,, ll. sipalıi 

" '' 
70000 3 12,50 

" '' 
Urfa T. 

yerli 15000 •) 82,25 bıy Ali Er~ir hay a hcl 11 rrezİI k ,, ... 
15000 ') 8 7 ,!10 ll:lllCf· rli .\ h 11 14'l 

" " ... ,. 
Mısır duı·ı 10000 '> 87,50 hav ~t·ıat' şaşati bav kazına .. . . 
Koıa 2000 8 25 '. .. hay atı · ıH·I 

Onu senelerJen beri tanır, ağrılarda .,,e 
algınlıQındaki çabuk tesirini Lii.rsın.iz: . 
EB markasının tckcffi.1 etıi~i ASPiRiN. sı ı ı 

dan soııra ddhi ml':t .. ı ın ed~cektiı 

ŞEH \İT 

,,1. " fHll ' ıes. lı. 

•• ,, 
'. ,. 

5 ~ii ııZ T. \1. V . , 
'. ,, 

l lıafta 'l .. 

l f>g iirıı . ı :ı. \t.1. 

Onpara 

bile kimin ~' 
• titini daıan • 

~lilli i 
tasarruf 


