
M. F l ı:\ O 
Snhip Vt' Ynzı 1 teri ~fııdürü 

No.1967 

Fiyah 5 Kuruş GÜNDELİK. GAZETE 
E 75 E zr-

Fırkası el1riınizde 

Oldu V 
)11ecı Bir ( ,iı1a,ret 

• 

i ki l\j ~ i () 1 d il 
Kaza kongresi dün yapddı ve 

idare Heyeti Seçildi 
Geçen Çnrşnmbu gUnU şeh i l..K GÔH 0 N OŞ : 

rimi1.de mllhiın l>ir cinayet ol Sofnda ) irmi Ynşlnrmdn 
muş ve az 1.aınanda bUtiln şeh bir genç mn olarak Ynhyor. 

C. H. F. şehrimiz kuza kon
gresi dUn Fırka binasmdn na
hiye mUme88illerinin varlığile 
yapılmıştır. Celseyi kazn he
yeti başkam Doktor Bay Ab
dullah açmış ve kongre riya
Yetine Beledi~e Başkanı Bay 
Mitat Tor, kAtipliklerine ise 
Bay Fevzi KAmil ve Bny Fey
y:ız seçilmişlerdir. 

ldnre heyetinin 'Senelik ra
poru Bay Hakin Cemal tarnfm
<laıı okunmuş,ko) Hl arazisi ver 
gilerin tadili meselesi mUnn
kaşa edilmlf ve sonra rapor 
aynen kabul olunmuşdur. 

Rapordan sonra Bay Enver 
tarafından hesab Haporu okun-

Atatürk'ün 
kayst ri'yo ilk ayak bas. 

tığı gün kutlulandı. 
KA YSERI. 22 (A.A)- Dun 

AtatUrk'Un mil ndelede Kay
seriye ilk ayak bastığı gün 
idi. Bu değnrh Urıü lrntluln
mak için dUn g e llnlkevinde 
candnn, eoşkun "'enlikler yu
pılmışdır . 

Bu gıinllıı bllylikliigii için 
Eıöyleııen sözlerden oııra, Atn
tUrk'e yazılan Jirler okunmuş, 
temsil komite i tem. il venniş, 
mu iki komite i uhısnl türkü· 
ler çalmış, geneler zeybek ve 
ulusal oyunlar o~ namıslardn·. 

Toplantı hep bir ağ11.dnrı 
'IÖylenen Cumhuriyet marşı ile 
bitmittir . ----
Kraliçe Mari 

Öldürülen kralın katli 
Davasını bir Fransız 

Bakanına Verdi 
PARIS, 22 (A.A)- Yugos

lav Kralicesi Mnri'nin vekili 
eıki bakanlardan Pot Bonlnır 
Kral Aleksandr'ın katli dava-
ıına Aid doayayı gözden geçir
mek U1.ere yakında Marsilya) a 
gidecektir. 

Kraliçe Marı'nin yP.ni Kra
lın anası ve öldUrUlen Kralın 
dul karısı sıfnth 1 Pot Bonkura 
vekAlot verm~ i t ırihdc• yPni 
ve mUhim lm \ k a t kil et
ınektedi r. Adlı) mehnfıli 1 ra 
Hçenin bu hareketini Fransız 
Adliyesine knrşı timnd ri 
olarak telllkki tmektedıı. 

MAHSIL YA, 22 (A. \) 
Yugoslav~a Kraliçesi Meri 
Kral Aleksandr'ın katıli nin suç 
ortakları aleyhine vekıl tayin 
etmişdir. 

muş. Kn1.ıı ve nahiyelerin bot 
ç.eleri nıUr..akere ve tasdik 
edilmiştir. 

Nahiyeler tarafından veri 
len dilekler temamen kabul 
edilmiş hanlar hakkındaki di 
lak uzun u1.adıye münakaşa 
olunmuşdur. 

Dileklerin kabulUnden son 
ra ka1n idare heyeti seçimine 
geçilmiş, lftayan Seza Hakkı 
Cemnl, Liman inhisar Şirketi 
işletme tlmi ri Bny Hakkı KA 
zmı, Bay Enver Ali, Bay dok 
tor Abdullah, Hay Veysel, Bay 
Hamid Ali, Bay Burhanlı Mus 
tafa idare heyetine ayrılmış 
)ardır. 

re ynyılmış, hiç bir türlU bu Bunun Ynııı başmdn yine gene 
cinayetin ne suretle vukua bir kadın Huh uz u1.anm1ş,:ıyak 
geldiği doğru olarak l>ğrenile )arı birbirirrn bir 1,aviye teşkil 
memiştir. Ediyor. Sofu kan deryosı hnliıie 

Okuyucularımızın merak gelmiş, m:uw.nrnsı korkunc ve 
ederek bellemek istedikleri bu ı tüyler ürperticidir. Müddei u 
fect ve ncıkh cinayete dair al mumilik tahkikata başlıyor. 
dıA'ımız haberleri yazıyoruz : ı öıu Erkek, Bay Pnik oğlu 

Çarşamba gUnll saat on altı Neemellin.Annesinin ifadesine 
ya doA'nı dava vekiJi Bay Feikin mOrocant Ediliyor. Zavallı kıı 

Kiremithane nahallesindeki dm anlatıyor. Necminin haleti 
Evin•n bir &ilah sesi duyulu ruhiyesinde bir anormallık var 
yor, ~dliye ve 2abıtaya haber dı. Bu gün tezgAhdarı bulundu 
veriliyor. C'umhuriyet Müddei ğu Ali Beyin nuığzasına hasta 
umumiliği derhal meseleye el lığından bahsederek gitmedi . 
k?yuyor ve Eve gidili.Yor. Ev Bahçede çamaşır asıyordum 
bır katlıdır. Sofanın hır kapısı bu sırada sofadan bir silAh sesi 
~' diğer kapısı evin bah Uzerine koşdum. Geldiğimde 
~ne açılıyor. edmittinin vurulmuş oldu~unu 

Deniz işleri 
gördilın. Demiş ve diğer ölUnUn 
kendi evlerinin öteki kısmında 
kiracı olarak oturan Dillbent 

ingiliz Dış Bakanının deniz 
silahları iç·n bir söylevi 

LO ... 'DHA, 22 (A.A) Hari-
ciye Bnknnı Sir Con Simoıı 

dUn nkşam dPııiz görüşmeleri
ne dair radyoda şu sözleri sl>y 
lemi lir : 

« İngiltere hUkOınetinin 
dUşthırelerine tercUınnn olarak 
diyebilirim ki : Bu işde çıkar 
bir yol hazırlamak için el bir
liği~·Je sarfettiğimiz gayretler 
sayesinde heJki iki veya üç ay 
sonra yeniden görOşmelere 
başlanıldığını kuvvetle ümit 
• ~divoruz . » 

• ir Con Simon bundan 
sonra Londrn ve Vaşington 
deniz anlaşmalarının tarihçesini 
) npmış ve Fransa ile tt.alyn
nın da iştirakiyle ynpılacak 
bir deniz tahdid mukft\•elesinin 

Sar'a Giden 
Beynelmilel kuvvetler 

İngiliz kuv\•etlerinden ilk 
kafile iki trenle Saarbrllkene 
gitmi terdir. Bunlar mbiUeri 
ile birlikde ikiyUz nefer ve 20 
tnnkdnn ibarettir. 

ltaJyan kuvvetleri de yola 
çıknn. tır: Bunlar yola çıkmadan 
e\ Hl Bay Musolini bir geçid 
resmi .Taptırmış ayni ~1.amanda 
hır s<i. vde bulunarak veril· 
mış olan vazifelerinin ehem
mıyetini kendilerine bildir
miştir . 

~ar'a gönderilen 1ng111ı 
askerlerinin Sar'h kadınlarla 
evlenmeleride yasıtk edilmiştir. 

I 

tuzum ve faydalarını izah et
miştir. Baknıı demiştir ki : 

« Biz, o k:mnntteyiz ki U-
1,ak Şarkta alflkalnrı bulunan 
d •1izci devletlerin deniz kuv
vetlerini tahdid etmek husu
sunda nnlnşrrudarı ve o hnvıı
lide hUtUıı uluslar arasında 
dostane mUnnsebetleri idame 
edecek kollektif sisteme işti
rftk etmeleri kudar acun borı
şma yardım edecek mUhim bir 
şey olama1 .. 

Ane11k fngiltere canılasınm 
gözUtmeğe milkellef buluudu
ğu bir takım mesuliyetleri 
vardı ve biz kendi selAmeti
mir. i~ln gereken esas 'prensip
lerden fedaldlrlık edemeyiı . » 

Poli Jer 

Vazife esnasında 
sel:1 m verrn i y ecek 1 er 

ANKARA (A.A) iç işler ba
kanlıfı, villyetlere şu bildiri
mi göndetmiftir : 

ReislcUmJıur AtatUrk, Baş
bakan İsmet lnönU, vazife ba
şında Polis Amir ve memurla
rmıtı vazlfeleritai •iyi götrı'ıe· 
ıen için selim ~smi ile met 
gul oımamalanoı tensib etmiş. 
lerdir. 

Sırf selim resrtıi yapmak 
here mllf1"818 halinde çıkan
lan polis kıtaaı mnstesna olmak 

üzere nöbetçi noktada aeyrü-

tice.arı Bay Alinin karısı Zeki 
ye olduA'unu sokak tarafından 

gelip bu hali görmesiyle rlOşUp 
lUdftlOnO ilAve etmiştir . 

Otr 5ı 2. rı Sıyfacfa 

Diyarbekir el} 

Çarşaf ve Pe
çeyi Atdı . 

DİYARBEKIR, 21 (A.A) -
OUn nkşnm Halkevi ve Bele
diye a~1rı ayrı toplanarak l>nce 
kendi Ailelerinin ".arşof ve pe
çelerini ntmıya karar \ermiş 

ve bu knrarı hemen lnthik et

'nifdir. 
BUtun kent kndınları tar:ı-

f.mdan bü,uk bir ee.tnete nr
şılonan bu karardnn ölUrU \'ltk· 
tınlli bir toı>'il'th ya)\HÜkbr 

Yl RDDA~i : 

Ülkeni korunıak i~in 
Zekat,sada ka ve fitr!ni 

'tayyareCemiy,tin8 ver 
.. ' l; • 2 1, 1 

• • • 

seferlenle, devriye ~ e vazife
ye giderken Uniformalı polis 
....... "1Mltl9t'la" flllfe1'Jrtn1 
iyi görebilmeleri içın selAm 
ifasiyle mllkellef değillerdir. 

EilRiN<:l KANUN 

Pazartesi 
1934 

•: 
T. 'f. 24 Teınnmz l 9:?8 

znsxn 

K öy Yollar inda 

GörüŞler - DuyuŞlar 
- 1 • 

ı<nnun tı) mrlnyız. Bu nyrln 
biı· çok y~ılerde lrnr ) nğormış, 
sulur donnr, buz hıtnrım~.A~nç
lnr ynprnldnrrnı döker, güller, 
çiçekler sarnhr, solnr. Soğuk

tan evlerden dışarı çıkılrnıı1 .. 
Yol hı rdn yUrilym1 IPr, ko im pal
tolnrıı, kUrklcre bUrUnUrler
miş. l\uşlnr yuvalnrmn, lıny

\ nnlar 1tovukliınho, fülerino 
~kilir,gü1.el güneşe hasret çe
lrnrlermiş. Bu aylar içinde bu 
y t·rlerde bOlbHI iJhnez. Ovala
rındo yeşil ol bitmezmiş. Buna 
<lil~ aıııhrnn hiç .. 

Ge~en Cuma gnnu, kö~ lere 
gidelim dt'lcliler. tlovn bulutJn 
ve ytiğmurhı idi. Hiç dUşUn
medim. Çokdanberi Mersinden 
nyrılınak fırsatım bulamamış

dırn. Çocuk gibi sevindim. Bir 
az hava nlmak, gUzel görilnUş
lere dalmak .. Yeşi lliklere,dağ
larn, kırlara, mni denb.e doya 
doy• bnkmilk.. sar ve temiz 
köyJUleriınizle laf atmak. Oh 
ne kadar hoş ve ne kadar g·'
~Akli . 

••• 
BindiA'imiz otomobil; kuş 

gilJi uçuyor. Şoealarda hiç çıı
ınur yok. Hava bulutlu olmakla 
beraber ıhk. Şoföre : 

- A rk:ıdaş 1 Poslnmı götU
rii~ oru1., hi raz ) u vaş. d~dt k. 

Kı~ln önündeyiz. Sıra ile 
ekilmiş palmiyeler, okolitilslnr. 
Yemyeşil. 

Mersin köprltsilne yaklllşı

yoruz . Etrafımızda portakal 
bnhçeleri. 

J\laçları bi1.e diyor : « Kı

şın altım renkli limon, man
dnrinn, hırunc ve portakallıt

runl:ı, ) nzm hnyıltıcı kokulu 
rımla, hPr nwv~İırnle degiı1uni
yen yaprn1<Uırımln si1.e güle
rim. 'i1.e evine sunarım. Ben 
Mersininizin sUsilyUm . » 

Muz nğnclnrı buyuk salkım
lı mcyveleriyl~ biti selftmhyor. 

Biz gidiyoru1.. Sağımı1An 

korku vermeyen hol ormanlı 

dağlar, Bö\umn1.dn yurd aevgi
siı1e dair şarkı söyleyen nazlı 

Akdeni1 .. lkisi arasında servet, 
lan et, dirim r19kırin tatlalnr, 
~b1,e bahçeJeri. 

Yanlarımıt.da datımk beh· 
le evleri, tarlalarda yayılan 
uru suru inekler, koyunlnr. 

her şeyde bi ı neşe var D&A, 
taş. afaç gülüyor 

ftit ~diyO'tl11, 
.• .. 

Arltttmı1.da dttPr t>ır oto
ftıobU lt:ornn çalı or. Y ~lmu is. 

yor. diye bakdık ve biraz da
ha yavqJadık. Bir C}ift ~c. 
Sabah gezintisi yapıyorlar. 

- Gerisi ikinci Sayfada -



, 

SAYFA: 2 

Tars11s 
~·· -··· 

C. H. f ır~ası Kaza Kongresi 
Münasebetiyle Büyüklerimize 

Gönderilen Tel Yazılan. 

Ulu Başbutumuz 
Ata Türk . 

Ankara 
Yıllık toplanlılarmı YH

pnn fır~a rı~· eleri yiiksek 
vH rlığınıza karşı dnycluk
l<irı sonsuz_!~evgi \'e say
ğılarmı ve seıiksiz ba~. 

lıhklarıııı sunarak ~lleri

ni1, ltın fipP-rlPr. 
C. H. F. Tarsus kaza 

konertsi Rs, 

Ziya 

Yüce Kurultay BGfka
nı General Kazım 

Özalp 
Ankara 

Yıllık toplanlılarina ya
pan Cumhnriyfll lf:>lk Fır-. 
ka~n ii yeleri 5onsuz sevgı 
VP. stıyğılarım sunarlar. 

Tarsus koza ltonptsl Rs. 

Ziya 

Baş bakanımız Gene
ral lamet /nönü. 

Ankara 
Yıllık top'a nlılarmı ya

pan Cumhuriyet Halk Fır 
kası Üyt~leri hiiviik baş-. . 
kaularrnı 1 s~himhyarak 

sa~·gılarını t~krnrlarlar. 

Tarsus kaza ltonertsi R~. 

Ziya 

C. H. F. Genel 
Kdtiblitine. 

Ankara 

YıUık lopla11tılar1111 

yapan iiyelerimiz ~ Fırka

mıza olan baglılıklarım 

se\'gili ş~flerini içten gP
len ~ay~ılarla sehimh,·3_ . ~ . 
rak tekrarlarlar. 

Tar sus lıdza ltongrtsi R;. 

Ziya 

--1------------.-. ...... , 
YENi MERSiN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone~ 
Şeraiti ( 
Senelik 

Altı ay lı k 

Oı; aylık 

Türkiye 
için 

1200 Kr. 

600 

300 

Hariç 
için 

2000 Kr. 
1000 

500 

Bir aylık 100 yoktur 

Giinü geçmit aayılar 20 Kr. 

YENi MERSiN 24 l l~~I KANUN 1934 P.\ZAHTKSİ 

Sıhrimizde feci Bir Cinayet 

iki kiıiöldü. Tahkika 
ta devam edilmektedir 

wım::::ua:z ms 

~- Birinci ~ayfadan ~rtan

flk ifact~ v~ görünüş 
hudur. 

K~~k i rı vt-' tı(i fiı bakış 
lari ilP etrafı ı~dkik eclen 

C11111fıuri~· et miicldei umu· 

ıııi~i ha)' ŞPr~f tin varcla 

a~ılı hir kadm nıantosu 

göriiyoı· \"f> hu manto 

tahkikat \ "t> la~ihatm ~fl~' 

rirıi lamana~u dtığiştiri~·or. 

na~· Şer.-( h.ı manto ki. 

mindir. di\·e sornvor. . . 
Ölii Ze•kİ\· Prıirı olein-.. 

ğuııu \'~ sokaltan g~le. 

r~k hu uw ntovu bura \'a .. .. 
a~tık la u sonra ~eneli tWİ

ne gittiği sö~· lt·nİ~'or. 

Ga~·ri la bii görulen bu 

le\' İI iizt•riıu~ tahkikat 

ilerletili\·or ,.e N.-cminin ., 

kilitli masasından erkan 
• 

bir takım mektuplar , 

hatıralar \'e hatıra eşya -

ları nazarı dikkati calib 

görii uii ~· or. 

Maktuller frnslaırnye 

kaldırJlı~·or. ZP-kiye t~k

rar iıiualı hir surette mu

:"·erı~ ~dili\·or. Kara lası-. . 
um arka tarafmıl:ın bir 

kurşunla vurularak öldfı

ğ'i \'e clt'11ildiği gibi clii

ştırtık o~h~' İ asa biden öl

merliği anlaşıllyor. 

Öliilerin mua ~·f>neden 
~e11ra giinıti,mf!lerine mii. 

saade eılilmiştir. Tuhki
kata d~vam olunmaktadır· 

Ahunılınmızdan Dileğimiz 
)luntazaman adresle

rine ev 'e ticaretharw· 
lr.rine gazel~ göndflr -
diğimiz , Ahnnalaruuı-
.zm ~ene haş111a kaclar 
abunaları paralarrnı 

göndermelerini dile -
riz. 

• GöndrmeyPr•leaP. ga· 
z~te verilmeyt>c~ği bil
diririz. 

Bulıaaun Ayduklan 

Yeni Doğu 
~------...·---.. --.. ........ ~-

E~· N·g~n ~ız, puıardara ha d a a hir l a~ -5 U surı ! 
Ar-turuımu ucn~· la ohıatlMıd ı bulgas ıın . 
Şimdi de bir ç:tğılll yiirPği utlen ta şı yor . 

Su ~suru ışık iıl k n ka \' Şii la rtla" HŞ I yor·. 
Bu aşıştan ~·~ni bir <\Türk acunu» doğ.ırak . 
Macitler derılii \'ÜkSP.k , macitler dt' nlö arcak • .. 

Rn acunun himiui o, «ATATÜHK )) ~azmıştır. 
Ozanlar doğu için hirı hir ~~·duk yazmıştır, 

Bu yeni doğu için ~·~ui aycl11k yazsmlar ! 

H(•r Tiirl şu lmlundnğu gt•rıişliği azsmlar, 
Erteul~rde elik başı giineşe dP~uıP.yirıce, 

Şu varlık deneu oluş ona haş Pğrueyince ! ? 

B. l! LUG 

Barlas • Ctneavtr, Artuç • Mızrak, Obut • Ştrtf, Bulg11sun • ~tm 
ltlttt, SuAsur • Ntsç, Kavşıt - Ufuk, Macit • Feza, Arcak · Ttmiz, Hım -
Ttmtl, Ayduk . Şiir, Erten • Ştf ak, Acu'l · dün;ıa. 

Bu Nasıl iş? 

istanbula gönderilen ı)amıık 
balyalarında barutt çıkmış .. 

Dün sahah Yt~dikuled~ 
Kazlı Çt'Şnwcle hir fahri
kacla Cf'f'Byan •~elen bir 
hatlis ... , zabıtanıuı ehem . 
mİ\'t'lle miidalıalt'Sİni \'e . 
\' İrmi kadar amelPnin is-
• 
ticvab alıma alınmasını 

ica ht>llİ rmişıli r. 
Gerek Samal~'a polis 

merkezinin, ~erek E·uni
yet ıuüdü rliiğii hiriuci 
şubesiuin ehemmiyelle 
meşğul oldukları bu ha
diseuin tahkikatı heniiz 
ikmal edilmemiştir VP ele 
vam ~lm~kıetlir. 

Evveh\ şunu söylip·lim 
ld polis bu hadiseyi iki 
cephed~n araştırmaktadır. 

Uiri f<thrikayı yakmak 
kasti, diğeri c~e iter laau 
gi surt'llc bir komiinisl 
lik tarik=\ll naevcul olup 
olmachğhhr. 

Hadise şu ~uretle mey
dftna çıkıuışdır: 

Vt'tlikulml~ gazlı ÇP.Ş 

mede bir iplik fahrikası 

vardır. Bu fabrika geniş 
işler yapmaktadır. Bun. 
tlan iki av katlar e\'\'el 

~. . 
Ada nadan, Adana pamuk 
fHbrikası sahibi Ciro isnıirı 
de birinin ( rnt3SIUI lHŞI· 

yan 100 kadar pamuk 

ha 1 ya~ı lişlPruuek ti zer~ 
Gazlı CP.Snw f, bri kasma ,. . 
~c·lnıiştir. Bu halyaların 

hir kismı işlt•uuıiş, hir 
kısmı ela hu giiulerde iş .. 
IPıHtıPğP. ha~lanrnışıır. 

Bu ha l~·a l d r.ları (SuılurJ 

markasmı 1.a şıyarı hir 
clürı falt ri k ·wıu haluchaıw • 
k ısmında i ~ IPnmt.ık iizert~ 

:ı ç ılıuış ve! pamuklcır çı 

karılmakta olıiuğu hir sı
rada pamuklar arasrndan 
h :ıl rtrngi ııde kağıtlara 

sarılmış, tlfirl parça lul

k ~· la herııer bir takım 

ıuaıldPler cık mı:ı0tır. Hun-. . 
lar tetkik edilincP 221 
gram sıkl<;~i ncle ve barut 
lıiihis ~ınıl : 11ı yapılmış 

vakıcı nı : ıcl c l•·IP.r olıf uğu . 
lt·~ltil ı•tlilm :~ıir. . 

Fahrik a iıl~rusi, hilla-
hi h:t1lisP1IP11 ılerhal za
hıta ,· ı lı:ıh t~ rılar elmiş, . -

poli '" v.- aıll i yt~ işe vaıı-

, . P l t~ \' 1 t' Jlt İS l İ I'. . . . 
- Halva iciıule cıkan 

~ . . 
bu macfctr.leri11 tetkik a-
meli y~si ya pılıuc .t, fillrn
kik a harut hfılasa~mdan 

yapılmış ve şiddetli yakıcı 

ve mlilhiş lt'Sirli madd~· 
ler olduğıı l esk it edilmiş. 
tir. 

- Bir:nci S:ı~·fadaıı .. 

Süzgfrn göılO 
bir w~~nç, Ö) it> •• 

ld orıa st> vg ı 

anl<ttıyor . 
Dağınık saçlr 

ili kudm onu 
Dalğın durnyo 
leri 11P. hayğau 

ue diyor : 
TıutHHlll azalb 

olarak \ ·asa. 
.1 ~ .. 

iyiliğin ... , kötiil 
kam kıs. sen şeO 

- li• ol ve hi r giiz., 
!'\a rıl. Zira bll 
gün et~ çok sür 
g••çer. 

Bu d~' is~ bed . . 
katamam. .... 

Gitli~·oruı .. 
tepelt're clerıiz~ 
kana kana bak• 
renerek gidi yo 

Bu elovuıuıal . 
lı·r~ kamlır •111 

lı\'arıcrnı, iilk~ 
aşılar . Bu ~ad 

c•ll oları ) urtd ~rı 

nir mi ~? . 
Yoll:.ı rda şehl 

küuıiir tttşıvaıa ~ 
· ·el 

karş ılaş ı y or, "' . 
ruz Tu rıc bt 111 

• 1( 
nuıa ~lı. kadııı 
;lirac H~ giirhii~ 

.. •. 1 tıir \ uı· lnor ar. 
" ., k 
~ouu~u yor~ şa .t 
., 1 . 1 ... l) "' ~t· aı re uo~r • 
la r . 

1 lla\•di karıl~ 
nuz )a~uı, pilı· 
lu olsun . 

~ 

- ~ rıi 
lh11m 11 nı 

ka•lar ;İuıP.l~ )S 
3\' 

lma alıruaıı~, • 
fı vet Atlaraa E~• 
,ıihliiğiirıe Jt',' 

oradaki pamuk 
srnm da nıuf Oı~ 
racaa t elJil uae9• 

tir. Tuhkikut 
urnkledir. 

13 ao-



Tür~of isin Günlük Telgraf 
HA8[Rl ERf 

2 1-12 34 c lı • ll a mh11r11 

lmrsasında üı iım • ;' tew
York hor :ı~ ırııt.a i r ıci r , 
Hamhur~ hor'ia q ıııdtt tii 

ııi11 Vf' ZP~tiu y«ığı, fif~rliıı 

horsa 11uJa ) u111nrta, Brtt
men bor a. uııfa pamuk 
fi .\' allarında hir ~iin ;;u
rı•yp görtt deği..iklik ol
ıı1:uıuşıır. 

PA 'll'K - Liverpool 
hor~ası ,\mPrik:ıu rwnrn~11 
2 ci kauurı tP limi 6,83 

marl lt-slimi 6,Sl mayıs 

,.., li111i 6,78 ltmıuıuz lfl. -

liuıi 6,75 tt) iti hor acla ~lı 
ır flamukları • ,:.kaJaripie 

(•iuslt-.ri ı ci kftnu11 lt--.~ 

limi 8,60 mart lt·~limi 8,62 
mayıs te. limi 8,63 Lttnuuuı 
teslimi 8,63 Uppp,r cirı lerı 
2 Cİ kfu1t111 lP, Iİlllİ 7,56 

mart lta limi 7,64 J>tmitlir. 
Fiyutlar hir libr~ içindir. 

ew-\·ork hor asmda ilk 
~Arıun ı.- limi 12,51 2 ci 
L:luun t~ ·lımi 12,.:19 · 12,51 

mart lPSlimi ıı,59 mayı 

lP. Iİmİ 12,66 l P. llllllllZ ltıS 
Jinıi 12,65·12,66 t•yh11 lf•. -

IİUIİ 13,53 ~P lllclİr. ~\yc.1-
litr hir lıhrı • İ<'İuılir. I -. 
ktrndt'rİH• lıoı ~ · ı ıwla \il -. 
l'lll' parıııı ~ I trıııırı F.G.F. 
Sak al:ı r ıdi cirı,.lrri 2 ci 
k ı\111111 lf' fimi 15,82 mart 
lt•sliu ıi 15,77 nıa~ '°' lt•. linıı 
i5,93 lt'lllllJ llZ {p-.Jİmİ 16,01 

~yh'tJ lP. Jiıu i t6, 13 F.G. F. 
:ışmoni ciıı l ıı ri ilk ~anurı 
lf' limi 12,56 ş ııhat lP- ·limi: 
13,55 11isa11 ltı linıi 13,54 
lt•mmuz lP. lirni 13,52 "Y
hil teslimi 13,43 taUari -
tir (İ\'utlar 99,05 lihre icin . . 
dir . 

HUGD.\ \' - ikağo hor 
~ası ı ci kA111111 ltı . limi 87 

3 / 8 illa ) ' I, ltılıilİ rtll 92 1/2 

it-rumuz ıt•sli111i 93 \\Tm
niıwg hof'Sa~mda ı ci ka . 
ıuuı ltıslimi 107 9 8 nıarl 
l~ luui 108 ı 2 · 108 518 
rnavıs lf' limi 112 1 /2 · 112 . 
5 \s SNıtılir fıyatia r hu-
~··I tıasırrnclır. • • 

Yulcıf ~·.t\ dar \ı• aqrn 
11111 '1' ikugo hor~a. ı fi~ at
ları : 

YtL ~ F ı ci karıun 

lf·slimi 53 7 / g mayıs le 

lirui 51 t /2 ı .. muıuz lt•S -

linıi 46 3 1 8. 
CA VD.\R - 1 ci karınrı .. 

Le. limi 77 ma~ı. ltt limi 

YENi MEllSI 24 l. cı KANtı ' u~;)4 P..\ZAllTESI • A \ 11 A : :J 1 

Çocuk esirge~e Mersin Vil~yet Makamından· 
kıır11m11nun ·p· S 

b ., / ,. , . ıyasa ı te rı le gra name erı _ _ _ 
1 l j H 

llulatdif ciıH ve ebatla iiı: hiu mP.lrt• mjkap kere~
,.,., lıaj ki\prii ii nun·kiirııf Prı 'l'arsu h11rda11 ıieresife 
sallarla hoğa1. ağzırıu H· huru•lanıla clerıi1 ı.: cılilP ho
ğaım karşısıuda huluııar.ık vApıar:t yıiklt!lmrk i i, 20 
birinci k ~\1111n 934 de t--.ksillnu·yt' koııulmuşıur . lstfl -

•~ocu~ ~~irg~me ~ 11r11-
ra111 ıara(ırulan lrnııdarrnu 

((Liiks» ı~hrik lf~lgr:tf k:i

gttları ur~li im. usiy~ıı~ 
\7i\•anad .. lms1Jrılu11s cok . . . 

zarif \ ' P. sii. liiıliir. Bıt k:t-

K.f ;. 

Pamuk .. k!\fır .. " 
lam~ 

Kapu malı 
Kozacı parla~ı 
lam~ çil(itli 
Yerli • 

allar fuır lt>lgraf merkP- Be~·a1. ~ aı•;t L 
1.inde lmlunıı r . Tehrik Susam 
lt>lgı·afıruzm bu siislii k~t - Fa. ulya 
tla nuıhaıahıınzf1 \'taril. Nolınl 
m~sini ish~r8PllİZ arzuuuzu lfflrciuu~k 

lelgraf 11wm11ru11ft SÖJ le- Km~ ,·~mi 
\' İuiz T .. lor~f iicrt-liud~u K • · 

1 • " "" lllll 1 <tJ'I 
lwşka \t'f'N' .. ğiııiz 15 ku. C .. hil 

ru mak~:uhrıızı l~miu \~ular 
t>ılt-r. Bu l"llr~ıı~ t.~ıu co- , 

1 
• 

• .~CI Çt~l\ll'ıt .. ~ lt"I 
cıık f"l..,irgeme ~uruıunnun ~ 

1
, • 

a 01. Ş~r.~r 
hakmakta oltJu~u kimse-

" 1\ alı \ 'P 
sız,.~ fakir \':ıvrnlarm Ç . ay 
h;ıkmııua )'.ircluu, lımu 

K~ıa, 
tlo lt-lgra(mızı çekliğiuiı Haha.r 
zata karşı ,Ja fazla a~· ğı 

Arpa Ana.tol 

)) ' t'tli 
gf>stc'rmiş olur uuuz. 

----·~---

Nö~ıtçi Eczını 
l'iriuc . 
Kara hiih~r 

Bu Akıam Nişatlır 

I tikauual Rczau~sidir. __________ Mııııır cları • ikiıwi 

75 3 8 l~mmuı lf!~ limi Ca vclar 

K. 
48 
47 
46 

45 

s. 

2-45 

2-12,5 

60 

10 

9 ıo 
4 

6 

9• ... o 

5.5o 
1 

3-62,5 
28 

38 2f> 

100 

2+0 ıao 

188°-190 
90 

8 
16 

85-86 

16 

23 

f>o 
(ı5 

17 

2-62,f> 

2 75 
75 ı 1 8, &•••• ••k ' ~o l..ir•• -lO K la111ddua 

ARP.\ m:n· ı t+>. lirui 1 11 n Pt•ıtr-hi ~;; Ura 
78 7 1 8 ı•uıclir fiyatlar » • » ç11v~lı 20K. nO 

bu P-1 ha madır . Ruğda, y ..,rli :! 7 5 
Fi DiK - Alar ilva bor I . . ·oc1~1111 

. asında cif Mar ilya.. ka- I ncır K k 
hu~ . uz şark un.Harı 570 rıCP P.pA 

1 7 fl 
. 1 K:.hn » 7 n Gıre. ou ma ları 580 Roma 

malları 650 apoli mal- l ... imorı luzu ıO 

lan 850 Tarugorıa mal- :'abnn safı Zt>ytio \' . 25 ôO 
ları 540 kabuklu Napoli 
krible 265 karışık 250 .,j_ 

cilva brihle 260 karışık 

23~ Taraf(Orta krihle 230 

frarık lH' • 

ZEV'rlN \' AÜI - M:ır
sih a lıorsns11Jıla cif ~lar
sil~· :ı ı.:wlelii . malları ha -
zır mal mal 11s-185 \' ;ı

•IPJi 160-170 JW. t•lt! ark 
\litlilli \P K:ılauıata \ ' :1 

-·-----
Bıu T ıl;ıflın 

/Jla11b11l 

2:1 - 12 . 93-l 

Tiirk alLuncı ~3 7 

i~t~rliu 6~a --50 

Oolar 79 -43 - 3a 
Frau~ 12 - 03 

9 28 

11 11rı1 .. 111.ıu· 375-450 hiri11 MOretı'p lstı'yoruz ci ıııal 320 385 franktır. 

IZ"IR - hor ... ı mtfa 22 Matbaamızda ~-
12 34 de 1947 çu ,·al huğ · ·L. 

lıımalı a1zre ı1rı mtJ• day 3,!l5 4,30 kuruştan 
122 ç11 ,al arpa 3,375 lu- rettibe ihtiyacımız var 
ruşlauı J çuval buçak 4,75 dır • Ar~a ~denferin 
knruşıan pamuk hazır mal idare evımıu mtlra· 
50-51 kuruştan 220 balya caatları. 
s;.tıluıı. lır. • 

\' t•ulN'İlt v~ razla izahat almak İSltH'etılt~rin Vil:),·p(P, 
;niiraca~ıları ilan olumu·. · 24 - 3o - 4 : 1 7 

I L j N 
Mersin Bılıdiyı Riyasetinden 
Keşif dPığPri 4366 lira olaıı Yaluı a~·ak c:ıddeli\İnin 

şu ... inşaatı kapah 7.itrf Yörıdt'fllİ ılr. P.~siltnH·y~ ko
nulnmştnr·. isıtokfilerin ~·iizılfl 7,5 lt~ıuiıı:ıt makhuzu ve
~·a banka me~tulm ile birlikle h~klifrıanu~lıH·i ııi s - 1-
935 alı giinii saat 16 de lltıleıliyP Enciinwni11e ve1 r-
lllP.leri gHrt>klir. 19-24 ·:Jo ·4 

BEYKOZ 
MAGAZASI 

Hayram v~ yıl ha~ı lıtııfiyı•likleriui gt>lirnrnk iizre 
lstanhula giıltrn BEYKOZ F.\ nnl K .\ · ı . a hihi Jsıan
hııldan dfüımiişliir . 

Mafazaya çocuklar için hediyelik 
gqyet zarif çantalar , terlikler , ıo•onlar , 
tiftik terlikler • 

BAYANLAR İÇİ 
E~ ~oN llOO.\ ~ o ,o~ \' t~ F.\NTAZI 1. KAR 

fllNLERLE ZAl\IF KE,IER, Ç \ ıTA \'e TEllLIKLER. 
Haylar içiıı: H+ır çeşit ur.uz vr. lsaglam lsk~r

piul~r • Koodnralar <; 'P , evrak \' t' para Çanlalar1 , 
arraeive malzP-awsi . . 
ADLİYE. POL:tS, J AND.AR.J.v.[A 
XE:ıv.rERLERt . 

Fiyatlar ucuz, mallar temiz ve aaflamdır. 

1935 
TAYYARE YILBAŞI 

l iya11gosu Plaı1ı 
ADET LİRA 

1 i k ra 111 i .Y f\ 500,000 
ı 

" 200,000 
Bir miikafat 100,000 
,, ,, 50,000 

1 ikraı11iye 100,000 
1 

tt 50,000 
1 

" 30,000 
1 

" 20,000 
1 

" 15,000 
J 

" 10,000 
2 ,. ( ,000) 18,000 
f) 

" ( f>,000) 25,000 
10 ,, (3,000) 30,000 
20 

" 
( 2,000) 40,000 

f>f> ,, ( 1,000) 55,000 
100 . ' ( 500) 50,00 o 
160 ., ( 300) 45,000 
200 ,, ( 200) 40,000 
:~oo ,, ( 100) 30,000 

5000 ( 50) 250,000 
5~50 1.656,000 -



S.\ YF ~ : 4 \'ENi ~IEHSfN 24 l CI · I\.\ ~CN l ~~ P \Z \ llT~- _ ,J 

~~')~~~~flJ~~~~ı · Soba Almadan Ev~ı 
.. M ~ 

Vlf ~ 
Kılınc Kamil ve mah· , l~ 1 ~ tamları ticarethanesin -

~ d ~ en aray·ınız . 

~I 
.~ 

fi @! . Veni Getirdigi 
~ ~ 

~Senelerce E vel Mersinde Kurulan ~ Yerli, Belcika, Fransız -; ~ : .. _ 
.t 

~ e· M.. d. ~ f~ ır uessese ır ~ ları görünüz. 

malları sobaları oe fiat· 

~ ~ 
~ Harflerinin Hepsi Yeni Ve Çeşitlidir ~ , 29 ~Hl 

~ . ~ 
,;J Resmi devair ve miieasuatla tic~ret~anelere ait her nevi ~ ! •Mmttma:m~rmmıfll' 
~~~ı defterler ve evrakı matbua ve saıreyı en nefis bir tarzda ~ m tha 
t\'..tJ Srir' atle yapar . ~ ~ A1anifatura ve 1"'uhafiye ticare •t 

• ....... *
0 

........ • . ~ 1; Çelebi zade A. fer!. 
~ jHAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK. SİPAR.IŞ-[B}. ~ M . B l i' l) · · ){ şısıJl 
< q LER.İ KABUL l'E TEZ ELDEN YOLLAR~ ı = ersııı e S( ıye aıresı a: ,.ıı 

- - ~ I ~ ~lt·,sitıılık ihtiy.wLın göz füııııır 
H E R. N E V İ K A R. T V t Z İ T , ~ = fstaıılnılıfan : r\4' 

-r2""İTAP, ~-AZETE DAVETK.AR.T- ı ~ ll il · ·· ı·· · 11
• k 1 \,..e j ~ '-::::t"" ~ = ı'I' llt' \' I, ~ uıı \1. lfWMI, aı ııı 

~~ .. J V E ıv.t E O ıv.t U A ~AR. I. ZAR. F K. .A.- ~ ~ K 1 
~ T INID~~TTH GIT BAŞLIK. --~~ ıııu:ı~arı. rflr 
~ A E ~""" '-' - L AR. I TA E E D İ- @l = Viiıı ,.,. fılılıko!'i ~:ıdırı \ ' fi t·r~•·~ .~0,.;,,ıfi 
~© TE E D E R. . _L LR· il 1 rauıla \f' palıolonlar, İpr•l..li \ ' P İfW~"'ıı ',,ffl 
~ ~ la~ı1tılan cok ~fır.· 1 ıııauıoluklar ıwr 
~.·@~' fiatlar Rekabet Kabul Etmi.yecek Şekilde Ucuzdur . . . ı:.. § ma ııjf.ı: il rı: ··~y:ı~ı geli ruıh;:ıl İl'. 
~ ~ .. · ES Y .-\ F' \ \TL \ U 1 OH T. \ 1 U H • 
r3~~~~-~~-~~~~~~~~~~ § .. Nok~aHl.ıruırlı ·ıheağıııtl ıı·uı'I 

LA KONKORD 1 lm::~=:~mıım 

. 

Nakliyat - Harik mc Yurttaş ! Doktor Ali Bedri 
Onpara harcarken ı· · d l · hafl8 

S . t ~· k ı· • znur en ge mış muayene 
ıgor a ~ır e 1 bile kimin cebine git- k k 

• Muanu·l3Lırıtla siir:ır, iııtiz:ını, , .. ~ola~lığı le Kışla caddesinde 82 inci so a 
tiğini düşün : rniİ.cesinde fB \ numarada ac, mıştıf · .. , şıar eı ınıuıstır. f!:!Y \ 1 J ,. 

,\lilli ikti.;at \'~· rftll lla .. t;tl,trıuı gttCf' gii rıd iiz lıı ı· .. ' 
l=:!Pdt•f' . , 

la:"la 1'1'11 f Cf' ıııİ\•p(İ -
• w 

----------------------------~--------------------------------------------~·· ••t• 

~ıahn cinsi 

. \ rpa 
,, 
,, 

" Kota 
.\rp~ 

" 
" ~ohut 

\!ısı r darı 

" 
\ı rinci in ne 
a pu mala 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası ; Yeni .ıersiıı Mat 

Nerenin lhaulu 
Oldu&Q 

Niğtfo 
,, 
,. 

Bor 
Tarsus 
~lalalya 

Niğcle 

~lersin 

~htlntya 

Ü9nıoni"e • 
,, 

Ce~1 han 

" 

23-12-934 P,azar günü borsa satişları • • mfıcellit/ıtl 
MiKTARI F. 

-it~-. -- g. - s. 

30Ôoo --313 7 ~f>o 
aooon 3 a 7 ,50 
l 5000 3 ~7 ,f>O 
60000 a as 
25000 8 2n 
45000 3 3 7 ,5o 
15 000 3 ;i 7 '5 o 
15000 3 ı 5 
15000 4 25 
1500 2 56,25 
15000 2 56,25 

48 25 
47 

ALiCi 

Oav Urfa 'r . . 
" Ecl vH r dum:ı rıi 

~rfa T. 
Eclvır ılnmani 

Bay Şaşa ti Bit 
Urfa T. 

" 
" Bay Şlışati Bft. 

inkiŞaf. Ş. 
. . 
" 

,,. 'l • ·' 

S.\TICI • 1):ır •> E~ k ı :ı , '" 

1) \ ı · 1 ,.. - .. z • l ~ 1 

>ay . ı \ . . l n gu11 h • mı~, f r:-11 1 t' •f 
v . . 1 • .. •••• 
r ... oııııyt l lıt~art'l ı:ı. ,, ,, ı·ıııı1.ı ''t' ''''' • 

• . iti Ba.v .\ lnıt· ı ı . . " ., • yt- ~llUW~ ııtl ' ~-
Emtıl\'Pl ııc.ar·t·lha. ,, ., ı • . 

1
, . ,111r· 

1 Z. k · I' - .. z ı • SIZP. :11.1111 t rııt 
by "•· · .. ı·ıyit ar~ııs ıo guıı 

1
._ •• • ,.fıt•r!•' 

"' ,.. f \I ,~ ,1, • laı mızı. d .,,f. 
', 1 il ~ u . . . ' ı ıJ, .. 

\ 1 ' • ıuiic+•llıılıa 110 

"' • lftU'l .. 1. . . 
N.,.

1 1•11 , .. 1 ıı....,. 'l.a T • clerınız. 0 
• ,, cı , ' • rıı.1~a : . . ~;ı;•r 

,, Yusuf ,, V.T. : il•·•· ııt~"' ~ıt~ 
,,, lsmail Osmanh;e va. I• ıl~flt•f'IPr şık, 11 

~ ,, Yusuf ,, " .• tiıı Vf' ~ ulh1111ş 
• . 1 . r ,; Arif Mersin hazır • raK cll ~111 • 

,, Jhuu-fi 
" 

<• . •' •••••••• 1 
Yeni Mersin AJaL"j,o4 


