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Kurtuluş Bayramı Hazırlıklarına başlandı • 

5ikincil{a11ı111 lrnrtuJıış ba}"ranıı 

bu sene büyük merasimle kut 
lulanacak. bunun için Hazır

hklar devam Ediyor . 
5 İkinci Kilnun şehrimiıin ğmı anlatacak bir söylev \•eri-

ve Çukurovamn kurtulu~ gü- lecek, bundan sonra da geçid 
nüdUr. Bu mutlu gün lıer sene Resmi )apılacaktır. Geçide ka-
bütün Mersinlilerce coşkun tılanlar Tür.car kulühil önün-
e\'inclerle kutlulanır. Bu sene- den Giiını lik, Belediye, Hilku-

de ayni te1.ahurat yapıJa~'lktır. met koırnğı . Zirnat Bankası 
Proğramı hazırlamak ve mera- binasma oradan soıırn bükUle-
sinıin çok gilzel olmasını temin rek Yoğurt Pa1..arı,Zabit Yurdu 
etmek için iki komite ayı·ıl- yoliyle lt•krar Oııovluk Almıı-
rnıştır. na varacaklar ve buradan da-

935 yılı İkinci Kanunun ğılacuklnrdır. 
Beşinci Cumartesi gününe gez Geçid Resminden sonra 
gelen Kurtuluş Bayramını kut- Belediyede bayramlaşma ya

pılncnktır. Saat on dörtte şe-
lulamak için sabahleyin saat hirlilerin misafiri Köylillere 
onda onovluk alanında topla-

sinemada ulusal bir filim gös 
nılnr.ak ve evvelce top atılacak terilecektir. 
şardaki likler çağanaktaki ''8 - aat on beşde bir heyet vi 
purlnr beş renk düdilk çala- lfıyet Ye Alay kumandanlığına 
caktır · giderek şehrin iylik tanırhğını 

Anktn ulusal sa\ aşta canla- hükumete ve Orduya bildire 
rını verenlerin ) Uksek anıkla- cekJerdir. 
rınn saygı bilgisi olarak bir Saat 18 de fener Alayı ya 
fenk a'akta se. siz, kımıldnsız pılncnktır. Saat 20 de Halkavi 
durac~klardır. toplantı yerinde Köylii konuk 

flugiln her ko~ d ln bir kadın, lar içi ıı oyunlar verilecek saat 
bir Erkek şehı imize gelecek 22 de Tüccar Kulübünde bir 
ve bunlar sehirlileıin misafiri balo verilecekUr. Bu mutlu 
olacaklardır. günde her taraf bayraklarla 

Dildtıkler çnlmd1ktan ve su bezenecekti r. 
su)duktan sonra Halkevi Şehir . Bu gün Un çok neş'eli geç-
Bandosu Boşnaklık mnrşmı ça- mesi için çalışılacaktır. Bu hu 
lacaktır. Sonra Başbuğumuz susta ayrıca bilgiler verecek 
AtatUrk'e Ulusun i) tik tnnırh- ve proğraını ya1.acağız . 

--------, 

Müzik Gecesi 
Ralkevi aloıılıııda verildi 

Bize bu mutlu geceyi yaşa
tan Halkevi idare heyeti ile ter 
tib heyetini alkışlarız. 

Ulu Başbuğumuz AtatürkUn 1 
Ankaraya girdiği güne rastla- ~ 
Yan 27 Birinci Kinun günü l 
itcesi HalkevimiZ: bize çok 
c•nlı ve sevinçli bir gece ya- Doktor operatör 
••tdı. Bay Manmud 
._ Bu nıutlu gün hep birlikde Bir müddettenberi Avrupa 
"Utl ı. da tedkik seyahatında bulunan 
L u ndı. Saat yirmi buçukda _.:.. 
Qu • değerli doktorlarımı~ın opera 
b .geceye Halkevi marıile tör Bay Mahmud Avrupa se 
•ılandı. yahatından dönmUş ve dünkü 

k Bunu Halk türkDleri ve or- trenle Ankara yoliyle şehrimize 
estra, öz melodilerimiı takıb gelmiştir. 

~lti ı . Sevimli Doktorumu1.a hoş 
Lı • nhısarlar müdürii bay 
rııy · M geldiniz deriz . 
"•••; 1c llnir, muzik tarihimizi Adliyede Soy adı 

.... a at çok canlı bir surette 1 1 r 
~&qd attı. Geç vakte kadar devam • a 8 n a 
" en b Ağır ceza mahkemesi Baş-

\l rnuzik gecesi çok ne· d B ş k" Jtlı ve l kanı a~ ğı eier ay ev ~ 
r eg encelı geçti. Müsame- Kuyulu. Hukuk mabkemell 
~~ d 

2 
nu s.hneıi bugün her Baıkanı Bay Ali Riza öte en 

• 111•nkind · . b. k.ld beri aile ismi olan Yardım, 
t en ıyı ır şe ı e y •nzi icra memuru Bay Azmi arao, 
G rn \'e tertib edilmişdi · İcra memuru Bay Mustafa do-

ea:ıçierı . . 
old I nıız cadden muvaffak tuş, Avukat Saffittin Toker 

u •r ve alkıılandılar. soy adlarını almışlardır. 

Yunanistanda Son vaziyet 
Yunan hükumetini Devirmek istiyen Askeri 

bir Kurum meydana Çıkarlldı . 
Bir Kisım Yunan Zabitleri, Plastirasin baŞkanhği altinda 

bir diktatörlük Kurmak için protokol imzalamiŞlar . 
ATİNA - Başbakan Bay 

Çnldnris ile Siibakanı G~neral 
Kondilis uzun bir görüşme yap
mışlardır. Gikfümıede koıımm
lan işler gizli t~tulmakla be~a
ber. hükOmeti devirmek için 
kurulan askt•ri kuruma karşı 
alınacak tedbirlerin konmnıl-• 
duğu duyulmuştur. Alınan ha-

berler göre, geçen suikast ku
rununda parmakları bulundu
ğundan dolayı yakalanıp son-

radan salıverilmiş olan mi ralny 
Diamesis, Zervas ile A vgeri
nos terfi yıldönUmUniln değiş-
tirilmesinden memnun kalmı

yan 1..abitler ve Plastıras taraf-
darlariyle anlaşarak hükumeti 
devirmek ve Plastırasm baş

kanhğı altında bir diktatörlük 
kurmak için aralarında bir 
protokol imzalamışlardır. 

Bazı rivayetlere göre, eski 
diktatör General Plastıras Fi
Jorine cihetindeıı sıııırı geçP.
rek Yunan toprağına girmiştir. 

Silhakam General Kondilis 
ri ;:ıyetler karşısında, hunun 
imkansız olduğunu sHylemiştir. 
Gelen haberler, General Plas
tırasın şimdiye kadar bulun
duğu Fransa'ılan ayrıldığı yo
lundadır. 

ATİNA Makedonya Ge-
nel valisi Bay Rallis istifasını 
v~rmişdir. Bu istifa, kabinede 
yapılacak değişikliğe bağlıd1r. 

ATINA - Suikast suçlula
rının avukatları, davanın Pi
reden başka bir yerde görül
mesinde ayak diremektedirler. 
Bu dilekleri onaylanmazsa sui 
kast davasınıgördürmemek ve 
geriy~ bıraktırmak için davay 
görecek olan hakimle~i şahid 
olarak göstereceklerdır. 

Avukatlar, %4 saate kadar 
muhakeme günü kestirilemez
se kanuni mevkufiyet milddet
Jerini bitirecek olan milekkil
lerinin serbes bırakılmasını is
temektedirler. 

Başbakan Bay Çaldaris ga
zetecilerle görllşUrken, deği~
tirilmesi kestirilen ınUddeiu
mumi Bay Riganakosu vazife 
sinin yapmamakla ve vazifes, .. 
nin değerinı anlamamakla it 
ham etmiş, demıştir ki 

( - Hüktlmetvazifesitıi ~a

pıyor. Adliyenin serbesçe va
zife glSnnesini istiyor. Suçlu-

lnr, davayı geciktirmek için 
yasalarııı kendilerine verdiği 

hakları kullanıyorlarsa hüku
met bundan niçin suçlu olsun•? 
Hükumet, atılan bombalardan 
da suçlu değildir. Biz, .bomba
lar atarak ortalığı korkutanları 
yakalamak, şiddetle cezalan
dırmak ve muhakeme sırasın

da intizam ve asayişi korumak 
azmindeyiz . » 

ATİNA Atina Ajansı, 
Venizelos suikastı suçlularının 
muhakemesi dolnyısiyle Pire
de örfi idare ilan edildiği hak
kında bazı Ecnebi Hadyolardan 
haberler çıkmakta olduğunu 

hayretle görilldilğünil ve yal
nız hütün şehirlerde olduğu 

gibi Pi rede de şedid, fakat is
tisnai olmıyan tedbirler alın

mış bulunduğunu tebliğ etmek
tedir . 

Bayan Doranın muhakemesi 
Dün neticelendi. Ve iddia makamı ce

zalandıralmasıni istedi. 

TilrklUğe hakaret etmekle 
suçlu Bayan Dora'mn mufuıke 
mesine dün şehrimiz Ağır Ce1..a 
Mahkemesinde devam edildi. 
Heyeti hakime Bay Şevki'nin 

başkanhğı altında kurulmuştu. 

Dorn;vekillerinden Baro Reisi 
bay HihllKemal,Avukat BayBahri 
ve Bay Sahih Mahkemede ha 
zır bulnııuyorlardı. Cumhuriyet 
Müddei Umumisi Bay Şeref 
iddianamesini okudu ve suçlu 
ııun TürklüğU tahkir ve tezyif 
suçunun faili olmak ü1..ere l'eza 
kanununun 159 uncu maddesi 
esası ile 158 inci maddesine 
ge>re ce1.alandırılmasını taleb 
-etti . 

Suçlu vekillerinden Adana 
Avukatlarından Bay İlhami 
gelememiş fakat müdafaasını 
yazıp ğfüıdermişti. Bu müdafaa 
&) Hilal Kemal tarafından 

okundu. Bundan sonra Ray Hi 
lal Kemal ve Ba) Bahri ınildn 

faalarını okudular. Bay Sahih 
kendisi de Arkadaşlarının yap 

tıkları müdafaaya iştiri\kettiğini 
bunlara iUive edecek bir müda 
faası olmadığını söyledi ve vak 
tın geç olmasına binaen kararın 
bildirilmesi için muhakeme 2 
İkinci kanun Çarşamba gününe 
talik edildi. 

İddianameyi bilahare aynen 
yazacağı7 .. 

Hakimlerin Alacakları Maaş 
nisbetlerini Gösteren Cetvel 

ANKARA - Mevcud ha
kimlerin, yeni hakimler kanu
nuna göre alacaktan maaş 
nisbetlerini gösterir cetvelle
rin Adliyece anıklanması sür
mektedir. Ôğrenildiğine göre, 
IJaremden önce altmış lira al
mış olanların maaşları 70-80 
ve yetmiş beş Jira almış olan
ların maaşları 90, 55 lira al
mış olanların 70, 45 lira alınış 
olanların 55, 40 Lira almış o
~anların 45, 30 Lira almış o
lanların maa,ıarı 40 olacaktır . 
Bı,ı 1 İkinci klııundan batlı
}&c8ktır 

Iki ay sonra toplanacak bir 
Ayırma Encllmeni, hlkiml'-rin 
bulundukları maaşlara göre, 
derecelerini yeniden tesbit 
edecek, her dereceye göre bir 

terfi tablosu hazırhyacak, Ad
liye Bakanı Bay Saracoğlu 
Şükrli bu tablodan seçerek 
münhalleri dolduracaktır. 

Ayırma Encilmeninin müm
taz terfie LAyik ve tercihan 
terfie LAyik diye yapaeağı def
terlerde derece esasları r göz ö
nünde tutulacaktır. 

JURDDAŞ 

Ülkeni korumak için 
Zekat,sada ka ve f itreni 

Tayyare Cemiyetine ver. 



SAYFA: 2 . . .. .. 
Noyi Muahede
si , Bulgaristan · 

"Sln\'ı •., dan 

1878 ıl" Bt•l'liıı mu:ı . 

lıı)ıh·'1İ, • \ ya ıo; luf:ı rııl~ mıı~ı .. 
IH.\cif·~h· I•· hudutları ci1.il. 

~ . 
miş olan BulgHristamu 

lt>Şekkiiriine Pngel olcluğu 
gibi, 19 J 3 ch~ki RiikrPŞ 

muıtlw<h~si de Bnl~aris. 

tam parçalamıştı . Noyi 

ruırnlu~desi ise Bulgar rnil
lf•l i vp, Hnlgar valarn için 
fi 11 bii" ii k felaket' ol ıuus-

• • 
tur. 

:\ merika hirlflŞİ k hii
kCınH'lh•ri Cumlauriyeli 
Başkam uwrhn m Vilson 

ı 4 madtlP,Si)·le ~alif', nı : ı~ 

Jnp ar:·uımıyarak ve hak 

gözedilert·k harhı neıic~

lt-\rıtliruu~k isledi. fakaı 

muvaffak ola matlı. 

K n v \'Hl hakka galobe 
ç~l:ırak nmh:tr(.\lJP., Jrnk
~ızlıklar \'P. ağır şartlarla 

lıitirilcti. l:lusal gfiriiş uok 
ıastndao ~" ağır muahede 
ise Noyi 111uahed~sidir. 

Noy i nrn:ı lıPdesi, .\yas 
tafanos mualu~df•sirıd,~ t'İ· 

" 
ıilmiş olau ~mırlar içituJP. 
)'fJŞayau Bulgar mill.-tine 

serhestlik vermedikten 
h~ şka ana \'alandan -tla 
Hg~ Trakyflsıuı, l1sturum
(•a \' ~ garh ınraflarwı ko-

pardı. Yunarıisrnnla aı·a

mızcJaki azlıklar nws~lo

sirıi hallt~truiyerek Ege 
tra~yasuula v~ Şarki )la-

kedouyasırula yaşa)·an 

Bulgarlar kovmak lıakk11t1 

Yunaiıistana vermiş oldu. 

Bu muahede bizP, bir 
çok siyasal ağır şartlar-

la beraber Laşınamayaeal 
gibi mali yiikler •I~ yli~
lt~lli. 

Bu m•JaheJeuiu bize 
\'tlrd iği Ege efe ökonornik 

ıuahr.~ç hakkı da hugiine 
kadar ~·erioe g~tirHnıedi. 

Yabarıcı ulusların ida. 
releri ahında kalan Bul
garlara, muahed~Jerin az-
hklara lemi~ elliği lrnklar 
verilmedikten başka, ba -
zı koruşnlarımız, bunl~rm 

Rn 1 ga rlrğuu da ıa nnnak 
istememektedirfor. 

YENİ ~ER8tN ;·48 l ll~Cl KANUN 1934 CCllA 

-iulv,tı.•un Ayduklan 
-~----_.;. ___ _ 

BARLAS 
••• T 

c;o~ ., .. raH•h r ı1t1 ni ı~.. it•· r ha rıa~:ı hi r o~a 11; 
t:iiıu .. ş dPAil ılogutl:ırı sa~ıt:wı, araeak ~u cloğa11, 

H:ırla~uı arlıtf'lrnun olunlu \':tla7.t•l•r ! 

1\ ioı ~u -giirhii1, barla~ı cloğrn yoldan azıchr '! 
Yiireğiuıle çarparken ulcluk yurdun flZgisi. 
~~11 ~a._\'tianı hir :HPŞI~ ctallarurken ~ezgisi. 

Dol~şırkm• gölgesi •lağlar.ıla clnnaau duman, 
fl~r İİU alUUŞ harlHSlll Ç~ktiği amrağ arman, 
Pt1rthP, :ın •·rt•·ulP yurctnn )'İİkselişiclir ! 

HHr h:uı~~ıu yfin•ği hu yurdun alf>.Şİtiir. 

Korkunçluğu hayk.ır~n gökı~n İnP.n hıl gibi. 
Oağlarda, rlPrt>l•·rde dolaşan halkız gibi. 

Vnn hakarkfHı ~aygrsız y:ulellertlen yurda göz, 
Tuloşdurnr harhtsı kıvılmm olup öpöz. 
O~ğclnu daAa uzaıur uzun, kes~in hnykırış. 

HHklerclt• ır dolaşır atlar ederken yarış , 
Rarlns111 kar~ısıuda özsiiz duygu parıaldır , 
Tfark hilrla~ı ~·~rJe ~r. maciller.le 1artalthr ... 

B.ULUG 

hrırng ŞayP.stP, Azıtmak • Dalalete ı1Jişlirmtk. ld1uk • Mukaddes 
Ezgi • R~te, Seıgi · Mades, tiis, Amra~ • Aziz, Arman • if ahassllr , 
Balkız • Şaşaa, Öpöz • Nefes, lr • ~usiki, Partal • Kıymell~n düşmüş 
Eski. 

Avru .. a hilgiıılerinin 

hiı· cok asır t~\' H~l Hal~aıı .. 
va ı·uu aıh•~mcl:ı şuurlarım 
"' 

çizmiş olcluk ları Hulgar 
Vtitanana Noyi 111u:1hedf!-

~irai11 yaJlltğı (4ı.1uılı~ı kısa 

ca ka~·tlt>llik. 

Eıı m~ılt·ui .\ vrnpa 
uln. larmııı iılar~dlt~ri la. 

rafrıulau hl\yl4~ hir mua. 

h~deuin , ~Julgıtr ulusu 

gibi bu g~~misi olan ve 

m~dmıi \'~t~ fıizmet ~lmi~ 
• • 

bir ulusa ka hul euirilmi~ 
olması le~siifo tleğPr. 

Muahedel.,riu azhk ulus 
lara ( akalliyel] ~er.ti iği 

laaklarırı Hulgffr azlıkları. 

na da verilme~i v~ ''erle . 
r.ini te~kelmen~ mecbur . 

Yeni Adam 

\'eni .\dam111 52 ioei 

Sa\' l~J Cıktı. IJn S3\' l~I il~ . . . 
\' eıı i .\elam hi ri nci ~· ılrnı 

hitiri vor. ., 

Dolguıı yaııları ara~m-

chı şunları ~a y:t hiliri1. : 

Ba\' lsmail Hakkı'nm .. 
nasal başarabiliriz? haş

lıldı yaıısı, [)r, Saib Ra -

gıb'm Yeni ah~mimiz, N ii
vil Osman iyi fotoğr:tf 

nasıl c~k ilir ~ Arif Btli • 
uin giizt!I bir reporl;ıjı ; 

()jrekler arasuıda bir 

Ramazan g~cesı, trr~ı Ö-
mer Konservaln var k.011-

serleri, ValıJel Giihekin 

~l,ligi PirandeJlo, Fmul 
kaları muhacirlerimiıiu 

Korkul ~anal okuluları, 
yerlerine döu;n+-'l~rinP. i1.in 

~I a.ss i mo Bou lt• I pe llf ti r.u 
veriln•e~i, Balkan nluslitrı 

ur~srncb~i harışıklıkh'm 

iJl adımı olacak&ır. 

No\'i muab~d~shıd~~i .. 
hakS:JzhUarJn dür.ehHmesi 
ise nalkaıı ulusları .arasuı

da mlisaval temin . e,~~i 
gjbi k-ard~e~ yaşamayı 
da .meydana getirecektir. 

ter.etim~ hir hik&\·~, T ~-.. 
v.u~e11JuL yaıılar.ı , hun . 
larıfan b~şka dllha hir 

çok yararlı yaıılar.. 

o~ı~cek ~avısı ile ikin. 
• .. • 't' 

~i yılın;ı .giren Yeni ~dt1m 

veni fornıada 24 eüz: ola-
~ . . 
rak çı~aeakllr. 

Bir Bulgar 
Gazetesinin 

Popas Elbiseleri llak
kındaki düşünceleri. 

Sofvncl:ı cıkaıı hf-lli . .. 
h!tşJı gaıP.lt>lt~rtltm llir ga
z~te~i Bulgar papasları

rıın P-lhi~elt•ri ltakkmda 
yazdığı nıa kal..- ti~ tliyor 
ki : 

"Bulgar papasları içiu 
haşku vt• daha rahat hir 
t•ihisP. laımular • Ciink&i .. 
papaslarm lbu giir.kii el ~ 
bi~~ı~riui temiz olarak 
muhafaza giiçliir. Papas~ 1 
ların oıuu !i'açlarıuı gi1.
ı~,·~n sernusları iciu ti~ 

• I' • • 

v~zi y•·t a )'mıh r. 

Sac VP- sakallaruun bir • 
~ısmmı kesmekle Hnha 
niler niifuılarırulan hic 

• 
t.ir ~~" k:n· lwtmta.zl~r. . . . 

Kilise kauunlar.ı 11P. 

rtı lı . e l P-1 his~~ giy nu~nwği 

ıw dt~ hıfıı~sıhha~·a ' riay.-t 
t~lmmneği PIHrt-ıdcr • 

Şunu ela u nul!uamah
dır ki Bulgar papd~ları-

11111 "k~mrisi köylttr•I..-. oıur 
ın :.ktadır, lı :ılhuki kii,\lt~

riu \'aziyt·ti , rulıanileriıı 

giydikl~ri t'lhisc·lr.rinin VP 

kılık la r111111 lt-ımiı tutul

ma. ı ic.~İI\ IAzımgd~u şarı 

ları haiz lıul1111mak1.a,hr. 

Diğt~r· laı-arwu papas-: 
harın hu giau ~iy liklHri 

elhiseler gaseı palıalı~· a 

mal clmaklatlır ve hnn-

clau clola~·i ela papasher 

sı.k sık y~ui~uıi yaparua-
111 H k.tadırla ı·. 

llalhnki iyi, temiz vtA 
rahal gi~·inrniş hir papas 

her la:ıl la c·o~ nıiihim O-. 
lau ,· aııfe~iui ıfaha mfa

kemuwl olariıl\ ifa f'tl~

hilirı. 

Düzeltme 
2rt-- · ı 2 - 9n4 a.arih "~ 

1968 rıunu·olıı g .. ıetemiz. 
d~ Soy adı . alanlar arıfl-. 
smda Co~~,k ve Cehen -

" 
ueuult\re ormauları kom: 
S6ri ba~· [Zakir Tuna] 11111 

adı yanhşlıkla Zekeriya 
Tuna olar-ak yı.zılmışur. 
Düzeltiriz. 

Bıılgaristan 

Beş yıllık ökonomik 
kalkınma planı 

hazırlıyor 
.,.. ••• ot&. 

Soh•a'tla cıkan UTttO . . 
gaz~tesinin istihharatma 

nazaran, ulusal l\konorui 
huka11llğ111111 hiitiiu dai· 
r~ı~ri Bulğaristamn nlu.siıl 
ökorıomisirıi iç \' tt chş va· 
ziyetleriniu icaplarma lP.Y· 

fik t-lmek ~urNil~ yapıla

ca~ fi~onomik kalk111ma 
ıçm bt1Ş ) ılhk bir prog

ram hazırlama"la meş

guldur . 

· Bu heş yılllk progra · 

mm başlıca "ısıruları hu
hu hHl JP-lirlirme , ağaç 

yetiştirme, hağ ve ~arah 

y.-ıişlirme, lta)'Vanat ye
tistirmP, sınai 11ttballar \'~ ... . . 
tişı.irme il~ ho~la11cılık11r. 

Pıara :ıynı ıamarula meıll" 

l~kt•tiu ıahii ı•·11~i111iklt~· 

ri11i de :uaıarı clikkalH al· 
makl<ttlıl' . Uu diml~d~n 

olarak tl~vı~tH aid halt>fl 
ı~le ven madeul~rıt .. ı.. i i~ · • • 

ıihsal asrilı·~tirilecek ve . 
işt.~uruP.y~n matl~uı~r de 
işlen mf'ğt~ haşla naca ki 11· • 

OığP.r la rafla n Bulgari!"la" 

uıu ma'aclt-Hı suları ıtaha 

a~ri vasılalarla toplauac;ı~ 
vP hu sulaı·ırı Lmluucl1ı1ğ•• 

\'t-rlt•r.i,. ~e\'\'Hlı celbini . . . 
kola)' laşnrmak i~iu asri 
ıesi~ut ku rulac~.t k lır . 

biil ii n bu ısl:\lrnlm ih
li vac crösterdiui para tf eV ~ . . ;:, " 
let hiilç~sin1IP11 ayrılacak 
\~ plan, harıkalar m~di-

siru•, i)kouomi bakaulığın•11 

lliilC~!sile hirliklt! l•~vtli o'"' 
• 

lunacaklar. 

lbunılınmızdan Dileğimiz 
Munlazaruau adreste ... 

riru~ ~v 'tt tıcar·~ıhanr" 

leriue g tZN~ • ~öncl~r ... 
diğimiz , 1\ hurıalr1r111ıt • 
ıau 8ft f\P lrnşıua ktuhtf 

~ h u n a Jlarula rnıı 
gönclerm~leriui dil~ .. 
riı. 

Göodrmey~nler~ g:ı' 

z~te,verilme)·eceğiıti bil' 
diririz. 
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[nstitüsünün Neşriyatı 
''Tas, . .-\j ır ı:'\ı hilıti ri) or 

Türkôf isin Günlük Telgraf 
HAB[RlERI 

Mersin 
Piyasası

1 

''Koıuiiııisı :ı~ u dP11u·- /stanbul borsası K.Ci. -----
sirıdPJd ı•iiıı\ a iikouooıi ı ı - ı ı ı• atı' ... k ·ı•r · 

' .l 26 12-34' ~ Hlgt ay SPI' aır " ..-; ~ ·~!" 
VP, siyasa Pusliliisii, ~·ak- 4 kuruş 30 par:ulau, ~ 11- fanfl 

lıAı rııevkur. ruı:ı·iy:ıuaıı ıuuşak 4 kuruş 26 para- Kapu 11mlı 
başka, hu yıl 17 ilıııı ~şl'r darı 4 kuruş 37,5 ııaraya j Koıacı parlujiı 
o .. şretn•İŞlir, Yakmda ''111 kadar m:ılalul 4 kuruş 7,5 lau~ ciğidi 
kilabua biriuci cievrPsiıı- paradan 4 kuru~ 12,5 pa- \ 'erli. l) 

cltııı i 1 · 1·ııt·. ı· tl .... , vrP-siıw,, atlh r"ı"' a k·ıthr 280 ıon k~rek 
1\ , , ( .r ( t • ' n~~·;n YMt•~ ~ 

ıut•cnıuası c.ı~mışıır. (Eus- 2 kuru~ 28 parafiarı :i ku · -: 
~~u~auı titii toplanlllar111rn ilmi rıışa kachir 2555 kilo Mı- j 
Fasul \ 'H v~~ikulı.rı). ilk k:"uıun a.,·111 ~ır darı :i ~ 11r11!il 35 IHH'a • 

... • k Nohut tJa haıı ırnihiıu eserlPr dan 13 tora pamuk 46 ·u-
iutişar ~tlec~kıiı·. Bunlar- ruş 20 parupau 4900 ~ilo '9t!rcim~~ 
arasında Feingar tarafıu- satılmıştır . 

1 
Kuş ,Yf!naı 

dara ~·azılmış·• ..\iman ~aııa- 25 12 34 clP- il:racal tll- ·Kum tl:.rı 
.Yİiııi ıı bu l(İİ ıık ii nıese - 1 11111 ıııışlıl' : ı Çel lİ~ 
ı.-ı~ri,, \'~ lleckeı·ı, Knuıl /%mir bersası l Yulaf 
••itskaya ve '\'\Tiirgi tara- 26 12 34 d~ buğday Acı ç~k11·.ı .. " 

f111dara ~' azılmış '' ;\lmau 3,75-4,25 kuruşıaıı 868 çu · Toz şeker 
ici • 

f(tşiııui iklidur n.e\•kiiude,, v~ı afpa 3,175 ila 3,75 l\ahvtt 
adlı ~serle r lı 11 l u ııııı:ı kı:ı k 11 rıışı:ı ıı 196 çıı v :ı 1 hhkl:ı 

1 

Ça ~· 
dır • 5 kuruşları 131 çuval pn- Kala\ 

llüu\'a ö~orıomi. i f'U~- muk 45 51 ~uruştau 51 
· 1 H<ılrnr lİtiisij 19:i5 ~eıw~iml~ ilmi hal.\·a satıluıışhr. 

ll~şrh•utıııı fazlaiatmağa •=========~· I Arpa Araacle•I 
1 · ,, \' ~rli •azırlauuıftkta ve matbual 
içiıa," iiuiiıa tııı .n~tti rıu• · SİHHAT l•iriu~ 

ı"ı ECZANESİ s~ı~ı,~riu<l.,u halli· orı rııo Kara hiih.~r 
ııo~rariltır , risal~lm· ve • 6 ·1, c· dad 1 Nişaıltr 
h•tıcuuıaıar 1ı tw.ırıamakta- Mırım umruı ıvann ır ,, ildrwi 

1\. 
4H 
48 
47 

45 

'60 

1 () 

s. 

2-50 
2.2n 

9 10 
4 

8 
6 . 

5.50 
8 
•l 
i) 

33 

38 2fl 

ıoo 

240 ·ıao 

188 . J !lO 

.,~ _ .. 

HO 

no 
05 
ı 7 

•lıı·. A , .. ,., z·•ınarnh hir cok . v · 1 Mısır •htrı 
ı .r ' u • H .-. r 11 t' \ ' ı r .. <~Za V ı 11l)'ıwloailt>l v .. ~ikalar tlalıi • 

1
Cavtlar 2 

1 tıhhı~· .. , Y ~rli ve A'V- • ıtışrolurıacaktır. ::::.t,!•11 r ~o Lira .ı.o K. 
7ö 

2-62,5 

r1111a müsıahz~raıı hu-ff~ııslilii tarafuutau 1935 ,, n ~cutt:hi ~;; Lira 
\ 1 lurıur . 
• 1 hada Ut•şn·dil t• <•t- k olaıı )) ., » çuvalı ~OK. f>O 
'1'~er·lt>ı·iıı lı •1 t;lıcasırıı hu •~=========~~. 

(l o;ı 011il•I:" Y~rli ~ 7f> 1

•
1
hra11 hakımırıtl a rı kapi - Nihılçi (czane · · 

l~Jist ıuemlek ... 1J4·rdt~ hula· incir 
rarıı:H'ırı h~lkikiıw ,fair o - Bu AkfQm fucH Kepttk 

·oct..-nıı 

l;jıı iic cihlik hir t-'St'f' lstikanwt Eczanesidir. Kaim 

:~Şkil t-tİtlc .. ktir. Bu PSerin' ---------- Limo11 tuzu 
» 

l 

1 

75 
7 f) 

•ırj ııei cildi ba ıhnailımlı r ra fınıfo n kaleme alııııı 11 Sa buıı ııııf 
1 
"") tiıı '\'. 25 fiil 

lıııparvalisı r~hbeıı .. - bir •'SPI' fa,izııı ıııtt dl'si . ____ ··-··----
rin hıı giiukii şekli içirıd~ ıw tahsis olunaeakltr. 

·ıo 

le,. llaiilaim 11oktalarmı v~ 
ıa ı · 

r •ıra lrnzırlarrnıası me· 
~elP.lt'riııi tetkik Pdmı hu 
~sPr·ct~ En lilii ht•VnPluıileJ 
ıaıiistakl~ı cleııiz ·~orıforau 
~\'.1'"ılııleRi ıu• lı ii ~ ii k lıi r 
bı kat hasr~ı mek h~clir VP. 

11 
da eserde ayrıca h i r 

••ıev · .. · 
lir ıu vucudu getirecek-

• noodan haşka haah 
~.,,, t . 1 l ~ 

c tA \ r t• ~ ı n ı t' '°' " P r ·ı lııtı . 
l l "'1 )'f-'ler ha~~ 11uJa t .. ı 
l ı Yuı1lar1 \luıarı\· aııııı esli t , • • 
1 HHı, ask.-ri H · öko-
aoıaıik · . 
ik. lrakışarı lıak~ ında 1 .. St-r J t 
r·ı. ' aponva - tı. nır-ı,a .. .. 
l llH111as~betıeri hak~ 
~~hda bazı risalfl~r ,.~ sair 

• 41 tl~r 
llir · ntı~rttclilPcektir • 

Çok htulıarrirler ta-

G~IP.c~k SfHH' içiuch~ hu 
eauştitii larafııulan neşr•~ 

'lilı•cHk olan nw\'kcıt ~·a

zılar arasıptla " Bii,\·iik 

' Ok \'a rıo~,, IUt'(•uurn~ı vnr-• 
thr. Bu m~cmua iiç H)'dH 

hif' ıı~şrt~tlilN~•·ktir. Ru11 -

tla11 başka hu rıeşri .\al 

;ıra~ııula •t~ lık " Diiu~:. 
ökoııomi~i \ ' t> . İ\':-t~a~ı., Vt· 

••Dito\:ı ökoııonıi~iıaiu lı :t 

li tutı;,. ,H lllf'CllıiıttlHrı "Ci11 
Utt'~ t lı•it• ri , , \' ~ •• .'1i1Slf'ni• 

ı,. ~, J..,,. nu~s.-lt'lt'ri,, tetkik 
ı~ri ,· ardır. Eustilii mat· 
bmH ici11 müstemlekt'l~r • 
de elU(WrJalizmİ gÖSlt»rPO 
()ir allns lıazırlanmakla

dır • 

ları Talirlflın 
ı~ıa11h11/ 

21 ı:! 9a~ 

Tiirk alı ımu Hl4o 
islet·liu 6~R 

l>olar 79-45 
Fran" 12 -Oa 
1..,i l't' 1 !J - 28 

Y(Ni MlRSIN 
_Nx:astıası 5 kuruştur 

·+ -
Abone ı 'Türkiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 000 1000 
Üç aylık 300 500 

Bir aylık 100 foktur 

GllDn ıeçaiif sayılar 20 Kr. 

f çel Defterdarhğından: 
1 -3564 Liru 84 ~urııs lH'dt•li ~ P~ ifli ll ı~rs i11 IHi

kL)mt'l korıağı ıaruiralı 26-12 - 934 l.ıri lı i rıdP11 İliha
r•·11 )' İrnıi ~ii11 miicldt"tl~ açık Pk~ilıııı t•yt • \•ıkaı·ılnııştır 

2 - lhalt-ı 14 - 1 935 Paz:ıı' IP.S İ ~iiııii ~a :ı ı n rı diirll~ 
n .. rtertla rlı k Ja i resi ude y:ı pı laf•:ı k r 1 r. 

3 ·· Eksihmeyf'. şarıuarıı~ıh· yazıla ~ t'l'aiti lt:ıİ 'l o
larıJar gir .. hilirler. 

4 -'rulip olarılarm yiizdt) yedi hnçuk lc miıı:ılı 
muvakkaıa olan 430 · lira il•' rııiir:wa :ıtl a r1. 

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 
Sicilli Ticari Ş. 

Sicilli ; 824 sınıfı ; 3 cü 
Otbmızıu X iincii s1111f111da ,. ,~ licard siçil dt-ıf_ 

ı.-rinin 699 cu uunrnrffsında Hulıi flaılıtaı unvaui~· le 
Mt'rsinin hiikLimet cacldesindP f>~ numaralı ruahallie 
p~rakeıule nrnnifalura işi~· IH uğraşau Ahdıilkadir oğ-

, in Ruhi Haddal u11v•"'mm H. Hııhi Üzılemir uııv:uuna 
tP.hdil \'e t~~cili talep ~.,· l .. mtılN·i iiıPrirın )'Prti 1111-
va11111m otiamızm 3 eii ~ınırıııda olmak iizeı'd 824 
sicil muuarasına gflçirlldiği Tıcarel kamuıunun 35 ci 
\'~ 42 ci ıuaddt'lerin~ ı.evfi~:uı iları olıı1111r. 

Sicih~ g .. ı~u sa~· ı : H2fl 

1 
1 

1 
1 
I 
ı · 

ı 
J 

I 1 () 

20 
55 

100 
15(, 
200 
:~t lO 

51850 

1935 
TAYYARE YILBASI 

Pivangc>All Plaııı 
• 

ikrami.\'e 

" Bir mül{afat 
,, ,, 
ikraı11i}1e 

" 
n 

it 

" 
" ., 
,, 
" 
" ,, 
. ' 
. ' 
,, 

. ' 

( 8,000) 
( f>,000) 
( n,ooo) 
( 2,000) 
( 1 ,oou) 
( 500) 
( aoo) 
( 200) 
( l 00) 
( ~.o) 

LİRA. 

500,000 
2 00.000 

100,000 
50.000 
100,000 
50,000 
30,000 
20,000 
15,000 
10,000, 

16,000 
25,000 
30,000 
40,000 
55,000 
50,000 
45,080 
40,000 
30,000 

2 50,000 

Her Nevi Kitap r.ın 
Her nevi eski ~itap alınır v .. satılır . Ga-fı!) 

zele bayii Hac!ı Fehmi efendiyP. miiru~aat 

1 ediniz. 

mu~~iJmllillJIJililif mH 



BEYKOZ 
MAGAZASI 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
27-12-934 Perşembe günü borsa satışları 

~---~~~~~--~ 

Kara hisar 

MiKTARI F . S· ALICI S.\ TiCi 
s:.o. g , ----

600001 - 2- 137 ,5~ Ş~l~~li Bit Bay Ahnwl mui11i 31 giiıı 1."4 

ı 5000 iJ 5o .\li Vflli T. Kal•~ıuıl ;tr Z. F~ıi~ 21 ,, 

Niğ(l~ aoooo 2 75 ,, Çqırnr z. ı\hmrl. I[, ,, 

Ulukı.şla 15000 
()h·arheld r 45000 

i'l 7 ,5o 
~ 1 ,2f> 

l'ı· (a T. 
Hıza Eıniıı vt• ~azmi 
Bav ,\hnıet Hanıaıan 

1 o ,, 
\1. n ll lll a u j 

" 
16 15000 Bav Sahan Cifci Z, . . .. . Hazır 

I 


