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İ l k ve Orta Tahsil Mektepleri Bu Gün D rslere B ıy r 
L~ I a 11tı1111 I-I azı r l a 111 )7 o r. 

Layi~a Meclisin Önümüz~eki Devresin~ e Acele ı üzakere [ailece~ 
iktisat vekaleti kanun icin haz.rlıklara , 
başadı. Kanunda esaslı h(Jkiımler var. 

A11kara27(H 1IJ )Bu S'ne Aite/is 
O(ıldıktwı oma ılk çıkotok kanun· 
tar arasmda iş ka11u11u da bulun· 
maktadır. Kanım M~·llmsı bu f.!Üll 

ltrdt Dtvltt Şfirası tarafmdatı iti · 
kik tdllnukttd/;. 

Dılfrr tara/la11 lktısat \1 tkôleti 
iltrıde rıkacak olan lŞ ka11unu tot· 
bıkalı ırm, şimdiden hazırlıklar 
}'apq11şt1r. L'ckdlil te~kll t ndtı ış 

bürosu miid rllilfii kurulmuştur . Bu 
miidıirllik m •11/ lrketımızın nwlıttlıf 

JWlerindckt lşçılum vazı; etı /Lak· 
kmda lt:tkıkat )'apmaktutlır. J ıcu ıd 
Odaları, smni mürss fsrltr, çalıştır· 
nıa usulltr.ı, patron Vl' amtle nıti · 
nasıbetirrmdeki uamnller lznkkm· 
daki tttkıkal ilrrlenuştlr . 

\'tnl rıkacr.k ola11 iŞ kamınunu11 
Türkı;rrıffl i.ş bünpswr ve burada· 
ki potron ve amele mllnaStbttltrine 
UJ•euıı olm1Jsma aıkkot edılmekte· 

dit · Bu mlinasrbttlt 920 st11esinde 
Zorıe11 1dak klJmfir amele i hakkmda 

1 y11pıiar1 flm,111.u11 tntbıkafı •ıdım ole· 
narı trcrübrl r riiz ö11ürıdt bulun· 
d11r11/111nr. !Ju kanunull talbıkatm· 
dan na~ll r rtıceltr tide ı dı/mıştir. 

' 1ta11J!ı mahzw tarı vardt1, Bu Clhtl 
arnşlrrtlmaktnclır . 

Yani kunıu da içıımai lf!Or faya 
bii; uk bır mevkı a;•rı/mıştır . /Ju 
maksatla işçi büros1111d1 rrtımai 

slgor tal.ır t(tn bir şrflık teşkı l edıl 

mişllr . 
l !iJilt11a ı:crr, ondan işrl ra 

lıştırıııı ııuu· rs ''' , bu srg111 fayı 
girffddir Sıgo tıı İJ rl-:. r., k ,. udr 
lue, ve ö/Jimde11 tlu:ı .gelm atlt f t: 
lfr.kdltrı11e, illtı; arlı/[a karşı ttmtnal 
t•.trmtkledir . 

Zoneuldak komür nmtltsı kıırm· 

mmda ua bu11a brı v r m ddtlt r 
vardır. /Jıwlard1.1 11 bcrirıdt, bu işe/, 
iş boşmda {j/ür.,e, atltsinr. 400 fıra 

temi11at vcrilt ctff111t daır kaJ'll var 
:J.r . 

- Gerisi ikinci sayfada -

ı 1 }{t0ı)J r 13t1giin (~ı l t)"Or 

Hiç Bir T ale~enin açıkta kalmaması için teaoirler ahn~ı 

ilk Mekteplerin bir 
tepte yeniden 

ço~unda ve Orta mek
şubeler açılacak 

bu giiaden itibaren vilayet 
içinde bütün ilk ve orta mek
teplerde derslere başlanıyor. 
lık mekteplere bu sene her se
nekinden daha faıla okuma 
~sleklıleri baş vurmuş Maarif 
ıdıresi aldığı çok esaslı ted
birler neticesi hiç bir çocuğun 
açıkta kalmamasını temin et
miştir • 

Şimdiye kadar bazı mek
tepler lam teşkiliitlı olmadığı 
halde ikinci devredende bir 
sınıf açmak mecburiyetinde 
kalmışlardı. bu şekil hem ter
biye vt hem de tedris cihetin
den doğru görülmemiş noksan 
devreli mekteplerden dördün
cü sınıflar kaldırılarak tam 
teşkilatlı rnekteplerd t k "f 
d·ı . . I e e sı 

e ı mışhr kincı' d l evre ere şu-
be açılmak icap ede l . . Be am 
teş~ılatlı mekteplerde Açılacak 
ve ılk devre şubeleri de üç sı 
nıflı mektep) rde :.ıuıunacaktır. 

bu gün mektep mevcutluı 
ve yeni kayıtlar kontrol edıle
rek talel e mekteplcr'u '• ıiye
tinc göre tcvıin cdıl c ktır. 

Dün ) aı.dığımız kadro dahılin
de muallimlerimiz hu günden 
itibaren yeni mekteplerinde 
işe haşlayacaklardır . kadro 
maarif muhitinde lıüyllk mem
nuniyetle karşılanmıştır. Vilc\
yet emrine verilen yeni mezun 

1 

1 

lardan altı muallimin de lıu 

günlerde tayini yapılacak ve 
vilayet içinde açıkta hiç bır 

mualJim hırakılmıyacaktır . 
* . ..,. 

Orta mektepte de ikmal 
irntıh nları yapılmış ve sınıf 

mevcutJarı t espit edilerel Ve · 
kalete gönderilmiştir hu sene 
bırinci sınıfa çok fazla talebe 
kaydedilmiş olduğundan yeni
den lıir şube daha açılmak za

rureti görülmekte huna dair 
Vel<iiletten lıir ha bnr lı eklr.n
moktcı dir. 

McktııLin muallim kadrosu 
trmamdır. McktPp miidürlüğü 
vu talıii) ıı muallimliğinr tayin 
edil rın Eşrnf l O) in de t u gün
leı:dc gı·lmcsi beklonmcktcdJr . 

An~ara Hayva lar sergi 
Kazanan hayvan ısı-
larına para ve~ildi 

A11kara, 29 /A -AJ - llu 1"-gün 
saat 14 it A11ka10 tirli hayvanlar 

' g l açılmıştır. 5, r/!ı~·e 34 llısr k , 
~8 tc •, (of ı ;. ,, 12 I şı k~r . 57 
rrpıç IJ ış vl' bwıl rdnn 14 kıs ak 
2J tur, lt kt, dışı kt (l ve (tpıç 
nıü/,bf at olmıflardır. Kısrak/arda" 
birı11cıJt: 100, ikinciye 70 , ta~lar· 
dan_ bırinrı1 t öO, ikinciye 5 :1, ftke· 

ltrdtn birincipr 40, /kindye 5, drşi 
ktçtlerden birl11cıyt 40, ıklnclJ.'t 25, 
('tpt('ltıdtn bıruıcıJ r 30 ıktnci>t 25, 
şer lira mtık{Jj at verılmlştır . 

C. H. F. 
Mersin Belediye it/Jeclisi Aza Namzetleri 
1 Zekiye Halil Hanım Bele- 26- Ihsan bey Yüzbaşılıktan 

diye Meclis azasından tekaüt 

2- ıebrure Remı.i Hanım Sıh- 27- Kadri bey Sabuncu Zade 

3-

4 

5 

hat müdürü refi kası 

İrfan Hanım İsmet işevi va
pur acantası 

Şima Emin Hanım Miiftü 
za de Emin B refik ası 

Abdullah B. Doktor 

Sabun imalathanesi sahibi 

28- Mahmut KemHl bey a vu

ka t belediye meclisi aza
sından 

29 

6 - Ali Rıza Bey Yiizba~ ı za- 30 
de beJediı e meclisi aza

Mehmet bey Karamancı Z. 
beled iye meclisi azasından 

Mehmet Kanun bey bele-

diye meclisi azasından 
sından 

7 - Al ı Rıza Bey tu\afiyecı 

8- Alı Lfrt·t He> Balıç uı a -
ballesi sabık muhtarı 

9- Ali Galip Be; marangoz 

10- Bahri Yuns Bey madenci 

11 - Bahir Bey Diş Doktoru 

12 Bahri B. Veli Tevfik Zade 
kutu fabrikası sahiplerin
den 

13 Edip B. Bennisavi oğlu ma 
nifatura taciri 

14- Ekrem B. komisyoncu 

15- Enver Ali B. Bahçeci 

16 - Fahri B. Kürani oiJu ma
nifatura ~aciri 

17- F evzi Knmıl B. Bor n baş 
katibi 

18- Galip B Ticaret Bankası 
mücssislerinden 

ı q_ Hakkı Kazım Bey Liman 
Şirketi işletme müdürü 

20 - Halil B Gazali oğlu bele
diye meclisi azasından 

21- Hasan B. Şeyh zade bele
diye meclisi azasından 

22 Hacı Hanıdi bey Turing 
oteli sahihi 

23 - Hayri Gültekin bey bele
diye meclisi azasından 

24- Hüseyin bey Kasap 

25 __. Ihsan Hamit bey Ziraat 

bankası müdürü 

31 - Mithat hey T oroğJu bele-

! diye Reisi 

32- .• .ıu ra t bey Arg ir zade tüc-

car 
33 - Mustafa bey Alaiycli zade 

Nal çıvi fabrikası sahibi 

34 ~ustaf a Nuri bey belediye 
meclisi azasından 

35- Naim bey Şeyh Zade Za -

hireci 

36- Necip Mecit bey b elediye 
meclisi azasından 

.n _ Ni yazi bey Deniz Yolları 

işletmesi Mersin acentası 

38 - Osman bey borsa simsarı 

~9 - Rüştü bey Yüzbaşılıktan 

Tel aüt 

40·- Sabri bey komisyoncu kar

d şle r ticarcthanesinden 

41 - ~ahip bey avukat belediye 
meclisi azasından 

42- Saim Arif bey Diş Doktoru 

43 - Sa it Arif bey bdediye mec

lisi azasından 

44- Sami bey Tütüncü Zade 

belediye meclisi azasından 

45 Sami bey kadı Zade köse · 
le Taciri 

46- Şükrü bey Hacı Rüste m 

Zade manifaturacı 

47 Tevfik bey Halk Eczanesi 
Sahibi 

48 - Yusuf bey kılıcoğlu tüccar 

e iciler 
Mersin belediye meclisi azalığı için Cumhuriyet Halk Fırka

sının ayırdığı na ıetlerin adJarını size arzediyorum.Bir inci T eş
rinin onuncu giinli yapılacak intihabata muht r H yt·rl re konu 
lacak kürsülerde söz öyliyccek arkadaşlar, şi mdiki bdediye 

meclisinin dört ene zarfında neler yapmışolduğunu bütün .şehir 
halkına anlatacaklardır. Bu izah geçen intiha bata Cumhuriyet 
Halk Fırkası namzetlerine rey vermekle çok iyi harel<et etmiş 
.ol4uğu_nuıu si~e bir kerre daha ispat edecektir. bu namzetlerin 
g~lişi gijıel değil uzun süren tetkiklerle seçildiğine inanınız ve 
hiç dü ünm d n bunlara reyinizi veriniz 

h · ~· ·ı . Gazi
1

nin hRşın..Ja bulunduğu Cl m'tUriyet Hal'{ Fır
kasının em li ve dU~Uncesi memleketin her bakımdan yliksel
mesi ve Yurttaşların her suretle mesut ve müreffeh olmasıdır. 

C. H. F. İçel Vilayeti 
İti n re H ey<j t i Jt ' İ S İ 

.1.,~erip ıllecit 

Seçim ~alışmalarma 
Ehemmiyetle Devam 

Ediliyor 
/Jtltdivt ftzalr/fl seçimi irlız C. 

il hrkası ı•e alı1k lı olan makam· 
iare ı şımd11 e kadar o/a11 çalışmala

ra do/ta sıkı surette dtıam edil· 
mrkltilır . !>tin öf!ledrrı ewel fırka 
~ilôytt ıe k"za htyetltti mu:ıltrtk bir 1 
top/uı tı J' parak illi hap gw ü ve 
arıjesimlt J pılacak prop 1tauda 
tsoslam I tespıt elmişlrrdır. 

D rr tara/t n Ocal. h >' ilen de 
ewelct /Jnzırl na11 lıiilt er iiunnt 
J apıltı ı /ışltrı sericl'tı dnUd rnkta · 
dırlar. Hu fış us11lij le itte: bir karı· 
şık ı fa llltJ dan ı·trilmi> ecrğı f!İ/Jl 

reyin de lwl .yltkla topla11abıltrtktlr. 
lntı/ı p (Ok StSlt raptl cak ııe 

s1nd ki r mrrns1111le J erlume ko11a· 
c ·tır. Maarıf V ktilttl viidl'ttltrt 
J' ptıJ!ı bu tanımle mtkltplerin de 
fü/tdl)'e t(fm/ dt J'GfJl/OCOk ftZQ• 

/turala ışlırak tlmderı ve o gün 
mtkt plerm milli gu11ltrde old11J!u 
[!tb sfisl 111.'ltltrt bc/clu i/m ıır 

O lifi r smi d 11rrlfr 11 ı ü sc:e· 
s ı/ tat l eJ ctkhertaraj bavrakl r· 
lıı ı·e b l d;, İfllılzobıRm tlwnmıJ•t· 

tml ıznlılaran kısa sözlerle ltı tip 
tdıln11ş r.fışltrlt ıfo11atılocaktır • 

Amm2n~a~i Türkler 
Türkiye'ye Hicret 
Etmek istiyor/a.-
Halep 29 (Hususi)Takriben 

elli yıl kadar ev\ el Am·nnn'a 
hicret ederek ora da <o J r ku 
ran ve yul ş n Tüı k köy lJ leri 
ann vatan'a gid rek orada y r
le m.ek iize re kafil ... h alinde bu-. 
raya g i mişi r ir. 

A na dillerini ve bütün an
anelerini mükemmel n muha
fa za etmiş olan bu T i.irklerin 
ille kafilesi 220 nüfustan mü
rekke ptir. bunlar, Halep ~ kon· 
solosluğuna müracaat ederek 
Türkiyeye hicretlerine müsaa
de edilmesi için teşebbüsat
ta bulunmasını rica etmişlerdir 

konsoloshane bu halis Türk 
muhacirleri Türkiye hükumeti 
hesabına buradan Tiirkiyeye 

ı sevkedecektir . 
kafileler hayvanlarla ve t e

ma m bir buçuk ay bi.. yolcu
luktan sonra Amman'd nn bura
ya g. lebilmişlcrdir. G elenlerin 
söyl diğinc göre, o mıntalcada 
daha bir çok Tür t koyl ri var
dır ve onlarda ana vatanda 
yerleşmek üzere geleceklerdir. 

İktisat Vekilimiz 
ayıu üçünde geliyor 

lkt snt .. Vtkılı , alrmut Ctl!il 

llep A/1de'lız nıırtt kasın lıı Mktklt· 

rint dtı .. etmektedir/er Evı•tlce 
I 

ltspit t.dıleır ııtol!rama /!Öre Vr kıl 

Bey bu "Ün A11talya 1da bwu11111 k 
tadır . Avın tirüntü [!lİflU ı•apu la 
orndan ş '1nm z gt! ( kir• ~·e b111 • 
da11 Adaıw ı·o ıle ~ı ık ':ı 1 (C k· 
lerdır. 
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Çukur ova lJir damla 

su ya hasret çekerkf'n gii 
lii p gP.çmı koca Ct1 y lıa n 
a)·ni yan uakışla akıyor 

ve biz onun dönemecle-
• 

ı·i ııde sal'sıla sarsıla iler
li \"Ol'UZ •• .. 
Yılan kale göriindli df'

cliler. Sağa gid~n göz aal
bilıl iği ne ufu kl.ırla birle
ş·~ıı ora sularla döueu a · 
manoslara yaslanan yine 

ova Yılan kale bn ucsuz 
• 

ova iciıuJe clallan kesil-. 
nıiş bir a~ac ~övd~sini . . ._ 

a n<lırıvor. .. 

- Ramazan oğlu !.. beş 

bin kese akç~yı fid~·eyi 
ueccıt olara~ kale beyine 

Seçimde asli ve yedek aynlmıyacak Mecli11e bir ıô!" 
-· ............ -.;::. =========-····· ......... . 

Gösteri len Hamzetle!___!gerlerin in A ley~inde Olmamak Sarı ile -~amlarına çalışabilirler 
elan doğruya mulıtert-ıru 
halk11uızırı ~andık lwşın
<la kulhındı~ı re,·ltlrinin ... ., 

uıulıass~lası olarak belJi 

V Ef AT 

Hamazau beyi siuiderin~l 
işli~ •·n hu sel'l kauıçı il .. 
al iistünden irkiltl i. hii- 1 

cum emrını verdi . iki 1 Tarsııs posta telgraf ve 
gtıce iiç giindiiz nnıharP- telPforı rnüdiirü Ahmet 
he oldu. Hir ~alrnh 1-.ale ' be)· İn refi.k<l ları Ümmii 
yarıldı. Fakat rH~)' e yarar 
icerde ne suhau ve nede . 
düsmandau eseı· var. • 
Yılan kale mazinin has-• 

reli bağrnıı yakan her 
gelip geçene hunları an
latmakla övüniiyor. 

Şeref Arif 

Kiilsiim lıamıu gflçt•11 cu 
ma gecesi vefat etmiş v1~ 
cenaze ruer~simi galebelik 
bir halk kütlesi ıarafm· 

elan ruedf~niıu~ teHli olun 
muştur. Ölüye rahm~l di
ler ve Ahmet heyin te
essürlerine istirak eylr.riz. • • 

Birırenalevla kat'i olaf'ak 
tekrar ~cleJİru ki hir zatı 
tercih elnıt·k ve onun 

Ankara -- Ziraat veka. 

teumişti. Hu miintısehet

ı.~ şinı<lilik ıoplan keres
te salışhrı da kaldırılmış 

lır. Ttılıtacılık ve orman 
ınalasuh\tı ~alı~larilP. ui!-• ,--, 

rasaralarla hıırılardar. he-. 
clt·lli ruhsatrıauıP aluııs-• 
lann ihıivucları gideriL. . . .... 

uıukttHlil'. Topları kt•l't'Sle 
satısıuııı Ltılıclidi mu \'ak-. 
kallir. iletide bu hususla 
yeni hir karar alırıruası 

ı t ı t ı l ı t e ı ı ı e 1 < l i ı·. 

Kacak bir şaki , 
yakalandı 

.\dana «.\ . .\n Ka,ı;rıi 

~akilerindeıı olup ~imdİ)'e 

kadar kaçak gfzen ve 

)' akalanmıyan Hacı Veli 
aveııesind~r• kadiri ili ŞÖ
för ~lelımedin .\raplı çif
liğinde saklı olduğu ha 
her aluııuış ve evelki gün 

') '. ... ' " 

verilecek· 
")"" 1 Aukaradarı \' f~rı" f 

h)ruata gör•' hu se.ııe _ _, 
ı· . "err 

ruP.t~ıısıne sa JIUI Jjf 
hakkında bir k~nun lf 
hası verif Pc~kıir. • 1 
vek:)leti bu k arı~ll~ ıl 
(ıradaki l~Lkiklerırıı 

uıiştir. Yapılaca~ lll 
. . 1 ,e. 

IWllCt~~llH e ~~l \•tlll 
.. 1 il . . ·ı tiflıte yuzc e e ı 1111' te 

< f İ I' İ f r Ct' k t İ ı·, 
. 1 11 I~ .Soıı ztırrn.ırı aı·ı · 
f . 1 . . ı ·· 1ii~ van ıal ı~rının ' il~ 

ması \'İiıfüıdeu bir -" 
• ~ıl'r 

yurulaıı senede 50 t 
rt•sim alrnmakLathr· 
pılan l~tkiklercft! fteı 
rafta k<hliiu iin b•1 J 
. . • 

1
. _. aııl 

~ııvı n~rf~lll~c ıoı ' . 
n • ~ . i~ 
uuştır. S:!yım verg. tı 

.. •· .. ·ı . . ı· r:ııl 
!-(llfll\U lhllS~C 1 Ş~ ' ,1 
l ·· ·· f · rıl' Hl~l 111 llJl 1 al ŞH "' 

.. ' 1 ·1 Ct'~ ~orP. la uzırn e( ı e 

İş Kanutıd 
Hazırlanıyof· 

- Birinci sayfadan 3r''
11 

A ıu~lt-!rıin c-ıiJeSİ ' . ,,, 
para~·ı almak içıı~ j~ 
kılata v~ hazı ilı'''-r 
düsowktt~dir. K<>••111

1 
~~s~s~lt>ri ferıui ih11'' 

~·· ziirultırı kııza oldıı,,.,. 
\'fıl' 

dirtlt~ bt1 parayı 

ı~r. . ~ 
Fenni ihmali tle bır 

fi'• et takcliı· elruP.ktet -
lwyt~l t•.ı, ticarP.l .,ıl~ 
zasırıdan iki zaıl:ı k 1 

.. . . t "''' IUlJtl~SPS~Strılll ~ll 

dau ıııiirekkepıiı·. /,. 

'

, . k ı ·dit erıı · a nurı a.' 
ku gihi ihıil:Hlar·ılt~il 

f 1 .. k .. .1erı 
r:ı aııe ıu uuı • 

. t ı . . . uıı 
iP.m ı rı ec ı nıı~tır, I~ 

ieiu kornb;voud:ı .1' . ' . .,,., 
vekaleti rıamırı:ı b~ İ . .,., 
mur huluııtlu~u ~1 ..t 

~ ,rr 
le\ i temsil eden ı••' , . r , 
haslar da olaciı~'! 1'İ' 
surelltı, lwr tıarı~' . 

•"'·-' ilatil:Uı VH kaztı 11 wlf" .. 
bir komi~youdıı d~ ~ 
bir miimeJsili riy~·~ıı 
nı iişterek hir sur~,~( 
k a n u rı u n da dev 1 e' .•• 

lıJ"" taraf arasında tıı , 
bir rol ~ilmaktadır· 
~ -· ········· ....... ·-· ···:··,,il' 
~ akalanarak şefırll 
tirilmiştir. • 
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KanserMeslesiHakkında Mersin ı 
Sıhhiye Vekiletinin Ehemmiyetli Bir Tamimi Piyasası 

- - --
Alman imparatorluk sıhhat nazırı umumi 

efkarı aydınlatıyor . 

K .(~. 
Pamuk P.k~pr~ ... 
larw 

A11kara «.\ . .\,, - Sılı - ı 

tıiye Vekalr.timlerı tehliğ 
rdilmi~tir : 

Kapu malı lipleriu uıiillt>fikaıı ciıltli-
Koz~wı parlallı 'eliucleu ~iipht> ettikh·ri · 11 ..... . 

· rn rt•' <'lt.{l•l ı ve halla lanıaınerı r(>dtley- · · 
h~ılıUN· i hu idc!i:ılarcı kar- Ym·li ~ 

,. Bt·.v:ız ·' a J•a k s ı k a ı 'i su f'•' ll f' i h ti~· al kar 

J\. 
.14 

a ı 
~~ ') . .-
;·H 

•) -
' .. 

46 

~. 

f>O 

50 

25 
75 

1 

1 

1 

Tarsus Tapu memurluğundan : 

• on zuraıarıhırıla .\1 -
maıı~·a'da il:tisa~ma kimya 1 

olduAıı ..,onradan üğrPnileu 
Dr. "BrHh!uP.r,, isiuıirıılt~ 
bir zatın ka11~P.r rnikro
hıırıu kt>Şf••Uiği lıakkıııda 
lıir takım llP-; riyat ~· :ıpıl
rııışur, Bu ıue P.I~ tıak 

kmdu .\lmauya inıpar<ttor
hık ıhlwl icJaresi rt!İsli
ğiniıı gaıett>lerde yaptığı 
r" mi lehliğiıı bir ~uro
tiui aşagula it)' rırn rıe~rt~
dh·oruz : 

· 1 Susam d~n·raıımak icahe< er.,, 8 ;i . 

Tar~usurı cırbikler kö~· üıule vnki şarkan dere gar· 
hPrı ~:ıy şirııalerı ör:ırı twııulHm sahihi St>rıd 5515 met
ro \t• ~ irıP şarkan garlteıı ('Prıuberı dere şimalen Hacı 
.lfıı~tafa LHl'lası 9652 rnt~lro v•~ yine şarkan dere gar
lıPn yol şinwlerı .llustafa cmıuhen Kerim oğlu tarlası 
6 hektar 20 melro ve yinP. şarkarı dert! garben yoı 
şimalt'n Ktırim Ali Ct!ııulıen koce Mustafa tarlası ı 
lwkt:tr J7ı9 metro ,.e yiru~ şaı·kau ~· ol garben kağıh 
ılere ~imalP.n dt~r•\ t~f!rauht•ıı Ktırina oğlu .\li tarlası 
9193 nıP.lro \'r. yin~ ş:ı rka rı dere g<lrhen say şimalen 
et .. lu•I <'eııuherı frncı .flııslafo tarlası ı hektar 8386 mel· 
ro vt• yiuP. ~arkau garht>11 say şimi-ilen fıacı hallo 
ceııralwn hacı mliuıirı tarlası 5974 nwlro tarlaum esa .. 
. t•n 'erıet~iz olarak haha~ırnları irıtikalen hilinmedik 
~cııPcleraht!l'İ 11nıta~a1Tıfı .\huıet oğlu \1P.li k~\hyanın 

--------------. F' ~su 1 ~ a fl . , -... :> 

Hamdulla~ SupM Bey Noh 11 t 4 f>Ü 
8-f>O 
6 

\it~ f'(•irıwk 

BulgaristanJan kaçan
1 
~u~ yt•rui 

türkleri ziyaret etti. · Kum darı 
Biikı···~, (.\poye uı:ııirıi) l çt•hik 

o 2f> 
6 ~o ·' 
•) 75 ... -- Tiirki\Pııiu IHikrP~ t•I- Yulaf . . 

ici . <'İSİ llaıııclullulı Suphi B . • \cı t;•!k11«lt·k 25 
; a rıırıcla .. ilislrt• V~li~i ,\1. Toz ~t!kt1 r 
Pnet•ı <'a Uohrict~ mr. hu~u (~alan• 

:: 8 ·>5 .... 
• 100 

2-lO-~:JO 

188-190 

Siilt~~ 11ı:ı11 lfarııdi v .. nıu- (~:t.Y 
alliuı &1.-.lrnıd Ef .. rulilt·r Kula~· 

• 

B:;Jaaı· 9P 
"~l ıp clürıya ı isnıiıuJ~ -

ki lı hhf -ııu·c.:nıu:ıurn 25 

,\ğusıos 1934 larilıli .i4 

iiııcii ııuruara~ıııda nr.\V. 
Hr~hıtwr larafuıdarı - fıl
lıouıoftor:ı lı pol y nıorplıa -
kaııpa bulunan ~·Prai hir 
mi k rohu re im illin ti rıik -

hcıl u raci ıığıı lı.ıltf t.. Bu lga
ı i · ıarıdau • ' ilislrp'· '~ kac:ı11 .\ rpa .\ raadol :1 o .. . -,, 

1 . . 1 J..,. 

\'~ lıi r ıaıed n•sı~ ~ erlt>Şlİ- » \'t!rli •• '> .... .. o.J 

.. 10 1 I Piriuc 
t 

rilP.n ht•. 'iiz Tiirk ıııu-. . 
lıaciriııi ziyart•L C'lıııiş - Kara lıiilh·ı· 
lır. Jlanıtlullah ııplıi hry, ~işaclır 

~5- ·)G 
16 

uracl:ı hir cok Tiirlder » ikiıwi • 23 
lal'afııııları karsıhnımı~ , llı~ır darı ler 11 "ulii i111 oları miina- · · 2 75 

selt~li ÜJL\' anı altmda uir nıuhadrlt .. rlP uzun uzaılı- Ça vc!ar 2-87-5 
• \'a uörii~uıfl~.· ve Bulgu- s:eam• şek. r makale ftf'.JPlnıiş olup n " sandıkta ıo Lira 40 K . 

hu ruakal~ karıst11· auıili ristaıul:ırı 11içi ka~ tıklarıııı ,, ,, t>(•1tdti 23 Lira 
1 . k l f 1 · 1 . . o r u ı uslu ,. . )) • » ~~ u v cı 1 ı ~OK . 5 o 

O arı ... 111.
1 

· n.> ıurı kı·ş ... ' 1 mışl .~Jul~adf'lcr, Bııl~ar·isıau 
1 1 ~ Buğday \'t•r·li 3 o dugu ultlıa ·1111 ha,· ıo uıası 1 ., · ı··1 ıı ,.,· l z,·1 •ı .. r·. ı la gt.rt ı" ı• u. "~- ' · lııcir 'Od.-ıı 11 ~wlwhi\lt• 1111111uıi dik~·ıti · · · 
· • ( <la\'arıauıl\:ırar. kaeıııa.!!a 1 K • ı ·o . ., ııce t'lh'" n cellıeını iş v" ) ""1111 111:11- 111 ~cı111 ,. k ;, ı , 1ı l l;ı ,.1111 >ÖV. Kalı 

11 
,, ı 

huall:.t kı Ult' 11 k ahu 1 vt• ı ıemişl .. rd i r . • 
Lirnou tıızıı 70 kıs1111ııı rı•dı lı•clı•r nı :ı lıi) N- 1 .\1 ıı lı:ı ci r ı .. ,., be ı·a lınl" - S:ı hll ıı s:ı f ı ZP-y 

1
i

11 
\'. ~ ii 

50 le bir lakııu 11e:riyaf<l j' rindt• lıiç hir şey :ılnw
sehep olm11.,l11r. ve Brt·h- ıuı:,lar, ihti)arlcır çocuk-
merirı hu 1.t~lıligatı lıalk lar, gt-ct•leri gizlfoo hu-
larafında huzur uzluJ.. do· thıdu g•·çt•rttk Hoıuan,nı.' a 
ğuruıuya v~ mazur gü- iltica e~ lt•mişl~rdir· 
riilmiyt•(1

t
1k ŞPkihl~ flSa. - ll:luulullalı ~nplıi h~y, 

:;ız iiuıitl.-r oyarıdırmağ;ı 11111 Jıacirlı·ı iu :ıııl:ıllıkl:ırı-
ıııiL-. ait ıııahiytıllrdir. 111 dirıleclikı,.11 ~orıra dP-

Voıt lfrelrnıeri11 bP.Ja- 1

1 
u:i~ıir ki : 

ırnlı ınfi~hıc .. Jen ve r·~suıi · '' Homarı )' et lı iikt'luwli
hir urt>lle lP-lkik t•ıliJtıcttk l rıiu hize gösteı·diği dos-
oloıı bu lt!lkikat ıwlice- larw \'ardım s:n·••sindP. lıu ı 
· d ır 1 cl.·;şlar1111ızı ~·alana vöo-sıu e şimcli \'f~ kadar t-lıtt~ " " 

••ıtilı·t·ıiş olar~ h:ı k lt>l'İ) oloji cf Prrıırğ•~ 11111 va ffa k ol:wa -
l l 1 

1 
-."ırııızı iirııİl tıclİ~<H"llZ,, 

•

1

cru u• •~riııt• lauw rt1t•11 zıl · ' 
ol lu ı h 11 iddia 11111 l ı ak i k · ı t -
l c• yaııi b:r huluş 111119 Yok-

• (t le k fi İ k ~ f.I fi 1 ı f 1 k la I': \' ~ 
fratalı hir la~ııu tPtkildtw 
malı.,, nhi rııiı oflf uğu an
laşılacaklır. 

B 11 l tı ı k i k al h i r 11 P t ı c ~P- • 

V«' iktirau PtHliure\e ka-. . 
tfa·r ka11 ·pr miicad•·lt• \'e 
tmf:ıvi irıdc lııı n. i hir lrc 
rİİlJ• \'C iJılİ a"' ··hihi la 

YENİ MERSİN 
rüshilSJ G kuruştur 
-----

I 

Abone} 

.Şetaiti ( 
Senelik 

Altı aylık 

Üç aylık 

riırklyc 

için 
Hariç 
için 

1200 Kr. 2000 Kr. 

600 1000 

300 500 

Bir n} lık 100 yoktur 

Günü geçmiı sayalar 20 Kr. 

--·~---

Borsa T elğraf lan 
lslanlm! 

30 9- 9:34 
Tiiı·k all ıı mı 
i:-;l+•rli11 
l•olar 
Fr·arık 

Lir~ı 

~•il) 

. o - 08 - 6f> 
12 -06 

9 - 28 - 20 

livırpol 
:~n 9 9ö4 

lluzır 7 - 82 
\1 :uf Pli 6 - 60 

,, tL58 
ili nt 5 - 86 

-~-------·---------
Aıfarta Vapuru 

Tiirk sa11cağır11 ha uıil 
Aunforla vapuru Jstarıhul-
d;:rı gc·IPf'f '~ .Ucr~irıe ait 
~ iikiiııii lıo alııp hııradarı
d:ı l ·taııhul ve tliğt>r li
ııı:nılara ait yijk al<Jrak 
la:u·t•kfll eluıistır. 

• 

uhtl~siııdt> iken ölııwsil.- v•~f'f!sesirı•~ iıılikal edilıui~ 
old11ğ11ııdarı lapuya raplı İ•:irı TH. evvelirıonhiı·inci Per-
enıb~ giiuiinclt~ mahallı•ıı kt!Şif ve tahkikat icra edi

lecP.ğirulen hu hapta hakkı tasarruf Vf~ya veraset iddia
sında hulı11aaııların keşif ıualwlliıult~ hazır hulunma. 
farı \'e)'a tapu dairesiuı· mıiracaal P-ylemeleri ilan 

1 oluır~~s~s Tapu 
-------- - ---------

mamurf uğun~an : 
Tı:rsusun Namrurı knyiiraiin ça)' ır ekinliği irwk 

' tPpPSİ m~vkiirııle vaki ş:ırkaıı llallı dğlu verP.sesi gar
lı ı~u Topuz ôğlu .\ lı ı u~l \' ı!ı'P."'t>Sİ şi malen Topuz oğl ıı 
vt•rt•s.-. .; i cerıuherı .\hdııllcilı O~ıuau ver~sesi ile mah
d111 lıir kııaıla 2 hektar 7579 rıwtrt! murahhaı larla 

1 

P · as~n u~ıa Alımı~diıı ik,.11 326 da ölmesile oğlu Hac 
Ali vt~ kızları .\)'Şe ve Enıiıw vr. Fadirıu~yi terk ede· 
n~k ha.ska varislP.ri huluıım:ulı~ındarı uı~zkt)r ıarlarıın • • 
SPıwlsiı lasarrufatları ~tırH'dH rapı islt~uildiğiıulen Te. 
e,·vt-1111 1o rıuncu Çar~:ıuıha glirıii mahallen keşif ve 
tahkiki icra kılmacağınciarı tasarruf ithliasıuda hulu
ııaıılarırı yevmi nwzkıirde m.ıhallincle hazır bulunma· 
l:ırı il:\rı olurıuı·. 

I l j N 
Mersin: Askeri Satm Alma Komisyonundan ; 
ha\'ranıic'leki fırkarıın ' trndik ihıivacı olan 659 

~ . ~ 

lıirı kilo nrp:ı, 800 hin kilo ol, 850 llin kilo saıııau 
rııiiııaka~:ıi alt}niye usulilt~ 2 - ıo - 9:.S! sah giinii 
Saat 15 clı! ilıalttleri icra kılırwcakı.ır. 

Talip}t•rin yiizıle ~·ı·di hıu;uk nishetiıııle te'ıuiuat 
rııuvakkcataları ilt!. havr:ııuic~ılc ki fırka ,alın alma . . 
K onısi \' Orı u ı.u ıaı li racaa l t• \' lt•mdtwi ila 11 olu mır, . . 

2f) - 27 - 30- l 

ilmlmlmllRlmllllmltmrmım 

EAnLE 
• •• 

il EAGLE 

1 

E 
A 
G 
L 
E 

1 

il /ngiliz çelitinden )'apılmıı EAGE 
~ bisikletleri diinY..a'!ın en eyi biaikletidir ı i llukurııpt CaddesiNo 29 

~~-=--· 



ras~i~ 
GazelPlllİi'.İrı 23 ~- 9 - 934 La ri lı 'c 1890 ııuuıaralı 

nulı"\hasırHh miind ... ric ve lPr·zi zadP r\ li H11a t•forıdi ilt> 
• 

. \zize Jı~ııııma ait ilfıııırı ilıalP l:il'İlı i o!an lıirirıci iha-
lesi ilk giiııli ı - · 10 934 tarilıindPn \'t~ ikinci ilırılP~İ 

j 't! 14 - ı ı 934 ı a rilıirıl' lt~~adiif t'lmP~İ icap •·<lt•rkt>ıı 

29-10-934 ~·azıluıı~ olduğurıılaıı t:ı~lıilıi kP~ fiypt olıırııır 

~, ~ ,,, • ~ ... •. ~ .1 •• • ~ • • , • ~. '1 ' . • . . f 

MUSTAf A ~ABAN 
l )o~ tor 

JY.IUHİTTİN 
Da/zili Has 'alık/ar Mütallassısı 

llaslcıne raddesinde Halk ec:anesi tisltincfr 

Röntgen ve laboratuvar 

n1ücehhez muavenehanelorini açmış-., 

!ardır. 

ller giirı sahalıları ..;aal G - 8 Zf' 

öğl«~den ~orıra saat 1f> dt~n ak~:ııaıa kad.ı ı· 

hastalarını kabul ve tedavi ederler. 
. . i • ' • ,, . ; ...... vı:.ı~·ı· ..... 

•. • · •· . • ;<.. - · '.I ~t · .~~: •. )!.~ 'l't '" ·ı 

. ' ~ ~ . ·. . -:('.~ . ' , 
<. _.. . • • • -. ... • . 

Röntgen Mütehassısı 
Dol(tor Naci boy 

Seyahattan avdet etmiş Röntgen 
muayenelerini Adana'da abidin paşa 

caddesindeki muayenehnnesinde .' apma
ğa başlam1ştır. 9 - ıo 

Sa l)tll Sal)tırıa l)<~1ızer fal{at lıer Sal> t111 bir 
olnıaz Sabıın aJdığıııızda: ev<jla, 

Sabuvıcu zade aclri Sabuncu zadcKADı'l/ 

markasına d.kkqt markasına dikkat 

ı------------~~.~· ..... aı9---

B Mar ah Sah nları HerYerde Arayını 
Halkımıza her şeyden _eve[ sıhhatını düşünmek gayesile b 

kere Fabrikamızda haliş yemeklik Zeytin yağından yapıl 
. f 

SABUNCU ZAOt KAOHJ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmıştı 
SAB UNUU. ZADI:!.: KADHi llarblı ,:ıı.ııııl:ır 1 ALK ( Topra1'} 
\'e '-'ilik:iı gihi lıiJuuı11111 ıaf'arlı "~ yakıcı nıaıldı>IPr<h~u 1ıri<lır 

slBUHCU lAD[ KADRİ Markalı Sabunlar cilde Y_umşa~hk, Let8fet verir çünkü hile~ 
- . . 

Göz hastalıkları 

mütehassısı 

Or. lhmet ~~uMar 8. 
B11dt'f'a İ~l<ır ılıt ıl d aıı 

a vdt•I ı•dPıı <;öz nıli
lt-lı:ı~sı~ı l>11kım· .\lulıtar 

B. ~ oğ.11 rl paz · ı nrııia 

il :t ..; l :ı il ~~ caıldtı~irıdt• 
Doktor .\h ·l ulla!ı ' ~ 

\l.dıuıu l !w>l~rirı ıuııa

' P.rıt~ !:;• •ıc·~i ııdt·ki lııı"tt'İ 
ılairP"H ıdı ~ lıa .. t tı lanrıı 
ı\u lıul Plrı e~e l>a~la . ~ 

uıı~f ır. 

• \lıı:J\t'ıır sa:ııl~ırı: 
Öırlı•ıiPrı PVPI: !ö'aat 

:ı 

..:<·hi1.dt>1t ı ) ıı iki,t~ üğlt~-. . . 
clı·ıı ~onı·n , oııclüı l '":ı 

OllSt'kİZt' kadar. 

- = 

T evecen~ ve Rağbete Nail 

Şevket Refi~ 
~~ Kolon~·a, Losyon, y:ığlı v~~ ~·ağ~ızKreııılef'İ, 
~t' n iil \'t' ÇiÇl! k sıı la l'İlt• ~ocu k ,.,. tt·r riod ra la rııı• 

1 ~~ hii y ii k lıi r iiıı i ııı:ı 111 la ihzar <'lııw~· ., ~ı;ışl:ı ıı'.~'.: 
ı~~ tir'. llaki ki ~l'.\l>E ~E\"1\E r BEFIK ıuıı~ 
i f;;), t:ılız"r:ı tıııı aııt':ık Beykoz mağazastfl' 

da da bulabilirsiniz . 
L ·ı lıııı·:ı l 11 v:ı n ııı lla~l a ıtt• c~ add·~~iııılt> KoW 

~' ~olo!'\lw ııt~ ci ,·arma ıı:ı ki P~lttll SLL\ DE ~EV 1 

1 

c~ KET BEFİK l\.oloııya "" P<1rf11111ı·r· i !:ıhurııt 
Em~ . ı' 1 't ı· . 'arı ı 111:. a tına < f'' :ı ın t'f ıaı~" ,., ı r· • 

Mersiı.ı Ticar.et ve Zahire Bor ası . • y · M · M ı~aa-
1 _ em ersm a 

malın ciıısi 

Ca vdar 
• 
Nuhul 

,, 
YerJi çiğit 

. Ek~pn)~ 
,. 
T 
ı 

rnne 
Buğda)' 

Y !ılaf 
Fasufya 
Arpa 

Nerenin Mahaulu 
Olduğu 

. 
"\terli 

Tarsus 

30-9-934 ,0 azar günü borsn satışları 
1 
• ,i _ ___,,--,-------- ------ ı• mücellithane 

MIKTARI F . 
K. G. K . 

150001 ~ 
75000 4 
60000 4 

100000 
34JO 
1700 

~5000 

20000 
1 !1000 

15000 

9 -

'> ... 

< ' 

-----=----.\LICI S.\TICI ~EH.\İT . -ı, : . ıl••' 
s. .. Z 1 -,r ·r + Es k"i ıu i~, pa ı·ç< ·~ 

11 · ... ~,;;o •, 1·.~. ıı·ıııılPd lhralıinı ağa ıogu11 .1 .. · • ... .l.10 .. 
v .., · I• mı~, ft•rsu,lt! kı • 'J 

50 ,, ~Jirkt~lauı T. ,, " + . uı:ıı 
. 1 . ı · . 1 o~ıaı,·ırı. ··ı ıı~lllıİ B. 30lnrı ll.30T. 15 • l'IUIZI ı.;e ~ara . ,,;.., ({azını L ı~ ıuıllt't · · r~ 

50 

Siikrii llivap .. r. ~atış kooıwratıfi ~OT. P\PI F.T. ı• ~:· at~ııayıııız. h~il' 
c\lllt'I' ı.rnŞıa pf. ~tıp!ıi Sal.bağ llaZlf' mal SiZi' lazım o1uf' .. iı' 

'' '' 
S:ltış koopt>f•ılifi 
Urfa T. 

.. . ' " 
~iikrü Diyap . 
isma i 1 ~r. 

(\~ıııit "•~ A.i c' f. ·Aziz S:ıı·r:.f c f. 
~I. Sipahi \' t~ Harnaı.a ıı ILıeı Ydlı~ıt .. r. 

• la rmızı, ıl~flerk1' 111 

'' ~, f 
· · m·ı;;uz·ı I • nıiİ~t>llith<;ıwıuizB '1 ...... ı l :""' .ç - ,, 

lo !!iİ n Z. 'ti. i. T , • ılt·ı·i ııiz. · .., . \ 

,, " v. • fi •f' ilf'V; kj{'ljl al ., 1 
l I f'I ı azır ,, • ılt·flt r lt>r şı~, ıa I~ 

• tin V(1 kullarıışlı 0 

• • • 1 • • 
• r~I\ cıt t;ntr. 


