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Cumhu iyetin 11 inci Yı 
----- ~ -

Mersinde Emsalsız Tezahuratla Kutlulandı 
Şehir baştan başa renk ve ışıklarla donatılmıştı. Gece şenlikler 

yapıldı. Mekteplerde inkilap Sergileri A çtldı 
Cumhuriyetin on birinci yıl marşa çala) ordu met paşa mektepleri çok büyük 

dönümü Bayrama şehrimizde ilk defa kahreman 'Askerle- bir intizam ve alkış tufanı için 
emsalsaz teıahürat içinde kut - rimiz baslnrında yüksek değerli de geçtiler. Mektepleri idman 
lulandı. Giinlerce eve) başlanı- Zabitleri olduğu halde çok mun yurdunun muhtelıf Spor kulüp· 
lan bayram hazırlıkları bitmiş tazam olarak geçtiler. Askeri leri Terziler cemiytti takip 
şehrin her bucağı ağaç dalları ayni intizam içinde jandarma etti • 

bayraklar ve muhtelif renklerle mektebi efrada takip etti. Bunu Meydana dolduran on bin -
süslendiği gibi Halk Fırkası müteakip muntazam geyinmiş lerce halkın Y• şa sesleri ara -
muhtelif müesseseler ve cemi - Polis müfrezesi geçti. sın da bir alkış tuf am yükseldi · 
yetler tarafmdan otuza yakan Askeri geçit resmi bittikten Bedialar geçiyordu . 
tak kurulmuştu. sonra Bando yerini şehir Bando- Önde Tayyare Cemiyet inin 

Daha sabah erkenden bü - suna bırak ta . Mekteplerin ve hazırladığı be dia geçti. Her ta-
tün bstk sokaklara çarşılara cemiyetlerin geçit resmi başla - rafa kanatlarla kapatılmış oto -
dökülmüş ve herkes büyük bay- mıştı . Çok iyi hazırlanan ve mobilde Türk Tayyareciliğinin 
ramı kutlulamak için tatla bir giyinişlerinde bir intizam oku- ve kanat hakimiyetinin tam bir 
!heyecan ve sevinç dalgasına nan Orta mektep izcileri bun- timsali vücude getirilmişti . 
atalmıştı larm arkasından beyaz bülüz Hilalaahmer bepiasa bir ara-

Saat dokuzda Vilayetle res- lacivert eteklikle yeknasak ge- ba üstünde gayesini bütün 
mi kabul yapıldJ ve Vali vekili yinişli Orta mektep Kız lale - canlalığile anlahyordu. 
Mit at bey tarafmdan tebrakJer besi ve yine Orta mektep Er - Hirnııyei ..:lf aluı bediasıda 
kabul edildi. Bunu müteakip kek talebe başlarmdai muallim- yine ayni gaye ile manalandı · 
toplu olarak Cumhuriyet mey- leri olduğu halde geçtiler. Sıra ran ince bir zevk eseriydi. Be -
danıoa gelindi. Meydanın or - ilk mekteplere geldi : dialardan sonra Belediye Etfa-
taaanda kUrsU kurulmuş yapılan Cumhuriyet, Çavuşlu köyü iye arabalara geçti ve onu taki-
kroki ftzerine Asker, Jandarma mektebi, Çankaya, Gazi paşa, ben de Halk Fırkası ocakları 
Polis müfrezesi, hk ve Orta Kurtuluş, Necati bey, İnönü; ve halk geçerek geçit resmi 
mektepler cemiyetler farka Kaya tepe, Köy mektepleri, is - hitamJbuldu -Om si 2. dde-
ocakları Halk yerlerini almış -
larda 

Saat ona onl<ala Vali vekili 
Mitat bey Alay kumandanı Sa
dak beyle meydana gelerek As
ker' mcktcı>Jil~r ve halkın çcv -

rele<lili sahayı dulaş!lrak ayn 
ayn bayramlarına kutluladılar. 

Bundan sonra şchır Bandosu • 
nun çaldığı fstikJ fıl marşilc me
rasime başlandı Çok sürekli 
alkışlarla biten marştan sonra 
meydanı kalpleri coşturan bir 
heyecan tufanı sardı. 

Asker Jandarma Polis ta - ı 
rafından Cumhuriyet marşı söy· 
leniyör ve burada heyecanına 

yenemiyenler '' Var ol ol yaıa 
Gazi, Cumhuriyet,, sözlerile bu 
içten gelen coşkunluğu bir kat 
daha arttmyorlarda . 

Mırı bittikten sonra Hakka 
Kiznn bey kUrailye gelerek 
Cumhuriyet bayramının ehem -
miyetini izabhyın ve bir çok 
yerinde alkışlarla kesilen içli 
bir hitabe söylediler. Bunu mU

teakip Orta mektep talebesin
den bir hanam kaz ve bir izci 
efendi pürüzsüz ve selis bir 
ifade ile iki manzum• okudular. 

Nutuklar bitmişti. Alay ha
rekete geçti. Ve Geçit resmi 
başladı. Cadde fizerinde kuru -
lan tribünde Vali ve Alay 
kumandana beyler mevkilerini 
aldılar . Aıkeri Bando biltlin 
kalpleri coıturan bir 1reçit reımi 

Bayro.m mD11astbtlı)·le Süslenen Taı•yarre Cemiyeti Bi11ası 

Dahiliye Terfii 
JQ -

Vali vekilimiz ve 
Tarsus Kaymakmi 

Terfi Ettiler 

lltr sme o/d1ığu gibi bu sene de 
C11mhurıJ ti ba;•rıımı mDnastbetile 
Vali, Kaymakam ve A1ü/kiye müfeı
lı~ltrinifl ter fi listesi Dahiliye Ve
klılı t111u nfşrtdilmişllr. 

/Ju li~trde bllyük stvl11r duya· 
rak oku lufumuza elJre Silifke 
Kaymakamı ve Vali Vt/1.//imlz Milat 
/Jtylt. Ta sus /(oJ•makamı lfijzi 
Bt)' ürliııcn sınıf/an ikinci smı/a 
terfi tlmlşlttdir . 

DeJ!trll idare amirlerini candan 
tebrik tdmz 

Recep Bey -·-
f nkahlann Bayrammı Kutlula~ı 

- .. _ 
CumhuriJtl lf11/k Fırkası Umu· 

mt l(cWbi Recrp llt;• fırka ltşkilfı
lına şu ü/ J'azısuıı göndermlşleıdir : 

Ell bD;ük mllltl bayramı, bü 
tü11 /ırka arkadaşlarıma kullu ol· 
sun, lıayat ı•t kuvvd bakımından 
bir rol olan bu Ştrt./lı yurt Cumlt11-
r/J'tllt. ve CumhuriJ•et/e J'Üks,.l:ii Bu 
büyük eseri Bü vük Önderin ardmda 
basaron mlllttin lJzü o/art Fukomız 

On birmci yıl dlJnümünde en s cak 
kıvanrduJ so J eridir. Başlarıntz da· 
ima bü>ükltrln btraberli/i11e J'ÜrO J e
etlt tn yüce ştrtflt yüksek .. olsun GT· 

ltadaşlar . 

Do a Mahkemede 
Türklüğe ~a~acet e~en ~a~mazeli.n nıu~akenıesine ~aşlan~ı 

Efkarı umumiye davayı yakından takip 

ediyor. Muhakemeye yarırıda devamedilecek 

Mersin C. M. umumisi Şeref B. 

l m.tık P111an J'OJ'/as111da Tiiık· 
iliğe /Jakarrı etmek cllrmlJ h nuız111111 

ve mnku/ b11/una11 Madmazrl Data
nın multakrmrs111r bıışlandı. 

lir r ı l liklme dt/!trli rtıs Şevki 
8 1111 rtj'OS'f11tdr dz,ı 'itmil/a /-la

', 1 ı r Rannz il > / rdeıı mıirtkk /1 

l.11 < li ı mi 111 i ' ut! r umı utİ ı 
Şerı/ lll'J t J! I rtı ı ~lrHil . 11tıtıin 
dttS il r/kıuı U'Tll/ 1/(jtS.111/ J' km· 

d111 (" • tı v I gtl ~ 11 l , 11<' ıırı 
dor • 111Jı b klrı oı lı. dı • 

• f erit eme ka11la11 C( /, ı saı .. 1111 

nuı•k ı tıl/./1111 tıklım 1/0/11111~ ıe b r o 
kadı11da ti ııltJtCJ korıdoılaıda kol· 

km J11 tamponlar ve pek çok hamm
/arda bu ka/abr.lık arasmdıı göze 
rarpt)Ofdll. Dora '..bir jandarma l't 

f!aıdtJ'Olllll rr/akotınde geımldi 

m1.1z11un J•tri11e f!t'(ll. 
~1admazelin bir ltf)'tCOll gt{lrdidi 

ı11valet111i ılıma/ tlnumiş olmamakla 
betaber soluk ylizii11dr11 brllı idi . 
l.arivtrl bir ~/bise gqmiş a)•ak/arı 

roropsız rlma'ede be)'az bir ra11ta 
vardı. 

Türkliif!e lıakoret cürmiJ'/t maz· 
11u" olan Mndmauli11 mtidaf aasmı 
Aılüıııı Barosundan lllwml Htrstll 
Barasu11dan 1 ltl(ıl Kemal, Balıı 1, 

Salup BeJ ltr deruhte etmi~lerıll. 
Mutat so ıu/a,Ja Dora11111 llil

vıfetı ltspıt edı/di ve bu11unlo 21 

yoşltmn ta, b klir okur J•ozor 7 iirk 
tebası oldu/!u ı·e şımdıre k dar malt· 

• kıimıJ t.li bulu11modıffı aulaşıldı. ilk 
tahktk 1t r.l'fflkt C kUl/(/U J1u11da hll· 

Msa olarak ( f-ındık Pmarı vayla· 
suıda yabancı dlllerle ko11uşfuf!11 ve 
orada b11/1111a11/ar tara/11ıda11 lzcıbtr 

ö11dtriltrrk 7 flrkrr ko1111şmnsı İ(lll 

ılıtarat/a bulu ıulduf!tı bu11dan bıraz 
soııraDoramn köprJ!ın111 bo u a ı uıatak 

c f Ürk(t ko 1UŞ .t t/td 'f/ 1 fJıaSI bir 
rok şahitler t ırafı 111.iıı 5, yltndı/ı ) 
J, zı IJ'ımlu tr ak 0~1111dukta11 SLJ a 
rt is Ş vl.i Beı ıarajuı lali ısttrı· im 
b. ş 11Jı : 

- S 11 Tw klutu taltlur rt11u:ısın. 
/-1, kkm ta J aı t/1.. 11 talt/akat rı•ra/u 

o .1111 11 Nıritl lô)'lr. J, pim ? 
/Jm t ı•,t/u ıfı.d · ı• rı. "' . 
\.1 ık 111 d ,,, f ıııfr ı•uecek:;m. 

m le l w 1. lııb1tJ tllmleJ "" • 
/\ısıl 1 (11 J.ııilf ı la lıkır ederım. Aı.· 

11r.m ba11a 1 ürk(t ko1111ş dedi. 

Ocı ı i ıkıııcı Sayf ad.ı-mışt .. IJıllwssa Dorayı uzaklan J a· 
-=-=~~~-=-::~~--,~-=:-==~;:::=-... 

Türk Büyüklerine 
Halkevimizin Tazimleri 

Cum/wriJ'tlm On biı foci J'I dö· 
nümü boyıamı m011asebdtle lfalktıoi

miz 11amma Reıs ~tans11r Bry fa· 
rafuutaıı 7 ürk 11/iıı/iklemıt (ekılm 

trbrık tdgro/larmm surt.tleri şun· 

/ardır : 
Rtisicümlwr Oazi Mustafa 

Kemal lf azrlflerme 
En ulu budun barrauwnızı coş· 

kım ı•e lıt~kın şmlıkltrlt Cumlıurlyet 
ala111nda kutlu/aya11 ı•e yilce lhıde

tımızi tıı sıcak stı•gl ı•e derm :;cıygı· 

farla anan b111lerce A1trs111 lıalkmm 
ı•e etıırlltı'llfl so11suı m/1111,.t duygu· 
tarım vt sarsılmaz çlJz/Jlmez balf/t 
/ıklarım orzt)lltrim . 

l iiJ ık millet mt.cllsi Rtı t Ktiz11ll 
PGŞ ı llazrttl"rme 

811 [!Üll C11mltU1 l;rt a/a111nm 
ulu b Jı11m11111zı kııllulaJa11 b/11/er
ce mersıı. ılu111 bızltre armota11 
tdr11 ı•e acu11 ulusları arasmda en 

J üce bir yer illlmamız irlıı geceli 
gündüzlü ralışaıı btiylik mcclısimıu 
so11s11z mmhet duygulanm 11/aştırı· 

rım Eft11dim . 
BiiJ iik Başvrkılimlz ismet Pa~a 

lfatretlrr111e 
Ulu Cumlıurıyet ba;ramınt bm

ztrı glilul1Tw111ş co k1111 şmlıkl,.rle 

C11mh11ri; et alıwı11da kut/11ill)'a11 
bmlerce mers111lıler111 mtmıtt durg11-
lan111 eş ız /Jaşvtkı/lmııe sımarıtt1 , 
efmdım. 

C. H. F. Umumf Ktitıbi 
l~tet./I lleyrf uutıJ't 

811 gün ulu baJ•ramınuzı kut/u
lamak ir/11 Cumlturiyel ala11ma sığ
llllJ'Oll kaJ 11aşa11 ı t. /aşarı J'liCl ülkli· 
/erimiz tlrafmdtJ fopla11a11 çelik hı U· 
lorla ulu llfllierımize ke11elletu11 J!U•C· 

llti11 ı·e b/11/erce mtr iu{ılr.r/11 tn sı. 
cak srvgı ı•e aygılnrt!il a i ~tfımıze 
ulaştırmm E/mdlm , 
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Açık Mehuslu~lar için intihap Yapılacak. 
~--~~~~~~--~~------

Ankara "Hususi,, Meclisin önümüzdeki 
toplantılarından birinde acık aza/ıklar icin , , 
teklif yapılacaktır. Münhal dört azalıktan 
birine sabık p o s ta telgraf umum mü -
dürü Edip beyin namzet gösterileceği söy
leniyor. 

Memlekette Cum~uriyet Bayramı Şenli~le Kutlulan~ı . 
Ankara "Hususi,, Memleketin her tara

fında Cumhuriyetimizin on birinci yıl dö
nümü bayramının büyük tezahürat içinde 
kutlu/andığı da h il i y e vekaletine gelen 
yüzlerce telgraftan anlaşılmaktadır. 

Kemalettin Sami Paşa Beri in Sefiri Oluyor . 
Ankara - Tekaüt edilen kolordu ku -

mandanı Şükrü Naili paşanın merhum Ke
malettin Sami paşadan inhilal eden Berfin 
büyük elçiliğine tayin edileceği kuvvetle 
söyleniyor . 

Tür~lere Hücum [~en Bulgar ~etesi . 
Bükreş -Vakıt- Bir Bulgar çetesi kalay 

vilayetine tabi grincik köyüne hücum ede
rek türklerin evlerini yağma etmişlerdir . 
Vahayı haber alanjandarmalar çetenin ta· 
kibine çıkmışlardır . Fakat çeteler bomba 
kullanmak suretiyle ormana kaçmağa mu
vaffak olmuşlardır. 

Cumhuriyetin 11 ci Yılı. 
•••< 

- Birinci Sazfadao artan - 1 

(h~cit resmirıden sonra 
• 

alav kısla caddesiııi taki . . 
ben çarşı içindt\ıa \'e hii
ktimet koııağı arkusındarı 

doluşarak Silifke caddesi 
iizeriu<len Cu mlıu ri \'t'I 

" 
meydanına gPlnıiş ve ora
dan dağ1luııştır. 

Ctı mlıu riyet nrn~'da rn n. 

daki merasirudeıı sonra 
Yoğurlpazarı ve giinıriik 
mevda nına konulan l la 1 k 

•' 
kürsiileriruJe muhtelif ha. 
tipler heyecanlı hitabaltH' 
<le hul11rııuusl<ırd1r. • 

Öğl~deu ~oııra saat ı 5 
de ilk nH· ktflpl~rc.le tertip 
fldilen inkıhip SPrgilt~ri 

Vali vekili ~litat hP~' tu
raf1nda11 ncılnııştır. 

• 
. ,\Jpk lPplerinıiz hu SP.r-

~ilr.rde inkılahırı hüliin 
(~serlerini komprimeleş 

mi~ şekillt·H·le çok i~· i carı 

lıı ra,lı rııı ışla rdı r. 
GECE TENVİIL\ T : 
Gt1CP- LPrıviratı da lfor

SİIHltt lı e men lıf1nıerı o-
1nuncu vıla \' akın hir şe-
ı> .. ... -----· 

killerle yapılımşlır. Bütlin 

ça ,.~ıl. ı r· ı·c ~ rıkli <ımpulhırla 

donalı 1 rıHSl1. Bil hassa ten-• 
v i ı· a t i ç i ıı d e L i m a n ~ i r k. P. l i 
Ta~·yare c• • nıİ.H! lİ, iş han
kası v t ~ lıiiklinıP.l komığı

nı rı çok cetzi p hi r hususi
J rli \'ardı. 

Suat 22 de Cu ruhu ri
yN meydarıında toplanılmış 
w~ orada sövleuilerı ıın-., 

tuktun ~onra fe11P.r ala~ ı 

hareket etmiş ve giindiiz 

alayrn dolaştığı m:ılıullP.r

d~n gt1çilerek . Cu mluı ri yet 
ııwyd :ımııa ~elmişlt>rılir. 

Top atıldıkları soııra 

liıuarıd.ı hulurıan vapur
lar \'e fahrik:dar beş cla
li ~a fasılasıı Ş"kilde d ii
d ii k çalmışlar ve her ta
ra ft:A havai fiş t- 1\ ı,~,. a tnıış
la rd ı r. 

Y i ıı e hu b ih ii k ~ ii n ü rı 
~ . 

gecPsirıde llalkP.vi l('msil 
konıitPsi tanıfııadan bir 
ruüsa'nıere Vt~rilmiş ve 
Tiiccar kuliibii rı d~ de da
vetlilere mahsus olmak 
üzere bir balo tertip edil
miştir. 

Doranın Muhakemesi 
- Birinci Sayfadan Artan -

Beu de allalı helasını 
vP.rsi ıı hu k öpr-k ya hıız 
Ff'a rısızca :ı nla r Türk er. 

• 
, arıldnwz dtıdim. 

j Burıdan:sonra şulıitle~irı 
ı dinlenmesirıe başlandı. ilk 

th•fa olarak zirai kradi 
k oopPn:t ifi . mlichi rü Ali 
Sal~\halliıı hey çağırıldı . 
lliiviyr.ti lt>spit edildiktt~ ıa 

sonra Dora ~· ı la ıııdığıııı 

sö~ 1t~yi11ce ma tmazd asa 
hivctı,~ baitıı·ılı: . ·~ 

- Ben onu tanıma~·o . 

rum. O da beni tarıınıaz 

d<·di . 
Ali Sa l.daauiıı lwy ~o . 

rıılaıı · ıı : ıllt~ l'I ! ~ıı cPv:ı lıı 

vcıııli: 

-- Bir Cuma gii11(i idi. 
Fıııdık pınarı yay !asında 
kaln'tHle alaiyrli zacle ~lu~ 
ı a fa, v i layc!l .~neti nıe rı i h:ı~ 

kalihi Şı~vkeı, BdediyP
k ~\ti h i A l ı nı f'l lw \' 1er1 .-. 
hirılt~ l>t~ıı dört ark:ıdas · • 
azıııf ovrı11vorduk. lc••ri\'P . .. . . 
kal a balık hir hirisıvarı ~11 

• t 

I' 11 h 11 ~ i ı· tİ i . \' ıi rı la n ıı da . 
111 i ~afi ..ı I' r i d.. ,. a r d 1. Y :ı 
kıııımızda bir masaya O-

ıunlular Fransızca \e arap 
ça kaıııışıııaya ba~latlılar. 

Biz Türkç.~dt•n ga~· ı·i dil 
lerle koıı usaııları ikaz n\ . 
t•~rıvir t~diyoruz. Bu t•sııa

da tiiccm·d:ırı Siikl'ii di-
~ 

yap )' a nınıı t.a gP.1 nı işli . 
l\a rısı da bu grubun içi rı 
clt~ 0Muğuııcla11 keııdisiıu·: 

İclP.r~ııde sizirı Jıaruıuı . 
• 

rıızda var söylw\· irıiz Tiirk . . 
çe korıuşsuıılar dPdiıu . 
Şiikrii Diyap gilli ve si>y
ledi. nuriurı iizef'İne fllal 
nıazd köpttği a)' ağı iiz·~ 

riıw alarak : 

«- lla)' Varı köpt·k Tiirk 

çe konuş)> dPdi. Hu söz
lt:r l1illelinw eu ağır bir 
hakart'I. olduğundan nıii . 
dahale t~d•1 CPktiuı. Arka
daşlar ıınui olılııLır. lh~s
mi bir şı!kildt~ tıil olduğu 

m~k a ıua ruiiracaal t>dilnw 
sirıi mu\'afık bulduk. 

O zamara fırıdık pmarr 
rıalıive • ıuiitHirü fbrahiıu .. ... 
he\'~ arılallık. Cu ruhu rh'el 

~ . 
}liiddeiumumiliği beude-
nizi çağınla. Burada söy· 
lediklerimi avnen sövlt>-

., w 

di;u.» Salahallin beyin bu 
ifadesine karşı matmazele 
bir şey diyeceği olup ol-

uı:ıdığı ~or11ld11. llatıuazPI: 

- Allalı brlasıııı ver
sin bu köp k Tii rld;P an
la ıuaz decliııı. O vakıl işiı 
ıuişh•ı· de ıaiye söylemP
ıuişlt•r. Beıı o zaııı a n Nec
det beyit~ - itltal:h giim
,. ti :r İİ il ı İİ d iİ I' iİ - ~ O il U ŞU-

·' ordunı clt>di. Buna kar. 
~ılık Ali SalalıallİıJ lw~· 
t'Vf'lki ifad.-~irıi t.>ktaf'la 
y a r :ı k r .-s ıı ı f ıu ii nı c a a ı ı 
mu va fı k lw 1 d ıı k la rı sözii rı ii 
l.t•kr·ar·lad1. 

İ ~ i r ı c i ~ u l ı i l ~ ıı c ii n ı e n 

h;ıskütihi S••vkcıt bev ca-. . . ~ 

ğırıldı . lliiviyt>ti h~spit 

·~tlilıliklı~rı ~onra malma
zııli ıaııı~· oruıu demesi 
iiz.-riııt ~ ruatıııaz~I lt~ kr;ır 

hiddt~llPrıdi . 
- Beu onu lanııuayo

rum oda lwrıi tamnıaz 

dt~ye bağırdı. GayreLli a
vukatı IJilal Kemal beviu .. 
ıl1ıarı iizeriııe suslu. 

s.~, kPt ht~\' Ali Sala-. . 
lıatıiıı lwyin Vflrdiği ifr-
de_,,. tıpa ııpa uyğurı iza
lıat vf~rclikL ı· u sorıra Oo ... 
ı·a rırn U)pPği rı i rı haşı rı:.a dör·t 
dt·fa vurarak : 

«Tiirkç~ konuş)> t!Pdi
iiiııi crfiriİf) Vt~ duvtlog~orıu ~ r') • 

SÖ.\ 1.-cli. 

Diğ~r şalıillerin Ala iyeli 
zade llustafa ve islele 
rı ıe u ı uru ..\ l ı 11w t, Bele eli ~· e 

ıuiift'llisi Eıuin be\lerin . . 
~.:ılalıallirı vt~ Şt~vkc~ t bt~y-

1 {~ ı- i rı i fa de it·,. i ıı i ley i t e ele ıı 
ilk ifadt·h-\ri okundu ve 
iiıerindt~ daha grııiş kalı

VPde~ i masa larıu nıe v k L 
irıi ta\İlt eden izahat ve-. 
r~reh lastik t>ltiler. 

~ a l ı i t I t~ r d P 11 n a h i y n na ii · 
diirii fbralıiuı lır.y g~lmc
ıui~Lİ. Jaııdarma karakol 
kunıandaııı Rıuiu onbası • 
lıadisn esııasıııda orada 
hu l 11 nm:ulığı rıı !'Onratları 
~üy lcrniltrn ŞP k: ide işi lliği rıi 

lıadi~ı~\'İ ıı:ıltirP- nıiidiirii-. . 
ıu~ söylediği ·1.aıua11 müdii

rlin tahkik:ıla başlamış 

olduğunu ö~renllii!iııi SÖ\' 
t .. _, t .J • 

ledi. 
Şükrii Oiyap Salahattirı 

br.yiu k~rıdisine şunlara 

söyle Türkçe konuşsunlar 
dNliğini Doranın masa
sına gilliğiıanıan bunu 
söylP-yemediğini karısını 

alıp uzak bir masaya git
tiğini söyledi. Şev~el bPy 

Maliye Muta~assıslın. 
A ııka ra [lhısu~ıj 

v I' ~ ~\ 1 f' l i l <l I' :ı f 1 il th• il ' 
·· )Sll 

pıf İlt! U tf!lkik hllrl. k• 
da y konı nıa ı·esuaı j§İ 
rıılt~ lwvvaı ı lar ,.erg~ 

• •• • J ki ıt 
rı u rı u u ze rı ıı ot' 

1 h~riııe tle\am etn•f:ı 
Fraıısadau Ct>lp Pt 

1
• 

·p 
mu ta lıassısl ar u·şrıl · 
. 1 - şr ı 

11111 oııuııa t ogrtı 

gtdt~Ct>klerdir. (Jllllllll, 

Lt• ;ık i ı• ırii rı 1 t~ rd ech~ 1 

~ ·fle 
lıassıslar la ruuk:.t' 
pılacaklıl'. rrl. 

ll uta h :ı ssıslar 
. ,u:ı 

11ı:ı li ve~ rıt~zardı rı 

ıı:ıkıli' f~ ı!ıiidiirii 'ff .. ~ 
· ı ·· rh1r: .. 

da l u ı ı ı ıı ıı :u ii ı ti ~' 
nıcrısu p iki zattır· J 

k • ı . 1 .. .. 111' VP a eıı rnturı 
1 • 1 

Lt·şkilatına bir ıarı111 

.. o~ıı 
parak ltılkik tıur ~ 

rafrndan nıuJıtefif t• 
hakkında istenecek 
v~ şifahi maltlrııal ~: 
halın acele olarak 
uıesini bildirmiştir· ,_, 

Müderris Oolıl 
Raşit tahıitı 
Kırk iic serıt>lik 

tılıhiyeye 'sahip o~~P 
st~ kiz serae tıp (akli 
tt~driste hulurıaıı ·~. 
m~luıilel şnlıreti h31

,. 

ve asahi lıastahkl3'b6f 
Dr l\uşit talısin ·ıJ 
üc ırün icin gehrİ 1111 

..& • ~ • dl''· 
idi bu kısa ikanıe 

maıırndan istifade 81111 

. . ıe e 
alakadara tavsıJ' tıil 
kışla caddesinde 98 

hi yt~ yarımda do~tor,i 
beyin muılyerwhM1~ 
lı a ~lalarını kabul e~ 
ui is i ıtik mr.11ırıu 11 

• ·-- - fıt 

.. l ~· "' ıuu vace w esna~ b 
, .. 

tarafla haşk:ı uıa~.'r 1 
nıadığını zaten b• 

1
,111 

ilerirıiu u~uruuı .. 0 pi 
SÖ)'liyert•k Şiikf'll ' 
o masadan uza kUl 

d ığım hi lcl i rd i · ~3• 
lhıruhuı !ô'our:ı ~ ~· 

avukat Sahip beY ı 
. . ~ıl• 

llllll Jl7 lfıClıl1 

.. re son fıkra~ırıa go dİ .. . . ,,. 
11111 talıliyesiııı ıs b" 

HeH~Li hakirııe e 
üzeri ,;e m iiza k er~~,.r' 
ler~k ou dakika ~,iti 

Ş8 1 
ğP-r gt·d mey~u . JİI 
celhiyl~ if:adeler! ~ 
diktt n sonra bır tıl 

· ı k .. 111 
\' t ~ rı me uzere ı .. ,, 
menin l Teşrır11 I'~ 
şnmbe gününe ~a 1 

diğini tebliğ elli• 
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Bel g r at tebliğlerinin kiymeti 
Biikrt~Ş'le çıkan "L'ln- lsilya ci11a)'t•lleri11in mP"'n

cJepouılaııcP. Hounıaiıw,, lı~· ··ıleriııi lPshit etmek 
BelgraL'la lopJıırı:au BLJlk:uı iizre LP~riki uwssi VctZİ-

Mersin 
Piyasası 

İlilafı dainıi korısP.yi ile fosi tliiştiiğiirıli il,.ri siir-
Kiiciik hilaf nwclisi la- uıiiştiir. O l:ırztla ~· iirii-
rafı;uhrn ru~şrPılilerı lt·IJ- melitlir ki hu hey11t·l111i-
liAleri mevzuu hah· etle- ı .. ı hart1 kt~l ıwlicesirıcJe 
rek tliyor ki : bu gil•i ui~cısılarm bir 

"lla lihazır alıvttl kar- tltıfü dalsa lt>kt•rriiriine 
maui olacak liiznuılu le-

K.G. 
Pamuk ~ksprt>~ 

fa fit> 

Kapu maJı 

Kozacı parlaj(ı 

la ne çijJicl i 
\'erli • 
Beyaz yap;tL 

K. s. 
44 
39 
36 
34 50 

2 25 
? ... 

53 
ş11ıs11ula bir birinin ayui 
bu lt>hlıfllt~r husu ·i hir 
111a11a \ ' I havi lmluuuıak · 

clabir de ittihaz ecJilıiıiş 

hııl u ıı ıııa lıdı r. 
.., 
u cıuı 8-:>0-. 

tac : ır. llulıakkak olan bir 
Ş•~y varsa, o da bu teb 
liğlurin, heyn~lmilel kon
fora uslar so111111tla nt·~ rt~

cJ i 1 en h\VP.llil\'111 ht•\aua-
w • • 

t111 elw111111iytıtİnlJe11 çok 
fazla . hir ld~ uıtıli haiz 
oldukları kt•yfıJelidir . 

IJelgraL'ta toplana11 lla
riciye Nazırları, Marsilya 
suikastrna lt>kadiim fldeu 
vekayii lf'lkik fld~rP-k ya 
pıla11 tahkikata ittila pey
da .,~ lt•tJikLPU \' t~ haş -
laugıçlurı Yugo ·lav~a ha
ricinde arih urette lfl -

hit olumıltil~u nıP~'uli 

,·~tlt'lri ölc&iiktf>u ~oııra 
• • 
ıamaıumızıla haki~i hir,, 
h..ıyıwlnıilt'I uııarşı'nm , 

nae vcudiyeti , ılt'lİct>siue 

varmışlar v~ işl~ılt'u ci
ıun ~liu harid İ\• a etle 

r • 

• ılakadar oltluğuuu h~ya11 
etmişl~rdir 

14"ilhakika, uzun hir 
uika tlar St>risirıirt milli 

birlikleriui lt•uıin etuıi; 

hulumıu vryalıul ruıille

fiklt'rİu sullıpP.ru~r icra -
alma devam 11Jfl11 clevlt·t· 
ler ricalindmı "" yiiksrk
lttri11i11 h a y a l ı 11 a 
lultirue CPk ..... i lwrk .. si • 

EğP.r K iiçii k itil~ fııı h:ı 
lekHfi uaz:ırı clikkalP- alm-

Fasulya 
Nohuı 

maz~a, Şt•railiıı mahİ)' Plİ "~rcinu·~~ 

iıih:ırilt·. cok ~·ahim ilıli - Ku~ \enıi 
• • • 

larlanrı \ iicııt hulması ço~ Kuru tl:ırı 

Çeltik 
TPhliğirı ikiııci kı~ıuı 

Yula( 
lı. 1111 İl'•~ kiiçiik itilafuı, 
tPllıiş h:ırPktıtleri uetice- Acı ÇP-kirıı ... ~ içi 
siudt>, k~udi ·irıe çizdiği Toz şek•!r 
~·olt.la11 itire1f el111İ)rc••ği11i ltahvP. 
tasrih ~ylenırkteclir. Çay 

Hu ziinır .. yi nıalem~ Kalay 
gark Pcl1111 lıadistıler ne- Bahar 
ııce itiharifo hirliğirıi VP. Arpa .\ uadol 

le auiitfiirıii daha ziyade » \ ~rli 

lak viye etruişlir • Kii~ük Piri11c 
• 

iLilaflar, Kral Altıksaıulr Kara hiil,~r 
ile rP.i Bartu tarafmdan Nişadır 
vaz edilen ve biiyük bir 'k' · 

ı 1 lllCI 
feragal ve azim ile tak ip Mı ır darı 
olunan ulğ ve leşriki me- Ç .ı 

s ila 9 
4 50 

8 75 
6 

4 75 
6 50 

2,97,50 

27 50 
~8 25 
ıoo 

240 -~aO 

ı 88- 190 

90 

3 

3 

i6 

85-86 

16 
23 

b 

3 

50 

50 

• • • cJ d avuar 
saı sıva etme evam e e· 

.. a .... ••k· ' ·10 L. •o K ~eklir. 1aac1ı11,. ~ ıra -t • 

Şunu da ka) dedelim li • • ecnt!hi ~3 Lira 
lt>klifin roman ya kralı • • ı çuvalı 20K. 50 
VP. Yugo lavya kraliyt>l Buğday f t'lrli 2 75 
naibi PrPns Pol larafm- fucir ·O tlı·ıa ı ı 

ılan Okuuurak ıas\· iye edH- f K k 
75 . 1 11ce ep~ 

u11ş o ması ~h~mmivetirıi 
50 bir kul cluha arllır~uak . Kahra » 1 

laclır. Linıorı tuzu 70 

----· ahuusafız~~ıirıl'. 2f> bu 

Nlbıtci Eczını 
diişiiruliirecek bir mahi- Ba Akıam Barsa T ılğrıflan 
Yeuedir. Hir hiri arkasına 11 iL P .d. . . a ~ nczane ı ır. 
Homauy:e b· şvekılı Duka, 

000 000 Avııııtıırva başvekili Uoll- r -:-ı 
fu. , Kr~I Alek auclr ve ~ .Şayanı itimat Bir g 

vo lluriciye Nazırı Bartu, İ Adam Aranıyor 0 

fikirleri lrrtıcl••11list'lerin j 
veya fıkirleriutt mİİŞ\Jhih Geniı bir •aha ioin 

derhal aoı laoak olan 
~alilloriu kurşunları ile bir da&ıtma evi ioin 

ölmtımişler midir T ıa yanı itimat bir ada

Her ıamaudara ziyade 
miil~~·akkız hnluumaklı-. 
~ınuı laz11u gelmektedir. 
Bhyle bir hir vazİ)'t'lle 

Kiiçük hilaf Daimi Kon 
seyi, IJilA istisua hiitün 
Devlellere, his ıyatlarrn
dan trcerriiı edrrek sii-
k ti netle ve ultıperverlik ; 
fikriyi~ mf'şbu olarak Mar- g 

•• ihti Yao vardır. 

(20) lngiliı lira
sı mukabi 1 inde ve mü
düriyet ten al aoaıı ta-
1 ima t üzerine talip 
emtiai tioariyeyi tev 
ıi edecektir. 

Müracaat Adresi : 
NOVELTY-COMPANY 
Valktaltarı·L. (H•Ualld) . 

• o 

8 

Jsla11bul 

25 - 10- 934 

Tiirk allumı 926 
i lerlin 625 . 50 

llolar 79_75 

Frank 12 --06 
l .. irel 9 - 28 

Liıırpol 
30- 10 934 

Hazır 6 97 
Vadeli 6-71 

" 6-68 
Uinl 4-93 

lııyırk 
30-11-934 

12-20 

İ L j N 

Mersin Jandarma MeUe~inden : 
.\iı•k tehiu Ekmek nıtı k a vt•lcua nıw· i ft• ·h t!dil miş 

olduğuııdaıı ı 1 ı. ci 'J'Pşrirı 1 clt'lı J 1 ı. ci Kaııuu 1 934 
tarihine kadar ~lt·kLP.hiu ıki aylık ihtiyattı olan (35000) 

kilı· ı·k111Pk pazarlık sıırcııilıJ sttluı alırıacaktır. p nzar

lıkhı ıhal•'5İ 3 - J ı - 934 larihiıw 111iisaclif Cunıartı ~i 
giinii s:ıal (ıs) de ~· apilacağırıılan lalip olanların vak
tmda ~l••klt·p Kumuıdaıılığrnda hazır buluıımaları \'e 
ihale giinii nelen evel htAr giin şa rl na nu~yi görmek 
i~l•)yt•ıılerirı M~kl~p K11mandarılığ111a miirncaaılart ve 

viiztle vedi hucu k 11111 vak kat lP-rui 11aılar1111rı ihaleden 
r • • 

evt•I llt~\''t>lt~ verilnwsi liizuıuu il:\11 ol111111r. . 2-2 

··~ ~~·· ··~ 151ıi1•• 1 DUNLOP 
1 D 

u 
N 
L 
o 
p 

D 
u 
N 
L 
o 
p 

Otomobilinize , Kamyonunuza 
bi•ikletinize daiqıa DUNLOP laatiti 
lınız • 

Çünki DUNLOP la atikleri 
İngiliz yapısıdır. lngiliz yapısınında 
diferlerinden daha sağlam olduğıin 
6ylemeye lüzum yoktur. 

;I .. llt>r~i11 '~ lla\·a li~i .\t•t1 1ıl.ılığı 1 
':! Oıner Vasfi ve Osn1an Enver 

::ft'J '9f:: 
1 Gcb haatalıkları 1 ~, -E H_f _M_[_ff _S ,-N,_ 

miitehassısı 

Or. A~met Mu~tar 8. 
hutiefa 1 lauhulıhın 

a velet eden GÖZ miİ
lehassı. ı ()oklor )luhlar 
B. yoğurl pazarında 

il a l a 11 «' cadth .. indt' 
Oollor Ah<lullah v t~ 

Mahmut hı~~· IPriıı nıırn 

y .. ue !::u\esiııclt•ki hususi 
ılttire!'iİntlt~ ha lalarım 
kabul etnwğ~ haşla 
ırnşlır. 

Muayeııe saatJarı: 

Ögl~dt>n Pvel: aal 
.. ıdzd~n on iki~·e öğle-

den . onra orıdörtdt•n 

011.,ekize katlar. 

Nüshası r> kuruştur 
--Abone) Tür•iye ffıriç 

Şeraiti için ic/n 
Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 
Altı aylık 600 1000 
Üı; aylık 300 500 

Bir aylık ı 00 yoklur 

GUnU geçmit sayılar 20 Kr. 

Yurttaş! 
Onpara harcarken 

bile irimin cebine git
tifini düf ün : 

\lilli iktisal \•i 

ln:ııarrur 'CPnıİ\'Pti 
• 
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G Ö R O Ü G Ü N 1 Ü Z E V Mesin Sulb 
1 

Hukuk Hakimliğinden : ı 
SAYFA : 4 

BU 

Kadı k6yündedir. 

'Ev sahibi olma'N 
için siz He : 

Bir .P.lyango 
Bıleti llın•z GÜZEL.. :BİR EV 
t 

~ -
benzer fakat II1er sabun bir Satt11n Sabuıta 

6lmaz Sabun ald1ğınızala: evela, 

Sabuncb sade Kaöri 

markaıına dilikat 

Sabuncu zade kADRI 

markasına dikkat 

8u Markah Sabuııilan Her 
Yerde Ar:a~Uilız 

1 Halkımıza her şeyden evel sıhhatını düşünmek gayesile bu 
ht!f'e FabrihamızCltı halis .yemeklik Zeytin yağından yapılan 

SABUNCU ZAD'E 'KADliİ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmıştır: 

SABUNCU ZXDE r<ADRi l1arkalı ~ahurılar TALI\ 
ve Silik~t ~ibi t.iluuıum zararlı ve va"ıcı uwdılelerıl~n . . 

( Toprak ) . 

aridir 

1l41E LKAORİ Markah Sabunlar cilde fuAJŞaihk, Letafet verir çünkü hilesiz~ir 

Mt•rsiudt' ·.-\ııkara ' l..okarıtası !"alıihi U:ıC'11 . ııı. 

oferıdiuirı dt!vlel demir yolları Fil~, o~ ıw 11: dif 
rıunıartılı Tt!vfik efendi ~levlıine ~ ikanı•~ e)le k 

~ y • r~ 

cak dava~ııım ıuiiddei alt>~·hin gı~· alıındn '~ r•' 
mu hakeowsi ııde da v:ıcı rsba hı siı h11 ı ive 0 3 

. jt' 
kıla <fpftpı· ihraz eyl•~yi~i ve miiddt•İ 'ıl.•·~. ~r.ı 
lP.lıl iga t i f.ı ed i 1 d iği f ıa 1 dt: gel ııwd iği gi lıı 111

111 
. l . k · ı ı .. l . . 1'

11 

ı t>lıaıt•ıuıs '•~ ıır ve · ı c e •ıonı m·m•~ıııı~ 
1 • :'°'I • ı· 

1 k ı . 1 1 • 1 1 • l .• , ..... ıı' 
ıa · l\ırH a"ı ıııu ıa"emeııın ~ıya Hııca 1(, • ·. ! ı l verih~n~k mulıakernerıi:ı 10 lt•şriııisarıi ~ 3 ,J 
miisadif CunH\l'tPsi giinü ~:ıal l l ı·ı· wlı~ 

11
0 

t • ~·· old11ğ11rıda11 hukuku u~ıılu nıalık«'uwld' 1 :
1 t ,, 

405 iııci nwddP.si nHıc.~ilıi11ct~ ilıh~ırııanıt>fl uı 
. ı e 

L.-bliğiııdt\ll İlihan~ıı lw~ gtiıı içimi~ iıırH, ~ 
. \ 't' ' 

v • ~ ,, nı i m u :.'ti la k ıı ı el a uı a l ı k P n ı ~ v.... .ıı t • l ıı ı '· s ı · ,ıe . . . , ., 
ki 1 göııılernwsi aksi takdi nlt~ ıınılı:ı kruıey•~ .. ~fıl!' 
bııliirıe karar verih~cı~ği vı~ hu c~lseıl~ lıll ~ 
lPc~ği telıliğ makamına kaim olm:ık iiıt're 
ilan olıırıtır. 

. Yerli ve Avrupa Her Boyda Odun ve Kömür 'I 
Ban~o la Bov.a 

Y:erli ve Amerikan malı 
sağlam, her ç e ş i t :. u 
Tıulumbaları , 

Her ·mikyasta su Burulan 
; Kün~ : ~orular ve ~ .. u n l ı a r a ait 

1 bilumum Teferruat , 
1 

Y:iğlı, V e r n i k 1 i, Toz 

/, ersin' de Kılıncoğlu 

==-======~~~=.:':;_....;._'~------~----------
Me rı sin ficaret ve Zahire Borsası 

• 

t 

i 


