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İntihap defterlerinde adları yazılı olmayan vatandaşlar vakıt geçirmeden intihap encvmenine müracaat etmelidir. 

iki gün sonra müddet bitiyor . . 4dı yazılı olmayanlar rey vermek hakkından mahrum kalacaklordır. 

İktisat Vekili Celal Beyin lHühim Beyanatı 
-------

T ış Ticaretim · z T eşkilatlandırıhyor 
Hazırlanan Kanun layi~alan BCıüK iılet Meclisinde Müzakere Edilecek 

mallarınıızın gelişi güzel elden çıkmamaaı için salış koopera .. 
tifleri teşkil edilece/,·. [(ooperatifler alıcılarla temasa geçecek 
iktısaı Vekili Mnhmuı Celal Bey bilhn sıt ı.u t:lılıke~ i gol önünde operaıiflere vermetti düşiinmii} oruz. 

lzmlr 'de bazı tUccnrl rın düşük fı· lutaı.ık tedhiılc "mizi ;:lm:ıktayız . Satış kooııeratıflı.:rini kurrn:ı~a le· 
yatlarla sat ı ş yapmak i ın bırlcştik- 1 ıcaretı ıeşkıll\tlandırmak hu şebhüstcn mııl\sal deminde bah~et· 
lerl hakkında yanlan haberler e ra· tedbirler im 1 meyanındadır. Bu hu· liğim müva1ene) i temin edebilmek· 
hnda şu be} ana ita bulunmu$1ardır: su ta h z rlan:ın L:anun l~yıhaları tir.Satış kooperatifleri tcskil~tı Ziraat 

Vekıller l ... yctindedır. Önümüzdeki Bankasına bırakılmış olan k edi • - Bu h:ıber esasen riddt bir 
yerden alınmıştı. Tevsık içın talıkık 

tınrirıi verdım . llır znmandınheri 

maaleı.ef b zı Hlccarl:ır fı}al dfişiir· 
ınek suretile atış ynpına~·ı bir ma· 
rlfet saym.ıkt:ıdırlar • Votııııdaşların 
~ok salıt ~aparnk Çok parn kazan· 
malarını anu ederim • Ancak bu 
müslah il nleyhırıe olmamak lazım· 
dır. Aleyhe olursa alab J çalışanlar 
kim olı.;rsa ol unlar bunların hare. 
kelini durdurmak me huri} etini his 
ederim OOşilk fıynlla at ı , fiyaılı
rın mtıtem ıdırcn rdılşmesın.! sebep 
oldu~u iı;iıı zOraın korkarak mali· 
yet fıyatından bıle nşar!1 satış yap· 
masını mucip olur. Bu hal ise mad 
dt zarar kadar m:rnevi~alın sar ıl· 
masıru intaç cd(bılecr~ınden mem· 
lt:keı ıçln tok lchlıkclıdır. Biz ise 

içtima deı1rcsındc BÜ\ ük Mılleı ınec· koope atiıl rıle hemahenk \'ÜI udük· 
lısiııde mü1 kere edıleC'ektir Tiiccarı leri ıal\dırdt: isıih al \e satış işi ,o· 
teşkilAtlarıd rma ı bu şCiyle t· savvur lun gi miş o • ktır. 
cdıyoruz: lira~ı Baııkııs•ııııı o :anıı:ısyon 

T"c rette mon pola t&r:ıfıar ola· layihası da cfi~erleri gibi lieycıi 
ma ız. Anc k mallarımızın gelişi Vekiledc tellcık olunmaktadır. 13ıınka 
gtizel r y ı arla el 1 n çıkarılmasına 2iraati silanse edecektir Yani asıl 
da razı olanı yız Bunun için satıs sahibi o ıın zür. ın kredi bulm:ısı için 
koopcratıfh:ri ıeşkıl ed cc~iz. Bu çalışacaktır. Züı, a üç ııcv'e nvrıla· 
kooperatifler nlıctlarla do~rudan cak ve bunların en başında da ara· 
do~ruy:ı temas geçeceklerdir • zisınin genişlıı"tıııden ziyade sa; i ile 

lnsıyaıiflerın tevlıt elliği müva· istıhsal eden küçiik zürrn buluna· 
zenesizli~i bunların fnaliyeıi tevzin caklır. Bu aureııe zirai ıslahatta ken· 
edecektır · dılıttinden vukua gelmiş olacaktır • 

Vekil Bey bu kooperatiflerin O:ıha tıaşL:a tedbırlcr ara:ıııllh stan· 
mechuıi olup o'mıyara$l'ı sualine dardızas~onu da zik1tddiın. Alıcıla· 
k:ırşı d:ı : rımız ı makul vasıflarını hı} in etmek 

"- Tış ticaretiın"ıi her zaman 11\ılmdır. incir, üzüm, yumurt:ı ve 
soyledı ~im gıbl ne rnoıopolize etme· portakal çiıı arkadaşlarım çalışıyor· 

C:i ve ne de leşekkQlü mecburi ko· lar . • 

Makedoı1ya Koınitesi Reisi 
ı ~uç:r fa~rikalan 

--------------~------~------------
{ rakra ~u~utlanmız~an Kansiyle HükOmetimize iltica etti ı 

Evela hüviyetini gizlemişti. Kırklarelinde \ 
İf anlafıldı ve latanbula sevkedildi. 

Bulıaristanda son ihlilili Mibailof'a kansı refaket ctmek-
mlUeakip teıekkül eden hllkü· tedir. lvan Mihailof hudutta 
met CStedenberi faaliyette bu-
lunan Makedonya Komitccile- ı 
rine kartı bir şiddet siyaseti 
takip ederek dağıtmıştı . Bul
gar blikum etinin bu fiddetli ta 

evvdi hüviyetini kf'tmetmiştir 

Mülteci Kırklareline getirilmiş 

ve orada kim olduğunu itiraf 

etmiştir. Ivan Mihailof lstan· 

kabine dayanamayan Make· bula gönderilmiştir. 
donya komiteıinden ileri ge· 
len luaa Bulgariıtan'ı terkede-

rek komşu hükumeti re iltica

ya baılamışlardır. 

Bir kaç gün evvelde Trak
ya hu8udumuzdan meçhul bir 

adamın kanıile İÇ1:rİ girerek 

iltica ettiği we hllviyetini gizli· 

yerek aadece mu ıaliflerden ol· 

duğunu ıöylemekle iktifa et· 
meaioe rapen komite reisi 
Mibailof olmaaı ihtimali nze 
rinde Charulmuıtu.Ajan11n d n· 
k6 tebliğile bu adamın lvan 
Mibailof olduğu anlaıılmıftır . 

An1cara, 17 ~A.Att Bulıar 
Makedonya komiteıi r islerin· 
den lvan Mlhailof hududumu
zu reçere" h6kiimetimiıin bi
mayeaine iltica ettiğini Trak
ya Umumi Mllfettiıliği Dahili· 
7e Vek&1etiae bitdirmittir Jvan 

Hu lgaristan Türkleri 
Büyük Tazyik 

Görüyorlar 

Bükreıten bildirildiğine gö· 

ı e Bulgaristan Türkleri g~r

mekte oldukları taı.yiklere da· 

yaoamadıklarmdan Dobrice'ye 

ilti aya devam etmektedirler 
Bir kaç ıün evvel yeniden 150 
kiıiden mürekkep bir kafile 
Utir~ "tmiıtlr. Zavallıl,. .. ır: be 

-... .. A1 ,, 

pan .. '\ J l'1 yoktur ve çok perişan 
vuiycU dirler. Silistre valiıi 
kendilerine erzak tevzi etmiştir. 
Tllrk kon,..olosbaneai bu me
sele il meşgul olmaktadır. 
Bunların masraflannı Türk hü
kümcti yaparak kendilerini 
Türkiye'ye nakledecektir. 

Çekme ücretini çok 
fazla alıyorlar 

Tarsus (Hususi)Geçen en6 
pamuk işleyen çırçır fabrıka 
ları beher 5 kilo pamuktan 
8-10 kuruş çekıne ücreti ah· 
yorlardı. Bu sene makinelerin 
yaktığı, kömür, yağ ve sair 
malzemesile amele ücretlerin· 
de bır f aılalık olmadığına gö
re çekme ücretleri beher kilo
da 2,5-3kuruştan alınmakta ve 
bu hal müıtabsilin zararını mu· 
cip olmaktadır. 

Pamuk mahsulünün bu ıe· 
•ne daha fazla olmasile fabri
kalara mühim miktarda para 
girecektir. Alakadar olanların 
ve bilhassa Ziraat Odasının 
hiç olmazsa geçen senelerdeki 
çekme ncretlerine be del bir 
fiyat tespit etmesi lb.1mdır . 

ilk Mektepler~e 
Kayıt Muamelesi 

Devam Ediyor 
lık tktc:plerdeı k yıl muamele· 

sine devam edilmt:kledir. ı\lekh:p· 
ıerin yeni talebe kaydetmedikleri 
hakkında sö»lenilen haberler yan· 
lışlır. Evvelce de yazdı~ımız gihi 
Maarff MUdUrlO~n hi~ bir talebenia 
mektepsiz kalmama ı için tedbirler 
a lmı~tır. 'ulnız bir iki mektep mil • 
te na diQ'er mektepler maracaat c· 

Aıneril{a Çiı1'e )1arclıı11 ediyor 

~inde~i milyonlarca GÇ insan AmeriKan ~uğ~ayı ile ~eslenecek 
Japon mehafili Çin'e yapıları yardımın si· 
lah tedariki maksadile olduğu kanaatinde. 

Vaşington17[A·A]Silah sa· 
tışı hakkında tahkikat yapan 
ny an komisyonundan reis, ayan 
dan M. Rye, Birle~ik Amerika
nın Çin'e Amerika buğdayı 
satın alması için on milyon ve 
pamuk alması iç·n 20 milyon 
dolar verdiğini söylemiştir Bu 
suretle , Amerikadaki fazla 
buğdayı satmRk ve Çindeki 
milyonlarca açı beslemek ümi· 
dile Amerika ticaretine yeni 
bir hız verilmiştir . 

M. Rye,resmi Japon meha- 1 
filinin, bu paranın hakikatte 
Amerikadan mlihimmat ve tay- 1 

yare satın almak için kullanıl
dığını söylediklt:rini ilave et· 
ruiştir . 

Santiagodö Şili (A.A) 17-
Vaşingtooda, silah ve mühim
mat satışı hakkında tahkikat 
yapıldığı esnada ileri sürülen 
iddialar,Şili memurlarının hay
siyet ve şereflerini kırıcı ma
hiyette telakki edildiğinden, 

hükümet Amerikan hava şir· 

ketlerile bundan sonra muka 
veleler yapmamağa karar ver
miştir. Milli müdafaa nazırı bu 
hususta hava kumandanlığına 
talimat vermiştir. 

Kiiçiik itilaf daiıni nıoclisi 

Rusya'nm Milletler Cemiyetine Ka~ulü için Rey Verecek 
Konsey toplantılarında devam ediyor. Orta 

Avrupa ve Tuna işleri de görüşülüyor. 
Cenevre, 17 cA.A• - !<ilçük iti· 

JM daimi meclisi dUn öıtleden son· 
ra tekrar top1anınış ve sonra bir 
t ebliğ neşretıniştir.Tebliğd? ezcümle 
denı ı\ or ki : 

c Konsey evvelki gün ve dün 
toplanarak ruınotmeslne dahil bil· 
tün meseleleri ve bu mey ında Sov
yd Rıısyıının Mıll tler Ctmiyeıine 

girıııesi1 şar:.. misakı, ekalliyetler, 
orta Avruha ve küçük itil!fın lıalya 
ile münasebetleri meselelerini derin 
bir surette tetkik t!ylemişt ir. 

Konsey Sovyct Rusynnın kabu· 
ili lehinde rey vermeye karar ver· 
m ştır. Ko nsey şark misakını sulh ıı 
muhafa:znsı temlııntlar ının tak\:he ı 
olarak ıe'akk1 -.:e bunun kısa t ır 
müddei zarfında akdini teınl'nııi 
eder. Ekalliyet muahedelerlnc g 1 ıı 
ce; Kilçük itilaf olan .. e r,eçeıı r.· 

neler müzakerelerine muhıdıf vesi· 
lı.: er c t3c;r ıh edılmiş hulunan hart:· 
kelini muhnfazn etmeklcdır . Orta 
AHupa ıne elesinde KonSl'} runa 
tı nvza ındftki bütiin devletlerin tam 
isıiklali bunları i!·ti adi sahada yak· 
ıasmaları ve bllkadar bütan devlet· 
lerle teşriki mesaileri hakkıııda kn· 
rarını )·en iden sulhan -. e muahed~· 
h·rle ihdas edılmiş olan nizamın 

muhafazası ıçin en UYRUn teminat 
tlr • ıhı:> et tebligde si ·aseıı bııaıer 
rık bütUn de ·!etlerle dostane mUna· 
ebetler tatbiki olan Konseyın 

den her t ıı!c:beyi ka)dedeceklerdır. 
Ka)·ıtlar kapandıktan sonra tn leh.e 
mt\Crdu mektepler ve sınıflara gö· 
re tevzin edilecektır. Bu sene talebe 
ka)d tnıeycn mektepler esasen ge
çen enedenberi kadros'J dolmus 
olup b'n vaıiyeli iıibarile \•eni 
şube n ma ına dn imkln eorOle· 
mcmiştir. 

Frnnsız.-lıalyaıı yakı ınasının bil· 
liln noktai naz aı c .. ıı şa} anı ıe· 

menni olan Küçük itilAf y ki şmn· 
sını ıntaç ede k maht)elle oldu u· 
nu mOşalıede tme old ııtıı bil· 
dirilmektedir . 

Bir Baytarnmz 0aris'te ~mü 
Cenaze rnerasimi a
ris camiindfl yapıldı 

Paris : 17 (A.A) - Dün Pa
ris camiinde Baytar yiizbaşısa 
Kemal Cemil Beyin cenaze 
merRsimi yapılm ştır. Mumai· 
ilcyh dört senedenberi Paris 
pastör müessese inde çalışmak-

• ta idi. Türkiye büyük clçir.i ce· 
naze merasiminde hazır bulun· 
muştur. Enstitü müdür muavini 
profesör Ramo ı müteveffaya 
ölümünden sonra takdir nişo· 

nesi olarak Ecnebiler için olan 
bilyük madalyayı vermiştir.Ke
mal Cemil Bey ruam basili 
hakkında laboratuvar tecriibe· 
leri yaparken yakalandığı haı· 
tal,ktan ölmüştür . Cenaıeıi 
muvakkaten Paris'e ırömlilmUf
tQr' Sonra lıtanbul'a nakl~di· 
lecektir . 

iktisat ve Maliye Vekilleri 
lstanbul, 17 "Hususi" Ikti

tisat Vekili mahmul Celil ve 
maliye vekili Fuat Beyler bu· 
raya geldiler ve bazı görüşme
lerde bulunduktan sonra gel·J. 
dikleri gün akşamı Ankoraya 
hareket cttil r. 



SRyfa 2 YE 1 \IEHSii\ J ~ EYLÜL 1 ~·11,4 ~ .\Ll _____ ..__ .................. __ ~-.:.......--. ---- -------.,..----------------
EDEBİYAT, MUHARRiR 

VE CEfvfİYET 
MAKSIM GORKI 

Yunanistanda 1Askeri heyetimiz dönd 
1 

Bi I' ~ r ua rda ol n l'ö ra k 1 mr \ 'Zil t1 ol cı ~ or. 
v1uha1;11er, hükumet- H . . f 1. • H . . • 
le anlaşmağ harar 1 eyet reısı aurettm paşa azretlen ıtı ~eyanat ver~dl 

nıiit•·rıa di' Prı lw~ırau kil- ~Jiin:e~,.~ ·1 .-~ıı :ı sırıda 
• • • 

c11 lıı,. ("ııc ;; • cı il dortru 11 ı•ıı c.• hir uıuharrir, ini · . . ~ ~ ~ 

ve ı..ı~ ıııı-tlı hir lıi~ay t• ~ iik ~iiılc>ı iıı z~~A \'t\ ira- 1 

verdiler . 
:\tiu:ı- llarhıyf' w zı . 

~ 

n J t)ıwl·:ıl Kondıl s. Ba~ 

;Rus ordusunda tam bir diaiplin var. A•lı 
afır hizmetler görecek ft!kilde yetiıtirili1 

v;ı~·ı lır. kt>11disiııtı ~ot·111uş .c1~si11ıl,·ıı doğa~~ Y•"l!~.'ic~v 1 

l: ır : rHı k u' Vt"t vp g11ıPllıgıtulPn 
\PkıJ .U. Cal.Jal'islP ,au ~losko\'a «.\ .. \ ı> -'fürk 

(ı~kPr i he\'•\ ıi 'ı. K:ılkco . . 
- ~ içirı hağırıyorsurı' ha hSPllİ. Bir dığPı· i, nıii-

lll İİ a k il t 111 el ti 11 S n il r a B 1 :ı : -
hııal rnlimessillerirıe şu ilı· hirlikl"" •;•ç,.ı·irı vapııruj 

ilı~ TiirkivPYe lıart•ktıl •~ l --

111i~ıir. llt~~·t:l rıhtımda o-
1 

Arıa v•~ habaııı n11 kav- 11+-k~iıl,. ;·i ıı lt•ııkillt•u cok · • hHyaııaHa hulnumııştur: 
lJetliıı? t•lt•m ılo.vdu~.uıı ic_·in, l\P- r ı ı · ı R · «-:tt. ,, :ı t arıs e eı-

- lla\ır. za !!İİzt--1.""<1.\li~·~r()k, PSP- " ı ı ..., · sicurrıhu r i 11li ıa H uwsP- -'~"'sa garnizo11 kuıııarııla
ııı, mırılaka icra komi
lt·si rP.i~i, harici\'•~ kom İ
St-rl iği mliııırs~illeri, sivil 
\'t• ask()rİ memurlar, ~· iiz

h:ı~ı Ern·er hP\', Tli rl\ h· •~ 

- Aç ı ısırı~ riııiu lurilıi 'az\fesiui hl- lt·~i hakk1111 la itilaf lıasıl 
- Ua) ır. 

usadın mı? 
-11.ı \'il". . 

-O la ide ne 
suı ı? 

isti)or . 

- lhğı rnıa k i~li \ oru nı. 
~iti· ... ~kil ,.e Pdiplerirı 

lıazı,. huluruluğum "ııgm 

ve dolgıı n hi r içti ıaıala· 
rırııla hı•n hu k iiçiik ÇO

cuğıı IHtlırlı.ıdrnı· Burada 
ha gı r·ı yorl arılı. Oi k k :ı t le 
diııli~ ordu m, fok\ıt, uilıa
ytıllt•, nıÜrı ı k:ış ·ı llWV'lU

UllUU Ufld P rı iharPl olılu
ğnıtı.ı :rnlaııı a k gliçtii., 

lfozı lwt iplt·r, kı~gınlık 

ları içirıde şu i11cileri sa
vuru vorlarılı: ., 

cdJuJ k icı i mai sa h:.ula 
• 

bizi gPÇI iği ne güf'e, hiz 
ediplt~rt~ arlık ~upacak 
iş kulmamıştır.» 

Bu !'Ö1.lt~r helld dt· is. 
lilıza içirı vt>yalıul kızgm

hk YP. lıiddPlle s<h IPıı· .. 
ıuişıir VP huııları hur <la 
zikr•~ımPklP lıic bir fa\' . . 
da \Oktur. Fakat hu lıiıl-. 
,tfıtiıı ~t~lwhini ar:ıştırarak 

hulıııa~ için hu11u k:ıydel
nwğ+-' ihtıy:iÇ vardır. 

NPdt•rı halasolurıııvoı·'/ .. 
Bu t ağı ı~ııı alar ıı i çirıdir~ 

N •~ is t t • ı ı h o ı ~ • s .. n, Pdt·hi)·atırı aktfı-

aliıt·yi g ''Ç ·c ğirıe irıau

nıı~o, yiılıut gt>Çmf'Sİ l~
zınıgPh c«"ğiııi dii~{iouaü

~·oru m. 
Edf•hiynı; cl<Jima, va

kahırı le. hil ederek bun
ları urırnntılPştir~rek, ter 
kip PdPrt•kten CP.fllİ~~l 

lı:ty.ıtıııı takip Plnıişlir VP 

lıic bir dt•vircl..-, hickimse 
• • 

mulıarrir<lt·n hir pH~·gam-

b~.r olmas1111 istik hali k.-·ş

f elnwsini islP.nı~mişlir. 
Hogiirı, saıı'aırn aktii

~lite ilt~ dalıa sıkı tP.raW· 
sı, devrin, Jı:ıyalıııa ~de

bivatırı cfoha nıii~~~ir ka-., 

rışması nwselPsi bahis 

ruk t•(ltrn n11ılıanidn ue 
olursu olsun , lt~ukitten 

kork maması lftzım ~P.ldi-• 
ği 11i süylPıl i . Faka ı. lw r 

olmuştur. Bu m~!WIP- mu· 
hal!fltarh~ miizaker~ edi-
ı~cP~Iİr . 

Fa~ul tığt>I' urnlıaliflı•r 

uokıai nazarımızı kahul İkİ nutu~ uazarı dikkati 
Ct>lbPtuıPdi. llt·r ikisinin 

f'lnı•·1.h~r 't' :.ıyr·ı hir nanı 
orl aya ko.vdu!ıı mH \'Zll u. - ~ zı~t gfi-itt•ı·ir1t•rst~ o va"it 
1.\HI zanıandauberi v~z'ı ' lıii~t)ıawl Vt-trıideıı irıtilıa-
ica p r.derı ve sa nıi nıi ~· P.t · 1 ., k ~ w l ~ :ı pac.ı ·, ayan rn~c 
v•~ mıılıahlH·l h;nası için , lisiııiıa hlAvi hakkııula in-
dt~ ıııiirıak ;ı şa~I lazım gt~- . tih:ıp eılıl •• CP.k yeıai IUt'

IPll nlf's't·IPlt•rcli . B1111lal'I . hu~aıı nwdisiııe salahi " 
ıakip c•tfrıı sözler tlaı· St~- \'Pl \Pl'İlııu•siııi milltıllPll 
lwı>l<'r iei11d~ s :ılı-i nıı>n- · • 

• • 1 talPp t'ılt•<•Pklir. 
faat ,.e şa h~i lıayvanlık- · ~IUll.\LIFLEHiN fÇTIH .\I 
tarı cfo~.ıra Şt•ylt•rdi ... npu l..ilwral fırl\aSlllll ltlPH

OlUZ yıl PVVPI de hu ka- ı 
bil lıaliplt~r « Touı·noi;; » 

1 

5ıııcla hulu,uııuşlunı. O va 
kil İt\i kanıp vardı. llaua 

sup ıut>lnı~la rl:.ı ayarı aza 
ları içıirualarırula ~I. Vc•
niz.,losa :ıh vali siyasi\•~ .. . 
lıak~ırııla fikirlt•rirıi izah 

. . . 
koıı~olos vekili Zt•ki Ct~-

v:ıt hPy, malhual ıuiinu•s
sillt•ri ,.~ s ıir 1.•~v.1t l.ıra

f111da11 uğurlanmıştır. 
Bir a '~t~l'İ nılifreıH se

lam resmirıi i(~ etmiştir. 

llarP~Pl P.SH<ısrnıla Tıirk 

milli marşilt~ PlltPrııas~ o
ual çalmnıışttr. 

F:ılırt>llİıı P.ı şa lı:ırt•ke 

li11ılPn tWVPI Ta~ ajaıısı

ııın hir nıulıarriı·inP tft)_ 
uıi~li I' ki : . 

(( \1 P.111 lf• k t' ti o i 7.<lt~ ~··-
c; i rıliği 111 iz ~ i rm ı gii rı iize
l'i ıu iztlr. ivi iı ı tihal;ir hı-., 

ö y ı.~ W' l i yor " i o vak il~ i 
ıııiinakil~a daha lu~y .. c:ınlı ' 
ve savletli idi. Bunurı se- · 
lwhi, ilıtinıal şalı~i rut-m~ } 
f.wtların habis 1UP\Zt1t1 ol-

duıi~lt•rılir. r:ıkıuı~lır. Biı ılaima ilaala • • 
Bu la~~· (ırıu tla11 ~011ı·a t'lmiş olau tloslluk hissi-

CtH't•va11 tıdt•ıı 111lizak.Pral v;ılı insarıııı ~t>rıdi ıuPnı-
~ . 

JH'lic .. siıı<lt• lıiikt)n1Ptlt• IPkPlirnlt> hi:-osPdil~ıı ilıti-

ruasıııda11 ilt·ri gt~liyorclu. 
Ç ii ıı k ii i k i r 11' si 1 ç a r p ı ş ı -
~· or(Ju ki, hıınl.ırılan es
kisi fPnlin tarihtPki nıiı

hinı "'~ kal'i roliiıu~ şi<l ... 

1 
u1.la~ma11ın nw ı l 11 p olcl u - sasla lt•uı:ınıt•ıı kıyas pcf j_ 

ğu kanıd ş • ıııştır. ı ltılıılir. ~l .. uılt·k•·liııiziu zL 
~I. VmıizPlo..;, lıu nıii- 1 r:ıalı Yf• hİİ) iik ziraat lf'~

uasPtH'tl .. , siya ~wtıt•ıı ÇP~İ- 1 rıiAi ile aıüt~dılıez olan 
lt•CPği ha~ k ııııla <ltl. ~ .. ra u 1 kö) lii ltwiu çalış ıuası iizt~-
., d t ~il sil·'' i :ı b 1 f'I t t~ k z 1 ı) (' \' - --. 1 . . 4 

• • ı 1 l 
dt'lli i11a111\ er ve tarih \':ı k- • • " r 11 u •~ ı ~ l ıs rı a ı ııı L ı la ar ı a. . 
ahı rırıJ ~· aratm:ığı nıli ııev

vPri n nwslPki şah~iyPLiu 

tf,, göriıyordu . B i gı)r ııt>Sil 

~i ~t>ııİ~İııi lt•şkil P.diyor 
du. Buııu in ~ ar t)di~or 

ı .. ıııiştir. · sıl tılmişti. Fahikalarda iş 

Sovyet va Yunan 

Edipleri lstanbulda 

lstanbbul, l 7 A.A - Sovyet 
ve ltırbi~·e ~fir't'll \ ' t': hu edebiyat kongresine iıtirik 1 

llf't'll~ ~tıni hir ~ll\'\1t l eden büyük Sovyet ediplerin· 1 
Ve~ vadıkla Ul(>\'daua cı - den Erenburg ile kongrede Yu-

kacak oluu hü~· iik \' l~;Ulll nan ediplerinitemsil eden pro· ·ı 
• • • fesör Prines ile Yunıın ıairi ı şu adi cliirı.vayı n~ idarfl~' İ 

V arnalis bugün Çiçerin vapu· 
\' ık · 1 r ·' k ,. P r i rn ı h ii r r i \' ~ l 
.; l c. ., • 1 ru ile Odesadan istanbula gel-
ve kardaşlığ,ı dayanan ~· ··· diler ve matbuat umum müdür- ! 
rıi ltir idare kurucağımt lilğil namına umum müdürlüğün 

inıaıı ediyor..ln. Bu şarl - ııtanbul mümessili Neıet Halil 
. . • ~ bey ta•afından karşılandılar . 

hır. H.~ırıdt) t(PÇfm nıueadP- misafirltr istanbulda ıehir için 

le ve nıüııa kuş:ıda SPSl~r, de ve dııında büyük bir gezinti 
kinleır, lıiddt>llt•r daha zi- yaptıktan, ıehrin müzelerini ve 

y~clt~ işidiliyor<lu. görülecek yerlerini seyrettikten 
• ıonra park otelinde öğle yeme-

• • ğini yediler . Yemekte Falih 
Bn gün ~ski rt>jim ve Rıfkı beyle Yakup Kadri bey 

cliirıyaJa kurşı ihtilal baş-ı bulundular. misafiıler bu akşam 
lauııştır. ııtanbuldan ayrıldılar ve teşyi 

-Sona ytuuı - edildiler. 

ka\'rıl\'O". . . 
B ii t ti 11 n ıt' ı • ı I ... k " t i rı h ii -

~· ii k a el mılar ılH ııı.-sı, l hi r 
h · ıy · ıta doğı·u ~ liriiıliiğii11- ı 
d P ıı .- ııı i rı iz. Bu !ıi :ı at it ii -
tii11 millPLİıı 5 ıadtııt vt~ St'

viııcidir, 

.\lt~mlı~~•ıtirıizi ltırkPdtır-

k e 11 nı i il·~ l P , o rı u i c 1 a re 
.. dr.ıılPrt>, ~odr~ıli kızıl or 
d11\'a v•~ 0111111 ~··fi ~1. \"oro . . 
şilofa, hu rada hizt> gösh~ri-
len lıiisnii ~aluıhlPn \'f~ 

şahitli ohluğu111uz ve vata 
rıurnza götiire<wğınıiı dost 
hık hissiyatından dolayı 
tt .. r~n nıirınellarlığımızı ifa 
de ecleriz.» 

lstanhul l6<tA.A» Kızıl 
onlu •n:uwvraların.ia hu 
luıırııak iizt~re ordu mii
fPttişi Fa hrellirı paşa um 

rİ\'aS••tiuıfo Suvn~t ftıı~ . ~ 

ya ya gid,...n 14 za bil ~ 

iki küciik zabiit~n "' . . 
rt·~ kPp a~kPr i 1Hı~·t-titll1 

hu sabah Çiç•\rin v:Jpu 
il•~ i~La rı hula geldi. fa~ 
rt>lli11 p:ı~:ı Sov~·.-.t or<ıus 
lıakkıııdaki iııı. ibalarıuJ 

lr. arılallı: 

-- Yiik~t·k fttnrıi bar 
va~Jlala ri yle hu na:\ııe~ 

tla SOV\'P l orduları hiiY . 
~ frnilıkltır güslercliler. 
nı a ra ı I a lı e \ P t i 1 •~ er kA 
h:H·hi ~ P.Sİ çok dPğerli 
harp fo11uicı~ lam \'ak.1f 
1 ırlar . Oı·ıluıla k11 v\'f 
hir disiplirı vardır. Zil. 
lan \'t! •·fral f'll ağır h 
flıt' ll 11 rtı la han~ m iil giJ~& 
rt•cı ·k :-:urt~lltı lıaz11·Jat1 

l lf'. .\i :11w v ra sa hası h•1 

ci ı.de askt>l'İ uwkt .. pk 
ve hi r cok rniiı·~s~~~I • • 
ltım .ı slar yap11k. Bu ıal 
t·~stıSPIPrdP- nwsai arı 

ıwza l'İ cok e~aslı ole. 
ıarızim • .. dilıui~lir, Si'1İ .. 
a:o'ktır biiltlll SOVVtll btJ .. 
lt•riutlerı fahrıkahrJa 

lış:ıu ~:ırı'aıka hırdall 

lı~ııclislPrclf)rı ve arurl 
kö) lt~rcl" lıalktau görcl 
miiz nıulıahlwt "~ S 

ciılclt•rı çok hii y üktiir· 
llı•r gi11 iği miz ~· .. r 1 

\'~ nı!"ca 1..-vhalar ve 
• 

SovyP.l ha)'rakları il~ 
rıatılı\'OI'. Nutuklar,h• 
rıı·t millPlİmizılt•u "" 
ı. ktıtiuıizılt-'11 cok ttii' 
hiirnıttıle ha lı~rtliflfİ, 

Şu da nmlı:ı kk:ık 
il 11~ yac la ~örıl iiğii uıi~f 
~· iik hiirııwl ··~wri b11; 

( ~ a Z i 11 İ n \' P b i°I\' ii k f)I 

11u•clisiuirı uımııl k•'11 

d~ viic•ııtli• gPtira1 1~ 
hiivükliiklPr·iu 11t'&it.t' 

V P.. hiz IJ 11 G.ızi ıuijl 
kadar tt·~ı·kkür ets~k 
el ı r. 

.. 

rikuını kuracak olaD 

disler dün geldiler. y_,d. 
seriye gidecekler. ınOb 
rin içinde bir de kadaO 
diı· vardır. 

. 
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Ecnebi İşçilere Karşı 
fransa'da Vaze~ilen Şi~~etfi 

1930 danberi 400,000 yabancı işçi 
memleketi terhetmiflerdir 

"f>aı'İ. f'I' Tag··lıl ılJ,,dPrı hiiıiiıı c·cılf'hi i~çilf•rirı Fı·arı 
Fraıısız ıkli ... adiyatı içiu ~•z lıudııtlaruıa l\adar iic

dt•. f'Uı ~P.f'dPrtlırr.~ P~nıt·~- 1 rdsiz .. olarak ua~illtıri iyin 
lenııi k~lzarıau mut ıuı oıık- iş hıırolarııulcın ellrı·ınp 
l:ırda~i PCrwhi ı\çıl··rirı , .•• ~ikalar \Pl'İIPCPklir. 
me\'cndi~t·ti t fk:lrı 1111111- EcıwlJi ;~ciJ,•rin mPm· 

miy.-yi daima t•rıdışı• Vt~ lek••Llt•r·iıı.- gÔııi'ıllii olarak 
hoşuut ıızluğa r.vkf'Ut'll j dörınınltırirıi t••ş,ik PdE>CPk 

bir Amil olııııı~lıı ... orı za-
1 

olan hu 1ı·~tıil~t, Frausız 
mau)Jrtla Fr~111 a'da iş iz 1 i pi.' a~a.:ıuın yı·kürıii ıııalı 
adPcliuin çoğ.ılnrı ı İİZPri- · ~lls dt>rı•cı•clı• lıafıflPlnıiş 
ue hu eııcli .. vtı ıııt•mııu- 1 \'t' Fraus.ı'dtı ca(ışaıı .. c
niytılsiılikl •r arlarak höv-1 rwbi i\icilt·rin ·~Hlc diud•·n 
IH çok miktarcl.ıki t'Cııcl;i 1930 cl.ır~lwri 400,000 i aıaT-
işç l··riıı ç:ılışma'"'ına kar- mışur . 
.1 ııııılaıt•l ı f yf~rl••rılı•u pro- Bı.ıadftrı maada Nafıa 
lPSlol.ır y:ıpılrıııştı. 'Pzarl'li lıir· takı ıı LPclhir-

PcJri belc·di~t' mı·cli~i fp,r itlilılız t>lıui. Lir ki lınn-
cızu ·ı Copi1-;w•11x. ı'CrıP hi 
i~çil • ·riııirı l:ınıaı11Pıı nıPnı 
l t• kNtP.11 ılıracıııı ~Pirw hf!

lı•di) ,. i ııdt•n LalPp etmiş-
tir. t•iıw lwlt>di~ e ·i, Fraıı
sa 'chı iş·izliğııı çoğ lıııa ı 
gihi hir .. t•hı•plt• t'CllPlıi 
işçilf•riu lıö~ lı• loptau VP. 

eelırerı Wf'uılPkPUt•ıı i h 
rucıııı hiıt:ı hi lf'C, i·t eluw

nıi..tir. Zira , bö~ ı,~ lıir 
harı•kt·I, Fı"ttıı"a'rııra tlifit•r 

~ 

lllP-uılı·k.-tlı·rlt- akd .. lmiş 
olduğu iıilAflada l+ı:rruz 
tılııw~tcdir. · .. iru~ hrlP.di
~··,i şinıcli hir hP\'UltlHtıHe ., 
ıwşrt>lıııi lir ki LHJuu a\' -. 
Utm aşağıda ııa k lt>lııwvi 
ra.\ılalt hul11vor11z: • 

Fı•trnsız rt: .,ıaı i nıak(Jnı 
ları t•cıwhi anu•lt•lt-ri ctıh 
rt'n UIPııılt· kf'ttcı rı , ilı rac 
tıd••nıt•7J,.,., zı ra hö\ ı •. hi; 
lı:.H'•• kı·ı, Fnıııs11• ı.ı;ku uıe-
li nin hıı :ı n1Pl«'IPrin nıeıı_ 

11p Olıf11kl:ırı lllPIHlf'kt>l· 

lel'!P. :ıkıf Plllğı itil~flar tth-
k3ıuıııa 111uga)·İr olıır \'(' 
o ııwnıltıkNlc•r i rı protPS
lolaı·uıı chl\'Pl Pıhır. Bu
rıu ııla lwr.ıbt•r· i ·"iiz kal!ırı 

• 
'\'t~ IU C' 111 l t1 k t• l I f' l'I rıe• gÜııcl f'-

rİ l rı lf' sİ :ırzıı. 111111 idıt:r c•ıl,·ıı 
cıuıhi :ınwlPl•·rin ııwıu, 

lcakf•lleriııt• a\•ılt•llt•riııi ~o
hı~ la~tırıtıak için ~e·dbir f,.,. 
i tt il w z t· t l ı 1 u ı i. ı i r. B u 11111, 

içiıı Frans<1'cl ı iş~iz k:ıları 
lllU lll 1 t' k t•lf Pl'İ rı ~ dö ıu ıt• k 

la rla y .. rl i :ı mPlt•l••ri 11 hı· 
rıı·ı~esi isıilııl:ıf t·ılilııı ·k
l~dir. E\'t•I f'tııirde~ tıcııe
hilt·r larafıııdaıı \'f'rİl+'n 
, ... ç:ıfı "m:ığa miisa:ıcln ıa-f 
IPhirıı ihtiva t•tltau hiiliin 
~'f>llİ İ:ı-Liılal.ır, unıurııi iş 
biirol.ırı tarafıııdaıı - iş 
pi,\aS:ı.111111 \aziyNi dii. 
şiiııiil··ı·p~ cok lıiİ\'İik hir . . 
ıli~I atlt• lPll,jk fltfilt•(·~k 
ve aııc.ı" r .. vı..al:itlt• üll\·al-
df' \'P. hillıa . sa lalihiu da
lıil olmak i 'lt>diği şııhH-
irıdP. i~ · iılik olrııatlığı tak

lircı.~ tıcııt·hi :ırıwlP-\ P ca
lışnıa mii~aad .. si v~rih: -
CPk tir. 

Buucları uıa:ıcla iş uıü 
(pili ş 1 tH' i, rn i ili iş piyasa -
"1111 ~or11y~ı11 ı .\ğustos 
1926 la r i h 1 i k H 11 u un ıı har_ 
f 1 ~ t1 il 1 it ı lı i ~ i f I i h o fi l 1' o J \(• 

11111ra~:ıhP. • tıtı•·kttıdirlt•r. 
Bu "aıııırı f'cuı·lıi işçileri11 
Fnrn ı'da calısı11aları 'al'I-

• • 
l:ırıııı L,uııiuı t tmrktt• \'f' 

rıiha~ Pt ıo Agu" tos 1932 

tarihli karııırı ilı• ıltılıi mil 
li i~ ~llV\PlİIPrirıiıı lıima-ı 
yt•si içirı g•·rı·k ı·ı·~a· i nı:ı-. 
k:ı111:ıtıa11, g••f'• k..; .. i · "" -
rt>ı ı \'Piş al:ııı ( c·:~il,ı ll ,ıı ı 

\U~nlınlac k ı.ılt plPr İİZP· 
l'İılf' lın~u ... i, sırıai vıı ıic .• rj 
i~lt•r· lı• İ"lilı l ım •·clılt>hilf1 -
Ct•k <·crı~tıi i cilPri ıı a7a rııi 

• 
:ıclt•tliııi ı,.slıiı t•4lt•ct'k ka-

liman Haberler/. 

Ziryanin Vapuru 

Hııs ha11clıraJı Zir)aııi11 
vaıu ıru K ·ı~~Prİ uıPıısuc.ıl K.G. K. 
ratırıka~ı ·~irı gdirıfiği ~000 Puıııuk tlkSJll'f'!' 

1 • 1 • ı l ı ue 1011 ( 011111' fllil ZPUH~lllU la 1 

liyP. i11 i hu giirı hiıirt>CPk f{apıı rııalı 
'e doğı u Üıle~a~·a har•\- Kozacı p:ırla~ı 
k(•I t•cJecPktir. fLHu~çiğidi 

) erli o 

Diğer Vapurlar B(l~cıı) apak 
• L· • • • • 1 ıı sanı 

.\Juıaıı haııdıralı Nıg-
1
.. 

1 ~a -..u \'t ht~rl h.ıl \'an haııdıl'a h h:ı r ~ · • 
"' l Nolıuı gamu \'B .\lı!'iır barnlıra ı . 

· 't• rcınıc·~ ram~ f'~ vapurları sır~ ılt\ r • 

3000, 1000 \'f' 5000 tonlıu- Kuş ~{11111 
· Kuru darı huhac alıııakta tl•·\:1111 Pclı- , . 

34 
'{ ·• 
~ -

o) 
w 

2 
40 

8 
5 

7 
6 
5 
6 

25 

6 

25 
50 \ 'Or l.ı r ·ı ı ~ıPI ll k 

• Yulaf 

Se~at Vapuru .\ cı Ct•k ll'tl~k ıt;ı 
---- jToz :ı·k+-r' 

2-6~-5 

24 

Dt>\lf'l B··ıııir.\olları için l~all\'P 
ısco ıoıı ci.ılf'ııto ~dirıııiş ''· \' 

• • \..i 1 

olan Srhal \';.ıpıal'tlfllJll l~a.la\' 
lıo~.ıl lı l 111a,1 ıa h:ı~I .ıı ıııı ı~ıı r J 11,.1ı a

0

r . 

Kanarya Vapuru 1 .\ rpa \ .... ı1°.' 
. . 1 )~ \ ·~ I' lı 

(),., lc·t () ·ıu;r\'oll:ırı ıctıı Pirı11e . . . 
30CO ıorı hÖ111iiı· ~ctirmiş İııc.-. k··ııt·k 
o 1a11 K a 11 :ı r ~ a ,. :ı p 11 r u hu 1 f\ a 1 ııı » 

gii11 ~·iikiini'ı hoş:ıltıp lıir Kara hiilwr 
mi~lar \ ii~ ;.ıLırak l~l:tn- ~i~adır 

• • 

38 
100 

2.ıO -~:JO 

188- H)ü 
HO 

3-37-5 
2 87-5 
17 50 
l 

1 
85-86 

16 

50 

hula gidt1 cı kıir. J l..iıııoıı tuzu 70 

V 1 Sahıııısafi ZH\ ti n Y. ~5 50 Bekl3nen apur ar ; • i~ i ııci · 2a 
j )lı!'tl' daı·ı 2 7 f> 
C a \' ılar 2-87 5 
eıme Şeker 20 Lira 40 K. 

aKndıkta 

Borsa T elğrafları 
lslanbui 

'6 9-934 
Türk allunu 926 

621-50 İSlPl'Iİll 

1 )olar 

Frarık 

Liret 

80 -52 - 50 

12 -06 

9-26 40 

liverpol 
16-9-934 

llazır 

Vaı)eli 

,. 
Hint 

Hevyork 

7 -02 

6-80 

6 76 
ö-07 

l 6-9-9:i4 

12-7 ı 

YENi MERSiN 

Nüsh·ısı 5 kuruştur 
----

Abone) Türkiye 

için 
tlariç 

için Şeraiti 

Senelık 

Allı aylık 

Üç aylık 

1200 Kr. 2000 Kr. 

600 1000 

300 500 

Bir aylık 100 yoklur 

GUnü geçmiş s1tyılnr 20 Kr. ________ ! __________ __ 

)) f-'('(H' hi 

)) D )) Çll\'iilı 

hugda~ Y pl'fj 

1 rıci,. 

23 Lir.ı 

20K. 5 > 

3 
ı o dt•ıı 1 1 

Dt· ııiz .'ollarırım fııe
holu \'apuru, Loil 1\ ırnı
parı)'<ı..,111111 Ft•rıizyt• "" -
purl:ırı hu ~ii11 limaucla 
lrn 1..1 t• ı ı r ı ı el.. t ı· c 1 i,. · ; Vilayet Sıhhat Ve içtimai Muavenet 

-----·---- 1 

İş kanunu ltiyıhası ı ılılı:ıt ıuii.liirliiğiiıul11 12 lira maaşlı bir kiiıiplık 
teıkilô:tı inhıh\I ~lnaiştir. 

Müdürlüğünden: 

~ 

1 ı . l"°\ılı ~ 1 ı'k· Meuıuriıı ku11unı11n11ı clördiiııcii ınaıhl}sirırie ya· ş 1\ a mırı n ''. a ~ , . . .. 
tisal ,1 .. 1'alt>lİ i~ lıüro~urı- zılı ~'·s.ıfı lıaiz olan taJıplN·ııı nrnracaaıları. ı-3 

da lt>lk k 1 ılıl u.-klt~dir . m'lmllllilillllllllllllllltlılllltllllllllmlllllnl 
.\ııwrihada ~i :·on iş ~a- ~ 
ııurıları, dt•\IPlııı p:ılroıı ı= 

\'f' .. l!U•Plf' ilıtil.fı~l :ı rııı ~ı o!:Hı = 
uıııılaha l ı• · lı. ı kk ıııd.ı çı · = 
kau ııizamn:1111PIPr ılf' Lt•l- i 
kik PdiJi.Htl'. . ı§ 

EAGLE 
Bu kaııu11 \t• rıızıınıııa- ~ 

ıııı lt·r :ıı·.ı:-:ııula Tiirkiye- = EAGLE 
l'• ki ıkli:"aıli .• 1 ·ıaitP o~ - i 
~nıı ıııaclli• 1 r, iş ~aııuııu 

l:i~ılı:ısııı:ı ıl~''.'.'.'dil~c~kıir ~= 

E 
A 
G 
L 
E ~ 

i. lİ)f'rı vcı Frau~ız lıudo 
dt111dtı il ~Prıdj lllPllllf'ktıl • 
lı•rirıt• k:ıılaı· ~ol uıa r.ıf 
larırıı ktt1tclilf';'İ ö lt\PCPk· 

lerirıi islıat edecek olan 

ra•·!:1.ır ittilwlf.111:e ._iıf:)'~i ;al 
\'eril ... ştir.-· .... i111d1\';, ka-
dar '111 kalıilde•u ·ol ıı ak 
.,Ctll'hi i~t;il·· riıı ııııılılı·lif 
i ~ s ılı ıl .1 r 111c1 :ı i ~ l i 1 ı da 111 ıı ı ı 
l:ıhdu ,,, t :ni ıı tıdPrı 56 
kuraı· cık1111 lır 

1 ~ IJ tı ro ıı , 1 ıı r ~ ı) <- eh· 
amt•lt• rııP ···lt•fc·ri \t' anıt'fo 

hil'liklı'rİ hal..l..ıııda da lt>l- ~ 
kıkaı yapııı:ıkıadır . ı § 

Yapılan tPt~ikat neti- I= 
Ct».:İ 11tlP, 11111 lıt"I f iş mırı -
t:ıkal.ı1·ıııd: ki :uıı .. J,. iic -

/ngiliz çeliğinden yapılmış EA GE 1 
bisikletleri dünyanın en eyi bisikletidir 

ııf..tinıet Caıle.Jt·~iNo. 26 

. . 
rt>ll .. ri hah kı uda lıir i ta -
l i ~ L i k l t) r ı i p t · d i 1 i) o r . 

ü""'" Y ı-.f• l~ 0 .. 111:111 E ,, ·r 
;ıı 

ımmmm;manm.ımıımmımıım11ıumım 
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1 L l M -1 Sabun Sabuna bener fakat her Sabun bir 
olmaz Sabun aldığınızda: evela, 

Mersin Askeri Satın Alma 
komisyonundaı1: 

Kiı·a z l ı, Ba yranı iç, \'t~ Ez i ru·tl~ huluuarı kıt'~tın ; 
sf>rwl ik i lı ti~· ti çlan olau (800000) ki lo huru ol, (ssoooo) ; 
kilo ~am:w, ' 653000) ~ilo arp:isı ~(ı pa lı zarf usul il Pj 
naiirı : ı k :ı~:ıya koıı ul ıa uştur . ll nıh· gii ıı ii 22 E~· lül 934 ; 

tarilıiıw ru iisadif Cu uıa rl•·!°' i dir . T :ıliple r i u n ı a h a lliı ı P · 

SabuYJcu zade Kaclri 

markasına dikkat 

Sabuncu zadeKADRI 

markasına dikkat 
ili İİ r :H"' :l : ıl f :t r 1 İ 1 :\ fi 01 il il il r . 1 ] - - 1 :~ - 18 - 20 

Çi~TEHAN 
KAPLICASI 

TürKirenin Karlispatidir 
Teaiaatı saireden başka. eyi bir 

oteli, hususi banyoları e r k e k ve 
kadınlar için gazinolar, mükemmel 
bir bakkaliyesi ucuz ve nefis yemek 
veren lokantası f u r u rı u ve temiz 
berberi vardır. E l e k t i rikle tenvir 
edilmiştir. Yakında Radyoda kona
caktır. Esbabı istirahat mükemmeldir 

Halkımıza her şeyden evel sıhhatın düşünmek gayesile bd 
kere F abrihamızda halis yemeklik Zeytin yatından yapılotl 

SABUNCU ZADE KADRi markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmıf 
SABUNCU Zı\DE~ KADRi llar~alı ~alıuııl ar ı ALK ( Toprak) 

vt• Sili k:il ~ibi hi lu ırnı nı zar;ı dı re ,·akıcı ıuadcl el eı·ıi ~ıı u ridır 
~ . ~ 

~ABUNCU ZAO[ KADRİ Markalı Sa~unlar cilde Yumşakht Letafet verir çünkü hilı~z 
. • • .ı ~ 

f'• • 

Çif tehan istasyonuna iki d a ki kar ... , ... E~t ~ , - ,~ ~~l~ Aii- }~.~~ ı 
mesafededir . Şimendüfer na vlunları ~~~§~ ,.. ... J, ~~~~·~cı ~~W. t Göz 

. Yüzde elli tenzilatlıdır. :f!) 1 

Toı·o fo.,,, ~e:ı.~ ıı p,~· ~ ş:ıhika la n :ılııı nıa 8Dy0k Bir Tenccüh va Rağ~ete Hail Olan ~ı, i 
ta biatın azamet \'e glizP ll i ği k arşıs11ul (\ çam vr · ~m 1 

a rdıç k o~ u U)la nıuallar St•ri u hiı· hava içinde ı ~ı.~. Suade Şevket Refik ' -. 1 
di ultlrımt>k iste.yP 1ıl r r için ~n ~iizt•l hir ~a~·- 1 -~ _ 

yeridi r. Fiallar zamanın icahat111a n~·ğuu hir ı ~· l\olonva, Los,·on, \'~ığlı VH yağsızf\ remleri, .f 

şekilde halli a~ğari)'C indif'ilmiştir. ··~r. · • · • · ~;.;i 
Od~ iıcrrtlt • ri Ban~·o iicrr llüri ' ' Gül ve Ç iç ~· l sul \.t r·i lt• çocu k v.- ter potlral a rrnı [~ 

K.U· K.U- ~- hii ~· ü k hi r ihtimamla ihzar Pt.m~yH ha şla1111ş- ~ 
Oı.· l oıhı ları 200 llususi 30) lıir gün ~ tır. lhıkiki ::\U..\DE ŞEVKE r l\F.FIK ııı ii s· , 
T;•ş oıf :ılar } 2 5 Umumi 15) için t a lı z f• ra tııu a ıw:ık Beykoz ma~aza•rn-
Biriuci baraka 7 5 Ka pl1<•acla ı 
iki uci » 50 Ka lnıı~· :ırı l a ra 50 ~~da da bulabilirsiniz. . ~ 

EEllJ~•e1•~·-•e11 ·~ ı,.ıbıır~ tı."·arıııı ll:ı > l aııı• r.a ıl•.'':'iııd~ ~" ''.- ı 
::> • 1 f ~olo~lı:we cıvarı na ıı a ~I rd t·ıı ~U:\()E ŞE\ ~ -t 1 

Her Nevi Kitap · ,. m~ KF.T . nEFIK Koıonyu ": ı•.,,. rıı~ıı·· • i ı:ı hu r:ıı 11 \ ... ~~ı \'arı ı uw lA tırıa dt> vam Plnıe~lPtiır. 1
· l 

llt• r ıH' vi eski ~i ta p a lıuır ve su talır. Ga - • j ~W. 
t . ı ~- ·~ • ;,;;~::i!'.ay ii ll:ıcı fc.lımi ı· f .. ncli)'P ıııiiraeaııı ~-.~.f-:: "':~l~-1 /j; ie;~j 

mütehasaııı 

Or. Ahmet Muhtarı 
Bu .ı .. ra lsta 11bul 

a vdd tıd P ıı GÖZ " 
lt•h assısı Boktor Mll 
B. ~·oğu rl pazarı 

il a s l a u e cadclt>!' 
Oo~ıor Ah(futlah 
\lahmul lw\'ltArin 
VPIW !:-• ''t•Sİr~dt•ld hd 
;la i resinılP haslHl:I 
ka hul •·luw~t· b~•t 
nıı~ tı r. 

· ll un n• ue ";ı ~· ti~ . 
Öglı· clt>ıı pn·l: 

St · l.. iLtlt!ıı on iki,· ~ 
. ' dt• ıı so rı ,.a o:ı dlJ' 

o ııstıkizP l..:ula r·. 

:•••• •·•••••: - Mersin Ticaret Ve ZahireBorSası i Yeni Mersin Matbaası i 11-9-93 -!.!azartesi günü borsa satışlar. 
: Mücellithanesi : ,--.. ,-u-l ır-ı -c·i-ıı-s-~N-.r-.p-lıı--11-.h-.u-hı-:--·-.,-ıK-'f-~-aı- F . s. . \ Lf(~ I S. \ Ti CI 

: F.skiııı iş, parçalan-: EksprPs -".:~'.'.!" ;~;~~ı~~s=-ı ~ ~ J~k~:f ~ ~-- m.r~ Suplıi. S~hlıag~ 
ı nıış, f~rsude kitapla- : ,, 4200 ö6 ,, Yasin 

,, • rnuzı ışe yaramaz de-• . i~nf> " Suplıi 
: ye a tHHl)HllZ. birgiin: ,, " Yusuf ,, 1 
• siır lazım olur. Kitap-• ,, 'di lHi 50 Ş:ı şati Bit 11.\1.Emin, malı. ~t>rsirı i~ · 
: Jarımıı , d~fle rle rirıizi , : ÇtPt'dar " lla \' İ ağa l lıafra ' 
• mücellilhanemize ıön-• ,, ,. Eruirı ağa Z.R asım lf. J.T. 
• d · · • ,, Müftü Z. Sac.lettirı ,, 
• er ı nız. • ,, 87,50 
: Hrr ne vi kitap ve ı .\rpa 87 ,50 
• defltı rl er şık, zarif ıu~: " 
: tin veı ~ ullaıuşh ola - • " 

ı rak ci ll~uir. : N~hut 
• • 
•••••••••••••• Arpa 

Vni Mersin Malbaası - Mersin y U 1 a ( 

)7 ,60 
50 
12,50 
62,öO 

70 

., 
,, 
,, 
,, 

inldşaf Ş. 

,, 

,, ,, 
ll uslafa, llü~eyi n ~ 
E.A.Z. Rasım H. 

,, 

Mfıflli Z. Sath~uin » 
Nıtim ef. hazır "·' 
'I f f aı.f.T.~'' ·' ustn a P • n 

M. Sipahi ve Ramazan ..\lınwl Emin 


