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Mebus Seçimi Yeniden apı acak. 
Teklif Fırka Grubunda ittifakla Kabu Edildi. 

Şimdiki Meclisin müddeti üç Hafta Sonra Bitıyor • 
Ankara. 15 " Hususi ,, -

Drn öğleden sonra Tekirdağ 
m busu Cemil Beyin başkan
lığında toplanan meclis grupu 
intihabatın yenileştirilmesi mev 
zuu etrafında görüştü. 

Başvek 1 ismet Paşa Haz
retleri bu hususta izahat vere· 
rek önümüzdeki ayların inti
habat için en müsait zaman ol
duğunu bu mevsimde hüküme-
tin icraatını, halkın reylerine 

M e eli i 11 )7e11 i J eı1ın ~ i kararı 

BaŞlica iki Sebeple Verildi • 

Ankara, 15 (Hususi) Mebus 
intihabınan yenileşme kararı 

baılıca iki sebebe dayanmak
tadır : 

1935 bütçesinin tanzimidir. 
Bilındiği gibi devre 1935 teş· 
rinevveli sonunda bitiyor. Hal 
buki 1935 bütçesi bu müddet
ten sonra daha yedi ay tatbik 
mevkiinde kAlacak ve bütçe-

nin tasdiki yeni meclis tıuafm
dan mürakabe olunacak de
mektir Bu itibarla bütçenin 
mürakabeyi yapacak olan yeni 
meclis tarafından tanzimi ga
yesi güdüldüğü söyleniyor . 

ikinci sebepte mayista top
lanacak olan bliyük fırka kon
gresine yeni mebusların iştira
kini temin etmektir. 

ifçil riıı yaptığ~ı ıkayet 

maliye vekiletinde Tetkik ediliyor • 

Bufdayı koruma kanunu değişecek. Banka
nın Çifçilerle münasebeti artırılacak . 

Maliye V cklletinde teıek
kUI eden tetkikat bürosunun 
buidayı koruma kanununu tet
kike baılad•gını yazmıştık Ka
nunun tatbikatından ne gibi 

neticeler elde edildiği hakkın
da Ziraat Bankasından malu

mat alındığı gibi çif çil erin tet
kikat bürosuna gönderdiği ıi-

klyetlerden de i tifade edil
mektedir. Her şeyden evvel 
buğdayı koruma kanununun 

tatbikatı meyanmda banka ile 
köylü araıındaki mUnaaebet
leri kolaylaıtıracak çarelere 
lUıum 16rlllmektedir. Ziraat 

Bankaıı baıı yerlerde kasa 
teıkillta yapmadıjı için köylü 
buidayı tealim ettikten ıonra 
paruıaı almak için baıka iı
taa yonlara (İtmektedir. 

Bu gtınkU vaziyete göre Zi
raat Bankaıı ancak timendU
fer güıergAhındaki çif çil erle 
mUnaacbatta bulunmaktadır 
Halbuki bu kısım kendiıile 
alııveriı yapılmıyan kı ma niı
betle de•edc kulak kabılinden
dir. Halbuki demiryollar ugra
tı olmıyan y rlerdeki zürraın 
da bankanan himayesinden 
mahrum edilmemesi llıımdır. 
Bu itibarla Ziraat Bankuının 
teıkUltını bUyUmeainc ihtiyaç 
vardır. 

Banka iyi ciu buiday ye-

tiştiren köylülerden buğday 

aldığı için köylü mecburen iyi 

cins buğday yetiştirmekte ve 

ıaruri olarak iyi tohum tedarik 

etmektedir. Bu suretle buğda

ym cinsi kendiliğinden ıslah 

edilmiş olmaktadır. Bu ayni 

zamanda Akdeniz ve merkezi 

Avrupa piyasasında Türkiye 

buğdayına iyi mahreçler teda

nkini temin etmektedir. 

Türkofi 
--+--

Nevyorkta da Bir 
Şube Açıyor. 

Bnlcara, 15 /Hususfj-Türkofisln 
halın dıı mtmltkdltrde 9 şubtsi var
dır. Onuncu şubesi de Nevporlcta 
a(llotaktlr. Ofis Umumf MüdDrü 
Kurıotlu Faılt Beyin llttisot Vekdletı 

Müstrşarlıbına laJ'ml habtri rıkmış
sa da Faile Beym yem ttşeltlcül ti· 
mlş bulurıan O/ısın başında bulun· 
ma ı daha muvafık görülmtktedir. 

Alman Heyeti 
lsıa,,bul, 14 /H11susfj Ordumu· 

zu ıiyartl etmek Ozere Anlıaraı:a 
gldm /iti Alman Ceneralı lstônbula 
gtlmlşltrdlr Ctnera/lar burada bir 
/taç Dn lcalarale Askeri mtlcteo ve 
mflısststlerl ~tztctlcl" tJlr • 

müracaat suretile daha fatla 

kuvvetlendirmek imkanını an

lattı. Grup heyeti umumiyesi 

Başvekilin ileri siirdüğü esas

ları göz önünde tutarak intiha-

Belediyeler 

Bütçelerine Tahsi· 
sat Koyacaklar 

Ankara, 15 (Hususi) - Da

hiliye Vekaleti yeni mebus in

tihabatı masrafına karşılık ol

mak üzere Belediye bütçelerine 

kafi tahsisat konulmasını ala

kadarlara tebliğ etmiştir . 

Bur a'da 
2 Milyon liralık bir 
fabrika kuruluyor. -· Bursa. 14 [A A] - Sümer

bank Umum Müdürü Nurullah 

Esat Beyle Hereke fabrikası 

müdürü Reşat ve diğer müte

hassıs zevat Bursada kurula

cak olan kamkarın yün iplik 
fabrikasanın nihai tetkikatını 

yapmışlar ve fabrikanın açıl

masına karar vermişlerdir. Sa
nayi proğramımıza dahil bulu

nan ayni zamanda merinoscu

luğun inkişafına hizmet edecek 

olan bu fabrikanın inşasına ilk 

baharda başlanacaktır . Bu 

fabrika senede üç milyon kilo 

yün işliyecek ve bu miktar bü

tün Türkiye ihracına kifayet 

edecektir fabrikanın inşasına 
iki milyon lira sairfe dileceği 
anlaşılmaktadır · 

Hariciye Vekilimiz 
Cenevre'ye Gidiyor 

ANKARA. 14 /A.AJ Hariciı•e 
Vrklll Doktor 7 ev/ık Rüştü Bry bu 
akşamki ek prtsle lsta11bula harrktt 
etmiş fr. Vekıl Btp varın akşam /s. 
tanbuldan Ctntvreı•t har:tlut edtcrlc 
tir. 7 ev/ık Rüştü Bey lstasJonda 
Bürük Milltt Mtclısl Reisi Kôzım 

Paşa Hazrelltrl ile Başvrkil lsmtt 
Pcıa Hazretleri, Vtkıllu, Stflfltr, 
Harkıyt Velıôletl trkanı ve sr/artl· 
ltr trkfJnı tarafmda11 ltŞ}I olu 

mu1tur. 

batın yenileştirilmesine mütte · 

fikan karar verdi. 1 

Mebus intihabı eski kanun I 
mucibince olacaktır. Şimdiki 

meclis üç hafta kadar daha 

deviun ederek bazı çabuk ç.ık
ması lazım gelen kanunları 

müzakere eyliyecektir. 
Yeni meclis mart ayi için-

de teşrii vazifesine başlamıf 
bulunacaktır. 

i I< i 'r lr ü I 1 i ı 1 

Şimdilik mevsimsiz görülmektedir. 

Ankara, 15 "Hu usi,, Meb- \ 
us intihabının yenilenmesi ka-
rarı dolayisile ortaya yeni şa- 1 
yialar çıkmıştır. Gümrükler Ve· 
kaleti lagvedilcr~k vazifesi ma
liyeye ve inhisar işleri de Sü
merbanka bağlanacağı Ziraat 
Vekaletinin liğvile işlerinin 
lkti at V ckaletine devredile
ceği söyleniyor. Bu rivayetle
rin de nereceye kadar doğru 

olduğu ancak Martta anlaşıla

bilecektir • 
Dünkli gnzetelerin bnzılnran

dn görül n bu haberler nliknlı 
mehnfilce mevsim iz bulunmak
ta ve bilhnssn zirunt siyasetinin 
ayrı bir hnknnlıkln tedvirini zn
ruri hulmnktndırlnr. Hiç bir tn
rnftnn teyit cdilmiyen hu haberi 
knydı ihtiyntln ıılmnk liı.ımdır. 

]111aı1 1 i°l)7Ük Elçi i 
lzmirde mekteplerimizi gezdi, beğendi 

Elçi Hazretleri;" Ne mutlu Türküm diyene,, 
sözünü tekrarlıyarak tahassüs/erini bildirdi. 

iZ ı.ıılR, 14 /A.AJ - Şelıruntzde 
bulunmakta olan Alma11 büJlik tlçist 
doktor Voıı Rosmberg Ctllaplart,•)O· 
nmdu lzmlr konsolosu lf tr lf oll la 
pin oldulfu lıalde lzmır mtkltp ı•azl· 

;elini glJrmtk ıçın Oazl ilk mrk· 
ttbifli gezmış ve beşrncı sımfm dt1 s 
ltrme f!ll mıştır. /Ju;•ük elçi l 11rkçt
J'I bıldılfl İ(tn dersleri dınltmış ve ço
cuklarla konuşmuştur . Taltbt.dtn 
Suzıın lf a11ım tara/111dan hır buke.t 
verilmışttr. Stfır, nukttp müdürüı e 
blJyle guul ve modun rocuk re,tlşti· 
11/mtrım bO;ük bır ztı•k olduffww 
söıledıkltll sonra zl;artt intıbalarm 
da11 bahsetmış, mtklebln intizam ve 
mükenımtllyrti hakkında takdlf ltb 
rtkltrt bildirmiştir. 

Mtkltptt11 lıarelutle uUurla11aıı 

n.isa/ır, talt.be11/ll ttzahuratma : 
- Yaşasm Oazi ! 

DIJe balfırarak mukabelede bu· 
Junmuştur . Bundan so11ra sr.fır 

ili g·fı 111 fış 

t.tnapları Erkek 1 isesinı ziyaret 
e.tmış, mrkteb111 Jfıboratuvorlar1111, re
ı•irltrml, ~emek ı t Jtm11astlk sn/onla . 
"'" gezmiş ve müdür lf ılmi Bt.p ta· 
raf111da11 ııtrılm izahatı dillltmişttr. 

St.fir burada sınıfm rlyazl)'t dersine 
gırmtş 11e dersı d111ltn11ştlr. Elri sı 
111/1011 rıkarktn toltbe vt muallım· 

itte 1r111vaff akıyt.I tenwmi etmiş ve 
d11·n d" astlı bulunan bır levhada 
;>a ılı ola11 Buyı1k Oozl'nln c Nt 
matlu 10rkum deyene » cümlesini 
J'Uk rk tslt. ttkrarlamıştır. 

DtJ!erlı mısa firimiz Lisede de 
e rdülf ü llertlikltn çok memnun ola· 
rnk mt.klt.p müdürfme memnumyet
ltrlflt bıldlrmı~tır. 

Bu11da11 soma Burnovo'da Ziraat 
mektebini zlraut etmtştır. Valı Kfi· 
zıuı Paşa da kr11dtltrine burada 
mli/OkF olmuştur. Aft afir, buradafl 
da DJ'lll mO :ptt vr. kıymttlı lntıöalar· 
la ayrtlmıştır. 

aralarıı11ız 

Ayın 25 inde Her Tarafa Gönderilecek 
Ankara, 14 "Hususi,, Yeni 

basılmakta olan gümf ş para
lar hakkında Maliye rr!'isteşarı 
bey şu malumatı verıniıtir ·' 

" Gümüt paraların en son 
nümunesi dün geldi, mntluba 
muv fık görüldü. Baskı işinin 
bir n evvel bitirilmesi ıçin o.li
kndarlnrn emir verilmiştir. Bu 
ayın yirmi beşine knd r yeni 

gümüş pnrnlo.rın her tarnfa gön 
dcrilmiş bulunması temin edi
lecektır. J!iynsnyn çıkacak olan 

yl~ kuruşluklardır. Elli kuruı
luklnrın on beş gün sonra ba

sılmasın ba.şlnnncaktar Kiğıt 

liralnr t da.vülde knlncnklır . 

Yani yeni pnrnlnr çıkın~• bun

lnr ortnd&n kalkocnk degildir.,, 



SAYFA: 2 YENi MERSiN 2. Cf TEŞRi~~ 1934 CUllA ,/ 

Ecnebi İşçiler 
I' 

Marsilya Cinayetihakkmda Ahdüllfamidin Emlaki 
1 

Fransa bile böyle 
Düşünürse .. Macaristan~a Resmi T a~kikat Yapıhyor 

Fransa Pcnebiler icin 
• 

en çok kolaylık gôstP-ren 
bir memleket di~·e tanın

mıştır, Böyle iken orada 
bir ecnebi için iş kulmak 
son derece zordur. Fran. 
sız mesai nezarelinden 
ayrıca bir mlisaade alın
ma,lıkca hic bir ecnebt 

Sofya Emniyet müdürlüğü de bazı 
Tevkifat Yaptı . İş İleriliyor 

• • 
her im ııgi miit-~sseseye ka 
bul edilmez. Hu miisaadfl 
ise ancak yüzde on nisbe
tirade verilir. 

Son zamanlarda Fran
sada işsizlik buhranı co-

• 

BtHl<ı pt1Şl~ 1 4 A, :\. -
~lacar ttılgraf aja ıısı res
ru e 11 b i iti i r i v o,. : . 

Al 111 uca k ~· tın i "'allı mat 
miislesııa olmak üzr+), )liı 

car polisi, Marsıl)a suikas 
tiylH alakadar tahkH. atırıı 

biti rruişti r. 
Yüzlt\rce i~lİC\'U p ya 

pılnıış ve 21 kişi polis 
ıwzarelinde buhıııduruL 

ğaldığı için bu suretle bir muştur. 
kısım ecnebilere verilerı 1 'a hk ika l raP.licesiıuh~ 

çalışmak müsaadesi çok isticvcıp ve te' kif eclilen· 
görüJmeğe başlamıştır • ler de dahil olduğu lıalda 

Bundan dolayı [Malin] hiç bir kimsenin snikast-
gazt>le~i yaz.tığı bir fılu·a- la ~lakası olmadığı ve Vla 
da Fransız nrnsai rrnzare- de Georgit~fin ~1acaristan- 1 
tini şiddetle tenkit ediyor da ikanH~l etmemiş oldu-
ve ecnebilere verilen ça- ğu sabit olmuştur. 
hşmak miisaadesinin der- . Hırvat si)·asi miiltr.cisi 
rnn kt,silmesi liizumuna olarak l(>lakki edilt~hilecek 
iŞaret ederek şi>yle diyor: hütiin Yugoslav tahaası -

"Fra nsız topra~ı yal mı 
Frattsızlar icindir. Ecrıe-• 
biiP.rin bu memlekellP. pa 
ra kazanmak yt-yip içme 
ğe asi~ hakkı ''oktur . .. 
Binaenalryh bir tek Fran-

Yugoslavya Hükumeti 

Muhacirler icin teah-, 
hüt ettigi tazminatı 
ödemeğe başladı. 

nın polis 11~ıar•~lirnle ika
uıP-tleri icin tedbirle,. alın 

• 
nnşlr r. 

Sofya l.\ A.A - Po-
1 is fil ii ti ii ri y c l i il i il J ii il 
vel'diğı bir tehliğdt~ uu 
ayın 5 - 6 sırıda ~1adede11 

y a 1 ırı ııı ·~ v i 11 d e a r as 11 r nı a -. . 
lar yapıldı~ı ve bu araş-
tırmalar 11elicesincfe bir 
uıiktlar silah, rnülıiıumal 

ve pa tlayıcı maddeler ilP 
~Jakedonya ihtilat teşki

latrnırı lıir kısım dos)1 tıla

rı elde edildiği hildiril
mi~tir . 

Uosnılardaki vesik&lar. 
" 

dan bazısı 19 nwyısta 

~eni rPji mi n Leessiisiin -
deıı sonraya aittir . Polis 
hir çok tevkifat ~ apmışiır. 
Tahkikat devam elnıek

lt>dir. 

Yunanistanda 
Yer yer nümayişler .. 

Atirıa O ii 11 • \ l i ıı a -

Vereseleri Davayı Kay~etpiler. _.......__ ..... _ 

su it" il il il tH idi il b Ü\' lİ k 
oğlu Sakıt ~ı>lızade Selim 
•·fe11di, Osnı:ııılı inıpara

torluğurıdarı ayrıları arazi
de ha ha sınırı 11a mı ııa mu 
ka\'vel arazi ve ciftliklt>-. ., . 
ri11 varislt~rirıP. iadPsi icirı 

• 
alakadar hü~t1nwtlt~ ri nıah 

kemelere şi"ay4~t f'lruişli. 
Tiirki~· e, Yt1na11islan 

Suriye ve Arnavutlukla 
huh:naıı «Emlaki senive>> .. 
namı <lltı11daki bu emlak 
afakaıh.ır devletler tara
fından nıiisatlan~ ~dilmiş 

ve bir kısmı d~ ~atılmıştır 

Türk malıke~ueleri, Se 
lim Pfendiniıı hu talehiui 
redtl~tnıiş; Yunan mahke-
m~leri de avni kararı . 
\ermişti. SuriyP.tleki em-

lake gPlince bunların da
vası hala devam etmek-

Ü'=-- 'el 
1. ("' l . ııf." le' H". ~ ak a t. lll' J't r • . cıkaccıcrı cok şüphf 1 

• • ~ • dd' 
.\\'ıı i da va Arna"'l 

tı li k t) 111 P. l i ıu·zd i 11tle de<,
prl n ı ış, faka r A rı'.a"~, 
kumeti şayarıı ,ııkk fd 

. 1 
kararla, hu enılak.1 ' ıJ"' 
kivt• lıükt)mt->lİrH~ ı:ıt 
"arar v••rmistir. ~ 

• ı·ır3 
Es ha ln aıuci b~ 0 ~ 1 .. uırı 

sultan Ha n iitliıı b11 . f. 

l~kinin Tiirk ruilletıfl l 

1 .. b·ırls 
o duğu \'e bu ıtı ' , 

na,. u ti u k la lrn 1 o nafi 'f'dttf 
lak ve arazirıirı tlt: 

1
,.,

hiiktlnH~line iadrS1 ~' 
~eldiği zikreılilrU~kl re 

.. kal'' 
Arııa vutlu k hll dil". 

tinin l>u kararırıa .~ 
. il l'~ ~ 

alakadtır devlellerı .. ,, 
u\•mavacaklan 1ıeıtLI 

"' .. 
li d~ğildir. 

~~~--------......... --------------~ 

Yeni usul mu•iki 

~1uğla, 14 A.:\ - IJal 
keviııde mod~rn llıtısi~i 

dersl ı-> rine başlanmıştır. 

Haftada il, i tlı-fa veri-

leıı dersl4~re hi llıassa ge11ç 
l~r rağhel gü 'LPri yor. 

lon~ra~aki 
--------- ·ol 

A iman müme,,ı 

Beyanı~!~.; • 

sız yurttaşı işsiz oldukca 
bir tek ecnebiye Fran~a
da çalışmak ve para, ka
kazanmak müsaadesi ve-

· ı ' 

Ankara, - Yugoslav
ya, ıuuhacıl'ler içira h~ala . 
lıüt ettiği! J 7 miiyo11 di
narlık taınıiııatm birinci 
taksiti olan \'Pdi nıil\'on 

da, Sehlrıikl~ ve \'uııa

nislanın _diğ~ı· ~t'hirlerin

de Pski mulıariplP.r cı · ıui

yt-li tarafıııdaıı nümayişler Muğlada Nüfus 
yupıluıış, eski muharipler İşleri.· rı emez.,, 

) 

Ecnebiler için biiyiik 
se·mpatisi olan Fransızlar 
böyle olursa başka mem
lekftlerin hali kolayca an

laşıl~bilir. Hal böyle iken 
iki sene evvel ttüyük 
Millet ~leclisinin kü~ük 
sanatlar hakkında kabul 
elliği kanunun hala şura 

da, burada bir takım şi. 
kayetler ile karşılanması 

çok garip değil midir ' 

Say Adı Nizamnamesi 
Ankara , - Dahiliye 

Vekaletince hazırlanmakta 
olan soy adı kanunu ni
zanmamesi projP-si ikmal 
edilmiş ve devlet şurasma 
sevkedilmek üzere Başve
){llete verilmiŞtir. 

Erzincanda Zelzele 
Erzincan 13 A.A -

Bugiin saat 10,12 dP. lrn
fif bir zelzele olmuştur. 

. . 
dinarını nıulılt>lif taksit . 
lerle hiiktlmel~ ötlemeğ•~ 
başla nı ışur . Yugosla v~· a 
muhacirlerin~ vr.ri ı.~cek 

tazminatı ve vatarulaşla 
rımızm Y ugosla vyadak i 

melrukalını te~hil ~tnwk 
üzere mali)·ede bir koıuis 

~'on teşek k lil elnı işti. Bu 
komisyon topla ntılu rrna 
devam devam etmektedir 

Yugoslav yada ıual terkt>l

miş vatandaşlardan komis 
yona müracaat edenlerin 
• 
miktarı mühim bir vekti .. 
na cıknrn ktadır. 

• 

Bur~ur~a Cumhuriyet Mey~am 
Burdur 13 .\.A - Şa

rımız cumhurivet nrnyda-., .. 
nı11ın yapılması için bele-
diye l 600 lira para ver. 
miştir. 

tarafırıdan ileri şiiriil•~n 

talP-plerin ka bu lii isten
, uıişlir. 

Atin.adaki uiimayişler 

sii k t1 uetlr. dağıldık lan lw l · 
de Seltırıi k tdd ler, lal~ple

ltıri hlikunwtce ı~ar tıdil -. 
eliği bildiriliııce~·e kadar 
dağılmak islememişlerclir. 

Bu n u 11 ii ıe r ine h li k ti -
mel, eski muhariplerin 
loplaudıklan Btıyaz kuleye 
piyade, siivari ve nıilral

yöz kuvvetleri göndermiş 
ve onlara zorla dağılmıştır. 

Türkiye Güreş 
Birincilikleri. 

Bursa, 14 A.A - Tii~ 
kiye :gürPŞ birirıciliklf>l'İ 
KA.mırıun ilk haftasıncla 

' şr.hriıniıde yapılacaklar. 
Al~kadarlar h~zırhkla

ra başlamişlardır. 

Mıığla 14 A . . \ - Gizli 

nüfus varakalarının yazımı 

lıa~kındaki ~anuna uyf,nn 

olarak ı eylülden 9 ikiıı

ci l+-şriııe . ~ :ıdar ~512 

el oğ ll IU' :n o ~ öl ii it)' 8 b 9 
boşanma 

vaka~ı olmuştur. 

Çankırıda betonarme 
Bir ilkmektep 
Yapılıyor. 

Çankırı 1..\. [A.A.] 

Cank11·1 nwı·~ezirıde vu-
• 61 

pılac<•k h~loıı:ırıue hliJiik 
ilk mektPp, nıiiteahhidine 

ihale edildi. 

(rzuruma Kaf Yağıyor. 
Erzurum, l 3 .~ .A -

Erzuaumda lıaval:ar lama
m~n soğumuştur. Civar 
t~pdere kar yağmıştır. 
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Adana Bele~iyesinin 
Çarşı esnafına yeni 

bir tamimi ............. 

Kral Fuat hasta 
degilmiş --

I• raıı. ız gaz.ı·lelt•ri, "'orı 
!'İİrılt1 rde, !\lısu· alı nalı ile 
~1ak11ıdan al:lkadar olm:ık
la vt•._:ı_,aııı dikknt lıir 

lttkıuı 111ahi111at vı·ı·nıpk

ıedirlPr. Hu ~tıZtHı·lert• !!Ü-

Mersin 
Piyasası 

atış Y rleri 
Yeni Mersin'i okuyunuz. Çünkü 

O sizin gazetenizdir. 
Hr.lodi) P lıiı· kı 11u HS

uafa yeui hir ıeıı hi h ycı p· 
mı~llr. Bu tcırıhilı. zahıtai 

lwlt>ıli ve tulimatrıa ııwsi 11 i ıı .. 
muayyen maddt>ltıriıı • da -
. varınıaktadır. Bumı göre 
şa rcl.ı _yertflC k ve İÇPCP.k 
ııı:ı<ldPleri . atan P., uaf , 
fetlı 111a Lna uwrıiıı La rıfalı rıa 
u ~·ğu 11 Şt>k ilclP laarPktlLP. 
UIN~hur lutulmaıııaktadır. 

.\1~. el:l, hir bakkal; ay
nı tliikkfiıula sebz•·cilik 
VP. y~mişçilik y:ı pauu~·a

cağı gi hi allı la rı 4•rzakııı 
kt\ğıl, up \'H k:ıhu~ gihi 
liizunı uz kı'"'ıuılaruıı da 
ra~l gı•IHn okağa ata1111-

y:w1tktır. Çur.,ıımzıra ÇP.h • 

rP~iıw tJaha lt~miz \e da· 
ha uyğuu hir giizt·llik 
vm·m~k erıdiştısimlen do-

ğan l>u le11 hi lıe :ı yak u ~·
cl u rmı ya 11 lar için belediye 
ayrıca ceza lı ii k ii mlt~ri ılr. 
kovmaktudır. 

" 
·Türk SösO-

~--------~·-----------
/syeç Veliahtı 

Tahranda ...... .,.. 
Talır.t11: 12 ((,\ . .'\,, 

lsvı•t; V••lialııı, PrP.rıSH. 
Rı•rıil V•~ maiyetilt• hir
likt•~ Tahrnııa 11111v:ı.:o:alaı 
•· 1111 i lir. 

Velıahl rtıfakatirıde , 
Prı1 11s ntırıil olduğu lıal

c1 .. sara)a gitf P.rf'k ~ahı 

vt• nıİİlt•akıluııı Ba. \'Pkili 
' 

~i)·arel t!llııi lir. Ba~ vekil 
korııti iııe lılikıiuır.t aza
sını talüim fiyltHni. lir. 

._.-,. ....... .,..._ 
Ayı11 tarilıi 

. 
f'H lı"ır lıiiktiuwliııiıı İu-

~iltı~re İIP oJaıı uıiirıaSt~

h:ılı, 1932 ı~ıw irıclP~İ kar-

K.c;. 
Panıu k ~ksprı>~ 
f au~ 
Kapıı nıalı 

Koz:ı ·ı parl:ı~ı 
laıw ci~icfi . . 
) erli t) 

ık k 1 · ı ·ı•ı ı - BP-.V:Jı_\' c'lflt't 1 
ı.;ı ı \ ' f! ·~uı ı ı ıtı a -!!un- - " 
• • 

ltıri nıih;tı~~na olmak iizrt• 

hit; lıır zarııun lın glirıkii 

k:11lar· dtt•uımi yt•lli , bir 

... 
u. anı 

Fa~uıv~ 

Nolı ut 
g.•rırinlik ~i\slermenıi~Lir. 'ft~rcimt~k 

lrıgiJıert1 hiiküıueti .tlı- Kıı~ )'t!nıi 
sırırı ılalıili 111iişklilal111tla11 Kum ıları 

i~tifatfp c•clcırtık vaktilB lıu Celtik 
• 

uwuılt•k .. ıe vrrdi;;i :-. bir Yulaf 
çok inıli_pızları daha doğ- .\cı CP-kirılt!~ ıçı 
rusu lıukuku g•·ı·i :ıJmak Toz ;HkP.r 
11İ\'t'liııdeılir. ı\ \'Hi ıuaLlrn- I' ı · . 'a ı ve 
alın islifıharıııa rıaıuraıı, 

Kral I• ııadın .-\tirıa Vt! 

Kuvala ı•yt1Llarıııı t•·hir 
elnıt\..İ, fw. lalıomdan de

ğ i 1 fo k a l 1 11 g i li ı h ii k ti rıı P. -

tinin laz) ik iıultrn doğnıu~ 
hir kPyfi) l'llır. 

Cav 
• w 

Kala\' . 
Bahar 

Arpa .\uadol 
» \" twli 

Pil'İllC 
• 

Kara hiilwr 

Ni-.adır 

K. 
4;; 

42 
41 

40 

~. 

2- i 2,5 
9-1? 5 ... ..... ' 

60 

ıo 75 
5 il~\ s 
4 75 

8- ı 2 .. no 
6 

5 
6 
3-12,5 

33 

38 25 
100 

240-~ao 

188- ı 90 

90 
:i 25 
3 7 

J f) 

5-86 

16 
ll:ıkikali lıald ... , Kral, 

prk ç,ıhıık rııiirtclt>fi olan 
ha fi f hi r gri JllP 11 haşka 
hir lto ıalığa tutulmauıış 
Lır. lliUiy~t pt•rvt•r .~lı ır 

gaz.-tt•lt•ri hu rıokta\'ı :ıcık 

l> ikinci 
ll ısır darı 
Çavdur 
Keame Şek. r 
Sandıkta 

23 
2-6~,f> 

2 75 
2U Lira JO K. . . 

ca \az11ıakta11 Ct>kiıııııerııi . . . ... 
for VP. 1 il rif jz IJ lİ k lİ ntelİ· 
ııi11 ı\lı ır ıltıvlP-tiııin i..Lik
hilirıi taıııttığı lıaldf', lıala 
.\fısır işleriııe lııu uııuııu 
oknı:ı~trıırı :whHhirıi ~or
muşlarclır . 

'> » ~crı•·hi 23 Lira 
>) ,. »çuvalı 20K. 50 

Buuda) YtH'li 2-75 

1 flt•i r 
1 rıc•' Kep~k 

'Odı·ııll 

75 
Kaim » 1 76 

Li mora tuzu 7 O 

'ahım afı zeylin Y. 25 50 

------------·------------
Borsa Telğraflan 

8 inci aayıaıda çıktı kat rica elli'i halele Kral 

tar:1fırıdau kaimi ••(Jif me .\lalhual 11111111 nıiidiir-
diği clt1 3)f'ICH hilclirilrıwkJ(j~~i lurnfıtıdarı ht•r :ıy 

'flı~ırılaki lrıgiliz fev
kal:)ılo konıi~t1 r vekili ~I. 

Ptılf•r onun kraldan mft
ırTa rıe bir suretle miilfi-

lstanhul 

15 - 11-934 

lt>ılir. Kral :ı. ıl koıuİ!"t'rİrı nı.111tazanıa11 ıkanlnıa~ıa 
• a vclP.lİııe k:ııhtr koıııistw olan ayrıı tarihiııirı 8 irıci 

sayı ıtfa olK1111 v.- dol;;un 
~ 

ruiirıılt•rit~atla çıkuıı tır. 

Biıtiiu diiu~cıcla dikk:a
ll' clı•ttı•r İ)a:--i icıinıai ~k 

• 
tis:ııli hacli:•wlı•ri a \ n W\ rı .. . 
h<Uiimlı•r ıf•· loplı):uı aynı 
lHrihi hizdP imcliyp, ka. .. 
tlar ~m aliuera tlarımı)nıı 
111iık~ıuuJf'Iİ~•·lltı hir PSt•r 
ti i,.. 

Bu kh ıuetli P.~f'ri iıü-. 
liiu oku) ncnl:u·ımıztı frn
i"ar~lftt t:nsiy~ edt"riz. 

\'t1 ki1iııi11 nıek Lu pla ruıada 
Cf\\':ı p VPrmi~· ··cf'~İrıi itil
clirrııi .. ıir. 

YENi MERSİN 
J. üshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiye Hıriç 

Şeraiti için için 

Senchk 1200 Kr. 2000 Kr. 
Altı aylık 600 1000 
Üç aylık 300 soo 
Bir aylık 100 yoklur 

Günü geçmiş s•yılar 20 Kr. 

Tiirk allı11111 928 

istı·ı·lin 5:~0 

1 )olar 

~ rank 

LirN 

79 _4, . 68 

12 - 06 
9-27-!}5 

liverpol 
l~- l l 9H4 

llazır 6 - 85 
\'acleli 6- 58 

,, 
lli11ı 

Nevyort 

6 58 
4~ 7 

15 - Ll - 934 

12 -24 

Mersinde atış Yerleri : 

Zafer caddesinde Singer Kumpanyası Acantası 
Karşısında , 

Avrupa gazeteler ile Tülün Müskirat bayii Mehmet Bey • 

Tar us 'ta : 

Paşa gaziııosu karşısnda Mahmul Fehmi B. Ticaretlıanesidir. 

Buralarda aylık abuna da kaydolunur. Abunalarıınızın 
gazeteleri sabahları isi dikleri mahalle bırakılır. 

lçef Haf ia Baş 
llt•ı·sirı - ~ilifkP yolnruın 74 iincii kilo metre İrHIP 

m~vcul persPııli küprii iiııiiıı nh. ıp l:ıhliycsiuin beton 
urme olarak Lııcditli 964 lira 34 kuru· b dı·!le pazarlık 
:"u r•·lilı~ kırdırma va ko1111 lı1111~Lu r. Talip ola 11lar111 kP
~ifııaııH"~i11i ~()ı·nwk iiz ... rc~ N.ıfia tlairP iııe ve ilıale 
giirıii olan 18 - 11-934 P.ızar giiıaii ~aal 15 le Erwii
meni Vil:\yPllt~ ıniilc~şekkil koıui yona miir:.ıcaatları. 

2 - 3 

Satlık Ev 
. iki katlı a~ağı yukaı·ı katlaı·da muthalı harıHHu 
tP~k ilfllı 111 havi ~ 11 ve ı•lt• k tiri k lP · isa Lı nı ii kem mel 9 • 
lotlalı bir tı\' satlıktır. istt~kli ola11hır ~lnr ·i nde Cankava . ., 
uıt•~ldıi caclclt•siıııle 30-31 No. P\'t! miircıcaal Pılenlcr 
ht'ı· zaıııan gi>rPhilirlt•r. s - 15 

Zayi Şe~adetname 
335 ... f1 1rn ~ iııclı1 ~l••r iıı Niir11111w nwktP.hiııden aldı

;;ıuı ilk uıPktt·p Şt1 haclelrwıut•111i za~ i t•llıuı . Y11ııi ini 
al:ıcağıııulaıı f' ki~inin lıii~uıii olmadı;ıni iltw fnJ.~rirn . . . 

Cıiinıriik ıırnlrnfaza ıuPmnru \ ım 

Nefis ve Halis Şarap 
Kı~ ıuii ııa~dwtilt~ Niğde, ~fo ra~La ıı celp etti erimiz 

Lallı VH kt~krt~ "' araplarımıı ırf'luıi~tir. 

• :ır:ıplarımıı, rır.fa et \' f• Jıali.,i)'P lİ dola~ılaJı ile 
~ılılıi \ ' P. lı1ıi1, HV ofr:ıları "" ziy:ıfı•ller için ta \'~İ)'e~· e 
şayaııclır .• i~.-. v.- kad11hlP · alılır • 

Bir ktır~ lecriilı • .--.diııiz . 

3 - 19 
K ı hrıs ça,. ı ı •.~ u k ıır·o ''a ~ara p 

'Pri . ahi hi Ya iıı 

61~~~~~~~-~Elle~~I 
GI Si 
~ Malınızı ve Canınızı le 
IMilli Sigorta ~irketinin [n Zenini ve fo [skisi Olanl 
~ lstanbul Umum Sigorta Şirketine ~ 
IJ Sigorta ettiriniz 

İa Yang_~p Jakli 7' t - Kaza 
Sta ~1ersin ve ~valisi _Un ,Jm Acen1esi 

15 Çifçi Zade . 'aban ve Şürekası 
91 Tüccar ilanında o. 16 

IJIJiJ91~1Ji] 
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A~rtları ve so!}uk -algınlı!}ını geçirecek 
ı bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha
tırlayınız. : Alacağınız mal, hakiki olmalı. 

israrla tASPİR • 
2 ve 20 komprımelık ambala)larda bulunu r. _,.,.,.,__ 

~--

. ~~~ ~~ ~l.~~~' 
~~~~~~~.~~~ 

1 ·ooKT!lR 1 
1 İdrar yoll~; ha~~~r~ ~ütehassısı 1 
1 Bd Soğukluğurıu ytı11i usullt>rlP- P'"'" t;a- ~ 

buk ve kati suretle t~d~I\ i t',\ lt•r. ~ 

BU G Ö R O Ü G Ü N Ü Z E V 
Piyangodan ! 
Kazanılan 

• 
Para ile 
Yapılmışhr 
Kadı köyündedir , 

Ev sahibi olmai 
için siz de : 

Bir Piyango 
Bıleti Alınız 

·r Sabtın Sabuııa benzer fal{at lıer sabun bl 
olmaz ~)a bun aldığınızda: evela, 

Sabuncu zade Kadri Sabuncu zade kA 

markasın::ı dikkat markasına dikkat 

1-------
1 Bu Markalı Sabunları Her 

Yerde Arayınız 

pili 

1 Adana: Namık Kemal mektebi h'.~ 
yanında. 4-3 O :'1 

ıro' 1 

~~~i;,!~:-~~~~-:~L.~ , - ~~) 1 
~~~~ ~~~~ ·..rş-'f.,~ • • ; -- - ~ 

IG LA KONKORD ~I 

Halkımıza her şeyden evel sıhhatını düşünmek gayeıill I 
kere Fabrikamızda halis yemeklik Zeytin yağından yaP' 

SABUNCU ZAO[ KADRİ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılttı•I 

SABUNCU ZADJ·; KADili \larl-alı ,:ılıııııl: . r IALK ( Topr31C) 1 Nakliyat -. H~rik 1 
el Sigorta Şırketı ~ ve Silikat ~ihi hilumuııı zar<ırlı 'e \akıcı 111 : ıddı~lerdt•11 ariıl i r 
• . Mua'.ııehiıında süraı, iıııizanı, "' kolaylığı ~ · · 

IG ş 1 ~;~ ~ ~ ;,11 ~·~~.1,
1

, ~ ,; ~,: K" rn ı ıı" 11 c i rç i ıı .. " " :ı", . ~ SABUNCU ZAD[ KADRi Markalı Sa ~unlar cilde Yumsaklık, Let a !et verir çünkü ~i 
~IGIJ~~.;;~~~le~~~ 

Malın cinsi 
=====-

iane 

Arpa 
,, 

pirinç 

" 
_buğday 

fıstık 

yulaf .. 
pırıuç 

,, 
fasuh·a 

"' 
susam 
buğday 

.. .,. ~ : 

Mersin Ticaret ve Zahire Bor5ası 
31~ 

l'* ı ~~ DOKTO~ 15-11-934 Perşembe günü borsa satışları 

Nereııln Mahıul11 MIKTARI F. 
Olduğu K . G. K. 

Ana dol 
Osmaniye 
Ceyhan 

" Yerli 
Osnıaııive ., 

Ce,·lwn ., 

Kayseri 

Yerli 

78041 44 
50000 3 
lf>OOO 3 

6000 14 
15000 14 
30000 ? ... 

4500 1~ 

15000 ~{ 

6000 J 4 

15000 14 
• 

5000 10 
5000 ıo 

30000 2 

S· 

130 
12,50 
12,50 
25 
75 

25 
25 

75 
50 
81,25 

ALiCi 
I== 

TO\'O uı:ınko ~a ıska 

Şaşa Li BH. 

" 
Kazım h, 

" 
" ~l.O~uıa11 Harldal ·~f. 

inkişaf Ş. 

~lirkelam T. 

" 
Kazrnı b. 
Edvar dumani 

· Ş:ışati Br. 

S.\TICI ~EH.\İT - ,f1Ahmet Renı~~ 
f!ı lla~l : ılarıııı -

l):ıı•)tl 1 ı' s.· liı•ıitt>l 10 °t'in z 1°r 
• • " • • t:ı ' t.l dau nıaıta ı, 

.U.Osuı:ııı llaclclal llazır ~l.T. T ~ahah er k~n "~ 11 

.\li oğlu ~1ustafa ıo gii11 Z.~1.Y.T t lan lliikuıut'l 11 

,,.f ·z S·l · \ 1 Sil·· l'i ır• ':' çı J ···' >.uı .... .ı zır " .ij1 saaılt~riudeıı so• • 

1 
. . it' .. 

'' ·· ., " \İJ a yeru·lıa rıP.~•.U'. ~ 
\l.Osma ııHadılat Pf, ıogiin Z, ,, /'!,ve lt~da\'İ .~,ıe• "' 
ilacı Yusuf t•f.. + T ""ıırl r. '' " Adres: 'og .lf 
Giregos ef. ,, ,, · ·r ah~ 

1 

camışerı nı ~a 
Çifçi Z, ŞabanV.Ş Hazır V.T ·J, " " ·~·i1~·~~ .. 
~ler~iu işevi 15 glirıZ.~l:V.T. j Nöbetçi (eli" 
Urfa T. Hazır magaza afi' 
Abdurrezak ef, 1 Hafta Z.M. V. ' Bu Akl ·Jif• 

1 Sıhhat Eczanesi ", 
\ Yeni Mersin 1ı1atb0" 


