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Dipburnu lfadisesi Kapandı Küciıh Sanatlar Kanunu Tatbikatı , LOZAN 
GÜNÜ 

Bugün; knytsız şartsız mut · 
Jnk bir jstiklalı baş dnva tutan 
milli mücAdelenin eşsiz muvaf
fakiyeti neticesi Türk tezine 
bütün dünyanın boyun eydiği 
bir gilnUn yıldönümüdür. 

Hadise )'eriııde a)'İn )1a1Jılclı 

Kocatepe; donanmamız namma teessür çelengi buaktı 

Tayiıı edileı1 ıı1fıcl<iet })itti 

' Ecne~i te~ası olanlar~an birinci kısım sanatlanm terkettiler 

Her millet tarihinde uf ak 
ıarıınblar yok oluş ve bn yat 
buluşlara rastlanır o.ma Sevr 
çöküşünün sarsıntısı ve Lozan· 
da bütün bir kudret olarak 
yUkıeliıin nzameti kndar hay· 

ret verici bir hadiseye biç bir 
devrin şahit olduğu iddia e di
lemez. 

Sevr. Lozan. Tiirk tnrihin· 
de biri ölüm diğeri hayat sen
böllidür .. 

Büyilk harbin ferdasında 
bizim için Sevr nasıl ki bir ö
lumse istiklil harbinin akabin· 
de de göçen Türk dünyası Lo
zan hilccfıtile ebediyete yol aldı. 

Lozan muahedesinin ehem· 
miyetim idrak için onn takad
dilm eden Sevr muahedesini 
kurtuluş ıavqını ve yurdun 
içinde bulunduğu ağır ıartları 
hatırlamak kafidir. 

_ .... ________________ , _____ , 
Ankara 22 cA.A•- Dün saat 

dokuz otuzda lngi/iz donanmasına 

mensup Outm Elisabeth, drilnotıı 
ile london ve Dtı•onshire krovazör
ltri ve 7 üı k do11anmasma mensup 
sup Kocattpt torpido mulıribi ol· 
duJ!u ltaldt Dipburnu önf;nde 14 
temmuz mllessif lıadısesi11de ve/ at 
tdtn lngıliz balırfrt zabitinİll istira
hatı ruhu irin tekorrür eden ayin 
yapılmıştır. 

Merasimde İngiliz gemileri J•tr
lerini almca Kocate.pe kumandam· 
mn 7 ürk donanması tıamma çtlenk 
atılacalfmı bildiren mtklubunu ingi· 
/iz amiralınm birıdif!i Ounn Elisa· 
be/he glJtüren yüzbaşıyı, I n~i/iz fi
losu erkfim harp reisi kabul etmiş vt 
teessüre gösterılen samimi alakaya 
teşekkür etmiştir. 

Merasimesaat 9,30 da boru ile 
sancaklar yarıya indirilerek başlan· 
mış, zabitler kılıçlı ve müreltrbat 
beyaz geymişlerdi 12 dakika süren 
dini merasimden sonra havaya atı

lan üç ti yoJ•lım tüf tk ateşi ara
sında boralar selam havası çalmış 

ge.mileri11deki bandolar milli marş

lafllll ve müttakibt11 paydos lıaı1ası· 

nı çalmışlaıdıt . 

Bu suretle merasim bilince De· 
vonslzirt krovaziirü Kocafept}'e kırk 

metre kadar ,-ak/aşarak geçerken 

Türk istiklôl marşım çalmıştır. ln
P.iliz amiralı motörlt Kocalrpt~'t: 

gönderdiUi kendi J'averi, amiralm te 
şekkiiriinii şif almı söfltdiktm sonra 
amiralm kart ı-izitini /nJ!ilİZ amiralı 
zırhlmna f!İ/miş olan zııbilinıize ve· 
rilmek üzre Koca/epe kumandanma 
bırakmı~tır. 

Merasim esnasında Slsamrn ka· 
dm ve erlukte11 mürekkrp halk kafi· 

lesi motörle İngiliz gemileri etrafm 
da ve Koca lepe etrafmda dolaş· 
mışlar ve dostarıe a/(i.~alarmı giis· 
/ermişlerdir. 

Ankara 22 "A A,. - Aldılfımız 
mütemmim malumatc göre dünkü 
Dipbuflıu lJ11ünde Türk ve İngiliz 
donanma/afi tarafından yapılan 

merasimde Kocattptnin attı/fi çtltnk· 
te; Türlı donanmasımn samimi tees
sürü ibaresi yazılı idi. lstili orduları Osmanlı im· 

paratorluğunun bir vaaiyetna· 
me gibi imzaladlğı Sevr mua
hedenamesini işgal bnyrağı ola 
rnk mızraklara takarak deniz
den karadan yürüdüler galip
lerin asırlardanberi kurdukları 
tuzak harekete geçti. imha 
plinanin karşısına dikilecek ne 
bir devlet ve ne de onun da
yandığı kuvvet kalmamıştı. 

1 
ve arkasmd:ın çelenkler altlmıştır. 

3 dakika sükütttn ~sonra Jngiliz -So'lU ikinci sayfada-

1 Fırka Gençlik Teşkilatı 
1 
T eşkilit nizamnamesiAvrupadaki mümasillerine göre hazırlanıyor 

Yalnız ortada bir varlık 
mevcuttu ki onu düşünmeme

nin ne kadar bUyük gaflet ol
duğunu ulu reisin Akdenizi 
hedef gösterdiği zaman anla
dılar, 

Boynk harbin m~ş'um gün
lerinde ucsuz bucaksız hudut
ları müdafaa eden Türk varlığı 
o harp neticesinde bütün emek
lertt bedel felaketin en acısı 
olan esaret tehlikesile batbaşa 
kalmıştı. 

Bu kara günlerde milli ira
deyi iatildil cephesinde topla
yan ulu reisin sesi duyuldu. Za
ferin kırmızı yollan açıldı. Sa . 
karya, ln6nil Dumlupmnr 30 
ağustor 9 eylül gibi yıkıcı mu
zafferiyetler tUrk milletini Lo
zanda galip milletler mevkiinı) 
çıkardı. 

Muhtelif inkıtalardnn sonra 
Türke bu günkü varlığını te
min eden büyük mücadelenin 
ve türk azminin azametine 24 
temmuzda bütün cihan inan
mak mecburiyetinde kaldı. 
Sevr paçavruı yırtıldı. Onun)R 
tai>Rn ,tabana zıt bir muahede 
imzalamak ubrarı duyuldu 

. Recep 8. bir hac güne kadar lstanbula gi
decek. büronun ,;akil hazırlıkları görülüyor 

Ankara 22 cHususi•--Bir hafta 
evvel Istanbula gide11 C. H. Fırkası 
umllmi katibi Recep btJ' evvelki gü11 
şelırimize döndüler. Recep bey bu 
günlerde tekrar lsta11bula hareket 
eikcekltrdir. Umumi kfitiplik büro· 

SUllUll da 11akil ltazulıklan J!Drül· 

m kltdir. 
Fırka ge11rlik trşkilatmm bu se· 

Başvekil Hz. 
Ankaradan Istanbula 

hareket ettiler 

ııe içinde kurulması muhakkak gD· 
rülmektrliir. Bu ışe memur olan u
mumi idare lıeyeti azası11darı Jttise· 
yin Ralımi bey lıaleıı lstanbuldu 

1 gençlik teşkiltıtı talimatnamesile nttş 
gul olmaktadır. 

Talimatname Avrupadaki mü· 

Ankara 21 cA.A• - Başvtltil Is 
met paşa Hz. bu akşamki trene rap· 

, tedilen hususi vaf!Onla lstanbula 
hareket ttmişler ve istasyonda vtkil-

masil ttşkilat nizamnameleri nazaft 
itibara alınarak temamlandılctan 
sonra umumi idare heyetinde son 
şıkli tesbit tdilecık ve tatbikata ge-

çilectklir. 

ler i/r c. H Fırkası /ıdtibi umumi· ' Maarı·f vekilimiz 
si Recep btv ve Ankarada bulu11a11 1 
mebuslar ve vekdlttlrr erk4nı tara· ' 
tından teşyi tdiımişıudir. 1 Bu sene nıuallin1ler ara· 

/ultlsarlar v~lüli Ali Ra11a bey~r .:ı, değişiklikler ol· 
ayni tre11le lsta11b11la lıortket etmış· 1 sın (le l 
tir. • ınıyacağını Afiyledi 

1 Bu itibarla Lozan türk tn- 1 
Ankara, 21 cA.A• Maarif ve

kili Zeynel Abidi11 hey Anadolu ajan
sına şu beyanatta bulımmuştur: 

934 senti tedrisiyesinde Maarif 
rihinin unutamayacağı bir şe- 1 
hir ve o muahede ise açılan 
inkılap ve değişen rejimin yU
rünecek nurlu yollun üzerind~
ki bütün pürüzleri temizliyen 
bir vesik ıı olmak h aysiyetile 
24 temmuz her zaman ve her 
devirde ehemmiyetini muha
faza edeeektir. 

R1za Atila 

vtkôletl eski, kadroyu, teşkilat ve 
sistemi mu haf aza edtce!rlir. Oazelt· 
lerde g~rültn birrok tıbeddülôt şa. 
J•ialarınuı tatbilu bu sene için mev. 
zuubalıs de/ildir. lf er Ü( dtrrctdtki 
tahsil mesailinde Y(JPllacak takv )'t. 
isltih ve tadıl, önümüzdeki sene ı.ır· 
fında d~ünülecek, program hal nt 

1 

vaudilectk ve bu progranun gtlrctk 
şenNriU tatbilciM EtfİlectkJir. 

Kanunu.n tatbikatı tehir edildiği ve evvelce 
tebliğat yapıldığından kimse zarar etmedi. 

İki se11e evvd ptşredildiği lıı1lde ı 
alakadar bulummlarm işlerini ser
bestre tesviye etmelermi temin içi11 
tatbiki bu seııt}'e tehir edılen küçük 
sanatların Türk vatandaşlarına has· 
n kanunu ewelki gü11den iliharm 
latbika boşla11mıştır. 

İkinci parti olarak aşoJ!ıdaki sa
nat ve hizmetleri yapanlar da 21 
erlül tarihille kadar terkedeceklerdir. 

Her türlü mifrSstselerde ticaret· 
hane a{Jartıman otel ve şirketlerde 

bekçilik, kapıcılık, odabaşı/ık, han, 
lwmam, kahvelıane, gazino, dansig 
ve bOI tarda kadın erkek hizmetçilik Daha ewel l1ilôyetçe ıcnebi t<Jbı.· 

sı hul!111a!l küçük sanat erbabı tespit 
tdilmiş ve kı:ndiluine ayrı asrı ttb· 
liğal yoprlnuştı. Verilen ka11uııi müd 
lkt bitip it işlerini ttrktdtJı küçük 
sanat erbabı şunlardır : 

Şö/ör ve şöför muavinleri, Se)'yalı 
tercümanları, bu beri er, elbise ve 
kasket imaliitrtlarr, alelumum çalffı· 

ctlar borsalarda mübayaacılar. 

Bunlardcuı şehrimizde menedilrn
ler berberler, elbise ve kas/ut ima
lôtçılandır ki bu11larm sayısı da pek 
azdır. Daha evvel kanunun neşri üze 
rille pek cok olan küçük sanat er · 
babı işlerini serbrst srrbtst terktl
miflerdi. 

1 ayak satwlı/!ı yapanlar. 
Bu gruptan mada 2 I .5 .g35 te 

biten dalıa /iç grup sanat erbabı da 
bu tarıhlerde İtlerini lerkedtcek/erdir. 

Esasen bütün dünyada küçük sa· 
notlar vatandaşlara münhasır oldu
ğu halde bizde bu kabil sanal erba 
bına şimdiye kadar müsamaha edil-

' miş ve kendiliklerilıdm sanatlarını 
terk.etmeleri bekltııilmişti ki bu mü· 
samahadan lıemm lıtmen yilzde J'tl

miş nisbeti11de ecnebiler istifade et· 
nıl§lt.r ve işleri11i serbest serbest terk 
etmişlerdir. Dilftr kalanlar ise ken· 
difrrine dalıa t~'Vtl teblltat yapılmış 

olautulldo11 hıç bir rarara u~ramu 
mı~Jardır. 

Gazetemiz yecli yaşına girdi 
Altı senedenberi hiç fasılasız çıkan Yeni 
Mersin muvaf fakiyetini ol!uyucularınclan 

gördüğü alakaya borçludur. ~ C 

Alttnll sefltnıiu git er km ,içek bahrrsi11de tertip eltiğiuıiz toplantıdan bir grup 

Yeni Mersin bu snyısile ye· 
di yaşına giriyor. 

Şimdiyıı kadar dudrı~ti ulu-

Gazinin ilhamlarından direktifi 
büyük Türk inkılabı ve efkarı 
umumiyeden alarak üzorine al

dığı işi başarmıya çalıştığı gibi 
bundan sonra da ayni yolda 
yürümeyi bir yurt borcu ve 

büyük şeref bilecektir. İtiraf 
ederiz ki gazotemizin bugünkü 
hncmile tam bir hoıluğu doldu
ramıyoruz. Bizi bu hususta ma· 
zur gösterecek tek nokta bir 
vilayet gazetesinin ne aiJr şart 
lır ve ne kadar maddi feda
karlıklarla çıktığının bilinmış 

olmasıdır. 

Bütün müşknllt-re rağmen 

hacimde ve yazılarda keyliyete 

daha çok ehemmiyet vererek 

vazifemizi yapmaya çalışıyoruz. 
Yeni Mersin bir gazetenin 

sahibinden dnha çok memleke
te ait olduğu kanaatini besle

mekte ve bu esas ıtizerinde 
çıkmaktadır. 

Bugün yedi Y,atına giriş mü
naseb"tile okuyuculanmızdan 

gördUğllmüz alakayı şükr.anla 

kaydeder ve bize gerek kale
mi ve gerek fikrile yarflımlar· 
da bulunan memleket münev· 

verlerine teşekkürii bir borç 

biliriz. 



~.-\ VFA : 2 

Dil kurultayı hazırhklan 
Umumi Büro Dalmabahçe Sarayına Yerleşti 

Bu seneki kurultaya beynelmilel föhreti 
haiz birçok ecnebi alimlerde iftirak edecek 

l!i'lanluıl 22 «Hususi» -
T. ·D. tetkik cemiyeti umu 
mi brosii clolmabahce sa-• 
rayına yerleşmiştir. Büro 

bugünden itibaren kurultay 
hazırhklarma başh~·acak

tır. Bu seneki kurultaya 
he,·nelmilel kı\lıuet ve .. ., 
şöhreti ha iz bazı ecuehi 
alimlerinde iştirak ecle
ceği söylenilmektedir. Bu 
meyanda sovyet alimle
rirıden bilhassa geçen ku
rnhaJa işlira.k etmiş olan 
profösor ~larr ile doktor 
Samailavicteu bahs edil-• 
mektedir. 

Bu alimlerden başka 

umumi harpte Türkiyeye 
gelen Alınan profesörle
rirulen Cizenin de Kurul. 
taya iştiraki fimit olun
maktadır. 

Türk dili tetkik cemi
yeti umumi katibi lbrahim 
N~cmi bey Sovyet U h'ım 
akademisile Tiirk Dili ve 
tarilti emniyetleri arasua 
da yapllmış olan ilmi el
hirliği itiları üzerine ca
hşılmağa başlandığn;ı , 
Kafkasyada yapılan tarihi 
tetkikat icin T. D. T. 

• 
cemiyetinin iştiraki ıemin 
edildiğini, zama ula bu va-
dide mühim inkişaflar el
de edileceğini söylemiş 
ve Dil Kurultavı ~trafmda 
da izahatta bul~ınmuştur. 1 
lhralıim Necmi he\•in ver-. 
diği mahimata nazaran 
bu seferki KurulLaya (50) 
kadar tez gelmiştir. Ra. 
portörler bu tezleri tetkik 
ederek miitalealarile bir
likte umumi hev~te tevdi ., 

Lizbonda fahri 
Konaoloaluk. 

Hüktlmetimiz Portekiz
de Lizbond;ı ralıri konso
losluk tesis etmiş ve kon 
solosluğa Bank Kommersi
yal dö Lizbon müdürlerin 

den M. Lui tayin edilmiştir 

Hakimler kanunu. 1 

edeceklerdir. . 
K11ruhaytla11 sonrH hir 

kılavuz cıkarılacak ve bu-
• 

rada ahşıhuış ~evileıı Tiirk 
k~lim~leriue aıa mi n~r 

verilec~ektir. 

Gece11 se11ederıheri s4iz 
• 

derlemesi neticf-'simte dil 
cemh·•~tine 1-lO hirı fıs . . 
jıtelmiştir. Bunlar iki hu-
çuk milyon fişin kaza v~ 
vilayet merkezleriude bi
rinci ve iki rıci d erec .. de 
sfızg~çte11 gf-'çirilmesiuden 
sonra elde edilmiştir. 

Önümüzdeki çalışma 
yıllarnula derleme faali
yeti gene d~vam t>dtıcP.k
tir. Fakat hu sefer tek 
kelime drğil halk masaL 
ları, itikatları , beyitleri, 
ata sözleri, türküleri top
lanacaktır • Neticede bir 
« biiytik Tiirk ~()zliiğii » 

çıkarılacaktır .• .\ vrıca hir . 
«biiyiik letH:elf·r sfiıliigii» 

v~ «ana Tiirk grameri >> 

neşride mukaı rerdir·. 
'f. D. T. C. umumi ~a

tibi gazetecilere ihtisas 
ıstılahlal'I etrafında tla he
vauaua buh11rn111~ ve de-
~ . 
ıuiştir ki; 

(( - lhtısas ıstılahlarile 
ilk ve orta mektPp ders 
ıstılahları ayrı ayrı miila
lea olunmalıdır. BP) uel 
milel bilgilerin vt- ' sanayi 
tekniğinin u uuırui leşti rd iAi 
kelimeleri kurmak gihi 
bir tlavamız ~·oktur. Hir 
milletin higaliude hulnnan 
keli111eleri11 lwpsirıiu ha
yatta yaşaması icap flt

mez ve yaşatıuağa çalış
mak ıa boş hir iddiachr. 

Hitlere kimse ihanet 
edemiyecek 

Halle 22 <( .\ • .\. » 

~I. Gori rag M. ili ti eri 11wt
h~de11 bir aıutuk SÖ) lflmiş 

ve 30 IMziran suikastine 
temas ederek demiştirki: 

ihanetin miitlıiş bir 
viisati vardı ve 3 cephe-
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Mektepler 
Açılır açılmaz derae 

baflanacak 

Vistül Nehri Taştı 
Binlere~ He~tar f raziyi Su kapladı Setler yıkddı. 

llm· ~··rı•~ ruektepJer 
acılırkeıa k<uirolarıu i~-

Tufyan İnsan oe Hayvanca büyük zayiat 
verdi hala önü alınamadı • 

mali ve muallimleriu ta
yiu \'e ımkill~ri gibi nau
amelelerden dola,· ı ders· 
lertt w~t; ba~larıruakla idi. 
'laarif vekAl~Li bu sent' 
huua meydan vermenıek 
iizr~ uakil v~ ı.a~· iu ~ibi 
kadroya [lil işleriu ..-rk~ut~~ 
hitirilm~siııi \'e mektep
IP.r acılır· ac~ılmaz ıuek-. . 
ı.eplerin hmaıeu , derslere 
baslıvacak vaziveu~ ha-. . . 
zırlanmasmı tamim elmiş· 
tir. 

Hal~eki Hırs1Zhk 

Varşo,·a 22 « .\.A » - ı 

Karakovie uıınlakasuu.la 1 

Vistiil nehr setltıri ~ ıkmış 

\' t~ ~· iizlerce kilonwlre ara
zi~· i ~u kaplanuştır. N~ -
lıir ha~· van c.-setl•~ri ve 
enkaz ~iiriikleiı•ekı.edir . 
su kaplauuş olan arazi 
üzerinde tav\'ar~ler ne _ . . . 
makla ve ~vl~rin daıula-

rma, biiyiik ağaçların 

uçlarma ve tepel~rinden 
lPŞekkiil etmiş olan :ula _ 
cıklara iltica etmiş olan 
ahali\'e .,rzak atmaktadır-. 
lar. kurtarmak umeli~·e
sine iştiruk eden ~ili hin 
asker şimdi~·e kadar bin
lt ~ rce ahaliyi haşka taraf
lara uakl~tmistir. insanca • 
Za\'ıalm adedi daha ma -.. 
loru değildir. ıuamafi şim-
di)·e kadar 200 ii g~çti~i 
ıııulıakkaktır. 

Varşova ~2 «.\. A.)) -
Lehist:ındaki feyezaıa hal~ 

tehclit edici mtthh·etiıd 
~ 

mu ha faza etmektedir. bu-
11u nla ber<ı bt~ r bilha~sa 

Çekoslavak ,.a hududu ho. . 
yuuda v~ Terreıwu ve , 
Krako,·i, clebit~a ,. ~ Vt•se\ 
havalisirule hafif hir salalı 
~seri gc>riil mek tetlir . 

Vistiil ıu~hri hugii n k ii 
her zaıuankirulen fazla 
17 ka,leıu bir tereffu gös
termiştir. 13 mil geuiş -
liğiruleki bir muhitiu tah 
liyesine lüzum göriilıuiiş-
tii r. hin lerce kilometre · 
murabbalık hir saha sulaı· 
ahında kalmıştır. 13000 

hin kisi acı"tadıa. tt•lefat . . 
pek fazladır. lıernız resmi 
rakamlar lchliğ edilnw -
miştir. 

Evelki gece halda bulu 
11a11 bazı dii d~anlara gi
riler.-.k çekmecelerden pa
ra çalmdığı haher \leril
mesi iizeriue tahkikata 
başlarınuştır . lhrsııllğm 

kim tarafııulau ve 11e şe

kilde yapıldığı henüz belli 
değildir. 

Dipburnu Hadiaesi 
Kapandı 

Diinya B11ğday Mahsıılu 

----
bu sene Kırk aenedenberi görülmemiı 

derecede bir noksanlık arzediyor 
-Birinci Sayfadan Artan-

Londra 2 l « .\ . A. » -
Geçen cumarte!ı'i giinii 
Tiirk sahilleriude Türk 
11öbetçileri11i11 "t~şile bir 
İngiliz zabilinin nlme~ini 
intac eden hadise. iki . 
lıiikiiıuet tarafmdan dos-
tan~ bir ş'"'ldlde halledil-
miştir. bu hadised~u do
ht)· ı esasen t~ss~irlerini 

bildirmiş olan Tiirk hii -
k•'ımetile lnl(il~z zabitinin 
ölmiiş olduğu noktada di
rıi bir merasim yapılması 
icin bir anlasnıa hasıl ol-
• • 
muş ve diin bu merasim 
icra edilmiştir . ingiliz 
bahriyesinden Gueen Eli 
za he,t London \'e Devon
shi re lıa rp ._wıuilf~ri UW

ra.,ime iştir:tk t•lmiştir. 

Tiirki~· e hfıkiimeli tle 

Londra 22 «A.A» -
'duhtelir mıntakalarcla n ]Da 
ily telegraph] ~aıet~sine 
g~leıa hah~rlPrt' göre ah
vali havai ve dola\' ısile bii-. . 
lİİr• tlöny<ulaki buğday 

• stokunun miihim rurftte 
tPnezzıiile uğrıyacağı an
laşılmaktachr. Her meru-
1~ ~elle lnığda ~· fiatlarında 
tt ~refrii göriilmektedir. 'O 
st•uedenlwri hu kadar az 
huğday uıah~ulii kayde
dilmemiştir. Fazla huHdav • 
sto~lar111m hu ~· iizden ta-
bii haddt· iıwcPAi tahmin 
ediliyor. .. 

Sovyel l\u~ya , Am~-
rika , Kauada , Arjantin 
vt~ ·'· vustural~a hüktimet-

Bankalar 
bir tiirk torpito muhribi- t h .1 l k. . l 
nin orada hazır buluııarak. a vı a ma ıstıyor ar 
merasime iştirak etmesini Ankara , - ~le~duatı 
emretmiştir. tfirk gemisi koruma ka11ununu11 seki-
deniz üzerinde tilrkiye zinci maddesini değiştiren 
bahriyesinin alaka vt~ te· karuın iizerine tacnebi ve 
tıssürlerini bildiren bir milli banLalar malive ve-. 

Jeriuin resmi r·aporları 

gerçi ilıli)'atkarane bir 
lisanla yazılrıu' isedt' ah
val , ma hsuliin azlığını 
~östermPk tedir. • 

Tahmiu olundnıtuua 

11az:ıra11 öniimiizdek; 12 
ay zarfwda , senPlerden
beri ilkı.df'fa olara~ tal~p 
Lemamen t•lde t•alilen mah . 
sul 11i!ilbeti11de olacaktır. 

Harice giaen miite -
kaitlerin maaı ı 
Şurayı clevlel ıuiiteka

itlerin meml~ket haricinde 
ne ~ureLIP- nıaıtş alabile

ceklerini gösteren bir ni
zamname hazırlanuştır . 
buua ıı»ıarau umıuni 

ıuiilhak hiiıceleriıultHt ma . 
a~ alan miile~ aitlerruenı-
lekel hariciıw gittikleri 
ıak;lirtle eıı bii~· iik miil
ki~·e memur1111a hir istida 
ver~rek haricte kalacak-. . 
la rı miidcleti hilclirmf!ğe 
mecburdurlar, 

Ankarada11 bildirildiği
ne göre Adliye Vekaleti 
yeni Hakimler kanununun 
tatbiki için şimdiden hazır 
hklara başlanuştır. 

den idi. Zira sui~astcılar çelenk atnu~ıır. 
hem Hitler~, hem Alman ___ ::m::ıı _____ _ 

kaletine ınüracaat ederek 
tahvil almak istediklerini 
bildirmişlerdir. Müracaat
ları vekaletce tetkik edil-

Mahimat v~rm~den cfo
imi suretle memleket ha .. 
riciıırl~ kalanların maaş· 
ları kesilecektir. Kesilen 
maaşları aval~t ettikleri milletine hemde hiieum 

kı•.dlarımn sadık milislt·
rine ihanet etmişlerdi. 

llitlere ihanel eden 
herkes bertaraf edilnıe -
lidir . mektedir. 

• tarihten itibaren iadeten 
veril~cektir. ' 



Tütüncülük 
..,. -· .. 

Almanya, hariçten 
dalıa az tiitün alıyor 

Ameriku'tla ticaret ue
ZitrPti tiitiirwiHfık ~ıılwsi 

larafanclan yapılaıı ısta

tistikler~ l(Örtı Alman~·a-

nau tiitiin ithalatı azal
maktadu· • 

929 eu~siude Alman
~·a'ya 226 milyorı 663 bin 
libre liiliiu ithal edilmişti. 
Bu miktar 933 ~wnesiude 
175 uıil)·ou lihn•yt~ ;umiş
ti ı· . 

.~ meri ka, A iman ~·a '~· a 
tiitürı ithal edeıı memle
ketlerin ba .. mda ~elnu•k-
ledir . · · 

929 Seru~siııde A nu~ri-
ka'chırı Alman\'a',·a 22 ., .. 
uıilJou 412 hiıı lihre tii-
tiirı sevkP.dilıuişdi . Bu 
uıiktcır 933 stıııesinde 1 ı 

tuil~·orı 97i hin lihrey•· 
cliişruü:;tür. 

• 

A 111 e r i k a istatistik
lewine ~öre, Tiirki~·enin 
929 S••ue:;iucl~ .\lnıarı\'a'\'a 

•. . . 
~örıclt~rdi•;i tiitiirı miktarı l"\ 

25 milyurı lihr•~ydi . Bu 
miktar· 933 Stırıe~iııde 19 
mil~·on Jihr~)·e iıı miştir. 

Kibrit firketi 
dava açtı 

,...... ..... ,.. 
Ankara - Kibrit şir

keti kibril fiatlar111111 ten
zili hakkuıda ki MaH ve .. 
'·rekAletinin kararı iiıeriue 1 

fuularm fazla hmzil edil
diğini ileri siirt>rek mali-
ye v~kaleti aleyhine Au- . 
kara ticaret malıkeıııesin. 
de bir da va açmıştır. 

Şirket memltıketin lıer 
tarafında cıkmak hulun-• 
durması lflzım ~elcliğ'i hal 
d~ c;akmaldarı yalnız İs

taubul'tla satı~a çıkarmış
tır. 

Ergani tahvillerinin 
C. Tertibi. 

Ergarıi B~kır Talı,· illP 
r·iuirı C lt~rıilıi lalıvillt~ri 

aguslo. rıiltayr.ı imh~ 'alışa 

çıkarılucak lır. 

---~···--' 

Nöbetçi f czane 
HU ~.\K AM 

flAtK Eczauesitlir. 
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Mersin Ticaret ve Sanayı Odası Sicilli Ticari Ş . 

Mersin Piyasası 
Odamızırı ı ci sırııfıuda \'e Tic:ırt>l Sicil dPflPrini11 I\.(~. K. 

;j;j 

S. · C:ı v ~40-230 

15 ci numa ras111cta Si ~GEH Dİ KIS 11.\ K 1 N .\Si K[\t- Pamuk •·J..~pn·:ı' 
PANY.\SI !\IEHSJN Sl'BESf urıv:~ırıile muka\'vet ve İaııe 

i> •• 
34 
32 
ao 

Kala\' . 190-191 
lfo lıa r 82 

nıüseceel nılie~se~t'ıı i ıı ıs - 1- 934 Lari hiııdı• Oda va Ka pu malı 
getirdiği hir i~ıidft ile ~irk•'lİıı Tiirkiya ;\cenlahğı.n- Koz:wı parl:ığı 
dan 7 - 6- 934 tarihirıcl•~ ~·aıılnıı~ \' P ay111 htrihle laıı•· t;i~icli 

1 Arpa .\ rıatlol 
1 » \'erli 

1 Piriııc; 

•) 25 ~ 

ı . 90 
3 18 50 

5289 - 438 re:ııııara iltt Bt·~oglu ikiud Noterliğimlen ,.~ \ Prli •• flO lm·P. ktıptık 1 50 
25 - 6 - 934 l«1rihirn.le dP İktisat Yek~leli Tic~rel Re~·uz )'apa~ 41 

46 
~ 

4 
4 

Kallu » 1 
IJmum ~lütliirllığü larafımhrn nrnsaddak Salahiyetna- Si~· alı ıı Kara lıiilıt>r 

~işadır 

85-86 
ııı~dH ZÜLKEFfl.. OGLL' ABDÜLKABll\ RE\IALI he- Susanı 16 

78 
~· in lçd, :\darıa. Afyorı karahisar, Aııtal~a. Uiyarbeki" Fasulya 
Elaziz, flaziaıııep, Korum, ı\lalat)·a, ~hH'aş, }lardin, ~luş, Nohut 
Siirt, l'rfo, Va11, Ak1"Hray, llakftri ve ~luğla Vila)'el- \lercim~k 

lt~ril~ miillwkatırıda Kuuıparıya~· ı tfluısilen vekil tayin Ku~ ~·emi 

ecliluıesi lıu:'imm serıll(l~' HSİ t~slıama ıuii11kas1111 Şirket- 1 Ku111 darı 

ı .. :· lıakkırıclaki karaunnuuıı 8 ci ve Ticaret kauunu- Cin tları 

mırı 89 cu ve Şuherıin evPlki \'ekili ~ltılııut!I. Emin Celtik 
• 

7 
4 

.ı 
•) -

12 

f)() Li ftlOU 1 uzu 
50 

Sa hu rı safi zt~~· tin Y. 25 

1 >> ikin,~i 23 
50 ! 

llısır tları 2 
50 

Çavdar 1 

50 

50 
65 

:::~kt~eıker 20 Lira -10 K. 

lwyirı salalıiyf'lirıiıı rPf'i dahi Ticart'l kanurınnurı 94 Yulaf . 
l 70 ~3 Lira » » Pcıu~lii 

cii ımulılderiıw le\'fikan ıs - 7-934 taı·ilıincle ıs rıu - Acı c~kırdtı~ ıcı 22 
38 

100 

,, >) » t;u \'ala 21 >> 

maralı sicile kavı ve tescil ediltljği ilfuı oliluur. . ' 
~icıl V: 203 

Zirdr. Siılıihi irııza Hafat-1 Grfınh•·rg :niillrlıidt!İ 
Amerika devleti NiucP-r~i Jliikılnwtiııirı kavarıiui mu
cihirwe hm·v.•chı rnf-'snı nıiitt·srkkil v.. kaim Sirı~f~,. .. ~ . (.. 

Dikiş &lakirıa~ı Knmpaııyası rıam Şirket:rı Tiirkiya için 
, .• ~kiJi unıuıııisi olup 5 l~:\rıurıu evel 930 tarihli her
\'f>Çhi nwşrıı nıusuddak vt~ tarafrnıda11 alıarı Le'1kile 
hak k u sala iti yeti rıi havi Ve~<iletua meııı alık;\ ıııııta hi
m.ıen lçel, Adana, .-\f~·onkarahisar, .\11tal.\·a, Uiyurbekir, 
El<\ziz, Gaziaıılep, Kon~·a, ~lalat~· a, ~laraş, Muş, Mardin 
Siirt, Urfa, Van, Aksaray, llak:lri ve ~luğla Vilavel
lerile miilhakatmda Şubelerimizi naaa ıevahi Sirıger 

Dikiş ~lakirıası Kurupauyası rı:ıuı v•~ lwsahuıa olarak 
idart~ye, nwz~tir licarelhan~ ııauıırıa viirut edtıcek 

taahiitlii taalıiilsiiz makbuzları, telgrafname, po~lapa 
k~li ve havalenamelflri postaneden ahze, kaffei emtia
yı teselliiru ve irsule ve icalwıfon muamelatı riisli mi
yeuiu kaffesini ifaya hakiki Singer ilik iş ~lakitH:tla rıuı 
perakende olarak ve meriyliera olan tarifo üzere pe· 
~iu \'P.\'a verttsİ\·e fiiruht ,·~ya İ<~ara salış V~\'a icar· . . . . . 
hedeli m11a)'~'Pni11i ahzu kahzP., mağaza depo v~ saire 
için ~ellt~\' İ lwclPli icarı i~i ~· iiı Tiirk lirasuıı geçnu~
mek şarlile icar ve isticar konloratoları ~kle, bahlıfe 
muharrer şubeler ve tevahiiude Kumpan)'arım leyh 
ve nleyhirule ikame eıtilmiş ve etlileeek hilclimle dea
viden dolayı ale'lumum mahakintdP. rniiddei ve müd
deiale\'h v~ miidahil sıfatlarile hidayeten itirazen .. . 
temyizeH muhakPme , .. nıuhasanıaya tebliğ v~ te-
helliiğa i~hal \'e i~ıişhada tahlif ve ıehalllife ve ikame 
VP. rP-ddi lu~~· )·iırn)· e prolosto keşidesine ve rii~·eıi mu
has~lu~ye tetkiki· hal ve isli~.taha hakem mfımP.yyiz 
\'e tıhli lıihre nashu ta~· iu \' t~ lt!pdile ihtiyati ve icrai 
hacizlari \'az \ ' t> fokkini lalc>he rıakli davaya ve ttt~· irıi 
mercİP. ifla · davalarına ikmue~'P- ve alel11nıu111 rmrn -
111el:)lı ifla. i~•·yi takip kahul \' t~ itiraıeahzukahıa ~nlh 
ve ihrant fera~al ve kahuln tla\'a\'il rt->cldi lıakinıe ve .. ._ . 
hakimlrrclt•rı lazuıi11al davas1111 ikame~· ... ve lıususatı 

nıPz~ ln·t~rıin ru\İt~vakkif olduğu unıuru11 kiillisirıi ifa~·a 
icap t•dt•rı levayilı ve miistPdiyal ve ~vrakı Kumpaıı
,.a na!ı • ırıa tarızim ve takdime islihsal edilecek ila-., 

nıat ve ıaıiikarrer<ılııı me,·kii icra)'a vaz \'e ıenfiziui 

talebe ..._ iuger Kumpanyası veya mezkt'ır kumpanyaya 
izaf~L~rı salıil ı i imza lehi ıe ipolPk nıuamelatıııı icra
~·a \ 'e tapuda ulsurt~lle takrir kahııllina ve ı·esmi nH'-

. . 
Toz sekeı· • 

25 hu•rılav Yerli 3 l"\ • 

lııcir lüden 11 

Piyade Alayı Satln ·alma 
komisyonu riyasetinden 

l - Alt.1~ın ilıli)· acı bulurıarı erza~tan üç kale 
mi ::ışada ~azıldığı miktar ve şr.~ilclt! nıiinalasa)'" 

koııulmuşlur. Şarı11am~l~r Alaydacltr. 

2 -- ~a,..lnauıPleri gürnwk istiytınlerin her gün Ala~· 
levazımuıa 1 11iiracaatları Vf' talipleı·iıı ele lemirıallarile 

mua~·ytırı giinlercle Ala~·cl:ı saı111 alma koınisyoııunda 
hulurımalaı·ı ilaıı olurıur. 

• 
Ci rısi ~likıan Mihlctdi ~lii rıa k a ~a ~liinakasa 

.. 
gurı ve 

Şekli saatı 

Sığıreti 55000 1 sene Kapalı ı ı-Ağııs-934 saat 
Cumartesi gda 

Patates 13000 )) Acık )) saat 10da • 
~ohul 0000 )) )) )) )) 11 de 

19-24-29 - 3 

ıurıiy~l altlık tan ~orıra fttkkiıH', nı~ıuur at•P-nla ve sai
, .•• ,.i ta\' İıı \ ' t• azlt~ salahh tılİ ıııt·~ruln~ dairesinde ulwr-. . . . 
leri tevkil teşrik ,. ~ azlt~ mez.uu olıııak iizere ~lersiıı 

clt·~ mukim 111t>nHıruurn1. Ziilkrfil o~lu Ahdıilkadir Ktı-• 
uıali htı\' İ i~hıı \· ... ~~\lt>lrnıııu~\· le VP-kil ııasbu la\'İu· ey-. " . .. . 
lediuı . 

7 - G 934 l\ı•sıui ~ılişe ve i 111zası 
Yevnıi\' tı: 5289 . 
Sıra : 438 

Hin dokuz yüz otuz clfirt ~e11i tlaziran a~· ırun yt>
dinci giirıii tarihli olau \'e okunup anlatılan işbu Vt'
kaleı.muaı~ allmda konulan imza \'e kılişe kim olduğu 
dairt'ce ıarı111n11ş Siuger Bikiş Makirıaları Knmımnyası 
Tiir~i~·a vekili Umumisi Rafael Gurunberg ~feıuliniıı 
olup miindertcatuu kabul ,~uikten sonra önümde keıtr 
disi koyduğu cihetle kayl ve taslik kılandı. 

7 - 6-934 Beyoğlu ikinci Noteri 
A Hilmi Jlesmi miihür ve imza 

iktisat Vekftleti Ticaret işleri lJmum 
Miidiirliiğii miihrlı re~nıi v.e ımza 

25 - ô -934 
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i L A N 
lçel Hafla Baş Mühen~isliüin~en 
Tarsus - Boza rıll ~·ol 11 rıu rı 43 -ı- 318 - 5 8 -J- 8 7 O 

kilo metroları arasında hetlt•I ktışfı 5 79 Lira 70 
Kuruştan iharPl hulurıau hozuk kısımlarının tamiri 
pazarlik surelil~ 2 5 Temmuz 9 34 Çarşa ıııha giiııii 
saat· on altıda mıclinımı Vil:ive·Lirnh~ ilıaı.~~i icra kı-. 
lrnacağmclan taliplerin Eııciinu•11 Vil:)yeh' ,.,~ N<Jfia 
Baş miihendisligine mnracaatlnra ı H-~:?-~4 

ıll---~~~-~~~~il)~-~~~ 

ılYENI MERSiN 

I MATBAASI _ 
Mersin ithalat ?t~_m~~~~i 1 Senelerce E vel mersinde Kurul ani 

mtıdtırı11011ncten: 
1

1· e·ır Mu··essesed·ır 
Limon VP. Berga nıol esansı 6,800 _ 

Yalan v~ Par:s derisi 1,870 

Bu mallar tarihten \'irmi giin ~Olıra g :inıriikçP- l@ 1 · ft1 
lıi1ıuiııayeı1esaıııaeakıır, · . 19 24- 29 --3 l@ larflP-rinın Hepsi yem ve Oeşitlidir !i 

' 
-- ,g llESlli l>EVAIR v•• ,\IÜESSF.SATLA TIC.\llETllANEl.EHE AiT ; 

ktisat Vekaletinden : il . HEH NEVi llEFTEHLEH vt• E\'H.\KI ll,\TBUA ,.tl S.\IBEYI EN NEFlS-~ 

lcel Vilayetinin Tarsus kazasuurı Sarac kfivii ci- ~ BiR TAHZDA ·SÜHATLE YAP.\H . 

varm~la kain. olup şimalen Saraç lwle11 ,;oll:;~mıfan ~ • * •,. 1c _. * • • *,.. • ,.. * * -tc _. •-. • 

bed ilt~ Sarac karvesi camii 11oktas111d:ırı hil 11111rur ,a@ 
murat sofu l;,pesi. arasında miinkflsir hat, garlwn l@HAR.İQTEN GÖN!DER.İLEC::EK. SİPARİŞ-
mezkAr tepeden bed ile i\uclivar <;ayı ilr. ilyazlı~ -;a- 1 LER.İ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLAB 

yımu birleştiği noktaya vasıl olan mii~tekim hat, cP.- ~ t] 
nubera mezkur noktadan lwd ilt> rıoza ~<-elik ı~pP.sil~ l ri -===----== =- f!I 
çolfahk yarığı knyasındau hilmuı·ur sarat; clPrt~~ile ~ · her nevi kitap , kartvizit , dauet ~ 
Karğıpmar su~·unun hirleştiAi noktaya mi'ırıkP~ir lıitl, ~I gazete ve mecmua ta- kartları , zarf , katıt 1 
şarkan mezktir noktadan hed ile maluluı h:ışlauğıcı ~ 
olan s?rat; helen tepesine vasıl olunan miistekim hal ~ı hını deruhte eder.. bq.şlıkları tabedilir.. ~ 
He mahdut 190 hektar arazi dahiliıule ki s;unç krom lij 1 
madeni namile maruf huluıınu mP.kşuf krom ım.1d~ui11i11 ~ ' =- -= 

ev~ıki hudutıarı dataiıiud•} işıectiııuesi mf'k~urPu iııaır. I@ fiatlar Rekabet Kabul Etmı·yecak ~J,ı'lde Ucuzdur ... 
kılınacaktır. Taliplerin ihale muka vde ~ t• şa rlıı;ı 11w- ı Yll tl 
sine derç edilecek olau lıu~usi ş:ırtlarla tenıiıı:ıt akça~ il 
sı miktarım anlamak iizr~ .\nkar:ı'da İkLi!°'al VPkalet1 • ~~R~~~~=-~-~IJ 
maadin umum miidiirlliğii taharri ruhsatııauıPh·ri \'P. 

imtiyazlar nıiidiirlii~iirıP miirnr.uat e\ ltırıwft·ri vP. lt·k-. . . 
liflerini kapalı zarf içerisiııde ııiha~·et :!O 9 - ~)~14 

1arihine miisadif Perşembe giinii saat on heşt~ kadar 
Ankara'da lktis:ıt Vek~\leti Maadin umum miidürWğii-
ue tevdi eylemeleri ilau olunur. 9-~4 9 - 24 

Kiralık Ev 
Niizheti,·e nıahallesincle fevkani iic oda, ı•lt>klirik . . 

tesisatmı ha\'İ tnlumha \'P lwlecli\'t• ~uvurıu ha,·i hir . . 
ev kirahltır. 

Matbaamıza miir.ıcaal . 

miitehassısıDr. Baki Mahir 

Almanyadan yeni celbettili aon 
aiatem ve çok ,,uvvetli Rdntgen ma
kine ve t:ihazı ile haatalarını mua
yene ve tedaviye baılamıftır • 

• 
Muayerae saatları 8 - 12 14 - 18 lu~r gliu 

ADRES : Mersin Ktıla caddesi çarşısı No. 3 

Sab1ıı1 Sab1111a benzer fal\:at her Sabıın l)İr 

olınaz Sabun alclığınızda: evela, 

Sabuncu zade Kadri 

markaaına dikkat 

-------------------

Sabuncu zade KADRi 

markasına dikkat 

Bu MarKah Sabunlan Her YerdeAraymız 
Halkımıza her şeyden evel sıhhatını düşünmek gayesile bu 

kere Fabrikamızda halis yemeklik Zeytin yağından yapılan 

SABUNCU ZAO( KADRİ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılml,ftır .. 
SABUNCU Zt\Dli~ KADRi Markalı !'ahuıılar rALK ( Toprak ) 

Vt! Silik:it :{İhi hilunı11111 zararı. \'e \• akıcı macld~lerthm aridir . . 

SAINCU ZADE KADRİ Markalı Sabunlır cilde Yumsaklık, letatat vuir çünkü hilelizılirl 
~ :, 

reni Mersln_Matbaası - Mersin 


