
- -- -- ---- -- ·- - -------------

M. FUAT 
Sahip vt yazı işleri Müdürü 

5 
TEMMUZ 

No 1822 Perşembe · 

1934 -Ii'Jall 5 kuruş 
T 1·. t-ı4 1'emnıu= Y28 

GÜNDELİK. GAZETE 

Başvekil Hazretleri 
Mersin takımının Akdeniz turnesi 

Sporcular dün geldiler 
Kafile seya~atinden çok iyi neticelerle ~ön~ü 

Fırka reisimiz veciz bir nutuk söylediler. 
Tüccar kulübünde bir ziyafet verildi 

Uzun zamanlar Çukuroı•a şam- 1 
piyonluf!unu elindm bıraknuyan Mtr· 
sin idman J'Urdu futbol takımı son 1 

Akdeniz turnuinde Antalya ı•e lz
mirdeki mu~ af f akiyetile bu şampi

yonlu/fa tam bir lıakla elde etti/fini 
ispat etmiş evvelki akşam saat yirmi 
birde Mahmut Şevket paşa vapuru 
ılt Mer,ıiıt dönmüşlerdir, 

Takımın İzmirdeki galibiyet 
telerafı spor mehafilinde ve hatta 
bütün Mersinde bir lf'zalıürata vtsi
lt olmu§IU. Mersim ve Mersindeki 
spor faaliyetini e11 güzide mmtaka· 
tara tanıtan futbolcular için parlak 
bir karşılama hazırlıffı görülmüştü. 

Vakim geç olmasına raf!metı is· 
kele karıılayıcılarla dolu idi. 

Saat oıı dokuzda Cumhuriyet H. 
fırkası uisi Necip Mtcit, idman 
yurdu ve belediye reisi Milat fırka 
kaza htytti reisi daklor Abdullah, 
Belediye tncümtni azasından .Fuat 
Osman beylerle daha birrok zevat ve 

J•urt doktoru Aslan B. geldiltr. 
Ştlıir bandosu iskelede ruh okşa 

rıcı ve sevinçli parralar çalıyordu. 
Vapwun ilk müjdtcisi ıiıkları gö· 
ründü. Vop1U yaklaşJıkça karşılayıcı 
sayısı ariıyordu. 

Liman şirkttinin Kurt ape ro· 
mörköril futbolcuları vapurdan al· 
maya tahsis edilmişti Mutat muıı
melt ikmal edildikte11 sonra romör
klJr vapUl'da11 ayrıldı. lsktleye yak· 
laştıkra yaşa ve alkış sesleri de11izin 
gQrlJUüsünü bastmyordu. 

Ni!ıayet geldiler .. ilk Olarak ro
m1Jrk1Jrdt11 lıaf ile rdsi Lütfi Ali B. 
ve onu lalcibtn dt sporcular rıktılar. 

Bunda11 sonra önde :şehir ban· 
dosu o/dutu halde dofruca Tüccar 
kulllbüne gidildi, Ornıia müktlltf 
bir ziyafet masası hazırlanmıştı 

OIJzltrindt galibiyet attşi parlı· 
)'an futbolculara hitaben ftrka ı•i/a· 
yet heyeti reisi Ntcip Mtcit bey kı
sa fakat rok veciz olan şu nutku 
s/Jyltdiltr: 

«Arkadaş! •r : 

Antalya ve izmirdeki mu 
vaffokiyetinizden dolayı sizi 
tebrik ederim. 

C. H. fırkasının .takibettiği 
davnların bllflacalarındao biri
si de spor davasıdır. Sizi bu 
davanın ruhunu kavramış gör-
mekle sevinç duymakta haklı-
yız. Bizim spor temaslarından 
beklediğimiz muhakkak galibi
yet değil bir sporcu duyuşile 
harekettir. 

Şuna kani olunuz ki bu maç 
larda kaybetmiş te olsaydınız 
bu nkşfim ayni coşkunlukla is-
tikbal edilecektiniz Birçokla
nnız işlerinizi bırakarak spor 
namına tumuye iştirak fedakar 

lığını gösterdiniz. 
Go.yemiı; sporu kuvvetlen.

dirmektir. Hoş geldiniz hepı
nizi hürmetle ıelimlarım » 

Kafile Reisi Lütfi Ali bey 
Necip Mtcit beyin bu nutkuna 

sporcular alkış ve teşekkürle muka· 
br/e ettiler. 

Kafile rtisi Lütfi Ali bry turne 
etrafında bize şu izalrall verdıltr: 

c-Mtmltkelimizin tn güzide 
klüplarilt olall temaswuzdall ıe se· 
yalıatımızda!l çok memnun dönüyo· 
ruz. 

Karşılaştıf!ımız klüpltr bir su/ 
11iytlltri olmamakla beraber takımı· 
mızı dtıttmedtn cok zayi( görüyllr· 
lar ve elv.mmiytt it vermiyor/ardı. 

Ft.kat takımımızın salıal~rda gös· 
ıtrdi/i teknik OJ'Ull bu yarılış tah· 
minleri derhal ortada11 kaldırdı. 

Oittitimiz yerlerde çok samimi 
karştla11dık.. lzmir valisi Kôzim 
paşa lıazretleri {Ok kiJ•metli iltifat· 
lorda ve marta11 evvtl muvaff akiytt 
dilekleri gibi maçtafl so11ra da bizi 
tebrik etmek lütfünde bulun '/ular. ,, 

1 akımın izmirdeki oyu11ları11a ait 
tafsilfıtı 3 cü say/ amızda yazıyoruz. 
------ ----
FRANSADA 

Koınünistlerle sosya
listler birleşti 

Paris 3 (A.A) - ilk defa 
olaraktır ki komünist ve sosya 
list fırkaları birlikte bir toplan 
ta yapmak için anlaşmışlardır. 
Bu toplantı Bullicr salında ya
pılmış ve bü)1 ük bir halk küt
lesi hazır bulunmuştur. Alman 
komünist lideri Thaelmenn ıle 
Avusturyalı Sosyalist kadın 
Vallıschin tahliyel~ri istenmiş
tir. Aralarında M. Cachin de 
bulunan üç komünist ve üç sos
y::ılist hatip, • faşistliğe k::ırşı 
müttehit hareket lüzumundan 
bahsetmişlerdir. 

İtalya Donanması 
Paris 3 ( A.A)- Havas ajansı· 

nın Btlgrat mu'ıabiri bildiriyor: 
He11üz Draçta bulunan ltalJ•an 

gemileri dün meçhul bir istıkamete 
dofıµ giderek limandan ayrılmışlar
dır. 

İstanbuldan An karaya Döndüler 
İsmet Paşa ff z. Şehirışah Hazretleri Trabzon yolunda 

İstanbuldan 1\nkaraya 
döndüler 

Istaı1bt1lda parlak teşyi yapıldı 

lstanb11l 3 (A.A) - Başvekil Is· 
met paşa Hz. bu akşamki trenle 
A11karoya dönmüşltrdir. Başvekil 
paşa istasya!lda vali Mukittin bey, 
sabık Rus srfiri M. Suriç ve daha 
bazı zevat tarafından ttş)'i edilmiş
ltrdir. 

1 

Gazi _Hz. aziz misafirlerini vapura kadar uğurladılar 
Hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü bey Şehin
şah Hz. ne Trabzona kadar refakat edecek 

lngiltere-Almanya 

Müzakereler bitti 

Londra 3 (A.A) - Havas 
ajansı bildirivor: ., 

İngiliz - Alman müzakeratı 
1 nihayet bulmuş ve İngiltere hü

kumeti 1 temmuzda işe başla
ması mukarrer olan kliring ida 
resinin faaliyetini tecil etmiştir 

Şehinşah Hz. 11in lstanbuldan I 
ayrıldık/arım dün yazmıştık. Teşyi ı 

mtrasimİlıe ait ajafl5ı verdilf i laf· 
silatl bugü11 yazıroruz: 

lstanbul 3 ( A.A) - 011 ptdi gıin 
dtnberi Türkiyede misafir bulunan 
İran Şeltillşahı Ala Hazreti Hüma-
p1111 memltktllerİlle aı•dtf etmek üzre 
Trabzon tarikiyle : dü!l şehrimizden 

mü/art:kat buymmuşlardır. 
Şelıin§alt Hz.11in avdet program· 

ları mucibince teşpi merasimi topha· 
ne J•olcu salonu rıhtımında icra ed i 
lecekti. B11nrw için büyük misafiri 

Yugoslavya 
1 1 

Arnavutluk hududunda! 

bir defa daha görmek istiytn halk 
ö/jledeıı itibaretı 4. Dolmabalıçedtn 

7 op/ıa11eve kadar olan mesaj tde 
birikmefe başlamıştı. Saat 15,30 a 

a~ker biriktirn1iyor muş 

Bolgrat 3 (A.A) - Yugos
lavyn ajansı tebliğ edi.ror: 

Yugoslavyanın Arnavutluk 
hududunda mühim askeri kuv

vetler tahşit ettiğine dair bazı 

ecnebi gazetelerinde çıkan ha
berler temamile uydurmn ve 

bethahanodir. Bunları kati ola
rak tekzibe mezunuz. Arnavut

luk hudut istikametinde hiç hir 

askeri harl!ket vukubulmamak
tudır. 

dof!ru yanya11a dalgalanan 7 ürk ve 
lran bayraklari/e renkli bir şerit ha 
U11de uzanan yol lımcalıınç bir kala
balıkla dolmuş. cadaeye naz1r bina· 
ların ptnrertltrindt bile boş bir yer 
kalmamıştı. Dolma bahçe saravından 
rıhtıma kadar olan mesafede askeri 
ve sivil mektep talebeleri başlar111da 
muzikaia,- oldu/11 !zaide yer almış· 

lardı. 

Caddeyi rıhtıma bal!lıya11 yol ve 
büliitı rılıtımda bir ihtiram kıtası 

vaziJ•et ulmış bulunuyordu. Burada 
biiyük ıi11if ıJrmr.:lı erkum askeriyemiz 
vali ı•l belediye ttisi Muhittin bey 
şehir meclisi mümessilleri, muhtelif 

Çoçak Dere Ormanı Yangıni 

Bir 1~ aı1gıı1 Oln1aclı 

Son ~a~er yangmm geç ~a~er verilmesin~en galettir. 
Yangın büyük gayretle söndürüldü. Sebebi 

tahkik edilerek ;,.esulleri aranıyor 
Bir hafta evvel hususi mu

kaveleye bağlı Çoçak Cehen
nemdere ormanında yangın 

çıktığını ve derhal yetişilerek 
chemmiyrtli bir hasare meydan 
verilmeden söndürüldüğünü 

yazmıştık. iki gün evvel de ay
ni yerde yangmm tekrar başla 
dığana dnir geç vakıt aldığımız 
hir haber dercedilmişti. Yaptı
ğımız tahkikat neticesinde ilk 

çıkan yangın söndürüldükten 
sonra başka hiç bir yangın zu
hura gelmediği anlaşılmıştar. 
Bu şekli düzeltirken yangının 
nasıl başladığı ve nasıl söndü
rüldüğü hakkında aldığımız şu 
malumatı yazıyoruz: 

Yangın ormnnın elli numw
rala maktaının yol kenarından 

1 çıkmış ve hunu haber alan en 
yakın jandarma karakolu ve 
etraftan yetişilerek etrafı çev
rilmiş ve o gün saat on dokuz
da söndürülmüştür. 

ikinci yangın haberinin çı
kışına gelince; Tarsus kayma
kamlığına ilk çıkan yangın ha 
beri geç ulaşbrıl naş olmasile 
k:ıymnkamhk ayın birinci günü 

ormanda yangın olduğuna dair 
vilayete malılmat vermiş vila
yet jandarma kumandanlağının 
yaptığı tahkikat neticesi hazi
ranın 28 inci günü söndürülen 
yangından başka biç Lir yangın 
olmadığı anlaşılmıştır. 

Yangının sebebi tahkik edil
mekte ve mesulleri nrnnmak
tadır. 

teşekkülleri temsil tden zevat sıra· 

lamnışlardı. 

Şthi11şalı Hz. Oazi Hz. ile bir· 
ilkte saat 13.45 it Dolmabahre sa· 
rayından pktılar;J 

Refakatlerinde Başvekil ismet 
paşa Hariciye vekili Tevfik Rll§tü 
bev, lran L Haricıye nazırı Bakir 
Hail Kôzimi, mihmandarları Ali 
Sait ve Falırettin paşalar, eslıi vt 
yeni Ta/ıran sefirimız Hüsrev ve 
Enis beyler bulunu,·ordu. Otomobil· 
lerle halkm coşkun ve samimi teza· 
hüralı ar1Jsmda tophaneye geçtiler 
orada otomobilierindtn inerek rıhtı· 

mı teşrif ede;ı büyük misafirimiz 
J'Olcu salonunun önürıde vali ve be
ltdiye reisi Muhittin bey tarafuıdan 
karşılandılar. Muhıttin bey şehir na 
mına ikamet şerefini verdi/deri lı· 

tanbul 'ıalkının teşekkürlerini Ald 
Hazrtti Hümayuna iblfil! ettiltr. 

Ştllinşalı Hz. bilmukabele Mu· 
kittin beye iltifat ttliler ve rıhtımda 
buluna11 erkdm askeriyemiz meya• 
nmda Cevat. Ali Fuat, Halis, Züuıl 
izzettin, Halil, Kemal paşaların 

IJnündtn ~eÇNken kendilerine de ilti· 
falla bulundular. 

Akayın Kmalıada vapuru Şllıin· 
şıılı hazretlerini Egeye g~türmelc üz· 
re rılıtımda lıazır bulunuyordu. ilci 
devlet reisi ile rtf akatlerinde bulu· 
naıı zevat Kinalıadaya bindiltr. btf 
dakika sonra büyült misafir KU10lı 
adanın güvertesinde Oazi hazrtllt· 
rile vedalaşıyorlardı. 

Veda "tra5imi çok samimi oldu. 
iki devlet reisi kardtıre musafaha 
etliler, Oazi hazrtttui muhterem. 
misafirlerit.i bizzat kendi isltdnlnı 

;ıötürdüler. 

Egt. tam 16,25 it şirketi hayriy~ 
ni11 vt akaJ•in hususi vapU!lNUt 
teşyie iştirak eden halkın al~rı 

arasında hareket etti. Ayni zamanda 
limanda bulunan bütün vapurlar 
düdük ralıyorlardı. Egeye iki muluı· 
birimiz refakat ediyordu, Bıuulan 
başka halkı hamil bulunan mDJead
dit vapurlarla hususi mlJt/Jrltrln /Jo.. 
f!azdan lıarict kadar Egeyi talcip 

eltiler. 
Hariciye vtkili Tevfik Rflltll bıy 

büyrik misafiri T rabzana luıdlır 14 · 
yi edecektir, ~eni Tahran ese/irltnlz 
Enis bey Alı! Hazreti Hümayun llt . 
birlikte Tahrana gitmiştir. 

SAKA 

.. inanmayınız 
-Fatbolcolarımıza yaoılon icar· 

şılamada Mulıarrem Hilmi btyln 
!;onf era11s vermedif!ine. 

--Elektrik ziyasilt petrol lamba· 
sınm makaytst tdilebiltce/int. 

-Keresteci Fuat beyin her Eitti
Ui yerde şapkasını bırakmıyacatuıa. 

-Jzmirt giden kafile reisi Llltfl 
Ali beyin bir daha böJ•lt uvahatla 
ra gidtctfine. 

-Temmuz aJ•mda Mersindi kal· 
manm yaylaya gitmeye urcih tdilı· 
billcetint. 
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BORSANIH 

Buğday pnzarı 

şubesinde. 

Almanya~ı~.~tikrazları i 
Daves ve Yung lstıkrazlarmm Ugra~ıöı Akibet · 

llti(cde inhisar 

l\as<1p olğlu Balo ~J
'l.f11esiııin yazdığı kadar ı 
balacP. isiue valrnrıcı dt~-. ~ ~ 

ğil. Bulmuş buluş<lnrmuş 

Adana - Türk Sözü -

lluhuhat ve '1.ahirt~11in 

lıorsauın korıtrolii altıııda 

yapılma~ı için Buğday pa
zaı·ıııda h:r su he ucı!dıl!ı • • t _1 

Bir sulh timsalı ,ıddedilen bu iki istikraz 
Avrupayıdcı hayrette bıraktı . 

vi k eıleu hi r lf•SP h h üs • 
1 iti i. o gii nılPll i lİ h;ı l'PU en 
vük~wk kı\'mette 'e em-

~P~~·~n se11e ıadmıla tliİB- • · 

[La Slıimpa) dan 

Alınanya lt•lıine yapıl-

rııış olao bu i~tikr·azlar diişiinmiiş düşiindiirmiiş 
s~ıdraza m konağında ıi

~·afet ÇPker gibi şu hiife~· i 
haıırialmıs va ... 

malt'ımdor. lJr.r giiu ~ÜY
lı·rdt~ll getirilen hulnıhal 

k 
· . il uivP.lle huluııan bu iki is-

~ aya ar~ı ıtınıat Vf' su a . · . . · 
1 

. . .. tıkraz. hır takım hadıse-
ı.ınısa lerırıe lwnzıven vuk · .. · . . 

İçt•~n tnlu~n nlu r, yan- ve zahin~ıı~r Lrnrada taıu 

bir intizam iciıHle satıl.. 
• 

sek hir t'SP.rıii. · " lere maruz k:ıluuş ve ogtw-
Bu istik razl:ı nJa 11 hi ri ltwtle mlişk il Ll ir \'azi ytıle 

A lıııa nv<ı mu blauco8U IHl diişmliştiir. Bu surelle ' 
nıiivaz~.nPli bir haİe ·kcn·- Bt\\ves ve Youııg hoı·ç-

4lığı m bt1 lli etmek islrnıi- 1 
)' .. uler le~ le.r çiftler hP p 
~oluğu burada Hlıyorlar ... 
Fazla kaçınliğım SP'l,diı·

rnenwk icin masaların al· 

makta ~utıc• iir. alıcının 
zararlarına meydan v•~

ı·ilnwmesiııe C:.lhsılmak ti-. . 
dır. 

mak ve markı takvive f~t- larının itilJaruıı ve kiyme-
1 nwk iciu ı 92-1 SPn;,~irnle tini ~· liıtle 60 dan yiizd~ 

1 • ı · ~ · ı \ ı j 4 5 n kadar d ii '- ii r mü s. t ii r. J • 
tına !'ifJ~lananlarda ,·ar·. 

Biife i11his:.1rı galiba llil:\I 
Ktımal Leve ihale Pdilıııis . . 
Fual o~man bevde UllllllH .. 
miidlir gihi hir ŞP.y •. Necip 
Mt•cit he~·le Milat hey sık J 
~ık kontroıa: geliyorlar .. 

Fahrikator Fazıl hey 
hiı·i:;;ini vakalamıs <ınıa . . 
<lerıair gibi ... 

Ben sanki şişeltıriu he-
~a hını tulmıya memur etlil 
misim •• llifftl Kemal bev . . 
f-\lİ mde not dffleri rıi gH-
ru11ct~ : 

Snıde aldırı var ise neşe 
A talısll el yıirli 

Alemin la' nelme tiryakisine 
ay yaşına 

Br-cli. ve sonr3 llavvam-. . 
k:iri bir kıt'a okudu , 

Bor.-ıa nıennırlan saha
hın san l ı!ürd ii ıHln hu !'ada 
huhınnıaktJ Hl ~aıısları • 
kont rol ve defterlt•ri ıae kav .. 
dt•lnıeldPıl ir. 
Satıla11 hugd<.ı) ların lwp 

s~ıle Zirnat bankası tar••
fındaıı alrnruakta ,, ~ ar·a-

IJacılar ur-kletilmede11 Cll-. 
vallan bo~alttırılnwk üze_ 

• 
re anbarlar:ı ~öıHierilnu~k-._, 

lt~dir. 

'l iiccarlar<lan da buğday . . 
satm ~tlaular varsadu huu 
laı·ın mı~ tarı pel;. nıa htul
Lu ı·. 

Bu 1'tla v fi' atlan .-sk \ 
~ .. . 

seklini muhafaza etnu~k-
• 
tedir. \' rıti yPrli buğ<lay m 
kilosu 2,XO p:1radaıı v•~ 

l\ıhns buğdayı 3 kuruş

lau s:ıtılıu:ılLallır. 

/)erdi dildendir nemlm /zer 
demde meynwş olduğum 

lfrıı g1ilerken güldürürken 
ağllyarı bir şairim 

IH r ti ak lk a ger iz a fr1 s olsam ı-=---====-====-=:-:=:=:ı:=::=-====~-:=-; 
gaıw Jılcrandcın hen uhdi lıakii'İ pür l.dksir 

Mey clc§ll cennetle ele kcvser hazıı· lııılunan lıamm t•fe11 
içersem kafirim 

Biri rıci Leyillen sonra dilt!rİ me m iij:leleri nı ki 
ona Lanı Lir lt'Zat olan bu 934 nıoılt•li kuklalarımız 

Pmirlerirıe anı<\dPdir. 
kılayı rıedt·u okudu -hil-
nııv<ıı·um. Bey tıft•rulilc•rinıd~n ılt~ 

., 
Kaclt .. ofilcım~!.~ f.-1t~\.lııst 

Tr,rtip heyetiniıı hu g.1ce 
ic_;in bir çok siiqH'izlrr ha
ııl'ladığırıı herkf'S hiliyoı· 
d u a ıua dört nıt•lre ho-
y ınıtla zehalla hir arhııı 
ıırd.-n bahceuirı ortasına 

• 
clikildiğiııi ~im kesdire-
hilir. 

Bir aralık caz sustu . 
.Arahın kıpkızll ağımdan. 
hir hoperlor çıktı . Ve 
Kadı oğl lllHHl sr.si duyu 1-
drı ; 

- IJanııuJar lH~)' ler . , 
kahkaha la rmrzın Lir elif 
miktan kulaklarım ceki-• 
ııiz.. Tenıa nınıı ?. . 

Üyle ise Sfi)'lİ)' Ol'Ufll .• 
J)iiuya k11~la şampiyonu 

f'(1 (~a •~deriıu hir tariz te-
1:'\kki huyun•lıuasıı>' Tip
lerimiz unnımi ve fomi
nisl Barker ltlrafuu.lau ve 
tenıamen patı.ıva11ya t-~)1 <ı

let i11d(:n s~çilmiştir. 

Allo ... arılnsıldı ım ?. • 
la~ylt~ı· ! . ht>I' 
kulak kesilsi11 . 

ıarafırıız 

ILrnııular!.. dikkat hu
ynracağmızda şiiplıPuı yok 

İplt>r çekildi .. kuklalaı· 
yattı kallı. 

Kulık31ıular ara~ıuda ne 
~onu~uhluğu <luyulmıyor
du ama .-rkl~hlerin surat 
asışmu bed..-t lıarnmlarıu 

çok sevinçli olduğu gfi-
ı·ülii\'ordu. 

yapı 1111~, _t ı.g .. l'H e . ~~ıa n- " 
ya d.-lltıtının vt-H"f'CP~ı laz 'ourıg :istikraıııııu hir . 
nıiıwla dair kati bir bal sıırn·denlıtıri anıo!·tisman 
ea n~si olarak ı, u IJa uıl nı •~- l•~tl i )'~ leri tatil Pd i 1 m iş ve . . ıır. hu il\i istikraz için önü-

nıiizdr.ki temmuzdan iı.i
ha rt~n monııon·om ilan 

1 hnve~ istikrazı altın 

ıuark hPsabile hir rnihar-. 
dan \'e Yomıg da üç) iiz. 
uıil~oıı dolardatt iLart->l iıli. 
Bu paradan hir milyar al
lırı ıııark tamauwıı Alnı:ırı 

,.a vn lt>di \'e edilnıis ve 
• .. • ol 

üc yiiz milvon dolardan 
o t. • ' 

)' iİZ milyo11u Allllanya hii 
kt'llllf'linn ve 200 milyonu 
umumi harpte galip olan 
d t~ \ l t>. l I P re ve r i 1 nı iş ı i r. 

l~u ist.i krazdan pa ı·is 
132 uıih·on. Loııdra 50 

"' 
\'e İlalya ancak 13 nıil-

yon almışt.ı~·. ltal)·an lin~ti 
laesal .ile 1 O nıilnırı bulan .. 
hu islikraz cok koltl \ lıkla . ~ 

l?miu ediluıistir. İtalva11rn . "' 
islik raza isli r:.ı k lıisst~si . 
210 nıil~·on lirdtir.~Faizi 
)'t.ızdr. 7 ve yi)zde 5,0 ve 
her türli'ı lemiııata malik 
ola11 lıu istikruzlar en nıii 
tt•reddil şalıı~ları hile teş-

Zonguldak Halk 
evinin bütcesi 

' ----~--

Zougı;lda k 3 «A. A» 
llalkevinin l>ir yılhk mas-

raf hiitç~si 11,0üO li nı 
olarak hağlarunışlır. 

Kömür Madeni 
Zonguldak 3 «.\.Al) -

Tlit·ki~ nılicsstısrleriııdt~ ya . . 
pılaca k Soıui kok fa hı·i-
k<ısırıı n \'Pri lırzırla11mak
La<lır. Oıi ueş güne kadar 
tmutıl aturn ııu~r<ısimi ya-
pılacaktır. ' 

Meksika Cumhurreisi 
~it· k si k a 3 « A. A » H .. i ~ i 

cuıulıur Hodri~+ızin vtırirıe ' .. 
Ct~ııeral Lazaro kardeş rtı 

mlmr rt.'isliğine seçilmiştir 

.., 

olunmu~ıur. EvHl, .\lmarı-
~a hiikt'11ur.ti lıorcııııu fide 
nwk icin maı·k lı~sahile 

• 
H•·ielı bankasına havale 
(•diyor. Faknt nrnkı·iıler 
hu ırnr3' l llP SUl'tıtlt> "f'l'i • r"' 

ala \ıilt·crklt>r'? 
Nf~licP ili har ile iti mal 

vt~ sulh tinı~alı :.uhlolnnau 
1111 istik razla :· hali hazır 

da biitüu Avrupayı hay
rt'tle bıraknıışt1r. 

~led vu ıı )arla dai nlt•rin ., 

hirhirlerile çat·pışması ve 
Londra ile Brrlin arasrn 
ıla iktisadi hir mücadele~ 
\'lıkubulnıası ihtimal da
hili rıth~dir · l k t.isaıhm ve 
iklisatcılan11 •~n uwshur • 
n~ en vlikst>~İ olan bu iki 

" t 

~ehrirı )' aptıklaı·ı es~rin 
lıHyle lıir hale gt>h•ct\ğini 
hi<; kim~t~ diişiinrııenıişt!r. 

-

Fransa harbiye 
nazırı 

Paris 3 «A.A)) Balıriye 
11azın .\1. Pietri 8 lPmnıuz 
ela ~1. Barlhouya rPl'akaı 

eder(•k Louclrada deniz 
"onf era n~ı ihzarı mPsaisi 
lıa k kında görüşuıdt~nle 

hulu nnıuslur. . 

Bafraya Dolu Yağ~ı 
Bafra 3 «A.;\>l Bu gün 

saat on sekiz bucuh.ta aııi • 
olarak garp istikumeıiu-

tien ~den fırLıua ile ka-
t.: 

r ~ık fuıtlıkt.an ırı dolu 

düş m iiş ve fıç dakika de
vam d.nıi~tir. 

TRABZONOA 
Fındık mahsulü 

Trabzon ~~ «.\ .. .\)> . ilk 
aylarcla tlt·vam PllPn so
vuklanlaıı miiltwssir olan 
fındık uıc.ıhsulfı hu ~ünlt>r 

~-

tlt~ kal'a m lrn k lıastalığrna 

tutularak kısnıeıı dökül
mive uaslamı~lır. Bu St~-. . . 
L~plt~rı mahsulün Trabzon 
lıavJlisinJe gtıçen sene 
malısulünden ,. iizde 30 .. 
ııoksan ve Coru h ha vali-

~ 

si ntle- ~1 üztle 40 fozla gü-
r·eletle ise uecen seneki ..... . 
kadar olacağı tahmin edil-
nıek tedir. GPcP.u SBne 220 

• 
hin kanlara hali~ olan 

f111dık ihracatmın hu sene 
hastalı~ \' Üzlirıden 180 ., 

lıin kantar olac:d!t son · 
"~ J 

yapılan lelkikaitan anla-
~ılmısl1 r. . 

- =------ - - -"'-

Koğulan Ya~udilere 
Amerika iş buluyor 

Nt!WY<H'k :) - Ameı·ikan 
Yahudi kongresi miiltt1 ci 

.Alman doktorlarma iş hul
mak ici n bir büro t~sis . 
elli 1(1 iğini bilıli rmd\lell i r-. 
Ye11i tr.ş~kkiilliu 100 .~e
hi rcle hiiı·oleri 'vardır. Ve 

' 
azasımrı uıiktarıda ~oon 

diı·. Bu teşkilfıt miill~ci 

Al m~ırı <l<>k torla rına nıer. 

kezi \'4~ crnuhi .\nu~rika

da da iş arı~acaktır. 

Atlas Denizini Asan 

ı 1 ayyareciler Varşova 
da karşllandılar 

Ya rşo va 3 « A. A. Va rşo 
va Şt'hri ismindeki tayya
re ile Atlas okvanosunu ., 

g.-.çıuiş olan tay ya reci ada 
mon "ız biraderler Var
şova tayyare meydanın 
da karaya inmişlerdir. 

Tav\'areciler burada 
"'., 

hiikt'11aıel ve bdediye er-
. kanı ve takriben 2,000 
kişi lurafıudau karşılan-

nu~lanhr . Tayyureciler 
hir cok h~VPller Ve ha\k 

~ . 
tarafrndan alkı~lanarak 

hayı·aklarla donanan muh 
lPlif sokaklardarı bir al:ıv 

•' 

halinde geçmiş ve bele
di ye meyılam na gitmiş. 

ltırdir. BPltldiyedt~ lavva-. ' . 
reciler SPfirine hir kabul 
r~smi yapılmıştır. 
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İzmir -Mersin Maçı 1 
1 
1 

Türkiye Ziraat Bankası Mersin 
Şubesinden : Mersin Takımı İzmir Göztepeyi Hasıl Yendi 

il isscytı ır()re 

Takımımızın muvaf f akiyeti hakkında 
/zmir gazeteleri hararetli neşriyat yaptılar 

Sıra 

No. Cirı~i 

l\:ıpı 

Nt). ~Jalsaltihi 

. ~ 

il isse Muhammen 
Kiymeli 

~likıarı K. 
~leı·5iu İdman Yunlu

İınıir'tfp, GözlPfh~ takırumı 
0-1 yendi~iııi ''aznuşlık. . .. " 

Oün gelPn [Yeni Asır] re-
fık inıız bu maç lıakkrnda 
şn tafsil:llı \'eri~·or: 

~ter~iuliler salıayn ya
hanci ol<luklarıntlan ilk 
dakikalarda çekirığera oy
ııadılar . 

~dersinliler açılmağ!t 

ha~ladılar ve Gözltıpe ka-
'i 

lesine dogru ukınl:ır ya-
pıyorlar. Fakat akmları 
uelicesiz kaldı. 

c~üzlPpelilPr derlıaJ lı:i
kimi veti aldılar. ve ~forsiıı 
kalt,;ini sıkıştırdılar.. f 

Güzt•·pedi!t•r şalı. i ve 
hozuk oyunlarrndan dola- . 
yı gol çıkaramıyorlanlı · 't 

I• u:ıdm vaı)lı~ı akrnlar , • . ı 

ela ftl ersi 11Ii1 eri ıı m ii tla foası 
(iniinde rıPlice vermedi. İ 
l>e\'re o-o netict>leudi. 

İkinci IJ~ıırc 
~forsi111ilt~ri11 galip gel

mek içi 11 hü ı ii rı k u v \'el- l 
lerirai sarfeıuw~e karar 1 

verdikleri HÖriiliiyonlu • 
Dtn' rt~ haşlar lıaşl:.ımaz 

hiicuma gt-çliler. \'e oyun 
sistemleri (~özlf'pr.ye ele 
k'-1lrnl eltirdiler. 

Fual şahsi bir ukınlu 

~ler iu kalesi örıiiue ka
dar iradi. Fukal hu akrn 
ela neticesiz kaldı . Top 
agların üzerinden a\'lıla 

~illi. 
Biraz sonra bozuk hir 

oyurı oyrııyan Gözl~peliler 
ge\'şemPğf) ht!Şlatlılar . 
Hakk11u11 defaııstaki yeri
lulmıyarak nıliltıuıadiy•·n 

ileri oyrrnması lakımıu 

ahenğini bozu)ordu. 

39 urıcu da k ikadu Ctt
mil llersin ıalımma ilk 
sayı~· ı kazandırdı. Gözlf) -
p~liler hozulıl uktan sonra 
hir miidtlrl acıldıl:•r. rtfor-• 
siu kalesiui ~ıkıştıruınga 

hasladılur. • 

Kale üuiirıdeki kı. a 
paslaşmalar ) lizii rıden bu 
t:ızyık te rıe~icesiz kaldı. 
o,1;11mn sou dakikas111a .,. 

~lalıallesi Lira 
kadar hiç olmazsa mag -
lulıiyP:~rn kurtulurak hn
ralwre ~cılnı:.ık icin biitiiu 

~85 N iizlıel i y~ llnuf», m:ıg:,za ~1 u lılt>lif Allllorıaki ve Yorgi 206 1 1728 7,000 
117 ~lalı mudiye Depo- mağaza 6 ~hı dam Hoksani Tt1 nıamı 6,300 

• 281 Nusratiye Tarla Hoktar ~12 

5 7450 Pinal•~ \'t~ 

il isse darla ı·ı 10 1 l6 11,300 

282 )) )) 12 686 )) )) 10 1 16 10,900 

206 Kaza ulı )) 34 145 .\. Ligt~ rcl•·ıwl u~ Tema mı 5,250 

gayrPLler·irıi sarfPdeu Göz
h1pelilrri11 ~ayı·rtleri bir 
netice \'eruwdi. Ve ikirıci 

dtwrf'ıle 1- o i\leı· sirılil•1 riu 

gali hi yt'lİ yl•~ neticdeııcli. 

Antalya' da 
Soyguncular 
yakalandı 

Antal~'a - - llnzir:uıın 
21 iiııcli ~iirıu Cuhuk lıo-

Ga ,'l'i nıü bati illere ait yu k:uula vasıfları y:!zılı Wl)' ri nwnk u ller, ihale be
cltılleı·i ı;akden veva ga\ ri miihadil borıosil e f) f'Şİn ödt~nmek iizere ve kapalı 
zarf usulivle satışa" çıkaı:ılnu~tır. IJıalPl eri 26 - 7- 934 Perşemhe giinii sabah
IPyin saat. ıo,s ta ~lersiıı Ziraat baııka~ırıda yapılacaktır. Taliplerin muhammen 
lH;dt•lin yiizde yt•di buçuğu nishc liudt~ ki pBy a~çası veya o miktar teminal 
mektubunu ve usuluna tevfika11 t:ırıziııı edt)cekleri l•~~lifıwmPleriııi mezkur saal
l:ı mihayede~·e memur lıeyete tenli elnıelt1 ı·i ve daha fazla mallımal almak ıs .. 

.. . 
ğtızı ıucvk İirıdt! hir ~oy-

l.ı\tmltH'İll Bankaya miirncaatl~rı. 5 - 17 
~ . 

g u rı va J, ası o 1 n 111 ~ l u r. ~ iL 
mı· lıaltı·i~ Pli Osıııarı t•ft•u-
dirı in oloıııobi 1 i ünii 11e 
lic adam cıknıı~tır. • • • 

Mersin 
Piyasası 

Otomobilde A rıtal ya \4tt . . 
dönmekte oları Avukat K.G. 
K ~ " l f"' Panıu k t~k~ıu·.-s azıııı .-ı'l..a111r , ~ezacı 

Maciı, Siııgt~ r nıakiııesı larıe 
~lüft»llişi Abdülkadir hey- Kapu malı 
ler bııhıııııyonlıı. Bu yı;I 1 Koıac_ı_~ı:ı.rlaj(ı 
kPsicilcr, )'olcııların :iize_ iane çıgulı 
riıult~ hulurıan p:ır:d:lrı \'erli >l 

1 1 1 • ıı.~.va1 .. "aı•a k a mıs sa\ u~nıus an ır. l 
• . • I Si\'alı )) 

Va~unı11 i. tihharını mii- S "' 

f 

us:.ıru 
lf·ak İl) merkez .la ııda rma 

1
., 

1 •• • •• 4 a.su va 
holuk kumaııdaııı yıızh:ısı J · 

1 
" 

ı l 
.. · . 1 •. No ıul 

A amel )t~v, nıule(~asır nr ı . 1 : .. . . . )Jrrcınw" 

'
·akala 111:1 ,, ıro11derılmı,Lır .. 

.. ;o, r- "' 

Vali he y•·ft>rıtl i de hiz-
K u~ ve mı . .. 
Kum tlarr 

zat vak·a nı:ılaailirıt~ ~İl-._, Cin tları 
rnişlerdi. Yaıulan sıkı ve • 

Ct>llik 
seri l:.ıkihal netict-sinde • 

. Yulaf 
faıllrw cr)k calıuk, ~a~pa- \ k 'ıı·el~k ıt,•ı · • · cı ce · • likleri para vP- silahlari- ,· • 

Toz !i\eker le )' akalannıışlardır. , ' • 
l .. ah ve 

K. 
33 
34 
32 
30 .. 

t) 

2 
41 
46 

4 
4 

7 

4 
4 

2 
12 

• 
1 

22 
38 

100 

s. 

50 

50 
50 

50 
50 

70 

25 

Soygunculaı· Bucak ~~ay 210-230 
kuzasıııııı Kızıl ka~· a kit- Kalay ı 90-191 . 
yii11de11 saf'I k.-t;ili aşire- Bahar 
tirulerı ~lt•lıııı~l oğlu ı\h - Arpa Arıaclol 
mel a)'m küyd en \'e aşi- / » Yerli 
J't•llrn llasau o"lu ~leJı- .. 

;o, Pı l'llW 
met ve kar<l.-~l .-\lııull 1 j • k 
Alidir. j. nce krp~ 

82 
•) 25 _, 

l 90 
ld 50 

1 50 
1 Bu kiistalılaı· adlh'P\'e Kahıı .. » 

• • K , bt1hf'r tPslim Pıtilmislerdir. ar,ı 85- 86 
• ~i~aclır 16 

78 Diş Tabibi 

M[ff Mf T BAHİR Bey 
Muayenehanesini yoğurt 

paznmdaki mahalli mah
susuna nakl otmiştir. 

Hastalarını ' eni daire· 
sinde kabul ,;c tedavi et-
mektı"'dir. 5-5 

• 
Luıou ı uzu 
Salıuu safi z~~' lİn Y .25 

» ikinci 23 
~)ısır darı 2 
Çavdar ı 

50 

50 
65 

:::dı: ,!•ker 2 O Lira 40 K. 
» » ~cnebi ~3 Lira 
• » » çuvalı 21 » 

Çif"TEHAN 
KAPL.ICASI 

TOrkiyenin Karlispatidir 
Tesisatı saireden başka eyi bir 

oteli, hususi banyoları e r k e k ve 
kadınlar icin gazinolar, mükemmel , 
bir bakkaliyesi ucuz ve nefis yemek 
veren lokantası f u r u 11 u ve temiz 
berberi vardır. Ele k ti rikle tenvir 
edilmiştir. Yakında Radyoda kona· 
caktır. Esbabı istirahat mükemmeldir 
Çif tehan istasyonuna iki d a k i ka 
mesafededir . Şimendüfer navlunları 
yüzde elli tenzilatlıdır. . 

Torosların semapaye şahikalan altında 

uhiatıu azauıPl ve giizdliği karşıs111da çam ve 
ardıc koknsuvla muattar seriu hir hava iciude . . . 
diıılennwk isle)'•1 11ler için en giizt)I bir say-
fiyeclir. Fiallar zamanın icahatırıa u~ğuu bir 
şekilde lı:ıtti asğariye indirilmiştir. 

Otla iıcretlt~ri Banyo iicı·elleri 
K.U. K.U· 

Ottd ollaları 2 O O il usu~i 3 O) bir giiu 
Taş odalar 12 5 [mu mi 15) için 
Biriaıci haraka 7 5 Kapl1<1tHla 
ikiııci » 50 K<Jlmıyaıılara 50 

Borsa T elğraf lan 
1stanlml 

4 - 7 - 934 
Tiirk '1ltu11n 923 
isleı·liu 

nolar 
Frank 
Liret 

635 - 25 
79 - 47 --50 

12-06 
9 - 26 . 

liverpol 
..ı - 7 --934 

llazır 

Vadeli 
,, 

Hinl 

Nevyor~ 
4 - 7- 9:34 

12 -07 

6 - 66 
6-45 
6-4 ı 

5--99 

Nö~etçi (ezana 
B[ .\ K~:\ .\l 

istikamet Eczauesidir. 
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~ IYENI MERSiN I· 
~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ R MATBAASI I On Yedinci Tertip Oçüncü Keşi~e 
11 Temmuz 934 tarihindedir. 

Büyük ikramiye ~ ~ 
~ ~ 

50,000 Liradır. RW t!l'A 

L mükafat 20000 liradır . ffi 

~tfa:3· ~~ 1a Bir Müessesedir 1 
·~~·~~·4~~·~~·4~~·~~·~~ ·~~·~·~ ~ 

+ Su, Hayatın En ~ ~ ~ 
t. ı ~ Harfl8rinın Hepsi yeni ve Ceşitlidir fEll 
~-J mühim ihtiyacıdır F~ l@ ~ ı.Yi • ~ HESllİ BEY . .\IH VP ~IÜESSF.SATLA TİC.\HETIJANELEHE AiT ~ 
'!ı Burı un ici n e vlP-ri ıuizdf', ha lıcPleri nizdc~ , l1i ~ ~ .t ~ · r~ ~ llEH NEVİ DEFTERLER ve E\'IL\l\I M ATBlJA ve S.\İHEY I EN NEFiS-~ .L arlezstrn, açtırmanız l:\zınıtlır· . Buuu ~im~~ ; · ~ ~ 
}İ~ açıırac:ığız diye hiç dfışiirııııe~ iniz . LİJ ~ 111 R TA llZO.\ SÜ BATU: Y.\ P.\ll . . ~ 

~1'~ Bahri Tevfık BPy llızar Fahrikasırıda arl~z- .'J1 1~ lf * • * * _. • • • * * • * * * -tc,.. • _. ll- ~ 
\·eu mlitehssısı Sili ey nw 11 Sırrı lıevr. m iira - '' ~ ~ • · · riı .i~HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK SİPARİŞ-~. '!' eaal Pdiniz. + ~ wr; 

tY' FIATl.ı:\H: ()ok ueuıthır. 'fPminat. lı iş lİJ ~ LER..İ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLAB fBl 
'!1 yapılır. 18 ·20 r;~ ~ {El 
.. f3E•~E-·~~·4~~·tö3~+c;)~4~~·-'l[!+•~E"' [@ -~- 1) ~ 

~ her nevi kitap , kartvizit , daoet lı fBH 
p •• fil gazete ve mecmua ta- kartları , zarf, kağıt 1 Bifll 

R Q N T G E N. 1 bını deruhte eder.. başlıkları tabedilir.. 1 ~ 
miltehassısıDr. Bal\:ı Malıir 

Almanyadan yeni celbettiği son 

sistem ve cok kuvvetli Röntgen ma-, 
kine ve ~ihazı ile hastalarını mua· 

yene ve tedaviye başlamıştır. 

Muayt~ne saalları 8 - 12 14 - l S lwr gi"a11 
ADRES : Mersin Kışla caddesi çarşısı No. 3 • .. 

~--·g·-~~~~
~ İRFAN l'f1USA 1 

~I kolonyası ~ 
Sıhlıat ve Lera vetirıiıi 4laima nıulıafaza • 

• etmek için ~slikanıel Eczanesi larafınchın 1, 
imal Pdilen 1 rfa n ll usa Kolonya s1111 k u 1 ~ 

• 
h\nımz. 

her nevi kolonyalara Faiktir 

ı ~ ~ ----- -- == 1 
~ ~ ~ fiatlar Reka~et Ka~ul ftıniyecek $ekil~e Ucuz~ur • . . fEll 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•Bm 

, - ' 
Sabuı1 Sab1111a beıızer fakat lıer Sabun bir 

olmaz Sabun aldığınızda: evela, 

--------
Sabuncu zade Kadri 

markasına dikkat 

Sabuncu zade KADRİ 

markasına dikkat 

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

kere Fabrikamızda Halis yemeklik Zeytin yağından yapılan 

SABUNCU ZADE K~ORİ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmıştır. 

SABUNCU Zt\DE KADRİ ~lar~alı ~aı.uular TALK (Toprak) 

ve ~ilik~\t ~ibi bilumum zararlı ve yakıcı uıad<lt~lerıh~u ttridir 

SABUNCU ZAO[ KADRİ Markah Sa~unlar cilde Yumşakh~, Letafet verir çünkü hilesiz~ir ,, . ~ . -
~\ -: . .. 

Y c!nl Merslrı.'Walbaası - Mersin · 


