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Limanda çıkat faaliyeti gittikce artıyor 
Mussolini gene konuştu Göçmen akını 

Doğuyu yürütme 
Savaşı 

_,;;;.--~--=---
Baş bakan İsmet İnönünün 

doğu illerimizde kırk gün sii
ren bir gezisinden sonra şimdi 
ye kadar hor yönden bakımsız 
kalmış bu ynrd parçasını ba
yındırmak için önemli kararlar 
alındı. Nasıl bir kı~avla bu işe 
girişileceği daha belli değilse
de gazetelere akseden haberler 
elen beş yıllık bir pHlnla son 
oluş tekniğinin, bütün incelik 
lerile doğuya gireceği arılaşıl
maktadır. 

Doğunun h:ıyaller<lA canla
nan şekli; bir bozkır ortasında 
orta devir· sosyetesine bağlı, 
sosyal ve kültürel varlıklardan 
mahrum yurdun eıı geri bir 
bölgesi vebir c:.oklnrıncada dört 
duvarlı zından<lır. Aklımızda 
kaldığına göre geçenlerde huna 
yakın bir anlamda tasvir eden 
lerde olmuştu. 

Doğuyu yakından bilen ve 
gezenler bıı görüşleri bir az 
mubalağah bulmakla beraber 
gelişmeye ç.ok elverişli bıı yurt 
parçasının meselfı bir güney 
bir orta bir bntı bölgesinden 
ölçülemiyecek kadar geri bu
lunduğunu kesin olarak teslim 
ederler. 

Bizde memleket nııl:ıını sö
rnilrgeci diişiin<'elere yer ver
meyecek kadar geniştir yani 
bölgeler göz çekiciliği ve dev
let hazinesine olan verimiyle 
değil her avuç yer Tiirk yur
dundan bir parça oJmıısiyle 
bUyük kıymettir. 

Bu bnlmnladır ki doğunun 
gelişme phinı yurdun öteki 
bmgelerinden ayrı değil geç
miş devirlerin çok geri bırak
! ığı ve cumurluğun geriliğinde 
hiç Lir mesuliyet almayacağı 
Yurd pnrçnsıııı nteki bölgelere 
Yetiştirmek için hazırlanan ve 
hUkOmetin giittiiğii halkcılık 
siyasasının olgun veriminden 
başka bir şey değildir. 

Gelişme alanının her nok
tasına bir kol salacak kadar 
geniş olacağı bi idi rilen program 
saptandıktan sonra her Türk 
trıünev\'erinin hüyük yurd öde 
Vine, doğuyu yürütme s:ıvaşma 
Çağırılacnğı da muhakkakllr. 

HükOmetin önem vererek 
gUnun başlı meselesi olarak 
ete aldığı doğu işi ayni zaman 
dn Türk münevverini halkcılık 
CephPsine çekecek bir anlam 
ttt.~ıyor. 

İtirnf etmek Jaz1mdırki şim 
diye kadar bütün işlerimizi 
halkcılık zihniyetile kotardığı-

Uluslar Sosyetesinde italya 
durumu değişmiyecek 

Fransız sosyalistleri verilen kararların 
İtalyoya zorla kabul ettirilmesini istiyorlar 

Anlrnra 27 A.A Musso· 
lini Deyli Meyi gazetesinin Ho 
ma aylarına 4 EyJQlde ·toplana-
cak olan ııluslıır sosyetesinde 
İtalya durumunun değişmeye
ceğini itolya hülnimetinin du-
nıınu değiştirse bile şimdi 

cloğıı Afrikııda bulunan iki yüz 
bin İtalyan askerinin kendilik-
lerimlen hareket~ geçe<'ekleri
ııi söylemiş ve demişlirki : 

« - Cenevrede italynya 
knrşı tedbirler alınması karar· 
lnşhrılırsa bizim buna kar~ı 

vereceğimiz cevap derhal ulus
lar sosyetesinden çekilmek ola. 
<'aktır. » 

Paris 27 A'A - İngiliz a-

vaın kamarası işciler partisi 
grub başkanı Parise gelerek 
Fransız, sosyalist partisi baş 
kanı Leonblilın ile İtalya Habeş 
buhranı hakkında görüşmüştor 
Leon lıJUm yazdığı bir betkede 
İlnlynya hakemliğin zorla ka· 
bul ettirilmesini istemekte ve 
şahsen bu teklifi uluslar sosye
tesinin bu gHnkü başkanı olan 
Litvinofun yapması JUzım gel
diğini ileri silrmektedir. 

Ankara 27 A.A - İngiliz
ferin Malta adasiyle adendeki 
garnizonları takviye etmeye 
karar verdikleri Londradan te
yit edilmektedir. 

Piyasalar ihtiyatla açıhyor 
ltalyantn harp stoku bizim piyasa/arada 

tesir yaptı --------
ita 1 ya ürünleri bu yıl bize rakip ola ın ıyacak 

İtalyanın harp stoku• için 
geniş Ulçüde buğday ve yiye
cek satın aldığı malOmdur. Mer 
sin Jimnnrndan da bu yıl geçen 
yıllara ııisbeten çok fazla ota · 
rak italyaya buğday ve arpa 
ç1katı yapılmıştır. . 

Alınan duyumlara göre Hal 
ynnrn llabeşistana kar~ı bir 
hareketine hız vermesi Italya 
ya ekonomsal bağlarla bağlı 

olan memleketlere olduğu gibi 
bizim piyasalarada tesir yap. 
mıştır. İtalyn ile muamele ya
pan sosyeteler son. gilnlerde 
bu muamelelerde h1 r az daha 
ihtiyntıı davranmalarına rağ

men İtalya bir ~~ok üriinleri mi-

ze ve bilhassa hububatımıza 
karşı en hararetli bir alıcı 

mevkiine geçmiştir. 
Diğer taraftan bo.zı ürünle

rimize dış piyasalarda tam bir 
rakip olan İtalya bugünkü du
ruımındnn ötürü bu yıl fazla 
mikuarda çıkat yapamıyacağı 
için piyasalarır: firilnlerimize 
kurşı olan durumlarının daha 
müsait olacağı anlıışılmaktadır. 
Di1nkü İstanbul gazetelerinde 
oku<.luğumu1 .. n göre bu durumun 
akisleri şimdiden görülmüş 
hi lhassa fındıklarıınıza karşı · 
istekler çoğaldığı gibi fiyntıar 
da yükselmeye yüz tutmuştur. 

insan enerjisi, bütün enerjilerin en büyüğü ve en 
yükseğidir. Çünkü bütün enerjileri insan yaratır. 

~~O i LKTEŞRIN Pazar 
Genel Nüfus Sayıını 

Bize Türk Ulusundaki bu enerjilerin en doğru sayısını 

tanıtacaktır. 

mıı halde devletin ana prensip 
terinde yer alan halkcıhk anlamı 
kavranımıınış bir yazıcının dediği 

Bulgarlar tazyiki artırdllar . 
Dört gün içinde Edirneye yedi yüz göçmen 

geldi yerleştirildi 

İstanbul 26 (özel ayları - den 700 nilfus gelmiş, 200 nil-
mız<lan ) Edirneden buraya bil- fusdıı iskan bölgelerine gönde-
dirildiğine göre; Bulgaristan- rilmiştir. 
dan, günden güne artan tazyik Göçmenlere dağıtılmak ilze 
ler yüzünden perişan bir halde re 400 ~çift hayvan alınmış, sıh 
gelen göçmen kafileleri bülük hatlerile daimi surette iştigal 
bülük karaağacdaki göçmenler etmek Uzere genel ispektörlilk-
evinc alınmnktn ve burada le birde sağlık Vd soysal yar-
dört beş gün isti rahat ettirildik dım danışknnlığı ihdas edilmiş 
ten sonra tertip edildikleri böl lir. Bn vnzifeye sıhhat ve içli-
gelere giinderilmektedirler. mni ynrdım bakanlığının eski 

Son dört giln zarfında Bul- müfettişlerinden Süleyman Nu 
' garistnnın Eski cuma, Şumnu ri atanmış ve ödevlerine baş-

ve Razgrad kazaları köylerin- laınıştır. 
-:.--~~~---------~---~ 

Atatürk 1 Lifna'!!_mızda 
Macar ulusunukutladı çikat faaliy eti başladı 

lstanbul 27 A.A - Cumur 

başkanı Atatürkle Macar kral 
naibi arasında Macar ulusal 
bayramı mUnasebetile tebrik 
ve teşekkilr telgrafları teati 

edilmiştir. 

Mersin limanında gündon 
güne çıkat faaliyeti artmakta 
ve Anadolu içinden sevk edil
mek üzere yeni ürün gelmekte 
dir. Evvelki gün ilk Anadolu 
ilrilnil 250 ton yumşak Ereğli 
buğdayı Çı.ınakkale vapuruna 
yüklenmiştir. 

Suriyenin siyasal durumu 
Her gün birbirine karşıt haberler geliyor 
Suriye Cumuriyutinin kaldırılarak yerine mün 

fe rid hakin11ik kon~cnğıda söyleniyor 

Son günlerde Suriyenin 1 
siyasal durumu ve kabinenin 
şekli hakkında birbirini tutmı- 1 
yan haberler gelmektedir. Ve· 
rilen bu haberler şunlardır : 1

1 Suriyeden Cumuriyet şekli 
1 

kaldırılarak milnferid hakim- 1 
lik hiikOmeti yapacak ve bu 
gilnkü bakanlıkların yerlerine 
direktörler gelec~ktir. 

Adliye başbakan Vekili Ata 
Eyyubi, geniş bir sel8hiyetle 
Evkaf genel (umum) direktör
JUğUne getirilecek, Maliye di
rektörlilğünede henüz adı gizli 
tutulan bir zat gelecektir. 1 

Futbol birincilik leri 1 

Teros Spor Diyarbe
kiri ı -- f> yendi 

Türkiye futbol mıntaka bi
rinciliklerine Adanada devam 
edilmektedir. lk maç evvelki 
gün federasyondan gönderi len 
hakem Şazi tezcanın idaresin-

1 

Bir taraftan Maliye Bakanı 
Hanri Hindriyenin kabineden 
istifa ettiği bildirilmekte ve 
arkasından bu haber yalanlan· 
maktadır. 

Bundan başka, yüce komser 
Kont Dö Martel'in değiştirile
ceği ve yerine başka birinin 
gönderileceği hakkında çıkan 
haberlerde mevsimsizdir. ÇUn
kil bu haber ulusal ( resmiğ ) 
kaynaklarda yalanlaştırılmıştır 

Başbakanın Paristen dön
mesi yaklaştığı bu sıralarda 
çıkan ve birbirini tutmıyan 
bu haberlerin hepsini ihtiyat 
kaydiyle karşılamak lazımdır. 

Londra - iatanbul 

Kıtalar arası bir yol 
yapılıyor 

Ankara 27 A.A - Londra 

gibi birçok miinevverlerimiz bunu 

« Folklör hava ve koşmaları 

içinde tadıp gUbreden ve kerpiç 

den kaçmışlardır.» 

Bugiin bile doğuya gitmek 
ömrün yarısına bedel ve çekil· 
meı bir angarye sayılıyor. 

Türk genci bunu bir ödev bil
diği giln doğu kurtulmuş ve 

amaca ulaşılmış olacaktır. i 
de Diyarbekir şampiyonile Çu
kurova şampiyonu Toros Spor 
arasında yapılmış Toros Spo~ 

ile İstanbul arasında kıtalar 
arası bir yol yapılması için 5 
EylOlde Budapeştede bir arsı 

l 
ulusal kongre toplanacakhr . 
Kongrede TUrk delegeleri de 

. bulunacaklardır. Rıza .Atila l Diyarbekir takımını bire karşı 
beş sayı ile yenmiştir. 
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l{iiltfır elen1anları g~eı1çleşiyor Terbiye Enstitüsüne gi~ecek Yugoslavyada siyasal meting 

Genel Direktörler arasında yeniden değişiklik yapıldı T a ı.:.~.!. ı e ı Partiler bu metingde hurvatlarla anlaşmak 
Bulgarlarla yakınlaşmak istediler 

Yüksek mektep mezunu olmayan kültür 
direktörleri de değiştirilecek 

Klilliir hakarıltğı eğL 
limel kurulu <tlalim ler-
hiye )) iiyder ve genrl ted
l'isat dfrektörleri arasında 

) apılan d~ğişmelerden 
soura klillür bakanlığı 

direk törleri arasanda da 

dirPktörliiğiin~, Fail\ Do
ğa11111 da açık bulunan 
\'edi kiilliir dirtlktörh'ık-. 
l•1 rinden lıil'ine atarıacağı 

ku v vetlr. iimil edilmekte
dir. 

Bu arada kiihiir direk-
ünemli değişmeler yapıl· 

törleri talimatnamesi nau
nrnkıa<lır. 

Bu değişnwltw içeri~in- cibiuce lisf ve orta o~ul 
de orta ledrisat direktör- larm ela idaresi kiihlir 
IP-r·intlen llayrinin tekaüde bakanlığmdan liihiir di-
sevkedilen İstunhul kan- r~ktörliiğiinc gt>Çliğ; için 
dilli kız lisesi dirPktörlii- yiiksP.k okul mezunu ol-
ğüne, geue orta ledrisaL 11.a)·au kiiliiir direklör-
sulıe direktörlerinden Ve- leri arasında önemli de-
' 
dadın Ankara kız lisflsi ğişmeler ·olacaktır. 

Ankara iranda 
radyosunda yenilikler şahın emrile Elkap 

kaldırıldı 
Son glilılerde A ukara 

Hadyosunıla haıı yenilik
leı·in )'H pılmusına başlan

nustır. lfolkan bir coi!un. . . ..... 
da :lz lambalı rudyolarm 
hulıınmasmı göz önünde 
tutan radyo direktörlüğü 
Ankara merkezi elile kısa 
dalgalar iizerinde avrupa-
111n bir cok mer·kpzlerirıi 

• 
alma derwçlerini yapmak-
tadır. Bu suretle IJalk d
lerirnle buluııan ız lamba 
lı radyolar-la Aukara mer
kezi elile a\'rupa)'ı din
leuwk imkanlarını kaza
rnyor. bu deueçlerden 
şimdiye kadar alman so 
ııu ·, h itlir. • • 

Da lıa bir slirt~ yapıla .. 
ea k olan deneçlerde iyi 
. onuc v~rirse. ankara rad-. 
) osu bu şek il yayanın dii· 
zeni için bir program ha. 
zırla)' acak lir. 

Bir Tifo Yakası 
~lersiuin Belaukeşli~ 

köyiinde bir kara humma 

<(Tifo» vak'ası olmuştur. 

Vak'a haber ahmr a. 

lınmaz hükiınwl doktoru 
mahallinfl gilmiş ve la. 
zımgelen fenni 1 ledbiı·ler 
ahnmış hasta ile temasla 
bulunanlara aşı yapılmış. 
tir. 

Ş(j hm emri iizerine çı -
karılan bir kararla f randa 
hliliin tılkap kaldırılnuş. ' 

tar. 
Yalını şah için kulla

rulacak olan « Alahazreb 
tabirinden baska hic bir • • 
ltıkap IJuutlan sonra kul
lanılmıyaca k tır. 

Her liirlii samimiyet-
ten uzak ve fazla vakit 
ve emek saı·fmdan başka 
hir şeye yaramı yan kuru
lukl<ırm kaldırılması hii
liin ira n m iine v \'ederi a-
rasmda biiyük nıemırn. 

ui yPll~ karşı lan mıştu· . 

ırakta 
Kadınlar aslıeı· olmalı 

istiyorlar 
Irak kaduılarmc.Jan \'e 

kızlarından miirek kPp lJi r 
lıeycl hiikti ·uete baş vu 
rarak askerler gibi kP.ruJi
lerinin de kara ve hava 
ordularmtla hizmet elme
ğe hazır olduklarım bil
dirmişlerdir. 

Hu arzu d~ göslerirki 
diğPr Pgf.rnen doğu ulus 
larmda olduğu gibi ırak 

kadrnlarmda da yenilik 
baş göstermiştir. 

Yine bu kadmlar kom
Ş•J memleketlerde olduğu 
gibi üniversiteye kabul 
edilmelerini hlikfımetteu 
istemişleı·dir. 

Ü • Zİ Terl'İ)'P Enstitiisii 
lıüt'in kollarına H35 936 

clers \' ılı icin talelrn alına 
• • 

caktır . l l Eyliiltlen 25 
eylül çarşamba akşamına 
kadar mevcut talebe ya-

ııluıası takarrür etmiştir, 

27 - 28 eyllil günlerin 
de )Jersin merkf-zinde bu 
taliplerin imtihanları ya
pılacaktır. Fazla taf~ilat 
alnıa k isteyerıl~r k liltiir 
direktörlliğline baş vur
su rıla r. 

Çocuk Yuvası 
Doktoru gelmiyor 

Oray çocuk yuvas1 dok 
torluğuna Layiu olunan 
mütehassıs tabip hasla 
olduğundan gelemiyeeeği
ni lJiJdirmiştir. 

Ilgında bir yanğın 
ll~ın 27 «A.A» - Ilgın 

da uir yangın netic··sinde 
sekiz dfıkk=\u iki kahve 
ve inhisal'lar binası ta
mamen yannuşLır. 

izmir esnafları 
Bir catı altında , 

biı leştiler 

lzmir, 26 «A .A ,, - C. 
il. Partisi esuar ve işçilPr 

birliği biirosuuu n açılaş 

Wreui hu giin saat l 2 
de yapılnuşt11·. 

Helgrat, 2 6 «.\. A )) -
(~ragıyovagila IJirltışik 

ayrışık partiltır tararmllan 
lıir· miting yapalnıı~tır. bu 
nıitingde ~ski Jıarp tle
mok rat partisi başl\ana 
hu günkü kahirwyi tenkil 
elmiş . ~e sırplat'la hur
vatlar arasmda bir anlaş
nrn y:ıpnıak k:ıbil oldu-

Anl{arada 
Ev yaptırmalı için izin 

alanların sayııı 

Y eni~ehinle ve Ceheei 
de bir cok ,·eu i evler . . 
kurulmakla olduğu ve bu 
işi o sora gii rılerde giuik 
ç~ çoğalmaktadır. 

Öğrendiği miıe görtl; 
hulunduğumuz yıl içinde 
bina kurmaya izin almak 
için yapllan baş vurma
lardan ancak ~36 tanesi
ne izın verilmiştir. 

8u giinde Yenişdıir

Je ~erek Cebecide saLm 
alınmamış heuwn hiç arsa 
kalmamıştır. 

Şehrimizin her yünün
de başlayan yol onarma
maları ve yeui<lcn )'Ol 

acılmaları isi 29 birinci • • 
teşrine katlar sona ermiş 
bulunacaktır. Bu arada 
<la ha bir çok ytıni sokak
larda saptaıınuş ve adları 

konulmuştur. 

Aslı olmayan bir 
haber 

lzmir 26 A .A - Ga-

Parti lzmir başkanı bu 
toplauJa siiz alarak izmir 
tleki esnaf ve işçi Leşek

k iillerinin IJir larihcesini 
yapmış, birliğin teŞekkü- zdelerin 22 tlğuslos 935 
Hinden evvel şehirde ayrı tarih v 424 sayıh uus
ayrı idareler altmtla 24 ~ıa~mın. birinci sayfası~a.da 
teş~kkül bulu11duğu bun. 1 ~ ... ~şlt~ı·ı ~alrnouıın dPgış· 
larıu da ginik ve ayrahk- . lıg.ıne dmr f~taubuldan, 
larrnın idare v~ hütce ba- ızmırde Lrnlunarı Ekoııomi 

• 
kamından zorluklarmı au . 
lalnuştır. 

Başkan bu tr.şe~ k ülıı 
lerin araya loplaııdıkdan 
sonra lemin edeetıği fay. 
daları ve iscinin kredi .. 

baka nıua bir l~lgraf gel
diği şeklinde yazılan lıa

ber üzeri ne A uadolu ajan. 
sı Ekonomi bakauından 

keyfiyeLİ tahkik t1tmiş ve 
Celal lfa)·ar lıöyle bir 
telgraf aituadığını ve ya
zının yalau olduğunu 

ğunu sliyl ... diklen ve Fran 

~a, ldiçlik anlaşma, Bal-
kan anlaşmasile el IJirlıği 

y~ıpmak ve llulgarislanla 
bir yakınlaşma \' iiıude 
getirmek lehiude bulun-. 
duktan sonra Sovyet cu-
muriyetinin tamrımasını
da mevzu bahis etmiştir. 

Kazım Dirik 
İzmirden istanbula 

gitti 
Jslaubul 27 A . . \- ikinci 

geru·l ıspt·k~Urliiği°ıne ata
nan İzmir ilha\'ı t~rıuıral .. 
Kaziıu Dirik v~ni vazifesi ., 
başıua gitmek frtre iımir
den buraya gelmiştir. 

Si\tler 
Sıkı lıontroldan 

geçirilecek 

Hifzissıhha kanunu 
mucibince, süt ve süt de!' 
yapılan diğer· ) iy•·ceklerin 
lıcıiz olması lazımgelen 

sıhhi şartlarm ve süt sa
ğılacak yerlerin temizliği
uin kontrol edilmesi uray 
lara verilmiş oltluğundarı 
bu iş~ ()zene vermesi iciu 

• • 
ilbayltktan belediyeye 
lebliğal yapılnuştmr. 

Türk · Yunan 
Tecim görüşmeleri 

başladı 

Atirw, «.\.A•> - Türk 
salgılı hu sabah dış ha 
k arılığında Y ıı 11a n lıii k ı'ı -
meli ile ilk dt•ğelini yap· 
nıişlır. 

Başkanlığa atanan u
lustıl ekonomi bakam B. 
Strfanopulos Y unanistarı ... 
ın Türk önrrg,deriui diu 
lenıeye h . ızır olduğunu
bildirer~k, gel~oek pazar-
tesi giiuü yapılacak top
lantıda ~öriişlt~ri kolay .. 
laştırmn k iizrP, hu öner ... 
gt-lerin bir rapor halirule. 
sarihleıitlil'ilnırsini tiirk 
salgılmda n rica fllm işli r. 

Hakandan sonr·a şöı 

alan Türkiye orta elçisi 
ihtiya~larının sıhhi vazi_ 
yelleranin öde bulundu
rnlacağmı söylemiştir. 

Başkan birliğin içeri .. 
sinde teahhüdiinii veren 
üyelerin sayısı 38 bini 
bulduğuuu söylemiştir. 

~öylemişLir. 
= 

Nöbetçi Eczane ---
Bu Akşam 

HALK Eczanesidir. 

= ve e~orıonıi bakauhğı yö-
ıwlgtH'İ Tiirkiyerıin Yu
nauistana karşı olan dost
luk duygularım pPkişıir-
miştir. 
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Hayret Uyandıran isler ı 
___... ........... _ \ t\.clana'da ·Mersin Türkiye Cun1huriyet 

i..(: Son laaflıt icindt~ Sfı-~ . 
ve~ s kaualuulan ırt•cı~u 

-· ="'· 

Başıboş gezen 
kümes hayvanları 

top/attırılıyor 

Piyasası 
\'apurlarrn sa.n~ı çoğal-

ıaaıştt r . (jii w~ p~ gidtı n va
purlar, l:uıkt-Jr, zırhlı oto .. 
mobiller, kamJonlar, hPr 
cius otomohilltır, şarap ve 
hira f1eıları ile \'iikliidiir. . ., 

l\.uzav'a tloiiru oecPn va-. ~ ~ . 

K.G. 
........ ao.~9 .. 

Şt>hir içiıul~ k iimfS hay· Pamuk ~~spr~~ 
vanları bt-'sliyenlerin bun- lune · 
lar icin evlerinin a\·lnla- Kapu mala 
rnuh; kafeslN' .. yapmak Kozacı parlai{ı 
surt"lile besliyt>cekleri ve iane çiğidi 

purlarm ltir tak11uı llo~, hayvanlarm İŞ)' arlarca ıoıı Kozü 
bir takuumda da hasta lattırılar:ık )'Uvalrnneye !susam 

uram arahH"rna lurakılan \' ~rli • 

askerlrr vardır . 
Bauka ve finans ce . göntlrriltliğini ~· e buularm Fa~ulya 

• sahiplerirıclen 3)'1'ıca para Nohut 
veultıri, lh•lva hfaktimt"lİ-

.. k . ~eza lan alınmak la oltiu • ı Merd um~ uin kanaldan g•·çnw · içau _ 
~tll\U ~aznıışhk. llurcak 

hu giiue kadar vrrtliği 
ı Bazı limsolerin ura~·ıu ·Kus. H~mi 

para.' ı 750,000 iogiliz lira- ' , •. - bu )·usul buyruğuna uy- K 

K . 
47 
43 
42 
40 

2 
l 
8 
ı~ 

s. 

75 

7 ,5-8 
5 25 

7 ,5-8,5 
4 50 
7 
4 125 sı olarak oraulamaklatlır. ı run·arak bu gibi liimes 'ç ulı~~. tları 

• "I k · · r tı ~ 7 ~ i' os ov·1 tramvay hayvalaram sokaklara lıı- t 
\; il ı ·· 3 k"I · .. 1 Acı cekir,ı .. L 11~1 39·40 ,;o arı ttı gun 5 8 . ı o rakıualla oldukları gürul- r , • 'l' 

melre)' İ bulmuştur . .. 1.. 1 .k ısahun Ayvalık 
muş ve t uru e t'JH 1111 · - r 

Bu yollar iizerin<le 2238 tarda kaz v~ tavuk topla- l\ahve 
araba calısıuaktadır . Hu f N. 1 • ~ narak yuvsharwye gönde-

1 
ışat ır 

24 
97 .f> 

16 
260-300 arabalar 1934 yılmcla 1,919- rilmiştir . 1 Çay 

000,000, \7~ 1935 Jllllll U j • Türk Sözil · ı lleame IJ•hr l ı:;, 1 
- Baadıkta • i.J ~. 

ilk altı ay11ula da 946nıil- 1-1 1 .... , ··k· •·· ıı·s jTozşekercuvala 27L.55K 
k. . 1 d c c~ uıtun ·"'nıeı ı a 1\1 • e- • yon ışı taşmuş ar ı r . . .. w •• •• • • 

~ G .. :oc.. 1 ı~r11ule oguclculerm V ıl 
1 
Kala~· 225 

~ N]t•n gun uça1;1J e 
1 

• .
1 

.. . 
8 1 

· 
1.. k .. 1 A .k , HocHrs ac mı ~avgı ı e soze a ıar 75 
t uşere o en mera · a nm • 1 
·· 1.. k d katmış olmalarile anlaşıhr. Arı~a A ııatlol 3 un u uca · t~ısmm yanm a 

1 
tiyutro ·artisti ve· yazar Tiyatrocu YM.zaı·m .. uç- ,, yerli 
Vil Hoceı s ele vartlı ve ma lan b~ş thıkıka once 

1 
Pirinç 

gazetel~r, A merikalalarrn gı.zPt~"in~ ) azdığı son ya- Çavdar 
hu çok sevdikleri adam - zı şöyle biluwkle ;Ji . 1 ouğchty Anadol 
dan pek az hahs'rttilertli. ''\7ill~)' sinirlenİJOr. Hen 

1 Buğtlay Y*'rli 
Halbuki bu adanma tle )Ola çıkmakla ked~r- 1 Limon tozu 

3 

15 
3 
5 

25 

3 125 
78 

d 1 1 ı . 1 . ' 1 •• 1 b. 1 yur c aş arancJ ne l\ ~H ar fon~yorum. ~-Ol\ guz.- ır I Yemeklik zeytin Y. 
seviltliği, Amerika kong · gezı ~ apacagınuıı ve pek Sabun Birinci 

32-38 

25 
resinin son toplantısımla cok limsf>IPrin görnwmiş .k. . 

· • ı ı neı 
!§ayhularla seuatörlerin onu 1 oldukları yerleri görece... 

1 k · · ı · d ı . ·k 1 L"' k t Mısır carı anma ıçm tır a~ı · a sus ğimi sam)·orum . ı' a a 
·· ·· 1 k' 1 · ı· Q Cin darr ruuş ve gPçen pazar gu1111 ' un •• ır ' ... ,, 

YEDİKULE GAZHANESi 
( ISTANBU~) 

Vapurları kalafatlamak içinyumu~ak 

Z 1 mr T 
Ve tuğla boya ve yaya kaldırımları için sert 

Zlf9T 
Stoklarımız daima vardır • 

Kara biih~r 

luc~ Kep..,L 
Kahu • 
incir 
yulaf Çuk uro va. 

,, Anadol 

Yapağı beyaz 

' t 
Siyah 

Tiftik 
Sade yağ Urra 

z~ylin dane~i 
Ftlitred•D geçme 
zeytıa yatı 

23 
3 50 

3 50 
95-90 

ı 50 
l 50 

lOdan l l 
3 

3 

4f> 50 
45 50 
60 
65-70 

20-22 

40 
17-2 J -24-28-31 

.. ----·--
Zayi Ticaret va Zahire Borsasında 

-- ... ........ ... ---Köyiimiize ail muhtar milhiirle ıalıma mahsus 
1-ıiihiiriimii ve ihtiyar hey'elınclt•u Ali oğlu Kuddusi, 
aijspyin oAlu Mehnwd ve Ali o~hı Durana ail zat 
1••iihürlerin cümlesi bir arada olarak zayi eniğimden 
\'P. mühiirlerin yenisini yazcJıracağuıulan eskı mühür 
lerin kivmeli olmadığını ilan ederiz • 27 ·8-X5 

Diin borsada 1100 kilo 
Aydmh mala yapağı Mer· 
sin n1ağaza teslimi 45,50 

kuruşdan salıhmşur. 

• Fakılar köJİI muhtarı 
Musıafa oğlu Mehmed çavuş 

Borsada başka m11ame. 
le olmanuşlır • 

Merk~ Bankasındaıı: 

Bina Yıktırllacak 
BJukanuza ait arsa üzer·indek i hina yıktırılaca

ğuıdan altt~adar olanların şeraiti anlamak iizre ınii-
racaatları . 3 -i$ 

1 L A N 

Adana Altıncı lıletme Müfettiılifinden: 

30 Ağustos 935 glinllnden itibuen Sivrice, Klirk, Geıia 
ve ergani maden istuyoalan itletmeye açılacak ve Ellziz -
Ergani maden - Eliziz arasında Cumartesi, Salı ve Perşembe 
gllnJeri olmak üzere 1010-1009 No: lar tahtında ve apjıda 
ki saatlerde haftada üç muhtelit katar işliyeceğini sayın halka 

bildiririz . 
1010 No: katar : 1009 No; lu katar 

S.D. S.D. 
Elizizden kalkıt 8,00 : Ergani maden kalkıı 16,00 

Ergani madene vanı 12,10 : Elazize vanı 20, 10 
Nazan dikkate : 30 Ağustos Cuma gününe teaadiif 

tiğinden istisnaen bu gün bir muhtelit katar ifleyecektir . 
2-2 

8 i l i T 
Mersin Şarbaylığmdan: 

et-

Yeni Meıarhğın keuarma çek ilec~k ( 8948 ) lira 
( 8 ) kuruş keşif değeri i ( 1 5 2 3 ) m~lre ti i va; yapısı 
açık olarak eksiltmeye konulmuş. Verilen peyler lam 
değer görfalürse 13 - 9 - 935 Cuma giinii saat (11) de 
Belediye IJayresiude iislt>ril.-c~ktir • 

lstrklileriu yiiıJe 7 ,5 tutak kağulile beliı·t'lt!n gün 
ve saalde Bel~Jiyede ldplanacak komisyona baş vur· 
maları ve şartname ve proj~sinin <45> kuruş fiyltla 
Belediyf! Fen 0dyresin4en altnJbileceği bilil olunur. 

28 - 1-5 - 18 

lçal l ıpu Oire~torınıoodın : 
Mer~iniu Karadu var köyiiude vaki la rafları şarkan 

Çaliş .\hmed hanesi vt- lbrahim ver~esi hanesi, gaı·
ben tarik, şimalen, Ali dip ver.-sesi hanesi ve hav
lusu, cenuben tarik ile nauhdut bir bap mekt~p 'binası 
naaarif idaresinin olup şimdiye katl:..r tapuya nıerbut 
bulunmadığı 'e ınezkıir 111ektebiı1. tapuya bağla11rnası 
iste•nil<liğindeu ilan larihiml~n on gün sonra mahal
len keşif ve tahkikatı icra kılınaeaklır. Tasarruf itldia 
tı!denler \':lrsa resmi evraklarile daireye müracaatları 

veya gidecrk keşif 111emuruna anlatmaları il~n olunur 

Zayi mühür 
Hir ay evvel tatbik ıuübürümü kazaen zayi eUiru 

kim~eye borcum yoLtur. Yenisini yaplıracağımdan es
kisinin hükmü olmadığuu ilan ederim • 

Tarsus Halheah mütekail 
llact Hasan 

Z.,i • 
Zatı mühiirümii bu giin gaip enim, mezkur mii

hürle ziraal bankasıle F.yyup oğlu Osman, Subhi Sah. 
bağ, demirci- usta Mennan ve Hacı Kuuaş lu&lRf~ a 
ola" borcumdan başla kitaseye k.orcuna yoktur. -e
nisini yaptıracağımdan nıezkur bıüh-iirün hükmü ot• 
madı~ını ih\n ederim. 26 - 8 - 935 

Kef P.li köyfı muhtarı 

ı~mllil oğlu t*P-bmed 
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Mersin Tecim ve Endüstri Odasm~an : 
Sici 1 No: 875 Sııııfı: Dörd ii ııcii 
~IPr~iııin rııalnıtuliyt~ mah :ıll,.siuıle Ziyater ~üka

Aııııla 41 ~o.lu f'Vde oturan T. C. ltJIJasırulau olup 
Mt· r~i rıın I\ u~ratı ye mahalltJsi nde il ü k tinwl cathlt·si n -
t.I ••, oo No.lu yt•ri kanuni lican~ıgah ecli11rrek 15 8·935 
tarilıindenberi pı!rake111le Lastik v•~ aksanıı \'e ko
ıui.,.iyonculuk işlPrile uğraşan Bay Osman Envrr in 
(0."nHıll Enw~r) ticaret lakc:hını Nolel'tlPn lastikli w~

liı nu· i lİZ•'l'İ!w 26·8 935 tarihirnh· 875 numaralı si<•ile 
ti<· .r·t·L kaı ! urıuıı 42 maddesine: gHre ka~ l vt~ lPscil ·~ 

tlılıli~i bildirilir . • 

CLiMASX 
KLiMARKS 

)(l1111al\:s Su Değirı11eı1leri 
Bütün Dünyaca T anmmış Bir İngiliz Marka~ır 

lı·ı ... ~a lı:ılıı•tderiu ~ulanma-
• 

~ı için ~ok liızuııılu ol,luğ11-

111l.ın tav:--İ)t')t' lariktır. 

Jrııı eılPıılt•ı: <looru;, 

da ıı doğru :·a Fahri katla il 

(•rlbı iciu la va~sııl Ptlilmr.k-
• 

--~ --

Adres; Mersin Hükumet caddesi 

Osman Enver 
1-30 

l 

~15~1J~IIl•tt~IJ•ll~ 
~I . . . " m 1 ITIMADI Milli I 
el Türk Siğorta Anonim $irketi • 
~ Şirl{etin Bankası : Sünıer Barıkdır • 

el Yanğin ve Nakliyat siğortalarınızı • 
~~ İtimadı milli şirketine yaptırınız. M 
~ Mersin vt• lla vali .\cmıltıligi • 

' Ômer Vasfi (1 
~i Giiıuriik caddt>si No. 15 (1 
~ 44-60 • 

e1•~~~-•t1••···~ 
~l•l~~-IJllJlliCllJGIEI 

il İRFAN MUSA 1 
1 kolonyası · 
~ Sıhlıal ve teraveliuizi daima muhafaza 

t'Luwk iciu İstikamet Eczanesi tarafandan • 
irfan Musa Kolonvasuu kul-

• • 
BREHe·EIEllJ 

. Yeni Mersin Basımevi - Mersin 

·======~·, 
SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrü~ Civanndadır 

IJ~r ıwvi EczaJİ 

lıblHyP, Yedi ve Av
r·u pa m iista lızera tı bu 
lunur .. 

• • 

Yurtdaş 

Onpara harcarken 
ile kimin cebine git· 

tiğini düşün: 

.\1 i 1 li i ~ ti ~ a l v ~ 

tasarruf CP.miy•~li 

••o•·:·••••••••• • • . •) 

: Yeni Mersin Basımevi : . .. ... 
• mücellit hanesi • 
• v k' . 1 • • r~s · 11111ş, parça an- •:• 

: mı~, forsutle kitapla- : 

: rrnızı İŞP. )'aramaz de-: 
•:• ye almaymız. hirgiin • 

: size h\zım olur. Kitap-: 

• larımzı, clefterleriuiıi, : 
• .. ıı· 1 . .. • muce ıt ıaıı~mıze gon-•:• 
• 1 . . • 
• t erınız. • 
• il . 1 • • • er uevı l\llap ve • 
• dtlflt>rler şık, zarif rne• • • • li11 v, kulla111sla ola - • 
• J • 1 • • • + ral\ cıl tmır. • • • • • •••••••••••••• 
Y(Nİ M[RSİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Allı aylık 600 looo 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık 1 oo yoktur 

Günü geçmiş sayılar 20 K. 

-------------------
· Borsa T elğraf lan 

. _.._ .............. 
Paralar 

Tiir~ a il 11 nu ~30 

isleri in ti25 

Oolar 79--67 50 

Frank 

Liret 

12-3 -- 50 

9 -70-10 

, 
·~ ...... 

Tl!!JQ KiYe 

l1RA4T 
BANKASı 

Sıcak Tt•nıuıuz giiııf,.riııizi giizt·I kokular ara~ıu

da hir ilk h:ıhar gihi ya~atıuak i<;in Fran~a ve Is"' 
viçrt-dP.11 gt>tirdiğinı «ES.\NL \lh dan yapılan KO
LO~YA Vt~ LO.Sl'ONL \HU \N alarak ~ulla11ınız • 

Gençlik Kolony:ıları 
Bütün Kolonyalardan üstündür . 

Dt•11enwlP-r hurıuu doğnıluğt1rı11 gi'str>rir • 

Mağazaınızda her nevi ESANS 
LOSYON KOLON~ .i'>-

Bulunduğu gibi şık ve temiz geymek isteyenler içill 
Gömlek - Çorap - Fanila ve sair tuhafiye eşyasıda vardır. 
Mallarımız temiz sağlam ve ucuzdur . 

Sivri sineklerden korunmak sağlık ödevidir. Bunları öldfümek için aeıktBıl 

KilosulOO kuruşa alacağınız F!Li'l' 
İLE OLUR.. 

A O R ES : Gümrük çivarında içe! Tecirne\'İ 
ve gençlik kolonyası sahibi 

A· HAMDİ 


