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iki Bin Kişi Saylav Olmak is.ti yor • 
Liman işindeki 
Aksaklık 

. -
Mersin limanının bu yılki 

işlekliğiYurd geliri ve ökonomi 
kalkınmamızın verimi hesabı
na yoz gUldUrllcU bir hiidise
dir. 

Bunun sebebini hinterlan
dın gittikçe genişlemesiyle be
raber hUkOmetin aldığı köklU 
tedbirler ve klearing anlaşma
larında da aramak gerektir. 

Done kadar bir iç iskele 
gibi sönUk ve hareketsiz duran 
Mersin limanı bu gnn alınan 
tedbirlerin şekillenmiş netice
si olarak gösteriJel.ıilir bire
heınrniyet alınış bulunuyor . 
ÜnUmUzdeki yıllarm da bu 
gtlnku oynakh[ı muhafa1.a e
deceğinde şüphe yoktur. 

Bu yılın tonaj miktarı yUz 
binleri aşdı .. Öniimllzdeki ayla
rın bu nisbeti tutacağı kuvvet
le tahmin ediliyor. 

Yalnız geçen yıUarda )ima
nın tahmil ve tahliyesine kafi 
gelen Liman Şirketinin vesaiti 
bu yıl ihtiyacın yarısını bile 
önıeyemivecek kadar kudret
llit kalmıŞtır. İhracat tilccarları 
ve. Vapurculnr bundan şikayet 
edıyorlar. 

Mersin için olduğu kadarda 
, hemen hemen cenub Ye orta 
A~adolu için ayatt bir ehem
rtııyetin ifade olan bu şi kil
f etıer iki ana nokta llzerinde 
0Planabilir : 

li I : Bu gUııkU tahmil ve tah
Yede görülen aksaklık 

da il: Ne şimendüfer durağın 
ve ne de başka bir yerde 

~trepo olmadığından bir çok 
ra racat mallarının hasara uğ

rnaaı 

I; Bir defa dun için kafi olan 
1rnan Şirketinin vesaiti bu 

ltlnon ihtiyacını önleyemiye
~k kadar azdır. Fakat Şirketi 
~Uçlu görmemek de bir haki
rnat borcudur. Bir senelik çalış 
"ltıı 8 

neticesi çıkardan iş bu foy 
~e IA~e senede aylara sıkışmış 
\t Şırket but "in imkanlara baş 
n:rarak yine takdirle karşıla 
lıu~~ bir çalışma göstermiştir. 
~a ıJ'incinin hakikat olduğu 
ıe.!8r da ikinci şekli şikayet 

e d<>tnıdur. 
l; 'Yalnız bunların teminini 
~rnan Şirketinin mahdud ser 
Olu Yesinden beklemek boş emek 

"Y:lve be.yhude gün ~i~irmek 
IUnkır. Lıman Şirketmın bu 
bir U rnan durumiyle alacağı 
dört nıotör denize indi receğ'i 
~~ ınavuna şikAyetlere bir 
lem ıtb mahiyetinde telAkki edi 

eı. 

ihti Bu nihayet devlet eline 
di~Yac hıSSettiren tahmin edil 
bir i~~.en daha bilyük ve geniş 

ır ır. 

Ökonorni Rejimimizin yilril 

Buğday kanununda değişiklik Yeni Sözlük yapılıyor 
DeAirmen Muhafızhkları kaldirildi 1200 kelimenin tUrkçe karŞllı~ii bulundu 

Un Kontrol İşini Ücretle belediye 
iHemurları Görecek. 

ANKARA, Buğdayı 
koruma karşılığı kanununun 
tatbikatını göstermek üzere 
Maliye Bakanlığınca alakadar
lara mfihim tamimler yapılmış
tır. 

Aldığımız haberlere naza
ran, Buğday koruma kanunun
da son zamanJarda yapılan de
ğişikliklere gUre verginin mev
zmı tahdide uğramış ve artık 

valsli ve elekli değirmenlerle 

un satan dOkkAnlardan ve pa-
1..ar yerleriyle fırınlardan ma
ada mahallerin kontroluna lü
zum kalmamıştır. 

Bn itibarla viHlyetler dahi
linde bu iş için istihdam edi
len muhafa1..a memurlariyle 
bekcilerin vazifelerine 1 KA-

J nunsaniden itibaren nihayet 
verilmiştir. 

Uu satan dükkAn ve mağ-
1J1 lar1a pamr yer)erinin mura
kabesi için vergi hasılatının 
onda birinin llcretli muhafaza 
memuru knllanmağa imkAn 
verdiği yerlerde ücretli muha
faza memuru kullanacak, vergi 
hasılatı mllsaid olmıyan vila
yetlerde de murakabe işi Rele
rliyelerle yapılacak anlaşmalar 
neticesinde Belediye memur
larına gördUrillecektir. 

Belediye memurlarına bu 
iş mukabilinde milnasib hir 
aidat verilecek, ancak bu aidat 
vergi hasılatının onda birini 
geçmiyecektir. 

Halkan sıhhatile alay edilemez 
Direkler devriliyor aldirıŞ eden Yok. 

bunları Düzeltmek için bir koç yurdlunun 
kömür kesilmeaimi bekleniyor? 

Mersin Elektrik Şirketi muka
velesinde demir direk kaydının 

ıastıkll oluşundan istifade ederek 
potrellerl demir direk yerlne dik
mişti . Geçenlerde bu nazar bon
cuklarının mılhzurlanru da yazmış
tık. 

Kışla caddesi gibi halkın biri~ 
rkik gez"ntl yerinde b.ılunan bu 
po rellerden nç tanesi yerinden 
oynam.ştır. Yıkılmak için ufak 
bir rnzg~r bekllyor. 

Ta bayram gtlnlerinde yerinden 
oynayan bu direkler bala dQıeltll· 

ınesi. kalkınma hareketinin te 
mamlaıımasmda Mersin hiııter 
}andının Rolu bUtiln değeriyle 
dlişllnülecek olursa Yurdun ya 
rıdan fazla bir parçasına kapı 

hk yapan Mersin Limanının 

ne derece teknik vasıtalara ih 
tiyacı olduğu da kendiliğinden 
tebarüz eder. 

Liman İnhisar Şirket inin 
takviyesi zamanının geldiğini 
hatırlatırken Ökonomi ve Nafıa 
Bakanlıklarının da Mersine 
bir yardımcı el uza taca klarım 
umuyoruz. 

Şirket takviye edilmez ve 
Devlet kurumunun ya1'91mı 
esirgenirse önümüzdeki her 
yıJ _bu şi kftyetler çoğalacaktır. 

. Şıırnsmı ehemmiyetle işa~et 
edelim ki : Limanda tahmıl 
tahliyenin zorlaşması ihracat 
sistemimize de bir aksaklık 

getiriyor . 

Rıza Atild 

medJ. Her birisinin üzerinde enaz 
otuz kalın tel bnlunan bu potrel
ler şehir için bnynk tehlikedir . 
Şirketin şimdiye kadar bu tehli
krnln onnne geçmemesini ve alA
kalı olanların dn buna göz yumma 
larına hayret ediyoruz. Her gnn 
binlerce insanın geçtlği bu cadde
deki direklerin dUzeltllmesi için 
mutlaka devrilip bir kaç yurdda
şın kömQr kesllmeslml bekleniyor. 
Artık yetişir • . Halkın sıhhatiyle 

alay edilemez . • 

Saylav seçimi 
Fırkaya 2 Bin KiŞi 

müracaat Etti. 

ANKARA, 11 - Memleke
tin her tarafında ikinci mUn-

tehib seçimi için hazırlıklar 

devam etmektedir. Bu seçim 
ayın 20 sinde her tarafta ayni 
günde yapılması mukarrerdir . 

Ankara merkez kamsının 
seçeceği ikinci müntehib adedi 
200 il bulmaktadır. Fırkamızın 
ilin edeceği ikinci mtıntehib 
namzetleri listelerinde pek çok 
Bayanlar bulunacaktır. Diğer 
taraftan öğrendiğime göre say
lav nam1$i gösterilmek için 
Cumhuriyet Halk fırkasına vA
ki müracaatlar iki bini aşmış

tır. Milracaat edenler arasın
da Bayanlar, Devlet ŞOrası a
zaları ve göze çarpacak mik
tarda muallim vardır. 

Kol Devamlı Çalışıyor. Adliye Vekaletine 
l!ak Bakanlığı Denilecek. 

ANKARA, 12 (TAN)- Ltl- bu gUn kuJlanılmakta o1duk1arı 
gat hazırlık komisyonu Anado- şekilJerle muhafaza edilmekte-
lu KulUbUnde Cumhurreisine dir. Hak kelimesi buna bir mi-
ayrılmış oJan salona nakledi- saldir. Komisyon Adliye Ve-
lerek top:anmaiarma devam kftJetinin, Hak bakanlığı iidiJ 
etmektedir. Öğrendiğime gi}re ve adalet için hak gilden ve 
şimdiye kadar ııoo e yakın giidorlik, mahkeme için hak 
Osmanlıca keJimenin Türkçe 
ve Fransızca ve Almanca kur- yeri, hakim için hak güden tn-

birlddııi tesbit etmiştir. fslilcşılıkları tesbit edilmişt~r. 
Her kelime için bir tek 

karşılık alınmaktadır. 
Lügat hazırlık komisyonu 

karşılık ararken TUrkiyede ko
mışulmakta oJan miltekiimil 
Oğuz lehçesini esas tutmakta
dır. Yeni kelimeler her gUn 
kullanılmakta olduğumuz ki>k
Jerden alınmakta olduğundan 

kolayca kavranmaktadır. Aslı 

TUrkçe olup ta başka lisanda 
intikal etmiş olan kelimeler 

rar, lıilkimiyet Ye hürriyet gibi 
mühim kelimelerin karşılığı da 
bulunmuştur. BunJar gazetelere 
listeler haliııde ve kelimelerin 
ne suretle yapılmış olduğu faah 
edilerek verilecektir. 

Dun Atatilrk Anadolu Ku
Hlbilne gelerek uzun müddet 
komisyonun toplanmasında ha
zır bulunmuş, bir aralık Baş
bakan da gelerek bir iki saat 
kulmışhr. 

siyasa ufukları aydınlanacak 
yeni yıhnkaranllkgeçmiyeceji umuluyor ---- -
/ngili~ Kralının Bir Nutku- ilitler Barış 

lşini Sar'ın Neticesine Bağlayor. 
Yeni senenin girişi her va

kıt olduğu gibi bu sene de acu-

nun her tarafında değişik akis 
ler yaptı. 

1934 yılı Avrupa'da karan
lık ve kanlı ğeçmiştir. 

Buna mukabil Yurdumuza 

beş senelik pl!n, dış · siyasada 

kuvvetlilik, muzik ve dil dev

rimi gibi daha bir çok kazanc
lar getirdi. 

===================::=-
Soğuklar artiyor 

Karsta soğuk sıfırın 
n Jt.ında 35 dir. 

ANKARA, 12 (A.A) Bu gUn 
Ziraat Bakanlığı Meteorolojisi 
Enstitüsünden alınan maltlına 
ta göre son yirmi dört saat 
içinde hava yurdun Trakya ve 
Ege alanlarında yağışlı diğer 

yerlerde açık geçmiştir. Hava 
suhuneti doğu Anadolusu ve 
Karadeniz kıyılanndan mada 
diğer yerlerde beş derece yük 
selmiştir. Bu gece en duıuk su 
hunetler sıfırın altında Sıvasta 
25, Erzurumda 27, Karsta 35 
derecedir. 

Orta Anadolu ve doğu Ana 
dolusunun diğer yerlerinde su 
hunet sıfırın altında 18 il! 26 
olmasına karşılık Antalyada 
suhunet sıfırın üstünde 15 de 
recededir. 

Yeni yılın bizim için ve 

dünya için kutlu, uğurlu olma
sını dilemekteyiz. 

§ Kral Beşinci Jorj, Noel 

yortusu mnnasebetiyle radyo
da İngiliz ve İmparatorluk te
basına verdiği bir söylevde de
mişti ki : 

« Eğer sesim uzak Hindis· 
tan'a ulaşırsa, bu sesin Hindis
tnn milletine olan daimi sev
gimi oraya göturmesini iste
rim . ,. 

Acun endişe içindedi. Müş
kUllerimize bütUn İngiliz Ye 
İmparatorluğu tebasına dile ru
hile karşı koyarak muvaffak 

olacağız. Malılm olduğu üzere 

Hindistan'a verilecek iki ana 
yasa lngiliz efkarı umumiye-

sini birinçi derecede aHlkadar 
eden işler arasındadır. Ana ya

sa meselesinin iki kamaradaki 
müzakereleri belki de butUn 
1935 yılını kapbyacaktır. Kral 
Beşinci Jorfun Noel stiylevin-
de Hiudistan halkına bir ilile 
gibi hitab etmesinin sebebi 
budur. 

§ Alman Reisicumhuru Hil
ler de Nasyonal Sosyalist fır
kasına hitaben neşrettiği yılra
şı beyannamesinde ş~mları s'>y
lemiştir: 

- Oerisi 2. ci Sayfada -
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Hudutdaki köyler . 
Kurf alh ·ve Keçiörenlilerin Mubaoelesi Ka~ul Edildi. 

J ... 

Siyasa ufukları 
Aydınlaüacak mı ? 

Atinadan Napoliye .. Yahudiler bayat hava 
teneffüs ediyor • .. ftt r akarnacı dükkanları 

Bir Yunan ~öföri"ııuh·n diler .. Bu biıi 1 u lwldedi-

Nüfus genel müdürü izahat verdi. K6ylüler 
hududa kadar parasız getirilecek. 

- Birinci Sa1f adan A,.tan -

"Bundan on iki :ı~. 
öne~ 193L.l- ,· ılı iCirı, Ye111 . . 
Heic!ı'i n yc~ıl:ıcağı ~Ö.\ it .. 
nh·onlu . llıılhuki Alman~·• 
v t'. .-\ 1 ııı . t 11 · Hl i il., l i u 1 u 9a 1 hunu duyunca bizim şe- ğinıiz fırsat ... Ş..-lıirde ilt>r-

hırler ıcinde bozuk \'Ol- h\'oruı . . . . 
!arda ~on süı·'atle gidrn O •rnrnızanı hinalar ar<t-
oıonıobilleriuıizi ~e şöför- sırulit hu dar ,_. pis so
lrriıniıin halini hatıf'ladım. ke:tklar yakışma~·or . 

Pire ilr. Ati na arası •W
krlH hemen heııı~n dol

-- 0Pvamı var -
1 

Ankara, l 2 - Sılıvri 

\' Hklfıl:tl'lUdtı Ullhllt:l ll \ ' P . 
~aldıılt~ri Bulgar olan Kur 
fallı adandak i Hlli e \:li k 
bir kö\'le Bul~aı·islaıulcıhi . ~ 

sakiııl~ri Türk ola11 Kt• 
ciörfln kö,·ii halkmrn mii . ~ 

~ullt• iizerindt' miitek<i!:" 
hih·ıı fpı·agal gö.;t•~rtlilf»r. 

.lle11kull+·re !.{tılinet', onlar .... 
da her iki tarctfm arzusu 

bir)ij:{in hiiliin höli)mk' 
ri ndt~ es" iti Hu f 11.la "u , ... . 
vetlen m işd i r. 

Gt>ceu ,·aı Fırk~ içinılt • • .. p 
temizlik yapıln~ış<h. nugtı 

mak üıPre. UOllt:>ru turztla Türk - Yunan 
hir çok evler yapılmış Ticaret odası. 

· t~~h bilP-n Türk - Bulgar 

\'eçlıi~ le ~· apılacaktlır.,, 

Öğrt·nillliğine göre hu 
iş bitmiş gibidir. Yalmz 
lwr ild dt>vlt·tin bu hu-

her zam·andan ,ziyadt~ o· 
fos ir"Je~i sivmr.tsıru• ~:•' 

" 
c.llkım J. 

bir tarafdan da yapılı~·or. lstanhul, -- Tiirk- '1 u-ı 
Yunaulılar buraya ((Yeni uan ticaret odası yeni lİ-. 

lıii ktimPtlPri ıw m iiracaalla 
miihadel~lı·rirai ist~tlilderi 

mahimdur. 

~usda ki muamdelerinin 
itmamı halnuşdır. 

Bulgari~tanda ~i Ke -
çiörNı kö) ii) Tlirklt'riuin 
arazisi Kurfalh kö~lül~ -
rının erazisinc.ltrn daha 

lzmir adıru lHkmışl~rdır. carPl aıılHsması tutbikin -. 
Atin~; Avrupa dekoru llen alman nelicderi tetl-

içinde şark kokusu taşıya n ~ik etm~k iizerP ~oıı top. 
ımuiz şirin hir ŞP.hir .•• yapı hıntısmı ~ apmış, hu lop-
işleri durmadan devam lantula Yuuau ruurahlrns-
edh·or. imar yolunda n~ ları da hazır hulunnnış-. . 
dPrece bir varhğa sahih dur. Tal iıual na nwuin tal 
oldukları daha girurk~u hikiruh~ rastl:ln~n hiitiin 
lu~lli.. Hele 7 5 bin insanı giiçllı~IPr şimtli~·e kadnr 
isliHh eıiPcek kudur bü~· ük yapılan tPdkikler de tPS
ve mermer huh·~m daha ! bit edilmiş V<1 huna mu
ilk b'1kışdu hay;.et hisle- 1 kabil alınac,ıl tedltirt.~r 
rini n~ ~uıthracak kadar bir 1 ökononıi haka11lığma gön-
sanat es~ridir . , tlerilıu~k iiıere hazırlan-

llilıııiyorııııı Aliııa da \ ııııştlır. ___ .. ~=--
PirA gibi lıiztı lıiç yaha rıct 1 

gp 1 nı i yor. Es~ i şark Ş•·h i r 
!erinde frenk malıalltılPri 

vardıya tıpkı oıılar gibi . 
Her adımda bir 'rlirkiy~
d~n gid~rı miihaddP. ras
lanıa k mii ıu~ Ü udür • 

Bu racia im~ at lliı pt.ık 

ucuz .• Pire VP. timuta 
Lam iiç saat g ... ıdiğiıniı 
halda \'Prdiğimiz iki lm- \ 
çu~ l ira~ı .. öför menmu

nivetle aldı. . 
••• 

Piredf-'rt birı V(llvelt~ \e 
vapur ktılabultğı ara~rndarı 
ayı·ılao vapurumuz Yuuan 
sahi ilerinden gPçıli kd4~11 

sonra ltalya ahillerine 
girdi . 

• 
1opoliyi uzakdan gö

rüyoruz.. Y ilk t-k ) apıh 
ıwh~r v~ etekh .. riuc.leki hah· 

/zmir Hilô:lialımeri· 
nin yardımları . 
lznıir s -- ll ı li\li<ihm~r 

CP-miy•~ti ilt· sa~ltk işleri 
n ı ii t l ii r Hi ğ ii u ii n t· l lt i r l i -
ği)lt~ şehitlh~rdeki iplik 
ve hcı fahrikalanotla ca-• 
hşan i çiler için fahrika 
ııaiiıliirliiklt•ri tarafıudan 
~ npllırılıuakıln olan ye
ıuekh~uu•l11r hu a~· ııı so 
uuııtla hilt·crk \' t~ şubat 

a~·mdtt işçilere Hih\li~h 
uwı· larafrnclao ~tcılacak • 
aşıwi ltth:..ığı tı~ rurği~· lt• 
beraber bt>Ş k!u·uşa sıcak 
yemek verıı.tığe başlı~ a

c ıkclır. 

Piyango Talileri 
Tayyart1 piyangosunu11 

hu clef a ~ i 3 cii k ~ idt>si 11-

tle ouhiu liralık bii~· iik .. 

Bu nw~elt.. hakkımla 

Nufn~ umum miidiidi 
hay Ali Galib şuulaı·ı ~Ö) 

ltımişdir : 
"-· K urfallı Vf.l l\t·çiö. 

ren kihliileriui11 miiha-. 
tlt•lPleri hususi mahi ,·et(lt'-.. 
clir. G~r•·k biz, gP-rt-k~w 

Bulgar hii l ônwti bu ıııii
bil dele\'İ kabul rttlik . ,, 

Şimdi buuların arazi 
n~ yapılar11t1 tapuya lt>S 

cil işi kahyor, biz Kurfalll 
sakinlerini Tfi,.k -Hulgar 
hududu yakwuula ki U-. 
küpriiy~ ~atlar paraşız 

ı!tşıyacağız. Bulgarlar da 
ayni hu ıhı da lı.atla r ırk

daşlarımızı mÜlt-kahiliyP-l 

esasrna isli ırntlt--ıa pa rasıı 
tuşıyacakl:ırdır . ller iki 
taraf ~Ö\IÜl•·l'İ g~yri 11u~ıı 

geniş olıluğutuiarı yapılan 
:ıııh~nHH.la hu cılu·tlerde 
u:•zarı iti h.ı ra <ılınmışthr. 

Kurfallulaki :)razi ve 
~ :ıpaıım la pusu l .. ~cil P-dil 
mtık ii'l.~re Dahili-ye Ha
kuulı~mdau tapu vr ka.; 

tlastro umum miilliirliiğii 
ne tPhligat yapılnuşıhr. 

Ayrıca l~taubul vilaye· 
• 

ti de Sılivri civarında bu-
l : ınau Kurfalh köyüufıll . 
ta pusunu lP~cil .-ttirme"lt> 
nwşğııltlfır . 

llt•r iki rru-af kôyliileri 
nıt'11 k11l malları iizerinde 
tle taka~ u'°iulünii kabul 
~tnıişt .. rdir . 

Fransaı11n 

Memleketimize 1935 yılı ilk üç ayı için a
yırdığı kontenja_n hissesi . 

Tiirkofis Mersiu ·uhe
si ıul~n alılığımız ha hf'rt• 
göre Fransamn 11u·11ıl·~kt>. 

timiz için ilk iiç a~· lık 
ko11lt'11j 111 hissesi aşağıda 
gö~t~ ril miştl il'. 

Kfl11ta 1 

-
"' derbi kilo 465 c<A» po~ 

z is\' o'' l 111 ı l ıl ! 1 . 
79i 1\ ı•ei 't• t.l~risi • 

ikramiye ~lersimlt~ tiçiin-

540 
r4,000 
25,000 
1 .ı,000 
340 

Yumurta 
A rp:ı 
~lısır 

K•'pek 
Kabuklu ceviz 

Koyun kırı.u, kPçi, ug 
lak tlt•risi (1.9 kt•ntalı 

(l76 B. poıisyonunda11) 
hund:w m:ıda Frausaya 
gPÇ•' U altı a~· için 476 H 
poıiS)Ollllll(l:th 138 ~ılo 
tlt~r i a~·rıea ihraç eclile
bılf cf:'ktlil'. 

1935 'ılı icin de oh•' 
SUll Vt' ·P~icl~in hiiyii~ 
t~n ik P.Stwin~ devam e•tP.' 
iwğiz.,, 

Iİitl~r ~öılerinı ; Al11
1911 

tuill~tiıw barış ve fuı v*'~ 
sarın tlôıuu~sini thl~yertı. 
bitir,u:ş·lir. 

Sar mr.~elr.sirae ve bll' 
Fr~P 

nun halli He Alman -
sız miiuaseln~tleriniu tlfı' 
zeluuasin~ vPriltıu tth~'"' 
miy~ıi tle propagc1n11~1 nazırı GöbHl~'rn uj ıus Li-. 

rafiyle ,·eril~n ;ŞU sôıl~rı 
~ö~terme~t~dir : .1, 

''Sar ıu~t>1~sı h~lh~·1', 
diklPn sonra hiivfık fr~ 

. 1 . 1 l ~ . l .. -ti 
sız mıl dl~· t~ ıal\ır.ı 

r&&' J .. vamh bir barış kU . 
·~ı 

cağıı. u~r ild taraf 1 

~Cıaı u ve ayni ha~l~~; 
~ahih iki ulus sıfall)r 

lii I 

şu ııoktatla atalitşac:t~ 
dır ki hiiıfıu ..\ \Tup:t 11~11 

1 ili' ö~ouonıi ve si)·asa ' 
7.1'1 ııı~si llra ıısız ,\1111~ 
nıiiuaSt·lH~llt~riuiu t.lo'l, 
hullinc uağlıdır.,, 'ı 

Bu söıl~r de GölJi-1~ 11 . Jı' 
yılbaşı he~·a 11nanws111 

alınıuışdır. 
~----...... -

T d r lc ı ye • lngilllfl., 
Ticaret muahetl~ 

1 
.,; .. ltf~ 

~tauhul - ı · ttı" '1. 
~ ' ıl' . fi' 

lngiltere muah~desı ~· 
za k eratııı.ı 1ııı:il1<• re 

11
;
1
,11 

m11rn iştıı a~ mlecr.~ .ı 
• • &il"~ 
lugih~rt' s~f(•r~lı a ... 1,ı 
Ankaraya gituaek ıç1 '1 ~ 
~unı~tinin davt-t.ioi bt' 
lerthJl\.t~m r. J t~ 

ç-eler dibi yosuuln çıplak 

hir kalabalığı andırı~·~~··· 

ŞehirdtJn daşan uğultu 
der•İl.~ 'yay ıhyor ve ~anki 
orada vapur uğultularıyl~ 
lıırlt•şP.rek ilk g~leuleri 

bunuııla teslıir f'diy9r gibi.. 

cli ko.uiser Hav Emiu'e . 
aid olan 16641 numaraya . 
isa hel ~tnriştlir. Giimriik 

~430 .. 
10,650 
10,625 

326 

le ceviz 
• 

Bakla 
Bir cleni.altı gemimiZ 

1stön6ula ,ğelili • 

rt'I 
Mtiıak~r·eı ... r ... . \ll1 

1 
ı• 

toplanan ö1
,0110

1
11 k0fii'~ 

Vaptu· çok beklP):ecek · lte-

mauiftısto nwmuru Bay 
.\hm~d RP111ziui11 6 428 
numaralı biletine iki bin 
lira ~saliP.t etmişdir. 

.. i ' 

1,075 

Nohut 
Ta ı )t' ı ı I i h iil ft 

~al ar 
···kovun, kuzu .. 

lstanhul ispanyadan 
hir dt•rıizaltl ~~ıui.;i lt'C 

riibe t>dılıUt ·k Jı ·re fsLau 

bula g.-lmiştlir • 

1iu~ i11uia" ···•··n 11• •. 'i ,, 

ııaurahh.ı~ları11111 "el·' f• 
ılt·n soura başla.aaCit,, 
1~1ıiyor. 
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Ti1zkofisin G1111liik rrelgıraf 
Ha berleri. 

~,.,.. ~,~*~---------~"""'~ 
) 

-~ınhuriyet merk z Avrupa borsaları l .~RP.\ --mar·t t~l'limi 
82 1'. 4 nıa~· ı s h'slimi 79 

serıtdii·. Fi)'atlar 48 lihrfe 
icirnlir • 

11 - 1 935 dı• Lorutr e1 
hors .ı smda ii1.lİru inci r )'U 

ıuurtu , ll:ımlıurg hor~a

smda iiziim ıtitiiıı H' z.-~ . 

tin ~·:ı~ı. Rı•ı·lın hor:,asm
da \'Ullattrta, Nt'W Vork 

banka ından: 
Yıl.zde 1 Faisli İ#Ai Milyon Liralık Sivas· Erzurum Dernir 
Yolu Tahvillerinin Kayıt Muamelesine Yakında Başladı. 

. 
hor asımı~ iucir. )lar~ilya 

hor~asııula zeytin )'Hğı , 

) ün, \'o murta fiYall<4rmd<i . . 
hir glin ihıc~)·e göre dP. · 
ğişikli1' Cllmamışllr. 

P ..\ M UK - Li \'t'rpool 
borsası Anwr;ikarı pamu· 
SU UHH'l h~~limi 6,90 UHl

~·ı~ ırsH1ui 6,87 t~ruruuz 

l~~limi 6,84 ilk t11şri11 tes

linai 6.72 ra~· nı bor~:ıtla 
~hsır pamukları Sak:ıla 
ricli c; uslf~ri ma rı ı 11sli ru i 
8,60 lf-'UHtHIZ H·slimi 8 68 

ilk lPŞ ' i11 tf>slimi 8,58 Up 
per ciııslt>ri uıarl lt· lirui 
1,11 IU:l\' IS le,limi 7,68 .. 
lenuuuı tesli mı 7 ,56 ıl k 
lPŞrin t~slimi 7,53 pPuidir 
Fi~lutlar lihr~ hıışıuaclır. 
X, W York horsa. 1111la mart 

h•sliıui J2. 42 m~yı · t..-s liıui . 
ı2,5 1 ı~mmuz it· lirui 12,57 

İll lt~şriu tP.slimi 12,57 St'Ul 

dir. Pı~· a tl ar lilı re h:ış ırıa ,. 
tlır. f "k t~ıHl<-'t'İ n 1 horsasın
tla .\l ı ·ı r pun;uf..ları F. G. 
F. '"'rı k H l a r itlis cinsi marl 

lesliıui ıs 94 nıa\'ı ~ lt1 ~1im i ' . 
15,94 temmuz t f's l iıu i J6,06 

~)· luı ttıs linı i 16, 12 F. G. 
F. ;ışmoııi citt "i şuh:ı t tı•s-
linıi 13,89 Nisan tt~slimi 
ı3,9'J h~ıumuz lrı:sli ıui 13,85 

~Yhll teslimi 13,78 lallaris· 

!it:• Fı~atlar r..9,05 lihn~ 
1Ç• ndir . 

BUGD.\ Y - Şikugo 
horsasuula mart Ltıslimi 
93 3,s ıua,· ıs ttıslimi 93 

:i\s ltımm~ız lf•sliuıi 89 
l\4 Wınniı)~g borsasmıla 
taıurı t~slimi ıo3 5 / s uw
Yıs lu:,liuıi 106 · 106 ı\s 
l~ıuruuz LPsli mi J ı ı ı/.ı 
fıyatlar huş.-1 başına SP. lll
•lir 

Yl"LAF - ~ıkago bor
llH.la ıaıar· ı tt>slimi 54 

'ha)Js le liıui 16 3/:s ı e nı -
•••-.z lilı. ı· . r· l:ır r S IUU 52 J/4 ı.va l -. 

32 lıliı·ı' ışııa sµ r ıtılir. 

1 Ç\VB.\U - mart ı· ·~
lıı 1 i 

8 
88 3/5 rıı , \ ı-; tt .. .. 11 ui 

S 
3 

3/ lP ı llll l (PSIİ ıuj 
~ 5~8 seı.ı,li~. Fh·atlar 

hbre içindir. · 

• 
Fi~ DiK -:- ~arsil ~·a 

hor·~ ·ı s11ıda Cıf .\larsilya 

teslimi kabuksuz ~CJJ k 630 Geliri temanu·m SIV.AS -- EHZUHU~ Ot'nıir voluuun in~a sırı:t la h"'L 
Gir•·l'nn 640 Napoli 640 Ro· vlunan oUız mih·on lirahk slV.-\S - ERZUllU~I · i~ıikrn l'ını ı; iki ııııhnıı 
nıan~'a 670T Tar~ıgoua ?10 UralJk hiritaei kı;mmı lt~şkjj •~den lah\·illerin kaJıl nıııauwi•~sint' 1 O ikind 
k a l~uk l~ı Na polı 245 Na - launn 1135 ı~rihimle ba~laouştır. H~ 15 ikinci Karnın 19 3 5 ta rihirıde 
poh knhle 260 k:.rışık 240 uihaveı ,.(,rilı · e•·kıir . 

Sicil~ .. H .k:il•l.e 27~ ~:lnşık 4 B~h~rinin itilutri ki~·-m~ti yirmi lirn ohlu ~Hl mu\'~~ ~ a ı ı a lı \ i ll ı>r 19 li ra 
235 Tar.ıgouH kr ıhh. 240 il•ra~ fiyatı iizerirulm1 hu uHiclttt•l ı::.rfuula ~ferk~z, Zıra a ı ~, ,, t ~ h~Hıkalarmın 
rr~ rıkttr • . 

· şuhdeı·i buhurnn lwr m~la~lde ~au~a ç1kanlacak11r, 
latanbul borıaaı Umumi ve miilhak hutcPl~rle idare olnrıan d a i r e \ 'P nıiit\s~tı ~w l t.ıı· ' ~" 

• 
i 2-J-~5 de urı•a biralık 

3 kuru~ 37,5 paı·n.lan 15 

ton, ·huğclay yumuş~k 4 

kuruş 27,5 paradan, mah
lul 4 ~uruş 7,5 paı·adan 

4 kuru 20 para~·a kadar 
440 tou, ~tıpt.ık 2 luruş 

37•5 paratla n 1050 kilo , 
z•~y tin yağı r.kstra 35 k u
ruşta 11 36 kuruşa kadar 
3371 kilo, ikinci y~nu·~lik 
28 kurc1ş 20 fH.1rad~n 31 

Vilayetltu· husu~i i<lareleril~ Belediyelerct-1 lemiuat olarak \ 'H haıiot~ce s·•-
ıılmışvP. ~atılacak }lilli ~mla~ heclellerirain tedi)·esirulP. iı.i har kİ)' uwıl~rı iizt)
rindP.n k~bnl olnnnr . 

hahsohnıan runamel~lerde nakil gibi kabul ectil .-c.• ği \' t' w~ rt· I\ heJ ... Ucf'i
nin ve g~rekse faizlerinin te•liyesirHI~ hiç hir snrPtl~· v~rgi, l'•!Snw fethi 
olnııyacağı kauunlA teyit C'dilmiş olau hu istikraz ıah \ il l,,r·in i11 foiziı l n y iiıclt-' 

y~di olarHl teshil ~dil'li~indt-n iştirak edenl~r eu f:iiddi ,, ~ r11 ~ağla ıu \·c ~ 

1 a yııı Z" maııdıı menıll'l<tıl i'.)İll verimli bir işe para !arını yaıırıııı~ olııca k lıı rı l 11· l 
~ Koeu~ b~.ı~llP:i h~r ~euH 15 Kanun sanitlc liılt · ıuıtwkli r. 

kuruşa ka,lar 14,791 ~ilo, 

sahurılu~ 25 kuruştau 26 K.G. 
kuruş 30 paraya katlur :ııs, Pamu~ 
650 kilo hoı·sada muam,,.le (ant
gönu iiş t iir. 

Mersın Piyasası 
Liman llaberlerl. 
- • - =·-===zw-=:o 

j hububat alan vapurlar 

~"sprr.-' 

J0 -1·35 tle ihr:ıcal ol- Kapu mala 
nıamıştır. Koıacı parla~ı 

/zmir Bor•~•ı lan~ çii(i•li 

12-1-35 lir. !>orsada 4,20 \ •~rli " , 
kuruştan 5050 çuval buğ- ''J~dtıı 

ela~· , 2,375-3.875 ~uruştan Fasul ~· a 
arpa, ı ı ~uruşt:ın 121 ~u ~oJutl 
\'tıl susam, 48,50·56 kuruş- ~'~rdnw~ 

taıı 113 h:ılya panıuk ~i.• K u~ ~· ~uıı 

lıldı • Kum darı 
--- -·~·-·--

Yeni Adam Ç~hik 
« Veııi Aılam » 111 54 YulaJ .Çukurova 

pncü sa~' ısı çok d~ğişik ., Amıdol 
bir ş~kilJe çıkmışllr. Ka- .\et çeldnt~I\ i~i 
pakta y~rli bir siyasal ka- Tu7• ~ekP.r 
rilrnliir hulunmakladır • ltah\'fl. 
lci rıdt'ki .ı~~r.rli \1 azılar - ~ . '- . , ... ,. 
chuı hir kaeı "İsmail tluk- .~· • 

· K · ı lıl\ 
k1'11w (Dil devrimi iizerine) 

1
, (I • 

(I> 'I" A · · ı ,a aa~· , ... ~sam ... , ı Hll ı e UP. 

göriiştiik) (Toı)IU tP-dris) Arpa :\mulol 

Vt' (P~hli \'auhk 11~.tir ıu~ytı >) Y twli 
yaraı·?) başltklı yazılar . t•iri11ç 
Liiigi Piramtollo'nun (alay Kat·~ hiih.a.r 
11Adir~) Arif n~dii'nin l't· - Nişaılır 

pol'l<ıjı ( lhımaoı ) Nthit ~lı~ır darı 

Osıuan dyi folograf ua~tl Cav•lar

K. s. 
f>2 
51 

49 
48 

2-f10 

~-a7 ,5 
l l 

8 .9 
4 ') -.o 

8 
• ;:.6 

p 
7 
3 12 

3 5fl 

28 
~8 •) r) 

"'<' 

ıoo 

240 ·~80 

188-190 

90 
f)() 

a-12,0 
15 50 

~5 .. 86 

16 

2-87 ,ft 
2 75 

ç ··k i liı"t) lff.-l Öuwr'ın (A
ğ:.ı\'l.ırı rnlau hiri) Eko: ıo 
ıuı, s · y,~a, Aeurıu, (Ka 
ra:zöı) pi~ ··~i il•· (lwu naC 
~ı ) roıua ncı oı.lum . ) hikA -

Keııpa• Şek . r 20 Lira -10 K. 
.k,D4dr.ta 

., ,, W"cıwbi ~3 Lira 
» • » çu vah ,20K. 50 

Buğd<ty ~ ~rli 2 9 l ,5 

YPSİ v~ bir çok resimlerle 
kari kal tirler. 

Limon tuzu ·to 
SabunsafızeytinY. 2o ao 

ı l) ikiıwi 

l lıu~ir 
luct' Kepe~ 
Kalın ıl 

• O ( l ~n 11 
1 7ô 
t 7 f, 

---~· .. ·--
Borsa T ıl;atlan 

.......... .,4&T-* 

lslauhul 

12 - 1"'7935 
Tiirk ah 11mı 

i~h·ı·lin 

Dolar 
Frank 

!14fi 

s ı s ;,o 
79 _ 

12 - 0:1 

Liret 9 -. 28 ı 2 

1 
~·aıknvan, Ntpton, Dtlkoyn 

ı ı•tA/mu/alı t'Qfıurları hububat almalı· 
tadırlar . Tali ıade vanurll tul! 
Stbat Mpuru rimtnto Tof an ı•ııpuru 

, klJmlJr lsto art prens vapuru dtmir 
fıoşallmaktadrr. Dumlu ptna(] ~·apufü 
mulıl~lif rolcu llt limana gelmiş bu· 
radanda iki J'ÜZ ton yük ularak 
lstanfıula gltmlftir . 

Bir Aşçı Kadın 

Aranıyor 
E_\ i ) •Aıı ıt·k p i~i rt· h 1iPt' t1 k 

bir· . şçı K aıJl ıı H• ilui.' 'et 
\'ardı r . ı~t eh l ıh~f'İll o~m :ııı ll 
Jlauk ası \liid iirii Ray tl a ı ·· 

şufa mii rac: ıaı l arı. 

Mersin Liman Şirketi Umum 
MiidiJrliJğiinden ; 

I L j H 
)tersin Liman İnhisar ~ i rk <•ı i \' ct puı·larıla ç .. ılış .. 

"'ak iiın· .Pıwutör nlacakur , Eıı aş~ğı orta L a h~ı l i ui 
hitirmi~ olması şarttır. Ecuehi l ısam hih!nl tH' terrTii 
edilir. Başlaugıç maaş (45) liradır. i~ ttAklil ~r 17 - ı - 935 

akşanıma katlar el yaıılarile yazılırnş i s ti ı l a laı·ına ~:·· 

lwd~lu<ımt>leri bağlı Qlarak l] ıııuuıi culi ı liiri~·t •lc n ıli .. 
racaaı elm~ı~ri . l ;) - 14 ·- 15-· · J 6 

• • 
Taraıı, tapu memurlufundan; 

Tarsnsun hahçe mahallesinJe tarafları şarkan hay Ziva 
v~ hay G.-1 fıır ;garhP.n hol'~ t~ ı e:~1olıı, ~ima l en ve;cen"ü9fiı• n 
bay Ziya hırlası ilP. ıraalulntl 4 hf> kl ar 5965 1 , nwt rı~ 

tarla Tiirki~·e l~hasmıfan .~lerye ıııiu ceddi rulPll hihi 
sent'l inlikaleo ta~rrufuıuta ik ~n ölrii't;~; fo M kı zla-r1 .. k tı·ş 
hane v~ z~yuep il~ kt>oılisinıl~n f~Vf•I öl·rn oğl IJ "ll Yalı • • a 
yamn oğlu iJirise k41ldığı \'e bunl~rda s~ ıwtsizdt:ı n 
namlarına intikal nrnanwlt•si iera P-ılt•ceklı•rindeu hak
kı taS\3rrnf iddiasuutn huluua nl a rın 22 kauunn 1o;.rni 
935 .ıarihiıule mahalli mezkurcla yeya hut ttl pu hhu·p
sinde haıır bulunnıahuı ilAn olunur 
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l\1ahı11ud Ragıl) De,reli ·- ECZANESİ 

.. ~Kulak; Burnn, Boğaz~ . . . . . 
(~ H t 

1 1 1 
. . .. t h (~ Mersm Gt ık Cıvannda~ır 

~ as ~a ı { arı 1n11 e assısı ~ 1 

~ ~':. · - - ~-- ::ı;:;> ·O K. T O ~ ~· 

Czun bir ınüddetten -beri Avrupa ie· 
rekkiyatın ı tedkik jçiı1 Fransa ve Al -
manyaya gitıniş olan Doktor (Jperatör 
Bay mahınud Ragıb Develi, · şehrinıize 
dönmüştür . 

t~ · 1._:I , f •• • t>\İ Ecza\' İ 
lK. J ııbhı ~·p, YPıli \'P. Av-

.. · · ~~" · . ·_"Nüzhet Veysi 1. M \ 

~ . rupa uı ii~tc: lı ı1-•r:ı lı hu-
evvelce olduğu gibi birinci sınıf Dahiliye Müte bassısı 

Dr. Ba,, AIJdtıllalı 
lıe c:ski muayenehan~lerinde Hastalannı kabul ile mu· 

ayene ve ted.a~·i etmekdc ve getirdiği son sistem a~t 

ve edevat ile lazım gelen Cerrahi Ameliyatı 

~=-:dırl~r ... :=---=:=: .. :..: . . . . :;: : •. =-===.edi 

TÜCCAR KULÜBÜ 
L OKANT ASI 

..: a ~ğı ıf fl ğel' H7.alarımn.ı ıı Y"nw~ hn~u t111dat..i Iİ· 
1i1.liğirıi nHznrı dikkalP. nlarnk mrşhur aşçılarıla n Bay 
Bolıılu HN~Pp ustayı huı·a~· a t•t- lp t'ltik . Y··nıPlde rtl r. 
t>U ıwfi · ~· ağlar ve en tAzc SP.hz .. leı· kullanılmakta , ... 
ta hl dut ahu ııa\a rma a1.~Hni ı P. hilal ~ö~ı Pri 1 "'"~ tP•iif'. 

Uafrcıda Cu nıa \'t' Pazar gi"ıtılt~ri t•a ı k 11 I i: hii ŞP.ll 

le11dİl'U1PhlPdir . 
E\lt1 l'Ptle ytıowk glhıclt~f'ilir. 5 ·- 1 O 

.. _-: .. ). ' .. 
' - . 

/' Hasta~arını her.: grin saat on beş-·· 1 lumır . 

r ~ elen .sonra diş dokto.ru bay Bahirin ~, 
1 

;: =-=-:.::: .... ::==='' 
sınde ·kubul ve tedovı eder. U 

· y~ğ.urt paz6.rındakı . :nuayene.hane •1 Ho·~etçı· Eczane 
(. 

~~ 1-~0 

•

1

• • ~' ~:,., ,,, . ~:·ı.t~~> ~.-: ~~~~~' Bu Ahşam 
(;. -i -- -- ~··y~::~ ~ 17~'·' L 

• " ' .., .. ' -· ~1 ' .., - • ' ~.f!' f L\ K Ecıa rrn°'iıli r. 

.. . : / .. 

Soba Almadan EVel 
. -

Kılınç Kdmil ve mah· 
1 

tamları t_icartet/J.anesin • 

de.~ arayınız . .. , 

Veni Getirdigi. 

.. ,.. 
;) ı ~tO 

"' ' .. ....... ·. ,. 

YEHİ MERSiN 
=-===-=====IC":IC:a:o====-
Nüshası 5 kuruştur 

, 
Abone ·ı 
Şeraiti 

Senelik 

Altt aylık 

Türkiye 
için 

1200 Kr. 

600 

Üç aylık 300 

Hariç 
için 

2000 Kr· 
1000 

500 

Bir aylık 100 roktur 

Gllnü gçmiş sayılar 20 Kr· 

MOretip istiyoruı 

... Piyangosu l ~ İRFAN MUSA 
~1 On Sekizinci Tertip Oçüncü Keşide ~ 1 kolonyası 

matbaamızda ça' 
lış mak üzre iki nı8' 

rettibe ihtiyacımız~ 
dır . Arza edenlerİtl 
idare evimize miJtd' 

caatları. 

·· · -· ~-r~ 

11 • 2 ci Kanun 934 tarihindedir. ~ 
1 
ie ~ 11 . • . 1 . 1 r I~ 

B fı y ü i{ i k r a 111 i v e 1 ii'M · t ı . - Q · r t ~ ~ 
. · ~~ ~ı a ıal ve lN'a Vt-'l1 ıı t'l.I c aıuıa 11111 ıa aza ~ 

. ı ~.-~nwk iç!n ~Iİt\anu)l r ... cza~•~"'i ı :, ra ını . ı rı@lf~ 

50,000 Liradır . J 1 ~ ııııal <'ılıl~ıı lrfarı · llu,a Koloıı ~· ı sıııı 1 ııl- '1i:2 

ıatbaası 

müce,ı e. itha nesi 

E" dıı·ı~, p .ı çal a rt" 

111 1~ . f, •I' U•i•• k ı l :'(d;t ' 

L Mükafat 2o ooo Liradır . ti ll\rıınız. el 
~ E::EE ~EE , =~E3llE=3F-3 1 M~-l]~~~~el~~~~~!G 
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