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20 n ikinci Müntehib Namzedi Gösterildi. 
2.ci müntehib seçimi başlıyor 
Halk Fırkasi nam~etl~ri tesbit Edildi. · 

Merkezden 16 Köylerden 4 Boyan:.Jkinci 
müntehib namzedi oiara Gösterildi. 

:. Saylav ·seçimine hazırlık tısında Mersin merkezinden 16 
Olınak Uzere. iltjnci .müntehi.b ve köylerden de 4 Bayan ikinci 
ııariızetıeı·inin tesbiti için ev mUntehib namzedi tesbit edil 
Velki giln 'Cumhuriyet Halk miştir. 
~ırkası · ,~Hiyet, kaza, nahiye . Seçime kir kaç gün içinde 
1.<\are h~Y.etleri Halkevirıde bir başlanacakhr. Köylerde yapıla 
!oplantı yapmışlar tesbit ediJen rak olan seç.imlerde bulunmak 
1kinci ıntintehib sayısına göre Uzere her intihab dairesi için 
Ji'ırka namzetlerini seçmişlerdir Fırkadan · bir zat memur edil 

Evvelcede yazdığımız gibi mişti r. 
Mersin kaiasmdan 61 i kUy Diğer taraftan İntihab Tef 
lerden ve 67 si de ınerkezden tiş Hsyeti de sık sık toplanarak 
0Iınak üzere 128 ikinci milnte yapı1ncnk işleri tesbit etmek 
hib seçilecektir. Fırka toplan tedir. __________ ...:_ ________ ~.~-----------~~---------~------------

En Nefis Portakallarımız 
Bu yd al ıcısıni Elden kaçırdi. 

Rusva P~r '' krılw L til?s F svadon Stıyı_yor. 
Ecnebi döu z -rle ıttltn s no izin veriyor. 

ANKARA, (rt··~ ~n 1'1--s- lfiki aza ' lılmıştır. Bunun için 
;ova Ticar t l 1ll n ı:; ilimiz sıkı tt•dbi rler alınrnıştır. Çünkü 
ktisad vekatPtiıH'P., apı'an dn- bunla" lüks maddedelerden sa-
\r~t Ozerine .'.\1 s' a lnn gel- yılıy ır ve ancak altın, gilmüş 
~ıştir. Rus'nrın lı' • gönder- ~ibi değe rli maddelerle Ecnebi 
,,1klori mal!ara m ıkabil vün dö\1izlerin mukabilinde satıl 
~e h ~ 

1 ayvan sntm a':wak arı an- masma izin vel'iliyor. Böyle 
e~ılnıı~tır. Bu ılil :ırl& Husyaya ce li mon ve portakal milşteri 
ih eınnııyetli mikdarda portakal le ri daha ziyade haricden döviz 
llı~ac edi lmesine ihtimal veril- geti rebilenlere ınilnhasır kal 

1
Yor . mıştır. Bu vaziyet portakal ve 

y Gelen ma10mata göre, Rus- limon sarfiyatını çok azaltmış 
ada Portnkal ve limon istih- tır. 

italya 12 Adayı bırakmalı 
bir eeneralin dikkate değer makalesi 

€ --936----:-
ler bu adalara güvene!·ek bır şey yapmak 

isterse başını deri/~ sokar diyor. 
h,r~tın~nistanın esbak Erkam· Bu suretle on iki adanın, 
~1 

1Yeı umumiye Reisi Cene- İtalyanın hn1·0 va sulh siya9et· 
V Dosınaus Atina'da çıkan lerine hiç bir faydası olmadı-
l\_11l~irni gazetesinde çıkan ye- ğmı, bildkis zarar~nı~ çok ol-

ı bıı· nıek · . . . duğunu anlatmak ıstıyonun. 
alesınde dıyor kı : 0 . 1 Dosmatis bundan 

C< On 'k· .. . eneıa . litb( ı ı ada askerı haı e- sonra diyor kı : . . 
tı Olduğu gibi donanma ma- « Eğer gUnün bırınde İtal-
tl~;raıerına da müsaid değil· ya bu adalaı·a güvenip~ bir 
d · .Fığer İtalya Akdenizde bir şey yapmak isterse kendı ana 

~~~~ıl Usu kurmak istiyorsa ce· vatanını da tehlikeye koymuş 
l~İtı talyadaki adalar bu iş o1ür · 1. 

~U o~·~.daha elveri şlidir.ÇOn- ='==---~ ' 

"tın n
1 1 

aaa ile karşısındaki Bir istifa 
~ll' G rasındaki deniz çok dar-

tıı~e Unun birinde bu dar de- Ve eçi m 
iarı ha7anevra yapmıya kalkı- . -·. 
~hilq Yan donanması karşı Fırka kaza heyeti Uyesin 
bilir v:n, ~ena hnlde hiciz edile- den Bayan Seza Hakkı Cemal 
bilir. Ru l~r b~zguna da uğr.nya. rahatsızlığı dolayisiyle istifa 
h 0 . U?.ıyet karşısında 1tal· etmiş ve verine yedek üyeler ı· tı lki d .J 1dir. a ayı bırukıp gi tme- den Bayan Şima Emin GBkçel 

seçilmiştir. 

Elektrik Şirketi Davası Bitti. 
mahkeme ittifakla beraatımıza Karar verdi 

--''---+".._......._~~~~~~ ........ ~~~~~~~~~~ 

Cuınhuriyet Adliyesinin yüksek karariyle yaz\larnnızın samiml 
tenkitden ibaret olduğu bir daha anlaşıldı . 

Duruşma başladı. 
lık defa söz alnn Cumhuri

yet möddeiumumisi Bay Şeref 
Eroğlu dava mevzuunu ve neş
riyatın mahiyetini çok etrafh 
şekilde tahlil e:lerek hulAsa~ını 
vnzdırmuz şu esası serdettıler. 
· «- Yeni Mersinde Elekl ı ik 

~ 11 Şirketinin haysiyetini muhil 
.; olarak yapıldığı iddia edile~ v~ 

fakat Ceza kanununun 481ıncı 
maddesinin üçilncil bendine 

,. ö:re sıhhat ye ademi sıhhatine 
ftedkikalm teşmili istenilmiyen 
vnzılardn; Elektriğin çekilme?. 
dert oldui'.:'1.ındnn. mukavelenin 
ldstikli olup halkı mutnıal'l'ır 
ettiğinden, bazen ya ıan bazen 
sönen noksan, bozuk 1lrı1.ııh E
lektriğe para verilmesi ctıiz O· 

Cumhuriyet MUddciumumhl 
Bay ~eref Eroğlu 

Mersin Elektrik Şirketini 
halkın menfaatini hiçe ı:-ayarak 
teşki ıatını temamla,nadığı,şehi r 
ceryanının hiç lıir 1.aman inti· 
zamla verilmediği, mukave1e
sinin kat'i oJmıyan maddeleri· 
ne güvenerek halktan istediği 
şekilde para aldığı ve bunun 
hesaumın sorulmadığını ve da· 
ha bunun benzeri bir çok hal· 
leri bahse mevzu tutarak alakalı 

olanBakanhklardan bunun önO'ne 
geçilmesini dileyen samimi 
tenkidlerimizi Şirket hazme. 
dememiş hakaret iddiasiyle 
mahkemeye müracaat ederek 
Gazetemiz Sahibi Fuad ve Rıza 
A:ftlA'mn cezalandırılmasiyle 
beraber beş bin lira da zarar 
istemişti. 

Geçen duruşmalarda Şirket 
yapılan neşriyatın isbatını is
tememişti. Evvelki giln bu da· 
Yanın son duruşması yapıldı. 
Mersin halkının ve dolayısiyle 
memleketin menfaatleriyle ya
kından alAkah olan bu davayı 
dinlemek Uzere kalabalık bir 
halk kütlesi mahkeme salonu· 
mı doldurmuştu . 

Mahkeme heyeti Ray Şev· 
kinin Başkanlığında Aza Bay 
Ramiz ve Bay Kemaldan mil· 
rekkep olarak kuruldu . İ4din 
makamını Cumhuriyet Müddei 
umumisi Bay Şeref Eroğlu i,. 
gal etmişlerai. 

Bu duruşmaya Şirket Vekil· 
lerinden Bay HilAl Kemal gel
memiş Bay Saffittin yalnız o
larak girmişti. Gazetemiz Yokili 
Avukat Bay Halil Zaloğlu ile 
dava edilen arkadaşlarımız 
suçlu tarafında bulunuyorlardı. 

Gazetemiz vekili değerli Avukat 
Bay Halil Zaloğlu 

lup olınıyacağından bahis fık· 
ralar memleketin menafii nn
mına ftid olduğu mercilerin 
Şirket hakkında nazarı dikka
tini calib mahiyette yazıldığı an 
}aşılmış olduğundan suçluların 
beraatlerine karar vedlmeaini 
isterim . >t 

Bundan sonra söz alan Şir
ket vekili Bay Saffittin : 

« _ Dava arzuhalini tekrarla 
beraber dosya içindeki Yeni 
Mersin nushalarmm mUekkilim 
Şirket hakkında halkı haraça 
bağlayıp mukabelesiz yani a. 
vanta alır gibi para aldığı ve 
daha bunun benzeri kelimeler 
haddir.atında hakaretitazamqıµn 
ettiğinden muharrirlerin te~
yelerine karar verilmesini is
terim » dedi . 

Söz sırası Gazetemiz veki-
li ne gelmişti. Avukat Bay Ha
lil hulAsasmı ayrıca yazdığımız 
mUdafaasiyle neşriyatın haka
reti ta?..amınun etmeyip abuy.a
larını memnun edemiyen şir
ketin aksak muamelelerini ve 

Berırnt kararı alnn Gazetemi; 
DSnhibl Bay Fuad 

nıuk3vele maddelerinin hiç bir 
katiyot ifa:ie etmediğinden her 
zn·mın halkın aleyhine tatbik 
edildiğini Şirket menafii umu· 
ıniyeye füd bir kurnm bulundu
ğundan Yeni Mersiıı'in çok 
haklı olarak tenkid yaptığını 

Şi rkeli n zaı·nrımevzubahsolamıya 
caumdan ınaddt ve manevI 1..a-,., 
rarınrn vurid olamıyacağını 

söyleyerek iddia makamının 
talebine uyulınasmı ve beı'ftati· 
mizi istedi. 

Riyaset maknmıqın sorgu
suna karşılık Oa1.etem\z Sahibi 
Bav F'uad : 

u « - Neşriyabmız Şirketi 
11u·ara sokroıtk için değil abu
naların zararının önilne geçil
mesi ve Şirket muamelesinin 
dU1.eltilmesi gayesiyle yapıl

mış samimi tenkiddep ibaret
tir ki bu da hedefini bulmuş 

Nafıa Bakanlığı Şirket işine 

el koymuştur. Vekilim neşı:j
yatın mahiyetini li\zım olduğa 
şekilde izah etmiştir.Beraetimi 
ve muhakeme masraü,Yle ve
ı1falet Ucretinin Şirketten alın
masını isterim » dedi. 

Diğer arkadaşımızda yazı
larda suç sayılabilecek tek ke· 
lime ~ulunınadıJını menfJ~i 
umumiyeye Aid bulunan bır 
Şirketin halkı zarara sokan 
yo1p.u~ukla11nı tenkidin bir 
~teci için vazife ve vicdan 
börcu bulunduğunu söyleyerek 
Şirket vekillerinin yazıları an. 
lamadan dava istidaşını tanzim 
ettiklerini söyledi. Ve iddia 
makamınm talebine uyulması
p,ı istedi. 

Her iki tarafın da başka bir 
- Oerisi 2. ci SaJfada -
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Bir Bulvar şehri • Tiirk parası Avrupada 

Eu sağlam Paradır. 
Sahildeki t'vlerirı deni- ı lt~ne·uiyt>cc~~ kadar 1'ir s~-

ıtı açılan pe11cerelerindeu 
bHşka apolide hiç bir 
ev denizi gönniiyor •.• ·He
iP Muse,·i mahallesi dedi~ 
lt>ri yer giiıwş bile gör -
ıııiiyot'. Mahsur hava icin • • 
dt) bunalan bu insanları 
gören af'kadaşım : 

~ - Bunh~r tasarruf ol
sun ıçiıı buruya yerh·şmiş 
olsalar gPrek. Hnra<la ha
\'A da ha vat... O~di. 

~ 

Hani bizde her ac.hııı 
ha ma ltir kehapçı c.Hik~A
nına ra tla 11ır orada ke-~ 
bnhın hPr Çt1ŞİÔİ yapılır. 

apolidt· de makarnaCI 
dükkanları tıpkı onun gi
hi.. Burada uıakarna YP
nırk "e hir usule tabi .. 
Her masada bir makarna 
karH va ııası gôzf': çarpıyor 

uzun it•lik gibi pişirilmiş 
ruakaruaları catala bir . 
ip\ik )·unwğı gihi sarıyor 

ve biiyük meharetle yi-
yorlar .. 
• 

••• 

\'11\C \';:\ r .. 
• 
llarsih·a limanında ol-. . 

duğn kadar bir vapur 
kata lMlığıua hiç hir linwu 
da .rastlamadık. Kaptauıu 

mahare\li mana \Talarİ) le 
li11wn~ ~'Hklaşıık . Pasaıwrl 
\ 'P hii \'İ yeıleri tPd kik mu
amelesi çok ç.ıhu~ bildi. 

\la rsilyaya lwr şeyden 
ev,·cl hir bulvarlar şehri 
ıh .. ııilt~bilir. muazzam biııa 
lar prasıwla geniş caddelt'r 
ve huuları ç•~vreleriylP, 
göı çekt>11 hulvarlHrı ~hır 
silvada aydmlık ilk in,i-. . 
haları teşkil edt'r . 

Burada hayat çok pa
halıdır. Küçük işler l~nw
meu Ernwnil~riu f'liud~ .• 
11.-p işleri de tlışardau ge. 
l~ıılerl~ le mas eclicı nws
IP~lt~r .. Otdeilik, Komüs
yonculu k, Lok a11ıaeılık v.-. 
bunun lwuzei-i işl~r .. Hun 

la rıu lrnp~i tle muhlel if 
senelerde Tii rk i \'t~ vi lerk 

& • 

rdertlk gelmiŞltll'., 

Napoliden ayrıldık. 
~lavi dalgasız bir tleniz 

üstünde vapur kayıyor .. 
Vapur yolcularmrn ekse
risi 'fürk.. Hii~ôıllelimi
zin mu hh•lif tahsil şu be. 

M~mlrketimiz alı·yhiu· . 
de dP- propaganıhı yapı-

\ Orlar .. .. 
Bura da ufak fakat clr 

ğPri hii~ iik hir noktaya 

muhalifler Anlaşıyorlar mi ? _______ _......-----,.-~--

Genel Temasla Başladı. Bu .' efer 
Anlaşma ihtimali Daha Fazla . 

Atina, -- llfıkunwt 

parlisi ile nıulrnliflrriu u
,· uşması ici n tt·k ra r mü-., . 
zak~rf>l~re haşlannıışdır • 
Haşbakan Çaldaris anwl~ 
ve zürra fırkası rt·isi Pca
pan~stasyu ile dahili si. 

yaset hakkwda uzun u-. 
zun göriişnıiişJiir. Muhalif 
p;lı·ı ilerin reb~leri bir top
lantı ~aparak dahili va
ziyeti görüştıceklerJir. 

Hiiktimt'l tarafılurı ga
z~teler uyuşmak l~şeh 
biisiinün hüktinu~l tara 
fmdan dt>ğil muhalıfl~r,t.-n 

gelnwsi la1.ım olduğunu 

yazıyorlar. 
Atiım, - Başbakan ha~ 

Çaltlaris ile bay Papauas-
ıasnınun miilftkalmtlau ., 

soura muhalif fırkalar 

•·~i i llyan r~isi g~m~ral 
Gonalasın n~zdiml~ 1.opları 

mıslartlır. .. 
Bu topla n1 ula hay Pa 

lrn!"ihiilıaltJPıı iharf'l olduğu 

Bay Ç·ıldarisin l•·ldirt.-rini 
r~smtııı yHpması laııuı gel· 
diği ııt·t İCf'~İrıP varılıuış -
dır . 

B'.:ıy Papauasla-.ıyn cia 
y<tptığı uz~n bir lwya -
natda Başh~~an ile koııuş 
uwlarııu.hı menıleketin da 
hili vaziyetinin gayri ta .. 

billıkclen kurtulması için 
lıiik ömelin Venizelos sui
kastı suçlolarmı tecziye 
P.t mesi , .• ~ krallığın iadPsi 
propagarnla~ma me)·dan 
\'~rmem~~ı h\tını g~ldiği
ni ileriyfl siirtliiğüuii ve 
naşbal-.anm da bu sui~ast 
işi için hiiktimtılin adli -
v••yi tama mPo Sfırlws hı· . . 
r~karak adaletin m~ydana 

panasla"~ u Başbakan il~ 
olan miiıakPrel .. rini an
latmış Vt! uzun siir~n hir 1 
miiza k~rPdt·n soııra Baş ha \ 
kan ile Pa19anasla~~ u ara
!'ında ctırP)'an fHlt·11 mu
zaluwelt>rin dostaraP. bir 

çı~ masnu temin t>lliğini 
ve kralın pr·opagandasma 
g··liııc~ huuun da kal'iy
yeu ~hemmiyele şayan 

ol mıyaca k Şt)~,ı~relen iha. 
rPl olıiuğuuu söylediğini 

hiltlirmiştli r. 
İ~i p ·ı rıiniıı uzlaşma

la n rue 't>IPSİ bu dakika 
uıiihinı hir ~af1W)1 a gir -
nıi tlir [zhı nıa ılıtiuaal-

lt·ri fa1Jadır. 

J"'.' ~yrılırl"ıı lıa1.1 ~öıii Konferansları. seçimi başlıyor. 

Tür kof isin Günlük Telgraf 
HABERl[RI 

Avrupa borsaları 
ı2-ı 935 d•~ Loudra lıor ... 

sasmdu üziam iuci r vumur 
~ 

La, llam~tur~ hor~asımla 
iizii 111 lii l im \"t' ıtı yti n yağı 

Ht~l'lin hors:ısıudd 'uıııuı·-. 
l'I. NP\~- 1 ork bcrsas11Hla 
zeytinyetğı yunHH'la liıiim 
,.~ fuuhk. fıyatla r11ula bir 
giin öuceye göru dPğişik
lik ohuanuşdır • 

PAMtK - . Li v~rpol 
bor~Hsı Anu~rikıuı pamuğu 

maı·t tflslimi 15.84:. mayıs 
teslimi 6.84 temmuz t~s
limi 6.8 l ayni horsada 
~lı~ır pamukları Sakalari
di~ cinsleri mart teslimi 
8.60 mayıs teslimi 8.57. 

temmuz t~slimi 8.58 il~ 
l4>Şrin teslinıi 8.58 Upper 
einslf-rİ mart ein~leri marL 

l~slimi 7. 7 4 ma,·ıs tesli· . ... 
mi 7 .nf> lem•ıauz tenuuuz 
ı~mmuz \e~dimi 7. 62 ilk 
l•·şrin ı~slimi · '1.50 · ı,eni~ 
dir • Fiyatlar libre 1'aşı-

dır • 

Nt·w-York borsasında 
2 ci kanun teslimi l~ 38 
marl t~sliıui ı 2. 4:5 mayıs 
l~slimi 12.53 temmuı ı~s .. 
limi 12,52 ilktrşrin tes
limi 12,67 sı·nlılır. Fiyal' 

l.tr hir lıh.r.-. haşırıaclaa. 

l~l\t•ıııi l'İ) ,.· tıol'~&l~IU'l8 
.\1ı~ır paıuu~hıııııııı r. g. ,, 
Sak• l .riılı~ cwsi mart l..,~· it l'İ ni Hı~ i h içi il göJ1<.tP r

diği Tiirk talebe de bizim 
yol arkadaşımız. Gözleri 
bilgi aşkı) le yanan genç-

tema~ eılect>ğinı. lsla11hul-ı /zmirde devrim \ Kütahyada saylav 

fıkırlılt•rden param11.~hak - Kııtalı~·a 1 X [ .\ .• \ J --
~ınıla fona bir propaganda lııuir , 12 ( A,A) c. u. Fı• kas ı i~iııcı müu· 
kokusu stızmiş Hm. Gih·a Ulus~,· irnl~ z~ııgiıı hır Ş+'· l 1 · ı , 1 1 

liuıi 16, ~ 111H\'I" l~"'li111 1 

1 H,04 lt~lll IHIZ Lt'slıutİ 
16,12 .. ,ıuı leslinıi ıG,11 

ler dans ediyor eğleni
yorlar.. Bir ihtiyar Fraıı. 
sız buulara gadab ile ba
kıyor ve : 

Türkler Çok şen ve 
çok cann yakm bir mil • 
lel diyor. 

Bugün tam lstanbul
dan ayrılalı SPkiz giin oL 
rlu. Dalgasız tlt·niz faıeri11-

de şon hızla yul ulan va 
pur ~·erimi~ sa~·ıyor gibi 
~allaımıa\or bile .. ... 

Bütün yolcular giiğPr 
tede toplandı. işte deJiler 
Marsilyaya gP.liy,,ruz. U
ı11 n ~·o1,•11l11ğı111 ılPrıiı iı"'· 

lli ııde 011 fili' rlaa it>. i ıw 
erişdiği uıiı için bııde giı. 

~ •· ıı t "o" ııııasını •U a\111 
Tiirk parası A\• ruı•ada kile.le haı1rla11an iıı~ılM.> tö· 1 ... ı ı . ., . . oıı < "' urıuP ya p:ıca t\ ,.,~ 

tebdıl ec.lllme\'ormuş .. E- ko11ft•rauslar111a devam . ') . 1 ı. 1 •·d ,, . -it'C1 UI ~ M Slll( ı• u:ış 1\ aCal\ r 
dilie hile cok kırılıyor- edilmiştlir. • · 
ııı u ş.. . . ' K ii il ii r ili ii fe Hiş l ı• r i "d'' il Elektrik sirkeli davası ~it~i. 

Halbu~.ı u~ratlığınuz Asım l..;uu-t larafııuhw · Birinci Sayfadan Artan -

hemen her iskelede pal'a inkılAb umdesi ~lrafmda diyecekleri olmadığından Ri· yaset makamı davanın bittifioi 

tP.bdil euirdik. Hepsirule veı·il~n hirr konfora11s bii- 8~yledi. 
de para lPbclil ~den Ulli- ~ iik ahV\a ilt~ ctiulP-nmiş- Dlln öğleden evvel muha-

l 
· k l l l d. keme heyeti bir gün evvelki 

P-ssese Pr ıs · ,. e er~ ge P-n ır. şekliyle kurulmuştu. Reis Bay 

SP\'~·~r sarraflar lıiç ••••'"ış ş J evki hulasa olarak : 

k iihil ğöslernıetl~n diğHr NHtice olarak şuuu ila Yeni Mersin gazetesinde 
hü k ı'ı ııwılı·r in parala rıııa \'e mlP y i ııı ki : Elektrik Şirketi hakkında ya-• ~ılan yazılar ve her iki tarafın 
\f"rcih P.derek telıclil t~di- llükömetiruizin hm· işlt· iddia ve mndafaalan tedkik 

yorlar .• Yunan hii~t\nwti aldığı e~ash tedbirl{1r pa- edildi. Yazılarda bir hakaret 

bir poiis ııeza re ti a Ilı ıııl a ra mızın k ıvıııP.tiııdıı ı·I' göıillemeyip aaınimt tenkldden ., ibaret olduğu anlaşıldı. Suçlu 

nıpura kadar banka nu~. i~ti~rarında •la bariz bir Fuad ve Rıza AtilA'nın beraat-

ruur-ları µl\·ııl•·ri' or v~ hu ~11r .. lıl•· ~t>uılisiui göslt•r leriyle vekAlet ücretinin ve 

1 1 1 l 
· ··ı ı aıu". 'tı••l"ır. mahkeme masrafının davacı 

ta \OCll·•l'a Hl\lll\ 11\0- .. . 1\' • ., Şirketten alınmasına temyizi 

layhk oluyor.. - o~vanu var - kabil olmak ilzere müttefikan 
karar verildiğini bildirdi. 

f r 
.. . . . , .. , 

. g. . :ışıuoıu cın~ı şu . 

l. . ı ~ 8.. . ·lill11 
ft>S ımı u, ;) nısau tt>~ . 

13,85 lf~mmuı tesli11
11 

13,84 I' ~itil ı~~liıııi_ ~~·~ 
tallaristir. Fiyathır 99,0 
libre içindir. . 

n~GO.\ Y - Liver~ 
borsasında mart te~li"1~ 
4,l\· l / '!ı 

ô,01 3/ 8 

1. ıı• ma v ıs te~ 11 
"' ~, 

t~mmuz Lt 

limi 5,03. ti 
~ISIR - LiverPol O~ 

sasıeda mart trslimi 3 l' , 
mayıs teslimi 81,09 '"~il 
muı tf>~limi 32, l O 

ti' 
Plata 480 libr~ ici11 • 
li11Jir. 
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Mukavelename 
Biz H~· ı~ı ia i uız ıl.ı" m~' zu uwrhu m .\ 111011 ;\kil 

~~fi~,~~ı \1 •r)"m H· ıu. hıunıLın y, ,;;;,af \'~ lhuına ıir-
elı ŞPraıt dairt•s11uft• 'lPr."lim.h> lml1111nı:.1k \'El hılu

~ltını euıliui tiicc.ırİ\f' alım ve salımı il~ işuual ~luuık 
lız · " 
1 

r~ (Yusuf St>ZM' H• Ort~ıkları) uuvauı altıııtla Kol. 
ek ·r . lı hır şirkPf <ıkl ~uik . 

1 -·ŞırkP.tiu s~rma~esi (5000) lwş hiıı liradır. llu 
~;ıelıl:ığııı (3000) iiç hin liı·ası (Yusuf) 1000 hin lira~ı 
~ 11 1lti \' P (1000) lırasıda llt·r~Pm l;..1·Hfıu•ia11 •;a1. ~dil

ıuıştir • 

k~ı .2-.ŞirkPt 1rıamına .. hilu:u•ıın. muamPlal için şiir~ 
J"" )alrıız \ usuf uıurtft'ı·ıden ımzaya S•·lalııyt-llarclır 
3 - ller stııw ııiltay..-ıiıuh~ hasıl olaca~ safi ~ar 

1"e~·:~ zarar şiir~~fı arasında lP.diyP- ~dilmiş sPrmaye
erı ıfe miiteııu~ilwu ıa~sim t>diltıcf>klir. 
i . 4-Şirkt>lİn müddeti ımı ka vdt>uame tarihinden 
ş~ıbar:ıı •3• sımAdir. Şiir .. kı\ hıı ıııfıılıl~ıiu lıiıaııııııJH 
1

1~~etı ayui a~·ui ŞHraitle t.-cdil ed ... hilP.ct-lleri gibi 
HUıldN. 1 . 1 1 . 1 . . ,.'k ın 11tam11H an ev... tlahı ıPr ş~rık <iıger ş~-
ı ı.. . . 
.. rırn laahlıiitlli m~kltJf)la keyfi~eıi ihbar etm~k 

Ş.ır1ıle Şİr~~lİ f~sih p«f..,hilir. (\IPrk•-'Z Şirkt•l .'i~r~indir) 

1 
5 -iş hu mu ka \'•· l~ıw nıe 5 - 1 9 3 5 larihinıl~ bir 

IU~ha <)I k 1 . . 1·1 . . ı\I ara auzım ve ımza ~· ı mışur. 5-1 935 
~rluım ~\nton Akil u .. rıkası ~l ... rhum Antou Akil 

~lei'Yf~m Srzer oğlu Harma Sezer 
~1 .. rhum A11ton Akil oğln 

Yusuf SPzer 

No. ~ 
1 lşhu nıukaw~lcımuu~ altındaki iıuı«.1lar dairece şa-
ırsı {t 1• ~ 1 ıuarufum olan M~rsirnle oturan \'r. mP.rhum 
~ hloo Akil zevcesi .\lel'\ em SPzt~r ve ouullart Hanna 
~~ı ~ o 

1 
ar ve Yusuf St·ıer'ın olu I' bizzat kt~ndi ellen le ya-

,:•~tıda iıuzalatlıldan cih~tle Noter kanununun 67 inci 
•ctdd.-~iue t~vfıkan Lastik Plliıu • 

11111 
hiıı dokuz ~· iiz oıuz lw St'llHSİ ikinci ~A111111 ayı-
orıuııcu Pt• rş •-' mlw 1ıtiirıii. ıo KAuu11:1ıaui 1935 

ltt>suıi lHilıiir \'e imza .\J~r~irı Noteri 
~IEll~ET H.\KKI ---........___ 

----------------:----------------
. 1 l A H 
ınhisarlar müdiirlüğünden; 
lılır .. , ·,· ıı .. · L. . 1 • e .. ~.. ııızıu 'Pr :--111 •m:ırı111a tr.ırısıt o arak g.-llre · 

~I t•Ş \' , 1 k ltıaf 
1 

" • ·" 1111 (~.ıp ı •••) ol.ıra İ!•kP,IHtlt•n çıkarma işi 
Ş;.,.l' uıcı,~ \' flı·ılt·c ··ğıııılmı ; isl•·klilerin hu husu:'4taki 

•ıaı11P\'·1 1 . - "' 1 • l 2S . . . c aıre.\'P ugra\'np g•ıl'mP t~tt VH m a\·m 
e~siıltıcıı siiı . ii :ı-:wt 14 d .. &Hidiif'liik l>iiro~ıında yapıla~ak 

laıt-ıyp · 1 . • . . 1 tı~t ·. gır·iw• t•rı ıcm 150 lıra ık ruuva~kat trmi-
alças11u b .. ralwr g;•liraıeleri ilAra olunur • , 

""'---- 15- 17 19 - 21 

~--------------------------

Mersin 
1 L l N 

Hu~uk Ha~imliüindın : Asliye 

li~----------~~~~~4~----------~-

t Maliye Vekiletinden : J 
Yüzde 1 Faizli iki Milyon Liralık Sivas - Erzurum Demir 

Yolu Tahvillerinin Kayıt Muameleıine Başlandı. 

G~liri lemam~u SiVAS -- RHZUltUll Ot>ıuir ,·olu1tun i11sas111~ tulı"is 
olunan otnz milyon liralık SİVAS - ERZUIU!lJ •. L lİ ·~l',llHUI~ iki ıııil\·on 
lirahk ltirinci kı:ı4m1111 l~Ş~il eclma ıalıvilleriu kayıt uıu:•ıuelt•siue 1 O i~luci 
KAuun 1935 tarihinde haşlamıştır. \'~ 15 ikiuci K~ııun 19 3 5 ıarilıiııı~e 

' ııilı~~~~ri:.~.:il~~~!;:r k; ynıP.li yirmi lira olau bu 11111 va~ k:ıı ı:ı lı \· illı•r 19 lira 
' ilıra't fıy~tı . üzerinden hu uı\iddt't. zarfında ~lerk ... z, Zire&al VP. iş hau~alarmm 

şubeleri bulunan la.ar ruahalcle ~atışa çıkarılacaktır, 
Umumi ve mülhak hutçflerle idare olurıarı d a i r e ve nıii~SSf>Sd~rc~ 

VılAy~tler hususi iclarelerile Belediyelerce temiuat olara~ ve haziıwce sa
tılnuşve satılacak Hilll +•mlAk bedellerinin ledivesindr. itibar ki\1 nu~tlerı t17t-'-• • 
rinden kabul olunur . 

bahsolun~n muameltllerde nakil gibi kabul edilf>CPği ve gerek bedelleri 
nin ve g~rf!kse faizl~riuin tetliyesinde hiç bir sur~tle vergi, r~sme tabi 
ohuıyac••ğı kauuula teyit ~dilmiş olan bu istikraz tahvillerinin faizid~ viizcl~ 
y~di olarak tf'sb;l etlilcliğincl~n ışlirak etleul~r en f:ıiddi ve P.n s<ığh;m v~ 

1 a ym z:•maucta memleket için v.-rimli h. ir işo pttralaruu yatırmı:r olacaklardır 1 

~ Kopun b~ct~lh•ri her s~ne 15 Kanun sanich~ ôıl~nPc.-ktir. ~ 

Mersin 
Piyasası 

. .................. -. 
K.G. 

Pamuk •\~sfH't•:0 

iane 

Kapu malı 
Kozam parlağı 

l.aa~ t·i~icli • • 
\erli 1} 

, 
"u ·am 

Fasul)'H 
N olı ıu 
\t.-.rcime~ 

Ku~ ~~mi 

Kum darı 

Ç~h.ik 

Yular Çukurova 
., ..\ nadol 

Acı Çt~ldrdd, ıçı 

Toz s~kPr • 
l\allve 
Ç:ıy 

Kala~ . 
Hu har 
A l'f •<t .\ uattol 

>) Y ~rli 

K. ... 
~. 

t 3 .h. 

52 

51 
50 

2·75 
2 50 

t ı 25 
9 ıo 

4 50 
8 

6 

o 
7 50 

8 20 
3 50 

34 

38 25 
100 . 
240-~ao 

188-190 
90 

5o 

1 l l N 
l\1ersin Ziraat Bankasından: 

Kö)'ii Me\· k ii Miktarı 

Çopurlu Kullu hP.\' 9649 

Tararhrı 
Şa. hendek ve Mahmuy 

ağa veresesi Şi. Akça oğlu 
Ahmet tarlası garben kab· 
ristan, cennhen oıta o \leh· 
mel tarlası . 

Yukarıda yazılı larlaotrı lcHU:Hıu satılacağmda n 
almak isl~~·•Hıleriu 16 -- 1-935 Çarşamba giiuii saat 
on bird~ Barrkaya gPlnwlt'ri ildu olunur . 

1 l l H 
Merain Aalteri Sahn .4lma 

Komiayonundan r: 
lslalıi)e Dağ .\hı)JIUll J 04400 ~·iiz lförr hin rldr·f 

yüz kilo aı·pa ihtiyacı açık Hksiltmeye konulmuştur. 
ihale giinii 3 Şul>dt 935 Pazart~si güniitliir. Is· 

te~lileriu evsaf ve ş.-raili anlama~ üzere her gün ı~ .. 
lahi~·~ Ask~ri Salın Alma komisyoınıııa müracaatları 

ilAn ohua.•r. 15-20 ·~ 24-29 

~erain Liman Şirketi Umum 
MiJdarliJtünden ; 

1 l l H 

ıuiicforliiğii tarafmclan 927 St'- Piriuc 
• "~··,.,·· 1 1 . rı,.8. s 11 ıı ıısadar 

Sai 
1
' MPrsiu )laliy .. si 

:{·18,75 
15 50 

85.86 

Mersin Liman lnhi,ar Şirk~ti vapnrlartla çalış. 
mak ÜZJ"e Puantôr alacakur , Eo aş eı ğı orta lah~ilini 
bitirmiş olması şarttır. Ecuehi lisam bilenler tercih 
~Jilir. Başlaragıç maaş (45) liradır. istekliler 17 - ı -935 
akşamma katlar el yaztlarilc yaztlnuş i~Litlalarrna .i.t · 

had~tnamel .. ri lwğh olarak Umumi mfülfırivPte mii .. 
racaat ~ım .. ı .. ri. ı~ -- 14- 1~5---16 

rt' lı· ki • · 
nuırnurlartıulau bay Fc1hri ve Kara biih~r 

li'ttf el a 1'1 llcla Ca 1 1 IU lJ hak~ IUPdt•: IU U rua İl~\. fı ba \' 
ıı·ıui . . . " •· 

ıhığıı ıa ~ualı~tl!ı ıkanwl. Vt' nıt·skt>ıtt. uwçhul bulun· 
qhla 

1 
•atuhaşınn davPt1yf1 alıındakı nıeşruhatındau 

•ıa 1~1 ıauş olnıakl3 bu baptaki tPbligatın ilAoen icrası· 
l\i.lr~r · ı . ri11·1 

Vt-1rı mış ve muha~Pıue de~ 16-2- B35 ta-
hP. .. 

011111 
... • nıusaıtif Cumarlt1si griuii sa.ı! 10 talik ~clilmiş 

l f<•trııhı ·· ı· l ı ··· ı · k'I ''r r c 1 o fı(llll >IZ7.al Vp nwı ı~ı \'~\'H ur \'~ r 
d ıı 1 ,., . • 

11 el il l · ı ı · ı ı · · · l · 1 1 k · 8ıy., 1 •1 m~r t>ı ı ıw·c ıgı la .. ı ır·t e mu ıa · ~nr~nıu 
l. ( 111 h h i c . 1 ... . k 1 · 1 . l 1 ıy~ 

1 
• .. ıa ounacagı ve ı · anıP. eıı+-n ışm tave· 

5 Mlln içiıultt cevup v .. rmt•si Hizumu il:\11 olunur 

Nisaclır . 
. \lısır ıfarı 

16 
2-87 ,5 

2-93, 7 5 
t::t.!•k r ~o l..ira ~o K. 

)) 11 ~cıu~ hi 28 l..i ra 
n • » çuvah 20K. 50 

Huğcla) Y ~rli 8 5 

l...iınon lUZU 

Sahuusafı z.,ylin V. 
·10 

25 50 

Terzi Bay Hasan ~.,ehmiye 
Muhakemeee bilinen ~ebeplfrdt1n l••rziliğe Hil 

eşyanız 6 aydan beri muhafaza P.diluıekledir. Y tmi ltPr· 
sin ile yapılan ilAna ve Nolt~rlik vasılasilo yaptıAım 
ihtara rağnum yine gP.lip almadınız daha fa.ıla hıf· 
zeele~k yerim olmadığuulctn nihayt'I ou gfi u zarfında 
~şyaıuzuı hıfzı için verilen arziyr. ve sair masrafımızı 
ötleyerek almamzı va almedığuuı taktirde miiza,·ede 
ile satacağımı adre~inizi bilmediğimden ilan e•Iİ\'l~rum 

ÖMER VASFf 



·, ersin Ticaret ve sanayi Odasından : 
Oclanuzın ı ci QJ11Jfıııda v•~ Tic- .... , ~i~il dı-·ftt>ı·ınin 

267 .~i numar:.ı~ rı ~ \hı~taf•i İJ) ılıi mıvanil~ ka~ ıt~ı 
1 1İIP1oi~f'ı.;p11İI 9·1 935 tfıı·iltiııdP Ü l;n a ~f'Iİt•ıli~ı h• V~ıİı · • • \ c.~ t' 

rı mP ilP ı 1· 1935 &·ıııhimlPn itiharen i~iui lııra~1ığıu-
d 111 1 a)d ııı ııı ctiişııl n~sirıi İ!'\lPııırştir. l\yyfi~el Tic•:tr'tıl 
k 11tıuu11uu 35 eı 111 ııltlt·~i11t• gö ı· 267 ci sicılı· k:ı~t \*" 
i~·, t l Pdildiği ilaıı oluılur . 

"'\icil .. ~··l,.ıı N o: 333 

Uzun bir ınüddetten beri Avrupa te
rekkiyatını tedkik için Fransa ve Al r 

manyaya gitn1iş olaıj .Doktor Oneratör 
B::ıy manınud Ragıb Develi, şehrimjze 
dönmüştür . 
evvelce olduğu gibi birinci sınıf p.a~iliye Müte-h~s.sısı 

Dr. Bay A\)dullal1 
İle eski muayt'nehanelerill'l Hbtılauna kabul ile mu· 

aycne ve tedavi etmekde. 1e getirdiği son sistem alit 

ve edevat ile lazam gelen C,;rrnhi Ameliyatı 
yapmaktadırlar . .J. 

_,""'_~ı::::=: :-- - ·- -·:· :· :::·.::::.:::::·:::::.:: .... :::.: ... _: .... : .. :::.:.:_:; ,==::3. 

Piyingosu ! 
~ ~ 

On Sekızinci Tertip Üçüncü Keşide ffi 
11 - 2 ci Kanun 934 tarihi neledir. W 

Biiyiii< ikranıivt> ~ 
50,000 Liradır . ~ 

~, ___ ~~k~~at 2o,ooo __ ı~_:r_;E3J 

. ·-· _,,,_ __ .,. . 

DOKTOR 

Nüzhet Veysi 

Hastalarını her gün saat on beş· 
t den sonra diş doktoru bay Bahirin , 

. sinde kubul ve tedovi eder • , . 9_..,o 
~ - f) 

~, ~-~~,"" :.~iZ~ ~a.:.~~ı·7' 
fi. I •!,1 -~ ~:a.. C~~ ı• ~ ...._ ... ....,\-.: 1>~ ... _.I - - ,- ...._;; ,,.. v . ...., , 

... ""' .,. - .. - -

_···.·Soba Almadan E vel 
Kılınç Kamil ve mah· 

tamları ticar.ethanesin • 

den arayınız • 

Yerli, Belçika, Fransız 

malları sobaları ve 

ları görünüz. 

. .. ....~· .. . -· . 

. isaiye Oı)eratö~~i Dol{tor 

ASLAN VAKUP 
t~taulıııl v .. \lcı:'~O\a ii11nı1 r sil lı·f'İıh. •11 ıl iplou al 

\'I' alıu:ırı~·uda l(ılı~il t•lnıİŞ Vıl:\dı~'t ' ,.P CPrralıi Nı~a -
.\1 İİI . lıa.SSJSI . • 

Adrt•s; '()~urı pazarı Ha,fuııı- caddı·~i No. 1- 3 
kı1rnl i t' \1 i ruf A Tı 1 I • fo u: {) ..ı. 

.... 
.......... 

• Ticaret ve Zahire Borsası ersın 
14-1-935 Pazartesi günü borsa satışları 

:ll alm ci11s Nerenin Mah~ulu ' MllHA.Rl p , .\ LI CI ŞEIL\ l'fı 
OJdugu &. G. K. s. 

16,2;-- • j - . --
Bu 0dav ~lt'r~i 11 21.10001 a Şaş ı ti Bit. Tok ,ıılı :di . .\ ıı ha I' lı .ı Zlf' 

rı . 

. ' " 
~500U ~{ ö,~5 .\ziz " 
15000 . 3 5 \li Vtıli .l ll . . ., " 

. ,, • Ullll •• 

ci ağız iaıw 2500 15 :>O Şaşa ti Bit ~atış kooıwraıifi Fahrikııcla h:rı.t• 

Kozn 7f>OO ~ 50 '' 
., . , 

.\rpn Kudrnhan 30000 3 62,50 1. 
Uf'fa T. \1. \'. J 5 giin Z, 

l! ıığda)' 15000 .. ,, 0 it " 
H ,, 

Pirinç ~1aruş ~ &000 15 llaıı~rı .\hmflt · .\ . Hanı . ıan \lft~ .. 1,:-1 haıır 

Cttvdar Bor 15000 2 87 ,50 ~lir~~laın A luıwl U. V. t fwfta Z. 
• 
Buğda~· Karataş ı2non 3 fl ''5 Şaşali Bil. lla~an \l, b.k· · ltad~ ı ô~Ü ,_ 

,, T tt'Su 6Q00( • 3 -.!fJ . K~zıııı Ergir Z .. \ li \7 Ş Fup \lt•r:ı'i ı 

,, CP-.~ han inOO 2 62,f>O ş.ışiJl i UR. .:\h111P.l Toprıı k~al.- V. 

SİHHAT 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civanndıdll 
llı•r w·vi Eczayi 

ı ı lı hı \' •• , Y t• r 1 i \' e A \' -
' 

rupa 111ii~ı,ılız•·ral1 hu
lumar . 

Nö~etçi Eczane 
Bu Ahıam 

Sıhhat Ecıaue~iılir. -
YENİ MERSİN 

= 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone \ 

Şeraiti ( 
Senelik 

Allı aylık 

Üç ııylık 

Tür kiye Hariç 
için için 

1200 Kr. 2000 Kr· 

600 1000 

300 500 

Bir :ıylık 100 yoktur 

Gllnü gçmiş saytlar 20 Kr. 

MOretip istiyoruz 
matbaamızda ça

lışmak üzre iki mil" 
rettibe ihl'iyacımı.z ıJOf 
dır . 1 rzu edenlerİtl 
idare evimize mürO' 

c ıatları. 

• t••• •• ····= 
: Yeni M&rsin Matbaası i 
• • • mücellithanesi I 

' • I"'\ l . . 1 - ' •> ~s 1\ 1111 1 ~ , p ı r ça :ı 11 1 
: mı~, f, · r~u,lı· l,iıapla': 
! ranızı .~ı- \ ra ııııı ı •ltt'~ 
Y' .. . ., 

't· alnı:l\ ııırı .. hir:,tfııı I . . . . ' 
~İZP lazım olur. Kil:ıp"' I 

•:• l.ırıııızı, ı1 .. fı··l'l~·ri11i1:i, S 
• 111iic·~·lliılıau'~ıııi1.•· J.(ll11 j 
•. ı .. ı·iııi ·ı. ' 

: IJ••r oHvt "iwp "~ j 
: dt•fh'rlt•I' ~ıl. • Zill"I( 11ıt'I 
• tiu VP ~ ullarıı~ll ola j 
• • . 1 • ' o raf\ cıl 1·1111., 1 

~ ' : ............ .. 
Yurttaş! 
Onpara harcarlı1" 

b ·1 " L • • b • ..il' 
ı e Rtmın ce ıne •· 

titini diif ıln : 
'1ılli i~ti~ ıl i'' . . . ,.,, 

tasarru r c··uılJ ~ ...... ---~"p Yeni ,versin Malhaası - "'' 


