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Soy Kanununda Değişiklik Yaplldı • 
1reni Af ersin: Okur 
la1·ın11ı yeni yı hnı 
saygı 1Ue kutlulq1· . 

Yeni Saylav seçimi 
Yapilan mUrecaatlar Binleri aŞdı. 

Yeniyıla Girerken Namzet Listeainin Şekli Naııl Olacak. 

1934 bDyOk döğUşten son
ra en uğultulu ve gergin sinirli 
bir yıl olarak geldi. Giderken
de acunu paylaşılamıynn bir 

Mtrkezde Hararetli Bir Çalııma Var. 

dede artığı gibi bıraktı. 

Uluslar en çok bu yıl için
de varız diyebilmek için gilc
lerine hıandırmak, dişlerini 
gıcırdatmak siyasa n hmlann
dn diplomatlar çantalarını şişi
ren belgeler ve andlaşmn ya
zılarını okumakla glin geçirdi. 
Alınan bitim acunun buruşuk 
YilzUnU değiştiremedi. 

Toplantılar; barış ve döğüş 
tini içinde gilvensizlik dalga
siyle çalkandı. Kopmak kerte
sine gelen sinirler budunlara 
uruncu unutulmaz gUnler ya
Şattı. 

Uluslar, tetik durmak ve 
hir olağanı göğüslemek için 

llnıklanmak gerekliğini duydular. 

Eskiyen yıl devrilip yenisi 
dikilirken bu ç.abalanıa bitme
di. Evren hızım her gUn biraz 
daha nrhrun bir kasırganın 
kamçısiyle şnlılanı) or. 

Denilebilir ki : 1934 bir 
Çok olağanlı:ıra gebe kaldı vaf
tiz babalığını 935 yapacak . 

1\· işler Bakanı Bay Şnkı'li kaya 
ANKAHA,B1 (Hususi) Yeni 

saylav seçimi hazırlıktan iler
liyor. Namzetliklerinin konul
ması ıçın fırkaya müracaat 
eden Yurdlularm sayısı iki 
bine yaklaşmaktadır. 

Namzet listesinin ne şekil 
alacağı merakla bekleniyor. 

Ortada dolaşan rivayetlere 

göre memurlar yeni listede ge
niş yer alamıyacaktır. Fırka 
teşkilAbnda ve HalkevJerinde 
çalışan milsbet işleriyle muvaf
fakıyet gösteren geneler say
lav seçileceklerdir. 

Bundan başka liıtede geçen 
seçime nisbeten müstakil nam
zetlere daha geniş bir yer bı
rakılacağı vey:ı bazı yerlerden 
namzetlerin fazla gösterileceği 
de dolaşan rivayetler arasın
dadır. 

Fırka merkezinde hararetli 
bir çalışma ile namzetlik için 
yapılan milracaatlar tedkik e
diliyor. Söylendiğine göre say
lav namzetliği için müracaat 
eden Kadınların sayısı Erkek
lerin dörtte biri derecesinde
dir. 

Bir müddettenberi istan
bulda bulunan İç İşler Bakanı 
Bay Şükrü Kaya dUn buraya 
gelmi~tir . Vilayetlere saylav 
seçi mi hazırlıkları etrafında 
yeni bir yayım yollanmış, se
çim esnasında hUkamet cephe
sinden yapılar.ak işler imh· 

. lanmıştır. 

Geçen yılda büyük ökono
tni sıkıntısının hızı yavaşlar 
gibi oldu. Bunun da kddacını 
Ulusıar arası toplıınmalarda de
ğiı ulusların başına buyruk tek 
tek nndlaRmalarında aramak 

Sovyet Rusyadaki hadiseler 
ikinci bir mahkeme kuruluyor. Adı 

kapall Geçen konso· 
Rerektir. • 

Şimdi iyiliğe doğru yöne-
losun Kim Oldul}u AnlaŞllacak • 

len acun ökonomisinin düzeni- MOSKOV A, 31 (A.A)- Le-
tıi bozmamak için barış yolun- uingrad suçlularının kurşuna 
<lan azmamak genel dilekler- dizilmesiyle iş bitmedi. Kiroru 
den olmakla beraber sarsıntı- öldürmek suçu ve rejime karşı 
81tıın açar.ağı uçurumu oranla- ynpılan korkutma hareketiyle 
~k hiçte gUc olmıyan bir dö- aUlkah olanlar için ikinci bir 
• Şe girmek tasası da genel muhakeme yapılacaktır. 1
tkiHer arasındadır. Bu muhakeme aleni olac.a-

SaJt savaş avadanhklann- ğı için bu gilne kadar yapılan 
~ Yapılan yarışların gölgesi, tebliğlerde adı kapalı geçen ve 
<i~k.i andlaşmoların bozulması rejim aleyhine harekete geçen 
~lekıeri, Avrupanın siyasal lere para ve silah tedarikiyle 
::işinin günden güne bir çık- yardım eden Ecnebi konsolo-

1.a yönelmiş olması yeni yıla sun da kim olduğn. anlaşıla-
~r bir yUk olarak binmekte cakttr. 

1 budunların dnl'umunu 1.0r- . _ 
an1aktadır. ~m karşılamak için anıklanıl-
. Bunlar arasında her yıl ve- nnş diğer yöndemfo ökonomi 
~1 .lltnaclnrn doğru şimş~k ·hı- vnrhğı hakunındıın ~'urdun e-
:') le evrensel \Tol ahm Tllrkive kimini nrtırmak gehr kaynak-
ıc s "' · t k k. l da 1Ynsasmdaki düzen kadar larını çoğal mu , ma ·ıne eş-
~i ~luslar arası bağlarını ber- mek. lı •nucı sağlam, kUltUrU 
Şlırerek ) urdu \'C budunu olgun bir budunla dünya akı· 

~ele "' · ı d k · b" y cegın her sıkıntısını önle- şına ayn ~ uy urma gı ı var· 
ıı:Cek bir gilclc bezemiş bulu- lıklarla yllkselmek yollan a-

Yor. ranmıştır. 
oı Bir yönden hangi kılıkta Biz yeni yıla bu varlıklan 

llrsn olsuu yarının olıığanla- olgunlaşhrmak için iç ve dış 

Sovyet Rusya matbuatı re
jim aleyhine teşebbüslere gi
rişenlere karşı 90k şiddetli 
davranılmasını istemekte ve 
Kirof'un ölnmUnlln rejimi ko
rumak için köklil tedbirler a
lınmasını istilum ettiğini kay· 
detmektedirler. 

YURDDAŞ 

Ülkeni korumak için 
Zekat,saöaka ve fitreni 

Tayyare Cern iyeti ne ver 

sıyasası dilzgün yurdunu ba
yındırlık alanında ileri teknik
Jel'le donatmayı UlkU edinmiş 
lıil' ulus olarak giriyoruz. 

Bize varlık ve varlık yolu-. . 
nu gösteren dUşUnen başların 
ve Ata TOrk'Un saçclığı Ulkll 
ışığının çevresinde 'Sarsılmaz 
inancla ulusal ve insel yumu
şumuzu başaracağız . 

Rıza Atild 

Bir boşluk Dolduruluyor 
Dün issı yuva da merasimle açlldı. 

-
lası Yuva çocuk bahçesinden mahrum olan 

mersin çocukları11ı kucaklıyacak. 
Dün saat on birde Halkevi

nin himayesi altında çalışacak 
olan « Issı Yuva » nm açılış 
resmi yapıldı. 

Mersinde hüyllk bir boşlu
ğu dolduracak olan bu yuvaya 
yakından aUlka gösteren bir 
çok zevat gelmişti. 

Halkevi üyesinden Bay 
İbrahim kısa bir söylevle yu
vanın amacını anlattıktan son
ra Valimiz Bay Hakkı Haydar 

Uı1 çeşidleri 

Bir kon1isyon tarafınrlan 
tayin edilecek, . 
Buğdnyı koruma kanunun 

da yapılan değişiklik bu glln 
den itibaren tatbik ınevkiine 
geçmiştir. Kanun mucibince 
her yerde un nevilerini t:ıyin 
etmek U1.ere komisyonlar teş 
kil edile<'.ektir. 

Komisyonlara Maliyeden 
ve Ziraat Vekilleti memurların 
dan üyeJer bulunacaktır, 

tarafından memlekete bilyUk 
faydalar umulduğu dilhğiyle 
kardeJa kesildi. 

Bunu muteakib Issı Yuva
mn idaresini Uzerine alan Ba
yan Milşerref tarafından ço
r.tık oyuncakları ve çalışma 
tarzı hakkında i7..ahat verildi 
ve küçUk yavrular misafirlere 
şekerlemeler ikram ettiler. 

Issı Yuva bir Ana mektebi 
vuzifesiııi görecek ve burayn 
çocuklannı verenlerden pek 
az bir para alınacaktır. 

Ötedenberi Mersinde ne 
bir Çocuk Bahçesi ve ne de bir 
Ana Mektebinin bulunmamaiı 
yüzünden çocuklar liyik olduk 
ları ehemmiyette bir ihtimamla 
bilyü ltülemi yordu. 

Bu giln kUçO.k mikyasta da 
olsa bu boşluğu doldurmaya 
doğru bir adım atılmıştır. İler
de daha geniş bir çalışma ile 
hakiki ihtiyaca karşıltk olma
sı en bUyllk dileğimizdir. 

Kültür yolunda ilerlemeler 
Bakan yapllan iŞleri Anlattı. -- - --::--;-----

musiki, edebiyat, komisyonları çalışıyor. 
Gramerimiz Dil D6nenine Uyacak . 

Bay Abidin Özmen 
KUltUr Bakum Bay Abidin 

Ö'ımen " Ulus ,, gazetesine yeni 
kUltllr işleri etrafında şu beya· 
natta bulunmuştur : 

«- Ulusal musikimi1.e ve
rilecek veçhe hakkında kendi
lerine verilen proğram üzerin
de çalışmak il1.ere kurulmuş 

olan komisyon hususi bir tarz

da çalırmalanna devam ediyor. 
Komisyonun çalışması yakında 
bitecek neticeyi bir raporla 
Bakanlığa verecektir. 

Okulların Edebiyat proğ-] 
rnmlarının yeni dil esaslarına 

güre nasıl olması ldzım gelece
ği hakkında Bakanlığımım dil 
şUncesini bildirmek üzere de 
bir komisyon çalışıyor. Komis 
yon üyeleri mlltaleaları ayrı 
ayn raporlar halinde vermek 
tedirler. Bu Raporlar daha son 
ra Bakanlıkta kurulacak bir 
komisyonca tedkik edilerek 
alınac.ak tedbirlerin esasları 
tesbit edilecektir. 

Okullarda okutulan gramer 
lerinlıslahı ve mevcudkramer 
Jeriu yeni dile göre dilzeltilmtt 
si de ayrıca tedkik edilecektir: 

imtihan proğramları için 
hazırlanan talimatnamede Ta 

lim ve Terbiyede tedkik edili 
yor. Bittikden sonra Bakanlar 

Heyetine gUnrlerilerek tasvib 

1 

olunduktan sonra derhal meri 

Yete ıte~ıttir. » 
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Soy Adı 

Kanunda iki madde 
degişiirilecek 

So\ A ılı k a 11urıt11Hfa . 
Ut·\ let ~ura sı ı a r:ı fırı elan 
tlt>ğiştirilip rPSUIİ gaıflP 

de çıkmıyau )tıdi Yt' SP.

~ iziıwi 111aciflt1 IPr u s~k li . . 
alaca~tır. 

lladde 1 Ya 1Ja11cı 
ırk ve nıiUet isimleri ov ., 

adı ol~rak kullauılauwz. 

Madde 8 - Bir aşi -
ı·t•l veya kabileye ilişik 

anlHtau SO\'adları kulla-.. 
rıılaıııaz ve ~·rniden ta -
"ılmaz. 

21 inci maddedeki bir 
fıkra kaldınlmış ve şu 

şekli almıştır . 
Erli kadmlar icin ko -. 

ealan l\endisi SO\'Udlaruu 
• 

nüfus kiitügüne yazdu·u·-
hu·. Evliliğin foshi veya 
hoşaunrn laallerirıde co _ .. 
cuk aıwsmm )t1111rda hilP 
olsa Gocuklara sovadı SPC-. " . 
mek lw k ve vazifesi L>a-
hamndır. 

Tür~iye - lngiltere 
Yeni bir ticaret an .. 
taşması yapılacak 

.\nk~ra 31 ( Husu i ) 
Yakıııda t\ rıktırada Tlir -
ki~· t1 - İngiltPrt1 ara 111d:t 

)'Pni hir Ticareı anlaşma
' ~ apmak içirı konuşma

lara başlanacaktır. 

Türk Ofisirıde bu an -
laşm:Jlar icirı lıalırlıklar .. 
göriHuyor. Yeui anlaşma 
ıeminhıe göre ıki mem : 
lekt-ıt arasındaki Ticaret 
miina ebetleı·iıı dalıa u.\'
ğun bir şekle gireceği ve 
nıe\'cut şikayetlere mey-
dan verilmiyeceği umu -
luyor. 

Çankırıda da 
Çarfaf ve Peçeler 

atıldı 
ÇJnkırı ( A. A. )- Diin 

gece bütün kurumlar 
übesı Halk~vinde lıüyiik 
hil' loplaulı yaparak köy
Jülük · işareti olan ç~rşaf 
\'e peçelerin kalJırılması 
\e Ba.~rnıılarrn medeni 
kıllğa bliriirınwsi ic;irı ka 
r·ar vermiş ••e bu kara • 
rın ti~rhal tatl;ikine gp, -
çiJmişur . 

Gözler 
Yiır·P~İ t:ı~alı hir· azlrny hiiriiı· , 
l~ir ht'lt•zti mr·zltt arclırula yüriir' 
Bakarıı icirıe <'Pker ve siidiı· , • • 
Kant kipriklt·rl•~ ç~vrilf•n göz.IPI' , 
l\ir ~andan hir yHoa de\'l'İlfu gözlPr, 

a .. 
,. 

Bu gözlt·ı· gfüıiilP. çok duru lrnkcır, 
Bir \'alazdau daha sıtmalı \'akar , • w 

Bır \'ıldırııu gibi sevgiye akar, 
Bir y<ındau IJiryana de\'rilt•n ~özler, . .. "-
Bir erlPn \çi11e serpileıı gözh~r. 

• 
\lacil dP.rin tlt>ğil hıı gözlerden -;ok, 
Crkt>r·kt·ıı ici ne hemde ora 11 yok, . . . 
Kirpeklf'r t;t.ıvrilmiş peı.. toll'1.Hl hir ok, 
Göksüıııii, gürılüm <lörl höltlıı gözler, 
Sevıueyi, evmeyi pek hih~u gözler, .... 

• 
for,e\'şeli gfiziin çirtiklr.riue! 

Sii rnıe oldum la th kirpik leı·ine, 
Ükiiııür mii t>hev P.ttikltwine ? .. 
Bir Prtcrı için~ serpileu gözl~r, 

Kara ~iı·pikl~rle çf•vrileu gilzlrr. 
B. ULUG 

Azbuy· heyecan' Kelezi· hayalet, mez· neşe Erten· şefak, macil· feza 
Oran· mikyas, nisbet, insaf, Tonzat· zalim, Emve· tacil' çirtik· küı;ük 
Girinti, çıkıntı, 

Irak hariciye veziri 
A nkara' da 

...... ov. 

Ankara 29 ( A A. ) 
Jruk llariciyt> vt•zin Nuı·i 

paşa bu saba lı sa ha la sa 
al 9~3o (le t•ksprt>St~ L>ağ-

) Sovyet Rusya 

Romanya Ticareti 

Bcmrnn \'a ilf~ Sovv"t . . 
Hus.\'3 art\sında tliı•lanıa

Lik miina. dwtlt.ırin VPllİ-. 

Voronof Yine Sahnede 
Gençli~ Aşısı Ka~ramanı ~imdide Hin~isianda 

İhtiyarların yüzünü güldüren doktor insan· 
farın ömrü 14o yıl olmak gerek diyor 

i nsa u 1 ~ ,., ~ P ıı•; lı·şn rP rı 
meşhur doktor Voronof 
lıu gii 11 it:> rde Eli rnti~la rufa 

lrnlunuyor. Oradaıı Cav:ı
ya gidect·k \'e bir takım 
lPcriiheler yaı)acaklır. 

Kalkulaıla buluruluğu 

sırularda su sözlPri ~ÖV-. . 
lem iştir·. 

•' Baııu kalırsa irısa11m 

tabii öıuria 140 SPne ol -
nıak gerektir . Bir giin 
tabii ömrü hu kadar u -
ıatmaga oır,;ı \'affak olaca
ğınuza kanıim • Yetmiş 

ile doks·ın arasırıtla men 
her irısarı öluıİ)'Or, mak
tiil dfişii~· or. ll~sf•lt! onu 

Yunanistanda 
Ulusal Bankasının 

vaziyeti 
ı 5 Bil'iııci Ka11uuda 

ut•şı·t'ltiği bir lıtıstıb va • 

ıi) Pliru-' görtı, Eltırı ulu -

s:ıJ B: 11~ası11w Alt 111\'e 

döviz ilıtiycıtı n,200,749,-

686 drcılınıiye t;ıkurılnıış-

ühliirnu~ktPrı k11rt<1rnıamn 

volunn bul•uaklir. Haya· . . 
lHI cHt hutırcutlı df'\J'tı~j 

:ıh ıuış ilP y~ı miş ya~ :l r.ı • 
s1111la gt\çer. Bu dP.vreyi 
alla tıua k için guddeleri 
li-tıelmıu~k meclrn rl)'t>lin
drdirlf~r . Bıınfar hiitiitı 

\'ÜCtıtJU gP1ı~dPŞlİl'lllP~t' 
kafi uf'!ir 

r.ı , ' 

ntı~ h)r Vorunofa gür.

en ilt~ri gt>len nuit~hassıs· 
lur onun usulünü kabul 
etmiş lıuluu~·orlar. 

Oraurı için Avrupada 
v~ .la pou~·ada hi rılerc~ 
:.şılarna anwliyau yapıl ... 
llllŞllt • 

Mektebler 
Bir hafta tatil 
llek lP-pler,ie yıl başı 

talili PH~lce hır lwft~ ikeıı 
g+•çen )'İlclan lu~ri iiç giiuf. 
iuclirilnıiştir. Yalnız bU 
)'ti yıllJ.aşı talilini miite" 
akih ramazan lJa~·ramı gf9 
di~ ' rulı·n kiiltilr hak,•rıhğı . 
a ,. ııa hi ri nıltlfl i Li ha ı·erı . 

lı hıı . usi hiı· vağorıl:ı v~ 

berahPriııdt> k~ltihi olclu
ğn lıul<IP. ştıhrimizH gt>I • 
miş ve Our~k ta dışarı iş

leri kakanı Tevfik Rüştü 

tlPrı knr·nlması iiıerirıe iki ur. Birirıci Kfuınu 7 siu- hayranır11 dördiiııcü giiufl"' 

Aaras ile tlışan işleri 

Gt>rıel ~atihi .Numan 
Menemencoğlu ve• bakan
lık birinci ve protokol 
daırelrri miidiirlf'rİ VH 

ır·<ık elcisi ve elcilik ilerı 
• • 

gelt>uleri lurafınd:ın kar
şılaumıştır. 

Nuri paşa ı\rık:ıra pa
lusn i rımiş \'P. fiğlPdeu 

evvtıl ılış h:ıka111 Tt•\'rik 
Rüştii Arası ziyaret elmiş 
ve bu ziyareti iacl•~ edil -
nıiştir . Nuri paşa öğle 

)'emeğini hususi olarak 
otelde \'cmi~tir. w ~ 

Öldürülen Haydut 
Amasya ( A. A. ) . 

Corum hadisesinden ka . • 
çan ŞHki .çoJJu adındaki 
haydut alan dağmda bir 
jandarma müfrezesi tara .. 
fıtıdan: öldüriilmüştiir. 

nuımlrket arasıntlak i lİ~a- cfrki vazi y~Le nazaran . 
ri ruiiltadeltHıİ11 de tanzi
mi icPh ettirmiştir • 

oveyfl Rusyada ha -
rici ticaret i11hisar ahıuda 
buluntluğuupan Houıan ._ 
)'ada da Sovy~t Rus~ a 
ile olan ticar~ti elinde 
huluruluracak hususi hir 
lPŞkilal viicude getiril _ 

rueğe çalışılmak tadır . Bu 
teşkilat, llir tic~rt~l şirk

kf•ti şt1kliude olacak \ie 
:ıla~adur ban~alnr ile li _ 
ca rN ıuii~s~~spf.•ri rıderı 

t .. ş .. ~ki'ıl P.dt•twktir. Hil _ 

kt'ınwl, hn şirkeı.irı işit~ -
rini koıalrol •1 tmek iizre 
bir wwa bir kac komiser . . 
layirı P.YIPYN~~ktir. 

Uovyet Hus~·a ile .Ht

pılacak biitlin ilıı·acaı ,.e 
i lha lat işl~ri bu şi rkt>l 
v:lsıtasile- yapılacak v~ şir 
kel doğrudan doğru )'fi 

k.eııd i namına So'tyel 
malları iJe müzakerelerde 

• t •• ~ 

bul n na bilecektir. ~Q \' )'P.l 

hu rnikdar l 5,695,383 
drahmi fazladır. 

DevlPtiu Bankaya bor-.. 
PU 2,714, 1l1,162 dnth
nıicJmt iharNlir . 

Tedavülcltıki 

5,482,8i>6, 100 
akca . ' 
drahmi 

111 ı. ıuuş lu r. Ayin yed isin
d t ki vaziyete 11azarau bu 

mikdar, J 5o,497 ,800 drah 
mi daha wı.t ır. 

Barıkarııu clrahmi ola
r .. k :\ ' u •· ol l ık a ~ \ o ıı 1 an 

" 
a~ 111 b·t-di · iııt~ rıislwlPn 

2 ~~,nö3,8fH) clnılıuıi faz
la İlf' 4,o2'3,4ıa,144 drala 
nıİ)''l çıkmıştır. 

'-= -

nı ~ ~· a i 1 e H o u ı ,111 ) ' a :.. r a -

sıuda ıicarPl mürıasehatı 

~·eni l<wssüs elliğintlen 

başlangıçta şirket gayet 
HZ bir srrmaye ile işe 

l.taşlı~·~cak fakat bu ser
nıave sonradan lüzum nis-.,, 

betinde arttartlacakur. 

ne kadar uırklt>plt~ı·iu ta' 

til eıJilnwsi11i bildirmiş -.e 
bu giirıd~u itibaren bfr· 
tün nwklepler tatil edil"' 
miştir. 

__. .......... -
lşiden çıkarılan Ameli 

Vıv:ırıa 31 «:\.A» _. 

ıu:w d iu ve sanayi mii ' 
P.SSP~rleri11d~ hin k:uhtl' 
işçi lıiikt'ınıel ale)hiıult~ 
·lahrikata girişmiş olduk .. 
(arından işl+ırinden çıka"' 

rılmışl:ı rclı r. .... 

A~unalannuz~an Dileğimiz 
~ltı nla'l.a nıa ıı ıulrr.sle .. 

l'İne ev 'e Licarethaıte· 
lP-rine gaıetP gönder .. 
d İğ İ it l İZ , :\ h 111 a a 1HI'tilt1 . 

ıı ıı StrnP. hasıua ka(hır . 
a IJ u n a paralaruıı 

göndtH'melerirıi tlil~ .. 
rız . 

Göndrme)·eulerP. ga· 
zete.verilmeyecflğini bil' 
diririz . 

. 
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YENi MER 'iN ] 2. et KANrl\' 19;)5 SALI 

Türkofisin Günlü~ Telgraf PHILIPS 
SAYFA .. . , 

HAB(Rl(RI 
Arırupa piyasaları v aıntz Radyosile · Değil Meşhur ( Röntgen ) 

29-12 34 dt• Lorıdra lıol' c·h 1 El kt .k A il . 1 d D .. u·· 
Sas111da iiziirn, irıeır \t~ 1 az arı e rı mpu erıy e e unyaya n 
yuruu rıa, \.:-\y Y ol'k hor- s 
sasında incir, Hauıhurf<l - almıştır• Mersin Acentası 1 asap oğlu Kad l'İ 
horsa~ında ii1ii m. ı üı iirı ------- ---~-;aı"""'•""'--'"""---.... -· - .. - .. --------------------------·----·---· --
, .. Zt'~ ıirı ~:ığı. Bı·rlin lıol' ~y E N ,. M E 8 s ,. N mA1k ~~t·>,~lİirr~t.11">.:.., ~~ 
sa~ırıdil yumurta vt~ ~lar- ... ) 

sılya hora ·ımla incir, ~ll- Nüshası 5 kuruştur 'Cumhurı·yet merkez 
ııaurta, zt•yliıı ~a~ı H• )lİıı 1 · 

rıyatıarıııda bir gün örı- Abone~ rürkiy~ uariç .

1 
bankasından·. 

ceye görf' lıir d~ği ·iklık Şeraiti ( için için 

t~lmauııştır. Stnrlik 1200 Kr. 2000 Kr. 1 

PA~ICK Li\'ııJ'pool Allıavıık 600 1000 \ 

borsası Ameri~an panıu~u üç aylık 300 soo ı 
Yiizde 1 Faizli iki Milyon Liralık Sivas - Erzurum Demir 

Yolu Tahuillerinin Kayıt Muameleaine Yakında Başlanacaktı 
2 ci karıurı teslimi 6,87 

ıuarl lPslimi 6,87 uwyıs 
leslimi 6,84 temmuz ttısli 
ıui 6,83 ayııı horsatl<ı llısır 

ı)amukları Sakalaridis ciuS 
leri 2 ci kauurı teslimi 8,63 

llaart ttıslimi 8,65 mayıs 

teslimi 8,68 temmuz tesli
uıi s,11 ı ci leşl'iu lesliıui 

8, 71 Uppt'r ci ushwi 2 ci 
kauura h~sliıui 7,62 marl 
leslimi 7,63 mayıs Leslimi 
7,63 terıınıuz teslimi 7,58 

ı ci ltışrin lP ·limi 7,55 
Penidir. Fivatlar bir Hbre 

"' 
içindir. New York borsa-
ında ilk kanuu le~limi 

12,59 2 ci kan u 11 tesJ imi 
12,69-12, 70 mu ı·t lesi i rui 
ı2,1s mayıs teslimi 12,81 
leınuıuz ı.esl i nıi 12,93-12,64 

~~ntılir. Fiyatlfu· bir libre 
•çindir. lsktAııderiye bor
sasında llısır pamukları

•urı F. G. F. Sakal aridi -
Ciosi 2 ci ka11u11 teslimi 

ıs,ss ma rl tesli ıııi 15,95 

•hayıs l~slimi 16,JO lem-

1lltaz leslimi t6,20 e)'lul 
l-,slimi 16,21 F. G. F. ~ış
•ııoui ci11sleri ilk kanun 
ltslimi 13,8 şuhal tesliıui 
ı:.~,80 ubmıı l•' ·linıi 13,80 
lP.ıııruuz h)~linıi 13,63 t:ıl 
la I' ·ı ' t' 'D - ) (" l s ır. r ıv:ıl ar 99 05 ı ~ · 
r~ . . ' 

' ıçincliı·. 

BUGD.\ Y ~ikago 
bort.a . . k f\ ı · . ~ sı ı cı ~101111 tP~ ıuıı 

l~ 3/4 mayıs ınslimi 93 5/8 

'~11nuz ıesliıui 94 ı 4 \\Tırı 
lllhtau l ' . k • r e ,orsa. uıua ı cı a-
"'111 teslimi .os 108 ı '\8 
••• iJ rt 
3 Ltıslimi 109 s"\..8 - t09 

4 ıuayı l~SIİ'llİ 113 ı~4 -
!~3 8~f\ldir ~.,iyatlaı· huşeJ 
"'·· . ~· Y 

118dtr. Liverpool bor-
ctsırad!.o . k"" ı· 

•• ,. Q ı Ct i:IOUn tes I· 

5 
1 

408 7 /s marl teslimi 
1 

1 2 mayıs teslimi 5,02 

Bir aylık 100 yoktur 

Günü geçmit sayılar 20 Kr. 

Nöbetçi Eczane 
Bu Akşam 

lstik;,ınu1 l Eczanesidir. 

Geliri leuıanı~ıı SiVAS -- ERZCRUll UPruir yolurıun in~asıua talı ·j~ 
olunan otuz uıil~·ou liralık .SiVAS - ERZURtill İ!-ılİkrazıııııı iki l•tilyou 
liralık hirinci kı8mım le~kil eden ı.ahvilleri11 kayıl 11ıua111elP~iıw 1 O ikirıci 
Kanun 1935 tarihinde başlanacak ve 15 ikinci K:\ııun 1935 LarilıirıdP. 
nihayet v~rilP.ceklir . 

/,,. R~lwriuin ilihaf'İ kiymPlİ yirmi lira olau bu UHl\'a~kcıı ıall\illPI' 19 lir:ı 
_____ , _____ _ 

: 2 ltHHnıuı fPslimi 5,03 1 ihra<; fi.\:.tlı iiıeriıul~rı hu ııHiddtıl zarfırıtla ~lerkt>Z, Ziraal \'e I~ haıi~alarııı111 
1 l 8 şilinclir· Fiyf11lar ıoo şubeleri buluııan her mahalde sallşa çıkanlacakıır, 
lihf'e içiraılir, Umu.mi ve mülhak butç•·lt~rh~ idare olunan d a i r ~ \'fl mih1s~e!ilt"lerc~t> 

~llSll\ - Li\leq)ool hor VilAvfller hususi itlarelerilc~ Beledivel~rce ıemiual olarak vı~ ha1.İııPct· sa-. ~ 

sasında 2 ci toşrin lPslimi tılnuşvc~ saulacak Milli emlak bedellerinin l~diyesirufo itibar kiymetlerı iize. 
30,09 ilk kanu11 LPslimi riuden kabul olunur . 

31,06 son ~aııu u lesi imi 32 hahsoluuan muamelelerde rıak İl gibi kaimi ~•lilPCPği VP. µPrP.k bed;1 lleri-
şili ıuli r. Fi~·aılar cif plata nin ve gerekse faizlerinin ı.ediyesind~ hiç bir sur~lte veı·gi, rf~Sm+-' lahi 
480 lilw~ içindir . Şi~ago olnııyacağı kaunnla le~·il tıdilmiş olan hu istikraz tahvillc~riııin faizhfo yiizde 
lrorsas111da ~ ulaf ilk kA- J Y.edi olarak lesbit edilcliMinden iştirak edflnl~r en f:ıidAli ''e P.ıt S:-l~huu ve 1 
nuıı lt'Slimi 56 1 ı 4 uıa- ayna z·~manda memlekP.l için v.-rimli bir iŞP. p:ıralarmı yatırını~ ol,ıcakl.u·dır ~ 
yıs l~. li mi 52 5 1 8 tem
muz te~limi 47 ı 1 8 SP.Ul · 

.lir. Fh·atlar 52 libre icirı " . Mersin Piyasası Borsa T elğraflan 
dir . 

K.G. 
Pamuk P-k~prP.~ 

lan~ 

ÇAVDAR - Ayna bor
Sbda ilk kftıaun teslimi 76 
3 l 8 lPUHIHIZ lPSIİ mi 75 

3 1 8 seuhlir. Fiyatlar 56 
libre iciııtlir. 

Kapu mala 
• 

ARPA - ayııı borsada 
ilk ka11un teslimi 77 1-4 

Koz:ıc•ı pHrla~ı 

iane çii(idi 
\'erli • 

ıhcH'IS lPSlimi 70 ı ı' 4 serıl · 1) • 
· . . >•Waı \'~tpa 111 

dir. Fiyatlar 48 librP u;m- S · · 
t
. US;tlU 

' ı r . 
FINDIK -- ~larsilva bor Fasuly~ 

~asıutl.t cif Marsilya. t~sli Nolıut 
nıi k ahu ksuz şark 590 1 MtArcimP.~ 
GirP~ou 600 Napoli 620 Ta j ~ 11~ ~·~mi 
ra~on 560 kabuklu şark · Kuna cları 
265 Napoli krihltı 260 ka- (: ... itik 
rışıh 235 Sicilya krihlP- Yular 
265 kanşık 235 Taragou Acı Çttkır·,ı.-ı.. 
krihle 240 fra11ktır. To1. ~ektır 

İzmir beraaaı 1\all\'~ 
30 12·34 d~ huğclay Ça~ 

4 -4,30 kuruşları 313 çuvHI Kala)' 

arpa 3,50·3,75 kuruştan Bahar 
1 

583 ço\';ıl susam il ku'- Arpa .~n11"4JI 
ruştarı 1~8 çuval ceviz içi il v .. rli 
ıs koruşlan 408 ldlo satıl- Pirinç 
OUŞIH'. Kara biih~r 

içi 

K. s. 
49 

48 
46 
44 nü 

2-50 
2.25 

10-12,b 
,s. 9 

4 9-... o 

8 
6 

5.50 
7 
3 

28 
D8 2f> 

100 
240-230 
188-190 

90 
8 6o 
a-ı 2,n 
15 50 

85-86 

/s/anbul 
Nişatlır lö 
~lıstr tları 2-87 ,f> 

Ça vclar 4) 75 
Tiiı·k alıııuıı 941 ... 

Ke .. e fek r 
ludılua 20 Lira JO K. 

» ~CUP.hi 23 Lira 
)) . » çuvalt 20K. 50 

2-75 

ist~r·I i 11 

1 )olur 

Frank 

Liret. 
Buğcla~· Y ~rli 

incir 'O Jerı l 1 Liıuou luzu 

G~l 

79-73-75 

12--0 
9 30 - 40 

·ıo 

ine~ Kepek 1 75 Sahnnsafize\'tinY. 26 50 
ol 

Kahrı » 75 )) ikiuc~i 23 

rcnoKTOR OPER!A rÔii 
3 

Mal1mud Ragıb Develi 
Uzun bir müddetten beri Avrupa te· 

rekkiyatını tedkik için Fransa ve Al -
manyaya gitmiş olan Doktor Operatör 
Bay mahmud Ragıb Develi, şehrimize 
dönmüştür . 
evvelce oldu~ gibi birinci sınıf Dahiliye Mütehassısı 

Dr~ Bay Abd11llal1 . 
be eaki mua7enebaneneleriDde HU•alanru kabul ile mu
•Jen• ve teda•i tt-tmekde ve ıetirdiii ıon ıiıtem allt 
ve e~vat Ue llıım ielen Cerrahi Ameliyatı 
yapıaaktadirl~ • 

e~ -·-·· -·· - ~···-·· -------· - .... 
q::~ .. ---..-·-··-···-------········--·····. 



ol 

s.AYFA .. 4 YRNI .'1F:RSIN 1 2. CI Jt\NC~ 1 B3 f'ı ~ALI 

İçel Defterdarhğından: 
1 3 5 64 Lı ra 84 tuı rus lıt>4lt-li k··~ifli ~h·r~in H ü

~ ıi nıP.I ~oıwğı ıaruiraıı 26 12 - 934 tarihirıderı itiha
rPrı yirmi gihı miiclfl~tlf! açık t>ksihnaP.~·~ çıkarılmıştır 

2 - İlı:dt• 14 1 935 Pi•Zarlfsi giinii co:a:ıı on diiru~ 
l• t• ffpr·cl:ır'lık dair·H~İrnfo .'apıl:ıf•akıır. 

3 EksihmP)'f\ ~:ı rtrıantf'f\P yazılı -z•'r·aiti lıaiz o
:ı r ıla ı· ~in· hı 1 i l'lm·. 

4 - Talip olaıılarm yiizdt> yt·ıli huçu~ l•·min:ıll 

nıuvuk~ala oları .ıao lira ile ıııiiracantları. 
--~--~~~~~~--~~~~~~~-----

' l A N 
ithalat Gümrüğü müdürlütünden; 
f~ümrii~iimiiı amb~rl~ırııutf\ hulunan 110 kalf-'m 

11ıuhtf>lif rş~·a 27-12 934 Lariltirıdt>u itihar~rı on giin 
ıniiıldetle v~ artırma mmlilı~ satılı~a cıknrılac:ıg'"'ından 

• • 
i~l•~klilı~rin 11 - 1 - 93.ı günii miiıliiriyPtl~ uıiih·şekkil 
konı i~~ ona miiracaaı lal'I ilan olun ur. 

1 L l H 
Mersin : Askeri Satın Alma 

Komisyonundan : 
,\layrn df'H'l aylık _ıspanak, Pıra~a. Lalıana, la7.~ 

K :ılıa k, tnze hakla ihti~·acı açık .,k~iltnu~yn konıılmuş

tıır. 1 ha le gi'ın ii 12 1 2. c~i K:'t 1111 n '. 9 3 5 Cuma rlP-"İ 
gi?uii saHl 14 •liir miktar, ·~,· saf \'e ~·~rait ilt~ ltımi11al 
mi~rar·ını n~renmek iizere İ~lt·~lilfH'İll l\ı~l:•ıla 1ı .... ~·in 
Konıisynnunrnza rniiracn3tları il:i11 olnnıır . • 

· 27 -- 1-'1 lo 

Soba Almadan Evel 
Kılınç Kamil ve mah

tumları ticarethanesin -

den arayınız . 

Yeni Getirdigi 
Yerli, Belçika, Fransız 

malları sobaları oe f iat· 

ları gör'iinüz. 
Hl - ~O 

BEYKOZ 

·~=·==~:aı:::~·-===:• 
Sİ:E.l,.1.-3:AT 

EC.JZ.ANESİ 

Mersin Gü . ü~ Civanndadır 
ti .. r 'it' d E(•za y i 

ı.lıhr~f', Y•·ı li ve .A\
rupa nıi'ııı.l"lılPJalı hu
l111111 r . 

• • 
:·····~··· ···: 
: Yeni Mersin Matbaası : • • ı mücellithanesi : 

ı Eskimiş, pan•alau- ~ • • • • uıış, r.~r:'udt· kitapla- • 

: rııaızı İ~P ~· aramaz de-: 

MAGAZASI • \'P aıuıavıııız. hirgiiıı ! . . . ... 
Bayram ve ~· ıl haşı tı .. ıliydiklt•rini g .. ıirmt>k liıre ! ~İzt~ l:lzım olur. Kitap-•. 

1 ..... . ···ı ff 1 . . . stanhula gidP-11 BEYKOZ .\l ,\(1AZ \~I ~;ılıihi l~t.w- • aranızı,' e tPr P.rıtıızı, f 
hııldan ctönnıiişriir . • • : nıiit~t~lliılıa"'•ıt ıiz•~ gfüı-S 

Mafazaya çocuklar için hedıyelık • ti eriniz. ı 
gayet. zarif çantalar, terlikler, şosonlar, : 11 1.,. ııt·,·ı kitap ve # 

tiftik terlikler . : ılc·fl··rl .. r şık, zarif meı 
BAY ANLAR İÇİ . • ıiıı ' '" ~ ullaru~h ola - .t 
EN snN 11on.\ sosn~ vt~ F .\ .~ r .,zı ısKAH • . ·tı . · .• 

~ . • ra ı.. c•ı t·lltı'. 
PINLEHLE ZAHIF KEllEB. f) \NT.\ , .•. TEHl..IKL~H. o ı 

l~ayfaı· içiu: llt•r <;•~Şİl uc~uz VP ~ .ığla 111 İskar- : ••••••••••••il 
pi11l~r • Kooduralar ç~p , P\f'ak \'f' p ~ını Çaııtaları , :=-11 
Sarf'aci~· ·~ malzt•a,tısi . ~fml~~~fİ!ll~ 
ADLİYE. POLIS. JANDAR:MA ~ .5 .0 ] ~ 
K.Eıv.t:ER..LER..İ · rnll ~ ...t( .! ~ 

Fiyatlar ucuz,. mallar temiz ve sağlamdır. 15! j l ~ -;: ~ 
~ ~-- r., o~:- ~I~ -ı.- w ""'' 

Kok Ko .. mu·· ru·· ~-c:s ~ CI) e · 
·- 7;1]~ ?'>'ij g-~ ~ 

s .. tarioııziıı "arsıl.."'ııı ı"ıla ol ·· ll~ll "ö .ıı i"ır lıll\a . 1 ii e .s ~ ~ ~ .. . ... . . ~-- ~ -
cıııı cliişiiwıı Azak Zadeler Hanın -la : 1 C:C .~ ~ ~ ,; ~~ 

Ömer C. N~ıı:.1~ni ve Şeriki ~ cE i] 1 i ~ 
Ticaretlwıu~sı KOK KOHlJHLJ gdı rtt·r,.k al~\kaıla r- C1J ~ 
ların ıııııriıw uccıı fi~·aıla :1110:1,J,. lııılcıııclcıı·•lıığcı ın;g:W ~ ~ ~ ~ r.:I 
ilan olunuı·. 3 - 5 rnıı...... ... "1 -= l~= ·e ~ ~ .5 . rr ~o~~. '.. _/ 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
Pnii ·~ ~~-~ = t ~ 
u: ~ ~ --= rm 
~f!m@!l@Il@ll~~ 

i'I alm dnsi 

buğday 

Arpa 
Burçak 

" Kapu malı 

ıan~ 

Nerenin Kabıolıı 
Oldugu 

Yerli 
Cevhau ., 

Bor 
.\ na,tol 
Etaziı 

T~rsus 

.. 

31-12-934 Pazartesi 6flnü borsa satışları 

MIKTA&I F. ALICI S.\ TiCi 
K. G. Jl, s. 

~500001 - 3 I' ,5o 
50000 (ı 15 
aoooo 4 ~5 

:jOOOO 4 2h 

4000 45 
400 

... 

Kazım 

Şaşati BH. 
Erıtisli Mu~taf.ı • 
Sasati UR, • • 

" , 

Hıza Eıııi11 

'' . 
~I a \' i 
ih~au 

Nainı 

Z~k .. ri' a 

ŞEHAIT 
Yurttaş! 

Jıl~ Onpara harcar .
1
, 

ı O gün Pa yas V bile kimin cebine 11 

i :, " ·' 
1 
tiğini düf ıin : 

\1 V.21 ~iin ~· ii ı )lilli i~tisal "ı'1 - . ·i.' " ı :-> " ta~arruf CHlll1' 

U. 1. hafla Z. 
H.V. tl:tııı· MOretip lstiyoroı 

1 o' Matbaamı~~a f 8, 
lışmak ıi:zre ıkı tJ1 "4'' 

rettibe ihi"iyacırnıı .,. 
J lef' dır . Arzu ecıetı 

0
, 

idare evimize mat 
caatları. _A 

ı ~er*' 
, Yeni Mersin Matbaası - ' 


