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emur a ı Sar' Ce il 

Ulusal Borç ..... 
Bu ayın ilk hnftasındanberi 

Yurdun batı bölilmil diş gıcır
datan evrenin insafsızlığı altın
da inliyor. 

Dun bir mamure olan ka
sabalar köyler bu gün bir ha
rabe kılığında görilnüyor. Yu
vası yere göınillen binlerce 
Yurdlu, hasta kadınlar, aç ço
c~ıkJur gözil yaşlı Türk Erleri 
bır insan enkazı halinde insel 
duygularımızın kımıldamasını 
beklivor . . 

Bu sarsıntınınııı saçtığı ür 
P?rtici feliiket yetişmiyormuş 
~ıui birde buna eklenen Mar 
~aranın dondurucu sovuğu,kar 
hpisi açlık ve aç1klıktan ölilm 
tehlikesi de buna ekleniı-se 
~acia alammn bütün acılığı göz 
.)~Unde canlanırve yüküınilmii 
~un ne olduğunu düşündürebilir 

En acı bir felfiket pençesin 
de kıvranan Yurdlulara nasıl 
bir Yardım eli u1,anacağmı Türk 
ulusunun ince duygusu QOktnn 
kestirmiştir bile. 

Bir ucunda yerin dibinden 
ve g<>klerden ölüm sağannğı 
Yağaı·ken diğer Ul'Ullda uuua 
8~) irci duı ulı.1 l ıı· · vurd düşii 
lll\lem z. 

Bu; vurd liri" ve ulusal d • , 
.. 

1Ygulnrın tam zı l lı vt> avrıh 
rrıı · • 
b 

1 ışareti nlu ·. 
Biz b')yle l · r yurd üstünde 

YHŞanıak ~c lm rndar geri bir 
Ulus d {\ u~ gusuı a veı vermekten rk Uzağız. Ulus; l duygu birli 
inden aıılndıpı nız manu da 

j'urdunn ı' . .. .. d 
<ıl ızun ıaııgı yonun e 
k Urs~ olsuiı sevincleri olduğu 
b~~~r da ae1ları paylaşmak ve 
th un ulusça önlemeye c:.alış 
·•ıaktır . 

lek·Marmara adaları ve Erdek 
onu1 s_arsıııtının saçtığı fel8ket 
'l'u hızzat yaşayanlar kadarda 
r:ıi ~k ~urdunun en uzak köşe 
b n ekı yurdulnrı acı içinde 
ırakt 

~1u d 1 ve vakıt geçirmeden 
r 1°' tedbirleri alındı. 

gib·Bu bizim için ulusal olduğu 
dtı: soyluk veinsel bir yilkUm 

ovv!~e~il kendi Yurdlumuzu 
Uda kı yıl Yunnnistanın Korfo 
l'tır sı~daki bir sarsıntıdan za 
?.at görenlere de yardım eli u 

n11ştık. 

fon şebekesi genişliyor 
Bayi dırhk bakanhği hazirliğa baŞladi. 

-- ---
, ersin, Adana, Samsun Vilayetleri Tele

fonla Anhara'ya Bağlanacak. 
Ulus Arkadaşımızın bir yn- ı 

zıcısı Ankarada Posta, Telgraf 
Ye Telefon işleri üzerine sör. 
s1ylemeğe solahiyetli birisiyle 
konuşarak şu aşağıdaki malU

matı aln11c:tır : 
« Post:ı, Telgraf Genel ınii

dUrHiğiinün, Orta Anadolusu
mm bazı valiliklerinde telefon 
yolları yapmak ilzere, bağlı ol
duğu Bayındırlık Bakanlığın
dan emir aldığını biliyoruz. 

Gmrnl müdürlUğün bu işi başar· 
mak için gereken çalışmalarn 

başlamış hulmımaktadır. Bu 
valilikler Adana, Mersin ve 
Snmsundur. Bundan başka, ilk 
yaz ortnlarınn kadar servis a
çılmnsı kara rlnşhrılmış olan 
Zongul<lak VP. lzmi r telefon 
yolları da bitince lıu iki şehir
le Anlrnra, İstanbul, Eskişehir 
bağlantı!arı yapılıp konu~td

muk kabil olacaktıı· . » 

aka ızhğın Sebebi Nedir? 
İdman Yurdu kongresi toplanamadı. 

Alersinin Biricik Spor Kulübü Ne 
Yazık ki Günden Güne Geriliyor. 

Yurddn Görnten Bn Canlılık Tnrihe Karıştı. 

Cnma giinü saat on döı tte ricik yuvasında olsun görUl-
Mersinin biricik spor kurumu memesi çok istenirdi. 
olan İdman Yurdunun yıllık top Bütün bir yıl içinde tatil 
Jnntısı ynpılncaktı. Üç yüzden J gilnllne rastlıyan bir saatını 
fazla üyesi bulunan Yurdun bile genelik işine hasredemi-
yasnsınn gfö'e konuşmaya baş- yenler kendilerini haklı çıka-
lnınnk için gerek olan ~,okluk rııcak ufak bir mazereti bula-
bulunnmadığmdnn toplantı bnş mazlar. 
kn bir giine bırakıldı. Haber aldığımıza göre kon-

Bn ötedonberi butün ku- greden evvel toplanması gerek 
rnmhırımızda gUrülen ve fide- olan merkez heyeti de topla~a-
ta geçici bir hastalık gibi her ınamışhr .. Maks~dıınız bir ld-
yıl biraz daha artan bir derttir. man Yurdu dedı ko~u~u . yap-

Hiç bir kurum gösterile- maktan çok u7.akhr. lkıncı top-

k. ti ı· b" ok~l ıkla ge- lantıda çokluk bulunsun buJun-mez ı mu a ... ı r ç t . . 

l t 1 t ış Olsun mnsın şilphesız kı konuşma va ne op mı ısm ı ynpm . . . . ... 

' Bir istifa 
Lfıtfi Ali neden ınerkez Çok ınühiın ıneseleri 

heyetinden çekildi. gödişüp karar verecek. 
ANKARA,(Zaman) Cumhu

riyet JfaJk FJrkası umumi koıı
gresiııin Şubnt ııı sonuna doğru 
toplnnncağl s·iylmınwktedlr. 

Merkez Heyetinden çekilen Bny 
Lütfi fili BUkOlmez 

idman Yurdu ~1erkez he
yeti i\1,nsındnn Bay Lütfi Ali 
Bükülmezin istifa ettiğini duy-
duk. 

Mersinde sporun canlanma-
sı ve sporculuğun bütün anlaımle 
kavraııılması için yıllardanlıeri 
değerli çalışmas1 görülen Lutfi 
Alinin hiç umulmıyan bir za
manda merker. heyetinden çe
kilmesi spor muhitinde hiiylik 
teessill· uyandırmış ve bu çe
kilişin kongre arifesinde olma
sı da hayretle karşılanmıştır. 

ÔnihnUzdeki Pazartesi gi1-
nii yapılacak olan kongreı.l~ 
lm istifanın mevzulmlısolacnğı 
ve şiddetli mUnakaşalar açıla
t.,nğı dn tahmin ediliyor. 

işin iç yüzünil tcmmııeıı 
bilmemekle lJeraber istifanın 
sadece bir prensib meselesin
den ileri gelmediği ve daha 
bnşka sebebler de olduğu sfiy
lenmektedir. 

BUtUn bunlar yarın topla
nacak olan kongrede nydmla
nabilecekti r. 

~ 

l lnher n ld1ğm11zn göre, fır
ka nııı bu kougresiııcle memle
keti ıı Pıı yii ksek meseleleri ü
zeri ndP göriişülecek ve ç.ok 
miihim kararlar verilecektir. 

çim Başladı 
-+--

Halk reyini Seve 
Seve veriyor. 
İkinci ınüntehiblerin seçi 

mine diin vilfıyetin her tara
fıwia başlanmıştır. 

Kazalardan aldığımız du
yumlara göre Halk reyini kul
lanmakta bilyük istek göster
mekte \'e temamen Cumhuri
yet Halk Fıı·kası nam1.edlerini 
seçmektedir. 

Mersin merkezinde de dün 
Kiremithane ve Mahmudiye o
cakları mıııtakasında seçim ya 
pılnıış memnun olunacak de-
recede Hey alınmıştır. . 

Seçime hu gi.ln de devam 

edilecekliı·. 

Diin lıet· ik\ sandığa atılan 
reyler nisbeti yü1.de yetınışi 
bulmuştur. Bu gii.ı daha cok ı·ey 
alııım:ağı umuluyor. 

Soy dı 
Tarsu C. il. Fırkns1 kuza 

heyeti Heisi l3ay Ziya ve oğul-
1nrı Belediye Reisi Bay Muvaf
fak ve Bay Semih soy adı ola
rak Uygur adını almışlardır. 

~Tarsus Kaymaknnıı Bay 
Hıfzı ve kardeşi Mersin Tahsil 
Müf ttişi Bay Rı1.a soy ndı o
larak Ege ndın1 almışlardır. 

a i mahkeme kararını verdi 
Zinovyef on seneye mahkum Oldu. 

--------
Zinovyef ve Arkadaşları Troçki Prenible

riui Gerçekleştirmek İstiyorlarmış. 
MOSKRVA, 19 (Tas .A:ian

~nndan) - Ali mahkeme Zinov 
yef ve Knmenerin idare ettik-

Se · A • • 1 • •1 pılacak \'e karar verılecektır. 
(l vnıcle duyuyoruz l'i yuı· Hattu ıdnre heyelien rnı nı a- U d .., . t ğ" • 

un her YönUnde Hilfili;hmer rmı ek~eriyetlo vermiş olsunlar. l . m ugune1rtmızekve ıs eİdımız . 
· uı·unıı . nı ışe son v ve ınan 1 

Vo b arıınızfanliyetcgeçtiler. nn en acı halın İdman Yur- Yurduna yalnız defterde adı 

leri ~1oskovndn mukabil ihti
Irıl komitesi nza~ının muhake
mesini bitirmiştir. Bu merke
zin faaliyeti Kirof'un kııtli da
vası görülürken meydana çık
mıştı. Başlıca maznunları 19kişi 

katli dolayisiyle mahkOm edi
len Leningrad teşekkillU Hede 
devamlı surette temas ettiği 
bildiriliyor ve Ki rofun katlin
de manevi ve siyasal cilrilın 
ortnlilığı ile ittihaın olunuyor-

rıı.ına~~unun benliğinin işaretilc du p-ibi Mersin Geneliğinin bi- yazılı Uye.leri değil bütUn Mor-
uğray!~ı yardı~l?~ı felakete =--=-a Hilillinhmer- kolunun sin halkını bağhyacak esasla-

ara yetıştll'ıyorlar vars dil U Ul · 1 t 
l{ } Bu insel .kurumun Me:..Sin bilyilk gayret göstermesine rl ınt ş n mesı. ve gbene odp-
o lt da .. . re" men ıceleri sıcak sobaları an 1 ruznnmesıne unun a 

ı11 1y gun geçırmeden çalış g g eklenmesidir. 
d • n başladı Fal t f lAk t . . başında kanforlu salonlarda ya A k ,: 1. 1. k" y d e c;ı • m e a e ıçın . . . . b" çı suy ıye ım ı ur 
~upa~~11n.nnlara ne kndar yardım ş~yan 7,en~ınlerı~uzın ıraz bu günkil alakasızlık karşısın-

G~~ı ~ilmiyoruz. agır davt·an ıkRlar~ ~r. Af:[" da ilerleyiş değil bir gerileyiş 
UgümUz bir hakikat '14lt " 1 ı a gösteriyur. 

bulunuyordu. Bunların arasm
da Zinovyef. Kmnenef:Fedorof 
Odokinof, Raketde vardı. İddi
anamede Zinovyef'in Trqçki 
prensiplerini geçekleştirmek 
için son gilnlere kadar faali
yette bulunduğu ve Kirorun , 

du. 
Ali muhakeme suçlularında 

isticvabından sonra kararını 
vermiş , Zinevyef , Knmenef, 
Fedorof, Odokinof ve Bakef'i 
on seneye diğer suçluları da on 
sene ile on beş sene arasında 
hapis cezasına mahkum efmiş
tir. 
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Seyhandas çim işi 
f tr~a Başkam Değerli izahat Verdi. 

Seyhan vilayeti dahilinde reyler yüzde 
doksan nisbeti buldu . 

Cunılınri~•t}l Halk F11·- ' 
kası Se\'lwrı VilAyPl He-. . 
yNi R~isi hay Öı·gP. EvrP.ıı 
• e\· lıaruhı ikinci miinh'· . 
lıihlt-rin secimi dolasivl•~ . . 
Tiirk Sözü arkadaşmııza 

lıiilusasıru aldığırnıı şu 

heyanatta hnlu n muşlardır: 
"- Şimdi hesabım hr 

men bildiğim rakamların 
kıvanç verici sonunn al
masaydım şu ~ııda sizirıl~ 

gi>riişeme1.dim._ Fakat lı ·
men haber \err\'İm lı.i . 
Atlaoalılar ikinci miinl~-

hih seçinıiud~ hlğunluğun 
ve milli hakimİ)'el onn· 

lt-hihıltrn on doknı hin 
i k i ~ ii z a 11 m ı ş h i r .. m ii n
l P h i ir ı· t·.'' ~ullauuıış •~·~ 
Ulu Öndt>riuıiz ı\ıatiirkiiu 
bihiik kuruuw ıllan Fır-.. 
kanıız rHımz.-ıh~rinP iUi· 
foklrı rt~~· Jerini 'ermişler

ılir . Oikkatr dPğer ki, 
knllamlan rt· \ lı·r viiıde . .. 
doksan altıdır. 

Bu mikda r hiiı ün ıtiin

yaum soysallığına tanıdığı 

' 'P- ta plığı, biitiin ulusla
rw kullaıtflbilctikleri rev-• 
iP.re iisıiirnliir. Vih\yetL 
miz içinde diğPr ~azalar . 

da ela huna va~m hir 
ruuura tam uiizel kavra- • " ıwti<w ahu-ağımızı muhak-
vışıum v~ kullamş11111t 
.J kak ~ayıyoruı . Adaua 
hir iirıwğiııi yar«Alnıaş bu. nu~rk(~z kazas11111ı kö,·lt~r 
lurıu~·orlar. inı.ilıah ıwlıİ\·•-lr.riu<le. iki 

Adarıanm {höliindiiğü · 
giiıuliir arıh ahmp, arası 

on hir iıııihah şuhP-siuıl~rı 
ke~ilmi ~1 e.1 sli i't~k li yağ

t.lıdık, Akkapı, Ulucami, 
Koca Vt~zir, Tt~pPbağ, Is- mu rla rm ahında pamuk 
tikltll , Kurn"öpr\i \'C gihi ı s l a na n, dize 
Tfırkocağı qtlıuhklarmm kadar hatan çamurlu ova-
l'P. y pnsJa IH rı Sl1 yıl nıışr 1,.. mu içi ıaıfo ~aa t la rla y ii rii-
Diğer üç intihah şuhP ~·erek yaya, atlı sandık 

~indr kullanılacak hiriııci haşırı..ı koşuşau \'t~ iişiiş~rı 
miinlehih rtl)h•rinin tutarı Çukurova Tiirk çocukla

' irmi hiıı yirmi dokuzdur. rırıı hiiliin diinYa öğse 
• • 1 

Bu kHdnr hirirıci nıiin- yeridir. 

·---------------=----------------
Konsey Karannı Verdi. 

Sar Marta Ka~ar Almanlara T aslim Edilecek 
·------...:. .... ~--

Fransız Gümrük memurları Sarı Terk 
ederek kendi hudutlarına çekildiler. 

Cenevre i9 [A.Aj -- 1 

.\lillellPr c•~miy~ti Konseyi 
Sarın 15 Şubattan ılhlrl 

hire kadar Almanyaya 
Leslimine karar vermiş H} 

hunu her iki hükumete de 
hildi rmişlir . 

Sanla bnlurıau Fransız 

güm~ük m~murlaı·ı k~udi 

hudullaruıa çekilmişlerdir, 

Rey plarıçosuna göre 
r~Je iştirAk hakkı oları 

539542 kişiden 528704 
kişi r~y vermiş buıılarllau 

476,890 kişi Almanyaya 
466 ı 3 kişi Slatokonn n 

muhafaıasma, 208J kişi 

Fransızlara rey v~rmişler 
I 2f>6 k.iri uıiislenk if kal 
mış 905 kişi de rp,~·e iş

tirak ~ırnemiştir. 

Mıaır kredi 
T ahuilleri • 

Kahire, ..\.A - ~fısır 

kreıli fonsiye )'fizde iiç 
faizli v~ ikramiy~li talı

,·illerirı 1 - 15 - 1935 
t.arihli kP-'i<lf"sinde atide~ i 
numarC11ar kaza11n11şlar -
dır • 

1885 larihli tahviller-

General İsmet İnönü 
Oku/asında toplantı .. 

ıs ı - ~an Co11rn 
gıiuü s.rnL 10 dn G~u+'ral 
1 "'Hlfll 1 rıö ıı ii o~ u la~ırııla 
çocuk n•liltırini h:ış oku . 
tanm çağırışı üv•riut• lop
laııııya yüzii aşan çocuk 
vrlisi grlmiştir. Geltrnlere 
çay, pisk Ü \'İ, sıgara i k ra ıu 
r.dilcli • 

Ua~ okutan hay Emin, 
okutucu urka<laşlarmı ge 

lenlerH tnmttıklnn ~onra 

çağırılıştaki nıak~aılm nu~ k 
lt1bin hirnaye he\'Plİ tali . .. 
malnamtısi mucillince ye. 
nileuuu~si icahettiğirıi \'~ 

hn fırsattan istifade P.th~

rt'k çocukların gf•ne) Vct

ziyetini ve okulasa olan 
bağlıhğını \"e velih·rin 
01Uuzlarına yiikleıwn VP

zaifirı nıiihiıulerirultm lıii. 

lasaıaıı hahs•~lli. Oc stHlt'-• 
eli:· okulasm hima\e ht·-. 
~· .-ti reisli§liui yiik~ek bir 
Sl'Vgi \'t' .. alAka ile yapau 
ve hP)'elin çalışması hak 
kruda lam hilgi"i huluuaıı 

.\l~rsin savlavı savw hav .. ., .. 
Fi~ri lluıluva sözii tPr-... 
k~lli • 

Eski rtıis lw~·etiııi11 gP.
Ct•ıı 'ıllara cıil özeni hak-• • 
kmda toplu ,.,~ özlti iza -
haua lJnlu"du . ~inıcliye 
kadar ok uı:,sla ~·a pıla n 
ş~fkal ve yardım iıleriııi 

carılanclır<lı. TalimalnanH'
d~ki hı•\' P-lin \' t-'Zaifin~ aiı . 
macMt·ltıri hirfll' hirer oku 
ılu ve sonra hu madd•'
ltwdek i isltığ•~ nyğ:ın çalı 

şahilt-cek z~vallau heş 

\'elinin secilıuHsini te~lif • 
t' ti i. 

Çok samimi ko11uşıarn

lan11 hilimiıul~ ~ t>llİ idar ... 
lıc~yetine ok ur vt>lıl~rirıd~n 
llersin sayla \'I bay' Fikri 
~lulln , KaramauCI hay 

~lerıwt,Ooktor hay ll:lhmud 
Ragıp, komisyoncu ba\' 

Şefik, lulrnfi~~ci hay .\li 
llıza, Ziraaı ha11k;1S11ttla 

hay Ali , okutarılardan 

elen 469, 302 numaralı 

tahvil 50,000 frank 1903 
lttrihli tahvill~rdeu 460, 
302 rıu maralı tahvil 50,000 

frarık 19l1 tarihli tah\'il
lerclen ~5, 180 numarah 
tahvil 100,000 frank. 

i an Irak Ara ,-
Smn Kanşı~hğı için litvinof Ne Diyor . 
----~----------~--~___..-~...-.... 

Sovyetlerin Dilefi iki Tarafı Da mem
nun edecek bir şekilde olmasıdır. 

lJoskov<J, l 7 [.\ .. \] , ı lıHz edilmiş ol,tn LPdhirler 
Irak lraıı ilılilarırıı nıiiza - lu1 r nr. olursa olsuu So~ .. 

k· · r~ t-ılnıt·kle oları uluslar 
~ u f'll m n ~OllSt' \' İ 11111 Ct> 1-. 
sesisdP- Lil,·iuor şu IH~~· a-

nalla hulunmuştur . 

T.-ıkikinize rtrz~dilmis . 
olan nw~wl.nııin P-SHSllH 

ıalılil .-ımeclen •~vv~I şu 

C!hdi si\) ltıuıek isterim ki 

iki tarafm uluslar kuru
mu kon e~· iıw f P.vdi edil 
miş olan \'f"Sikalarla iki 

taraf ruiinwssilleri tara
rmılan burada yapılan 

hevanatlar <la bir cok d .. 
• • 

falar Uus,·:uım da ~ski . 
Osmanlı inıparalorluğu 

il•~ lranm aralar111tlaki 
huıluılarıu le:ıhditliıu~ ait 
olarak <ıklt1lmiş olclukları 

iıilaflcıra isLira!\ P-tnıis ol. 
• 4 

ıluğurıdan hahseclilnıiştir. 

Filvaki ~er.-k 18~7 
L 

tarihli Rrıurum itilafua-
nlf~siıuh~ v.. gt>re~ 19 ı n 
lal'ilıli lsta11\wl protoko-

luucla TiirkiyH, İruıı in. 
giherPtıin iıuıaları yanıııa 

o ıaıuan~i carlık Ru. \'a . . 
hiikuıuPlİ muıuessilleri -
nin dP. ımz:ı~ı \'ardır. 

Ru \'aıiyPt •1ski ltus 
lr.iktluıt>ti larafrnd:rn ~ lli-

ba ''"il \lih Pıhlet ve hav . . 
Fıdıri \'e ve ı lt·k olarak co-. . 
cuk atalarıııclan ha\' Ali .. 
llaılıhıt H~ hay Rif:•l lla .. 
ıu;s S•)çilıuışlPl'ıtir. 

Y ~ni idal'•~ lu• vt>ti ıop 

laua ra~ anılarınd<tu hay 

Fıld·i Jlutlu tıiı·iuci ı•td:ıJ, 

LHI)' Karaıııaıır.ı llenwı 

yeL lıiikt)ntt·l iniı ı lıu ha ... 
l'e~~ti icrayet saik olnıu~ 

olan uwuaCı H~ siyast>L 
ile hic hir alakası olma .. 

• 
<lığını beyana beni nıf>C'" 

bur elnwkteclir . 
Şu haldt~ hiik ômetill 

Irak ilP. lran ~ara~mda ki 
ihtilafuı şu veya hu şe

kilclf~ halledilmesi il~ hiÇ 
bir ah\kası yoktur. rıus .. . 
lar kurumu koııseyiuiıa 
ıliğ••r ~zasınuula iiıuiıl 
etmekle olduğum halıh~ 
elerim ki hiikt\metim ttıı 
ihtilAfın iki l<irafı d:t 
memnuu eclecHk hir şekil
dH ve nusfet dairesintlr, 
halledilnu~sh· l~ alakadar ... 
dır. Taki l~er iki ta r~ı( 
aral.ar1111la me ~cud olall 
dostane ıuiinasebetleı·i \'B 

iyi lomşuluğu iclame ~e 
mulıafaztl etsinler • 

l\1almfıdürleri 
Arasıı1da. 
T.ı rsus malmfüJlirii He ... 

ceh Vı·~a le'l .-· mrirıt" ah' .. 
narak 'eritıt~ Biga malu•11 

cllirii Vdahi, Big.ı maluıii"' 
ıllirlliğiint" Gin soıı ııwr-

1\•'Z nıalıııiidül'ii Saiuı, 

K,, ,, : ı ı, l ı ı ı ı a l ı ı ı ii c t ii r 1 ü ğ ii ı ı 1~ 
K a va k l ı nı a l ıı ii li ti rii A li 
Hı la, Kn raCJ"ilJ maluıi'l .. 
diirliiğiin ıı Bo1doğan uıiıl 
' lllhliirü Siil ı• \' lll iHt , De~ ... 
mirköy malmi~cHidi .SaıiC, 
Çal 111~ilmihHirliiğfıue ,\1 119 

lafa KtHual paşa maluıii ... 
cllirii Ali Uıza la,·in etlil"' . 

ikinci rei~ ''e bankacı hav nıişlerdir. .. 
u::::::::::::::::::::::;!\ l İ ıh~ yaı~ arılığa ayrıl- ._, 

mışlarthr. Bu ıutan sonra 
cocuk \' ı•Hltıri cocu ~ lartnıu . . 
okutanlara ilcı a\'rı a\· rı . 
göriiştırP-k çuçukları . hak-
kındH arzn ~uikl~~ri bil
gileri aluuştardır. 

Topla rıış Vf> konuşu~ 

çok ötlii v~ f.ıyılah olmuş· 
tur. Y~mi he,·ete lıanrh . .. 
lJaşar~ualar dileriz. 

SİHHAT 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Ci vann~a~ır 
lh~r ue'•İ Ecza\' İ . 

lıhht\'P, v~rlİ Ve .\\' .. ., 

rupa müstuhıer·atı hu · 
l111ıur • 

.;======:::;• 
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Türk of isin Günlük Tel ur af 
HAB[ff l(RI 

Avrupa borsaları 
16 1 935 ,i ı• Loııtlra lıor· 

sa~ı11dcı iizii 111. i r ı c i l' '· ~ 

yumurta llaıuhuı·g hor · 

a"uula iiziinı. irıcir, 1.e) -

tin yağı vtı tiiliiıı; ~lar
sily~ lıorsHsuıda incir , 
Yumurta, Zt~ytin yağı \'e 
YiiH; ~~w -York horsa sın· 
da incir fi \' :t lleruula iti r 

• 
glin (i11ceye gc\r~ ch•ftişi k-
lik ohua n~ıştır. 

PA~JUK - Lh·erpool 
Lorsasıntla Amerikan pa
nıuğu mar· ı lt>slinıi 6,~2 

Uıa )'IS lf>Slimi 6. 79 lent

nıuz lt>slinıi 6. 76 hiriuci 
teşrin f Pslimi 6.65; ayrıı bor 

·ada ~hsır pamuklarrnm 
saka la ri d is ci nslt~ri m a rl 
teslimi 8,62 mayıs ı~sliıui 
8,63 l~mmuz lt~slimi 8,65 
hirineı t•·şrin lP.Slimi 8;60 
Uı)pP.r ciuslııri marl les
liıni 7,68 mayıs l~slirni 7,65 

leuınıuz Leslimi 7,51 hi
riııci L•·şrirı t~slimi 7,47 

P~tıiılir. Fi Hıtlar lı hre ba-
Şı11a<11r. · 

N~,v -York horsasııultt 
IHal'( lPSlimi 12,34 llHH'IS 

ltısliıui 12,43 lHmıuuz t~s
liıni 12,47 bi r iuci lt•şrin 
lP.~lirui 12 , ..ıs s r. ııtdir. Fi
)allar lihı· t· Lrnşuıadır. 

isk .. ııdpri v'~ hor~asında 
~l ısır pa nm kİa ruıı u F. G. 
F. t•ıı 1 · ı· · , ıs Pı ı mart h·s ımı 
l6, 18 llHl \IS Lrsl imi ı 6,03 
~eoınıuz teslimi 16,06 P.y
~\I l~sli u~i ı 6, ı3 F. G. ~·. 
·Şıaıoni cimji suhat tt•sli-
•hi t3 5 . • ı· . , 7 111 :Jrı tes ın11 13, 
78 lf~mnrnz teslimi t3 62 
lctUar· ) . "' ' ' lıh ı~ı .ır. F ıyallar 99,05 

r~ ıçıudir· 

BCGD.:1 Y - Şikugo 
hor·,, 
91 

s,tsırıda nıarl lf·~linıi 

a\ S/a mayıs ıeslirui 91 
a\ 8 leıunıuz teslimi 86, 

4; WırıııipPg lwrsasıu
ıaaart 
ıa l~slimi ı 14 - 114, 3/8 •a,,s l ı· . 
ıı· · es ımı ı 12, 3/4 - ı 12 

31
2 l+) ııuunz ltısliıui ı 14, 

Ya~u ... · ı 14 3\8 s•·nhlir. Fi-
L'· .huşt•I h:ı:r11wdır . 

10
, 

1 Vt•ı·pool ltorsa~r uda 
tiı·t t.· ·r . l . , ııııı 4,tO nıavıs 

esııuı. . 
t .. !ı1I ~ 4, ı ı 3/ 4 temmuz 

. • uu 5 O · ı · ı · F 1 • ı ı / 2 "ı HH ı r. 
YaıI.ır 100 1 l ·. . ı · 

ı H'P ıcını ır. 

t 
111 ,ın Liv~·rı>0oı >or8. 

• • \. 111 tla IBHl'l lt>Slimi 
Jo,03 ııı· . . 
ı ·1 ~ ı leslı ıuı 30 09 
eıhn1 ' 

uz teslimi 28,01 ı /2 

PHILIPS 
Valn~z Radyosile Değil Meşhur (Röntgen) 

Cihazlar1 Elektrik Ampulleriyle de Dünyaya Ün 
Salmıştır. ~tersin Acentası Kasav oğlu Kadri 

----------------------------------------~~-
şilirı~li,.. ~iyat~ar cif pl~la Mersı·n { 
480 lıhro ıcıruhr • l 

Y[LAF - Şikago hor-
1
\ p· fi 

s~~ırula mart teslimi 51 ıyasası 
7/s mayıs t~qlimi 54, '3" 5 \ ·-••• • • •• • · 
t~mmuı l•'shrııi 51 f 3·4 f\.'1. 
P.yhll teslimi 54; ı ·s ~~nl- Pamuk ~~~,.r~~ 
tlir. Fi)'allar 32 lihrH için- lan~ 
rl i r . 

Ç.\ VOAH ··- Şikago Kap11 malı 
1 Koz«1cı ımrlauı borsasırula ıu:ırl tes imi "' 

88, ı 1 2 11rnyıs teslimi 88 lauP. çiğitli 
1 : 2 IPllHUllZ l~slimi 87 \'erli o 

1 1 4 s11nlılir. FiyallHr 56 Susam 

libre icintlir, 
• Fasuh·a .. 

ARPA - Şikago '•or · Nohut 
sasuula oıa ı·t tesli 73, 3-5 \l~rcim~~ 
nrn)'tS t~~linıi 76, ı 2 serıt· Kus \'enıi 
ctir. Fivatlar 48 libre icin- 11 • • 1 

· • Btım c arı 
di r . 

l 
Cellik 

ıtanbul boraaaı y' 1 r ç k r )"' u a u u < .. a 
17-ı 35 ele arpa birahk , .ı 1 

t\. s. 
55 
54 

53 
52 

2-75 
2 50 

12 

9 ıo 
4 50 

8 

6 50 
4 

7 

3 
3 

50 
flO 

2ô 

50 ., ·"'nauo 
3 kuruş :i7,5 paradan 4 
l\uruşa kath r 30 lon, huğ- Acı ç~k irtlt!k i~i 33 

day sP-rl 4 kuruş 20 pa- Toz ş~k~r 38 25 
radarı 4 kuruş 3l,5 para- KahvP 
ya kadar, Y nmuş!ık 4 ku - Ça ~· 
ruş 30 paradau 4 ~uruş KHlay 
35 paraya kaılar, mahlul Halıar 

4 kuruş tO paradan 4 kn- Arpa .\natlol 

ruş 16,5 paraya katlar » \· ~..ıi 
1399 ton, k~p.,k 2 kuruş Pirine 
20 paradan 7450 kilo Zt-ly- • 

Kara hiih~r 
tin )'a~ı t-'kstra 34 kuruş-
tan 843 kilo, birinci ye· Nişathr 

100 
240-~iiO 

l 88- 190 

90 

B 5o 

3-18,75 
15 50 

85-86 

16 

:tieklik JI kııruştan 32 ku- llısır tları 2-87 ,5 
ruşa katlar 679!l kilo, ikin- Çav.tar 2-87 ,5 
ci yrme~lik 30 knrnşt;Hı ::::.;,!ek r 20 l..ira .ıo K . 
15479 kilo l ftik anamah •1 l) e<~n~hi ~3 L.ira 
62 kuruş t5 paradan lllo )) b ,> çuvalı 20K. 50 
~ ilo borsaıfa muamele gör- Rıığclay y Hrli ~fl 
uıliştfır · Limon tuzu · ı il 

16-1 35 ılP ihracal ıll· 

IUHllll~tır. • 

İzmir bersaıı 
17 l-35 tle borsada arpa 

4-4,65 kuruşları 2600 çu
val, arpa li:.t:ıra 3,875 ku· 

ru ıau lso cuval, nohut . 
4,75 kuruştan 47 Çll\'al, 

hulg11r 6 kuruştan 113 çu 
\'id , pamuk pr~se birinci 
hazır 57 60 kuruştan 319 

hal~1 a, p· ı muk prese ikin
ci hazıı· 55 kuruştan 8 

hah·a, pamuk ÇPğir<h·ği 

2,60 ku roştan 500 çuval 
satılmıştır. 

Sal.Hınsafı z~yıiu \'. 25 50 

ikim~i 23 
incir ·od~n ı ı 

ine•~ K~p~~ 2 
·------·----· 

Barsa T ılğraf lan 
.............. ... 

lstanhnl 

17 - 1-935 

Tlir~ altunn 943 

isterlin 

Oolar 

Frank 

Lire& 

618-75 
78 89-30 

12--oa 

9-28-17 

idman Yurdu Reisliğiııdeı1: 
18 1 935 Cuma giinii Pk t•riytıl hasıl olııwılı. 

ğııulau korıgr ... miz 21-1 - 935 PazHrft>si ~aHt 16 ıfa 
yapılac~-tktır. 

Yurtlu arkathışla rııı gehw·lt-ri 

Tarsus tapu memurluğundan : 
1'aı·susun .\yuaz halaklağı UW\'~1i1Hle (Şark:ın ç:ı -

yı SHcltJi ve Hasan ağa kÖ)'iİ arazisi garbeu tnltliye 
kanalı ve cleliminnet köy arazisi şimalt>n Çrıllilkeli VP

dPliminneı. köyleri ~·olu Ct'ntılurn ka~·a kum lf>p ı·lt'ri 

ile ruahclul) (62:i2) hektar vn yinP. karahucah rııPv

kiirnle (Şaı·kan Vf~ şi nw lnu ~ ;Jl p ıııusa la \' f~ l:IHcr l:ı li p 
~o~a kaualı garllf~u ciııci Ş . ı ı :lul çifli~lerilt~ tldimiuuet 
ve piriee köyleri arazi~i cP-uıılıtrn dıol imi ıı neı, çata 1 kP.li 
vt~ abclalk u yusu köylf~ri ı ara fla rilt~ ıaıahclu L (3068) lıP~ .. 
tarki: Ct~nı:uı iki kıl:Hla (9304) hHklar hatakhklau hii • 
kt'11uetç~ kurutulmuş ara-1.irıin lıazirn~ namına tapuya 
ratltı \' C~ haziııe 11amına ı epu VPrilmPsi h.tkk11Hta Tal'· 
sus Mal miiıliirliiğiiniln L 2- 1 - 9;15 gönclmni \'~ 
87 , 65 11uınaralt mliz~kkt•rt-silP. hilılirilıliğiıuleu 24 KA. 
s ·rni 935 inci P~rşr.mlw ~iinii ıalıkik.aı \'e keşfiy 3 L icra 
etlilect~ğidtm lasarrur itlılias111da bulu naularm o gün
de tapu idar~sine miaraca tlları ilan olunu,. . 

1 l l N 
Mer•in Askeri Satın Alma 

Komisyonundan : 
ı~talai~~ Da~ .\la~' 1111n 104400 ytİ 'l ılört hin dih·t 

yiiz kilo arpa ihıi~· Hcı açık Pksilımey•• koııulm11ş lur. 

ihale giinii 3 Şuhaı 935 Paı . .r·tı> , i g;İiıiidiir. Is· 
le~lilerin evsar ve ş••raİlİ aıılanwk İİZt>f'H her ~iiu ;~ .. 
lahive Askeri Satın Alma koıuisyoı•uııa miiracaatları . 
il~n olunur • 15- 20 -r24-29 

Meran Çankaya rnektebinden ; 
15 6-931 Giiuleri n~ ı 89 umum v•· 1 hususi 1111-

marah ŞP-hadelnameıui ~aip f'llİm, \' eni~ini alt.tcağuu
clan ~skisiııiıı lliikıuii kalmadığını ilaıı P.clt•rim . 

OHH.\N 

Satlık Bahçe Halinde Arsa ve Kulübe 
Mersinde Hastane caddesinde Rum kaln·islanı bi

tişiğind4~ iki hi nwtre murabbaı gP-nişliğinde içerisiıııle 
hir kuliihr ve bü,·iik hir havzı mevcut Limon. Por .. . 
tşkal , Maudarina , Yeni dlinya , ş~rwli ağaçları \'0 

Oziim a~malarile brzeıımis bir kıt'•• arsa acrle ~allık11r • 
ŞPhrirı t~n giizrl ~·~rind•~ hulu11a11 hu ~·eri almak 

isleyeuleriıı Taşhanda clörl nuıuaralr dairt>cle O.ı va 
Vekili Hay Faike miinıc:aal etmeleri, 3 - 1 O 

DOKTOR ffij] 

M. Remzi Ülker ~ 
rn:ll Her g{Jn •aat 15 den 18 e kadar ~ 
l!::! llaslalarıni Yoğuf'l pazHrırnla Diş tahibi U!!J 
~ Ba~· Hahif'iu mnayenelıaııesiude~i hu usi dai-fmJ 
~ resinde kabul ve h~davi eılPr. 1-30 fiğ] 

l§YiJililimlilililililiJililiJ 
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Ağrıları ve soğuk algınlığını geçirecek 
bir ilaç isterken, daima bu ~ozleri ha
tırlayınız: AlacaOınız mal, hakiki olmalı . 

- ir ! . 

Uzun bir rnüddetten beri ;\,·cupa te
rekkiyatını tedkik için 11 ransa ve Al -
manyaya gitmiş olan J)oktor ()peratör 
Bay mahınud Ragıb Develi, şehrimize 

dönmüştür . 
evvelce olduğu gibi birinci sımf Dahiliye MutE-hassısı 

. Dr. Ba)7 Abdtıllalı 
ile eski muayenehanelerinde Hastalannı kabul ile mu· 

ayene ve tedavi etmekde ve getirdiği son sistem alat 

~. ~~~~\~ 
'i!1-~~)~~ ~~ 
~. 

~~--, 

·. 

Nö~etçi Eczane 
Bu Ahşam 

~:·· Kulak, Burn·n, Bogaz~ 
~~1j . ~ -
~ Hastalıkları ınütehassısı ~ · y [ H 1 M [ R Sİ H 

1 D O K. T O R. ~· 

Nüzhet Veysi ;e; 
·~ ı 'J.. Hastalq.rını her gün saat on beş- ~~, 

~i den sonra diş doktoru bay ahirin h 
~~§ yoğurt pazarındaki muayenehane • ,e
~[ sinde kabul ve tedovi eder. 
~ 6 ;)0 
@~IL~· ~ .,..~ {~~ ... ~- ~"!\ f"' e ._n.,._.._5. • k-.ı~\(,~ 
~~ , m: . '·''··--~~;.~- ''"" ~ 'a, JZ::. ~~):!'• -· ="~ T t1 -,, ' -~ ji)• <~! '~. t, ~. _. b{! ~ ,....: 

. "d ·' : . L ·' • ·• 
~. ,tf '!:::w/ • ·ı~-. ~ .... '-.t ·· ~:' :. 

Soba Almadan Evel 
ılınç Kamil ve mah· 

tamları ticarkthanesin • 

den arayınız . 

Yeni Getirdigi 
Yerli, Belçika, Fransız 

"' 
malları sobaları CJe fiat· 

l arı görünüz. 
ı -) ' ... 

... ' . - "6···:·ı . ~- ., 
.. ·- """ -~---· :a~ - ·- ·< • . ·~ - .. ~ 

Nüshası 5 kuruştur 

Abone\ Tü rkiye llariç 

Şt ıaiti ( için için 

Senelik 1200 l'r 2000 Kr. 

Allı nylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

lfü aylık ıoo yoktıır 

GUnii gçmiş sayılar 20 .Kr. 

eı-----...ı--~, ..... -----
. 

ı ··~· <••o-·•••: 
; . Yeni ersin ı1atbaası i 
ı • mücellithanesi 

1 ! Eskiıuiş, parı;al ;ı ıı- i 
1111~. r,•rsııdı• ~ııapia- • 

. 1 • 
rııı r1.1 ı~H ~"· r·a maı c .-. ~ 

1 
. .. .... 

• ~" idma~ırı ız. llr~ııu q 
• !"İZt~ lftzııaı olıır. l\ itap • 
e.• • 
• lanııııı. dt·r1t·rlt·riııhi, • 

• uıİİ('4•1liıh:u 1 '1•1İZP gi}ıı-

dtırİ ııi z . • • llt'ı ' Ut'\'l i İtap \'t~ • 

ıhAl\ı rlt·I' şı~, zarif ııw ı 
• ıiıı VP ~ ull:ırıı~la ola ı 
~ • 1 . ral\ el\ ..-rnr. • 
•!• • • ... . 

ve edevat ile lazım gelen Cerr:ı h i Ameliyatı · 

~=:d•rıar~ ~.d~ Yurttaş! 
1 11~;,~ı•s~~'~ialı~i~·~.Pııı .. ı;:ı .1 bil~"{;'::ü: c:';;;~:r:;t~ 

$+0 • 

Nisa i.YP ()})erat()rii Dc>l<.tor 

VAKUP 
lnllzrt.H .h:t~ ii ita ~·c·ı Fı · lııtıi Pft•ııdi~ P ıııi'ıı·cıc~cıal rSiJ 
ı=! t ıl!!I tiğini düşün : rnuec 1fi11... ;;;;, 1 

l!: ll!!J \lilli i~ti ... al v~· 

~~~~@JjmfmJmtmlmlfilli!!Jmlfffiil la Sa!Tll f CPlııİyPtİ 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
19-1-935 Cumartesi günü borsa satışları 

ilıalm cins Nereııhı Malı• ulu MlKfARI p , 1 ŞEIUİT Olduğ u &:-o. J[. 

1 . . 
Arpa 300001 3 ~6,2[) \1. v. ~ l giiıı z, 
Ca\•daı· 30000 •l 6 >), 

• 
,, ,_,o ., ., 

Nolınl 50000 4 62,f>O \la l(a z:ı l ı a ztı · 

Çavdar 15000 3 
\iV ,. .. Z . . l n gıı rı ... 

,. aoooo :1 ' . •• 

ROOOO ., 
" 

. , . . •• 

lsı:ı rıhıd \ · ft,s 1\o\:ı iinıvı·ı·-.ıit ·I • ·irı l ·ıı · l ıp 'onıal 
Vt~ ;ılııı:·ıı~ad ı t.ı!ı=--il f• lıııİ~ \'ilı) . !i~ t· \«' C ·•rı·,ılıı ,1 .. 3 i .. 

~1 ii l lı ;ı ~ s 1 s 1 • 

,\4lr•t1s; \oğııı· ı p·rt.an llasıa n r. <~ıd h•s i ~n ı-3 
kf ndi "' iı ılı• T' I· foıı : 6+ 

.. . . - ~' _,_. ~-- ....... -
..... ,,. .... ~~. .1 ·~ 

TÜC 
T 1 

~ :ı ~ğı ı: g.,.,. ı 111·ı·u ı 1.ııı '" ""k lıu,.usu nılaki 11· 

tiıliğ ı.ıi 1111. • ı { ld, ı l•• ·ıLıı · ı ~ ııw~lıııı· a~<'ılar . ları Ba)' 

Bolulu hPcı·p ""''''.\I hıır:ı~a c .. lp 'Uik . \'t·ıııP.klPrtfP. 
ı·rı rıf'fıs v ·• i! l.ır \'P .-ıı ıazo ~"lız"lef' kııllar11lmakta \'P. . . 
t ahldıı\ ·ılııııı l ırınil :ız:ını i IP"'!~ilal !!;; .. ı .. rilıul'kl~clir. . . 

llafı ad.ı Cuma Vt' Pil'wr ~ii11 IPl'İ t\:11. knlühii şefi" 

l t•llf tirııwhl t·dir . 

8 - 1 o 
,,. .. 

' ....... '. . 

ffi!I Doktor Ali Bedri ~ ! lzmirden gelmiş mauyenehanesinil 
•~Kışla caddesinde 82 inci sokak k6-~ 
fı§Jfesinde (8) numarada açmıştır. I~ 
ii!iJ lla~talarıııı g"~" giiııılliz lıPr ~:ı:ıl kalıul ~·lı·r~ 
mfmf@ll ' ~mll@J~~J@H@J~~ 

Yerıl l~er,ln Matbaası - ,Versin 


