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Kayseri Fabrikası 15 Mayıs'da işliyecek. 
limanda telaş uyandıran hadise Atatiirk'le Macar .. Yugoslav ihtilafı 
bellin vapuru anbarında yangın çikti. İbnissuud Arasında 

tel yaziları .. acar DıŞ iŞler bakani be~atta bulundu. 

Yangının Sebebi Belli Değil. llasar mik· 
darı Bu Gün Tesbit Edilecek. 

Tnhta cUlQslarının yıldönu .. 
mil münasebetiyle Arabistan 
Kralı haşmetıa Abdlllilziz İbnis 
suud Hazretleriyle Reisicumhur 
Kemal Atatürk arasında şu tel 
yazıları teati edilmiştir : 

Evvelki gece Limanda bil· 
YUk heyecan ve teHiş verecek 

bir hüdise olmus ve Mersin 
halkı bir vapurun. acı acı çal-

dığı fasılasız imdad dlldUğUyle 
uyanmıştır. 

Yunan bandıralı Delfin va

Puru ayın ikinci gUnündenberi 

Yük almakta idi. Dün de geç 
Vakte kadar yilk almış ,.e ge
ce Yarısından sonra tayfa isti
ruhata çekilmişti. 

Sabaha karşı nöbetçi bir 
nunınralı anbnrdaıı duman çık· 
tığını görmilş ye derhal Kap
tana huber vererek lfiz1m gelen 
~ertil>at nhıınıışsa da duman nn-
nrın içine tıka basa dolduru

lnn Pamuk ve kUsbe balyaları· 
~ın ta alt katından çıktığı için 
Uyuk hi r tehlike ıneycud ol
duğu görUlmii\ bir taraftım 

~f ars(~y,rez 
• • 

İlk defa olnnı k Berlin 
radyosunda çalındı 

-t-

Uı BERLiN, 20 (A.A) Berlin 
Şa Usal Radyo merkezi dün ak 
~· ~1 Napolyon ve ] 9 uncu yüz 
l 1 hakkındaki koııferans vesi 
esiyl .11 l' e ı { defa olarak Marsey 
ez nınrşını çalmıştır. 

d Alman Radyosunun yılJar 
aııheri e . .. l . t da . . n orııınn neşrıyn ın 

f n bırıni teşkil eden bu kon 
;~ans Fransız ihtilalinin varisi 
lip Polyonu hanedan fikrine ga 

81 1~elen ulusal fikrin yaratıcı 
esae Uncu yüz yıhn fikri mü 
eid 8 ve nıodren devletin mu 

1
1
tlarak gösteııniştir. 

"end onf ernns sırasında Betho 
lın en muhtelif parçalar ça 

nııştır. 

italya Habeş 
İhtıtafın T("dkiki 

Tecil Edildi. 
ve ~~NEVRE, 21 (A.A) İtalya 
larihı?beş hUkOmetleri 1808 
lltadd 

1 
• andlaşmnnın beşinci 

elan d esı esası Uzerine doğru
\'an. oğruya müzakereye de-.,. etnıe . 
~ltıd yı ve müzakere esna · 

a YP. • 
ltıası i i ~nı... htldiseler çıkma-
Vernı ç .n hızım gelen talimatı 
tikle ':Y1 nıektubJa taahhüd et
knns:ırı_den Uluslar kurumu 
fının re~ h.nl~·n. - Hahec:ı ihtilf' -
tısına kılunı hususi toplan-

a Resmen te'cil etmiştir. 

s6m\ürmiyP- çalışılırken diğer 

taraftan dn acı acı imdat dii
dilkleri ç.ılmınıya başlanmış 

Liman Şirketi memurları ve 
diğer vapurlardan gelen tayfa

nm ynrdımiyle diğer anbnrlara 

sirayet etmeden söndllrUlmilş
tUr. 

Vapurdaki malJar Şa~-ıti 
mi\essese8ine Aid ve sigortalı 

bulunmaktadır. 

Sabahleyin erkenden ala
kalı olanlar vapura giderek ilk 
tahkikatı yaparak anbarı ka
pamışlardır. Bu gün açılarak 

ne kadar malın hasara uğra

dıfı ve yangının sebebi araş
tırılacaktır. 

Yangın da bir kasd eseri 
olmayıp ka1ııen atılan bir si
garadan pamuk balyalarının a
teşlendiği tahmin ediliyor . 

ARABİSTAN KRALI HAŞMET 
LÜ ABDÜLAZİZ İBNfSSUTD 

:Mekke 
Tahta çık1şını1Jn yıl dönü 

mli münasebetiyle 1.atı haşme 
tanelerini kutlar ve özel gönen 
ciniz ile dost milletin ge11liği 
için beslediğim dilekleri katı 
nı1.a sunarım . 

KEMAL ATATÜRK 
TÜRKiYE REiSiCUMHURU 

HAZRETLERİNE 
Ankara 

Tahta cülO.sum inünasebe 
tiyle vukubulan latufkar tebri 
katını1.dan dolayı arzı teşekkür 
eder ve ?.atı devletleriyle TUrk 
miJletinin refah ve saadetinin 
devamını temenni eylerim. 

ABDüLAztz 

Kayseri Dokuma Fabrikası 
makine dairesinde montaj bitti. 

Fabrika Tecrübe iıletmesini IS 
mayısda Yapabilecektir . 
---~ 

(Tas) Ajansının muharrirle
rinden biri Kayserideki men· 
sucat fabrikasını kuran Tllrks
troi'in mUdUrU Kolotaraf ile 
şimdiye kadar yapılan işler 

hakkında bir milHlkatta bulun· 
muştur. 

Bay Zolotaraf muharrire şu 
mnlOmatı vermiştir : 

- Şimdiki halde makine 
dairesinde montaj bitirilmiş 
gibidir. Bundan maada pamuk 
depolarının amenajmanı da so
na ermek ü1.eredir. Demiryolu 
hatları da yerleştirilmektedir. 

Sn mecraları ve kanali-
1ıısyoıı ameliyatı da tam bir 
faaliyet halindedir. 

Turkstroi evvelce dUşUnü· 
len dokuz buçuk, on bin ton 
Sovyet makinesi ü1.erinden 
6,200 tonunu teslim etmiştir. 
Diğer makinelerin tesellUmilne 1 

Ankn ra Temsil Akade· 
si Müdürlüğü 

Ankarnda kurulacak olan 
Temsil Akademisi müdilrlüğil 

ne Kültllr Bakanlığı Genel mil 

fettişlerinden Bay Reşad Nuri 

nin tayin edileceği gelen haber 

lerden anlaşılmaktadır. 

de fıınliyetle devam edilmekte· 
dir. Fabrikanın elektrik san

tralı için ilk turbo gcneratör 
de gönderilmiştir. Vakti gelir 

gelmez hemen yerleştirile -
cektir. 

Turkstroi idaresinin fikri
ne ~öre, Kayseri mensucat fah· 

rikası tecrübe işletmesini 15 
Mayıs'ta yapabilecektir. Çiln
kU faaliyetin lrnsnfetiııe ve iş 
bnşmdn olanların gösterdikleri 

gayrete bakılırsa, bu yakın ne· 
tice hiç de yanlış bir tahmin 
sayılama1 ... 

Geriye kalan diğer butUn 
makineler de ikinci kanun a
yında TUrkiyeye gönderilmiş 
olacaktır. Ancak bunlar hari
cinde daha hafif makineler var 

dır ki onlar da Şubat içinde 
gönderilecektir . » 

Bir günde Dokuz 
Zelzele 

İSTANBUL, 20 (Hususi) -

İstanbul Rasathanesi diln lstan 

bulda beşi hissedilmiyecek ka 

dar hafif dördU daha kuvvetli 

olmak ilzere dokuz zelzele kay 

detmiştir. 

Avrupa zimamdarları macar Yugoslavya 
ihtilafı müzakeresinden çekiniyor/arını ? 

- ==----====-=--
RUDAPEŞTE. 20 (A.A) -

Macar teigraf ajansı bildiri
yor: 

Macar dış bakanı Bay Kan
ya Cenevreden hareketinden 

evvel .Macar telgraf ajansına 

beyanatta bulunarak Cenevre
de elde ettiği intibadan dolayı 
memnuniyetini hildirmiş VA 

demiştir ki : 
« Buti.ln Avrupa zimarn<lnr

larmm ~Iacar Yugoslav ihtilfih 
hakkında her turlU mü1,:ıkcre

den çekinmek arzusunda oldıık
larıntı artık hiç şJphe yoktur. 

Mesele haHi açık kalırsa 

ikinci seçınen seçi mi 

ikinci seçmenlerin 8eçimine 
bUyUk şenliklerle devam edili 
yor. DUn de Camişerif ,.e Bnhçc 
mahallelerinin reyleri alınmış 
ve rey sayısı memnun ohıııacnk 
bir dereceyi bulmuştur. 

bu hal barışın teşkili için olan 
knrışık işin tnhakkilmUnU da
ha güçleştirecektir. Bununla 

beraber uluslar derneğinin ol
duk~>.a knrışık olan teknik sis
temi meselesinin şimdiden knti 
surette kapanmasına imkan 

vem10miş ve biiyilk bir hacım 
teşkil eden Marnr tebliğntmuı 
H\yikile leılkiki için milhlet 
isten ıncsi \b:Pri ne ulu sin r rler· 
neği konseyi mutavn5ısıt bir 
tarzı hal seçmişti ı·. 

~foeur hHkOmoti Cenevre 
tecrUbelerine dayanarak şim

diye kadar takib edilen itidal 
siyasasının takdir edilmediği

ni ve Yugoslavyada bu mese

leyi Avrupa siyasasında gittik 
çe rlnhn ziyade kendini göste

ren tnmayftllere uygun olarak 

lınl arzusu olmadığım zannet
mek için hiç hir seheb görme
mektir. 

Löit Corc Gene Sahnede 
lngiliz Ökonomisi için Konferans verdi: 

LiJit Corc fabrika amelesinin toprak işine 
Alışdırılmasını Teklif Ediyor. 

LONDRR, 20 (A.A) - Löit 
Corc dUn Gal eyaletinde tek
rar söz nlarak bu defa çiflik 
sahibleriyle kUçük çifçiler Ö· · 

nilnde söz söylemiş ve bilhas· 
sa halkın bUyilk bir kısmmm 
maneviyatını yavaş ya,·aş tnh· 
rib ve ulusun hayat kuvvetini 
azaltan issizlik meselesinden 
bahseder;,k lngiliz ulusunun iş· 
sizliği milzmin ve tedavi edil· 
mez bir halden başka tnrlü O· 

lnrnk teU\kki ettiğini ve bu ha
le ne serbest mübadelenin ne
de himaye ulusunun bir çare 
olabileceğini söylemiştir . 

Müzeçevirgeni 1 

Dün Araşd ı rmalar<la 
Bulnndu . 

Adana ~füze çevirgeni Bay 
Yalman Yalgın dUn Mersin'e 
gelerek eski eserler bulunan 
yer~eri tesbi_t etmiş ve alftkalı 

'olanlarla buna dair konuşma
larda bulunmuştur. 

Yalman Yalgın öğledenson 
ra Tarsus'a giderek bazı eski 
eser bulunan yerlerin kroki ve 
fotoğraflarını almıştır. 

ı..mt Corc faideli büyUk ba
yındırlık işlerine girmeyi tav· 
siye ettikten sonra işsizlik ile. 
reti yerine yevmiyelerin ika· 
metedilrliği 1.nmanlarda ulusun 
satın alımı kuv •etinin arttığı 

söylemiş ve nzerine <lilştuğil 

takdirde 30 yaşından gene bir 
adamın öğrenmiyeceği hiç bir 
yeni iş yoKhır sözilnil eklemiş. 
ti l' • 

Löil Corc, fahri ka amelesi 
nin toprak işlerine alıştırılma
sını teklif edecek kadar ileri 
gitmiştir. 

Adaı1ada 

İki gündenberi Borsa 
da muarnele oln1uyor. 

ADANA, 20 Dlln ve ev-
velki gUnler Borsa'da pamuk 
alış verişi hemen hiç yapılma~ 
mıştır. Yalnız eskisine göre çok 
az olmak Uzere koza satılmış
tır. Koza fiyatı eskisi gibidir. 
Pamuk fiyatlarında da iki glln
denberi muamele olmadığından 
son satışta dilşUklUk olup ol
mıyacağı belli değildir. 
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Seyahat Notları 
~ 

: 'Yazan: 
: DR. MAHMUD 

Adananın pam_uk ihracı. 
Bu Ay Başına Kadar 51352 Balya Pamuk Çıktı. 

Roma - Paris uzlaş· 
mal arına dair bir fikir 

Roma . '•() (.\.~ ) -
Fnşist f.,ctPr ısyonmıu n çı 7 --

Dünyanın en büyük kanser miiessesesi radyu 
man mucizeleri=bizde satlıkyurtlarımız 

Adana Fabrikaları da 10645 Balya 
Pamuk işlediler. 

karılıjl;ı El >h· ~~·'l.Pff~~iıı-
dıa Lngic l~uçPUi, L:\valın 
l\ouw~·a gtıl11H~si11den öııcP. 

KurstarJa ôğl~d~n evf•l t biri hii~·iikliiğiindeclir. Ge· ~-------·cız•9911-----~ 
Rn yıl Çuknl'O\'arııu ö 

kom•nıik v~ t~rim işlt'rİn· 
deki i ~· il iği P \'t nç \'" r~
cı• k hir duruıuılutlır. 

)0,000 hal~ .:ıdır. Bu is
lok un )Hl'ısı :\danada bu 

haşhyar<lk nı.laşm:ılarııı 
ameli öğlP.den ~orıra da niş bulvarları \'P ço~ ca· 
nazari d~rsler verilir . zih bir nwdhali \'ardır ki 

imznsuulan ~ourn bit~n •;e 
Fr ıusa -h.d\'a arasmciaki 

doğum vakaltırı ekseriya hnsta daha girerken ma
~fCP olduğund~uı kursa nevi hir tesiri~ i~1 ili~ his 
de\am edenler nttbetle 

1

1 edehilir. 
her giin beş kişi lıasta; Jlat~lcli~·ö haslahanesi-
hauel~rde yatnrnktadır ·. nin sağ ve sol cen«italarm 

Dııytluğnmuza göı·tı .\ 
danaum pamuk v~ baş~ a 
\"P.rimler H~ Lunlarm clı. 

l u nı n a ~ ta ti ı r . . \ ~ r ı ca A d a · 
n.ıllnki \Prh fahri~aları 
IUPlll yirıtı gi"ınltllllt'C~ ka 
dar saıtn Hhhğı p tıuuk 
4la 2, 128,98:t kilo 10,645 

bah~Hlll' 

., 
ökoııonıi ~ nıii ıs:ıst· lwtlt-ıl't' 
dair olan co', lf\ka nyao-

• 
elırıcı rı porı.ıjını hitiriyo'· 
B·ı yazı iki memlt>kP1 al'""" 
~ırıd;ıki dos1luğorı tazP-lrıı ... 
lllt-'Sİ' iP grt>~ Fr•"rnsa 'r. 
g•-n···~ ltal~·atla hissolunaU 
11ikhi11liğiui whariiı tıllİI'· 

Pari~t.P. bir çok clogum c\a miiteadctit ş~fl~r tara- ~arı~·a çıka nlma hulu nuşu 

şö~ ledir : 

. 
Pam11kta11 h.ıs~a Ada · • 

n:ıdan dışarıya çıkaı·ıları 

tahıl dunımu el(• şn~ ı~

hasu~haueleri olttu~u halda fımlan her gün hir çok 
haslalAr Polikiliniklere arı ha~ıalar amPliyal yapı

gihi Jılicum ~diyorlar.. larHk ha\'3thtr kurtarıh-• 

\1ev!ı'İm başlarıgıcırıt'.htn 

a ı hiriuci kaırnn 934 
<l ir : IUPklf>dil' , 

VP her tiirlii clogum va-
kalarını bnraı1a görmPh 
uıiiuıkiin ohn·or . Kursa .. 
devam eden doktorlaı·a 

hir ay sonra kursa devam 
Plliklerine dair bir vesi
ka tla v~rili yor . 8P.n dt~ 

tJu v~~ikayı uldı~tarı sorı· 
~ 

ra hastahanelerin cerr(lhi 
klınikleriııe de\·ama haş

ludırn. 

c .. rralıi kurslar parall 
,.,. IHH'aS•Z olıua" lizı·r~ iki 
"ı~ı uHlı r. ~•··· c.u ı i kısma 
th-· vauı ell~rılerin sayısı 

pek çoktur. Kırkı mii teca
viı ha--lalıarn~nirı hiitü11 
ccrralıi kısııul.ırauıla h~r 

gün miileatldit. ameliyat 
yapılıyor. 

Paris hasltıhauelr.rirıdH 
c~rrahi kısma büylik r
henımi~et verilmiştir. 

Tıh fakiiltesind~ her 
gfl11 hiiliin h:l,tahanelerde . 
yapılacak olan H meli ~·atın 
li lesi "•eril'nekte ve arzu 
(ldenler hu ameliyat ya~ 
pılırken hazır hulunnıak

tndırlar. 

H~slalıanelere devam 
için uzun boylu üziintii
lere \'f~ kırtasi nıuaıuel•·

IPrP hiç ihtiyaç yoktur . 
Ecnehi doktor olduğunu 
\'e kayd vesikasım göster 
mek kAfidir . BodlPk ve 
Tarnige gibi hastahanf>ler 
lt•nıa mt>ı• doğu nıa ha~re

dilmiştir. Oiğt'r llaslahaue 
ı~r de taba l>etin hiiliin 
şu besi fi zerinde ıştiğa 1 
Pdili~·or . 

ll··lP hıı nlar'h n solpP
lİt•r htı!'t ı haotısinin kHf)

huhğı saha Mer8tnin üçte 

yor insaniyet~ tam mana- giirılemesi11e kadar yalmz 
3 l -- 12 BucP.lli L 934 \'ılı ic,· .. . 

~iyle hizmet erliliyor • 
Oiln\·anın hic bir tara. 

" .. 
fında rad~·tıııı hususunda 
ıelugi nliği hulu nmayan 
(Kanser mfae.sstı~tısi) Fran· 
sa icin iftihara ~ayan hir 

.-\darıaduu tltşarıyu çıka 

rılan pamuk 10,270,400 

kilo olup 51352 balya -
thr . 

9 :14 giiul~-

uwcine kadar huğıla~· çı
karımı 9,9HO.OU0 kilo, 
.\rp:ı 6,739,932, Un 4, -
-l97 ,787, Yulaf 3,702,876 
\'t} Yapağı da 226,485 ~i. 

loıl ur. 

risirnle Fnınsız-Alıua11 
ticartıtinin. ıwk az olduğtl" 
rıu 11ö~h1rnıtıkln ve arHla-,., 

.. . 
miies8esedir . ~liileaclclil 

ronlken ve radyum nrn -
kim~leri hir cok ~anserli . 
hastaların tedavisine uğ
raşılı~·or. Bu iuiiess~sede 
iki huçuk iıc; gram aAır 
hğmtfa ra•I~ um madl"ni11i 
havi makiıu-lt-r ~alışmak .. 
ıadtr ~i kıvmr.t itibttl'i\l-~ . ~ 

111ilyo11laı·ı cışma"laclır • 

Bu ~ayı~·a gör•~ ilk k<\. 
nun a,·mda 9212 balya 
çıkarıl;ııışlır. Bııııdan lı:ış· I 
ka 31-- l 2 -H34 ele Se)'. 

han vih}ytılintleki pamuk 
isto"'u da 6,000,000 kilo 1 

Pamuk dtığPrleri piya~,. 
parlağı n l 5 -5 ı, kapı 
malı 53 - 52 koza 10-9,f> 

k uruştatlır. 

Dış Bakanlar Arasında 
Roma Anlaıması Ye Balkan Misakı Görüşül~ü. 

rad.tn tlaha milli gunanı- Balkan andlaşmasının Rama anlaşm~sına 
mu artırantk teı11a~ t!cle- karşı vaziyeti tesbit ediyor • 

lluratla bir noktaya islil-

eeğim . 
'fiirk. hasl.cthanrleri \'e 

bilhassa A 1ık ara niimuue 
hastahanesi de .\vrupauuı 
mı ileri sağlek yunlları 

dert'ce. iınlellir. 
.\rık:tranın hAkim ve 

yiiksek hir nwvkiinde hu
lun:ın ileri _ltp va~ılalarını 

cAmi hnlun~n Türk mii 
essesesi Türk azmini11 ,·ıl-.. 
maz ve kırılmaz ·azuainiu 
meydana g .. t.ircliği hii~'İİ~ 

esnrlerllen birisidir . 
llastaharu~ıleki ini.izam 

VP. temizlik kaclar da fpn 
uin vüksek ı~knik vasıta-

• 
larma ve şöhrPtli hot~ala

ra malik olu~u J.t ~yrıca 
bir i(lihar vesil~sicJir. Au
kara nii•ıınne hastahane
sinin mükemm~liyeti ı\ V

rupn h:ı°stt~hanelt~ri ~'ğhriil. 
diiktı>n ~onra daha i~·i kHv 

ranalJilir. 
- Sonu var -

Atina , - Cı•ıu-\Tt'tlt~ 

Halkarı atıdlaşnıası tlt~vld 

leri korıSP)'İrır. l'İ.~aSt-\l t'l-j 
me~le oları Dı~ lşl .. ı·i Ba
kanı ~laksinıos, Balkau 
chw 1 Ptleri nl\ll'it h ha:;l a l'I 

ş~r~fine hir 1.i~· aft•l vtH' 

miştir • 

Zi .\'Hft1llı•n "oıı ra mu · 
rahhaı-ılar g•·ç Vclkh• ka 
tla,. mi'ıza ktıredt> lıu ı 11 ıı

nıuşlarchr. Bu mii1.akertı

lerde Balkan ant\l~şması

nın Roma ililftfına karşı 
alacağı 'aziytıll~ .. aktt•di
lee~k Aktlt>rıiz nıisa~ı hak· "ili ela gör ii~ iil ı ıı taŞl ii r. 

M. Laval M. lWak~i
mo•la görüf tü. 

Cenevre , - .\1. 
Laval, \'.unan Dış llakHm 
ll. '1akshuo la ~oıınşmuş

. tur. Bu konuşma, clmı top 
icuuuası mul\arr~r iken Sar 

miizakPJ'••lt•ı·in in tıhtııumi 

yt'lı ılolnyısi~ iP hu :ıkşanıa 
hıra~ılan B .ıı..arı aııl.•şıu:ı . 

sı Loplanlı~ı Plrafııııla Ct) 

Soy Adı Alaı1lar 
Ort .ı \l.·~t··p ıuiidiır \P 

lahii~~· mu llııııi Eşrı · f 

Gıir"'o .', Tnhıi' P nıu.ıllicııi 

Giızıcl .. Öı. ı iıı ~, Tıır~ c·· .. 
uıualliıııı ~li.ıl .\ı·sal, Tiir~ 

çe ıırnalli111i ı\~ım Ergelerl 
l\İ\'<ıZİ\P ıuuallimi Ftı\' Zİ . . 
lll .. r, Tarih Cor(•·;,f.,•:t mn 
allıuıi Saıui Dtımiı·a lp, Bt•
tlt·ıı T. 11ıuallinıi Aluhır

ra lırna ıı Brl lı:ı rı, R ·· ~İ 111 

mualliıui 'l'.·vfık Okay , 
Dikiş mtrnlliıui llact•r sa~ 
IAm , Ask~rlik dersi mu.:. 
allimi Bı•tlii Ytınt>r, KAıiJ' 

,,~ hPl'ap nıı•nıuru Tı' \fik 

Oııay SdJ adl:Jl'I almışlar 
dır. 

ı· ıııtla~i ökonomik ve hil 
hassa 1.i rai miicadt>h~nill 
hitnwsini tavsiy•! etme~ 
t.~dir. 

Laval Parise 
D6ni1yor. 

Ct~uevre 20 [A .. .\] -
Laval bugiin Parise tlÖll"' 

nu•k iİ7.t>l'f~ buradan hı•· 
rtıktıt. t·tkc•·"- tir. 

Tayyare için toplanatl 
yedi bin lira 

Ankara 20 ( A.AJ _.. 
Gii 111 rii k rıı u ha faza lPŞk i IA' 
t "'"' sa t an ait ı c il ğ ı t ı ı ~' Y:, re 
ici 11 :i tt,sk ih\• nwusu plH1

'
1 

• ıa; ~ 

larafınela11 bıı ny ıçindt~ 
loplawın 7,0•lO lira ıuuh9' 
r •• ıa uıuonı kıt ua11tla11lt'" 
ğ11ı~a Türk Ta\ \31'f~ Ct'' . . . 
n ı i )' l'l i u n rn u ı i nı t> r ~ eı 
't'ZllP!-'İlı<' l,·~li;u rtlılnıİŞ" 
l i ,. . 

-----
Soy Adı. 

Tar~u:o-L·l Buı hata 1,,.ıl~ 
.\hılulg ı fıır, o:ılıı f ,ılırl 
diTrt•f' o~lıı Enci"ıtw·ıı ıf/.:I' 
~ . (' 

~111tlaıı ll ılıu,ut Saip, ~ıı 
cleşi oğlıı K"uıal suııS'1 r 
sov aclıııı alıuışl.anlır · . ~ 

•• ? 

SİHHAT 
ECZANES:t 

Mersin Gümıük CivarınDa~• 
. 

H~r w~vi Ecıo~·J 

t ı h hı y P , Y" r l i \' P. A v' 
rııp ti ıuiisı,ı htPr alı l•1

"' 

lunur . . ~::::::::::::::::::::::::::~::::::-~' 
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\'ENi MERSiN 22 2. CI KANUN ı ~35 SALI. SAYFA 3 

Türkofisiı1 Günlük rrelgraf 
Haberleri. 

Mersin · 
ı Piyasası .. c-:n·GZ 7F • • • ?~ ?si 

Avrupa borsaları 
]9-J-35 d•ı L<>ııdl'ct hor 

sa · 11 n.I a ii z ii m i 11 c i ı· ~ ıı -
ruu rta, Hauıbu l'g lıorsa

Sıııda iiziim iı cir ZP\'lin 

1 
Yl'LAF - Şi~ago horl ...... ....,. .. ·•••· 

sasırıda mart lP~liml 52 K.fl. K. 

, ' . 
Yağı tüıiirı, ~hu~il\·a hor- 1 

it~ında i ııcir vunı~ır·tu \ iin 
~flW · Y ork ho~· .-,asıııd~ i 11-

cir fıvatlarıııda hir ~iiu .. . . 
o_ııc..-y " g;trt~ hir '!Pğişık-
lık olnıanııstır . 

• 
p ~\ ll CK J.Ji \'t'J'flOOI 1 

borsasın!l;-t . . A nı_f~~·ikan_ pa- -ı· 
rııuğıı uıarl teslııui 6,85 
111n Y ıs ıı·sl i 111 i 6,85 ll' 111 • 1 

•ıııız ltıslimi 6,86 T. P\'t 1 
leslinıi 6,84 sak:ıl~ridis 
cirısltwi ıııarı lt>slimi 8.68 
ili~ Y IS 1<'Siİ111 İ 8,67 I<' 111 ı;ıın. : 
l~~li a ıi 8,67 T. t'V~I tı·sli· ·ı 
1111 8,68 Upprr t•i1ısleri , 
'han teslimi 1~16 nw~ ıs 1 

lflslimi 7,60 trrnnıuz tesli 
1 

:hi 7,68 T. ~\· tıl Lfıslimi 
7,53 scıııdir. Fiyatlar lih 
rf~ haşıuadır. Nt-\Y York 
ho,..,. 1 K . ı· ...,,, ııu a . sanı lt'S ı-

•ni 12,34 mart lt> linıi 12. 
4 ı .. 12,43 nrn) ıs ltısliıui 12, 
48 h· nı uıuz t e.;I i nı i 12 ,~ 
'l' 

• tWt·I lı .. sliıui 12,48 st1 nt-
dir. iskHrıderi \'H horsa!'\111 
•la (r , , L., • , 1 . 1. • •ı. r. Slll\\I i.tr'll I~ 

<!iıısi K. saııi tesl imi 16,23 
tııar·t l ı· . 1 t' ııuı 16,05 mayıs 
l+· 'l' . . . ~ ı ı u ı ı 6, 13 ı t' m nı 11 z ı es -
lı ııı ; 1 . 1 ı · . 1 16,24 PI ll lPS 11111 
16 35 I' G ı' . . . 

' 
1 
•• I'. aşnıoııı mııs-

l~ı·i . l ı · . 
• ~11 >at lf'!>ı 11111 13,72 

ıııs · 
''" lt·slirııi 13,75 lPnımııı 

lı•sı . . 
·· ınıı 13,75 P' h)I L•·~limı 

· ~·62 l~llJı·isıli;.. Fiyaılaı· 
,05 lıhrt~ iciıulır . 

• 

1 BtGD.\ Y - Şi~ago 
Jors!..I 1 ı · . 
9 • •• 1111 a 111 a r t l P ·" ı m ı 
3 

t / 2 n ı a \'l lii l P s 1i111 i 93 
aıa . 

ltırunıuz tPslirui 88 5/8 
VVİtırıip t·~ lıors ı!" ırnf a nıar l 
l .. slj · 

ı ' 2 nı~yıs l .. !'linıi 55 3/8 PHmu~ ~kspr .. s 55 
ltiıuuıuz lt•slimı 52 3:14 laue 54 
Sf'ııtıli r . Fiy<ıtlar 32 lihn~ Kapu malı 53 
içindir . Kozacı parla;<ı 52 

Ç:\ VD . .\R - mıırt t~s- fonP- çiflitli 
linıi 88 5-g nı:l)' I~ tPslimi \'~rli •l 

87 3 4 h'lllUHIZ ttıslııui 90 ., Susanı 
ı -4 S{lllfıiir. Fi~· atlar 56 Fasuh .. 

2 
12 

2-75 
50 

lihı·p iÇüulir. ,~c•luı~ 50 
.~ RP ı\ mart \Pslirni 

9 10 
4 

\1 t>rrim~~ 8 
82 :i-4 nıa\I~ trslimi 7t) 

Kuş yP.mi 6 50 
3-4 St·nldiı·. Fiyatlar 48 Kum thtrı 4 50 
lihr~ içiuılir. C~ltil 7 !lO 

İstanbul borsası ,. ular ÇukurO\'a a 2ô 
20 · ı -35 ılf\ :l rpa ~- Pıulik . • .\na dol p, 50 

4 kuruş 8 p ttr·ihlan 15000 Acı c~~ınl~k j4~i 33 
• • kilo, hif'alı" 2 ~11rus 27,5 ,., k 98 2.~ . • oz se · er <ı ., • 

paradan 3,000 kilo, lu.ıfl· l{ahv~ LOO 
clay s.-rt 11t1 r~in 3 knı·u~ Ç:ı.' 2.ı.o-2no 
30 par• ıları, .\' Uımışak 4 Kala\' 188-190 . 
kuruş :iO paraılan 5 ~u- Halıar 90 
l'u~a kaılar, mahlul 4 ku Arpa :\mttlol 3 5o 
ruş 8 paradan 4 kuruş » Y~rli 3-18,75 
22,5 paraya katlar 570 ı~irin\' 15 50 
ıoıı, Fındık iç lomhul 48 Kara hiil~r 85-86 
kurıışıan 50 kuruşa kadar Ni~a.ltr 16 
8,480 kilo, kepek 2 knruş Mısır ıları 2-87 ,5 
20 pal'aclan 2 kuruş 30 Ça\'Jar 2·31 5 
paraya kadar 19,635 kHo Keame Ştık r 20 Lira 40 İt . _ l . . . k Bandıkıa . 
Zf')' Ltrı yagı .arıucı yerut- - )> » ~cu~bi 23 Lira 
lik 31 kuruşt:rn 32 kuta.~ » J) ~' çuvt1lr 20K. 50 
20 ı•araya ~aıl:tr 7,350 kı- 1) - 1 y ı· 35 • 1Ul(ı ay ~r ı 
lo, ikinci \'emPklik 29 L' l .. 

· 1ınon uzu ıO 
kuruŞIHll 29 kuruş 20 pa- S 1 ( · · v ~~~ r..o 

k· I· . k"I , .• _a Hllısa ızeyllu ı. _., (J 

raya ttııHJ5,182 ıoı~ı- »ikinci 23 
sacla muamrle görmiişlur. 1 . , 

0 
.ı 

1 . H<-•r ut'll l 
19 ı · 35 clt~ ılıracal ol I u 1 

manııştır . 

İzmir beraası 
20 ·1 35 de lıors:ada 4,25 

kuruşla 11 3,679 çu \'al buğ
day, 4,1875 kuruştan 14l • 

çuval arpa, 4,137~ kuruş-; 
tl~rı loo cuval nohut, 56 • 
kuruşlaıı 20 trnl,\'a pamuk 
2,65 k n rnşıla n 100 çu \'al 
p ·ı uıul\ çt~~irdt•ği, ıoo-395 

~uı·u~tla u 468 kenlal pa-

uct~ nep••" 2 ' 

Barsa Tılarıflın 
................ # 

lslatıbul 

20 1- 935 

Türk allıamı 943 
isltwlin 616-50 

llolar 79 - 67 - 41 
Frank 

1
• • ıııı ı l 6 5/8 ıua' ıs LPs-
ııı . . 

Lireı 

12 --03 

9 - 23 - -67 
l 

11 ı 16 7\.8 J 16 3'\4 la mut satıloıışıır. ,,, 
• 111111 ız lt·~liıııi ı 16 3~8 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~flhlllir. Fl\all. ı r hu"t>I Mer•in asliye malakemeainden; 
1:ıs1 · 

S· ~ lladır . Llval'pool hor -
• ıl ı 11 l. . • 1

1.1 nıarı ltıslımı 4 11 
ıu tı \ ' 
l••ı ' IS (P!>ıl İ 111 İ 5,01 1 \.2 

Silhııı.ıaz ltı"ll rnıi 5.03 ı/s 

)lı·rsirıiu Nu~rati,·e ~I. kıbrtsla Ali kızı Hanife 5e
linır ıarafındarı ~oca~ı o mahalleden Gir;lli .\hrtıel o@ · 
111 llu~taf·.- aleyhine açılan lıoşanrua davasımu yupıl
nıahla ola 11 mu ha kenw~iıul•·: da va P.ılil~n Mu~tara na-

• l 11 ti ı ı· 1.,. 
ic · q\.ıtlaı· ıoo lihı't'; nı11ıa gaz,~t•~ ilı• 15- 1 935 Salt ""·"ıiııii içirı l~hliğat ya-
.lııd i ı· . ., 

pılılı ğı twltlr mahl..rmtıy•' ~,. lnH'ftiğittıldı gıy·ıhında 
hor·s~llSIH Li~· eı·po< 1 muh ahrm~nin icrasma ve hu yoltla~i giyab karatuun 
lo ·•sırıtt~~ mart lt)sliıııi •la il~\ .ı• ıı ltıhliğine karar vt~rilmiş oltluğuıuhıı. muha
t .. ııı a~ ı~ l•·~lııııi 30.04 ı 2 kenı~uin ~aldığı 11 "nbal ~35 Pazar MHnü ıaa\ ıö M~r
F'·111111'111· l•-. linıi 28 şiliııtli r sin Aslh·H lluknl\. mahkeuu~sine up,lm~tıi YPıya taraf111 .. \·u . " iç·~'' ·ıı· rıf plata 480 lıhrt~ dan hir \'(~~il göndermesi :ıksi taktirde ıı1uhak~tneuin 

'"liir gi~ahında <lev~m ve intaç edilec~ği ilan olunur • 

i 1 A N 
içe/ Orman miJ.dürlüfünden : 
llaıirıf) uamurn flliİ!iHHief'e olurıüp ller~in Orııı ı n 

icfarf'~irnfo me.vcut olan 188 ndet k~rP.Slf' 3 palfa 5 
bıçkı 2949 ~ilo meşP. kömiidi 4630 ~ilo mahlut cam 
mrşe purnal oıhınu Ça~kçılııla 48 çam liih tnsı Çopur .. 
loda 11 ardıç ml'rteki Kuzucnheleııı l e 8 ıalıta 20 ar
tlıc Topah k~yrak keşliıle 8 çam kiitfo 20 tahta fı'ın
dık pıuarıııda 17 çam tahta K~rimlP-r,ir. 45 külle 
Gö11ıede 4 7 Göknar çağı Sakar arpaçıla 6 drdıç ~h·r· 
teki Emidt•rd~ 15 çaru saJnı~ i kı f iı hta iki cı:ıar ok 
Koca VılAytılltı 20 <tr<lıç topakı HSenliıle 1 O a~lel çark 
arsları köyde 8 çam latasile 60 adPL Hr.iıç topak• 
9-2 - 935 giinliue miis~dif l:nm:lrıesi giinii saat 16 
'~a ihalP f'dilmek iizerP. 14 :u·urn; · ı kAğıtlilP :l)' rı ayrı 
saflığa konıılıtuğuudau istey~nlPri11 yiizıt~ 7 ,5 temi· 
nalı muvak~ata akçasını t~sliuıi sa111lık ederek ala· 
cağı makbuzla ihale giinii olau g - 2 - 935 giintine 
ıun~adif Cıımarl~~i giiıaii saaı. 16 ela iç~ı Orman çH .. 
virğ~rıliğmde toplanacak satıi ko,uisyoıı unıht hazır hu· 
lunınaları ve ş11raiti ıniiıııyeıfoyi anlan ık i.;Ley.~oleı·in 
lçel Ornıau Çevirğ•Hıliğiru~ rniiı·t.tCaaf eylenwlei'i il:) n 
olunur • 2 2 - 2 8 -3-8 

İçel tapu midürlüğiJnden; 
.\l~rsirıin .\lt>rılP.Ş ki\yiiuiirı kapuiu i~r••ıı m~vkii111lı~ 

vaki şarkarı ömer kocn Vt~rPSAIP.rı vt\ a~ar Osman gaı·· 
hen Halil ve umu tarlası ~iınalcn Hıuer koca VfH"CSı! • 

A 

~i larlasi cenuhtııı yol ilP- mahıfut hir hekıar \'e (7461) 

nwtre murabhaıudaki ve yine :ıyııi ~öy \ 'P. mevkide 
\'aki şarkan ökiiz Ali veresch~ri ve yol garl.wn yasılı 

Veli şimal~n yol ceuuben vas,h ..\ hnu~t Vt'l'esPsile ma h 
• 

dul (2) hektar \'e (2975) nu~t.re ~uurahhaında hnluııan 
iki kıta larla ~en~lsiz olcl11fliırulan nı11tasarr11fu hulu· 
ua rı ~ara koca oğln .\lehmecli n vrrt~sdr.ri ruJerı .\hm et 
kızı EminP, ve g~lini ·r~slirrw bu k~rre namlarına l•~s
cil ellireceklerimlen hu yerlt~ ·ılak:ttlar ve lasar·ruf id
diasında bulunarıJar ~vrakı miishitt!IP.rile ılairı~ye ve.va 
işbu ilt.n tarihirnhrn iti haren ( IO) ~iin sour.\ mahallin~ 
gidecPk olan keşif mcmur1111a ihl'.t'I. \'P itir~zL\rım ~~Y
lenwleri ilan olunur . 

Komiayoncu Bay Ômer Vaafiye 
Yt•ui .\tersin gaz•~tesinirı 15 - 1- 35 t a rilıli ayı .. 

sınılaki yaıırıı f.{Örıtiiuı. l;hu P.Şya ll.tn clolayı al~ylıi -
uizlleki clava hitam hulmazll~n e\'PI f' \'amı Sttl nıaui-. 
za Cumlıuriveı. kanunları miisaiı. ıleuildir. fi>vaları sa l· .. rı • 

maya ff~şehl>lis eui~iniz taktirtlt~ aleyhinıte el t va aça-
cağımı v~ eş)'anm he.teli oları 475 lirnyı tatmin P.llİ'" 

rflc~Aimi e~vabt>n tu~y»n e~· l.,rim. 

Terzi: flaaan Fehmi 

Satlık .Bahçe Halinde Arsa ve KuliJ.be 
~Jersiude Hastane cadtlesiHde Runı kaurislaııı hi

lişığiıule iki bin ınP.tre murabbaı gmıişliğinde içerisiıule 

hir kuliiht• ve hii~· ii~ hir havzı mevcut Limon. Por· 
ta~al, \l~rıclarintı , Yeni ıliiııya , Ş~fıali ağaçları vp, 
Cıiiıu usmalarile btızenmiş bir kıı',ı arsa act~le sathktır 

Şdarin en giiztıl ~·erinch~ hnlunan hu ~· eri almak 
isteyeult~rin Taşhanda clörl. nunuu·alı dairP.dP. Od va 
Vt>.kili Hay Faik~ miiracaat etmel~ı·i, 6-10 

ffij] DOKTOR 

N.. Remzi Ülker 1 fmj Her .-ün saat 15 den 18 e ~ada~ . ;;;;ı 
=- llastalarmi Yogurt pazarında Dış lahıhı 11!!1 

iği Ray Haltirin muay~ıH"hanesirıde~i hususi dai.ffii) 
iği r~simle k~bul ve lrtlavi edt~r. ö-30 fmJ 
~ilililimliliJ@lliJiJiJiJilil 
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Soba Almadan E vel 
Kılınc Kamil ve mah· 

' ~ 

tumları ticarethanesin -

den arayınız . 

Yeni Getirdigi 
Yerli, Belçika, Fransız 

malları sobaları ue liat· 

ları g6rünüz. 

~ Piyanğosu 
••• • 

~ ~~~~ Nöbetçi Eczane 
ıtf ., '· ' Bu Alısam 

~~Kulak, Burnn, oğaz :~~ bıik:ı ·ıı ı•l E~;aıır·ı·lir, 
~ Hastalı klan mütehassısı il-~ -, EH I M ER SIN 
~; D O K. .T O R. "' 

~~- Nü~het Veysi (1 • 

-
Nüshası 5 kuruştur 

Abone ı· 
Şeraiti 

Senelik 

Altı a~hk 

Türkiye Hariç 

için için 

1200 K'. 2000 l(r. 

600 1000 

300 500 

Ha•talarını her gün saat on beş- ~E. 
(~ den sonra diş doktoru bay Bahirin .;\ 

ı-. yoğurt pazarındaki muayenehane •

1 sinde kabul ve tedavi eder• I Üç aylık 
X - 30 Bir a\·lık 100 yoktur 

· ! M· ':' ~~~· ~ e~e~~~-~(t:!~ Gnnü grmlş sayılar 20 1't· 

1 

"; ?O! ~ .. ~ ) ·- ~, ~ r ' _,, ..._ •) T 
~ _, ~ . - - , .... _ ~ ~.... o ............ y 

ı I İRFAN MUSA ~ ••••••••• .. •••: 1 E i Yeni Mersin Matbaası j 
da İlllH 

1

1 • ı · · ı· 'k I' f ı ·?. Eskimis, ı•arc.·tllau- ! 
·~lm''" ıc;ııı ~ıı ·;11111'1 ~t·zarı~..;j ıara ıııdaıı • • • 

1
1 

• iıual t•ıiilt•u İrfan \hısa Koloınasmı kut- • • nıı~, r.~ı·~otl•~ ~itafllcı-11 
~~ , . - . m i'fi l:inı ııız. me : 1·1111~.1 i~" y:ı r :ı ıu:ıı ılr.-j 

IB : altl~(lle~rtl~S'fl~[I~: yı· :ılıııa~ı ııız. lıirµiiıı S 

. ~ ' 
.. 1 ı~ • ,;iz•· li\zını olur'. f{il:ıl' S 
~~. ııı L-A KON KOR O " · ı l:ırıııızı, ıl··rıı•l"!Hiııizi, ' 

· ~ Nakl·ıyat _ Ha r·ık 5;'.J : ıııi'ı~·r.il1ıl ap··ıııiı·· ;.(nıı-• 
l 1 Şubat 935 tarihindedir . rlf.iJ ~~ , • ı lt·rıııı~.. S 

ffi B ii y ii k i k r a m i ~· e ~ 1 9ie Sigo~~a ~i~keti _ tm ·ı• ll· · ı· ııt''' J..iı:ıp "r. S 

On Sekizinci Ter tip Dör~üncü Keşide 

m 25 000 ı• d ~ 1 ~ ~)OallWlfHWd:t ~lll'at. 11\llZ:tlH, \f' 1'ola~lıµ:ı ~ ! cit•flı•ılPI' şık, 'l.:tl'İf 11tff 

M k 

~ . l'J.l,l'l şıar ı•ı ınıııışıır · ~ ı• tiıı vı• ı ull.111r·lı ola ı 
ü d..-ot 20,000 Lıradır Fl-tii ,1 · \ ı: ·· r · l Fl-'fi • ~ ı 

, ıra ır . J iilfıi . ,. . . ~13 1 
• ı 

• 1 a .. ı·sın 'caııl:ı~ı: nanınwıı t.ı çı l:ııı~:ı-ı. ıaı· rai- ,.; ,ı.-ııir. ' 

. ~ ·e . ,,H· .... ~ • n..fif· ~~@2~rm •• ~· • •• -
lmlililililililill@ililil~~ T • • o t •• •• ] l t ~ .f.ID ısaıye ıwra oru Jo { or 

1 ıı~='~ es~~:~ialı~,i~~:~ıı-. ı;a_ I bylO~k!~!~a~bc:rken ı~ı:ıııh~~~•~l"• iiıy•~İ~•~ı~ıı 11; 1 )10111~1 
inli ı ~· ıı 9;;i1 i e imin ce ine git-ısz•·ı_ıı. ıa ~ ıı a vı~ı Fı• h mi ı•fı•ıııl i ~· ,. nıii r.ıcmaı ~ ve• :ı 1 ııı:.ıı ~ :ııl:ı ı :ı h~i 1 Pi ıuiş Vilı\ıl iyo ''" c .. n:ı 1ı i ~i;3

1

' 
~edıuız. ~ tiğini düıün: ,\liiı h:ıssısı. , ;:;ıı;:;ıı;:;ı ı;:;ıı;:;ıı;:;ıı@Jl;:;ıiri'I ı;:;ıı;:;ı ı;:;ıı;:;ı 

1 
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TÜCCAR KULÜBÜ Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
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