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I-' i 111 a ı 1 i 11 his a ı.· Sar'ı Almanların Burknei 
Valisi.1 Martta Teslim· Alacak 

Ş i rl\eti 

ANKARA - Reistcumh1,1r • 
lCemal Ataturk yanmdu Baş· 
hakan ismet İnönü olduğu hnl· 
de 21-1-935 de saat 17 de 
hususi trenle İstnnbuln gitmiş
lerdir. 

Sar'dan giden göçenlerin Yerleştirilm'esi 
Uluslar .- Kurumuna mı aid Olacak? 

Bir Honı ürkör sn tin 
Aldı . 

Şnrımızdan istnnhuln girlen 
Liman İnhi~m· Şirketi satın 

nlma he 1eti tarafındaıı şe.hı·j. 

mi;~do ırnwcud Homlirkörlerılt:ın 

rln hn knvvAt ti Şile mhndn bir 
Homiirkör :o'fllın aldığı ve mec 
liB İdare Heisi Bay l\f uhtar'm 

ny ııihnyetlcriııe rloğrn şehri

miıo clönerrği iiğrenilmiştir. 

. . 
---~----_,_ .... __ 

Türk Di Ji Tedkik enclimeni 
Uyeleri de tedkiklerini ve çn· 
lışnmlnrını devam ettirmek U
zere Atntiirk'le birlikde İRtan-
~8 gitmişlerdir. 

Saylav Seçimi 

İkinci seçicilor ~eçimi 
dün sona erdi. -·-Bir kaç gUndenberi şarımız-

~a Yapılmakta olnn ikinci seçi
cııer seçimi liiln akşam sona 
ermiş ve bütiln Mersinliler 
reyle · · 
ı rını Hnlk Fırkası nam1.ed· e . 
, rıne vermek suretiyle Fırka-
~a karşı olan sevgi ve saygıla-
nı tekrarlamışlardır. 

SARBRUK, 22 (A.A)- Ba
rorf Aloisinin Sar·ı AlrnanyJiya 
te8lirri etmek için Snrbn\k'n 
geleceği hakkında düııen şayi-

aların hilafına o\arak bu teslim 
ve tesellüm muamelesinin Ulus· 
lnr kurumu nmnına Sar hüku
met komisyonu Reisi l{noks ta
rafındnn irrn edileceği hnber 
:ılınmıştır. 

Ynbancı memurlar 28 Şu
bata kadar iş başında kalacak
lar ve Martta gelecek olan Al
man komiseri RUrkel o giln Al
man hilkOıneti namına Sar'ı 
teslim alacaktır. 

SARBRUK, 22 (A.A) İtal
yan kıtaatı kumandanı General 
Viskonti Cenevreye çağırıl-

• 
ıran .. ırak Hudud 

b zukluğu için 
--------------------~------

U ! uslar Kurumu l(onseyi "-1üzakereden 
Sonra kararını .' ler iki Tarafa t:Jildirdi. 

1'8ı>oCl~NEVRE. 22 (A.A) İtalyan 
ihuı:öru Rinskeri İran Irak 
ll'ıı fı hakkında ·konseyde yap
ik~ tOlduğu bir beyanatta her 
~İtıi ~raf!a mUnasebatn girdi
ev , akut raporunu ve,.meden 

ve1 b' 
du~ 1 r muhlete ihtiyacı ol-
~ll unu söylemisti r. Ha portör 
tle;~s toplantısına kadar işine 

Bnı edecektir. 

~Vveı~nunıa beraber Mayıstan 
laea~ evkalade biı· toplantı o-
~urı'~b~~ ınesele ruznameye 

.... ıa ıhı· · · · · 1 . 
•aidtk ın11rnhhas1 :Nuri Pnşa 
'ettir ran hOk&metinin 20 se
"tiı tanılan ve 1914 de tayin 
~1<Ü11 ~ududları tanımadığını 

rr.ılilM 
Ll T' ır. 
'lltd d 

~hlike ~ da hadiseler olmak 
'ta ıu sı vardır ve Irak buu
tliııu 6Ydarı vormemok için en gR} • • 

N'1ri " enı yapacaktır. 
~i 8tl Paşa Snid, Iranın da 
'-t.nı&k l'etle h~reket etmeSini 
~ felti~ Ve IktilAfın istişati 

lilrnesi e.1:-a~ay divanına gön 
\flll\nda ?1 ıstıyerek kısn bir 
llıe~le·•· ıhtilnfuı hnllini dile-

t "'lr 
>.ı ran Dı . 
t tttr raPo ş işleri Bakanı Kü· 
ı.._~ rt~rUn işini kolaylaş

nı bıldirmiştir. 

Irak'ın talebine hak vermek 
karar üzerinde müessir olabi
lir. Fakat iki toplantı arasında 
geçecek devire de her tilrlU 
görllşmeleri ve hadisenin hal
lini giiçleştirecek hiç bir şey 
yapmamağı kabul edecektir. 

ırak, kendi topraklarının 

temamiyetine taalluk eden fev
kaHide divanın ihtiyari madde 
ahkftmını imzalamıı:;tl. .\ncnk . 
Irak hUkt1meti ihtilfifı konseye 
naklettiği cihetle başka bir 
usule müracaata li1zum yoktur. 
Ve istisari bir karar talebi va-• 
kıtsız görilnmektedir. 

Konsey bu talebin 11 inci 
maddesinin 3 inci fıkrasına uy
gun olduğuna karar vermiştir. 

Tarsus'ta ikinci seç .. 
men seçimi 

TARSUS (Hususi) Tarsus 
köylerine ikinci seçmen seçimi 
ne bakmak. üzere giden me
murlar işlerini bitirerek şehre 
dönmüştür . Bütiln köylerde 
müttefikan C. H. fırkası nam
zedlerine Reyler verilmiştir. 

Şehil'de seçime bu gün baş 
)anacaktır. 

~nıştır: Zannolunduğuna göre j 
ltalyan kıtatının ne 1ııman ve 
ne suretle '{eriye çekile~ini 

tayin etmek ınevzubahistir. 1 

CENEVRE, 22 (A.A) 1 la-
vos Ajansı muhabirinden : 

Sar ınillteci teri hakKınrlaki 
Fransız muhtırasını tetkik e
den Uluslar Derneği konseyi 
raportürU Belçika milmessilini 
gelecek için konsey ile görüşe 
rek teklifler yapmağa memur 
etmiştir. 

Muhtırada ~eçimin ertesi 
günü Fransız başkumandanının 
Sar'dan göçenlerin tıer şeyden 
evvel Ulusln.. Derneğinin se
beb üzerine tesir ederek fena
lığın önilne geçmek vazifesi ve 
bundan me1ul olduğu bildiril
mektedir. Muhbra Sar'hların 
10 sene Uluslar Derneği telınsı 
olduklarını, bu idarenin devam 
etmesini iıtiyenlerin g«Jçtnkır 
olduğunu 86ylemektedir. 

Fransız hllkfimeti Sar'dan 
göçenlerin yerleştirilmesini U
luslar Derneği biitçesine aid 
olduğunu takdir etmek de ve 
mutnhnssıs teşkiUltm bımlnrla 
uğraşmnstnı istemektedir. 

Muhtıra Franş.ız hükOmeti· 
nin evveUl Sar'da yaşıyan 

Fransızları düşilnecek iken 
Sar'dan glıQenlerle Alman rebn· 
!arına karşı neler yaptığını bil· 
dirmektedir. 

Artık Uluslar Derneğinin 
teşriki mesaisi olmadan göçen
lere yer ve yurd vermeğe de
vnm edemez. Muhhranm \•eril
mesi hiç bir ith·a1.n :o'ebeb ola
mamıştır. Ynlnız genel yazgan 
Uluslar Derneği bütçesinde 
1-1-36 ya kadar Sarlı göçmen
lere verilecek kredi olmadığını 
hatırlatır . 

Sar'ıı1 rJ'esliıni 

SARBRUI<, 23 (A.A) Snrda 
ki Komisyon Reisi 28 Şubal'a 
kadar Frans11. memurlnrmın 
Snr'd:m çekileceklerini bildiı· 
miştir.Sar'ı Almanlann Burknl 
Valisi teaüm a1acakllr. 

İtalyan kıtaatı kuma.ı:ı<lanı 
Sar'dan Cenevre'ye çşğrılmıştır 

BERl.JN, 22 (A.A) Havas 
muhabirinden: 

Vestfalise Landesoyatunj 
gazetesi şart olduğu gibi bir 
sorak yapılmasını istediği Kla-

ipeda topraklarına şark Sar'ı 

iRmini vermektedir. 
Ru gazetn Nazilerin resmi 

gazetesi Sar işi bittikten sonra 
Nazi fırkası Klaipedayı şarkta 
yeni bir lehli ke yuvası say
makta ve Litvanynyı hnlkn 
karşı almış olduğu taahhütleri 
yapmamış olmakla suçlu tntnl
maktudır. 

Gnzete ı:ıövlc bitiri\'eı· : . . . 
Lilvanya hUkumeti Klarida 

topraklarında dayanılnmz hir 
hal almış olan ,.,aziyeti n UJııs
lnr arası bir hakeme havalesine 
mi\ni olnmaz. 

- Oer!si 2 ci S:ıyfarta 
i 

Yu·'11uş Şatı 

l>iiıı Liman inhisar Şirketi 
Atelyelerirıdf} yap1lnn Yurmtş 

Şatı denize indirilmişti!'. 

Atelye yımiden faaliyet~ 

geçmiştir. 

Bay Georgiyefin beyanatı 
Bulgar Siyaseti Deg·işnıek Üz<·re tni ? 

S4riilen Turan Cemiyeti Umumi Resisini 
Belgar Hükumeti Serbest Bıraktı. 

-.,--- -- nrs!F - --

SOFY A, 23 (Cumhuriyet) -· 
Rnlgaristanın ınuli v~w.iyetini 
tedkik eden Cemiyeti Aln•nı11 

mali komisyonunun bu husus
ta verdiği rapor Bulgaristnnı 

hiç memnun etmemiştir . 
Cemiyeti Akvam konseyin 

de yalnız Tevfik R 'j ştli Arnsm 
Bnlgar tezini miidafaa P-tmeRi 
Sofya'nm siyasi muhitinde bi
zim lehimize ç.ok mii nid bi ı· 
tec;ir hnsule crPtirmistir. Bmwe-., . . 
kil Kimon Georgiyef im husus 
ta Sofya matbuatına şu beya
natta bulunmuştur : 

« - Cenevre'de alınan ka
rar bizi memnun edeme1.. Biz 
borçlanmızı ödemek istiyoruz. 
Fakat bu günkü vaziyetimiz 
buna müsaid de~ildi r. İşte bu
nun için Cemiyeti .Akvaımn 
yardımını istemiştik. Cemiyeti 
Akvam konseyinin muhterem 
Rl'i~i Türkiye C'nmhnriyetinin 
Dış Bakiını Tevfik RUştil Arasa 
tezimizi mlldafasda biie kartı 
gösterdiği yarc\ımdnıı dol:ıyı 
burada alenen teşekkllr etmeJi 
kerf4lmize bir borc addediyo· 
rum. Bulgaristan'ın en yalan 
bir ~omşusu sıfatiyle Türkiye, 
Bulgaristanın hakiki vaziyetini 
en iyi bildiğinden bizim tezi
mizin d9jruluğunu teyid et
miştir . » 

Diğer taraftan söylendiğine 

g:ird, Butg.ıris~ltııırı ın lli vnıi

yeti hakkında verilen bu knrar 
Bulgaristan<ln milhim siynsi 
hfüüse1eı·ı~ sebebiyet .. verebile
cektir. Bu mUnasebetle bazı 

ınehafilde askeri birliğin umu· 
mi kfttilıi ihliynt ınirnlay Dam 
ynn Velçefi isminden bahso
lıınnuıkta \'f' ken<lisino biiyük 
ii•niıller hağl:rnınnktııchr. 

l~ ll 1g·a ri ~taıı 

· ürklorini sevindiren 
Bir 1-Iareket 

Bundan di}rt ay evvel Geor
giyef kabinesi tarafından Pet
rice sürgün edilen Bulgaristan 
daki Türk Gençlerinin Turan 
Cemiyeti Umumi Reisi Ömer 
Kfişif serbest bırakılmıştır. Hii· 
kumetin bu kararJ Bulgaristan 
Tilrkleri arasuıda iyi ·bir tesir, 
vnpınıştır. ı\abinmıin Bulgaris . 
tan TUrklorine kşrşı şimdldeıı 
sonra tatbik edeceği nıılaşılaıı 
bu veni dahili siyaset Bulgari~ 
tan· Türklerini sevindirmiştir . 

Yurddas ! .. 
Ütkeni korumak isti· 

yorsan tayy:1rc cerrH

yetine aza Ol , 
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Ôkonomi anlaşmaları 

-
Ôzl'ii bir tablo 

Bir gii n t> \' v~I kt>y 
On Adam Altinda 

Kaldı 
izvestiye Gazetesine beyanatı .. . . 

Ankara 2 l ( A. A )
Ö~ouonıi hak aultğuulan 
20 Ni~an 1~34 d..-nlwri 
t.::H hi~ fltliJ ıu~kd~ ol~n 

Ttirki~ - ltalva ticaret \'r. 

hakanlığmıl~uı asılan b~l

ge hiitliu kC>) li.1 tt'rafmdart 

lt~renilmişti •. Alakadar hiJkümetler' Misakın unsurlarını 
Tur sus ( il usu si ) 

Tarsusnn .Sofuhır nw· 
hRilesi ude A rabaca Hiise
~ in eviudt~ BPŞ nüfus 
ail(1~i lwlkiff> gic~ otur ~ 

nrnkda ikerı komşulartn .. 

cl . ırıda konu~mak \'f' lh)Ş 
lwş etmek iiıerfl twş mii. 
~:ıfir gt'lmisıir. 

tetkik etmektedirler. · .. 

c~nt>\T(' Fransız miz boşa çıksa da, miiş· 
t~rek teıua\·fıllerimizi la-

. . 
klıri1ıg ani ışmalan d<•kuz 
a ,. i~in mutnher i4li. Un 

Kışm gii nrşli giizel hir 

giiuli daha ~r4leu, Kadın-

Bir müddtı\ otnrtluk -
.tmı ~onrn P ,·in sak fi ça
urdanuş ve il7.4-'rlerine 
) ıh ıl nııştır. 

Beş yaşlarındaki ço .. 
''ıt~IHrıtla bunun Hhında 
kalmış i~r,de hir dPlik lın

l(u·ak. çıkmış ,.~ hadiseyi 

komşulara lwlu\r vermiş
l i,.. 

l mdadlarma yetişen 

komşular hurıları kurıar

mıslardır. . 
Balo 

Dış işh·ri Ba~:lru ~I. La-
val, iz,·rstiya g~zetesi Ct~ 
ne\TP. muhahirine h~\'a-

" 
nalla hulnnmuş Sovy~t, 

Ulusnnuu, ulu~lar karu 
muna iuilrnkını hir Şark 
mis~kı Hkdio~ yol açtığı .. 
na knyded.-rek demişlirki: 

'' - Bir çok aylardan 
heri alakadar hli~ômatler 
hu mi~a~m nnsuularını 

tetkik ••lmektNtirler. He
pimiı için , 11.-r hangi 
hir memlekel.' hir teca .. 
\'ilZt~ kalk ıştla~ı takdird~ 
hiililn sulh 'ar<tfılarlarım 

k:l rşısııhla hnlaca kthr. ,, 
dem~mn z;ımam gelmiş -
tir. 

Litfinofla ben, resrui 
hir v~sik:\ ile hn işi iyi 
hir ! ıH'tic•·,·~ isal etmek 

\ . 
hususundaki azmimizi iı-
har ruik. hiıim iinıidleri-

. 
hakknk f.ttirmek, harış 
temiuntlaruu ~rttrmak iciu • 
faaliyetl~rimi1.~ devam t t-

ım•kt.en geri t..alnn~·acağız; 
h~n hnna kauiim. 8(,rış 

sabır, Şecaat ~·e irade 

Lit\·inof " Rarış gayri 
im hili. tec~zzidir ,, dedi • 
fikrimizi ifade etmek için 
burulan daha iyi hir tabir 
hulnnamaz. 

Şark misakı proJ~sım 

lahald~nknna uğraşmakla 
b~rah~r ~lnsolini ile I•~ • 

mamen muı.ahıl\ kalmış 

olduğumuz noktai nazar. 
lar1 da tahakkuk ~uirme-
ğe çahşacagıı . fteıwl 
emniyet, herkesin tr~riki 
mesai hususunda azmine 

bnğh bir ŞP.ydir. ,, 
< 

, . 
anlaşmalar nıliddetlerinin 

hittiğintlen 20- L 9n6 tari. 
llirnlerı itiharenl yeııidt•n 
tloknz ~n·lık hir •hn:rP- icin 

~ . 
uı.atılmışlır ~· 

2~ .. 9-934: tarihli nota
da ayni mfüht~tle y(lniden 
meri~···ıe konmuştur. 

Bir mukayese 
1 

Japonya • İngiltere 
"il Popolo d' /talla,, dm 

Son islalistiklt~re göre, 
Japonyaıun nilfusn 68,194· 
900 diir. Ru miktarın 33 

milyonu kadın , kalanı 
ise r.rkrklir • 

Japonyanm niifu5'u 1933 

yıhne nishelle 056,300 arl· 
nuştır. 

Japonya, niifus bakı· 
nuıaılan bii)·iik hir inki · 
~af göslt!rmcktedir . 

li Erk~kli hir cok adı . . 
kafileler, uzun \· <~ dön~-

mPcli yollarthın ·. Sayla'• 
nn stıçimini yapınağa ko. 

ŞU)'Orlar. içıten '°'opan bir 
i~ıeldt>, giil.-, giHP. .. 

A r'h bitm~1. ve ıiik~n ... 
meı kafileh·rin önfandP. 
deli kauhlar yaya, onla· 
rm geri~inde »lh anala • ,. 
rı •.• 

Analarına ,-~ bacılara ... 

na \'erilen son haklarını 
t-1 birliği ile tlerm.-ge gi-
di)·orlar . 

••• 

lnkilabm c~tin ve öılii 
• 

bir tablosu ! .. Diinkü "e 
hu giinkfı Tiirk kadanı ! 
bakarken göılerd~u ~e

vinç yaşı g~lmemek ne 
mümkün!.. 

Ey Tiirk Anası ! 
• 

l\uhun kadar miilevl1Z1
• 

flilah ahnwr ve Vt~rem 

cPmiyt>tleri nwnfaatlerine 
Şw ha \m 14 Ü neli ~ii n il 

~·)hrimiz Tliccar kulli • 

hurıdt~ bir Balo \Crile -
ctık lir. 

B~lo içiıı U\zmı gPlt'rı 

hazırlıklara başlanmıştır . 
Hu nıevsimırı t•n giizt-1 \'r. 

Almanlar Sarı bir 
martta teslim allyor 

İ ngilt t>rt' h ii k t) nw.,.i nin 
11t~şreUiği son bir istali~
tiğP naıaran, İrıgih~rn \'e 
Golltı~ d~, f 934 " ı 1 ı n d a .. 
580413 tloğunı "aydedil-
m~ktPclir . ln~ilter•~ nii-

Tiirkiln ~ibi ruhlu v~ 
hasr..-tli kanrılarımn. vurd . . . 
ufu~ laruada haltln ~P.~lerı 
ı~renniim edı~<ll'. oz:.ııuaıı 
ölfınae uteş S\HHı~ortlUll' 

Pğh·aaceli hir BHlosn ola
'lH k tır. 

Ba)r Basri 
TayyarP c ... miyeti mii. 

fouişleriuden Bay Rasri 

~lersin, Tarsus şubele -
rinde lefl.işlerini hitirmi~. 

lrr \' P e\·elki giiu ~hıl 
şu twsiııi teftiş için şehri. 
nıinJen a~·nlnuşlurdır. 

Soy Adı alanlr 
i'1~r. i11 il halat giimrli· 

gii BiişkAtibi, Tayyare 
cemi~ rli lt\arr hey' eli 
iİ) esinden bay E~ad Anar 
So)' adım almıştır, 

Doğum 
Diş Doktoru Bay Ziı -

heyirin bir Oğlu diinyaya 
gelmiştir. 

Yavruya iyi ve uzun 

Sa rbu rk 2 2 ( A. .\ .) .. 
Eksers m:-wen ameh·si 
olan Sar ~halisindt~n 10 

kişi heylik madt-'nl~rin 
zararına oalrak cam kır -
nu•k bakHrrt n~ serkt şlik 
etmek ıöhnf'llt-·rile Alman 
Cflhhesinden çıkarılmış -
lanhr. Oikkate cleğer ci· 
luıl hu ka3erı hildiren 
t~hliğin allırıdH ~\·velce 
ı\ l uıel n ya er. bhPsi Şflfi bu. 
lnu~n Rirronnn rlPğil •I~ 
(l;t'Çf'lll~rde ,, ~kAtet~u şef 

un in edilen Nielmanw . 
imzası hulurut11~udur. 

Cene,·re 22 (A. A. ) -
Almanya muhacirlerinin 
işlerine bakan yüce ko -
n1istır }lttkdoıa~ld mat.hu
nla beyanat.la bulunarak 
Fransa hfıkOmetinin Sar 
ıuülteciJerini kendi lop -
raklarma kabul edildiğini 
ve mnhtac olanlara ~ığı -
nacak birer ver lemini • 

rt'nmeniu, rnuhacirlt·rini fus ve doğum hakuuıuclan 
mukadderatı ile alAkadnr müthiş lıiı' aı.alma gös-
olanlan memnun ~lliğini lf-'rmektNtir • 
~öylemiştir. Koınisflrin i _ A vrupaum niifusu yıl
radesine göre Alman miil- dan yıla ek~ihrnektedir . 
lPcileri yerleştirihn~sı hn- OiğHr kıtalarm 11iifusu is.-
susl ·hayır teşekkiillerini yıltlan yıla artmakla,hr . 
esas~n fazlr )'iİk ahanda -·-·· ·············-·· ..... ··-············- -·······- ··-· 
huhınmalarııuhuı ölürii mfa oLın 30 - 935 (le 
çok gilç olmn~lur. Alman hiiktimeıini dış 

Zira ne uluslar korumu sıyasa~ı gayel~rini üı.~n~u 
nP•ie hiikı)metlttr roali lliıl~r, şark arnllaşm.asrna 
nws'uliyet ahma girme - dair \'aziyt-\ıiui tavzih ~ı-
nıişlerdir. miş ntacağııulan lngiliz 

~lakc.lonald şimdi~·~ ka- ve Fraaıstı. nazırları [lus-
rl~r 35 'hin ki~inin Filas- lar~ ~ra~ı •.-aıiyP.ti görft -
tine VC)'a başka tarafla. Ş•~hil•)ceklertlir. 
ra yerlt-ştiril•uiş ohluğu· .\lluan)a Şark itıutlaş-
un ve çoğ:ı p~k pP.rişan ma~uulau uzak durmak -
hir halele ohın daim on da israr euigi la~clircle 
binlerce yerleştirilmiş Al· daha iyisine inliıar11n il -
man mültecisi hulnndn - tifokla si8t.emine bir Jö .. 
ğunu iltıve ~lmişlir . niiş olmak iiıere şinuliye 

Londra 32 ( A. A. ) - kadar hoş görlişiil·uemiş 
Havas ajansından : olan Fransız - Rus yak • 

Nazilt-'rin iktidar\• ge - la~m:.~ı:un kuvvt>lltlndi 

bugüııth: acuu rued~niYf!' 
savaşırıın henfrı. kavuşa· 

madığı hir ıaforiu arif~' 
sinde hulunu~orsun. ht111

' 

ılatla mu vaffok olaca~ıP8 
imanına kuvvt'tli!.. 

G~.uç kıılarmla sı•••" 
glilt~ gült>, yolunuz at;•~ 
olsuu !.. 

ilan 

Mersin BeleJi11 . 
Reislifinden : 

ı\lersinde h~r h~ftd 
Pat.ar günii Genel P'' 
zar kurulacalı.tır. ti• 
lun her c~şiı ger~kır. • • ı• 

rini alap satmak ·~· 
'tluyğuları olmak rısr' 
ilftn olunur. .. 

ömür diler ubev~ynini 

k nllulını. için tedbirl"r aldığına öğ· çişlerinin ik.inci yıl di\uü· \ mrsi düşiinüleeektir. 
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Ti.\rl{ofisin Giinlük ,.relgraf 
Haberleri. 

Mersin 
Piyasası -- .. _.-c=n:.z:i-c-> • •• ------

Aurupa borsaları 1 

21-1·35 cf,ı Louılra l1or-
8asırula iiziinı iııcir \ 'H-.. 
nıurta, Hanı lıu rg lıors:ı -
sınd:l i1tcir, ır.~ ı iıı yağı 

liitiin, ,\larsilya hors~~uı
da incir , ... ,.;urtA viin , 
New-\' or.k horsasıruİa i 11-

cir rı yat lar11tcla hi r gii n 
ônce~·t! ~ör~ hir d··ğişik
lik olnıanuştır. 

P.\llUK - Lh·erpool 
horsa~ırnl:rn Amerik~ın pa -
1•Hığu nıarl teslimi 6,86 
1n~yı~ f11slimi 6,S3 len11ıuız ı 
1.eslirııi 6,8 ı ilk tl'şri n tes • i 
hıoi 6,72 Mı~ır pamu~ları 

1 sakalaridis cinsleri mart 
ltısliıui 8,68 mayıs l~sli mi 1 

8·68 h•mmnı l•~slimi 8,68 
ilk teşrin teslimi 8,64 Up
Per cinsleri mart teslimi 
7,11 mayıs ı.-slimi 7,68 

lenuuuı tt~sli:ui 7,55 ilk 
~-Şriu l~slimi 7,60 ptıuidir. 

1Y;\llar lihr~ haşımultr . 

New York borsasmth\ 
•narı teslimi 12,50-12,so 

•uayıs teslimi ı 2,52-12,54 
1~nuaıuz teslimi 12,57 ilk 
l~şri il lesl i ıu i ı 2,53·12,60 

seııtttir. İskendP.ri ve hor 
~a . 

Sllacla F. G. F. ~akala -
l'İılis cinslc~ri mart lt-'Slimi 
16

,43 ıua)'ıs te~lımi 16,16 

:~ 1• 1 rnuı l~slinıi 16,26 tq. 

YfL.\F ·-- Şik:•go hor- _,...,... ••••. 
sasırııta mart h~slirni 52 f\.(~. 

ılı uıayıs lf~slimi 5'3 3-8 l)amuk ~k~prP~ 
tfHtımnz lf~limi 52 s~nııtir laııP 

FiyatlHr 3l lihr•~ içiu- Kapu malı 
dir . Koz:wı parlağı 

ÇA VD.\ll - mart lc-~ · laıu~ ~~igiıti 

liıııi 87 1-B nwyıs lt>~linıi \'~rli ., 
87 7-.g lflmnıu1. IPslimi 86 ~ıısam 

3.4 smıtdir. Fiyall1tr 32 Fasul)·~ 

lihrP- iciıuHr • Noluıl • 
ARPA ·- ıta.i rl te~li · \'~r~int ... ~ 

mi 82 1-4 mayı~ l~slimi Kuş y~mi 

77 2-4 Sf'Ultlir. Fi~·atlar Kum darı 
48 lihr~ içinclir. c~hik 

lıtanbul boraası 
22 -1-935 dfl arpa Y''UI · 

lik cuvallı 4 kuruş 8 ra . 
radan 50 ton, biralık 3 

• 
Y nlaf Çuknro\·a 

.\nculol 
.\cı çddr,ı .. ~ ic;i 

Toz ~Hk•~r 

1 ltalıvP-kuruş 34 parac aıı J5 1011, 

huğclay sert 4 kuruş 20 Çay 

d • •· K,·tla\' para arı, yurııuşa" 4 l\~ı- .; 
ı·uş 30 paradan 5 kuru- Bahar 

şa kadar, ıuahluf. 4 ku- :\rpa .\uaılol 

r u ş ı 4 p a I' a da 11 4 ~ u r· o ş n Y m· I i 
15 paraya katlar 240 tou, Pil'İıı\' 
fındık ic tombul 48 kuruş Kara hiilıtH' 

• 
dan 1040 kilo , kfıp~k 2 Ni~athr 

kuruş 28,5 paracla n ı 7 ooo .\l&sır darı 
kilo ıuısır cları 3 kuruş Çavtlar 

J\. .... . . 
b5 

54 
f> ;{ 

5~ 

2-75 
2 50 

12 

9 ıo 

4 

6 

4 

7 
o ;, 

R 

33 

38 
100 

50 

8 
50 

50 
f\O 
2ö 

50 

2fl 

2 .ıo -~iJO 

188-1~0 

90 

3 f>o 
3-J8,7f> 
15 50 

~fJ-86 

16 

2-87 ,5 
2-87 ,5 

:·m p ·ar;&ılan 14 ton, Z~)' lİu 

yağı "abuuluk 25 kuruş 

ı O pa ı·acları 26 kuru~ 30 
para.' a ~a,tar ls,600 kilo 
hors :da muanuıl~ Jı(Önuiiş 

&eame Şe~ r 
landıkca 20 LirH .ıo K. 

1) f'CllP hi .,~l ı 1·r·1 -·> .. ' 

» çn vatı 20K. 50 

Huğda~ Y ~rli afl 
Li uıou tuzu ·i O Öl h'slinıi 16,34 F.G.F. 

hıoo · liir . 
1.'t uı ci 11sleri şu t,a l tns- S:ıhıausafı z~ytin \'. 2f.ı 50 
ınai 13 . 1. . ~ı-ı-35 dt~ ilırucat ol· ,80 lllS<.111 l~~ llHI 

13 s2 mauııştlır . 
•' ,I' l~mıuuı tnsliuıi ı:i,82 
r~ uı lesliuıi 13,70 lalla-
. '~lir · Fi ~·atlH r 99,05 li lır~ 
•çııtdir 

• 

bo DUGDA Y - Şikogo 

92 
rsasırula mart te~limi 

3~\s mayıs ltPslimi 92 
?\ l~nuuuz ıesli mi 87 

1• 
8 Wıuuiıwg borsasıııtla 

•llltı l ı· 
1 t• ıı- il u i 1 16 - 1 16 7 / 8 

/zmir bersaaı 
22·1-35 ıl<' 4,42-4,75 kn-

••!.ly .. ıs l . ı · . 
118 es mu l 16 7/8-J 16 hal\'a pamuk, 195-425 ku-

t .. ıuııauz ı ı· · / · 

ruşt:uı 167 çııval buğılay, 

4,125 4,25 kurnşdan 265 

çuval arpa, 4,50 kuruştan 

5 çuval hurçak, s,125 ku

ruştları 30 çuval fasulya 
ı ı,so kuru~ılau 163 ç11\'al 

su~am, 57 knı uşılan 50 

~''hlir •. ·~8 ımı 1 IO J 4 ruşılau 1571 k~nı.a l palamut 
b!.I • Fi\ allar huşP.l 1 l l ış lıı· "t•nad L · sa ı m • • 
sa "" i V•~rpool hor-

sarad·, . . ----------. 31 t mart lttslımı 4. ıo 
l~ 4 •aaayıs lt-ıslimi 5,0ı 

"•au · . . 
llil '1. ··~~'""' 5,02 3 / 4 " tıııtir F· . 
i"· · ıyarlar ıoo hbrP. 
yllhli ı· 

• 

ı._ tllSltt - Li verpo• 1 f 
uorsas 1 
~ • 11H a maı·t tflslimi 

Yf NI MERSİN 
= 
Nüshası 5 kuruştur 

Abo~e) 
Şeraiti 

Senelik 

Altı aylık 

Üç aylık 

- "" 

Türkiye 
için 

1200 Kr. 

600 

300 

Hariç 
için 

2000 Kr. 

1000 

500 
I/~ uıayıs l~slimi 30,I 

Şili~ ~~ıaıuıut l~~limi 28 
••chr F j Bir aylık 100 yoktur .... 
1
. • •yatlar cıf f)laıa 

"Q\J tb ı Gn.on gçmiı sayılar 20 Kr. 
r~ ıçiudir. 1 •---------

)) ikinci 23 

incir 

1 ne•~ Kep•"" 
Kaim » 

'Od•·ııll 
•) .. 

7 f> 

Borsa T alğraflan 

lslanbul 

Türk ahuma 936 

618 

79 -18-42 

i~l~rliıı 

Oolar 

Frank 
Liret 

\ 2--04 

n -2~ --32 

Mürettip istiyoruz 
matbaamızda ça· 

lıımak iJzre iki miJ
rettibe ihtiyacımız var 
dır • Arzu edenlerin 
idare evimize miJra
caatları. 

Elvanlı Köyünde Okula Sevgisi 

El va ulı Kö\' liisii önw . 
l•H'•' dt'ğt-r hi~ ('Öt11t~r ılillcJ 
VP. hit )' l\k hi I' gil Vf'OÇ ilf\ 1 

oknhtlarıııa randan san 
li•rak ah da ~·azıh ~~yayı 
yeııitlmı ~·aptırdılar . 

nu11ılan haşka okula -
la ruıa iki oda i hh·t•si 11 i 
diişiirırrPk okula uıwra -
kasına da lıil ~övlP-r~ 500 . 
liralık ~alg111 salınmış v~ 

taşlarHl:ı geJuwye başla - I 
mışıır. Hu iŞIPri ooftran ı 

NahiH~ cevirgf'ni Bay · 
• • .. 1 

Adil ilt! El \':rnlı ~lnhtarı-

mu dt>ğedi hizmetleri 

göriilrrrnkdı dir . 
\7 Pf İf ı'rıl~i' 

rı \d l' , hir\ hityiH. Ht' 

;;i ,k,ıcli~ la ,·:ır<1 kutusu. 
• fl ·,\ıfr,t ~ı.ra l~i :Hlf'tl 
yazı lflhUHH • .\tn aıl~d 
~ apl-.n .\"kısı, Bit~ R(~rd 
hii\·iik ıııa~rn. iki nderl o
trn:ak, Bir adP.ıl biiyfıl\ 
el ola p, B··~ ad 11d ~ıııı r 
Lamlu-ısı, Bir adP-tl ı\t·t 

'fiirkiiıı gNıçliğf• ~ösl~dı
Tri söz it~ vı~ c~rci ve, Bi ı· " . . 
atlrd nwk teh levhasiııa 

c~rciuP, iki n teıl hiri • • 
nfak tliğer·i küçük hay -
rak, l~i .\clt'rl ~IHıı~al. 

ı l j N 
Mersin Askeri Satın .4lma 

Komisyonundan : 
lslalai)•~ Llag .\layırıııı 104400 yiiı ılört hin ılı;rt 

yüz kilo aqrn ihıi~·acı açık ·~ksilluıe,\'t~ ko1111lmuşt11r. 
lhalt~ giirıli 3 Şoh<tl 935 Pazal'h~!-iİ giiniiıHir. ı~ · 

teklilerin evsaf ve ~Prctiıi aulamak iiz~rf~ htır ~iirı İ~· . ~ 

lahive .\skP-ı'İ Saim .\lm:ı komi~\'OHuıaa miirae:ı:-.tlara . . 
il:'o olıınıu· . 15-20-24-29 

Tarsus tapu memurluğundan : 

Şamlı mah!tll~snıtl~u ihrahiıu kızı flaticenin ~P.ıl -
diıııi,\u bil:! sru~l intikal .. n kırk sc~nPcle11twri hilaniza 
ta~arruf Vt~ tetaH'lliikiiıHIH 'mlunan 1\.-:.iaılivH mahalle· . . 
siudH \1aki sağı S•·yıırk oğulları ~ u~ur \'H :alim \e 
Karaca ~lt·hnwı lıaııH ' '" fl'I \'luları '\olu ı'fAjil h.ıllilı ve 
:l\·rauri ~lehnwt Vt' Slih1 ynıan vr- ~·ıiı lwrn~leri arka
sı \'P. <wplwsi ~'ol ilt~ nıah•lut .,.,, tahm i ıwıı (100) nH~lre 

arsa iizeı·irrn huııdan yirmi hn. "Pllfl P\'t'I iki h ıp ha. 
n~ inşa f~clerek hn giirw kadar ta~nrı·ııfuu fa hulunılu· 
ğu ve tapu)·a rapı edilmPk iizn· rıı;irnc•aHlla hnluıı

nıuş oltluğundaıı 1a~arruf idtiiasıu,ı , . hulılfHHı \ • .r~a 
2 şn hat 935 Cuma rlPSİ gii ıı ii knşif İ<·ı·a olu n~u~ağı rıd u1 
nıahallirıtlt· hazır lıulıırımaları ii:)n olunur. 

Satlık Bahce Halinde Arsa ve Kulübe , 
'1Pr.sintlP. Hastane ~acld~~i11d~ Ruııı kahl'isıanı hi

tişiğimle iki lJirı ıuetrt~ 111urahhaı w·nişliğinde içP.ri~iııde 

hir knlüb~ v~ hiiyii~ hir ha\''lr mrvcut Limon. Poı·· 

takal , \lanılarina , Yc·ııi diiııya , 't~fıali ağaçları ve 
Üıiiıu asmalarilt~ hPZPnmiş bir kıı·,ı ar~a acde sathkur 

ş .. hrin en giiıel ~·Prindc~ bulunan hu y.-.ri almak 
ishwenleriu Taşhanda dört nuıuarah dairede 0.1va . 
Vekili Hay FaikP- m iirac:H\l el melt•ri, 8 - l O 

fmlfjjJfmlfmlfml~Ii!lfmlfi1Jlm1~iil 
~ il!) 

DOKTOR ffiİ) 

N~ Remzi Ülker 1 
Her gün saat 15 den 18 e kadar İiın 

J.~ llaslalarmi Yogurt. pa1.arıı11la Diş ıahihi 
~ Ba~· Balıirin ıuuayentıh~nrsiııdeki hususi ılai-fım 
~ resiutle ku bul ve lt1tla \'I ~tl~r. · 5-30 ~ 

iUi!Ui!Ui!UimJilmllmf@!J@ımfi!UmlliiU 
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·~~·~ ·~~f~ ~ ~·.1ı Hö~etçi Eczane 

.,.--

~ ~~ 
'!.t/ ~: Bu Ahşam 

.~~~ Kulak, Burnn, Boğaz~.:ı sı ııı ... , K·:'··""~111 ı. ~ 
4~ Hastalıkları mütehassısı ) +:. ;;o 
~~ D o T!?9 T o -r=.t -~ 1 SİHHA 
.~19t! ..c... ~ lifJ 1 ECZANESİ 

.... fr Nazhet Veysi (i: 
1 

• : .- • 

,,.: , Hastalarını her gün saat on beş- ~~) Mersın Gumıuk Cıvarındadıı 
/~ den sonra dis doktoru bay Bahirin :)) 1 

-
\. , .# d k . h c" ı ı .. r ı w \İ Ee 1.;n ı 

1 
yoğurt pazarın a ı muayene ane • ~· , · 

1 
sinde kabul ve tedavi eder. 1 ııhhıyP, Yl'r;li ''P ,\ ~-

ı u _ ;30 rup.ı ıuii,ııılı1.t1 riı lı hu-
~ 

~~
- ...... ~. /, ~ / - .a-.i' /._ .;i',f:.~,r?, (, iJ( ) lıııı\ ll' . 
~ • [9·~~· °')it3.. ~-~im!~)~,ll~ 

--... - ~ y ~ :{- )' t"-t. ,_..... ~ • ·-========ısı •. ; -

~.....-- - - .. 
Q ; . . . ·: 

Soba Almadan Evel 
.i{ı/ınc Kamil ve mah· 

j 

tumları ticar:ethanesin • 

den arayınız . 

Veni Getirdigi 
Yerli, Belçika, Fransız 

1 il iRFAN MUSA ~ ••••• •••'it•••: l rtl . l]ıf Yeni Mersin Matb1111 S 
! • k 1 . ı· f 

malları sobaları ve fiat· 

ları g6rünüz. 
4l1 90 

. . ,• 

• ., .. lı. 

r
E3• ~3~.mZZ::3e::li• !;.lıFT:?E3 ı · • . • .... F1o;kiıı ıi~ p ·ır· c .. ılao-

i eınrnk için lsr.i kanH'I Ec'Z:HH'~İ tarafıııdaıı i ··· .. , ... '( _ : 

B •• •• k T · · iııı:ıl l'ılileıı lrr.ııı ıtıı< :ı l\olıııı~·as ıııı Lııl- ·e • ı ıı ı~. f~r•ıı·l.•· Lıı:ıplıı , 
u~u ayyare ~ I~ ıf'"""7,· • : •·ıııızı ·~·~ yaramaı t1t~'~ 

11~ p· · ,, , llllOOltllJ~~~tl~IGIG~: ~" :ı1'.11"~111ıı. hiı:~''" : 
!l ıyangQSU 1 el • • ı;iw lawıı olur. Kıtal' f 
·ı~ On Sefüinci Tertip Dör~üncü Kaside ·~:· ~ LA K O KOR D ~ ı ıarıııızı, •1t·rı.,r1 .. riııi1i, S 
l.ı;ı m N ki. t H . k ~ : •ııİİc.Pliitha ııı>:ııtİZt' gilı• ' 

11 .Şubat 93 5 tarihindedir . lli'.i1 a 1 ya - a rl fi' • • lı• ri ı ı iı. S 

~ ~ S. ş· k . ~ • il . k" \ 'f. ' 

B ·· - ~ · k · • ıgorta ır etı ~~ .. ,. rn·,· ı Hap ~ u y u K t r a nı ı y e ~ • . ııır 
• · • ~luanH'htıınd:ı ~İil ' i!I, iııliı:ını, ,,. hola~Jığı ~ ıtt-rt,·rlt·r şık, zarif uıt t 

l 
25,000 Lıradı~ • j . şiar t~dinnıiştir . ~~f • tiıı Vt' i ııllaııışh ol:t ı 

Mükafat 20,000 Lırad':_. le '1Nsiıı Acanıa,ıı: Kanıııı;ııı Çifçi B. :ıııLıısı . ' i nıi. ciılt·ııir. j 
l§s ·-±fı!t=.:-3EH •• ::SE3DE.':iE:a j ~~~~~f!tl--~~~~il,~~~~ f 

i -ili19~iffiiiffii~ittlfiı~~~~~~~~~ .... o.. • 4 ••• ~' 
~~~~~~~~~~~~~~ . 

ASLA VAKUP 1 Her N. ev·ı K·ıtap 1 Yurttaş! 
inli Onpara harcarken 
l!:: llrr ıwvi eski f.:t:ıp ahrıır w~ saı ılır . Ga- [§lf bile kimin cebine git· : 
(.ijJJzet.e .hnyii Hnvc•ı Fduni pfı•ıııli,\" ıııi"ırar.aa1 İC!J 

btaııbııl \·t' \ln~ko' :ı iiııı vı• f'S İI. l~rı ı 1 ·ıı 1 plı• ıı:J ' 
Vt~ .ılıaı <ı li\:ııl<1 t.dıs ı l t'l.uı i ... Vılftd İVt' v ı · C •r;"dıi Nı~ff 1 ' 

:rnJledrnız. ;;;;ı tiğini dü1ün : 
~ 1 C!.J .\1 i ili i ~ t i ~ a l ,. ~' 

. . . 
.\liiı lı:ı~~ı~ı. s 

mırmumumumıımıımnmnmıı~mrmıiiU~ 
.\tlı·~· .. : \'ogıırl r ·rt.H'I ll.t~l·rnr r. ttl l .. si No. 1 ........ 

ta~arrof Cf'rı1iy11ıi 
1 

k+•ııdi ,.,j, dt~. T.-1 fon: 64 -

~l]~~~~~~~loc+lri~ 
, ~ Malınızı ve Canınızı . Mersin Tlcaret .. ve Zahire Borsası 

23-1-935 Çarşamba günü borsa satişları 1 I M~lli Sigorta füetinin [n Zegin ve [n Eşsiz Olan 
--~ı-a-hı-ı -ci_ıı_s --N.-re-rıh-~:'-ut-~.-uı~u ·-K-G M.-ıK_r_A-~-ı -F.-

1

-s _____ Ş_E_H_A_İ'l-l --. ~j lstanbul ı:munı Sigo.r~a. _Şirketine 

_: · 1 · ·-- - -- ~ Sıgorta ettırınız 
iane çiğit ~·('rsin 1 oooon 2 8 7 ,50 .\ rıhar hazır· ~ [{ 
Buğday O,ııııaııiytı 15000 2 62,fiO O;mıaııiyı• v. hazır le Yangın N akliya1 ~ aza 
~lısır darı ,, 15000 ;~ lJ.\~. 10 giiu Z. 1 Mersin vo Havalisi Umum Acentesi 
Pirinç Kars l5000 15 25 M.\'. hazır : Çifçi Zade Şaban ve Şürekası 

Tüccar I-Ianında No. 16' 

ffiD Doktor Ali Bedri .il 
~ lzmirden ~elmiş m?u"'.enehanesiıı~ 
ll!!JKışla . caddesınde 82 ıncı sokak k6 
frIDıesinde (8) numarada açmıştır. 

~Ji'iJ~in~m;~;~ 
,-..,,.._ - l 

Yeni Mcr~ill ıııatbaası - Mersin 


