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Limanın Yumurtallğa Yapllacağı Doğru Değil. 
Rejim Formaliteye 
Feda Edilmemeli. 

••• 
OUmrUkle ihracatçılar ara

sındt\ hi\dise denecek kadar 
ehemmiyetli bir anlaşamamoz
~ ?rlaya çıktı. Bir haftadan-

rı Ankara ile telgraf konuş
~ı yapıldığı, protestolar çe
~ldi!i halde gene bir çıkara 

ğlanaınadı. 
İki bakımdan da Yurd kn-

~nciyJe ekli olan bu hadisenin 
0Pl~ görUnUşll şudur : 
. ihracat tilccarlnrı iki yıl 
ıç· 1nde tekrar çıkarmak knvdile 
~1'1arıdan çuval getiriyorJ~r ve 

UrnrUklerde damgalanan bu 
Çuvalların rllsumuna karşılıkta 
Yasa buyruklarına göre bir de
Pozito bırakıyorlar. 
rU Ge~n Perşembe günU gllm 
dek. tnildUrlUğU çuvallarla gön· 
il rılecek olan ihracat malları
-Sın araştırılması gerekliğini du
~Yor. 1skelede bulunan mavu
l\ Ve vapurlara yüklenenler 
~~sıncta bir çok damgasız çu
\'e ~ar bularak müsadere ediyor 
be ataçakcılık vönünclen tnki-

ta başlıyor. ~ 
d Tabir öte yönden de ihracat 
~l'UYor vapurlar bekliyor. 

de Uccar,clamga usulUniln Mersin 
~~ baş~~ hiç bir yerde tatbik 
i~rı:e~ıgıni ve damgasız diye 
çu~ 1ekı malla müsadere edilen 
~e a l~rdnki daınganın güneş 
i<t/agınur altında silindiğini 
tıinıa ederek yapılan muamele
~ Yolsuzluğunu duyurmıya 

lŞıyr, 

).ara~Unıruk idaresinin tuccarı 
~ltıstrı 8 SOktnak kasdiyle işe sa
~ tn 3dığını bildi['imiz kadar
ltrıı ccarın kaçakçılık yapaca
dı'8r~rnrnayız. ÇUııkU tllccar 
\>aıı8 811 getirtmiş olduğu çu
~uın:~ğtekrar gönderdiği giln 
"asın e yatırdığı depozito pa
"errrı~ kurtarıyor ve bir resim 
etilli 

1
Y0rki kaçakçılığa teşebbüs 

'-'uru!aolsun. Mantık ölçtisilne 
~Ye n her dUşiinilş bu neti-

\tarır 

~~~~rUtun vurduğu damga 
tGccar 1 •nnıiş olmasına gelince; 
bit h. l'asa buyruğunda böule 
tı ··•ecbu . ,, 

Un Yal rıyet olmadığını bu-
Q\alll( ~ız. Mersinde bir teamül 
~iYor tbık edUdi~ini iddia 
tdar68i b~u takdirde Gümrük 
lıtıı ileri ır ~ormali te noksanh
t· Siıce sUrUyor demektir. 

1
1lrne81 bu noksanlığm dl\zel-
4l'ıtı lll~apurlara yUklenen mal
~U~ deı>o~dere edilerek gUm
~t~a u arına naklinden daha 
. lirdi suııerıe temin edile-n . , 
hi Uşunrn l 'd· 
l't~ e 1 ır ki nihayet 

~l ı.. ll"ıUl hUk il . 
~. uır sebe m ?lın her han-
~~· olınas ble Yerıne getirilme 

tıeşıe d ı veya yagmur ve 
anlgalarııı bozulması 

u. Meclis üyeliği Suriye işlerinin iç Yüzü 

C. H. Fırkası üye sayısının üç 
misli Namzed Gösterecek. 

Suphi Berekatın sıynsal ITayatı Söndü 
- ---------------

. . 
Cumhur Reisliği Kendisine Verilirse mua

hedeyi ·r asdik Ettireceğini Vadetmiş • 
Seçim için son hazırhklara baŞlandı. 
Namzedlerin Tesbitiyle UğraŞıhyor. 

---~ 

9 Şubat Cumartesi gUııU yapılacak olan Umumi Meclis üye
liği seçimi için gerek olan hazırlıklara başlanmıştır. 

Evvelce Tarsustan 5. Anamurdan 1, merkezden 4, Silifkeden 
4, Gil!nardan 2, Mutlan 2 ilye seçileceğini yazmıştık. Bu seçimde 
de Cumhuriyet Halk Fırkasınca Belediye seçiminde olduğu gibi 
fazla namzed göstererek bunların içindende en çok iş başarabi

lecekleri seçmenin budunun takdirine bırakılması prensib olarak 
kabul edilmiştir. 

Aldığımız haberlere göre Fırka vilayet heyeti seçilecek ilye
nin iki veya Uç mislini namzed gösterecek ikinci seçmenlerle 
Belediye azalnrı bunlar arasından istediklerini seoeceklerdir. 

Bu takdirde vilayetimizden 18 Umumt Meclis Üyeliği için 
54 namzed gösterilecektir. 

izmirde Şiddetli Fırtınalar 
Fırtınalar bütlın şiddetile beş saat sürdü 

Bir Ev Yıkıldı. Telefon ve Telgraf Direk
leri Söküldüğünden Muhabere Durdu. 

lZMIR, 29 (AA) Dün Gece 
~nat Uç buçukta esmiye başlı
yan şiddetli bir fırtına beş sa
at devam etmiş ve hayli zarar 
vermiştir. 

==----=~----=-

da telef on telleri ve bir kısım 
direklerin kır1lmasiyle bir ara-
lık muhaberat durmuşsa da tek
rar acele tamir edilmiştir. 

Fırtına snnt doku1,n d~nı 
sükOııet bulmuş ve sonrn bunu 
yağmur takibetmiştir. 

HALEB, 29 (Hususi) Biltlin 
Suriye sıyasal mehafilinde lm
nuşulan mesele Meclis Reisi 
Suphi Berekat'Ja Yilce Komiser 
Domartel'in mülakatı işidir. 

Meclis Reisi Suphi'nin mu
ahedenin reddinden sonra ln
tidap hükumetiyle arasının a
çıldığı mahlmdur. Hele Yüce 
Komiser yUzünü bile görmek 
istememektedir. Buna rağmen 
Meclis Reisi Domartel'in yakin
lerine yalvararak bir defa ol
sun kabul edilmesini rica et
mişti. Fakat Komiser bunu red 
detmekte idi. Bir gün tesadüf 
eseri Belçika konsolosunun e
vinde karş!laşmışlar ve guya 
görüşmüşlerdir. 

Kuvvetle temin edildiğine 
göre Komiser Suphiyi görür 
görmez hiddetlenmiş ve ziyaret 
mUddetini bitirmeden çıkıp 

gitmek istemişse de Suphi bir 
çok ricalarda bulunarak af di
lenıi~ ve 1ntiılnp hlikllmeti n~ 
isterse yapacnğmı söylemiştir. 

Suphi taraftarlarının çıkar
dıkları şayialara göre Reis yil
ce komiserle olan mülftkatında 
Fransızlar kendisini Cumhur 
Reisliğine getirirlerse Vntani
leri susturacağını sl>ylemiştir. 

Fakat hakikat şudur ki Sup-

F'ırtmaclan bazı evlerin ki
remitleri uçmuş, açık bırakılan 
pencere ve pancur kepenekle
rinden bir çoğu kopmuştur. 

Eşrefpaşada bir ev yıkılmış 
ise de insanca hiç bir uıyiat 
olmamıştır. Bazı kazalarda iz. 
mir arasında ve Manisada fır
tına ayni şiddetle esmiştir. 

Edirne Sular Altıkda Kaldı 

Bazı kazalarla İzmir arasın 

yilzilnden ihracatı durdurmak 
Mersinin bu günkii sıkışık va
ziyeti Uıeriııde çok ağıra mal 
olmuştur. 

Gümrük idaresi gibi düşil
nerek tuccarın kaç.akçıhk yap
tığını kabul edersek bu defada 
bu kötii işin ne zamandanberi 
nasıl ve ne şekilde yapıldığı 
mevzuu ortaya çıkar. 

Fakat buna hUküm vermek 
hadisenin durumiyle telif edi
lemez. Yukarıda da işaretledi
ğimiz gibi tüccarı kaçakçılığa 
sevkedecek ortada bir sebeb 
yoktur. Bu bakımladır ki bu 
günlerde merkezden tUccar le
hine hir karar geleceği umulu
yor. 

Bizim dileğimiz ihracat re-
jiminin teferruat sayılabilecek 
olan formaliteye feda edilme
mesidir. 

R1za Atila 

Arda Nehri taştı. On mahlleyi su kapladı. 

Sular Çekilince bir Çok Evlerin Yıkılması 
ihtimali Var. Şimdi Kayıkla Geziliyor. 

EDİRNE, 29 (A.A) Son gün 
lerde Edirnede ve Bulgaristan
da başlıyan şiddetli ve sürekli 
yağmurlar yüzünden Tunca,Ar
da ve Meric nehirleri taşmış 
sular Edirnenin kenar mahalle 
lerini istila etmiştir. 

Evvelki gün akşam saat 11 
de yilkselmiye başhyan sular 
Uç saat içinde sekiz on mahalle-

Kadın üyeler 
U. Meclislerde beştebir. 
nisbetinde bulunacak 

ANKARA, 29 (Hmmsi) ViUi 
yet Umumi Meclis Üyeleri ara 
sında beşte bir nisbetinde. ka 1 
dın üyenin bulunması esası 

uııaylanınış ve a ftka!i anlara 
bu hususta direktifler gönde 
rilmiştir. 

yi basmıştır. Zabıta sabaha ka
dar çalışmış, sandallar ve ara
balarla evleri sular altında ka-
lan halkı kurtarmıştır. Zarnr 
bilyUktilr. Bazı evler yıkılmış

tır. Sular çekildikten sonra bir 

çok evlerin yıkılması ihtimali 
vardır. Sular çekilmiye başla-

mıştır. 

Limaı1111 
Yumurt.al ığa yapılacağı 

haberi ·doğru de~H 
· ANK~RJ\,29 (Husµsi} Ulus 

ta çıkan bir tedkik yazısından 
millhem olarak bazı gazetelerde 
Mersin limanının yapıJmusın 
dan sarfınazar edildi. Yumurta 
hk limanının yapılacağına dair 
gı), lerı habe lerin hiç bir res 
mi kaynaktan alınmadığını 
öğrendim. 

hi Vntanilerin bir kaç içtimn
ınn ancak Cemil Merdnm'in tn
vassutiyle iştirilk edebilmiştir. 
Vatanj ınehnfilinde hiç bir kre 
disi olmayıp ona bir siyaset 
bnzırganı göziyle bakılmaktadır. 
Zaten mebus olurkende Vatani 
mehafilden değil İntidap hüku
metinden yardım görmüş ve 
eski komiseı· Ponso'nun delil
letiyle Meclis Heisliğine geti
rilmi~ti. 

şf mdi umumi kanaat Sup
hi'niıı hem ayrandan hem bay
rmndnn olduğu merkezindedir. 

Geçenlerde Fransayn yap
tığı seyahatta da bir çok şahsi 

teminat istemiş ve verilde tak
dirde muahedenin tasdik edi
leceğini vadetmişti. Muahede 
meclise verilince bu def ada 
Fransızlara karşı verdiği sözli 
tutmadı ve Reddettirdi ve bu 
gUn de meclisin teciline sebe
biyet verdi. Şimdi artık Suphi
nin ~ivasi havntının hem Suri 
ye hem lnticlap hUkOmeti ve 
hem Fnınsa tarnfındnn sönmüş 
göziyle bakılıyor. 

Yer teprentisi 
Şimdi de Mavrayı 

Kafkas'a geçti • 
MOSKOV A - Mavrayı 

Knfkas'ın cenub kısmında ayın 
25 inci günü yeniden bir tep 
renti olmuştur. Orta şiddette 
olan bu teprentinin merkezi Le 
ningad ve Güreistandn Asalknl 
dadır. 

Teprenti Tiflis'te de hisse 
dilmiştir. HenUz malfimat alınn 
ınamışsa da zarar ve ziyan ver 
mediği tahmin ediliyor. Hatır 

lardadırki Leningad Gilrcil şeh 
ri 1926 da temamen teprentide 
lmrab olmuş ve yeniden yapıl 

mıştı. 

Şimendüferlerimiz 
ElektrikleŞmek için 

ısmarıç yaplldi. 
Almanyanın Essen şehrin

den Tan· gazetesine telgrafla 
bildiriliyor : 

TUrk hllkOm~ti Krop ruUes 
sesesi tarsfından idaro edilen 
Şark konsorsiyonmnn bazı si
parişlerde bulunmuştur.Sipal'iş 

edilen maddeler TUrkiyedeki 
şimendUferleri elektrikleştirme 
içindir. 

Siparişlerirı yckftnu on Lir 
milyon TUrk lirmnmı baliğ ol 
maktadır. 
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Siyasal Bir Yazı 
Ror11a A11laşmas1 Karşısında: 

wca:u a:e eww uw :;::::ı:ı:ı ı 

Türkiye, Rusya ve K'iJÇ'iik Anlaıma 
Devletlerinin Vazifesi Nedir. 

~I 

"'L'Echo de Paris,, Paris 

"Milletlflr CPmİ\'Ptinin .. 
ictima de\TP.Sinin ilk . 

iki giirıii znrfmda blitiin 
dikknllf'r su·f nı. Laval'ın 
kiic;iik anla~nHl, So .. ·yr.t. 
ı.~r vt~ Ttit·kivH miitııes-. 
~illerİ~' le ~· aptığı konnş-
•ıHI !arda tem•~rk ii1. ~tmiş 
hnluıın)ordn. 

Frruısa ile mlillrfık ve~ 

ya onnnla iş birliğiude 

lıulunan hu devletlerin 

mn nkıtolnnmnsı Tlirkiy
ve Rnsyanın mnahed~l~rin 
mulwfazası işiru~ iştirak

leri \'t~ hn iki meml~ketin 
silahsnlnnoıa ~onforansın

cfo Fran~ıı lrzine ~·aptrk

ları varrl11udan cok hiiviik . . . 
faydalar görmiiş idi. 

in~ilterP- vl' ltcılyan m 
Fransaya k;trşı vaziy~tle

riui dPğiştirmelerini ica
helliı·en tle işle bn hal, 
\'ani hu suretle ku\·vet-. 
ltH·io Artnus .olmasıdır • • 
Fransanın Roma ile yap
tığı aulaşma hu kadar 

IH'ııımivrtlidir. Bn vazi\· eı · · lu vmet li ueticeleri a~ im 

Boma arılaşnıalarına karşı 

"ldı~ la rı vaziyet istik hal 
hak ı nıuula n fovkaladt~ P.-

Türkofisin Günlük ~relg'raf 
Haberleri. 

1 Çarşıyı altüst eden 
Hırsız . 

1 

Diin çaı·~ıy ı alıli.st etlen 

Avrupa BOTıaları. 
Pamuk - Livt)rpol hor 

sasında Ameri"~u pamuğu 
ıııart te~linıi 6, 7 8 mayıs 
t~sli mi 6, 7 5 temmuz tP.s .. 
limi 9,72 tenımuı teslimi 
6,72 ilk tf'şrin teslimi 664 
a\' Uİ borsatla ~la~ır pamuk 

• 
laruıın Sakalaridis cin~le-
ri mart teslimi 8, 7 5 ma
yıs teslimi 8,56 temmuz 
teslimi 8,5(l ilkteşrin tes

limi 8,5 l Upper cinsleri 
marı. teslimi 7 ,59 ma~·ıs 

tP.slimi 7 ,5 7 t~mmuı lPS· 

timi 7 ,46 ilktP.şrin teslimi 
7 ,43 peusdir.. Fiyatlar lib· 

re başınadır. 
Nev\·ork borsasmcla . 

mart t•~slimi · l 2,37-12,40 
ma vıs t~slimi 12,41-12 ,43 

" 

\'IS lt'Slimi 53 1 . 8 tenı · 
~HUf. lt)sli mi f> l t / 8 SPtll.-

gari h hi \' lrnılise oldu. 
İ ,, ogu rl paza rırula kiiy-

tf İf'. Fivatlar a2 librt-~ icin-• • 
eli r. 

Cavılar --- llarl tP..Iİ• .. 
mi 87 uıa,· ı s t .. slimi 86 . 
:; 1 4 lPmnıuz teslimi 85 
1 i 4 ~wnldir . Fi~· atlar 

5 6 1 i h re i <: i rı d i r. • 
.\rpa - ~lart teslimi 

85 1 1 '2 maya~ teslimi 
7 6,80 seutdir . Fiyatlar 
48 lihre icimlir. • 

Kendisine memur 
Siiaü vermif. 

Tarsus (Husu~i) -~ Tar 
s:ısuu nahiye ve köylt>
riude lbrahim adla hirisi .. 
uin keııdisine memur sii
~ii ,·ererek p:ıra althğı 
landarma ,·a haber veril-.. 

liil•~f'H ça ıuaşır VP, daha 
bazı ufak tPfok salan bir 
aılamın yanma yaklaşan 

ihtivar hir katlin ani bir 
" 

foııaltk 2PCirerek sacanı ..... . . 
başrnı yolup ovimi basmış 
lar dive bauırması üzeri-.. ,/ ;-, 

nP- camasır satau adanı . . 
Pli m.tek.i ne val~y i atarak . 
çar~ı için~ tio~ru kaçmu-
ya başla(h. O esmuta vak:i 
mahalliwle bulunan polis 
bu adamın satıeıhğındafl 
daha e\·vd şfıphe ~ımiŞ 
ohlnğumlan derhal arka
sma ko~tu. Tabii pazar 
\'eriıhle bulunanlar ve ... 
ras gelJik.leri yerde d& 
arkalarina lalulan coeu~ .... • 
lada çarşı içinde h.,ye ... 

Frnıısa nın . imdi \'e kHdar • • · hıra" mı ' ':lcak hir istika-
ı r' .1 1, ki rl rnedi~i mii phem nı~ll~ olum hdır. 

t.emmuz t~slimi 12,2011,01 

ruiş ve Jandarma kuman
dam lnn· ~lnstafa tarafın-.. 
elan ki>yl~rcte yapılan la

ld'ml ve ll\h~ikat neliee
siwk 1 h··ahimin hv sucu 

canh bir sokak koşusu 

yaptılar. Nihayet ta .. a.~ı 
kesilen adanı taştıaraın o-

' :ı1iyrtlr.n rıknrnsrna \ 'ü . . 
uına) yen hir l~tvır 1ak111-
m:ı~ 11ıa ve..ilP o1arınkt1r. 

Bu :ııı ın lı aiı hnlumluğu 

f• ·,·k~ l,)ılPli ği l•'lıariiz ellir. 
Cnwk it:i11 kiiçiik anlaşma 

daimi koııs~yi Lnhlyana-

da loplarııfı . An konsey 
Crru~\'rr.de yapacağı basit 
hir toplnutı ile iktifa et
mek i. tra .r.ruiştir. Küçiik 
:ı ıtlaşnın l<H'afwdan alın:ua 
' a1.iyet IJu olup hnnn 
TiirkİH! \ 'C Sov\etler dahi . . 
ta.,, ih rtmi~lertlir. 

Kiiçiik itihlf Fl'ausa -
ltalya arasında me\'trnt ih
t i hlrl arın la s f ı \' ~ i u i ve iki . 

Fğtır Paris siyasileri 
kcnclilerini ''dörl tarafh 
nıisak,, fikirlerine kaptı 

r:ıcak olul'lar~u -fuğiliıle-. 
rin ıle,likleri gibi - binmiş 

(\hluklan clah dt!SlerPle 
miş olac<Jklarchr, 

Küçiik anhışnıa M. IJa
\'al 'in hu hariı ilcaatı di~
ka t na1.a nnda hulund.ır

mak sureli~·l~ hareket 
~ılccı·~indNı P-mirulir. Sli
kt)ru1I, Lasiret ve fakat 
kativcl ilt~ hareket f'lnı.,-

• 
sini icah el.tiren :\mil bu · 
dur. Kliçiik :..ulaşmanın 
lloma pu~lı lka•·şıs11H.la 

alacuğı vaziyeti Frausaıun 
tl rvlPt arw·ırula i ş hirlii!i ..., şal'k misc- krna kal'Şı alaca· 
yapılınaswı ancak mem - ğı raziyeL tayin edecek. 
nuııiyt~l l e ~eh\ıular. Fakat • ti ı· • 
Boma anlaşnı~larwın Frau U11nt11lwanıalulır ki, 
s ,ı\' I dört taraflı misaklara J Roma misakı hali hazırda 
suvketınemesi ve FraıHa- iki sözle telhis olünahilir: 
nın hir ~enedanberi takip T r· "I ·· H t as ı ye \'e ,, u~a vere. a -
ftliği yoldan ayrılmasım bnki bu iki ~ö1. m~fhum 
icap Nlirmesi lazımdır. Da itibariyle karşıhkh yardım 
ha doğrusu Roma anl~ş söziiııclen çok uzaklar. 

ilkt~şrio t..:slimi 12,32 s~nt 
dir. Fiyatlar libre başına 

dır. 
iskenderiy~ borsasrnda 

r. g. f. sakalaridis ciusl~
ri mart t~slimi 13,88 nı:ı 

yıs t~slimi 16,0 l temmuz 
ltıslimi ı 6,09 ~~itil ttıs
limi 16.21 r. g. f. nşmo 
ui ci .. si subat teslimi 13, 

• 
62 nisan trslimi l :1,66 
t.emmuz t.eslimi U~,66 ~y 
lul trslimi 13,5 4 tallaris
dir. Fiyatlar 99,05 libre 

icimlir. 
• 
Huğda~ Şikago bor 

sasmlla marl l~~li mi 9 2 
1/4 mayı!4 lt'slimi 91 3/4 
temmuz teslimi 85 5 '8 

seutdir. 
WiunipPg borsas11ub 

maı·t teslimi l l6 - l 16 1/8 
mayıs teslimi 1 ıo 3/~ı -·
l 1 O 5 ~8 temmuz teslimi 
114-114 l \4 seutdir. Fi. 
yallar buşel başınadır. 

Li verpol borsası uda 

• 
işlemiş ohln~u ıneytlanu 
çı~ nıış ,. , ~ acllly·~~· ~ l~slim 
edilmi~lir. 

, Bu yıl 
Fran~ız aliml~rinin ver-

dıkleri halwre g-Ore 9ii5 
fıh içinde bt.ış dPfü giiu~ş 
tutulacak lir. Bu hal · 805 
yıhrnta ralu~ri ılk tl~fa MÜ -
rül~t~e~tir. Uunclan daha 
evr.l 1205 de vukubulmuş 
tu.24:85 vılmdan evel bir .. 
daha <ılmayaçaktır. 

11ii111le vak«l\'J ele verJi. . . 
iskele kurakohuıa:-gil-

ı iiriildii. illi vi \'eri )etl\ik . "' 
~dilirıcP. Ni~ 1.-li ~lu~ıafa 
o~lu Ali olıtuğu anlaşıld•· 
Sattı~ı eşyayı 30 kutt1Şıl 
s ıl111 alctığıuı s())·letli niçifl 
kactığı sorğu~una da : 
~ Koc,ı' ~armın bağıt· 

lll hSHHhH> ~ orklnm. Or.dİ 
\'•~ i~k.-lc•tf,•ıı polı~ uıer• 
k•·ıim' ırötüriilerek e~ril" • t:) • 

~ ı)le btwulıt·t· a•lliyeyt' 
vt.ırildi. 

____________________ llllİllll ______________ ___ 

zührevi hastahklar 
Bilgisi ve korunma çareleri 

------····------yazan : Sıhhat Mildürü ve Halke•İ 
içtimai Yardım komitesi Başkao• 

Dr. Remzi Gönenç 
- 4 --

Gene kızlarınuıan, hakauı olmayan genç
lerimizin soysal dern~lderin gölgP.Sİ ve l>J
kınu ahauda köLiilüğe alışmamaları çok ~~· 
reklidir . 

malarm<lau önce oldubu Alman teslihata hakkm-

mart t~slimi 4,JO 5'-8 
mayıs teslimi 5,0 ı ten1-
ruuz tf'slimi o,02 7 /8 
şilindir. Fiya&lar 100 lih 
re içindir. 

Yurc.lsuz \'e baktmsızlara i~ bulmak, yer .. 
leştirmek, düzeltme evlerinde (ı~lahhaıat·l~rde) 
barınllırmak, herkesin btwcudur. llenüz genÇ 
\'e gözü açılmadan düı.,hilirse kazanç (fayd~) 
umulur. 

gihi Uonıa ·anlaşmaların- da da avm formiil ıunte-
durı ~orıra ela Fransa si- her bul~nmektadır. Şim-
Y'liPtirıiu gayesi-ni ŞRrki dilik bundan başka bir 
şi nrn liıtr. yap11arak karşı- şey ~öyU~·emiyeceğiz. ö 
lıklı ) ardun misakı teş~il niimüzdekl hafı~ Fraosa-
e1mel idir. nın diplömatik faaliy~ti-

1932 senesi ile 1934 · nin inkişafı bakımmdan· 
arasında bu siya!lrt çok bir rlôuüm noktası olabi-
gerileıuiştir. 1934 seru~- ı· ır. ,, 
sinde Balkan antlaşması- EERTİNAX 

. Mısır - Mart ıeslimi 

2.9,01 1/2 ma) ıs teslimi 
30" temmuz t~slimi 28,04 
l/2 şilindir. Fi)·atlar Cif 
Plata 480 libre icindir. . . 

Yulaf - Şikago horsa-
smda mart teslimi 50 ma. 

Bakınısızlıktan ahşmışi ktötü yöldan çevir; · 
m~ çok zor olur. l~kandinavyada yurtlla
rmda kütüliiğe yatktnh~ı (istuladı) olan kız
ları ana \'e baba~mın elirad.,n alarak dftzP-lt~ 
mP evl..r·iue gönd~rm~~·e kuvveti olan özPI 
(hususi) dernekler vardır • tlu dernekltt,rin 

1 
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Mersin 
.Piyasası 

49 
48 
47 

2 72 
12 50 

9 10 
4 
8 

50 
50 ' 

3-ii 7 ,5 
33 
38 25 

100 

240-~aO 

188-190 
90 
ö 5o 

3-12,5 
J 6-87 ,5 
~5-h{) 

J6 

•) - 75 

20K. 50 

2-87 ,5 
., (} 

:!f> .... (J 

•) !.} 
... tJ 

'Odtırı 1 J 

i L l H 
Türkiye Cumhuriyet 

J\1erkez Baı1kasından : 
lkramiyf'li yi~ıtlH 5 faizli 1933 i~likraıınrn 

4,QQO,OOO lirahk ikinci h~rtihini teşkil ed~n R. tP.r
tihiniu asıl Laln·ill•'f'İ 1 Şuhal 935 lariltinılen iıilrnre11 
mu \'a ~kut mak huıla ı· ilı~ ı~ htlile haşla11ac:ıktu·. 

Mt·zkt'ır tarihten 2 8 Şubat akşanuna kadar, 
muvakkat ruakhnıları ilk aldıkları banka şubelerine 
müracaat ecltıcek hamillere, tehdil muamelesi mas
rafsız oliir~k yapılacakur . 

2 8 Şu hat g 3 5 ıarihintlen sonra l~hdiller '1erkeı 
Baulrnstıarn yalnız Ankara ~lerkezinde yapılacak \'e 
ma~rHfı hamill~rine ait olmak iiz~re hu işe Banka
mız ~ulu~lt'rifo Is \'P Zirral lbnkaları t.ava~sut eylf~ .. 

~ . 
yel~t·kl.ir . 

Bunılau höyle ~ upon, ikramiye ve amorti tedi-
vatı valmz a~ıl lahvillt>r iiıt>riml~n icra edil~ceğiue 
gfirtı ~ haınill~rin ı~bdil için bir an P.v~ı mfıracatları 
r ... ca olu 11 ur . 31 - 1 - 1 -1 6 · -2 5 

1 L l H 
Tarsus Belediye Riyaietinden ; 

« 160ı> Lira ücretli Tarsus Belediye mtihenrli~liği 
Hcıktır. Evsaf \'e ~Praili lazııueyi haiz olanl<irtn mu . . 
sa•ltlak ~vrakı mlisbite suretlerile beraber Belerliye-
miz~ ıuiirac,ıatları ilan olunur. 31-6 -12 

Merıin ticaret ve sanayi odaıından : 
M.-rsinira bahç11 mahallt1Simle ve yaruk m~kleb 

~ok:ığuula s numarala evde oturan v~ T. C. tabasm· 
dan olup llt>rsi11iu Nusratiye mahalle~inde hü~·ömel 
caclılt·!'4111cl•• Azal\ hamnda bulunan llors:tyi i~ametgahı 
licari göslerer~k 30 ·1-1935 tarihind~nheri zahire ve 
hu bu hat simsarhğı işleril., iştigal eylediğini bildiren Eş
r,.f o olu A btlnrrahma n ~a bitin (F~r~r oğlu A lulorrah
maıı:r> .\ hılu rf'ahman Sahiı) unvaı11 ıicarisini Noter· 
likltın masatltlak getirmesi üzerine hususu uwzktir 
oıl ılar nizamnamesinin 103 cü ve Ticar~l karmnu
uun 42 ci maddel~rine tevfiknn 30-1 1935 tarihinde 
simsar 1 ei srnıfa ve 840 ~icil sınıfına kayt ve tescil 
c~tlıldiği ilan olunur. Si~ile g•·len sayı: 360 

-----·-------· 
Çoğu k:ıdıufor larafırnlau ct•vrilıuekt••tlir. Borsa T elğıaUan 

Kadwlar keııdi ciıısf.·ri;aclen olanları daha 
•~yi aultJyup h.ıkal.Jilt>CPklt~ri için yur•lumuz
da J'oksnl, k in1sıısiz kötii liiğe yat~wllğı ola
cak kızları dooru ,·ola g~lirnwk icin ka d 1 ~ ., • 

~·· tu·umzm dern~kler kurma~n çok d~ğerli 
dılt·khwderuJir . 

h· ll~i ~'ii k ŞPhirlm·tle, k iiçii k kü.\ ı~rıle soysal 
ak ka ka vusara kad111Jarrnuzrn hu ,·olda ön 

ayak olruala~1111 istt!rim. Ziihre vi hı~~lahkla · 
rııı ya~·ılmama~ı, koruumak ıcin saiihk ko· ru • " 
k Y~ıcu ve d~ktorlarmıu ç ıltşmalarrna her 

.-811• tel lıaşrna v~ toplulukla bilgi yaymak, 
~ok~ulluğa Vt! kötiiliiğt> yaığuıları himaye 
~~•Uek, i~sizlere iş bulmak, hasta olanları 
uber VPrrnek vasalara uvm"~ \'e uydur-•h· k , . • 

1 a Ulusal hir borcdur . 11 .. ıe Zührevi 
r:118lalıLlurı gizH gizli iyi etltıcPgim diy~ p<t-

Ç~ker·ek ft'rmlaşthrarıları lıiiktiuual~ halwr . 
""ru t h~~ başh başrna bir horcı!ur . 
ğı Pur~ kazau~c~ğıı."ı, kısa z:trtHutda hastalı· 
~ 

1 
eyı ~dt>c• ·ğıru dıyen propoğandar.ılarada 

u ak usılnrnm·•h ve inanılmamalıthr • 
-· .Souu \7 ar· -

.......... ..., 
lslanbul 

30-L-935 

Türk ahnnn 942 

isttwlin 620 

Dolar 78-50 

Frank 12 - -03 

Liret 9 ~ 28 - 60 

YEMi MERSiM 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone~ 
Ştniti ( 
~Delik 

Altı aylık 

Oc aylık 

TGrkiy~ Hariç 
Jçla · için 

1200 Kr. 2000 Kr. 
600 1000 

300 500 
Bir aylık 100 yoktur 

Gllnil gçmit sayılar 20 Kr. , ............................ .... 
' 

Ağrıların ve soğuk algınlığının seri ve 
kali tesirli devası, ambalaj ve komprıme
lerinde EB alameti farikasını taşıyan lıa
\iki ASPIRINdir. 

1 L l H 
Mersin Biilediye başkanlığından: 
Kt>şifuam~ cltığPri }220 lir-.ı 74 kuruş olau siip

rilntülerin deniır ıll\kiilmesiıH~ ıua\ısus isl\t'lle inşaa
sı açık olat·ak Hk~illıııeyn konulmu tur. 1 O ·-2--935 
Cumartesi günü ~aal on lwşle B ~·h~diye dairt'siod~ 

ihale ~diltlcektir. f:;a.~ği olanlann yiiı.dt~ 7,5 rıisbe tin. 
d~ leuıiual par~sı ile ihale günli RP-l•HliyP-t.le toplana-· 
c · ı k koıuisyouu miiracaal e ylP.nıtıleri proj~ ve şartn:. -
mf} örıu~kl,·ı·ini fJ kuruş mukahilirııfe FP-n nıli<lürlii ~ 

ğiiuden aramaları ilftrı olnrınr. 31 - 2- 5 -8 

Tarsus icra memurluğundan; 
'l'al'SUS Ziraat hau~asıııa horçlu ltıyara hiişize 

oğlu ve v.-kili unıtınıi~i Bay Ziya Toroğlunuu hor· 
cuua karsı inot~k lPSis eclildi~~i 11:q'f'İ menkul malla-

~ f " ~ o . 
rm ltiriuci arlırmalarmıu 31-1-935 Vf• ikinci :ırlrrma-

larmda rn -1 9:-J5 tarihirnlt~ yapıl.H~ağı YPrıİ ~lt~rsin 

gaz••tesinin 1972 sayısıııd .t ihtn t~tlilmiş.;t~tlt~ ikiuci ar
tırma giiniiuiiu 16 2-935 tarihli t;aı·şamha giiııii saat 
t ı tle )'apllac.t~ı LashihPrı il:\11 olunur . 

mersin ticaret ve sanayi odasından; 
Otlanuzm 3 cii sınıfında ve licarel sicil defterinin 

117 ci numarasmıla 1·6·1926 t.arilıiuılPulrnri Nadir Bi
f'atierltH' un' n nile kayıı lı olup .ll~r~ini u Kışla catJde .. 
~irulH 91-93 numaralı nıah:ılli ikamcı g~\hı ı.icari g:•s
tı!rerek tic:•rt'f \'e komisyon işlt~ı·ile i~tigal c~ ledil..le • 
riui l)ildiren Kollektif Şirket şiirekasırulan .\nton 

1 Nathrm vukuu vefatilt~ l.tb i atilt~ infisah eclen ~irketin 
siciline Utzını gt len ka~·drn işaı·Ptini istP.y11nEmil Nadirin 
29 -1-1935 l •lrilıli vazılan iizeriue hususu ulf~ıktir ti· . 
car"'l kanununun 35 ve 197 ci maddelt1rİtıP tnv(iknn 
29 J- 1935 tarilıinılt~ ı 17 sicil numarusrn:ı ka~· ı \'t~ lf'~· 

cil ~·lilıliği ilan olurwr. s=cil•~ gt·lt·ıı ~ayı: 359 

Her Nevi Kitap il 
llt>r rwvi eski kitap alınır v~ satılır. Ga- ~ 

ze~e. ba~ ii Ha V(~J Ft'hıui eft'ııdiyt' milrac~at FeiJ 
(Iglerl ı mı. . .. 

1

fmJ 
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Onpara harcarken 
bile himin cebine git
tiğini düıün : 

Mersirı Ticaret ve Zahire Borsası 
30-1-935 Çarıamba günü borsa aatiıları 

~lalm cinsi Nerenin lılabaulu lıllK r ARI · F . ŞEI! .\İT Ol dutu &. G. )[.- 1 •. 5o 
= c:::.!!:!!!l'. :x::x== -

Susam l 770t 12 Çifte Çlnallı hazar 

Çiğit yerli 140000 2 72,50 ~lağaza şuh<•I. 
. . 

Adana 10000 ~7 ,5o h :n. ı r pırıru; 16 " 

. ' 
, 

Nö~etçi Eczane 

' .. •• •• - .ıı.. .: : • ' : 

On Sekizinci Ter tip Dör~üncü Keşi~e 
l 1 Şubat 935 tarihindedir . 

~ Büyük ikramiye 

L
. 25,000 Liradır . 

~~:~~~!0:0.::e!:.ade~'=·i&at 

-

ı 
~ 
1 

Mahnızı ve Canınızı 
Milli Sigorta Şirketinin (n Zaain ve En Essiz Olan • 
lstanbul Umum Sigorta Şirketine 

Sigorta ettiriniz 
Yangın - N al{liyat - Kaza 

Yeni Merıln ,Vatbaası - Mer•in 


