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Kafalarında Bismark Türkiyesi 
Yaşatanlar Mersini 

~uhun Gemisine Çevirdiler. 
Geçen Yıl Mersinde ulusal 

varlığımızı kırbaçlıyan yabancı 
dillere karşı yerinde bir savaş 
açılmıştı. Osmanlıca dilşünen 
Ye· sayısı pek az tutan dar gö
rUşlUler dışda tutulursa Mersin 
gencleri bir kütle görünüşiyle 
hu kutlu işde yumuş almışlardi. 

Kıldacı gizlenemiyecek ka
dar açık bir çevirme ile sar-
8•ltnaz sandığımız bu kütle 
boı.guna uğratıldt. Eski çalış
hlalardau alınan verimler eri
di. Şimdi gU1,el Me1·sin Nuhun 
t~isini andırıyor. Bir kaç ye
t~nek ortaya çıkmış biz bunun 
6nnne öğOd yoluyle geçeceğiz 
~İYorJar. Bilmiyoruz : Ulusal 
ltaancına güvendiğimiz ulu Türk 
devrimini yapan dönenin öz 
\'Ocuğu Mersin gencliği buna 
~llmyormu ?. 

Biz bu yüzlerde Türkce ko
:uşınaııın ulusal kumm. yurd 
lltUnlUğtl bakımından bir borc 
Olduğunu buna savaşmanın 
~encJik ıçin bir budun yükümü 
lllunduğunu yazdığımız için 

Yeniden toplayış yapmıyacağız. 
). Yurddaş kılığında Türk di-
ırı • . e Yan bakan saygısızlar de-
Yırnlerimizi n ıımacını ve Türk
Ce konuşmanın neden öturil 
R1erek olduğunu çok iyi bilir-
er. 

'l' Acunun yerinden oynayıp 
~rk yurdunun gökleri kara 

lutıa kaplandığı günler ev
i~? bize dişini gıcırdatıyordu. 
~ 1 

gün sonra kutluhyacarımız 
~l'ttıluş gUnil bağrımı1ıla ya-

ttı~ıınız inancın bitimi ola-
~k acuna yayıldığı ve Türk 

11ı:rııt1 tanındığı giln hiç bir 't:u kendimi1,e bağı tanımadık. 
l'tl~k döneninin köterimini bu 
1ıt· Sek duygumuz bütün açık-

1Yle anlatmıyor mu?. 

ll'ıı lJlu~ı varlığımıza yan bak 
rıl~n öz ben1iğimi1,e; döneni
g~n her verimine şaygı 
iÇitı eren uluslar ve diller bizim 

&ayındır. 

l'tlr:akat bir kasırga hıziyle 
lel'i Yen dönenimizin verim-
llisrn karşısında kafalarında 
k-. ark T" k" . t ""< ~u ur ıyesı yaşa an 
dıtı l'dluınuz oldukları halde 

flııy:~r:•ğıınız dilı mızi konuş
~ " rın suçunu bnğışlıya
~ın e ah11Jarına saygısız danı 
hile 

1 
vururken düşllnmeyi7. 

Biz h". b" <i~ a ıç ır devletin yapma-
!\l&n ~~~ TUrk dönenine ya
tnulılu erı bir görüşle kuru-
ll' ~un k''k llerine y 0 yasasında ken-

UrdJu dedik bi1.den 

ırak Veziri 
Ankaradan ayrlldi. .... 

ANKARA, 1 (A.A) - Irak 
Dışarı İşler Veziri Nuri Paşa 
'şerefine dilıı Irak Elçiliğinde 

bir öğle yemeği verilmiş ve 
yemekte Dışarı ve İçeri İşler 
Bakanları Bay Tevfik Rilştn 
Aras ve Ştıkril Kaya, DıŞtlrı 
İşler Bakanlığı ileri gelenleri 
bulunmuştur. 

Nuri Paşa dün öğleden son 
rn Sıhhat müesseselerini gez
miş ve akşam treniyle şehri 

mizden ayrılm1ştır. 
Durakta Dışarı İşler Bakanı 

Bay Tevfik Rüştü Aras'Ja ha 
kanlık ve İran Elçiliği ileri 
gelenleri bulunmuştur. 

Torosltı g·eııcler 

Kurtuluş günü istan 
bulda toplantı 

Yapacaklar. 

İSTANBUL (Hususi)- Çu
kurovanın kurtuluş gUnil olan 
beş ikinci kilnun günü için 
Toros Geneler Birliği de kut
lulamn haz1rlıkları görüyor. O 
gün İstanbul Halkevinde bir 
toplantı yapılacak ve muhtelif 
geneler Toros çocuklarının ka
ra günlerde gösterdiği yılmaz 
şecaati anacaklardır. 

O gece İstanbul Radyosun
da Bay_, Taha tarafından kurtu
luş mücadelesinin ana hatla
rını çizen bir söylev söylene
cektir. 

Yedi ikinci kanun akşamı 
da Maksim salonunda bir To
ros gecesi yapılacaktır. Bu ge
ce davetlilerin göğüslerine ta
kılmak ilzere Çukurova mah
sulü pamuk kozalarından şık 
rozetler hazırlanmaktadır . 

ayrı görmedik ilnlü şanlı adı
m1zı verdik; Türk dedik. 

Türk iyfliği erdem bilen 
ve yü1.e vurmıyan bir ulusdur. 
Fakat gördilğlhnUz kötUIUk kıır
şısrndn bir tiirlU bizden ola
rmynn in ra karşı kilçilk bir du . 

rumu hn1ı•meden geçemiyece'ğiı .. 
Türk d \,--iminin temeli olitı 
bUyUk savaşın verimini Lozan. 
di belgeye bağlarken y'üz yıl. 
larca aramızda yaşıyanlar Luit 
Corc'a boyun büktlller. Kısa 
görU~lerine bağışladık. 

Yurdun kurtuluşu için To-

O. H. F. ~-~ 
içel vlliyeti idare ' 

heyeti reisliğinden 
Fırkamız üyelerinden say 

lav seçilmesini isteyen Bayan 
ve Bayların iki tane fotoğraf
Jariyle birlikte Fırka merke
zine gelmelerini dilerim. 

U. meclisler 
~-==· 

Seçimi de 
Yenilenecek. 

Kadınlarımızın da iştiraki
ni temin edebilmek için umu
mi meclis seçimlerinin de ye
nilenmesi hakkındaki kanun 
Resmi Gazetede çıkmış ve İçeri 
İşler Bakanlığı kanuım vila
yetlere bildirmiştir . Umumi 
Meclis seçimlerine Saylav se
çiminden bir kaç giln sonra 
başlanacaktır. 

Acı günün yıldönümü 
Mustafa Necati beŞ yil Önce ÖlmüŞdü • 

Ankara'da Onu aevenler, Meclis arkadaş
ları mezarı başında hatırasını andılar. 

Gene yaşda hayata gözlerini yuman 
merhum Mustafa Necati 

ANKARA, 1 (Hususi) Kur 
tuluŞ savaşının ilk günlerinden - -itibaren ulusal illkUye gönlil 

vererek çalışmış ve sonra Kill 
tür Bakanhğında memlekete 
değerli işleriyle kendisini sev 
dirmiş olan inkiHlbın öz çocuğu 
Mustafa Necati beş yıl önce bir 
kanun snnide :ırnmızdan ayrıl 

mıştı. Kara taliin .onu arsınız 

cl:ın nyırdığı gUndenberi geQen 
ı:1111nnlnr Neeati'nin içimizde 
yaşnymı hatırasını silmedi.Daha 
canlı olarak oraya yerleştirdi. 
Bu glin öğleden sonra Necatiyi 
sevenler, talebeleri, meslek ve 
meclis arkadaşları saat on beş 
de rnezı1rı haşına giderek de 
ğerli ölünün hatırasını anmış 
)ardır . 

-
İkinci müntehiblerin 

Seciıni • 
ikinci mtintehib seçimini 

Hitlerin Yıldızi Sönüyormu 
değiştiren yasa İç İşler Bakan
lığından bildirilmiştir. Bu Ya
saya göre bir nahiye içinde bu 
Junan kadın, Erkek nüfustan 

Doktor Şaht Yeni bir fırka kuruyor. her 400 kişi için bir ikinci 
müntehib seçilecektir. Bu mik-

Kapıtalist ökonomi miimeesili Hitlerin kar
şısında müthiş bir kuvvet olarak dikildi . 

dardan fazlası için nasıl mua
mele olunacağı dn eyice anla
tılmıştır. 600 kişiye kadar bir, 
601 den 1000 e kadar iki,1001 
den 1400 e kndar 3 ikinci miln
telıih seçilerek, ruılası için bu 
ııisbet içimle seçim yapılacak
tı I'. 

BERLİN, 1 (:A.A) -- Havas 
ajausının muhabiri yazıyor: 

G11çen ilk baharda Hitler, 
ihtllal bitmiştir, demişti. Bu
nun mAnasını ve nereye vara· 
cağını anhyan pek az kimseler 
Nazilik Ruhuna saCiık kalarak 
buha karşı gelmek istediler ve 
30 haziranda ezildiler. 

Tarih Raysver için bilyük 
bir gün oldu, çünkü Nazi hü
cum kıtaları üçüncü Rayhin 
ordusu olacaklarını zannedi
yorlardı. Halbuki bunlar mev
kilerini tamamiyle kaybetti
ler. Öyle ki, ihtilAlin dışında 
kalan Raysver bunun mirası

na kondu. Mareşal Hindenbur
gun ölOmU içeri işleri gidişini 
pek az değiştirdi. 

Hitler daha serbesçe hare-

rosları kaniyle boyayan Mersin 
çocukları bir lokma ekmek çı

kannm umduyle ter dökerken 
onlar balolarda şampanya pat
latıyorlar, yaşayış onlarda, ka-
1.anc onlarda. Yemiyor yedi'ri· 
yoruz. Buna bedel istediğiq\iz 
tek şey ulusal vulığımıı.a di
nimiz olıtn dilimfza ~nyg'ı. Bn 
kadarcık bir şeyi de yapamı· 
yanların Yurdluluğundan insel 
duygularınrum :kilşümlemr ve 
buton anlamiyle gücOıiılliü 
kullanınz. 

Rıza Alila 

ket etmek imkilnını buldu.Yal
nız lfitlerin karşısına milthiş 

bir lfovvet dikildi: lktisaıl ka
pitalist ()konomisinin miimes
sili olarak iktidar mevkiine 
gelen Doktor Şaht, Nazi öko
nomisini Sosyalist na1..ariye
lerinden kurtulmıya çalıştı. Ve 
kendi sisteminin aleyhinde bu
lunmaları da bertaraf etti. 

Doktor Şaht ziraat ve iaşe 
işlerini de, doJayısiyle ele 
aldı . ~Ve söylendiğine göre 

- Gerisi ikinci 5ayfoda -

Kültür çevirgenimi· 
zin soy Adı 

Kilittir çevirgenimiz Bay 
Nahid Cemal evvelce soy adı 
olnrak 4<Kaya» adını seçmişler
di. Bu adı daha evvel bir baş-
kası tescil ettirmiş olduğun
dan şimdi «Tok Er» adını al
mışlar ve « Nahid Cemal Tok 
Er» olarak tescil ettirmişlerdir. 

ihracat Çalişması hizlandı 
Dün Limanda 14 Vapur blrleŞd~. 

Anadoladan külliyetli mal geliyoT. Vapur· 
lar geceli gundiizlü mal alıyorlar. 

Limanda hararetli bir ihra 
r.at çalışması görülüyor. İskele 
ler ve depolar hkhm tıklım 
ihracat mallariyJe dolu olduğu 
halde bir taraftan da Anadolu 
içinden vagonların mal gelmek 
te ve durak yerinde depo edil 
mektodir. 

Bay SUreyya 
C. H. Fırkası Seyhan vilil 

geti idare heyeti Reisi Bay 
Süreyya diln şehrimize gelmiş 
ve Fırka ile vilayet makamını 
ziyaret eylemiştir. 

Yalnız bir antrepoolmadığı 
için havalar bozulapftyağmur 
lar başladıktan sonra bir çok 
mallarda avarya olmaktadır . 
Vapurlara her gUn bınlerc~ 
ton ~ıal yUkleniyor. 

DUu Liınıuıda 14 vapur bir 
leşmiştir. Şimdiye kadar Mer 
sin Limanında gürUlmemif bir 
hadise olan bu vapur çoklu~u 
da ihrı\Mt işlerinin nasıl bf r 
hararetle yapıldığım gö8t&rir. 

Vapurları fazla bekletme 
me'k i~in Liman Şirketinin bu 
t'ün vesniti gece gUndüı -ça 
hşıyor. 
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A~onelerin ~en fazla Aldığı Parayı iade Umeyor. 

Bayındırlık Bakanlığı ile Şirket Arasında 
Konnşmalar oluyor. 

.\ ukara • 3 l 
lımir lf'lf'fon şirkeıi ruii
diiriyle şirkt'l itlar•~ nıPC

li~i rr.isi B ı~· lşnıail Hak
kı, laukuk müşaviri Bay 
Nuri Sılk ıılan miirekkPp 
hey•:l h~ıraya gflldi. 

Yarm ]B11ymdu·lık ba 
karılığında nıiistPşarm baş 

karılıgııııla hir toplanıı 

topl<i nlı yapılacaktır. He
yt'l, hu toplantıda şirketin 

uok tai nazarım izah edP 
cekti r. 

Haher aldığımıza ~örP. 

Bayuıdırhk hakanlığı, şir

krt i 11 a hoııPlerdrn fazla 

Konya 

Gençler Birliği Ada
naya Geliyor. 

•9••••., 
Anllaua [T. S.) G~h~

crğini yazdığımız Koııya 

GmH;ler · birliği , itlruau 
Yurdu, Toros spor vp, 
:\dana spor takıınl:ırıuuzla 

uç maç )' 3finıak iizt~rp, 

.~P.kt1 r ha~· rauıırufa şarı

mızcla lmluıwcak. Yalrır1. 

Kouyam11 tlrğil. ,\11adolu
m111 ıJa Pli k u v veı.li ta
krnıla rııulau olan hu ta
hımla .\darında ~· aıulacak 

maçın elwmmiyeti gfiz 
öuiimJedir. 

Bu maclar, halkımızrn . 
öledeuberi beklediği i~· i 

giinler geçirmesine ve 
Adana spor canhlığmrn 

arımasırıa ~·arayacaktır. 

Birbirine aykırı 
olan savalar. 

altlı~ı par<ılar111 iadP.sini, 

T~uca, Borrın \'ada hir~r 

tali merkf'z ~·npılnıasım, 

r.-~uıi clairrlrrirı ahone 
iicr~tlrriuiu lt>uzilatlı lct-

rif.ı yr tahı tutıılma~ım şir

ket.ten i~lemisliı·. • 

Şirkt•l, Bayınılırllk ha-
karılığınm sorı isteğini 

kahul elliğini, fakat abo. I 
nelerdru fazla alman pa-

ralarrn luiktimelin ruuva
fJkat. i~·ı~ almdığım iddia 

edN'••k hn ııu" iadesi11i 

knhul •·•l••mi~P-,~eğini bil

ılirıuistir. • 

Antlaşma 

Kendilifinden mi 
feshedilmiş ? 

Nt~\'york, 1 lA.A] 
NP.v~·or" Ta~·mi~ gazt\lt•si 
"irıfiracl !"İİZt>I hir sev 41e-. . 
ğilclir,, h : ışlığı ahırnta ~· az 

mış oldu~u hir nıakalPd~ 
diyor ki : 

Japorıyanııı V:ışington 

nurn hed~n:ı nw~i 11 i feshet
nw~r hiç şiipla~siz hakkı 

V(•r icli. Fakat .laporaya 
saygısızca ve ıliişnuc.-~iıcP 
harekPt t'lmisıir. • 

Bu gazele .Japorıyarım 
nwıktir '. ıııualwdrıamesireirı 

keııdiliğiıuteıı f Pslı~dildiği 
' larilı olau 1 ~38 senesini 

pekala ht·~l~~.-hilrceAi 

mu ta 1 a asırul a cl ı r. 

Şakar Kaçakçllan 
latanbulda bir şebeke 

daha yakalandı. 
Paris, ı [A .A J - s.-_ 1 

lahİ)'elciar malıafilde açık- lstanbul L [Hu~usi] -
ça .söylendiğine göa~ Fraıı Bulgttrislarıdan Türki~·e~· e 
sızlarl~ hahaıılar arasın- şeker kaç~kçılığı yapan 

• 
da yapılan müzakereler bir şebekP- daha meydana 
~snasuulu muHlıe.dt,Jeriıı çıkarılnuştır. 
ı.ekrar gölden geçirilmesı Hu şebe.ke tarafından 
meselesi mevzuu bahs kaçak olarak 'riirkiy~ye 
f'dihw~miş. bilAkis alaka- g~tirilen ve şimdiye ka-
darın isti"lal tamina ria- dar tesbit edilen ş~kerin 
yf~l edilmesi uıesel~si gö- mikdan 235 tondur tah-
rüşülmüştür. kikata başlanmıştır. 

~>······ 
Varşova , 1 (.\ .• \.) -- · 

.IH ı>oo,· auııı Va rSO\'a Elci~i .. . . 
Nnhiiloııi i it~ \' a f'ŞO\ a A-

~1ransa ve italya arılaşınasının 
çol{ b-µyük değeri var 

v ti kati a f'I CP. IU i Yeli Ulh~ h i .. . P n r i ~ : 1 (( • \ •• \ •ı .\ '' ustur~· a isıiklaliıain ko
runma ı için hi r andlaşma 
ltıl,.lif r ımisıir. . 

F a k a ı h ii ~ ii k d e v 1 el 1 ~ -

konferaus v~rPr~k uıa ~ 

şarkda hukuk dii,·ele 
a)· kırı olarak mevcnt oları 
sistemlerden bahsetmişlir. 

Cindf' tatbik ediluıPkle 
o 

olan mulıtPclif sisi.emler 
işarP.l P.tlt-!u ~lci nufııs 

Fra rısız ha 1 yan göriiş · 
uırlf'ri haşlırH A \' U~lnr · 

yauıu istiklali vt• Avrupa 
da har~ın kurulm:ısı hak-. 
~ 111 da ve en m ii h i • 11 zor-
1 u~iar ela i~le hu iki i~ 

rin gara11tisini istiy~n Avos 
lurya H~~i A \' USl:ırya ~la· 
ca ri~ta 11 i ıupaı·aınrlugunuu 

. 
nuntakaları prensibine ta. 
rardar olduğu nn ve hn -
11u u Amerika tarafımlau 

ahın ~ttilmis olan acık ka. • • 
pu prensibine muhalif 
olduğuaıu beyan el•uişlir. 
Halla uzak şarkda vuku 
bulacak tahakkuk v~ l•·· 

• • 

ii1.erinch~ ıophuımakhulır . 
~on arıda ~,· i hir clf·

ğişi klik olmazsa hu giiç
liikler ~· enil~miyecek ~ihi 

giiziikmektedir. Ve Lava
lırı ela ikinci kaırnn iki
~inde Homan\•a se~alıatı . "' 
grri kalacaktır . Fransa 

k~tmiiliirı zaruri olarak //itlerin Yıldızı 
husu~i kaide vr !'.-Iİ~lf'nı- Sönüyor mu? 
lerin ortadan ~aldırılması-
nı intaç edecp,gjui ve la
pouyanın hu gihi hususi 
kaid~ler VP. si~temlPrdt•n 

vaktıyle yakasını kurtar
mış olcluğunu sfiylemiştir. 

()liim 

-Birir ı (•İ sa vfadan artaıı

.\lmaıı~·anıu içPri ve clı- I 
san lıiitiiıı ükorıonıi ~ıa- 1 • • 
lwlt>rı 11i 1 ~k lıı I' haka rılı~ 1 

lıaliıuit~ hirh·şlirilnwği dü- ıl 
şii 11ii1 nıek le eli r. .\ rıca k ~·er 
lerinclt•ıı t•dile11 ~ski rıazi 

t~rk;,ııı n•~ yapıu·~ldardır. 

Bunu da IH'saha katmak 
htzıımlır. Dışaı· ı siyasaya 
ge·liııc~ : Hiikl)nıP.l amın 

Osmaniye ticaret oclası 

başkaıihi Hasen Kalt•li, 
Mersinde Euver Ali Kaleli 
Atıkarada nıiilwnclis. mi- ile lt·krar l•·masa gPlıuek 

zurun·ıiııi ıhısnıaya baş mar Cemal K(Jlt•li, Korı

yacla iş bank a~ında o~mau 
Kaleliuin bahaları ıuiile-

kai·tl askeri. t•czacılarından 
Ali Vasfi ka lcl i hi r \'ıhla 11 .., 

h•nıı~ur. • 
Artık Cern~\1 rede11 öyle 

•~skisi gihi hiddetin hahsP.-
dilnıivor VP. hillıhassa . 
Fı·ausa ile kesil~11 hağla-

heri çek liği hastalıkta 11 n11 tekrar hağla 11ması is-
sonra 1- 1-935 Adanadaki hrniyor. 
evlt~rinde seksen ~·aşmtla IJitler hiikumrti ve orıu 
olduğu halde w•fal Ptmiş ilham edeıı kuv\'elltH" sar 

1
1 

cenazesi keutlisirıi seven plehisiti11i rı içı·rhle temiz-
1 

hlirnwtkarlarmm gözy< Ş - lik işiıw ci~va :ıı vı:. şarda I 
ları arasuuJa drfrıeclilmiş . tla )·eni l•' ~P-lJho~leı· clt! 
ıir. holıııını a k i<;irı bir Lruıel 

Merhum Pilevııe mnha- olahilccPğiui diişiirıii~· or

rehesi11de lmlunı~•u~, ~ırk lar . 
i~ i s~rı~ orıhula \'e milli 
mücadPlt•tlt~ Balık~sirlle 

hizmet Ptnıiş hu111lan haş . 
ka hir cok ha,·ır cemL . . 
yellflrirıde çalışnuş Vt' dai· 
ma muhitinin hürmt,lini 
kaıannuşlır. 

Merhumun bugliu ha 
yalle yedi çocuğu ve yedi 

torunu vardır. 

: Ölüye tanrıdau rah

met dil~r ,.e ailesi hal. 

kınm acılarım paylaşır1z. 

/ngiltere ile ticaret 
Anlaşması. 

Au~ara, - Türkive

İrığihere ticaret anıaŞması 
miiıakerelt>rine başlana

caktır. lngillcre hlikuuwti 
nınrahhaslar1111 srçmiş \'e 
isimler.ini hiiktiıueıimiz~ 

1'ild i rnıişt i r. ~l ura la haslar 
A11karada Lulunmaktadır-

lar. 

lopraklarırnla kuruları ctı•f 

letl~rin gara11tisi11i rectd.-t'"' 
mekledir . 

Üte taraftarı halya'da 
Fra o sız projesi ur. karşı 

yaptı~ı son Ladil teklifle -
riıult~ latlilcilik fikiı·lerin*' 
hala bağlı hulunıluğunu 

göslPrmiştir. 

Türk of isin Günlük Telgraf 
HABERlERI 

· /stanbul borsası 
1 1-935 tlP huğda Y S~rt 

3 kuruş 25 paradan, yu
muşak 4 kuru~ 35 para· 
ılau 5 kuru~a kadar • 
mahlul. 4 kuruş 5 paradafl 
4 kuruş 25 paraya ka,lar 
545 lon, arpa biralık 3 ~ 11-

ruş 30 pa racla 11 15 ton ' 
k.-ıwk 2 kuruş 18. huçuk 
par;\daıı 1. kuruş 32 par<•"" 
~·a kadar 29952 kilo hor
sacla muamele ~örmiiştfir. 

31-12 34 ılt1 ilıracal eli ... 

ma nı ı~I ı r . 

lzmir bersaaı 
l-f -35 th~ hoğıl••Y 3,80-

4,50, arpa 3,50 3,875 kn .. 
nıŞliHl, pamuk 50-51 ku"' 
ruşta11, su~uuı il kuruş· 
lan nıuauıPIP göruıliştfir. 

ital\r ile 
._ı 

Klernig müddeti 
Uzatılacak 

Tiirkiyt~ - ltalya Kl··rİllg 
uıfoşma ııı ihidPI i hu a yıı• 
\' İrnıisırıılı~ lıitr.cı~ktir. 

. .\nkaraılaıı hihlirildiği .. 
rw göre ö~ouomi bal\~11 ... 
hğı )'•miden yapıltjCcl~ 
klerirıg uzlaşmasına e~ils 
olmak üzere !maliye bi.J ... 

.. 21' ka11lığ111ıb11 bazı maili •11 

istemiştir. Kleringirı uZ
9

"' 

lılması icin bu ;uünlerJe 
• ıo k' 

miizlıkerrlerP b; . şıauac8 

tır. 
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Mersin Piyasası 
K.(~. 

l)amuk ~kspı· .. ~ 
lanp 
Kapu urnlı 
Kozacı varliıfiı 
ı .... ~ t;il(itli 
\~r·li o 

Su~nru 
Pa. uh·a 
Noı111~ 
~ercim~k 
kus \'f•mi • • 

kuru darı 
Çtthik 
Yulaf Cukurova 

" 
:\na dol 

Acı c.,k irtl~k 'lJ' "' . 1 oz şek.,r 
f(ahvP 
Çay 
kata,. 
ha lı<A·,. 
Arı•a :\ ırnclul 

)> V .,rfi 
l•İl·inc 
............ 

K. 
48 
47 

S. 1 Kara hiil•~r 
1 ~i~aclır • 

~n-8H 

16 
2-87 ,5 

:! 7 5 -16 

4b 

:!-50 
2-2n 

ı\lısır 4l;~rı 

Ça vlluı· 

)) )) ~··11~ hi 2;; Lira 
il • n eu \'alı 20K. nO • 10

-
12

•
5 fluğda~ Y~rli ~ 91,5 

9 -1 o Li mou tuzu ., ü 
4 2f> Sahuu. arı zeyıiu \'. ~ô 50 

R >> ikiıu~i 23 
n lnrir 'Od~u 11 

1 75 
1 75 

5 l nce KP.p~k 
6 7 fi Kahn ,> 

3 12 

3 50 
28 
38 25 

100 
240-230 

J 88-190 

90 
., 5 ;, • o 

•,} ]? ~ ,,, - .. ,o 

15 50 

.._.. ___ ,,_ ___ _ 
Borsı T ıljrıflın 

lstanb11l 

1-1-935 

Tiirk ah.unu 945 
islel'li11 

noıar 

Frank 

f"iMt 

'21 
79-60 

12--04 
9-28 . 85 

Mersin I.Jiman işleri inhisarı 
Türk Anoniı11 Şirketi idare 
meclisi Reisliğinden ; · 

MP.r~iu Liman işlt-ri iuhisarı Tiirk Anonim Şİr· 
k«'li 93'.l lıt•~ap ~·ılı hissedarlar umumi h~y~ti alP-IA
ıJ~ ~·ılhk l<•pJantı~H 935 \'ılı snhatuun 20 inci carsam 
ha .. .. 1 • ..l • • • • 

guuu 1'aal c o" uzua MersindP. şirkP.t mPrkezirulfl 
Yapılaf'ağmdan his.·wdarlarımız olan manevi Pshasm 
~~kalet kağıdıyle gönderilecek mliruessillerinin o 
ktırı o saatle toplantıda lrnıır hulunntaları il6n olu-
"•11·. . 

Ruzname 
1 • - idare meclisi VP müraJdp raporlarının o

kunması . 
2. · Şirk.-tirı mevcudat df'fleriyle 934 hesap 

yllı pilarıçosuuun kar v~ zarar hesabmm 
VP. teuwllii levzii hakk111daki teklifl~rin 
tasdik vt-\'a la<iilt·n kalmlii vr.,·a reddi. 

~ . ~ 

· · - Azacf:w istifa ~deıı Mitlrnl Toruu \' c~rirıe . 
iclar~ uuıcli ·ine~ al111:ı11 Nt-cip Mecil Ergu . 
111111 :tZHlığıutu lastliki. 

4
· -- !liicld~li hitam bul.tuğu cihetltı mfıraLip 

Fuacl Osmau lara fırııJau )'ellitfon miira -
kipliğe SflÇİlt>li llak~ı Cemal111 i11lihah111m 
tasdiki • 

5
• - Niz.:ım11anu·min 12 inci m ·uldtA~İ mucibince 

11ıiidclt-'lleri hiteu idaı·~ ~ltırlİııiİ aıasnulan 
Nt>cip )lecil Ergun il~ Zt>kiuin ~·ttrlerin~ 
iki zatuı iıııilwlıı . 6

· - lılar~ meclisi r••isi \ •· az lart hakkı huzur
lari)· I~ mlidiir \'e miiruk ip iicretl~rinin tes-

7 hit ve la~· iuı . 
· - il issaclarlar tar:tfından vak ı olacak ı~klif-

8 leriu ted~ iki . 
• - idare uwclisi tarafından vaki olacak tek~

liflerin le<lkiki 

Türkiye Zirraat Bankası 
mersin şubesinden: 

Sıra il is~c~ 
llis:'e\·e unre . .., 
.\lolıaıu llUHı 

No: Mahallesi 
54 Meıfuuudiye 

Cinsi 
Kapı 

No: 

17 Kargir diikkau 
llalsahihi 

Madam ~ra#(eli • 

.ll i k la rı 
iicde hir 

K h uıeti .. 
',.t()() 

55 )) 

)) 

)} 

• >l 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)} 

» Me2 
)) 

» )) 

j) )) 

)) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

» )) 

)) ,, 
)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

Dükkan 

19 

21 

23 

25 

27 
29 

31 

39 

15 

27 
29 

31 

t 

3 

5 

7 

9 

1 1 

13 

15 

5fi 

57 

58 

59 

60 

61 

65 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 
75 
76 

77 
78 

79 

80 

81 

82 

s:i 
84 
88 

89 
9() 

)) 5:i 

ıo 

38 

Oiik.kan ıP.tnini 

91 
92 

93 

94 

95 

Q6 

)) 

)) )) 

» 9 )) 

" Kargir diikk:in 31 

CamişP-rif " 6 

" 
" 
" 

" 
" 
,. 

" 
" 

" ,, 

" ,, 

" 
" 
" ,, 

5 

4 

3 

2 

l '\23 

25 

2ı\23 
19 

)} » 
)) 

)) 1) 

)) 

)) 

)) 

)) )) 

)) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

>) )) 

)) )) 

)) 

)) 

)) )) 

)) 

)) 

)) )) 

)) )) 

•• •• 

" " 

" " 
" " 
" ., 

" " • 
" " 

" . , 
,, 

" 
,, ,. 

• 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)j 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)} 

)) 

)J 

1) 

)) 

)) 

)) 

" 

" 

" 
" 
. ' 
" 
,, 

•• 

,, 

" 

950 
l ,750 

1 ,550 

2, 100 

2,800 

1,750 

1,550 

J,400 
850 

850 
2,450 

2,100 

700 

550 

1 ,050 

1,750 

1 ,650 
1,550 

2, 100 

800 

1,050 

350 

700 
350• 

600 

950 

1,050 

1.050 

850 

1.050 

~,4fı0 

2, 100 

2, 100 

950 

Sorsullarla miişler~k v~ iit:cle hir hi~s~~i gayri miihadiıı .. ,.,, :li<I hulurıan 
v~ yukarııla vasırtarı yazılı olan gayri menkullfw, ihale h~delh~ri uakti~rı veya 
gayri mübadil bonosile p~şin ödenmek iizere pazarlık sııretile satışa çıka rılnuş
tır. lsteklilt~rin her Pazarl~si v" Perşembe güııleri Mer~i11 Ziraal bankasuula 
toplanmakda olan Gayri mübadiller malları satış komis~·onuna miiracaalları . 

3--12 

r== oOKTOR OPERA TÔR . ~ 1 Bir Arsa 
Mahmud Ragıb Develı -
Uzun bir müddetten beri Avrupa te· 

rekkiyatını tedkik için Fransa ve Al -
manyaya gitmiş olan Doktor Operatör 
Bay mahmud Ragıb Develi, şehrimize 
dönmüşt.ür . 
evvelce olduğu fibi birinci ııDtf Dahiliye Mlite-banııı 

Dr. ·Bay Abdullah 
ile eıki muayenehanelerinde J1utalanDt kabul ile 11uı· 

ayeoe Ve tedavi etmekde Ve setirdiii IOD &İıtem &fit 

~.:~V:~~~,~~:7=:::., ~~~~a:.i ... ·.Ameliyat~ 
u~!f es~!~İaıı~i!~aeır. Ga~ 1 

zete bayii Havm ~hıui ·efendiye müracaat iJ 
ediniz. .. 

Aranıyor 
Hükumet cadde· 

ainde G ü m r il k ile 
hükumet lıonafı ara· 
aında bir ar•a atan
maktadır . Yermelt. 
isteyenlerin Merkez 
banlraaına müracaat-
ları. l·S 

Nö~ıtçi [czane 
Bu Akıam 

Sıhhat Eczanesidir. 
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Pıyanğosu .... .. •!• 

On Sekizinci Tertip Oçüncü Keşide m 
İli 11 - 2 ci Kanun 934 tarihindedir. ~ 
m Büyük ikramiye ~ 
m 50,000 Liradır 

Lc~:kôfat ~o=~:=~'~;EEJ 
~~~~~~~~~~ ~~~~9?~~/ 

~ . t"~ 

DOKTOR ~ 
A. MELİK 

Soba Almadan E vel 
Kılınc Kamil ve mah· , 

tumları ticarethanesin -

den arayınız. 

Yerli, Belçika, Fransız; 

malları sobaları ue fiat· 

ları görünüz. 
33 90 

' 

! [I~" ~--JJ~~~------~S 

tcumhuriyet merkez J 
bankasından: 

Yüzde 7 Faizli İki Milyon Liralık Sivas - Erzurum Demir 
Yolu Tahvillerinin Kayıt Muamelesine Yakında Başlanacaktır 

G~liri lernam~n SIV.\S -- EHZUHUl1 lh·nıir ~'olunu11 i 11 ş :ı ~ırı:ı tahsis 
Pluııan otuz uıihorı liralık ~IV . .\S - ERZUHU.\I istikrnzı ıı ııı ı ki 111 ilro11 . ~ 

liralık hirirıci kı~ttııuı lt·~kil ;rtlen ıahvillt~riu k a yıt n111 :un~ltısin t' 1 O ikind 
Ka11uıı 1935 t :ı rilıirıcl.~ ha~huıacak v~ 15 ikiru~i Ka : aııu 1935 t a rihiı 11 h~ 

lı. Beherinin ilihari kiym•~ li yirmi lira ola•ı hu nıuvak~ a l l :rlı\'illt• r 19 lir:_ı · 
nihayet veriltıcek Lir . J 

1 ilıra'} fiyatı iizerirııf•~rt hu rı ı ücfcf.,r za,.fuula ~IPrk•·z, Ziraaı vt~ f~ ha ııkaların111 
şuhelP.ri bulunan h~·r malıalch~ ~atışa çıkarılacakllr, 

{;uıunıi vt~ ıuiillıiık hutc•· lt•rle hfare olt111an 4) a i r f~ , • ., uıii""~··~wl+>rc .. 
\ . 

Vıh\yetler husu~i iıları-~IPrilt~ Heletliv~ı.~ rcı~ t•~miımt olarak '' •~ h aıirn~c•~ s .ı-. ' 

tılmışve s .ıtılaeak \1illi •·nal:t" lwtlellP-rini11 tP.diy~~inıl•· itih~ır ki~· uwllt-rı ii1P-

ri11dPn kaimi olurıur . 

hahsohwan muamt1 lt·l~n1t~ ııakit gibi kahul t•tlilPCPği \' t~ ~c~r .. k lw,f,·llP.ri · 
nin vt~ ~·~rekse faizltır·ihin ıeıli_vt!~İrul~ lıiç hir surl'lle v~rgi, l'Psuw lahi 
olnııyacağı ka11u11la lt' \' lt Pctilmiş olau lıu islikraz l : ıhvill•!f' İ n i ıı fa i'l.iıl•~ ~· iiııle 
,·edi olarak to~hit Pdilıl ~ Ainıl t> ıı ıştirak ·~tft.rnl~r en f.ıi ı ft•li \'e ~n "ağlam VP. l 
;ıynı Z"Ul:llHla lllf'llllekl'I iÇİll \'Primli hir İŞe p~ ral a l'llll y ;ı tırnıı~ olac,ıkl:ırtlır ~ 

----' BEYKOZ 
•t=======~· 

SİHHAT 
ECZANESİ 

MAGAZASI 
lla ~'rlllll ve y ı I haşı lıı · ıt l yı·li ki~ ri ili ı:•· I i r u w k iizrl' Mersin Gümıü~ ~ivarındıdır 

isıanhula giclt~n BEY KOZ \1 Af} AZ.\ Si ~ :ı lı i hi İ~lau
hıı ldan tlöıanıiistiir . . 

11 ... r ıı,. ' i Eeza y i 
tıhhı .\•'. Yt- d i Vfl Av-

Ma~aza"a çocuklar için hediyelik 
5 'J rıqı .ı nı ii ~ıall'J. •'raıı hu-

gayet zarif çantalar , terlikler , şosonlar , 1111111 ,. • 

tiftik terlikler . • • 
BAY ANLAR İÇİ •• 
E~ SON .\IOD .-\ Ş0-\0~ ' ' t: 1• \ ,~T .\ZI ISK \H :••••• t>••••• • 

riNLEHLE z.\HİF KE,ıEB, c \NT.\ , •. TEBLIKcEıt : Yeni Mersin Matbaası : 
Ha\· l :ı r ici ı. : llı·r· c··~tl ıu•oz ve ~ ~ . q7(h111 l~k :ı r • • 

piulP-r , K;)ııı lur;tlar ç 'P : :~ \'l· ,ık v t~ p ~ıra. Ç·11ıt : ıları , : mücellithanesi : 
Sarr:ıci~~ nıalıPa.•• si . • #... 
A:J;>LİYE. POLIS, ;r ANDARMA : fö,~ iıııi ş, ımı·c;~lıın- ' 
KEMERLERİ · • 1111~, fı ·r~u .le• ki ı.apla - • 
Fiyatlar ucuz, mallar temiz ve sa tlamdır . • • n ıı ızı iş .. , ·u·a uı : ız de-S 

• . tı. 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
• l

. .. ~ 
\t• at11rn\ 1 111 ı . Hrt11111 ~ 

• • • I"" ... 

• ~izı· lazım olıır. Kitap-s 
: larnuzı , cl ,. fl P. rJ~rirıiıi, f 

Malın cinsi Nennln Mala1al u 
Oldup 

Yulaf Yerli 
Koza CeJhau 
huğday Tarsus 

" " 

2-1 -935 Çarşamba pnıi borsa satışları 

MiKTARI F . A '"'ICI S.\ TiCi 
S:-G. K . B· 

500001- i). 1 
20000 8 25 
15000 ~ 90 

' 15000 2 92,50 
( 

Şaşali BR. 

" 
E~lvar dt11uıııi 

" 

.. 

Kazım 

Ha ıı~fı .\la nıı•t 
A hd iirı·t-za ~ 
Ha11c~rlı .\ hrur.t 

• 

-
.. 

ŞEIL\IT 

lltırsiu hazır 

" 

• : nıiictıll i tlıa o'~ınizP- göıı-f 
• d~rirıiz. j 
: Hc·r ıwvi kilap v~ S 
: ılt•ftPl'l t• r Şık, zarif rues 

,, V.5 giiu Z • ti11 VP • ullaııışlı ola- • 
" hazır : ra~ ci ıl~u i r'. • S 

• • : ............ .. 
Yurttaş! 
Onpara harcarlı~~ 

bile kimin cebine 1'1 

tifini düfün : 
MilJi i~ti~al "e. 

tns~ 
Yeni Mersin Matbaaıı - jlerıi1' 


