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Acı yılların 
Kutlu günü 

Bu gUn çok acı günler ya
'layan Çukurovalıların ·kafesde 
bunalmış bir arslan güciyle ya· 
ratt~ı evrenRel utkunun yıldö-
nUmUdllr. · 

Toros eteklerinde duyarak 
d~uşen ve ulusal varlığa ina
narak başına buyrukluk yan
gısı içinde kıvranan Yurd ço
CUkinrı ne kndnr sevinseler ye-
ridir. • 

Ulusal bnyramlar gilc artı
ran ileri yUrilyUşlere hız veren 
lllutıu olgulardır. 

Çiinkil bu gUnkü erdiğimiz 
varlıkların temeli. Kurtuluş 
~Unlerinin sevine dalgaları 
1 • 

1;1 ~de .atıldı ve bu kurtuluşlnr-
) enı Türkiye doğdu. 

• Biz uruncumu1..a yeter olmı
~ an bu sevincli günlerimizi 

1 e~ Yıl kutlularrtakla kara gün-

d~rın bir dahn gelmemesb1i 
ııe . 

rnış oluyoruz. 
Ulusal bayramlarımızın n

ına 
cını bu bakımdan ölçmek 

fee~ektir. Bu gün bütün söylev
k ~nıiz ve uruncumuz saldırıcı 

1 ıktn dcğildil'. 
d Ru durumladır ki her yıl 
k a!ın Çok artan bir sevincle 
d~ lulndığunız kurtuluş günleri 
gn n Yurdumuza saldıran ve bu 
Is ~· ~r~ılrnaz barış bağlariyle 
kn ıriı~ yaphğımız devletlere 
lığ rşı bır gösteriş değil öz var· 
la~ndnn başka bir ülkilye bağ
tı~ llııyau TUrk erlerinin yanıt· 
rıı 1 

Utkuyu alkışlamak amacı-
gUdUyor. 

hn Ulusal savaşda Çukurova· 
ha ın gösterdiği yararlık başlı 

şı~a bir yer tutar. 
geu eÇen günleri göz 6nUne 
dah rrnek bu bitimin değerini 

; Çok canlandırır. 
:,·~ Urk Ulkeşi ve hele bağı a
~ Ç nın bastığı parçalar arasın· 
ler Ukurova az ürpertici gün· 

~3Şarnadı. 
taş u~~d yakılmış, yıkılmış taş 
lal'da Unde kalmamış Toros
e}i k n SUzUlen çam kokulan 
doırn unıı heyulalarm ciğerine 
kuru uştu.Çukurova tarihin her 
aıa11 n~nda bir çok saldırışa 
~il'nl? du. Fakat hiç birinde 
Ulu~ınci Yllz yılda olduğu gibi 
\>%ık 'Varlığına ateş açıl~adı. 
ileri bağrını batı ellerinin 
~rak~vaş avadanlıldarınn a-
6ltne . 3§lakhk için uğraşan ''e 

aıııi bit . . 
!'O•ı bi en Türk oğlu aşıl· 
1llancı: dağ gibi dikildi ve bu 
\ltkuQ\ tarihllk 5 ikinci kanun , 

Çu~u kazandı. · 
~Unıeri~·rovahların bu eşsiz 
Yul'd i . 1 candan kutlularken 
lelini ~ın can veren Türk er· 
hare bı'l? ~aygı ile anmayı bir 

ırıı . 
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_, 
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Ulu Önder AtatOrk on yıl önce Çukurovalılan 

Çukurovalılnr ; 

şu ynksek iltifatın sevindirmişlerdi : 
cahltllklu iştihar eden kahramanlar çıkardJmz . 
O mocnhltlerle dl\nynyı hayretlere dUşoren kıy

metli neticeler verdiniz . ,, Siz düşmanla burun burunu harbcltlnlz. MU· 

kutlu günün Ylldönümü 
Mersin işgal Felaketinden bugün Kurtuldu. 

Hulyalarla gelen ordular gUcUmü önünde bugUn.boyon eğdi 
Toros dorukJnrında inana

rak haşımı buyrukluk yangısHe 
çarpışan Çukurova çocukları 

işgal ordu1arını hiç umnıadık
Jnrı bir hezimete uğrattıktan 
sonra Türk yurdunu istilil he· 
vesine düşenler işin yürilmi
yeceğini anlamış ve diplomasi 
yoliyle uzlaşmıya karar vere
rek Ankara itiUlfnamesini im
zalamışlardı. Bu itilAfname is
tlklAl savaşının ilk zaferidir . 
O zaman Parla Mümessilliğine 
tayin edilen Bay Ferid Fran
saya gitmek üzere beş kişilik 
bir heyetie 838 yılı ilk teşri· 
ninde:YPniceye gelmiş M~rsin 1 • 
ve Adaıın işgnl kuvvetleri ku
mandanları tarafından parlak 
surette karşılanarak Türk yur
duna yanlış geldiklerini ima 
etmişlerdi. 

Bu gilnden itibaren işgal 

ordularına yardakçılık yapan 

ve bin turın facıa yaratan Er- fenalıkları affediyoruz . Buıı-
meııi, Rum ve Htristiyan nna- dan sonra yaparlarsa başlarını 
sırın maneviyatı sarsılmış ve koparacağımızı ve bunun dn 
artık barınamıyacaklarını an- bir adalet mefhumu olduğunu 
hyarak memleketi terketmek kendilerine söyleyiniz . » 

mecburiyetini duymuşlardı . TUrk heyetinin Mersine ge-
Trenler vapurlar her giln bin- lişi Çukurovalılara blltun acı-
lerce işgal faciasının yüzü ka- ları unutturmuş ve işgal badi-
ra Yardakçılarını taşıyordu. Bu resini höğmak gibi mutlu bir 
arada Fransızların verdikleri hi\disenin arefesinde bulunduğu 
teminat da onları kandıramı- kanaati umumileŞmişti. 
yordu. Nitekim aradan çok geçme-

Bay Ferid heyeti Yenice- di 4 ikinci kanun gecesi uğul-
den Mersine gelmiş ve burada tu ile geçdiktmı sonra büyük 
on gün kadar kaldıktan sonra lıulyalarla gelen işgal orduları 
Barut yoliyle Marsilya1ya git- boyunlarını bükerek Tlirk yur .. 
miştl . . tlunu bombardımnn eden zırh-

Bu zaman Ermeni Cemaati Jılarına bindiler ve bu gazel 
namına Mümessilimizi ziyarete Tilrk diyarını yıUarca topsuz, 
giden Manulyan Mümessilimiz. tufeksiz yanık bağrının ima-
dan Tilrk bilyllklUğüne yara- niyle kurtarmıya çalışan öz 
şan şu cevabı almıştı : yurdlulara bırakarak gittiler • 

«- Ermeni milletinin şim- Biz bu gün bu kutlu günün 
diye kadar yaptıkları bütUn yıl dönllmllnü yaşatıyoruz . 

Pamuk Ekimi 
Pamuk ekenlere kredi 
verilmesi isteniyor 

ANKARA. 3 (Husust) Zira
at Vekaleti yeni mensucat fab
rikaları ihtiyacı için pamuk 
ziraatini arttırma projeleri yap 
mıştır. Vekillet Ziraat Banka. 
sırım pamuk ekenlere kredi 
vermesi için teşebbUste bulun
muştur. Banka teklifi kredi 
usullerine aykırı gönnUştUr. 

HenUz bat'anmıyan bir iş hak
kında bUyUk mikyasta kredi 
verilmiyeceği kanaaiındadır. 

Ziraat VekAJeti « Böyle bir 
kredi verilmez ve pamuk zira
ati arttırılmazsa beş senelik 
p1ilna göre fabrikalarımız muh
tac oldukları pamuğu ileride 
dışarıdan almağa mecbur ola
caklardır » diyor. 

Bayram 
Piyasası 

Satıcilarin bayram 
üstü zam yapmasi 

moda oldu 

Bu yıl bayram bayram ils· 
tilne geldi. Masraf kapıları da 

o ölçUde nrth. Piyasada bu gU

ne kadar görülmemiş bir oy

naklık var. Çarşılar hele tuha
fiye mağznları alıcılarla dolup 

taşıyor. Bunlar arasında en 
çok alış veriş eden ve para sa
çanlar Kadınlardır. 

Şu ötedenberi «Bayram pi
y:ısnsı>> diye ad takılan pahalı 

satışda alabildiğine yürüyor . 

Bayanların aldırış ettiği 
yok ama Baylar hep bundan 
şildlyelci. Arada memnun olan 
yalnız Satıcılardır. 

Bi1.de bayram hususiyetle
rinden birisi de bayrama ge

rekli olsun olmasın çarşı mal

larına bir zam yapmak şeklin
de tecelli ediyor. 

Manifaturacıların, şekerci

lerin , ayakkakabıcıların ya

nında kömilrcUler bile yer al
dılar. Fiyatlar birdenbire fırla
dı. Sorarsanız sebeb olarak şu
mı gUsteriyorlar : 

Ne yapalım efendim bay 
ram Ustti. Köylüler kömür ge 

tirmezler bu gUn almazsanız 
yann daha fazla Ç!ka~k diyor 
lar . • 

Bayram iyidir ·ama evvelce 
tedbir .plmsa da şu ihtikfirın 

önüne geçilse her halde halk 

bayramdan daha çok sevinirdi. 
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Şey 

Sözü Türkçedir 
Dilimizde cok kullaru-. ~ 

lan şey sözü arahca sa
ıulnıaktadır. 811 ~öz tam 

tiil'kcedir, Yakut türkle-
• 

rindP. hu söz "SP-Jl,, kıh-
ğmdadır. Sep, silflh, pıçak 
alet, şey, madde demek· 
tir (1). Nitekim ''tuttar
sep,, tutulan şey demek· 
tir (2) . Türkçede b, p, 
v, m gibi dunak iindeş

leri kimi Türk o~·makları 
ağzmda yarım ses olan 
"v ~· e cleg"'i!iiir : .. " ·' ... 

Sev (mek) .. süi, süy 
Ev, ep - ui, oi, oy 
Sop - soy gibi. (3) 
Bc•~· l~ce Yakutlarm(SPfl) 

sö1.ii dP. (s~y - şe~·) olmıı~ 
vı• bizin batı dilimizde 

Toroslarda ulnsal kuvvetlere başkanlık ede.nl~rdPn bir grnp 

Kurtulşgünü nasll kutlanacak 
bayramın değeriyle l{utlanmasıiçin hazırlık bitti 

Saat onda Cumhuriyet alanında toplanılacak. Gece için halkevi 
temıil kamitesi büyük bir mü•amere hazırldı. 

Yeni bir tahtel
bahirimiz. 

ispanyada yapılan bir 
denizaltı gemisini 

satın aldık. 

Madrı<l , [ ~.A] 
ValansiyHdau hiltli riltli -

~ine göre (Kacliks) - (Ga

dix) de yapılan ve g~

cenler<ıe Tiirkivey.e 'sa.ti-. . ... . . 
lan ·" E. ı. ,, denizaltı ge -· 
nusmPr TÜrki\'e .. elcisi .. . 
ve mahalli hiikılrnet P.rka-

nı hazır: ht lunduğn halde 
Tiirk ha~· r~tğı çtıkilmi~tir. 

Gemi vakımia lslanbn--., 
la har~k~l P-•IPct-k'rlir. 

Dil Komiyonu 
bö,1le kullanılnuştır. Arab n ikiuci Kamıu Kurlu- ile amlarak ulusun Cnm-. ~:ıal on dörttlP- havra ma . 

300 kelimenin tam oe 
dofra lrorfılıfını 

Buldu • 

ca~'a da bn yolda ~eçmiş- luş hayrftnumı1.ıu tl~ğ~· 
tir. rivl~ kutlulanmnsı ıcırı 

Bu gPçişin şaşılaeak k;ırnlan komit..- rıraflı. hir 
l>ir yönii de, "sep " iu program hazırlanıı~llr. Rn 
hıçak, ~ilflh çeminden proğranıa ~Öf'fl ; 

arahçada kılıc demek olan ~ahatılt~viu ~aat onda 
seyf ~öıii de tiiremiştir. Cumhnri\'~t •tllnıud;i top-

Kaldı ki SP.p - şe~· arah lauılacak
0 

\'t• iutiı:uum te
lara iki yl\n~~n g~çmişıir. mini \t:in ,,.~ ı•sa~h l~cthir 
T~vraua arah oymakları IP.r :ılı;ınuşeftr . 
:ırasırula Vak.ta~ di~e ~13- Alandaki ıop attlır Atıl· 
kntlarm gellrdıkh~rı Stlp maı: Fahrikalar \fl Liurnn 
Türk fonetik. k.ura!laru~ca da huluuan vapurlar tliicHik 
Ştl~· olduğu gıhı Fmlerrn cahteaklar \ ' t' hir dakika 
dilinden .ie hunun cenıi ; va kcla SP.~siz du rıı larak 
olan eşya \.elimflSİ kalmış u.luef\1 S3\'cıŞtİ•l cauını ve-
görii11ur. s~p sözli Fin ren kahremaulara ~ayğı 
dilinde gene ~ fonetik de- ·ı k J· göslerı ece cııı'. 

ğişmt>ye n'ğrıyarak Asya Runcla11 ~onra Halk.evi 
kıhğuıa girmiş olduğun- Bandosu istiklal '1arşırıı 
ti an hu söz,hm ele ara hça · 
da eraı tartısında eşsn 

sözii kalmıştır. 
Bö~· lec~ şef sözii ger -

cekten Türkce bir söz, 
• • 
olduğundan ~endi malı-
mız olarak ~ullanmak r~k 
,ıoğrn hir iş olur. 

Eakiıehir Saylavı 

Y. z ,;,y rt Özer 
c/• Pekarsltl'nin Yakut lDec1tlnt 

ba1'.rınız. 
· c2• Böthling'trı Yakut ·zramtr vt 
lfJzatine bakınız. 

c3> R.alııoıt'un "ştmaı ıehttltrı 
r 

dtli$11Ultrl lıi'tabına bakınız. ----

• • r. ;: 1 

YURDDAŞ: 
Ülkeni korumak içih 

ZeKit,s~tlaka ve fitreni 
Tayyare Cemiyetine ver. 

calacak \'~ hurulan ~onrıula 
• Ulıı Öuder Aıatiirk saygı 

~1 usiki, bed.en 
terbiyesi ders~ 
Bundan sonra sınıf 
geçmekte müeaair 

olacak. 
--· ... ~-

ı\nkaı·a 2 [llususi] 
Li P. ve orta m~ktehlercle 
srnıf gP-çme imtihanlarrna 
tflsiri olmıyan hed~n l~r. 

bi ''esi ve nsn'lik i derslH-.. 
rinfh lle bunHan blh• hı. • 
~ınıf geçm~ğe l~mil ola-
c~ ;ve hunun için d~ 
Kiilliir Bakanlrğmca bir 
karar v~rilec~ği habP-r a
hnm1Ştır. 

huriyel iilkii~iinden ş~ş 

nwyacağırıa rınd içilPctık 

Vfl hir ~ih·lt'\' ~lhlfllıPrr.~-. . 
.tir. 

il u rıetcı 11 sour.ı ~rçid 
rPsıui haşlayacak, öndP 
Ask~r, : la11darmn. Polis 
miifr~zesi, lıciltw, ~lt1 k · 
l~hlr.r, Sporcular vp lfalk 
oltl uğu lı al ll a Co m huri yt•l 

alan11uhuı harekP.l~ geçi. 
lc•rPk Çf\ rşıda n hiik tim el in 
arka vöuiinii kolla\'arak . . 
Silifk~ cadcl•·siuclen tekı·ar 

Hlaua gP.liue(wktlir. Ala -
yın geçPcegı saat olan 
sant ornla bn caddder
(len ara ha vt~ olomoLiller 
geçm~yecekdir. 

arda ya ptlacu k bu 
tlolaşurnflan sonrrı Rt1 lP.dL 
yeti•~ lwJramlaşılacakdır . 

istir:lk eılt'ctık olan kih· . 
~ v 

liilt>rİ mizt• sa al on clörıtl.-. 

~iıu•mada ulusal hir fılim 
güsleri IPCt'~ ı ir. 

fjpcp ~aat 011 s~k izıl~ 

ll:ıl~t1 vi11ılt• toplarularak 

kö~· hi konuklarla heralwr 
h~r l't'Srui ~t>çicl yapıla

<':tkthr. 

Saaı. ~· irnıith~ lfalk~vi 

mil :uurr~ S.ilonmuta kl\y

Hi konuklara hir miisa
nwre \'el'İlt'Cıık, S:lal yir-

mi ikidf' ılP tüccar kuln· 

hiiıule hir balo tertib edi
lt·c•· keli r. 

Şehirdeki hliliiu evlrr 
dükkanlar, res•iıi 'laireler 
giiuclii1. lıa~1 r.aklarhı dona· 
111< ca k gece dt\ ışıklarla 

lH'7.<1ıwcek ıl i r . 

RusyadaHadiSeler. 
Kamanefle linoviyef Kurşuna Dizilmemişler 

... cle 

ikinci bir büyiik mahke .. ıe ku1aluyor. Suçla 
yeniden sorğuya çekilecek . 

~1osko\'a , ( .\. A } -
Kirofo yapılan suikascl 
nP,llCflSİ net~ kurşuna d ı 
ıilen suçlular şn.nlarthr : 

hur 1111a tl i ıil ıuosi~I~ Ki
r·ofcın ölıliiriilıu~si işi bit
miş olma) or . IHikt)m(•l 

mPrkr.ıirulP. mP-y<lana çı. 

katı 'g11li tPşlH~u inflnsoh· 
larwı .ta icinP elacak 

t 

oian ikinci .bir 1nuhake .. 
mP.oin hnra'lta yıipılması 

nmuluyorj. 

\okarn ......... Dil kuru

munun .tıl ~la\'nzn ko

mi~\·onu hnr~d<tki cuhş-. . 
malar11rn tleY:un ~tmiş,lir. 

Kar~ıh~ı bulunamıyau veyn 

hnlunup ela muvafık o'
IHl\" Hl hir cok l"<· liınrl•' 

• • 
rin dogrnsunu t•~~hi1 el-

mişdir. 

Komısyonun şinıdi~ 

kadar ttısbit elliği keli

meler aoo fı bulnrn,clur. 

Bayraınlaşma 

Yaruı Şt~ kt•r lrnyramı· 

elır. Du~· eluğumtt1.a gö~ 

valimiı. öglPcltrn evvr.1 

saaı omla Uall\evind'e hll~ 
ı·amlaşat•a ~la rıl ı r. 

li yapılnu ~· a~;1gı it:iu aalı 
ka]>.•lı hir ~nrBU~ Mk~tlll 
\'almncı ~cu~olosu tla 1113-
• 
ka.ıar ~tlt-cekdic. 

Sovyel mathualı L~' 

ningr"trla vP.rilen hiikiH1
" 

•IP-u dola\'t hii\'ttk ı,ir 
meinnnni;eı ıgô~terrn~1if' 
\'H Sôvyel hirll.ğini yıi--

K~til Nikolait~(!, tlrka
daşları Kotolinof, Şat tsk i. 
Hu maiautsef, Ma nd~lstam, 
~liasnikof, Cevin, "Sbkbtof, 
Lnsin, :zivezdof, A nlonof, 
K'anik, v~ Tolmaıof. Hu muhakem~, Lenin~ 

. nniğ~• çahşanların ıuy•" 
t\KıbetP. nğramasuu isL&

mttltedir. L~uingr:ul ~mçlularuun \ ratl mulrnk~mesi gibi ıgiı 
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latanbul borsası 
2 · 1-935 tiP arpa ycı ııılik 

3 kuruş 13,5 parada11 200 

loıı biralık 3 kuruş 30 

Paradan ı ,5 ıon, huğ•lay 
Sert 4 kuru~ 35 par·ada 11 

Ytıınuşak 4 kuruş 25 pa 
taclan mahlul 4 kuruş 2 

Paradan 4 kuruş ıs pa
rayu ~udar ~25 torı, ke
Pek 2 kuruş 20 paradau 
2 kuruş 25 paraya kadar 
9,485 kilo, mısır darı 3 
~ 
"'"ıış 32,5 paradan 80 ton 
lıorsada muamt:'le gör -

[cnebi Kaumlarla 
Evlenenler poli• yü· 
kümıine alınmıyacak 

t~ıaulml - Polis uwmuı·hırm 
f'Cıwhi k;uhıılarla elenmt>
Utt'lt·ri hakkımla gd.-11 ta 
minu~ göre polis olmak 
icin miirııcaal t••ltmlt•r 
• 

hakkrnda ıah~i~al yapı-

Yüzde 7 Faizli İki A1ilyon liralık Sivas· Erzurum Demir 
Yolu Tahvillerinin Kayıt Muameleaine Yakında Başlanacaktır 

GP-liri temam~u SIV,\~ -- ERZIJHC.\I Ot•mir yolu11uu irışasınn ıalısis 
t•lunau otuz mil von lirahk si VAS - F.HZURUll istik razrnın iki wih·orı 
lirallk birinci kı~ruım h~şkil edtrn ıahvilleriıa ka)' ıl mu~mPlesiı ıt• 1 O ikinci lırk t>ıt lıurılarıu gt-rek ken 

dilt•rinin ecnebi kadıı . l:.ır- Ka111111 1935 tarihilHlt~ ba~lamH~ak vr. 15 ikinci K:\ııun 1935 tarih iı ı dt• ' 
la evli olup olmadıkları f ııiha~·et vr.rilPCf~klir · 
ve gp,rf kse diğ~r aile ta- .. n~h.P-riniı.~ İl i !)ari ki~· nıeıi. yirmi lir!• oları hu llHl\'~k~:ıl lah\•illei' 19 lira 
raflarmdan . ecnebilerle. ili . ıhı·a,; fıyatı uzeruulen hu r11\ıcltlt1I za,.fıuda ~lerkrz, Zır:ıat Vt' iş hankalal'ının 
şiklildt'ri hulunup bulun- şubeleri l!ulnnaı~. ıu~r mahalcfo ~~tışa çıkarll~ca~ııı·, . .. 
matlığı tahkik etlileceklir Unmntı ve n~ullıak hntçPl•~rlr. ulare olnuan il a ı r· ~ V<1 ınıws~P.SHl~rce 

Huıulaı~ başka Emniyet Vıhl,\' P-ller husu.si itlarelt·rilr. Rd~fliyelerce temirıal olaı·ak Vfl hazinf.c•· sa-
miidiirliiğii kalt-mılerıle lılnuşve Sdtılacak llilli f'mlak hndellerinin ıediy~sintJP. it.ibar kiynıPllt>rı ii1t•-

hillımum karakollarda bu riıulerı kabul olunur . 

"•tiştiir . 

1-1 935 rle ihramıt 
ınauuşıu·. 

lu na u za hı ta mtımurları 

ol- . hakkında ela ~\· lilik cilH~· 

hahsolnnan unıanu~IPIPrdr. ua kil gi hi ka hul ediltıcrği ,. ,~ f.{tırPk hedP.lleri
nin v~ g,ırekse faizl~r.inin tedi)·esincle hiç hir sur.(~tlP VP.r'gi, f'<'SnH' ıahi 

olruıyacağı kanunla teyit e•lilmiş olan hu istikraz ıahvillı' ri nin fa izid~ siizdt) 

lzmir hraası 
2 i-35 <if~ huihla v 3,80-

4 " ~ 
,30 kuruslan 4489 cu\'al 

~ . ' 
arı)a 3,50~3,75 kunışıau 
78 ç n "a 1, ~ 11 ~ a m ı ı " tı 
rnşlau 20 cu\·al ırnmuk . , 
Çt-kird.-.ği 2,60 kuruşları 
3clo kilo, pamuk 4s·s1 ku
ruşırıı 68 halya saııiuuş· 
lır 

llıkiyı'dı Seker Verimi 
rı --r 'iirk fabrikaları 
itrkiyenin •eker ih· t• ~ 
f3'qcını karı ılayor 
' -···· ... ....._._ lu Aukara . - gt>lt~n ma-

k •nala gl}r~ , Turhal şe
I :-~ fahrika · ı calrşmasım 
•ıtırrniştir . Fahrik ·ı bu 

Serı~ 
lil ,, 900 \'ağon şeker i~

ısaı ... l · . " mı~tı r . 

ı .. Ou seıae dörı uliz dli 
'Oyb 
k e 7000 lö\'IÜ pancar 

e llıişt'ır· z· .. . ba . :Jtraal \'H ış 
takaları . . k · ı k l'tıl· ııın ı~tır·a ı e u-

AI\.... itlt hu Şİı· kt•l ~Ö\' liİVt~ '""Yl' , •• 

linlleıı lahkikaı J~pıJa-0ak

lll'. Ecıw hi k aılm larla e \' li 
hulnnanlar bilhassa em
ıaiyel ıuiiıliirlöğii hiriuci 
şuhe işlerirııle katiyen ça
lışı ı r ılı a ı ı y H ca k 1 ardır. 

1 yedi olarak teshil edildiğinden işlirak edenler en r~1idPli ve en sağlam ve 1 
~ aynı Z!4mauda memlek~t için verimli hiı· işe paralarım yatırını~ olac:.klaı·dır~ 

Mersin l 
Giirbüz Türk çoçufu 
mecmuasının 96 ıncı 

soyıaı çıktı 

Piyasası 
K.G. K. S. 

Pamuk ~k!'pr~~ ---
Çocuk fl5İrgeme ku- iane 

rnınu Gtmel merk~zi la- Kaım ıualı 
f 1 1 K()'1.acı narl·.t ."'' ra ıru an tf!.r a,· muntaza- '· · r ~ 

man çı~anJn;'4kl:t olan lan~ çi~itli 
"Giirhii1. Tiir~ çoeuğn.. \erli " 

'U~:thl nwcmıws11ı11l 96 wm ~lt

yısı drğerli yazılarla çıklı 

llecmnada (loklorla rm an-

Fasul v:ı . 
ohu\ 

ne v•~ habaları alakadar ~•ercim~~ 
eden kiymelli yazıları var Kuş )'eiui 
dır. Her :ınne \'e babanın Kum darı 
hu mecmua\' I oktuna~wı . 
ta -vsi ~' e eclt't' iz. 

AQam Ticırat Mitii 
T ıle~a Birliöindan : 

Cehil 
• 
Yulaf Cuknro\'a -

., l\ na dol 
.Act ~~ ir\i~k i\~i 

Toz s~ker • 
(\alı v~ 

Çafırılıf Ca ,. . . 
Ticaret m~kLebi lalebt~ Kahı,. 

48 

47 
46 
45 

2-50 
2-2n 

1o.12,5 
~ 10 

6 
5 
6 

3 
28 

38 

8 

7n 

12 
50 

25 
ıoo 

240 -230 

188-1.90 

f L A N 

lcıl Srhhıt MDdürlüöünden : 
MPıtılt·k l'l tlasl:trw~i ı:ııui ra lııı:ı İ•d ı· h li çıh uırıclı~rn -

dan hir ay zarfında pazarhkla v.t\riluw ·i kar ~ulA Ş lı 

rılnuştır. Ditım tarihi olan 11 - 1-935 Larihin~ ka
tlar işi alnıak isteyenlerin keşif ve şarlnameyi gör
mek iizre Sıhhat .'1üdiirHigline ve Encümeni Vilft~·~ı~ 
miiracaalları • 1 - 4 

1 l A N 
lcel Sthllt mOdürf Oğünden · 
ViU\ 'f»l En<'tİnıt'nİn'1t' ha~IBndt>r·irı oıı \ı) ı li kaltnn . . 

Pvrakı mathnasrnın paıarlıkl<l yapurılması ildıw i k;)-
n1u1un 18 ıncı giinöne ılii ş P.n Çarşamh .&yn bıra kılmış· 

lır. isteklilerin numuuPlerini ~i)rmek üzre Sıhhat mii-
rliirliiğürıe gtılmPlflri • J - 4 

Vilayet Makamından: 
1 L A H 

llnlıtelif cins \ 'H ebatla üç hin nıetre miktıp keres 
tP, baj köpriisii mevkiinden Tarsus ht•rdan dHresile 
sallarla boğaz a~ZHHt n~ huraclanıla ılerıiz salile ho-

lt-n k•ı1a lira Vt'f'lllİŞlir. G~-
,,~ . 

t,· Serıt' kövhi\1e 120 hirliği ichırc hayt!Iİ İiJeleri 
hı 1 i • . 

• 
Ha har 

~uzm karşısuıcla hulıuw~ ;.\ k varura ~· iiklfHmek İŞİ, 20 
hirlnci kanun 934 de ~~sili.mey~ horrnlmuşıur . lstt· -
yflnlt~riu ve fazla izalrnL almak isle)'fmlf'rin VilA.yPte ~k· ra VN·ilt•ct1k paucar ba~··ramın birinci giiııii 

. ı ııı s· 1 d · (t ıas11i:l ela ha ziya- olau Pazar gfüaii sanı. 14 
~ gt' . 
bdşk.'U~liyect>hlir. Hundan cl ı' lopLrnaeakl.u·uulan ii-
t1.. a Şırk.,.l ~ö"· lüvt~ 200 y•· lı · ı·iu o glin gdnıt>lt~ri 
""ık ·1 

• ~•ıU , 200 araba• 650 hilclinlir. 
9af)::ık, loooo dirken }5000 ----,--~--,-.. 

li 
1 

' lsooo ,,.~ sökm~ hn· Y ( N M ( R S N 
ı flnp . 

ıtı16 fi ısı ıh~al ;ilt-rlt•.ri 
"'"•uş1ır. 
ll11 SP L • Ski . ne ,,ıpullu , Uşa~ , 

kQlıt Ş.-hır, Turhal fabri-
tının ı. 

lı 6o e~er istıbsa1a-
oo Vag- . . 

)'Qpıl• OllU ~flÇIUIŞllr. 

'tiirk~'' l~Psaplaret ~örtı, 
Vag 'Y~1tı11 ilıth· acıcla 6000 

0
••dara faıl~ d~ğildir. 

ı;::::::::: 1 

Nüshası 5 kuruştur 
• • I 

Abone~ 

Şeraiti / 
Senel iı 

Altı ayl ı k 

iJç aylık 

Tlriuyt 
fÇlil 

riulç 
~çin 

1200 Kr. ı1000 Kr. 
600 1000 

300 500 

Bir aylık 100 yoktur 

Gnnü geçmiş sayılar 20 Kr. 

.\ rpa A 11atlol 
)) ~· ~..ıi 

Piri ut· 
• 

Kar.a hiil•~r 
Nisaclır • 
\lı~ıı· elan 
Çavdar 

a f>o 
3-12 ,[> 

15 f>O 
Kf>-86 

16 

2-87 ,f> 

~ 75 
&Hm• flek ' 2<\ LirH 40 K. 
Sarıchktıı. 

.. .. 11cn~ hi ·> ~· 1 :r,,l • • t) ..... 

H fı rı <; nvalı 20K. !1 0 

Buğdqy 'T P.l'li 2 91 ,.fı 
Limon luzu 7 O 
Sahuusafiz~ylin\'. 25 50 

» İ ld 1H'1 2 3 

lncir 'Od~nll 

miirut.malları ilan olunur. 24 - Ro - 4-1 7 

Borıa T eliraflan 
lslanhul 

H 1- 9Hf> 

Tii r h a il un ı ı H48 
i ' lt'r'li11 

Dolar 

~' rarı k 

lıir~t 

ô'.?0- 71l 

79 b -80 
l •) 1 ~ · 

"' - ll 

H .-28 · 
-...... ~..,,,,-··-------·-

Nibıtci Eczane 
Bu Alqam 

H.\LK Ecz:u~esidir. 

1 Bir Arsa 
Aranıyor 

Hiikumet caJde· 
ıinde G tim r ı1 lı ile 
hdkilmet konalı •rtr 
ıında bir arıa aran
maktadır . Vermelr 
isteyenlerin Merkez 
bankasına miiracaat· 
ları. 2-5 



YENi '"Ett~IN [ı 2. ~I KANUı 1~3n ClatARTESt 
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SA\'f'A ; 4 

TÜCCAR KULÜBÜ • S!HHAT • 

LOKANTASI ECZANESİ 

i l A N 

Mersin Belediye Riyasetinden 
l\r~if' dH~•·ri 436G lirrı ol :ın \9alın a\'ak .-· ıtfılı'\sinin . . . Sa~· ğı tfr~tır· azalar111u1.ııı yt>ruP.k hıı5'u u11dali ti· • 

6
. . 

tiıJi~ini. llHZ:ıf'I dikk<ile Hlarnk uwşhur :ışçıl<trdan Hay Mersm umrDk C1Yanndıdır ~ıısı' in~ :ınıı l ap,ılı zarf Yl\ndnmi ilt· r~~ilıuu•yı· ko-
Bolulu liPCPp u~ıa~ı buı·ay<l CPlp tıltik . YPmeklf1rcltı 1 
~n ıwfis yağhtr· ve c•rı Ü\ı•~ Sı•hz+ofer k11lla11ılmakta V•• 1 

' 11lnı11~1111·. i~tf'klilfr i u \'İiııll' 7,5 h'ıııiıı:ıı maklnızu \'e-. . . 11 ••r ıw' i Ecz:n i 
~ :ı hnrık3 nlt~~tulıu ilf> hirlikıc lfl~lifuauıt1lrf'iııi s - ı-

tahlduı alıuoalarmr:t 11zı1mi IPS!: ı hh gö~ı··rıl1111·~1,•tlir tılıhr .\ • , Y.-rli vı• .\\-
. 

935 Salı giioii aaı lft dP HPltıctiyP Erıciiuı..-11İrıft V(lr · 

lltPl~ri gPrflktiı·. l Çı-24 ·:}o 4 

i 

! 

llaftada Cuma ve t>aıar giiı.lnri caz kuWhii şerı rup.t uıiislc . 111.N.ılı hu· 
luııur . ı~ ıuli rmek tt•d i,. • 

E\llt~rede yenu·k göııd.-ı·ilir. 1 - 1 o '•~=======~· 
re-. . ==• MOretip istiyoruz 
~ DOK TOR OPERA TÔR "Dl M tb J • . a aamız aça 

Mal1mud Ragıb Develı lıımak üzre iki mil· 
••• • • On Sekizinci T ırtip Oçüncü Kesi~e nı 

Uzun bir ınüddetten beri Avrupa te· 
rekkiyatını tedkik için Fransa ve Al .. 
manyaya gitmiş olnn Doktor Operatör 
Bay mahmud Ragıb Develi, şehrimize 

dönmüştür . 

rettibe ihtiyacımız uat 
dır. Arzu edenlerin 
idare evimize miJra• 

c ıatları. I 1 - 2 ci Kanun 934 tarihindedir. ill 

Büyük ikrami.vr ~ 
50,000 liradır . ~ 

Mtlkôfat ~o:o~~l~~·::E3J 

Soba Almadan Evel 
Kılınç Kdmil ve mah

tumları ticaretlaanesİn • 

den arayınız . 

Yeni Getirdigi 
Yerli, Belçika, Fransız 

malları sobaları ve fiat· 

ları görünüz. 

c: 'O = Dr. Ba)1 Abdullah ·= ~ -; 
ile eski muayenehanelerinde Hastalarını kabul ile mu- ~ ~ -a: .: .4: 

1 
ayene ve tedavi etmekde v~ getirdiği son sistem alil fiil J CI .:: ~ ;:;;ı 

r h" A ı· us·- ~ -a: ~ :-: ICM 
1 

ve edevat . ile lizım gelen -errn t me ıyatt ~ ~ c: O E ... ,. ieJ 
. k d 1 . . ~ -c::::s "' ~ . yapma ta ır ar . el:» ~ tr i 

1 eEY·K-oZ ........... 1: ~]ii 1 
1 MAGAZASI ~~ti ~·!0 1 
ı ~ c:::» ~·- c: :- ~ 

Rayraııı ı· ı~ ~·ıl lı:ışı lıı· ıliFlıklı·ı·iııi ~ .. ıirıılt'k iizr,. ~ "ğ j ~;::::. ~ i 
i'taubula ~itl.-u BF.VKOZ .\l.\G..\Z \~I ::dıihi f.-;t. :n- -v ~ ~ - ıı 
h11 lcJ an clör; ;u ü~. ı ii f' • ffi!I c::::I · != rt .; 

' lk~ eu~::;·~ Mafazaya çocuklar için hediye i 1ı=ı . ~ -S c: ~ · 
gayet zarif çantalar, terlikler, şosonlar, @I - ~·~ - ~ ii! 

1

, tiftik terlikler • ~WJ@JJ@!J@J@iıl 

1 
BAY ANLAR. İÇİ •.. •. f •• • • ••! 
E~ SON \IOB.\ ~0-~0.~ \' t~ F \ .~ L\ Zİ ISK \ H • • i l'i~uwı,E z.\Hlf' KE 1• mı. c.: \N r.\ ••· rnnLIKLEn. • Yeni Mersin Matbaası ! 

1 fta.ylar İÇİfl: llPr t;t•~il ıwıız w~ :" ı ğl 11 11 ı.._~;ıı · - • 

ı pinlt~ r , Koııduralar <; •p , c ~ \l' ; ık Vt~ p ~ıra Ç ıtıtaları , mücellithanesi # 
Sa rr~civn uıalıt~ aıt'Sİ . ~ # 

1 • , 

1 ADLİYE. POLIS, J ANDAR.~A Esl-.i uı iş , paı •:ahıu- # 
l KEMERLERİ · 11 11~ . f .. ı·"\ud ·· kıt:ıphr : 

Fiyatlar ucuz, mallar temi .z ve ıağlamdır· • ı·ıııızı i~· · , .. nııııaz tlc-tş 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
• 1 . .. -, 

p· alııı:ı.' ıı ı ıt. urguu ı 

• siz.- l:h.ım olıır. KitaJ>'j 
•) 1 ı ( . . . ' • aruuzı, '"' l•·rl··rııııtı. I 

ıtıalm cirıs · Nerenin Mahsulu 
Oldugu 

ince k~p~k Atlana 
Arpa o~marıiy~ 
huğday Kara hisar 

" Osmaniy•? 
.\ rp:ı Bor 
llısırcial't O s nı a 11 İ\' e .. 
Hnğclay Anadol 
Y 11laf f Prli 
Arpa Er~ğli 

Buğday Tarsus 
Cavrlar • Niğde 
Buğday Tarsus 

H " Yerli çiğil 
" 

3-1-935 J'erıembe günd borsa satışları 
lıUKTARI F . 

-a:a. " · 

ı 50001 2 
1&000 2 
45000 
15000 
1500(J 
30000 
ıooooo 

52600 
3000 
aoooo 
15000 
iJOOOO 
30000 
1500 

4 ,, ... 
3 
2 

4 ,. 
•, I 

3 

• 2 
2 
2 
2 
2 

42,50 
50 
~3,7ö 

45 
7ö 

50 
92,nO 
75 
92,50 
~2,50 

31,25 

ALiCi 

Aziz Sarraf 
Şaşali BR. 
Eti var d uma 11 i 
Urfa T. 
.\li Vdi Z. 
~aşaıi BR. 
Ed \'ar <lumani . 
itah·u mulrnbirinıiı . . 
Ali Vflli Z. 
Ellvar tlumıni 
Miı1kelam 

Kazım 

lfolil Oel>bani V.Ş, 

SA TiCi 

Kirago~ 11ısır."ıu 
.\li Ni\HZİ . 
K.Z. Faik 
~l~hmel 

l\atlı Z ,\ huı~ı 
}lf•hmPI 

Haue(ı Alwu·l 
irakişa f Ş. 
~h~hnwt Emin 
~lehnwt 

~~opur Z. 
MohnH'I 
Hacı Ali 

~I. ~ili uif 

ı\hmel 

ŞEIL\IT 

H. t;ıplak hazır 
O s m a u i ,. t~ T, . 
\lı · r:-'irı T. 

: nıiic•c'lliıfwı . ~11.iz•· ,.cö11 I 
J . . ' • • ~r1111z . f 

: il " r ıı t• v ı k i l :ı I' ' r S 
: ıl~ft,·r lı·r· Şt~, zarif 111" j 
• tirı ,.,. l ullauısll oh• .. I 

O:ı1uıaui)· e T. : rak cill•·nir. . S 
''''rsin V.Io giiı• (• 1 

Ü:'ıunuİ\H T. =•••••••••••'' .\1t·l'~i11 15 günT 
ttağaz:ı hazır Yurttaş J 
\1. V. J5 giin Jıı" 

, , ı o , , Onpara harcar ,1, 

" !5 " ,. 
" " • 10 tt ,. 

" " 

bile kimin cebine I' 
tiğini düıün : .P, 

ılilli i ld.i~al t·ti .. ., 
ı~·"'~ 

-y e_n_l _M_e-rıl_n_ Matbaall - ,'il 


