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bayramı sevincle kutlulandı. 

lu Günü Cuma Günü Yapılan Maçlar 

işler içinde kutlulandı . 
Mersin Adanayi 2 - O Yendi 

Şehir baştan başa bayraklarla donatılmış, havanın yağışlı ol-
111asına rağmen binlerce kişi Cumhuriyet alanında taplonmıştı 

Sahanın çamur oluşu yüzünden eyun 
cok bozuk devam etti 
' 

Cuma günü havanın yağ
murlu olmasına rağmen Mer
sin İdman Yurdu ile Adann 
Spor nrnsmdaki bi riıH'i lik a
ynk topu maçı Adanada yapıldı. 

men gene sporcularımızın <(fl

mur içinde yaptığı oyun lmta
larln dolu idi . Bunun ba:.ılwıı 
sehehi topun çamura saplamp 

Ouınhnriyet alan1nda 

HAY NAHİD CEM.t\LİN ŞEHİR 
'NAMINA SÖYLEDİÖİ DEGERLİ 

NUTKUN ANA HATLAIU 
••• 

Rahramnıı Çukuı\>valılar, 
rğit Toros çoenklnrı , sayrn 
çelliler 

' Ru gün Mersj ıı kurtuluşu-
nun yıl clöni.iınl.i için burada 
toplanmış bulunuyoruz. Göğlin 
kurşun rengi çerçi\resi içinde 
I~ a~·layan bu tAmiz giiııeş, sizin 
~ ngız yilzünüz ü1.erindeki par-
lak nlnını1 .. n ne güzel bir örnek 
oluyor. Siz İçelliler, bu deniz 
kenarında bulunmanı1..a rağmen 
J~ıındolunun İçelisiniı, siz bi-
7.ın1 içiınizsiniz. 

IIer biri bir gazanın yadi
gurı ve yilzlerce vuruşmanın 
~uhranuım olan sizlere Mersin 
<1ırtuluşunu anlatmaya hacet 
~arını ? Her bir fıileııin k~ndi 
~ kaniyle yazdı[ı lm destan
ı rı biz burndun anrnk başlrn-
llrıııa okuruz. 

ı . Bu giiıı TUrk kurtulusunun "' . 1 Parçasını, ınazlOm şarkın 
~Yanışına örnek olun bu günli 

Utluluyoru1 .. 
Ak Ordularına ilk hedef olarak 

denizi gösteren Atatürk 
nlill r ' 
d ~ ıne de ayni 1..aınanda Ak-
eı11z ın l . t' . . l y · t ec enıye mm yeme en 

t nra~1lmasmı hedef olarak gös-
y~~~nış demekti. Birincisi bir° 
ik· ırım lııziyle işini bitirdi. 
deı~cisi de, butüıı acun önün
lr ' ışte dili bütiin, tarihi bütün 
<l~Y:feti, ynz1sı uygun bir hal
nı 1 Yakta duruyor 'e canhhğı 

lnykırıyor 

ora~)ağı?rındn kır çiçeklerinin 
?.eJı 11~ bıçildiği. ovalarında e
dı" )lr baharın daima çalknn-
ş ~;t~u .ın~sut filke kahraman 
sıııd· erıııııı knnlı kolları nrn
hir a~ı ınedPniyet cliinyasma 

güneş gibi doğuuor . H .ı 

bak erkesi ç.eken, her kıskanc 
ler ~n °mac olan bu yeşillik
öıu' tı sıcak giiııes bizimdir . 

ın ,r .. l · 
Ve b J uz l görmeyen, hazan 

llh·ır t · • lo1• b' ' 1 1ır olnn hu vesillik-
ızj · • • Şıncı ' llldır. Çukurovnnm bn-

biı· ta, Çukuı·Qvnlılarm başında 
ne ·b &itrı gı l duran Torosun rUz-

1.l~~rırıı fırlldak ço' irmeğe 
Jarakıı ~örenler, şimdi dost o-

S 0Iımizi sıkı~ orlar. 

lrorbu~ın milletim. şu gene ve 
rıh Çocuklarına bak onla-

·• YUzu d ' n eki aydınlık sana 

l>Un kıırtııluşunun on dörclüncli yıl dünlimU ktıtlıılnnmı 
Mersinden bir görllnl'ış 

Oün Mersin kutlu giiııler

den birisini daha yaşadı. 
Her yı 1 oJd nğu gi hi kul'tn-

1 uş bayramı için giinlerdenberi 
görülen anıklmnalar bitmişti. 
Butiin endişeler havanın mü
sait olımyacnğı noktasında top
lanıyordu. Akşamdan başlıyn

rak sabaha kadar devam eden 
şiddetli bir yağmur saat do
kuzda dinmiş havnda Mersin
lilerin kurtuluş bayramına say
gı göstererek açılmıştı. 

Evler, çarşılar hayraklurla 
donatılmış bulunuyor her ta
rafta bir sevine dalgası çalka
nıyordu. Cumhuriyet alanı ya
vaş yavaş dolmaya başladı. 
Başdn Valimiz olduğu halde 
Belediye Reisi. Mebuslar, Fır-
kalılar, Mektebler, Asker, Po
lis, bayram sevincine iştirak 
için gelen Köylüler, l\ntlın Er
kek binlerce Mersin halkı alan
da yerlerini almışlardı. Tam 
saat· onda top ntıld1. Limanda 
lıu1ımnıı vapurlar, fabrikalar 
fo~ılnmz cli\dUk ('.alarak ınern

siınin başladığını ilfin ettiler. 
Hnlkevi bandosu tarafmdmı 
İstiklfil marşı alkışlal'la bittik
ten sonra Maarif Müdürümüz 
5 

ebedi fecrin artık söktüğliııü 
\'€' bir <lnha kora giin görmiye 
ceğini söylüyur.Knrşmda duı·nn 
:ırs :.ıı ordu pnrçıısııın bak; ne 
snğlnı ıı bi ı· yere dnyamhğuıı nıı 
}arsın L mlara güven ve öviln. 

Ben ı..~ınlardan gUl' alarak 
haykırıyorum : Burada bizim 
di1iıniz, Lizim gUciimüz, bizim 
tiiremiz ve bizim yasamız ya 
şayacaktır. Bunu kanlariyle. 
canlariyle bize emanet edenle 

Bay Nahid Cemal Tok Er klir
siiye çıklllar. «Yerinde buluş
ları ve lıitnhetindeki kudretle 
hinlerce dinip, ·iciye hu kutlu 
günUn heye :ınını içireıı hu hi
tabenin not "debildiğinıir. kı

sımlarını nyrıcn ym·.ıyoruz. » 

Bundan sonra sıra ile ge
ç•:d rAsmi başladı. 

23 üncü Alaydan bir saltak 
onu takiben ihtiyat Zabitleri, 
MalUl ve Muteknid Askerler, 
.Jandarma milfrezesi, İzciler, 
Orta ve İlk l\Iektebler, Spor
cular, Köyliller ve Hnlk alkış 

tufanı arasında biiyUk biı· in
tizamın geçerek Kışla caddesi
ni takiben çarşıdan ilerledi
ler ve her bölüm kendi sem
tinden ayrıldılar. Alay geçer
ken caddelerden hiç bir oto
mobil ve arabn geçmemiştir. 

Şehirde dolaşma bittikten 
sonra biitiln Halk Belediyeye 
giderek kendi eserlf~ri olan bu 
kurtuluş gUnUnden ntUrü bi l'hi
rini kutlulad1lnr. 

YEN i MEHSİN : 
Okurlarınuı Şeker Bayramını 

Kutlular . 

rin çocuklarıııa kanımız ve ca 
rı ıınızla armağan edeceğiz. 

.ı\kdenizin fibiir ucundnn ve 
ya hilnıeın neredmı geleeek 
t uhli kelere Jrn rşı Toros hnş 
melli uir işaı-el gibi duruyor . 
Bu dağın dilinden anhynn hir 
çocuğu sıfatiyle bu işaretin 
nıi\nasmı okuyorum : Ynklaş 
mayınrn ölüm tehlikesi var . 
Yaşasm Önderimiz Ataturk ve 
onun yağız ve yavuz çocukları. 

Takımlar alana çıkıp seyir
cHeri seh1mladılar. Oyuna or
ta eri Necatiniıı düdüğü ile 
başlandı. 

Yağımınııı siirekli yağması 
alanı çamur ynpn11ştı. Oyun hi
ı·i rıcilik seçimi olduğu için te
hir edilemedi. Yağmura rağ-

kalınnsı idi. Az sonrn Mersin
liler Adnna Sporu tek kale ha
li ne getirip arka arkaya attık
ları iki golle yendiler ve öyle
t·e hi tti. 

Bundan sonm oynıyacak o
lan Adana i<lınan Yurdn ilrı 
Taı·sus İdman Yurdu, yağış VP. 

c:nmuı· yiiziinden maçlnrıııı baş
lrn hir gUııe bıraktılar. 

Tarsus Sinemas» Açıldı 
Sinema binasi ve motifler mükemmeldir 

Belediye büyük sıkıntılar icinde T arsusa , 
bir varlık daha hediye etti. 

Az yıllardn çok imar gören 'l'ıır:mstan bir görClnn~ 

TARSUS, 5 (Hususi) Tar- eşine rnsllanmıyan modren hir 
susta soysal boşlnklnrdan hil'i- hinn olduğu gibi içel'isinin mo-
~i llaha ıloldmulclu. RelediyP· tefleri de ~aıı'al kar Bay Eşref 
ııiıı hUyilk emekler sıırfiyle yap tnrnfıııdnıı yapılmış olgııı1 bit' 
lınlığı siıwmnıım bu giin saat 
on ılfü'tte açılına ı·e.smi yapıldı. 
Ve lıiı· çok d:wetlilPre ilk filim 
gösterildi . 

Sinema hinası Aııadoludn 

!'-ıfln'at esel'idir . 
Biitnn sık111tılara rağmen 

'l'nrsus:ı hir varlık daha sunan 
Belediyornizi cnııdan tebrik 
edmiz. 

" Torosun Destanı ,, ndan ! 
··Taha Toros • 

y ıırdııınıın 'l'oroslnrı bir tarih yap- Bir r''' hnlııw soktu bu yem yeşil 
ru•'"ıdır; 1'oro~ ı 6 Si . .. 

Dl\nyn lrnrulalıdanberi Savuş da· "lskemlPr., H mti'<tmuı t.ııı yoldan 
ğıdır ! ııclım nttı. 

Oeçmi~ le Uhıslur111 çadırıydı tepe. 1. 
"l\ıw:ı Y:wuz,. lrn yurddn kwmıclrı Her knlımmaıı buşhu({uıı burdan 

k l ut oynnttı ·ı yn -se eli sesi. 
Kıl(' devlete taht oldu, knç mille- 'l'tırihler unıılsıula ımutııuız bu clğıı-

te taç takdı, Iıır, 
Koc tarih cığ gibi hurdan doğa- Her deresi bir destan haykıran 

rak aktı ı ulu da,ıtlıır .. 
Milyonlarca insanın buradu geç- Gelen geçti or<luyl0, kaçım göçta 

ti hayatı. çadır111: 

< 'engnvcrlcr bıı da~dıı ~ııhıı kal· 'l'orosl:ır ök!'ilz ktıhlı twş :ığn('lı 
dırdı atıl.. boz kırla! 

'"~Iıı:;mı,. kızıl flravnl .. Hitltin,, knn- GeJerıl••ı· lıuhluğuııu yıktı, kö • 
iıur kızı, küııden tıöktu .. 

Meşhur \.Kleopatra" Avrupanın ırnçanlaı toprağımı bir parçacık 
• yıldızt, ı.nn dôklU ı 

Asmalı bahçesinde oturan "Ruh-
tuıınasır,, .Ana yur<lfı dll·medi kime~ bir ot, 

Bu yt>şil mcıı\leketi harcadılar knr bir fidan . 
asır... Her gUzcllik, her verim beklenirdi 

Kuç asırdır '"Dara,, nın sara sura tmmdnn ... 
ordusu, - Geı isi ikinci Sayfada -

--------------------------------



S.\ \'FA: 2 YENi ı\IER§fN 6 2 11\Cl"KANUN HH~5 P.\ZAU = 

4 Şeker Fabrikası 
~--------------------------~-----

Aı1011iın şirl{eti altı11da birleşti. 
Şirket fekerin maliyet fiyatını indirmek 

ve ucuza satmak esasını güdecek . 

.\11~ara, 5 - Muht~lir 
~P.~f\r fahri ka ları nrnsııula 
• 
hir knc ha(t:ulnnlwri H•-
pılan korıu~malar nP.lİCf'-
!i'İnde hu fohriknlar hir şir 
ktıl halimle lhirlPŞnH~ği 

kara rlaşı ı rmışlarthr. 
Verihrn karara ~öre 

Tra k ,\'a ŞHker şirketi Sii
mf'r han km Uşak fa hrikası, 
Ziraaı \'O iş hankalaruun 
Turhıil fabrikası, iş han
kn~ınm E~k iş~lıir f;ı hrila
~ı hir Hnonim şirk el ha · 
:ılirnl•· hirlP~eeeklerclir . • 

Hnııclan rnaksıd ŞPkt1 1· 

fohrikalarınrn idar~ mas
ı·arlarrnı azaltmak, ıicnr~l 

Kurtuluş 
ii. • 

uzerıne . ,... . 
i tanbul radyosun· 

da bir söylev 

Bny Tnhn Toros 

Dün istanlml Radyosunda 
Çııkurovanın değerli çocuğu 

Bay Taha Toros laraf ından öı
Hi bir söylev verilmiştir. Talın 

Toros bu söylevinde Kurlu hış 
savaşının nasıl başladığını ve 
çarpışmaların değerini anlat
mış ve kahraman Çuknrovah
Jarı saygı ile anmıştır . 

Dün Gece 
Halkevinde özlü bir 

temsil verildi. 
Dlln gece Halkavi Temsil 

Komitesi Kurtuluş bayramı şe
refi ne hazırlamış olduğu (köyUn 
nammm)piyesini oynamıştır. 

Halkevi mllsamere salonu 
havanm yağmurlu olmasına 
rağmen tıklım tıklım dolmuş
tu. Mllsamel'ede köylll konuk
lar da bulunmuş ve çok iyi bir 
gece ge-;trmişlerdir. 

Temsil komitesi bütün gll -
cllnll sarf ederek hazırladı!ı bu 
müsamerede de bUyUk muvaf. 
fakiy,.t kazanmıştır. Müsame
reden başka TUccar KplUbUn
de de Kurtuluş bayramından 
ötUril bir balo verilmiştir. 

, . t> ı i ı· a al is h• ri ıı i h i r .. ı . 
• 

clttu iılarP. Ptmı·kıir. lha ~n 
h'llfl fohri~alar arasmda 
rflkaht•I ,. ~ arılfl~amamaı

hk ortatlan kalkacağı gibi 
~atış işlHri d~ ela ha iyi 
lan ıim f't:iltıcP-k ı i r. 

Tiirkive ~~k·\r fahrika . . 
ları şirkf>lİ i~ıuiui alcıcak 
oları şi rkr.li n niza mnam~ 
proj.-si yapılıuakla,ltr. 

Yaklncla şir"Pl işe haş
layacakllr. Şirket her şey
den P-V\'~f maliyPt m~n

f,,ali11i indirnwk \'e pan
carı ucuza m:--t ı~ı ınek için 
tetlhirlf"r alac'Hklır. 

Arnavutluk Ajansı .. 
Karışıklıfı yine tek

zib etti. 

Tiran f> [.\.ı\ 1 - Ar
navutluk mal.ima hiirosu 
Kralın sara~·ınıla homha· 
lar paılaclıgııı:ı \' «~ Arııa
,, n ı l n ~ 13 i h 1 i 1 :• ı l 1a r •~ ~ ~ l i 
cıkte~tıHl clair vaharıcı kav . , . . 
ua k h rıu Vf"rıl i k lt•ri ha lw r-
1 ~ I' i : ~ a 1 i o I a ı· a k t .. k 1.i h 
~lnw~h', iet•ri ':l'l.İ\' f•lin . . 
norıual olıin~ıı 1111 \'P. ~ ra-
lın ela \f~ııi nl ~tola \'l~İ\· (.-. . . . 
yanuula fH'ı·u~ı·slt~I' \ ' f\ uıai 

Yf'I i olclu~cı lıa lda kPndi 
• t 

i~mi ııi ıcışı ~·:ı u laa~ı a IHHW)'e 

giclt"'r .. k ora,la hiı· kat~ • 
saat kiılch~mı \aımakla-,, . 
du·. 

Örfi idare 
11 ati r i d : ( A . A .. ) 

H ii k timrl l~pa 11~ ada Urfı 
idar~nin pa..ı~nrnntonuıı 

daimi ~lurahlıas lrn~·eti11tı 

hir teklird~ hulırnacakıır. 

Toroe çocuklari 

Mersinin kurtuluşunu 
kutluluyorlar . 

YENl MERSİN GAZETESİ 
'MODRLQ'ÖONE 

lstanbul G : lstanbuldrki 
Toroelu ge,ncleriniz. Mersinin 
kurtuluşun Üsaygı ile selAmlar. 

Toro9 Geneler Bir
liği Başkaı:ıı 

ARSLAN 

SAR' DA 
Sarhrukuu 5 [A . .\l 

lhvas ajaıı~ı hiltliriyor : 
.\ltıOlH'S ~:lZt'lt~:o-İ re,. ia . . 

minin netic,·lPri başlığı 
alımcla yazmış ol ı l~·ğu hir 
nınkaleıl•~ sarrn Alma11v:ı . 
ya dünnw!'Iİ lrhincle harir 
hir •·ksPriyrl Plch~ rdilcliği 

tnkclirtlP. stntuknnın git
uwsi makanımdnn h:ılı-

setınekt.fHlir. Bu ~azetP. ·-
yapılacak flPlensislin a ı.~-
rn,ıe hir P-kserİ\' etin kn v. . 
velini bir '~~allİ\' el iraıl•~ -. 
siuirı~ kaimi rllirmesi sek· 

l .ı 

liıul~ IPCP.lli Pclen normal 
intilıahal miıhiyNirule acl
clPdilnıiyf"CPğini be~' PH Pl
me~leclir. 

Ayni gaıeıe •~vvelcP 
yukarı SilPzy:HIH ~·apıtnuş 
olan ph~hsisiti hatırlamnk 

ıatlır. llu ph~bisi~l mma
smda uluslar ~nrnmn I'•' 

'iamm \'tiıdt' 40 - a mu· . . 
~~hil yiiıcle öO - nishr. -
tiwle Alnıannı lehinılr . 
çı ~ ması iiıeri ıı~ ara~ ı ıı ın 

ta k~i minP. karar vPrnıişı i r. 
Gt~7.Ple rwliCt' oltırak 

uluslar kurumu araıiuin 
lak'\Lui UH'Sllll\'t'lİUİ ÜZP

rint~ alnııyacağ
0

;111lan ılo -
la\·ı adiılele Nı zivaclt~ . ~ 

11 ~· ğu n ola" ha 1 sn rr l.i n i u 
sıaı :ıkouu muvakkalcııı nın 

lı:ıfazası ol ac1 a~ıtı ı ,. azmak-
ı ati ı r . . . 

A v11sttırya 
Lornl ra : ( ı\. A. ) -- . 

Biiyiik Bt>riıan~·a impa _ 
raıorlnğu nıiiılafaa ldl!Ui
lt>Sİ katibi Sir \1. llaıık~v . 
ıwsr~tlilmis ol.an hir ra _ 

• • 
portla A'usturyaıırn mii . 
dafaasını \'eniden tarrtiuı .. 
için on sew·lik bir prog-
ramla mechuri <tsktırlik 
hizmeliııin yeniden kahu
lii fi tİ lP" Ji f fil nıHk lt~lf İ I' , 

Soy Adı Alanlar 
üı.~l miihasPhP. nılitliirii 

lsmail llak~ı, Sunay b :ış 

k:1ııh lli~Hlf'I Işık, Mtıa
nwlaı nwnıtırıı Salim, \ 
kay .llHsraf ~aıihi lzıidcliu 
Aydıno~lu, raritlat mrmn 
ru A hmeci Alala)', Evrak 
ıuemurn Osman .\lpP.r 
tahsilıla r fi ih1i ç~\'ik, 
whsildar Şiikrfı Ülft lah 
sildar Bddr Sami Arlul 
odacı R~şitl l\z, t.ahsilda r 
Said Erknrl soy arlmı ~ll 

mışlardır. 

•• ~o. • • ~ooo•••••••••• ··•••••••• ooOOOOooooo~ 
~ ~ ~ ~ . . ,.~ 

: \ 1 (Toro~~~,;9.y~!t~,~~) ndan g 

~ Yem ~ f'ŞİI hır tleniıi arnlırau (~~uknrova) , : 
• • 
• Hulıuııu sall\'O l'ken hir ılaıulacık va~mura ; • . . . 

n(I ğl a,. l(Ö7.İİ \d\r ~i h i .. 1 :u;ıı ti il St~m :ı y :ı' 
Ö~siiz.liildt~ll vc·ı·in.lt•ıı rırlaılı ela ıu~f' kay;t. . . 
S11snzl11ktaıı üliirken .\llun hak1şlt haşak, 
Bir St''Z~İn Pi' cakmaılı hunları aıılı\'a(~ak ! . . . 
NP a,., hu \'Ok~ulluk a11a ha~la cocnk ac. . . . 
mr~I' hin~r kurudu h•·r yeşil l'~lıkli ngaç? 

Bir giiu yurcluu giln~şi sunıh1 hararetini! 
Bngiin gtız~11 hulullar vt'rcli son ~u~vt·Lini ! 
Dağlar giilciii, sevinçten dile~ ~elıli ırıuaklar, 
ll t• f' ki)~~y~ tlikilıli ıiimrl'ıH~n y~şd taklar! 
Kuru~·a rı pınar la~u; yurdun korulu lenwli ; 
nu aşığı ~unmuşlu ( \ T :\ TÜRK) fiil luıu; Pli.. 
YiireklP.ll ıasan rriicler· hız altlı il~riledi, . ,., . 
lh•r ~ ıl hir parça daha yuf'tl eennete henzr.ıli. 

Bn ynrcl knlbimi1.clr kıııl kan k~clar sıça~, 
Bıı rıtk(1 1le cloğamıı :llnı pamuktan (ta ak. 
D:.ğhırmı gfirf'uh'r tlag gihi hir ~r olur. 
Oucla~l:11·1 cloknnsa ç:•şnu·1~r k~vs~r olnr ! 

ÖzlPŞnıişıir lıP.r karış toprnğı akan kanla, 
.\lıun yaralıh,\·or knp kuru hir sapanla! 
Na~ırlı f'llPri~· IP ıaprakla knea~laşan, 
fltıı· r"ııkt~ ~11· i.ili~·le Ülk~lt~ri dolaşaıı, 
K~.hrPnrnn atalarrn Ü111ii çocuğu yaşar ! 
Oıın dc·nizl~r lantr, ona her dağ ~ol açar!. 

Sarı haşak, ak p.11uuk r·erık vtırirk•'H toprağ••· 
Torosılaıı hız almca (Seylaıuı) haşlaı· co~nıağd! 
Birhiriııt• \'asla11an ak ~o\'lll ma,,~rur claular, . " "'} 

: Yılda dürt halı ar gitrt•n uç~uı huc~a k~ız hağlar : 
~ lltı kotlu lı :~yl':llutlll lu~r yıl :dkı~laya~.ık, i 
: Bu iiıılii giirniiir hiıi ~iiıı• ·~·~ hcığ'la~~WJ~! ~ 
~ 10 
\ ı~ıanbul : 2 iud kftnııc· 935 Taha Toros 
~ , 
0 •00

0 
0o•• 

°<>Oooo•••••••·•••••••••.,.ı•••a-• "'•••••o••••••oo• •••• ooooO 

Almanya 
Şimali Afrika ile yün ticaretine girişiyor• 

Proloria, 5 A.A- Al
oıan hiikti111Pli ile şimal 
.\ fri kası a ra~ında 'iin iciu . . 

k :ılı i'ıc t!carPI bankası ,..~, . 
muıa hususi kaili uiyo .. ., ... 
~aplan ncıl•ıcaktıı· . 

Almaı; ıualı olma.k içifl 
hir anlHşnın imı :ıla11dığa 

ı· t> s 11 ıtm lı i 1dir·i1 i ~ o r. Al . 
man~ a :10 i) ıarilıi11e kn. 
,la ı· ~i nııı li \ fri katları iki 
milyon dfi r l~ i'ıı hin in~i 

liz li ra~ıııı g"çnıc•k iilre 
mal alalıilnı11~i irin Al · • 
maıı ittrnlAıctlarına lazım . 
gPltm kola~' lığı gö~\fll't'

c~k tir. . 
Tahmin ~diMiğine gfi 

re simal ı\frikası itha\aı. . 
çıl,,rı da ayni md>lağ 
miktarmda \'e 3Q.9 lari· 
hine kaıl:lr Alman nıtımn-

lfttı alaoaklarrlır. Alman 
bankalarmda si mali Af ri-. 

r.lcle edilPn kambİJO şi
ıııali A ff'i ~ a l'a11k.tlaruufl 
, mriıw vttril•·c•·k H~ oto• 
nwıik ~t'~İM•· .\lrua11)U
clau :ılınac.'lk ~·iiu •ufı\'9"' 
ıt>nesi iciu ~nll:-arıilarak"' 
tır. l\"~ı;ı i bir ı~lıliğt• "9' 
r,~ hu sadt'Ce ~ıimhi yorıufl 
taka~ı için hir nuH;rn.-lt"' 

dir. 
n~r zamanki ıicari ,.,, .... 

amrle,·i alak~Hlar etnae.~' 
lt•clir. ·~lalın mal ile df." 
ğiştirilmesi icin, ~hir all-' 

h şma hakku;daki. s:ava._, 
nn yanlış olılu~n s()yl_. 
m~ktdir. 
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Tür~ofisin Günlü~ Telgraf 
HAB[RlERI ,_ 

latanbul borsası 
3·1-35 d•~ arpa ~· t·ııılik 

Ctavallr 4 kuruş 5 p.ır:ıclau 

ıs,ooo ki Jo, huğ ela~ ~ u 
ıuu~ak 4 kuruş 25 (lArH 

elan 4 kuruş 35 paraya 
kaılar, nıalıluı 4 knrn~ 6 

• 
Paı·:tcfau 4 kuruş L2 hu· 
Ç•ık paı·a~ a kadar, Pk~ıra 
5 kuruş 27 paradan 310 

•011, kP ıwk 2 t..11 ruş 20 

l)araılan 2 kui'u~ 25 pa
r._ya ~:utar, 9240 kilo, uu 
$ırıları 3 kuruş 27 huçuk 
Paradan ıs ıon Zt~vtirı ' . 
)':tğı hil'inci \'P.ıurklik 29 
kunıştan 260İo kilo hor
saıla mua mr.lr. g()rnıiişliir. 

2 · ı ·35 ele ihracat oluıa
fluştır . 

lzmir bersası 
3-1-35 clP. lnığd.ıv 4·4, ·o 

kuruştan 125 çu vaİ, arp·ı 
3,625 kuruştan 185 çu vnl, 
Yular 6 kuruştan 12 çn\'al, 
Paruuk CP.~irılt>ği 2,50 kn-
r . 
llŞtnıı (50 çıı val, pamuk 

5o 5-51 ~nrnştan 211 haly:ı 
Satılu11~1 ır, • 

Bulgaristan ve 
Romanya arasında 

....... ~ c:c:..-. 

~oh :ı'cla f•ı~arı Slo\O ., " t<a· Z•HP8İndf1 rı : 

1 
~lij~ıc·şar n. i:ıuıaııdi'ııiıı 

t·"··ıı· k ' 1 ~PllP.ri lllf'~H·lr~i lıa~-

t '1Hl:ı hP,arınıı Bomaııya 
c lt 1 • • 

•:ızı rualıafildP lıosııut-
suıı k • k ll doğurmuştur. Fa -

:•ı B. Vladocıı - Hokoassa 
~I bi I·· . k· •azı zevat da '· ardır 

1 buıılar Balkaıı ııl11~ları
ll111 
h aralarrnda anlaşma~ı-
n a larafrar ''e HuJı.1ar -
''Oıa.e , e . b· 11 .uılaşnıasınm ita la 
ır 0 t' ,1. e ıceye \'armamasıu-
ctrı •· rlHHehav, ırdırlar. il .. 

11 • Vladc~scn - Hokoa-
•ay., 

1\ ' gnrtı, Bulgal'larla 
oıua il\'. J 1 l . l . . 1 a . ·• ı arı ur ırr11u tırı 
~·ıra 1 1 nwsPh'lt>r ~unlardır 
~a 1 -Zirai i11kih\

1

hıu Bul· 
r laluıatıruıa ela l~ııhıki 
<-~lekt~plPr mrself~si 
3-" '-'Ulıınıi :ıf. 

kö 
4

-Tuna iizP-rind~ki , 
Priir ·· Hın yaprlmRsı. 

d 
5

- 1dari makamların ttra1t 
sı 1, 1 1l •cı leclhirler alma

ıuesa'ı 

•aaa~ı Dulgar P.halisinin 
'"an~ru,.,, zabtedilmesine 

ı oln1ak . 

YENi ~ERSiN ô 2. cı KANl'N 1 nan PAZAU S.\ YF \ a 

PHILIPS 
Valntz Radyosile Değil Meşhur ( Röntgen ) 

Cihazları Elektrik Ampulleriyle de Dünyaya On 
Salmıştır. Mersin Acentası Kasap oğlu Kadri 

Y 811İ ac}a111 ;ıi;{d91& rJ<"~~lf,T;<t?(~------~iJ 
İkinci yılının ilk 

1 t . J 
lki~~y:~~";.~~~: ~:ıvıs• Cumhuriyet merkez . . 

vı·rıi forma ill' n~ 24 ~a -.. 
vıfo cı!arak cıktı. hir cok . . . 
\' t'rıiliklt·r ,.~ ı·~sinılt>rl~ . 
haşlıea clc•ğm·li )'azılar :ıra 

sıntla şurılar varclır. ls
ıırnil lhı~~ının lı:ll:) içi-

bankasından: 
Yüzde 7 Faizli iki Milyon liralık Sivas. Erzurum Demir 

Yolu Tahvillerinin Kayıt Muamelesine Yakında Başlanacaktır 

<if'liri temam~n SIV.\S - - EHZURIUI f)pmir \'olu111111 i11~asıoa ıahsis . " 
mizdP irık~r +~dt'rılPr var. olunan otuz mihon lirahk si~ AS - F.HZURU.U isıikrazrnııı iki 111ih·o11 

Biıclc~ hamlet için O~'· liralık hirinci kı~mruı t•~şkil etlmı taln·illerin ka\'lf nıııanu~lc)siııı~ 1 O ikiıwi 
nananıaz'l Yazıları lliisP.- Kanun 1935 tarihiıul~ hil~lanacak v~ 15 ikin;~i l\:)ıııırı 1935 larihirııle 
~'İn .\ \' ııinin TiirkiyP-nin ' niha~·et \'f.fİIPCP.klir . • 
İ'} llkonomisi, Liitfii Erui- H~h~f'irıio ilihad kh·nwli \'İruıi lif'a olaıı hu urn\·a~~aı ıah\'illt·ı· 19 lira ~ 
roğln "~".' Pi .:ı;:u~nllarrm.ııı ilıra'} fil<tll iiı~rirulen İ•u 111iicİcl.-1 1.arf11ula .\lerkf4ı. Zir:ıal ,.~ l~ b~n~:ılaru1111 J 
nasıl dırılld•ılırıı? Arıf şuheler·i hulnnan luar mahaltlt~ ~alışa çıkarılar.akuı·. 
Ht'tliinin Rc•portajı hariçt~ Umnnıi ve miilhak huıcwle•rl~ idare oluırnn .t :ı i ı· .. , .•• mii•l ·~ı·s,.ler•·•· 
lıir )'3fllH aıla. lff P.l öıue. Vihh·~ıı ... r hususi ielarp,Jeıriİe n~ı~ıtive)ercfl lt'ntİ11al oı ...... ~ \'•' h:ızirıN'P. sa-
rin ka radPnizıtf'n hal ii ni- tılnu

0

şv~ ~atılacak Milli Pml:\k h~dflll~rinin h~•li ~·~Qİflılf' itı h:ı r ki)' ıııf'l lt·~·ı ii1e . 
\P.rsilPSİ dc~rslPri ~h~ır rincitın ~:ıhnl olurmr . 
~arı'ulı. Kar:ıgözürı ihtisap 
ağalığı siyasa acurnrnda 
olarılaı·, ı~las~imo Boıılf>m · 
pt~lli tl .. 11 lt~rciime hiktt)'fl 
Kısa ı e 11 ki ı \' e 1f'1 kik 1 ~ r, 
kilap lerıkiılc,ri \'e claha 
hin·o~ vartırlı vazı \'P. r~-. . . 
~İIHlf'f' 24 Sa~ fa.\'I cloltlttf'· 
ıııa k l aciır. 

Bir Arsa 
Aranıyor 

Hükumet cadde· 
sinde Gümrük ile 
hükumet konağı ara· 
sında bir arsa aran
maktadır . Vermek 
isteyenlerin Merkez 
bankasına müracaat· 
ları. 3-5 

Nöbetçi Eczane 
Bu Akşam 

SHIH \T Rczanesiıiir. 

hahsolnnan nurnmrlf-lt;rd~ llcıkil ~ihi ~ahul \\tlilt·c~t'Ai ~·~ ~·\l't'~ lwtlt>llf'ı·i
nin ve w~reks~ faizl~rinin l~;liyesinılc~ hiç hir ~lll't:lle vergi. rcısnıe tahi 
ol naı ~·aeağı k aun nla l~ J i ı Pdil miş olan hu isı i k r:w. ı :ıh\' ill" ri ıı i ıı fa i1.i clr. ~ iiıck 

1 yedi olarHk t~shil •~ttildiğinılc)n iştirak ~ch~nlr>r t~ıı f·ıiciPli \'4~ f'll ~aglam \'f' f 
~ aym z·•mauda memlek~l ic;in v~rimli bir iş•~ p:!ralar1111 ~·aıırmı-t olacmldartllr ~ 

Mersin ı 
P. ı 
ıyasası · 

K.G. 
P;1m11k ~k~pr~~ 

1 aıu~ 
K a (Hl nıa it 
Koıat~ı parlağı 

İaru~ ci~idi . . 
\ fWIİ il 
, 
'u :uu 
Fasuh·-. 

' 
~olıut 

.,,f\l't'İ nwk 

Kus \'~IHİ • • 
Kum cları 

c~1ı i~ . 
Yulaf Çukurtl\':1 

,\ 11adol 
Acı CH~ ıntt'~ u·i . ' 

K. 
48 
47 
46 
4n 

., 
~. 

2-50 
2-2f> 

10-12,5 
9 . ıo 

4 

6 

5 
6 
il 

28 

7 f) 
12 
[)() 

1 l l M 
icıl Sıhhat Mudürlüğün~en : 
ll~mJ~kı•ı. lla~taıwsi 1:ımir.ıı111a islt-~li c;ıkmaclJğıu

dan bir ay zarfrncltl ı)az.u·lıklu vPrilnır.si ~ar<1rlaşıı

rılnu~tır. Biluu larihi olan 11 -1-935 tadlıinP- kR· 
ıl;ır işi almak i~tP,yenl~rin l\eşif v~ ş ırtnanrnyi gör
mek iiırt~ Sıhhat lliidiirli't~iine ve Eııciinu~rıi Vila)'P-le 
miiracaatları . 2 - 4 

i l İ N 
Tarıus Cumhuriyet Müddei 

Umumilitinden : 
'far~ns Aıtli~e •laiı·t'~İııdt' mevcııl kanapP. ve saır·~ 

crihi hir kı~rna ~~\·aram tamiri ve hir kısmı ~s,·anııı 
:-, '. . . 
ela acık artırma ~urelil~ !'lalırı alırııua~ı idn usult'n 

~ . 
yapıl ·tn il:inlara ı·ağoHrn l:ılip çıkniamış olduğunılau 

iiiiili ... iiiiii .... iiilliiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiimiliiiiiiiliiiliia T 0 z ıw ~ ., r 
B. VlıulPsrn - flokoass (\alı ,:fl 

:18 2ft 
ıoo 

2.ıo-2ao 

188.190 

t·k~illme ,.~ ttrlırma kanumınuıı 43 iincü ıuaıldP-si mu· 
cihiuce ihaltı miidcleıi on ~iin clah:ı u1.alılarak 10·1 -
935 Pt•rşt•fllltP. giiuii saat on hr ... hıı·akılmı.. olclu -
ğondarı tRlip <•lanlarm tıl\ irı olnn:Hı Mi1ıı \H ~aall.t 

f>ksillmt~YP. işlirak flln\P~ ü1er~. p .. y ~kt:.ılariJe hif"lil le 

Tar~us ~lilıt.IPi (lrıuuuiliğiruh'k i hOıni~~ mı :• milf'~H·a:ıı · 
tarı ilfuı olunur. 

nrıirP olarnk di~· or ki : Ca\' 
nuısı·l··IP.r dert.al halledil- Ka.la\· 
nH!nıPlidir. •;ünkii Bulgar 
ulusu ilı-> lıiikiinıetinan ha
şrn.ta hulnnanlar da geç· 
mişi unu la r:'tk hir anlaş
mayrı taraflardırlar • 

. 
Bahar 
Arpa .\natlol 

» Yerli 
Pirine • 
Kara biih~r 

90 
~ fio 

3-12,5 
15 50 

85-86 

Mer•in Tüccar kalübiJ Baılıan/ıfından 

~lt-rsin Tıif!••ar . Kuli\hiiniiıı yıllı~ ti'ııu toph111tı.:1 
ı Çt - ı-ı 93f> Cumartesi g'inii alişaAu saat 19 'la Kıı .. 
liiple yapılaca~mdan ilyeh~rimi1.in gP-liip bttlunmnlaruıı 
dileriz. 
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l 1 u 
Mersin : Askeri Satın Alma 

Komisyonundan : 
Alasın döı· l a~lıl-. 1..pa ııak , Pıl':ıs;:ı. L ıl ı ·ıııa, t wıP 

Kahak, l?.7.n ha~la ihti~acı :ı çık ı· k ~il ı :rn·~ı~ 1 ouu l ıı ı uş
l tır. ihale giinii 12 ı 2· (• İ K:\ ııu n 935 Ct1marlrsi 
gii rıli saal 14 tliir mikta ı·, ·~ ,·sa f \' P ~.-rai l il ı· lt>111i11 al 

nıi kt:u-ıııı öğrenmek ii ıflrP. i~tt · UiJ,•r in K ışl:ıda h tı r ~ i i n 

Korui~~· ontrnHıza mii rar nal lan il:) n ol mı u ,. 
27 - l G lo 

--------------~-----=~------~~~~---.._... ____ _ 
1 L A N . 

lçel Sı~hat mü~ürlüğün~en : 
r il ~h· (' l E il (' ii nı t• il i fi r. f' lı :ı • t a il p 1 p , i il o ı ı \ f \ ı li ~ a 1 t1 IH . . 

t'Vrakt malhuasınırı pa zaf'lı k l cl y: ı ptıı·ılması iki n ·~i k:). 
IHlfHHl 16 IOCI gfirıiirıf~ dii şı'll (~arş ·nnh . ı y:' h11·<1 ~1ln11~ · 
tır . lslHklilcrin uunHtııPlnri ıı i gö ı·mrk lizı· .. Sıhlıal nıii- · 

2- 4 
; / . . . 

Soba Almadan E vel 
Kılınç Kamil ve mah

tumları ticorethanesin -

den arayınız . 

Veni Getirdigi 
Yerli, Belçika, Fransız 

malları sobaları ve fiat

ları g6riinüz. 

TÜCCAR KULÜBÜ 
LOKANTASI 

Sa~ ğı · n··~t·r a 1,alarımızııı yP nrnk lıu susnrulaki 1i-
ıi 1.li !! i11i r ı:ı z ırı dikk att• :ıl al'.ık u ırslııır :ı~cı lardan B:n · 

t ] ~ ' • • 

Bolu in Hrct•p u ~ ı.~yı lnıra~ a rPlp dlik . YPme"leı·ı l tı 
t•rı ıwfis ya~lar \ ' P. «'fi ı:1zı ~ ~t·hz••leı· kullarıılnrnkta v•· 
tahldut a lıu na larıraa azami IP~ !d hh gfiı.;t p r ı lm t- klt'clir . . 

ll afwcl a Cuma ,.~ Paıa r .!!İinl<1 ri r.a1 ~ ııl ü hii ~en .. . 
l t• r ı c li ı· n w k t P d i,. . 

2 - l o 

,,=e-f>QKTOR OPERA rÔ~~ 
~1al1n1t1d Ragıb Develi 
Uzun bir ınüddetten ber i Avrupa te· 

rekkiyatını tedkik için Fransa ve Al -
ınanyaya gitın iş olan J)oktor <Jperatör 
Bay mahn1nd Ragıb Develi. şehrimize 
dönmüştür . 
evvelce olduğu gibi birinci sınıf Dahiliye Mütehassısı 

Dr. Ba)r ı\bdullalı 
İle eski muayt'nchanelerin <lc Hastalanm kabul ile mu-

ve edevat ile lazım gelen CHrrn h i 

~=k:dırlar. 

BEYKOZ 
M "AGAZASI 

Ba~nı m vt~ ~ıl ha ~ı lıı · diy ı· l ı kl Priıı i ~d ir ııı t· ~- iizre 

İ:-ıtaııhula gitlı•ıı BE 71\0Z ~l.\G.\Z .\ 'I .... .. hihi lst..11 · 
• 

h 11 I t hm d Ü il IH ÜŞ l İİ I' • 

1 
Mağazaya çocuklar için hediyelik 

şosonlar, t)~ -lL~ \ gayet zarif çantalar , terlikler , 
~., İRf AN MUS I 1 tiftik terlikler . le tt BAY ANLAR. İÇİ 
~I k 1 el E~ SON llOD.\ ~O-"O~ ,~ F ' ~ l' i\ Zİ iSK \H 
"' . Q on yası · ~ l'İı 'LEHLi<.: Z.\HIF KE\lm\, (: \NT.\ ,.,. TFl\Lil\Um. 1 Sılılıaı ı·p IP1·:1vı·ı i11 ir.i dai ıııa mıı lıa f:mı ll:ı yla r için: ll•·ı· •yşil uı~uz v•• , ,,ghıııı ı~~ar-

. l ) İtı l ı· ı· • Koodıırala!' C.A~p ' ('\ l'il k Vt~ r~ıJ' a c,,,a ııt:ıları • 
.. t nwh ici n ls'.i J\a n ı P t Ec1.a rH ... ~İ ı ara fı ı ı du n ' 

o a l'l' :ı cİ\ p ıualZt>f\WSİ . 
• imal ~'ıi ilPn irfan '' n ~n Kol<Hl\"ı~ırıı h ıl - . ~~ ADLİYE, POLIS , :r ANDAR.MA 

Sİ::E-:t HAT 
EC~ZANF.JSİ 

Mersin Güm fit ivann~a~lf 
11 • ı , " E<1zcı y i 

tıhhı~ "· Y t•ılı "' A ,,_ 
rıqn ıııiı ... ıalız•·ı·.ııı hu
lt ınu ı· . 

• 
Or t· · oruz 
matbaamızda ca-, 

lısmak üzre iki miJ-.. 
rettibe ihf'iyacımız ıJDf 
dır . ı · rzu edenlerit1 
idare evimize müra

c atları . 

mücellit ha"aesi 1 

' E"ı' , ı~, p ~ahır" j 
R.fi l:)nıııı 7.. • KEMERLERİ · 

eielfllJIQaltl~~~el~flJ~~ Fiyatlar ucuz, mallar temiz ve satlamdır' 
,.,. r .... ,.,. ~:ı.ı pıa .. S 
l't' 11 Ş' ~ 'il':tJH:l 'Z ,ı~-~ 
\<' ;ılıııin ırııı. \ıirgiiU I 
.ı-;İz • l:ıı, .ıı ol ır. l\i taP s 

Jll ahn ciıı~ 

....-.--.....~~ ----..-
Mersin Ticaret ve Zahire Bor 

Neroıı lıı M a ul ıı 
Oldıı ~11 

.\ k ~ :ıJ' ıt \' 

5·1-935 Cumartesi günü borsa satışları 

s.\TICI ALiCi MiKTARI 1''. 
g ; o. ıc . s. 

1 f\0001 4 17 fj ~1 i ,. k •• 1 :l 1 l \ 

• 

\l \'. ~ ı giin 

.... 1 1 f 1 • • •• ,· ' il l'I lllZI, c t' lf'l'.t'l'llı ll1 1 I 

• 

rniiePlh\'ıa ,, ııi~ · gil 1 1 ~: 
dt• ri11iı.. 1 

ll 1 • \'t' ' rı·r \İ ıtı p I 
clt'f'l<·ı lı 1 ş '• ı:ır if ,,,.~s 
tiıı 'ı· ~ utl ıııısl ı oh•" I . ' rah c."tl··rıiı·. I 

.. ' ....... ~-
Yurttaş! 

1ıe~ 
Onpara harcar .1, 

bile kimin cebine gı 
tiğini düşün : 

lli lli i~ti~al \ · 
laS3 l'l'llf CP ll•İ'r 

------------... ersi }'eni Mersin Mal ha ası - •" 


