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liaikevinde Buakşam Reşid Galib ihtifali .yapllacak 
Vurtdaş ! Bu ihtifale gel .. Amerikada mül1im miizakereler 

. Doktor Reşid Galibi muhi 
:~nıiz Gencliği pek iyi tanır.Ala 
la rk Yolunun En şuurlu yolcu 

bu l1ndan biri olan Ulu 6JnnUn 
ile i~n göz yaşları ile ikinci 

ne ıhtifaJini yapacağı1 .. 

11 
Saat ört ~edi buçukta topla 

6:ak olan .Mersinliler aziz 
Yü hürmetle anacak, onun 

~at ve hatıratından göz yaş 
lac •taıında blribirlerine anla 

lkJar . 
f>t Ateşin.bir genç, kuvv.etJi 
~}Alcı, şuurlu bir vatan 

Yunan 

Ayan meclisi Ordu mevcudunun 
artırilmasini kabul Etti • 

VAŞİNGTON,(A.A) - Ayan 
askeri tahsisatının ve ordu mev 
cudunun çoğaltılması hakkın

da kanun JAyihasının n:ıüzakere
sine başlamıştır. 

Demokrat Levis - iJlinois 
i1e Demokrat Meadoc - Kalifor
niy8 - A'llterikanın Ur.ak .Şark
taki muhtemel bir buhrana 
karşı haLırJanması lüzumunu 

perver olarak yaşıyım, Türk söylemiştir. 
dili ve Türk tarihi inki1ftptarı ı...evis, Japonyanın vaziye-
jçin gece gUndilz demiyerek tini mOdafaa edeceğini \te A-
hayatmın son dakikasına kadar mf'rikaya karşı yaltında Sov-
çnlışan bu büyük memleket yetler birliğine ittifak teklif 
çocuğunun ölOmil bUtun ülkü ~ 

gençlerini müteessir etmiştir. WJersin idman yurdu 
Bu acıyı unutmıyan Mersin Ad•na Toros Spor 
gençliği bu gün yine onu ana 
caklar, kalbleri nde daima Reşid 
Galibin yaşadığını göstermek 
suretiyle Dikil ve ulusu itin 
çalışanların unutulmadığını ve 
unutultnak ihtimalleri olmadı 

ğmı isbat edeceklerdir. 

• 
ıs yanı 

ÖnOmOzdeki 15 Mart cu
ma gllnO Adana'nın Toros Spor 
kulnbU ile Mersin İdman Yur
du arasınd!l likin ikinci devre 
maçı yapılataktır. 

Bu maç için her iki kuln
biln de hazırhilarına devam 

edeceğini süyliyerek : 
« Sovyet Ordusu ile Japon 

bahriyesine karşı ne yapabıli
·riz» demiştir. 

Demokrat - Glass- Virjinya 
ordu mevcudunun tezyidi aley
hin<le bulunarak Amerikanın 

hiç bir tehlikeye maruz olma
dığını bildirmiştir. 

~(ark - Misuri Japon teh-
didinin teslihatını tezyit ıçm 

' bir propağanda vasıtası olduğu
nu halbuki Amerikanın tesli
hat için her gun diğer herhan
gi bir miJletten daha çok sarf 
ettiğini söyliyerek ordunun 
takviyesi diğt~r memleketlere 
tezyit için vesile teşkil edece
ğini bildirmiştir. 

Borah : « Ordu yalnız116bin 
insanın ilftvesi için zafımlzı gös
terecektir.» 

Demiş ve mil1..akereden son 
ra fiyan meclisi ordu mevcudu
nun 118,750 d&u 165000 e çı
karılmıştır. Bu karar 26 Reye 
Jterşı 56 Reyle ttabul edilmiştir. 

HALKEVİ Baş'kanhğınllan: 

Günden güne Büyüyor 

etmekte olduklan {Sğrehllmiş
tir. Maçın çok heyecanlı olaca
iı tahmin edilmektedir. Halkı
mwn bu tnaçı alAka ile lakib 
ve bu suretle gencliği teşvik 
edeceklerini umarız: 

Halkevi 

Bu gün Halkevinde 
ReŞid Gahb lhti· 

tiükurnet t~J'Y;;eleri bombardıman ediyor 

~LANİK. 9 (A.A) Kondilis 
-l'O ZU hazırlamak lizere 
!itik lrloa cephesine gitmiştir. 
lJQınet tayyareleri Asileri 

lusfar -
{)erneğinde 
~l~ar muhtırası nıua-

eleye konulmıyacak 
4\' CENEVRE,9 (A.A) Antonof 
~J:°I vasıtasiyle bu sabah 
lliJı r ve Türk mümessilleri
br r~kları emir Uı.erine Bul
~ ... ~bbnstınun muameleye 
tli~f~caRını matbuata biJ-
~r. 

l.t,11 adar iki memleket 7 
qQıe~lihli teşebbüsilniln hil
cllltn addedilmesi lazım gel
'-i. ~kani olmuşlardır. Anto
~ . tin ~leden sonra Ave 
lii~~ ~ektub göndererek 
' l ttnın ve kendisinin icap 
ltttaııı llabatı al&Nlk Bulgar muh
!'Yin ın Uluslar D~rneği Kon-
~9~tebliğini faydasız addei-
'1i ~~ldirmiftir . 
~hahmer kongresi 

llıuıc. n aaat 16 da yapılması 
~it .:r olan ve iUln edile 
~rn~&n11~a tebliğat yapılan 
~ille ı14liahmer Cemiyeti 

01 .. __ ~o!Jgresi ekseriyet 
~ lt ~ıhından yapılama 
~ ... , ..... : r hefta 80lll"aya bıra 

'""4fllr. 

bombardıman ediyorlar. 

ATlNA, 9 (A.A) Atina ajan
sı, Çaldaris kabinesiııin istifa· 
sını ve Selftniğin bombardıma
mnı tekzib etmektedir. 

ISKENDERİYE, 9 (A.A) Roy 
ter Ajansı bildiriyor: Teeyyüt 
etmiyen şayialara göre harp 
gemileri Atina'yı bombard1man 
etmişler ve Çaldaris kabinesi 
istifa etmiştir. 

PARtS, 9 (A.A) Bir Yhnan 
Resmi menbaı Atina'nın bom
bardımanını ve hilkOmetin isti 
fasını tekzip Etmektedir. 

M1LANO, 9 (A.A) General 
PIAstıras Bulgaristan'a gitmek 
için Yugoslavya hUkOmetinden 
vize istemiştir . 

SOFYA, 9 (A.A) Yunan Bul 
gar hududundan bildirildiğine 
göre, Yunan hüQmetinin bir 
tayyare filosu bu sabah saat 
8,30 da DEhnirliisar kasabannı 
bombardıman Etmiftir . 

lludutdan bildirildiğine gö 
re Asilerin kontrolU altında bu · 
lunan bntUn mmtakalarda yir 
ttri ve otnz yaşlan arasında bu 
lunan 18 sınıf seferber edilmiş 
tir. Bunlar ilsi kuv-vetleri takvi 
ye edeceklerdir. 

[ Geriıi ikinci Sayfada ] 

JJ alk Dersaneleri ve kurs 
Iar komitesi iClaresinde 

Franeizca kursuna ltoşunuz. 
Ders proğramı umumun arzu-
suna göre değiştirilmiştir. 

Cumartesi Saat 18 19 
Par.artesi » 18 19 
Sah » 18-i9 
Rerşembe » 18 - 19 
Evimiz muktedir bir mual-

lim temin etmiştir. Prattk me
toou ile u r.amanda P.ransaca
yi öğretmeyi üzerine almlflır. 

İstekliler İdare Memuruna ad
larını yazdırsınlar . 

MERSİN HALKEVİ 

fall yapılacak 
Bu giln saat 17.5 da 

Evimiz salonunda OnukölU 
1 Reşid Galib için her yı\ oldu 

1 

ğu gibi genel toplantı yapı ' 
ı lecaktır. 

Temiz ve ışıklı çalışma 
ları ve ulusal illkü uğrunda 
yılmaz savaşlariyle Mersin 
Gençleri arasında unutulmaz 
andaçlar bırakan Reşid Ga 1 

libi içli duygularla anmak 
için bu toplantıya bUtün Mer 

' slnliler okuhtuludur . 
Mersin HaJkevi 

BASKANI 

Halkevir11iziıı 

Komite Seçim Günleri 
C. H, f. Halkevi Başkanhğından : 

20.8.935 Çarşamba Dil,Edebiyat, Tarih .. Güml •.-W SJ.7~ 
ıt » » Perşeılibe Temsil, 'Spor S,17,30 
28 ı» ~ Curüartesi 'lf.yaııdım-halk dersaneleri vekurs~arS.17 ,30 
21 » » Pazar J{tlMıpane ve neşriyat-KöycUler S.'.17,80 
25 ~ ,. Pazartesi MOze ve Sergiler s,ı 7,30 

Yukarda gösterilen glln ve 
llllatlardaı Evimit 'ube\erHıln 
yıllık llongreleri yapıladlk 

ve bu toplantıda her şube 

komitelerine yeni üye seçi
lecektir. EVirmle -yamı ol
mıyan Yurtdaşlarımızın o 

güne kadar istedikleri şube
lere üye olmak üzere adla· 
rını yudır1111lajuw 'ff eski 

ilyelerimizle birlikte kongre
lerimizde bulunmalarnu di-
leriz. MerSin 

Halkavi Başkanı 

Yine mi Siz? 

Ben tahminen diyeceğim. 
isterseniz siz takriben deyiniz. 
On beş gUn evelisi Tarsus'a gi
diyordum. Trene atladım. 

Devlet Demir Yolları İda
resi tarifelerde mühim bir ten
ziUU yaphktan sonra otom"bil
ler Mersin - Tarsus arasında 
işliyem~z oldu . 

Eh otomobilin de kendisine 
göre bir zevki olduğunu kimse 
inkar edemez . 

Çantanız elinizde veya boh
çanız koltuğunuzda otomobil 
durak mevkiindesiniz.Ona bin
med~n evvel eşinizle, dostu-

nuzla, - eğer varsa-karınızla ço 
cuklnrmızln helfıllaşıyorsuııuz. 

Çocukl:ırınıı ellerinizi karınız 
ısizin, siz karınızın yanaklarını 
öpiiyorsunuz . 

- Haydi ölnrsem tanrıya 

emanet olunuz. 
Diyor ,.e otomobile kırk 

kulhUve okuduktan, tövbe ve 
istiğfar ettikten sonra biniyor
s\muz. Eğer taliiniz size yarsa 
ve hiç bir kar.aya uğramadan , 
eliniz, kolunuz kırılmadan gi-
dAr.eğiniz yere varabiliyorsu
nuz, sizdeki neş'eye payan ol
muyor .. Bu az oir zevkmidir ? 

Allah sevindirecek fakir 
kuluna eşeğini kaybettirir ve 
uzun bir aman arattıktan son
ra buldururmuş o wman sen 
zavallı fakirin keyfine seyı·et. 

Ne ise trene bindik. Oehiş 

bir nefes. Şapkayı asmak el
bette nezaket iktizası, sonra 
tanıdıklara bir Reverans. GU
lilmser bir yilz. 

Bunları yapmıya vakıtbu
lamadan karşıma çıkan hiddetli 
bir şahıs . 

- A .. Yinemi siz • . Sizde 
hiç utanma yokmu . Yazıcıyız 

diye her tarafa saldırıyorsunuz 
sizin kaleminizi 1<1rmalı .. Size 
sopa alınalı. Kafanızı, gözUnilzU 
yarmalı .. Bir silril laf ve bir o 
kadar tehdit.. 

Hidd&tliye hiddetle muka
bele etmek olmaz. Ben derhal 
işi tatlılıkla halletmeyi düşiln
dUm. A canım. Gazel aslanım. 
Ne oldu .. Ne var dedim. Ben 
indirdim. O yOkseltti. 

- Biz istersek dövmesinide 
biliriz. Diye tutturdu. Baktım. 
ltln ucunda dayak yar. 

Evet gazeteqilik haritasında 
buda çızıhdır amma, Benim hiç 
tffrtıe gelm• - °'° yijidiın geç. Yolun 
açık oısun dedim ve yerimi 
değiştirdim. 

· O belki korkuttum sandı. 
~ki susturdum diye kubardı . 

Fakat ne d~ olsa trende kö
pilren bir yiğide uyamazdımya .. 

F.A. 
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Balkaı1 111isakı 

icabında harekete geç· 
mesini bilecektir. 

~ 

IHi ~ l'r·ş , }t « .\. A >) - -

M a ı hn a ı, Bulgar hanı ha. 
reketi ka rşı--11ula • Balkan 
antantmın iralnnthı harP
helr. ıgeçmf'ği hilec~ğini 

lrnttrla lnrnk la dır. 

nİ\'Prsnl gaıettısi : 

«Balkan misakmın ilk 
lalı ri k enıa rP.si ndo clP.rlaa 1 
ve kendiliğinden tatbike 
geçeceğini herkesin hiJ .. 
uur·i lftzınuhr» rliyor. 

Antalya da 

Yeni İnhisarlar 
Binası • 

A u trı 1 ya ı o ( A. A } 
Şf·hrimizde yapılması in
hisarlar umu nı miidürlii
gii ııcP. bir ay e,·,·el ihalP. 
tıclilen idare binasınm \e
mel alma merasimi bu 
giin ~·apılmışıır. 

Ru hinanın yapılması 

şrhrin h~zmunesi bakı· 

mmdau cfo SP.VİuclP kar-• 
"'ılanmışıır. 

Qifci borcları· 
11ın tecili 
----

Çir~i horçln rmrn on 
lwş ~~nH nıiidrleıh~ lPcili 
hak kında ki letkikat hP,
niiı bir ueıice v.,rmemiş

li r. 
cıAnkaran da ziraat han 

ka ı rr·l\anıuda n bir zal 
hu hususta şunları söyl~. 
miştir : 

«- Banka cifciuio horc 
• • • 

ları hakkındaki fikrini 
söylem işli r. 

Bugünkü şarait ahında 
bankanın irat \'e sarfivatı . 
l>akmundan, zlirra kredi
IP.riuin g~ri bırakılması 

imkansızdır . ı\l:uımafih , 
bu iş banka il~ ziirra ara 
smdaki miinasebetlerden 
zivade devlet ve memle-.. 
ket meselesidir, d~vleı, 

kredilere karşıhk : olarak 
başka gelir lmenbaları 

hulduğu takdirde banka 
için mesele kahnı~·acagı 

tabiidir.» 

YENl~IRHSIN 12 ı\IAl-\'I' 19iif> SALI 

Türkotisin Günlük T ılgrat 
HABERlERI 

.4 vrupa borsaları 
9-3-35 de kapanış fi -

\'alları 

racunk -- N~w,·ork 
• 

bor-:a~rntla lihre başmamarl 
tPslirui 12,02 nrn,·ıs leslimi . 

l '!, 1 2--1 2 , 14 l fl mm 11 z le s 
limi 12,18-12,Hl ilklP-Ş

rin trslimi ı ı,9;l ilkkanun 
teslimi l 1 ,98 ~on kAnun 
lP.slimi 12,03 sP.utdir. Li
v~rpol v~ f skend~riye hor 
salaruulan almmıştır. 

Ruğday - Liverpol 
borsası uda 1 oo li hrf' ba
şına marl tP.slimi 4,8 ma. 
yıs teslimi 4, ı ı 1 /8 tem 
muz te~limi fi, l n/8 ilk 
lP.Şrin teslimi 5,8 1/2 
şilindir. 

Mısır - ~lı~ır fiyatları 

deği~mP.ıu işi i r. 

Yiiu - ~forsilva bor-.. 
sasanda hazır mal icin • 
kilo basma .\ na&lolu itiba-• 
rı fiy;H yık:uumş 6,ö:07 
yıkannmmış a-3,25 frank· 
ur. 

r latanbul boraa•ı 
10-R · ;lfl de afyon La ha 

815 kuruşitan 889 ~uru
~a kadar 7:~4 kilo, arpa 
biralık 3 k urnş 27 ,5 pa. 
rndan 15 ı.on, hıığday yu

mn~ak 4 kuruş 23 para
d~n 4 kurnş 31 paraya 
kadar, mahİul 4 kuruş ı 4 

paradan 3p7 ton, tiftik 
52 kuruş 20 paradan 62 
kuruş 20 paraya ka•lar 
960 kilo, çakal t 80 200 
kuruşdan 507 uded, fkedi 
Joo-llo kurusdan 22 • 
aded, kuruluz 1200 l 3oo 
kuruşdart US ade.t, tilki 
325 kuruşdan 1600 kuru 
şa kadar 1411 adPd, tav
şan 12 - 14 kurı1şdau 

6615 aded, porsuk ~40-
350 kuruşdan 622 aded, 
sansar 1500- 2400 kn-
ruşdan 2 Io ~uled, ı~rılev:. 

1835 luruşdan 2400 ku
ruşa kadar 62 aded sa
ulmışdır • 

9.3.35 d~ ihracat ol .. 
mamışdır • 

lzmir 6oraaıı 

Silah Ticaretinin 
Mürakabeai. 

(Correıp Polit et Diplomat) 

"Silahsıılaruua k.onf~~ 
rausı koıuis~ onlarmdau 
bir!nin silah ticaretini mii 
rakahe için toplantlığı 

hakkındaki habt~ri dünya 
~fkQrı tunumiy~si hayret
le karşılamışıır . Hugiin 
hattA konferansm kendi
sinin hile yaşamakla ol
duğuuu iddia etnwk rrazla 

olur • 
llugiin Cenevrede top 

lanan komisyon hoş ve 
tamamen nazari bir var
lığı_ devam eu.irnwklen 
başka bir şey yapmakta 
dtığildir. Rilindi~i gibi hu 
ırnzJı·i varlak bile tam o 

larak kalmış d.-ğildir . 

Unslar konferansın «Il.•
imi ~nlh kouferan~ın laa
lin~ getirilmesini , yani 
sihihsızlanma prensibin.in 
terkedilme8ini teklif elli. 
ı~r. Anglo- Sakson dev
letlef'i ve hazı kiiciik dev 

• 
letler buna karşı «Sila;ı

sızlauma daimi ı, komisyo-
1111» teskilini t.eklif ellilflr.» • 

~lakaletle burulan soura 
diğf>r hazı devletlerin tek
lirlt•ri anlataldıklan sonra 

ıleniliyor ki : 

« • • • B ii l ii u bu n 1 a r 
şiiphesiz iyi niyetlerle ctii
şüuiilmiiş şeylerdir. Fcıkat 

tahakkuk etmeleri husu
sunda hicbir ihtimal mev-• 
cnt değildir . 

Cenevre nıiizakereleri 

ha~kmda gelen ilk haber 
ler .ihaki~i bir hayal ha
vası içimle yaşamldığını 

göstermektedir. Almanya 
larafmdan daima ltimayn 
ve lflŞvik edilen bu fıkir

lerin ıuuvaffak olmaları 

ihtimalinin hu kadar az 
oluşu cicld~n teessiife şa-

\'andır. >> . 
çu \'al, arpa 3, 7 fl kuruş
dan 2o cuval, ha~la 4,3o 

• 
kuruşdan 6~ çuval pa-
mu~ çekird~ği 2,5o ku
ruşdan 200 çuval, susam . 
lo :knruşdan ~ski satış 

166,049 kilo, pamuk hi. 
lo-3 .35 ,ıe buğday rinci 4p kt~ruşdan 3o 

3,5o. 4;·52,. kuruşdan 7 44 · baly& salllnuşeır. 

Yunan 
- Birinci uyfadan artan -

ALiua , 9 « .\.A )) -
Çalılar·i~, gcıır.tecilere h~

}'aıaalla bııluuarak ezelim• 
h~ demiştil" ki : 

l 

Hu sa halı haşlıyan top-
cu ve la\\'are taarrzu ... 
hazarlama~a ruatuflur . 

'l 

Eğt-ır ha va lar i )' iltış nwk t., 
devam eder ve iclerirıdA 

• 
ltaş gösteren kacma ha-. 
rd~elleri dolayısi yl~ p~k 

muhtemel olarak a~iler 

• 
ıs yanı 

dirtı şayan bir vaziyetle .. 

tti r . 

~truma nehrini ve SIJ' 

lar ahında bulunan o\'aY1 

ne su rt>lle gt-çmek 1Azı111 .. 

g .. JflcPği a raşlırılmaktadır· 
Uiz taltiat urısurlarma ,e 
lıallP-ı•i acıklı olan rakilt 
ı.~rimİ7.P karşı miicadel., 

P-ıliyoruz. 
~ 

,:\lirıa ajansmm husu~• 
muhabiri bildiriyor : 

Fos kruvAzörii bur?Y3 

muka \'t\metlerinin faydas11. gdmişlir. 

olduğunu anla~ 1 fl da tes- ...,,,,,, 
lim olmazlarsa umumi ta- D'/J.nyanın en bayfllı 
.arruz yarrn haşlıyacakıır. Heykelleri. 

Biğ~r cilu-lh~n llar·hise . 
miislt>şarı hugiin fiğleden 
sonra Bakanlar he~·etiue 
isvaıım lam bir fi'urelle • 
hastı rıl ıu:.sıırn ıloğru seri 
hir islihalt) m~vcud oldu-

ğuuu hilcliril miştir • 

Atina , 9 « A.A » -
Diiu sahalı aşağıdaki leh

liğ bildirilmiştir : 

Hu \'alar ftına gitmek- ı 
tedir . Lodos viiziindeu 

.. ki" l . • 1 sure ı )il' yağmur baş-

lamıştır. Ta~' yartAler kah

ra manr.a~ı n:ı ha re kellerine 
devam elnu~kledir. 

DiğPr laraflan ~o tay

yare Ser·ezin şimendifor 
istasvorıtırıa homlrnlar al-. 
nıaşlır. Tn~ yartıler ayni 

zamanda hiiyiik bir kısmı 
• 

sular ahında kalmış olan -
Serez ovaşwda istikşaflar 

sa pmışl.· rıh I'. 
Yağıuul'larm devamı 

takdiri nılt ~ su la rm v tik-
" 

selectıği v~ o\'ada~i feyf'-
zarılarm g•·ui~liyt>cPği lalı 

min ••cliluır.ldtıdir. 

A~i ku,,·~ıler pek fPci 
hi r v ~r1.i ~· t' llP. hu in nmak

t:ıclarla r. 

Stroma frı,•riucle köp. 
rii "uraı·:l~ hu rwhr·i g••ç . 
mflmİZP ıuaııi ol:~u fena 
h:. \'ala r ıltığil, kar ve fır-

1 rnal ardır. Onlumuz ga~·et 

iyi bir lıalcledir. Ordunun . . 
kentlisini dinlendirecek 
hir mola vermesi .icin • 
icalı rdı·n tedbirltır ahn-
nuşur. Piyade kıtaatı ı.ak-

.\Ilı hin kadem yiik ... 
sekliğinde, tepesi graoi' 

kayalarla örtiilii Rosnıur .. ,,.ı 
dağı AmP.rikamo NI gaı' 

fakat en vahsi havali!9İ 11 " • 
ıfodir • A merikahlar btl 

97 
llağm ltıpeleriıule 9"' 
,· ılındanberi 11ranitleri 0~9 
• ~ • 1 
rak Amerika de~ı.-uıı 

kuran dört biiyiik ada1~•1'
1 

Vaşiugtoo, c~forsin, L"'' 
kolen ve nuzveltin h'-}"" 
kelh~rinj ~·ap•~orlar. 

Esnl~r ıııeyclarıa çı~~I 
mak iiz~r~dir. u~r tıeY 
belinden tepesine kadc1r 

& ,.Js 
ultnıış me,.re uzunlu,,11 

• &1l0. 
olacak, me~ela Vaşıntt 
ıau n c~rwsiruten ıepesirıe 

• l" 1tİll k ada r o 1 a n ,. iit sek ı., 
. blJ' 

lwş k;nlı .. ~·iu irtifallll 
laca ktır. .. 

Cok dik hir varuaÇ ~ .. 
.. .. ·cı" 

Zt)rirııle c.ılı"ahilauek 1
• . .,. ,,, 

hiitlirı f··nui vasıtalar tıl 
bik edilmekteılir. 

<-====== 
Mt1ğlanıı1 

Hayvan ihracatı· 

~luğla , ( A.;\. ) / 
l\34 . . . d ",., .. ;-. s~rwsı ıçın e · 

. K .. l I " k ııoıLt"" 
marıs ~ t1 u · , 

~·· ru ıı \'e Gök ova nııoU• ..c .. 1 ,..,. 
larından dJŞ auerJl" 14 
ltre 6,220 sıgır • 9~J 
koyun kuzu , 5,01° 1 , ..... 
8 ı 7 9 kömes . _ haY fe 
2H6,5oo kilo giibre ,.,~ 
330 kilo siinger ib 

olunmuMur, • 



YENi MERSİN l 2 MART 1935 SALI 
-------------------------------Büyük Tayyare Me.rsin 

Piyasası 
Piyangosu Talilileri 

• 18 ci Terli bin 4 cü ke-1 
Şıd~sinde hiiyiik ikramiyP. 
kaıananlarm isim ve ad
resleri : 

tamirhanesi r~ssamı ~iıa· _ ... • .. ••• . 
m~uhı , K.(i. K. 

4--3,000 Lira 898 .nn· p ı. ı. 4s aınua. e"'spr_.A~ . 
maraya çıknuşur. nu nu . fo ... ne 45 

s. 

. . . - . . "' 

SAYFA: 3 

.-i L l H 
Hıdır ofla müflis Ali iflas maaası idare 

riy.aıetinden : 
M~rsin'de Uırlır oğlu miiffü~ Aliye ait olup ikinci 

arllrma ~elice.,inrle miişlP-ri~i üstiirıde hırakılmışken 
şartnan1eler ahkamına ri'ayP.l e'lilmediği için masa 
idart~since tekrar satlığa çıkarılm:ı sma masaca karar 
verilmiş olan Mersin Osmaniy~ Köyiinde vaki Şa. 

ı -25,000 Lira 9879 nu
•haraya çıknuşur. Hu nu · 
ıaaaraıun yedi ımrçası sa -
ltluuş ve üç parçası sa· 
ltlm;)nuştır. Satılan bilet
lerin sahipleri şunlardır: 

maramn aiti parçası sa. 
tılnuş ve dört parçası sa- Kapu mala 42 

l Kozacı ı•arla~ı 40 
talmannştır. Sa&llctn bi .. t-

. Kavas evlatları Şi. Ayşe Ga. hanrlek CP. Yol ile mah
dut 2 hektar 2550 metro. ve Cavn lu Kö\'iinde \'a ki . ~ 

lerin sahipleri şunlardır: iane çi~idi 2 -37 •5 

1 ı-lstanbulda bay~n \'erli • 1-92,25 
9 50 
8 

1 Berla • Susıım 

1 2-fatanbul Beyoğlu Fasulya 
1-lslanbul Zindanka

Pllda ~o. ıo tuzcu Hüsnü 
2-lstanbul Orta köy 

Kôılükcii sokak No. ıo 
'lois Şere. 

ı &arlabaşı ea•ld~!4i No. 141 Nohut 4 
8 

2f> 
: bayan Kipas, "ereim.., .. 

, 3-lsıanbul Beyoğlu su 
lerazi sokak No. t> terzi 
hespine Sazaki v11mnda 
4 işei Lız . .. 

4 -lzmir 2 ci Osma · 
~iye nmhtar hasna sokAk 
a 9 Ayşe vP. Saadfll, 

3-lstaubuldadır, <Sa - Kuş yP-mi 
lıibinin isim VP. adrf'~i ö~- Kum darı 

renilememiştir.-) Cehil 
4-Tir~ karagaıide kun Yulaf Cukurova 

• 
duracı llctnıiz ve bekçi Amulol 

l 
~, 

tahsildarı 1 ii~~· in, Acı çeLird~k içi 
5- Koiayuda belediye T ı 

oı şe~er 

siu..,ması makinisti Ziya ([abve 
6- Bursa aptal mahal. 

Cay 
lesinde havlucu izzet usla K·r • 
-----... -· ale1y 

~ıuk Eıirıııı lıu1U Rahar 

5 
4 
7 
•) ... 

. 3 

2'l 
38 

50 

15 

50 , 
2ö . 

100-99 

240·230 
190 

90 
25 

5 -F~kişehir ihsani\'~ 
1
''0hallflsinctP. Hacı Ht1kir 

0Alu Mustafa, 
6-Bursa adliyesinde 

•taübaşir Meluuet . 

Arpa A mulol 
Genel merkezi kurban • yerli 

3 

3 

7-G~rıe b~lvirau kö· 
YÜ llaektPp muitllimi Hii
&eyin Esat , 

2- IO 000 Lira 15432 ., , 
'-ınaraya cıknu•tır . Bn 

,, • 'i 

Uınare11un h~ş parcası sa-
tıl • 

ıuış ve lu~ş pa rcası sa· 
tıı • 
1 •uanuştır. Satılan bil~l· 
""in sahipleri şunlar,hr : 
.. 1- lstanbul Taksim 

8'-neş apartmanında ba
Yan Ihsan 

h·b~ :-lstanbuldadır. (Sa
t' ~nın isim \'e adresi öğ-
~•ulmenaişti r ). 
h b~ -: lstanbuldadır. (Sa-

1 •narı isim ve adresi Ö°' 
re, ·ı " " enıenaişti r. 
._ .. 4 - lımir Müddei umu· 
~ '1 kaleminde kAtip Sücai 
e lllübaşir Hilmi. 

,. 5 --Boldanda şoförDur· 
••Hıa Al' 

" l ve M~hm .. ı 
ltı 3 - 4,00Q Lira 5009 nu
ın •raya çıkmıştır. Hu nu -

\ 

'

atanua dôrl parcası sa· 
' ••1ış • "' ve aha parçası satıl-

'""'' s . ı~,· tr · altlan bılet-
ıo sahi pir ri şnnlardar: 

bib! . lstanhnldathr. (Sa-
•ııua isin ... . • .. •ein ı ve auresı ug· 

·. 
1 enaemiştir) 

1\ 
2-lsta11bul Çarşuka • 

""da. 1\ .\lb unduracı Boğos 
aryan 

'-ı~ı1,ltıtaııbu birinci ,·akıf 
... 4.-. o. 44 ıteluu..,t Faik. 

Erıuru11ada silAh 

bayramında ıelkat Pirinç 
alanında bayram- Kara biih~r 
laımayı yurtdClflar Nişadır 

15 50 
85'-86 

16 
-ı-62,5-dan diliyor • Mısır tları 

-""-"-- ç d ~-~1,5 
Din ba.,·ramlannda ya.- -~~ ar 

-• ••11• ' 20 Lira .ıo K. palan tebrik '" ıiyarel luıllk•• 
nı:tsranaruu •Çocuk esir· • • "cn..,bi 23 Lira 
~eme kurumu• na vern~e- • • • çuvah 20K. f>O 
nizi riea edP.riı • BuAd&)' Yerli 2 50 

Ricamızı kabul eden- Limon tuzu 10 
lerin isirnleri bayramdan Sabnnsafi zeylin Y. 25 50 
evwel Gen~I merkezi tara- ,, ikinci 23 
fmdan gazetelerle neşro incir ~O den 1 l 
lnnacak bu surfllle bu iy- ince Ke~k 2 
lik seven insanlar dostla- Kahn o 2 
rmı kutlulamış ve dostla: •-
ruun tebrik ve ziyaretle~ 111 Tıljlflm 
rini kabul etmiş sayda- ......... .... 
caklc1 rdır . lslanbul 

Avrupa ve Amerikada 
ölü çelenlderi, düğün he
diye masrafları bile ço. 
cuklar yoksullar kuruna
larına verilmektedir . 

Yurdumuzda adetleri 
sayısız olau yoksul yav
rucuklar için çok değerli 

olacak bu nsuliin benim
sen•u~~iııi ve vayalmasun 

• • 
dil~riı . 

An~arada holnnan ge-
nel merkPz tarafından pa
ra ahnmoya başlanmışdır. 
Kurban bayramı 15 nıarta 

ra~h\ or . 
" ••• 
liltci Ec• 
Ba Alqam 

llALK Ecza nesidir. 

10-3-935 

Tiirk ahumı 

isterlin 

9öl 
594 

Dolar 

Frank 

Liret 

80-50---25 

12--06 

9 - 50 - 82 

YEll MERSll 
Nüshası 5 kuruştur 

::) 
Şenelik 

Altı ayhk 

Oç aylak 

Tlrkiye 

·~· 
Hariç 
içi• 

1200 Kr. 2000 Kr. 

600 1000 

300 500 

Bir ayhk 100 yoktur 

~lal aail .. ,..., 20 Kr. 

Şa. tariki anı Şi. Halil ibrahim ~vlatlan Ga. Kuzucu 
oğ!n evU\tları CP.. Osnrnn ile mahdut 3 lu~ ktar 6400 

metro VP. aym Kö~·de VP. Mef P.Ş nuwki'intle vaki ~a. 
ve Şi. Kavas evlalları Ga. Halil ihrahim ve Arap 
Hüseyin e\llAlları Ce. hark il~ mahdut 2 h~ktar 7300 

metro ve :ıym k-aryenin Hatip hucağı mevki' inde va .. 
ki Şa. Çerkes Ali ve Kadir Şi. hark Ga. haCl Ahmet 
Cf'. kel Ahm*'t vereselerile mahdut 3 hektar 1800 met-
ro vt' aym karyenin Zengen mevki' inde vaki Şa. ve 
Şi. Mehmet Ga. arnp Hüseyin evlatları Ce. hark ile 
mahdut 2 hektar 2550 metro ve a\'nı karvenin Göl-. . 
ğ~si Gökeek mevki'inde vaki a. larik Şi. Hacı Ah-
met Ga. Calır Ce. Hıd1r evh\llar1 ile mahdut 3 hek • 

• 
tar 6400 metro ve avm kar,·enin Küliiklii mevki'inde ., . 
vaki Şa. ve Ga. şif Şi. Ahmet ÇJ vuş veresesi Ce. 
Halil ile mahduı ıo hektar ıoo metro . T ctrlalar • 
ı- 6-4-935 Cumartesi gtiuii saat il de Mflrsin icı·a 

dairesir\de · rnasa itlare h•·y'ttli huzurunda satılacağı. 
2-- Bedeli ihale twıtin olup clellaliy~ ve rüsumu sa'i
resi müşteriye ait olup 21rllrmaya işLirak edeceklerin 
meycuı şartnameler ahkamma tP.mamile ri'ayele mec
bur olacakları ve meıkör şartnamel~ri layıkil~ 

1

teıkik 
ve muhleviyatlaruu lqıhul elmiş sayılacakları .. . 3 -
Bil'cünıle mükellefi~·yellerin müşteriye ail olacağı • 
4 - .. üçiincii şahıs ve kasırlar namına artırmaya i~ti
rak edeceklerin bu baptaki sahlhiyyet ve mezuniyet
lerini ishale ve şartnam~lerd'"' gö~terilen muhammen 
kiymellerine göre yiizde 10 pey akça~im evel emirde 
vermeye mecbur olacakları. 5 - işbu gayri menkula
lln artırma günü ve saalla zuhur ed~t~ek mlişterisine 
bırakılacağı ve arurrna mecli~ini terk P.denlerin artır -
madau vaz geçı;niş sayalacakları malum olmak Hzre 
keyfiyet tabi olduğu ahkAma tevfikan il~n olunur. 

I L l N 
Türk Tayyare Cemiyeti • 

Mersin Şubesinden 
ı -Cemiyetir.aize leh..r·ru edilecek canh Kurban 

veya Kurban paraları şnbemiz,ıP, makbuz mukabili n
de Labul edilm~kteclir . 

it . Kurban k~senl~rin t~hP.rru r.decekleri Korhan 
derileri mahallelf~rde mnlemeller vast;ısile her ~bir 
deri için bir ınakbuz vererek toplanaeakllr. 

3 -Dayranun ı ·4 cii giinleri zırfmda şehir dahi
linden ve civar Lövlerdeu Cemi\·etimize ıeberru P.di-" ., 
lecek oları bilumum Kurban derileri Yoğurt pazarı 
civarnıda köse Halil zade Ham Ali deri mağazasmda 
menuırnmnz tarafnulan makhuz mnk;lhilimh~ les~lliim 
f'dilP.eektir . ı -4 

F aydall ilan 
Torosların ele;jinde muhitimize~ Lamnnuş ÇIFTR 

han kaphcasmm 935 seu.-si mevsimi zarfuula Kasaplık' 
Bakkaliye, Kahve, Lokanta ve Furunları icara verile-
c.,ktir • 

Bu kArh iş için talip olanların ŞP.raiti anlamak içil\: 
Konya Ereğ'lisinde Sabri zade bay ~iyaya müra .. 

eautları. ı - ıs 



Yurttaşı 
Ül keni korumak isti· 

yorsan Tayyare Cemi
yetine aza ol. 

P-OTO GUN 
Sinwer Kumpanyası Civarında 

FOTO GÜN , ller diirlii noksanlar1111 
ikmal t-clt~ r, ,k fenuin hiiliiu vı·niliklerile ise 

~ . 
başlanuşdır • 

lst•nilen fekilde fotogro.llar 
alınır . :Afrandiıman, yaflı boya , 
rertk1i resimler yapılır • 

En miiŞkiil ıwstmcl z~v~d bil~ memnun 
~clilir. Oii~iiu, Balo. gurup fotoğraflara ç~kilir. 

E~ki ve> ZP.cl .. lf>nmiş fotoğraflar yeuid.-n 
~ aınhr . 5- ıo .. i:. ıı~l/İ//iıi, iı :, . . .. . .. . . . . . . . 

. . 

Mersin Ticaret ve Zahire Bo.rsası 
11 -3-935 Pazarte-.i 'giinü borsa Mıtiıları 

U'eaioll~alo IO&T.UU p . I ŞERAiT oıauıa - ~ 

·;1&~6'1 :o . .. Kırma pamuk Deı•oda Hazır 
Parlak 24000 40 Mağaza l hafta z. 

" Kapu mah 800 40 Haeıır 

Kırma pamuk 200 40 ,, 
Yulaf Yerli 4500 2 81 .15 " 

ı "" • 

.· 

: 

• 

BAYRAML.IK 
. iSKAPIRN ..... .-

TE]Y.[İZ - SAGLA:IY.t - MEl'I'lıf 
ZARİF - UCUZ 

na~ rtl lU İ t;tH İ karp İ tı .ılıı.aıl.trı PVHI hİf· ifef:I 
c.ı iid•' s : rıd f' kır k ııuıııarnd:ı . 

Hallaç· Mehmedin dükkanına ufr"1' 
lstt-' di ~iııiz ~t- "ilılt~ S ;ığl a ııı, Za rif. i~ k arpint.-r 

lacaksmız . 
' FİY·.A TLAR. MUTEDİL~~ 

-· . 't • - . 

Satlık arsa 
. Dt• ıı i ıc lc • ıı b .ılı çP l • ·rı• d oğnı a(~ıl.ı ıı ~ ı·ni ca•f 

riıule Ha \' Yusu f H ;nfcn i ııi ıı P \ İ k •ırsıl' ı rnla 1.;1'fid 

~·~s ,·ii1. ;ııP t rf' mu r;;hha ı h iı · al'~ :t !":ıLlı ~drr tı' . . 
riıı mathaa 111ııa nıİİrtlCtıa tl Jrı . 

MMIJIJEIEl~le~~·~ ~~ 

1 İRFAN MUSA 
kolonyası 

Sılılıa l ve te ra v,~ t ı uıı i da inıa 

etuuık icin lstikamel Eczanesi 
• 

imal Ptiilen lrran ~ln sa Kolony:ıstnt 
larıuıız. 

l'enl ~rıln Malbaaır - MerMh 


