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Alman ulusu son kararı alkışlıyor 
Acun ökonomi durumu 

tıendi milletler hali DiŞ gıcırdatıyorlar 

Yunanistanda Hitler yine konuşmaya başladl' 
Dahili İsyan neticeleri 

ve Akisleri AJınanya Muahedelere neden dirsek çevirmiş 

Manisa Saylavı Turgudun Halkevinde 
verdiği konferansın ana hatları 

« Le Messager D'athenes » 

gazetesi, Yunaııistmıın geçirdi· 
ği isyan hareketlerinden bahs· 
ederken şunları yazmaktadır : M Salı gUnU snat on sekizde 

() 8lliım Saylavı Torgut Acun 
tQkononıi sıkmtısını derin gö
k Şle anıntnn çok degerli bir 
i~~ferans vermiştir . Değerli 
11 

lısatcının konferanslarmm 
y ot alabiJdigimiz ana hntlarını 
azıyoruz: 

g 1 ;~uzeı Mersini ziyal'et için 
.,,~ dığını bir sırada Halkevimi
.111 d " . bi f'ğerlı bilgin arkadaşları 
et;.ıkonferans vermemi teklif 
k ~er · Bunu memnuniyetle 
cı: lll ettim. Huzurunda bulun
is ~unı münevver kitleye bir 

hfacte t . d b'l ... . . dU enun e e ı ecegımı 

cla~~nerek huzurunu1.da bir kaç 
<'~" ıka lıutunınakla haz duya-

gırrı diye. 
ıu Mernleketimi?.de İktisat mev
tıa~Prali k sahada degilse bile 
~er' rt sahada maalesef çok de
hiri~~alrnış insan bilgilerinden 
et~r:r- Bunun sebebleri çok ve 
<le~·ı 1~ tahlile vnkıt müsait 

r;I dır 

hı~~- G~fil osmanh imparalor
hiye~uı~ Yiiz elli senelik maıa -

IJının tevalisi. 
gitnı~syatan parçalarının elden 

l . 

<lan 
11~·.;nrk halkının hir kit'a· 

nıa81 • ıger kıt'nya koşup dur-

8u u 
~eyıe ç çerçevede topladığım 
asy8; ana vatan olan küçilk 
Y'-t na servet numın::ı iktisadi
•tııııt nrnına biı· şey IJ1rakma· 

"ır M·ı ltıuhnr· 1 Jetin gayesi vatanı 
q aza .. 

ll'ııt)( ol ıç11~ hudutlara koş-
kerlik ~uş ve biitüıı hayat as-

Culll~:J>~ıakla geçmtştir. 
Sotırnd rıyetin kurulusundan 1 q ll'k' • 
~rı Çızııct 1 Yurdun hakiki sımr· 
tı~t il . 1 ve bundan som·a ik
<lı. rnııe uğraşılnıava baslan-. . 

1-'akat b 
Cıban . u zeımında bütuıı 
~ldu~u •:tisadiyntınm alt üst 
ekeun ır devre 1 asi adı. .Mem
~ktor ~tun münevverleri ; 
llıesı~' Vukat, Muallim ve 
tııı -gı tıe l 
t hQJk is .0 ursa olsun her sı-
~l'llnıa8 hhsaı sahasınm art
vıı ını dU 
~ tıol'tnal . ŞUndü . Halbuki 
ik'~di ikr bır durum değildi. 
tı~dt b 188dt vaziyetimiz ve 

~6k için ~hranım1za temas et-

11~~ ez·ııd·Uııyanın tazyiki al-
'"• ıx.i 'k . gx....:ı ~ 1 hsadi buhran-

ı "(,Qen ge . . 
li ktisadr b çırmek Hlzımdır. 
._ &fldt ha uhrnn derken i k-
i ~p et!atın tabii seyircilerini 
~tıe •lJedend b' . eq llıez \re . e ır fıkir söy-
er~en . . Y1ne bundan babs 

ıçtırna"' b' 1 Unyeyede te-

mas etmemeye imkan yoktuı-. 
Farz edinizki muhtelif ı·enk 

ve kokuda göz çekici çiçekler
le dolu bir bahçe içindeyiz. 
Ben : bunlardnn si1.e bir hoket 
yapmak mevkiindeyim. 

Rengarenk çiçekleri topla
dım. Hunları nyğun bir durum· 
<la sıralamak çevresinede onun 1 

giizeJliğile mütenasip yayraklurı 
yerleştirmek .. oldukca miişkül.. 1 

İnsanlığm yeı· yilziinde ilk . 
tebessilmil anından itibaren ik
tisadın bugüne kadar kat etti • 
ği mesafeyi beş dairede mutn
lea edebiliriz. 

l Aile dairesi - : 
İnsanlnr yer yüzünde muh

telif ınahal1e!'de evvela nefsini 
mulınfnzn ve ııesil muhafnzaıu 

içiıı aile şeklinde ( Baba, Ana, 
bir kaç çocuk) Denizde ve kar
da avcılık ynpmak suretile ya
şamaya başlıyor. Bu daire ba
sil bir dairedir. Sınıf farkla
rından sarfı nnzar hatta Kadın 
ve ~rırnk arasmdada bir fark 
yoktur. 
[Gerisi İkinci Sayfada] 

Hasar çok büyüktür. Mali 
vaziyeti , Yunanistanı kendi 
ulusal müdafaası için elzem 
olan hafriyatı yapmnklan ıne -
nederkeıı. isyana kalkan bir 
kısım kendi evladları aleyhine 
sudık evladlarını si !ah altına 
nlmak ve kendi zati müdafaa 
vasıtaları olan bir takım gemi· 
leri mahvetmek için para ve 
mllhimmat sarf etmek mecburi· 
yetinde kalmışhr. Lilzumlu şe· 
dit tedbirler l)u işten masum 
olan ticareti tamamen durdur· 
muştur. 

Yine bu 1.ararlar içinde eu 
kolay surette yerine getirilebi
lenler gemilerin hasarı ve hu
susi ökonomik ınenfaatlarıdır. 
Fakat bugilnleri vUcude geti
renlerin kalplerde açdığı yara· 
yı kim kapatacak ? 

Bundan yirmi sene evvel 
doğan ve söneli çok 1.ııman ol
ınıyan ayrılıkları yeniden ya -
tıştırmak için kim bilir daha 
ne kadar seneler lfizım gele -
cektir. A. A. 

idman yurdunda çahşmalar 
Ouına günü Adana Sporla Maç Yapılacnk 

Yeni idare heyeti Spor disiplinine ay kırı 
hareket edenlere karşı tedbirler aldı 

Mersin İdman Yurdu bu 
Cuma Adana ıporla Mersinde 
bir maç yapacakdır. 

Yurdumuz takımını Adana 
İdman yurduyla karşılaşdığı 
zaman bambaşka bir şekilde 
görmüşdük. .. 

Bunun sebebini araşdırdı

ğımız zaman yeni heyetin esaslı 
tedbirler aldığını ve mühim 
kararlar verdiğini anladık. 

Yurdun manasını kavrama· 
yanlara profeıyonelliğe yelte• 

nenlere, ablak ve terbiyeden 
uzaklaşanlara karşı çok ııkı ve 
amanııı davranacağı haberleri 
hiç şüphesiz göğUslerimizi ıi
şirmişdir. 

Yurdda temizlik, kardeş 
severlik, birlik topluluk büyük 
varlıklar yaratacakdır. 

Lekesiz bir ciğere, kuvvet· 
li bir iradeye malik olmak is
teyenler meyhane ve dumanlı 
kötelerden saf havala açık sa
halara koşmalıdırlar. Geceleri; 

llitler; Almanyanın kuvvetlenmesi önü~e 
hiç bir devlet geçemez diyor 

Londrn - ( A. A.) - «Al· 
manya savaş aramıyor» bu 
sözleri dihı miinifi'te kendisiJe 
g5rlişen Dey1i Meyi bildirme
nine sfiyJiyen Bitler, bu 
söylediklerimle. bilhassa Al -
ınanyaııııı mecbm·i askerlik 
hizmetini ih<lns etmekle, hiç 
kimseye karşı saldırmak Ulkil
siiııii giltmediğini teyid etmiş 

ve demiştir ki : 
« - Almanya barış içeri

sinde ve mutlu yaşamak ve 
herkesin saygısını kaznnmak 
nrzusundndı r. Versay anlnşmu
sındnki mecburi kayidlerin At-

Bir Tavzih 

Gazetenizin 20 - R - 33fi tn
rihli nushasında mektııplnrın 

başına gelenler serlevhalı ha
vadisi okudum. 

17 -3- 935 tarihinde mese
le Polis idaresinden haber alın
dı. Tarafımdnn derhal tahkika· 
ta başlandı. Neticede failin 
Tarsuslu Milvezzi Lutfi olduğu 
anlaşılarak işden men edildi. 
Bittabi mutecnsi r kanuni cezR· 
sını görecektir. Bulunan evrak 
meyanındn mektup yoktur sırf 
Bayram tebrik kart vizitleri 
olduğunu tavzih eder hurınet
lerimi sunanın. 
Posta Telgraf Telefon Müdürii 

E Aksit 

beden kuvvetinin nasıl alınaca
ğını Cumhuriyet ve yurd bek· 
çiliğinin faziletini, aşkını anla
mak isteyenler Yurda koşma-

lıdır. 

Yurd; öriimcekleşen kafa· 
ları aklaşdırmak kötü düşün

celri gidermek, gülmek saade

tini vermek için kalkınsyor .. 

Yurd; hafta tatillerinde 
Mersin halkına istediği heye

canı tatdırabilmek için etraflı 
çalışmağa başlamışdır. 

Tenis, Deniz, Futbol, Atle
tizm, Atcılıkı Binicilik, Avcı-

lık ıubelerini birer birer ve 
.!!.,Dİ başdan değerli arkadaı· 

lar idaresinde açılmağa bat· 
lanmışdır. 

Cumalarını nerede geçire
ceğini düşünenlere cavap ver
meğc baılayaa Yurd idare 
heyetini şımdid n ve p şin n 
alkışlarız. 

- Devamı ikinci Sayfada-

mnnlar iizerinde doğurduğu 

haysiyet kırıcı yeis içerisinde 
yaşamak istemiyor Alınan ulu
su, kendisini bu kayidlerden 
kurtardığını jçin bann karşı 

sonsuz minnet besliyecektir . 
Bu güııkil giinde halkı -
mızın içi ne dolan sevinç \'e 
gurnrn duyguları, hiç bir 1,a -

ınan başka bir devlete karşı 

saldırına isteği olarak telakki 
edilmemelidir . Savaş teh1ike· 
sinin bu suretle artmış olduğu 
idclinsında bulunmak dahi ha-
tndır. 

(Gerisi üçüncü sayfada) 

Vedad Urfi 
Cumartesi Günü 
Mersine geliyor 

BllyUk bir Filim şirketi he
sabına Anadolunup bazı şehir-
lerini filime çekmek işine me
mur olan degerli Sanatkar ve 
fiJim rejisörU Vedad Urfi bir 
kaç güııdenberi Tıırsusta bu
hınmadtadır. Bugünlerde A vru-
paya dönecek olan Vedad Urfi 
vaki olan davete hurmetle şeh
rimizdecle hir kaç gün kalmayı 
ve biZ7 .. al sahnede görlinıneyi 

kabul etmiştir. 
Vedad Urfi son günlerde 

Adnm1 ve Ceyhan hnvnlisinde 
bazı heyetlerin nclmı reklam 
vesilesi yapmakta oldukların· 

dan çok miiteessir bulunmak· 
dadır. Dün bu hususta kendi
sile göriiştük : 

· « Ben hiç biı· heyetle ala
kadar değilim. İşin gnribi Ada
na ,.e Ceyhanada gitmedim. 

Bunn rağmen bazı heyetle
rin bu suretle reklam yapma
hrına hayret ettim. Tabi icnp 
eden takibatta bulunacağım ». 

dediler. 
Haber ald1ğınıı1,a göre Ve

dad Urfi Cumartesi giloil Halk 
SineıHnsmda ilk defa olarak 
sahnede görünecek ve kendi
sine tanınmış sanatkAr Nu:ed
din gencin riyasetinde bulunan 
Bizı •n Körmük ( İzmir Şehir 
Tiyatrosu ) SanatkArlarıda işti
rak edecektir. 

Verlud Urfi 12 senedenberi 
Avrupa filiınlerinde çalışan ve 
bUyUk Artist diye anman ilk 
Tilrk filim Hejisörildür. 

Kendisi şehrimizde nncak 
Uç gün kadar _kalabilecektir. 



SAYFA: 2 YENhtERSiN 21 ,\l.\RT 1935 Perşembe 

cun ökenemi Durumu idman Yurdunda 
Canlı Çalışmalar. 

-= Birinci sayfadan artan -

11-lhthalli ve mevkii 
ıtaire : 

Bir kac ailenin birleş. . 
ınesile biraz daha k iiyü-
yen dair~ dir . lnsarılar 
bu dairededP. avetlıkdnn 

ıiraate geçİ)'Or. Bu dai · 
re beşer tarihinin kll\'

v~tli bir döniim noktası 
sayıhr . Bu döuiim . 
noktasında insanlar ; zi ~ 

raal~, diin~·anın taazzuv 
ve lPŞttkküHiııt> gör~ k~n
dilerine JP.r aramaya haş 

lanuşlardır. ~Jısırda; Nil, 
meruleketimizdP; Ce)·han, 
Seyhan, J(ızıl ırmak Hin
dislarnla Gaııj ve sair 
yerlel'dP ne;ıir kP.narla 
rma akınlar ~· a puuşlaı·
<lır . bu akınlar loprak 
ziraati yapmak içindir . 
Gene bu akuılar bir cok 

• 
medeniyetlerin doğmasına 
\'e ayni zamanda bir çok 
rne deni vetlerin ölmesi ne 

Ol 

sebebiyet vermiştir . 
111-llıralaka ciairesi : 
ikinci dHi rP.tlen sonra 

insanlar daha hliyük g;»
meltr şeklinde yaşamaya 
ve çalışmaya başlamış

lardır. huna mınlaka da
iresi diyecrğiz. bu daire. 
de insanlar aile sanalı • 
dediğimiz sanatları yap-
ma~·a ve mınta~avi pazar. 
lar kurma~·a başlıyorlar. 

Bu daire ufak sanat \'e 
ticaret dairflsidir. 

1 V - Üciincii tlairNlen • 
sonra ~lilli daire teş.-kkiil 
PlJi yor. 

Bu dairtıde sanayi tlaha 
fazla ilerlt~·or ticaret daha 
ziyade artıyor. Bankalar, 
Borsalar kurnlu)or. 

Y-Bevnelruilel duif'e : . 
1840 ta rilıindeu sonra 

hnşlayan iktisadiyaua bey
nelmiltıl dıyebiltıceğimiz 

daire teşekkül ediyor ki 

bu daire sınai dairedir . 
Yani sanalın l>ütlin kuv
vet ve kudretiyle azamet 

ve dt>hşetiyle iktisadiyAt 
sa hasında rol oy nadrğı 
devirdir . 

19 uncu asrm Rehiul
e\·velinden ·sonra beşer 

zekA ve malönı&twda baş

hıyan )'eni parıltılar fikir 
terakkileri ayni zamanda j 

miitlaiş bir de ihtirağ dev 
re~i uyarnlırmışıır. Bn dev 
rP.ıle yeni kE1Şifler çoğal -
mı; rız ~mr.kle çok iş 

Jnrıua yolları huluumuş 

sayü anwl kanunu doğ-

muştur. 

J nsani yetin hayali yel 
tarihinin başlanğıcı mt'C

lrnldur. nunn lwş milyon 
dan elli mih·ou seney~ . ~ 

kadar ~ötiirenJPr var fa-·-
kat biı insan hayatrnda 
fllli hi u )' ıllı k hi r hay~. 

lt'lebhii edehilıyoruz. 

Diinyada yaşayan mala 
lukat arasınd1t lH1şrr ze
kasiyle sun'i la arar(ll )'ap 
mak, yerlerioi dPğişlirmek 
vesair suretlP-rle neslirıi 

idame etmiştir . 

Siimer kitab(lsinde der 

ki : 

f Hsanlar yertle sürü
nerek ol y~rken, çukur
larda biriken suları ict'rek 

• 
yaşarken zaman gt>çtikçe 
ayakları iizerinde yiirü 
me\'e ag-acla ra da tırman-., . 
mftya başlamış yin~ za 
mania en celin mücade 

• 
lelere girnaiş v~ tabiatın 

çtı~dli sadt•meler·inP- insaf 
sız lehaciimleriuc göğiis 1 

Vt!rmiş ve muvaffak ol
muştur. 

-Sonu Yarrn-

Hilaliahmer Kongresi 
" Uçüncü toplantı cu-
martesi yapılacak. 

HilaJiahuwr kongrtısi 

Salı giinii Halktı\' i salo. 
nuuda Valimiz tlakkı Berk 
sunn n başkH nlığ11ıda top
lanmış nizamnameye görr. 
idare lıeyetiuiu yıllık iş 

raporu okunmuştur. Ya
pılan tP.klif iizerine hesa
batı ·tetkik icin bir encii-. 

-Biriıwi SaJfaı~an arlan. 

bn cu ıua yapılacak maç 
<fa uıiilıim olac:ıktır. 

Tak ımırı ne su rrtle le

şek k iiJ t>dt•CPğİ rıİ kt>Sllf'
mek miimkiin değildir. 

Top oyunu na )·eni gi
ren l~uıiz ve \'urd sevt>r . 
gençlerin çoğaldığını gör 

mekte~· iz. 

Bir S'l)'J ~·aparak bu
nun kar·şılığıııı isteyP.sıler 

tak ımtlau atıldık lan sonra 
hakiki ve sevimli cehre-

• 
lertleu f.fŞekk iil edr.cek 
takı mırı ver~ceği hP ~· r.ca n 
)ara şimıliden kapılmakla 
haklıyız . Cuma glinii çı· 
kacak takını hakkında 

muhrelif ha herler dolaş- · 

maktadır. 

Kalecinin yine Ahnır.cl, 

bekcilerin Ali ve Şamil, 

yardımcıların lzıtıt, Yakup 
Hicret, akıncılarrn Orhan, 
Zeki, Niisret, Mustafa , 
fskender olacağı karaaaLİ 
k n vvetlidir. 

Göriiliiyor ki ; orta a
kıncı Niisr.-l yerinde nuı

va ffa k ol muşlu r. 

Arsl<!n Yakup, ortaya 
gPçnıiş, İzzet , takı nııu 
en faal ve yüklü )'erini 
almıştır. 

Küciik Orhan hii\'iik . .. 
maça gi ri )'Or • Zrki n i 11 
bu nrnclaki ovırnuna fazla . . 
e lwmm i ~rpt Vf!f'i l me k lf•d i r. 

llicrel , PSki Vf• fazla 
he~ Pca11lar1111 ·1.aplPtlrbilt·-1 
erk, daha isalwtli vuruş

lara Ltaşl{Jrıııştır. 

Bekci, Şamilin yt-trirıd~ 

nıuvaffok olup ol<uuıyaca . 

ğı şimcliden münakaşaya 

zemin lt>Şkil edİJOr. EğPr 

Şamil ayağında topu ht~k

letmeyiip zamanııula çı

kışlar )'3 parsa nıu vaffa k 
olacağı şiipıı~sizılir. 

men ayrılmış ve topla nll 

cumartesi gününe tehir 
edilmiştir. 

Ali, ~lnstafa bn iki ~s
ki emektardan bekledi
ğimiz şe~·, lakı ıularına çok 

Selanik bankası baş nıiifit olacaklarıdır . 
m'IJfettiıi fehrimizde.1 lskender, topu s\irer-

Seltuıik bankası baş ken fazla açmaz, y(~rinıle 
müfettişi Kara Su lstan- şanden yapar~a karşı la· 

• huldan cuma giinkii •~ks- rafa çok l~lıHkr..si ~rar:ı-

pr•·sl~ ş~lıriıııiz~ gt•lmiş ve tucak... Daha « Farsu
teftişlerine haşlamıştır. · nu» almadığı söyl~neıı 

Çi1ı~J apon aı1laşn1ası yahutÇiı1e 
Beyı1eln1ilelyardım yapilması. 

(United Press) 

(;in ile J .ıponya arasın

da t\sas "' iıihari~l·~ bir a rı

laşma yapılılığı, .lapoıı 

il a r b i ~· e v P il :ı r i e i y t' ıı a -
zareLlerirıin arıl ası:ıada lc-s • 
bil edilen Şt>killeri kahul 
t>ltikleri, ancak hu Şt>kil

lerin parlanwrılo ve saL 
ta nal nuıclisi ncH tasdik 
edilf·Ct1ği. hu aulaşımH1111 

larafoyn arasında iki St~

ııedenheri yapıları nıiiza

kt~rdtwi n h·..ısılası olduğu, 

Çirıiıı uysallık ve ıuuva
fakalınırı selwplt•rini ht>t' 
ş 1-'. y d t' n ev v r 1 h ii k ti n w t i n 
içinde bulunduğu para 
nıiişklilfıtrnıla aramak la
zıru geldiği, bn uda n baş 
ka Anıerikruun takibet
tiği giimiiş politikası do
layısi) le l-{iimiiş fiyalhHı

rırn siikselnır.siııın ve gii
miişiin piyasadau çekilr. 
rr.k saklannwsı surcliJle 
Cin hiiktinıP-ti \'ar;dalırıın • 
mühim mikyasta dlişnw-
sinin c1 .. hu <rnlaşnıada 

Cini u vsal vt~ mu vaf.ıkal-
~ . 
kar olmağa sevke(fon a-
uıill.-r olıluğu, .Japanya11ın 

=-

«Fetlıi» uiu ileridt~ daha 
htı) iik maçlarda ((yer>) 

alacağı ş(ı plu~sizcl i r. 

Sahlhi, Fari~; hu iki 
OVUUCUlltlll hu giirılt• ntt~ 

hil'iııci takımda \ t•ı· alma-. 
ğa nanızed oldukları Ja11-
I aşıl ıtlak lad ı r. 

Çetin 
YE.~I \1EHSI~ : 
Tanı oıı . PIH~<leııhP.ri 

memleketi mizr. ve nı ii lt)
ad<lil nıii~a ha kalart)·la nıt-ı· 

~ezi unıuıui \' P hiitii11 
Tiirk iilkt•. İiiB ke11disi11i 
Laıııttır.111 İdnıarı CenıiyeL . 

lt)ı•i luif,akıııa dahil hulu
ııau )' tırdunrnz içirı <(F..t~ 

d .. re» ut• ğ i 1 ti i r ı 1 i y e iti d i a 

edenler olmuştur. 

Şu ııu şu racı~ ta sUyl i . 
y~linı ki mmtakanıız içın
dr. ve On SP-neıJt•n ueri 
kemli \'U vasııula ~ernliui 

"' 
idare t•den "t~ cok hiivlik • • 

mu \' affakıy.-tltırle hıifak 

MerkPZİ uruunıi ı·~isinin 

takdil'iui talan vurdnmuı ., 

Ci ue hu uı iisk iilatı izt1lt' 
~ . 
t'lmPsi ici n hii ,. li k ce bir . . . 
istikraz lP ~lif t> lmis oldıJ .. 

• 
ğu SÖ) ı~rıı11 P ktP-dir. 

.1 a pou lt• k 1ifi"ri11 i rı Çi rıct. 
kahuliiud•~ am il olan tıaŞ· 
ka hir sdu~h dt• şudur; 

Nt~ u!u!Slar d rrıw~i \'C .... 
rı n d e do 1\ uz d e \'i t-ı t iti h\ .. 
fını imza edPnlt·r Cirır. 

~ . 
içinde hulıınduğu ntalı 
mlişklilatta ~· ar<lını t'wır." 
d i k 1 e J' i r ı d c~ u do 1 a y ı C İ il ; . ... 
.bporıya, yahut Sovyt•t 
Husya ile hir ~\'aklaşuıa . ~. c 
oıuka ,· .. ıe i akdetmek uıe 
hnriyt>tiıulP- kalmıştır. 

Diplomatik uıahafıltlP 
l'ivayel ~dıldiğine ~()re. 
hih iik Bl'itunya ihtiıuaJkı • r 
Japonyarıın planlurma ~a 
şı kollPktif bir tflşebbiİ" 
yapacaktır. lugiltere tli
ğer de,·lellcrin Cine uaiiŞ" 
terrken vardım.. etuıek 

•' 

surı•tiyle .lapoııyaııın 01..-,... 
sirl~rirıi akim turaknıa ... 
le rı fikrinıl~clir. Hatta bil 
hapta (/ıuılfln }nııık ibilirtİ 
beklemeksizin ona \' ar(lı"1 

elnwk liizunıu ileri .siil'iif .. 

me~ledir. 

Maarif Mü~ürümüz 

Teftiş için SilifkeYe 
gitti. 

.. ı 
,\Ja ft l'I f 111 İİ tf İİ rii l)l ll 

Nahid Cc·mul Toker dİİ'' 
ı r· üğlı•det ı e\' Vt>I rııt)klf'P e 

de LP lkık \ ' H LPfti~lt~rd•~ 
huluuıucık ii'lt~ re SilıfkCY6 

giLmişl~rtlir. . .. .... ,, 
Bu~· duğuııınza goıt' 

lifkt•<len :oııra Mut, .\rı'1 
1 r•' nı u r "e G ii 1 rı:.u· k u ı ' " 

:ıa ıla ğiılec•·kluıli~ 

., 1 ı · , .,,.,ı· 11 ırkaıuızın, BP ,.t 1 ~ , ;ıı 

zin, llıısıı~i \111h.ı~rnbr.ll•'ı1 ·· ı ı~· lla lke Vİ nı İZİ il 0 ÖOU 
1 

o uııl' 
gelme nh~Za hard "8 

1 .. 
tı\'tHwllerine ·mazhar 

0 

muştu I'. 1 
U ... . - 1ır1t"' za;,ra oıtuwgt• . o ~ . .,, .. 

yoktur. Tiirkiye hirııı k 
.. · 1i r~• liklerine (fofalarca ıŞ d" 

1 \1tJ( 
edPıı llersiu ti nw ıı •ti 

.. ·fcc 
(Hl St)nud~rılıeri ıutı~ 

tlir . 



Türbf isin Günlük Telgraf · 
HAB(ff l(RI 

---
Avrupa borsaları 

18-3-35 dt} k a panış fi
~· atları p ıuııuk Livm pool 
• 10r~a ·ıud .t libı·P. haşımı 
,\ın.-rika llaıııukl.t rı nıayıs 
5 . 

~98 leuırıııız 5,92 i lk lrş-
r·ııı l+>. liıui 5,69 son kanurı 
l.- ı · . 

ı 1111 5 '66 \l ı s 1 f' p · ı !ll u k 
larının akalaritlis ciusi 
ıuayıs teslimi 7,69 ıeınmuz 
le ı · · 
1
. 8 1 ını 7,65 sou tesrin tes-
lflli 7 k'. I' ,56 son aııun les 
ıuıi 7,54 [pper cirısltıri 
ıaıart l ı· . e' lllU 6,70 IU:t\' IS 
le ·ı· · · . 8 ıuıı 6,54 lemmıız les 
hıui 6 5 ·ık · ı· · , 1 ı · lt·şrııı tes ıwı 
6
'52 P*"ıısdir . 
lskenıle~iye borsasında 

99,~ lilıre başına F.G.F. 
~~kalaridis cinsi şuhal Les
,•nıj 13,94 mart ltıslirui 
4 ruayıs teslimi 14,07 tem 

~••uı teslimi 14,23 F.G.F. 
aşıaıorıi ciusi şubat teslimi 
12 • 
1 

•usan teslimi J2,ı t Lem-

l 
.. uı teslimi 12,11 e\'lôl 
esı· · ., 11111 12, ı ı tallaristir . 

lıtanbul borıaıı • 
~ ıg 3 :i5 d~ AfJOU kaha 
161 k k tıruştau 872 kuruşa 
lldar 1255 kilo 800 gram · 

'tr • 
Pa Yemlik 3 kuruş 37,5 

Paru.ı uan 4 kuruşa kadar 
167 
t loo , buütla v sel'l 4 
•ur " ~ 

uş 18 paratlaıı yumu-
Şak ' 

4 kuruş 34 ıwradan 
''•aı ı ' 
1 

1 Ul 4 kuı· u 8 ı•ara -
' ar ~ 
l· 1 

4 kuruş J ı paraya 
ctcJa ı· k ' ~ s l r u 5 k u r u ~ 27 5 

l'iirad ' 
l ara 520 ton, fıııdı~ ic 
Oflıb l • 

,.. ll 46 kuruş 20 pa -
ctıia 

1~ n 47 kuruşa k~ular 
lc., so kilo, kt1 1wk 3 kıınış 
ru1 120o kilo, cakal 10 ku-

Şla • 
L n 11 a <l P t, ~ e d i ı 20 
'111·,ışt 
l2Qo arı 2 adt~ l, kunduz 
la~ ktıruştaıı 1 udt-' I, por 

rtışu 340 ~uruştaıı 3:l5 ku 

2100 
kadar 48 adel saıısar 

Şet kuruştan 220 kııru
SJıı ~"dar 97 a ıll'l , ıi 1 ki 
~~d Uruştau 625 kuruşa 

ar 2 ı 4 17 e!deı , tavşan 
' kuru~tan 1125 utlf'l , •r ak 
Qd_., 1200 lnı·uştan 4 

la" ' Zerd~va 2350 kuruş
i~ adtıt satılmıştır • 

ıııa 1 J-35 ele i lır<acal ol _ 
lHŞtır . 

-·----·-----
Hö~ıtçi (czane 

ll>,.t''• Akşam 
K Ecza nesidir. 

YENİ MEl\SIN :.?1 

Venizelos ve 
Balkan anlaşması 

Prağ'da çıkan "~arod 
. 11 ı· .k . l._• nı oıtı · a,, gazet~sı, ın-

nan isyanırulan bahseder
ken ordunun siyasaya ~a
r·ı~ılığı her yerde vazi ye
lin kiHülPşurnk lt~ oltl u ğu

ua işartıl etmektedir: 
Yunanistan Balkan Hn

laşmasıuı, ancak bu giin 
\·uııauislJlt İ~lidar mev· 
kiiıule buluuan kahine 
~ayPsinde imza ed~bilmiş
tir .. \ .!aşma, hu giiııkii 

sınırların muhafazası ve 

Mersin 
Piyasası 
•••••••••• 

K.G. K. s. 
Pamuk ekSf>I'~~ 44 
lanP 43 
Kapu malı 40 
K<rlacı parlallı 38 
f ane çi,;(icli 2-37,5 

1 \' f!rli t) 
., 
~ 

~usam 9 50 
Fasuha 

"' 
9-5 

Nohut 4 25 
\fercime" 8 
Ku~ \'~rui 

emniyeti iizerine müessis • · 
Kum ıları 

hulurıtt\'Or,ıu . 

5 
4 

50 
50 

. C.-hik 
Fakat , Eg~ deuizimle ·T 

1 
( C k 6.75 

. \ u a u · n ro va 
bır malırt'C alamı)·an Bul- \ 

1 1 
2 87 

. • ·"' nat o garıslan buıulan memnun ~, 
3 

30 Acı cttkırclek içi 
dt-ğild i ve bu seb~pten • 
dolayıdır ki anlaşmaya Toz şeker 38 25 

100 99 girmedi . Biitün bu . işte 
en c111laşılmıyan nokta ise 
şudur : 

Eks~riyt>llt~ Fransız ro

ltahv~ 

Cav . ., 

Kalay 
Bahar 

240-~ao 

ı 90 
90 

litika 111 gören Veniz~los Arpa .\naclol 
acaba niçin hu anlaşma- )> Yerli 

3-37 ,5 
287,5 

yet ıuuhal~fol ~·li \'Ordu't . . 
Hitler yine konuı • 

mıya bafladı 
4ıı.e.•• •• 

Pirine 
• 

Kara biih~r 
Nişadır 

.llısır tları 

15 
85-86 

16 

-Birinci sayfadan devam- Çavdar 

2-75 
2 50 

~ilalılanma hususunda· ::.::,~·11 · ' 20 1...ira 40 K. 
ki ulusal hakimi~·eı hak- • ,, ~cn~hi 23 Lira 
larrnıu iadesi, biiyük bir • • J) c;uvalı 20K. f>O 
devir.tin. çiğnmımiş olan Buğday v~rli 2 &O 
hiikiiuırani haklarına kar- Limon tuzu ·jü 
şı gtıreken hir tavizden 

Sabunsafı z~ytin V. ~5 5 O 
haş~a hir ş~y tf.,ğildir.,, ·~:ı 

,, ikiuci ~ 
Giız~le lJildirıueni, ken 

disiutt 15 şuhattaki gibi , 
Fr a usa \'e i ngihere ile 
lıal:\ koııuşmı~·a amade 
olup olm:.ulığıııı sorurıca, 

fiiller şu cevabı vermiştir 
" - .flükiimraui hakla

rına lamanıami~·le s1ıhip 
buluuau lıir tJ~vlel mcth
tl u l h" kla r sahibi bir dr.v-
lr.lltH• co~ daha 

• 
zivade .. 

ko11uşnuya girişmeye mii
lenHl)'İldir.,, 

Uitler söylediklt~rini şu 

söılerle bitirmiştir : 
"---Hen Alman\·anm 

"' 
ask~ri hakimiyPlini, banş 
davasnu tarıı ve azimka
rau~ bir tarzda ko-rnıuak 

için iade •~llim . 
[luslar aras111Ja iyi ge

çirıuwyi temiıı içiu yar
dıuıınıızı lt-klif edi\·orum. .. 
Almaıı ulusu savcış ara
nu~or. Onun atradığı hPr 
kes aras•uda h<ık bir~iği

dir. lşt~ bu kadar.,, 

incir 'O d~u l l 

i rıct~ Kepek 
Kalın )) 2 

Borsa T aljrıOın 

lıia11bul 

Tiirk ahu mı 956 

islt~rliu 595 -50 

Oolar 79 -77 

Frank 12 - 06 

LirPl 9 - 58 -50 

~----------------... 
YENi MERSiN 

= 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone~ 
Şeniti? 
Senelik 

Allı aylık 

Üç aylık 

Tirldye 
için 

1200 Kr. 

600 

300 

Hariç 
için 

2000 Kr. 

1000 

500 

Bir aylık 100 yoktur 

Glbaü ıçmİf aayılar 20 Kr. 

S.\ YF.\ : ö 

1 l i N 
Ticaret işleri Umum Mü~ürlüğün~en : 
TiirkiyP- Ciinthlıı'h't1Li H t~ Sosvalisl Sov\·et C~limlın -

.. .. el .. 

riy~tlt·ri illilrndi Jliikı)meti :.ara~ııula nktolurıan Ticaret 
ve Sey rbwfa in HllldhP.dena nwsi lıii kii ıulPrirn') gUre 
e\'Vfllce tf'Scil nclilmiş olan vt~ Tiirkiye'tfeld .,ubcsi 
(Soyuz ru~rl eksport - N~fl SPrıdikat) tesmiye olunan 
miit•sses.-ııiıı Türkiye IJmnnıi VPkili haiz oltluğu sn
lahiyel~ binat1 11 IJu kflrre miir•waatLı şiı·ketiıı ~ler,:,İn 

vrkili ha~· GPorgiy Olasayt\fe verilm = ş olan Vek:'\l et 
miiddPtiııin 31 Birlrıci Kfıuura 1935 larihiuA katlar l P lll

dil edililiğini hiltlirıuiş ve latıuı gelen Vl'Sikal ırı v.•r· 
mişlir • 

Ke~· fiyt>l ka111111i hiikiiıult·re ll)/lUıı göriHmiiş ol
ma~la iH\ıı olunur. 

içel Tapu Mü~ürlüğün~en ; 
llersirıin ih5aniye mahallesinde vaki taraflar sağı 

llehnwt oğlu Tımıırcu llustafa harıP.Sİ solu Hasan 
oğlu Muhnwt ha nesi arkası Hasan hedd vaki ha rıesi 
öuii tarik ile mahdut hir hap lıaııe Siileyman karısı 

Fatma ve kızı Sakiue ve• oglu isıuailiu cod vt~ baba· 
larmdan iilad~lerine intikal etmek snrt'l.ile senetsiz 
olarak tusarnıflarmda ikP-n 325 SPntısirul~ me~· aru•ıle 

ve sur~li gayri resmiyt'dt• )lelımel oğlu lımıırcıı llu"' 4 

lafaya sallıklaı·ından bu kerı·t~ tescili için ıuiir~ır. .rnl 

edilmiştir . ~fozkt'ır hanenin ka~ılı lapuda m~vcııt ol
madığırnlan Larihi ilamlan on giiıı soııra m·ıhalltrn ke
~;r ~·e tahkikatı İ<~ra lslınacağırnla11 tasarruf iddiasın -
da lmlu11anların •lairP\'P miirac~atları \'t!Valıut kı · ·if . . 
gtiııiind~ malıalliıuh~ hazır hulnumahtrı ilan oluııur . 

Zayi Depozito Mak~uzu 
829 No. Vt' 27 - 7-933 tal'ihli lu~yaıın~ınH'YP ait 

60903 "'ur·uşluk dtıpozilo makhuln ıa~·i r.tlilJiğindr.n 

yenisini alacağııuızdaıı c kisinin hiikmii olmatlığı il:\n 
olunur 

Kurınlu~ TicarPtlıallPSİ • 

PiYASANIN: 
EN BÜYÜK. 
EN UCUZ 
EN SON 

Moda Eşyanın Yerli 
Ve Avrupa çefitlerini 

Ferit A. çelebi 
Müessesatında bulabilirsiniz. 

Fiyatlarını tetkik ediniz . 

Birinci tahıit pefin (iki imza ile) 
iiç taluitlede veri lir . 1-1 O 

• . . •••11• 
ıe h:ı~ ii hay 11 .• cı Ft·hnıi~·~ miiraca:ıl tıdiııiı.[I 

~· --~---··-(i 



------~-Y_EN_l_M_E_4R_S_IN~2_ı __ ~l_A_R_T~19_3_5 __ P_El~lŞ~E-4~-B~E-----~--'~-------------""' SAYFA~ 4 --·--
-Ti F EREZ • ~~fill~li!llmli!lli!lli!lfi!lli!lli!llm'~ 

SAGLIK. ~ ~ 
ECZANESİ inli llalis, temiz undan mamul 11!!.J 
. . . it=! günlük, ince , taze ffi!J 

Mersın ,:~~'.~l~\İ cı:;.'.:,:~~dır 1 Şehriye ve Makarna fifil 
., inli Çeşidleri yapılmıştır . ' ~ 

lıhht)P, Yedi ve A\- ~ Bayram münasebetiyle kilosu 20 kuruşa satıl- 11!!1 
rupa nıiislalızer:ııı hu- ~ maktadır . 

lunıır . ffgl Fırsatdan istifade ediniz . im] 
• • lftll Mersin : Şaşati Biraderler makarna fabrikası 

L~ 4 s iın) 
••••••••• « •••• lm)@ıj@!J@IJ@!J@Uilll@ll~ii!l@!J~@!Jfim i 
: Y • M . M " : 1 ı enı arsın atuaası : rE3~E::~=::3~E3 ı 
• .. ıı·th . • 
• muce r anesr + B .. .. k T 
: Eskimiş, parçalun-: ~ U~U ayyare ~ • • p· . 
• uıı~, r~ı·sudtı kitapla- • ı ıyang,. OSU 
ı rrnızı ışe yar:ıuwz de-~ .. 

: ye aııırnyıııız. birgiiıı ı !~ On Sekizinci Tertip Beşinci Keşide nı 
• size l:\zını olur. Kitap-+ · 11 Mart 935 tarihindedir. 111 

•!•ı lf J ····~ ~ • arırıızı, < e ter er1111zı, • .. .. . . • 
• .. . . . • Buyuı{ ıkramıye 
• mncellıthanenıız~ ~ön-. • 
• deriniz. • L 30,000 Lıradır . J 
: HPr run·i kitap \'e : Mükafat 20,000 liradır. 
: defLtııler şık, zarif ıue: a e: .... •IEZ3E3--=3e:::3 D 
• lirı ve ~ulla111slı ola- •) 
: r:ık ciıleuir. . : imlllUllURRBlDIUIUillRllfBmmlHn• 

!••••••••••••! 1 F'OTO GUN 1 

Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti· 

yorsan Tayyare Ceıni
yetine aza ol. 

1 Singer Kumpanyası Civarında ~ 
1 FOTO (IÜi'i , ff,.r ıliil'lii noksanlanııı il 
ıı i k ııı:ı 1 <'ılı•ı"'~ fon 11 in hiiı ii ıı ~ ı ·ııi 1 i k lel'il" i~~ 1 
1 lw~laıııışdır . ıt= 

İstenilen şekilde fotogrollar ~ 

1 

1 
alınır . Ağrandisman, yağlı boya , 1 
renkli resimler yapılır . 

Erı ıııii~kiil fW~t·rıtl zt~v:ıcl hilt~ nıfH~ınun 

§ •·ılılir. Dii~iiıı, Bulo. gurup fotoğrcıflan Çf•kiJir. ~ 
ı E~ki vr ZPdPIPıınıiş foıograftar yP.ııidt·rı ~ = vapılıı· . 10 •o ~ 
~mıııııımmıımuamı, mımımımmıım~ 

Mersiıı Ticaret ve Zahire Borsası 
20-3-935 Çarşamba günÜ borsa satışları 

ıtıalm eirısi 

Buğday yerlı Y 

,, '' 

Nerenin Mab~ulu 
Olduğu ŞEB AİT MIK.TARI F . I 

::~ooı K.2 '!2~~o 
15000 ~ 22.flO . 

Osuıa 11 i yt~ v:ığoııda 
v .. y~iye ,, 

T~Qk·y 

l1RA4f 
~~BANJ<ASı 

., 
•• 

'~v - ~ ~~~ 
/~aı~ 

.DAoA 
BiQiKTiREN 
QA~T-i;Df;Q 

~~~KAYA-DEL.EN ı, 
tffe) lv.1ENEA SUYU 
~~ 

1 
Sıhhat ve içtimai M~avenet Vekliletinin bu suya ait 

:Ji ' T AHLIL RAPOR. U 
~ 

Gföliniiş : Berrak 

~ 'ı 

I
~~ RKeonkkl

1 

; Renk si ı 
: Kokıısuz 

Tadı : Ll'ıtıf 

Koleviyet ( 100 sm J suya sarf olunan 

No. ı O Hrı mibtarı) 02 sm 3 

Mecmu serti ık dertcesi (f ransız) 1,5 
Uzvi maddeler için sıırfolunan müvel· 
lidılhumza litrede 0.40 Or. 
5lilfat ( Sö 4 ) , 0,0033 Cr. 
Klor ( CI ) , 0,0074 ;JJI 

ti Teamül : Mutedil 
~~ 

Nıtr'lt ( , o 2) , 0,0010 
Nılr ı ,, Yok. 

Sılılıat ve t('rıHNiııizi daima 

• Plrw~k İt•İıı istika nrnt Ecza rıesi la raruuhııt 
4 

imal t•ttilt~n lrran ~lıısa Kolonya~mı knl-
h\ rıl UIZ. 

Yeni Mersin Matbaası - lllerıi11 


