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Denizciler- Atatürk anıtına çelenk koydular 
Cumuriyet anıdına gençleri 

miz çelenk koydu 
Deniz antrenörü Mersin gençlHriııi pek beğendi 

Türkiye yiizme ve deniz 
sporları birinciliklerine iştirak 
etmek üzere Mersin idımın 
yurdundan on kişinin İstnnhu
la gittiğini yazmıştık. l\nfile ile 
giden özel aytarıınız111 sevindi
rici telgrafını aşnğıyn ynzıyo
ruz. 

İstanbul 16 (özel aylarımız 
dan ) - Dshn~istnsyonrin istnn 
bul sporcuları ve denizcilik 
heyeti üyeleri tarafınrlan kar
şılanan Mersin gençleri misa
fir edilmişlerdir. 

Deniz antrenörii gençleri· 
mizi vucut ve kabiliyet halta 
mukavl'met itibarile pek be· 
yendiğinden, tnın hi r fil aka ile 
gençlerimizi iiç giiııclen beri 
fasılasız olarak çalışhrmnkta 

ve bir çok teknik usuller öğ

retmektedir. 
Antrenör ayın on yedisinde 

yapılacak Tilrkiye yiizme birin 
cilikleri yarışında Mersin genç 
lerinin bir kaç birincilik ala· 
bileceğine kannııt getirdiğini 
söyledi. 

Sporcularımız ayın on be-

n ~ 

Mersin ~porcıılurının çelenk koy-
duğu CUMURlYBT nnıdı 

şinde lnksiımleki Cunmriyet 
anıdınn toplu bir halde giderek 
merasi ınle Mersin idman yur
du namma hir çelenk koymuş 

lardır. 

-------· ~----- . - -
Bir evde altin araı1t}7 0l' 

Altlnların oturanınmı gömdüğü yoksa evvel
denn1i snklanrlığı inceleniyor 

Nüzhetiye mahallesinde ya 
nık mektep karşısında giril 
ınlibadillerinden birine verilen 
evin alt katmda ufak bir dük
kAna benzer bir yer var.Burnsı 
65-70 yaşlarında ihtiyar bir 
gi ri tliye oturması için nrnvak· 
katen verilmiştir. Bu adnm 
tek başına burada oturur. Ek
ser geceler dükkanın önünde 
Sokakta yalar, fakir ve kimse
sizdir, biitiin ınnlıntleli ona 
acır. 

iki gün evvel gec(hu ihti
Yarın meskeni içinde'_bir şey-
ler yaptığı 've yeri kn1..dığı bek 
ci tarafından görOlmüş. Bu hal 

den şiiplıe edilmiş ve ne yap· 
hğı sorulmuştur. İhtiyar evvel
ce bir şey süylememek istemiş 
isede bilalıara buraya para 
gümdüğünii ve onu çıkarmak 

istediğini sliylemiş. Bekci bu
ranın gece kazılmasına mani 
olmuş ve işi emniyet dayresine 
bildi rınişti r. 

Diin Maliye işyarı \'e poJis 
bekci huzurunda burası kazdı
rilmağn başlnnmış on İııgi liz 
heş 'l'lirk alluııu bir mikdar 
gilmiiş tork ve Yunan parası 

ile <>ski metelikler bulunmuş 
tur. Kazıya devam edilecktir. 

Gözne yaylasında 
Verilecek ten1sil dekorları dün gitti 

)8 Pıtzar günii gözne yayla 
fllnda Hnlk evi temsil kolunun 
\1ereceği kır temsili için hazır

lanan dekorlarla birlikte orada 
Yerin hazırlanması için kol 

Uyeıerinden bir kısmı dilıı 
tözneye gittiler. Ve diğer üye 

lerdt> lıugün hareket edecekler 

<lir. Göwe yaylacıları \'0 cıvar 

köylüler bu hafta tatilinde iyi 
bir gün geçireceklerdir. Halk 
evinden diğer yaylalarında 

bundan malınım bırakılmama

smı dileriz. 

l l{oııyada baraj tızmanı D()}{tor 
1 Graner bir diyevinde 

İnsanlık, ve tarih Türk ulusunu tebrik 
ediyor demiştir 

Koııya 15 A.A - Konyn il 
haylığmca yapılan davet üze
dı~e Konyaya gelen ve yapıla
cak urajlann projelerini hazır
Jaınağa yökeııen İsviçreli baraj 
ve su mütehassısı doktor Gra· 
mer diin meıııleketiııe dönmUş 
liir. Mülehassı~ kemlisile göl'ü· 
şen bir muharririmize duyuşla 
rını anlatırken şunları sfiyle -
miştir: 1 

Türkiyeye üncede gelmiş 

tim. Çok harıkalar yaratan bü
yiik şefiniz arsmlusal hüyi1k 
bir şahsiyettir. Bugün bütiln 
dünya içinde bulunduğu en 
sıkıntılı devrede bile onun ya
rattığı harikalarla meşgul ve 
ona hayrandır. Vilcude getiri

len büyiik ve değ~ri ölçülmez 
esorleri şahsen derin bir hay
ranlıkla gördüm. insanlık, ta

rih Türkulusunu tebrik ediyor. 

Bulgaristanda 1 C. H. P. 
Ruınenler nleyhinde 

göRterişler 

Bükreş 15 A.A - Romen 
ga1.eteleri son zamanlarda Bul· 
garistanda Dobrice adı attmda 
faaliyette bulunan teşkilatın 

Romanyaya karşı tertip etmiş 
olduğu gösterişler ilgisile şid
detli yazılar yazmakta ve bu 
düşmanca duyguların Romen· 
Jer üzerinde gayet fena bir 
etki bırakdığmı kaydetmekte
dirler. 

Musolini 
kabul ederse 

Londra 15 AA - Royter 
ajansmm ü~rendiğine göre 
lngilterenin ltalyadan Habeş 
tnyişleri planını dün Fıransa 
hiikOmetine verilmiştir. Muso· 
lini bunları kabul ettiği takdir 
de Fransa ve İngiltere Habeş 
imparatorunun muvafakatını 

elde etmek için nufuzlarını 
kullanacaklardır. 

Laval italya dalga 
siyle ve Edenle 

görüŞtü 

Paris 15 A.A - Laval bu 
giln 1tntyan delgesiyle mütea
kiben F..denle görüşmüş ve 
gazetecilere yarın 1906 uzlaş
mnsmı imzalamış olan devlet 
terinin uruntaklnriyle bir top
lantı yapılar.ağmı söylemiştir. 

italyada 
seferberlik devam 

ediyor 
••• 

Roma 15 A.A - itaı.<a hü
kumeti dışarda oldukları için 
veya diğer sebeplerle henüz 
silah altına alınmamış olan 
1911, 1913, 1914 doğumluları 
silAh nıtına çağırmıştır. 

Genyönkurul toplantısı 

İstanbul 15 A.A - İstanbul 
ilyönkurul kurağmdıı belli top
lantısını yapan C. H. partisi 
genyönkurulu parti işleri flze
rinde görüşmelerde bulunmuş 
ve kararlar vermiştir. 

Tüze Bakanlığının ha 
zırladığı yeni bir 

kanun projesi 
Tüze Bakanlığı, bakanlığa 

bağlı hükilmen, genel savaman 
genel savaman yardımcısı, sor
gu hilkilmeni ve işyarlnrımn 
izinleri ve devamları hakkında 
bir kanun projesi hazırlamıştır 

Bakanlık bu kanun proje
siyle tuw azadmdan faydala
namıyan hUkilmen, genel sava 
man, genel savaman yardımcısı, 
sorgu hükümeni ve işyarların 

yıllık izinlerini tüze işlerini 
ahkoyınıyacak bir şekilde sap
tamış ve tuze azadmdan fayda 
lanmıyanların hangi zamanlar 
da ve ne şekılde izin alacakla
rını ayrı ayrı maddeler halinde 
göstermiştir. 

Genel nüfus 
Sayımı 

20 BirinciT. 935Pazar 
günü ıneınleketin her 
tarafında yapılacaktır 

1 Nüfus sayımına esas ol
mak llzere Belediyelerce bü 
tün binalara numara konulmak 
tadır . 

2-Numarasız binalarda otu-
ranlar hilkumde haber vermeğe 
mecburdurlar. Oturduiu bina 
numarasız olduğu halde ha
ber vermiyenlerle bu numara
lara bozan ve ailen ve kaldıran 
lar için para cezası vardır. 

GENCE MEKTUPLAR 
inanmak • kanmak 

Genç! . Dün senin Ceyhan
dan gelen telgrafını gazetede 
okuduğum zaman bilmem ne
dense gözlerim yaşardı. Gurbet 
ellerde hatıla düşmüşsün. Giln 
lerce kendini bılmiyerek yat
mışsın. Sonra lıiı· doktor - İh
san Şakir olacak • sana bnba 
şefkatiyle bakmış baş ucunda 
santlarca beklemiş ve seni aya 
ğn kald1rmış. Buradan koşarak 
gitmek, o hazık doktorun ell•\
ri ne sarılmak ve ona teşekkUr 
ter etmek isterdim Şeref. 

Mektubumda genç diye baş 
ladığım hald~ Şeref diye hitab 
ediyorum acaba neden diye 
sorma Şeref ! . 

Hani bilirmisin?. Söz ara
m11.da kalsın. On sene kadar 
oluyor. Çiçekli, bUlbilllU ve 
kumrulu evinde seninle baş 

başa kaldığımız zaman gizlice 
birbirimize itiraf ederdik. 
Gençlik bize yan bakıyor. Eski 
sağhk, eski dirilik gidiyor diye. 

Çok ilerisine varamazdık. 

Sen gramofonu kurar ve ona 
söyledirdio. 
Geçti gençlik geçli bir rOya glbl.. 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
Bu söylediş sUktltu ve ge

çen gençlikle aramızdaki boş· 
luğu doldurmak içindi. 

Aylar, yıllar geçti. Ben soy 
adımı kafama uyarak akbaş; 

sen kalbine ve sevgilerine da· 
yanarak genç koydun .. 

Şeref. Fakat 1..aman durmu· 
yor. günler, aylar bir şimşek 

süratiyle ilerliyor. Ben bana 
bakdıkca geçen günlerimi ta
hııssiirle anıyorum. Umarım 

sende günlerce yattıktan ve 
sekiz saatta ayağa kalktıktan 

sonra alnında ve yanaklarında 
ki buruşukları ve dizlerindeki 
dermansızlığı his etmiş ve acı 
duymuş olacaksın. 

İnan arkadaş! Bunda kaba· 
hat ne senin ve nede benimdir 
Yel hıziyle uçan insafsız sene· 
lerindir. 

Şerefi senin ve benim gibi 
nice adamlar varki hala kendi 
terini genç sayarlar. Kafaların
da hiç bir bilgi olmadığı h~lde 
her şeyi bilirim sananlar ve 
bilgili geı;inipte şurada,burada 
fos fos atanlar ve öğ'ilnenler 

gibi .. 
Yine sen arkadatş, ne seni, 

ne beni ve nede başkalarını 

ayıpla 1 • Hayatda yaşayanlar, 

yaşadıkları mUddetce aldan
mak, inanmak ve hatta bile 
bile kuıımak mecburiyetinde 
dirler. Bir şairimizde öyle de
memişmi idi. 

Sonu ikincide 
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.---------------------~-------------ıl ' ~--..-.....----------~~~~---~ Patlayan gıöz Rizede Adliye vekaletinde de· 
vam ve mezuniyet 

Layihnsı 

Saç bitecek. Ne 
Sandın saç 

YAZ\N 

B. Kulaç 

lstaubul gazrtt'lr.rindr.111 
hirirıde gördüm. 

llir diş doktoru buldu-
ğu ilaç sayesi rıde çı pi~ k 
başuula liiy hitiı·miş tiiy. 

Rflsmide var·dı, hir 
a\·nenin Cinliru~ olurmus 

r • 

hiLirdiği tiiylere hayran 
hayran bakıyor<lu. St~viıı· 

cin verdiği bir iç sızısı ile 

lıa rış kaha rnıı~ki tleğnıe 

lıoruıla r nice ha ha hirnH
ler hu kurulu~ hu ka
barış ~arş:sında fındık 

faresi hile olan : aı. Laf 
tlt>gil güı·nıpJj idiııiz. 

Tulmf huluıaclını, ~:ı~

nıattrnı. ha~· n·t hile elmt•
diuı .. 

yırtılan surat çay kurutma fabrikası 

Kahire giizellik kraliçe 
1 t• r i si m d i c i r k i ıı l i k k r a l i c e • • • 
si olmuşlar. 

Kahi rede güzellik k ra. 

liçtısi srçinıi ~·apıllrke11 

nıusal.Htka sonuna kalan 

iki giizPI ~lısırlı krı lwkrm 

lıt~~· etinin karşısma '}ık . 

matları ev n~ı c< Jwr ha itle 

kıskancllk saikasile olacak 
• 

1\ııkara, ı 3 «KlJHUN» 
Ta rına lw kanlığı miile

hassısıııın, Bize ve hava
lisiııdt~ )' r.liştirilen ~a) lar 
lıakkanda yaptığı Lelkik
lerclen sonra v~rd i~i ra
por üır.l'İn~ Rizede hir 
çay kurulma fabrikası le· 
si~i kararlaşunlmıştır. 

A11kara, - .\dli ye ha. 
kaıılıgrnda mPmurlarm 
cb~ vam ve 111P.ıu ni yelleri 
hakkında yt•ııi lıir proje 
ha zırla lll \"Or. . 
Liman Haberleri : 

Yelkenci Vapuru 

tl11u cltzla k. cas cavlak, 
cırcıılla~ bir basla lİİ\' 

Akha~la ht>rkrs ~ibi 
~oıı it•adı oku uı ıışlu la hii, 
rıt-Lt•k im Psk i pazarında 

gt·lişi glizd ~wrpilnıi~ lıur-

aralarırıda bir dil kavgasıua 

Bu fabrika Hiz~ çayları-
11rn staut.Jarize edilnıP.sini 

tr.nıirı edecrk ve hu su 

reli•~ dışa rılan nı em lekde 

'l'iirk haıuhralı Yelktın 

ci vapuı·u iıılıisarh\r icla 
l'PSİnin lu1.u11u ho~ahmak 
ta •lır . 

• • 'ıi J 

hitirmek lafla olmaz, <(sac-• 
hlar hal'İc» hlitiin acun 

• 
sakirılr.rinin gf>ıii aytlın 

'-' . 
olsun tlt•nu~~ gr,rek. 

Hem biiliirı :..cundaıı 

hize ne şu ~lrr~inde bu 
icadan yaptığı a~isler·i sa~· 

mak kafi tleğiluıi sarıki?. 
llic korkmadan hic dli-• • 

şiiunıedt>n, icadı 

ıgazelenin gii11Hik 
on misli artmıştır· 
Ct>ğİm. 

yazaıı 

satışı 

diye-

Ne idi o, ~tersinde ne 
kadar çıplak başlı varsa 
lwpsinin r.linde, cebinde 
hu gazeteden bir tane 

vardı. 
Hir saat geçmrJen bu 

g.azeleden ba) idt~ bir tek 
kalmadı bir lt•k hile. 
H .. psi satılımş kaparım 

elind~ kalauş lnlaaf, garip 
acayip, sanki çıplak çır
çıplak, pas parla~ başma 
gazet~Jeki iki kumpas 
yazıyı SÜl'iince Liiyle.rıi

verecekrui~, yalrnLda giir 
~ara, lapiska, kumral tu
tam ıutam saclar sanki • 
1ışkıracaknnş gibi. 

mil buya. hem nP.-
ye olma ıok i : matleııık i 

ieal edenin çıplak başı liiy 
lenmiş, haşkalarınrn neye 

olmasın? .•. 
1\yui gün Y ~ui Mersin 

basımevirıdeJİZ. Ak baş 
Lohnğuna öyle Lir ku . 
roluş kurulmuş Ö)'le ka-

BB11Ce Mektuplar 
inanmak - kanmak 

8\r:lnci sayfadan 1lrtan 

inan Haluk! ezeli bir 
şifaöır aldanmak ... 

inanmak ve aldanmak in-
88nhğın iki sevgiJi dostudur. 
Bu dostlardırki hayatta bize 
kuvvet verir. Metanet verir ve 
en acı günlerimiztle bizi oyalar 
Sen buna kan ve inan Şerefi.. 

F. A. 

d a • • ş )" a ) ı g ırı l il rı 11 c la 11 

dalıa karı~ık nıasarım üs
lii ntle . amma c•n üstünde 
mahut gpzete sırtararak 

d 11 ru yontu. 

Vay .\kbaş vay, sen
clenıi liİ)' leıınwğ•~ hasret 
cekt-11 ha~rr l:~slı gözli 

• t' • t 

~aşlı çıplaklardaııdın ha ... 
Bu kuruluşurıdaki, hu 

•·~siz kaharışıudaki hık .. 
mel, içi giileıı gözlerin
d•·k i parlak ve keskin 
bakış ~· iiziiııtfold ımynuk. 

ların hrle onun kıvra mşı 
ve nihayet g*·riltrn, ya~· ı

lan bir tiirlii kapanıp ya
pış:ınta) an dudaklarmıia
ki lPhrssüıu, IH'p, lwp, 
lwp lİİ~' IPıırut'k hasrr.liııi11 

ica l dola\ ısil~ verdıği 

llf'Ş'• tl~n iç gu ıkla)' tcı 

sr.viııt;lP-n g•·li~·or cl.-ğilnıi? 

Sokulı,uıaı 

-- Ba)' f1Ülron, sevimli 
Akbdş, irıkara lıiç yellen 
me nafile ,·oru lmatla. ., 

Sessiz dinl~yortlu. 

-- P.-k açık olan şu 

SP\İııciıı sdu~hi t;ıplak 

başımla li'ıy hilt'cP-ğine 

i11a11tlağ11ulan Öllirii değil
nıi~ dedim. 

- C+~v~•lwn lahi ya ,,.. 
~autlmız. arlık basımda . . 
liiy hitece~ hana çıplak 

başla .\khaş tlİJeuıi~rcek
si1ıiz. Hende sizin gibi o 
çıkacak giimrala ve ha~· tl

ltcı kara suclarıma omliil~ . 
yaptıracağım. 

nalclt düşiindli, durdu 
tliişli nd ii, d itş li nd ii. .. 

Ve hirdeu buna dörw
rek. 

- Sac bitecek ne san· 
• • 

dm sac. • 
Yine sokuldum. 
- Bay Akbaş saç de-

ha~la ıuışla r. 

Gillikce siılt.Jetlenen lıu 
• • 

k:ıv~a yumruk, teknw, 
t>kat, silleve dünıuü:oı ve . . 
nihayt~l hoğaı boğaza dö-
j.tiişeıı hu gtizrllik kraliçe 
leri kan ı·evarı k~irule av-. ., 
rılnuşla r. çi faitlttki artık 

lıakem ht'yetinin karşısıııa 

tle~il tabii haslahant~yt' 

kaldırıl maşlar. 

Birinin gözü patlamış 
siirıruüş ötekinin ölürıcey•~ 
kadar izi geçmiyecek su
retle yiiziinde tırmık sı

~· ırırıtalan hasıl olmuştur. 

Zavallılar bu giin çir
kiıılik kralıçr.si derıuH~ğe 

la,· ıktırlar. . 
Gemi Yapabilmemiz için 
lstanbul, --

VP. lı:ı \'uzlar ~ fiıu'l~•; si ıw 
lmğlı Kasımpaşa onarana 
ha vuılarırım ve fabrika. 
larrnın gemi yapıuağa 

elverişli bir hale gt•Lirnıek 
için bir rapor hazırlandı. 

Hapor Ekonomi bakaıı
lığına gönderil.ti. Haportla 
yapı orıa rnı a ·u~ hav u ı
la nıa saypalarının indiril
nwsi dt~ göz öniirnlt~ lu
tuhlu. 

ğil evv11la tii.v hilc•ct~k 

ana L ii ~ ii gi hi L ii y. 
Biisiiiıki o hİl\'iİ\' t>Ct>k . . . 

biİ~' İİyPef'k gii11ltH', a)'lar, 
ve rıilıa~· t~l )· ıllar gt'çrcek 

gf>çecrk .. ünıiir liikt>rwct·k 

ve ııihavet sac olar.ak. o . ~ 

zaman SPll .•• 

Akltaş elile ağzuur ka-
padı soğuk bir iirperme 
geçir..ı·ek ~' fH·irıden f1rlatlı. 

Sokağa açık havaya, hol 
laavava ltkanmanıak icin 

~ ~ 

koştu, çıktı yahulla nç&u 
gi Lli. 

cav :-iokulmasınrn ö11iine . . 
~Pçileet- l l ı r. 
B!ğer lar:.flan Ekouonıi 

hakarılığı da Uiıe ve do
layırnla yetişen çayların 

kalitesini \'iiks.-hmP-k irin 
w • 

l••dkillP.r )'apma~lacltr. 
~1ttmlt~kP.ti11 başka mm 

laka larrnda da cJa y y~tişft 

lirilip )eLişıiriluıiyeceği 

ayrıca araşlırılacakıır. ü 

ı ı ii m iizdek i nıt! vsi mele 
cay .-kinıi11t~ co.k ünem . . . 
veri lttcek lİ r. 

Nöbetçi Eczane 
_,.,._ . 

Bu Akşam 
istika met Ecza nesidir. 

Sofya Vapuru 
Aluıaıı h:ın,Jıralı Sof~·a 

vapuru devlet <l~mir yol
hırı ve lednwıı cl.-ıuir 

ve raylaruu l>oş ıllnıağa 

clevam elnlf'klt~ ılir. 

lemalik Vapuru 
IJidivi kumpa11yas111a 

ail lngiliı bantlıralı z..,. 
malik vapuru dliıı gP.1-
miştir. 2000 haş koyun 
alnıa k tadır. 

Kanteko Vapuru 
Yunan bandırah Kan-

teko vapuru hoş olarak 
Lima111mıza gelmiştir. 

llnbulıat almağa baş ... 
lamışıır. 

Barış Kuran bir varhk 

The Christian Science " Manita ,, dan 

Yazan ; ı. H. Walton 
Bu inıkaıa son ıaıuan- ) Yuııanistan çok alakadar"' 

larda bir tehlike telakki dırlilr. il ç hiri!'i hulga
eclili,ordn. Zira ..\lıuanva ristaııa bir iklisal iktisat 

~ . 
11111 misali önd~ va rdt. 
Fakat bulgar elı.;i~iııin söz 

linı~11111ııı l.ttminiııtleu ba~

k:ı!ilıli:t razı clPAiller. Bul· 
garistanııı Atlalar deuiıiui
i 11111 t-si lı u sus 11 ııcl a Tiir .. 

ltıri Ankaratla ıyi bir l~

sir; yapmak ıau geri kal
ınanuşlır. 

Bulgari~l:ı ıı, bir çok 
tlt~Vlt>llt•riıı ıuulava~sıllığı-
11a rağ · rn~n, ~··nıli Le(~l'İl 

kiye hassaslar. Bulgarlarıu 
kuvveti~ :ima111 kt~rıtli .. 
leriıu~ leuıi 11 h·se hhiisii • • 

si yasPl iıı<l~ ıaııısir kalıyor. 
Taki islt~klP-ri \' P-ri11•~ !!P.-. ._, 

liııcC)'e kadar Bulgarista11 
Halkan a ııl:ıntıııa ~irmi y ~ 
t~P.ktir . 

l\t'stui Uulgaı.·islaıı lıa 

la Adalar deniıindt~ bir 
ıualır••c istemekte devam 

• 
edh·or . ., 

Gayri resmi Bulgaris. 
lah ise, Trakyada loprak 
lt>tlarik f~clrbrlect•ğine dAir I 
ünıille·r beslemektedir·. bu 

1 meselelerde Türkiye ve 

karşısuul:ı, onlara ıuull 1 

olmak ic;iıı, 'riirlt.i)'tı ,ır.r"' 
hal lıarlH· Hİf'lllP;;C hzır ... :"'! l°) 

dır. 
'fürkh P, nıiikerrer ele"' . . 

fahır, )' a~ııı şarkın yrrıı 
sh asi had ıst iP ri mf ,ı, ut' 

la~lırıcı 1~111la vassr L olar·.ık 
') 

seçilnııştir, Ve hiç şiif~I~"' 
edilmenwlidir ki, ·rnr"1

'" 

yakmda hir formiil IJ1•· . 
larak, Hulgaristam ke11

'
1
' 

l .. crit havasmcları, kor~, 
larmaya muvaffak ofaca 

tır. 
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Tür~ofisin Günlük Telgraf Ha~erleri 

lstanbul borsası . 
15·8·935 dH Afvon kaha 

ıs paradarı ıoo ton, giiz )'fİ 
rıii \'ıkaıınıı~ tabak 55 ku-. . 

Mersin 
Piyasas~ . 

ruşd.111 sooo kilo yap.ık 

Trııtk\·a kırkım ıalnk, vı-. . 
kanmış 57 kuruşıları otuz 

K.G. 
Pamuk ~kspr~~ 
la Ut> 

K. s. 
50 
50 

312 lrnçu k k unı~Jau 'B5 

kuruş:ı kadar, 498 kılo 

600 H r a oı. A r p a y c1 ıa1l1 k 
4 kuruş 2 huçuk paradan 
24 torı lııılrday st·rt 4 ku· 

' r') • 

lwşlıin kilo, Tifıık mal 
62 kuruş 16 paradarı 2255 

Kapu malı 
Kozat•ı parlajlı 

47 

45 
ı·uş 32 huçuk paradıııı 4 1 

kuruş 37 huçu k para )'a 
kadar, y u nı u ak 6, l 2 lı u -
çuk paraıları 6,22 1.Jw;uk 
paraya kadar, rnalılııt 5 

kuruş 37 lmc;u k pa raıla n 

kilo, borsada muauıPIP. gör larw çiğ'idi 
miiştiir. 14 8 935 dı~ ilam· \ t~rli • 

'l ... 
•.> 125 -lııırga orı hirı lwşyiiz ~t>ln~iş Koza 8 50 

allı kilo ıifıik ihrac edif- ~ • , ., 11 sa 111 12 50 
uıiştir . 

İzmir bersası 
Fa~ulva . 
Nolıut 

7 ,50-8 
5,50 5,75 

6 kuruş ı paraya katlar, 
Ekstra 7 k u ruşda rı 585 lon 

hakla 4 kuruş 37 lwçuk 
paradan ıoo lo11, kus ye~-

14 8-935 de üziinı ıo \l~rciuu~~ 

No. g kuı·uş 75 sautimdtın Burçak 
7,50-8 

4 625 

... 
4 t;u val, h;~ğda .\' 5, kuruş K 11~ yemi 
75 sanlin11l(•n l6o5 cuval, Kum darı • 

7 ,no-s 
4 9•> .. -D 

rui 8 kuruş Is paradan ~umdarı 7 kuruşdan 172 ç .. ıtil 7 
8,25 paraya kadc.ır ı9soo 

1 

kilo, lhız ·uol )70 k u ruşclau 'ı 
l 50 t; u v <J 1, J u I a f 3 k uru~ 

41uv:ıl, parafuk pres~ birin- Acı çddrtft'~ 1((1 

ci 45 kuruştlau Jooo kilo Sabun Ayvalık 
40 
2.ı 

salılu11şt11·. l\alıv~ 97 .5 

c. Merkez Bank~sıı1daı1 : 

Uin~e Geçmez Damğası Vurulmuş Parası Olanlara 
-. imdiye klldar kabul evsufmı haiz olnıadığmdarı 

dola)'I ( Geçm~z) damgası vurularak sahiplerine iatk 
tılilmiş bulunan forsuıJe haukrıotlar lıaıuillerinirı ye
ııiclfüı tadil ve lathik edilnwkle oları talimat lıiikiim
leriıw göı·e bu paralarırı kabulu mlinıkiin olup olı~ıa
Yacttğı lelkik r.dilnwk tizt~re Cümhuriyel Merkez Ban
kasırıa miirHcaalları . ....__ __ _ 

8 ı T 
Mersiı1 Şarbaylığındaı1 : 
Şdtriu doğusurı.Ja \'P Tahakltauc> )'flrt•siucle bulu-

•ıa rı lw w k l ı ğrn kurulu 1 ması :u;ı k t!k sil l nrn ye konu 1 .. 
•ıauştur . 

Bu k u r u l m a rı ın keşif d P ğ f' r· i 1 3 6 7 1 i r a 4 5 k u r u ş -
tur. lsleklilPriu viiıcle 7 hııcuk raisbtıtiıuh~ siiresiz 
lutak ilP. lislernw. giirıii oları 23 8- 935 Cuma giiraii 
saat 11 de lh•lt>diyt~ dairt~sirıde toplanacak komıswma 
b., . 1 • . I:' "1 

~ urma arı ve şarl11ameyı parasız olarak ren t ai 
"esirach~u ahthilt•ceklt•ri hiliı olurıur. 9 13 - 17 2 l 

il Makamından : 
I l j H 

b· ~laı·uıara :nlalal'lııa gidtH'ek ) P.dt-~mek İ!'iti~·•~n 
·•lık.-ı ailt•lt1 r orada 251 O sayılı kanuu Vt~ talinıatrıa

~1,''lt>ri dahiliudt~ rıakil VP isk:tn eclilectığinılen mez
Vltı· adalara gitnwk arzusunda hıılııııarıl:ırın istida ile 
ılnyelH miiracaal ~~ leuıdPri ilün olunur. ıo-ıo 

Radyo meraklılarına müjde 
llad\·olarınızı ferırıi surette lauıil' Pllirmek isterse 

' • .J 

1
1 ~~ BPI vii Palus Oteli it hında Ha ıh o Heş:ıcla t!ÖlÜrnu~ · 
,,. • v 

ı 1tıe11faatırıız icahıclır • 
lhulyo \P. lıer 11r.vi Elt•ktrik tesis;ıtı kaimi oluuur . 

2 - 3 

Nisadır • 
Çay 
Keıme Şeı.er 
Saudıll&a 

16 
260-300 

.15 L. 
Tozsekt•r cuvalı . " 
Kala,· . 

27 L.55 K 
225 

Balıar 

Arpa :\nadol 

,, yerli 
Pirine 

" Çavdar 
Bnğd~y .\raadol 
Huğda y Y ~rli 

Limon tozu 
Yt~nıt~klik ze~ lin Y. 

Sabun Hirinci 
» ikirıci 

Mısır darı 

Cirı cları 

Kara hii h~r 
ince~ Kepek 
Kalııı » 

75 
a 50 
3 25 

15 
3 
4 75 

3 50 
78 

32 

25 
'>3 .... 

a öo 
3 50 

95-~0 

ı 50 
l 50 

.lııcir lOdanll 
1 
Yulaf Çu k uro va. 

t ,, ..\uaclol 

. Yapağı bP.yaz 
1 ,, Siyah 

3 

3 
. 44 

44 

30 
30 

'l'ifti k 
1 

62 
Sad•~ ,· ağ Uda 1 • ... 65-70 

1 Z.-. y ti rı da rwsi 
Fllitreden geçme 
zeytın yağı 

20-2 :! 

40 
--~ ... ------
Borsa T elğraflan 

lslarıbul 

Tiirk allunu 927 

isterliu 623 

[)olar 79 

Frank 

Lirel 

12-03 -23 

9--69 

D. Demir Yalları Adana Altıncı 
lfletme Müfettişliğinden : 

1 L A N 
AJ(ŞEJJİR - ELO(Jl U islasyonlan aras11ıda aşayula 

meukilerl, miktarı. muhammen bedel ve iş müddetleri ya
ulı dört ma/ıaldekl Taş oc.aklaruzdarı JJA/.,;lST ilz:arı lrn
palt zarf usulile ller biri ayrı ayrı clislllmeyc konmllşdur. 

Eksiltme :i Eyhi.l 93,i Perşembe gıimi saat . /0,::0 da 
ADANA da işletme mü{ eiilşlf[jlndt• yap•lcu·akdır . 

Bu hususa ait şartname vt> 11111/rnvclcname projesi 
Adana da işletme kalrmiflden ve Konya, ılft>rsln, Fev:ipaşa 
islasyonlaruıda Şube şefliklerinden bedelsiz olarak olmu
bllir. Muvakkat l'!mlızal miktarı şar/rıanuye ilişik listede 
yaztlıdır. Ayrı ayrt mektupla fiyat verilmek li.:erc lıepslnc 
birden bir istekli lrnbııl edilir . 

jstekl/lerill :..>490 ı\'o:lu A. Eksiltme kanunu madde/ 
mahsusası mucibince ue şartnamede· ya:tlı istenilen vesaik 
ve vezneye nakden yatırılıp mukabillmlu altwıca/c teminat 
makbu:u veya şarlnameye ilişik formıilde banka teminat 
mektubunu ve fiyat lekllffni Jznui ::ar(lan eksiltme saalin
den bir saat evveline kadar ADANA da işletme mıifclllş-
1/ğine mah bu: karşlitğmda vermderl ııe posla ile gönde
rilecek tekliflerin de bu saala kadar lmlımdurulmalm·ı ue 
eks/l/mr saatinde de lsleklill,rin işletmede lzazıı' bulıwmalan. 

/Jeha uu·lrr Teslim 
Kllomelrc Ale11kll Balast 11111Juwıme11 Müddeti 

mlkdarı bc•deli 
3fio-::rı9 Sarayönü .'l[ı00 1 ıu K. 8 Ay 
107 - .11 [ı llacıkırı 5000 110 5 

" q2J-(ıoo Ceylzan :J!JOt J 120 3 
" 58-ııoo Elofjlu-Narlı ;,uoo 120 4 
" 11-22-27-:: 

Tarsus 
935/445 

No. Tarihi 
89 Şubat 

341 

• 
ıcra memurluğun~an : 

Cinsi Hektar .ll.J12 Kiynrnti Kö) ii 
Tarla 2 7403 beher Yiil\sek 

hektarı 

3l6 lira 34 K. 
SINIHI 

Şarkan garben tarik am şimalen He
• kir tarlası cenuben Cennet tarlası . 

Alacaklı: Yüksek köyiinden ~lustafa kızı Naıme 
Borc;Ju: \'iiksek köyünden Ham lhraltim oğlu l\Iİ 

Yokarıda hududu ve evsafı yazılı tarla açık arlLr
maya konmuş olup şartname 1 9-8-935 larllıinden itibaren 
dairemizde her kes gorebilece!7f gibi ı 7 -9·-93 5 tarllıi
ne müsadif salı gıi.nii saul 11 de açık Artırma ile salt
lacaktır . artırma bedeli mulıamme;: klymelinirz yli=de 
75 ni bulmadığı takdirde son arltraıwz tealz/uidıi. baki 
kalmak şarllle 2-10-935 larilzlrıc ım1sadif çarşamba 
günü saat 1 1 de dairemizde yaptlacak oltın arttırmada 
gayri menkul en çok arlıra11a l/wle edileccfjlnden taliplerin 
rmılıammerı ktymetlnia yı1:de 7/> 11/sbclinde pey akçası 
veya milli bir banlrnnrn lem/nal fll<.'klulmırn hamil b11lun
malurt ldzwıdır . 

2004 numarall icra Jfilis kamuwmw ı 26 rncı 
maddesi cUJrdüncü fıkr·asrıw leııfikan im gayri menlwl uzc
rillde ipotekli alucakltlar ile diüer bir aic1/rndararırn ,,,. 
frllfa hakkı ve hususile fal:. ,,,~ masarlfe dair olan id
dialarını 11<111 larllıinden llibart!n yirmi gıirı içimle evra
kı nuisbitelerlle bildirmeleri aksi fakdinı'e Tapu sicilinde 
sabll olmadıkça sallş beddi paylaşmasrndan mahrum lrn
lacakları cilıetle alakadaramn· işbu madde ftkrasma gör<, 
lıarekrl cimeleri ve daha fazla maltimat almak isleyenlerin 
larsus icra dairesine müracaatları /lcin olu.nur. 

YEDİKULE GAZHANESİ 
(ISTl-\NBUL) 

Vapurları kalafatlamak içinyumuşak 

Z 1 P- T 
Ve tuğla boya ve yaya kaldırıınları için sert 

Z llF' T! ~~ 
••ıtiaa:--.--="·:--. 

Stoklarımız daima vardır . 
ı 7-2 J -~4-28-31 
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Tarsus icra memurluğundan · 
9anıı ıfl5 

No. Tafihı Cinsi 
76 T.sa!ıİ haııe l 6 

~1 t'l n • ~ti 2 

229 

934 sehim itiharılt• 
7 ~ehim 

Kivuwli . 
lıilunıuıu 

550 lira 

~it~ vi.. i i 
l 11t~·~ 
aık 

~ 1 1~ 1 il 1 
YPmini Efğ~ın Ywrnt' v.-ı·•·s•·si il t'n 
şimdi llaııaılaıı lıaıwsi i~··11 şiıııdi 
Baleılar lıaıı•·~i :ırk ası t·fğ . ın .\ lHlur-.. 
rahnıau lı:ııı.-~i <'•·plu·si k..! \lt>lı-
mt>cl lıa f\f'~İ 

V A Z i Y E T il .\ Z l H .\ S 1 
lsbu hane havlusuııu orta ,· pı·irıılt~n kt sılıui~ \"e 

~ . . 
kı,siltın yerin hir kısmı tahta ile• c•·vr . lnıis ılı~ ··r .. ,.,.. 

• • • f • 

hir han~ oltluğu vı• hu lıaıwılt• t•vvt>h~ı· hir ı:ılıı:ıni oda 
olup ~ouradan ikiyt~ lt'fri~ c•dilıııi~ olıııa~ı vı~ lıavl11 2 
kapuln hanenin clı~ k:ıpusu . l.ı ayrı hul11111lıığıı ' '•· ıli· 
ğ•~ı· fevkaııi 3 oıla lalılarıi 3 o ta vı· lı:ıvlo i~iııcll' hir 
' er < 1 a m o 1 c l u fr ı: v t • hu h :ı 111' ı ı i 11 \ ıi ı· :-\ u r tl a h i l i ıı ı l t • hu -
• t 

luıuluğu v•~ yol lizPriııe ol ııt tlivarlan kP-rpit;dPu uı : ı 

ruul huluıuluA•ı . 
Alacaklı: ltahruPLullah k11.ı ll : ııa 
Boı·çlu: ~lir Ahuwd k:ıı·ısı Safi.\'P. 

Yukarıda hududu ve tvsafı )'azılı lfane açık artırmaya 

konmuş olup şartname 18-8-935 tarilzi11duz itibaren dairemizde herkes 
glJrebiltctJi gibi 17 • 9 • 935 tarilıi/lf~ müsaaif Salı gii11ii saat 11 de 
açık artırma ile satılacaktır. Artırnıa btdtli muhammt11 kı}'mtt:nin yüzde 
75 ini bulmadıfı taktirde son artua11m taalılıüdü baki krılmak şartile 
2-10 - 935 müsadif Çarşamba günü saat 11 dt! dairemizde yapılacak olan 
artırmada gayri menkul en çok artırana ilıale etliltteJ!irıdm talipltrin mu· 
hammm kıymetinin ylizde 7, 5 nisbtlilıdc pey f'kç.;sı vtya milli bir ban· 
kanın teminat mektubunu lıamil bulunmaları lazımdır. 

2004 numaralı icra iflas kıınunumın 126 ıncı maddesi d1Jrdü11cü /ık· 
tasına tevfikan bu gayri menkul üzerinde ipotekli alacaklılarla difftr bir 
alaltadaramnın ve ir/lfa hakkı ve lıususile faiz ve mllsarif e dair olan 
iddialarım itan tarilzinderı itibaren yirmi güfl içinde evrakı miisbite!trile 
bildirmeleri aksi taktirde tap11 sicili11de s.ı bit olmadıkça satış bfdtli pay 
laşmasmdan mahrum kalacakları cilıdle alakadarm işbu madde fıkrasma 
glJre hareket etmeleri ve daha fazla malıimat almak isle»enlerin Tarsus 
icra dairesine müracaatlan ilan olulıllr, 

İTIMADI MİLLi 1 
Türk Siğorta Anonim Şirketi ~ 

• Şirketin Bankası : Si'ınıer Bank<lır le 
~ Y anğin ve Nakliyat siğortalarıııızı 1 
pltimadı milli şirketine yaptırın•z. İj 

~lersi11 vt~ llav:ıli .\lWlllt'lıği • 

Ômer Vasfi ~~~ 
(~iiıurii~ c!aılıl~si No 15 ı 

35-60 O?iJ 

ı::-. •••~aı11•1J~1iJ~ 

Remington Yazı MaKineıeri 

Gramofon tJe plaklarda büyük 
tenzilat v~ her nevi kol, cep saatları. 
Satışyeri Vilyam H.Rıkards· Mersin 

~ 

~ 
~ 

·======~·, 
S.AGLIK 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civanndadır 

~ .. r rıı~vi Eczavi . 
ttbhıyıı, Y t~rli ve Av
nıpa nıiisıal11.rnııı hu
lurıur .. 

• • 

++o•·:·••••••••• • • ·:· • • • • • • 
Yeni Mersin Basımevi : 

••• 
mücellit hanesi • 
Eskimiş, parçalan- ; 

n11ş, f,·r~udı• kitapla- : 
• • • : rmızı işe yaramaz ılt·-~ 
•:• yt- atnıa) ımz. hirgiin • 

: sizt~ l:)zım olur. Kitap-: 
• larıııızı, c\efl.erlt•riuiıi, ~ • • + m ii('ell it lıa ıw 111 i1.e ~fin-•!• 
• 1 . . • 
• t ermız. • 
• il . ı.. • • er nevı ... ıtap ve • 
• tleflt~rler şık, zarif ıue• . ., 
• tira v~ kullauısh ola- • 
• ~ . 1 . • • + ra" cıl erıır. • • • • • ....•••••..•.. , 

. • 

Y E H 1 M[RSIH 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiyt llariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 ıooo 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık loo yoklıır 

Günü geçmiş sayılar 2 O K. -
Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti-

yorsan Hava kurumu 
na üye ol. 

Tc.!J Q kiYE 

l1R44f 
BANKASı 

l{ı şlı k peynirleri : ıiz için hi•; düş lin ınoy in iz 
Fennin son krakkiyatı ii;:crine vağlı, temiz peynirler h:ızırlanmıştır 

mersin Souk /lava Deposuna 
müracaat ediniz • 

17 Kilo safi hazarlanmış ve tuzlanmış. halis 

Edirne peyuiri tanekesı ile beraber 4.5 liradır . 
Alındıktan sonra muhafaıasıdıt Souk Hav• 

deposunda temin edilir . 
Evlerinizde uğraşınayınıı ve yorı~ıınluk çekmeyiniz • 

Kaşar Peyr1irleri 
Yağla Balkan pe) ımleri ayarında Ş marakh k•· 

şar peynirlerimiz piyasaya çıkaralmışdır . 
Balya ile almak isteyenler depomuza mürucaat 

etmelidirler . 
Her halde çok fayda göreceklerdir . 

Mersin - Souk heva cicposu sahibi Selim Şemsi 

44-50 _../ -___ ___... --------~___.-;;;------
Yeni Mersin Basınıevi - Mersin 


