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Zafer ve uçak bayramı için hazırhklar yapıhyor 
Türkiye yüzme birincilikleri 
Denizcilerimiz beŞinci geldi ve 

takdirle karŞllandı 
-~ \ -~--~~~-

ldına ncılarınuz çarşan1bn günü gHliy_orlar 

İstnnbul 18 ( özel aytnrımız 
dan ) - Türkiye yiizme birin
cilikleri bugün bitti. 

Beş yıldan beri Türkiye 
birinciliklerine gelen bölgeler 
arasında ilk defa olarak görü· 
len Mersin çok kuvvetli rakip 
leri karşısında Ankara, İzmir, 
Samsım, Trnbzona ilstürı gelmiş 
beşinci gelerek genel takdirler 
kazanmıştır. 

MMsinlileı·in ilk girdikleri 
hu yarışlarda aldıkları sonuç
lar federnsyondadn ilgi ile yad 

edilmiştir. Kabiliyetli erleri 
yetistirmek için nntrenörün 
Mersi ne gönderilmesi kararJaş 
tırılımşhr. 

AntrP.nfir, Turgut, Mustafa, 
Snit ve lrfam beğenmektedir. 
Teknik hatalar düzeltilince 
Tlirkiye birincilik namzedi ol
dukları söylenmektedir. 

M~rsinlilerin yeknasak gey
meleri, sportmence hareketleri 
de ayrıca takdiri kazanmışlar
dır. Kafile Sah günü Konya 
yoluliyle hareket edecektir. 

Zafer bayramı için 
Şehrimizde ha71rlıklara devanı ediliyor 

29 Ağustos zafer ve uçak kumandanı . ve türk hava 
bayramı için şehrimizdede ha- kurumu Uyelerinden bir kısmı 
ıırlaklara başlanmıştır. toplanmış bu toplantıda mera-

Uçak haftasının son derece sim proğrami esaslan bak-
rtizel ve eğlenceli geçmesi kmda göröıülmiltUlr. Toplan· 
İçin dün ilbaylık makamında 1 tıların sık sık yapılacağı öğre
farbay, defterdar, jandarma 1 nilmiştir. 

~~---~~~ -----------
Lav ail n gazetecilere diyevi 
şimdiye kadar olan görüşn1eler üç devletle 
Habeşistan arasındaki ilgilere aiddi, demiştir - ...... ~ __ ..__,._ -

Konuşmalara devam ediliyor 

Paris 17 A.A -- Lfival gaze
tecilere diyevinde İtalyan-Ha
beş meselesini görüşmek için 
Uç devlet delgeleriniıı bu gün 
toplantıyı yapacaklarını ve bu 
gUne kadar bu delegeler arasın 
da yapılan görüşmelerde bu üç 
~evıetıe Habesistan arasındaki 
llgiJere ait olan meseleler gö-
l'llşUldüğUıı ü ve bundan sonra 
ki toplaııtılardada İtalyan - Ha
~ş anlaşmazlığının barışsal 
ır tarzda kotarmak çareleri 

llranılncağını söylemiştir. 
. Maten gazetesi görilşmele
rın uzun sürmek tehlikesini 
Rôsterdiğini ve henüz barıştan 
bahsetmenin sırası gelmediğini 
~~zınaktadır. Ü\1 r gazeteside 
~ıç bir konferansın bu kadar 
ranınt i k şartlar içinde ç:ılış-

~ış, hiç bir 1.aman harp bu 
lldar yakın bir ihtimal olarak 

görüJmUş değildir demektedir. 
d Pnris 18 A.A - Pariste Bç 
k evıet arasında devam eden 
h 0rıuşmnJar etrafıtıda nim.an 
~berJere göre Fransa ve In

gıltere İtalyadan Habeşistanla 
81nır komşu olan sümilrgeleri 
Ve liabeşistandnki tebasının 
'"iinJiği için ne gibi « şeyler» 

istediğini sormuştur. 

Royter ajansına göre 1935 
İngiliz ve İtalyan ve 1935 İtal
y:m, Fransa uyuşmalarını ber
gi tmek veya genişletmek için 
ekonomik özgelerden başkn 
Habeşistanda İtalya ekonomi
sine gelişmesi için .Fransa, 
İngiltere tarafından Italyaya 
pnracada yardım edilmesi tek
lifinde bulunulmuştur. 

Üç devletin bu ekonomik 
tavizlere tnmarniylc uygun bu
lunma lari le beraber İngilterA 
nin, Fransanın Habeş impara
toru tarafından kabul edilmek 
suretile ileri silrdUğU ve ara
sında Habeş ordusunun bazı 
şubelerinde ve orduda İtalyan 
ıniişavirlerinin bulunması gibi 
bazı kayitler bulunan siyasal 
tavizlere karşı durduğu bildiri! 
mektedir. 
Yuğoslavya Uçak 

ahyor 
Pnris 17 A.A - Franaciya 

laimi gaıf'tesinin bildirdiğine 
göre Yuğoslavya sil bakanı ile 
fnailtere firmaları arasında on 

:> 

uçak ile on beş motor satın 

alınması tıekkında ınukave1e 

imzalanmıştır. 

lzınirde üt; günde 5666 
çuval üzüm satıldı 

İzmir 18 A.A - Piyasanın 
açıldığı Uç gUn içinde İzmir 
borsasında beşle on dört 
kuruş oı~ parn arasında 5666 
çuval üzüm satılmıştır. 

Maraşta Hititlere ait 
eserler bulundu 

Ankara 18 A.A - Maraşta 
bir evde yapılan araştırmalar 
sonucunda Hititlere ait esPr]er 
bulunmuştur. 

Kültür bakanlığınca eski 
eserler arnştırması yapılması 
kararlaştırılmıştır. 

Sovyet Rusyaya giden 
heyetimiz döndü 

Odesa 18 A.A - Ekonomi 
bakanımızla Sovye't Rusyaya 
gitmiş ve orada ayrı ayrı şe
hirlerde incelemelerde bulun
muş olan heyetimiz dUn Ode
sadan İı:Jtanbula hareket etmiş 
tir . 

Sovyet Rusya ile Bul 
garistan arasında 

Sofya 17 A.A - Sovyet 
Rusya ile Bulgaristan arasında 
bir tecime! sözleşme etrafında 
yapılan görüşmeler geriye bı
rakılmıştır. İki tarnf içinde 
elverişli bir sonuç elde edilme 
si irpkdnları bulunacak tekrar 
başlanacaktır. 

Japon donanması ma
navralara başladı ------
Tokyö 17 A.A -- 72 gemi

den milrekkep japon donanma 
sı iki ay sürecek manavraJara 
başlamıştır. 

ikinci entrenasyo
nal kongresı Büruk 1 

selde toplandi 

. 
Lise, Orta, Okullara 

• 

Parasız yatılı olarak alınacakların seçıne 
sınaçları hakkında kültür bakanlığın tamimi 

KUltllr Bakanlığından : 

915 numarnlı kanuna göre 
KültUr Bakanlığına bağlı Lise 
ve orta okullarda parasız yatılı 
olarak okumıık isteyenlerin 
seçme smaçları aşağıdaki esas 
Jara göre yapılacaktır : 

1 - Seçme sınaçhırı 23 
EylOI 1935 pazartesi günü saat 
9 da başlayacaktır. 

2 - Seçme smaçlarına gi
receklerin baş vurmaları 21 
EylOI Cumartesi saat 13 e ka
dar kabul edilecektir. 

3 - Seçme smaçlarına gi
receklerin durumları ve göste
recekleri belgeler Direktörler
ce gözden geçirilecek, gerekir 
se Bakanlıkça nraştırına yapı
lacaktır. 

4 - Seçme smaçlarına gi
receklerin şu şartları taşımaları 
gerektir . 

a) Türk olmak. 
b) Lise ve orta okullar öğ· 

reneğinin her sınıf için sapta
dığı yaşlarda bulunmak. 

c) Bedence ve ruhça hasta. 
illetli, sakat ve kusurlu olma
mak. 

d) Okut:ımıyacak kadar ba
ba-anası fakir olmak. 

e) Zekftsı. çalışkanlığı, ah
lakı, ta1ebesi bulunduğu okul
dan a1acağı fotoğraf1ı bir belge 
ile saptanmak. 

f) Sınıfında kalmış olma
mak. 

5 - Dördüncü maddenin 
(a) ve (b) purağrafJarı nüfus 
hiiviyet cilzdanile, (c) parağrafı 
okullara gönderilmiş olan ra
por örneklerine göre sınacm 
yapıldığı okulun bulunduğu 
İlin hUkOmet doktoru tarafın
dan yapılacak bakı sonunda 
alınacak raporla (d) parağrafı 

urnylardan, köylü ise köy 
ihtiyar heyetlerinden alınacak 
belgelerle, (e) pnrağrafı okulun 
dnn alacağı öğretmenler kuru
lu tutulgasile saptanacaktır. 

6 - Smaçları yapılacak 

olan komsiyon başkanı usuJUne 
uygun olan dilekleri kabul ile 
şartları taşıyanların adlarını 

ve hüviyetlerini teshil ederek 
kendilerine fotoğraflı bir belge 
verecektir. Ancak bu belgeyi 
gösterenler sınaçlara kabul edi 
leceklerdir. 

7 - Seçme smaçları her 
İlbaylık merkezinde bulunan 
lisede, Jise bulunmayan yerler 
de orta okullardn, ortaokul 
bulunmayan yer1erde Kültilr 
Di reklörlüğilnde yapılacaktır. 

8 - Seçme soruları her 
sınıf için ayrı ayrı olmak Uzre 
Bakanlıktan gcnderilecektir. 

Sonu ikincide 
~-------------------------------------------

Arııavııtlııkta isyan bastırıldı 
isyanın, Arnavutluğu ltalyan boyunduru
ğundan kurtarmak iç;n yapıldığı aöyleniyor 

Ankara 17 A.A -- Arnavut 
basın bUrosu ifiyerdeki ayak
lanma hareketinin tamamile 

bastırıldığını bildirmektedir. 
Pöti pariziyenin Belgrat 

aytari ise eski başbakan Şev
ket beguraltının yöneteminde 
ki asilerin Tiran elini aldığını 
vuruşmanın devam ettiğini ve 

ayları ise bu kargaşalığın İtal
yan Habeş anlaşmazlığının es-
eri olduğunu ve Arna\'utluğu 

İtalyan boyunduruğundan kur· 
tarmak isteyenler tarnfından 

yapıldığını ileri silrmektedir. 
Bu gazete bundun ~aşka öldil
rUlen generalın tecavüze uğra-
dığı sırada kralın otomobilinde 

Brüksel 17 A.A -Sosyalist 
amele ikinci entrenasyonal 
kongresi dün Brilkselde toplan 
mış ve günün siyasal meselele 

, güney Arnavutlukta muharebe bulunduğunu ve belkido krala 
nin kesildiğini yazmaktadır· 

E ko dö parinin Londra 

rini ve bu meyanda İtalyan, . A ·k ·ş ·· . . . .. n u . I merı anın ı gu-
Hahes ışını gor şm ştilr. d • . .

1
• I • .

1 · erı ıngı ız e t'!l&ı e 
Kültür direktörü- 1 ,. 

müz geldi 

Bir müddetten beri izinli 
olarak Ankara ve lstanbula 

gitmit olan Kültür direktörü 

müz Nahit Cemal toker şehri· 

mize dönmüş ve itine baıla
mışbr. 

g6rUŞtü 
ııı 1 • 

Paris 18 A.A - Paristeki 
Amerika iş güderi İngiliz elçi
si le görUşmilş ve İtalya Habeş 
anlaşmamazlığı etrafında ya -
pılmakta olan konuşmalardan 

haber almıştır. 

atılmış bir kurşunla öldüğünQ 
kaydetmektedir. 

Habeş ımperatoro 

Erginliğimizi müdafaa 
ya hazırız diyor 
Adis Ababa 18 A.A - · Ha

beş imparatoru yeni bir diye
vinde ergioliğimizi müdafaa 
yolunda son f ordimize kadar 

1 

ö1meye hazırız. İtalyan himaye 
sini hiç bir zaman kabul et mi. 
yoruz » demiştir. 

• 
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Lise Orta okullara Habeşistana silah veriliyor 

J( ültür Bakanlığının bir Tamimi 

"Birinci Sayfadan artan" 

9 - Sınac Komsiyon-. . 
la rı : 

Okullarda okul Oirek
ıöriiniin,kfiltiir tlayraların 
da k.iilliir direkrörlerinin 
başkaııhğı allrnda iiç öğ 
r~lmenden teş~kkkiil e-
decektir. Lise ve orta okur 
bulunmayan ilbaylıkıa ilk 
okul üğretmenleri veya 
ilk okul . is pek terlt·ri ko-
misyonlara alınır. Komis
yon başkam gerekli gü
rürse ~omisyon liy~lerini 

çoğaltabilecek lir. 

1 O - Stıcme sınacla rı • • 
« Tiireçe - Edebiyat » 

« Riyaziye•, «Tarih- Coğ

rafya» derslerinden ve ya
zıla olarak y~pılacaktır. 

11 - Bakanlıktan gön 
d erilecek olan soru zarf
ları smaç konusyonlarmca 
talebe önünde tam saat 
9 da açılarak talebeye 
bila i rilecek tir. 

12 - Smaçların cevap 
ları bu smaçlar için gön
derilmiş olan kağıtlar ii
zerine yazılacaktır. 

13 - Smaç kağıtları 
miihiirlenmiyec+>Ai gibi 
hiç bir suretle d(' işarel

lerımi ytıcektir. 

14 - Secme smacları . . 
şöyle yapılacaktır. 

A)) 5oru zarfları acıl-• 
mada n önce komsi yon 
her talebeye bir kAğıt da
ğılacaktır. 

lü \'eddelik kağıt kul 
laıuln11yacaktır. Yalnız f\i_ 
yaziye smacı için müs
veddelik kağıt verilebilir, 

B» Her talebe kendi 
kltğıdımn sağ köşesindeki 

yere admı, numarasını 

.sınaca girdiği okulun adı-
nı, sınırını yazdıkıara sonra 
komsıvonun bakımı ahın-.. 
da kapayıp yapıştıracak-

tır. 

~» KAğıtların köşeleri

nin her talebe tarafından 
tamamen yapışllrıldığı 

belli olduktan sonra sap
tanmış olan ~aalle zarf 
başkan tarafından açıla

rak ve sorular komsiyon 

liyesindPn biri tarafmda11 
Lahtaya yaıalacaklır. 

D» Talebeye dikte el
liı·ilf>CPk soru cıkarsa lah-. 
la~· a yazılmayıp doğrudan 

doğruya talP.beye yazdı

ralacaklır 

E» kağulan her iki ta-
rafı cev;.ıplarla tamamen 
dolar vr. yeıı i hi r kağıt 
lazım clursa ikinci kağıt 
verilecektir. Birden Cazla 
~ağıtların her birine ığne
lenmesi gerektir. 

F» Srnac icin a vrılan . . ., 
saat biter bitmez kAğıt-

lar lopla nacak ve kontrol 
ellikten sonra bir z~rfa 
konarak kapatılacaktır. 

G» Srnaca kac telebe-
• 

nin girdiği, soru zarrları
nın zamanında açılıp açıl

madığı, suıetcm nasıl ce-
reyan elliği bir Lululgada 

saptanacak lH'. 

15 - Tiirkce ve e-• 
dtıbi yal sırn1cı 23 Eylül 
pazartesi, Riyaziye sınacı 
2.\ eylül Sali, Tarih -
Coğrıfya sınacı ~5 eylül 
çarşamba günlerinde ya
pılaca ldır. Smaçların kaç 
saat süreceği sJrn zarl 

ları iizerinde yazıladır. 

16 - Oakanhk numa
ra ölçülerini birleştirmek 

ereğile smaç kağıtlarırıı 

bir komsiyoııa letki~ el .. 
tirecektir. Bunun icin hnr • 
srnacın sonunda cevap 
kA~ıtlar1 bir zarf icine • • 
konarak miilıiirlenecek 

ve resmiğ teahhülHi ola
rak o giin orta öğretim 

genel direkt<>rlüğliaıe giin
derilecek tir. 

17 -- Komi3yon baş
kana son smaç kağıtlarile 
birlikte talebenin adları 

ve baba adlarile geçim 
durumlarını gösterir bir 
liste hazırlayarak ğönde
recek tir. Bu listede Baş 
kan her talebenin geçim 
ciurumu hakkındaki k~

naatınıda yazacaktır. 

18 - Yukarıdaki Şdrt

lar içinde parasız yatı 
sınaçlarına kazananların 

il Giornali d' italia <1Romadan». 

Bazı !ngiliz gazeteleri 
yazdıkları yazılarla Ha
beşistana bollukla silah 
gönderilmr.!'ini, hiiklime
le la vsiye etmektedirler . 
Bu hususta neşri yal ya
pan Nt~vv Chronicle ve 
~lanchester Guardian ga
zNeleri uluslar sosyetesi
n~ ve genel barışa laraf-
tarhk la Lamnmışla rdır. 

Bu moralist adamların 
top fabrik<atorlarile hir şe
kilde birleşik oldukların

dan bahse lüzum gör
miiyoruz. Yalntz bir kaç 
1aotayı tespit elnwği lü
zumlu göl'iiyoruz : Ha
lwşistanm silahlanmış ol
masmın bir neticesi ola
rak son zamanlarda hal
yan asığlarına karşı al
dığı durum, hal ya Ha
beşistan ile ilkilerinin ra
dikal bir ŞP-kilde kotar
masını istemiş ve iste
mektedir. 

Tliı~ aym zamanda 
larafsızlıkda deuıeklir. 

EğP.r ltalya büyük har. 
l>iu ilk yılında tarafsız 

kalmış olsaydı Jngiltere 
zaferini d~lıa bir kac vliz . "' 
bin ölü ve ulusal ka \'nak-.. 
larmın daha kötli sarsıl

masile ödenmiş olacaktı. 
Sonra lngiliz inıperalor-

Kültür Direktörlüğüne okullann 
kayit ve ~a~ul şartlan geldi 

Tecim endüstrisi Lis~ 
ve orta okulları ile muh 
telif mekteplere kayit ve 
kabul şartlan külllir ba
kanlığıruhtn klilliir direk
lörHiğiine gP-lnıiş ve di-
rek törlük tlairesinde11-
hepsi bir arada muayyen 
bir )'erde herkesin göriiJ> 
okuyabilmesi için ilan e~ 

dilmiştir. 

Ru okullara gitmek is
teyenleriıı kühiir direk
törlüğünden şartları öğ

renmeleri lazımdır. 
c:=:a::a: 

adları gazetelerle ilan e
dilecektir. 

19 ·- Smacla rda l\a-• 
z:lnma dert>celeri bir olan 
)ardan şelıil çocukları ÜS· 

liin tutulacaktır. 

luğunun b(jşka bir çok 
had is~ leri k.a rşısın da bu 
tüze udma İngiliz düş
manlarına silah vermP-k
teu kaçınmamış olsaydı, 

lngilterenin savaşı çok 
daha giiç olurdu. lngiliz 
fer şurıu uımlmamalıdır
larki, acunun ucu Adisa .. 
beba'da dt>ğildir ve tarih_ 
le hcı lya - Habeş aıılaş
nıazlığında kapannuyor. 

İleride daha bir cok 
• 

mühim hadiseler zuhur 
edecektir ki ltalya bu 
hadiseler karşıs111da lakayt 
bir seyirci ğibi kalır ve 
hallı ha re keti ui bu giin 
kendi yüksek n.eııfeatl~ri 

mevzubaltis olduğu za
marula baş~alaranın ta
kmdıkla rı vazi yele gfire 
ta)' İn ve tespit eder. 

==== 

S ov yet Rusyada 
Türk Uçakları 

Dört hafta öncP- Sov
yetle r birliğine giden 8 
Tiirk uçakçı gencinih oc·a
da, yüksek havacılık mek 
Lehindeki okumaları ve 
öğrt!nmeleri lwşarı ile 
ilerlemektedir. 

Bu okulun direktörü 
Las Lasef Pravda aylarına 
bryanalla bulunmuş ve 
demiştir ki ; 

e 

« Tiirk ucakları talı-• 
silde çok haşarı gö.;lt! l"İ

yorlar. onlar kısa bir 
zamanda ne defa korku. • 
suz tayyare uçmaları yap 
mı"'lartlır Ru arada liciiu 

~ ' . 
cii uçuş ö~retuıenlerin 

göıli üniinde ve fakat lm 
geçenler larafmdan lek 
başlanııa lıaşarıluııştır. 

Türk uça~ çı gençleri 
yak111cJa yapılacak olau 
Sovyell~r birliği genel 
lıa va nıiis a bakası nçuş .. 
laı·ırıa iştirak edeceklerdir 

··--··-···-·······--··-·--····· 

TOPRAKLARIMIZA ATEŞ 
VE ZEHİR SAÇACAK UÇAK
LARI KISKIVRAK BAÖLIY A-

B İLMEK İÇİN EN AZ 500 

UÇAGIMIZ OLMAt.lDIR. 

Yapma beyin ile 
işleyen makine 

İrıgiller•·d~ hu giirıler
Je bir radyo sergisi açıldı, 
Sergide ~n mühim göze 
çarpan makin~, ~larkoni
nin kafasım taşıyandır. 

Bu kafa11m içinde yap
ma bir beyin vardır. ~la
ki neyi ziya r~tçilt1rle gös
lt~ren zat, bu kafaya bir 
takım suall~r soruyor ve 
makine deı·lta 1 bu sııal-

h~re cevap veriyor. 
,\lak.inenin nasıl işle

diği heııiiz hir sır halin
dedir. v~ makinenin muh 
t~rii de adını gizliyor. 

Bir tleyış~ göre bu 
nıakiııe telepati mevce
lerile işlenıektt•dir. 

Makineuin adı 'rt.>lepa
ıovok dur. 

Liman Haberleri : 

Yelkenci Vapuru 
Türk bandırah Yelken 

r.i vapuru inhisara ail 
getirdiği luıları hoşalt

maktadır. 

Doğan Vapuru 
Tiirk bandıralı Doğan 

vapuru DevlPt demir yol
larına ait kömürü boşalt
maktadır. 

Sofya Vapuru 
Alamarı bandıralı Sof

ya vapuru devlet demir 
yollıTma ait demiri boşalt· 
mış Hububat ve acı ha ... 
<lenı alnıağa lrnşlanuşllr. 

Hu akşam limanımız

dan ayrılacaktır. 

Sa~a~ia Vapuru 
ltalyarı bandıralı Sa

l)Qdia vapuru gelirdiği 

seksen Lon tecimt'n eşya-
suıı:boşa llıuıştır. . 

182 lon hububat aldık
tan sonra hu gPce Ayasfı 

hareket ~dert~k . oradanciu 
200 tona yakın hububat 
a lacaktır. 

Ramses Vapuru 
Mısır bandırah Ranıses . 

vapuru 80 lon tecinıefl 

eşyasi Boşaltnuş 900 wna 
va kan hu bu bat alacaktır· 
" 

Golengu Vapuru 
hah·a iciu 1500 rou . . 

hububat almağa df>vauı 

etmektedir. 
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Mersin i L A N 
Piyasası Mersin Jandarma Okulu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından; 

K.G. 
Paıuıak ~kspr~!" 
f u ne 

Kapu malı 
K0'1.acı parlağı 

iane çiğidi 
\ı•r li • 
1\ oza 
Susanı 

Fasul v:ı . 
Nohut 
Mt~rciuwk 

Burcak 
• 

Kuş Jemi 

Rum cları 
Ctıl tik • 

Acı çekirtl~k ıçı 
Saltun A) valık 
llahv~ 

N işadır 
Çay 

K. 
50 
48 
47 
45 

s. 

2 125 
l 
8 

l 1 

75 
50 
50 

7 ,50-8 
5,50-5,75 
7 ,50-8,50 

4,25-4,50 
7 ,no-s 
4 '> ... .. o 
7 

39-40 
24 

97_5 

16 
260 -300 

8leıme Şeı.er 1 ı::. L 
•ndık'a • t.J • . ., 

a ozşektır çuvalı 27 L.55 K 

Kalay • 225 . 
Bahar 75 

Arpa .\11atlol 

H yPrlİ 
l~irinc. 

• 
Çavdar 
Bıığthty Anadol 

3 50 
3 125 

15 

5 
Buğda ~ Y ~rli 3,5-3-62,5 

Limon tozu 78 
Yemeklik ze~· tin Y. 32 
"' 
l ahun Birirıci 25 

» ikinci 23 

~lısır darı 3 50 
Cin darı 3 50 

l<:ıra Lüht'r 95- go 
1 rıce Kepek ı 50 

liıthn » l 50 
lııcir ıo,Jaıı ı ı 
\'ular Çukurova. 3 20 

,, ,\na dol 3 25 
\'apağı beyaz 44 

~"'i,·ah 
') " . irtik 
Scı ile ,. a ;r Ur· fa 
'lu. . .., 1 . 
"'""'Ylııı < arıesı 

ı.111 
te tredeo geçme 

.ltın yağı 

44 
62 
65-70 

20-22 

40 

----·--
Borsa T elğraflan 

lsla11bul 

'l'iirk alturau 927 

ti23 

l)oJar 

li'rauk 

Liret 

79 

12-0ö . 23 

9--69 

Eksihmtı)'e lwlrnr kilosunun · ~1uvakkat 
konan 
mevaddın 

Ciıı~i 

Eknı~k • 

~lik ıla rı 

Kilo 

230000 

muhammen 
fi Jalı 

Kuruş sanlim 
7 70 

temi nal 
miktarı 

Lira Kr. 
1293 75 

Sığır eti 50000 i5 oo 562 50 

Kuru Fasulya ıoooo ı ı oo 82 50 

~ohut 10000 08 oo 60 oo 
Sade ) ağı 5000 55 206 25 

Bulğur 15000 7 50 84 38 

Arpa 10000 3 50 ;i9 38 

Pirine 8000 16 oo 9f.i oo • 

Eksiltnrnnin yapılaca~ı 
g ii 11 , . e saat 

ı-9-935 Puzarıesi saat t4 
)) • )) 

)) )) )) 

)) • )) 

3 9 935 Sah saat 
)) )) )) 

)) )) ),) 

)) )) )) 

15 

16 
17 

14 

15 

16 

17 
~1ert~imek 3000 8 50 t9 13 4-9-935 Çarşamba saat 14 

Toz şeker 5000 28 J05 » » » 15 

Sahun 4000 25 75 » » )> 16 

Pala lt>S 5000 10 37 » » » 17 

Zeytiıı yağı 1000 30 22 5-9 935 P~rşembe » 14 

Z .. y l i rı da nesi 3000 20 45 » » » 15 

Kuru liıiim 2000 14 21 » » » 16 

Kuru soüan 5000 4 50 16 88 » » » 17 :':! 

Odun 300000 ı 50 337 50 d-9-935 Cuma » 12 

K ii nı ii r sooo 2 50 t 5 >> » » 13 
Sartian 15000 1 ı ı 25 >> » » 14 

Çay 300 250 56 25 • » )) 15 
HoıııalflS ~alcası 500 25 9 38 » » » 16 • 

ita ngi usu 1 ile eksihme
uin yapılacağı 

K a palı za r f 

)) )) 

)) )) 

Kapalı zarf 
)) )) 

)) 

)) ),) 

Acık t~ksih. • 
)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) • 
ll )) 

)) )) 

)) 

)) )) 

)) )) 

)) » 
» 

)) )) 

l - llersin Jandarma Okulunun 1- 9-935 den 1-9-93~ ya kadar olan bir s~ne ıçm mukaveleye IJağ· 
laoacak huluuan yukarda cins ve mikdarı yazılı mevaddı iaşe şartnamede yazılı olcluğu 

0

ŞP.kilıle teslim alın
mak şartile hizalarmda gösterildiği usul ile eksiltmeye konulmuşlur . 

2 --.\luhammen bec.lellPri ve mu\'akkat tP.minat mikdarları hizalar·mda göst~rilmişlir • 
3 -- llrnltHıin yapılacağı glin ve saal hizalar·mda gö~terilmiştir • 
4- llıalı~ ~forsin Jandarma Okulunda toplanacak komis~·onda yapılacaktır • 
5 - ller cins için hızım olan ttv.qaf ve şartları Okul salonuuda mahsus ~·erine asılmıştır • lsttıklilerH tas

dikli IJirer sureli parasız verilir . 
6 - KimJa tahliline tabi olmayan mevaddın niimuneleri komisyonda mevcuttur. Verruiye istekli olanlar bu 

rılimuneleri her gün diledikleri saatlar·da Okul. K.hğma müracaat ederek görrb;lirler • 
7 -Karall zarf usulile eksiltmeye konmuş olan mevadm teklif mektupları ile 2490 sa~·ılı kamına gc>re ve. 

rilr.cek muvakkat teminallarm en geç ihale ~aatinden bir saal önce ihale komisyonuna naakhnı muka[)ilinıle 
teslim edilmesi şarttır. Bu s~rnllan sonra verilecek. mektuplarm hlikmii olmıyacaktır . 

8 -Ac;ı k eksiltmeye ~onulan me vaddm mu vakkal temi nalları 2490 sayılı kıirn. na güre en w~ç ihale sa:ı tm
<lan bir saat öuce makbuz mu~ahilinde Komisyona teslim edilmiş bulunacaktsr • 

9 - ller iki suretlerde eksiltmiye gireeekleı·in kanuui ıkametgah sahibi oltluklaruıı Tecim oılasınıla kayıtlı 

ı ~ulunduklarını P.Vvelce leahlıiit işlerinde bulunmuşsa taahhiit ellıği işi tloğrulukl:ı yaµnuş olcluklarına ılair 
alakadar dairelerden tasdıkli Vflsikaları ibraz etmiye mecburdur . 

LO - iş hu mevaddı VPrmiye istekli olanların evsuf ve şartları öğrenm~k fö~ere her giiu Okul K. lığına ve 
ihale ıçm tayin edilen gün ve saalla komisyona miiracaaua bulunmaları liiziimu il:\u oluuur • 

Resmi Ruhsatı Haiz 

Talebe Yurdtı Tor<>s Kız 
Istanbul - Şehzadebaşı caddesi 

Toros Gmıçler Birliği namına ve Tiir·k.iyNle ilk 
acılan Kız Talebe Yurdudur • • 

Yurd, lslanbul üniversitesinin ve yüksek ıue~-
lflpltH·in yalnız Kız talebelerine tahsis edilmiştir • 

Serıelerd~nberi yiice ktıtlaran öğütlerini kazan· 
nustır. ikam~l, tabldot tekmil kouforla a~·lık iicrP.t 18 • 
liradır . Tafsilat almak isleyenler Şelızadehaşıııdaki 
Yurcl miidii rliiğline yazmalıchrlar . 

Radyo meraklılarına müjde 
H .ı cl\·olarrnızı feıuai surelte tamir ettirmek islerse . 

niz ~Jt·I \' İİ Palas Oteli ~hında Radyo Reşada götürme· 
niz meııfa~tııuz icabıdır . 

Haılyo v~ her nevi ElekLrik tesis~tı kabul olunur 
4- -4 

ı 6- 20 - 25 -30 

1 l A N 
Alay Satm Alma Komisyonu Reisligin~en 

ı -- Konıuta11lakca palıulı görülen alaym bir seıwlik. 

sığır eli yt·nhlen kapull zarf usulile t>ksiltuwye 
konuldu. 

2--Eksiltme 2-eylül-1935 pc.za,.tesi saat l l dedir. 
zarflar saat ona kadar alınır. saat ond~nı sonra 
zaı·f ahnmaz. 

3-Muvakkat teminat IJeş yüz yetruişsekiz liradu·.Mu. 
hammen fiat on dört kuruştnr-. 

4 - isteklilerde l\anuni i~amelğah vtasikası bııluna. 
caktır. 

5 -şartnameler mersinde 
ği edinmek i~leyeuler 
lirler. 

KışlaJadır. daha fazla bil· 
şartuamelerden öğrt>uelJi-

6 -fslekliler aıuayyen zamanmda Kışlada :ilm af ... 
ma kon~siyonunda bulunmalıdırlar. 

16-20-·22-24 
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Mersin Asliye Mahkemesi Başkatipliğin~en : ·~======~·r~@@@@@~@~@@@@~ 

E~~~~! 1 BRİTAN~~İC .1 No: 57 ı 

No. Mahallesi 

KaJl Tarihi 
12/ 13 Mayıs .. 

321 

Cinsi 
bahce • 

ev 

Miktarı 

6433 
metre 

Kiymeli lle\'kii 
1100 balıce sı>vuk • 
lira su polis 

Mersin Gümrük Civarındadır 1 BiSiKLETLERi 1 
9er nevi Eczayi fiiJI , ;;;;J 

il .ı d S k ·' · l " f ~ı ua len lı bbt .. VP, Yeri i ve Av- L!:: 11!!1 uuu u : -. ar an •" zı1. , ~ar u~n ı usu , ., ı · liiJI • i;;:i1 

1 l .. · b ı s· rupa miistahzeratı bu- L!:: H!!J 

K. civ. 

\O , cenu )ell nZIZ a ACfl. 1 • ;;:;ı 

. Yukarıda cins ve ~vsafı ve hududn )' azılı ve ölii lunur ·· l§Y ll!!J 
CHbrail oğlu lsmaile ait 8 t·kşi liıaıoıı, 76 yrrli, sı y:ıfa •i==========• (§Y ~ 
JlOrtakah, 40 t11r11nc., 20 )'e11i diinva, 15 nar, Is asmalı ~ fiği 

J •!••:• ·:·. ·:·• •!•. •!•. ·:·. •!• •) 
lo asmasız dut aği\cı, bir nıurt, 10 i11dr. •\ kaysı, 19 •!• +:• 
Z<'rtlali, 40 nıarıılalina, bir ~l'kP.I' parP, lo pfıua, 4 P.l'İk :t: Doktor =~ mu Fc!I 
bir şefıali, bir çinar, ağııcıııı vP. bir ılolalılı kn~ ıı rn ı Muhtar Berker : ~ ~ 
hir üzeri açik tahtadan yapılmış twla)'' ilıtiva ,.c1 .. rı :~Go"z hastalıkları muta1.SSISI:~: riill r.;;ı 
6433 metre nu~rahbaındaki bahct~ veri ile lnı hahcPde ... :• il .r:• ~ 11!!1 
· d · ı · b · · · k b · 1 • l · · 1 ı · · ı ·:· •:• rli!J ı · ı · ı · ... · ı ı l .. .. ı ·· ;;;;J ınşa e ı mış ırıncı al oururu 11 4 uua ur sa orı • Pazardan matla her •!• !!: ngı ız Ç*' ıgırıı t\n y:ıpı mış vı• ıulun c uu- 11!!1 
ve bir gayri muntazam hamamlık, ikinci kat sofaları • ~iiıı IJaslalıaue cad- t R 1 "'aca tanııınııs " BHIT.\NNiC ., hisi~letleri ;;:;, .. "":. . ·~ .; • 11!:!1 
beton, beş otla bir salon VH na temam bir mulhah, • clesinde Yoğurt pa1.aı·ı •i• (§Y Mersinı~'lı~ gP1'1i . ffi!J 
iiçiincii kal sofaları taht: ı beş oda hir salonlu çatısı •:• civarıruhıki UllHl)efle •:• ~ Gümrük cncldesindcÖmer Vasfi tecimevinde sablar.ffi!I 

••• ~.· '9 3 
kiremitli karğiı· evin ve e\in sağ lararında iiç du- •!• hanesinde hastalarını • ~ ' ~r;:;ıı;:;:;ı 
varı taş, bir sıvarı ile üıeri çinko ile örtiilii samanlık :!: kabul eder. .. :i: ~ (gl~~~~~@!J~~~iil.JLE!ll!:!Jll!!J 
vt~rese ar·asında tuksimi k::.hilolaıuaclığınclan izalei şu- •:• Kabul saalleri : Oğ- •:• 
yu kanununa ıevfikan bilıuiizayfııe sıııııarak ıwıı.·ıirıiıı : ıeııeıı emı 8 ıtm• 12 : HAliS EOiRHE ve KASAR PEVNiRURi 
vt~rese arasın da taksimi hak kında mahkemece verilen •!• ye öğleden sou ra 15 "' .. 
l 1-12-934 tarihli karar üzeriue gert\k bahc.e ve ge- :i: den akşama ~adar. ::: 

~ . 
r~kse ev açık artırmaya konmuş olup ~artname ta- •:••:•••:••:••+••!••!•••!••!••:• 
rifıli olan 19-8-935 taf'ihinden itibaren ıualıkPme ka -
leminde herkesin görebilecPği gibi 2 L- l0-9:15 larilıi

nr. miisadif Pazartesi giinli saat 1 1 dt' :.çık artırma 

ile ve ptışin p<lra ile satılaenğından artırma , bedeli 
muhammen 1 iyrnelinin yiiıcl•~ yftmiş btışini lmlnrn -
dığı taktirde son artıranın tealıhiiclii baki kalmak şar
tile 16-11-935 tarihine miisadif Cumart•~si giiııii dai· 
remizde yapılacak olan artırmada gayri menkul tın 

çok artırana ıhale edileceğindr.u taliplerin ıuuhamnıen 
kiymelin yüztJe 75 beşi nisbetinde pey akçası veya 
milli bir bankaııın Lt>ıuinat meklubu11u hamil bulun· 
maları lazımdır. 200-1 No.lu icra ve iflas kanun 126 

ıracı maddesinde ipotekli alacaklılarla dığer alakadar
ların ve irtifak hakkı ve hususile faiz ve masarife 
dair iddiası olanların ilAn tarihinden itibaren 20 giin 
içiııde evrakı ruiisbitelerile bildiı·meleri aksi takdirde 
uıpn icilinıle sabit olmadıkça satış bedeli paylaşma

sından nı ahru m kalacakları cihetle alaka<laramn işbu 
madde fıkrasına göre hareket etmeleri v~ daha fazla 
mahimal almak istiyenlerin de .~lersin malıkenıe Laş 

kitahetine mnracaat eylemeleri ilan olunur . 

•••11••·······~ . . . " ~I 
ITIMADI Milli 1 

Türk Siğorta Anonim Sirkeli ~ 

••n•·:·••••••••• • • • •!• 
: Yeni Mersin Basımevi : . .. .. 
• mücellit hanesi • 
• v k" . l • • rAs ı mış, parça an- •!• 
: nıış, forsude kitapla- : 
• rmızı i"e varamaz de-~ 
• "' • +."".'• 

•!• ye atmayı111z. hirgiin • 
! size l~zım olur. Kitap-: 
~ ~ 

• larırnzı, defterleriuizi, : 
: miicellithan~mize gön-•:• 
• l . . • 
• ( ermız. • 
: Her nevi kitap ve : 
• defterler şık, zarif uıe• • • • ti11 vı.. kullauışh ola- • 
• J. • 1 . • + ral\ cıL enır. • • • • • • ••••••••••••• 
--------------------Y[Hİ MERSİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone ı 
Şeraiti 

Senelik 

Türkiye 
için 

1200 Kr. 

Hariç 

için 

2000 Kr. 

Şirketin Bankası : Sümer Bankdır 1 Altı aylık 6oo 

1 
Üç aylık 300 

_Yanfin ve Nakliyat sifortalarınızı • Bir aylık loo yoktur 

looo 

500 

l • d ·ıı • k ~ Günü geçmiş sayılar 2 O K. tıma ı mı i şır etine yaptırınız. ~-ili • -----
• . Yurttaş! 

Giimrlik caddesi No. 15 le Ülkeni korumak isti-
IJ 37-50 · • .. ~ yorsan Hava kurumu 

IJIJEllGel•l]IJIJEI••~ na üye ol. 

~lersin ve Havali Acenteliği . 
Ômer Vasfi 

l{ışlık peynir1erirıiz içinhiç düşünıneyiniz 
fennin son terakkiyatı fö:erine yağlı, temiz peynirler hazırlanmıştır 

mersin Souk Hava Deposuna 
müracaat ediniz . 

17 Kilo safi hazırlanmış ve tuzlanmış, halis 
Edirne peyuiri tanekesı ile beraber 4.5 liradır . 

Alındıktan sonra muhafaıasıda Souk Hava 

deposunda temin edilir • 
Evlerinizde uğraşmayınız ve yor~unluk çekmeyiniz • 

Kaşar Peynirleri 
Yağlı Balkan peynırleri ayarında Ş maraklı ka-

şar peynirlerimiz piyasaya çıkarılmışdır ·. 
Balya ile almak isteyenler depomuza mürucaat 

etmelidirler • 
Her halde çok fayda göreceklerdir . 

Mersin - Souk heva deposu sahibi Selim Şemsi 

46-50 

ESANS-LOSYON 
KOLONYA 

Sıcak Ttımmuz gii11leriuizi gİİ'lt · I kokular arasııı

cla hir ilk hahar gibi ~· aşatıııak içirı Framm vr. İs· 
viçredeu getirdiğim «ESANL \H» tlaıı yapılan KO· 
LO~Y .\ \'e LO~YONL:\HI> \N alarak ~ulla11mız 

Genelik Kolony:.ıları 
l 

, 
Bütün K o onyalardan üstündür • 

Deııt>ulf'IPr hunuıı doğnıluğurıu gi\sl·~rir 

Mağaztlmızda her nevi ESANS 
LOSYON K.OLONY.b 

Bulunduğu gibi şık ve temiz geymek isteyenler için 
Gömlek - Çorap - Fanila ve sair tuhafiye eşyasıda vardır. 
Mallarımız temiz sağlam ve ucuzdur . 

Sivri sineklerden ko unmak sağlık ödevidir. Bunlıu-ı öldCırmek için açıktan 

Kilosu100 kuruşa alacağınız FİLİT 
İLE OLUR.. 

ADRES : Gümrük çivarında içel Tecimevi 
ve gençlik kolonyası sahibi 

A· HAMDİ 

Yeni l\Iersin Basıınevi - Mersin 


