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30 Ağustos Bayramı Yarın Göznede kutlulanacak 
Atatürkü sev
mek daimi bir 
ibadettir 

· Trakyada yapllan büyük ordu 
manavraları bitti 

lzmir terim ve. endnstri odası 
tarafından şerefine verilen şölen
de Ekonomi Bakanı CPh1l Bayar 
Ulu önder Alnlllrklcn ve Başbaka 
nımız Jsmct lnönündcn bahsede
rek dedi ki: 

« - Atntürk bütiln cihanca 
sevilen bir şahsiyettir. Türk 
olsun Atatilrkil sevmesin bu 
olnmaz. Nazillide st>ylemiş ol
duğum bir fıkrn aklıma geldi. 
Hoşuma gittiği için burııda tek 
rar edeceğim. Atatürkü sev
mek daimi uir ibadettir. Bunun 
her kes tarnfından kabul edil
mesini isterim. Bu i badeli her 
zaman yapalım. 

İsmet İnönil, fiyle bir şah- 1 
siyfllti rki, zekfısile, i rfaniJe, I 
yaptıklarını bir tarafa bıraka· l 
cnk olsak bile milyonlarca 
eser kendilerinin büyilklüğü 
hnkkında başlı başına bir fikir 
vermeğe kafidir. Şu dakikada 
arknsında şerefli , munzzam bir 
tarih vardır. Bu gibi yetişen 
mua13..am eYlatlarla iftihar et
meliyiz. Her yerde gördüğüm 
sevgiyi ve düşüncelerinizi Ata 
tiirke ve İsmet İnönüne söyle· 
meğe çalışacağım. » 

Tanklar, tayyareler ve her sınıfa mensup 
kuvvetlerimiz büyük geçit resmi yaptılar ___ , _ _...... __ - -

ist.aııbul (özel aytarınıızdan) Trakyac.la ya
pıln1akta o1an biiyük ordu ınanavralan dün 
gece bitti. Bu sabah saat sekiz buçukta büyük 
bir geçit resmi yn pıldı. 

Geçit resıninde büyük erkanı h:.rbiye B2ş 
kanı Mareşal Fevzi çakn1ak ordu müfettişi 
Palıreddin bütün generallar bütün Trakya il 
bayları ve hükfıınet erkanı hazır bulunn1uş ve 
geçide her sınıfa ınensup kuvvetleriıniz tank
lar, tayyareler iştirak etn1iştir. 

30 Ağustos Utku bayramı 
Yarın göznede büyük törenle kutlulanacak 

30 A<Tustos utku ve uçak o 

bayramı bu yıl alay gHzneue 

olduğu için orada kutıulnıucak 

tır. Bayramın parlak bir şekil 
de kutlnnması i~~in 28 ncü a lay 
ca çok geniş ve etraflı bir pro

gram hazırlanmıştır. Buna göro 

80 Ağustos günü gündüz gözne 

de toplanılacak nlay kumandan 
lığınca tebrikler kabul edildik 
ten sonra alay ve hava k.ummu 
namına iki sfiylev vcrilec~ktir. 

Gecede gene göznede bir 
garden parti verilecektir. Mer
sin halk evi temsil koluda be
lediye bahçesinde bir müsame
re verecektir. 

Mersinin tek spor örgütü Buz buhranı 

İdman yurdu tam gelişme çağına girdi 
Yarın denizcilik antrenörüde geliyor- Yurclun 
onuncu ·yıl dönümü çok parlak kutlulanacak 

Şehirde dört günden 
beri buz ~ulunmıyor 

Mersinde gene dört günden 
heri buz bulunmamakta sıcak
ların şiddeti karşısında halk 

Görllşlil ve yürütilcii bir 
yönetim t:ıistenıile programlı 
ve disiplinli bir çahşma yolu 
güden Mersin idman Yurdu 
tam bir gelişme çağma girmiş-
tir. 'l'Orkiyede hiç bir spor ör
giitiine nasip olmayan sporun 
her kolunda çalışmak ve iyi 
bnşarılar ehle etmek b:.ıkıımn-
llaıı !\tersin İdman Yurdu tek 
spor örkiitii olaruk giistel'ile -
bilir. 

Biitün Mersin gençliğini 
bir ~mtı altıııdn toplayan yurd 
bilhassa bu yıl feragatin ve 
\'ücutlarını gençliğin yetişme

sine hasreden sayın idareciler 
Olinde bUyiilc varlıklar göster
nıişli r. 

Geçenlerde ilk defa olarak 
'l'.iirkiye yüzme birinciliklerir!e 
&ıdeıı yurci yiizilciileri sek1z 
bölge içinde çok iyi sonuçlar 
alnmkht İstanbul spor çeveninin 
Ve denizcilik federasyonunun 
dikkatini çekmiş ve denizcilik 
~ntrenörünün yakın bir zaman 
1Cinde Mersine gönderileceği 
Vadedilmişti . 

Dün federasyon başkanı 
11n1i ral Mehmet Aliden idmnıı 
~'Urdunn gelen bir telgrafta 

nntrenörüıı ayın yirmi doku- çok perişan bir duruma düş-
zuncu giinü İstanbuldan hııre- mektedir. 
ket edeceği ve yirmi giln Mer- Buz buhranı öteden beri 
sinde kalacağı bildirilmektedir Mersinin bir derdidir. Geçen-
Bu hesaba g<ire antrenör yarın terde gene büyle sıcak günler 
şehrimize gelecektir. . . de ayni hal !neydana gelmiş 

YUHD ON YAŞlNA GlRDl fakat urayrn ışe el koymasile 
idman Yurdu bu yıl on ya· üniine geçilmişti. Yaptığımız 

şına girmiştir. J)oğerli val'lık- araştırmalara güre şimdiki buh 

1 ' ranın sebebi şudur : 
larile gençliği bağrına çe 'en ' Huz çıkaran fabrJlrnlardan 
ve aksaınndan on yaşına gir-

hirisi tamir edilmekte öteki 
mek gi hi hi r erdeme kavuşan 

fabrikalarda çıknrdıkları buzu 
yurdun yıl dönümü töreni 80 Tarsusa göndermektedirler. 
ilk teşrinde yapılacaktır. Töre- Mersinde hele şu günlerde 
nin yurd değerile denk Lıir buz en zaruri ihtiyaçlar urasın 
durumda ynpılabilmesi için dadır. Urnyııı buz buhrıınrnı 
yayım VP- kılık komiteleri ay- ikinci bir defn daha önlemesi-
rılmışhr. Ütey giiıı yur<l yapı- ni bekliyoruz. _ 
sında ynpılan topl:ıntıda ynyım 2o iLK TEŞRiN 
komitesine, şarbay ve İdman R GE 
yurdu başkanı Mitat tor, yurd PAZA NEL 
ikin<'i başkum Hakkı Cemal NÜFUS SA YıWl ı 
üçer, Lütfi Ali biikillmez,Hnyri Cumuriyet rejiminin 
gül tekiıı ve Hayri hakkak kı- Türk nüfusu üzerinde yap-
tık komitesi ne, Hakkı Cem:ıl tığı tesiri ve vardığı en müs 
üçer, Sadi metin oğlu Hayri ' bet neticeleri göstereceği 
giiltekiıı , ll:ıyri hakkak, Asım için, yalnız bizleri değil bü-

tün dünyayıda ilgilendire-
güler sP.çi imiş ve işe başlamış 
}ardır. 

cektir. 

Ekononıi Bakanının önemli bir diyevi 

Say ile sermaye arasında 
tevazün vücuda getirilecek 
iş kanunu önümüzdeki yıl mutlak cıkacak 

' 
C. tt· Partisinin bir işciler bii .. 

rosu kurarak lzmir esnaf ve işcile

rini birl~şdirdiğini lelgraf haberi 

olarak yazmıştık. Büronun açılış 

törenine ait lzmir özel aylarımızın 

gönderdi~i meklubu bugün yazıyo · 

ruz : 

İzmir 26 (özel aytarımızdan) 
C. il. Partisi esnaf ve işciler 

birliği bilrosunun açıhş töreni 
dün saat on ikide parti binasın 
da yapıldı. Parti İzmir başkanı 
bu toplantıda söz alarak lzmir 
deki esnaf ve işci teşekkillleri
nin tarihçesini yapmış birliğin 
teşekkUlilnden evvel şehirde 
ayrı ayrı idareler altında 24 
teşekkül bulunduğunu bunların 

dağınık ve ayrılıklarının idare 
ve bülce bakımından zorlukla· 
rını anlatmıştır. Bundnn sonra 
ekonomi bakanı Cehil Bayar 
bir söylev vererek demiştir ki: 

« - lşci hayatının bir an 

Harbin öniine 

önce tenziınini istiyoruz. Bu
nun milli iktisadiyatımıza uy
gun hiç bir tarafı hırpnlamıya
cak şekilde yapılmnsı gecik 
miştir. Pnrti ve hük11met bu 
işte hassastır. Say ile sermaye 
urasında tevazün vücude geti
receğiz. İş kanunu layık olduğu 
ehemmiyetle· inceden inceye 
tetkik ediliyor. Önümüzdeki 
yıl mutlak olarak çıkarncağ11. 
Sayın hakkı sermayeye, serma 
yenin hakkı saye geçmiyecek 
tir. Ru sahada kilçllk sanatlar 

ve işci teşekkilllerinin biiyük 

faydası vardır. En mühim iş 

kredi teminidir. Bunun için 

halk sandıkları yapacağız. Ru 

sandıklar, esnafın kredi sandık 

larile beraber yilrUyecektir • 

Parti ve hüktlmet işciye,kUçük 
esnafa Ulzım olan ehemmiyeti 

veriyor.» 

geçilemiyeoek 
Süveyşden 17 italynn gemisi daha geçti 

- - -
Habeşistanda silah 1abriknsı yapıllyor uzlaşma 

koınisyonu gizli toplanta yaptı 

Aı~kara 27 A.A - Roma -
dan bildirildiğine göre İtalya 
kabinet:ıi parti manavraların 

yapıldığı yerde toplanacak ve 
bazı ekonomik kararlar vere
cektir. 

Ankara 27 A A RoytP.r 
ajansmın bildirdiğine göre son 
iki giln içinde asker ve işci 
yüklü 17 İtalyan gemisi süveyş 
den geçmiştir. Gidenler arasın 
da Mussolininin iki oğlu dama
dıda bulunmaktadır. 

Ankura 27 A.A - Tayms 
gazetesinin yazdıklarına göre 
Hubeşistnnda Habeş ulusunun 
her zamandan duha mütesanit 
olduğunu önemle kaydetmekte 

Futbol birincili k i eri 

il Toros Spor 2 6 Konya 
yıda yendi 

Adanada yapılmakta olan 
Fudbol bölge birincili ki eri ma
çında toros sporun Diyaribekir 
şampiyonunu bire beşle yen
diğini yazmıştık Toros sipor 
ötey günde Konya şampiyonu 
ilo karşılanmış ve ikiye karşı 
altı sayı ile yenmiştir. 

ve Habeşistandan aldığı haber 
lere atfen düşmanın bir hnva 
taarruzu karşısında alınacak 
tedbirler hakkında imparato
run bir emir neşrettiğini bil
dirmektedir. 

Bu ihtarm harbin muhak
kak olduğunu gösterdiğini iltl· 
ve etmektedir. Diğer İngiliz 
gazeteleride Habeşistanda yerli 
yabancı ahalinin takını takım 

göçmeğe başladıklarını yazmak 
tadırlar. 

Bu me)'anda İtalya elçilik 
memurlarımnda hareket hazır

lıkları gördiiklerini bildirmek 
tedir. 

Adis Ababa 27 A.A - Ha· 
beşit:ıtanda dört ayda bitmek 
üzere hükOmetce bir si liih vo 
cephane fahri kası inşasına baş 
la nacağı bildirilmektedir. 

Paris 27 A.A - Yarın top
Jnnacak olan Fransız kabinesı 
İtalya Habeş anlaşmazlığınm 
ortaya çıkardığı dnrumu ince- . 
Jeyecektir. 

Paris 27 A.A - Uzlaı:ıma 
komisyonu İtalya-Habeş hakem 
leri bu sabah gizli bir toplantı 
yapmışlardır. 



1 

SAYFA: 2 

Gezi Notları 
1 

Bilmem bu başlık yakışık 

alacakmı ?. Bunlar not değil 

1 

1 Sgilnlük bir gezinin darad~sesi

çarpan kırık dökük enstanta· 

nelerdir. Eğer içlerinde yüz 
buruşturmadan bakılacak lev· 

halara rastlanırsa onlarıda bann 

saptanmak fırsatını veren Mer

ıin idman yurduna ve Türkiye 
yüzme birinciliklerinde Çukur 
ova bölgesini iyi başarılarla 
temsil eden Mersin gençlerine 

borçluyum. 

Başı kar·h Toroslarm 

layitsiz haktığı çukur·ova 
da sıc:ığm eu çok al oy 
rıallığı bir Jf>rdir Yenict~ 

MersirHIPn içten doğan 
\'e İÇH akarı hir uğurla

ma tiirenile aynlan lafil .. 
tıt· fes krst•n :ıtt•s \'a"-. .. "' 
muruudau k 11 rtuluşu To-
ros siir:ıt kala ruula aradı 
l>evl.-t tlf>mİrJollar ı Atlana 
darı clP-uizeiler ıcın iki . 
kowp:nlman a~· ır ·uış. ~a-
fıl.-u i u lt1Sf~~ k ii ı· horcu n u • 
şuracık la öıle,·or·11 n1• .. .... 

Uizim eksik ~· öniimiizii 

gUslermeye çalışanlar bu 
arada giilrHPSİUİ bilmetli
ğiıuizi d.- söylef'l.-.r. Hu 
kanaatler tlflğiştirilmt~k 

isttıuiyorsa üç ~porcu bir 
ar~ya f(etirilsira. .• 

Kır saçll kafilt~ başkanı 

t;ocukların gözüne lıiraz 
sert !takmasa on "isini11 • 
kahkahası tren ~iiriihii-
:'Üuii de hastıraeak. Bii
tiiu lıu .,iiliisler arasında 

~ . 
hir au oluyorkı Louu 
ciddileşiyor .. iki dak•ka 

füıce feJ~ğP. metelik vtır

meyen gözlerden şimtli 

hir eıttliş~ okunuyor. 
Üc Jı1taursonr·a yarıs var • f5 .. • • .... 

• 
Tren hafif hir rampa

ya kol atarken ova hitİ
~·or •• ciğP.rl.-ri dolduran 
c;arn ~okdlu taz~ bir lıa 

va ytıf)ymıi hia· görii göz 
doltlurau v~silliJd~ 'form~ . . 
lJaşlayor. Mt~rsin ç~vrt1si11. 

den dışarı çıkmayan ar
kctdaşlar bulutlarla ~aka 
taşan tepelerden göz ala
ıruyorlar. 

Buralardan kağnı araba 
silP ge~n1elild Torosun 
giizelliği emilebilsin. 

Torossuz cukurova,· ı 
• w 

dekorsuz bir tiyatroya 
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Süveyş Kanah Kapanırsa 
O zan1a11 Ateş Avrupayı da Saracak 

Bir gazete "lngilterenin barışı ku· tarmak için harp açmış 
olmasından korkulur ,, diyor. 

Jngllterenin ltalyım • Habeş 1 hir Vf'hamP.t güsLPl'İyor. 
meselesi için verdiği soa karar t. • 

üzerine Entrımsijan gazetesi şöyle 1 Blitiirı ulus kerı<li iize-
bir fikirde bulunuyor : rint~ diiş~n m~suliyrli 

Jugilttıreniıı cliirı~· a i~ kavramış daha bu giindfln 
l.•rirnl•~ hir a~· ralık l'tyasası ıw eıkacağı kPstirilenwz 
,· ol :uıda ''itlf'cı•ui ar· tık • · 1 
• ~ l°") ()Jminyonların tah'aya 
!ılÜ\' IPnenwz. Burıuu blitlin ·. 

J • ka l'Sı hulu nma k naza r1 v•·-
a k sı ue olarak, Avrup:ula . •. . .. .. "' 

1. 1 , · · ı sını taıu hır gonulle ka~ 
ern IŞP. u )'a rH ıra rı ı;ır şu - . . 
tlellc halyan _ llalwş kav hul ~llılderı ~anılamaz. 

ilalyaya yapılacak ekoııo. gasrna kar ışıığırıı gHrii
~·oruz. l ogiliz h tik lime ti 
hu karan vt•rnıt·k icin tlo-

• 
111İ1t)· oralar111 \'e muhtelif 
fırkaların yerini alınış bu
luııt1.H)r. Böylect~ oluyor. 
Hunun ~onucu olarak. 
vHrtliği karar müstesna 

Emanulla~ halyadan aynlmamış 
Efgan hududuna git
tiği haberi doğru değil 

Homadara Lolltlra gaı~
lPlt~rirıe hilclii'iliyor. 

Eııiki Efgan krall Ama
nullah harım Bus • Efgan 
hndudıııula gfiriiruliiğli 

Vf ayrıi z!lmantla llindis. 
tan hıuluduıula kalıilt·lerin 
toplantlığı haklırula <;ıkan 

şa~· ialar111 Bt)mhay esham 
lıorsm~ırula p:ıııik ll)'arı . 

clırmıs olnın~ı Homatla hay . . 
r .. tı~ karşılauıuıştır. 

ÇÜ rı ~ ii . \ m a 11 u il a lı lı a u 
i la h·atlatlır. Bir k :ıe lıa fta . ~ 

~l··j~ur gfilii ·salıilintl~ Stre 
sada aH..-sı il~ hil'likte kal 
dıkları sorıra hu giiulertle 
Houıa ya döud ii. Bfı y ii k 
oğlu yanıntlatlır. bir kaç 
gii rıe katlar lPkra r )laj .. tır 
~filli rıe tlöıwct> khwi zan 
olunuyor. 

IJP-rıZPtiyorlar .. Tarih hu

mırı ikisi11i PŞ tammış ve~ 

atları birlf~ştirmiştir. 

Şimcl i biz kızılcık dal . 
larrnm lonelleştiği clar ~~
•;iıl~r ve her hakışla tle
ği~~n dekorlar arasıutlau 
ile rı~ yoruz. Hal boyu rıda 
uıayup giden çaıu ağaç· 

ları kompartman pencere
siud~n •lalgalanan idman 
ytHdnnnn kırmızı lacivert 
filaması111 s~lamlanıak icin 

• 
sıralarıııuslar ~arıki. . . 

R . A. 

mik sıkışt1rma, söyleıımf'Sİ 
kolay hir şp,~· dir. SiivP.yiş 

kaııalıııın kapaıılması söy
leuiyor. halyamn buna 
lal1ammiil edf'ceğine ina-
mlma1 .. o zaman ateş a'·
rupayada gııçmiş olacak-

Üçüncü Müfettişlik 
Doğu illerinde b;r 
Müfettişlik daha 

kuruldu 

lstaııhul, - Şark vih\ · 
y•~lleriıule ~· eni bir g~nt>l 
m iif .. nişi i k kuru lacagını 
ha hPr vermisli k. Genel . . 
miift>llişliğe E"ıurum say 

lavı Tahsin tayan Ptlilmis . . 
tir. 

Tahsin na lıi p~ miitliir-
lii~iiıul~rı haşlı~· arak va . 
liliğt~ kadar yiiksPlnıiş, hir 
t•ok valilik ı~rtle i k ti da r11ıı . 
gfistermi~ kıymetli bir 
idarrcimiztlir. s3rk \ila • 
)'P-llerinde yapılacak ıs -
lahalm biiviik bir hiıla 

"' 
yiiriimesini ltHuin etlP.C~
ği muhakkaktır. 

Yeni miif P.llişliğin nwr 
kPZİ Erzurunulur. Kars, 
Çoruh, Trabzon, Giimiiş
lıa ntı, Erziııca rı, A ğn Ar -
ti vin vilayetleri ytmi nıii 

fettislik icirnle bulunmak • • 
taclır. 

Şark vilay .. tlerinde ge
niş miky:ısta ıslahat~ baş

lanacaktır. 

Pı·ograıum ıathiki do
layısile zira~t, sağlık ha. 

kanla rınm da\' akıntla sark " . 
vilayetlr.rirule hir gP.ıirıti 

yapmaları ihtimali var
, dır. 
===========-========---

Nöbetçi Eczane 
Bu Akıam 

istikamet Eczanesidir. 

lır. inğiliıl~r ıwk ~~ç iş~ 
karışnuşlardır. Eğet· bilJle 
hil' shltlet ~ullanacak o-• 

lurlarsu İtalya gurubunun 
ayak.lanmasma s~lwp ola
cakur. 

iliz şimdi)'e kadar yap 
lığımız gibi burulan son
rada Avrupa harışır11 kur
tarmak icin siiklinetle ve 

• 
hiitiiu gayn·linıizle çalış
mal:\' IZ. ., 

Fu~al ingiherenin arı
laşıualard~kı ~özl~re ~ıkt 

IJir riayt'l tloln~ ısil~ ha
rı~• kurtarmak ic~in lıarı• ' . 
açmış olıuasııula rı kor-
kulur. 

\ 
lzmir Panayuı 

Halk tarafından bü-

ı 
yük bir istekle 
karşılanıyor 

hıuir 27 •A.A» Arsı 
ulusal İzmir pamıyırıru 

ziyaret edenlerin sayısı 

giinden giiıu~ artma~lathr 

Pana) ıra giiı;terilP.n hu 
geniş rağlu~tin haşlıca a
milleri arasıuda yerli fi r. 
nıalarm hrnu~e hrpgirıin 

istiraki vı~ istirak etltrn-• . . 
1t~rintle fovkalatlP. öz~nı~ 

alnuş olılukları l~rtihallir • 
Yabancı pav)· oı lar ayrH'A 
dikkati cdlJelmP.kledir . 

Ekonomi . bakam Celal 
Dayar Sovy ... tlere ait ol. 
mak üzre yalJancı p:ıv

youların hazırlanmasmda 

gii.:'terilen bu mu vafraki-
yeli çok dPğer·IP.miştir. 

Bu arada Ct·lal bayar 
Yunan pavyonurula uzun 
nı ii ti ıh~ t k a 1 uı ı ş tar . 

Ecnebilerden Yol 
Vergisi 

lstauhııl, - Memlflke
timiztle hulunan ~cıwbi

lerirı )'Ol vergisine tahı 

tutulup lululmıyacağı, 

eğer tabi tululu~aklarsa 

mlikellPflerin vPrgisi ne 
suretle öıleyt>cekleri urıy 
lara~ulan iç bakanlığa 

soruimuştur. 

Ha~aıılık verdiği cevap 
ta, mevcut yasalarda ec-

itfaiye Kuman~am ........ 
ŞPlari&aıiz ~itfaiye ku

marufanı İsmail llakkı 
BPrk hu giink ii treni~ 

zt~hirli ga1.lar kursuna iş. 
tirak t•lnwk üzre Aukara
ya gidecektir. 

Karaman Çiftçi Bankası 
Karaman c!ftci hanka~ı • • 

geıwl hissetlaran he~· plİ 

baraka: m · rkeı idaresi
nin ~lerıııine kaldıralnıasma 

ve si r~ Pl nizam natuf>Sİ rıin • 
ucıuıcii nıadclfl~i lıirirıci 

• 
fı~rasıuın ~irk~tiu mP-r-
kt>z id ırt · si MP.rSih ~aı·ı 

olacaktır. şe~lirnl•~ latlili
rı e k a r a r ver mis "e m ii-• 
r akiplig•·tlP. MPr~i11 ticaret . 
okulu dirPk türii Cenaili 
SflÇIUİŞlİf'. 

Mflıkı)r karar tescil ve 
irnn edilılığirnleu nakil 
kP.~· fiyP-linin hu günlertl•' 
yapalacQğı haber almnuş
tır . 

Liman Haberleri : 

Doğan Vapuru 
Tiir~ bandıralı Boğan 

vapuru cl'~vlel tlemir yol .. 
larırıa ait gPlirmiş oltluğn 
kfimiiriin lıo~allma!'rna . 
dHvam t•tnwklt>tlir. 

T avitZad= vapuru 
Tıi rk bandıralı Tavil 

zade vapuru s~:mer ban
ka ait gt'liruıiş olıluğu 

~ öıu ü rii n b l)Şi1 l ıuasma ,ıe

va nı etmektedir. 

Yelkenci Vapuru 
Tiirk haruhralı Ve\kt~O 

cı ıad~ vapur.• inhisara 
ait g .. ti rmiş olduğu tuzu il 
bosalmasına tluvam etmek • 
leclir . 

Konya Vapuru 
Beniz ~ olları Konya 

vapuru bu giin öğfotltırt 

~onra sa al ı 5 tle gelerek 
:-> ~00 parça ~şytt g~tir

m,iş burıul an ·tuh ur P.tk -

ct>k eşya~· ı alılıktan sonra 
\'arin har~kel P.tlrcektir. 
w 

. aıebilerin yol vergisiul 

vermiyrcek.lerine tlair lJİ' 
sarctlıal olruadığıuı söyle .. 
mi~, ve kendil~rinden Y.01 

vergisi nan na kten la hsıl 
edilme.sirıi bildiı'mişLir. 
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Mersin 
Piyasası 

K.<i. 
()HfllU~ f>k~prP~ 

lan~ 
Kapu rualı 
Koz:H'ı parlH~ı 

iane çi~itli 
\c•rli • 
Koza 
Susanı 

Fasul \'~ 
Nohul 
Merciıur.~ 
Burcak 

• 
Kus \tıuıı • 
Kum cları 
Ctıltik 
• 
Acı <;•~k inl~l ıçı 

Sahun ı\yvillık 
l\ala VP 

~İsadır • 
Çay 

K. S. 
48 
43 
4~ 

40 

l 75 
8 

12 

7 ,5-'8 
5 25 
9 

4 nO 
7 50 

4 ı
., .. 
-O 

7 

39-40 

2.ı 

97_5 

16 

260 300 
Keame Şe•er l c;. 1 
Bıodıktı • ;,J .J. 

Toz . Pkt•r en vah 27 L.55 K • • 
Ka l.ı) 225 
Bahar 7b 

Arpa .'\ 11aclol 3 2f> 

,, , . t• rl i 3 . 
Pirine 15 

• 
c;a vcla r 3 

Buğtl:ı y A rıatlol 4 75 
Bu uda,. Y ~rli q 375 

~ . D 

Limorı lOl.11 78 
Y t' nı r k Ji k ıe' l i ıı Y. 32-38 . 
Sahu1a Birirıci 25 

» ik iud 23 

Mı~ı r ti ara 3 50 
Ciıı tlar1 3 50 
K tu ~ hii l·~r 95-90 

l 11cr. Kepek 1 50 
K al111 )) 1 50 
l 11 ci r lOdanll 
·Yulaf Cukuro \'a. 3 • 

,, Anadol 3 
Yapağı beyaz 43 

,, Si yalı 43 

'I iftik 60 
S adr. nı ;r 

~ ~ Urra 65-70 

z.-~· ti fi ela llPSİ ~0-2:! 

l>llltreden geçme 
!:eytın yağı 40 ----·--

Borsada Sattılar 
l)ii 11 Bors·.ula Ce) han 

ınalı 12 hin kilo s•ısam 12 

kuruştan. ve Tarsus ruah 
20 bin k ilı) mercimek 9 

kuruştan hazır olarak sa
hlmı~tır . 

Başka muamele olma
ıu ıştır • 

Mersin Tecim ve En~üstri O~asmdan : 
Tic.ırt~l sicilinin 438 sicil 11umaras11ula )' aıılı 

( llakk:\k oğlu Sılifk.,li A. Halımi Ticarrılaaıwsi) 18-8-

932 larildnclc~ l\olt~nı~n ona)· lı Vt~k:\lt'lname il~ ticart:l
lıant! 11anurıa imzaya uu•zuraiyel verdiği Ali oğlu llii
~P.yiııin ti(~art~thanr.<hrn :l)'rıhhğını ve bu sefer A. 
Ualıminiıı kanlaşı lli1 yri ile Yırnus Ali oğlu Falıri 
nıüşt~rPk vt~ miiçlemiarı inızalal'la ticarethaneyi l~m

sil t'UPCt'klı•rini Nolt~rden ona yit 16-8-935 tarihli vr.ldl · 
lelrıanıeyi oılaıuııa gt'lirnır.lt~ri iiz~rirıe Ticaret kaııu -
uuınırı 89 ve 94 ci maddelerine tevfikan keyfiyet ilan 
olunur . 

Vekiletname 
llersiu'tle llakkak oğlu Alımecl Hahmi iinvauile 

ınuayy .. 11 TicareLIHHH~min umur ve muamel:\um tedvir 
ve şahsınu temsile ve alım, salım muamelatından mii 
tevetlil sent-tl:ıt, kamhi val, ve lıonoları bankalara lah 
sil için h-:Vtli \·e i~koııto Pllirmflğe ve mukabilini ahzu 
kabza ve he~ahalı saiı·~derı gPltıcek olan mt'haliği da
hi miislt•rt•k vt~ ıuliclemi iuızalarile alı1.u lrnbıa ve hu • • 
husustaki uıuanıt>lt~)· i miiştPrt>k ve miiçlPnıi ımzala-

rile ifa dllH'ğe ve Tieardhanr.~ e mnt .. allik ltıahhii
d tla şanıiJ olnıak üzt•re nıulıalwratı tiiccariyemi uzun 
v~ kısa atlrtıslerinıle muh:ıheratı tiiccaı·iyemi ifaya ve 
lda te ah~ylıin)tle açılmış ve açılacak oları biitiin dP.
valartlan tlohn· ı 'l'lirkiye CunıuriyPti mahkeruelt·ri-.. . . 
11i11, ıorclislerinin, dairelt•rinin ve nıliessP.selerinin lıt'r 
kısım ve dPrt'ct•sinclr. lwr sıfat ve tHrik Vt! surPtl~ be
ni tr.msilt~ hak ve mtrnfaatlar11uı nuıhafaza icin mii-

• 
ııasi p gürPCPği muameleleri ifa ya ve hPr gii na evrak1 
h'ız1111P.~· i kf>rıdi imzalarilr. tanzim H~ laktimtı, icrai \'e 
ihli~·ati ttıdahiri kant111iyeyi lalep ve İllihaıe davadan 
f eragal v~ feragatı k·ahtıle ehli vukuf, tıhli hibr~, ha
k tını ve miinrnyyız ve muhasip ve sintlık ıayin 'e 
azline prole~lo kt·şith~ Vf' Ct!vap itasına, lPbliğ ve te
belliiğa, alııu kal>z sulh v~ ibraya v~ icraen takibi 
mr~alilı ve intacı kP.~ fıyP.l•· VP ifh\s talt•lıiııe ve ıfl:isa 
ıııiilrallik hliLiin işleri yapmağa, lonkurdato akil ve 
miizakt•ratıwa iştirak Vt' İlam re)'e ve icra claire
siııdH vapılacak acık artını a'ara istiraktt ve .ı .. ılo-1.ito ita . . ~ 

ve islirtlatırıa ve ht·deli mii11a:-ıihi il·~ emvali ga)' f'İ men· 
kule iştira ve kalıulirıe Vf~ ipolt·kli alacallarınıın talı· 
siliıufo makhuı ve ibraname itasır.ıa ve imzalaıuağa ve 

ipol••ği ft·k~e ve iatledt•n for:ığ,ı ahın kabz sulh Vfl 

ibraya vt~ işhu şeraitin bir kısnıı veya lwpsi ile m~
zun bir vekil lHvkile ve azlt~ uu~zun ve iWlalıiyellar 

• 
olmak ve lıilcumlt' hususalı uıiişterek ve miiçtemi im-
zalarile ifa VP. icra eyltımek iiıtH't~ ~ı.~rsirı'tle oluraıı 
~·e işhn vek:ilelnanw zirimle imza Şt>killer· i giisterileıı 
lla~k:tk oğlu ll:ıyri ve Yunus Ali oAlu Fahri'yi veki
li umumi rıasp VP. tayin eyl•~clim . 

Tiiccar<laıı llakl.ak oğlu Ahnwcl Halımi 
Mrzun v.-.kill~ri: llakkak oğlu llayri 

ve Y uuus .\ li oğlu Fahri • 

Bi 11 dok uz y iiz otuz lH'Ş serırsi :\ ğustos ayırım on 

altıncı giinii tarihli bu v,.kfllel ahıntlaki imzalar. Dai
rt>t~~ şalus VP. lıiiviyetleri tanıdıklarım Mersin'tlt~ Tiic
cartlau llakk:\k oğlu Ahuu~cl Halımi ve \'ekil ta, ine,,_ - . 
lt>tli~lt·ri llakkak oğlu llayri VP Yuııtı~ .\li oğlu Fah-
rinin olda.ğurıu lastik t•cttı.rim. Birı dokuz ytiz otuz Lwş 
sent>sı Ağustos ayımn on alluıcı glinii . 

N.• 3196 
••• 62 

~tersin Noteri llesmi mührü ımza 
Na- A. lrıce 

Bu ,·crkAletname sureti daire closyasında saklı 16 
Ağustos t935 tarih ve 3196/62 numaralı aslı gibi oldu
ğunu tasdik ederim • 

İ L İ N 
Alay Satm Alma Komisyonu Reisliğinden : 

1 --- AhıJm bir senelik ilılİ\'aeı oları erzaklar acık 
• 

ek sihnıeye konuldu. Eksillnrn Kışladad ı r . 
2 - Erzakların cinsi, uıiktarı, ıuuhammeıı lh~ddlc•ri, 

mu vak kal teminat, ek si ltoıeıı i 11 tarihi, gii 11 ii, saa La 

aşağıya yazıldı • 
3 - İstt'klilerde kanuni ikanwlg:'lJı vr.sikası hul11na

cakı11· . 
4 - Şarluameler alaytladır. Fazla bilgi edinmek ıs

te.\· erılf!f şartnanwlerclen ögrenehHirlt~r . 

l1 n ha m nı t-' n ~1 u va k k :ı ı E k si it m P. 

Ci llSİ }liktarı 1'eıl~li teminat tarihi giiuii saat 
l"i ı·a Lira 

Pirine 8000 1388 104 17 E~ lul 35 Salı 8 . 
~ati•~ yağ . 5700 4010 301 " 

,, ,, 
" 9 

~lt~rcinwk 8000 840 63 " " 
,, ,, 

9,5 
Hulğur 15000 1253 94 

,, 
" 

,, 
" J o 

PatatPs 10000 660 50 " 
,, 

" " 10,5 
K u rusoğa 11 3 g O O 188 1 5 " " " '' 1 1 
Salca 950 253 19 " " " ,, 

• 11,5 
Sa hun 5000 1343 1 o 1 " 

,, ,, 
" 3 

Zt•ytin ~· (Jğt 1350 417 32 " " " " 3,50 

29 -~1--3-5 

B i l i T 
Mersin şarbaylığıı1daı1 : 
BPletl i )' P temizi i k işçi leıri 11 i ıı lopla yaca k la rı s i'ı ı;ii

rii ntiiltwi n bir yıllığı hu giirnleu başlayarak bir ay 
içiıule paıarlr~la satılat~akıır . 

lsteyenl•win lleletl iye hes~ p işleri miid ürltiğli ne 
haş vurmHları hilit olunur . 

• 1 CLiMASX 
KLiMARKS 

}{lımal{s Su Değirınenleri 
Bütün Dünyaca. T anmmış Bir İngiliz Mar~ad1r 

~lemle~k~Limizıle hil f' 
lıu~sa haltceleriıı ~ulanma-• 

sı için çok liızurulu ol,fuğu. 

nclan lavsiye)'e larikıır. 

,\rzu etlrnl~r tloğru -

dan tlo~rnya Fabrikadan 

Cfllbi icin tavassut t•(lil111Pk -• 
drdir. 

Adres; Mersin Hükumet caddesi 

Osman Enver 
2-30 

Bir Muhasebeci Aramyor 

' . 

. lst~klil~rin Karaman Cifoi B;ıuka~rna baş vnrm .-
0 • 

lıtlırla r . 1-3 

Bin ctokuz yiiz otuı hes seıwsi ,\ğo '"'to · Aı) ırııu on 
altıncı giirıii . 16 .\ğ,lSI() 1935 

Mersin No1.P.ri n~~mi miihiir ve imza "' ı 

llAKKI BAŞM.\N 
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~~'/ ji~, (~ ~';~~~ ======-· ~- ~ ~.!ff-~~~~iıt'tı • 
~ PİYASANIN I«>' . • ' ? ~. SAGLIK. 

• EN LÜKS • 
ECZA.NESİ 

Mersin Gümrük Civarmdadır ~~ EN UCUZ (~, :> 
((' EN SON ~ 

1 
KUM'AŞLAR.ININ 1 IJt.~r rıt~vi Eczayi 

1 ~. YERLİ VE AVRUPA ÇEŞİTLERiNi .1 tıhhı~· ~, Y t~rli ve Av-

F •t 1 b • nı pa nı iistaln.Pra lı bu 

erı çe e 1 :J •i=l11=1111r=.. =====i• 
~~I M~essesatrnd~ bula~i~irsiniz. ~;~~· 
:.~~ Fıyatları Tetkık Edıııız . . ~ .: 
' il l -- 1 b ~,( 
(~~~~~~~~-) 

• • E İTİMADI MİLLi ~ 
~ • mG Türk Siöorta Anonim Sirkeli ~ 
~j Şirketin Bankası : Siiıner Bankdır IJ 
• Yanğin ve Nakliyat siğortalar11uzı ~ 
la İtimadı milli şirketine yaptırın·z. M 
~ Mersi11 VP lla vali .\Ct'tılt•lıği • 

le Ömer Vasfi ·al 
g (~linıriik catfd.,!'\İ No. 15 M 
~ 45-50 ~ 
IJEllG~-~~~--a~ıMg 

• 

rE3'Bü;ük T;~~;r~E3 ı 
f Piyanğosu ~ 
1 Pek çok kişilerin yüzünü ~ 

~ On Ooku:::ü~=t~;,~:şi~ci Keşide m 

11 Ey lıil 935 tarihindedir. ~W 
B ü y ü k i k r a ın i y e 

35,000 Liradır . 

L===ı::a::.!:~ ,:::~· EJj 
~~~~~=--e=:=E==:3E.:~=as::::::?~~~~ 

Remington Yazı MaKineleri 

l ı 
ti 

~ · l Gramofon ve plaklarda büyük ~ 
ıt· tenzilat ve her nevi kol, cep saatları. ij 

Satış yeri Vilyam H.Rıkards .. Jl,/ersin 

Yeni Mersin Basımevi - Mersin 

Yurtdaş 

Onpara harcarken 

ile kimin cebine git· 

tiğini düşün: 

.\1 illi i ~ Lİ·rn l Vt' 

tasarruf ePmİ)'P.lİ 

••n•·:·••••••••m • • . ·:· 
: Yeni Mersin Basımevi : • • •• 
• mücellit hanesi • 
• [.' k. . 1 • • ,1,s ınıış, par<:~' an- •:• 

: mı~, for~ndt~ l İlapla- : 

• r11uzı iı.ıe varamaz de-' 
• 

'ı: • • ..... 

•:• y.- almayrnız. birgiin • 

1
: sizP. l:\zım olur. Kitap-: 
• la rı111zı, ılerLP.rlt~ri rı!zi, : 

: uılicelli"ıla<ı11Puıize gihı-•:• 
• 1 . . • 
• < erınız. • 
: u~r 11evi kitap ve : 
• defLtırler şık, zarif me• • • • liu v, kullanıslı ola - • 
• ı. • 1 • • • 
•:• ra"' cıl ~111r. • • • • • •••••••••••••• 
-----------------~ Y(Nİ M[RSIN 

Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiye llariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık ôoo 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir arlık ı oo yoktur 

Günü geçmiş sayalar 20 K. 

------------------
Borsa Telgraflan 

... ...._ .... 
Paralar 

Türk allurau t-t 3 :! 

isterli11 t>24 

Oolar 79 --75 

Frank 12-04 

Lirel 9 - 71 

T~QK·y 

l1R44T 
~BANKASı 

.DARA 
BiRiKTiREN 
QA~T-~O~R 

Su•ak Tt•ııınıuz giiıılt>riııizi giİ'f.t•I ~okular aı·asuı

d • hir ilk h : dl'ır ~ihi vasatuı;ık iciıı Fransa vt~ ı~ · ' . .. . 
viçı·~ılt"'rı gt'f i rıl iği nı «ES .\~ LA lh da ıı y:ı pılan K O· 
LOXYA vı~ LO,\'ONL\HD\N :ılarak kulla11111ız. 

Gençlik Kolony:ıları 
Bütün Kolonyalardan üstündür . 

Dı·ııt•uH'lt'f' hu11u11 doğrııl11ğu1111 giist.-rir . 

~1ağnzaınızda her nevi ES:ANS 
LOSYON KOLON Y'" fo. 

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

Sh ri sineklerden ko unmak sağlık ödevidir. Aunları öldi\rmek için açıktıııı 

Kilosu] 00 kuruşa alacağınız FİLİrr 
İLE OLUR.. 

ADRES : Gümrük çivarında içel Tecime11i 
ve gençlik kolonyası sahibi 

.A. HAMDİ 


