
M. Fuad Akbaş 
Sıatıih ve Yazı işleri Dire klörll 

No. 2172 

~~~--"!'!!~~~~~~""""".'"-"----.---G~U'.;.;;. N::;DELİK. G AZETE 
Fiyatı 5 Kuruş 

30 
AGUSTOS 

Cuma 

1935 

T. T. 24 TEMMUZ 1928 

Bugün uçak ve utku bayramını yaşatıyoruz 
Büyük saldırım nasll bitti ? 

Ulu önder Atatürk yarattığı 
büyük utkuyu anlatıyor: 

"30 Atustosta icra ettiğimiz baş kuman 
dan meydan muharebesi neticesinde düş-

1

1 man kuvvayi asliyesini imha ve esir ettik.' 
Düşman ordusu baş kumandanlığını yapan 

---A-ıa-ıü-rk-Bıı_ş_K._u_m_a-nrt-an- Tirikopisde üsera meyanına clahil oldu. Tasavvur 
1 ez li sa/dırımın ev- cei katiye beş günde alındı.,, 

ğuslO:i büı\ük utku ve uçak 
bayramından öt ürü 'J'ürk 
ulus unu, Atatür kü, kahra· 
man orduyu 5aygı ile selam 
lar ve uçak bayramını ca n
dan kutlular. 

ettiğimiz neti-

rensel utkusu 

Haşnnyı inaıı besler inan 
bileğisi ne vurulmayan kılmç 
bir çenber par~·asındnıı ibaret 
kalır. 

Bir yazımızda 30 Ağustosu 
<ınlntırken : 

«En Lıiiyük utktılnrı ve o ut
lcuhırm nçtığı rn;urumlarn tfö· 
k Olen hezi metln!'i nesillerlleıı 
ııesillere devreden ihtiyar tarih 
30Ağustosdu şnhid olduğu tezli 
hir utkuya ilk ve soıı defa ola
rak 'J'iirk ulusunun verdiği 

fırsatın bakabilmiştir. » demiş
tik. 

Aııadoluda geviş getiren 
batı dölleride Tlirk inamııın 
giiciyle bunun hezimet yöı~ilnü 
lanuımhıdıhır. 

Bugün !ilkenin en kuytu 
köşelerinde hile geçen karan
lık yıllar yaşanan çağa katlar 
getirilerek bir batı diinyasıııın 
clevrilişi seyrediliyor ve 'filr· 
kUn on iiç yıl önceki evrensel 
Utkusu haklı bir Ö\'iiçle kutlu· 
lnıııyor. 

Bııgiin çok çetin şartlar ve ! 
biitilıı mrıhnınıiyetler i~·irıde 1 
haşa('(iığıınız erginlik savaş1~11~ı ı' 
30 Ağustos Liiylik utkusu gıbı 

diin~u tarihinin akışını değiş· 1 
tiren hir utku ile hilişinin13ncii J 

yıl rWniiıııiiııli yaşoıtıyoruz. 1 

Harp tnrilıinde eşine az . 
rastlaıınn hu utkunun örıemi ve 
hnşarısını onu yaratun Alatiirk 
şijyle nıılutıyoı· : 

20 Ağustos 338 günii öğle
den sonra snnt cWrtte garp cep· 
hesi lrnrargfıhında yaııi Akşe-

lıirde bulunuyordum. 
Kısa bir müzakereyi müte

akip 26 Ağuslos 338 sabahı 

diişmaıın taarruz i~~iıı cephe 
kumaıı<laııına emir verdim. 

20 - 21 338 gecesi birinci 
ve ikinci ordu kumandanların ı 

cer;tle lrnrargiihma davet ett im. ı 

26 Ağustostn başlnynn hü
Yill< saldırıının tezi ve nınacını 
lıarut dumanı knn kokıısıı i~~in
llo buıınlnıı 'J'iirk )'lll'duıııın ao 
Ağııslos ulkıı ioplurııım 

yellere dtişmnnııı nazarı di ı~
katiııi · c-elb etmek 1çııı 

~·ı""ı;~..,·ae r ınırıtnkadada ayni sıı re l -
Yttlnzi le uydınlaııaıı hu 
giiııkii erdemli durıırmı dalın 
iyi aıılahr. Hny:ıtın ve· uhıs 
lıır ~~lmlamnsınm hnııgi sarha 
fiıncta olursa olsun eldeki tez 
Ve alınan sonuç uğraşılrmıyn 
Laşınıııldığı 7.mnanki durum 
Ve Şartlarla ynn yana tutulursa Kurmay Başkana 
kuranı ve i"inemiııin derecdsi Mareşal Fevıi··:Çakmak 
Luuın inceliklerile şekillenir. Erkfiııı harbiyei tfrmımiye reisi 

~~rginlik savaşımı girdiğimiz ve cephe kumarıdunmııı huzu-
gUn 1'Urk illkesi diinyn harta riylt~ sureti taarruz hakkındaki 
~ınuan silinmiş gfizleri~ıi istila ııoktni ıwzarını harita üzerinde 

1 tsı bilrüyeıı empf(rynlıst ordu 
:ar O.kdeniz kıyısından Anado- şartlar içinde ve Türk tarihinin [ günil otura uz. 

le sahte faaliyette bulımacnldı. 
24 Ağustos BH8 de kararga 

ııı ı ıı Akşehirden taarruz t~ep 
si gerisindeki « Şühut » 

" aua~ııın naklettik. 
5 Ağustos 338 sauahı Şü
ıı ınuhareueyi idare ede

<'e i · .. kocn tepenin cenup 
gar ıııdek i çadı l'l ı ordugaha 
naklettik. 

26 Ağustos sabahı koca tepe 
ıazır bulunuyorduk. Sabah 

at ..JJ.uçukta topcu ateşi
izle. hfti!ruz l>aşladı. 26 · 27 

A#usto günlerinde yani iki 
Sonu ikincide . Unun göbeğine kadar osmanlı en karanlık günlerinde ulusun 30 Ağu rım dün 

1 trıperatorluğunun enkazı Ustun bağrından fışkıran Atatürk tarihi üs egemenliği 0 iLK TEŞRiN 
ele b uhısal irndeyi bir noktada top- tikce artan bir ulusun utkusu PAZAR GENEL aykuş seslerine ayak uy- , 

., 

clu Jndı. İnönU, Sakarya, Dumlu yıllar ve yilz yıllar geçtikce 
"arak ilerlemişlerdi. ı w ı d NÜFUS SA YıWlı pınarda onursal c ögüş er en hUyüyecek olan en yüksek bir 

· Burada ihtirasın ve hıncın sonra 26 Ağııslos saldınmiyle varlığın kudretidir. Cumuriyet reJımınm 
%"'ide erilliğini gör~yoruz · dört gün içinde 30 ağustos ut- Bu güntln anlamını kavrn- Türk nüfusu üzoriude yap· 

er diplomat lrnııferans kürsii- kusuııu yarattı. yanlar Türk gücünün karşısın- hğı tesirive vardığı en mlls 
liUnden sahte tarih hocalığı Bundaıı ötürüdiir ki bu tn· da hiç bir i imkinsız bet n 'celeri 
~~~l)~o~r~._.!T~a~ri~h~iı~ı_Jt!a~n~ın~1a~d~ı~ğ~ı_L.aı~~~Uıaı.A11811lıİıllıiİıııııııılillllllll ... .L.::ı.:ı~~ııliİi~llİİİiiiiiİİllMılııiıııııllııllliliıilllli 

lsmel lnönü 
0,ırp crphesi kumandanı 

Utku ve uçak 
bayramı 

lJava kliruınuna yar
ch m vesilesidir 

Bir ıılkuyn )arntmak kadar 
ondaıı olınllıı ~omıt·nda elde 
lulahilnıek ıııes,~le<lir. 

Yunl tehlikesinin istilfiııııı 
ne demek nhluğuııu Tiirk ulusu 
\'Ok iyi hilil'. Uwklara gitmeye 
hnret yok. Bııgii n göğilsleri mi
zi şişirerek yaşnttığımız bay
r&m böyle bir tehlikeden kur
tulduğuınıız günGıı yıl döniiıııU 
dur. 

Türk cuımırluğu erginlik 
s:ıvnşilt~ :urdu bi.ilüıılemiş ''e 
hiç bir dovld loprağıııcla gözil 
kalınnnıı~tır. Fakat diinya sinir 
!erinin gergin huhııuluğu şu 
ıuınandıı koruıımuk içi ıı '\leği 1 
yımlıırnuzu konımnk için dnhn 
~~ok kuvvetli lmlıııımaklığıımz 

Oeı1eral ismet lnönü 

gerektirki bugün yurdu koru· 
mak denince ilk akln gelende 
uçaktır. Büyiik bir· isnbetle bu 
utku güııU ayni zamnndn uçak 
bayramı olarak kullulanmakta 
dır. · 

lfova kurumu kurultayında 
Baş bakan İsmet İnöniiniln çok 
açık ve yetgel bir di11e anlattık 
ları lıava tehlikesini bu kutlu 
gilnde daha yakından görebili · 
riz. Çünkü istiHl, Psaret o kar:.ı 
ve ac1 gilnler bugün gozünıu-

zün önünden geçit resmi yapı
yor. 

Ulusu 



S,\ YF.\ : 2 YENi MESIN 30 AGUSTOS ı 935 CU~IA 

Tören programı! Kayseri Fabrikası Harp TeMikesi Başla~ı f Büyük saldırım 
Nasıl bitti ? 30 Ağustos parlak 

b;r durumda 
kutlu/anacak 

Bu g ii ıı kutJıılaıwcak 

olan :10 A ~u . los utku ve .. 
uç.j k ha ~ ra mı için ilgili 
katlarca lıazırlarıan pro 
graıuı a)' rıt·u ~a-1.ıyoruz; 

ı - ~o Ağustos Cu
ma gii11ü 23 lirıeii tela)' 
kumandarılığmca hazır

la na fi progr·a nıa güre süel 
ıHnm yapılacaktır. 

\1 t~ hu ıürtınde lla va k u

rumu · adrna hir söylev 
. üylt•raectıklir. 

2 - 30 Ağustos Cuma .... 
giirıii utku hayramı ilt· 
hirlikte baslanın ucak .. . . . 
haftası 5 E.'llil 935 per-
ş~ ruhe gfinli akşamına 

kadar siirfcek ve aşağı 

ela gnsterin şenlikler ya 
pılacaktır. 

3 ·- nü Ağustos ~uma 
giiııii şelıir bayraklarla 
~ii lenPcPk vr. ışıklanacak 
Mersin Gfizne vB Fmdık

pı mır·ırula IJa \'et k u f'U mu 
roz••li dağıtılacaktır. 

4 - n 1-8 935 Cumar-
lf'Si uiirıii ak~aıııı h~l~dh· •~ 

• ; .i • 

halı~esi11de uça k bayramı 
fiııfiriiıw halk PVİ Larafın

da n hir temsil verilecektir 
ve hir ~fi)lt• v ~n~ltınPcek-

tir. 

5 1 - 9-~35 Pazar 
giiııii uç:ık bayramı tiuörii 
ıw İdutau yurdu deniz 
kolu ' l af' afıııdarı yapılaH 

progra ma gi>re deniz ya
rı.)a rı ve ıeugin deniz 
eğl (1 Uct• l cı ri yapılacak \·e 
hir . Hy lev :sHyleneceklir. 

2-935 Paza rlesi aksaııu • 
Tarla pala~ kahvf'si1ad•~ 

ç:.alışmakla olaıı tiyatro 
kuıupan~' ası tarafmtlau 
uçak ha yramı önöriirae 
milli bir temsil verile(~ek 

ve bir süylev siiylenflcek 
li r. 

7 -- 5 . 9-H35 perşemluı 
gecesi helP,Iİ)' e hahçesiu . 

dt1 llava kurumu lur~fın 

dan 'hınslı VH ıengiu ge 
<'~ rğlenceleri ve şenlik -
1 e r i )' a p ı I a ca k t ı r. 

-
Hö~etçi (czane 

-~-

Bu Akşam 
HAl..K Eczanesidir. 

(ylülün on alımcı günü ~üyü~ törenle açılacak 

Ağır endüstri ve kimya endüstri fabrika
ları kurulması da düşünülüyor 

Ü~reıuli.i!imize ~Ört~ le- , 
~~ ~ ~ t 

nwl Laşı atları Nazillı fab 
rikası lw~ sr.nelik iktisat 
pl:1rıile l\u rul ıua:-:ı karar
laşlı rılan füıemli fahrika
lardau hiridir. Evvtılct~ ele 
yazıldığı gibi sc~rn·cle ~· ir-

mi nıilyou nu~Lre pamuk-\ 
lu lwz çıkar .. cak olan hu 
fa b r_i k a l 9 ~ 7 ~ ılı ipli da -
~ırula hilmis.· ve acılmıs 

• • 
olacak lır. 

Bir zama nclan heri, heş 

~· ıllık ik Lisat phlnıııın lal
hikatırula olarak ynpıla

gt•ltHt öteki fabrikalarımız 
daha i>ııce faul İ )' el~ g~-

cc•ct>klt>rdir. Ka,·seriıJe . . 
yapılmış ola11 biiyiik lwz 
fabrikası eylliliin l 6 ancı 
giinii ti>rerıle açılacaktır. 

Ekonomı hakanı da 
hazır lmluıwcaktır. 

Sovn~l lt>knish·eulPri-. ~ 

ni n iştirak ile viicud~ gel
miş olan Kaysef'i lwz fah
rikasmm acıhsuula, Sov-• • 
yt>l ağır sarıasi hiriuci 

Ötekisi izmillt>ki kn irıL ;-.., 

fa ur i k asıdıı·. Ka,·seri .. 
fahri~ a~ı s~nede 3o mil-
~· on ru e l r i} b e ı 

cık<:trtıcaktır. izmil kağıt ı 
fahrikasrnm senelik ima-
lft lı g:hete k:)ğıdı ti a dalı il 1 

olmak iiıre 12 bi11 toıu\ur l 
Zonguldakla ~· apılmak- { 

la ol:ın sfinıikok fabrikası 
lrsriııt~vvtıl ortalarına doii . ;"") 

nı acı laca k tır. 1 
Er:rğlitleki bez fahrika- 1 

sanın montajı sene haşm -
tla olacaktir. Bunlar.tan 
baska Sunwr lıank tara-• 
frntlan iki fabrika yaptı-

rılması kararı vadır. Bun 
lann birisi Uursatla ya
pıl:icak ve merinos iplıği 

cıka raca k tır. 
• Üt~ki GemliklP. kuru -
lacak s:ıfi iıwk imal ,~de
ceklir. hu11larw yakında 
töreui yapılacaktır. 

Bu saydığımız fahrika-
lartl:.ın sonra ağır enci iisl
,.· vt~ kimva t•ıuliislrisi . 
fahf'ikaları kurulması dli-

Adisababa , 28 ,, . .\.A» 

Ha lwş i nı peraloru n un 
enıri üzerine binlerce halk 
tayyarelere karşı sığ. ırınk 

yapmak için kırlara çık . 
mısla rdı r . • 

lngiliz Sigortacıları faaliyette 

Adisabab:ı, 28 «A.A)> -
İngiliı sigortacıları 

buhranın başlaııgıcrndau 

lwri harp tehlikesine kar
ş ı sigorta y apnıa k ,. adırlar. 

Btılgarlar 
Hududumuzda tah
şidat yapmamışlar 

Ankara, :~8 «.\.A» -
Bulgar aj ırısı Yunan 

gazel~h~riuin ue~l'İ)' alına 

cı-\ıahen Bulgarıslanın 

Tiirk - Bulgar srnır· hül. 
~rsirule lahşidal yap·ma
dığı gilıi hiç bir lıart~kellP 

bulunmadığım tla hildir
nwkledirler. 

Ameri~anm Deniz Bütçesi 
Nevyork, 28 «A.A» -
A nıerika koııgı·ede de

niz teslihalını gf>ÇP.n yıla 
nazaran 27 milyon faı

sile 806 bucu k mil vorı . .. 
dolar olarak kabul elmiş-

Birinci snytadan artım 

gün 1,arfında dUşmanın Ka.rn 
hisarın cenubunda 50 ve sar-. 
kındn 20-30 kilometre iınlidn-
dında bulunan müstahkem cep 
helerini dü~ürdük. Mağlup olnn 
diişınan ordusunu 30 Ağusto~a 

kadar aslıhanlar civarında ilın
te ettik. 30 Ağustosta icrn etti
ğimiz muharebe neticesinde 
bunn baş kumandan meydan 
muharebesi Un\'anı verilmiştir. 

Düşman kuvayi asliyesini 
imha ve esir ettik. Dilşınan 

ordusu baş kumandanlığını ifn 
eden Ceneral Trikopisde iisera 
meyanına dahil oldu. Ueınekki 

tasnvuvr ettiğimiz nelicei kntiye 
beş giin<le istihsal edilmiş oldu. 

Ha~eş Ban~ası Döviz Satml!lr 

Adisabalw, ~8 «a.a» -

lla lwsistan u I usal han-• 
ka~H yaharıcı t!fiviı ~alışı-

m kesmislir. • 

leval Sala~iyet Al~ı 
Paris, 28 « A.A » 

Fransız ha"anlar ·ku
rulu L•~vale Ctrnevre iein • 
lam hir salfthiYt~t veı·ıuiş · 
tir. 

Liman Haberleri : 

Doğan Vapuru 

komiser nıua vini Pelakof 
ekonomi bakanımızın mi
safiri ol.aruk hazır hulıı

şiin iilnw k Led i r. 
Nazilli fabrikasını kur- Lir. 

Tiiı·k l>andırulı Boğan 

vapuı·u Devlt>L dt•mir yol
larrna ait gelirmiş olduğu 
köuıiirii lıoşahmağa de
vam elnwkledir. 

nacaklıf'. 

lrışaalı lamarıwu bilmiş 

olan iki fabrikamızda ey
lül soııu oda tör~11le acı la-• 
caklır. 

Ruulanlan hiri, )'ap
lığı şi~elenlen lıir kısmı 

huair panayırııula tt•şhir 
edilmiş olan Paşahalıçe 

cam fabrikasıdır. 

Sovyet Hükumeti 
Amerika notasına 
karışıklık verdi 

Nevyork, 2~ «A.A» -
Amerikanın ~loskova 

bii y ii k ~lçisi komonisl 
enternasyonlarının son 
!oplantısı dolayısile Sov
yetlerin Amerika iç iş . 

lerine müdahale etme~ 

niyetini bozmak islediği 

hakkanda nola \ermiştir. 

· Sov)'el dış hakanlığı 

lm rıola ya verdiği oe va p
la : 

Böyle bir müdcıhale-

makta olan Sumer barak 
merk ~zinde ağır e11d üstri 
ve kimya endiistrisi hak 
kıntla incPlt~melerde hu
hıumak üzre iki teknik 
biiro ihdas etlilnıişlir. 

Bu bürolar icin ı\ vru-
~ 

padau d~ğerli uzmanlar 
angaje edilmi~lir lıunlar 
yakında şehrimize grlert·k 
öılevleriıw b:ışllyacaklır. 

Vuğoslavya Af mı ilin e~ecek 

Yugo.,lavy:., 28 A.A 
Yugoslavya hiiktinıeti 

Kral Alt~ksaııdır m öliinıii
uün yıl döıı ii nı ii m ii na
sebeli le sınır biilgesirnlt~ 
siyasal af çıkaracağı ~t;y 

lennıektedir. 

nin katiy+>n mevzu hahis 

olmadığım bildirert~k te

nıinal VPl'miş diğer taraf
tan sovyel hliktimeli1ti11 
komonisl enterlasyonalı 

hak kında hic bir taa hhiil 
• 

kahul etmediğini ilave 
eylemiştir. 

Hususi Takas 
Talimatnamesi 

Ankara, - Ekono.,ıi 

baka 11lığı, hususi ta kas 
talinaalnamesirıi lıu giin 
gümriiklert~ bildirdi. Buna 
göre h usu~i Lak as nıe vzu 
Tiil'k nıeıışeli mallar kon
h~11jana. tabi lulul madık
la rı ııda11 Fransaya, ser
lu~swe !!İr'1cPktir. Fransız 

• lJ 

ıuensPli mallara ~,diner., • 1' 

b~:ulanlan umum iLhah\l 
n•jiıuimizde ithali serbt1sl 
hırakılaular ka \'llsazca 

"' 
konlrrıjana tnhi lolulan-
larda mevcut koııleııjan 

nİ!Ölhetirıtle iılıal edilect>k
lt•rdir. 

~lodo~la husu~i la kas 
nu~seleleri icin Fransızlara • 
serbesti verilmemiş ve bu 
mua nwleler hususi kon
lerıj . 111 dahilinde bırakıl

nnş olduğu için Fransa 
ile hususi takus yapmak 
isle yerıfore kolaylık hu· 
gü"teril mcsi kara rlaşllral
mışlır. 

Tavil Za~e vapuru 

Tiirk lrn ntlı rall Tavil 
zade vapuru Sumer han
ka ail gP.tirmi~ olduğu 
kc>ıu ii r ii n hoşa l ması 11 a th~ .. 
vam elnwklrclir. 

Yelkenci Vapuru 
Tiirk haıHlıralı Yelkeıı

ci zade vapuru i11hi~ara 

ait getirmiş olıluAu tuzu 
bu gün hoşalnıası hitaııa 

hulmus ve~ .laııtlarma uwk • 
lt~hirıin yiiz oluz ton t)ş ~ 

\ 'USllH aluııs ve ~ilifkt•\' e . . . 
ha rPk fll rl mişti r. 

Vapuru Beğlik 
Fransız bandıralı Brğ· 

lik vaptll'U UU "İİn linH.I"' rı 

uuuıza g"lerek ~lalıa içi" 
iki yiiz ton pamuk çt~-

kirdeği ve lıayfa içi11 iki. 
hin luış yüz ko~· uıı \'e keçı 
aldıktan sonra hu gece 

harekeL etleceklir. 
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YENi MERStN 30 AGUSTOS 1935 CUMA 
~--------------~--------~-----

Fransa ya g·irecek n1allarımız Mersin 
Piyasası Takas izahnamesi gümrüklere bildirildi 

6 Ağustos 1935 tle ak
d~d iJ ıuiş ola 11 Tii rk • Fra rı
sız vivendinin 52 inci nıad
clt~siude Hzel takasa iuıkarı 
bırakıluıı~ıı . Bu imkana 
göre Ekorıoıui hakaolığın
c-a hazırlanan Frarısız i) · 

zt•I takas izahnamtısi diin 
giimriikler ve lf'kitler ba-
ka 11hğ111a bildirilmiş e 
bakanlıkça ela giimriiller~ 
lelgrafla g~ıwlğP- giilıdt-

rilnıişlir . 

Bu gt•ııel~~de özel la 
kasa gir~n Türk "nıeu

şeli,, mallar Fransada korı 
lerıjarıa •~lbi tutulmadığın

dan Fnuısa)'a serbestçe 
girectlktir. ih.-1 La kasa gi • 
ren Fransız '' mtrnşt~li ,, 
ınallar • 

' 

siire icinde meıulekete • K.G. 
getireceklerine dair hir Pamuk ~kspr~~ 
tealılıiitııauıe Vt'rmPğP. ııu•c lant' 
bur tutulurlar. Bu surPl- Kapu malı 
le sıwkiilatif nıalıiyetincle. Kozacı parlaf{ı 
ki lPlılik.-lerin de önii11e 
gt>çilnıiş olur . 

2 - Kliriug aulaşması-
15 irıci rtıiHJclesirıe göre 
menşe Şt>haclelnameJerirıirı 

ikinci 11iishaları giril ya
pan nıenılek~tin giimrük
ı.~r·i11ce onaylanarak aym 
uwıult•kt-tin kliring 111ii

t-ssesrsiırn göıulerilecektir. 

iane çiğidi 
~· erli • 
Koza 
._,usum 
Fasulya 
Nohut 
Mercimek 
Burcak • 

K . 
46 
42 
40 
39 

l 
7 

12 
7 
5 
7 
4 
7 

s. 

50 

75 
75 

50 
25 
50 
75 

Hurıa 'güre Ftamrnya 
girect>k nwlların menşe 

~··haıfotrıamelerinin ikinci 

Kuş )'eıui 

Kum darı 
Çeltik 

4 J 25 
6 50 

' 
rı iislw sı gi ri t )' a pala 11 mem 
lekt•L gii mı·iikleri nce onay 
laıuhktarı sonra ayni mem .. 
IPket kliring miiflSSt'siııe 

gihaderi lec•· k tir . 

Acı çekirclek ıçı 

Sabun Ayvalık 
l\ah v~ 

39 
24 
97-5 

Nişatlır 16 
Çay 260-300 
&eame Şeııer 15 1 
Sandıkta • ~. 

Toz şekP.r çu vah 27 L.55 K 
Kalay 225 
Bahar 7 5 

lçel Nafia Bas 

S.\ YFA : 3 

I l l N 

Mü~endisliğinden · 
1- MPrsin -Silifke yolunun 27 -1- 346 -:- 35 -1- .ıoo 
kilo melrflları arasında ( 7322) lira 82 kuruş bedeli 
keşifli ve muhtelif ~çıklıkta on iiç aclel Belon arme 
menfoz iıışaalı açık eksiltmeye konulmuştur . 

2 - E~sihme 18- 9-93n tarihin~ tesadüf eJPn 
Çarşamba giinii saat 10 <la Vılayet Daimi Encüme-
ninde yapılacaktır • 

3-lsteklilerin yiizde 7 ,5 leruinalı olan (549) li
ra 21 kuruşu Özel sayış dir~ktörliiğii veznesine )'a
lırtlıklarma dair makbuz veya bu miktar müteber ban .. 
ka nrnktuplarrnı ve 9'35 yıla ticaret odası vesikasmı 
enciimeıw vermeğe ve bu işleri yapabilecek ehliyeti 
olduğuna dair Nafia miidiirliiğüuce tasdik edilen ve
sikayi haiz bir fen nıemuru gösı~rmeğe mecbıırdurlar 

4- · Yaı,ılacak menfezlerin ktışif evrakmı görmek 
ve fazla mah)mat almak istt~yenlP.rin Vilayt·l Nttfia 
miidürlüğiine miiraea~l etnwl~ri ilan olunur . 

30-5 11--lf> 

Tarsus icra memurluğundan • 
Tarsus inhisarlar :idaresinin Miilga müskiral in· 

hisarı baş memuru Nizanıellinde alacağı olan eığayri 
masraf 671 lira 57 k uruşlJarı dola) ı Tarsus icrasrna 
iltuua müsterul vakı miiracaal iizerine borçlu oamma 
çıkarılan lebliğal iizerine mahalli ikametinin meçhul 
olduğu anlaşılmakla ilan~ıı tebliğal Uasma karar ve ... 

A · Genel giril rc>jımi
ıuizde giriti serbest bıra
kilmı~ mallardan, hiç bir 
kaJcla hağll kalmaksızın. 

D - Genel giril kon
leujaua tutulan mallardan
sa oııa uüre .,irli '-·aıula • 

Bu itibarla Fran~adan 
getirtilPcrk mallarm ya
ııırıtla gelt'Ct~k olan menşe 
ş~lrnılelna mel erinin ikinci 
niislıalarrnın ~iimriiklerce 

Arpa A natlol 3 
3 

2 ö rilıniş olduğundan tarihi ilAndan ilibaren lo gün zar~ 

" ~ J 

caktır . ~imdi yapilan te-

cim anlaşnwlar11ula iizel 
takasa giren mallar mem
lekt'te St'rLestçe giril e
tlilm~kte idi . 

Farausa ile yapıları 
MQndiis vi vent.linde özel 
takas nıallarrna serlrnstlik 
Verilmi!nıiş ve ko11te11jan 
s1111rları içinde bırakıln11ş · 
la • Buıulaıı tlol:J\'I Frarı-.. 
sa ile Hzel takas yapmak 
istiyenlere aşağıda yazılı
Olduğu , şekihJe kolaylık 
gö lerilım~sı uygun gürül 
ıu iiştiir. 

Fraıısa ile ()zpl takas 
!apacak Tiirkiy~ konltm
Jaıuna lmğlı Fransız "men
Ş~li,, nıal gi rit f"lm..-k is
li yenler . 

L., ' 'f" k 1 -- rrausaya ur 
''menşeli,, mal çık:tlanda 
l 11ılunurlar. Hu çıka tın ) a ... 
Palouş olduğuna dair gös
lertAc.-kleri vesikalar iize
l'ioe s~tir·lecekleri malla
.... , sümriiklere gelmesini 
bekleme~siziu eldeki kou
lenjaum bulnunıasına gö
re sıraya gırf'rlt'r . nu ııa 
karşm getirPcekleri mala 
6c.eı tukaş içiu saptanau 

t , 

o!ıa.ylanarak Cumuriyel 
nwrk.Pz lJarıkasrna güıu.lr
rilnwsi la·tanulır • 

Tarsus ta 
30 Atustoı utku 
bayramı programı 

.__.... ....... . 

,, yerli 

Pirinç 
Çavdar 
BuğJ& y Ana dol 
Buğday Yerli 
Limon lozu 
Yemeklik ıe) lin Y. 
Sabun Birinci 

» ikinci 

14 
3 
4 

50 

75 
3 50 
78 
32-38 
25 
23 

(, ·· ı ·· ·· Mıs?r darı 3 50 JlllH UZU : 

ı - Sauı. g da IHiktimel Cin tlara 3 50 
meydanmda toplaııacak • Kara hiilt~r 95-90 
Bando tarafından istiklal ince Kepek 1 50 
ve Cumuriyel marşları Kahra • 1 50 
cahndıktan soııra merasi- incir lOdan 11 
;ue başla11acakur . Yulaf Çuk uro va. 3 

2 - Onlu nanıma Jan • ,, Anadol 3 
darnıa bölük k u nıaudant Yapağı beyaz 42 
Mustafa Çakrn ıarafrncJan ,, Siyah 42 
bir süylev verilecektir • Tiftik 60 

3 - Polis, Jandarma, il- Sade yağ Urfa 65-70 
fai)e, Yurdu ve le~ş~kkül· Zeytin danesi 20·2~ 
leriu iştirakiyle llalk lA- Plliıreden geçme 40 

zeytıa J•I• 
rafııulan gP.Çİl resmi ya- _ ___,.,.~·· ... ·---
pılac11 k tır . Borsada sıtıı 

4 . ~aal 9,30 tfa Askeri Diin borsada 45000 kilo 
şnhecl~ Utku gii11ii kullu- Şark mah burça~ 4 kuruş 
la nacaktır . 75 salim payasla vağon tes

GPcesi : 
1 - Saat 7 dP. Jantlar: 

ma, ll<ılk, 1. Yurdu ve 
leşek~t.ıllerin iştirakiyle 

reıu~r alayları yapılacak. 

Hunu miiteakip parkta 
toı)lauılacak bu loplaıılı 

saat ı ı re kadar devam-

limi 25 gün vadeli olarak 
borsada satılnuştır. 

Borsada başka muanıe
le olmanuştır • 

~-----------------ed rcrk tir · 
2 .. U'uuma hilaLeler

d8 bulunacak şerılikler va· 
• 

pılacak tır • 

fında borçlu Nizameuin m~zktir borcu üdenrnsi ve)'8 

bir itirazı varsa hu mihhlet zarfında icra dairesine 
tahriren veya şi(alum bildirmesi ve oorcu kabul edi ~ 
yorsa borcu11a yetecek emval, kaıaı)ç •e geliri hak
kında beyanatla bulunu4ası Hizomn alsi lakdirde ic• 
raya devam olunacağı lehliğal mekanıma kaim olmak 
iizere ih\n olunur . 

Bir Muhasebeci Arınıyor 
isteklilerin Karaman ~~ifçi Baaıkasma baş vurnta-

Jadırlar • 2-3 

El lililll!ıllllml~llllfifi 

I 
BRITANNTIC 

BiSiKLETLERİ 

lngiliz Çtlliğinden yaptlmış ve bütiin dün 
yaca tanınnuş " DRITANNIC ,, bisikletleri 
Mersine'de geldi • 

27-30 

::_--·-· 

1 
Gümrük caddesinde Ômer Vasfi tecimevinde sahlır. 

iliilililiiililillllf Faili!J(I 
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CLiMASX
' - 1 • KLiMARKStı! 
klın1aks Su] Değirı11enleri ~ ~ ~ 

Bütün ·ıoünyaca Tanınmış~ Bir ınuiliİ--tMarka~ıi-~ 
~lenılek t•li 111 izdt• h!I 

ha~sa hahct·leri rı su l:ırııııa. 
• 

~ı idn cok Ji11.uıulu ol,luğıı . . . . 
nıl:ıu lHvsiy.~~•' lariktır . 

. u·zu t~dt>ul~r doğru· 

dnıı doğru~·a Fahrikatl:ın 

celhi icin tavassut •·tlilnıf'k -• 
dt>dir. 

Adres; Mersin Hü~ iimet cadde si 

Osman Enver 
2-30 

Remington Yazı MaKineleri 

.· , 

' 

~ 
Gramofon ve plaklarda büyük nı 

ten%ilat ve her nevi kol, cep saatları. ·u 
·~Satış yeri Vilyaıiı H.Rıli.ards - M:;;A 

~ezaa ~·o 

. ····-~----1~-~ 
İTİMADI MİLLİ 1 

Türk Siğorta Anonim Şir~eti ~ 
Şirketin Bankası : Sümer Baııkdır 1 

Yanğin ve Nakliyat siğortalarıtıızı ~~ 

itimadı milli şirketine yaptırınız. m 
· ~l~rsin vt~ llavali .\ct>rılPliği ili1' 

Ömer Vasfi . • 
Güuıriik cadtl.-si No. 15 IS 

45-50 ~ 

iBBiB!G· elel•M~ME~~I~~ 

----····-~·-• Her Nevi kitap. ~ 
!.~ 1 i1.i!li Her· uevi eski kitap alınar. Ve s~lılır Gazele 

hayii lıay llctcı Ft>lııuiyt~ nıiirat•aaı Ptliııiı • • 

~~·· IJEIE1el•1J•~t11J 

Yeni Mersin Basımevi - Mersin 

\ ·~=======~· t 
SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrü~ Civarmdadır 
lh~r raP vi Eczayi 

tılıbıy .. , Yerli \'e A ,._ 
n; p: ı ı u ii s ı a l 11. P r a l ı lı u 
lıırıur . 

•iı:::::::::::=:==• 

Yurtdaş 

Onpara harcarken 
ile kimin cebine git· 

ligini düşün: 

ltİllİ İ~Iİ .. :ıl H' 

la~anuf Ct ' IUİ)~Iİ 

••o•·:·••••••••• • • . ·:· 
: Yeni Mersin Basımevi : • • •• 
• mücellit hanesi • 
• D k• . f • • ı~s ı mış, pa n;a an- •!• 

: ııu.ş, fı•rsııdt~ ~itapla · : 

• ı · ıııızı i~r. 'araıuaz de-• .. . . . ~· 
•:• y•· alma~ ırııı. hirgiirı • 
! siz•· l:\z1111 olur. KiL:ıp-% 
• • 
: lar1111zı, dt~fı.t~rlt~l'İ11~·1.i, : 

• nıiicelliıharı~uıiz~ gfüı-•!• 
• 1 . . • 
• t errnız. • 
: ller ru•vi ~itap ve : 

I 

•f·~ .. 
, .. v ... ~• 

T~QKiYE 

lleRA4T 
BANKASı 

•llBl+mm+me+m~+m•+ffDl~m•+mm+~• 
il 

Nefis kebap ı 
YEıv.IEK. İSTER.MİSİNİZ 1 

Kıbrıs çarşısmda ve halın karşısında Numune ke- m 
bapcısı usln Ahmedin dükkanında eyi koyun etinden ~ 
hamurlu Halep usulu, et suyu ile yoğurtlu, Tomntes i 
veS batlıc•nlı ~ıymo.~ıl v~ şi~li lK ebK~pta1 r ya1 pıtm1 akto.1d~r. . 

• :ı ~ 11 ı 11111 ş I • · r ı ı · ,. 111111. >11 • • ı :ı p a ı· t an 111· 

iki clt•f:ı ) •·diklt·ı·irıclt• sö1.lt•riuıizirı doğrulu - fi 
gu n u gü ,. •. f'f' ~. I t• ı·c 1 i r . ı 

lst•·rıilcliği ta~linlı~ e\l•·n~ Kt~hap gihulr.rilir il 

Şişelerde temiz sular bulundurulur. ti 
• tlt•ftt·rlt-ı• sık, zarif 11ıe• • • • • • tiıı v\ ~. 11 lla nışlı ola - • 

Salata, Cacık, Ayran ve so.ir isteyicilerio emrine 1 
daima hazırdır . 12-15 

+~+m~mm+~Bm• 

• l • ı . • (• ral\ eıl e111r. • 

• • • • •••••••••••••• 
YENİ MERSİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiyt llariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık loo yoktur 

Günü geçmiş sayılar 20 K. 

Borsa Tel ğraf lan 

Paralar 

Tii rk all 111111 ~32 

is lt~ t' li il t>24 

()olar 79 --7 5 

Frank 12- 04 

Liret 9--71 

rE3B~ükT~~;E3 ~1 
~ Pi ya nğosu ~ 
!il Pek çok kişilerin yüzünü • ~ 

~ On DoKu::;;a~;ı;:ı~:şi~ci Keşide ili 
t 1 Eylül 93fı tarihindedir. nı 
B ü y ü k i k r a 111 i .v e 

Liradır . 

L mükafat 20,000 liradır . 
il e=:aE:3" 3Dm::::3r=:G~:.:i~.==:t ~ 

İRFAN MÜSA 1 
daima 

etmek ici11 istikamet Ecıanesi lanıfuıdarı Mi 
• • 

• imal t•dileıı frfo 11 Musa Kolouyusrnı kul- ~ 
IAmmz. Gf'~ 

iGIG~--~981~ 


