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Girid Adasında çıkan • 
ıs yan 

Bir Eğitim meselesi . 

Yeni dünyanın yeni akışı
na hız kaynağı olan işlerin 

karakteri sistem noktasmda 
Yalın olarak görülür. Büyilk 
harpten sonrn hemen her mem 
lekette besisini eski eğitimden 
alan iş başı nesli ekarte edil
nıiştir. Hasretlerini çekecek 
kadar geçmişe tapan değiliz. 
anıa bugünün iş başı neslide 
Yaratmakla değil yaratılanın 
arkasında koşmaktan yorul
nıama kla öğünilyor. 

Ru durum ö)°le gfisteriyor 
ki gidişin yönC ters bir istika
n1etede çevrilse hiç bir muka
vemete uğramayacaktır. Yani 
bugUnkü sistemler karşısında 
ekarte olanlar ne kadar çekin
gense büyük umutlarla güven
diğimiz nesilde o kadar ürkek 
tir : 

Devrim yaşıyor devrimden 
korkuyor, hilkumete karşı pot 
kırmaktan duygularını açıkla
ll'ıaktan, en basit tenkit yap· 
maktan hatta hakkını istemek 
ten korkuyor. 

Yeni dUnyanın yeni akışına 
hız kaynağı olan işlerin karak
lerisik vasfı bu değildir.Bunun 
adı körlüktür. Bu körlüklerin 
gazeteciler her 1.aman şnhididir. 

Haklı bir şikayet veyn 
1lilek mektubu gelir. A~ağısm
lla ınutıaka im1.anın saklı tutul 
nıası rica ediliJor ne olur ne 
(}lınaz şikilyeti yapan çoluk 
':<lc·uk sahibi imis. . 
. ller hangi bir yolsuz işmi 

görUsülilyor derhal sfizün ko
~Usu ·değiştirilir ve lenbilıdede 
Usur edilmez aman kimsnler 

ctuYmnsm. 
Gazetede ufak bir tenkit 

~81.tsı çıksa her kes gazetenin 
fiahibine yaııyı yazana bugün 
~rıu hapse tıkılacak gözüyle 

kar. Gene bugün ZillfüYare Q . 
0kunınuşsunuz ama sonu ha-

~~r ~ele derler ve düşünmezler 
)'Q kendileri bu sözleriyle bü
~ k pot kırıyorlar. Devı imi, 
~ 8tıunıarı hDkllıneti ; hürriyeti 
tı 18 kıvrak bağlamak gibi bir 
tıç altında bırakıyorlar. 

e Rutun bunlar yeni neslin 
QSl<ı otoritelere dayanmasın
ı:tı ileri geliyor. Yani yetişen 
\> r fikirleri temsil etmiyor q: tnuahkemesine bile vurma
fie tı l'llUnakaşasını yapıp benim 

ll'ıecten uymaya çalışıyor. 
"!;· Ructa her Re'-•den önce bir 
\;~ır • " 
lıct 1111 meselesidir. Öyle o]ma-
~U ırki yeni nesil devrim yiirü
fiinş~rıde eski otoritelerin etke 
lııkı ·en ve kııfayn dayaıırnayan 
tirrı 1:tc:.ilikten kurtulmalı dev
'irl" ıçınde gördüğü i şin derece 
%~ ve adımının mesuliyet 
{)Jllı Udunu tamamen kavramış 

alıdır. Bizim böyle bir eği-

Türklerin kafa taslarının biçi
mi (Brakisefal) dir. 

Mimar Sinanın mezarında incelemeler 

Türk tarihi araştınna kurumu Binanın hayatı 
ve eserleri hakkında bir kitap hazırlayor 

Ankııra ö A.A - 'fürk tu
ri hi araştırriıa kurumu Tüdc 
sanatının evrensel üstadı koca 
Si nanın hayatı, şahsiy Pli ve 
eserleri üzerinde toplu bir eser 
hazırlamağa başlamıştır. 

İstanbul - Mimar Sinaııın 
Süleymaniyedeki mezarında 

iki gündür antrepoloji müte
hassısları tarafından inceleme· 
ler yapılm::ı.ktadır. 

Bir akşam gazetesine göre 
gizli tutulan bu incelemeler 
bilmiyenler tarafından türlü 
şekillerde tefsirlere yol açmış 

tır. 

Dünkü sayımızda kültilr 
bakanlığının bütün öğretmenle 
re bir bildi riği çıkmıştır. Bu, 
Selçuk Danişmentteki ve Artık 
oğullarına ait eski mezarlarda 
ki kafa taslarının antrepoloji 
müzesine gönderilmesine dair 
di. 

Bu bildlriğin, Mimar Sinan 
mezarında yapılan bu incele
melerle j ilgili olduğu anlaşıl
maktadır. 

Bazı garplılar büyük bir 
hodbinlik ve garabet eseri ola
rak medeniyetleri benimsemek 
isterler ve kafaları « Dolikose
fal» olanların medeniyet un
suru olduklarını ileri sürerler. 

Girit isyanı 
isyan bastırıldı O ölü 

4o ynralı var 
Ankara 6 A.A - Kandiye 

de dUn üzüm ameleleri arasın-
da çıkan kargaşalık hükumetin 
aldığı seri tedbirlerle bertaraf 
edilmiş ve bütiln adada dirlik 
düzenlik iade olunmuştur. 

Hoyteı· ajansı bu kargaşa-

lıkta altı kişinin öldüğünü 40 
ki~inin yaı·alandığını bildir· 
mektedir. 

Başbakan Orduda 
Ankara 6 A.A - Başbakan 

İsmet İnönü dün Giresondan 
Orduya gelmiştir. 

tim sistemine ihtiyacımız var· 
dır. Zaten parti programının 

ulusa 1 eğilimde ar~a düsturları 
arasııın : 

« l lrr iiğretim ve eğitim 

kurunıuıu.la talebenin girişim 

kapasitesini ( kabiliyetini ) 
kırmamnğa sevgenlik \'e okşa· 
yışla özel göstermekle beraber 
onlan hayatta kusurlu olmak
tan korumak için ciddiğ bir 

Mimar Sinan 

Türklerin kafa taslarının hiçi· 

mi ( Brakisefar ) dir. Tarihte 
şöhret almış büyük şahısların 
başı da bra ki sefn idi r. 

Akşam arkadaşlarımızın 

haber verdiklerine göre.Mimar 
Sinanın, bil büyük 'fiirk mi· 
marınm kafa tası sağlam ve 
bozulmamış olarak bulunmuştur 

Y:ıpılacak incelemeler de 
Mimar Sinanın yalnız kültür 
bakımından değil, ırk bakımın 

dan da Türk ve tam ınanasile 
Brakisefal olduğu meydana 
çıkacaktır. 

1 Bakıryolu 
Açlldı 

İlk tren Erganiya var
dı büyük tören yapıldı 

Bir kaç gUn önce Bakıra 

giden demir yolununun ray 
döşemesinin Erganiye vardığı

nı yazmıştık. İlk treninde var

dığına dair ajans dün şu sevinç 

li haberi verdi : 

Ankara 6 A.A - Bakır 

madenine giden tren dUn Er

ganiye varmış bu münasebetle 

büyük tören yapılmıştır. • 

yasav (inzibat) ve düzen ve 
içten bir ahlak anlayışına alış
tırmak » esası büyük önemle 
girmiştir. 

Okul programlarının değiş· 
dirildiği şu günlerde kültür 
bakanından en büyilk dileği
miz eğitim sisteminin bu yöne 
dökülmesidir. 

Rıza Atild 

üçler toplana dursun 
italya iki fırkayı daha seferber etti 

Paris konuşmalarına önümüzdeki hafta 
başlanacak Habeşistan nikbin 

Ankara ~6 A.A - U1uslar 1 lara başlanacaktır. Konuşmalar 
sosyetesinin kararı Habeşistan İngiltere, Fransa ve İtalya 
da nikbinlik uyandırmıştır. arasında yapılacaktır. Bulun:ı-

Deyl telgrafa göre doğu cak anlaşma yolu Habeşistann 
Afrikasına gitmek ilzere bu bildirilecektir. Habeşistan bu-
güne kadar Süveyşten geçen nu isterse kabul edecektir. 
İtalyan gemilerinin sayısı iki Bura mııhafili Paris konuş . 
yüzden artık bulunmakta ve malarınm anlaşma ile neticele-

neciğini umuyor. Çünkü İtalya 
bunların taşıdığı askerin sayısı ı 

1 
isteklerinde ısrar ediyor. İngil 116 bin kadar olduğu sanıl-
tere ise İtalyanın Habeşistadda 

maktadır. 1 istediği gibi hareket etmesine 
İtalyada ycmiden iki fırka ! razı olmuyor. iki tarafın dU-

daha seferber edilmiştir. şünceleri biribirine tamamen 

Cenevre - Habeş işi için zıd olduğundan anlaşma ilıti-

gelecek hafta Pariste konuşma mali azdır. 

Dörtyol hak yerinde 
Büyük tren kazasının muhakeınesine başlandı 

Cenup şimendöferleri 30 vagonluk katar 
da iki gordöfiren çalıştırıyormuş 

Dörtyol (Özel aytarıımzdan) 
Geçenlerde toprak kaleden İs
kenderuna giden şimendöfer 
yolu üzerinde acıklı bir kaza 
olmuş ve Erzinli Mehmet karı 
sı ve kız kardeşiyle çiftlikten 
Erzine (gelirken son süratle 
gelen şimendöfer arabaya çarp 
mış ve üçünllnde ölümiine se
bep olmuştu. Şimdi Dörtyol 

hak yerinde bu acıklı kazanın 

incelemesine devam edilmek
tedir . 

ilk duruşmada suçlu maki

nistle katar şefi uzaktan sinyal 

verdiklerini ve arabanın tre

nin önüne birdenbire çıktığını 

Dağdan 
• 
ınen 

söylemişlerdir. Diğer yönden 
trenlerde her beş vagonda bir 
gardöfiren bulunması lfizım ge· 
lirken o gün toprak kaleden 
İskenderuna giden 30 vagon
luk bir katarda ancak iki gar
döfiren bulunduğu ve derhal 
firenlerin kıstırılamadığı dn 
tesbit edilmiştir. Hak yeri 
şimdi bu esas üzerin dede in
celemeler yapmaktadır. 

§ Adanadan DHrtyola gel
mekte olan 6 numaralı kamyoıı 

kısıklı ınevkiinde devrilmis \'t' 
i~·erisinde lmlunarı 23 kişi ya
ralanımştır. Yaralılardan bazı

larının ağır olduğu görillerek 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

kuduz kurt 
Dörtyolda 30 hayvan 8 insan yaraladı 

Kurt akşamdan sabaha kadar kasabayı altüst 
etti. güçlükle öJdürüldü 

Dörtyolun Erzin nahiyesi 
merkezine kuduz bir kurt hü
cum ederek burasını altüst 
etmiş v~ büyük zarar vermiş
tir. Kurt gece saat 8,30 da 
kasabaya girmiş, 30 kadar 
sığır ve hayvanı yaralamış, 

kurdu yakalamağa çıkan kö
peklerde yaralanmıştır. Bu 
arada kasaba halkından birkaç 
kişide kurdun hücumuna uğra· 
mış, bunların bir kısmı yara
lanmış, bir tan~side ölmüştür. 

Kuduz knrt, sokaklarda j 
önüne rasaelen her canlı mah
Jtlka saldı;mış, evlerede hücum 

etmiştir. Ahali bu azgın hayva· 
nı öldürmek için sokaklara 
fırlamıştır. 

Bütün kasaba halkı, kur-
dun üstüne ateş ettiği halde 
bir türlü vuramamış, bu mii · 
cadele sabaha kadar devam 
etmistir. Ortalık aydınlandık-. 
tan sonra, kurtla karşı karşıya 
gelen bir adamın attığ ı bir 
kurşunla kuduz kurt a lnmdan 
vurulmuş ve lllıııiiştiir. 

Belediye, kurt tarafından 
yaralanan köpek ve sığırlan 
derhal cldürmüştür. Kurdun 
yaraladığı yedi kişide teda\' t 
altına alınmıştır. 
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Parçalanan uçak 
Bir Mısır Uçağı ötey gün Adanada parçalandı 

lçeris;nde kimse olmadığından ölüm yok. 
Bir subayımız tehlike atlattı 

Atlana, 6 ((Tiirk Sözii» -
Oiiu saat ı a,30 tla 

Suriyeclerı şehrimiz~ hir 
~lısır uçuğı gelmiş VP. 

ucak alarırna iıınıi~Lir. • • 

· Tek motörlii spor ut;a- · 
ğını .Mısıl'lı Nelıiil lialil 
idare etıueklt~ ve yan11ıda 

~1ağl•~r adında hir k:ulın 

bulunmaktadır. Bunlar 
ktluclilrrİnP. ait olan hu 
uçakla 1...orıdf'a da yapıla
<~a k ola ıı arsı ulusa 1 spor 
yarışlarına ~ urışmak iizn ~ 

üt~~· ~iiıı l\alairedeıı tıt; 

muşlar, akşama Şama 

varmışlar ve diin salıalı-

la vın da oradan lıa va la-. 
narak diiıı saat 13,30 da 
şehrimize gelıuişl«H'dir. 

Diin saaL on dörtte 
Konyaya gitmek iizre ha
valanmak istf.yt>n Nebil 
Halil ilk öııce pervaneyi 
çevırmiş ve gaz kolu açık 
lmlunduğundan uçak son 
hızla yliriinwğe başlamış

tır. Bu tehlikeli durunıu 
gören Nebil Halil, siiPI 

1-{Ük gözetleme durağı di
rt~k törii y iizl.Jaşı Ce vdel 
Vt! orada hulurıanl:n· u-

Şeker Sosyetesi 
Merkez Eskişehirde 
kuruldu, İstanbulda 

bir büro bırakıldı. 
1 

Seker sosyetelm·i rıin hir . ! . ~ 

ltıştirilmrsi üzerine .\lpul-

lu eker fabrikasımn h
laubulclaki biirosuna men
~ up ıı 7 menuu· açıkta kal
uıışlır. 

Burılara, eski sosyete 
lesfiye işi bitirilince hiz-

-;ağ111 :ır~asından koşuıağa 

lw~lanıı~larsa tla yetişmek 

iıaık:\ııırıı Pide (•dP.naenıis-• 
lt~nliı·. lJeak vüniiuli Ct~ . ~ . 
viruıis ve ,\li~is \'olu L:ı-. . 
ı·afırıa lioğrii gilnlf'ğe haş

la nııs ve viizha:'ı Ct~\'dele . .. ., 
<;a rpacağı bir sır· ada Ce V

deL laenwn vt~re yalmış 

ve uçağııa kanadı iizerin
dPıı ırt•cnıi~ Vt! lıii,· iik IJir ~ . . . 
lt>lılike atlatmıslır. • 

Ocak bir::.z dalıa ileri • 
giıtikh~n soura lwrıdElğe 
ıtii~miiş perv:ıııc• ıekerlek

lt~r ve ka rıaı lar Lema naerı 

parçalaııruışlır. Uçak ) 'HH

mak iizı·e iken Nebil laa

lil yetişmiş ve gazı kflS
ıııek su r~tile uçağı yan
ıııada rı k u rta rnıı~lı r. • 

NPhil llalil ve ~rkatlaşı 

yanan uçağ111 ıçiıade hu-

luı mı ad ı k 1 a rı 11 da il h ü y ii k 
h i r kaza ı fa ıı kurt ıı I nı u ş
la r dır. 

Alaııda "hulu narı ncak 
• 

hu gii il sük iilerek Vt: şi-

111erıc1öft·r1 e İs la ıı hu I a , o -
radaııda Lor11lrava ~Öliİ-. ' 
riiler•·k yapılacaktır. 

Sağhk Filimi 
Yarın Sinemada fay
dalı filim gösterilecek 

S:ığlık bakanlığı ilimiz 

sağlık di rP-k Lfırl iiğii rw 13 

clrğişik korıulu hir sağlık 

fili mi gönclermi~lir. 

Filim '' arın saat 2J-. 
den :?a e kadar Bt•lt~dive . 
hH lıct~si ui n Si neıua~ııula • 
güste J'İ ı~ct-k tir. 

Halkımıza hliktiıneti11 bir 
•• ·1 t ı · c.•ok ı)a ra dökerHk met llHluc el erıne göre nu~y

filimi 
tav-

bir ikramiye verilec~ktir. clarıa ~etirdiği hu 
ikramiyerıin her sen~ için mutlaka ~örmelt~rini 

Çocuk Esirgeme 
Kurumu 

..\1ık,ıra, 5 «.\ •. \\> - Ço· 
cıık esirgt~rue kurumu ge· 
rıel merkezi 6 tPıaınnı1.da11 
l ağustosa kadar 1599 
<~ocufra \' ardını Plıııislir. 
• t.J J • 

Açık Teşekkür 
Zevcem A \'Senin vazı ., . 

lıanıl edenıiyerek dört 
glin ağır sancılar arasın
da lrhlikeye düşen laa.Ya
tırıı ölii olan iki cocuğu • • 
nn almak suretile kur •. 
taran ve bizi kerıdisine 

mirınellar eden Doktor 
Arsları Yakulrn acık ola-. 

rak tPŞt~kkür ettiğimin ga-
z~tr.11izl~ hildirilmesini 
dilt•rim Arpaç küyüıulen 

il asa ıı 

Nişan Töreni 
Samatya maliye tahak

kuk işyarı Süleyman gür 

soy kızı Latife ile Tarsus 
tecimleriıulerı Aziz crur ~ 

sesin 11\şarı türf.nlerinin 
4 ağustos 935 ıa1·ilıi rıde 

lslanbulda kullulandığını 
öğrendik • Yeni çift
iP-re ş~n bir aile yı.ıvası 

~nrmalar1111 dileriz. 

Sofyada 
Bir Yahudi sarrafı 

öldürüldü 

Sofya. « KLilUJN» -
Sofya nın lJt'lli başlı 

z e ıı g ı n y ahu d i sar 
raflarınclan Yoko Simirılo• 
yu evinde boğup öldür .. 
diil~r vt~ soydular 

Nişka sokağı Sofyauırı 
mrrkeıirıde<lir. Yahudi 
sarraf ~la riya Lu iza cacl
clPsiııdeki diikkanmı saat 
dokuzda kapayıp evine 
,·olla ırnı ıs ve clii k k~\nırul:ı . . 
hrrakma~a ·~e~arPl eıle 
uıPcli!!i mii:.u~vlwrat, lwsi .,, . 
lıiı·verdtl, k"· nıetli tahvj_ . . 
l~\t ve paraları ça nlası ile 
h i rl i k Le e v i ıı e gö L ii r m ÜŞ

t ii r. 
Simintoyu giinlt~rdenberi bir aylık uisbetinde olma- si~·e e_d_r.ı_·iz. __ 

----
Si muhtemeldir. - tarassut altmda bulun-

SosyPlenin geııeJ eli .. 

rekli\rli K:lzım olmustur. • 
Kazım nu~rkPz olan Eski
sPhirde ay ba.ı.ıırufau iti-• ., " 
harHu çalışmağa haşlamı~-
lır. Hi>rcl ii rıeii Vakıf lıa- 1 

mndaki Alpullu falJrika- l 

~ırıııı direknrliiğiiııe ait durnrn~ olan katillerclen 
eşyada Esk işdıire 1.aşırı- iiçii ma ynıuncukla kapı . 
mıştır·. vı acarak Pviu ieiıw sak-

... . . 
Sosy~Le11in lslauhul 

tecim işlerih~ uğraşmak 

iizn~ hir bliro kurulruus-• 
tur. Biiro, Balıçek~pıda-
ki Taş lwndadır. 

larınıış lnılunuyorlarmış. 

Sarraf içeri girince Lİ1.e

riııe çullanmışlar ve ho
!!:arak öldiirruiislerdir. ,-. . 

Sarrafın ail~si lebdili 

pamuk Rekoltemiz 
A~ana T a~min Bürosu Raporunu Neşretti 

Bu yıl Çukurovad':' ekin pamuk miktarı 
150 bin 69 hektar tahmin edildi 

Adana, T .. ci ııı \' t~ Erı-

dfüi;lri odası tahnıirı büro
su tarafından yapılan 935 
vılı Cukurova nııntakası . . 
birinci pamuk ve hul.Hı-

bal lalımjn raporunu a-
- ' Sa 0 1 Va V3Zl\'Ol'UZ • 

rl ~.. J -' 

P :\ ~llJ K LA H : 
Adarıa merkezimle t•kL 

len yerli pamuk alam 42-

252 lıt~~tar olup alınaca
ğı tahmin edilen miktar 
823~ ton veya 4119!1 

bal yadır. 
iane eksprrs l 0300 

hektar olup alınacağı tah
ıniu edilen miktar 2225 
ton ve yahut 1 1 125 bal
,· a<lır. 
ol 

Klevlaıul pamuğu 4300 

lır.ktar olup alınacağı tuh 
ıuin edilen miktar ı 023 
ton veyah•ıl 51ı5 bal ya
dır. 

KADIHLI, KOZ.\N ve 

1\AttAISALIOA : 
Yerli pamuk ekilen 

aliın miktarı 2000 hektar 

olup almacağı tahmin o
lunan uıiklar 3900 ton 

veyahut 19500 balyadır. 

iane pamuğu ek ilt!n 
yer 4 500 hekrnr olup a 
lıuacağı lalımin edilen 
mi k la r 9 7 5 l on ve~· a lı u t 
4860 balyadır. 

CEYll.\N, OS\L\NIYE 
DÖRTYOL ve Bahçede: 

Yerli pamuk ekileu 
alan nıikları l 7 5 17 hek
tar olup aluwcağı tahmin 
olu nara mi k la r 3 294 ton 
veyalıut l 7080 hal yadır • 

iane pamuğu ekilen yer 
l 2~oo hr.ktar olup alına
cağı tahmin olunan mik -

lıa va da olduğu için e vtla 
kimse bulurımaıuış ve ka~ 

liller Siminlonurı cantası • 
ici ndek i v iizbi nlerct~ le va . . 
l\ıyruelindek i para, ahıra 

ve saire)' İ çalıp kaçmış-

1 ardır . 
Bn hadise, buradaki • 

ıengm valıudileri cok 
korku lmaslu r. • 
katilleri henliz 
manııştır. 

. 
il ii k ti mel 
,.akala\ a-
• ol 

lar 3294 ton vevahut 
" 

16470 balvadır . 
ol 

T.~HSUSTA: 

Yerli panıuk ekılerı alau 
yeri 32000 hektar olup 
almacağı talınıiu olurıarı 

miktar 5660 ton ,·evahul 
28800 halyadır. 

larH~ parııugu 

yer 7 ooo lu~k tar 
lınacağı tahmin . 

•~kilen 
.olup a
olunau 

miktar 1465 toıı veyahut 

6825 halvachr. 
~ılt~r!'in ve SilifkPuirı pa

muk cluı-unıu saplarıma

dığınclan hu tahminin için 

ele ~·o~tur. 

IJer balya 200 kilo he
sa uiledir. 

Pamukların hliyiİ)' lİp 

~· el iş ıue duru uı la rı şi rıuH ... 
ki halde normaldır. Pe~ 

mahdut yerlerde yeşil 

kurd çıkmış isede bun
larııı zararları pek az ol
muştur. 

Yukarıdaki rakamlar 
lalınıiııi olup kat'i rapor 
15 ağiistosta saplaııaktır. 

P. T. T. Direktörlüğü 

ilimiz Posla, Telgraf 
ve T~leforı direktörii Enıir• 
.Akşit lıiıı-•et uıüddeliui 
hilirdiğinden tekaiido 

0

SP.vk Ptlilıuiş ve yerirıt' 
fstaıahul posla baş işyar
larııulan Sahihi layin e..
dilmiştir. 

Direktör Salahirıin bil 
giinlflrde vazifesi başırıll 
gelnwsi bt~klP-nilnıektt~tlir· 

Posta Baş işyarhğı 
Sehrinıiı Posla baş jŞ ... 

· ı toJ'' yarı Bi~lami lstarıbu 
1 w ... hane havai~ işyar ıgır 

la,· irı edilmiştir. . 
. k ı. . ..... , .. ,, 
Evra · u:.ış ışyarı ~u~ 1 

v•·kalel .etmektedir. 

"' ------------·-------
Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti# 

yorsan Hava kuruf11ıl 
na üye ol. .~ 
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Mersin 
Piyasası 

K.G. K. s. 
Pamuk~k~prt>~ 50 
lam~ 50 

K«qHJ malı 46 

Kozacı parlaAı 

la ne çi~idi 
\ 'erli • 
Koza 

Susam 
Fasulya 
Nohut 

Mercimek 
Burcak 

• 
Kus \'enıi • • 

Ruuı darı 
C~ltik • 

45 
2 
.l 75 
8 50 

11,5-12 
7 
D 

8-9 
3, 7 5-4 

7 50 
4 
7 

Acı çekirllt!I-. ıçı 37 ,5 
Sabun Ayvalık 24 

(\ a l ı v tı 9 7 -5 

Nişadır 16 

Çay 260 -300 
lteıme Şelıer 15 L 
Bandıkıa • • 

1'ozsek~r cu vah 27 L.55 K • • 
Kala'' 225 . 
Ralıar 
Arpa .'\ uatlol 

,, \'erli . 
Pirinç 

Çavdar 
Buğd& y A mu_tol 
lıuğciay v~..ıi 
Linıoıı tozu 

75 
3 25 

2-92,f> 
15 

3 
4 75 

3-1{7 ,5 
78 

v~ıırnklik Ze\' lİn Y. . 
Sabun Biriııci 25 

)) iki ııci 23 
~ısır cları a 50 
Ciıı darı 3 

l\ara hü b..-r 95- go 
1 ııc .. Kepd\ J 50 1 

~ahu » ı 50 

~1 t~ir lOden 11 
'Ula( Çukurova. 3· 12,5 

\' ,, ..\na dol 
t1 Pa~ı beyaz 

, ,, Si\'alı 
ı · i rtik · 
s., 1 

t ~ ~ \'ağ u,.ra 
ı~\' l ' . t 

ı;. 1 .. 111 da nesi 
~ 11ı .. d '>t • en geçme 

ın 1•ğı 

~ ·>-
«) -O 

46 

44 
58 
65-70 

~0-2 :! 

J5 -37,f> 

-~ ................. -

Borsa T elğraflan 

/s/mıbul 

'l'iirk ullunu 932 

ıst~l'lin 

holar 

~, 1'Unk 

Liret 

820 

79 - 70 -7~ 

12- 03 

9 -71- 25 

iflasta adi tasfiye ilanı 
İstan~ul icra dairesi ikinci iflas memurluğundan ; 
935 / 21 
llerk~zi Galalada Bahtiyar hanında ve~ şubeleri 

.\daııa VP. ~lersin'de bulunan ve Pamuk ve yağcılıkla 

meşğul bulunmakta olan Pamuk ve Nebati Ya~lar 
Sanavii Türk ı\11onim Sirkelinio iflası 31-1-1935 tari 

.. i 

lıinde açılıp lasfiye11in adi şe~il<le yapılmasına karar 
verilmış ohluğuudan : 

1 - ~lüfJjsle alacağı olanların ve istihkak iddia-
sıruJa lrnlunanların ala(~aklarını ve istihkaklarmı ilan ·
dan bir ay içinde ikinci ifJas D~irHsine gelerek kay
deuiruwlt~ri ve delill~rini (stmel ve defter hült\saları 

ve sairtı) asıl vP.ya musaddak suretlerini lt~vtli eyle· 
meleri . 

2 - llilafrna lıartıkel cezai ıuesuliyeti miist~izzim 
olmakla borçlarının aynı müddet içinde kendilerini ve 
borçlarım bildirmeleri , 

3 - ~liiflisiu mallarını her ne sıfalla olursa olsun 
ellerinde bulunduranların o mallar üzerindeki hakla· 
rı nıalıfuz kalmak şartile lJunları ayui miitldet içinde 
daire emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse makbul 
nıaztH'P.lleri bulunmadıkça cezai mes'uliyele uğraya-
cakları ve ruclıau haklarındaıı uıalırum kalacakları. . 

4 -- 15 Ağustos 1935 tarihine miisadif Perşembe 

günii saal ı ı de alacaklılarm ilk içmaa gelmelerı ve 
müflis ile mlişt.erek borçlu olanlar ve kefillerinin v~ 
borcunu-lt~lPffiil eden sair kimselerin toplanmada bu· 
lunmağa hakları olduğu ilan oluraur • 

Mersin 
• 
ıcra memurluğun~an : 

g35/1979 
Alacaklı : tlersinde Halil ve ~luharrem 
Borçlu : Hoca oğlu Ahmed 
Tapu kaydt ve Larih ve numarası: Ka.saııi 310 31 32 
Cinsi hektarı ve ziraı: 240 metro murabbaı hane 
Mevkii, lıudndu ve evsafı: Caıui şerıf mahallesin-

de 67 iııci sokakda 48 numaralıdır. Duvarları taş ve 
Luğla ile ) apılmı~ üstü )'erli kil't~mili ile kapatılmış 

I L l N 

İnhisarlar Müdürlüğünden : 
1 - Bir St111e zarf111da ; denizden gelip iskelelerd t~ı ı 

cıkarıldıktan sonra ,,a transit anbarıruııa ve\·ahnl isk t· . .. . 
le eh-arına konulan, ve Lahnıinen (3000) lon tutan -tuz 
dan gayri - biletimle muaıueh\t levazım vesair eşyanı ·ı 

ylıklelme, indirme ve istif etme işi de dahil oldu ğıı 
halde şirnendüfer veya idare anbarına sevki ve 1111 

eşya meyanı uda dahildeki teşkilt\tuuıza ait olup dog · 
rudan doğru ya iskelede veya isk tıl~ ci varanda vağo :ı · 
lara yükletilenlerden arla kabcak miileforrik par~a · 
larıu aynı şekilde istasyon anl>arına nakli ve karada ı 
şime!ıdiiferle gelecek talımirwn ( 1000) ton lnlan ii · 
zlim v•~ bilcümle emval ve e~ya nııı yine ay ns şek ild · 
gerek idare an barına, kerekse ihrJç olunacak iskel .. y .. 
kadar götiiriilmesi ve itlare anbarmdan istasyona VP~ a 
vapurlara göndt~rilecek malların mavunalara taşınm ı :'ı 

işleri yirmi glin mlitldetle açık eksiltmeye konulrnuş Lu ı· 

2- Eksihme ; 21 - ğuslos- 9 3 5 Çarşamba giirı i·ı 
saal onda İnhisal'laı· idaresinde yapılacaktır . 

3- Eksilmeye gireceklerin muvakkat leruilat a~ -
çası olarak -670- lira ile birlikte matlup evsafı lıaiz 
olduklarına v~ ticaret odasında kayıtlı lnıluntlukları n:ı 
dair v~sikaları beraber getirnwleri h)zrnulır . 

4-Şarlname suretini istekliler dairemizden alahi · 
lirler . 4-8-12-16 

İl Makamından : 
1 L A H 

~larnıara adalarına giderek yerleşmek isti ye ıı 
balıkcı aileler orada 251 O sayılı kanun ve talinıallı:ı 
meleri dahilinde ııakil v.-. iskan edilece~iıulen nwz-

"' 
ktlr adalara gitmek arzusuıula bulunanların istida il .. 
ViUtyete müracaat eylemeleri iH\n olunur. 6-ıo 

iist kalıruh\ iki oda bir rnulhah ve alt111da iki alıır ,~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

vardır. Boştlur yliz metro lıavlusu vardu·. Şimdiki ~~ Orman Çiftli!!i rJ 
hududu: doğusu Hacı Yalaya vt~resesi batısı yol boy- (J ~.J ~~ 
razı ,·ol kıblesi ilacı kara Mustafa veresesiuden ibareuir ı~ :B.,a brikasın lll ~J 

·Yukarıda .oösterilen !!asri menkul açık artırma ~ı rı.o.1 " v - t ~ YENİ FANTAZİ ŞİŞELİ efl 
ve p~şin para ile muhammen kiyıueli olan 70000 ku. (J 
ruş ~' iiıde yetrııiş lwşini bulduğu surette 9-9 935 ta- ~J A N 1\ A ~ A 1011~ 
rihintl~ saat 9 da ~lersin icra dairesinde en corı ve (~ efi l 
tm soıı urtırana ihale olunacaktır. Tayin edilen ~aman- ~~ Salon Birası Satışa Çıkarıldı i~ 
tla arıırnıa lıedeli ıııezkıir gayri ıııaııkıılıııı ıııııham- ~~~ fiyatı 28 Kuruştur Her Yerde Arayınız PJ 
men kh· nu~lirıiu yiizde yetmiş beşini bulmadığı lak- 1, u k ·b · · d l n k l ~ 
dirdP- e.u çok artıramn taahhiiclü baki kalmak üzerfa aı ner ea gı ı sız e ya nız n.n atta :-ıı ı 
artırma t5 giin daha ttımdit edil~cek yani 26 9-935. (J Bittası i~iniz · 6"7 l~ 
t:ırihiıııle saaı 9 d~ eıı ~o.k arıı~a.na ılıal_e oluıı~ca~ıırl ~~~~~~~~<:;;~~~~~~~ 
Artırma şartnamesı tarılıınden ıtıbaren ıcra daıresın- • .• • ~ • ~ • .. • .. • .. •• ;r SG " I l · ı · · ı ~· ... ·~ .... .... .... ee tlt! acık olup herk~~ tarafından gfiru e Hır. ıpotek sa ..... • • ' 
lııhi ~ılilcaklılarla diğ~r alakada;·ların gayri ıuenkuı'i Kelvinator : TVN<iıSR M 
iiz•~riııdt~ki hıssalarını hususile f~iz ve n~asrafa dair • S .., k llava dolal>ı •:• I Elektrik Ampulleri ~ 
oları iddialarım evrakı nıüsbitelerile 20 gtin icind~ ic- ·:· ogu ı . . 1 ! (lllP ( ~IP.rsin f) e de neldi ~ 

· • • 12 av lal\sıt e . •.~ • ,J , , " . ~., 
ı·a tlairesine bildirmelfri lazımdır . Aksı halde hakla- •:• .. • • S d d S h · 
ı·ı Tapu sicillerile sabit olmadıkca salış bedelirıin pay- • Sedad Sahır •!• ~ a a. ır 

• •!+ • il HukQmel caddesı 41 
laşmasmdan hariç kalırlar .. \rtırmaya . iştirak edecek • Hükumet caddesi 41 •:• ~ ftftilmlmlm.ft lftlli\\'11l1 
olanlar gayri menknlun muhammen kıymetinin yiiz· •:• 1-3 • ...................... ., ..... ., .... .,. .... -de yedi buçuk nisbelinde pey akçası Ve)'a mutebfr ~ • ~ • ~ • 
hır hankaıun teminat uu~ktuhi v~ril~erklir. Teklifi va 
ki olJn :.lacı .salıs icin mna\' Vt~n olan ıamantla icı·a . . . .. 
dair t•siııtlt! bulunmadığı ve~·a hulurıupla art11·nrn mec-
lisini l••rk etliği takdirde 't·liksek wklif vaki olursa 
almakt.111 vaz · ~eçmiş adtl;>lunacaktır. Kendisine ihalP 
oltınan kimse bedri ihalevi vermezse ihale fesh etli
let~ek ve aradaki farklarılan ve zararlardan mesuhu
lulacakıır. Alıcılarrn ~lersin icrasıua gdm .. ıeri ilan o
lunur • 

~M6mwiB••~ 

lt=Rl<il:LUSI: 1 
1 Gaz yagı ile işleyen 1 

1 
Soğuk Ha.va l)olahı ~] 
12 ay taksıtle • 1 

Sedad Sahir 1 
1 HükOmel caddesi 41 ! 

'fOPRAKLAHIMlZA ATf·Ş 

VE ZEHİR SAÇACAK UÇAh 

LARI KISKIVHAK BAGLI YA 

BİLMEK iÇiN EN AZ 500 

UÇAOIMIZ OLMALLDIR. 
1 l - 3 il 
.. &Willfi!lm!!@Bi~..U--------------------~ 
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Tl:IQ KiYE 

l1RA4T 
~,.....,.BANKASı 

Remington Yazı MaKineleri 
~ 
~ 
" ~ 

Gramofon ve plaklarda büyük ffi 
tenzilat ve her nevi kol, cep saatları. '.il 

Acentesi Vilyam H. Rıkards - Mersin 

Yeni l\ılersin Basıınevi - Mersin 

·~============::~· 
S.AGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civarmdadır 
( .) . 
_H~f' llf' \ ' I Eczayi 

ııhhıy ... , Y ~r li \t~ Av- · 
rıı pH uı iisı alı1. ııf'a tı lıu · 
1 u rıur· .. 

•i===========· 
••o•·:·••••••••• • • i Yeni Mersin Basımevi ! 
: mücellit hanesi : 

• • • Eskimi~, pan;alau- • 

: llU~, f ~r~tllft~ k İ la pla - : 

: rırıızı işe yararaıaz de-: 

• ve almayı111z. hir 11 iin • . . " ~ ••• •:• size lazım olur. Kitap-~ 
! lar1111zı, dP.fterlt)rirı!:tj, • .... . 

... ..... ~ .. ·-; ~ . . 

ESANS-LOSYON 
KOLONYA 

Sıcak Tti ıumuz ~ü11lt•ri11iıi giizt·l kokular arasrn
d:ı IJir· ilk h:ıhar gibi .va!jal111ak içiıı Fr·ansa v•~ İ!'\
viçrr.d~ıı g••tirdiğiın «ES.\NL.\lh dan ~· apılan KO
LO~YA vt> LO,o\\'ONL.\Hll \N alarak Lullaııasıız 

Genelik , Kolony.!ıları 
Bütün Kolonyalardan üstündür . 

nt1 llP.U1f'lt~I' huuun cloğruluğuııu gi'!'il ... rir. 

Mağnzaınızda her nevi ESANS 
LOSYON KOLONYA. 

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. Bunları öldürmek için açıktan 

Kilosu 100 huruşa alacağınız FİLİT 
İLE OLUR.. 

ADRES : Gümrük çivarıııda içd Tecimevi 
ve gençlik kol onyası sahibi 

A.. H.AJY.I:Dİ 

• nıiicellithaııenıize gön-• 

: deriniz. : ~~~~~~ 
: lln ııı:vi l.iı:ıp v11 : [fgl ATLAS Jml~~~~İi§I 
: d~flerler şık, zarif ıııe: ~ 
• tiıı v' kullaııışlı ol:ı- + [fgl BOYA EVİ imj 
• l. • 1 • • [fgl Mersinde bulunmayan çamaşır makinaları islim buhar ;:;;;;ı • ral\ cıt euır. + 11!!1 
•:• •:• makinalarırını ATLAS BOBA EVi yirminci asrın son mihaniki fili 
+ • fiili lekamülü celp ildi. bilkimya h'!r renkli roplar erkek kostümleri ;;;;, 

• • t •••••••• t• • ~ gerek boya ve gerek lekeleri islim makinası ile yapmaktadır 11!!1 
~ Sıllm:ı1, ve :'ahit lıoyuları nıiiesst>semiz<leu j6Jl 

Y[Hİ M[RSİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone\ Türkiye llariç 

Şeraiti ( için iç;n 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 tooo 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık 1 oo yoktur 

Günü geçmiş sayılar 20 K. 

-------------------

[fgl yapılma~ıııı ara~ı_ııız zira lıakiki i~lim hizcleclir~ 
liill l\ı~la Ci.ıtlılıısı .\ll:ıs Bova t>vı . ;:;;;;, 
~ ı-ıo 11!!1 

i ~~~~@!J~@!Jm!l@!f~~~~ffi!I 

-~~~-·~-~~---1~ 
~ Her Nevi kitap e 
~ llı•r ııe•İ eski ~iıaıı ;ılınır. Ve satılır ı:azı·ıeel 
• ha~· ii h:ıy Hacı Feh111ivı~ rııiiracaaı P.clırıiz . M 
mm~IJE••~El-~•M 

lll Mersinimizde lll 
.11 sihhi bir ihtiyacı karŞdiyan bir müessese 

1 

. 1 SOGUK HAVA DEPOSU 

j 

1 1 
" 

SAHiBi - NiGDELi SELiM ŞE!\1Si 
Polis "/J:füdürlü(jü J(arş1.s1nda 

Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı ~ 
mükemmel ve son sistemdir. ~ 

Sıcaklarda gıda maddelerinin bozulmaması için :· 
Gıda maddeleri yapan ve Satanların ve Aileleri;. 

dil<J{at 11azarlarını çel{<~riz 

Sıcaktan ~ozulmasmdan korktuğunuz ~er şeyinizi depomuza getiriniz. 


