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Yunanistanın 
•• 

re1ım işi yeniden 
-----------------------------------------------------Akşam Ticaret Okulu Ali Çetin Kaya · Belediye bankasının işleri 

- - - ----------· -··-·---···- - --·-· .. ·····-··-
Şimdiki durumile Mersin için bir varhk 
olarak kaydedilemez 

Sayın Kültür Bakanı Safvet Arıkan'a 

Mersinde tecim odasının alt 
katına s1ğınrnış bir « akşam 
ticaret okul"u » var. 

Bu okul, vaktile Mersinin 
ihtiyacını önleyen «ticaret ida
disi » kaldırıldıktan sonra yeri 
ni pekde boş bırakmamak için 
kurulmuş adındanda anlaşıla
cağı gibi tahsilini takip edemi
yen yurd çocuklarına tecim 
bilgisi veren fakat her gece 
okullarında olduğu gibi; var 
desinler kabilinden ışığı yakı
lan bir müessesedir. 

Mersin hesabına bir okul 
olarak kaydedilen ve belkide 
istatistiklere dolgun rakkam 
yetiştiren bu müessese özel 
olsa ve devlet bütcesinden ol
dukca geniş bir tahsisatla yö
netilrneseydi varlığını yoklu
ğuna denk tutarak bu yönden 
kalem aşındırmaz ancak bakan 
lığa Mersinde hir tecim okulu 
açılması zorağını izaha çalışır
dık. Şimdi ise islahını ve hatta 
yeniden kurulmasını istiyoruz. 

Çünkü : Bu okul yıllardan 
beri çalıştığı halde sarfedilen 
emek ve dökülen para karşılığı 
bize bir verim sunamamış ve 
iJgili olanlarda bir defacık ol
sun hu sonucun sebebini sor
mamıştır . 

Son talimatnnme çıkıncaya 
kadar killtur direktör1eri bu 
okul işine karışmayı salahiyet 
leri dışında sayıyorlar, Bakan· 
lık mUfettişleride esasen pek 
az uğradıkları Mersinde bu 
okulu incelemeyi ödevleri sıra 
sında bulmuyorlardı. Şu kısa 

konuşma söylediklerimizi da
ha iyi aydınlatacak bir hakikat 
hr: 

Geçen yıl bir hafta Mersin
de knlnn ve gideceği akşam 

okul yanındaki bir gazinoda 
oturan sayın bir genel müfettiş 
Okul yapısının ne olduğunu bi· 

ıe sormuştu. Akşam ticaret 
Okulu olduğunu öğrenince ay
nen ; 

4( - Burasınıd1 görmek 
isterdim ama programıma da
hil değildir » dedi. 

Tahsisatı devlet bütcesinden 
Verilen öğretmenleri bakanlık
ca gönderilen ticaret okulunun 
teftiş ve kontrolu işini kimse· 
•lin üzerine almaması insana 
hiç eJinde olmadan meşhur de
\>e kuşu hikftyesini hatırlatıyor. 

Sayın kültür bakanı Saffet 
Arıkan'ın kfiklil bir kültür kal
kınmasına hazırlandığı ve bir 
çok yöndende oaşladığı şu giln 
lerde kendilerine Mersin tica
ret okulunun durumunu anlat
mayı bir borç bildik. 

Mersin bir tecim merkezi 
olmak itibarile böyle bir okula 
her ilden daha çok ihtiyacı var 
zaten bu ihtiyaç takdir edildiği 
içinde bir okul kurulmuştur . 
Fakat yukar1dada söylediğimiz 
gibi şimdi ye kadar olan çalış· 
malar beklenilen verimin onda 
birini dahi verememiştir çünkü: 

Program oldukça yüklildür 
iyi tatbik edilirse buradan çı

kacak olanlara gereken hayati 
bilgiler verilebilir ama ne çare 
ki okutacnk öğretmen yok. 
Kadro bir direktör ve birde 
öğretm~nden milrekkeptir. Her 
birisi başlı başına birer ihtisas 
işi olan dersler bu iki eleman 
tarafmdnn veriliyor. Bu yüzden 
bilgileri ne karşı inan besledi· 
ğimiz arkadaşlar ihtisaslarını 

parçalnyorlnr ve hepside yarım 
kalıyor. 

Okulda bilhassa hılebenin 
devamıııda bir disiplin ve in· 
tizam göze çarpmıyor. Deftere 
adını kaydettirdikten sonra 
ayda bir defa uğrayan. hiç gel
meyen fak at talebe görünenler 
pek çoktur. Yaş ve bilgi sevi· 
yesinin gözetilmediği ve ders
lerin nihayet saat doldurmak 
tan ibaret olduğuda buna ekle· 
nirse verimin neden kısır oldu 
ğu daha iyi aydınlanır. 

Bu yazının dar çerçevesi 
içinde şu durumu anlattıktan 

sonra bakanlıktan tek dilediği
miz şudur: 

Şimdiki halile akşam tica · 
ret okulu Mersin hesabıntt bir 
varlık olarak kaydedilemez . 
Elde mevcut tahsisatın ilzerine 
bir az daha ekleyerek Mersin· 
de bulunması zaruri olan bu 
okulu kökden islah etmek 
mUınkiln olmadığı takdirde 
devam edenlerin beyhüde va
kitlerini öldürmemek için mev 
cut tnhsisntıda geri almak. 

Geçen ders yJlı sonlarına 

doğru IJir talimatnam<' ile bu 
okulun murakabesini ödevi 
sırasına alan iç il kültür direk 
törlüğilde her halde bu iki 
şekilden birisine karar iste
yecektir. 

Rıza Atila 

Karsa kadar bir do
ğu gezisine cıktı , 

Doğu gezisine çıkan Bayındırlık 

Bakanı Ali Çetinkaya 

Ankara 3 ( ö1..el aytarımız
dnn ) Bayındırlık Bal<anı Ali 
Çetin Kaya İstanbuldan buraya 
geldi. Bakan dün bildirdiğim 

gibi yarın veyahut öbür gün 
Karsa kadar devam edecek 
olan bir doğu gezisine çıkacak 
ve döndükten sonra hUlu1met
ce kararlaştırılan doğu bayın

dırlık plt1nı hazırlanacaktır. 

Uçak haftası 
Bugün bitiyor gece bir 
gurden parti verilecek 

30 Ağustos zafer bayramın 
da başlayan Uçak haftasının 

bugün son günüdür. Bu hafta 
içinde hava kurumu tarafından 
muhtelif şenlikler yapılmıştır. 
Haftanın son gUnO olduğu için 
bu gece belediye bahçesinde 
hava kurumu menfaatine bir 

garden parti verilecektir. Gar
den partinin mükemmel olması 
için g~reken hazırlıklar görül
müştür. 

Dayrelerde 
1 

Çalışma saatları dü" ' 
den itibaren değişdi 1 

--- --
Şehrimizde sıcakların art

ması yüzünden dayrelerde de
vamlı çalışmak milmkün olma
dığı için yaz bnşlanğıcında 
çalışma sanlı sabah altıdan baş 
layıp on iiçe kadar aralıksız 
olarak saptanmıştı . 

Şimdi ise sıcaklar günden • 
gilne azalmakta olduğundan ı 
çalışma snatlarıda değiştirilmiş ! 
dünden itibaren sabah 7.5 dan 
12 ye öğleden sonrada 14.5dnn 
18 ze kadar çalışmaya başlan
mıştır. 

__ , ___ _.._ .,.,....,.._.._z_•_..... 

Bankanın yapacağı bütün işler saptandı 

Gfıınrüklerden alınan yüzde onların bir kısmı 
Bankaya teminat gösterilecek 

Ankara - Belediyeler ban ' 
kası nsas nizamnamesinin bazı 
maddelerinin değiştirilmesi 

hakkındaki nizamname Bakan
lar heyetince onanmıştır . Ni· 
7,amnamede yapılan yeni tadi · 
Hitın Belediyeler Bankası, ser
mayesi 5 milyon lirayı tecavüz 
dtikten ve belediyelerin tnlep 
leri temin edildikten sonra 
sermayesinden fazla kalırsa 

her sene idare meclisine teklif 
ve genel heyetçe kabul oluna· 
cak mikdar dairesinde mali 
teminat mukabilinde hususi 
idarelerede kısa veya uzun 
vadeli avanslar verebilecektir. 
Banka ihtiyat ve fevkalade 
ihtiyat sermayelerinin yarısını 
geçmemek üzere menfaatine 
elverişli göreceği esham ve 
tahvilleri alıp satabilecek ve 
banka genel heyeti devair ve 
eşhas tarafından vaki ol:wak 
tevdiata verilecek fnizi tayin 
edecektir. 

2256 sayılı kanuna göre 
gümrük resimleriyle birlikte 
tahsil ve iç bakanlık emrine 
tevdi olunan yüzde onların hep 

si veya bir kısmı belediyelerce 
bankadan alınacak borç para 
veyll istenilecek kefalet karşı· 
lığı olarak bankaya teminat 
göste rildiği takdirde bundan 
borç para veya kefalet ınikda

nm lrnrşılayncak kısmın Bele
diyeler Baııkasrnn verilmesini 
iç Ro.lrnnlık taahhüt edecektir. 

Muvqffak Uygur 
.. 

Oteygün Ankaraya 
gitti 

Tarsus 4 (özel) Şarbayımız 
Muvnffnk Uygur diinkü trenle 

Ankaraya gitmiş ve durakta 
pdrti ve uray üyelerile dostın.rı 
ve lrnlnlınlık halk tarafından 

uğurlnnmıştır. Muvaffak Uygur 
Aııknradn Belediyeler Bankası 
toplantısınua bulunacak şehir 

planı ve su işi için Bankadan 
alınacak para işleri üzerinde 
görilştükten sonra İstanbuln 
geçerek Uray için gereken bazı 
malzemeleri satın alacaktır. 

Yunanistanın 
•• 

re1ım 
• • 
ışı 

-----·---w• -~-,-----

Kondilis gazetelere kralın galeceğini söyledi 

Başbakan Çaldarisin düşünceleri dnha belli 
değil Hararetli aytışmalar oluyor 

-------------.-..-...-- --
Atinadan İstanbul gazetele

rine yazılıyor : HUkumet taraf· 
tarı Vradini gazetesi Başbaka
nın bulunduğu kaplıcalara gön 
derdiği özel aylarından aldığı 
telgrafta Kralcı gazetelerin 
Çaldnrisin Krnlcılıktan yana 
beyanatta bulunacağı hakkında 
verdikleri haberleri ıı aslı olma 
dığı ve çUnkn Başbakanın re
jim için orada hiç kimseye bir 
şey söylememiş bulunduğu bil
dirilmektedir. 

General Kondilis ise dün 
akşam Atina Basın üyeleri ile 

konusurken Geneloyun yapıla· 

cağı ve kendisine görede Kral 
cıhğın çoğunluk kazanacağı 
cihetle Kralın Yunanistana dö
neceğini söylemiştir. 

§ Atina defterdarlığı dnıı 

haczedilip türlil türlü bankalar 
da bulunan 1 Mart isyanı mah· 
kumlarından Venizelos, oğlu 

Kiryakos ve eski ayan Başkanı 
Gorıntas ile ArkiroboJusa ait 
kasaJ:ırı açtırmıştır. Bu kasalar 
da pek çok tahvililt çıkmış ise
dı' altın mikdarı memurlarııı 

tahmin ettiği kadar değildi r. 

20 ilk tf.~şriı1 ·Pazar 
geı1el ıı iiftıs sayı 1111 

Evinizde o gün hazır bulunan bütün 
insanları yazdırınız. 
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Pay asta 
Mesııt Olınağa 

Çalış 
Yazan : ESİN Ucak haftasında he-, 

yecanlı tören yapıldı 

Bazı insanlar hayalla varlık kati ar k ov ve t 1 i h i c ,, 

l>ir şey olamaz. sonra gii
'l.t> llikltH' ıhn·dukca ~iizel-. . . 
lrşir . . r11 kiiçiik bir lrn
disP lı a ~sas hir kalbi 
nu•sııl ech•r. Toprak fo 
ılak.arlığı başla oltluğıı 

lı a 1 el e n u-ı g 1 P k l ·~ nı u v a f. 
f:ı~iy~t, clüşki'ınl t' rP. yar
clııu, nıuztarip hir ~albe 
vertliğin le~ell i . ya~h bir 

. mesut lJir an yaşamadık 
larım söylPrler. OuyHrak 
~aşa yan her insan ruesul
tur. Valıuz hayat göriin
dliğii gibi l'asit d~ğildir. 
Aceba mesut olamayan
lar hayalın miileruadi bir 
miicadele ohtuğunu gör 
t.lli kleri için mi?. E~er 
hayatı tliimdüı bir yola 
he ıızP.l 'ek Q )'ol<la güçliik 
cek meden lu•rkes ,, iirü-. . 
yebilirtli ve im~anlar hic 
~ . 

~i\ıcle ~ünliiğii" k üçiik hir 
nwuhauhr ltıllf':5~iim hatıra 
lanhilPinsaııın yaşaılığı giin 

bir zamarı ılr.ğişik hir 
)1aşayış görmeden öliip 
giderdi. 

Hayat y iiri"ı mesi m iiş
k iil, her ayağın yüriiye
hilecflği bir ~ol olmadığı 
için zevldiya.. Bu sert 
~olda yiirüıueğe cesaret 
P. demiyenlerin daima du-
daklar11ıda hir şikayt>l 

dolaşır.. En kiiclik hir • 
~um ru k. onların kafasını 
öne eğer. Bir de.ıha kal
mak kudretini krndilPri n. 
d~ göremezler. sonı·a l.Hı

zıları hayalın hiiliin ıwn
hel i k lcriııi ici yorlardı. • • 

O rerıkler uçunca siyah 
lıklar h~zı zavcıllılara ka
lıyor diyorlar.. Bu da 
hayalın bir kanunu •. bu 
kanunu yflnmek o çelin 
yoltla alın teri dökmek 

leri aadPtlt> siislP.V<}n SP \'-• • w 

l~r dPğilıui dir'l tabiallll 
hiillirı giizt•Hiklt•ri, insan ...., 

.. ,.,,,,,,da saa<leti1ln1P-1•llaıdır 

llPlr. insamıı p:ırmak 
larınlla dillenen aletlerin 

ice sesleni~lt~ri saatle l 
• • 

vasıtalarrnın en haşmda 
gP-lnıez mi'!. Muzik su gibi 
in~anı caıılaıulırır. şu hal· 
de hu kadar saadet kay 
nak tarı \'arken nicin in-• 
sanlar helhin olsunlar .. 
claima giilmek, tludakları 
renklendirnıektle bir sa -
uılt-l ıl.-ğilılir.gözlrrin yaş 

larıda oulaı·a karışıuazsa 

saadet tamam olur nıu?. 

Zaleu acı ~iinlt>r ol -• 
mas:ı)· dı, şeu ~iirılerin 
kı' melini takdir edemez-.. 
dik. Duyarak yaşayan her 
insan giilr.cekte ağiaya-

l ftzım . uyurken bu kanuna cakdır .. Buular icin is .. 
i yan etmek hir hiçtir. teklerini tatmin t~ ,İf>cPktir. 
Yaluızca muvaffakiyetler birde iradeyi mesut etmek 

--- -
Jla vas, - - «Öz~ı a vt.a-. ~ 

tarınıızdam> Payasta ulu . 
sal bav1'anıların he\·ecana . . 
bizden ancak bir sınır 

taşil·~ ayrılan ırk daşla rı 
mızıncla kalışnwsile bir 
kat daha arıar, 

öO Ağustos hi"ıyiik ıa 
fer bayramı ta hudutla 
kad ar gelen lsktHHlenrn 
ve Aııtakya Türklerinin 
ıehassiiriinde iftttlesi olan 
derin seviııderile kutlu-.. 
landı 

lşğal acılarını yakmdan 
bilen ve ama nnsla nla ,. i . 
ğitçe döğli~Hn Payrıslılar 
3o ağustos ıafor hayra
mile başlayan uçak hafLa 
sınula ıltığerile ılenk bir 
ıluruınıla yaşatmakla hava 
kuru mu ııa yardıma koş 

maktadırlar, 

Öteyg\in burada bu

lun ıua k la olan Yeni ~lt~ r 
mersin yazıcılarındaıı Şt1-
rrf Üt'lly nahiye nıerkt·zi
ne g .. len köyliilerin de 
bulunduğu kalabalak hir 
metirıg ele füıenıli bir söy . 
1 e v v e I' e r P k k ö \' ili 1 P. I' i m i -. 
ıin aıılayacağı bir dilltı 
:Jo .\~uslo zafPrinin an 
lamını v~ hu ıaft-ri vara -. 
tan 'flirk ulusuntın onu 
ebedh· t~n elinde tulalıil-., 

mesi ici11 daha cok kuv-• • 
vt·tli olması lazımgeldiğiın 
ve diinya durumu karşı _ 

sanda Tiirkiyenin giiciinü 

komştı memleketlerde 
ola11 işler 

Bulgaristanda : 
Sofya da \ ı ir Bulgar

Yuna11 ceuıiyt~ li kurul
ması için Bulgari~taıula 
girişi nıler yapılmaktadır. 
Bu cemiyeti kurmak işini 
iiıerine alan komittı, 29 
ağustos tarilıindt? Sofyatla 
hir toplantı yapmıştır. 

~ Bulırar 
;ııı ~ 

hii kôııwti 

ptıuet~r~ camı ~a~ıl, ve 
nwkava, Pknwk mayası 

bira 'H he11zerleri, hrza 
kefir, kundura boyası 
çorap, yapnıa ipek, örme 
eşya, pamukla karışık 
ipekli kunıa~ \'tısaire Ü-

zeri ndPki VPr"ilt•ri artır-, r" 

mıştır. Ayrıca hükl)nıPl 
ambalaj için y:ııılıuış veya 
lwşılmış kağıt k.ullanılma 
sını ya~ak etmişlir. 

Romanyada: 
~ Transilvauvacta Ro . ~ 

nı a ıı \' a k r a l ı 1\ a r o 1' u n d a 
"' hulunduğu izci Şflnliklt~ri 

yapılmıştır. Bu toplantıya 
i11~iliz ve Fnuısız izcileri ... 
adıııa bir grup da girmiş-
tir. 

§ Hoıuarıya ile lhısya· 

yı biri biriue hağla)· an 

Ni~Lru ıu\lıri iiıt>rindek i 
köprüuiiıı bozuk olmasın

dan Homauyadan l\usya 
y J Polon y:Hhı n (lolaşa ra k 
gidilmekte itli. Bu köprii 
şinıdi yapılmış olup tıy
lüliin ilk on luışinde açı
lacak lır. 

Irakta; 

gt>lt> rP k burada g ·)rd Ü k
lt> ri ııi ga.zetPsinde ~· Hpa 
c~ğı ya)· ınla hemşerileri
nt~ a 11 latma~ı kara dH ştır
nııştı r. 

Yunanistanda; 
§ Bu sıralaı·da Alıuarı

)'ada Vi~se eh~ bulur.an 
Calılaris, Yu11a11i~ta nm ic - . 
d u nı uıu hak k rnda şu ııları 
ti iişi"ı n nu~ k tetl i r. 

.Ut' nılt• l\t•l İC SÜ l\fırı H . 
lwr vasıta ilt~ hnr ue pa
lıasıııa olursa ol"un ko· 
n111nıalı c lır. Başbakan va-. "' 

pılacak geno y un nıem-

lP.kt:tte rtıjiıu kavgalarına 

son vel't'l't~ ~ hi"ııün Yuııan 
lıları kardt>şce .hiı IPŞlİrP
cek ŞPkiltle bitmPsiui arzu 
elnu~ klt>tlir. Bu bak1nH.lrtn 
Yunan ulusunun isteğini 
hür olarak b.-lli edebil-

. . . .. 
nwsı ıçır• genoy un su-
klln içiudt~ ynpılması gr
l'('ktir. 

§ Polopoıwz d(~ pilot 
adlı YP-l'dt>ki köyliiler ara 
sında bir ayaklanma çık

mıştır. Hunun selıebi ku
ru üzlinı yetiştiren ürel
nıerıler ara8ındaki hoşnul

suzluktur. Atina hiikt1-
meli oralarda örfi idare 
ilan etmiş kargaşalık bas
tırılmış ve öı· fi idare kal
clırıluuştır. Bu işle ko
uıonistleri n ele parmağırn n 
buluııdu~·ı sll\'h·nmekl~-. "' 

dir . 

Orta okul ve öğret
menleri 

Ha~· atı daima nflşe~ le vardırki o ;ıa onun istek 
ii lemek bii~· iik bir irade lerirıi yapıaakla miimkün-

den dol'Yar. Dimağı ~albi dii ı·. llayalla irısarıı uws-
iıtira ba kaptırmak lıa~· at ul eden iradesidir. yaşa-
~olu11da mezar aramak tlığım gii11le rde kırıldığını 
gi bidir. Niçin alla hm an la r bilt~ ıçi mele hi r ş~-

ve gök !erimizi koru ıua 111n 
Uil' lıa~' al Vfl Vtllan horCll 
olduğunu heyP.carılı söz 
lerle anlatmış ve hu sfiı 
ltır \tlkışlarla karşılanarak 

§ Irak hiH lİnı~li mn-

d t' ıı i kanun~: kah u l el ıı a e 
A•~ karar vPrmiştir. 'füze 

hakanlığı lıiit1' n u·ak ka· 
nunlar1111 \' t•11ilenwk icin 

Tatil münasebetile izinli 
olarak yozgada gitmiş olan 

ortaokul direktörü Şeref gürsoY 
ve bursa.da bulunan riyaziye öğ 
retmeni Feyzi ile tarih öğret
meni Sami dün şehrimize dön 
müşlerdir. 

= 
hana verdiği kudrellerden yin titrediğini du)·armL 
istifade etmiyeyim. giil- en büyük iıtirapları içinı 
mek için ya radıla n ducJa k de titrek ıŞık a ~· dmlatır. 
ları daima küskün, Lir Yalnız iraıl~min harici 
şikayetle gölgelt·~) im. ha- yapttğım işlerde pişı.uarı 

)'Hlla miicadel~, o fiaiica - olduğum an b~tbaht olu _ 
d~le)' İ k u vvelleııdiren he· 

yecan, sonra 't«--ki'tııın ışı _ 

ğı~le slislrıliğin hir eser .. 
Hundan hiiyiik bir saadet 
olnrmut sonra niçiıı baş· 
kaları hizi alakadar elBİn 
Onlar varlık icinde va-. "' 
ayormuş gözleri daima 

giizelliklerle oynayormuş 
ııısamu içinde yaşattığı 

rum. hen hayata mağlup 
olmak. istenıem. onu kafa
ma içime gön~ uydurmak 
isterim, onun çıkılmayan 

bir dağ olduğuna inannwk 
hasilliğirıi gösteren zaval
lılar hayata yeni gözl~ri· 

ni açan ya vrulurdun aciz
dirler. insan kuvveti la
biallu bütiln kuvvetJeriue 

hiitiin kfiyli"ılt-1' ~ii<:lel'inin 
yettiği ~:.ular yurd miida-
foasrna calısacaklarma 

• • 
and içmişh•rdir. 

= 
isyan elmiş ve mu va ffa k 
olmuştur, Niçin ht>pinıiz 
tle insanız. Havat111 elin . 
de hir yapr<lk gibi örse-

lenel im .. 
)hrwfft•r olanlar ara~ına 

kar ışıuayalım. 
Son sözüm, hayatta 

mesut olmak icin lwı· SP.\' • • • 

d<ın evvel kendine ve mu. 
biline inanmak lazımdır. 

. . 
hir progra ıu hazırlamış . 

Lır. hu iş için komşu 
menılt-kPll~rde yapılan 
~' Pğritinı iııcPIPıınırklt•dir. 
Ka ııu rıltlrdan en fazla 
<(şeri iŞlflrle P-vkaf» ıuese 
lt>siıu~ öuem \PrilecP-klir, 

Kıbrısta ; 
§ Devrimizin dışarda 

hiiliin Tiirklt~ rde oltluğu 
gibi Kıhns Türkltlri ara 
sında da yakın bir ilgi 
uyanclırruışlır . Burıurı içiıı 

l.ıtıfkoşP- de çıkan Söı 
t-;a·telt~si sahihi Tlirld~eye 

Liman Haberleri: 
• •n•••• ••••••••• ••• • 

Donan Vapuru 
Türk bandırah Doğan v apu· 

ru yüklü buluduğu devlet denıir 
yollarına ait 5576 ton kömüril 
boşaltmış ve dün istanbula ğit 
miştir. , 

~r~u Vapuru 
Türk bandıralı Ordu vapuru 

Karamancı ticarethanesi içİO 
getirmiş olduğu 2000 ton k&
mürü boşaltmaktadır. 

Beklenen Vapurlar 
Alman bandıralı Aka ,niı 

ve italyan bandıralı Moraodi 
vapurları hu gün limanını•~ 
gelecegi beklenmektedir. 
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Mersin 
Piyasası 

K.(i. K. 
P:uuuk ~k~prP.~ 41 
iane 42 
Kapu malı 
Kozacı p:ırla~ı 

laıı~ ci~icli . . 
\'m·li o 

Koza 
Susa 111 

Fa~uh· ~ . 
Nohııt 

Mercinw~ 

Burcak 
• 

40 
39 

2 
l 
7 

ı 1 

7 
5 
9 

4 
7 

S. 

75 
75 
50 

50 

75 
Ku~ )'P.mı 

Kuru cları 
Çtıhik 

4 125 

Acı t;ddrıl .. k ıı;ı 

Sabun A) valık 
1\ alı Vt' 

~i~atlır 

6 

41 
2 .ı. 

97 5 

16 

50 

Çay 
Keame Şe•er 
Bandılr.ta 

2 60-300 

.15 L. 

. i l A N 
İç Ticaret Umum Müdürlüğünden : 
JO lkirıci Tt·şriu 330 tarihli kaııun lıiikliıulN·iııt~ 

gön~ l~scil t'dilruiş olcın Ecrıd.>i vapur ~irkt~llı~rindeıı 
( Di Eksporl Sti nı~i p KorporP.yşi rı - 'l'lıe Exporl Ste · 
amslıip Corporaliorı) şirketiuin Tiir·kiye unrnnıi vPkili 
hu dt'r':.ı müracaatla şirkP.tin ll•~rsin acPnlesi hulunan 
ı\ldlrnm Şalfu 11 ve Sala nıon Ka pPlulo'ya verilmiş ola u 
Vt k~\lt~t miiıldetirıirı kendileriıw iic a\' evvtd lıaber . ~ 

verilt1rek uihayet hulmak iizere lrmdil edildiğirıi hil · 
dirilmiş VP. H\zım gelen p\· rakı vPrmiştir . 

Ke~fiyPt tetkik f>dilerek kanuni hiikiimlrrP. uyğun 
göriilıuiiş olmakla ilan oluııur. .. 

Mersin Tecim Endüstri Odasmdan : 

Toz sek~r cu vah 
~ . 

Kala\' 
r 

27 L.55 K 
225 

Odaıuızm fovkalade sırufında ve Ticaret sicil dt•f. 
terirıiu 50 ci numarasında ( Jozef Kutorıi ve Siirtıkası 
KolJPktif Şi rkt~li ) u 11 va ni ylr. yazılı miiessesP.;,~ •. lhtr. 

~ezi Nt·~v-York ta hul.unaı~ . The Export Steamslıip 
Corporatıon ) vapur Şıi·kt~lının lsıa rı huldak i Umu mi 
Acantalı~tau m ı~vdu 26•11•934 larihli ve Heyo"lıı Be
~irıci Not~rliğindıırı 26•11·934 tarih ve 21475./2~88 Sa\' I 

i lt~ lastikli ve 9 Şubat 935 larilıiııtJe Ekoııouıi Bakarıİı
~ı Ticarrl işltH'İ Gerwl Dirtık Wrlii gii ı ı ce mezu rıi yf'le 
l.>ağlı }ff.~rsiıı .:\carıtalığı st•ltJhiyeti, S•·r·mayesi f'Slı~ıua 
ıuiinkasım şirkf'tler lwkkırufaki kanuııuu 8. ci v~ 'fi
carrt kanurıt111u11 89 cı •ııadclelerine göre 2 9-935 ta
rihirule 50 numaralı sicile kayt Vt~ ltıscil edildiği ilan 
olu rıu r. 

Vekiletname Balı ar 
Arpa :\11,ıdol 

,. y~rli 

Pi rint; 
Çavdar 
Buğd<ı y A rıadol 

Buğda) Y ~rli 

Li moıı toıu 

7b 
ii 50 
3 

15 

3 
4,5-5 

3 50 

78 

Amerika lıiiktlnrnli mlillehid~si Niv York kalibi
adilliğince 21 K:lnunu evvel 1925 turilıirule tanzim o·~ 
lurıup lP-rciiıu~si 8 Şu bal tarih ve ı 123 numarası 
ile fstanlıul Birirıci Nolerliğiuden ve a~h Tiirkiye 
Cu uıhu ri Yf~li Harici ye V ~kaleli lsta n lıul mul'ahlıash
ğuulau 17 Karıurıusarıi 1926 larilali ve ısı uumarctsile 
ve k~za bir kıt'a vekalelnamP. ile haiz olduğumuz stı-

Y t>mek li k zevtin Y. •19 "..!8 
a~-c.1 

lahİ)' ele binaen müvekkilınıiz Niv Yorkta mukim (The 
F.xport Sltıamslıip Corpor:ıliorı ) şirketi rıamına Tiir
ki )'e Cu ruhu riyt>lİ ~lersrn 1 irua nı için rHt'Zk tir k u ıu
panya nrn vapudarı aceııtalığıua lali şube olarak ve 
i~bu vekalt'lnarue larafımızılan iiç H)' flvvrl haher 
verilt>rek rıihayel bulnrnk şarlile \lersirıde Jozt>f Ka. 
lorıi ve şür~k~isı namına vaz'ı imzaya sehlhiyellar ve 
nwzklir nıİİt>SSrse mii<llirii ve nıiimt· ssili ~lellıem 
Şalfurı ile )' İlle mezkti!· nıiiessese mümessil ve mu
has.-lwci ve v ez rı e d a r ı Salonıon Kapeluto htlr 
ikisicle hirlikl'' imza etnwk iiz~re vekil nasp VP. tavirı 

. 
Sabun Hirinci 

» ikirıci 

Alısır darı 

Cirı darı 

Kara hiil~~r 
i ııct' Kep~k 
Kal111 ,, 

25 
23 

a 50 
3 50 
95-90 
J 75 
l 75 

lııcir lütfan 11 
r u 1 a ( ç u k ll ro va. 3 

,, Anadol 3 

Yapa~ı beyaz 47 
,, iyalı 42 

r)jflik 66 

Satf P. yağ Urfa 
z~ylirı d:uırsi 
l>ilitreden geçme 
'•1tıu yağı 

6'5-70 

~0-2~ 

40 

---·--
Borsa T elğraflan 

Paralar 

Tiirk ah 11 nıı 935 

isterliıı ti25 - ~5 

Bolar 79 --80 

l?ra11k 12- 4 . 50 

l.i r~t 9 - 71 - 50 

j t~yledik. }lumaileylıima inızalariJe her liirlii miiste
0

di 
yat ve levayih ve evrakı l~zımey~ larızimle bihınıum l mahak i uı ve iuP- \•alis ve d~ va irin lrnr kısmında ruiid

j dt>i ve wiiıideialı\)' h ve şahsı salis vt~ dahili clava ve 

1 
itiraziilgayr sıfat ve surt~tı~rile hidayeten, İlirau~u ia
dt•len veya nıuhasama vt•ya miidafaa ve miirafoa\a 

1 v•' t•~myiz ve tasdıki karara ve beyyinatı saire ik.a-
1 nwsine ve tahlifo ve miimeyyiz ve hakem ve elıli 

'

, hibre tayin ve :tzline rliy•·li muhasrhe ve reddi uza 
v~ iştirak!lyı arwlhiikanı ve lP.hliğ ''e lelu!lluğa sah. 

l ıekar lık iddiasına islik ta be ve ldkiki hat vP halem 
1 icı·asına ve proleslo krşiılesiue ct•vap ilasırıa iflas La-

lt>hine korıkordaıo aktirac sirıdik uasp ve tayinine ve 
ifla..; nınamelatrna mlitPferriğ umurun kaff Psini ifa ve 
takih · ve h~czi ihtiyatı \' P. ref ,.e mukarrerat ve 
ilamalı nıiislahsilenin ~lıkam1111 icra ve leHfizi talep 
ve takip ve intaca ve ciheti huku~iyeye ve cezaiyt>
tlen her nevi dava ikame ve lakibr. ve her nevi meb
lağ "'~ rıukutluu ahız ~e kabz ve sefaini seyriisefe-

1 
riıHle muamelalı bahriyeye miileallik olarak mlivek- l 

Acele Satlık Hane 

Gözne Yaylasında 
Ftı. vkarıi dört oda, lalılarıi ı ki od.ı bir mutl>ah ve 

bir harıyolu, 1840 mdı'ft ıuurahhaı ~şç :ı n nıiisuıirelı 
ve · bağlı tnrlayı havi doktor llifıinin lı:.ıne5İ acPle 
satlıkdır . 

Cok. ıulisait ve ehven bir h r. dtıl nıukahiliude satı-.. 
lacak oları hu evin hedP(i,ı,~ nrnl.-htw hir tiicc .ır 

kefaletile lic serıflde altı tak.;;itlt .. üdt•rımt•si kalwl t ~dilir. • 
Fazla tafsilat almak VH göf'iişmek isleyenlerin uı:ıl-

baamıza ve lsıııf•l İŞ•!vin.- miiracaatları 4-30 

Bir Memur Aramyor 
Gü uı rü k koıuis yo11cıı l uğu ~, a p t hıltl(~e k vasıfları 

haiz Vt' Giiındik işlr.riııılt• cahsaca~ hir memura ih-. ~ 

ti vac vardır . 
w • 

lslrklil••rin KUUTULCŞ Tı c i nı ve Konıi.s\'on evirıe 
baş vurrııalaı·ı • 2-3 

Yitik Mühür 
Eski Arap bnrflerile ve Türkçe harfle yazıla Emin ve ka

rıma ait ve Senni yazılı mühürün her üçü bir arada olduğu 
halde yitirdim. Mezkur mühürlerle kimseye borcumuz yoktur. 
Yenilerini yaptıracağımdan yitiklerin hükmü olmadığı bilit olunur 

Bay Evliya oğlu Emin Karısı Senni 

Zayi Mü~ür 
Maliye dairesinden almakta olduğum tekaüd maaşlarımın 

senedlerinde kullandığım zat& mübürüınü kazaen zayi eyledim. 
Yenisini yapdaracağımdan evelkinin hükmü kalmadığmı ilan 
ederim . 

Polis memurluğundan mütekait mahmudiye 
mahallesinde Hüseyin Vehbi 

ki ilerimizin alu katlar ola hil('C•\ğı u 111111·1111 k~\ffesi ııe gt~

rek giinıriik itlarP.leri Vt~ liıua11 dairesi ve snir ma
kamalı aiclesi Jrnzururula icr•• vu Wkilıe ve hu bapta 
lu~r rıe vi evrak ve hP ya 11 • a m r• Vt~ nı 11 ka hPIAna rue ve 
icar koııtraloları ya sa i r•')' İ akit vn tanzim ve imza ve
kil la,·in ve azline VH balatla tadat olu11a11 tınatır ve ., 

husu satırı icrasına velhasıl ~ltwsi ndc mü vek ki IJeri nıizin 
hukuk ve nımwfiiui nıulıafazası zınımında nıiinasip 
görecc~klcri umurun kaff•· ini son derPc+.ı~· e kadar ic
raya nıt>zurı olmak üzert! nıunıail··~· lı ~lersiııcle ~ vapur 

acrrıtalıgı ile nıiiştağıl .,ozef Kaıo11i ve ştirekftsı na-
mıııa vaı'ı imıa)·a se13hi)ell:ır ve rnezkı)r nıiiesse~e 

nılitliirii ve nıiinıes:ıoili ~1ellıem Şalfuu ile yiııe 

mezktlr nıiiesse~e nııılın~eheej ve '' ez11eıları Saloıııon 

Kapelnto.\'lı her ik hd lıid İli. te imza etmek iizere vekil 
nasp ve tayin eyledik . 

26 T.sarıi 1934 
Galatada altıncı vakıf han kat: 4 Amerikan 

bahri ve ticari şirketi Hayri Arapoğlu ve 
şeriki şirketi namına imzaya mezun Ali 

Hayri B. ve Dimitri Arapoğlu ef. imzası 

Okunup anlatılan hu vekale\ııauıe alt11Hlaki imza
lar şahıs ve lıiiviyetleri ılairece manıf Tiirk Ameri
kan halıri ve ticari şirketi l:lijyri Arapoğlıı ve şeriki 

şirketi 11an11ua imzaya mezun Ali Hayri YP Oiıuitr i 
Arapoğlu imzaları olduğu tasdik kilıuır. 

No. 23712 

26 T. s:ıni 934 
Mührü resmi Beyoğlu Beşinci Noteri 

lnıza : H.\Ll\1 

Hu suretin dairede ıualıfuz 26 T.sani 934 tarih \'0 

21475 - 2&88 numaralı inızah ııu-·ha~· a ıırn la bık oltlu ... 
ğu tasdik kılınır . 31 K. evvel 1934 

Mührü resmi Beyoğlu Beşinci Noteri 

imza : HALIM 
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i l 1 H 

Alay Satm Alma Kom\syonu Reis\iğ\nden : 
1 --- Al3)' tn hir senelik ilıliyaf•ı ol an Przaldar açık 

eksihnıeye konulıhı. Ek ~ illıtı fl Kışlacladır . 

2 - Erzakların cinsi, miktarı, ın ulıan11ıw11 lwd~llPri• 
muvakkat teminal, eksiltmeniu tarihi, günü, saatı 

aşağıya yazıhh . 
3 - 1 ·teklilerde kanuni ikaııwıgf\lı \' (\ ~i~a-.ı hulu na · 

caktır . 
4 - Şarlrıarue)er alaydad11·. Fa 1.l:ı \ı i lgi Pclinnu·k ıs · 

lC)'enlcr şarlnamelertl eıı ögn\n.- hilirl er . 

~hıhamııwn ~Juva kk a l Eksilllu t• 

Cinsi ~liktan bedeli tmııinal tarih i ~iiııfı ~aat 
Lira Lira 

Piri rıc 8000 1388 104 17E.'1 u l35S:ı lı 8 
• 

Sade \'ağ 5700 4010 301 
, . " " " 9 . . 

Merci nwk 8000 840 63 " 
,, " " 9,5 

Bul"ur 15000 1253 94 " " 
,, 

" 10 
;:, 

Palalt>s 10000 660 50 " " 
,, "10,5 

Kunısoğan 3900 188 15 " 
,, " ,. 11 

Salca 950 253 19 " " " " 11,5 
• 

Sabun 5000 1343 1 o 1 
,, ,, 

" " 3 
Ze)linyağı 1350 417 32 " " 

,, 
" 3,50 

29 - K 1 -3 - 5 

B i L i T 
Mersiı1 Şarbaylığ111daı1: 
Yeni M~ıarlığıu kenarııı:ı çPkilt•ct>k ( 8948) lira 

{ 8 ) kuruş keşif değerli ( 1 5 2 3 ) mt'lr•~ ,{i var ya pı~ı 
açık olarak Hksillnw~·e korıulııınş. \TPrİl(lll pt~yler tanı 

clf~ğt~ I' gitriillirst> 13 - g 935 Cuma güııii saat (11) clt> 
Beledise l>ayrt')sinde iistPril•·cPktir . 

1stt>k1 i feri u y ii z ıl r 7, 5 ı u la k k :iğ ı • I i 1 e lw l ı r l i 1 P n g ii u 
ve saatde Bdediyede Loplaııacuk konıis.'oı ıa haş ""'· 
ruafarı ve şartna ıue vr projı~sinin <45> kuruş fiyatla 
Belediye Feu DayrP.siı ıı lı\n alıwı hilecı• ği hilit oturıur. 

28 1 5 10 

CL.iMASX 
KL.iMARKS 

klıı11aks St1 l)eğirı11eı1leri 

Bütün Dünyaca T amnmış Bir İngiliz Marka~u 

~lerulekNimizde hll 

Jı ı ssa lrnlıcPltıriıı s11la11ııı a. 
" 

~ ı için ~ok fiız11 1 11 l u ol,fuğu 

rulan lavsiye)P ı~riktır . 

Arzu t•ıl tı rıl P r cloöro 
:"" 

dan doğnı~· a Fahrikatla rı 

celhi için ıavassul (>dilnıPk 

d~dir. 

· Adres; Mersin Hükumet caddesi 

Osman Enver 

7-30 

Yeni Mersin Basımevi - Mersin 

·~=-======~· l 
SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civannda~u 
l 

u~r UHVi Eczavi 
"' 

ııhhıvP, Yel'li ve Av-., 

r·u ıw nı ii~la lızera tı bu-
1 u mır 

•i=======· 
••o•·:·••••••••• • • . ·:~ 

: Yeni Mersin Basımevi : • • •• 
• mücellit hanesi • 

1.., k" . 1 • • ts ııııış, parça an .. •!• 
: mış , fer~otlt> kitapla- : 

• rırıızı iş~ varamaz de-! ·-- . . ... •!• ' t· a t nı a \' 11 ıı z. h i r g ii 11 • 
• • • IA .. 1 K" • ..... sııe "ııuı o ur. ıtap- .. • • .. ~ 

: ları111zı, ıh~(L~derirıi~;i, : 

• uılicellithaneıııize gön-•:• 
• 1 • . • 
• • ermız. • • 
: Hf>f' nevi kitap VP. : 

• «lrhrrlrr şık, zarif llH~• • • • li11 v\ kullarıışh ola- • 
• k . l . • + ra cıl erıır. • 

• • • • •••••••••••••• 
~----------------Y[Nİ MERSİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiye Hariç 

Şeraiti için içfo 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Allı ayl ık 600 looo 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık 1 oo yoktur 

Günü geçmiş sayılar 20 K. ________ ...... 

T~C2KiYE 

llRAAT 
......_BANKASı 

' ~ 

.DARA .. ~ 
6iRiK·T -iREN 
QAl-.tAT-~D~Q 

-------------------
Mühür 

Maliye dairesinden maaş almakln olduğum tatbik mühlirümü yitirdim 
Hükmü kalmadı~ını tıan ederim. 

Mersin mahmudiye mahallt!sinde müteveffa 

Zayi 

Şevket karısı Fethi ye 

PİYASANIN 

EN LÜKS 
EN UCUZ 

EN SON 

'KUMAŞLARININ 

YERLİ VE AVRUPA ÇEŞİTLERİNİ 

. ~ 
Ferit çelebi 1 l 7 M.. d b l b ·ı· . . 1 

• 

1 
uessesatın a u a ı ırsınız • ~~ 

fiyatları Tetkik J1~diniz . d-~~ 
4 -- l H \\~'i~ 

fljE.~· ~~- - ~/.- ~-v,- -, ~,.~ J. ~~1~.~(_fı;j,,..~ş-,Sı-~~ı 
~ " ' -r;~~~ - ~ ,~, ~ ~ "- - - ... ~ -.... -- J# 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
3-9-935 Salı günü borsa satışları 

~ı alıu cirıs 
Ner eıı iıı e lı uh; lKTARI F . İ ŞEBAIT 

Olduğu K. G. g , s . --· - ~ 

- 1 Bllğda\ S:.rk L:!OOOU ~ ~5 Ptı\':ıs \'a~ıı:ı 30 crjj rı . . ~ . . • 

( Yulaf Yeıli l f>OOOl · ~ •) f> .\~:ıs fop 25 9 935 ... . 


