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Dün Mersinde Büyük Hava Mitingi Yaplldı. 
Dış Tecim 
Parolamız 

'I'ürkiyenin en önemli ve 
çb~k Yerinde ohrn durumundan 

lr" • 
il ısı de Tecim alamnd!l dış 
·r~Zllrların iyi notunu almak ve 
rtıUrk.~~ahnm lrn1,:ındığı ege
~·enlıgı her yıl biraz daha her-
ışli rınekti r. 

J>a Bu giln bizim için Tecim 
ıth~~lası en ileri alım satım 
v Qkının gereklendirdiği iyi 
b~ t:nıiz mal satmak hileyi en 

l'Uk ahlaksızlık saymaktır. 
k Yeni yılın ihracatı başlar-
b erı ötede berid'e bazı madra
g:ı!~r dalaverecilerde hnrekete 

ç,,Jer . 

r>a Hile ile lrnzamH·ağı üç heş 
ru ra~·ı bütün bir ulusun onu
Qs~~aıı ve tecim rıhHlkından 
hu~11 tutarı bu adamlara karşı 
"•n °rn:_uıı ve ilgili kurumla
k 0chgı ıniicndele bu yıl son 
erte . 
~Ur liıne gelmiş huhımıyor. 
ti,,ı~~ıı inaıııımzln söyliyebili-
·~ı b lar unctaıı sonra dış pazar-

ltıt kalitesi düşiik örneğini 
~ıı~'Yan tek bir mal çılrnını-

ktır. 

içitı ~abancı iilkclere yollanmak 
~aıa ıskeleye inen her malın 
ltıaq rıcı ne kadar sahibine aitse 
~ı11~l~~e ınnnevi ınesuliyetide 
<lış aıttir. Demek oluyor ki 
lec· Pa7,aı·ıara giren malların •rn r ~tQ 1 rnıası ne olursa olsun 
a~1tıtıdeki yafta Türk ulusunun 

1 laşınmktadır. 
l,_ lliı . 
'\llM Pıyasalarm mallarımıza 
ita bi~rıııı kapadıkları zamanı 
bile 'Yoruz ve hatta uu gün 
rıb ao ıanıanın açtığı zararln-

licısını çekiyoruz . 

l~r ct{)~kllınetinıizin bllyUk emek 
bir k erek uyandırdığı ilginin 
lll~,:ç llıadrabaz eliyle sarsıl
~l~sll a her şeyden önce Türk 
~~~ll\ tıun tecim ahHlkı izi ıı 

eı. 

~ lhra 
le~ 1 cat ınallarını bozmak 

~I cu0 
Una sapmak sadece soy

hır&ııırunııerin en kötüsü olan 
~u~1 1 k değil ayni zamanda 

Q SerVarJığa ve biitün bir u-
lh ltıayesine de ihanettir. 

~rQ ~acatın başlamasından ö-
~ u b .. 
~ .. t bu agışlanmıyacak ka-
~e<l Yllk suçu işlemi ye teşeb-
~e baı~nler ~lduğu duyulmakta 
ı ~ isk ~ağ.şış edilmiş ürün Mer 
~nllıa:t esıne bile gelmiş bn· 

1" Ildır 
lıı<l. llkat . 
~ ~Ilı' Yukar1da da işaret-
~ boı'ı gibi hiç bir kimse 
~~ına ~~~ ınalları memleket 
~aCak ~rnııyu fırsat bula· 
~ lr0ı '<e iistelik sıkı Lir 
q ~e~ leş?bekesinin eline dil
ı, ~li~ıecııneı haysiyetini ken-
~~lır krıra li~teye nsımş o-

Mersin .limanindan Dışarı 
Karışık mal Göndermiyecğiz 

Mersinde çok sıkı bir kontrol yapılacak. 
~-

Türkofis iŞe büyük Önem veriyor. Dün 
kontrol Esasları Tesbit Edildi. 

Memleketten mağşuş mal 
çıkmamnsı için 'J'ürkofis larn
fından <;{erek Mersin gerekse 
hinterlandında ayrı ayrı ince· 
lemeler yapılmış ve , bu incele
meler bitimi geçenlerde Türk· 
ofiste. dış pnzarlara mal yolla
yan Tecimlerinde iştirfikiyle 

büyiik bir toplantı yapılmıştı. 

Bu toplantıda tağşiş meselesi 
konuşulmuş Mrlrsin Limaııın
dan mağşilş mal çıkmaması 

için önemli kararlar alınmıştır. 
Bu karara aykırı hareket eden 
Tecim, KöyHi, Alıcı ve satıcı 

derhal Cmnlmriyut Müddeiu· 
rrnımiliğine verile('ek ve icap 
edeı·se mevkuf en muhakemesi 
yapılacakhr. Bu tüzel takibat
tan başka Ticaret Odası tara
fından pnra cezası kesileceği 

gibi suçlunun ıulı karn listeye 
geçirilerek her tarafa yayıla

caktır. 

Mersin Ofis dairesi bu işi 

hütün memurlariyle kontrol et
miye karar vermiştiı·. Mağşuş 
mal yolladığı veya teşebbils 

eylediği sabit olan firmanın 
adı gazetelerle ilan edilecek 

ve 'fürkofis tarafından Ekono
mi Bakanlığı namına Cumhu
riyet Milddeiumnmiliğine mü
racaat edilecektir. 

Dün Tecim Odasında yö
netim kurulu üyeleri ö1,el ola
rak toplanmışlar ve evvelce 
veri len kararların ne şeki ide 
tatbik edileceğine dair tatimat
nnme mahiyetinde yeni karar· 
hır almışlardır. 

Türkofisin bu iş üzerinde 
göstermiş olduğu hassasiyet 
yalnız Mersin piyasasında de
ğil komşu (vilayetlerde de le· 
sirini göstermiştir. TOrkofis 
bu vilfiyetlerdeki 'l'ecim Oda
ları ve Borsaları harekete ge· 
tirmiştir. Bu odaların alacak
ları kararlar Mersindeki kont
rol işini kolaylaştıracaktır. Bu 
meselenin bir hafta içinde bir 
sonuca bağlanması için Ofisçe 
gerE-ıken tedbirlerde alıatnıştır. 

Mersinin bu kadar önemli 
kararlar alması İstanbul Teci
ınenleri arasında da bir hare
ket uyandırmış ve bu kararla
rın lstanbulda rla tatbiki isten
miştir. 

Kıral Yunanistana gelecek mi 
Kral devlet bakaniyle beraber Parise gitti 

Secim Dün Başladı. Rejim işi de , 
Seçim Sonu belli Olacak. 

ATİNA. 9 (A.A)- Meksar
tiyos gazetesinin yazdığına gö
re Devlet Bakanı Mavromaha
Jis geçen Çarşamba günü ya
nında eski Kıral Yorgide bu
hmmak üzere Paris'e gitmiş
tir. Bakan eski kırala kıralcı

hk şefi Metnksası Partisi hak-
kında hükOmetin görüşlerini 
bildirecek ve Yunan ulusunun 
biiyük bir çoğunluk da arzu 
ve iradesini bil<lirmeden kıral

lık Reiiminin tekrar kurulma
sının sekıncalarrnı anlatacak
tır. 

Bu haber Pesmi surette an -
latmrıktadır . Devlet Bakanı 

Türk ulusu Türk malın} 

kirleten ellere mutlak bir iha
net kelepçesi tnkarnk TUrk ka 
nunlarınm pençesine teslim 
edip vicdanlarını teşhir ()tmek· 
te hiç terecldiit etmiyecektir. 

R1za Atil<l 

Yunanistanı Bri:ksel p~mayi· 

rinde urunnak\amak üzere git
tiği söylenmektedir. 

Ana yasanın değiştirilmesi 
için toplanacak olan ulusal ku· 
rum için seçim bu giln yapıla

caktır. Eski Cumhuriyetçi par
ti seçime girmemiştir. 

Seçime ancak Çaldaris ve 
Kondilis ile Metaksasm parti
leri girmektedir. Çaldaris ve 
Kondilisin partileri Rejim de
ği şli rilmesi meselesini ileri 
sürmekte yalnız iş için ileride 
bir genel evi yapılması ihtı
nıalini kabul etmektedir. 

Metaksasm partisi ise ge· 
nel üye hftcet kaJmadan der
hal kıralhğın geri 'getirilmesine 
taraftar bulunmaktndır. Bu ba
kımdan seçim sonucunun Cum
huriyet Rejiminin ilerisi iç.in 
önemi vardır. 

Diğer taraftan eski Cum
huriyetçi parti şefleri Cumhu-

Çifci Borcunu Nasıl ödeyecek 
Kanunun kam utayda göriışülmesine başlandı 

Borçlar 15 Sene Uzayacak. Taksitler 
5 Liradan Aşağı Düşmiyecek. 

ANKARA, 9 (Hususi) Çifçi 
borçlarının tecili için hazırla· 

nan kanun lftyihası Kamutaya 
geldi. Lfiyiha Kamutayda bu 
günlerde lrnnunlaşacaktır. Esas 
ları şunlardır : 

Ziraat Bankasının 1931 en
vanterinde yazılı, vadeleri gel
miş veya gelmemiş ve bu ta
rihten sonra yeni senelere bağ 
lanmış veya bağlanmamış ipo· 
tekli ve milteselsil kefaletli 
zirai alacaklar bu kanunun aşa 
ğıdaki hükümlerine göre yıl· 

lık yüzde 3 faizle taksite bağ

lanmıştır. 

Taksitler mUsavi ve yıllık 
olup A7..am'i 15 senede ödenir. 

Taksit adedi her bir tak
sitin yekfinu 5 liradan aşağı 

düşmiyecek surette hesaplanır. 
İlk taksit vadesi 1936 yılına 
düşmek ilzere her yerde mah
sul toplama ve satma mevsim· 
lerine göre Bankaca tayin o

lunur. 
19:-ll yılından sonra ve ye

niden yapılmış borçlar hıı hii
kilmlerden hariçlir.Lflyiha mii
teselsil kefaletli i krazların da 
halen mevcut olan kefaletleri
nin ve ipotekleriniıı çifçilerin 
diğer mallariyle sağlamlaştırıl
maları hakkında hususi hiiklim
leri ihtiva etmektedir. 

Günii ge{•miş borçların tak
sitleri yiizde 5 üzerinden he
saplamıcak ve masraflar ana 
horca zımıınolunacaktır. Kurak 
lık veya herhangi bir emniyet 
veya miicbi r sebeplerle tnksit
leri ni veremiyenleri n borçları 

uankan.m teklifi icra Vekille
rinin karariyle tecil edilebile· 
cektir. Banka borcuna mukabil 
rehin mallar, gayri menkuller 
hiç bir suretle diğer bir yere 
terhin edilemiyecefdir. Bunla
rın icar bedelleri ve sairesi de 
Bankaya tebliğ ediJmiş hük
milndedir. Bu gibi terhin işle
rinde Tapu fdnresi Banknnın 
fikrini soracaktır. 

Başkasının alacağındnn do
hıyı Bankaya bvrçlu bulunan· 
larııı hnciz veya i flils veya tah
sili emval bedellerinden birile 
tasnife uğraması halinde mil· 
ecc~eliyet dü~eı· ve Bankanın 

alacağıda muacceliyet kesbeder. 

Tapu ~idarelerinin Zirant 
Banlrnsiyl~ leınasn gc~·erek 

ımıllnrı hor~·lıı, vn ipotekli çif
çilerin vaziyetlMini miiştere

keıı tetkik edeceklerdiı·. 
1936 ve 37 biitçesi nden 

itibaren her sene devlet bütçe· 
sinden Ziraat Bankasına bir 
milyon Lira yardım tahsisatı 

konmuştur. 

Dün Hava mitingi Yaplldı 

Hava Tehlikesi konusu Çevre
sinde Söylevler Verildi 

Üye Sayısı Gün Geçtikçe Artıyor. 

Ilavu tehlikesini bilen üye 
sayısı her gün biraz daha art
makta ve Hava Kurumuna yar 
dım duygusu biltün Yurtluları 

sarmaktadır. 
Cumhuriyet Halk Partisi

nin öncüllüğü ile bir kaç gün
denberi hazırlanan hava mitin
gi dün sdat 17 ,5 da yapıldı. 

Yoğurt Pazarı meydanına 

riyetçi yurtdaşlara seçime gir
memeleri için bildirikler çıkar 
dıklarından Rey verı'Rekten 
kaçınanların sayısıda ayrıca 

önemi vardır. 

ATINA, 10 (A.A) - Seçim 
başlamıştır. Sandık başlarında 

bllyUk bir kalabalık göze çarp
maktadır. 

Hiç bir hftdise olmamıtır. 

beyaz sütunlar üzerine bir 
tayyare timsali konmuştu.Halk 
Evi bandosunun çaldığı bir 
marşla törene başlandı . 
Binlerce kişi alanı doldurmuş· 
tu. Hava tehlikesi konusu çev 
resinde ateşli söylevler verildi. 

Bu önemli toplantının taf 
siIAtını _yarın yazacağız . 

Bayaı1 Şiil<:riye 
Hava kuruınuna 500 

Lira verdi 
:\-tersinde İstanbullu İbrahim 

kızı Bayan Şükriye dün Hava 
Kurumur.a 500 Lira teberrli 
etmiştir. 

Bu Türk Bayanını bütün 
samimiyetimizle kutlularken 
diğer yurtluları örnek olmasını 
dileriz . 
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SAYFA 2: YENi ~IEl\SIN 11 HAZIHAN 19:Jf> SALI -------------:: 

Toroslarda Mersin hava tehlikesini bilenler Her Gün Beş Kelime 

Tahtacı Oymakları 
!~O 

Dil ~ ıla n11.n komisy<l" yardım devam ediyor üye listesini yazıyoruz 

·-iiiiiiılililii---lliiiili---liılıiıillil ~) 

Tı\BJAT VE AIJLL\KLAHI. 

Dtiriisı v11 ~aclık kinı 

st·lcl'dir. Kime lıiznwl 

eyliyurlarsa lıilesiz \ 'H 

clt~rin hir ha~lılıkla calı-. . 
şırlar. Bnnlarcla lıilt--li hir 1 
nılı voklur. . 

Kavga, 'lİna, lıır~ızlık 

es~ivalak nedir hiluwzlc~r .. . . 
Karı boşamak ayıptır. 

Yaınıı : rı ':ıhu 'l'oro~ 

!!u ı he.,. 1 arı ncl an gP IP-n . ~ . 
tii rk rı ı r ralt\ı· cl i r. « ..\ ğ:ı c Eri » 

L • o 

tl.111\lcn hu o\'makların 
~ 

fizi yorıoruisi orta As~·a• 
'l'iirkltıriıw henzemekte· 
ıltf'IPf' . 

u ~.ıı arı 'arı:ıları ela aı·aş 

lırılacak olursa şamanlliğiıı 
dPU'iştiı·ilmis bir sekli !FÖ. 

'-' ~ . " 
ziikiir .. 

Yıllarca y a h a 11 c ı K Ülnm ve se\urhdırlar .. 
TaLialen biraz eekiu- bir kanmış gibi sal -

• larıal devrinde hor görii-
gendirler. 

Bü\'i'ık bir kusurları . 
da tasarruf hilıuezler. Ka-

zanclıklarırıı 

ler .. 
h ii ı ii n \ ' f'I'-. 

Ayı ve ~laymundan 

hoşla nmaılar.. Bunların 

isiml~rini bil~ pek az kul
la rnrla r. Yarılarıuda şey . 

larıdan bahsedilirse can~ 
ları sıkılır .. 

YEMEK .\ BETLEHI 

Yemek yer~en ka~ık

ları açık kalır . Kapalı 

kalırsa kısmetlerinin ka . 

pa uacağ1111 za nnederJer. 

Yemekten sonra H~ız ~ ,_, 

larını kendilerine mahsus 
silişleri vardır. 

• n kupasını iki fllle 

tutarlar. 

Tahlat!ılann kenclile
rinı!cn ga)'l'İ hirisine ye
mek yetlirılikten ~onra 

len hu çalışkan, merl ve 
~uzu gibi sadık insanların 
hu gii 11 tii rk menlerin bir
hi ri ıu~ tutkun oJmakların
d:ın 01'\uğu m~ydana çık
uuşLır . 

\' alııız hi r i rısanın ha
tıııiliği o ınsenın kamnı 

clt>ği ş tir•~ nıez . Kan ve 
kara ayrı ş~yl e r,lir. Aı·a

uıhwak nokt:) kafayı bes
leven kanın uH•ıivelidir. . . 

Tcırihlt~ r ve ~ilimler 

onlarm kanlarmJa bir 
· yahancıhk görnı~lliği gibi 
Cumlnıriy~t r~jimi de bil. 
~inin ve tarihin sahifele
rine lazımgt>len hızı ve 
yeri vermiş lrnluuuyor. 

[ Bitti j 

1~urclda 

o kahı kırk kere yıkadık
ları vP.ya o kahı artık kul
lanmadıkları dahi riva\'el 

Hava tehlikesini bilen 
ler artıyor. ......... 

H il ~ c i k , 9 f. ,\ .. .\] 
il hayın başkanlığırula iş

va dar ve halk bir toplantı 

. 
edilmiş ri . Fakat bizim 
yur<lda hu rgihi harekt'l 
ue imdi ve rıe de tıski 

za rnanlarda vu k U<l gel
memişti r. 

Tahtacılar şarap ve 
rakı da içerler. Tavşan 

ve hindi eli ,· enıezle r . . 
Halla tavşanı yolda gö-
dirlerse yollarından gPrı 

döndüklerini bile söyler
ler .. 

'l'a htacı ların domuz 
eli ılB vediklerini haıı . 
~cnebi muharrirler )' 31.-

mışsa da hence hu tama

miyle yanlıştır. 

CIKAN NETiCE 
Tahtacı oymaklar• o_\ 

. 
yaptılar'. Bunda konuş 

hava lehlikesi iıti. 

llava tehlikesiııi an
latan söylevler verildi. 
Pek çok k im~e iiye oldu
lar. Üye olmak için biitün 
halk koşmaktadır. 

Gii miişha ne 9 :\. \ -
lla va kurumuna iiye ya
zılmak ve herkese ha va 
tehlikesini anlatmak için 
şehrimizıle hir toplantı y:l
pıhlı . 

ll~ adımda işyarlar 

iiy~ ~azıldılar. Halk ura. 
sırıtl\l iiye )'azılmak için 
bugün için büyük bir 
il~i g<>riilmeklPdir. 

Lira 
501 

100 

7n 

60 
f>O 

50 

50 
f>O 

bO 
50 

50 

50 
40 
40 

40 
xo 
30 
ao 
30 
:~o 

30 
30 

30 

30 

30 
26 
25 

25 
25 
25 
23 
20 
20 

20 
20 
20 

20 
20 

20 
20 
20 
20 
20 

lbralıiıu kııı hayarı 

Şiikı·iye 

Kasap uzun lHise-. 
yırı 

KerPsltıci Necati 
hancı oğlu 

~~rraf Gaui 
lhralıim llakkı ma
nifaturacı 

Ali Ekrem ve hira
lleri hu rdevalcı 
llustafa Şama 11 

Kara fakı o. ~1emel 
~lusa 

llel vacı }lahmul 
llya~ nal\kaş v~ bi
raderi 
~lemel Cuma lPCİ

men 

Elli Eses 
Kasap Mustafa 
Fahri ve Sami nrnr 
'l.tlC 1 

.101.t~ f F etta 1 
~temel Nana 
llamit Kurl 
Aziz 5arraf 
Kalı vN~i ~lalımııt 

Kardflşleı· tiaaret
ha 11esi 

Eczacı Suphi 
~lf-nrnl oglu Osman 
hancı 

Şükrü lli~· ah 

ilacı Salih ve 
d iilga l'u r 

Ab-

Osman enver 
AbdiilkaJir Rihavi 
Hasan Tok kolaylık 

. 
evı 

Şerif Gündüz 
Fazıl Tiitiiner 
Şükrü Rüstem 
Konduracı Selim 
lslifani Mihal 
Lokautacı .\hmel 
Yürük 
Pul lHı) ii Şr.fik 

Bakkal Ali kar 
Arpacı lbralıim Hak 
kı 

Vanlı ~lemel arpacı 

ilacı A btıd ıe ~1e

mel Ali 
Helvacı o. Durmuş 

Aleyasef 
Şfıkrii Beşker oğlu 

Mitrani kasapçı 
Rerber IL>rahim 

20 
~o 

20 
~o 

n~rhr.r A hrn~t 
Cazt·l~d MPmPl Ali 
BaJİ Ömer 

nuıuın günılt· rtliği lisrndt11 

oknrlarrn111.:l hPr µiin h~
ser kPli nH~ sunu yoruı · • • 

Sel>ze komiisyonr.u 
su Kamil 

Lislede cıkan Hz Tiir~çe 
kelimele~in osmanltcaları · ıe bundan ~onra gazeternız• 

20 Sehıe koruüsyon-
eusu ~lahmul 

20 Sd•z•~ konıiisyoncu . 
so Sait 

20 s~bze komiisyoncu-
su Mflnwt Selim 

20 Kah •1eci ~lrcil 
20· Eski katlı Tahsin 
20 Ahmet Tevfik hı. 

k 11 ll anı I mı)' 3ca k l• r. 
1 . lla ,·ali - Ool~y 

2- Baulh·f> - Ylire 
Ürnek ler ; l - lsta nb01 

dolayının ormanları giltik

ce azalmaktadır. 
• 2 - Demiryolları ~· i> · 
nelgrsi [ idaresi ] , )·öre 
trenleri tarifesini ucnz-

zar fabrikası 
Ba\'3U Cemile 

1 allı. 

20 
20 

20 

20 

. 
(~lizel l'alas mfü;. 
teciri Yakup 
Bahri ve ~hıammer 
kırtasiyt·ci 

Ortakla•· licaretha ·· 
nesı 

3 - ~hıhil - L- Çevre 

2- Çeven 
Örrıekleı· : ı --· Eviıuiı 

geç ,·akile ka~ar, yangın 
ıelılikesiniu cevresi dışın-• 
da görünüyordu. 

2- Ankara hiikılnır.L 
20 Basımevi sahibi 

ta CPlebi 

' 1""" 00 ·"- cevrelerin<le söylenı ıgı 

20 
• 

Plajcı Hasaıa 

Maden tetkik 
enstitüsü 

Ankara - - Kamulaya 
gelen )'eni bir lfl)'ihaya 
güre maclen lf>l~ik ve a· 
rama f'nstitiisfı knrulmak
ladır. Bu ~nstitii Anka· 
ra'da yapılacaktır . 

Vazifesi mrmlekrlimiz-
de işlenuığt~ el verişli taş 

ocairı Vf~ sair isleri dalıa 
~ . 

fiı)· dalı stırPlle işlrlnlt'le-
rinin senrlerH mülrvakkif 
olduğnııu arama ameliyat 
j•)olojik tetkik, fenni tee· 
riibeler ve iklisal bakaıı 
lığı nın verdiği işlerle uğ

raşıua ktadır . 
Varidatı iktisat biilce· • 

sine konacak tahsisattan 

. 
görP. . 
· 4- Zelzele - Depr~u• 

Ürnekle : lln kış Tiirı 
kiye sık sık dPprem fe, 

h\ketleri gürdli. J 

5 - Zaruret - tZorag, 
Kıslam 

Örıwkler : lla vaıuıı• 
ı 000 Türk kanatla il~ 

silahlamak , rahat· nefeS 
almr.mız icin bir ıoru~ .. 
haliıw geldi. 

2- İnsan lJHyle 1'ir . . • 111 
ha rekruealnılunmak ıç 

• . .1 ı. llı' 
nasıl kıstam ıcınue 1\ • 
malı. 

ite' 
NO'I' : Ouzetemize gönder oS' 

ı'ek yazılarda bu keıtmeleriP rfCş 
manlıcalan kullanılmamasını 

ederiz . __./ 

YENİ ADAM 

ve diğer membalardan 7 5 inci sayısı çıkll· 
temın edil~ce~tir. Bu ens lcindekiler : lsmail ll3 ~' 
titii, milli mÜPSSesPlerimi- k.ı , Bugünkü haduu, faJ' 
'te verilen haklardan ve at Korkul, Yurduıuuıd9 

.. dt. 
t eş v i k i ~ana)' i k a 11 un u na 

göre birinci sanıf maden 
ccaklarıua \erilen miisaa
dP. ve muafiyellerclen İS· 

tif ade eder . 
Fnslitlinii n k ad ro~u nda 

bildirilmel\tedir . 

haıuızı kibrit sanayıı ·, 
F rL

1 

kurıualulır. Cıuherl 9 , , 

Diinya ıföniiyor ıııu ~ ~: 
nıi sn·asa acunu•• ' .. . d9' 
olanlar, Bedri Rahnıı, ., 

5:11 
hiler odası , Cemal , 
Hanri Matisse , Vah116

,· 
~ 

Enstitünün trşkili içirt Glillekin, ColhH~lif S311
, 

. "' ekonomi bütçesine 282 lsmail H<lkkı, ictiın~ı_, P·· 
bin lira tah~isat konmuş- . Adil Bodur, Oanle E· ı,ol 
tur. Ve ayrıca 400 bin li- Balle, Mu:;solini SullıU 
ralık bir muavene.l tah nııyacağım diyor. 
sisalı verilmek tP.dir. 
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ista?b.ul_da_ da 6yle·· , Mersin j L l H 
ııurıofisten Alman auer er sını ıstıyorlar 1·01t·ısarlar Mu .... u"rlu"'g·u"n.ten· ·. 
ı-3-i ~r-a_l_ı }, -ı:;.ı Hl- 1 Si :ı il lııı l (T :ıı ı) . - .\lı· r - p i yasa s 1 ! il 1 fı il" zira.~ !1 fı :ı ~1111 ı:ıı-11• si g ii il ii 1 ıılt• il i 1 i ha l't' 11 

siuılt•ki Tiirkofı~ sulıe. i- __ .._..,. ..• .._. 'l'uılaf'ııuız: Bu .!!İİukİİ s:ılı-" fi \'alııııhııı iit· knf'us ns:ı -
• ...., • • i a .., 

Japonya bizden . nin hileli \' t~ hoznk mal K.4~. K. S. ğıya satılacaktır . 1-R 
arpa alacak ~t'\' kiyatıııın füıirn~ gP•.~- Panııık~k~p"~"' 

mek için ~lersine gtılr.11 , iane 
.lar)oııJadaıı aşağıda ya- ve linı~uda ~' Ükl~tilen hii- Kapu malı 

tıh firnıalHr TiirkofisP. nıii tiirı mallaı·111 nmayerıe e - Kozaeı parl:ıAı 
rucaat t)tlt~ rek memlt·kt~ - dilrct>ği yolt11u!a . verdiği ı laue çi~icli 
Iİıııjzderı hiralıa nrpa ~la- kurar, lstanlml pı~·a~a~ın-\\' erli ., 
ca ki a l'I rı ı hi 1 d i rnıişltı rtl i r . da a lfl k a : u) andı rnuştır . Sııs·1111 . 
ı\(I Bir cok ticar~l adamları ~ ' reslt~r şuıılardır : · Fasuh·a 

1 Türk rınılını kütül~\· icilt>- · · aporıyada 247, ~lt1g11ro .. Nohut 
lJ riıı eliııılen kurtarmak . 

.. l•ıachi Mila, Ehara - Gon l 
1
.
1 

l k . ~lercımek 
'roı. 1• , 

1 1 • • niaksat ı t~ HJ ararm ıs-
1\ o t a ... a ırı K · 

\~\nhulda da tatbiki11i İ~le- ı uş yemı 
Dirıippou BePr Co. Lt<l. ı,d~lerdir. Tıirkofis hu işi . Knı~a cları 

-::r=:-- 50 
46 
44 

l 

9 
7 

4 
7 
f) 

::s 

6 

75 
50 
50 
25 
öO 
50 
25 
75 Japon bira ilırac,ıl cemi- ltılkik nlliriyo. Çeltık 

Y~li direkti>rii ~lr. Hyuta- Acı cekirtftAk ıcı 
ro Takahashi biralı~ arpa Fransa boynuz Toz ~ekP-r · 

35 50 
38 25 
ıoo 99 :tlıııak i tiyor . kırıntısı istiyor l(alı~e 

"lmanyada balmu-
mu bitti 

Fra usa hoynuı kırıntı- Kahu 
tarana bu \'tl cok tıhem- Nişadır 
mi vet veril ... mektedir· ş Çay 

)) ı 25 
16 

240-~ao 

190 
90 

............ ,..._. 

· . . k Kala,· Boynuz tıcareu ,·apma ·; • 
'rür~ofise gelen malu-

ııı;ı la .. I f ' f gore A nıan ya ( a 
lı· l • J • 

R~· 'Hunın stoku bitmiştir. 
... • ... fla har 

istevenler tlogrudan dog-

: 11ıde lrnlmurutı olaııhu· 
tiirkofisiıı Bedin ~uhe İl\e 1 ıı .. ·ı 

~aaı etntl'lidirler. ı 

ru v~ ı\lar~ilsa korısoloslu-.. 
un muza mfı rrıcaal etme· 
="' 
lidirler . 

Tarsus tapu memurluğundan : 
Zor·l•az lıark nıalrnllrsindn vc.ıki sağı ibrahim oğlu 

11\tıs•. r · · r t" '~u a solu yol arkası yol cephesı t.erzı musla a ve-
('seıeri ile ıııal:dul 150 uıelreyi ha\'i hir hap ev T· 
0~ hthaa ıııdan ve zorlrnz lıark mahıtllt>sinden istıf 
11~1ıı kasıruıu eeddiııdeıı ve iHesi biliıımedik hir za-
11 itıhJaııb~ri ta arrufurıda iktın muayeıwde \'e sureti 
~~ . 
lı Y.ri l'PSıuiyt1 tle malıallei nıezkurPdrn muslafa kızı 
aıı(· ı·k· ~a ... Pyt~ .!{o lir<ıya , atış etlefrk ma ı ı namına tapuya 

sa ~laııacağıudarı tasarruf iddiasında hulunanlar var-
ııir 2 ı lıazirnrı euuıa giinii nıalıallimle yapılacak ke 
'i le 1 1 . . r ıazır huluııruaları ve \'alıul lapu c aırP~ıne mu· 
at!:t· . . • 
~rı ılaıı oluuıır. 

lırsus tapu memurluğundan ; 
lı:ır~or·haz lıark malıallesiıule va~i sağı hilrtl karısı 
ıııe'ce solu lıirıdi Hasarı balıçr.i arka.ı kara taşlı me
lar.l hanesi cephesi tarik iJe mahdut terzi usla mus
la itııııı ceddirıdcrı \'e ötesi hilirınwdik bir zamandan 
Li,~rrufuııda İ}{trn ölmesile n~reseleri nauıırw tapuya 
~ 1Slaııacağınılan La sa rru f icldiasuula hulu na ular varsa 
l" .haziran 935 cuma glinii nıahalliıule )· :ıpılacak 

Şıf tt1 1 . 1 • 
ııı, 1 ıazır lıulurınıaları ve vahut tapu ıt aı·rsıne "a ... ~llal'I il:irı olunut. 

!ar~us tapu memurluğundan ; . _ . . 
~a11 °1 haz lıar·k uıalıalle~iııde vakı sa~ı marı ve dıb· 
~~ Solu dfirtleraıPz Hakkı ve cloktor Kflnıil arsası ar-

ı " . 
t .. r afı hanesi ct>plıe i Lariki anı ile mahdut ı t7 mel-

Arpa .\netti ol 

,, verli 
• 

Pirine . 
Çavdar 

~-3 7 ,ô 
2 75 

14 50 
•) ... 50 

:::dı:t!ell , ' ıo Lira .ıo K · 
•> » ec ne hi ~3 l..ira 

» • >> \m vah 20K. 60 
Buğtla)' Y ~rli 2 2& 
Limon Lozu ·ıo 

Sabunsafi zeylin Y. 25 50 

» ikinci 
Mısır tları 

Kara hiih~r 
İıır.f' Kepek 

incir 
V ular Cuk uro 

~ 

,, Anatlol 

2;ı 

n-32,5 

85-86 
ı 25 

'OdP-11 11 

2-37 ,5 
2-87,5 

--~--~·--------

Borsa T alğraf lan 
lslanbul 

30-5-935 

Tlirl\ a hunu 

islerlin 

Dolar 

Frank 

Liret 

933 

6~2- 50 

79 38 

12 -06 

9-64 

Y EH i M ER S İN 
Nüshası 5 kuruştur 

lıar~ lıavi ltir hap lıane T. C. tau:.ısırıda11 ve Zorhaz 
tı,,11 • Htalınlle iııdr.n arahar Yurıus karısı }leryyaseniıı 
~a,.:•lıncları vr. ntr~i hilirınwllik lıir ıarııarulanlu-ıri la
şit111;•rurıt1a ikflrı meyauedP \'P s urtıl 'İ ga)'l'i rt·~miyede 
~alı 1 nıalıalle in<l(rn rııvarı oğlu hasana 145 liraya 
l~8.ş ederek maliki namına tapuyu rahl edilect>grnderı 
~,1:"rur iddia 111da bulumuılar varsa 21 lıaziran 935 

''ıaı~u güuii ·mahallınde yapılacak kPşifte lwzır bulun- · 
111 11:1~1 

\'r. yalını tapu dairrsirır nıiiracaatlart il3n O-

ı Abone~ 
Şeraiti? 

Türkiye tlariç 

' 

Senelik 

Altı aylık 

Üç aylık 

için 

1200 Kr. 

600 

300 

için 

2000 Kr. 

1000 

500 

Bir aylık 100 yoktur 

Günü geçmiş sayılar 20 K. 

Mersin 
8 

Bele~iyesi 
i l i T 
Bas~anhğm~an; 

Beleıliyt! e11eiinıe11i11i11 7 6 35 giinlt~nwcli vt~ 187 
k:ırarı gt•rPğinc~ hundun soııra 1.5 y;ışırıı hiliruıe

\'enlerP. hisiklele hinnıe~ İt~in erılt~k lwlgr.si \'Prilmİ\' P.-. . "'-' . 
Ct~k ve ÜIH1 P. 12 vasıncları l f> ya~ırıa kadar olanlara 

• ' • • il 

veril mi~ olan 1telgder geri alıııacaklır her ş ·ılısıu hil. 
gisi olmak üzre hıliL olunur . 

Tarsus Tapu memurlu~un~an ; 
Tarsusuu kargıla köyiiııde vaki hir parçada ı759 

metr·e mu ra blıaı hefkererıi n :P.sast•n seuelsiz olarak 
ectlaclındaıa inlikalen yastı Mt•hnıf'l kızı AyŞt1rıiıı uh
desinde iken mrııesile Vt!r'fbt! İlli' intikal f1 YIPuıis ol. ., . 
duklarıııdan 935 !i;ene.si h:ızir., ııın 19 rıeı Ç ırşanıha gü-
niiııdt~ malıallen kPşif \'e t:ılıkik Pdilt1 ceği11deıı hu 
bapta hakkı lasar'l'nf itldi:ı t•clt)rıh•rin y•~vmi nwzkiırıla 

hazır buhnımaları Vf')'3 tapu itl:H'PSİne miiracoat P-Y
lemelel'i ilan olunur . 

Tarsus Tapu Memurluğundan : 
Zoralız haı·k nıalıallt>~incie vuki sagı ltH'Zİ yusuf 

veresel~ri solu diyab hantısi arkası ahdulgafur oğlu 

fahri he lıcf'Sİ cebhesi nıl ıl~ mahdut hir hap lıaııe . . 
ıoruaz had~ nıalıallesind t• n Süleyman ha:ilin ceddin-
tlen ve filesi bilinmedik bir zamarnla11 heri lasarru
fnnda iken nıeyane(le ve s,.,.tıti gayl'i rcsımi~ede zor
haz hark malıallesinılmı nıtıstaf:l kızı haticeye elli 
lira)'a satış eclt~rek maliki namına tapuya rahtetlile
cı-ı ğintlen tasarruf idıliasınıla hulunanlar var5a 12 ha 
ziran 93f> crnnıa giinii nnlıall iııt l H yapıla(!ak kP~ift~ 
lıaıır hulunmaları \'P yalıut tapu dairt•si ıı<• nıiir:ıeaa l

hı rı il:\ ıı ol u ıı u r • 

Tarsus Tapu msınurlu~un~an ; 
Zorbaz hark malıallP . indP. vaki sağı • 'afi oğlu (~a 

mm solu Uil:\I karısı llaıic!f~ lıaııPSİ arka ~1 h~rzi \ltı ~

Lafa \'eı·e~d ... ı·i ct•plıt•si tarik ilP. m:ıtıılut 120 m11tn· ~ i 
tıavi hir hap lıaııt~ ihı·alıiuı askm·iniıı eı•clılintlen \' t~ 

Öltısi bilinmedik hir ıanıaııd:ıııhe ri lasarrufuncla :iken 
rueyadnıle \'C sureti gayri ı ·e~ miyeclc nyni nıalıalledtın 
it.rahim oğ1u Muslafaya otuz liraya salış eclerek ma -
maliki namına tapuya Lwğlarıacağıııclan tasarruf itltli
asmda bulunanlar varsa 21 lı:tı.iran 935 .Cuma giiııti 

ma lıalliııde ya pıİaca k k~şifltı hazır bulunmaları ve va
hu l tupu idaresine mliracaatları ilan olunur. 

Tarsus Tapu memurf uğun~an : 
Zorha1. hark malıall•·siııde vaki sağı di)·ah lıa

nesi vt· taı·ik solu safi lıaııesi arkası. hurlaan falıri IJalı 

ÇP.Si Ct'phesi miişlerek yol ,.e sağır nwıu~L ali vere. 
sP.leri ile malıtlut 120 mPlreyi havi lıir hap hane kör 
k:\milin P.Cıladınılan ve iH~si hilinmP.ılik lı i r ıaıuand:uı 
lıPrİ lasaıTufurııla ikı~n m ı~yaıu1 d P Vt' Sltırı•li ga~· ı·i f'P~ 

mi ,· eti•~ şa mli ma hallt-ısi nd~n alı oğlu nıa h nıuda kırk 
lir~)a satış ederek maliki nanıırı:ı tapuya rauted ilt'
ceğinden tasarruf iddiasında bulunanlar vaı·sa 21 lı -
ziran 935 cuma giinü mahalliıule yapılacak keşifte 

lıazır bulunmaları ve yahut lapn dairesine rnür:waat 

ları ilan olunur .· 
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f l A N 
İsla~iye Oğ. A. [kmek Satm Alma Komisyonundan; 
ı - lslftlıivedt>ki Ha~ ala\'I ile~ t•uıriııth·ki kıtaaıın 

• .,, t • 

(ti)rt a~lık Eknwk ilıtiy:"wı kapalı ·ıal'f u~uln ilt• .. ~~ill-
rtW\t' ~onıılnı11 ~ 1111·. . . 

2 - E~~ilıow 1:, - fı - 9:1!t CııuınrlP~i gtiııii S:t:ll on 
hı• . in l~l.ılıivf'df' Da~ :ıl:l\ı s:ılııı :ıl111:ı ko111İs\01111 hi-

• • r • • 

nasıııcla yapılacaklır . 
3 - Talipler ~arlııanu~ yı ~onıisyo11ılan :ıhıeaklır . 
4 - ~luv:ıkkat lP.nıiııal nıiklan 945 liraıfır. 

5 - Nnnıuut•SİllP. gilrP. laıızİ!u t•dilt•n lt~klif ıut>klllp · 
lara 15 llaı. - 935 Gaaı on di»rııt• komisvnrıa \' t~rilmi. . .. 
o 1 a c:ı k l ı 1'. 3 ı - 3 7 1 ı 

i l A N 
İslahiye Dağ Alayı Satm Alma Komisyooun~an: 

~~~ Mersiniinizde 
sihht bir ihtiyacı karŞlliyan bir müessese 

SOGUK HAVA DEPOSU 
SAfiiBi NH}DELi SELiM ŞEMSi 

T>olis jfiiclü 1rlii!Jil Ka'rş1stnda 

Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı 
mükemmel ve son sistemdir. 

Sıcaklarda gıda ınaddelerinin bozulmaması için ~ 

Gıda maddeleri yapan ve Satanların ve Ailelerin 

dikkat ııazarlarını çekeriz 

Sıcaktan ~ozulmasmdan ~orUuğunuz ~er şeyinizi depomuza getiriniz. 

o 
' 

1 

1 -- lslrihiyt• Dağ ala~ ı \'t' hağlı kıt'al:ırııı ilalİ)' ~Wı 
o 1 a u c lö r l h i n dok u ı y Üz r ili k i 1 o t-; az y :ı g ı açı k t· k sil l 
11w ilP. IP.ahlıiidP haglarıar : ı~ıır·. 

1 
fF.1]•1------------~n~~ • ~~~~~~~~~~~~v~ ~ ~~=====~~~~~ 

2-Eksihıu~ 22 6 935 Cı11uarlc-ısi giirıii lslalıiyt' ·~=========~• 
Satrn Alma hiııasıuda ~· ~qulıl(•nktır . 

3 - ·Talipler şa rlna meyi konıisyoıula n alacak lir. 
4-lluvak kal ı~miw~l miktarı yilz ii(; lira doksuıı 

hPŞ kuruştur. 8- 11 - 15 - 19 

1 l · l N 
Alay Satın Alma 

Komisyonu Başkanlığından: 

SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civarındadır ! ~ 
~lı•r rıHi Ecıayi i !fı 

lıhlHY*'• Yerli ve Av- ! ıı 
ru pa ıuiistalazrr:ı lı hu-
1 unu r • ~ 1-A keı·iıı dfü·t aylık ilılİ)'acı içiıı Taz•~ Fasulya • 

Taze Kabak, Banı\'a, Paılıcaıı Domatis acık ek- •i========~•• . . 
sihmeye ~onuldu . 

2 -Eksillme 19 -Haziran- 935 saat l5 lt~ .\s~r.f'İ kıs 
• 

lacladır . 
• 

3 - Fazla izaltat almak, ıuiklal'ı, tahmin etlilt·u he 

Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti· 

yorsan Tayyare Oeıni
yeti ne aza ol. 

L!Ji-;3EI ::=E5=5S3ıeii~d~l!l!Jliili!9 

Piyanğosu 
Pek çok kişilerin yüzünü 

güldürmüştür . 

On Dokuzuncu Tertip ikinci Keşide 
11 Haziran 935 tarihindedir. 

Büyük ikramiye 

~ 
~ 
~ 

30,000 Liradır • ffi 
Ayrıca 15,ooo 12,ooo loooe, lira:J 
ramiyeler ve 20,000 lira mükafat. 

e::=:3E:3' •-=:ı-•• - a 
dPli muvakkat l•'miııatı öğrtmmPt.. isltı~· ~ııler Kış

lada , atın A 1 ma koru iisyoınıntla 11 lu~r gii rı üğ

rerıebili rler . 
5 -İsteklilerde k:ınuııi ik:ım~tgfılı vPsikası buluna- ~R~~~~~-g~~-~~ıRURq 

ca kln . 4 - 6 - 8 · il 

Zorbaz hark malaallrsınclt~ \'akı s:ı~ı luh\I ~ansı ~ l l l · · k•t d ti 
• 1. . - • _ ~ mesane taş arı ağrı arı e muztarıpsenız va ı gecme e 

lıalır.e olu a ı rıasır oglu mahmul arkası h11rha11 og- ~ • ' 
lu fahri balıç<· i çeplı~si tarik ile nıalıduı 1 ıo lllf>ll'fl- e Çıf~e han k~plıcasına koşunuz . . . . 
~· i hn\i lıir harıP zorhaz lıark ,\1. clt•n çilha ali oglu t~ Bır çok derı hastalıklarına, muannıt ekzemanlara şıfa verır 
şalııııhı_ıı ecdadırıılaıı rn ÖIPSİ hilinııll'ılik hiı: z'.ınıaıı - ı ~~-F'TE HAN KAPLICASINA 
da 11 hrrı la a rru f u nıla ı kt~n owya ııt·dt~ H~ su rt·ll ga y- ijj y 1 
ri re mİ) Nif·. mahalli mPkt'ırflcltı;, lıan.ıil kar~ısı rsı~fl;· e : ~ Sediye ile gtılen hir çok kiiliiriimler ~' iirii~·c-ırek dönnıiişltırtlir. ller ue 
\'e e. m~dn ~·ıne nu~yarı~de _ve sı_ar·etı gay~ı .n~snıı~· tı 11 ~ kadar Ferınen kabili izalı değilse de s•~raP.lerce gehe olnıanuş bazı kaclmlarıu 
d(• a~· nı mahalleden hamıl oglu dıyaba tdlı lıra~·a sa- ~ 15 _20 ıriiııliik harı\'O(lan SOlll'a hamil•~ ~alılı~ları gi>riilmüstiir· . 
tış ederek maliki namına tapuya rapt ol,rnaCfjğıııdau ~ ~ • • • . 

tasarrur._ ic1~_liasında. huhınaular var. a . .2' lıaıir·a •• 935 ~ Çıfte Han Kaphcası n ı n 
cuma gunu nıahrıllırıde yapılacak kf'şıfte lıazır hulun- ~ 

olnıııır. ~ J h ük kt• ~ • ttn • ijj aa a y se ır . ~ 

Doktor Nejad Seyhun 1 ~ (:it=T1: Hl'N K1'Pr.ıcAsıND1' . 1 
•!• ~ E:d.Mbı istirahat miikenınıeldir. Fururıu, Bakkali~·esi, Gazinosu, Kasabı, 1 

·JÇulak, Boğaz ve burun hastalık/atı il ~ Berberi vardır • 1 
<• ~ FİATLAR. MUTEDİI.. .. DİR. . . 1 

MUT .AHASSISI 

Ha!_lalarmı saat 15 den sonra Yoğurt pazarında 

Diş Tabibi Bay Bahirin muayeoehanesjndeki hususi 
dairesinde kabul eder . · 

il ~ Tir~n ücretleri yarı yarıya tenzi/atlıdır . 1 
~~~~~~~~~~~~~~~~-~-

Yeni Mersin Bnsıınevi Mersin 


