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... Kamutay Toplantısına Nihayet Verdi • 
Kamutay Yaz Tatili yaptı 
Saylavlarımız Gezdikleri Yerlerde 

Halkımıza Hava Kurumuna 
Üye Olmalarını Tavsi~e Edecekler. 

- -------------
ANKARA, 14 (A.A) Kamu· 

~y bu gUn bi rbl ri ardınca yap
tıtı Uç toplantıda gündeliğinde 
bulunan hUtUn konun Hiyihala· 
I' - 1 
ını mllzakere ederek kabul 

~t . 1 
rrnş ve KiltnhyJ saylavı Recep 

Peker ile Antalya saylnvı Ce- j 
~~l Tuııca'nın Kamutayın 1 1 
1 1 tıci teşrine kadar tntiJ etmesi 

lianıi,,etli Bir .. 
Zeı1giı1 

~ı21Jay ve Çocuk esir
geıne Derneğine 

l'eberrüde Bulundu 
-RaA--

- l\NKARA, 14 {A.A) Balıke-
lriıı t . • d ~ anınmı~ 2engrnlerm en 
~lr oğulları Balyadaki butUn 
~entarini J{ızılay ve Çocuk 

t
irgerne Kurumlarına teberru 

~ ho.' 

''' 1 Şlerdir. 

b· Bu tebeı·rUiln değeri 40·50 
111 liradır. 

İkinci Tert'p Ta~fiye 
Vesikaları 

rtı ANKARA, 14 (A.A)- Türk 
i~~hacti ileri ne verilmiş olan 
rtı•tıci tertip tasfiye vesikaları 

'1hte · "- vıyatına karşı tutulan 
~e llıhk )'llzde yirmi nisbetin
ll,:ata dağıtılmnsını Maliye 
biıct~nlığı Ziraat Ban kasmn 

•rrniştir. 

l'lirkofis 
~evirgeni 
.\ra 

Ştırnıalarınadevanı 
Ediyor. 

ı~ .. i~Uğday - Arpa işlerini yer
Gfiıı de a.raştırmak Uzere Türk
tQll Ce\•ırgeni Celili evvelki 

'"' 1'arsus'a gitmişlel'dirorada 
t\~lırrnalar yaptıktan sonra 

naya 'd ~I g1 ecek ve nraştır-

tı, ~ın~ orada deriııJeştirecek 
~~ onra TUrkofis .1ersin mm· •- ••ı i . '9111 Çtnde bulunan ve Ana· 
~rıun zahire anbarı olan 

:~'Ya gidecektir 
)'de •ne bu işler üzerinde Kon 

·~~ bÇalJşacak ve bu sırada 
~ Ulunan Konya sergisini 

Rörrnuş olacaktır. 

hakkındaki takriri kabul ede
rek toplantısmn nihayet ver
miştir . 

Kamutay başkanı Abdulba· 
lik toplantıya son \'erirken il· 
yelere ge1,dikleri her yerde Ha· 
va Kuı umuna 1\za kaydedilme
leri için halkımıw tavsıyede 
bulnnma1nrını dilemiştir. 

Giresoı1 Ziraat 
Baııl<ası 

Kooperatiflere para 
verıneğe başladı 

GlRESON, l4(A.A)- Gire· 
sun Ziraat Bankası sayısı 34 il 
bulan Tarım Kred1 Koopera
tifleri ortaklarına \'0 ayrıca 

zincirleme kefillikle koopera
tifler dışında kalan köy!Ulere 
jki boluııa ile ödünç para ver· 
meğe başlamıştır. 

Jaı)onlar 

Çinde büyük duvarları 
geçtiler, ilerliyorlar 

ANKARA, 14 (A.A) Japon 
uçakları bu gUn Pekin Qzerin
den uçmuşlardır. Japon kuvvet
leri büyilk duvarı dört mil g~ç 
mişlerdir. Japonlar; Çinden, 
bntiln Çinde Japonyaya karşı 

olan çalışmalara son verilme
sini, Jnponyaya karşı yabançı 

devletlerden arkalQmn bıdmak 
fi kriııden vnz geçilmesini, Pe· 
kinde ta npan dolu yapırnak 
bir yönetge kurulmaRını iste 
mektedir . 

Benes Prag'a döndü 
-·· ANKARA, 14 (A.A) Çekos

lovak dış bakanı Ben~s Mosko· 
va'dan Prag'a dönmilştilr . 

ita l.yan lar 
1-taheşistarıdan çıkıyor 

ANKARA. 14 (A.A) Adisa
babadaki ltalyanların çoğu Hf!· 
b0şistnndan ç1kmışlardır. Geri 
kalaıılar da gelecek ay ortaeın· 
da ayrılacaklardır. 

Y:urtdaş ! 
Hava Tehlikesini 
Bilen üye Ol . 

ilim 're saı1at Çoğalan ta b l ol a r 
Türk hükfımetine 

Borc1udur . 
I> 

Mercan karısı MebrUk GUl
sUm ! 

Kocası gün ka1..ann·.. Gün 
Ayasofyanm mozaikleri hak- getirir .. Oç çocuğiyl~ sakin ve 

kında «Ayasofyaııın veni haz- kanaatkar yaşarlar. . . 
neleri» baıj1.ıklı bir betke yazan 
Taymis gazetesi. Amerikalı 

uzman Vitlemor'un burada ye· 
niden temizlediği mo1..aikleri 
övdilkten, biraz da burasının 

tarihinden bahsettikten sonra 
diyor ki : 

«TUrk bilginleri bi!tün var
lariyle Vitleınor'Ja ve çalışma 

arkndaşlariyJe elbirliği etmiş

ler ve burasını vaktiyle cami 
iken tanıyanları bu gUn şaşır· 

tacak değiştirmelerin yapılma· 
sına izin verımşlerdir. 

Bu değişmelerin Ayasofya 
ya eskisinden çok ileri bir gil· 
zellik verdiğinde şUphe yok

tur. VaktiyJe kıbleye doğru 
yapıldığı için Ayasofyayı çar· 
pık gibi gösteren bUyUk hah· 
lar ka1dırılmışhr . 

Şimdi beyaz mermer döşe
meler meydana çıktığı için çok 
gllzel görünmektedir. Dokuz 
kapıda bulunan bUyük perde· 
lerle çepe Qevre asılmış bnyuk 

levhaların ko1dırılmnsı do y,a. 
pmın içini hnyhrlan hayhyn 
Rydınlatmıştır. 

Eskiden Türkler Hıristiyan 
eserlerine ne kadar zarar ver
miş olurlarsa olsunlur - ki 11\
tin haçlılarının verdikleri zarar 
yanında bunlar pek gölgede ka 
lır- bu glln TUrk hükOmeti, 
j_Uttilğü liberal sıyasa iJe dUn· 
yadaki bUHln soysal insanların 
minnetini kazanmış bulunuyor. 

TUrk hUkQmeline ve Vite+ 

:moı·'a ilim ve sanat bir ~ki 
şeyler borçludur:. » ~ 

Hava tehHkesini bilen
ler kurumuna 120 bin 
lira veren lstanbulda 
Tecimen Abdurrahman 

Naci 

Ankarada Kamutay kona· 
ğında General İsmet İnönU, 
bUtUn ulusa çocuklarımız 
tehlikede, yaptığımız bUtun bi· 
nalar, fabrikalar, mektepler 
tehlikede_ Havadan geJecek ta· 
arruzlara karşı yurt tehlikede 
diye acı bir hakikat bildirdi . 

Her yurt seven vatandaş; 

hava tehlikesinden korunmak 
için TUrk Hava Kurumuna yar 
dıma çalışıyor. 

• . MebrUR GUlsUm.. Üç çocu· 
ğiylo beraber . 

Baylar .. Ben fakir bir 
kadınım. Şimdiye kadar dün
yalık toplıyabildiğim, şu boy-
numdaki beşi biryerde altındır 
Yurt havadan tehlikedeymiş. 

Yurdumu ve çocuklarımı çok 
severim. Bunları kurtarmak 
için bu beşi biryerdeyi size \7e· 
riyorum. Benim de ufak bir 
yardımım olsun. Gmsnm. ken· 
dine edilen teşekküre : 

, - Teşekkür etmek bize 
düşer.. Bizim çocukJarımızm 

hayatı, selftmeti için çalışan 
sizlere biz teşekkilr edeceğiz. 

• • 
Hav!l tehliKelinden korun· 

mak için ne versek azdır. Ha
yatımız, varımız, hep bu yolda 
feda olsun beni de Uye yazı-

Anamur' da 
Türk Hava Kurumu 
tehlikeyi bilen üyeler 

ANAMUR, (Hususi) Kazn 
dahilinde TUrk Hava Kurumuna 
gelerek tehlikeyi bilen Uye 
yazılmak için mllraceatıar ço· 
ğalmaktadır. 

Anamur halkı Kuruma bir· 
birleriyle müsabaka yaparca· 

sına teberrllde kulunmaktadırlar. 

Türk Hava Kuruı11u 
Çalışmnlarınn 
devan1 ediyor 

Şehrimiz TUrk Hava Kuru· 
mu tetilikeyi bilen Oyeler kay· 
dınp dev&lR"etmektedir. 

t 
Şarb~lık ulonunda topla-

nan hP,yet her gpn sabahtan 
saat 13 e kadar gelenleri kay
detmettedl r. 

l.Jye olmıyırmaU vaziyeileri 
müsait olmıyan yurtdaşlar ise 
yardımcı o1arak yazılmaktadır. 

mz. Bu gUn verdiğimi nimiz. 
Etime geçtikçe, kazandıkça yi
ne vereceği n"ı .. 

Yurt emniyetde olmazsa, 
hayatın tadımı olur. Varlığın 
adımı kalır. 

• Ben hesabımda yanılmışım. 
Demincik ya1.dırdığım azdır, 
nrkacloşlarımdan geri kalmak 
istemem. Size 1..ahmetse de .. 
Deminki kağıdı değiştiriver. 
seniz. 

Ne ohıcak .. Biraz kahveden 
biraz diğer masraflardan kısa
rım, olur. Geçer. 

• 
O Un 20 h ra vereıek U} e 

kaydolmuştum. DilşUndüm, ben 
den daha az iş yapanlar da bu 
parayı veriyor, kendimi kilçilk 
gördüm, bana 30 lira da teber
a·U yazınız. 

• 
11ır mektuptan alman par· 

çn : <( Biz hamallar dişimizden 
tırnağımızdan aı·tırarak, yarın 
bizi, yurdumuzu kurtaracuk 
kartallar jçin TUrk Hava Ku· 
romuna yıl1ık 50 lira daha bağ 
lanmıya ve işlerimiz iyi gider
se dahndn eklemeyi sözleştik.» 

• 
Bunlar ayrı nyrı birer tab· 

!odur ve bu tabloları siz dahn 
:pek ç o k çoğaltabilirsi
niz. Bunlar, ışıklı ve göz çeki
cidirler. Sevinç dağıtırlar, U
lusun yaşama giicilnU artırır]ar. 

F. A. 

Türk ofis 

Dışarıya gönderilecek 
Ürün] erden 

Nümune Alacak. 

Tilrkofisce verilen bir ka
rara göre şimdidP.n sonra d1· 
şariya gönderilecek ürünler 
için göndericllerden birer nü· 
mune alınacaktır . 

Türkofis bu nilmuneler1 
saklıyacaklıl' . 

Mal dışarıya gittikten sonra 
nhcı bu mnlın bozuk veya hi · 
Jeli olduğunu iddiıı uttiği za
man oradan gönderilecek nü-
mune karşılaştıı ılerak aradaki 
yolsuz1uk meydana çıkarıla· 
caktır. Bu surette hileli iş ya· 
pılmasına meydan verilmiye· 
cektir 

Dışarıya mal gönderılırken 
yepılaoak kvulro1ler ise Türkofıs 
işyarlarının gözleri önünde Ya· 
pılacakhr. 
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Ankara Mektubu 
An~ara Gittikçe Güzeli eşiyor ;4 An~ara~a Ev İcarlar1: 

Başlayan sıcaklar: Orman çiftliği, kızı/ay 
haf tası, Vasıl Çınarın ölümü. 

Arıkara gittikçe ~ü- ! 
ZP-llP.şiyoı· \'e hii~·ii~ or. 

Eski Aukura; ~eni y~
pılan arasında k:ıyholmuş 

gibidir. 

Es~ i A 11 k a r a v ı h i 1 P rı 

Itır, hııgiin )'Pııi Şt>hir~ 

uıaıurlar·a hanıhaşka hir 
manztira gön•t•t·~lt·rdi r . 
Y tıni ymıi VP ht·ı· hirisi 
avrı bir saııal 'P zevk .. 
eseri olan giizı•I bim.ılar, 

mu ıılttza m ve IH r iki l.ı 

rafı yPm yeşil caddt>ler. 

Yeni binalar her gön., 
lü çektıcek derecede gü
zeldir yalmz fiyatlar pa
halı .. 

Arıkarada di«Jer ŞPyle r 

oldokca ucuzdur. Fak;:ıt • 
t1

\' kiraları bu kadur ~·eni . 
~ apılaru rağmen islenil. 
eliği ŞP.~ilde ncuzlayaruadı. 

Yeni ŞPhi rde ve diğtır 

~emtlerde yapılan iki iiç 
odalı yPrıİ Pvlcri 45-50 

liradarı aşağı tutmak ka
hil değil\tir. 

lliiktirnetimiz elbeLte 
hunun da bir caresini bu. 

• 
hıcuklır. 

••• 

:ıilPlt>r olduğu gibi hususi 
~öşeJPrde gramafou ko. 
yup vakıl gı-ıçiı·eııleı de 
vardır. 

Buraıla gPÇ vakte ka
tlaı· ııt•ŞP ve eğl•~11c~ de, 
VCJIU tıdr.r. 

Bu hafta Kızılay haf. 
la ıclır. Bu ŞPfkaı miit>~

sµsPnıiıiu gtırek sulhra vtı 

~Prt·kse lrnrpt~ yaptıgı 

iyilikleri her yurtclaş tak. 
ıf iı· eder . Bu nıiiessese 

ile lıer )'Hrtdaşın al~ka

dar olması lazımdır. 
Hu lıafıu miinas~trn

tiyle Ankara ve mağaza

lar~ 11111 \'İt ri ııleri , kızıla nrı . 
iyili~leriııi ~11latan laLlo 
\'e VPCiıf'lerle süslenmiş

tir. Arıkarava mahsus ol-.. 
mak üzere k liçiik bir f>Şy a 
pıyaııgo·u da teı Lip e
dilmiştir. .... 

miz Vasıf Cırı:.ırtu cenaze • 
mPrasinıi cok hazin oldu • 
Dışişleri Bakaııı Te,·fik 
lliişlii Arasın ~ö~· levi kalp 
ltırdeki acıhtrın ıerciimam 

oldu . .. 
A. Kamil 

~======~==---....__,,, ________ ..__, ____ 

,-ugosla'1) 1adan Hava tehlikesi- - .. . :-ı 
alınacak paralar ni bilenler Her Gun !~ş Kelım_!_J 
Hak sahiblerine pela yatdım devam ediyor 

az hisse düşecek. iiye liate•iniyazıyoruz 

A 11 ke:ı ra [Cumhuriyet) ~ 

Y ugosla vyatla ~mlaki o. 
l<uılar<l le,·ıi edil~cek 17 
ıuilyon dinar işiyl~ uğr~ .. 
şan koruisyou rlosyalart 
tetkike başlanuştır. 

Şinuli)e kadar miira
t~aat etmemiş olanları ko
rumak iiı~re bu mliddet 
bir ay uzatılnuştı. Bir ay 
ıarfrnda da ancak pek az 
ail~ııin müracal elmiş 

olduğu anlaşılmıştır. Ko- j 
misyonu rı elinde ahı hine 
\'ak111 dosya vardır. . . 

Yugoslavyacla hıra~-

tıklaı·ı emlAke kar~ı dağı .. 
lılacak para ancak 400, 
000 lira ~olduğuna gör~ 

bircok kimselere nisbel 
• 

iizeri ne pek az para dii -
ŞPcektir, lt~tta bu para
da u hazı ailelere 30, 40 
kuruş isabet edrct>ği an
laşıllyor. 

Öğrrrnliğirue göre şim 
diye katlar tetkik edilen 
tlosvadaki matlublar ye-. . 
~unu otuz milyon lira, 
tatmakta, Lt~tkikatm soııun 
da bu vekôna daha 10 . 
milvon ~adar matlub ilAv~ . 
rdilect!ğİ aıılaşıhuaktadır. 

Saraç Ma~mut 

Lira 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 
25 

25 
20 

Liman inhisar şirk tı 
ti pu ,.a utörii lzzel 
Liman inhisar şirke 
.ti puvanlörii Bedir 
Liman inhisar şir
keti carhcı Nazma • • 
Liman inhisar şir-
keti kaplan Ahmet 
Limau inhisar şir
kt>tiude Hüse~·in .. \-. 
car • 
Liman inhisar şirr 
keli vinç memuru 
Salim 
Liman iuhisar şirke 
ti kaptan Abdullah 
Liman inhisar şirkt~ 
li Halil Suap 
Liman inhisar şir
keti kapları flasau 
F.-hmi 
Dava vekili Faik 
Horsa komseri Lut .. 
fi Ali 
Borsa kAtibi F~vıi 
Horsa veznedarı 

ZP.hni 

Adapazarı 
~··- •. 

Bir gezgin fehri 
oluyor • 

Dil kıla\' uıu komisvo-
• 

rıu11un göml~rdiği listecl~fl 

okurlarımıza her giin he, 
şer keH me sunuyoruz • 
Listede cıkan üz Tiirkce 

• • 
kelimelerin osmanlıcaları 
huodın sonra ~-:1ıetemizcle 

u 

k ullanılmıJacakur. 

ı -- ~I ~ y 1, Tema y iil ... 
Eğlim, Eğginlik 

~liilemayil - Eğgin 

Öı·nekler ! l - Oğl11-
uuzun resnw eğlimi 01<111-

ğunu biliyorum . 
2 - Bu fıkri kabul 

fllnwğe onu hiç l~ ;tlğgirı 

bulmarlam. 

2 - Tes'id etmek - llaY 
ramak 

Örnek : Curuhuriytlıirt 
onu ucu ~ ıl ciö11ümü11ii aı~ 

kadar C•lŞkuulukla bayr~
mıştık . 

3 - YeYmi nıahsus · 
Bayragiiu 

Örrwk : Bayrak, ~an-. . 
cak, Pazar giiuleri iltA IJaY 
r<lgiinl~rcle çekilir. 

4 - Tezahür • Gö~teri, 
Gö.-terim 

Nümayiş - Gö~leriş 

Önı~kler : l -- GaZt'' 

ltıciler salgıtımız Almanyt1 
da iken kendilHrine karşı 

biiyiik dogtlu k gösterile · 
rirule bulunulmuştur • 

Y<lZ hükmüııii Arıka

radn SÜl'mrğt~ ha~ladı . 
Tatil g\inltırintlr. ŞPlıir o 
kadar t·uh:.ıhışıyorhi .. 
Halk htıva &lmak, St·riu 
hir tiğaç gölğt>Si bulruak 
için kırlard atılıyor. 

Yurd sever hamalla.. Otuz lira daha verdi. 

Adapazarı , - Ucuz 
biletli trenl~r, talil gii ule· 
ri, Adapazarm gölg~likle . 

rine ylizlerce İstanbulluyu 
taşıyor. H~r pazar, ikisi 
l~taubuhlan, biri lzmitterı 
olmak liz«>re üç hususi lreo 
kalkıp hurasa g~liyor. Ge
ziciler, bu s~ne Sabanca. 
dan çok :\ılapaıarma g~. 

liyorlar. 

2- Bu, ~lkin hir ha
r~ket olmaktan fazla, bir 
gösl•~rişli r. 

Ankar:ı bahç .. li eu 
hii) ük rlıirlrrinıizdt>n hi
ri~i olmuştur. Yalnız Şf

lıir İÇPl'İ iude dört, hr 
park vıu·tlır. ş .. lıirde ka
la11lar burada tliııleııiyor

lar. 

Şehir dışarısına git· 
mek isteyeuler, Ankaramrı 
Pn giizel köşesi olan or
man çlflliğirıi ler·cih edi
yorlar 

·çifliikte her .Şfly bol 
~·e her ŞP-Y ncııı lur. Yi
yecek \'e içrcP.k lwp çift· 
liğin nwhsuludur. 

Gazinolarda Pğlene n 

rımızdan bir mektup 
Yeni Mersin Gazetesi Çe~ 

virgenliğine : 

· :n ın l.t a y . ' 

GrçPıı gil nk ii gazete
ııizth~ ~·ıllık .,ili lira ll!ıva 

kurumuna lrnğlanılığıruız 

ici ıı bizleri ()rııek tutu vor . ~ 

\e Uğö)·oı·suuuz. 

lfollrnki bu az bir pa 
radır. BiılHr Tlirk hava 
kurumuna bağla111rken 

u La rıcı 0111.da 11 )'erlere geç

tik . Önce lopfarıarak gü· 
climüziin ıuıcak buna yel
tiğini gördö~. Bugiin yine 
bir !araya geJdik. Şaş:tti 
kardPşl ... r yanırıda ç:ıltşan 

biz hamallar dişinıizılen 

ıırıwğ11tllZt.hın eirtlırarak 

varın bizi , vurdumuzu 
~ ~ 

Şehrimiz Ziya paş~ 

gazinosu rulisteciri Saraç 
ı\lahnıul evvrlce Türk lla. 
va Kurumuna miiracaat 
edertık lelılikryi hilen iiyt. 
~· azal m ışt1. 

5 . Sd.rnı - Dur<t 
Örn~k : Du rasız adauı 

zt~kas1111 ~·ok yere harc:l .. 
nuş olur. 

Not: Gazetemize gönde· 
rilecek yazılırda bu keleme"' 
lerin Oımanlıcılara kullanalaı•· 

Buranın meşhur Parkı mıını rica ederiz. 
Hu dtıfa ela otuz Ura 

teberru t>lmek suretiylt~ . 
~·ardımtla bulunmuşlur. 

=============·-===-===== 

giin g ... çtikçe güzellrşiyor, 
ve g~lenlerde bir daha 
gelmek arzusunu do"uru-{ kurtaracak kartallar için fil 

Türk hava kurumuna vıl- yor. Oiitiin Adapa~arm · I ~trafı .v~myrşil oldu. Ova. lık 50 lira daha bağlan .. 
t.laki malısnller hu sene 

rnayı ve işhwimiz eyi gi. · 
d d 1 d ı. 1 . cok iyi ve cok bereketli 

da y~liştirrct'ği tabiidir · 
Bu sene tliğ~r mahsuıı.~r 

gibi koıamn da iyi ve be 
rekelli olacağı umnlo~·o•·· 

Burada Halkevinin U~"' 
sil kolu ikinci d~fa olarak 

erse u ıa a eft. eme}'i • . • .. 
ö ı ı"-· · · b"Jd'rir s vakında ılk· mahsulun cıkışı rıHimr11eti11 oğlu» nu oyns: 

~ z eş ı~ınl Hıı 1 bı . on- kÔ, liiyti.rok sevindirf>c~ktir ıh. \Te eski muvaft'~kıyetl 
snz s~n·~ı arımızı er.11use- w 't 

. ·. . 1 i~kiş ... hir fabrikası için !t>lde .. ui. :\vm yirmi tlo-
nı~rııı ıcm va varırız. -, • .. 

• • ekilen pancarlar c.ok i.vi kuzuuda da ~ ızıla.v haftc•~1 
Şaıati kardeıler tecim evinde 

Hamkllar adma rıeticel ... r verıtiği için ova- nıfınasehelİ) le bir IJ&ılO 
Osman uın bundan sonra ı>ancar verile<wktir. 

&, 

~I 

' 1 
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~ 50 
20 

20 10 

10 

~ 25 

10 

10 
~ 

<o 20 

ra lı i uı 
Dertli oğlu llıdır 
Şarlw)' ı\lu \'af
r~ k UvtrUI' 

• 
~I a l 111 ihlii r ii 11 a h 
muti ouad 
J a rı da r nrn k u -
1aıa ııda ıa ı )1 ıısta fa 
Falırikatör ihra· 
him oğlu Aykut 
l 'oluk oğlu Uuh 
Uilld 

\1aııifal tH'3C I Ah 
ti U l'l't>Za k 
Kli SCI p Ali 
ilacı Ahmet kii · 
ram 
Bakkal Vt-1hap 
HHkkal Kemal 
nwz Ha arı 

Ca hharl' Ahdiis
s.-lam 
Sa 1tri ~ ii rern i 
A lıuıf't Halil 
M d ııifalnra cı Şa 
han 
Maııif.a t. uraf' I Sü 

Piyasası \ 
- ........ . 

ı~vmaıa 

t K . f~. 
Pet ltHI ~ ~~ ~,, ,.~ .. 

fartP 

Kapu malı 
Kozacı parl<ijlı 

lau~ c;i~icii 
\'P.rli Q 

T•~ha(iyeci celal ~usanı 
rr Fasııh·a 

K. 
· 2 :> 

50 
46 
44 
'l 
~ 

.ı 

9 
7 

S. 

75 
50 
50 

Tarsus Belediye Baş~anhğmdan : 
llay\·:.ıula Ç*'kılir, fi.J ılt! işlt~ r h~na luluı11IJ'1~1 '~ • 

sıta~ile lağ11uJarı temizler lahmimrn <(750» lirH kiyme
ıirule hir adet Jağım ffHııizlPme rnak inr~ i açık r. ksilt • 
rtlP. ile 28 Haziran 935 gihıii ~nnı ıo clrı · aıın alırHl ca k. 
lır. fsteklileriu ~artoame Öf'lll-'kleı· iııi ueh~diyemizden 
aramaları ilan olunur. 13 - 16 - 19 - 22 

1 l j N 
Tarsus Belediye Baekanhömdan : 
Haziranın 25 inci Salt giinii saat 15 ıle ihale t>d il

nwk iizrP. \' İİZ hiudf'u iki 'iiz hirtP k:ul:ır ·kaldınm . . 
4 2f> , taşı kap:ıh ıarf usulile miinakasa.v:ı çıkarılmı~tır. Ta· 

li p ola ula rın şarlnanıtı örıatı~ ltıriııi ıı ... ı ... d İ) PmiııltHı a r·a • 

Kas:ıp ilhsin . 
Ek mPkci \' usuf ~oh ut 

• 
\ \ · 'l~r••im~~ • ŞCI • ZJZ 

. \ lı met k ii ra u i K u ş ~· ~ 111 i 
Ker~SlPCİ Naşit Kuru cfarı 
Ekmtıkçi :\ hdiil- Çehi~ 
lrnnıiı .\cı c~1' ır·.ı .. ~ 

• 
F1thri Suna.ur ,., ş k r "' a oz e ~ ·----·--

7 
f> 
H 
5 

h;ı 35 

38 

ôO 
50 
25 
75 
50 

25 

ızmircle 

Panayua ~üyük ~i~ var 

fi a ln·p ıoo 99 
Kahn •) ı 

~işaclır' 
Ca,· 

l'nviyo ... '!lf',!_,,~~tılıyor Ka.la.' 

16 
240·2ö0 

l~O 

22 Ağustosta açılacak Bahar 90 
ol .uı lzıuir jrnrıayırrna bii Arpa :\rıaclol ij-37 ,5 
yük ilgi varclır. Şimdiden ,, yerli 2 75 
bazı ekseııozaıılar parala- Pirin~ ı 4 50 
rırıı ~· arır•mak surt•Lil~ pa· Çavclar ., 50 
Vİ)'OUl31'1 kiralan11şlartlır. :::dık.,!611 

r 20 l..ira -!O K. 
Temmuz ay11ula,bütüu » >) ~cıu~hi 23 Lira 

pavİ)' Orıların satılmış ola- » ,. n çuvalı 20K. 60 
cağı onannıaktcıdır. (Talı- BuğdaJ Y ~rli 2 25 
nıiu edılnu~~t~dir.) Limon tozu ·io 

Teıııuıuzıla parıayır )'e· ... . 
riııılt~ pavİ)Oll kalnaı)' aca~ Sahunsafızt!yllra\'. 2f> f>O 
ve isıek cok olacak olur- 1> ikirıci 23 
sa konıiLP~P. yPrıi paviyon- llısır darı 3-32,5 
lar ~· aptırılacaklıt . Kara hiih~r 85-86 

G .. lecr.k yıl pana)· ır ) 'aU iucc~ Kepr.k J 25 
ğın yr.riııdr. (Kiihiir park) incir 'Odt>rı ı ı 
ın içirıdr. kurulacakttr. Vulaf Çukuro 2 37,5 

(Kiıltiir fH r~) ın \'Ücu · ., .\ uadol 2-8 7 ,5 
de getirileceği ~· erin şim- •• --

diden açıımasırw ba:}ıa .. · Nöbetçi Eczını 
mıştır. PaııaJ11· ; bu par- ııır ı e-

k ı rı ortasrncla çok inkişaf Bu A1'ıam 
~dı>c~k ve biiyiik lt>sisal JIALK Eczanesidir. 
y:1 pıl:ıcak tır . 

!!il!!!!!!!!!!!!!!!~~ 

YENi MERSiN Açık T eşe~~ür 
Böhrt~ k Jt~l'İ uulen ağır 

Sll l'fllılt~ hasta J a rıdı m ve 
iiliiıu clÖŞP-kleriıw tlliştliim 
Bu lıalde ~eıuJilrrine mü· 
racaat ettiğim şrhrimiz 
Do~ ı o r 1 a r ı rı da rı Da h ili)' e 

Nüshası 5 kuruştur 

miir. .. ırn ssıs ı Uuhidrlin \ ' P. 

Operatör Şalnuı çok sa -
natkar e1 11e hir a nırliy~tla 

bir Höhr .. ğimi. a~m<ik. su
r.-til ı · lıa\· atımı kurtardıhır 

• 

Abone ı Tlrklyt Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 
Altı aylık 6oo looo 

Üç aylık 300 500 
. 

Bir a~·Jı k ı oo yoktur 

Günü ıeçmif nyılar 20 K. 

Yurtdaı 

g•md i l ı· r · irıe etçık olarak 
l•· Ş•·kl..ii rü vaıift• bilirim. 

Onpartı ha7'Cf1rken 
bile kimin cebine git· 
titini dliıün: 

E 

Turan Lokantası sahibi 

Ah111t>l llaıudi 
3 - 3 

~illi i~tisat ve 
tasarruf cP,,miyeti 

nıalart ilftn olunur. 7-- ıo ı :i · :6 

i l A N 
Tarsus Mal müdürlüğünden : 
Tetrsusnn Nehri brrcfeıt, Kncauucak, H<ilıarlı , ku

lak nam saydive ma hallerinirı ı • 6 • 1935 tarilıiuden . . 
31 • 5 ili 936 nihan!liue kaıtar ofa11 bir serıelik re:; nıi ., 

20 il; 5 - 935 hH'ihirultı ihalt~ olunmak ii zm·•· ı .. 6 - 935 

tarilıind~rı itihareu yirmi giin miiddP-tlP miizc:t y~tleve 
çıkarılıuışrır. Talip olaııla r ırı ı~ ~· ~ a mı ıtıt>Zk t)rdtı yii ıı le 
7,5 nish•!linde l~ıninafı ıuu vakkal~ akcasila birlikte 

• 
Tarsus Mali~·e dairesine ıuiirHcaat Plmeltlri ve şarLııa-
menirule Maliytıdeu ist~11ilmrsi ilaıı oluuur . 

5 -8- 14:! - 16 

T erzihanıde Çalııaca~ iti Bayan Aram yor 
Enisr Ha~·sal lerzihan••sirıde Katiıu \'e Erkek İ Ş· 

leriude daim çalışabilecek iki Hayan aranıyor . 
Terzilikten arılayup :ıulamam~sı şart d~ğildir. J,_ 

t~\· P.ulerin nıiiracaatları . 2 - 3 •. 

ANADOLU OTELi 
Ankara zafer caddesi 

TELEFON: 1151 

Selaheddin Eıki 
Tt>mizlik, kohı) tık, füıt larıb it idH 1, 
Oırl iclarf'mİ1.P. gPÇ.nıi~ ,.,. hiiıiirı noksnrıl a rı ı k

rtıfll edilmişdil' . 
f\nkaı·aya lo(elt•cek _,·oletıla r Ott'liuıiz ı tPş ri (l tı rirıd~ 

ruenırıun kalaca~larclır 

Konya Sergisi 
25 Haziran'da 

açılıyor 
25 11.tzirarıdan 10 

T~muıuıa kadar sii
rec~k satışlı sergitlir. 

Fahri~a \1e ziyaret · 
cili\re vtlsaiti rıakli\'~ 
• • 
iicretlr.riııtlt'rı ucnzlnk 
yapılmıştır . 

Ziyaretçilr l' ay ni 
zamamfo öuliiklU mü 
zesirıi \'H d~ğ~rli Türk 
iılt'rini de ziyaret t>l
ıniş olurlar. 

Mllracaat mahalli: 
(jhasal ökoııomi \'e 

artırma kurumu Kon
ya kolu • 

.••••••• , .••••• ,• . 
1

1
: Yeni Mersin Mat~aası : • • : mticellit haneai : 
• v k' . 1 • • r.s . ınt1ş, parça arı- • 

: UllŞ , f~l'Slldt~ kitapla· : 

: r11uıı işe ~· ar:ıuıaz de-: 

• Yf' :llmayınız. hiruiin • .. ~ ~ . 
• size IAzııu olur. Kitap-• 
: laruuzı , d~fıerlıırin !zi; : 

: mücellitlwıı emize gön-: 
• Jeriniz. • 
• ıı . k' • • Pr nevı ll<tp ve • 
: deflf'rler şık , zarif uw: 

• tin Vf>, k ulhuuşh ola- • 
• 1. • 1 • • 
• ral\ cıl ~nır. • 

•••••••••••••• 
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.DARA 
BiQiKTiREN 
RA~T b;Ob~ 

Kulak, Boğaz ve burun hastalıkla1 ı 

MUTAHASSISI 

Hastalarını saat 15 den sonra Yoğurt pazarında 

Diı Tabibi Bay Bahirin muayenehanesindeki hususi 
dairesinde kabul eder . 

•llllS-Vl?mlfmlfnlm!iD 
2D nü 

HAliS f Oiff N[ ve KAS~R P(YNiRl(Ri 
Kışlık peynirleriııiz için hiç düşünn1eyiniz 
Fennin son terakkiyatı lh:erine yağlı , temiz peynirler hazırlanmıştır 

mersin Souk llava Deposuna 
müracaat ediniz . 

17 Kilo safi hazarlanmış ve tu 2lanmış. haliı 

Edirne peyuiri tanekesı ile beraber 4 liradır . 
Ahndıktan sonra muhafazasıdu Souk Hava 

deposunda temin edilir • 
Evlerinizde uğraşmayınız ve yor~unluk çekmeyiniz . 

Kaşar PeyrJirleri 
Yağlı Balkan peynırleri ayarında Ş marakh ka· 

şar peynirlerimiz piyasaya çıkarılmışdır . 

Balya ile almak isteyenler depomuza müracaat 
etmelidirler . 

Her halde çok fayda göreceklerdir . 
Mersin - Souk hı::vıı deposu sahibi Selim Şemsi 

• 

sihht bir ihtiyacı karŞıliyan bir müessese 

SOGUK HAVA DEPOSU 
. 

SAHiBi - NiGDELi SELiM ŞEMSi 
Polis jfüdü1·lüğü Ka1·şıs1nda 

Yeni kurulan müessesemizin bütün . tesisatı 
mükemmel ve son sistemdir . 

. 
Sıcaklarda gıda ınaddelerinin bozulmaması için : 

Gıda maddeleri yapan ve Satanların ve Ailelerin 
dikkat nazarlarını çekeriz 

l ı Sıcaktan bozulmasından korktuğunuz her şeyinizi depomuza getiriniz. 

F.ll-~~~~~~~ ~ 
~~~~~~~~~~~~9>~ ~~==~~~~~~~~~ 

·======::.! 
· S.AGLIK. 
ECZANESİ 

1f~1 Mersin Gümrük Civann~a~u ! m 
!~ 

1 

· I 
ftır rır.,· i Ecza\ i . 

C')P!&3eı::555::=s3GTa(!l 

Piyanğosu 

lıhhıvP, YHrli ve A,-. 
rupcı nıii~talızt~ratı hıı

luuur . 

Pek çok kiıilerin yüzünü ~ 
ı ' güldürmüş tür . 

~ On Dokuzuncu Tertip Oçüncü lııide ~ 
•i=======:ı. 11 Temmuz 935 tarihindedir. ffi 

v .. urttaş ! 
11 

B ü y ü k i ,k r a ın i y e ~ 
50,000 Liradır . u: 

Ulkeni korumak isti· L j 
~:~~::nA:aa~~ı·e Cemi- ı 

11 
e=a:df:;o,~oo~:a~r · 

5 
~ 

~~~~~~m~---~~,~~-

~ çifte Han Kaphcası Açlldı 1 . Eter Romati~ma, Siyatik, kara cif,r, Böbrek kumİarı, 
lj mesane taşları · ağrılarıle muztaripıeniz vakit geçmeden 
ijj Çifte han kaplıcasına koıunuz . . 
~ Bir çok deri hastalıklarına, muannit elızemanlara tifa verıt 

IÇiP-TE MAN KAPLICASINI\ 

19-50 

(i , t'tli~·P. il~ gt>INl hir çok kiitiiriinılt1 r ~'İil'Ü)'tırek clönmiişlerclir. ll~r 11~ 
{j kadar Ft»raur.11 ~ahili izalı dt'ğil5'e ele St•11P-lerctt gebe olmaıuış bazı katlrnlartıı ' e 15·2() giinliik haııyoılaıı ~0111':1 lı:ııııil" ~alılı~ları göriilmiişıiır . 

~~~: 1 Çifte Han Kaphcasının 
1 T 1 M A D 1 M İ l l 1 ijj Radyo aktifidesi dünyada mevcut bütün kaplıcalartJ4t1 

e daha yiJksektir . 
Türk Siğorta Anonim füeti ~ a çir=yr: QAl'i! l(l\Pf.ICAS

0

lllllDA 

Yantin ve Nakliyat sifortalarınızı e E.,h.thı islirahal ıuiik.-raım~ldir. ı .. u~aıaıa Furuuu, Bak~c.tli~·t·sl, Gaziuosu, 
. ~itimadı Milli şirketine yantırınız. ~ Kasahı, Berberi vardır · 

r ~ "İATLAR Mı::T'i.E:Oİ~J?İR. 
~lersi rı \ e Ha vuli .~centeliği ~ ·ı l d 

~ T~ren iicretleri yarı ·yar.ıya terızııdt ı ır . 
Ômer Va.Fi ~~~~~~~-----· 

Giimrük caddtısi No. ıs • 
' 3-30 J .. ~~~~~~~~~~~ ~, .~ ' Yeni Mersin Basımevi - Mersin · 


