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Liman Sosyetesi Hava kurum=una 2 Bin Lira Verdi. 
~Uğdayı koruma vergisi 
Odeyen halk eknıeği 
aşırı fiyatla yiyeme7. 

Buğday piyasasmrn son bir 
~aç gUn içinde yilkselmiye baş 
:rnası ekmek fiyatlarının da 

1rdenbi re fırlaınmmıa sebep 
Oldu ve memlekette bir buğday 
buhranının doğacağı hissini 
Uyandırdı. 
k Fiyatların yükselmesi ne 
adar nomaJ deği ise bir buh· 

~an doğacağı düşlincesi ve hele 
krnek fiyatlarının artması da 

0 kadar yersizdir. 
l Memleketteki buğday stok
;rı azalmış ve bir çok ) erler· 

11
? de bitmiştir. Anndoluda ye-
1 UrUnde çıkmamış olduğun

~an un fabrikaları ihtiyaçları 
b nıernek için buğday alımına 
llŞlarnışlardır. Bazı lıölgelerde 
göruıen kuraklıkta buna ekle
tıince fiyatlar yllkselmiş satı
eııar ll€>1'ide daha çok yliksel · 
llıesi ihtimalini dnşünerek pi· 
~~~~Yn buğday çılrnrmamışlnr-

I Yurdun dört yamndaıı ge
keorı duyumhırn göre buğday re· 

01 
ltesi geçen ~'11 kadar taşkın 

gnrrıa.rnakla beraber gene yliz 
höldarncu durumdadır. Kurak 
h lgeı~rde ise yağmur mevsimi 
~tıQz geçmiş değildir. Bundan 
rn:ka bizim kıtlıkla kar.şılaş-

rrıızn imkan yoktur. 

bi ÇUnkU buğdayın değersiz 
~er rtıetu haline geldiği günler
~lk Bıığde) ı Koroma Kanununu 
~a aran ve Ziraat Bankasını pi
~ Saya alıcı olarak salıp Ranka 
tıi~rını önlemek için un vergisi 
lığı 0Yan hUkOmet o zaman kıt 
~lld da hesaba katmıştır. İki 
~ an beri seve seve un vergisi 
h~ı"Yen hallmı ekmeği nşır1 fi. 
elen a Yemesi maddeten ihtimal
bıtrı ~k uzaktır. NillayPt her 
ıiragı bir buhran karşısında 
~"Ylat Banlrns1 Silolardaki buğ· 
&ıı k?rıııı satışa çılrnrnrak na· 
hııtd~ fiy~tıarın dilşük gününde 
ttı 11Şs Y pıyasasma egemen ol
~ev·a ıış1rı olduğu günlerde de 
~o"/ 8Yni olacak ve buğdayı 
l'ıııı 1 ~a kaırnnıı bu defa da buh
tiist nlerne yöııUnde gücilnii 

erecekt· E ır. 

~ k~ek fiyatlarının artmn
biç b~ehnce, bunun için ortada 

Dr Sebep yoktur 
tıJllt n fabrikalnrı geç1cı bir 
~lll' Y~kselişi nden asığlanmnk 
~~t ; 181Yle piyasada bir hare-
lı'lt 8Prtıışlar ve tnm anlamile 

lııtttı Unculuk (ihtikfır) yolunu 
}l Uşlardır. 

tı\i~e~day fiyatlnrınrn hiç düş· 
~ldiğ· k Şekilde çok nrtılc yllk
l~l'ııı1 1 farzectilse bile un fiyat· 
ttlıı~~ ;n az bir ay sonra bu 

ıyatı bulması Ulzım ge· 

Dündenberi şekerde ucuzladı 

Ekonomi Bakanhğı illere 
Bir Bildiriğ Yolladı • 

\. 

Toptan Satışta Fabrikalarla Uzak Yerler 
arasında ancak taşıma ücreti farkı olacak. 

ANKARA. 17 (Hususi) Şe
ker kanunu 17 Hazi raıı günle· 
meçli Resmi Gazede çıkmış ve 
dilnden itibaren meriyet me\'· 
ldine geçmiştir. 

A~KARA, 17 (A.A) Ekono
mi Bakam Celfıl Bayer hUlUn 
İ'baylıklara gönderdiği telgraf
ta İstanbnlda ve şeker fabrika
larında teslim edilmek üzere 
toptan toz şek eri ıı 25, kesme 
şekerin 28 kuruştan satılacağı 
ıu ve fiyatda l>UtUn vergi ve 
resimlerin dahil olduğunu sair 
mnhallerde toptan satış fiyatı· 

nın bu fiyatlara yalnız nakliye 
ve buırn Git diğer mnsraflurın 

iUlvesiyle bulunacak fiyatdan 
ibaret olacağını bildirmiştir. 

Perakende fiyatlar ile top
tan satış fiyatları arasındnki 

fark bu gün müteamil bulun· 
makta olan ve perakende sa· 
hşçıların cari ve normnl karını 
teşkil eyJiyeıı miktardan i ba· 
ret kalacaktır. 

Bu sul'etle tesbit etli lecek 
olan lvptan ve perakende satış 
fiyatlarının fevkinde fiyatlarla 
satış yapmak ihtikar tell\kki 
edilecektir . 

Havayici zaruriyeden ol:m 
bu gıda maddesinden bi lfiistis
na herkesin isti fa de edebilmesi 
için Valilerle Belediye Reisle
rinin vazife noktasından has
sasiyetlerin~ ll\Üracaat ederim.» 

Ceyhan'da Şarbayhk işleri 
Yeni Şarbay Büyük Gayretle Çalışıyor 

Bu yıl bir mez baha bir hal yapılacak. 
Elektrik ve Su l'orjesi Yapıldı. 

Oeylıan'da bir araştırma gezisi 
yapan Arkadaşımızdvn -

AyJardanberi şarbayhk se
çim gUrUltUsUnU duyduğumuz 
ve yardığımız Ceyhan niha)'et 
aradığını bulmuş. Daha şehre 
girerken şehircilik adına tek 
varlık mevcut olmamakla be
raber bir sarbavhk çahsınası· . . 
nın canlı hareketleri görillü-
yor. Bu da başlıyalı ancak 
on beş gün olmuş. 

Yeni Şarbay SeHihattin se· 
pici yorulmak bilmiyen hir 
gayretle çalışıyor. Halk için a
lman önemli kararlar yeniliğe 
ve şebi rciliği n her yöniinden 
bir çok işlere susamış olan 
Ceyhanhlarca bilyilk sevinçlP 
karş1lanıyor. 

Yeni biltce 49,980 J;i rn o-. 

Jartlk tesbit edilmiş . Geliri 
gUmrüklerden alman 6 bin Jira 
hisse ile Belediye akarleri 
kanuni Resimlerin tahsilinden 
ibarettir. 

Çulrnmva'da sayılı bir yeri 
olmı:ısımı \'C Tiirkiyeniıı en bü
ylik ilçelerinden birisi bulun
masına mğmen şarbayhk var· 
Iıkları bakımından çok geri kal
mış olan Ceyhanın sağlık ve 
soysal yönden bir çok ihtiyaç· 
)arı \'Ar. Şarbnyhğın birinci 
plAna aldığı işler bir mezbaha 
ile bir sebze ve kasaplar hali
dir. Gelişmiye çok elverişli bu 
ilçenin en biiyük derdide su, 
yol ve ışıktır. Elektrik ve su 
projeleri ynptırılarnk Bakanlı

ğa gönderi imiştir. 

Liman 
Sosyetesi 

Lavrens Gene Dirildi 
Bu yıl blitcesinde ham yol

lnr::ı kalrlınm döşenmesi için 
;) bin Lira :lyrılımşlır. 

Hava Kurumuna ~~bin 
Lira verdi. 

Hava lehli kesini bilen ilye 

Entellicens Servis casusu Ölü göstermiş 

Bu yaman adam ıimdicle :Habeıistan'cla 
yeni işler peşinde koşacakmıf 

sayısı her gün biraz daha art- ROMA, 16 (A.A)- Ottobre 
mnktndır. gazetesinin Portsait'ten aldığı 

DUn toplanan Liman Sos- bir habere göre Lavrens ölme· 
yetesi idare lrnrulu Hava Ku· 
rumune 2 bin Lira vermeyi miş ve 'şimdi Adisalıabaya git· 
kararlaştırmıştır. mekte bulunmuştur. 

Liman Sosyetesinin bu ka. Londra'da Entellicens Ser-
rarınm diğer benzer sosyete- visin isteğiyle Lavrensin ailesi 
ler<' de örnek olmasını dileriz. bir kaza yilzUnden casusu ölmilş 

....,.,.,....,,,,,,.......,,..==-=~~===~~- gibi göstermiştir.Taki Lavrens 

lirdi. 
Fahri kalar hftla eJJerinde 

mevcut stokları işlemektedir
ler. Bu stoklnrsa buğdayın çok 
düşük olduğu günlerde yapıl· 
mış un ve ekmek fiyatları pi· 
yı:lsanın aşağı yukarı 4 kuruş 
olduğu zaman tesbit edilmiştir. 

İkinci bir sorumda buğday 
60 paraya kadar düştüğil halde 
un ayni durumda tutunmuş hiç 
bir fobrikntör çıkıpta lmnnn 
indirilmesini istememişti. 

Şimdi buğday piyasası sza· 
cık oynayınca 60 paraya yığ· 
dıktarı depodan işledikleri hal 
de nn fiynllnrım birden yUk· 
seltmeleri doğru olmasa ge· 
ı·eldir. 

Hükumetin bütceden bilyllk 
fedakfırlık yaparak hayatı ucuz
latmn arnçlnrını aradığı şu gnn
lcrde Ekmeğin sebepsiz · yere 
aşırı fiyntla satılması çok nn· 
lamsız bir hal olur. 

R1za Atila 

istediği gibi yeni işler arkn· 
sında koşabilsin 

Bir İngiliz Petrol gemisi 

Hava Kurumuna 500 Lira 
teberru eden İstanbullu 1bra· 

him kızı Bayan Şükriye 

Portsait'e uğradığı sırada gemi· 
nin kaptanı yanında bir Bah
riyeli ve bir yilzgeç olduğu lral
de yiyecek almak için karaya 
inmiş \re dükkana uğradığı sı

rada Arap tecimer yilz~ecin 
Lavrens .olduğunu görmüş ve 
onu selftmlamaktan kerıdinı 

alıkoyamamıştır . 
Lavrens karadan ve Sudan 

yoliyle gezisine devam etmiş
tir. Bu gilnlerde Adisababa'ya 
varacaktır. 

'Telıip Pş. 

Her enıele hizmet ede
cek yarad1lıştad1r 

ANKARA. 17 (A.A) Vnhip 
Paşa isti kUH Mücadelesinin 
başlangıcından beri TUrkiyeden 
çıkm·ı~\--e bin maceraya gir· 
miş memleketinden başka her 
emele hizmet -edecek bir yara· 
d1hştfldır. Türk vatandaşlığın
dan bir çok seneler önce iskat 
edilmiştir. 

Ankara'da bir yangın 

ANKARA, 16 (A.A) - DUn 
şehrhnizdeki Lehistan sefaret· 
hanesinde yangın çıkmış ve 
bina çatısının bir kısmı yan
dıktan sonra söndürillmüş tür. 

Bütün yollarııı tesviyesi yn
pıldığı halde kaldırım olmadığı 
için kışın çamurdan yüzm da 
tozdan çıkılamnınnktadır. 

Genç ve P.nerjik Şarhay 
SeHlhnttin sepicinin çok kısa 

zaman içinde şimdiye kadar 
bakımsız kalan Ceyhnn'1 ba · 
ymdır bir şehir olarak ortaya 
çıkaracağına inancımız sağ

lamdır. 
- Ceyhan notlarım a,,-nca 

yazaca~'z -

Fenerbahçe 
İsviçrelileri 2 - fi 

Yendi. --
ANKARA, 16(A.A) Ankara 

GllcU ''e Çankaya ile iki maç 
yapmak üzere gelen Beşiktaş 
takınu dilıı Ankara GücUııil sı· 
fır sekiz ve l>n günde Çanlrn· 
yayı 1-3 yenmiştir. 

Bu gUn lstanbulda İsviçr0 • 
den gelen Servet ta kını1 i IA 
Fenerbahçe nrnsında ) apılan 
ayak topu maçını Fener 2-5 
kazanmışhr 

Birinci genel ıntJfetti~ 

ANKARA, 17 (A.A) Birinrı 
genel müfettiş Abidin Ôzınen 
dilıı akşam Ankara'dan ayrıl-

'!1ıştır . 

Yurtdaş ! 
Hava Tehlikesini 
Bilen üye Ol . 
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Kuştan · Medet s a • ı • l\II B B h · 
Umulur mu?. urıye iŞ erı ... . . . a çesı ,,_Her Gün !~S Kelim~ 
Umulur··· 'T lstanbuldan bir muzik Anrıenı derdi • Hatta ezir}er başkanilllll bir diyevi 

heyeti getirdi. 
diş i_z ~~~·'"~. şa~Jatarak Başkan memleket sükunete girmiştir şi-
fersız goıun~ı s:ıg~ı sola kayetler dünya buhranından doğuyor diyor lh~rsiniu biricik olu

ra bilrcek bahc~sr olan bayıltarak, şışnıiş damarJı 

boynunun iislürıde ıar zor .. 
dlişmeden duran lrnşım 

sallayarak nineme söy
lerdi. 

- Yavrucuğum inşal

lalt başına bir de\lel kuşu 
konurda ..• Yahut 

--E\'ladnu irısan sı

kılınca l\uştan uu~det u-
mar ... 

Kuş için neler söylen
nıPZ. Kuş tersi birinin 
üstüne düşiincr. : Kirlet
me~ine raı?uaPn ~· fızii gii
leuler, gökten ~ udn~t Jwl
v:ısı yağmış kadar sevi
ııt~uler, h~men yağh bir 
kuyruk )'akalanuş gibi 

· iimide diişr.nler yok mu
dur ~. 

Kuş hu!.. 
Oudan insanlar lıer 

zaman beklemiş, her za
zama11 ummuş ac~ha ! 
bekledi klt~rine kavuşmuş. 
lar mı nmcluklarım bul
muşltar nu 'l 

O z<ıman, kiiçiik uk 
luula ne anneme, ne de 
nineme bunları sorama
mıştım. Bııgfine gelince: 

Her şey <lt>ğişti, lu~rles 
lıakikali arılayor ve görii
yor, fakat ~·ine kuştan 
med.-t umn~·or . Saadet 
ve ırn,·ar unıuvor. ., .. 

O zamau umulan ha-
yalmı~ bugiiu hakikat. 

Kuş bu!.. 
Ougiirı umdurmaJor, 

bulduruyor, koruyor, ya
şatıyor. 

eneruiu hayali, kuşu 
bugiin bizim uçağınıızdır. 
[çağımızı çoğalttıkça ya
şanwmıztla arhıcak, uça

ğımız ıyalJan uçaklarını 

üstümüze uçurmayacak 
uçağımız bizi ve çacu-
ğumuzu zelıirlatıniy ecek. 

Uçak hu ! . 

150 kuruşlui b"ir uçak 
piyangosu bu gün bir ai • 
leyi bir anda mesut ed~
biliyor zengin edebiliyor. 

asıl; ninemin arırrnmiu 
ummakta hukları var mı 
imiş ! . 

[1..oryan] gaz..:tesi mu
habiri, Suri\·e vPzirler . 
reisi şeyh THceddin Be-
rutta iken, kendisiyle bir 
mülakat yapmıştır. ~luha 
bir diyor ki : 

Sen Corc ottılinin lt-
rasesiruJe bir aşağı bir 
yu ~arı dolaşıyor. Jt~rıeral 

Hoızing•H'İn o akşam par
lak hir medhini yaptığı 

.~ kumandaıı kolalbize mü
IAkat icin n~zikane dt1IA-

• 
ltıll~ bulundu sorılum : 

- Vatarıi hart'~~t lıak 

kmda ne buyuru hır'= 
-- · ~leml.,ktıl sü k u rw 

LP girmişlir. Şimdi biiliin 
dtişiiııcelerimiz yalıuz e
koııonıi sahasındadır. 

- - Son nıahsul ve alı. 

llUZ '/ 

Siyasi vaziyetin 
karışıklığı \'e partilt-rin 
birbirlerine zıddiyeti clo. 
layısi)·le es~i hlikt)mel 
vergileriu ancak pek azını 

toplcı)·abihuişti. Ben eski 
vergileri tamamen tahsil 
fllim, zarar gör~n çiftçi
lere yardımda huluıımak
la beraber ..• 

- lingiin Ali kom
serle olau~konuşmanız hak 
kında matbuata söyliye
cek lıi r sö!.liuüz yok mu ' 

- Bu sabah hiik•i
mrt proğramıuın ikinci 
k ısrurna ail bir mesele~· i 
konuştuk : 

ı 936 SPnesinde ncıla· 
• 

cak olan bir ziraat ve sa-
nacak \'ergileriu ~· ~kunu nal sergisi. 
biitlce<le tevazün hasıl .. Ali komserin ilti-
ettirebilt-ctık mi ~ haz elliği son tedbirler 

- El bette, şüphesiz. hak kırıdak i şi kftyrlltır için 
Grçtıu yıl, daha fena bir ne diişiiuüyorsurıuz ? 
mahsul ile bütceyi te\'Zİrı - Domartel, en l)'I 

etmedik mi? bir poroğramı, başından 

-- Pt1ki amma, hiiku- sonuna k~dar tatbik ecle-
nıet" gPl.liğiniı zamanki erk kahiliy~ue bir zat 
o deriu açı~ı, öyle fena, oltluğunu gösterdi. Şik~-
bir mahsul ilri nasıl ka- ı ytıller , dünya ~koııomi 
patmağa mu\'affak olclu- lmhranrndan doguyor. 

Habeşistan Meselesinde 
11,ransa ve ingilterenin durumu 

ltalyanın hareketini Fransızların hoş 
gördüfü bildiriliyor. 

lt.al~'anların bir llabt>ş ' 

srf~ri için )'Uptıkları h.ı-
organı olan La Rt·pliblik 
gazelf>Sİ , bu meseleye 
ayırttığı bir bet ketle 1 rı
giltereni n aldığı sak mit 
durumtııı hulsada kay
gılar uyandırdığını yazar. 
ken bir tarihiğ hadiseyi 
halırlatl\'Or : .. 

• 
Beledive bahcesi ~Jersiuin .. . 
muıik ihtiyacım önlemek 

ga~1 retiyle rpeyce r~dakar

lık yaparak lsıadbuldan 

bir .muzik ıu~yeti getir
miştir. 

.\ralarmda tanınmış 

sannlkar~arın da bulundu. 

ğu lu-!~·et evvelki gecttden 

ilibarfln bahçede çalış

maya başlamıştır. 

Bahct-Vf' a\·rwa bir . . .. 
yazlık sinema kurulmak. 

tadır. 

Rejim Duşmanlanm . 

Takip eden bir polia 

teşkil edilecek .... , .. 
Ankara - Cumhuriyet 

rtıjinıine ve rt•jimin ya-

ra Uığı inkilaplar alt-yhirw 
gizli ve açık çalışacak ge• 
ri ve muzır ruhlu iusan

larm faalivetlerini ve sı-.. 
nırlarımızın dışuulan ge-
lecek lötii propagandaları 
\'e casusları önlenu~k iiz.-
re bir siyasi polis kuru
mu teşkili iç bakanlıkca 

düşünülüyor • 

Bundan hHşka, m~li 

sahada işlenect>k. ciiriim
leri takihed~n bir iktisa. 
lli polis lf>Şkili de muta. 
S3\'\'ertlir. 

lerin 1914 ele Almanlara 
kar~ı lıarha girmiş olma
la ruula n da unutanıadık

la ı·ı bu kiuler·i bir rol 
O) namıştır. 

La Rr.püblik, lngille
reniu \'e Frausanm da , . 
kt!tuli lwsablarma aynı 

yoldan yürünıiiş ve sö ... 

zıdıklar ve ~lusolininin bn 
mesele üzerinde verdiği 

söylevler lngilterede fazlH 
du~·ğnlukla karşılanır , 
basm ve parlemento çe
verılerinde saklaıuua) an· 
kayğulara selwp olurken 
Fransada bu ayni hartıke
te karşı duyulur bir ka
yıdsızlık sezilnrnktt~dir. 

lngilizler Boel'lerle :mürgP.lerini elde etmek 

Hatta hah·avı bu ha. . ., . 
reketinde haklı gören bazı 
ya~ılara bile rastlıyoruz • 
Radikal - Sosyalistlerin 

harb ederken Alman im. içi11 hiç hir ŞtAyden çe .. 
paratorunun Boerlerden kinmemiş olJuklarım ha. 
yana olarak i~P, karışması lırlallıktan sonra «bıraka. 
o zaman ln~iltr.rede bii- lım dh'or, hah·aular da . .. 
yiik bir kızgınlık uyan. kendi .\fri~a parçalarım 

dırmışu. Ve , diyor bu keyifJerinin istediği gibi 
gazete, belki de lngiliz- gibi medenil~ştirsinler.,, 

Dil kıla vuıu kouıi~~o· 
nu11un göııd~rdiği lisleJ 

.. l~ 
ok.urlarımıza her guıa 

şer kelime su nuyoruı 
Listede cıkan Uz Tür~~ 
kt~limele;in osmaulıcııl~~ 

'J 
buruJ~rı sonra gazet~fl11 

kulla mlmıyacaktır. 

1- Tesir - Etki 
~1üessir - Etkin, tl0' 

naklı 1 
t. ·ııır' 

Tesir elmek - Elı\ 1 

2 - - Amil [ )1 üessir]' 
Etke 

Örnekler : 1 - V ., 
· il:lcm lıen iiz hic tıtki5' • 
görmedin ·r 

2 - Dokunaklı tıı 
ses dinlemek ·r 

3 - Etkin bir tedlı' 
bulmak. ~ 

4 - Ha\·at pHJıalı11 

• 1 ' iiıerine etkiyen sebt>P e d 

"ıt" den biri d.-, piyasa dtJ 
sizliğidir. 

5 - Sular ve orıı; . . .. ,,, 
lar toprak bitt1lgesı tl~Je 
de en Lfavük etkrler .. 
,tir. 

• ·f 
;} - Kuvvei inball) 

bitdge 
• • •fı 

4- ~lesahai sathı) 

Yüzöl~e 
1 1111 

Örnek : Anado '1 i" 
.. ..J . k .ı r olt yuzo cesı ne aua ~ 

• • 1 ıı' 
ğunu h<ıtırhyor nıust 11 ~ ,, 

5 - ~I ü 11 ~ v v t~ r ... • ' 1 ·ıı .. ı~~~ 
Ornek : Bir l ·: ~9, 

ancak aydın ve ilerı ·ıif 
falar iisliir11ie lutuuab' 

&P" Not: Gazetemize 1 _, 
kele 

rilecek yazılarda bu ıl 
lerin Osmanbcaları kull•

111 

msını rica ederiz. ~ 

====~ 

Belediyede 

imtihan 
;ııP 

Bu SPne k:ulrO ~ 
fil' 

ekhm~n 3 zabıta 11
1 r' 

luğu na • talip olanlar ; 1J, 

sıuda Hel~diye salo0 ·ıl 
evvelki "ön bir iu•"0 ı' D . ~ 

açtlmış 3 müuhale 
lip e1kımştır. ııı • •' ıı 

Kazananlar [Jugtı \r 
1 d

. .. . .ıe 9, 
e ıve eucumeuırıu 

• 
lacaktır. 
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YENi MERSiN us HAZiRAN ı 935 SAL\ 

T. H. K. Mersin : 
Büyük Tayyare Piyangosun~a Kazanan Talililer Piyasası 

19 cu r~rıihi11 1 ci ke- 1 
Şiclesinıl~ hii yiik ikranıive 1 

doktoru Emir. .......... .. 
. ~ 

kazaııarılarıu isim ve ad. 
f'PSlt>rİ : 

ı -25 000 Lira 26263 

tıumar;ıya ç1~ 1111şı ır. Bu 
rıunıaranırı ~·Pdi parçası 

Satılmıştır. Satıları lıil.-t

ltwirı isim ve adrt>slcırini 
Öğrerıe bild ıği nıiz sahiple
ri şuııl u rdır : 

ı - lstaubul Bt>şiktHŞ ŞP U 
likdnde kir•·clıane so~ak 

• 
No. 8 B.-~ir. 

2 fsıaııhul .\)' nalı çeş- 1 
nwlfo 1tt .. l'Lh·r lliş..-1 T•urnsis 

3 - f~tauhul Fuuh~h 
Lrk k~ )'Ok uşu No. 12 N n-
ri ye ve Nermiu. , 

4 - lznıirde Lı•yltı ı 
5 - Enıird ;ığı bayat rıa 

hipısi k<Jra~ol ~uıuaH1la111 I 
ihnıhim . ı 

K.G. 
3 - 12,000 Lira 15452 

nuwarav<1 cıkna•tır. Uu Paurnkekspre~ 
· • " iane numarlinırt yt>di parçası 

satıluııştır. Satılan bilet- Kapu malı 
1 · ı · 1 · 1 ı Kozacı parl·• 0 1 t•rııı s~ ııp Prı şurı arc ır: ""' 

ı - 1:-taııbul Bt'şiktaş iane çi~hli 
şcıir NPcliru sokak No. J 19 \ el'li • 
lıakkal llagıp "usam 

2 - lsıauhul kalyoncu Fasuly~ 
kulluk c,uitlesi No. 59 Sa- Nolaul 

htito LPvi . 'ferciuıe~ 
3 - f slıu ldadır. (Sahibi- Kuş JfHui 

rıin isim Vt' aılrf'si henüz"" Kum .tarı 
öğrflnilıııPrııiştir . ) Ct>hik 

4- Sivasta nıaİıifaturacı \cı c·~~ırd.-" 
• 

Ahishalı oğlu Hifat ·r k • oz şe P.r 
5 - l·1.1uirde bahri~· eli lialı ve 

~lt·huwtl ç:1vuş. Kahrı » 
Saray < Tt'kirdağı ) da Nişa•trr 

Ninıel SHlilı alta'\' ve Se •. Çay 
nrn lı :ı l Erf>n. Kala v 

7 - En g"'I i (Koıl\·a) da f> 
1 

• 
• >a rn r 

tav\'art• şulwsi oıhwısı ~u- \ 
"' .. rı•a 

v+•r \'e llı·I vacı A vrai · 
4 - 10,000 Lira 209411u

Pirinc 
,, 

o\ uaclol 
verli .. 

ımıra~·a çı~mıştır. Bu uu- • 
ı. l Çavdar 

içi 

K. 
52 
50 
46 

44 

2 

l 
9 
7 
4 
7 
5 
~ 

6 
35 

38 

s. 

75 
50 
50 
25 
ôO 
50 
25 
75 
ôO 
25 

100-99 
1 25 
16 

240-230 
190 

90 
3-3 7 ,f) 
') ... 75 

14 50 ., 50 -

6-Bu rsada tiicca rtla n 

Ha an .-\Jaıli ı..Atihi B ... kir 
ve le.>zg~lıtar Süf Hynnuı 
(hrştH birlik hil ... t) 

2-15,000 Lira 20853 rıu

nıaraya çı~w ışıır . Bo rıu

ıuaramıı lwş pa l'c:ısı sa · 
lılnıış ve ikı parçası sa · 
lılnıamıştır. Sa lıl a ıa Hlt'l 
ı~riıı salıipl~ri şurıl a rdır: 

mara11.n ueş parçası salı 

'k' 1 s&a•a•dmı~·'·•k , r 2Cl Lı"ra '0 K. n11ş ve ı ı parçası salı · ... -ı: 

manııştır. Satılan bil~tle- » » een~bi 23 1...ira 
rin salıiplm·i şunlartlar: » • »çuvalı 20K. 60 

ı lsıauhul Er .. 11kö.\' is- Buğday Y~rli 3 50 
ı .• s.\ on caddtısirıde No. Li uıoıı tozu ·ıo 

11 Eııgirı Ortaç Sabu11safızeyti11Y. 25 50 
·ı - lstauhul Sahi sa rap 

ı - lstanbul kalyoncu 
kulluk ŞP.ker oğln . lıaru 

&. • )) i k i f l(' i 23 
3-32,5 

85-86 

fabrikası sahihi Muiz Sahi. Mısır tları 

No, 4 Vasil V•~ F,·(iks. 
2-fstarıhtıl Ht·~oğlu pa- 1 

ııaiya :;okr~ No. 7 Yaıais 

2- lzuıirıl .. Ta \'l'İzµ. 

lstarıbuhladir. (Scıhibi- Kara hiih..,r 
ni n isim v~ adrtısi lwııüz 1 c K k 

rı ~ ep.., 
ögrt-ııilPıaı~ı,ıiştir). I . J 25 

'O d~u 11 · 
2 37,5 
2-87 ,5 

k 1 d. ( S J • llCI r 4 - h n a ,. a c a ı r. .. a 11- V 
1 

( k 
l . . . . . 

1 
. 
1 

u a Çu u ro 

4 - ltt·ııd :ı k ticard haıı
k;ı ' I ltılİrİİ r İİ Yı s:ı li . 

5- Ka)'SPritlP ht·IPdİ)'e 

1111111 J~ISI 111 Vt~ i:H ft'SI ıe-

rıiiz {)ğrPrıil..-uıtlnıiştir) 

5 - lzıuirde hamamcı 
ELt>nı . 

1 l A N 
Mersin Cum~uriyet Mü~~ei Umilmiliğir.~en ; 

.. \IP.ı· siıı llapisha11P:ı;İ11İıı J ~ 6 935 gürıiiuılı•ıa 3t 5-935 

8ıı11iıııt~ kad.ır· IJir smlf'lik t•kuwk ihtiyacı kapah zarf 
'' 8lılile Pksiltnwğr. Jonttluıııştnr . 
I· ihalesi l Tt>nunuz 9:\5 t<trihirıtle saal 14 de yapı-
~~:tğıudan i~t·) ~lil•• riu şartııam~)' İ görnwk iizPr~ lwr 
~1111 C. ll. Uuıu ııilik um kamına miiretc rnt t•lmelPri 
11~a oLuıu r . 2 1 - 12 - ıs 
......____-----------~--------------------------

Mersin şarbaylığınclan: 
Karıurıi Tuz fıy:ıtlanudaıı 3 kuruş indirilmiş ve 

bıı f' 
8 

i~atla bu ~iiudeıı itihanm hiiıiirı anharlarrnuzda 

l .ilhşa h:ı laıın;ı s tır, of'\IHl Hiiıc 1 •:ıı; ' ncl··n milvoularca 
it ~ • • 
t ·•lak f .. d·a~al'lıkh \'a pılan hu (h· at·iııdiril şimlt•u ruils-
k~•li~ lı.ık~il e i s r ı f ult) .-tnu~si ıÇin Şt>hir dahiliıult! ve 

1 Ylertfeki hal~ımız111 tamamırun lıalrnr<lar olabilme
~ri · · 

ıçın ilan olunur . 

., :\ uadol 
- - - -·------

Nöbetçi Eczane 
Bu Akıam 

lstikamf>l Eczaıwsidir. 

YENi MERSiN 

Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Tir kiye Hariç 

Şeni ti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 6oo 1000 

Üç aylak 300 500 

Bir aylık 100 yoklur 

Günil geçmit aayılar 20 K. 

Yurtdaı 
Onpara harcarken 

bile kimin cebine git· 
titini düıün : 

Milli i~tisat ve 
tasarruf cemiveli 

" 

SAYFA 3 

B i l i T 
Mersin şarbaylığindan; 
}lt•rsiude Sıtma ~liicadf'le Komisyonu ıarafmdan 

• 
ilao edilen 2 güuliik Kiiçiik say ruiikell~fiyt'liui b~de-
nen ifa etlt~ce~lerin Belediyeye miiracaal ederek isim· 
lerirıi yazdırmaları ve lwdeuen çalışmak islemP.yenle
riu bir lira para vermtılP.ri önce il~n olunmuş idi 

Bu mlik~ll.-fiyele dahil olupla miikellrfıyetlerini 
ifa E>Lmeyf>nl~r hakkrnda yapılaca~ cezaları gö~teren 
Sıtma nıiicadP-le kanununun 6 arıcı ve 17 inci madde
leri aşağı~·a aynen yazılımşrır. llgilileriu dikkatle o
knmalan bir kerre daha ilan olunur . 

Sıtma Mücadele kanunu 
6 - Memnu kısma dahil ve elyevm me,·cut olan 

• 
su birikintilerinden Kiiclik sa'' ile izalesi miimkiin . ~ 

olduğu taayyün edenlerin imhası ile ahalii mahalliye 
miikt>lleflir. İş bu miik .. llefiyet Kö~· l~rde ihLiyar M.-c
lisleriııct>, Kasaba ve ş~lıirlt•rde Bdedi)elt-'rce ahaliye 
naklen ve bedenen le\'Zİ oluııur. :s yHşrndan ~ış ğı 
65 yaşmdan yukarı olanlar hu miikcllt>riyeuen Hariç
tir. Kiiçiik say, mükellefinin azami bir senede 5 giin· 
ilik mesaisini istilzam eden iştir • 

17 -- 5, 6, s ve 9 uncu maddelerdeki mecburivet· . 
lerin muktazasım ira etmevenlf>rle 4 ve ıo uncu mad .. • 
delerdeki memnuiyetler hilafuıcı hareket edenlerden 

~ 

işin iktiza ettiği masarif tahsili emval kanunununa 
ltıvfikan tahsil olunur. v.~ mani llükunu~lce izaı~ edil-

• 
melde bP-raber bu gibi ~şhastan ayrıca 5 liraclan ıoo 
liraya kadar hafıf ceza) ı rıakli alız edilir. Tekerrürü 
halinde ayr1ea hafi( cr,zayı nakli alınmakla b~raber . . 
bir hafla hapıs cf'zası hiikm olunur . 

Tarsus 
• 
ıcra memurf uğun~an : 

9:i5/215 

l\'o. Tarihi Cinsi 
Tarla 

Hektar".~12 Kiymeti Karyesi . 
24 K.saui 11,49127 10878kuruş Catalca • 

341 K. 
llVDUDr 

Şarkarı Uacı ibrahinı iken Hacı Fa
raç kerimP.Sİ ve odacı Ahmet garben 

şimal~n Zübeyir yolu cenuben şehir ,\'olu 
Alacakh: ŞPhit Mustafa ~I. ltabia 
Borçlu: Tarsusla Burhan zade Sabri . 

Yokarıda hududu ve evsafı yazılı tarla açz/\ artır· 
maya konmuş olup şartname 1 9-6-935 larllıinden itibaren 
dairemizde her kes görebller.eği gibi ı 9-7-935 larllıi
ne mı1sadlf cuma giinıi saat 11 de açzk Artırma ile salı· 
lacakilr . artırma bedeli mulıammen klymetinln yıizde 
75 nl bulmadığt takdirde son arlıramn leahhıidü baki 
kalmak şartlle 3-8-935 tarilline mrisad/f cumarlt sl 
gıimi saat t ı de dairemizde yapılacak ol.ın arlltrma 
·gayri menkul en çok artırana ihale edileceğinden talipliri n 
m11Jıamme11 kıymetinin yüzde 7,5 rılsbt'llnde pey akçası 

veya milli bir bankanm teminat mektubunu hamil bulun
maları ldzımdır . 

2004 numaralı icra iflas kanununun 126 ıncı 
maddesi dördüncü fıkrastna tevfikan bu gayri menkul ıize
rlnde ipotekli alacaklılar ile diğer bir aldkadaramn IJP. 

irllf a hakkı sahiplerinin bu haklarım ve lıususile fııiz 11P. 

masarlfe dair olan iddialarım ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı mı1sbllelerlle bildirmelet'l aksi 
takdirde Tapu slrlllnde sabit olmadıkça salış bedeli pag
laımasmdan mahrum kalacakları cilıetle alakadaramn işbu 
madde /ık rasma gôre hareket etmeleri ve daha f a:.la ma-

ltlmat almak lıleyenlerln tar sus icra ,/alreslne müracaatl arc 
lldn olu.nur. 

T erzi~anada ~ahıacak iki Bayan Aram yor 
Erıist- Ba~~al l~rıahaııt"Sllul~ Katlrn \'e Er~d\ iş

IPrirul~ daim ç;.hşabilt>ct>k iki Ha,an .. ranı)or . 
Terzilikten aralayup anlamaması şart değildir. ls-

t •"·enlerin müracaatları . 3-3 ., 
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AYFA.4 

C!iQ KiYE 

t.IRAL\T 
SANKASı 

1 

- Mersinimizde 
sihht bir ihtiyacı karŞlliyan bir müessese 

SOGUK HAVA DEPOSU 
SAHiBi - NiGDELi SELiM ŞE~f Si 

Polis !Jfüdürlüğü Karşısında 

Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı 
mükemmel ve son sistemdir. 

Sıcaklarda gıda n1addelerinin bozulmaması için ! 

Gıda maddeleri yapan ve Satanların ve Ailelerin 

dikkat nazarlarını çekeriz 

Sıcaktan bozulmasm~an korktuğunuz her şeyinizi ~epomuza getiriniz. 
1 

rFmilW ·~------;;;;;iiiiiiiiii~--~~ ~~ ~l~~~~~~~~~~~csŞ ~ ·~~~~~~~~~~I 

•!========\'! ~-- c.ı 
.DARA 
BiQiKTiREN 
RA~T-t;ObR SAGLIK. 

ECZANESİ ı 

111İ Mersin Gümrük Civarındadır 1 ~ 
Doktor N e1· ad Se,,, 111111 ·~ ı ı~ 

·' il l;ier ne\'i Eczavi j 
~ - . ~ 

Kulak, Botaz ve burun hastalıklaı ı <• t ı hhı ~· ıı , Yerli ve Av- '· 

Piyanğosu 
Pek çok kişilerin yüzünü 

güldürmüştür . 
JM:UT AHASSISI 

1 rupa naiislalızeraıı hu- ffi 
On Dokuzuncu Tertip Oçüncü Keşide 

~ 
~ Hastalarını saat 15 den sonra Yoğurt pazarında 

Dit Tabibi Bay Bahirin muayenehanesindeki hususi 
dairesinde kabul eder . 

•:• (onur . nı 

1.i=====i• 
i 

11 Temmuz 935 tarihindedir. ffi 

nO HO B ü y ü k i k r a 111 i y e W 
•llll?BllBl!iDWUStid • Yurttaş! 50,000 Liradır . ffi 

HAliS [Oiff N[ ve KA~ ~R PfVNiftl[Ri 
Kışlık p eynirleriuiz için hiç düşünmeyiniz 
Fennin son lerakkiyatı il;: erine ynğlı, temiz peynirler hazır l anmı ştı r 

mersin Souk llava Deposuna 
müracaat ediniz . 

17 Kilo safi h azırlanmış ve tuzlanmış. hali~ 

Edirne peyuiri tanekesı ile beraber 4 liradır • 
Alındıktan sonra mu haf azaııdtt Souk Hava 

deposunda temin edilir • 
Evlerinizde uğraşmayınız ve )' Or~unluk çekmeyinız • 

Kaşar Peynirleri 
Yağla Balkan peynırleri ayarında Ş maraklı ka • 

şu peynirlerimiz piyasaya çıkarılmışdır . 
Balya ile almak isteyenler depomuza mUrucaat 

etmelidirler . 
Her halde çok fayda göreceklerdir • 

Mersin - Souk htva deposu sahibi Selim Şemsi 

20-50 

•{~~~ 

iTIMADI Milli 
Tür~ Sigorta Anonim Sirketi 

Yanfin ve Nakliyat sifortalarınızı 
itimadı Milli ıirketine yaptırınrz. 

Mer~i o v r~ ifa vHli Aceul~liği 

Ömer Vasfi 
Gii ın riik caddesi No. 15 

Ülkeni korumak isti · L J ı mükafat 20,000 liradır • 
yor.san ... Tayyare Cen1i- I 
yetıne aza ol. ~ e::::3= •• r-••-32= = 

Eğer Romatizma, Siyatik, kara ciğer, Böbrek kumları, 
mesane taşları ağrılarıle muztaripseniz vakit geçmeden 
Çifte han kaplıcasına koşunuz . • 

Bir çok deri hastalıklarına, muan11it ekzemanlara şifa verır 

ı fdJÇiF9TE HAN KAPLICASIN" 
, · Setli~·e ile gt•lrn hir çok kiitiiriiıul11r yiiriiyt>r~k clönmtişl ... ı · tlir . iter 11•~ 

1
. kadar Fe1111e11 kabili izah dt•ğilsu tl.e St•uderce gel~~ ~~lıu~~nıı.: hazı kacl111lar111 

, 15-20 gii11liik lrn11yotla11 son;·u haıuılt: kalılı~lan gorıılıuuşıur·. 

~ 
Çifte Han Kaphcasın.ın 

~ Radyo aktifidesi dünyada mevcut bütün kaplıcalardatl 
1 daha yükıektir . 
~ çlt=TI:_ H1'~ l(APLICASINDA 

1 
Esbdbı i~ıiralıaı ıniik ~ nııııdılir. Lokanta Fnrıınu , llakkali~·Psi; Gaıino9U· I 

Kasabı, Berhr.ri vardır . · ~ 

FİATLAR. MUTEDİI. .. DİR. . 1 
~ Tiren ücretleri yarı yarıya ~eıızilatlıdır • ~tJ 

iJ '(.~~~~--~~~· 

Yeni Mersin Basımevi - Mersin 

S ı 


