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Vur un Her Bölgesine Faydah Yağmurlar yağdı. 
ürün Durumu Anlaşlldı. Sopa ile öldürülen Zavallı 

Buğday fiyatlarını yükseltmek düşünülmüyor 
~- - -------- -··-~-

Şimdiki Durum Normalclır. Hükumet Müstahsilin Jı-1 enfaati 
Kadar müstehliki de Ayni Hassasiyetle Düşünüyor. 

J ANKARA, - Ziraat Bakan 
~~ı müsteşarı Atıf buğday va· 
ıı!eti hakkında şu izahatı ver· 
flıışu r : 

f «- Memleketin mahsul va 
'Yeti tebellilr etmiştir. Trak
Y~da ve Adana hnvalisinde fe
r;ıli mahsul elde edilmiştir. Sa· 
,
1 1 vilayetleri mahsulleri de 
erıa değildir. 

buğday stokları bulunduğuna 
gfüe, i terde daha yüksek fiyat 
la satmak üınidile malı topla-
m:ık tehlikeli bir iş olacıığı için 
buna cesaret edi1eceğine ihti- j 
mal veremdm. Çünkü müstah-

silin menfaati kadar, müsteh
likin de menfaatleri ayııi has
sasiyetle gözetilmektedir. 

Tekrar ediyorum, vaziyette 
bir fevkaladelik yoktur, vazi· 
yet tabiiğdir. » 

Kurahk korkusu kalmadı 
--- ---=-=--

Kurak bölgelere faydalı yağmurlar yağdı 
Orta Anadolu mıntakasınn Uzun znmandanberi Çuku- Gelen duyumlara göre bu 

~li~ce; yani Ankara, Konya, rovaya yağmur düşmemekte yerinde yağmurlar vilayetin ve 
il\ kıŞehi r, Sıvas ve Malatya Arpa ve Buğday ürünleri kur· Çukurovanm her tarafına düş· 
i/rı.takalarmda kışlık ekinler tutmuş olmakla beraber Pamuk· milş çifçinin yüzünü güldür-
p.~.1Se de, sulanmıyan yazlık !ardan büyiil< endişe edilmekte müştür . 
tı •rıter zayiata uğram1ştır. Bu· idi . Anadolud:rn gelen ,duyum-
~rıla beraber buralarda dn ge- Bir kaç gündenberi devam lardaıı şimdiye kadar kurak 
il\ rı seneye nisbetle nhnacak ednn fırtına evvelki gece fay- giden bölgelerde de havanın 
d:hs~ı yiizde elliden aşağıya 1 dah hir yağmurla neticelenmiş yağıştı olduğu anlaşılmaktadır. 

tırııyecekti r. pamuklarda tehlikeden kurtul- Yağmur duyumları Borsada da 
l~ Yoni mahsull\n çıkması ynk ınushıı· . tesirini göstermişti.!::_ 

a~,rn~ş olduğundan ve bu malı- • End-u··str·ııeşme Pla--nımız-
~ Ştrndi ki halde, her mahallin 
~lldine yetişebileceğinden bir 
"llrartan diğer taraflara iaşeye Kayseri fabrika~ının büyük kısını Bit.ti 
$j r~ıın için zahire nakledilme· . -- -
ği1~1.llldilik mevzuu bahis de- 1 Fabrikada 33 Bin iğ ve 1080 tezgah var. 
l'tı hr. GeJecek ilkbaharn doğ- 1 

h. er hangi bir mnhnlde höyle 
lr 1 

).ııh.8Ikıntı gürillerek olursn, 

1 
ltıırı'resi fazla olnn mmtakalar
eeı. ~tı yerlere yardım edile· 

~tır. 

'Buğday fiyatları 
~()r 'I'Urkiyede buğday riyalı 
tıtıırııaı olmak ve çifçiniıı zara 
~ll mucip olmamak için 6 - 7 

~i~~~t~n aşağı düşmemelidir. 
fllduğ'kı fiyatlar bu hudutlarda 
tll h· Undan Bakanlık bu husus 
g~r~ç bir müdahaleye JUzum 

l\ ernektedi r. 
~~k tıcak fiyatlar bu halle rdeıı I 
l~hl~r~ya çıkacak olursa, miis
'ilrıı ~ın 7.Urarma meydan ve-
at a emek için, Bakanlık Zira· 
'1tıd:~~ası silo ve antrepola-
ıi~et 1 stok buğdaylariyle va
fiyllte derhal miidahale ederek 
l!(ıkti : .. 110rmn 1 haddi ne indi re-

lı~ ~~~anh.k fiyatlarda nazım
"~ıtal nu ıfa için icap eden 
rırtll<ta ara. maliktir. Binnetice 
)oktu bı r buğday meselesi 

ij" Ve nlnuyacnklır. 
1111~,\gUnku fiyat çıkışına ge· 
~~ti~ .u cıkış bir spel<UHlsyon 
'tı \>es~ olamaz ve değildir, 
itı~t'ti alep arasındaki muva
~İ1irrı teıahur etmi ş hir iftı 

& . 
&nkanın elinde l{Qtliyetıı 

l,! n metre murabbaı yer kap
lamaktadır. Öteki kurağlarle 
heraber bütün fabrika enstal-

Beş yıllık endUstrileşme 

pHlnının yeritilmesine 1934 se · 
nesinde başlanmış ve bu pH\
nın LıUyUk unsurlarından biri 
olan J{ayseri komhinasmm te· 
meli , o yılın 20 Mnytsmda n· 
hhnıştı. 

lasyonunun kapladığı yer ise 
' 50 bin metre murnbbarndan 

fazladır. 

Şimdi fnbrika kurağının, 

ham ve ynpık maddelerle gereç 
dopolarmm. tulumba, onarım, 
su ve kaptaj dayrelerinin kar
şıt demir yolunun, yönetge ku· 
rağlarının ve lrnntinin yapıları 
bitmiş ve işletmiye nçılmıştır . 

Fahri kanın ana kısmı 33 

Fabrikanm Rusyadan ge· 
tirtilıniş olan makineleri yer
lerine konulmuş, santralın mon· 
tajı bitmiştir. İşletici kuvvet 
4500 kilovat enstale olup bu 
kuvveti 1500 ki lovathk Uç tur
bi n çıkarmaktadır . 

Fahrikada33,000iğ ve 1080 
tezgah vardır. 

İçel ilbaylığına \~0cı=····:···········0 ·············~.~ 
· • ISTANBULUN . 

~~~~~ . . 
İstanbul İl Bay n1ua· ~ ~ En Eski, en büyük ~ 
vini Rüknettin atan<lı : Gazetesi i • • • • • .. 

• 
İç işler Balrnnlığınca hn1.ır- i 

)anan ilhaylıklnr ve ilçe bay
lıklar arasındaki değişiklik ve 

yeniden atanına listesi yüksek 
lastikten geçmiştir.Ankaradan 
gPlf'n dnyumhıra göre llbayhk-
lar vı• İlı~e Bnylıklnr nrasmda • 

• 
epeyce d ·ğ i şiklik vardır. Ru : 

nrada içel İlbayhğınu istanlıul : 
• 

İlbay muavini RUknettin atan- : 
mlştır. Şimdiki İlbayımız H. : 

• 

Kurun ~ • 
Sayısını r> Kuruştan 
100 Paraya indirdi 

Yıllık Abonesi : 
750 kuruş 

• 

" " Her gün sahahları ~ 

8-10-12 Sayfa ; 
• 

ÇIK.AR i 
OKUYUNUZ 

• . 
• • Brl'k~ıın'ıın nereye atandığı ! 

• • o'° 
bal.kuıda bir duyum yoktur. o~ıoooou.uooo o-:::oQnııu .. .. . ... c~o 

5 KiŞi Bir Adamı cadde Ortasında 
Sopa ile Öldürdüler • 
----·----------

Ölenin İfadesi Alınamadı. Suçlular 
Yakalandı. Araştırma Devam Ediyor . 

Evvelki gün Mersinde tüy
ler ürpertici bir cinayet olmuş 
ve bir zavallı dayakla öldilrill
müştUr. Bu acıklı vak'a hakkın· 
da edindiğimiz bilgiyi yazıyo· 

1 
ruz: 

Tarsusun Sofular mahalle· 
sinde oturan 314 doğumlu Meh

met oğlu Mehmet bundan bi ı· 
müddet evvel Tarsuslu Malı· 
mudun bir kereste kaçakcılığı 

nı hilkumete haber vermiş bu 
yUzden araları açılmıştır. Ogiin
denberi Mehınede bir fenalık 
yapmak düşüncesiyle fırsat kol-
layan Mahmut kendi adamla· 
rından yeğeni Ali, Aziz oğln 

Ha8:rn, Melez Lutfi oğlu Muini, 
gbuşiş İbrahim oğlu İzzeti yn· 
mna alarak ~hıhınudıın tnkihine 
başlamışlar hastane C"addesi n • 
de yakahyarak bir sebep bulup 

çatın1~lar ve evvelce hazırladık 
ları sopa ile dövmiye başlamış
lurdu·. 

~tehınet dahn ilk sopalarla 
yc>re yıkılmış kafasından ve 

vlit' miuııun muhtelif yerlerin
den sopa ile çok ağır surette 
yaraladıktan sonra kaçmışlar· 

dır . 

Baygın bir halde yere seri
len Mehmet biraz soıırıı Dis
pansere götürülmüş ilk tedavi 
si yapılarak hastaneye kaldı

rılmışsa da başmdan aldığı ya
ra çok ağır olduğundan hiç bir 
ifade vermeden ölmilştür. 

Suçlular yakalanarak Adli · 
yeye verilmişlerdir. 

Cumhuriyet Miid<liuınumi

liğiıwe nraştırmnlnrn devam 
edilmektedir. 

italya ingiltere ile uyuşamıyor 
Eden M usol: ni ile Tt'\krar Gi) rii ş t.ü . 

ltalya Hükumeti llabeşistandaki İtalyanla
rın 1 O gün içinde çıkn.asını emretti . 

ANKARA, 27 (A.A) Romn· 
dan bildirildiğine göre ital)'H· 
nm Uluslar Kurumuna karşı 

dumınu ingilt<-!rC ile 2f> Ağııs
tosta yapılacak komısmnlurılırn 
sonra belli olar.aktır. 

lııgiltere itnlyanın l lahnşis 

tana karşı olan siynsnsmı Ulus 

lar Kurumu andlaşmasiyle ay
kırı hulmaktnd1r. Eğer İngi lterA 
meseleyi bu tarzda görmekte 
devam ederse İtalya 25 Ağus
tosta Cenevre'de huhınm1yn· 

caktır . 
İtalya hükumeti Habeşistan -

da hııhman ftalyanlara on ~ün 
içinde Habeş topraklarından 
t:ı kınalarını emret mi şt i r . 

ROMA, 27 (A.A) Eden Mu
s.,lini ile tekrar konuşmuştur. 

Remiğ bildiriğe göre bu 
konuşmalnrda Avrupa mesele
leriyle Habeş meselAsi eli' gil· 

rnşutmt\ştnr . 

HOMA, 26 (A.A) Batı hava 

andlaşmasını 3 Şubat bildiri
ğinde göz önünde tutulan işler 
le ilgili gören ltalya lngiliz r . 
nergesini kabul etmiyecl'ktir. 

10 I~ylt1lrle 
1 \~ştede turizın kon. 

gresi toplanacak 

--
Maeal' hiikfımetiniıı daveti 

üzerine hükumetimiz, 10 Ey
lOlde Peştede toplanacak olan 
Turizm kongresine iştirake 

karar vermiştir . 

Ilazırhklarda bulunmak il· 

zere tondra • İstanbul yolunu 
teftiş edecek bir heyet, iki gün 
evvel Londradan hareket et
miştir. Heyet lıu ayın 28 inei 
günU akşamı lstanbuln gelerek 
Pernpalas oteJine inecektir. 

Bu heyet, Deyli Meyl, Dey· 
li Ekspres, Deyli 1 lernl<l gaze· 
li~l~ri miiınessilleriyle otoınohi.!_ 
nsosyosyoııuııun Mnt bunt di
rektörü ve diğe!· iki fi1.adaıı 

milteşekkildi r . 

Turing Kulilp miidiir ve 
murahhas azası Şilkril AH ls
tanbula gelmiştir .' ~ 
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S11ryeniı1 iç cluruınt1 

Birinci teşrine kadar Surye ve Lübnan 
idnresinde değişiklik olmiyacak 

Vataniler Baş Ba~anm Seyahatini protesto ettiler 

Bryrut - - Şama gider· 
ktırı yolda şitor;ıdaki otPI 
de öğle ytınuı~i ~ i y .. n 
~ iice konıisP.r Do llarlt·I 
«Elveladi» ~azetrsi11iu ~J-• 
lıihine son şayialar hak. 

riye \'e Liilrnanda hiç .bir 
dPğişi klik ol mi ~·:ı ca ~ tı r. » 
Şam -- Ba~ bakan 'fa

<wddirı hl.' i~ilr valaııi par
ti hir la~~anrıame llf'Şr 

rlnıekl~ılir. Bu htı\'ıuına-. 
nwda - lwr ıa nıarı oldu
ğu Sur\'r11iıı VP- hudut ve . . 

krnda üııenıli diyevlr.rde 
hulu nmu..,lu r. Su ryetle 
hir ftıdPras,oıı knrulac.a. 

Prk iııliğiıultırı (İ~li~ lfilinden) 
. 

gı, Cumlıur haşkaıılığınm 

kaltlırıl:ıcağı. s;ı) la" nwc

lisinin dağııılarağı hak .. 
~ııula cıkaıı ~a\' İalar:ı • • • 

karsı dernisıir ki: 
~ . 

((-Çok rtıca eılt~rim şi ıu- ı 

eli lıu şa~· ialaran hiç biri
ne in:.uıma\ınıı. BPn \'a-. ~ 

kıııda fransaya gidi~o 
rll'H ve. birinci ltışriıı 

a~·ıuda döıu-'Ct>ğinL Üııii
nıiizdek i iic av ieinde sn-. . . 

idman ~1tırd11 

kayıkları 

Bu gün denize 
indiriliyor 

idman Yu nl 11 un n yapıl· 
makta oları fıta vekiklP

ri11in iıışaaıı bitmiş «'fiir•> 

kilirıin sorı boyası vurul

muş olup Cuma giinii 
su ya iuectık i'ıc er fıtasıda . . ~ 

cumartesi gıınu ~uya 

e 11 P-et• k lir . Kayık harı e rı i ıı 

iuşaatı !iknıal edilmiştir 

30 lıaziranda nu-rasirule 

dtıuiz kolu acıtacak fıta-• 
lar, kikler, suva cıkarak . . 
gö teriş ) arışla rı yapa-

cak ve Y fğirı k uırasıda 

yel~en gUsterişJtıri ya
pacaklı r. 

TOPRAKLARIMIZA A'J1EŞ 

VE ZEHİR SAÇACAK UÇAK

I..ARI KlSKIVRAK BAÖLlY A

BİLMEK iÇİN EN AZ 500..
UÇAÖIMiZ OLMALIDIR. 

hıdı..: .-ılilnwkılr vr. haş 
lıaı..anırı hu Sl'\'c.tlıalirıin 

Sun~, .. ~a\t' llH'~f'U hir . . . . .. 
i ı ları~ ~ı·~liııt- bağlamakla 

ilgili olıl,ığuııu, halbuki 
TtJCt>clıliu hic hir vakıl 
Su rh·e~ P- len~sil edemi-. . 
yecrği, hu sı·yahali n ni
ha.\'t>l lıir lrnka11m husu
si SP \'a lı:ı ti ııclt~n hask a hi r . . 
ş~y olmadığı ~ azıluıakda 
\'e lıu gicl iş fH OlP~lo edil
nwk ted i ı·. 

Cellad G6lü kuru
tuluyor 

lzuıir - Torhalııla Cel-
• l:'td gi\liirıiiıı ~tıl'ulıılnı:ı~ı 

ılıwa m f'lnı•· ~ ı~ıl i r. K u

~ a elası i ıc .. si ıı ılı• ti •~ıı iz 
• • 
kenar111ch11ı açılm;•ğa baş-

lara:ın ~O ~ilo:ıwtıelik aua 
.kaııalılan şimdi~· e kadar 
lic kilonıPtf'•• \'e 'akın bir . . . 
kısmı hituıi~lir. Bu ka
ııal t•lli nıetrH ~erıişliğin

ıl~ l G nwtr·t~ ılttriııliAin 

ti •· ti i r. K a ıı a l 111 d .. ri n l ı k. • 
lef'irıcltrn sular fışkırnı.tk
ladır. K:ıııcılırı acınuıula 

• 
ılörl P,l3k ava tür nw k inesi 
çalıştırılm:-tkladır. iki ma. 
kinist kullanmak surt'lilr 
bu ıaıa ki ıwleri 11 gii rıdt-1 i k 

ça hşnıas ı ~·i nui saalli r. 

· Orarılandı~ır~a gör~ gö 
lün kurulma ışi brlirilt>n 
zanıilu ici11de hitirilrcek . • 
tir. Onun icin, hir \ıllı~ . " 
siirerıiu uzalllması için 
Baymdırhk Bı•k:wlığrna 

haş ,·nrulma~ı ihtimali 

vardır. Üstrraci daim iic • 
ek ska vatöı· ısnıa rla mışur. 
Bunlar da geldikten soıı -

ra yedi makioa gectıli 

giimiiizlü kazıya dP.vam 
ed+>cPk tir. 

Yugoslavyanın J)ış siyasası 

değişmiyecek 
-1 Her Gün Beş Kelime 

35 ---

Helgral 26 (:\.A) - Yugoslavya baş bakanı ye 
ııi hi'aklinwli11 biilün fırkalara dayaıHlağım ve geç~n iç 
siyasa buhranının, Yugosla V) ~uun şi nıdiye kadar 
glillüğli diş siyasa üzeriıule bir etkisi olnıiyacağım 
ve Yugoslavyamn dostluklarına VP b:ığhlı~larma 

Dil kıla vu1.u komisyo· 
nunun gönd~rtliği listed~•• 
ok urlarmnza her giin be· 

şer kelime suunyoruz • 
Lisletle cıkan üz Tiid cA • • 

sadık kalacağını söylemiştir. 

Fıransız, Alman G6rüşmeleri çıkmaza 
Saplandı 

Hrrlirı 2? (A.A) - n~rliıuleki Fransız Alman te-
cim görüşı.u~leri lıi r çık nHl1.a sa plannuştır Fra nstı 
~alkuru hu ~iirı lwrliıul~11 pari~P. tlünnıiiştiir. 

KüçfJk Anlaşma konseyi işleri gözden 
geçirildi 

Biikl'eŞ 27 (.\.A) - Bükr~şle toplauau küçük 
:ualasma konS~V İ Leci ıu, ()emiryolları \'~ bir cok . .., .. . 
nwseı .. ıeri gözden ~ .. çirmiş n~ Balkan anlaşnaa~ı 
•levl~llPrİlf-l hir (lOSla hirliği .\'allmak icin t~clhirltır 
almıştır. 

Gırit Ayaklaınasıı1clan 
korktılııyor 

Hakumet yerinde tedbirler aldı. üniver
sitesiyle cumhuriyeti koruma birliti 

kurdular 

·\li rıaıla n hi lıli rili \o r : • 
Biritl aıla~ıw\a hiıı-

lt~re~ verli nu•unıra vol 
w • 

verilmesi hiikt'ımel alPY-
hiııe şidtlelli hir kııgmlık 

u ~·a ndırmıştır. Giridıle 
:ıyaklanma olıuasmdan 
koı·k uluyor. illik unıet ilı. 
ti~al teclllirlt-ri almıştır. 

B11nda11 lw~la ;\lina • 
fıuiversilPSİıw ıle,·am e
ılPn cumhurivetei taleb~ . ~ 

arasırııla me\'Ctıl allı mu

hil ~· una11i~ta11da kralllğm 
ytınidt'u kurulmasına ~ı 
birliğiyle karşı koymak 
icin aralar11ula birl~şik 
• 

kurul teşkil etmişlerclir. 

Liman firketinin Şile 1 Ôzel Muhasebe Ji .. 
Romorkörü bugün \ rekt6rü teltifden 

geliyor döndü 
Öıel ~luhasebe direk-

Bir mtidtlel e\·vel Li- ıfirtinıiiz 1.-ruail Hakkı 

man Sirkelirıin istanhul-
~ 

tla yeni yaptırdığı nıa

vanaları g~lil'l11ek üzer~ 
Liman şirketinin Şilt
«Kurt C.,pP» ronıorkörii 

h~tarıhula gitmişti. 

lstanbuldaıı heş 1t1\j \ '

na hağhıyıp s~ura )'Prim~ 
nııktarı kafi ~.erPsle ~ iik
lemiştir. 

Hu ma vnala rcla n ik i~i 

\'arduucı vel~Prıliıtir. Fi. . . 
nikP.rlerı hare~tıl elliği 

Mut. CJ\ilııar, A uamur, 
Silifke öztıl muhasc·lu~ 

l•·ı·irnle IPflişdt• bultı•ıara~ 

t•vvelki gün şarmıııa 

dfüı nı lişıl tir. 
(~ürcliiklt· ri rıok!'aııları 

lıir rapor il~ ilbaylağa 

llil,lirn,işıiı · . 

Bir Vapurun Vinci 
kırıldı 

Evvelki giin limau11u11.a 
ı;e .. len lleniz yolları vapu
ı·u limanımız acıklarında • 
fırtanaya lnlulmuş ve 

k•·li mPleri n osma 11lıcaları 
ba111lı11 !'onra gaıP.t .. miııh' 
kulla m 1 mı,. aca k ll ı·. 

ı - Aı.m - Dölen 
Azmetmek - llöltınmek 
Örıwkleı· : t - 1 iirk 

ha vaswuı gii vtmİiğiui ~ağ 
l1t1u a~a tini ~ıuli k. 

2 - ()üh·n n~ dura ba~ · 
hca ~U\'\' ~tlertlt•rnlir. (se
hal , Oura) 
~ - llania - Eug.-1 .. 
llani • t •o~ .. 
Ör n .. k 1 e ı· : l - Y u r l sav .. 

ga~ı iŞlt!riude üniimiiıe 
çıkan hiiliin en~elh~ri 
yıkarız. 

2 - Eğrr hir öngtHıİZ 
ol maıoi\a \' a rm h:a na ~el-. . 
m~uizi ric~a eılt>rim. 

:~ -·· Yur' ~n,·ga~ınıl:ı 
ıw t> ııgt' 1, rw Hng~ el İll

lt> ri1: 
:ı - ~lahrPe l _ Cıkıl . . 
Örıw~ ler : ı - Bu ma

im cıkıu n~r~~iciiı·' 
• 

~ - .\luıaıı piyasas~ 
mallarımıı iciu ~n ,,~·ı .. 
siiriitlercleıı biri olnuışlur. 

4 - Naili n~t, Mazhari-

ytıl - Ergi 
Öruek : Sizinl~ konuş· 

mak berıim en sert'~i • 
~rgiler,lenılir. 

5 - - Mt><~ra . l _ VaLa~ 
2 - Akt•~1 

Ürnt-~ ı~r : ı _ Nehir 
yalağıııı lc•nıiılt>ıur~. 
~ - Yağmur ~uıe1rı 

için akağı yaıuuak. 

Not : Gazetemize göode· 
rilecek yazılarda bu kelelll'' 

•• lerin Oımanlıcaları kullanıllll 
mıını rica ederiz. _ ____,/ 

• 
Garden Partı 

ll' Ulusal t•konoıui \'t• ~1r 
t
. ,. 

rrnı kurnnıuHuıı h~le• 1 ~ 
bağçesimle ayın ~ 9 uuc•: 
cumarlt·~i ·giinii , ... rp,r.tt~ 

l . ' - · ı ·ı 11' gar• ~oparıı w~ç~ ı ~ • r 
laşıla madığ11uta 11 (;uk1

' 
·~· O"a ,·azla~ haiic~siıute ~ • ". ıf· 

rilmtısi k a r:ırlttşlı rıl nıışt 1 

hilclirilen şileuin im gii n 
limanımıza gelmtısi bek. 
lenmektedir. 

'inclerden bazıları sakal· 
• • 

Hağçeuin (lekorasyorı ~, 
t~rtibatı icin a\Tıccı lJI ı~ nmiş olup li~anımızda 

tamir edilmiştir. 

• • 
~omite çalışmakıadır. 
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Mersin ! 
Piyasası 

i l l H 
Mersin liman işleri inhisarı 

D. D. Yolları Adana işletme 
müfettişliğinden : 

--.... .............. _. 
K .(;. 

ıı,, flllt~., k~Jlf't'Jıo 
';J llf 
l\:ı pıı uıa lı 
fiozacı parla~ı 
lnıı .. t;illidi 
\ .. ,.,, il 

Sıı~t.1111 
~"' a s 11 l ,, :ı 
Notıeır' 
~ .. rc.•iuu~~ 
kuş \'~111i 
~ 111H. cları 
ç .. hik 

Ac·ı c~k ıı·cl .. k ıc·ı 
"' • l 

'oz s~k•1r 
1\ alı~ .. 
Nişatlı r 
Ça,· 
~a·ı a ,. 

Bataa.r 
Arııa .\ ua.tol 

,, n·rli I• . • 
lrira •. c l 
avdar ... 

''ıı~•lı Şe.kt' 
"' la 

K. 
f>O 
48 
47 
-!S 

J ~ 

12 
5 

s. 

U) 

9 -8 ,n 
,.. 
' 

ö,50 
6 50 

36 

29 
97 ,5 

16 
2 ~f> -250 

Hl O 

1h 
.~-,öO 

R 
15,f> 
., -

.. • )) Çil valı 
1111K•la ,. Y tlrl i 
ti,, . 

•orı r ozu 
a,25 

Saı 
•u •ısa f ı z~ ~· l i u \'. 

75 

25 50 
23 - ' ikinci 

ısır cları 
~:ırı.. l ·· ı 1 " Hl t~r 

2-35, 
~5-86 

'•c~ K it . ~p~k 25 
"'*' ~ lfl )) ı ., 5 
11~ir 

... t 

'Odt-11111 

:? 87,f> 
\' 
'•hır Cukuro 

• 
'' .\ rıaclol 3,5 

----·-~ 

Borsa T alğraflan 
-·...., 
lslanbul 'I' .. 

•ırk altuuu . 
ıst,. rl i" 

941 

ti'!J-50 

79 75 

12 - 03 

holar 

~'ra ıı k 

tir~ 1 ~ 9 - 6975 

~ ..... -
l ( N I Mf-RS-IN-
~Üshası 5 kuruştur 
~bOQe) 
ş.._.tı' Türkiyt Hariç 
~- için için 

'"'"'lik 1 1200 Kr. 2000 Kr. 
"''• (j ·~lık 600 

~/- ;ı~lık 300 
ır •tı 

~-- •k loo ~·okıur 

looo 

500 

Türk Anonim Şirketinden: 
ŞirkP-l çeknw ''"' lHŞınıa v<1sılalari ihtiyacı için 

aşağıda flVSHfı ve ruikdari yazıh en iyi ciusd~ra halat 
alınacaktır . VrrmPk i~ı ··~· ,.rılt>ri n 10 - 1 -935 tarihin~ 
kadar ı.ekJiflrı·iui ,.,. fı\"\ıtlaı·ıru Sirket Salın alma ~o 

• ı. 

MERSİN İstasyonunda Yeni anbaru bitişik bölmelerden 
1 ve 2 numaralı ANTREPO bölmelPrf senelik muh ·1mmeı1 
bedeli /cart 360 lira lzesabile ve .1 sene ımiddelle kiraya llt'

rllmek üzere ,zçık artırmaya konmuştur . 
Artırma Temmuzun 15 inci Pazartesi gtinı1 saat 10 dıı 

ADANA da işle/m ı~ mc~fetllşllglnde yapılacaktır . 
Şartnamesi Mersin istasyon mıidt1tUiytindc ııe l.slelme 

müfettişliğinde komlsyo!lda parasi: görülebilir . mis~ oııu na 
olunur. 

bil Jirıurlt>ı·i ,.,. niimuue vtırru~leri ilan 

2 lto:la 4 1/2 

2 1/2 

6, 

Burg.ıl:ılık sap:uıltk halat 400 ~ilo 
İsteklilerin 2490 numaralı lrnmrn macibince vesaiki la · 

zlme ve yıizde 7,5 Jıesabf/e 81 l'ra sa!ilamlık akçaslle for/
hi me:kıir<fa ADA.NA da isle.ime mtifdliş/iğlne ım1r11r<1 l/ları. 

'28-S-8-T:i 
4 

4 

6 
2 

)) ı> El iııc.-~i 280 >l 

2 

)) 

)) 

)) 

J) 

5. 
3. 
1. 1/2 

>ı c ..... içiıı 
) 1 1) 1) 

)) 

1) El i tı(W~İ 

1 l A H 

Mersin Ticaret ve Sanayi Odasından · 

1520 1) 

1560 )) 

140 )) 

50 1) 

3950 

Oılaıııızda ft>vkaladt' sııııfla \'P licart•l ~icili11in 231 
uuıuar:t!'iıuıltt Ziraat Banka~ı ,\lersi11 ŞuhP.sİ ii11va111 ıi 
carisil.- \' ~ B:lnka işlt~rile meşğ11I hul.uıduğu k<ı ~ ıtlı ,.~ 
miist>t•c .. ı lml una 11 mii~sseseııin 4-5-935 larihilt' \'t-r
tlikleri () , Jiiııç para vtırıue he)·aıınamPsinde Banka 
muaruelf•t111da icra edeceği ik_raıat \''e i:oıkonrolarda i~ 
lifa P.clt•cPği azami yiiı·I~ 12 faiz ltadtliui t~sh;l ~,· ı~
miş olıl11ğurıda11 2279 rıuruaralı kanunurı altk:l1111na tP\'
fıkan 22 - 6 - 934 larihirnl~ 231 numarah ~i~illt>rintı 
kay11 \'t~ tes••il P.clilıliği il:ln olunur 

i l j H 
Is/ahiye Askeri Satın Alma 

komisyonu bafkanlığından: 
ı --isl:\hi~· e tlağ alayılP- hağla kılalarrn döı·t aylık 

Ek nwk ilıti )' aeı ka pall Zil r(la leahhliıle bağlanacaktır. 
2 - lhal .. 12 T~mmuz 935 CıuuartP~i ~irnii saat on 

ht>Şd~ lslahiyH ~aııra .\ima konıi~yo111111tla yapılacJklır 
3 - Talipler şarlnam~~·i h~r giin komisyoıulan o

~uyabilirler . 
• 

4 · ~luvakkat lemioal nıiktları ( 1012) lira t-llı ku
ruştur . 

5 - -Teklif ruek lu pları 11ilıa yel ihale 
saat evvel~ kadar makbuz mukabilirnle 

saati11de11 IJir 
komisyona VP- · 

28-1-4 - 9 riln~iş olmalutır . 

1 l j N 
Alay Satm Alma Komisyoun Riyasetinden: 

1 - .\lay111 SığırHti muka\'t--h~siuiu f•·shi doJa~·ısilt' 
eski 111u~avt--l~de~i nıiklaraclau g~riye kalau (8000) 
kilo sığır eli pazarlık su ı·~ti 1 t! a lıuaca k tir . U u
ha m meu fiyat on dört kuruştur. Mıl\·akkat lemi· 
ııal s.-ksru döıt liradır . 

2 -- P.ızarlık 13 Temnrnz 935 Cıımart..,~i giinii ~aal Jo 

4 
ela K ışlaıla ~'a ıulaca ~ tır . 
~ ırl11an1td~r satrn etlmaıhulır. Fazla hilği şarına 
nlt'ltırcleıı ögr~uilir. İsttı~liler hıı s tala kadar Kıs-

• 
lada hu lo nıııalaı·ı lfızı ıudır· . 28-1-4 - 9 

1 l A N 
Mersin Kibrit Acentasmdan ; 
KihritlPr 1 Tt•ıunrnz 1935 tarihinclerı itıhar~n hii ·· 

~ ii~ ~ulu 50 t'lli para kfü.~i'ık luıu 40 kır~ ıuu·a~· a 
~.ıld •. c•.ı\ıır . 

El l ı· ri ıııle Ki hriı. hu 1u11a 111a1·111 2 9 11 azi ra n akşam 
saat 17 .' ~ kadar .\lersiu Ticartll Ba11kas1na iatl~ etme
ı~ri laıınuhr. Bu 'aritrn kadar e·ll~rinelt•ki Kihrith~ri 
lfslim ed .. nlerP 1 O ner para fark geri v~rilecek hu 

8 l T 
Mersin Şarbaylığm~an , 

l\i nahu·rn kapı I arı iizeri ıtt· Bt• I t•d i \'t' la rafında ıı 

~·azıhuı rıumaralaran hir kısnıı lıo\'cı1tnıak suı'Plİltl 
\·~ ~· :. ha~~a s .. ı,..plt'rle !ı'ili11ip hozıılduğu ~Ü' iilmii
Şlİlr .' azıl ııı~ 1111mar·aları ~ilt-111 \'t'Y:t hoza ıılar \'e 

oıurctu,ıu hiıt:l ııumar:.~ız kaldıgı lıaldl' l't>lt>ıliyt>~t' 

ha ht'r \'t'f'IHP \'PUi tırdt'u ntı ma ra 1 anı a ı a 1 i ıua l rıa nu·~ ini 11 . 
38 irıci matlclt>si gerPgirtt'e 'u·~ lira 1la11 dli l ı r.aya 

kaclar para cttzası alrnac.ıgııı l.ın hu ee1,a~· a çarpıl. 

mamak içiıı oturduğu hiııalar rııım:ar:ısız olaular_"rn 
hP-uıeu ltt·le(Iİ\·~ve lwhtw Vt>l'111Pl~ri v~ vaıılmı~ olau . .. . . 
raunı:tralarrn silinip hoıulmaıu:ı:-;ı vt• lıo1.olmuş olaıı-

lann g~raP. cliitf'lliluıt'~İ lıilit olıını.ı· . 

İ L j N 

Mersin Askeri Satm Alma Komisyonun~an ; 
l - · . \ 1 a \' 111 h i r s t- r w 1 i k ılı l İ\ acı n 1 a n o ı ı hı 11 i k i v ii z k i -. . . 

in kuru fasuh·a :ıeık t•ksiltmeyı~ koııulclu t~k~ılt-. . . 
m•· lu~lacla 13 hnzira11 93:.. c~umarlt'Sİ gi'lııii s · ıaı 

11 clt' ~·apıla•·a~ıır. 

2 -- Muhanımt!n frnı St>~İ'l ~ıırtı ~tur . Mıı,·.ı~~ ııl lt-111i 

nal alıruış iki liradır. 

3- lsl~klil.-rd~ k:rnırni ika!ıu·ı~alı , .. ~ika~ı hıılıı
nacaklır. 

4 - istt>klilt>rden fazla hilği ögrt~rıuıt·k 
da salm alma · ~om!'i ~ 011u1ıcla 

İ~lt·ymılt'r kışla

sa rtııa m~ 1 t• relen . 
öğrt-'ne bilirl~r·. 

5 -lsı~klil~r mua~· ~· ·~n s:ı:ııt:ı ~ışlacla hnlu11111:ılıılırl:ır. 
2R - 3-5 - 9 

i l A N 

Kibrit ve ~akmak Taş lan Tarsus Acantasmdan ; 
2 Temuz ~35 giiul .. rindt~ıt iti~tart~rı lıiiyiik kulu 

Kibrill~ri .. ili para~·a kiiçiik kutH kihrılh~r kırk pa ~ 
raya saı ılac.a k lır. pera kf\nf..-ci ı~r ... ıı~ri nılP. buluna 11 

Kihrıtlt~ri 29 haziran 935 akşamına kaclaı· acarıl:ı~ 

lığımıza iad~ l'fmel~ri Vt> hu larihılP-11 ~orıı·a \'aki ola .. 
cak nıiiracaat. vtı i'iraıları kalıul olurıma\'ac.ı~ı ilftu . . 
olun 11 r. 

l\ihril , ... C:ıkıuak SirkPtİ 
• • 

Tar~u~ .\raıııalıA r 

llomıırlu oğlu 'l\dıir 

Satlık Arsa 
M~r. in hPl~dİ\'~ hahCt'Sİ eivar11ufa. kili~P- \'nmrula . . . 

yeui yapılan hiualara mullasıl hiııa, ~U'JHH'lmarı \e 

sairft yaptırmaya .-lverişli ursalar af•Ple saılıkd11·. 

tı i~çnıit sayılar 20 K. 
t t:ı r i lı t ·· rı sonra müracaatlar kabul edilmi yec~klir. .. 

Al111a~ isteyenl~rin giiz~ı palasla .A.nlu \'an ArsPıae 
mür<.1caat etmeleri , :, - 5 
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1 l A H 
Mersin As~ari Satm alma Komisyonu Riyasetinden: 

~~~~~~~~~~~ı=ııcaootıHı~~ 

~ çifte han Kaphcası Açlldı fl 1-.\l:l\ıu hir srneli'-. ilıth 'J c!ı olan 8-100 kilo 11ohul 
ı\t;ık .-.ksilluwye korıultlu. Eksiltme Kışlada J 3 
'ft·muz 935 Cuuıarlrsi giiııli saat 9 tla ~ apılacaklır. • 

2-~uhammt•n fial ht•ş kuruş 30 sarıtiııulir. ~luv:ık

Eğer Romatizma, Siyatik, kara ciğer, Böbrek kumları, 
mesane taşları ağrılarıle muztaripseniz vakit geçmeden 

kat lenıirıal 34 liraılır. 
3- lstrkliler de kaııurıi ika111Pl~ah vflsikası buluna-. ' 

cakllr. 
4- -lst ... k lilrrch~n fozla hi lgi öğrPnnwl isi e y•·11 I ıır alay 

Satın alma komis~·oııu rııla ki ~a rl ııanwffınlc•ıı öğr~

llt' bilirler. 
5-l Slfk lilN'İfl llHHl\' \ .... !'Hatla konıİSYOIHla h:ılu lı -. . . 

maları laz11udır. /8 -3 5 9 

Tarsus icra memurluğundan · 
no: ~::Sf>ıtfJ .\1i~1 il,.. 

No. Turihi Ci ıı~i ll. 
303~00 

ll[f)UDU 

Kiynu-ıti 

lira ı 000 68 T.eV\'el B29 haııP. 

69 
" 

Şarkaıı ba~· Osrnarı ltaıu• . .,i garheu 
Faluıa vc• Siile~· nı,uı ve miişltır~k cfim 
h~ kapusu ~i uaalPrı tlıkçi katli r hissası 

cerıuberı gii~iik ZPdrlt.ıı· arsa~ı 

fı i rı si )1 i k t a n .\1. 

lıaııe 45480 
HlJDlJIH' 

Şarkan hay Ali lı ı1wsi \'t' havlusu 
garhı·u ıllt'Jııu•HI çavuş şinıalPrı hafıza 

Kızı hauesi c~tıuulwrı kii<~iik zaılf~l••r 
arsa!iiı. 

Alacaklı: flpzirwi uıa!i~· .. ~·· 
Horclu : Caıa~h M. llacwr. . ' 

}'okanda lıud11d11 ve evsufı yu:llı /ıanclet t1çıli artır· 

maya /ionmuş olup şartname 1-7-935 lar/lılnde11 itibaren 
dairemizde her kes g6rcb/ler.e{ji gll>i 31 - 7·-935 tarihi

ne mıiso.<lif çarşamba gı'imi saat 11 de açık Artırma ile sall
/acaktu· . artırma bedeli mıdıammer: kl!fmetitlf 11 yüzde 
75 nl bulmadı5jt takdirde son arltraııuı tcah/u'idti baki 
kalmak şarlllc 16-8-935 larllıi111· mti.~ııdlf perşembe 
gıimi saal 1 1 tir daircmizdt• yap;/aca/.· olırn arllın1uı 

gayri me11k11l en ço/ı· arlırwrn ilmi<' edifrce!iiudl'n lıtfı'plain 
nmhamme11 lay11u•l/11l11 yti:de '7,5 uisl>elt'wle pry okçası 
veya milli l>ir bnnkar1111 lcmlwıl ml'frlub111111 lrnmi/ l>ıtlun
maları ldzwıdtr . 

2004 numaralı icra ifltis ktuıw11mıw ı 26 rncı 
maddesi dördüncü fıkras11w lt•1Jfikan 1'11 !Jll!Jrl menk11l üzc
rlrı<le lpolck/l alacaklılar ifr di!icr l>lr alcikadaramn "" 
lrllfa Jıakkı sa/ılple.rlnln 1111 lıaklar1111 ,,,. ll11s11sile ful: vr. 
masarlfe dair olan iddialarım ll<ln larllllnıle11 ll/baren 
yirmi gün içinde euraln mlisbilelerilc bildirmeleri aksi 
takdirde Tapu sicilinde sabll olmadıkça salış bedeli pay
/a~masından mahrllm lwlacal:ları dlıetle alukudaranm işbu 
madde fıkrasrna göre Jwrekel etmeleri ue dalı11 fa:la ma
lıimal almak isleyenlerin larsus icra ı/alresi11e müracaatları 

lldn olu.nur. 

Mersin Asliye Hukuk mahkemasin~an ; 
Mersinin Kiremithane mahallesinden Esal karası 

Fatma tarafuıdan kocası es~ i Mersin istas,·ori mlidiirü .. 
Esal ale~·hi11e açılan ihLar davasımrı icı·a kılımıu clu
ruşrnası sonuuda nıiiddei alp,~· lı Es3dm iiç srrıe eyvrl 
karısı miiddeiy~~·i lt'rk etl~rtık iiç çor.uguil•• hirlikl•~ 
b~lli olmayan hir yt~r·~ gittigi \'e o larihtenheri ka
rısına bakıuadığı ve evine dfürnwdiği ve ikanu·ıg~\hı · 
mu meçlıu_l bulurnluğn yeminftı,.~dirılenen şahitlerin ka
uaal verici şehadetlerilP. sahil oltluğundau Tiirk m~

.ı~ni karıurıun ı:i2 iuc~i mnılıltısin~ tevfikan miidcld 
ttleyla Esadırı hir ay zarfında müşterek haırnye dön
mesinin ihtarına temyizi ~abil olmak iizere 8-6 935 
tarihirule karar verilmiş olduğundan iJAn tarihinden iti· 
bar~rı on IH'Ş tciin İ'{intlP. ltımyiz etmedi~i surette hiik. 
ıniiu i~li~·ıhi kali~·et Ptmiş bulunacağı ilAn oluııur . 

Çifte han kaplıcasına koşunuz . 

IÇ;ip:;:~H:N"ai(A;.e~eı'C~a:.aN~, 
~ Sr.ıli\'t~ ile grlt·n hir co~ kliıiiı·iinılc~r viirİİ\'Prt~k ılürıuıiislt,rdir. 11~1· ııH . . . . . . 

kadar· Ft>rıllfHt kahili iz:ılı ıltığilse tlP. SPllPIPl'Ct' w~ıw olıuanıış hal'.I ~aılmlarm 

15 20 giinliik h:w~rnları ~oıu·a hamilt~ kalılı~ları gfil'l°ılmiişıiir . 

Çifte Han Kaphcasının 
Radyo aktifidesi dünyada mevcut bütün kaplıcalardan 

daha yüksektir . 

Çİt=TI: AN l(l'PLICASINDA 

Ülc•le hir nrnlhah ih~vt~ etlilıui~, Otd clalailiıult~ \'trnıek hişirnı~k 

dil miştiı·. 

E~hcthı i:ı;tiralıa& uıiikı•ııınıt>ldir.Loka11ıası, FıU"urııı, Bakkali.H!Sİ, Gazinosu• 
Kasa hı, Berlu~ri va l'dır . · 

FİA TLAR 1\1.IUTEDİLDİR. . 

{@ Tiren ücretleri yarı yarıya tenzi/dtlıdır . 

. ~~~~~~~~~~~~B~~~~-~~· 
•••·:·•·:·••••·•••·:·ı • • 
: Yeni Mersin Mat~aası : • • : mücellit hanesi : 
• Eskinıiş, parçaları- • 
: nıı~, r.~r~u.ıı~ kitapla- : 
• nııızı i~~ varaıııaz ti~-• 
: ) •~ atnı.ay;ııız. hirgiiıı : 
• sizt~ l:lzım olur. l\il:ıp • 
•ı lf ı ····:· • aruıızı, c .- t . .-ır c~rııı:·r.ı, • 
• uıiicelliı lıa11P.111i1~ ~fiıı-• .... . . 
• ıler·irıiz. • 
• il . k" • • t'f' ııc•vı ıtap ve• 
: tl~flt>rler şık, zarif· nıe: 1 

• lira \\ k ullaııı~lı ola - •, 
•> . . l . • •ı 
• ra 1\ c~ll e111 r. • ;•••···········. 
• • ı 

SAGLIK. 
ECZANESİ 

i Mersin Gümrük Civann~adu 

lıhbıy••, Yerli vt• A' -

rup:ı nıiistalazPratı hu
lurıur . 

Yurtdaş \ 
Onpara harcarken 

b ·ı k. . b. . 1 
ı e ımın ce ıne gıt· 
fiğini düfün : 

11illi i~li~al v~· 

la sa rru f CP-IUİ yeı İ 

i L 1 N 
Belenkeşlik Köyü Mu~tarhğmdan · 

Bilarık,.~lı~ kihiiıufc~ ~·apılan i.~i kal \'tı 8 od;.ılı 
mınlaka pa11~i) oııu1111n nıar:uığoz i~lt>ri 15 güu uaiH .. 
cttıılt~ nıiimık:ısa~·a ~orıulnıuştur. İsl4~kli ol:uılarm şarl
ııanu~~·i giirrııt·~ \'t~ ihale~•· iştiruk tjlraıt>k iizn~ JO Teuı
uıuz 935 Çal'~aıııha glinii B..-leııkt>şlik kfi~ ii mtlhlarlığı" 
ıı:ı 11ıiir:ı(•anı t'lıııt·lt>ri ih\n olunur. 25 - 28--3-4 

Mersin Sufü Hukuk Hakimliğinden : 
lJtırsiııiıı h;ılac•· mcıhallc·~ind•·ıı ~..!im birdin taaı•ı 

Ünu·r Lutfi fahrik;ısı ci\'arındaki ;ılıırda oturan Niµ' 
ılt·li llıısa oğlu ~lusa ale~ lai11t .. açdığı •. lcwak ılavasH• 111 

. " 
yapıla11 nıulıakenıesimle uıii<lılı•i alt~.' ilin mahalli ~1ıı 
nıtıl \' t~ ikarııt'lg~h11ıırı lt~lli olnıfldığıncl:ın ~azılan ela' 
v t.ı l i y •~ h i 1 a ı c • h 1 iğ i a de t• ıl i 1 m i ~ ,. t~ it· h 1 i g a l m i I;) n t• n i ~~ ~ 
ra~ırıa karar verilert'k mn~•·nwsi 15 lP1111uuı 935 gıı 

uiirıe ra~tlayarı Pazal'lf'Sİ ~iirıii ~aal s zt• hıra~ıl11 11.~ 
olduğuııtlaıı o giiıı Uliıhkt1 U1t'~~ g• lıut,~i vt·~a hir ve~' 
göııclernıP~i ak~i Laktirtle nıultakP-nu•nin gıyahııda ~&1"' 
pılaeağı htt~u~;ı usulıı m:ılıkenıelPri ~a111111u11u11 J41' 

· · ı ı ı · ı ·· • .. ı · r k ·,ı ,\ '' 142 "' 1"3 ı cı UliH c •· t•rı 1111\llıtı t~rın~ ltn ı · arı ' 
oluııur . 

1 Her Nevi Fotoğraf 
REH Kli 1 Kılişol~ri \ REHKSiZ 

1 
Lastik ve Madeni 

1 MOHOR Ye BASLI k UR 1 

Basımevimizde yapılmaktadır. 
Kristal,. S:ı~, Hronz v~ yağh boya ı~vl:alar 

herkesin k~~~sirıP. u~ğun Şt>kİlll~ yHpılır. 
lllllllDllUlllllll~~~.IJR! .. AdJ~Dtl 

Yeni Mersin Basımevi - Mersin 


