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Hafta Tatili Başladı. Din Kıhğı, Kumar kalktı . 
ltava tehlikesini 
8Uenıer .. 

l"k Varlığımıza pusu kuran teh
~· eleri zamanında sezen ve ha· 

1katıarın korkunçluğu karşı-
8111da sinmeyi değil, hnykıra
l'ak ileri atılmııyı kendisine 
llJan tammış olan İnlinil kah
irrıanı, T:rk Hava Kurumu 
~ruıtaymı açarken göklerden 
b •1nı11.a yağacak ateş ve zehir 
~ lllutıarınıı knrşı durmak için 
l lltırlıkJarımızm çok cılız oldu
Vllnu buton ulusa haber verdi. 
ll e .bu ınemlekette yuvakurarak 
y eliiı yetiştiren, bu topraklarda 
y 8Şanınnın zevkini tadan butün 
Utddaşln ra yeni bir ç:ıhşmn 

YoJu g·· t .• os erdı: ,,,, 
1 . varlı'klı olan her tilrk, gök-
erınıı·z . . "ğ ı . . . b 

9• • ıçın, cı er.erımızın e-
ltıi olan hamız için her yıl en 

llz 20 Ji ra verecek.,, 

,1 Göğ.sUnden kurşun yarası 
ltı nıış Yığitsiz tek bir SO)"U bu
l .rırnıyan tUrk ulusundan yurd 
Çın v ı " . 
İÇi ' • ar ıgınmmı Lkorunması 
\ı tı Şın1diye kadar ne istedi de 
tı~~nı_ekten çekindi? tşte in5-
ı- nUn bUtun ufuklarda yankı
ıt_r uyandıran sesine dört yan-
'4Ql} •• 
~A gur cevaplar geliyor : 
qzır11 .. 

liri Artık güvenerek bekliyebi
~117.. luönU'nlin sesi biltün va· 
he/ baştan başa dolaşacak ve 
~ere Çatının altında haşhaşa 
~t n vatan çocukları bu ulusal 
bir ırıya koşmakta gecikmeyi 
'a\' suç sayacaklar. Erkinlik 
~\'~~1 gUnlel'ine biı·az başımızı 
nı ~rırsek bunun böyle olacağı
llıeğ avrıyabiJmek için dUşün-

~ IUzum olmadığını anlarız. 
)U~ Ütün Hlrk aydınları, bu bil
)ot ~vayı kavrıyamıyanJara 
'•~ ~OStermek gibi değeri ko
~le ~lay anlatılamaz bir ödevi 
~iftıi~·ne almış bulunuyorlnr. 
~bu" 1nde, dünyadan habersiz, 
~rıg?Unu Hittüren ak sakalll 
Otı- 111

in nyağınn kadar giderek 
~ııllı \'atan çatısmrn açık bı ra
'-~1~81ndaki tehlikeyi anlata
l'ı91~. Gunun bin bir karma ka
~'tı ı~teri içinde bunalan ya
~,~~11Yonluk tecimeri de ya
"-~ ırı ona da başını biraz ha
~Yllrkatdırmasım hatırlatırız. 
'lln ~ rrıak. anlatmak ve bu yo
~.01cusunu çoğaltmak için 
~O'ıizde \'ar olanı kullana-

lh_ ıll(l .. 
.,.k nu kahramanına göster-
~, Zoru altındayız ki, bütilrı 
~ı6°?un gibi görüyoruz. Yü
~)~ ~trıiz onun yüreğindeki 
~'1 ıte çarpıyor. Onun ortaya 
~ ~Vnnın üstune hepimiz 
~lhi yürekten titriyoruz. 

l\' h· ~a tehlikesini bilenler! 
,,'"kaç yUz bin kişilik bir 

dQğil, bnştan başa butün 

.. 

Yeni ahnan demiryollarımız 
İzınir kasaba hattının mukavelesi on:ındı 

Bayındırlık Bakanı Ali Çetin Kaya Ka-
l mutayda hattın tarihçesini anlatt 

Bnymdırlı k Bakanı Ali Çetin Kaya 
Ankara : 31 ( A.A) - Ka

mutayın dünkU WPlantısında 

Aydın Demiryolunun satın alın
ması hakkındaki mukavelenin 
tasdiki için .olan kanun layiha
sının konuşulması sırasında bir 
sorguya karşı olarak Bayındır
ıık' Bakanı Ali Çetin Kay bu 
hatta ait imtiyazın kısaca bir 
tarihçesini yaparak Kırım mu-

harebesini muteakip toplanan 
Paris konferansı esnasında Çar
lık Rusyasına karşı o devir hü· 
kümelinin siyasi bir fikirle ha
reket ederek bazı mıntakalar.da 
Demiryolu inşası için 1856 da 
İngilizler vermiş olduğu imli· 
yazlar arasında bulunan bu 
hattın l 866 da işletmiye açıldı
ğını işaret ederek muhtelif za· 
rnanlarda diğer bazı şube hat-

. hırı ve tesisatı mukabilinde baş
langıçta elli sene için verilmiş 
olan imtiyaz müddetinin de 
uzatıldığını söy1iyerek demiş
tir ki : 

Bu meyanda Afyon-Antal
ya hattının şirkete yaptırmağa 
tekrar verdiğimiz 1..aman şirket 
bunun inşası hakkı kendine aid 
olduğunu ileri sürerek protes
toda bulundu. Biz verilen bu 
hattın herhangi birşirkete kar· 
şı old~nu hnkOmetin yaptır
ması takdirinde böyle bir şeyin 
mevzuubahis olam1yacağını bil
direrek red ettik. 

« Sonu ikincide » 

Çimentonun tonu 20 ~ira 
Kanunun tatbikine dünden itibaren başlandı 

Ökonomi Bakanlığı Kanun suretini İl 
baylıklara Telgrafla yolladı 

Ankara: 31 (AA)·- Ekonom 
Bakanlığınca İl bayhklara tel· 
grafla yapılan vergiler suretini 
önemi dolayısiyle aynen bildi
riyoruz: 

1 - Çimentodan ton başına 
alınmakta olan istihUlk resmin· 
den 2fi0 kııruş tenzilat yapıl

ması Knımıtaydan çıkan kanunla 
onaylanmıştır. Ru kanun hük
mü l Haziran 935 tarihinden 
itibaren cereyana başhyacağı 
kanunda musarahtır. 

2 - 18 4.935 tarihli ve 909 
sayılı telgrafımda gösterilmiş 
şartlarla Çimentonun tonunun 
22,5 liraya satılacağını ve ver
gilerden tenzilat kabul edildiği 
anda bu tenziliit nisbetinde ay
rıca bir fiatm düşnülmesi icap 
ettiğini bildirmiştim. 

& - Birinci fıkradaki va
ziyete nazaran l haıi ran 935 
tarihiıult>n itibaren Çimentonun 
fiatı ton başına 20 liraya indi· 

ulusunun el ele ·vermesinden 
orto:va çıkan bir ~1ığın olacak· . . 
sınız. 

Sener Zifa Oürtvill 

rilmiş olmak icap etmektedir. 
Vaktin darlığı hasebile alıcı· 
ların hukuknn temin edecek ted 
birlerin alınmasını şimdiden 
bildiriyorum. 

4 - 909 sayılı telgrafım 
esasları dahiliııde 1 haziran 
935 tarihinden itibaren Çimen-
tonun ton ba,şma 20 liradan sa
tılmasının temini ve in bası rica 
olunur. 

5 - İstanbul, İzmir Ankara 
Valiliklerine ve sureti mahlmat 
için diğer Valiliklere de bildi- ı 
rilmiştir. 

Ekonomi Bakanı 
Celal Bayar 

Fuad Akbaş 

On giln önce Basın ve Ha
va kurultayına iştirak etmek 
iizere Ankaraya giden ga1.ete
miz sahibi ve Tayynre Cemiyeti 
Başkanı Fuad Akbaş ve Tay
ynre Kurultayma iştirak etmek 
Uzere giden !J'ayyare Cemiyf:ti 
fahri mllrakıbi Esad evelki 

cgilnkü tirenle şehrimize dön
müşlerdir. 

Tarın1 teşkilatının }{öy yönü 
=-- ======~ 

Tarım bakanı kamutayda izahat verdi 

Ziraat enstitülerinin noksanları 
kısa zamand~ giderilecek 

Ankara: 31 ( A. A )- Diln 
Ht?san Sakanın başkanlığında 
toplanan Kamutayda Yüksek 
Ziraat EnstitilsU Devlet demir· 
yolları ve İstanbul-İzmir liman· 
ları idarelerinin 1935 yılı bilt
çelerile Hava )\>Harı DeYlet iş
letme idaresi bütçesi ve teşki
ıat layihası görllşülmUştür. 

Bunlardan Yüksek Ziraat 
EnstitüsU bütçesinin görüşlll

mesinde bir serum karşılık ola· 
rak Tarım Bakanı Muhlis Erk
men Tarım Bakanlığı bütçesi
nin görüşülmesinde anlattığı 
gibi bu gUnkil teşkililtın kusur
suz olmadığını, bunun dUzeltil
mesi yolunda çalışılmakta oldu· 
ğuna işaret ederek _!arım ·leş-

kilfltında köye ve köylüye doğ
ru gitmek için çalışıldığını Ens 
titUlerdeki talebelere böyle bir 
terbiye verilmekte olduğunu 

Enstitülerde profesörlere ter
cümanlık vazifesi yapanların 

her birinin meslekten yetişmiş 
yüksek dereceli şahsiyetler ol-
duklarını söylemiş ve bir iki 
branşta olan noksan oJanlarm 
dn yakın bir ~amanda temin 
eclileceini söylemiştir. 

--= 

ilk okulların sergi· 
si dün açddı. :'f af. 
silitını yarın yaza
cağız. 

üç önemli hadise 
Hafta tatili başladı. Kahvelerden oyun kalktı. 

dini kisveler kaldırıldı. 

Hafta tatili kanununun dün
den itibaren tatbikine g~çilmiş
tir. 

Dün sabahlayın ilbaylıktan 
ilgili olanlara kanun sureli bil
diri imiş ve gerekince saat on 
Uçtan itibaren tatil yapılmıştır. 

Kanun suretini ilçilncü say· 

famızdn yazıyoruz. 

§ Diln kahvelerde her türlii 
oyunların da yasak kararının 
tatbikine geçilmiştir. 

§ Kisve kanununun imam 
ve hatiplere verdiği müddet 
dün bitmiş dini kisveler tamn
men çıkrılmıştır. 

Demiryolları bütçesi çıktı 
Bu yıl 584 kilometre hat işlem!Jre açılacak 

Demiyolları Şebekesinin yakın Şehir ve 
Kasabalara Otobüs İşliyecek 

Ankara : - Devlet Dc

miryo]]arı yeni bUtçesi biitçe 
encümeninden çıktı, Yeni esas
lara göre Samsun-Sıvas böl
gesindeki (mıntakasında} ~ilzdo 
60, Bandırma-Manisa-İzmir-Ala
şehir havalisindeki yüzde 50 
t~nzilath halk ticaret biletleri 
usnlU devam edecektir. 

1935 yılında yeniden 584 
kilometrelik hat işletmiye açı
lacaktır. 

Hava yolları devlet idare
si ne beşyUzbin lira yardım, An
kara istasyon binasının inşası, 
umumt idare meclisinin geniş
letilmesi, Eskişehir vagon fab
rikasJıım ve Sıvas atölyesinin 
ipşa masraflatı onaylanmıştır. 

Devlet demiryolları idare
sinin, şebekeye yakın şehir ve 
kasabalar arasında otobUs, kam· 
yon işletmesi müsaadesi devam 
edecektir. 

Kültür teşkilatında 
karşılıklar 

Ankara: 29 (A.A) - Kamu
tay KiHtür encilmeni, Maarif 
teşkililtı layıhası üzerindeki ye-
ni türkçe slizleri yerleştirme 
işiyle µğraşmaktadır. Encilmen, 
''Maarif ŞOrsı,, nın ''Kültür da
nışı,, "Talim ve terbiye heyeti,, 
ııin ' :KUltiir kurulu,, "teftiş he-
yeti,, nin ''dspekörlUk kurulu" 
tedrisat umum müdllr1Uklerinin 
''yüksek, orta, ilk öğretim ge
nel di rektör1Uklerin ·'Meslek! 
tedrisat"ın "Erlik ve teknik o
kullar,, "f:Insusi mektepler,, in 
"özel okullar,, "Beden terbiyesi,, 
nin "Beden eğitimi ve izcilik,, 
"Neşriyat,. ın " Yayım "Asarı· 
atika ve müzeler,, in "Ontukler 
ve müzeler,, "Kütüphaneler,,in 
"Kitap saraylar,, "Hususi ka· 
lem,, in "Ö1.el bUro,, "Mektep 
müzeleri,, nin "Okul müzeleri,. 
"Sicil mUdUrlUğU,, nün "Ar.şyo 
direktörlüğü,, olmasını karar
laştırmıştır • 



SAYFA 2: YENi ~IEHSIN 2 llAZiHAN 

Toroslarda 
Tahtacı Oymakları 

BilnH'm şu • O) nwğın 

lıci )' 1 e d iişi"ı n nıesi ude n ; 
hil ıııem hu köy ha 1k111111 

2 

k ll n, lıi I' IUt>ZhP. h gii li:H' -

siıufoıı tlükiileır ayrıi mil
lr.t kanı, y;ılnız ve yalnız 

din )Öniirıııden düşünce- 1 

lt>rden ve fikir a ~· rılı~ı ha 
kınuıulan ilt~ri gf>len çok 
c.H~ı bir faciatlıı\ .... 

Bu hnşla rığıcı g.~niş

lelmek kahil.tir.. Fakat 
neye yar·aı· ki.. Ülerıe 
l'H im ı Pi, öl ıl ii rt~ rıc rw frf' 1 

okuma 11ın sı r:ısı •:okla ıı 
f<P<Jl İ!,. 

Yazan : Taha Toros 

ft>söriin ı 9~~ ıl•· Berlirnh· 
ıH'Şl'Plliği «Kanular, trk 
lar ve lisarılar» adlı kitabı 

ili . . \lnıau miit>l
liflt~rirı dt>u Fr~uıı (Franı
BallinPa) ın f'Seri .. 

1 V - llaııri <Ha ur~· 
Banvlinırau) rn f·seri. 

V - ( llarlnıa n ) m 
t·~•~rı .. 

\71- Prof .. ~ör (Hra vn) 
\'~ Profesfü· (\'Hkop) nn 
Ttiı·~ dirı tal"ihine ait e 
St1 flPl'İ. 

\711 - l\öprülii Fna~ 
ıfııı <dik mula~~vvıfhır>) 

~cllı hii )' ii k \'P ıh·ğerli 
~.ilahı.. 

Biz yalnız .\uaılolu- Tiirk ~·urtluncla <dlHk.-
da ki Tii rk mrnl~rP, la alla laşileri rı nu~uşelflri))ha~ k Hl-

Oğuz hoylarırıclan gt'leıı claki ruakalfsi. . 
· ... . . 1 ·k Vlll - Besıru Atala. ve daha ılerı g1t ere orla , . . . 

A 1 k. .1..... 1 1 \'Hl «Hekıaşılık ve edebı# 
snıc a · ı şamanı gı t e- · . . 
. .. . k .. .ı 1 \'alı » .\tlındakı kıtabı •• 

ğıştırere levarus Puen i· ı . 
1340 

1 k 1 
. 1 ıl • 

bazı oyma~ arıu 'ök erınel XI - Haha Saidin 
ve diişürıiişleriue dair kii- ct'I iil'k Yurtlu» nclaki fay. . 
çli~ bir eliitl yapacağız.. clalı nıakalt'leri 

ilaha doğrusu bu t~lii. X - ll:)ruicl Sadinin 
dfamfız ,·alrıız Toroslar- «Tii rk Yordu» rıda ki UHt-. 
claki muhtelif alevi zlim- kuf P._.,; 

relerine hatta lalılacılara 

ait olar.aktır. J 

ŞtırJ 1111 ıwşiu söyl~ · J 

mek isl~riın .~i , hu V(l j 
huua henzr.r k 11 Ll~ler hak· 
k 111 d a k i le L k i k a l ın )' a p ı 1-
ıu ası es:ıs iıihal'iyl~ llal
kevleriniıı vazifeleri ıca

hıtlır. 
••• 

BIBLOGHAFYA 
A le\ i zii uıreleri, Bek

taşiler \P. talılacılar Vt'

aire hatırıi nıezheh salık

lert hakkında hir cok t'-
• 

• erler ~'aıılmıştı r. 
Bu hususta uıtiracaal 

edilebil•'CPk ~'a hancı ve 
Tiirk köklerirıi şuracıkta 

işarellP.mek her haltf P

faydalı olacakıır : 

1 - Berliu iiııiversitesi 
Etnografy:i Proft•sörlfriıı

•lcn Luşan (Ft-lix Lus
chan) 111 Aııtal)·a tahla -
cıları lıa"kıııda yazıhğı 

resimli es~ri : 

- <A reli. F. ı\ nlrop) 
Ditı la f•htadschir -- ~ıl: 

1890 
il - Yine ayni pro . 

XI -· Yusuf Ziya11111 
<« lla) ~l » lJecnıuasındaki 

seri laaliıul~~ i yazılan 

Slih~~' mıuı Fikriııin «~iirk 

Yurtlu» nclaki l•'lkikJeri. 
••• 

T1\HT:\CIL \HIN HULUN
DUKL.\IU YEl\LEll VE 

MlKDARL \RI • 
Tlirk i \'~d·~ tahtacı la 

rrn t~rı çok hu lıırulnğu 
~erlt~r: lznıir \'~ civarı . 
Aydın, Isparta \'e ;\elana, 
lct~I lıa vzalarıdır .. 

Oaha t1oğrusu .\ kde 
rıiz sahiline \'Hkrn \'erler . ., 

tle tahta('I O\'Urn~harı, Ka . 
radf'rıiz sa lıillmle ılt~ ((Ct~ -.. 
ıwrıi)) denilen v.e tahtacı-
htra pek herız•~yen oymak 
lar hulunnıaktaclır. 

Cok eski zamarılar,ıa . 
Anaılolnda olupla alevi, 
l>ektaşi, nusayri, maru ni, 
t.ahları, k ızılbaş vt\sai re 
namlarla batıui mezhebine 
yeheunıiş irısanlar111 u'ik 
tlarım Be~im Al:ılay kira 
lrnıcla l .5000,000 olarak 
gösterm;şıir. [ l] 

\1) "Bekta$Ulk ve Edebiyatı,, 
1~ eahlfe : {) 

- Sonu Var -

Yeni· alınan 
l)eı11ir 

'' ollarıınız 
-Birinci sayfadan devam· 

BUllllll İİzerİıH~ gPlnıe 

gitnwği ileri siirdiilt>r. Bu 
nu reddettik . Ve göriiş
ııH~~ icin bir murahhas 

• 
ofüıdermelel'i ni istedik • n 
n.-ıeu bu murahhasla gö-
rlişuıemiztle murat.has bu 
hallm irış:ısı ile o civarda 
şir~ele ail kısmıli:lrın zarar 
görtıeeğiui ileri siirer•~k 

ha um bu kısımlarm hii-
k ıl met ıarHfnHlan :11maruk 
ıarflrda11 \'ika~·e edilme
l~riııi i~tedi. 

Biz kerıclilerin~ lJityle 
hir ~·~yi o hir kısım Ü1.~

rindt~ ıleğil hilıiin şt~IH~· 

keve . amil olduğu takdir-. . . 
cif·' mevzu miiıakf~re ola
hilrcPğini si\yledik. 

. -\li t;tılin kava huu-. ., 

dan sonra sntuı alma ntÜ-

zakf\resiuin safhalarım. 

rakamlara tla\·anarak' an-
• 

latmısve her iki tarafın • 
iyi hi~lerle harPk~t etnıiş 

olması neticesi olarak hu 
uii n kamu la nn tas vi hine ı-ı • 

arıedilen mukav~l~nin ytt-
pılmasıua i nıka~ı hasıl ol
duğu rıu sfiy lerniş ve sü -
l'Pkli alkışlarla kar~ılan
mıştır. 

Kanun reye komıla

rak ~. abul edilmiştir. Ka
mutayın bnglin kabul el
liği cliğ~r kanunlar ara
sırnla Tuzun kilosunu u 
iic k urnşu indirilmesi 

• 
hakkwılaki karıun l~)·iha-

sı da huluumakla itli . 
Kamula~· paıarlf'Sİ gunu 
ıoplanacaklır. 

Bildiriğ 

Bugün atış yapılacak. 

~levki Kurna ndarılığm
ıian : 

2 _ Haziran pazar gii 
nii sa:ll ı 7 .HO da Efr~nk 
tlf'rPsinin lrnnıeı• garhin
ılek i alay atış yerİ!ıde de 
ıaiz~ doğru ağır makineli 
ıiiCeklerle muhartıhe mii . 
sabaLa alışlarıJ yapılacak

tır. Saat 17 den 18 e ka
clar o saatlertl~ kışla önii 
ile feıu~r önü arasında 

ka\-· ıklarla dolaşılmaması 
"' 

tebliğ olunur. 

Mersin · Pozantı 

Gidüp Gelme Tren 
Biletleri. 

Evvele•~ ayııi giincl~ 

gidüp ge~nıek şartiyle Po
zantı ve Çiftehana gidecek 
yolculara tatbik ~dilmekte 
olan tarife miidtleti 4 gü ·-
ue uzatılmıştar~ 

Tatbikine yakrnda baş 
larıacaktır. 

l1t~rsi1Hl~u Pozantıy:l 

~idiş - dönüş bilet iicreli 
hirirıci mevki 294, ikinci 
2 l 4 , iiciincii 138 , • 

Cifteharıa : hirinci mev 
~ 

ki a:uı ' ikinci 244, ii

ciincfı l!l7 knruslur. . . 
R1111dan isıifacl~ et-

nwk i~le\'en \'olcnlar hir .. . 
claf:,~· a mahsus olmak li
z~re vesi kalak hir fotoğraf
la gişt>ler·~ mliracaat ede-

rek hirer hiiviyet dizdana 
lemin edt>ceklerdir. 

Ptıdapeşte'de 

bir Alan sosyetesi 
kuruluyor. 

Budapeşle 3 l [A.A] -

Bir .\lnıau fkonomi kuru. 

mu ) akında Budapeştede 

bir· auonim ~osyete kura

caklır . 

Sosyete Alman ve 111· 
giliz lt!cim riyasellerinde 

doğu A vrupasmda döu

miiş krt!tlileı·i kullanmak 

suretiyle iş yapacaktır. 

llı·esteıı ve Londrada bi

rt'r banka iki Macar ban

kası dtt bu kurula gire. 

ceklir'. 

.\imarı t~~o11omi ~uru

mu m111 Uu :la peştedeki 
oruutağı ~·eui sosyeıeniu 

bHskı\111 olacakllr. • 

Kızılay 
L!!111WL; 

Mevsimin En Eğlenceli Gardın 
Partisini Veriyor 

Kızılny'm Belediye Bahçe
sinde pek yakında \>ereceği 

Oarden Parti mevsimin en eğ~ 
lene.eli zarif bir gecesi olacaktır. 

1 Her Gün Bas Kelime 
1 13 ___./ 

1 )il kıla vuıu komisyo

nu mırı görulP.rcliği listetl~ll 
okurlarımıza her giin be· 

şer kelime sunuyoruz · 
Listede cıkan Hz TürkÇ4' 

• 
keli nıelerin osmanhcaıarı 

·ııl8 bundan sonra gazetentı 

k ,, l la ıı ıl nıı yacak ıır. 

ı _ ~lauzara ... t- Gör'-! 
(paysag .. ) 2 -GörilnÜ•11• 

görüm (3S(lPCl) [ ı ı 

Ürıwld,..r : Camlıca sır& 
tarı, lstanlnıln;ı fln canlı 
~öreylt'rinden biridir. 

2- Bu şHlıir halkın•" 

\'oksullnk ~iiriinii insana . ·-
acı gflliyor. 

1 n -- Bu mes~lenin so~Y3 

göriini'uuii iizerinde dnr .. 
m~k isteriz . 

2 - N ~za rel - Görii 

Ö . denize rrıek : Bu evın 
.. .. - ıü bllş doğru olan gorusur , 

ka hiç bir yerıle bulanıu" 
smıı. . 

Gt1riıŞ 3 -Tarzı ruyel -
Örıwk : Bu iş üıerin .. 

ele göriişl~rimiıi uılaşur: 
.... . k ... göreıu• .. maga beu ım an 

yorum. 
4 -Ticaret • Tedıu 

Tüccar - Tecimer 

Ticari - Tecimel 
Örnekler : L. Oış L.,ciı•• 

işlerimiz yolundathr. 
• 1 

~--Türk tt'cirnlerinlf 
k u v velleıımesini ve arı .. 
masını aı·zu ederiz. ~ 

5 --intihap t'lntek • 

mek 

intihap • Seçinı 
~ltirılahih - Seçnıefl tÇ 

... lr. s 
~Hinlelıah, guıu · .. 

kin • 
• lı 1 .. 8 1 ... 

Ornekltw : 1- 1 ·-• . .. ,, 
hıhlodan hangisini ~eçll' .ı..t 

• • clD' • 2. Kamutay ~pçınıı 

'ıl sonra olaca~lll'· . . . we' 
3 - lstaubulnn ık 

sPcnıenleri ıuJeniıu. ..1. . . sn 
4- Bay Tiirlı.iyenlf• 

kin yaıarlarmdandır· 

- NOT : Gazetemize g~ 
~k yazılarda bu kell.IDel ; 
manlıcalan kullamlmamasJJll 
ederiz. 

g , , 

\ 
s 
F 



Pt1ersin 
Piyasası 

49 
47 

45 
44 

l 

s. 

75 
l-62,5 
9 
7 

4 
6 

38 

öO 

25 
,.. -
' !) 

25 
100 -99 

l 25 
16 

240-230 

190 
90 

3 

p· '' )'erli 2-52,5 
1 'İrıç ı 4 50 

~U\'dar 2 40 

"~t,!•ııer 20 Lira -10 K . 

' ,. Pt~n~hi ~3 Lira 

' h 1 
>> çu vulı 20K. 50 

ııa;d· u 
L." cty tt~rli 2 2& 
''"o ~ rı tozu ·ı o 

llab 
'11•safızeytinY. 25 50 

' 'k - ı iıu~i 23 
ısır cları 3-32,5 
~ .. , 
J a biit.~r 85- 86 
"ee 11 

1 "ep~k 25 
"eir 
~1lfar c 'Od~ull 

• ukuro 
,, Auadol 

2-37 ,5 
2-87 ,5 

Konya Sergisi · 
25 Haziran' ela 

açılıyor 
25 llaziraudan ıo 

:eınnınza kadar sii
f'~ .. k satısh .-erAidir, 
. Falu·ik:; \'t~ zi·~· ar·et · 

ÇılP-r·e . . ~ ·· ı· .. · \·esaıu nal\ l)'e 

Ocretl~riıulPn ucuzluk 
)apılnuştır . 

ZiyareıcilPr a\·rai ?.a • • 
~ 11.•anda örııiiklti miL 
· l'Strıi v., "f-'ğ•·rli Türk 
itle . 
Ilı' "•rıi tfo ziyartıl t>l-

ış olurlar .. 
Mnracaat mııballi: 

Q lJlusal ökouomi ve 
"tırıua kurumu Kon 

Yı. kolu . 

Nibetçi Eczane 
s Bu Akıam 
'Ahk Eczanesidir. 

sonra \'e 2:i nisan ~iiuii . .. 
C,) Bahar bayramı Mayısın birinci giinii . 
D) Şeker hayra mı iiç giin . 
F.) Kurban bayramı 4 giiu . 
F) Yılbaşı giinii her yıl biriuci kanun 3 ı inci gii

nii öğleden sonra ve 2. inci k:luunun t inci giinii Bu 
maddede yazıh talil giinlerinde ve biriuci madde ya
ıılı Ulusal bayram111 28 V•~ 30 ilk tPşrin giiulerinde 
hususi yerlerin kapanması mecburi dPğildir. 3- Haf
la tatili Pazar giinlitliir. Bu taıil 35 ~aauan eksik ol · 
maruak iizre Cumartesi giinii ~aat t3 tlen IJaşlar hal· 
kın yemesi iç~utısi geyinmesi gibi zaruf'İ ihliyaçlarile 
alakalı alış ver-iş diikk:\n ve mağazaları hakkmda Cu
martesi giiuii hafta tatili kanunu hiikiimleri tatbik 
etlilemez. 4 - ~5 Hazirctn 1325 tarihli 23 Nisan 1337 

tarih ve 112 numaralı ıı Nisan 1926 tarih ve 795 nu
ıııaralı kanunlarla ikinci kAnun 1340 tarih ve 394 nu 
marah hafta tatili kanunun Birinci maddesinin son 
fıkrası kalthrılmışlır. 5 - Bu karnın hiikiimleri neşri 
larihindeı~ muıeherclir. 6 - Bu kanun lıiikiirulerini 

icra Ve~illeri lrnyeti yerine gdirir. 29 -5-935 tarihli 

Haş Vekalet y iiksek makanunm 30•5•935 tarihli J 

ve 743 sayılı ıelile gönderilen 2739 sayıh kanunun su
reti yuk~rıya çıkarılmıştır. Hafla talili kanununun bu 1 

giiıuJen ilibaren mevkii tatbike konulduğurau hildiririm 
VALi 

Artık Ü züntünfız Sona ı.~rsin! 
---------t----------

Dünyanın 
.. 

Eı1 iinlii 

Eı1 n~fis 

En taze 
ı 

"Ankara birası,, 
Belediye bahçeaincle, Plajda, Barda 

Turan, Sakarya lokantalarında bulunmak
tadır . 

Kirahk Ev ve Depo 
Askerlik şubPsi karşı~mda 7 odalı bir 

rıca bir depo kirahkdır. 
lsıiyeulerin aynı evde Nuri odabaşıya 

Jarı . 

ev ve ay -

o.üracaat
t-5 

S.\ YFA 

I L A N 
Mersin Cum~uriyet MD~dei Umumiliüinden : 
ı\l~rsi11 llapisharıf)siniu ı · 6 -935 giiniinc.fon 3t -s-936 

gününe kadar bir senelik ekmek ihtiyacı k : ı pall zarf 
usulile eksiltrueğe konnlmuştnr . 

ihalesi 1 Temmuz 935 tarihinde saal 14 de )'3JU

lacağmdan isteklilerin şartnameyi görnu~k üzere lu~r 
giin C. ~I. Umu ·uilik makamına miiracaat clrueleri 
ilan olunur . 2-1- 12 - ıs 

İçel Tapu müdürlüğünden : 
~lersiuin Kazanlı karyesiJHle vaki tarafları (şarkan 

hark garlwu siccar e\'l~tları l\eşil \' t~ Süleyman tar· 
lası şimalr.n Eyyup oğlu Salih tarlası cennlwn ~· esir 
ıa(le ihrahim ve Salih tarlası) ilH mahdut hir kıta 

tarla \·e yine (şarkan R~·yup oğlu .Salih tarlası garhPn 
Yesir zade Ali tarlası şimalen Şahan tarlası eeırn hen 
~· ol) ile mahdut bir kıta tarla ihrahiın oglu kurt. Ali
nin eitlJinden intikal etmek ~Uif~ tile senedsiz olarak 
tasarrufunda olduğundan tapuya tescili için küy ilmü 
haberile mliracaat etmiştir. Tapuda kaydı lrnlunma
dığmdan ilan tarihiuden iliharen on giin ·~onra ma · 
hallen keşif ve tahkiki için memur gföuierilecektir· 
Bu tarlalar için tasarruf iddia edenler varsa resmi 
evraklaril~ birlikle daire\'H ve ıniiracaallara ve,·a ke-. ~ 

şif giind~ gidecek memura anlauırmaları il~u ol~nur. 

icel Tapu mü~ürlüğün~en : 
Mersinin s~kemeuli kfi~ iiıult~ vaki ve tarafları (şa r

kan \'eli kızı Şerifo tarlası garl.rnn Kara tlayı tarlası 
şimal~n deuiz ceuuheu lHŞkm tarlasile) ile mahdut 
bir kıla tarla ceddirnlen intikal etnwk surelıJe Hasare 
oğlu veli ve Hasan ve Yusııf ve Velinin VP. tasarru
funda olup kayıtsız bulunma~mclan dola~· ı ka~· ,lının 

yenidt>n tflfkili için müracaat Plnaişlertlir. llezktir tar
aya ai& tapuda kaydı olruadığırulau ihin tarihirnlPn 
itibarP.n ( ıo) giin sonra mafaall~n keşif v~ lahk ik için 
uwmur gönderilPcektir. Hu tarla hakkında tasarruf 
iddia edenler varsa resmi evraklarile d~ireye miira
caatlurı veya keşif giinlirnle gidtlcek memura anlat
maları ilan olunur . 

Tarsus 
i L A H 

Mal mü~ürlüğün~en : 
Ta rsu.su 11 i ııct~ ha rk ma hailesi rult~ v~ ~I t~rsi n c:ı ıl

cle~i iizPrincl~ k:iin DPhha~ E\'lallarından nwtrtlk Cir· 
" 

c:ir \ 'P. buı fabrikası ve miiştemih\tmıu kapalı ıarr u -
sulile v~ aşağıdaki şekilde artırmaya konulmuştur. 

1- -Bir senelik icarı senei sabıkı üzeriıult>n 9231 Hr:ıdır 
2 - lhıvakkal teminat 692 lira 28 kuruştur . 
3 - Artırma işi 21- 5- 935 Pazarı.esi ~aal Is dH Tar, 

~us· Malmiiclürliik tbirPsincte komisıyon lınıurilf~ 
yapılacu~tır . 

4- Bu artıl'fnaya girllct·kler ı.eklif mektuplarını ve 
VflSaiklarım artırm:ı sa~tından bir saal eveline 
kadar numarala makbuz mukabilinde ~1almfüHir
Hiğiine lf'slim elmiş olmaları H\ıımıllr . 

5 - Taliplerin h~.teli icıır için haıırlanan nrtırnrn şa r l 

namesile lllf>Ctırun vaziyeti hazıra ve mevcut a
lflt ve edevat hakkındaki evrakı bedelsiz o\arak 
Tarsus Malmfülürlüğünden alabilirler. 

20 - 24 - 28 - 2 
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j l A N 
Mersin Jandarnıe mektep kumandanhğmdan · 
'1f·r~in J.111d:ır111:ı <ıkıılıı iic :ı\ lık pfr:ıl ilıli\· :ıc~ı . . 

olan \'t'lmis lıiıı kilo t 1 ~lllt'h 2490 ,\o.lıi k:ısıııu mud 
hiıu'e. al'ık .:u·tıruıava koııulnıu-ı;Lur . . . 

Ktıl'i ilıalt• giirıü 12 Jl;ız\ nı11 935 Çarşauılrn giiulitJiir 
Muvakkat lt-ımiııal miktarı iit.: ~ iiı otuz Stıkiz liradır. 
~Jtwcut şartııame~· i 1-{Örnıt>k iSlf'~'P.ıtl~rirı Ok ııl S:ıırn 

.\ l ına komisyonu na mii rae:ıa ı I arı İSlt>~ lilt•r"iu tica r••t 
odasuula raıiikay~ İl olduklar ıııa cl:ıir 't•sik:ınırı ihrnı 

tılnu~lr.ri ntf)chu riılir . 29 -· 2 - -6 - l O 

Mersin Askerlik Su~esinden ; 
ı - ller SHtıt' olılıığu µihi hıa SPrı•·tle ruü1t·kail \'e 

mfastafa ihtiyat ıaltitan \'e uu•nıuriııi askeriyP. )'Olda-

nıalarırıa 1•5•935 l:~ haşlanacak H~ 30•ô•935 iP. bitmiş 

Ol•ıc,ı;;ııHlaıı su\wve ıııüraea:ıl t'lmelt>!'İ • 
U.; :!' • .. 

2 - Btı mliddt•t zarfııuht lı~r n~ ~ıır·rıl~ olursa ol-
sun ~oklauı:ıl ınııı ~· aplıı·nı:ıy·ırılar lıtı!'kırıcla 1016 No. 
111 ka111J1n111 ıo rıı rııadd· si11in taılıi~ t•tlilt•c.,gi ilan 
oluuur . 3-3 

Kiralık Ev 
~ilifke ve~ Soğuk su catldt>IP1·i11iıı hideşliği tl()~· l ._ 

~ol ağzımla \'c~ A~ri furuıı kar~ısıııdaki küş~tl~ yedi 
rnlah v~ lır.r tiirlii korıförii (~anıi hir ~:v kiralı~lır. Al
mak istiyr1ıl.-r Belediyt~ yanında Sip:ılai licareılaanesi -
ııe nıiirficaal tıtmrl~ri . 4-5 

arar= 13S'ılii~ 

Piyanğosu 
Pek cok kisilerin yüzünü 

J ~ 

güldürmüştür . 

On Oo~uzuncu Tertip . ikinci Keşide 
1 
~ 

l 1 Haziran 935 tarihindedir. nı 

B ü y ü k i k r a ın i y e nı 

30,000 Liradır . nı 

ın ;~yrıca 15,ooo 12,ooo 1 oooe, lira~:J 
~amiy=r :::·~=~: 7:ka';t. 

HAliS EDiRNE ve KAŞIR PEV:NiRlERi 
Kışlık peynirleriniz için hit; düşünmeyiniz 
Fennin son terakkiyatı ü:Lerine yağlı, temiz peynirler hazırla_nmıştır 

mersin Souk llava Deposuna 
müracaat ediniz . 

17 Kilo safi hazırlanmış ve tuzlanmış. halis 
Edirne peyuiri tanekesı ile beraber 4 liradır . 

A hndıktan sonra muhafazasıdn Souk Hava 
deposunda lemin edilir . 

F.vlerinizde uğraşmayınız ve yorjtunluk çekmeyiniz · 

Kaşar Peynirleri 
Yağlı Balkan peynırleri ayarında Ş maraklı ka-

şar peynirlerimiz piyasaya çıkarılmışdır . 

Balya ile almak isteyenler depomuza mlirucaat 
etmelidirler . • 

Her halde çok fayda göreceklerdir . 
Mersin - Soıık hev:ı deposu s:ıhibi Selim Şemsi 

10-f>O 

1 
(Dl 

Mersinimizde 
Sıhhi bir ihtiyacı karŞıhyan bir müessese 

SOGUK HAVA DEPOSU 
SAHiBi - - NiGDELi SELiM Ş~jMSi 

Polis 'Alüdürlüğü Karşısında 
~-.~w~----~ 

Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı 
mükemmel ve son aistemdir. 

Sıcaklarda gıda maddelerinin bozulmaması için ~ 
Gıda maddeleri yapan ve Satanların ve Ailelerin 

dikl{at nazarlarını çekeriz 

S1eaktan ~ozulmasm~an korktuğunuz her şeyinizi depomuza getiriniz. 

[IJ!---~---~~[I]-~~~~~ 

1 L l N 

Silifke Mal müdürlüğünden : 
SilifkPniıı Tnsucu i~kı·lı·!-iİtll~ ıakri~, .. rı iki mil nw-• 

~afı·~irnle huluııan :\k~iil 11:11111 diğ~ri Part~ Deniz Ual 
\'anmin iic s~ıw~i 5 llav. iı an 935 Çarşanıha giinii ı1ıal 
;uı lwsılt• ilıalc~ ;,tlilnu~k iizt-rc~ 20 -Mayıs 935 tarihin-• 
ılt1 11 itibaı·prı oıı lH'Ş µiiıı miidılr.ılı~ mii1.ıı)·~tleye çı .. 
~arılnuşıltr. Talip obnlarm Silifkı~ "alnıticHir~iiğliue 

nıiiracaat fll.melPri ilan olunur. 23·27 ·:10·3 

, .•.•.•••••••• 
li Yeni Mersin Maı• .• '• • mücellit haneıi S • • 
: Rs~inıiş, parçahın· S 
: nıı~, forsude kitapla· • 
(• rmızı işe ya r:ı ruaz de-
• • • .. 1 
• \'fA alnıa,· ımz. bırguı 
• .1 ., • 

• size lazım olur. K•&IP 
. 1 L A H . . : larıııızı, ıl .. fıerleriııiııı:i, 
lslihiye Oğ. A. Ekmek Satm Alma Komısyonundan. i: miiceUiı lıa n~mİZP. gö•-
1 - lslahiyP.clPki Dağ ala)'ı ile ~mri mlt•ki kllaatın • tleriniı. 

dfü·t a~· lık Ekiuek ihtiyftcı kapalı zarf t1'\ulu il~ eksilt- : flt'r uevi ldla'P ye 

nwyn koııulıı'ıuştur · • • cltıflt-ırlflr şık, zarif tPfl• 
2 - Eksiltme Is - 6 - 935 Cuuıar·ıp,si ~liııii saal on •. . 

1 
ll 

1 
ola' • 

lWŞlt~ l~l.ılıİ\' t'tft~ Da~ ala\'ı ~:ıl111 :ılıııa kortllS)'Oııll hı- • . . . . . . . lifi Vt' "tJ HlllŞ 1 i 
· · · • ra~ cıllenır. . m.ıs11ula yaılıliıc~ı k l ı r . • • 

3 - Talipl~r ~arlrıaıneyı ıo:uisyondan alacaktır. • ••• 
4 .. ~uvakkal ltmıinal miktarı 945 liradır. •••••>•••• .. 
5 - Numu11~sine gfire laıızim etlilt•n h•klif nwktup· 

lan 15 llaz. · 935 saal <Hı dHrllP konıis~· orıa verilmiş 

olaeaktır. 31 - 3 - 7 ı ı Y ( N i M ER ~il 
7 t"' 

Nüshası 5 kurc-r lçel Defterdarlığından : 
S , S . , Abone)' Türkiye latk ismi 

t~lt1 rsin lliiktim~t caddP-sirıtlı~ .\~ri 
lokaııla s:thihi SilifkedPrı K:ı ,.s .. rili 

.. arı atı eırnsı 1 için ~· 
Loki ulacı 931 Şeraiti 

Senelik 1200 Kr. _,.,,.,. 

Altı aylık 600 tOOD 
Üç aylık 300 500 
Bir aylık 100 yoklut 

G6nü geçmif sayılar 20 l'-' 

Ünw;· (Jg. l':ıcı llalil 

t Yuk ~ırıtla isnıi ~·aıılı uıii~ .. ı.ı .. fiıı 11er~iııtle bok.-lHt · 
tacıltk yaptığı 14 - 8 - 9:it lar·ılııııılt~ıı 31-12 931 Lüriltiııe 

'. kaıla r ola u ııı iiıl ıleli t ic;u·..ıi' "' a i .ı ııı ıı ;a ıl o 1 ak dı•f ıer J 

v~ vf•saikin vari~lr.ri taraf11ıdart Larılıi ilaıııl:ın itilfo- ı ·~======= 
f'e11 hir av z:ırfırıda ihraı t>dilıuPtliği lakı! rtlt~ vtırgi 

rıiıı l'P!-l~rı .. taktlir f'tl 1 li'CPği il:i . ı olnrııır. 23-28-ü-8 1 

• • 1 Doktor Nejad Seyhun l ı Mersin Gümrük Ci • ı ı . 
il Kulak, Boğaz ve burun hastalıklaı ı .!• 1 ~ier uevı 
•!• 1 1 lıhbıyP, Y ~rli 

MU'r AHASSISI ru11a mlistHlızerail • Hat•lannı nat lS den 4Jonra Yoğurt pızannda 

Diş Tabibi Bay Bahirin muayenehanesindeki busuıi 

dairesinde kabul eder . 
ıs xn ... 

il lunur . 

•) 

1 • 


