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tkon mi bakanımız Sovyet Rusya Gezisine-Cıktı. 
' 

Bu gün 
Deniz Şenlikleri Başhyor 
Kabotaj kanununun Onuncu Yıldönümü 

Büyük Gosterilerle Kutlanacak . 

Türk Kıyılarında Egemen Olan Türk Tecim Fi/osudur. 
1 ıliinümt\ hiltiin Tllrk limanla· 

rında bUyOk göslerilerle kut
lanacn ktır. 

Mersinde bu önemli bayra· 
ma bu günden başlanacaktır. 

Bunun için teşekkill eden ko
mite iki günlük geniş bir prog 
ram hazırlamıştır. 

Gnzel Mer in Limamnu Bir Bakış 

-Proğramı İkinci sayfada 
aynen yazıyoruz -

Rnpitülfisyon ach altında I 
~11bancılnra ~erilen imtiyazlar 
ll~asındn kabotaj denilen ve de 
~ı~ lecimimizdeki haklarımızı 
tahancılara bağışlıyan bir bel· 
h daha vardı. 

1 
Lozandn koparılan kapitü-

1~on zincirinin tecimel ve 
tıanseı kuramıımza sarılan 
~n Parçası da on yıl öncE-: 1 
t-errıınuz gilnil koparılmış ve 
l Urk sularında kabotaj hakkı 
\ı Ur.k kapitah ve 'l'Urk işçisine 
e11 lıniştir. 

ta Bu bağlar koparıldıktan son 
ll\~ır ki Türklerin deniz leci- = 
b'ıne baslamaları ~ve her yıl 
e '"az daha gelişerek bu gün kil 
~~<le111u duruma gelmeleri milm 

Her yıl biraz daha gelişen Mersin liman sosyetesinin yükleyip 
boşaltma araclarındau Birisi 

Her iş Allaha kaldı 

rı olrrıuştur. 
L Uıusaı tecim filomuz Cum
•ıu . 
tı ' 11Yetin ilk yıhnda 34.902 to-
i~~to hacmında 88 gemiden 
be "~tti, Bu gemilerin hemen 
Ilı l>sı de eski ve işe yaramnz
~hnundan dolayı yabancıların 
~1 a başlangıçta iki )' ıl kadar 
rj~ıl~rırrıızda gemi işletmele
Qı; 1Zin verilmiş ve 19 Nisan 
~la·Ua Kamutayda onanan kn
l&pt l kanunu l Temmuz 926da 
l'u ,~illa alanımı çıkarılnrak 

rl\ k . filo ıyılormda Türk tqçı ın 
!lurısunıın egemenliği bütun 

~8Ya tanıtılmıştır. 

Eden Böyle diyor. Lavalla Edenin fikri bir. 
Habişistan İtalyaya bir karış toprak verıniyecek 

Edeni~ Biı fikirde olduğımu sôy
liyeıı Fransız Haşhakaııı Lava! 

LONDRA, 29 (A.A)- Adis 
Ahabaclıın Oeyli Telgrafa bil-

asığlar vermesine karşı gel
miyeceklir . 

İmparator Haile SeJuse bu· 
nun dışında italynyn bir karış 
toprak bile vermiyeceğini söy
lemiştir. 

PARİS, 28 (A.A) Laval E
denle görilştukten sonra şu di • 
yevde bulunmuştur : 

Eden MusoJinl ile yaptığı 

gC>rüşmeler hakkında bir bilge 
vermiştir. 3 Şubnt proğrnmının 

'geçekleşmesi için hUkOmet ta
rafından görülen kuruları bağ
lamak için Eden ve ben bere· 
ber bulunuyoruz. 

Atatürk istanbulda 
E. bakanı Moskovaya gidiyor 

Celal Bayar Atatürkten öneınli direktif aldı 

... 
Ekonomi Bakanı Celal Bayar 

ANKARA, 29 (A.A)- Dün 

Anknra'dan hareket eden Ata· 
tUrk İstanbula varmıştır. 

Diin aksam Atatürkün re-. 
faka tinde lstanbuln gitmiş olan 
Celdl Bayar yolculuk esnasın- · 

da yakrnda Rusyaya yapmak 
üzere olduğu seyahat esnasın
da Atalürklin yilksek direktif-

lerini aldığı gibi iki giin eYvelde 
Tevfik Rüştü A rasla birlikte 
davetli bulundukları İsmet İnö 
nünün yemeğinde kendisiyle 
görüşmüştür. 

Önemli bir davaya başlaı1dı 

Kanşık mal i~raç e~en firma Ha~ yerin~e ~esap veriyor 
Davacı Ekonomi Bakanlığıdır Türkofis 

ınüdürü hak yerinde izahat verdi 
Dün Mersin Hak Yerinde 1 Mahkeme başkan Şevkinin 

önemli bir muhakemeye baş- başkanlığında ilye Rnmiz ve 
lanmıştır. Geçenlerde yazdığı- Kemaldan mürekkep olarak 
mız gibi dış pazarlarn karışık kuruldu. iddia katında Cum-
mal gönderenler hakkında çok huriyet Müddeiumumisi Şeref 
sıkı takibatta bulunan Ekonomi Eroğlu bulunuyordu. 

Bakanlığı Mersinden gönderi
lip Bremon borsasında satılan 

44 ton pamuğun karışık olduğu 
ve balyalarının noksan bulun· 
duğu orada tesbit edilerek Ba· 
kanlığa bildirilmiş Bakanlık
ca da karışık mal gönderen 
firma mahkemeye verilmiştir. 

Davacı yerinde Ekonomi 
Bakanlığı adına Türkofis Di· 
rektörü Celili ve suçlu yerinde 
de suçlu firma vekilleri Avu
kat Fuat ve J-lilfıl Kemal bulu
nuyorlardı. 

Gereken sorgu ynpıldıktnıı 
sonra Ofis Direktöril Celfıl da-

« Sonu ikincide » 

Mersin T. Hava kurumunda 
Yeni yönetim Kurulu Seçimi yapıldı. 

Türk Hava Kurumu Mersin 
şuğbesi yeni yönetim kurulu 
diln İlbayhğın çağırHn üzerirıe 
lıkatında toplanmıştır. 

1 

lete ~ktlmet bir taraftan dev· 
)ısı i\ıt vapurlarm toniUito sa
"all tıı artırdıktan başka ö1,el 
~llll~tcuıaru yard1m etmeyi de 
~4llartıanııştır. Bu gün deniz 
•ııuu rı Ve vapurculuk sosyetesi 
hatt;en bir duruma gelmiş ve 
Qış deniz yolları geçen yıl 
tı~rtııQtıerrııeketlere bile sefer 

dirildiğine göre Habeş hükil· 
meti Eden'in çalışmalarına yar 
dım eclt·bilecek bir kurum ta
kınmak isteğindedir. 

LONDRA, 29 (A.A) Paris 
ve Romadan dönen Eden gaze
tecilere olan diyevinde konuş
malarının sonucunu arkadaş

larına . bildireceğini söylemiş 

Toplantıda Belediye üye
sinden ve eski Hava Kurumu 
üyesinden Zekiye Ulga Çay, 
Defterdar Cemil Akıncı, ViUl
yet Genel Meclisinden C. H. 
P. il yönetim kurulu başkanı 
Dr. Mahmut Develi, İl Jandar
ma Kamu tam Arif, Alaydan 
Binbaşı Tevfik, GUmrilkten 
Esat Anar, Tecim Odasından 
Bahri, Ziraat Odasından Ziraat 
Direktörü Avni bulunmuşlar 
ve Uye arasında yüküm pay
laşması yapılarak Başkanlığa 

Tecimer Bahri, As başkanlığa 
Zekiye UJga Çay, milrakipliğe 
de eski mUrakip Esat Anar se

, Ha va kurumu As l.ıaşkanhğına se
çilen 7.eklya lTiga Çuy 

Kemal da iştirak otmiştir. 

Halkevinden Uye olarak se 
çilen Dr. Muhtar Berker isle
rinin çokluğundan ötürü istifa 
etmiştir. 

Ş ır \' . 
ba~ıa~' n bu mutlu duruma 

~ %11 t gıc olan kabotaj kanunu ll!Jl' llptanmasının onuncu ) ıl 

Habeşistnnm Ulkenin erkin 
liğine ve toprak biltünlUğUne 

1 zarar vermemesi şartiyle ltal
yaya Habeşistandn ekonomik 

ve : 
« -- Her iş Allaha kaldı » 

demiştir . 

çilmişlerdir . 
Bu toplantıya şarımızda bu· 

lunan Hava Kurumu Espekteri Yeni Kurulu kutlarız 



SAYFA: 2 

Göı11ii 
--·-- -

llocalarla, hacıhnla, ııl 
ac:ı ra k diz cük •~re~, da il 

• • t } 

haşıucla ~·ağnhı ~ akar·ısı-

ua cıkaular olclu~urrn . . 
işi ti yornz. Orada, ı uzlu 
alı11 teri ifftcı göz yaşırı

«iau başka ne hulnnuı? 

Hiiyiik ~omu dağların 

arif'sınclaki ~· arıklarda, 
çatlak toprağın altıııda 

ormaııla r•hulır. A ıı~ulo· 
tunun susuzluğuııu an
cak kazuıa, heıorı vr tek
nik gideı· .. bilir. 

Biitiirı irısanların göz 
~· aşı hir kn~u cloldurup 
hir tarla sulavamaı. Ka
çıp giden huluıları heniiz 
tulup sağaruıyoı·~ak, k:l1 .. 
mamıım demiri serl, he
IOllUUHIZ kuvvt~lli, !ilU 

ay:ığınuıın ahında ~·aluul 

clağlannıızın elrğimleclir. 

1 klim satırı alamayız. 

A uadolu ı a hiatm az ver
cliğini teknikle tamamla
)" a c a l ı r. Tek n i k , ne lı i r -
leri cevir·en, \erahı sn-. . 
Janndan güller kuran, 
d~ğlar arasrnda de11iz 
hiriktirP.11, cölii ornıa11-

• 
1:1ştıran, yaratıcı tekoik 
hin hergiil ku \'Vdiutle 

tP.lnil\ ! .. 
gon 

YENi MEHSIN ao llAZİHAr~ 1 ~af> PAZAH 

Of is drel{törii 

Avukat 11 ilftl Keınah 
dava etti 

Diirı ~IPrsiıı ltak \'e

' iıııl•~ tlıs nıPnılPkt·th·n~ • 
kaı ı~ık urnl gürıd~nrn 

Firmanın muhakemesi 

~·H ıu lırk t)11 suçlu Firma 

vekili avukat ililal Ke
nıal Tlirkofis vuzifosini 
ynpnıı~· or şekliıulP beya
ııatta huluıııııuş v~ hn· 
rıu ofisiıa urnııe-•\İ 

,·t:ti ne ha kart-l 
ofis dr~k t(lrii 

salı si. • 
sayan 

avukat 

ll il:'H K P ıııa l ale\·hine .. 
hir dava acarak 20 bin 

• 
lir<.t manPvİ zarar 
miştir. 

TOPitAKLARIMIZA ATEŞ 

VE ZEIIiR SAÇACAK UÇAK

LARI KISKIVRAK RAGLlY A
BlLMEK IÇiN BN AZ 500 

UÇAGIMIZ OLMALIOIR. 

kayseri Fabrikası 
iç işler bakanıı11ız Aı1karaya 

döndü 
Bakan bir söyleviyle Tarihin büyük 
tanıdığı dost ulusun el birliğini övdü 

Ana.dolu ( A. A) - - iki 
giin füıce Siimer Barı

kın Kayseri'tle kurduğu 
büvük dokuma fabrikası-., 

f)I uörm~ne cridPn İc 
~ o ="' • 

Hakanı 8. Şükrü Ka)·a'mn 
ötey :akşam Arıkaraya dö
diiğliııii yazmıştık. Haka

nımıı, kendisini karşılı

yanlara duyuşlarrnı a11-
lalirkerı Orta anadol uda 
y ii ksel ~rı bu bü )' ii k .-se-

ri n bir kurı.uluş aıııtı 

olıluğurıu ve Tiirk •'il

ci iislrİIPŞUH~ ha rekP-tİ 11 in 
haşa rısuıa başlı lrnşana 

hir mi~al bulunduğu ıw 

~(;~· lf-mi~lir. Öğr~ndiği-

mize gflre Bakarım fah
rikayı göreti dolayısıyle 

fabrikaca verilen şölen 
lw\'ecan ve nese icinde .. . . 
geç vakitlere kadar de
vam Ptnıiş ve topla nlida 
lıiiıii11 Tiiı·k ve Hns mü. 
lıtıııdis ve lt>kub~yenleri 

bulu 11 nıuşla rdır 1 ç lhı
k a 11111 ıı z ı a r i h i 11 b ih li k 

l lanıdığı iki dosl nlusuu 
eJPlfl v+) rnwsirıi n lm gii· 
zel ve yiiks~k ttserini tle. 
ğerleıliktPn ~orıra iki 
ulusun doslluğuııa daya-
rıak olau fikirler hlikiim 
sürmekte devam ellikce 

• 
hu ırihi tıselPrin de lwr 
iki tarafla ilerliyect•ğini 

~ö~ lemiş ve insan tarihi
tıin hu ell hiiyiik hare-

Deniz Bayramı k•'liıı~ hn~ olanları kut-• 
lamak ~erekti~ini ilave 

Deniz bayramı şere
f;ne yapılacak eğlen

celer 30-6-935 Pazar 
günü birinci parti. 

1- Sabahleyin saat Sekizde Liman 
Şirketi Memur ve mOstahdemleridc 

Deniz bayramı kut
/ulama programı 

1 - 1 - 935 Pazatesi 

.. ... 
P.lmiştir. 

Fa hrika üc ~iindenheri . ._ 
<lf•ru~nu~ işletnıelerine 
haşlamıştır. lltııaerue iş-

leı melel'İ her grupla ha
sa ri \•le devanı P-tnu~k-. . 
teıli r. 

Her Gün Beş Kelime 
<_) .... 
.~ . ----

Dil kılavuzu koıuis~·o

uunun gönderdiği listedefl 
okurlarımıza her giin he · 
şer kt-liuu~ suııuyoruz · 
Listede cıkc.ın iiz Tiirkc~ • • 
kf'l111ıelel'in osmarılıeaları 

hundan sonra gazelemiıt18 

k 'J l laııı 1 ıııı )' aca k tı r. 

l - llula _ Yaratı 
Örıu~k : Yaratı kuvve· 

tinde!n ~·oksu u olandaU 
bii)·iik eser lJeklemeyiuiı. 
~ - lha le elntt> k - üs-

lt~rmek. 

ihale - Üsteriu• 
Örnek Bu yolu il ki uır 

iislf'rildiğiui biliyor nıu

surıuz ~ 

3 - Giizergah - Geçek 
Örnek : V:-sıf Cmar hii-

• 
Liin dtıruiryolu gpçeğinde 

kendini ta111,·a11 ve tw 
nımıyalllar tarafmtlan sw 
lfuula 11 mıştı r .. 

4 -· · Seyahat Gt•ıi 

dı 

~ 

il 
ııı 

it 

Sey Jalı - GezP•• ~i 
Örıwk : Gazf>lPcileriıuil 

son llos kova gHzisi nde 
çok iyi duyuşlar gP-tir, 
dilt~r. 

İ ııli ha DuyoŞ 

fil 

g 
l 
ili 

~ 
Not: Gazetemize göoclr d 

rilecek yazılarda bu kele111e' 

lerin Osmanlıcaları kullanılaı•' 

msını rica ederiz . 
Bulutları ıhı, hir 

~·al111z orıuu gücli 
kuşlar gibi uvlayıp 

İlf' t 

ko-
tayfa ve botun i~cileri Kayıkcı 

ve Denizciler Llman Şirketi önünde 
GOmrUk meydanında toplanacak-

Günü ikinci Parti. 
1- Sabahleyin şehir bayraklarla 
süslenecek ve denize kar -
şı olan liman şirketi binası ve 
atelyesi ile ticaret odası binası de 
niz yolları vapurculuk ıirketi acen 
teleri dahil olduğu balda bütün 
bu binalar gece elektrikle ışık
lablacaktır. 

Adana ilbaylıgı 
t 

l~ yunlar gibi sağac«;ğız. 
tardır. 

Tarihiu IJife vollar11u ., 2 - Tophmım hu kafile önUnde bando 
çevireu kurak, yalıııı ve ellerinde hayraklnrolduğu halde 2- Saat 8 de Limanda bulunan 

vapurlar ve Liman Şirketi cer 
vasıtaları karadaki fabrikalar iki 
dakika devam etmek üzere dü· 
düklerile bayramın başladığını 
ulusa bildireceklerdir. 

~·irmirıci a~ır i11saulığ111111 

tekniği ile yenilebilir: 
lliJCI, lıoca )Hkarısı, bu
luta yalvarmak, ha va~·a 

iifürmeklP de~il ! 
"-

nnmuyişle ynruycrck Deniz Feneri 
ve Plaj rivurındn tıuzırlnnaıı yere 
gidecekler . orndn musnbnkahıru 

bn~lamallan evvel süylcvler verile
cektir. 

( :-! - MUsabaka komitesi tarafından 

1 
tertip edilen Deniz yUzme yarışları 

Atay Saat Onda yapılacak ve hirinciliği 

3- Saat dokuzda Liman Reisi 
Liman Şirketi idare Meclisi Reisi 
ve azaları, Liman Şirketi umnm 
müdürüt Şube müdür ve şefle
riyle deniz yolları vapurculuk 
şirketi acenteleri, İsmet İşevi 
acentesi Limanda bulunacak 
Türk vapur süvarileri deniz iş
cilerini temsilen bir zat Liman 
Şirketinde toplanarak önce il. 
bayı ziyaret edeceklerdir • Ve 

- kazananlara mUkılf atlar verilecek · 
Ônemli bir Davaya tir. yarışlar yapılırken denizciler 

baş landı tarafından muhtelif Milli oyunlar 
oynanacak ve Monologlar söylene· 

Birinciden Artan 

va konusunu elde bulunan bel
geler üzerinde teşrih etti ve 
ihracat siyasamızla tecimerin 
tAbi bulunduğu şartları anlata
rak Rremon borsasında malla
rın nasıl muayene edi itliğini 
bozukluğun nelerden ibaret bu 
lunduğunu etraflıca anlattılar 

ve mahkemeye bir dosya ver
diler. 

Bundan sonra suçlu vekil
leri mUdafaalarım ya~mak için 
dosyayı tetkik edeceklerini 
söylediler. 

Muhakeme başka gUne bı-
rakıldı. 

Dava safahatını yakından 
takip ederek ya?.acağlz. 

cektir. 
Saat t 1,30 da botun Tayfa Amele 
ve Deniz lşcileriiıe Liman Şirketi 

tarafından bir öğle yemeği verile -

ccktir. denizcilikde kazanmış olduğu -
4- Saat 16 da Belediye Bahçesinin muz yüksek haklardan ötürü 
umumi oturmn yeri öntlnden idare 
ectllmek Uzero : 

A. - Y etkenli kayık yarııjları 

şükranlarını ve minnet duygu - 1 

larını arzedecekler sıra ile Bele-, 
diye ve Partiyi ziyaret edecek
lerdir. 

B. - KOrek yarışları yapılacaktır. 4 _ O gece denizde bulunan va-

5_ Öğleden sonra Merkez gUmrUğU sıtalar da fenerlerle ışıklandmla
iskeleslnde hazır bulundurulacak caktır. 
olan Uman şlrkcti cer vasıtaları 5 - Saat 20 de Denizciler Halk 
le serbes motor ve snndallorlu de- Partisi önilnde toplanarak meş
nlzde gezmek isteyenler gezdlri· ale ve fenerlerle şarın cadde-
lecek.tlr. sinden geçeceklerdir. Fener ala-

Saat 17,80 da ldıııun Yurdu Deniz lyı ön~nde Halkevi Bandosu bu· 
Kolunun açılma töreni yapılacakdır. lunacaktır · 

Şeker vurgnnluğunun 6nüne geçiyor 
(Btıl..-ıli~·pce şek~rlerin 

satıs fialı Tiieear ve Bak. 
' 

kallara bildirildiği halde 
bunu il lı i hUı na sa uş )' a-
pa 11 la r, İhıik:\r komisyonu 
kar·arivle Cunıhurivcl 

~ w 

~liitldt~iunıumilığirıe tevdi 
olıındular.) 

İhtikar komisyonu Seyhan 
Valisi Tevfik Hadi Baysalın 

Başkanlığı altında 26 - 6 - 935 
güolemecinde toplanarak : 

İkıi~at Vt•kfılP-Lirıce toz 
~t'kP.riıı topları satış fiatı 

2 5 f k •'~ll>P- Şf'k~ri n lop . 
laıı ~atış fiaıı 28 kuruş 

olarak hildirılıut•si iize 
ri ne Beledi vı·c~ hu fi al-. 
la r üzeri rrn nakli ~· e mas-
rafları ile l••aıuiilP-rı alırı. 
makda oları kar ilfl Vf' 

edilerek, toz ŞP.kerin sa-
lış fiatı 29, kr.snıe ş~ke

rin satış fialı 32 kuruş 
olarak tesbit edilmiş ve 
hu fi alla rm J 7 - 6 - 935 
gilnii ve saat 16 dan ili-
lıareu lalbikirıe başlan 

rnış olılu~u lıal<IP, h11 ; 

karar harici s:ıtr· ~·apıı'1 1. 

vP. isimleri aş:ı~ıya yaZI' 
laular lıakkuıtla takib;ıl1 hı 
kanuaiyt~ yaptlrua~ı içi•' 
28 - G - 9Jfi gürıleuıe~ 
ci 11tJ e Cu nı it tı ri ~· p l ~HidJfı1 

umu 111 iliği ııt! lJilıl i ril miştif· 

Ceı:a Görenler 

.\laso11\'alı, Carcabıt~ . . . 
maiıallPsiııde hakkallr~ 
yapan A lrnır.t oğlu f{:•' 

mazan, B:ıkkal ı\li, hak"' 
k:ıl K.-llt! şµlu-r zade Mt1h' 

. 'ı lt-
Ul t' l ''oglu lhralıim 

Tarsııs ~:ıpıısuııda h:ı~" 
kalllk ~· aparı ,'iileyoı~11 

oğlu ~lelınıet, Ziraat Mt'11 ' Q1 

sucat fabrikası karşısıuJ~ Si 

bakkal Osman o~lu ,.\il' ~ 
met, Saathane c·i-varıu·i" lıı, 
bak kal ~IPhnıeL oğlu • ..\Iİ' b. 
Salihiye mahallesi••''e li 
bakk~l Hacı Ahnıel oğl 1' 
Mustafa. 

Adana : «TUrk sözO~ 

I' 
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Türkofisin Günlük Telgraf Haberleri 

latanbul borsası . 
28-5 ·35 eh~ arpH )eııılik 

:i ~uruş 25 paradan 8 ton 
lıugctay snrl 5 k ıırtjŞ ıo 
Paradan , yu uıuşa k 6 k u- 1 

tuş 20 parat.la11 6 - kuruş 
30 paraya k:ıd:u·, mahlut 

~iiı ylirıii 57 ~uru~lau 3000 

kilo satılmışıır . 

'J.7 6 35 <h~ Hambnrga 

7,031 kilo yapak ihrciÇ e 
dilmiştir . 

İzmir bersası 

li kuruş ıo panıda rı 6 ku-
r 5,625 kuru~Lan, eldir.-k 6 uş 15 para y:J katlar 130 

lorı, fıuclı~ ic ıonıhul va
deli 45 kuruŞtan ıo ton, 
kepek 2 kuruş 5 parcıda u 
ı kuruş 6 paraya kadar 

kur·t.~tarı 527 çuval, arpa 
verJi 3, 125-3,25 kuruslan 
~ . 
164 cuval, ruerdnwk 6,50 . 
kuruşları 50 çuval, yapağı 

ls,ıso kilo , nıı s ır san 5 

~ş ıo paraılaıı 33 tou, kilo S:tlılmıştır. 
47,50 48,75 kurusta11 2966 

Mersin Sul~ Hukuk Ha~imliğinden : 
~l~rsiu Zirtrnl Bankası \'ekili A \'ukat ı,huıed Fua .. 

~ 11 ' Denizli Ziraat memurlarıııdarı halen nerede oldu
~u Lellis olnHl\'aıı muhasip Cemal oğlu Sami aleyhine 
~~ılığı al<ıcak. davasırırn .'apıhuı mulwkenwsi miid
~Jt•i alp,· he Y Pili ~lt-r~in gazele:oıi nsul~u tebliğat 
ıl:)ıı t•di~uu~k ~urPLile il~ tehlig edildiği haltle yevmi 
111u k ı ı · -· · t · •· · .. . ii)·yerıiııde muh:.ı · t•ıueyt~ ge HH!l ıgı f(I H uır guna 

· ~llirazınula bilıli rmetliiti 11dt>n mu ha kemPni n gı \' 3 bmda ~zı 1 o ,J 

t.•• ~rasıoa karar verilert•k muhakmne ı7·7•935 giinleuıe-
ıif tıııe raşt gelerı Carşamlrn ~iinii ~aal 8 ze lJırakılruış 

01ılt ... • . t ı · -. 1 . . b •. dt. .. ıgurıdarı ilıhar11amen111 ıe > ıgıru en ıll :tren ut>Ş 

ir' t111 içirıılt> itiraz elnws~ \'e y:-vm·i· ıauaallak.ına ~nah
· '"~"~ ~elmesi veya hır \ekıl goııdermr.sı aksı tak .. 

dtı·ı ı • • • 1 J · ı . k 1 k . u; ~ ruuhake ı ue\· •~ kahn ec ı nuyere mu aa · ~naerun 

dr :1~· ah,.11 ~üriilt'c.-gi usuliin 141 vt~ 142 v~ ]43 irıcı mad
e' ~lıkaıuırıa h~ vfikaıı k.,~· riJel ihirı ol111111r. ,. 

1 l l N 
Tarsus Bele~iye Riyasetin~en ; 

t1ı Bt>teıli~· r.uiu iıfoiye makirıelerinde kıı~lanılmak İİZ· 
1' ((25o tP.nekt~ herızi u, «25)> teıMke nıakına yağı, «3» 
~ııek . '· k • - •. 
1 e incP. vav Vt! hır lP-nrı\t·~ · ıres \':tgı « 20 » gun h'' tı~ 1 , . • • • • • 
l 'ılPtlP. acık rk. ıltm•~ve • ~ ıkarılnuştır . 935 Senesı 
ı '111 1ıı1uzuıı;111 5 iuci gii~tti ~a al ıo ela ihale t•dilrcP.ktir 

1 : 1 ~klilerin fW\' akcasilt: lwr.ılu~ r lh·lediyrJe ruiir~caat-
·t~ı . . • 
~olunur . 26 - 29 - 30 - 4 

i L A N a~'. 
Jrıl 4t 

erain Sahil Sıhhiye Merkezi tif· 
T ababetinden : 

" ı. ~l~rkrzil lı ·ıa lı motörbol icin rrP.rekeıı altmış lene-
' 1\14 l ,r, •. ~ • ;, 

,u ~ '~tııinlt~ hrş terı eke makirıa yağı ve iki teneke gr~s 
Ilı~ Çık ... . . •• k 

i~ 1 :tıaltmava koııulmu!oilur. Sartname!'lıraı gorme 
~ I• ' • ~ • 

.. .1-
.\ Iİ• • 
,.,ıe 

gııı 

lı-ı ~~"IP.riu lwr ıriirı üğleden evvel ve azaltmaya ıs-
""1~ . c .. .. t d ~ah· - rııı 5 Trmnıuı 1935 ,ııma gunu saa on a 

ıl Sılıhip" ~h~rkPzine g••lmrlPri 20 -- 25 - 30- 3 

Mersin Ticaret ve Sanayı O~asmdan ; 
' İcil No: 858 Suııfı: 4 t'ii 

~111 &tersinin '1tı mli)e malıallesinıle Cami şerif soka-
8j11~" No.lu evılH oturan Türk tabasırıdarı olup Mer
~11 ;1 

ll•ahalle inde lhikt'uuet caddesinde, sokasmda 76 

lıi/ u Yeri kanuni ticaret~~ilı t>ıliuı>rek 15-5 .. 1935 tari-
ı. •d~rıtl · ·r · · · 1 · ı "" "~y , '~rı penıkmıde nıaıu atura ı~ı ış ~rı e ugraşan 

lil!a Ahrued o. Ali Cevat .~oşarın l .\li Ceval Coşar .. ] 
~.6"et lakab11ıı 'oterden lastikli gP-tirnıesi üzerine 
tıt11 ~ı935 tarihinde 858 11umaralı sicilP. Ticar~l kanu-

14~ '"~HltlP . irı~ giire k:l~· ı VP 1t•şc i l P.ctildiği bildirilir 

Mersin ı 
1 

Piyasası ' ............ . 
K. s. 

Panıuk~kspr.-~ 50 

iane 48 
Kapu malı 
Ko'l.:ıcı parlat(• 
fara~ çiğidi 
)'p,f'lj • 

Su~auı 

Fasul \'a . 
Nolaul 

M~rdıtıH~ 

Kus \' t~nıi . . 
Ku na darı 

Cehi~ • 
Acı ç~kirtl~k içi 

Toz şekP.r 
ltalı VP. 

~işatlır 

Ca,· . . 
Kala\' .. 
Bahar 
A qm :\ raatlul 

,, verli .. 
Pirine . 
Ça vtlar 
Kesme Şeker 
Sandıkta 

•> •> ecnebi 
•> • » çuvah 

47 

46 

l 75 
l :! 
12 
5 
9-8,ö 

7 
a,5o 
6 50 

36 
29 
97 ,5 

16 
24f>-250 

190 
7ö 

,!j-,50 

3 
15,5 
2 50 

lluğdaJ \'P.rli ii,25 
l...i mon tozu 7 5 
Sa bu nsafi zeytin Y. 25 50 

)) ildnd 23 

Mısır darı 

Kara biih~r 
İne~ K~pet.. 
Kaim » 

incir 

Yulaf Cukuro 
~ 

., Anadol 

2-35, 

8!1-86 
25 

ı 2n 

~od~rııı 

2· 87 ,5 
3,5 

---···---
Borsa T alğrıflın ---

/slatıbul 

Tiirk alluun 940 
i~Lrrliıa 6'20 - 50 
Dolar 79 75 

Frank 12-03 
l...iret. 9 - 6220 

YENİ M[RSIN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiyt Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 12-00 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 looo 

Üç :ayhk 300 5oo 

Bir aylık too yoktur 

Gnnn reçmif sayılar 20 K. 

Tarsus Ticaret ve Sanayi 
Odası başkanlığından : 

ı ı - 7 - 929 Giiıılii muka\·Ple ile 30 - 5 - 930 giiuii -
flP. katlar lP-nHlil ~dilüp lJilfthare de uıuanıelrtta d~vam 

e.dilmr.k surelile ıımnem lemdil P.dilıuiş olması ili'ta. 
rile Ticaret kauununuıı 188 ci maddtısi nıur.ihiıwe gay· 
ri ıHlJa \' ven müddetle Leşek k iil el mi~ ~ayılan Tarsu~cta 
Sadık P~ş:ı ve Kara }fohmed ZaıldP.r iiııvaııile kol
lektif şirk.etinin ticaret kanununun 181 ci maılılesi V•~ 

ıkirıci fıkrasile verilen sahilıh·ete hinaP.n ~üre~:t tara· . 
fmdan miiuefikan 26 - 5 - 935 tarihli muka '•t•le ilr. ay· 
ni tarihtJen it.ibaren fosh fldilıliği ilan olunur. 

1 L A N 
lcel Sıhhı1t ve içtimai , 

Muavenet müdürlüğünden : 
Aşağida isimleri, mi kdarları v~ helrnr k iloBu I e 

tahmin bed~lleri yazılı ~16\rsirı, Tarsu , ~ilifke ~IP.nı

lekel hastanelelerinin bir senelik r.rzak, E~mek, Pek
simet ilıliyaçlarına süriiltrn fh•y lıatlcti hiyık görüleme
diğinden artırma ve t!ksillıw~ kaııuııurmn 43 lincli 
maddesiCrnucibince bir ay ı:ırfrru.Ja pazarlıkla ihal~si 
kara rlaştıral uııştır. lsrekliltıri n şa rtırn mel eri ui görm t> k 
üzre Sıhhat llüıliirlüğiine Vt' Vih\yel Encümeuirıe mü
racaatları bildirilir . 

. ll İ k tn l'I Hrlwr KA . 
Hastant•si 
Silifke 

)) 

M~r~irı 

Erzak111 ismi ~ilo 

Ekmek 2500 

Pek si rnt>t 5 

22 kal~m ~rza k) 
bakkaliye ) 

Tarsns 21 kaleu~ rrzak) 
hakkali~· e ) 

K. S. 
7 00 

17 50 

Mersiu Ekmek 7500 7 00 

•> P~ksim~l 5 17 50 

Silifke 21 kalem erzak 000 

hakkalive 

i l j N 

Tahmin fial 
Lira K. 

]75 OJ 

o 87 

1340 52 

905 20 

525 00 

o 87 

472 13 

Alay Satm Alma Komisyonu Baş Reisliğin~en ; 
1 - - Alayuı tlfirt aylık ihtiyacı olan 12 O hin kilo Ek

mrği kapalı zarf usulile eksiltmeye konuldu • 
2 - Eksi hm~ 15 Tflnuıınz 9 3 5 PazarlPSİ f.(İİnii sliat 

orula Kışlaclaclır . 

3 - Muvakkat teminat ~· t'ıli ~· iiz yirmi lira Vt~ mu
hammen fiyat sekiz kuruştur . 

4 - Kapalı zarflar 15 Tem11wz 9 3 5 saat clok uza ka -
dar almaca k hu saa llaıa sonra alınmayacaktır'. 

5 - lsleklilerde kanuni ikametgah vesika!ılı !>uluııa· 
caktır , 

6 -- Fazla bilgiler edirunek ısteyeııler Kışlada Alay 
Salın Alma ko·nisyonundaki ~artııanıederı ogrP.-
rıebilirler . 30·2·4·9 

i l A N 
T ırsus Bale~iye Riyasetinden : 
Reletliyenin ~tanzifat ha)· varıları ıçın «20500» kilo 

arpa ve <c20Q)) saman 20 giin miiddetle a';ık i ~ksihıue .. 
"~ cık;\rrlnnşlır. 935 SP.n~si T~mmuzunurı 5 inci Cuma ... . 
giinfi saat 10 da ihale edilecektir. isteklilerin pey ak-
-:·ısile beraber belediyeye müracaatları ilAn olunuJ. 

26 · - 29 -30- 4 



"'.\YFı\:4 YENi MERSiN 30 HAZiRAN ı 935 l>AZAH 

Tl:JQ KiY 5 

l1RA4T 
BANKASı 

i l A N 
Tarsus Bele~iye Başkanhğmdan · 
Tarsus şehir ~olları kaldınnıları içiu ~ iiz hiııdrn 

~· iiz elli hirıe kadar pakt>l Hış i kapalı ztırf usulile mii
nakasa~·a çıkarılmışsttda Lalip zuhur elnwdiğiııden ar
tırma \'e eksiltme kanununun 40 uıcı matldt~ si muci
bince veniden miinakasa\'a eıkanlnnsllr. Temmuzun . . . . 
12 inci Cuma gilnii saat ı ı tlt~ ihale Pdil•·c~ktir. Şart· 
name örnekleri ile hu baptu nıaluıual almak istiyt1 11-

lerin b~ledi)1 e ıuiilıetıdisliğiıu~ müracaatları ve taş nfa
munelerini ihaleden iiç gliu t~ vvtıl ludediye~· t~ ltıslim rt-
meleri lüzumu il~'ın olunur. ı7 30 - 4 9 

i l l N 
lalahiye Askeri Satın Alma 

~~~~~~~~-~~~-~~~ e ~ e çifte han Kaphcası Açıldı 1 
~ mesane taşları ağrılarıle muz.taripseniz vakit geçmeden 
~ Çifte han kaplıcasına koşunuz . 
~ Bir cok deri hastalıklarına, muanrıit ek:zemanlara şifa verir. _ 

gçiFTE HAN KAPL..ICASINAt1 
~ Sediye ile ~el~n hir çok klitüriimler yürüyerek dörıruiişlerdir. · Her ne i'-1 kadar ~-""'.~en kahili iza lı el eğilse ıl_e senelerce geh.~ ~l 111~ 1111.~ bazı k•clıııların j;l 1 ıs -20 gıııılıık lıaııyoclmı soıır:ı lıanııl" kaldıkları gorulnııışlııı· . 1 
~ Çifte Han Kaphcasının B 
~ Radyo aktifidesi dünyada mevcut bütün kaplıcalardan 1 1 daha yüksektir . ~v 

~ 
~ 

Çİt=Tt: A N l(APLICASIND1' 

~ Otele bir mutbah ilave edilmiş, Otel cl~lıiliucle ~·emek bişirmek mP.n~-

~ <lilmiştir. a Esbabı i~ıiralıal miikeııııııddir.Lokaıııası, Fıırnıııı, Bakkali)·Psi, Gazinosu.il 
~ Kasahı, Beı·heri vardır . 
~ FİA TLAR. :ıv.J:UTEDİLDİR.. . 

~ Tiren ücretleri yarı yarıya terızilô:tlıdır . 

il~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

ı·~:~:;n·;a~~:a:·ı~ rE3;;~ T;;;:r~E31 
: mücellit hanesi : m . ' ~ 
• Eskimiş, ııarçaıaıı- • W PıyanğOSU ~ 
: mış, forsutle kilapl~- : I~ ~ 
• rmııı işe yaranuız de-• 'fi Pek çok kişilerin yüz.ünü 
: ~· e atmayınız. birgii11 : jl, güldürmüştür . 
• size fazını olur. Kitap -• nı ffi 
: 1 :ı l'I il 1 ZI. '1~fleI'1 eri il:~ i. : nı On Dokuzuncu Ter tip Oçüncü Keşide nı 
: uılicelliılıaueıuize gön-• 11 Temmuz 935 tarihindedir. ~ • 1 . . • 
• c erımz. • 
: Her nevi kitap ve : B ü y Ü k i k r a m i y e 

: defterler şık, zarif ıne: 50,000 Liradır • m 
• tin Vl kullanışlı ola- •i L mükafat 20,000 liradır. J •> . . ., 

beşde lslahiye Satın Alma komisyonurula yapılacJktır • rak eıtlenır. • 
3 -'faliplt~r şarlname~· i h~r giin komisyondan o· •••••••••••••• a e::aı •• ırr•• J a 

komisyonu başkanlığından: 
ı -lslahiye dağ alay ıle bağlı kıtalarıu dört aylık 

~kmek ihtiyacı kapah zarflu leahhüde lwğlanacaklır. 
2 - ihale 12 TtHuruuz 935 Cumartesi gimü saat on 

kuyabilirıe .. • 11•11 Mersinı·mı·zde 
4 - Muvakkat teminat ıııiktlal'I ( ıoı2) lira Pili ku- ' 

ruştnr • 
s -- Teklif mektupları nilıayel ihal~ saati11den lıir 

saat evvele kadar makbuz nıukahilinclt~ komisyona ve-
rilmiş olmahciır. 28 -30-4 - 9 

1 l A N 
Alay Satm Alma Komisyoun Riyasetin~en: 

1 -- Alaym Sığır ~li muku velt>sinin feshi dolayısile jU ' ıtJ 
eski mukaveledeki miklaracian gP,riye kalan (8000) 

sihht bir ihtiyacı karŞıliyan bir müessese 
.,,, 

SOGUK HAVA DEPOSU 
SAHiBi - NiÖDELi SELiM ŞE~fSi 

Poli8 Jliidii1·lii!JÜ Karş1snıda 

Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı ~ 
mükemmel ve son siatemdir. 

kilo sığıreti pazarhk suretile almacaktir. ~hı-
hamm~n fivtıl on dürt kuruştur. Mu\'akkal temi- Sıcaklarda gıda maddelerinin bozulmaması için : . 
nal seksen ... Wrt liradır . Gıda maddeleri yapan ve Satanların ve Ailelerin 

2 - Pazarlık 13 Temmuz 935 Cumartesi giinii saat lo dikkat 11azarlar1n1 Çekeriz 
rla Kışhuta yapılacAklır . 

4 - Şarluamel~r . satm alıuatladır. Fazla bilği şart na- Sıcaktan ~ozulmasm~an korktug"unuz her şeyinizi depomuza getiriniz. 
uıderdeu öğrerı i lir. lste~liler bu ~aata kadar Kış-

laıla bn 1Uil111 a )a l'I l:izt nıd 1 r • 28- 30-4-9 ~ il n n--miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii;;m;miiiiimiiiiimiiiiiiiiiii:iiiilfi 
Yeni Mersin Basımevi - Mersin · 11_ ~~~~~~~~~~,~ ~~~~~~~~~~~~ili! 


