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Hava Tehlikesini Bilen üye sayısı artıyor. 
I4in1aı1 sos)1etesiniı1 sern1a)1esi 

bir ınisli arttırıldı 

J, hacmı her yıl biraz daha genişliyor 

lilt yıl tonajın 400 bine yaklaşacağı uınuluyor 
bir c;ok yeni tesisat yapılacak 

t Evelki gün fevkalade olarak 1 
0Plantıya çağrılan Liman sos· 1 

Yetesi genet kurulu sosye.te 
:rnıayesinin bir misl\· arttırıl· 1 
asına karar vermiştir. 

e<t Dun toplanhya başkanlık 
en Doktor Muhtar Berker 

ltı&errnayenin arttırılması ve Li
h~o. faaliyeti konusu çen·esinde 
ııe Şu diyevde bulundular : 

d «1 - 927 den 934 yılına kaf:r. Mersin Bimnnındn yıllık 
1~1Y~t toTrnjı vasati olarak 
l' 

1 
bın tonu geçmemişken 934 

i~ 1ncta hUkQmetimizin aldığı 
11 l'acatı koruma tedbirleri so
-~cu ihracatımızın birden bire 
ili ~ası ve iç ithalatmında ayni 
li' .tte çoğalması Liman faa
bihlınin yıllık tonajını 265 
"e~e ~adar çıkarmıştır. Bu su
&are· ı~ hacını eski yılların va
llıaısını 100 bin ton geçen Li-
di~? du~umunun gereklendir-
8081 Vesaiti temin etmek ilzre 
hırf ete tarafından derhal ted
iki er alınmış ve tstanbuldan 
di~~uvvelli rer vasıtası getiril-. 
15 ~gibi ayrıca 70 er Tonluk 
lıtıı avuna yapılmasınada baş-

trııştır. 
te11•

8Undan başka gene sosye
te~tı ~endi ateJyeJerinde mil

lldıyen şat ve mavıına yap-

masma devam etmiştir. 
Bu yeni tedbirlerin başarıl

ması içi ıı gereken sosyete ser· 
mayesini aşacağından ve gene 
bunlardan başka sosyetenin 
önUmiizdeki yıl içinde yaptı-

, rucağı Vapurlara tatlı su ver
me tanğı ve yeniden geti rece
ği kuvvetli bir motor makinesi 
ve Romökörler için yeni kazan 
ye diğer işler 100 bin liralık 

bir masrafa ihtiyaç hisettirmek
de idi. Bu durum karşısında 
sosyete genel kurulunu fevka-
18de toplantıya çağırarak ser
mayenin arttırılmasını teklif 
ettik. Teklif onandı. Sosyetenin 
200 bin lira olan sermavesi 
400 bin liraya çıkarıldı. ~ 

Limanımızııı içinde bulun
duğumuz yıl tonejının 400 bine 
yaklaşacağını tahmin ediyoruz. 
Yılın ölil mevsimi ad edilen 
ilk beş ey içinde 127 bin 800 
küsur tonluk iş görUlmesi ve 
sosyetenin iki mukavele ile 
önilmüzcleki aylar içinde 90 
bin tonluk yükmene ( taahhll
de) girmiş olması ve ihracatın 
kılering dolayısile fazla olacağı 
hesap ediJirse bu tahminde ha
kiknta aykırı olmıyan bir isa
bet olduğunu söylemek hiçde 
miibalağnh bir şey olmaz. » 

Sıcaklar devam ediyor 
~ 
Qfmur yağmazsa Pamukların sonu kötü 

\> -
Urtda gene kuraklık başladı· lier tarafda 

yağn1ur bekleniyor 

lıe~1~ayısın son haftası içinde j 
~~Ya~ sıcaklar her gUıı biraı 1 
"'ıılll .Şiddetini arttırnrnk de -
btıgn etrnekdedir. Hiç bir yıl 
~arıı illerde bu kadar sıcak 
)ulll11tnerniştir . Gelen du
'~ı ara göre her gün bir çok 
\ eler tarlalarda bayılmnk-

\te h 
' 11111 .ele bazı gilnler iş yap· 
~ .. ) 1 rnknnı knlmamnkdadır. 
tllttıı~l ancak Ağustos içinde 
ll~<l n sıcakların Haziran ba
,~ başlaması \•e devam et
bit~ <:ifciyi çok şaşırtmıştır. 
~~I r tarafdan bu şiddetli · ~ı-
\ 'ia~ kurakhğıda intac etmek· 
~~ ·Parnuk3arı t.elılikeye·.dil• 
._I\ ,~kde~ir . "İlkbaharda · ~a~ 
~'"''uc"ek1ı yagmu!"lar neticesı 

lar şimdiye kadar lehli-

kesiz gelişebilmiştir. Bugün· 
lerde yağmur yağmazsa Pamuk 
Urllnü ciddi bir tehlikeye gi
recektir. M~mleketin bir çok 
yerlerinde de kuraklık olduğu 
gelen ajans haberlerinden 11n
laşılmakdad11·. 

Bolu 6 ( A. A. ) - İl ve il
celorde yağmur bekleniyor . 
Zahire satışı yirmi kuruş yUk· 
seJmtşdir . 

Çangırı 6 ( A. A. ) ,..,_ Ku· 
raklık lwndini göstermiştir . 
~ünkU giin alış veriş yerlerin
de ürlinü11 değerleri yüzde 30 
kertesinde yükseldi .. Hayvan 
~ . . 
değeri' yilzde yi rini dilşdu: Şo 
günlerde 'yağmur olına1.sa Za
hire yükseJecektiı·. 

Halk Bankası ~uruluyor Şimdide kalem savaşı başladı 
Yapılan araştırmalar lngiltere Habeşistanı müdafaayn çalışıyor 

bitti 

Bankanın v · ınyetlerde 
anonim sandıkları 

bulunacak 

t taJyan lnri I-I indistan lngiJterenin kon (rol una 
ınuhtaçsa Habeşistanda bize öyledir diyor 

Roma, 6 A.A - İtalyan 
Habeş ihtifali etrafında İngiliz 
ltalyan gazeteleri arasındaki 
kalem savaıı git gide şiddet· 
lenmektedir. 

Ankaradan bildirildiğine 

göre Ekonomi bakanlığı kilçilk 
esnaf ve kilçUk sanatlar erbabı 
için bir Halk Bankası kurmağa 
karar vermiş ve bu hususda 
yapılan araşdırmalar bitmiştir. 

Halk Bankası teşkilfitına nid 
geçen yıl bir kanun ç1kmışdı. 
Finans bakan1ığı bu Bankanın 

teşkili için bir Milyon lira v~· 
recekdir. 

Bankamn yalnız Ankarada 
bir merkezi olacaktır. Banka 
ViU1yetlerde kurulacak Anonim 
s0syete tarzmdaki Halk san
dıklarile muamele yapacak ve 
bu sandıkların sermuyesine iş· 
tirak edecektir. Ayni zamanda 
bu sandıklara sermayelerinin 
muayyen bir nisbeti dahılinde 
icap edecek avansları verecek 
sandıkların mUraknbesile uğ

raşacaktır . 

Sonoro F acista diyorki : 

lngilizlerin halyaya karşı 
olan durumları İtalyanın Af 
rikada beğenilmeyen bir kom
şu olabileceği ve Hindistan 

1 
yolu üzerinde sıkıcı bir kontrol · 
yapabileceği korkusundan ileri 
gelmektedir. Şaşılacak şeydir· 
ki ; 

İngiltere - Habeşistana öz 
gen ve duinleşmeye ihtiyacı 

olmayan bir ulus olarak bak· 
tığı halde çok eski bir medeni
yeti olan Hint ulusu İngiltere
nin kontroluna muhtaç bulu· 
nuyor. 

Curnala ditalya ingiliz ga
zetelerinin İtalyanın işlerine 
karışmaya hakkı olmadığını 

Şeker layihsı kamutaya geldi 
Encünıeni layihanın nıüzakeresine başladı 

Dışardon gelen şekerlerin kilosundan 15 
kuruş gümrük resmi alınacak 

Ankara ·- Parti grubunda 
konuşulan Şeker ve istihlilk 
resimleri hakkındaki kamın JA
yıhası Kamulaya geldi. lktisad 
encümeni toplanarak U\yıhayı 
müzakereye başladı. 

Layıha aynen şudur : 
Madde ı - Dahildeki Şe-

1 

1 

1 
1 
1 

ker fabrikalarının senelik is-
tihsal mıkdarları hilkumetce 1 
tayin olunur. Senelik istihsal j 
mikdarı 55 bin Tonn vnrıncıtya 
kadar şekerin kilos~ndrıı 4,10 ; 
kuruş i9tıhU1k resmı alınır. An- 1 
cak kanun neşri tarihinde mev-

Kale köyü 

cut stokların zararlarını telafi 
için dahilde istihsal olunan şe
ker satışı 200 bin tona \'nrın
caya kadar bu resimden l .4 
kuruşa tenzilllt yapılır. 

Madde 2 - Hariçten ithnl 
edilecek şekerin mikdarı hU • 
kfimetçe tayin edilir. Bu şe

kerlerden kiloda 15 kuruş güm
rilk resmi alınır. 

Madde 8 . Fabrikaların 

hi rinci maddede mua)'yen is
tihsallerinin artması halinde 
istihlkil resminin ne kadar 

. Devamı Oçüncii sayfada· 

Hava Tehlikesini Bilenler 
• 

1 
1 
ı 

l 

Namrun Yaylasın· G ün geçtikçe ilgi artıyor\ 
dan ayrıldı ı 

Namrun yaylasının Kale Hava tehlikesine karşı olan 
köyUnden ayrılarak ayrıca bir ilgi şehrimizde glln · geçdikce 
köy halinde idare edilmesi için artmakdadır. Türk Hava kuru· 

1 acaata 1. ~ 1·şler ba mu Hava tehlikesini bilenler 
yapı an mr v -
kan lığından mUsbet cevap gel- kolu dünde toplanarak Uye kay- j 

dına devam etmişlerdir. Diğer 
miş ve diln Vilayetten Tarsus 

ı. tarafdan miting hazırlıklarıda 
kaymakamlığına uildirilmiştir. 

Bundan sonra 4Namrun ~y- ilerlemekdedir '. . 
lası kale kö)•üne bağlı olmıya- Diln Hava tehlikesini bilen 
cak ayrıca bir Köy h~Yt~tile ilY.e ynzı~an yurddaşlarıo Jiste-
idare edilecektir. sini ikinci yüzde yazıyor. 

yazarak diyorki, lngilterenin 
ya norma) arsı ulusa) müna
sebetlerd~ her devlete tanıtan 
haklarla iktifa edecek yahutta 
İtalyaya karşı Habeşistanla 
birleştiğini açıkca söyJiyecektir. 

Bu taktirde ise uluslarm ölüm 
iç'.nde yaşamaları amacını de· 
ğil fakat yalnız kendi menfaat
lerini güttüğünü itiraf etmeli
dir. 

Dünya emperyalizmini 
meşru ve gayri meşru bütün 
vasıtalarla kuran İngiltere şim
di müstemlikelerini idare ede· 
bilmek için rahata muhtaç ol· 
duğunu görerek öteki devlet
leri hareketsiz bırakmak istiyor 

Bu~ran Kalma~ı 
La val kabine te.şki li ni 

kabul etti 

Paris 7 ( A. A ) - Radikal 
Sosyalistlerin kesin olarak fi
kirleri anlaşıldıktan sonra Laval 
kabine teşkilini kabul etmiş ve 
Cumhur reisine bildirmiştir 

Buhranı tizce önlemek için ka· 
bine listesi yarın (bugün) Par
lementoya gelecektir. 

.Nlersiıı barak~a8ı 
l\1arınnrarla hir baraka

ya bu ad verildi 
Bir kaç ıy önce Marmara 

ve Erden havalisinde olan yer 
depreminde evsiz barksız kalan 
yurtlulara yardım etmtk üzre 
Mersinliler büyük gayret gös· 
termişlerdi. 

Kızılay cemiyeti felaket ala 
nında barakalar yaptırarak 
yurtluları orada barındırmak· 
tadır. Mersinlilerin yaptığı 

yardımı takdir eden merkez 
Marmarada yaptırılan Celal oğlu 

Ve dadın barakasına "Mersin,, 
adım vermiş ve bunu Kı:ı.ılayın 
Mersin koluna bir mektupla 
bildirmiştir. 

Başbakanın 
Dış meınleketlere gi

de eği belli degil 

Ankara, 6 A.A - Başbnkan 
İsmet İnönünün memleket ha
ricindr. yapncağı seyahatlara 
dair gazetelerde · yazılan haber
ler hakkında hiç bir tarftfta 
malumat yoktur. 



SAYFA 2: YENi ~IERSlN 8 HAZiRAN l93ö CU~JATESİ 
~------=-------------..,_-----=--...-ıı 

Suriyenin iç Durumu Toroslarda 1 Her Gün Bes Ker111 
18 --·· Tahtacı Oymakları 

1 Y &Uin : Taha Toros 
komserli k siyasası değişecekmi? 

'l'alııacılarıu vakıiyltı \Öl'Ük tlıliııch.111 a1.nıan ol. 
hiri lzmiİ'dP ((Nal'Jıdt-H'••» ılıı~ı: ilk hakışıa fı(ÜZt' 
de «Yan yallr» dti diğtı. ç.trpar .. 
ri de ~:\ydıml:ı Heşadiyecle Talıtacıl.ırtlaıı gayri 
«Hacı emirler» de iki o- aptallar \'e kızılbaşlar da 
cakları \'a rnıış, lrnnlardarı uydurulmuş vP- dPğiş -
lwşku~li i~lt·«Duruıu~ hah~rn ' tirilrııis Tlirkct~ kelime 

~ . 
aıllı bir za\'l)'t-leri nwv.. daha çoktur. 

cud inıiş. YA~ .\ YIŞL.\IU 
1\~· irıleriııi ocaklarııı- l>aiuıa su lıaşlarrncla 

tlau geltırı «tleılt->)) 1.-ri itla ,·asarlar. Üc \w~ kalırları 
• • o • 

rP edPrmiş. ı\) iııdµ lalt - vP hir'tH' nwr·keplP.ri \'31'-

l»cuH\11 ga~·ri hiris\ hulu- dır. YPgan~ spr·mayderi 
nuı·sa dPrlrnl öldürürler- hu11lar \'H hıckı \'e halla-
miş. R11 ~ab:ıııc•ılara «:\ğ11 1 larıd11·. Ornıa;alar·clan nasıl 
karan lief'lpı · mi~. isıifaılP t'dilee~ lini y~pmış 

UINI ITf 1\ .\HL.\ IU cılduklan isl .. r·in ve kazauc • 
Tahtacıların kendilP.- larİ\ lr. ölcmek miimkiiu-. . 

riıır mahsu~ orucları ol - diir. • 
cluğu v~ hazı oymakların- \'akıiyl~ huuhtr dağ 

da on \'e hazılarında da ılau ılağa yr.rsiz yurtlsuz 
iiç· giin süren bir rıevi 

oruc tutulduğu SÖJleu-. . 
uıeklt"'dir. Bu oruç gü ııle-
ri nde luzl u ve bi herli ve-.. 
rnekler \' P.rıir ve niha\'etin . . 
de de merasi nıle aşu ra 

pişi ri rl erııı iş. 

göç P<lt>rken soıı zanıarı .. 
larda lıiikıinwtimizin fe_ 
,·izkar lt->Siriı,:lt~ ve kerııli . . 
isteklt~ri\'le daimi yurd e-. . 
(linnı~ğH yt-tteumişlerdir. 

Bugii ıı G l'ı ı~k lı a valisi ıı<le
k i la lıtacıların tarlaları 

Alınan Ekonomik tedbirlerin Buhranı 
Ortadan kaldırılacağı umuluyor . 

Halep, 6 [ Vahdet ] -

P«.tristen gelen haberlere 
göre Fı·ansa harici ye \'Ü

zeratı, Domartalin i11Lidap 
allmdaki rnP-mlekeılerdeki 

si\·asetine (la ir i·la halı . 
IPrvıç ~•mişıiı·. Ali konı -
5'~1' izahnamtısincle demi~

tir ki : 
"' J,iibuan ve Surİ)'e A-

lemşumul iklisadi diişldin. 
Jii k da rhesinden m iitrs ;i r 
ol m u ş ı u r v P. i n t i d a h la ii. 
k•)nı·~linP. karşı . yapılan 
lP.11kidlP.r ~sassızdır. Koıu
~u hir memlekellP. (~'ali~

t i u) d P. hu g ii rı it ii k iJ m fo ı· -
ma olan refah Qncak hii 
kt)metiu konlr·ol dışında 

olan srbc\plerlt~ ley il P.tlİ. 

iP.biiir. 
mamafih cloruarlel şirıı-

diye katlar takip ec!il~n 

si \'aselle bazı tadilat ya-. . 
pıluıası Lelekkiyalında bu. 
lunmvşıur. l.Hınun başın· 

da ruaroni palrikiyle u
)' Uşulmak vardır. 

.\ li koıuis~r \'H koııl 

roberıloki haziran icinde . 
lopla 11aca k olan manda 
far koıııis\·omıııa \'Prile-

• 
c~k raporu lan1.im P.lmiş .. 
lerdir. 

raporcla intitl ~1 p itlar~· 
sinin herut ve şamda· uğ 

rathğı ıuiişk ilat gizlennrn
meklP.clir. lflkin ali komi
serlik ıaraf111da11 kc1bul 
eılilwiş olan i~tisadi l~d 

birlerin tedricen buhranm 
tesirlPrini azaltacağı İİ· 

nıidi d~ rttpo:-tla zikrolnu· 
nwkıaclır. 

=--=·===== 

Hava tehlikesini bilenler 

uurmn gömh~rdiği tlsl 

oku l'I a r·rnuza ıu~r ~in 

şe.r kPlime ~o nuyoruı 

Listede cıkan tiz Tür~t' 
• 

kt.ıliıuelerin osmanhealırl 
• 

bundan sonra gaıelellal 

k ullamlmr.\•acakur. 

ı - Sadık - Bayı 

Saılakal - llvrahk 
Örn~klt-!r : ı. ftlz -

lt."larmuıa hayrı ve ,baj• 
lı vız. 
· 2- - Ba,· rıhk en yük· . ........ .... 

sek4 in!'auhk vasıflannu• 
cltr. 

2 - · l,Phle , lt'binMt -
Yaua 

JJ~hıe oJruak • 
olmak 

(hnekler : ı - Hn işi• 
sizin rıkrinizden yanı dr 
ğilb .• 

ilen hö)·İe ôo8'"' 2-
lerdt•n vana ola rn11uı. 

~ - . LHltinde ~öy~ 
- h· iliği ni sövlemek 

Ônu~k : O. her ,.,... 
siziu i "ili"iuiz~ söyler. 

~liisliimauların ku,.
Lan bavramırıı kıldıklaı·ı 

giilek y<ı~· lasırıtla çok kPrrr. 

da \'arctır. yardım devam ediyor iiye listeaini yazıyoruz . ~ ' 4- Lelular· · f aMI 

Örnfk : AhmıL tilİ' 
en coşkun yAnatlaruı\I .. 

~örii im üşı ii r. 
s~ııede hir kt~rre ele 

.\ ydın tar:ı flarıncla ~ i ocağa 
gideı·ek bir nfn·i lıHc yap. 
lıklarına ela ~ski kitahlaı· 

ela tesadiif olurımuştur. 

EIJRI. E GEYINIŞLEHI 
ErkPk IPri rıin haııl,u·ı 

es~i liirknıeııler gibi iiç 
eteUi flrılaı·i ge)·dikleri 
gibi ka<l111ları ela a)'llİ tarz 
da gt·zınir IPr. 

Tahtacılar cnk basit 
• 

\'e ~atle hir hayal ~eçi ~ 

r·irler . Ne hulurlar~a onu 
yerlt-tr . Burılar ttrı muh-

tac zaruarılar tla hil~ kim· 

setl~n bir ŞP.~· istenrnzlflr . 
.\lrrt , k auaaı kar \'e saf 

ruhlu insanlardır. 

O.ığl:arcia a~açlar(h 11 

vP talıtalartlan yapıluuş 

lıayrırnlarda yaşarlar. Ço
luk çocuk hPp hiı· arada 
yalarlar·. Y··ktliğed11tt kHrŞJ 1 

ft!\'kalada ıutku11durlar . 

Aralarmtla hiikı'rnrntP. ak. 

St~dehilecek ~t"'Cimsizlik \ ' f> 
t • 

Kadmlarırı elhi~l-'IP-ri 

daha çok renk litl i r . .\ lın

larma pul bağlarlar. 

Erkekl~ı· bıyı~lar1111 

ke liı·mezler. Sakallarımı 
pek aı kestirirh~r. Fakat 
hugtin hu gilıi aı~'analara 

1 

kavga pek aı oliı r. 

uyu 1d11 ğ ı ı da ~ o~ J 111·. · 

LISA 'L \ fU 
. Bizi ıu gı bi konuşu ı·

lar.. Bazı kf>lime-leri tali 
fif edert!k söylerler. Türk 
menlerin şi yeaine ya krn
dır. Bize )'libancı gt>len 
bir kaç kelime kullam . 
hrsa da eski liirkmerı vel 

Yegane k asu rları CH

ha letlrritl i r. Son zamara ı. 

~ar<la lıaıı 7.P-ngiır!eri ço

cuk la rı 111 ok utmak ta<l u·-• 

1 a r. \1 fl 11 i ~I ersi n d P ok u -
duğu ill i\ göre iş liankası 

uuı ormandaki tahtac• 
çocnkl»r11u okutmak hu .. 

susuııdaki uğurlu hareketi 
ne kadar alkışla usa az. 
dır. 

- Sonu Var -

Lira 
100 
ı on 
ıoo 

JOO 

ıoo 

70 
70 
60 
50 

50 

50 
50 

50 
f)() 

50 

50 
.. , f) 
i)c; 

30 
~10 

ao 
30 
30 

30 

MP.mfll Sahhağ 
Ticarf'l:Banka~ı 

Misak Kt-tşişyan 

Menwt ~I ura<I 
oğlu 

,lozef Ka toııi 
Joz~f Dekakk 
llalil isrip 
MPmel ' ana 

~alih lşkıra 

ilacı lbrahim 
Dt•rviş 

Livon ~lalaları . 
Hazan Baruh 

Sultlik Saytlavi 

Koca baş O. illi 
sP.yi n Ft•luui 

llalil l)ebani ve 
~alı)' f>I 

Mellrnm ş~ıru 11 

Hasan MPrıuk 
Knıulracı E111i11 
Milflü oğln Sa 

deldin 

Şefik Sa,·davi .. 
Sarraf Gali(l 
Kaymakam O. 
• Ha,'ri . 

Yakup 'frevtıs 

il O 

. , -.. o 

20 
20 

VE~li Tevfık \' ~ 

oğulları 

Tnlıafi\'eci lla. .. 
lid Siim~n 

liöse Halil O . 
ilam t\li 

Muharrem Hilmi 
Sarraf David 
Fuad Osman ve 

ortakları 

At Kofuları 

Pazar gün olaccik 

dandır. 

f>-· Aleyh - Karfl 
.\le,·hd;, olmak - J .. 

olmak 
Aleylade sö~ lemet • 

sö,·lenu-k 
.. Ale\1 hinde söylem•• * 

klhliliigiimJe ~öyle
:\ le' hda r .. Karfl" 

• 

.\nkarrı, 6 A.A - ~uma ====--====,==---

11iiult>ri \'afHlmakta olan l""I • 

al ko~uları ıaıiJ güııl~ri-

nin clt'ğişnu . i . iizt~riııe 

pazar giiultırirıe Çfwrilmiş

lir. 

Nikah T6reni 
-

Tarsnsıan Durdane Ni. 
metle kühiir B<ış Sekreteri 

z~ki ErJenin nikAhları 

Tarsus Beledi,·esinde to-., 

n11lıkları arkadaşlar. 'toplu 
olduğu halde kıyıluuşlır. 



......_ YENİ MERSi~ S H~;\Z]RAN ı 93b CIJtL.\.llTK.~1 ._' 1 YFA a 
-----------------------------==--- --------:-~--------------------------------~~--

Tür~iye - lnğiltere Şel{er 1:1)7 I l1ası !Mersin 
Piyasası 1 

Tecim an/asması Kamutaya geldi 
~ 

imzalandı 
~· 

A11kara ; o,\.:\ - Tiir~ 
ki~·e - IHh iik Br·itanva 
IPciuı :ı ula~uıası d fi n s:;:ı l 

• 
6 lla dış hakaıılığıııda im-
la Pdilmiştir • lmzacları 
Otıra aşa;;ıda~i r·~smi0 l . . =" 
11 lcliriğ çıkarılmı~tır: 

'' T ii r ki\' P. i it~ B ii r ii k 
ltr'ıt· . · ı· ı· ı" 1 •llıya ve şıma ı r ant a 
lıirltışik kırallığı :trasıııcla 
\ıir lf•cim aula ma 111111 ha 
ğıUauması icin hir kac 
• • • 
laıu~rıdaııberi .'\ıtkara'ıfa 
\'a • pılıuakrn olan konuş· 

'
11alar mu' ufak İ\'etlP hiti
f'İhniş H1 iki ;nemi ek el 

arasında Ltıcinıf'l trafik ve 

h~di~·P. usulii hakkırıda bir 
a 1 "aşnıa, 4 hazira11 1935 
1
'' ıfış j~ltır·i hakarılığmda 

lıirl . k k tışı ırallık aıtıııa 111· 

Birinci sayfadan devam -

1tt'lırılacr1ğı kanuula la) iu 
ol1111ur . 

............ 
· ~latldP 4 - }1P.mlt·k~l 

1 
K.(i. 

1 Panuı~~kspr.-~ 

lartt' 
icinılP imal .-dile11 ş~k~rli . . 
,;ıadtleler lıaf'İCe cıkarıJdı- 1 Kapu malı 
ğı takttirtle ltt•rkipl~•·inde Kozacı. !~a~IMtl• 
ki ... ekt•r.P. tt·kahiil t>«IPrı lau~ ~~•lı{ıtlı 
\ ' P ~laliye ve iktisat Ve· ı ~P.rli • 
kaletlerirH'P. la vi ıı t-dil~- ~usum 

CP.k oları mikt~ıra ait is&ih- Fasulya 

K. 
52 
50 
46 
44 

'l ... 
1 

9 
7 

s. 

15 
50 
50 

h'k r··~mi iade~ olunur . Nohut 4 2n 

.\ladd·· 5 Şzk~r· fahf'i- \J.-n•im~~ 7 öO 
kalarının St'ıwlik IP-nwllİİ ı Kuş ~t'IUİ 5 50 

rıishP.lİ yiizıle 9 dan fazla I Kuı~a ıları ii 25 
olduğu ıakdircle hu faz- ıÇelLı~ 5 75 
lamu tahsisi ve istimal Acı ÇP."ll'cl .. ~ ıç.ı 35 30 
şekli hii~üıu~lçe tayin o- Toz ŞP-k~r 38 25 
luııur . l\alav... L00-99 

~1aıl«IP. 6 . Giimriik la- 1 Ktıhu ı> l 25 
rifo karııırıu ile clAlıili is- l ~işadır 16 

· · k ı c ·1 ·'0-· ... ~~o ıihl3k \'ergıo;ı · ~HHln arı- • ay Gı'+ u 

11 rn hu k: w u 11 a u \' mı \' a 11 K a 1 a ~ J ~O . . 
hliklinıleri ~alılırılnuştır. 1 Bahai' 90 

i l A N 
İslahiye Dağ Alayı Satm Alma Komisyooundan: 
1 --lslalıiye Dağ ala.' ı \' e hağlı kıt'ctlal'ln ihtiyacı 

olan dört bin clokuz ~·iiz elli kilo gaı yağı açı~ t>ksilt
me ile teahhiide hağlarıacaltıı· . 

2 - F:ksihme 22-6-·935 Cumart~si giirıii İslahiye 
Saim Alma binasında yapılaeakıır . 

3 · Talipler şartnaıuH)'İ konıisyowfuu :ılacakırr. 
4-Muvak~at lemin':tl mikıan )' İİZ üç lira doksan 

heş kuruştur . 8 - 1 1 - 1 5 - 1 9 

1 L l N 
Alay Satın A ima 

Komisyonu Başkanlığından: 
1 -A~keriu tlört a~hk ihtiyacı i~iu Ta1,H fastıl)' U, 

Taz~ K~bak, Barrn·a, Paılıc .tıı Domati~ acık ek-. . 
sihmeye konulclu . 

2 -Eksiltme 19 -Haziraw 935 ~aal ıs te As~eri kış 

ladadır . 
3 - Fazla iıuhal almak, ıuiktaı·ı, ıa1ııuin eıtilen lıe. 

tf Pli mu vakkaı lt1 nıimilı t;gı·eıımt'k İSlt-!yPrılt~r Kış· 

hula Satrn Alma konıi'ı"~ onunılan lıer giin (;ğ

l'P.ıı ~ h i 1 i ..ı fl ,. • 

5 - l~l«\klıh~rılt~ kıuıııııi i~amP.IAfllı n~~ikası lıulıına • 
caktır· . 4 - 6 - 8-11 ~ihere hliyiik elçisi Sir 

lleı·cy J"orairıP. Barl K.C. 
~ .G. il·~ Tiırk iye adırıa 
ış işleri lıak:rnlı;;ı a .. ıı~I 

Yine hu "arıuııa gört~ Arpa .\uaclol 3-37,b 
şekerin (allrikada salış fi- j " ~·erli 2 75 · 
,· atı toz ŞP.k(•rin 25 VP. klip Pirin~ 14 50 

i l A 

Mal müdürlüğünden : 
N 

~ l"" ~ 

~k f'Pler·i N 11 rua n ı\le rıe • 
'.Ue11cioğl11 tarafıııdurı im-
1.al·ı ' ıı nııştı r . 

l)o k uz a \'it k h i r uı li d 
tlet · · 1 o 1 it rı hu a ıı I a ş ıu a , n ı u 
"akk . att~u 20 lt'ızıra uda \'e 
•ıih· . 
1 aı suretle Las ılikunnıe-
~ri11 · · ı 

11• • lııatısıııı erı soııra 
li er 1 .\'t~l me\'kiinH girt•cek-

,. · iki hiikıinwt avııı za-
ltı· • 

ittıda 1930 laı·ihli Tiirkhe .. n·· . 
1 llyiil\ lfriıauva mua · 
'~d . . 
\: ~sınılt" ufak hir laılil 
.ıiı 

Pıaıak 'H hu su rtıtle uu 
'••u· ı a IPtlP.\'İ ltıcinwl anla ,~ -
ıııa • " 
111 , 11•1 rı nıiiddeıi zarfında 
lı • tıy~l nıe\'kiiııtle tutmak 

11~k1~ 1 0tla da ıuuıal11k k:ıJ
ş ardır· . '' 

Konya Sergisi 
25 Haziran'da 

açılıyor 
·r 25 11.ııi f'it uda il ıo 
t!ııırıuızn kacl:ır sii

r·•·c ı . 
t .. )\ sa l ı ş l ı s P r g i d i r. 

. Pahrika ve ziyaret · 
Cıff. 1•• . • ·,

1
• 

.: ~~ \'P.Sa ı u na" ı \' •~ 
~ . 
CreıltH'İudPıı ucuzluk 

~apıluııştır . 
Ziyur .. tcılPr ct\' Uİ 

~.a,ltanda ö;dii~Hi ;uii 
les ·,, ı ı· d - ı · 'tlı .. k . VH Pger ı ur· 
ııı . ._ 
it 

.etırıi de zi va rPL et-
ıış " . 

olud~r. 
MUracaat mahalli · 

. tıusal ökoııomi \'e 
~tfır·ı . • 

tıa kurumu Kon-
~ij kol u . 

Şekt·r·ırı 28 kuruş olarak Ça \'«htı· :! f'>O 
ltıshil t~dilmiştir. Ka11un :::d.tt!ek.' 2{• Lira -10 K. 
raPşri larihiıul~n muteher •> 1) tıcııt~hi ~3 Lira 
olaca~Lır . 1) »} » çuvah 20K. öO 

Bu hi~·ıhu çabuk ka • Duğcla~· \' ~rli 2 2& 
nuııi~·el keshetlecektir . Limorı toıu :ıo 

----·-- Saburasarı ze,·Lin \'. 2f> 50 

Yazlık elbiselerimizi )) iki ıwi 2 a 
yerli kumaşlarımız .. Mısır tları 3.;12,5 

dan yaptıralım Kara biih~r 85.86 
·---- ine,• Keprlk 25 

VUl\TDAŞ, incir 'Odenll 

1 
2 a1 ,5 
2-87,5 1 

( Yerli malt , 'urduu Vulaf Çukuro 
uıa h - 1 lt~r lii r~ 01111 ~ ul- ., A ııadol 
lanmalı ) 

YURT it-\ 
.\dana' da , Tars\1s'la 

çalışan Ulusal Fabnkala
rrnıız er.sil Ct>Şit ~·azltk ku-

1
' .. . . 

nıaşlar çıkurı~·o'". Bu fab- 1 

dkalar Çu~urovaııın pa- 1 

muklarım kumaş lıaliua 

~oku~or. Bu fahrikalarda 

l'iıılı·rcP. ıiirk i~ci~i ealısı-• • • • 
yor, gtıçini_,or'. Ö~· le ise 
yazın yaptıracf4ğm yazhk 
f"lhist·lt~riııi hu fahri~ala· 

rııı cıkcırdıklar1 kumaşlar_ . 
thtıı ~·aptır. Yabancı ılltt · 
r· i u c ii r ii k k u 11~aş1 a f'J 11 a p a . 
ra \' +>rnıe • 
----o•---

Nöoetçi [ezana 

Bu Akıam 

ı 

~~~~·~--------

Borıı T ılğraflın ----
lslanbul 

a0-5-935 

Tiir~ allurıci ~33 

aslerliu 

Oolar 

6~2 - f>O 

79 38 

Frauk 12 - 06 

l .. irP-t ~-64 

Y E H 1 M ER S IH 
Nüshası 5 kuruştur 

Aboa• ı TirkiYt Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 
Altı aylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 -

Bir a)·lık 100 yoktur 

GGnU geçmif sayılar 20 1( 
• ağlık Rczanesidir. . .. ._ ........ ._ ........ 

l 

Tarsus 
Taı·sustırı NP.lıri lu ı·ıf Pıt, Kucahucak, Baharlı. kn -

lak mım ~mydive 111 ;. halleri11i11 t • 6 • 1935 larilıirıtleu . . 
31 • 5 • 936 nihaytıtiıae kaılar olaıı hir SP-rwlik re~nıi 

20. 5 • 935 larilıirııl~ ih:ılt~ oluıımak iizere ı • 6 • 935 

larihinıltı11 itibaretı ~· irnıi giiu miitltlt•tlP. nıiiza~·edeye 

çıkarılnuşıır. Talip olanlar lll t•yyamı 111P.Zktlrıle ~· iiııle 

7,5 nislu~tintJe teminat ıuuvakkatP. a~ç .•sila hirlikte 
Tarsus Mali\'e dairesine miirncaat ·~ııurlPri ve ş ·ırlua-., 

, ne 11i11 el tı ~I a 1 i ~· ... el ... 11 is ı e 11 i 1 11 H' si il a 11 ol 111111 r . 
5 8 . l'l - 16 

lçel Defterdarhğından: 
ismi 

ll~rsin Hiikumet cadde~iıultı .~~ri 

loka nla sahihi Sili(kedeıı Kayserili 
Üm~ı· Oğ. ilacı flalil 

S ' arı all 
l...okanıacı 

Senesi 
931 

Yukarııla ismi yazılı miikt>llPfin .\ler~irıde Loka11 · 
tacılJk ~·aptığı 14 • 8 • 9:ii taı·ihiıııltw 3t-12·93ı tal'ilıiru~ 
kadar olau miitl«leıi ticart>ti11~ aiti nıusadılak dt>fltır 

v~ vt•saikin varisl~ri tarafından ıaı·ihi ilallllan itiha
r·en hir ay ıa rfında ihraz P-dil ıuediği ı akdi r(le \' tlrgı .. 

ııin rt~SPu ıakılir eclılf>ceği iH\11 oluııur. 23-28-3-8 

İçel (mniyat müdürlüğün~an : 
Yolda hir saal hul111111111şıur. Salıihiııio zulıurnn

da Emni yel ~I iitl ii rliiğii llt' ıu ii racaa lla rı i la ıa olun 11 r. 

Satlık Ev 
flii"umet kotıa~ı arkasuıda, Nusrnıi~·P. 11ıalrnlle

sirıde Jandarma dairesi karşısıııda yukarı kalchı dört 
oda aşağı kalda dôrt oıla bir muıl.tah, helA, lıeledi) e 
'{+>tmesi \'e ku~·usu mut.le\'i lJah~rlikli bir ~v VP.y in<:\ 
a\·ni mahalde ve vauında fovkanı \'e tahtanı sek1:1. o· 
d~~ heleıliyt~ s~ıy.u olan diğ~r hir ev satlıkdır, gör
mek i~ı~~'~nlerin m~zkur ~vıı~rdP. oturan A ulon Nofttle 
miiracaatları . 3 ·s 
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Zayi [vra~ 
ç gün e vvel ÇP.kelim cehirlllt' huluııan ~lt~ rs i n 

Askerlik şuhesind e rı a l tlı ğını askPr li~ \'esi kaıuı, uu\'an 
tezkiremı , kaza ııc YP f' :.?i k:iğıdııııı ir ı ı · \' H i~ Liear mu-

• t . .I • 

kavrle ııı ilP daha hazı nıalİ \' <' u ı akln ı zlarırıı ~:t\' h el-. . . 
tim. Yt~ ı iJpr· ini a l aca ğınıcl a rı + ' \' t ·l~ilt• r i rı hii~nıii kHI · 
matlığ11u iları Pd t- rim . 

~)ersin Anaclolu Owli k:ırş ı -.. 11ııla ~ahvf>Cİ 

Mt~ lınu·cl oglu llalil 

Kirahk Ev ve Depo 
Askerlik ş utu~si k arş ı ..; ıı u l a 7 oılalı bir 

rıca bir dPpo k irah kdır . 

•~ ,. , , P. a" . . 

İslinmlPrirı a\'rıı PV(h~ 1ul' i oıla hn~l\a miiracaal -.. . . . 
ları. 4- 5 

HAliS (OiffN[ ve KA~AR Pf YNiRlfRi 
Kışlık peynirleriııiz için hit; düşlınrneyiniz 
f ennin son ıerakkiyatı üo:erine yağlı, lemiz peynirler haz ı rlanmıştır 

mersin Souk llava Deposuna 
müracaat ediniz . 

17 Kilo s afi hazırlanmış ve tuzlanmış. halis 

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

depoıunda temin edilir . 
Evlerınizde uğraşmayı nıı ve ror~unluk çekmeyiniz . 

Kaşar Peynirleri 
Y ağh Balkan peynırleri ayarında Ş maraklı ka-

şar peynirlerimiz piyasaya çıkarılmışdır . 
Balya ile almak isteyenler depomuza mUrucaat 

etmelidirler • 
Her halde çok fayda göreceklerdir . 

Mersin - Souk heva deposu sahihi Selim Şems i 

14-50 

• tın 

l)o)(tor Nejad Seyh1111 
·Kulak, Boğaz ve burun hastalıklaı ı 

MUT .AHASSIS :I 

Hastalarını saat 15 den sonra Yoğurt pazannda 

Dit Tabibi Bay Bahirin muayenehaı\eıindeki hususi 
daireıinde 

Mersinimizde --- -----····C 
sihht bir ihtiyacı karŞıliyan bir müessese 

SOGUK HAVA DEPOSU 
SAHiBi - NiGDELi SELiM- ŞE1\1Si 

ı:ıous 1llüdürlüt}ii. Karş1.sınrla 1 

1 

Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı 
mükemmel ve son sistemdir. o 

Sıcaklarda gıd:ı ınaddelerinin bozulmaması için : 
Gıda maddeleri yapan ve Satanların ve Ailelerin 

dikkat nazarlarını çekeriz 

1 Sıcaktan ~ozulmasından korktuğunuz her şeyinizi depomuza getiriniz. 

fF.111 ~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~<M>~~H~~~~-· 

1 Çifte Han Kaphcası Açıldı a Eter Romatizma, Siyatik, kara cifer, Böbrek kumları, 
~ mesane taşları ağrılarıle muztaripseniz vakit geçmeden Jl 
~ Çifte han kaplıcasına koşunuz . 1 
ldj Bir çok deri hastalıklarına, muannit ekzemanlara fifa ver iri 

IÇiF'TE HAN KAPLICASINA . 
SP.tlİ~'~ il~ gP.IP-n hir çok kiiıiiriinıl.-r yürüyerek diinnıiişlerdir. ller oe 

kadar FP-unNa kahili izalı ılegi l se d•~ SP.rualerce gehP olıuaruış haıı kadmlar111 
15 20 giirılii~ harıyoda11 soııı·a haıııilt ~ kaldı~ları göriilnıiiştiiı· . 

Radyo~~;:es~d~n~ad~:~!~~~~~n~~lıcalardan 1 
daha yüksektir . 

l@ Çit=TI: 1'N l(APLICASIND1' 
~ EslMlu i~Lirahal ıuiik.-runı~ltlir. Furunu, Bakkali~· esi, Gaziuosu, Kasabı, 
~ B•~ rheri vardır . 
l@ FİATLAR :ıv.t:UTEDİLDİR. . 

~ Tiren ücretleri yarı yarıya terızi/atlıdır . iJ 
~~~~~~~~~~~m~~--.-

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 

Malın ·cins 

Koza 
Yulaf 
ı\ rpa 

-.... . ~ 
• L 

'' 

1-6-935 Cuma güniJ boraa aatişları 
Nereııln !ıılah•ulıı lıllJlTARl p, 1 ŞERAiT Ol dutu g, G. t ~ 

rtt* " 
llt> r~ i 11 :ıooooı 8 )1. ma flaın 1 o giirı 'f. 
,\claııa J f>(l()() 8 7 ,flO \1 V ~ .. T •) . . . n gu 11 • -

• t lf>OOO •) 7f> ' ' • t .. 
YHrl i 30000 •) 75 ~·· v. \' \i k lt> IH'Ct' k lİ r ... . 

.. 

'•tH-: . .. 
. . •' 

' f 

z Yeni Mersin Basımevi - Mersin 

, 


