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Kayseri Dokuma Fabrikası 1 temmuzda işliye cek ...._ 
Tarsusta Çıkan Eski eserler 

Yer Altı Evlerde Beş Lahid Bulundu 
~----=--

Lahidlerin müzelerde Eşine Rastlanmıyan 
T arihlik Değerleri Var. 

'farsus Bend başında Eski 
~orna devrine ilid '-'eraltı evleı· 
J • J 

Çınde beş toprak Jahd bulun-
ınuştur. Tarsusta bu şekil yer 
altı evleri pek çoktur. Geçen
!0rde Gök Ali bag"' ında kazma 
1 • 
~ı yaparken yeraltı evde şim-
~~ye kadar hiç Rastlnnmıyan 
ır yapı hulmuş kendisi etrafı

nı deşmiye başlamışsa da Tar
~us Orta Mektebinde talebe o
an oğlu babasına :J 

- Bunları hüldlmete haber 
Verrneden çıkarmak kaçak tü
t·· un ekmeye benzer. Büyük ce-
".ası var lıükOmete haber ve
~elirn demiş. Oğlunun siizünü 
aklı bulan Gök Ali doğruca 

Ü<)zln Kulede yapılan hafriyat
~a hUkOmet komiseri olarak 
YUlunan Adana Müze Miidürü 
alnıan Yalgına giderek haber 

~errniştir. Yalman Yalgın der
ıaı işe el koyarak bağda icap 

eden şekilde deşme yaptırmış 

Vf: bir çok müzelerde eşi olmı
yan dört lahd meydana çıka

rılmıştır . 
Lahdler üstü kapalı topa 

benzemektedir ve mumya dev· 
rinden sonraki mezar örnekle
rindendir. Beş lahdın bir aile 
Efradına aid olduğu sanılıyor. 
Bunlar seri halinde yan yana 
sıra ile konmuştur. Boyları 

76, 100, 118, 156, 180 santim 
uzunluğundadır . 

Lahdler arasında kandil, 
fil dişi, kemik, tunc halka ve 

, para gibi şeyler bulunmuşsada 
paralar okunmıyacak kadar 
silik ve bozuktur. Bunlar tunc 
devrine aittir . 

Lahdler Türkiyenin cenup 
mıntakasına mahsus olduğun

dan ayrıca tarihlik bir değeri 

de vardır. 

Çifçi !1aı)iS e\7leri açılacak 

Bakanlık napis evleri için araştırına yapıyor 
lj - -

0 Pishaneler ziraat mıntakalarında topla-
110cak,mahhiımlar toprak işile uğraşacak. 

b ANKARA, (Hususi) ·- Ha
k~r aldığımıza göre, Adliye Ba
b~nlığı hapishaneler için esaslı 
ki~ te.tkik yapmaktadır. Bu tet
tr.• 'zırat hapishaneler siste
'lJl tı. 
y 1 kabul etmeğe matuftur. 
apılan tetkiklerden anlaşıl

lllıştı k" titıd r . ı, Türkiye lıapishanele-
sek ekı mahkumların yüzde 
ce sen beşi çifçidir. Bunlar, 

1.a e . 
Çe • vınde kaldıkları miiddet-
ıl'ır, 1lllıJ bir vaziyete dilf.;mekte · 

er F ~ · 
ler . · akat, zirai hapishane-
cl sısterninin kabulü takdirin

e, ee . 
ll:oas rnıyetin çalışan unsurları 
la t ına on beş bin kişidnn faz-

lltan b" 
Otıla ır kuvvet karışacak, 
ı:a1ıştın enerjileri, sıhhatleri. 
ı·etı n~a ve inkisaf etme kud· 

erı k • , , urtarılacaktır . 
1 Uı·ı·· 

~ir1ni b.\1Yetlo ırnıhkfim a<ledi 
laJıakk ıne yakındır. •rasavvur, 
).iraat Uk ederse, memleketin 
l>isıı rnıntakalarında '-'eni ha-

aneı "' clak1• • er kurulacaktır. Bura-
b. Çıf . 
ıçrn . çı ınahkOnılara ekip 

t ·• 1esı j · 
ır. h Çın toprak nvrılacak-

1 ıvıeseıu . " 
laneue bı r mahlcOm, hapis-

1.>eı:ı <I·· kaldığı müddet"e dört 
b· "i onu y ' ' 
ıq0 °1 Veya tavin olunacak 

t· Pı·ak "' 
ır, ver· Parçasını isliuecek-

ınır · • " 1 bır unsur haline 

gelecektir . 
İşin ehemmiyeti ve ihtiyaç 

gösterdiği masrafında büyük
J üğü düşünülerek bu planın 10 
senede ikmal edileceği de 
söyleniyor . 

Vergi 
Layihaları Üzerin

de Tetkik 

ANKARA - Çimen -
to üzerinden alınmakta olan 
ton başına 250 kuruş istihlak 
resmiyle 50 kuruş muamele 
vergisinin kaldırılması hakkın 
daki kanun Jayihas1, Maliye, 
İktisat Enciimenlerince kabul 
olunmuştur. 

Bütçe Encümenine gönde
rildi, bütçe Encümeni, gerek 
bu ll1yiha üzerinde ve gerekse 
bazı Pşyadan alınacak istihHik 
vergisi ve serbes meslek erba
bının k::z:ınç vergisi lAyihası 
üzerimi~ tetkikata başlamıştır. 

İktisat hncilmeni ham mad 
delerden alınacak istihlak ver
gisi kanununa iHlve olunmak 
üzere liiyihada değişiklikler 

yapmıştır . 

Resimden Muaf maddeler 
Ham maddeler Cedveline 
Yeniden maddeler Katlldı. 

935 Yılında Bir Buçuk milyon Lirayı geç
memek Kaydile maddeler Resimsiz Girecek 

ANKARA, (Hususi)- Teş
viki sanayi kanunundan isti
fade eden sınai müesseselerin 
gümrük resimleriyle munzam 
resimden ve muamele vergi
sinden muaf olarak getirebile
cekleri iptidai maddeler ced
veline 935 yılına füd muafiyet 
ler),5milyon Lirayı geçmemek 
kaydiyle yeniden bazı madde
ler katılmıştır . 

Bu maddeler şunlardır : 
Yerli mahsuıatmdan nebatt 

yağ çıkaran tasfiyehanelerde 
ve konserve fabrikalarında 
münhasıran kendi imaiatlarınıu 
dış piyasalara ihracında kulla
nılmak üzere kutu halinde ge
tirilen teneke levha ve kala
yın, münhasıran ihraç edilecek 
çikolatalar içirı kullanılan çe
kirdek ve yağın, münhasıran 

memleket dışarısına ihraç edi · 
lecek olan yerli mamulatından 
mamul nebati yağlarımızın tas-
fiyesinde kuJlanılan süt, tasfi
YA toprağı, hnyvani kömür, 
nebati kömür, klişe ve cam 
imalatında kullanılmak üzere 
getirilecek karbonat dösüdun 
gümrük ve muamele vergisin
den muafiyetleri kabul edil
miştir, 

Pamuk ipliği çorap fabri
k2 ları için 1·6-934 tarihinden 
sonra getirilmiş olmak ve yal-
nız pamuk çorabı imalinde kul 
laııılmak üzere 1935 mali sene 
sinde kullanılan ipliklere mün
hasır olmak üzer~ 130,000,22 
ve daha yüksek tek katlı pa
muk ipliğinin muafiyeti de ka
bul edilmiştir . 

Yeni fabrikalarımız açıhyor 
Kayseri Fabrikası 1 Temmuzda, İzmit 
kağıt fakrikası 1 Eylülde Açılacak. 

ANKARA, (Hususi) Beşse
nelik sanayi proğramının ne· 
ticesi olarak Kayseri bez fab
rikası 1 Temmuzda, İzmit ka
ğıt fabrikası da 1 Eyltilde faa
liyete geçecektir. Nazim men- . 
sucat fahri kası inşaatına Ma
yısta başlanacaktır. Bu fabrika 
937 senesi başında işe başlamış 
olacaktır. Sümerbank. kendir 
sanayii için Rusyadan bir mü
tehassıs getirmrktedir. Bu mil
tehassıs yakında memleketi
mize gelerek tetkikatma baş
lıyacaktır. Silmerbaıık,İç Ana
doluda da çimento fabrikası in 
şası için tetkilrnt yaptırmak
tadır . 

Resı11i 

Tatil Günleri 
Tesbit Edildi 

--· 
ANKARA, 30 (Hususi) 

Resmi tatil günleri hakkında 

bir kanun Jayihası hazırlanmış 
tır. Layihaya göre Cumhuriyet 
Bayramında 3 giln, Yılbaşında 
2 gün, 23 Nisanda 1 gün, bir 
Mayısta 1 gün, Şeker bayra· 
mında 3 gün ve Kurban bayra
mında 4 giln tatil yapılacaktır. 

Hafta tatili de Cuma olarak 
kalmaktadır . ___ ..,,__ __ ---------- ---

Yeni hiitce 
Encümen Araştır· 

malara baŞladı 

ANKARA, 30 (Hususi) 
Bütce Encümeni dünden itiba
ren 935 biltcesinin tetkikine 
başlamıştır. ilk celsede Maliye 
Bakanı Fuad Agralı izahat ver 
miştir. Biltce üzerindeki araş-
tırmalar Mayısın sekizine ka
dar bitirilecek Mayısın on be
sinden itibaren bütcenin muza . 
keresine başlanacaktır. 

1 Aydın D. yollar1 

iŞi Heyeti Vekilede 

ANKARA, 30 ( Husust) -
Heyeti Vekile dün akşam top
landı. Haber aldığıma göre iç
timada Aydın Demir Yolları
nın satın alınması hususunda 
kumpanya ile Bayındırlık Ha
kanlığı arasında yapılan mu
kavelenin esasları tesbit edil
miştir. Mukavelenin bir iki 
giln zarfında temamen hazırla· 
narak Heyeti Vekilenin tasdi
kinden geçeceği anlaşılmaktu
d1r. 

()O 

fb (f) fft !lJ Sil_ il IR _,, 

iki Ankara 
_ __..,.,.,___ 

Ankaraya Deliler tepesin
den baktığınız vakit gönlünüz 
ne kadar ferahlık duyarsa, bi
zim Ulus'un arkasındaki sıl'ta 

çıktığınız 1,aman ruhunuza o ka
dar, belki daha derin bir üzün
tü çöktüğünü duyacaksınız . 
Şehrin bu tarafına yıllardanbe
ri Asya kerpiçi yağıyor . 

Hayat saati Yenişehir'de 

ileriye bu yanda ise geriye 
doğru işlemektedir . 

Yedşehirde dükkan ve kat 
kaçağı yüzünden pUln sıkısı

nın sarsıldığına Esef Ediyoru1 .. 
Burada ise hiç görillmemiş bir 
şey var; Kaçuk - kent 1 

Fakat Yansen pllinında kU
çilk otrular için geniş bir yer 
ayrılmıştı. Eğer bu toprnk pla
nın gösterdiği yollara bölünse 
idi, eğer her kuHibe kurmak 
isteyene orada arsa verilip, 
yalnız yapısının biçimi kontrol 
edilseydi, ayni emekle, Etlik 

sırtlarının altında daha, basit, 
daha gösterişsiz olsa da, ayni 
temizlikte ve düzgünHlkte bir 
Yenişehir parçası kurulmuş o
lurdu . 

Bu kerpiç yığınının bir de 
içini dolaşınız : Cumhuriyetin 
bütün sosyal ülküleri hesabına 
ylireğimizin ta köklerinde·ıı sız 

lad1ğını hissedersiniz. BEYOG
LU VE MERSİNDEN SONRA 
TÜRKÇENİN EN AZ iŞITİLDi

Gİ SOKAKLAR gdne lm taraf
larda karşınıza çıkar . 

Bu gün yasav diişüncesi 

ile bir karakol, yarın çocukla
ra acıyarak bir iki mektep, 
öbUrgün polislerinizi ve öğret
menlerinizi yilrütebilmek için 
parke taşı göndereceğiniz bu 
tapusuz dağlar , Ankaranın 

çağdaş plan tekniği karşHmı

da bir ( ~aınm - çadırlar) şehri 

olarak yerleşmiş, kalmış ola
r.aktır . 

Ankaraınız yalnız devlet 
merkezi değil, bütün şehir, 

kent ve köylerimize bayındır
lık dersi veren bir kUrsüdiir. 
Bayındırlık dersinin ilk pren
sibi, pHin butünlüğünii ve 

pllln sıkısı olduğunu da En iyi 
biz biliyoruz . 

« ULUS » 

Falih Rıfkı Atay 



SAYFA: 2 

TicaretAnlaşmaları 
Roınanya ileAnlaş111a Uzatıldi. 

Balkan konseyinin toplantı sıralarında 
Yunanistanla da uyuşuldu. 

Aukarfl , Balkarı 

kouseyi miinasebeti~ it' 
..\ nkara )' 3 gt>len Homen 
trnyeti Tıirkiy.--- Ronwrıya 

:ırasında ımevcut lical'İ 

:ıulaşmanın TiirkiyPCP. ta
dile muhtaç görülen kJ
sımlarmı miizakere Plnıek 
üzere A nk~rada kalmı~ -
lır. 

Homanya ile Tiirki)'P 
ar<Jsırulı1 mevcut aıılaş

manın 6 H)da bir hesap
lasma t'sasma bai!lı oldu. 

• tJ 

ğn mahlnult11·. 

Bu kayde ve lH"sap. 
J;ışnıa rıelict·leriuin Honıan 

va ldıiue bir milvon 200 
~ ~ 

c 1 i ıı c İ\' P ~ ada r R o uı a ı ı ,. a -
• r 

(lan gPl~n mallar bedeli~ 
rirıiu lılokf~ lutnlHcağını 

~folı\e Bakarılı~ı ahlka 
~ . 

darlara Lekrar hildirmiş-

tıı·. 

Ha lk:uı kOilSP. yi içtima
l<ı rı sırasuula Yuııarılılar

la da nıe\1Cul aııltışnıauın 

(laha iyi işlerıu~si lemiıı 

mevzuu t•Lrafıucla 

kenıl~rirı nıiishrl 

tar:.afı da l<ılmin 

nıuza

ve iki 
tıdeıı 

s:ıflıalara geçirilt·ct1ği le
mirı c:dilıliği SÖ)' lf'HİJOI'. ____ _, ___ , . - ~---

Süvari Za~itlerimiz. 
lira kadar fark gö ·lernıiş Ar· t k. l d _ '"'s e ı yarış ar a ol nıusma ragrueu, nom(lll- .. .. .. 
)'a hiiktiıııeti Tiirk ilıra- üçüculuğu kazandılar. 
calı için anlaşma muci . 
hince ipkasına mechnr 
olduğo serbest döviz LP-

diyatıuı kesmi~ ve buna 
karşılık tarafımızdan da 
l\omanyadan gelen mallar 

Nis , 28 < A. A. > -
«A rıado! u ı> ajımsırıın hu

su si mu ha hiri hilılı ri 1 h·or: .. 
2 7 Nisa rı gii rı ii Nislt! 

~·upılan ı·kip nıiisalJakala-

bedelleri \ideııilmi) erek r111da eki hi miı iiçii ncii 1 ü · 

bloke edilıneğe başlanmış hiİ alnu~llr. Hugiinkli nıii
i d i. 

Ziraat enstitüsüne yüz 
1 

talebe daha alınacak. 

.\ukara, -- Ziraat Eo~
l İ 1 İİ ~ tİ rı Ü il ~ 1 Jl ı k il HW Ş y H 

kt'ırrn h i ~· hucıık ıuihon . 
lira olarak kalıul eılilnıiş-

Lir. 

Eustitiİ)'t• gt>lt>cek s~ıw 
\ iiz fazla talebe alruacak. 

ıır. Eustilii jeoloji proft•

sürt'ı Vi llH' J ıaı :\na dol 1111ıı11 

jeolojik v:ıziy~li lıakkında 

rapor haıırlaıuakladtr .• 

Proft>söriin An:Hioluda 

~·aplığı se~·ahalleu sonra 

lrnzıdayac:.ğı rapora ilinı 

b a k ıı ıı 111 ıi a n l> İİ\ ii k h i r .. 
fliaPmnıİ\ el verilnwkteılir. 

[ v [şya Sergisi • 

Muhtelif sergi ve p:\ 

ııayırlar<la hiriııciliği ka 

zauaıı lUzrnin meşhur 

hasır Ül'gu kHrıt·p~, koltuk 

ve samlalya Lakımhırııurı 

Seıiad Sahir tarafmılan 

Ct lholunarak bir hafla 
miiıltletle, ticarrt mek lehi 

salonu rıda lt\şhire haşla u
d ığı v•~ hu ol a rı ima 1 edt~rı 
sauaık~\r ŞPv~ iııirı tlt~ ho 
iş icin s•1 hriıuizP. O't• ldi 0 i . . ~ ~ 

lıalu~r alırınııştır. 

atbuat kongresi 
içişler B«ıkanı izal1at verdi. 

ilk kongre Türk matbuatına taze 
bir heyecan getirecektir . 

.\rıkara , ~n (A .. \) -
Şiikrii Ka,\a , .\11a<lolu 
Ajansı yc.tzıua nırıa hasııı 

kurultavı h .ıkkrn ~u di-. .. 

licelt·r vert1cı ·klir. 

Cuk uuııılıır ki, uhıs:ıl • 
kH ı' l\l(UŞ İrıkılabı Ulllll il~ 
ır(i 11 li rıcl t' 11 lw ri B ii v ii ~ öıı• 
~ ' ~ 

l l 1 1 . . 1 - 1,ııı yevc P rn uıııuuşllll' : t Pr111 t~uu·ııu e çaıışnıa:.ıı 

« ilk Tii rk mal bu at . bilmiş 'ü bii~ ii k da vauııı 
korıgı·tısi ,\Bkaraıla 2f> her !ıfiltimlioii c~aula 1ıa~' 

ma ~·ısla toplanacaktır. U- la bt~rıi ms~yerek oull11 

munıiyt•llP. lu~r kongr·~- halka aulatıl11ıası ve ~t~r-

uiıı lıa11gi uwslek :adam- çekltışuwsi içiu savaşıuıŞ 
larıııı ıoplarsa ıoplasrn ola 11 ıuaı hualruuı ve bU"' 

geit>k hu meslt•ğin iler- da yP.r alm15 oları SHçki~ 
IPnu~si vı~ gP-rekse bu ·,ı~ 
i 1 e rl f' n H~ y iizii ıul '~ n mP. m-

arkaıiaşlarımız hu 

koo "re,· e ol 1run hir aııh1 ' 
leket lu·sahıua fa.\'tfolar ~ · :'.') 

'ıs vt' taze iti~· lw.v t")ca 11 

l t-"ıuİu ~lnıesi hakııuıuclan • • 
nasıl vı~ rtH clertıCB mii 
essir olıhığu ıııah'ımtlur. 

işte hunu diişiirıen Ctııu· 
lıuriyeL lıiiktlnıt·li , nıat. 

hual işlı•riuıizi ld1 tHlile-
rivlı~ !!Üriisnwk iizPrc ~a J t 1 • • 

ıt'l.-cil•·ı·iıııizi bir koıı~ -

İcra Vekilleri 
Heyeti Toplandı. 

.\rıkara, 29 (:\.A.) / 
lcl'a Vttkilltıri 11~,·eti b•1 

" j 
giirı Başvı•kil İsnwl Jıı611 

ııi'ııı rei~lıği ahında tol'' 
l\uşku giltiİf'Ulf!Z ki, .. 

laııarak ıııu!:lP.lif i~ler 11 ' 
lıiitiirı korı"rt• lt'r gılıi hu " 
i 1 k mat hıı ~ l k oııgı·e~i dı~ ;,;..i ırde göriişnwlerde l>LI.', 

' .,, 
lı~m malhuaı, lıP nı ele \ luıınıu~ ve bıı işl·~re ' 

uwrnlek ••l. icirı hayırlı u~- ~ararlar vN· miştir. 

Homauya(bı soıı ~· ılha

şmdauberi tatbik eılilP.11 

kauuııa ~Örf' HonaanvH 

s,ıha~aya i~tirnk P-dt>n 

ulu~lcırırı kazandığı d~re

ctdf!I' ŞÜ)' lt'dil': 

. . ~ 

_O_s_m_a_n_l_ı_ca_c_l<:-11~1-'l,-C-1r-lr_ç_o-ye-lr-a-rşılık kılavuzu N. 30 
. . . 

kendisinueu ı 00 Jiralık 

i lıf'aca l ya p:ı ıı merult•kel•' 
60 liralık ithalat inıka111 

ve1·11H~klP, hu yiizde alt
mış lira içiu ık li1.a t>deıı 

ser hl1Sl dövizi ,it•, serlwsl 
pi~usaılan almak, yaııi yii~ 
sek ~urlar ödP,uıek rıwc 

buriyeti karşısında kal
mak tadır. 

Romanya iJe çalışan 

Tiirk gemicilerin ve tica

ret yapan Türk tüccarın 

hfılt)mel merkezinıizP. vaki 
m ii raca at ve şi kayr.tleri 

kt~siluıerııiştir. itala tla bu 

gl'up hu şikayetleri lHY il 
iciıı 

1Ankaratla lmlurıu · 
• 

vor. . 
Rom~n)'<I ilt! ele, diğPr 

memlttkPLIPrle olduğu gihi 
lıir klnring arılaşması Pkli 
UlP.VZllll hahi.Lir. 

Bu ~wkil talıakkuk e • • 

Biriııt~i Portekiz, ikiııci 

..\imarı, iiciiııcii Tlirk., . . 

ti fi r el ii ıı c ti ha 1 ~ a , l w ş i 11 c i 

~lahmi (Bak:llim:ıy•·) -
Koru mık 
~la h lll o 1 - v ii k 1 ii 
~lahnıur - Baygın, suz_ 

Fra11sa, alırncı Holland:1, .. 
gnn 

~t!tliııci Hon;anya, SPkiıiıı - Mahrtıc _ Cıkıt, siiriit 
• • 

t~i l~parı~a, tlo~u'luııca , 

Bdcika, ouuııcu l!;vicre. 
• • 

onhiriııci İrlanda olmu .• -

hır. 

Burnları ha~ka lrngi111~ 

katlar yapılan miileatldit 

rııiisahakalarda ~iivari ~u

ha)· larımız (z 1 \ıitlt·rinıiz) 

nııı htelif clerPc~ler kaza 11-

nıış ve bu d~rPctıl.-ro ıua h 

sus nıiikafatları cılrnıslar-• 
dır . 

Yurtdaş 

Ülkeni korumak isti-
yorsan Tayyare Ceıni -

Ma hr•~k - Yörii ncfı, ~ \İ .. 

riiıwii, döng~ 

\tahrem - Öztieş , içli 

clış1ı, gizli 
Mahrtımane 

ra k 
- Gizli oh-

Mahr~nıi esl'~•r, malın· ... 
mi raz - Gizdaş 

Mahrenıi. · et - içli ılışlı-
lık, özci•1 şlik, gizlilik 
Mahruk~t - 'Vakt1cak 
Mahrum - Yoksun 
Mahrum etmek - Yok-

sundurmak 
~lahrumiyel , husran -

Yoksunma, yoksuııtu . 
~lahrum olruak - Yok-

suruoak 
yetine aza ol. ~lah~uben - Tuta 

ll a lısu h 
rıa:ı k, tutmak 

~I a ltso 1 Ü rii 11 

~Jalısuld:ır - Vtırinıii 

hitek 
~I a lı .. u 1 d a r o 1 nı ı y a rı 

rı nısız 

11. ı lısuhladık - Vt•riııılilik 

Mu lısn ı· - Kusa 111 k, k ll-• 
şatılnıış 

.\latısu~, lı~h~ - Özµti 

.~fou~t'ıs - S·~zilmiş, du
yulmuş 

.ltalıSlİS v.- rıamahstls -
Belli lwlirsiz 

Ma lı~ti Sil l'Plh~ Duyu 
lurt~asırıa 

~lah~er, izdiham - Yığı

lı tll 

\lahuf, nwhip - Korkunç 
llahud (nwşhur arılanır

rıa) • H..-rkesçe bilinen , 
lıt>p 1 •ildığimiz , harıi şu 

hilıliğimiz 

Malıv - Yokolma 

- ~· uw lı Vt> l mt· ~ - Bitirute 

k ii lt>luH f,, 'okf'l .awk ı' 
1 • ' , ••• l'k ~ 

111 :ı l v 1 \ t• l - ] 1fJ111 1 ' . ~ 

~ak ~üniilliiliik . . ~ , 
ıu .ıl ıvolmak - Bitme 

idil ol nıa k, ~ okol.uak 
m.ılız - S :ılı, sorıı 1 

c"" nwhıa - Yalrıız, ull 

malııP11 - Kav ~11 
rualızuf - Cıkarıtruış, 

d 11·1 I illi~ 
~ . 

111alız11r - c~k nt»Ct' . 
sak.111ca 

- fl:4-~ ma lızuz olmak 
larınıak 

maide· - Sofra 

mail - Eğil-. .. rifı 
maili irıiıi(~Ct'H ("'~ıŞf-,~ 

k ... 
harah) - Yıkılma 

vık kın ., 

ma işr.l - Gec.·i nı ,, 
G•·~ 

nu•darı maişet ~ 

ner.ek 

maiy~t - Siid~r 1~ 
ıuaivt'litt<.ft~ - Ya 111 ''c . 



il' 

"' 
ıı 

ıı 

fi 

ıı 

,,~ 

, 

i' 

8 i l' i T 
Mersin Belediye Baş~anhğmdan ; 

-----------~----------------Y_E_JN_Tf_M_E_,R~S_IN_'_l ___ N_l_S_A~_l ·2_:q~~.~ç~'-n~Ş_A_W_n._~~~~~~~~--~S_A_Y_F_A_:_R~---~ 

Mersin 
Piyasası Cocu~l;,rm hhaikltl las atarl.lk Elekıirik l:l11ıhal~ır1-• • 

K (.' K. ~. • 1. 

l• · ı l ı ., . "ı 11 .. k "'p,. .... ' ;) 

f .. •• 1 j ( 4:! 
K :ı p ıı ı :ı a 1 ı •• <) 

~) . 
Kn'.ltıf•ı parlağı ~8,5 
to 14"! ci •iid i ·>-1 •> 5 • rı - _, 
) Pr·I i JI 'l 16 
Sıı":ı 111 

-
9 

~ ·ı . J \ ~ıı ' a 8 
Nutıııı 4 
~ .. . 

l'Clhıı·~ 7 
1\ ııs Y~nıi 5 
1\ il; .. tlc. f'l 3 
Çt•ltil.. 7 
A c 1 Ct~k ı rtt ... " ,,, . 1 ((1 aO 
•01.şrı.. .. ,. ö8 25 
1\alıvp 100 99 
Ça \' 

2-ıo-~~o 
l\a·ı(I, 

190 
Buııa·r 

90 
Aı·pa .\ ııadol ~ ') 5 -· ,, yedi •) 75 ı•. . ... 

1 rı ile· J 6 f 1. • 
"'ı Vela,. •• 50 ''·- ·-
''tıd • Şek r 

~Ü Lir<J 40 K. lltta 

1) 

)) t-'("fıt>hi 2~ Lira 

h ~ 11 
>} çuvalı 20K. 50 

ll•rıf• \.' J' L. ~ ,1 .' • .. ,. ı 2 7 & 
, ''hoıı 101.11 ·ı O 
~·ıı 

( 
1 uıısafıze\liuY. :!5 50 

- '> İ ld IH'İ 
. '~ıı,. cları 
~;tı·a 1 .. 

•) '.} 

-~' 
2 

~5-86 

90 

nı kırdı~ lan ve sok aklarda ucu rclu k ları ucu rtıwılar 
• • 

Ef,.. kt it·i k lt' ileri ıw lakı 1 a r<l k kon ı :ık yap ıuası ııa sı~ hı· bi-
' \'t•l v~rıliklPri \'~ hu ucur lnrnları kurlarmak icintle . . . 

dirc·kh-'rP fırmaııdıkları 1rörülüvor . 
:ı • 

Birtı~lt·rt~ cıkan cocuklann Elr.~lirik Lt>lirw doku-• • 
11arak öliinı l~hliktısiıu~ düşmeleri ikliınali oh.luğun-
dara cocuk hahalanrıın cocukl.ınrıa ncurtma ucurllur-

• • • • 
maıuahtr'ı v~ hhtikle tas auırmanıatarı hiliL olunur. 

• 

Mersin Sul~ Huku~ Ha~imliğinden ; 
.\lersirı iııhis:ırlar idaı·t~sinin mersiruJe • hastane 

· c .ıı1ılesi ııdP sa hık ormarı 111u ha faza naemu ru Ahmed 
Sami alı~.' lıirıe açdığı Alacak davasının )'apılmakda 
olaıı mahkt~mesi esnasında davacı vt>kili tıshabl •su· 
hutiyedt>n olmak iizere bir kıta tol trfterini ihraz r.y
lemiş vP. tı•vziat listesi olıuatlığtndau ihraz edemeye 
CPğirıi söylPuıi~ ve mliılclei aleyhe yapılan hu uıua· 
nwlt•dt>n hahis ilaııe11 gı_yap kararı h~bliğiue karar 
verilt->ı· .. k muhakeme 15 mayıs 935 giinline rastlayan 
Çarşamba giirıii saal ı ı re bırakılmış olduğundan 
ilıharnameniıı lt•hliğiıulf.11 itibaren h·~~ giin ;çincle 
İliraı f•lnlt'~İ ve ~·evmi nu•ıktlrda malı~emP.dP. lıazır 
bnlurınıası aksi taktirde hukuku usub malakemelrri 
k.ırıunnnun 405 irıci maddesi mucibine~ nıahkeme~·e 
kabul oluıııuuyacağı usulun 141 VP. 142 ve 143 iincii 
madcleleri11P. LP.vfıkarı keyfiyet ilan olunur , 

1 l A N 
iş Ban~ası mersin şu~esin~ en ; 

Tiirkİ)'e iş Bankası Mersin şub~sine a;t keresl~· 
lerin ormaudau depolara na~li için kara oakliyalı

nı 11 ihaltısi 9 mayıs perşnıbe göuii saat 9 da ve Su 
nakliyatı ihah~sinirı ı; mayıs Cuuıarlt>Sİ giinii saal 
dokuzda ıllacagı iları olunur . 2--2 ' Hl lıt~r 

--~---=----------------------------------------------------Al ·ı ı . t 1 0·· •. . 
\ l\(t ) - llCP; QllC!t Si 

~lak;ılp -Bt•lkP-
llak·• . 

u ıııı 111t• nı u rı y.-t-oru ra 
Mu k. 1 .. k . • k· .ırrı rn unıt•l. , ma-
ttrrı . J h ltıare , JHIJılaht 
'ŞŞ·•hir 
~lal u,·, nwl'kez ·lfaşkeııl 
~lıı k ., ı· , 'IA J I l ı u ı ı vı ~.n·el - .aş.• 

~fl"~ı . 

~'"tk . · ezı k f J 1 k••rııli aza - ÇP. ıa~-

Naı · 
" 

11 ~·e merkezi - Ka· 

••••• 1 ~ >:\~k .. ıtdi 
,1"kltuı (Uak: Muteber) 
,, u k 1 
ı >uz - Alıt -
•dak k 

k·ı uzat - Giren (Ban-' l . 
f!rıuıi) I 

Makı 
'- tlh .. Cevrik cevriluıiş 
·•ıa k • ' • 
lJ:,k ild - Varf(ı, erge 

ti \'ttk eıu - ı - b()IPÇ , 2-

\1 k' ınasla k 
~~ sud <Bak: nu,ranı) 

ttkta -K . 
~~k PSıl· 
• lu .. K 
.l). 1 ı •·sm~ 

~ l\ltı .. 
h ı, Ucr·f\t • K~sP.rıPk 
fl\uı_u ı .... 

GiJ\· . sa ır, ltt·gt•ııık 
' .. rıuı·tk 1 U 1 ·'l:.ı k 

1
. • 11 • sa maz 

lJi.ik ll ,I.\ Pl - u~dllll:t 
u olıttak - Usalnrnk 

~lakuh~ - 'riirlii, takım, 

katP~on (lPrinı oltiru~) 

ı\laktis .. Tt~rs 

mal - mal (f. Kö) 
\lalaıııal Dopdolu 
llala)·aııi - Boş söz 
malikan~ - Yt-til, mali-

kane ('f. Kö) 
nıahil, ;ılil -lğcil .. 

malul gcızilt~r - lğcil sa
va~çıla r -

nı,ıltim - i>yh', belli, bi
tiıwn 

ınahlm nuıchul - bili11eu • 
hilirııııt~y~rı 

uwhimal -Bilgi
nwlt)mal(:iruş ·Bilgiç· 
mahlmallı -bilgin· 
111al-1.eru~ -Ger·ec · 

• 
maanıarih, m:rnz:ılik. m~

<Jhaza - nunuııla heralfor, 
bö~·le 'ise :dt•, lböytt~ iken, 
şu var ki 

nı:ıııı..,ı~k - Neshi varsa, 
VH f'I \ Oc;.11 . ~ 

mauıul · Yapık, yaJnğ 
mamur • bayırıdır 

mana - .\ulam 
ıPÖwısıı - Yı\'an , tmş, 

arı lamsız 

nıaııt•rıd . Gibi, hPrıZPŞ 
mJ11P.vi -Ti11~l-

mat1i, mauia - Eugel , 
önw~ 

urnrıkabe - ()..,slan , 2-
(llak: llikayr> 

marıtıl..-Lojık (fı.Kö) (ı) 

lluk im, foyl~sof-Fılosor 

Ft-lst>fo -Filozofi
Filt>log -FıfOlof(-
Fıloloji -Fıloloji • 
il a yuliyal -Bi ~ oloji-
Ati k iya t, ilmi asari ati

ka -.\ rk.-oloji

mehlıasiillw~er -A utro-
poloji -

Grafoloji · Gr·aföloji 
ilahiyat -T.-oloji 
Tf~lgraf .. Tt1lgr·af 
Fotoloji Fotoloji 
ilmi nücum • A~lroloji 
N.-kroloji - NekMlojı 
Bak teriyolojl ·- 1tak eri-

~·oloji 

Uu•iilarz .. Jt•oloji 
Jıgaotoıoji - Jıgantoloji 
Haloloji - Haloloji 

-Sonu Var· 

D. Demir Y alları İşletme 
Müfettişliğinden : 

P<:::.arlıkla .rnlw alınacıık 60) adet ya: tenekesi lçi11 
27-4-93,i lrzrllıinde isfokli ç;kmadtğuıclan pa:ı rrlık 7-5-935 
ta rflıi ne bırakıl ımşcilr . 

Gaz tenekelerinin nas l oltıcafjı ve salt' Jıususal için 
fsleklller Mer'sia Fidanlık memıırwnuzdwı i:alrnt alabilirler. 

Pa:arltfiu gireceklerin 7 Mayıs 93.i Salt gı'i.nıI saat 
16 da mulwmmen bedel ii:eri llC/e n W Llra sııfjlamll k akça -
sile Adana İşletme ıllllfeltişliğlne bi::al mtiracaallm·ı L<i:.un-
dır . 1-3-5-6 

i l l N 
Mersin ithalat Gümrüğü müdürlüğün~en ; 
Almaııya UlPllŞttli ~~y:ılal'a ail hı~r h:uıgı bir ~:ı

relle mahsuhu )'apılnıamış "ı~ ~iıııdiyt~ kadar Giiıııriik 
lt~n çı~arılnıamış olan vn sah i plt~ri vPya ko ınL\yoncu -
ları yanında kalması münhal h11lunan hu kahil he-

.. aimanltılerin birinci uiishalar·mın Cumarte~i giiuii ak-
şaıurna kaılar konlPnjarı ıua~asırıa gPtirilııu~si uksi 
taklircle tevzi eılileceği mukarrer buhuıan korılenj<in -
dan hissı~ alamıyar.tk sıralarılarını kayheıl~<!Pğirıdt~ıa 

haklarrnırı sakıt olacağı vt~ huıııltırı doğacak nws'uli· 
\'elirı ıle kmacliforine raci ol ;H::ığ~ ih\ıı olurıur . .. 
--.~, _______ _..... .. _,,.. ---- .. ~-... ---._._....._._.. __ .._ 

i L A N 
Türkiye Cuml1tıı~iyet 

~1erkez Bankasıı1dan; 

lli~sPclarlarınııza 1934 SPrıt·si iciıı her ltık hisse . 
iti ha ril .. \ ' t1 ri 1 mıasi h i~s t' d arlar 11 n111 mi lıt· yt'li uct~ oıw ııa n 
495 kuruşluk s tfi k~\rın cl ıığılılınasıııa haşlanuıışlır . 

il isseda rları u M•~rk.-z B•ıo k :ısı Sıı lw!"İ htı l ırnarı ver-
~ . 

leni•~ 1 nm~·ıslan itihar<~n doğnitlan doğl'uya Şulrnı .... 
rimize ve huularılan haşka yerlerd~ de ıs mayısdt•11 

ilikaren Ziraat Haııkası S11l>ı• vnva ~aıulıkhırıııa nıii-
• 

raca al .-t•utll~ri rica olu uu r 3 

-----
İçel Tapu mü~ürlüğün~en 

Mersinin çevlik karyesinde vaki taraflar. mustafa ve kara de
li veli ğarben imamların karşı şimaleo dede mustafa cenuben 
bllaeyin çavuş evladlarile mahdut 3 hektar 2165 metro tarla 
Ali oğlulan kerim ve ahmedin cedlerinden intikal etmek su
retile tasarruflarında olup kaydımn teşkili için muracaat et
miılerdir tapuda kayt bulnmadığından ilan tarihinden on gün 
sonra keıif ve tahkiki icin memur gönderilecektir bu 
yer için tasarruf iddia edenler varsa resmi evraklarile 

daireye muracaatları ve ya keşif gününde gidecek memura 
Anlatmaları ilin olunur. 

Orman Çif /iği Fabrikasının: 

( Ankara Birası ) 
Sağhk Ve Kıvvat Kaynağıdır 

1/2 Litre 

Ankara birası 
1- 400 Gram Süt den 
2- 300 ,, Balık dan 
3- 100 ,, Ekmek den 
4- 100 ,, Et den 
5- 35 ,, Tereyağın dan 
6- 4 Adet Yumurta " 

Alınacak gıdaya denktir . 
Bira alırken "Orman Çifliği Ankara Birası,, marka

sına dikkat etmeyi unutmayımz. BUtün lokanta !ve bak-

kaliye mağzalanndao isteyiniz 

Toptan Satış yeri 
Hikklk oğlu Silifkeli A. Rahmi l'icarethanei 



Borsa T elğrafları 
lslanlml 

30 - 4-935 
Tül'I~ allunu 939 

ist~rı i 11 

[)olar 
Frank 

Lir~t 

607 - -25 
79 60 

J 2- 06 

~-6:.> 

- - -----·---- · 
Nö~etçi Eczane 
Bu Akşam 

f sli k a nıel Ecza ıu~sid i r. 

1 1 i n 
,'fali)·e dairesi ikirıci 

lahsil şubesi all11ula bu ... 
luııau iic dükkan kiralık-

• 
dır. icar~ almak isteyen
lerin Zafer Cathiesinde \ ,. 
ni kask el )'l.I pı yt!rİ rıe uı ti 
racaatlan. 3-5 

• • 
SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civarm~a~ır 
ller nevi Eczayi 

lıhlHyf>, Yerli ve A\'

rupa nılistalızeralı hu
luuur . 

• • 
YENİ MERSİN 

r-===-~-~---==:::========= 

Nüshası 5 kuruştur 
• 

Abone\ Türkiye Hariç 

Şeraiti~ için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık 100 yokıur 

Günü geçmiş sayılar 20 K. 

···········~·· • • 
: Yeni Mersin Matbaası : • • : mücellithanesi : 

•• ı-:. k' . 1 • ~s · ımış, parça arı- • 

: mı~, r~rsude kitapla- : 

: rmızı İŞP. yuranıaz de-& 
• v..- aluaaywız. hirglirı •:• 

•• . . 1" • 1 K. ·~ 
sızt~ :ızını o ur. ıtap-• 

: hı l'JlllZI, dP-ft~rft~f'İ uhi, : 

: nıiicellitlrnru~nıiztı giin-: 
• ıhwiuiz. • • • 11.-ır nP. vi kitap \'P. : 

: dt>fh·rl~r şık, ıarif meı 
• tirı ve kullarnşh ol:ı - •> • • • ı·ak c~ill~rıir. • • • • • •••••••••••••• 

Sili f~e 
Silif~t·uirı :-'ar~ıv nıalıallPSİ çarşı i~iııdt· tapunun 

2 ve 6 sa~ı~ıııda ~ayıtlı sınırı giirı doğdmrn sahri,h:ı

ıısı alıdurrahmarı, po,\razı udııan vt~ haydar :ır~lan 

VP. giiıw,· i vol ih: cevriluıi~ iic oclah ~vin tiimü 28-. . ._ . . 
5.935 güuii sacı~ i 5 <lf~ at;ık artırma yolile dair.-cle 

S:ılılacakıır. 
.\rtırnıu kağıdıııı 18 ·fi-~H'5 giirıiirıd+·n sonı·a lıt·r ~· · ~ 
gfin~ bilir. yazılı giiıııle ıırtırma tul~rı evP. kosııılaıı 
ı fıO lir:ırıın ~ li1.dt• dt~ ~· etnıış lwşi11i bulrıwdıgı surt•lle 

cw . on :.ır tıı·anırı i?sltHHllPSİ kalmak iiz~r't! artırraıa ı 5 
giin ılalıa u1.alllarak ~azıli giin VP. saalla t'll çol, ar
lınrna üstı>rınıP~i ya pıb('a~ı i polP.~ ~ahi hi a 1 c<ı k lıla rla 
di~~r ilişiklileriu taşısız mal ÜZPrindeki h:.ı~ları ve 
ha .. ka<•a s:Hlal'I varsa 20 ~iin içiude .hidirmt>l•'rİ hilit 

olu1111r. -----· -------·---------------
Silifke 

• 
mra memurluğun~an ; 

Silifkt•ııiıı Y eğP.nli söuwk kö~ ii ka b'iCI k ala 1111ula 

9190 111.2 ve ~a~~ı bağda 11028 ıu2 iki parça tarlarıın 
24 payda JI pa~ h.ırı ve hu kfi.\ iirı tr>keli giiıı~ycle 12866 

ıu2 tal'l~\0111 dörtlt~ bir payı 28•5•935 ~iinii saal 16 tla 
al!.ık artırma volilt~ tlaiı· .. ıle ~atılacaktır. . . 

:\ rt ı r ma ~ağıdı ııı i 8•5•9:i!l gii 11 ii n<ltm sonra hP.rk t·~ 
oört·hilir yazılı ~iiıııfo af'ttrma tuları iic ıwrc.l laı·la · 
" .. t.1 • • 

ela ki payl ıra ~onuları 255 liranın )· i'lııl~ 75 iui bulma -
dıAı sun•lte PU çok artu·anın iiste11uıe~i kalmak iiz•~' e 
Artırma 1.) ~iirı ılalıa uzatılarak yazılı giin ve ~aal
la eıı çok artırana üsh~rıuı'si yaptl<H~ilğı ipotPk ~ahihİ 
&tlatMklılarla ilişil-.lilcriıı bu laşırısrı ıaıallar iizeriutlPki 
ve haşkac .ı savları varsa 20 giiu i';inılt! hiUirnw.lt~r 
hilil olunur. 

Tay yare Piyangosu 
Zengin olmak için 

lliU:Junet Caddesinde 

Uğtır gişesins koşunuz 

/-lem Uğurlu Bilet Alacaksınız llem de 
Size Gişe Sahibi iti. Şefik Tarafından 
Hediyeler Takdim Edilecektir. 

l3ilet.l 3r bitr11ok üzeredir 
Alı11akta Acele Edi.ı1iz. 

Çif çi ve Bahçecilerimize 
Topra ld:ı rı 11ıız 1 l:ı r ı t~ ~ i rn :ı lı:-ıu 1 :ı l.ı bi 1 ı:w k H~ :ız.ı nı i 

faytlalarıruak, ona P-yi hııkıu :ıkl.ı oluf' . 
Toprak, da i uıa gi'ıl~rt•lı · uı .. ~le yenilt•şLi rili r . V t~ 

ku \ V•~tlr.111lidlir . 
Nr.redP.n giihre lrnlacağız deye dlişiirıme:·iııiz. 
Tüccar iıaıı11ula Sau~ Koopt~ralıfint• ıniirac.ıat ectirıiz 

Kullanışlı, çok fay dalı, sun'i gübre em-
rinize amade bulundurulmaktadır . 

100 Kiloluk çuvalı 260 kı.ıl'uştur. 

Fırsatı kaçırmayınız . 

Kiralık Ev 
3-5 

Yoğurt paz ıruıtla eatlıleye nazır iiçünci'ı kat lH~~ 
ocla. !-iHlorı, nıutbat. VP. saireyi nauhlPVİ b!r daiı·e ilt~ 

Hh kalcla iiı; oıla nıutbalı ve ht!lası olan <liğt>r hic· 
dairede kiralıktır. kiralamak istivenlerin sahibi Dok-.. 
lo ı· .A slau Yak u lıa ıuü racaatları . s · ıo 

Mütehassıs Doktor 
ASLAN YAKUP 

~ 
f 

~ 
İstanbul ve moskova üniversitele· ~ 

rinden dip/amalı ve Almanya'da ' 
tahsil etmiş Viladiye ve Cerrahi ~ 
nisaiye mütehassısı . r; 

.\DHE~ : \rogurL p n~arı lla~laıw caddt•si 
~ lrJ No. ı - ~ kPıtcli P\'İr .dP . 

't' TELEFON: 64 ~ 
·~~·4~~~~4~~~~~~~~~~~ 

·ı 

~ 
ffl 

tl 
t'. On Dokuzuncu Tertip Birinci Keşide 
lı 

ffi 11 Mayıs 935 tarihindedir. 

nı B ü y ü k i k r a ın i y e 

l 
25,000 Liradır • 

111 EE==::M=:~3~:~~!:::~;=!:,e=; 
41-'I 

Dikiş Makinaları 
Peşin ve 'fal<sitle Satış 

S. s. Markalı Dikiş Makineleri bu Makinalarl• 

Dikiş ve her türlü Nakış işleri yapılır . 

Makinalar Sağlam, Metin ve fiatları rekabet ka -
etmez dP.recede, diğer emsaline nisbetle yarı yarıya ucuzdur· 

T er:zilere ve Evlerinde Dikiş , Nakıf 
yapan bayanlarımıza tavsiye ederiz . 

Peşin ve Taksitle Satış yapıhr, Ye~ek parçalan ~ulunur. 
ALATI ZİR.AİY"E 

Çifçileriınız ve Bahçecilerimiz için soıı derece kullanışlı : 
Pulluk, Çapa , Orak Makineleri , Bağ Tulumbalar• 

[Pulivazıtuvar] bilumum alatı Ziraiye yedekleri Yağ Maki 
neleri Ticarethanemizde bulunur. 

1 İhtiyacınızı teminden evvel, bir ke~re t caretlıanem ize uğranıa" 

1 
menfaatınız iktizasındandır. 

Adres • Mersin Maarif Otclı Altında Sovyet Rus va 
1 • Fabrikaları Deposu lsın ail H ı-.kkı Koıacı Qğlll 

Deposu - Adana 
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Bedri l<alabaJık 
~ Kışla caddesi 105 inci sokak No: l 

1 
6 her güo her saat hastalarını kabd 
eder • · 9 ıo 
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1 Her Nevi kitap 

l ller ne-vi eski kitap alıııır. V.1 s:ıulır Gaı~; 
le l>a\İİ hav llaCI Fdııuive miiracaal t•tli•
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