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Bugün Halkevinde önemli bir Toplantı Yapılacak 
Milıeler Genel Direktörü Diyo1' ki : 1 HaJkeviılde memurlar kanunu değişiyor 
Müzeciliğimiz önemli bir 
Gelişme Çağına girdi 

Eıki İzerler Bakımından Anadolu Kadar 
llic Bir Yer Zenginlik Gösteremez 

J 

l13.ınit Zübeyir Koşay Bu Gün Tarsus 
Kazı ını Gözden Geçirecek . 

. Evvel ki giln Silifkeye git- yan höllimlere ayrılacağını sa4 

hklerini yazdığımız KUltur nıyorum . 
~kanlığı Milze ve Kitap saray- Müzelerimizin şimdiden ii-
~ ~enet direktörü HAmit Zü· 7.el karakterleri var. MeselA: 
• Yır Koşay f'Ski izerler yata- 1zm1r;daha çok Ege bölgesi 
gı olan Silifkedeki incele- bu arada Lidya i7.erlerini kap· 
~elerini bitirerek beraberlerin- samaktadır. 
t e Seyhan bölgesi Müze Direk Afyon: Firikya izerlerini 
6ru Yalman Yalgınla şehrimi- toplamıya elverişli görünüyor. 
~dönmüşler ve dUnkü akşam Ankarada büyilk bir Arke-
~eniyle Tarsusa gitmişlerdir. oloji müzesi yapıldığı zaman 
<1 eneı direktör şehrimizde kal- diyebilirim ki bir iki yıl içinde 
ıltları bir giln içinde Mersin Eti kurununa dilşen dilnyanın 

llıllıesinin kurulması işiyle de en zengin müzesini yaratmak 
~~"aşmışlar ve ilgili katlarla imkan içine girmiş olacaktır. 
0nuşrnalar yupmışlardır. Konya müzesi;Selçuk Türk 

l'Q Dun sayın direktörle gö- medeniyetini yansılayacak du· 
i .tlUk. Müzeciliğimiz ve yurt ruındadır, 
~nde yapılan kazı çevresinde İstanbul miizeleri gittikce 
~.rdukıarımıza en yetkel bir gelişmektedir. Ankarada Etnoğ-
1~1le verdikleri karşılıkları top rafya milzesinde Türk sanat 

Olarak yazıyoruz : tarihinin bir çok izerleri top-
tıı '< _ Eski izerlerin araştı· lanmış bulunuyor. Adana mU-
~·ıa~ak ulusumuzun parlak geç zesinde de bir Etnoğrafya ko-
'"' 9tıı· b lunun kurulması Bakanlıkça ka-
hnı. 1 ortaya çıkarmak u giln 
ı-. l\Qllletin ön dizideki iş prog rarlaşmıştlr. 

lllına girmiştir. Acunun bir çok yerlerinde 
~k 8Utce dnrumiyle dE-:nk ola· eski izerler bulunuyor. Fakat 
lil lll07..elere gittikce önem ve Yabancı bilginleri tanık yapa-
\>elllektedir. Hamdi, Halil,Etem rak söyliyebilirim ki Anadolu 
~h ~Uphi Paşa gibisayılı bir kaç kadar hiç bir yer çeşit işinde 
İıtt sıy~tin uğraşmaları sonucu bu derece zenginlik göstereme· 
bi~llb~ı Müzeleri Avrupanın miştir · 

·•ne Bergama; İzmir İlbayı Ge-
~Uk 1 sınıf müzeleri düzeyine 
li~ Selıniş ve Türkün müzeci- neral Knzım Dirik'in silrekH 
..... :anında da büyük işler ba- çalışmasının verimi ve Kültür 
ttlıııtır'Y.a anıklı olduğu tanın- Bakanlığının da yakından ilgi-

't siy le bir Müze Bilgi Evi, A krcr 
i~r~ncak yurdumuzun eski pola kadar çıkacak düzenli yol 
~tı ~r .bakımından çok ilstün 

1 
lar kazanmıştır. Genel durumile 

he.,.&1,nlıği daha geniş ölçüde koca şehir büyilklUğUnde olan 
erd bu açık müzeyi göğsilmilzil ge-

~lhııı • e ödev paylaştıran bir . 
·•04 re gere Yabancılara gösterebı-

ıtı~u" ıstiyordu. Devrim hilkO- liriz. Arkasından Efes (Hiyero-
l'ııı<la ~~aşın en sıkıntılı yılla- nnlis) şehir yıkıntılarının da 
~~ h •le bu ihtiyacı göz önün· r ... 
,.., lllund kl . d dilzeltileceği şilphesizdir. 
''•ll~ı. urma an gerı ur-"' Bunlar yapıldıktan sonra 

n şimdiye kadar daha ziyade ya-
~ll~ll u gUn istanbulda Kültür bancı bilgi salgıtlarını çeken 
lö"lll~lığına bağlı Genel direk- Tilrkiye Turistler içinde eşsiz 
~ll~u 1~ ~evrilen beş milze ol- bir illke olacak ve bu yüzden 
~ll'l gıbı İzmir, Bergama, An· yurdumuz maddiğ ve tinel ba-
~fl'~nAdana, Kayseri, Bursa, kımd:rn bir çok faydalar temin 
~ele' Alltasya, Tokal Edirne- edereklir. Turizmin biı· devlet 
~il'ar:u~ıerimiz ve Sinop, isi olnrak ele alınışı bu işde de 
11 fke l} kır. Van. Samsun, Si- CumuriyAt yönetiminin üstün 
~~l'l~l'd enizli, Efes(Selçuk)gibi çıkacağına olan inanımızı ber· 
\tıırcıır e de milze depolarımız kiştiren önemli bir belgedir. 

be~d .~ 
tr\Q~8• e rnUzelerin devlet Konuşmamızın kazı işlerine 
tle~~, ~~~seı mllze ve mUze dilşen bölümünü yarın yaza· 

gı ı birbirini temamlı- catız. 

Bu gün Önemli bir 
Konuşma yaptlacak 

' C. H. P. Başkanlığrndan : 
Partimizin Dördiincil büyUk 

kurultayında ViJayetimiz dele
gesi olarak bulunan ve bu defa 
şehrimize dönen vilayet idare 
heyeti üyelerinden Dr. Muhtar 
Berker arkadaşımız Perşembe 

' gilnil akşamı saat20,30da Halk 
Evinde Kurultayca alınan önem 
li ve biltiln memleketi ilgilen
diren kararlarla yeni program 
üzerinde bir konuşma yapa
caktır. Partimize mensup arka
daşlarımızın hazır bulunmala-

1 rını dilerim . 
DR. MAHMUT DEVELİ 

Ek:onoı1ıi Bal{a-. . 
nının gezısı 

Temmuz ortalarinda 
Sovyet Rusyaya 

gideceği söyleniyor 
ANKARA, - Söylendiğine 

göre Ekonomi Bakanı Celal 
Bayar temmuz ortalarına doğru 
Sovyet Rusyaya gidecek, ora
daki Endüstri yerlerini geze· 
cektir. Bakanla birlikte Silmer 
Bank genel direktörü ve bazı 
mühendisleri Ekonomi bakan· 
lığının Endilstri direktörleri de 
Sovyet Rusyaya gidecektir. 

Bas!n l{urtıltayı 
25 Mayısta iç baka· 

nının Söyleviyle 
Açilacak. 

ANKARA,21 (A.A)- Basın 
kurultayı 25 Mayıs Cumartesi 
günü saat 15 de İç Bakanının 
bir söyleviyle açılacaktır. 

Kurultayda 105 delege bu· 
lunacağı anlaşılmıştır. Basın 
genel direktörlUğ "ı kurultayda 
konuşulacak işleri saptamış ve 
kurultaya gelecek üyelere da
ğıtmak üzerH bağı keadlar bas 
tırrnıştır . 

Bu arada dünya gazeteciliği 
hakkında bir broşilr de bastı
rılmıştır . 

Bundan başka gene delege-
lere dağıtılmak üzere sade ve 
gilzel Rozetler yaptırılmıştır. 

Gazetemiz sahibi 
24 Mayısta toplanacak olan 

Tayyare ve 25 Mayısta da Ga
zeteciler kuruıtayma iştirak 

etmek Uzere Tnyyare Cemiyeti 
MMsin Şubesi Başkanı ve ga· 
zetemiz sahibi Fuat Akbaş ev-

Hazırlanan Ta~lak Kan1utaya Sunuldu 

Memurlara verilen Takdirnameler, (ıdem 
ve Filiğ hizmetlere müessir olmayacak. 

ANKARA, 20 -- Memurin 
kanununun 13 Uncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki 
Layiha KamutHya gelmiştir. 

Bu Iayihaya göre; A ve B 
serilerine tayinleri merkeze 
ftit olan bütün memurlarrn si
cilleri vekalet veya dairesin
de ve tayinleri vilayete i\H 
memurların sici1leri de merkez 
veya vilayetlerde bulunur. Bun· 
dan başka A serisine dahil me· 
mur sicillerinin bir sureti de 
BaşvekAletde bulunur. 

Başvekalete bağlanmak iizre 
umumi bir sicil idaresi bul.unur. 

Memurlara verilen takdir· 
nameler kıdeme ve filiğ hizmete 
müessir değildir. Takdirname· · 
ler. kıdemleri müsavi olan me 

murların terfiinde ilstilnlük 
bahşeder. Ücretli memurların 
da maaşlı memurlar gibi sicil· 
leri tntulm· ve Vekaletler tara· 
fından her sene bu memurların 

kıd~mlerini gösteren tablolar 
neştedi lir. 

1777 l Tumarah memurin 
kanununun üçilncü maddesi şu 
şekilde değiştirilmiştir: 

Her dPrece veya sınıftaki 
memur lilzumu sabit olduğu 

takdirde mensup olduğu Veka
let emrine alınır . 

Bu takdirde 15 seneden aşa 
ğı hizmeti olanlara dörtte bir, 
yirmi seneden fazla olanlara 
yarım maaş verilir. Bu tarzda 

« Sonu ikincide » 

istihlak Vergi~ ide .l\amtıtayda 
KoıniRyonda Bazı Değiş klik Yapıldı. 

Son Değişiklikler Bır Çok 
Yerli Endüsrimiz Karunuyor. 

ANKARA, Bazı mnd· 
delerden alınacak istihlllk ver-
gisi değişi kliği Bütce Encüme
ninden çıktı. Kamutayıı~ yarın· 
ki toplantısında konuşulacak

tır . 
Biltce Encümeninin onay· 

ladığı değişikliklere ~öre kah
venin kilosundan 30, çaydan, 
60, ham veya temizlenmiş ka-
uçuktan ve mamulatından 100, 
(ancak ayakkabılar dışarıdan 
geJirse 96) kuruş istihlak Res
mi alınacaktır. 

Çeşitli lastik ayakkabılar· 
dan 50, Ulstiklerin Elektrik 
elektrik levazımından 46, pen
cere camından 4, çeşitli kağıt 

ve mukavadan a. pamuk ve pa 
muk ipliği meıısucatından 21, 

yUn, kıl ipliği ve halattan 35 
Bunların mensucat hazır eşya
sından sıkleti 200grema kadar 
100, altı yüz grama kadar 45, 
fazlasından 25, şapka taslHkla
rımn kilosundan 25 kuruş Re-' 
sim alınacaktır. 

Vergiye tAbi maddeleri yurt 
ta ıstihsal ve imal edenlerle ha· 
riçten getirenler ayrıca istih· 
tak vergisini ödemekle mükel
leftir. 

Gümrük Resmiyle beraber ö
denir. 

Daha önce başlayıp kanu· 
nun neşrinde tahakkukları bit
memiş olanlar eski hükümlere 
tabidir. 

Yeniden vergi alınacak mal
lar için kanunun neşrinden 

sonra 15 gün içinde beyanname 
verilecektir. Vergiye tabi )8· 

pılarda kullanılan demirlerle 
levha halinde gelen bakırdan 

gilmrilk tarifesine g5re vergi 
alınır .. 

Maksi gorgi· 
Yerine 
Ayni tipte üç tayyar8 

Daha yapılacak 
- -

Komonist partisi 
karar verdi 

MOSKOVAA, 21 (A.A) 
Halk Komiserleri meclisi ile 
Sovyet Rusya Komünist Partisi 

\'elki gilnkO trenle Ankaraya git
miştir. 

Vergi sıkletinden alınır. Ke 
sirler tam sayıdır. İthalatta 

merkez komitesı parçalanmış 

olan Maksim Gorgi tayyaresi 
yerine ayni tipte ve aynı hacım 
da Uç bUyUk tayyare yapılma
sına karar verilmiştir. 
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Oil kılavuıu ko ·ııisyo

m11u11ı göncforcliAi listetlt>n 
okurlarımıza her giirı IH-! 

şer k~linrn so 11uyortr1. . 

" . Ali lktisad Meclisi 
Meclisin Kalkn1ası Kararlaştı . 

Meclis iş knnunundan soara bir de küçük 
esnaf kanunu hazırlanıyor . 

Listede cıkan Hz TiirkcP-. . l 
k~limelerin osmanlıcaları Arık H ra ' 1927 4 e İ Euis Behic cliğer bir va · 
burulan sonra gazelemizdt! t••sis edilmiş olan Ali lk- İ ıifoye tayin edilecektir . 
kullamlmıyacakur. lisad m~cli~irıirı ya daha Kalemde çalışan iki me-

ı -Secİ\' f~ - lra başll.a ve geniş teşkilatla ıuurla hir daktilo)~ da 
Örnek : .,Biz istiklal mu bir ş.-ıkiltlf• kurulması Vfl haşka vazif .. ler buJuraa-

vahutl tla kaldınlnıası ll- caktır. MPclisin bir kac harebesiııde Tlirk seciye- . 
j Zll il za ma ııcla nlarri rue \'- s0 1•e z·,•rfıııtl;' Vt .. IClldfl u~. sinin kuvveline <avara.. ' ·· • • ., . 

dık _ Hiz erkirılik sava. ıuu halıisLi. iirilmiş çok kıymetli hir 

şında, Tiirk ırasnun 
vetine dayandık. 

2- Aciz - Eksin 
1\cz - Eksirılik 

kuv-

.\ez du~ mak, aciz kal- . 
mal _ Eksi11ıuPk 1 

Örnekler : lnldlap, ~\ 
cizlerin işi değildir - Dev 
rim, eksinltırin işi cleğil

dir . 
o~vrimcileı· biiyük zor

luklar karşısrnda, eksin. 
dPğil, şevklerini artırma. 

lıdu·la r. 
3 - Ehemmi vet - Önem 

" 
Ehemmiyet vermek -

Önemek 
Mfıhiru - Önemli 
Öruekler : Son ,· ıllarJa .. 

ekonomik işlt~re l>üylik 
önem vermekteyiz. 

Son yıllarda P.ll çok 
örıediğimiz işler, endüstri 
girişimlP-ridir -- Son yal
larda en çok ehemmiyet 
verdiğimiz işler, sınai le

şebbüsattır. 

4-~~rasim - Tören 
Örnekler : Dlin veni ., 

bir rPsiru sergisinin resmi 
küşadmda Bulunduk -
Dün yeni bir resim ser
gisinin açım töreninde lJu
~uuduk. 

Reisicumhura askeri 
merasim yapılmak usul
dendir - Cumur Başka

nma siiel tören yapılmak 
usuldendir. 

5 - Müsavi - Eşil 

Miisa vat - Eşitlik 

Örnekler : Tiirk ka-
~ nunları karşısında, hütiin 
yurddaşlur eşinir. 

1'ürkiyede kadın, er
kek eşitliliği Cumhuriye
tin e~eridir. 

Baş vt>kAltıl bu seıw ki 
biitcesiue Ali iklisad nıec . 
lisi masrafı olarak 13,300 
lira kovmussa da biitce - . . 
P-rıciimerıi hu talt~isatı ka-
milen çıkarmaktadır, hü .. 
ktimetle dP- mutabık kal
Jığırufan Ali f klisad mec
lisinin bir haziraıulan ıtı

haren lağvı euıri vaki ha-

lini alnıışlır. 

HlitCP Pnclinıt.•rıi Eko-. 
ııoıui Bakanlığı teşkilatı-· 

nm ilui~· aclan karşılı)· acak 

derecede genişlt·l i 1 miş ol-
" ması ve hu l.-şkilatın Ali 

iktisad meclisine aid va
zifeh~ri dt.• ~' apalJiJt~cek 

vazİ\elle bulunması ~el>fl-

biyle bu teşekkülün lağ

vrnı mu va fı k giirmiiş, hü

k uuıel tt· bu görii~e işli

ra k t~lmiştir. 

Ali iktisad rıwclisinde 

lllU \'azza ( OJa il meıııu rlar 

esas.-11 fıı1.la ılrğildir. 

Mrclis kAtihiumunıisi 

ihtisas Mahkemeleri 
Ceza tahsilatı. j 

. .\rıkara, - ihtisas mah
1 

leıueleriude rnalıktlm O- 1 

lanlardan alırıa11 c~zalar 

şimdiye kaclar icra vas
trsh le tahsil olunu\·ortiu . ., . 

Bu par<tlar g~·ç tahsil 
edildiğindeıı dolayı tla 
ihbard~ buluııarılara ikra. 
miyPleri geç verilmek 

Cnıechu riyeti hasıl olu yor
du. 

Bunun icin veni bir . ., 

kanun layihası hazırlan. 

clt! kütiibhane~i vartlır. 

Hu ki la hl a i'IH ela Daş

ba k a nlıkl cı tesis edilmekte 
olan k iir li bha neye kaldı 
rll ıııa~ı ve ~· ahu at Ü!ıi ver 
silf~ kiiliibhanelerinden 
birim~ verilmesi muhte

meldir. 
Ali iktisad meclisi ku

ruh.şundaıı 13ğvırıa kadar 
bir ıakım neşriyatta lm
lunınuş bu arada 1926 dan 
1 9 3 4 e k a ela r T ii r k i \'eni n 

•' 

tediye mu vazenelt rini de 
lwzırlıyarak rıPşrelmiştir. 

Bundan başka iş kaını

ırn layihasi)·le bır takım 

r<ıporlar vp, muht~lir eko 
uomi" me\lzular liıerinde 

çalışn11ştır. 

'leclis i~ kanurıuntlaıı 

soıınlkiiciik IPsııaf hak. ' . 
k11ula ılalhir kaırnn layihası 
hazı rlanıa kFizere tf-'lk i kala 
~~çmiş hulunmakla idi. 

1 
B : ı layiha şimdi tloğru • 
clau tloğru~· a Ekonomi Ba-1 
kauhğırıda lıazırlanacaktır. 

= 

Dil Cemiyeti ıstılah 
Kurumunun 
Çalışmalrı . 

Aukara , - Dil Cemi-
yeli ıslah kolu, Hukuk 
fa kiill~~i nde fak iill.e dPk a · 
ııı profosör Ha ha 11111 haş 

kanlığmda ıoplarıarak hu
kuk ıstalalılarıoı lrshit 
t>lmek içiır çalışmalara 
başla u n11şlı r. 

Toplantıda profosörl~r-

den Nm;rat, Nizami flüse 
yin Cahid, yeni sayl~v

lardan P.Ski Ankara miid 
deiumumisi Fuad v~ Şti
ra\' l De\')el daire mii<Hir-., 
leriuden lsmial Hakkı bu-
lunmuşlardır. 

~lemurlar kanunu 
Değişiyor. 

-Birinci ıayfadan devam-

Y11rdl11k maaş

larına karşıarazi 

vr. k 31 et ~m riue a lnwnliı r -
tlan lıiıruPl n~iiıltfeli J 5 
se11ede11 aşağı olan mr
mu rlar vtı~. alet emrine a
lındığı ta ri htP-n ~n çok 
iki vıl icimlt' hizmete ta-

istihkaklarını almı· 
yanlara bonaverilecelı 

., . 
yin edilmezlerse hakkwda 
tekaiil kanuıın tatbik olu-
mır. 

H 4 üncii matltle şöyle 
dt-ğiştirilmiştir : De\'lel 
idarei hususi~e Vt'ya he -
lt~tli VP.ler lu~sa hm:ı VtU'ılda 

w ~ 

lalı~il gürerılt'rin lahsill~

riııi hilinJikleri tarihlPll 
nihay~t hir Strne zarfında 

miiracaaıht tayin edilme
leri şartiyle orta tahsil 
görmüş olaular 8 seue 
mesh~k ve ihtisasları da
hili ııde hiınwte mtıcbur

clurlar. 

Ecn~hi nıPml~ketlerde 

tahsil görmüş olanlar bir 
sene ıarfırula ta~· in edil
mek şarli yl e tahsil miid
dt'tlel'ini 11 iki misli kadar 
meslek ve ihtisasları tla
hilind~ hizmete meclJur
durlar. 

Bunlar mua~ yen miid
dPl hizmet etnwtli kce isli • 
fa ecl~mr1J~r. Aksi tak . 
dinle hliliin tahsil ma~

rp fları kernlileriııe tazmİlı 

rllirilir. Bir sene icirnle • 
ta\'İn etliluıivrnlerin uwc-., ., 

huri\·~ti ~a~ıt olur. 
Bauka, inıtiyaılı şir. 

ketlt•r, hu!"usi idarelerden 
iş isl+.ı)' trnh~r miik~llefiy~L

lerinin sakıl olıluğunu \'e 
nı+ıcbu ri) «~tı~ri ni n kalk ll
~1111 islıata mecburdurlar. ... 
Ve~ika göstermeyenl~r 

islihda m edi lenu1 ıler. 

·=~~---== -==== 

Bankalar m Çalttma Saatleri 
Mersindeki Bankaları, 

1 

Direkt6rl'iJ:klerinclen: · 
Tiirldy~ Cumhuriyeti · 

Merkez Bankası, Osmauh 
Bankası, s~ıanik Bankası 

Türkiye Ziraat U~nkası, 

ve Türkiye iş Bankası. 
25 Mayıs L 9~~5 tarihin. 

den iliharru ~' eni işara 

kad~r saltahları saat 8 1 

elen 12,30 katlar kas~l=t. 
rım acık bulunduracak'la-

• 

-
Ankara , - Maıhul 

emlftk, yurdluk Vt! ocak· 
hk aylıklarma mu~abil 
ı 934 numaralı kauun nıtl 

cibinctı şimdiye kadar 
emlak ve arazi almamış 

olanlara ı O senelik istilı
kaklaruım tuturma lJir 
misli da ha zam ~dilip uıu
k a hilincle 1932 senesi biıL 
ce kanununun l l iuci 
• 
maddesine le\'fikau. ve 
J~di seııede öd~nıu~k ii
zere yiizde lJeş faizli ha
zine tahvili verilerek ahl
k ala rı k esil•~ct• k lir. 

Bu alacc.ıklılarrn ell~rirr"' 
de l>ulunan vesikalarla 
1935 1Uali senesi nibayt'
line kadar bulundukları 

mahalleı·in malmiidiirlük
lerine arıuhalle miiraett
atları ieabeller. MiidJ~l 
gf'çtiklen soııra yapılaca~ 
miiı·acaatlar nazar1 dikka
te ahımuyacaktır. Bu bU' 

susta hazırlanan k:ıuuu 

layihası meclise geldi • 

Uyuşturucu Maddalı 

kaçakçılıfı aaçlııla" 
rınclan alınacalı 

para cezaları 

Aokara - Uyuşlurua~ 
maddel~r kaça kçıhğı ~t~ 
lularının ihtisas ruahke"' 
111~1t~ri11d~ muh~lemH 0" 

lurnlu~ları ve bıuılardl" 
1 

'•••• 
cılınan para crza arı ,,, 
icra tarafın(fon tAhsil e 
tlildiği bilinmektedir. 

•ı' 
Öğrt'rıtl igi ıuize gört>, ', 

lınan cı·zalardau l•ir kl!i 

111mın bu ~uçları haber 

\'t•renien~ ait bulundu'''" 

,.e icra volu vla vopıl•~ 
lahsilin çwoklu.,k g~ciklİI~ 

· k · · oıar.tıt gflcı nae oeucesı , 
tla kacakethğı ihbar Y~ 

. . . .. ... .. ····· hında Leş vık· ulknstll .. , 
1.. il .... 

ortatlara kalktığı c uş ·_ .. _. 
lerek ct•zaların, kaça~~-

d. . rı••·· kanununun ye "'.c~ Jıait 

NOT : Gazetemize gönderile· 
cek yazı18J'da bu kellmelerli:i 09· 

llWİlıcalah 'kullahılıiıamQUll rica 
ldedz . 

mış ve hu IAyihada, ikra
miylerin 1918 sayıla ka
uunun ö8 inci ruadtlesi 
)'Ohı~la. \'~ f,;fme a\' l i 
kaııunuu 60 v~ 6 l ınct 

ıuadd .. lerine ,görf>l: •fağılıl 

nıa ·ı esas lutulınuşlur. ı·ııu ilan t>tltırlt'r. ı - 31, 
'.'-------...-~- -

tlt1Si ~·oluyla lahsıluıe ~ı 
bir layıha haıırlanu!•f 
Kamut3ya verilruişttr· 

1 ~ 
~.--~~----------.,~--~~--:~=--------~ 

Beykozun Yeni çeşitleri Geldi . 

ı· 
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lzıı 11 incir standardizasyonu 1 M e rsitl 
----E - .. ·.---~ • 

re bölgesındeyapı- p ıyasasJ 
lan araştırmala -

lsl,wbul 

o:;·) ~ (\!) -
....... - ·J - :1tJ0 

rın aonu 

Atak.ara -·. Tica rt>t u-
1~1•uu. u.ıiidiir muu virıi s~-

PauıuL ~k~,.,..-~ 

lan~ hattınıu başkanlığı al· 
lında v 1 .. 1 . 1 .. Ka pu uıalı 
. .. • r ... gf~ )0 gPSllH e u-
1.0nt ve iııeirin standadi- Koz:ıcı p,arlaflı 
ıasy 1 · -· ı· 
1 Onu elrafırulan Lelk.ik- auP çıf(ıc ı 

'
er Yaparı h~,·~t raporu- \'erli • 
ıu ı · ıa.zırlauuşLır. 'mrnnı 

ru 11.~Y.:-l, ç~kircleksiı k u . Fa ·uh a 
uıuuıihı slaudadizas- · 

v Nohut • Ott ı"şl . f .J • . 
a er ı t-ı l r a 11 ı u a ı \' ı 
'"oı.u ı · \l~reinı~~ Çara varmıştır ; . Ha-
1'01'd1t k r~cli sa tıs ~ ooıle- Kuş .' ••rn 1 
rarrı . . .. 1 ~r·ıuın durumundan Kuıu darı 
ılıt b 1 .. 

a ISt~dilnıtıkl~ıtir . Oğ- c~lli~ 
"eıı·• · .. · • 
- utgıuu~ göl'e Kemalpaşa Acı ç~k ıı·.t .. k ıçı 
.\~h~ıuen Fo~;a, Torbalı, Toz ŞPk•·r 
1 laısar ve daha bazı \'~r-

1
,. 

1 ~rctn .. .. · la ıv~ 
~ uzum satış koope · .. 

r~lifl · Kahu » I· flr ı acılnıası lH nu·· 
11Şt11·ılıuışt;r . ~i~achr 

Petrol ve altın Ça ~· 
<ilama işleri 

1 
Kala) 

b Ankara - ~lid\'~lla , Bahar 
'"U!unan JWlrol arau~a i~- 1 

Arpa :\uadol 

iı:' •Hiidiirii CP.vad Eyüİ~ · ,, y~rli 
ı,., ltır·s civarmdaki allrn Pirirıc 
Itır· • 

~I 'Yatrua ıwza r.-l eden Ça vtla,. 
'"

1 a · 1 · •· d ·· ~~ rauaa iŞ erı lllU ll· &eıme Şelı r 

f\. 

47 

47 
45 
44 

~-

L -87 ,50 
ıo 

lO 
4 

6 

7,5 ·8 

5 

5 

34 

25 

ii8 25 

100-99 

l 

16 
2:ıo -~ao 

190 

90 

2-3 7 ,5 
15 

T ii r k a il 11 mı 93'! 

621--50 

79-19 -3:i 

isterli11 

Oolar 

Frank 

Liret 

12-03 

9- 62 - 86 

Y E 11 M ER ~H 
' Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Tfirkiyt Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Yurttaşı 
Ülkeni korumak i~ti· 

yorsan Tayyare Cemi
yetine iza ol. 

~ 40 » ikinci 

~ 1-J, 1. 8aadıkta 

dotar atı ayıu soulanua .., •> ecıu-hi -:J.t' ı ira Kara hiih~r 
ı ll Atı kara ya gPIPc,..k- "'0 ... 

20 Lira 40 K. Mısır cları 

23 
3-32,5 

~5-M6 

"" v~ ~·apılaıı. fı.afriy<ıl, » • » çuvalı 20K. 50 lucH ~pttk 
ı~':•laj Plr'(tfırıchı Ökorıomi Buğcla~ v~rti 2 2& fucir 
l ,.'ıtraı · L" l ·ıo Yulaf'1ukuro ~"d' rıa ıza lıa l vert•ce~ - ı mon ozu 1'4 

ır. Sabun~afi z~ylin Y. 2f> 50 ., .\uadAI 
75 

J 25 
'OdPrt 11 

-> -
3 

,,
1
. 1 l l N 

'
1
. '·'ta Mal müdürlüğünden : 

ı 

1 

• 
ıcra memurluğun~an 

1 
935/1653 

No. Tarihi Cin~i il. ,\l~LrP .\12 lleher hektara Kal'y• · ~i 
1 58 9 IP.uımuı 

927 
Ba§l J,37895 lira 761,45 Kızıl 

Yaka 
llUOUDC 

Şarkau Hacı .\lolla Aluuel ikeu ~ı
yevm hodosi lmgı garhen kasap ba
şı Siileyuaan ağa hağı ike11 el)·evm 
çadırcı Z. Ahmet "e ka --.ıpJl>aşı ~e
rimesi beğları şiıualeu içelli hay Ali 
i k erı ı·l)'~vm hay N nrillin hığı CP.. 

Sül~ymau <iğa ikma elyevm şıh Ali hağı 
Aliica~lı: ~lakinisl Siil~~· ıuaıı karısı N•ıfisc 
Rorclu: Bay ilacı Mf'lanwt O. lıoca Eııis . .. 

Yokanda hududu ve l'Vsafı ya:ıll bağ açık arltr
maya konmuş olup şartname 26-5-936 Lari/Jinden itibaren 
dairemizde her kes görebileceği gibi 23-6-935 tarllıi
ne ımisadlf pazar gıinıi saat 11 de açık Artırma ile sult· 
lacaktır· • artırma bedeli mulıammer: ldymeiiuin yli:de 
75 nl balmadığt takdirde son artırarıuı Leahlu1dü baki 
kalmak şarllle 9 - 7 - 935 tarihi11t.> ımisadif salt 
günü saat 1 1 de dairemizde yaptlacak olıın arttırma da 
gayri menkul en çok arltrana ihale edifoceğlrıclerı laliplcrirı 
muhammen klyrnetlnin ylizde '7,5 nlsbelinde pey akçası 
veya millı bir banlrnwn lernlwıl mektubunu lıamil b11Lun
maları lazımdır. 

2004 numaralı icra i f/ti .'i lrnnwwmw ı 2 6 wcı 
maddesi dördüncü fıkrasma levfikwı bıı gayri menkul üze
rinde ipotekli alacaklılar ile diğer blr aldkadaranlfl vP. 
irlifa hakkı salılplerinin bu lıaklaruu ve hususile fal: ın! 
masarif e dair olan iddialarım llcirı lurihlnden iilbaren 
yirmi gün içinde evrakı mıisbltelerile bildirmeleri ak .'$i 
takdirde Tapıı sicilinde sabit olmadıkça salış bedeli pay
laımasından mahrum lrnlacaklar.ı. cihetle alakadaranuı işbu 
madde fıkrasına göre hareke.l eirnelerl ve dalıa fazla ma-

lumat almak isteyenlerin tarsus icra dairesine müracaatları 
ilan olu.nur. 

içel [vkaf 
B i l i 

müdürlüğünden ; 
T 

K~şif mucibince · mesarifi iu~aiye~i nıiislecirine 
ail olmak iizerP- eski camiiu öniimleki arsamn ~ün 

• 
doğusunda ufak hir liitiiucü 
dan isl~~lilı•riu 25 ma~· ıs 935 

dairesiru~ 1-telmd~r·i 

1 L A N 

k u 1 iHu~ · i ) a p t ı rı 1 a c a g ın -
Cu nıa ı ı ı•si giuı ii E ~~ar 

15 - 19 .• 23 

s~r4' ~ılırk~uin Taş ucu iskel~si ıw tak d ~wu iki o•il m~
y~1181~•de huluuau Akgiil namı diğ~ri Pare Deniz Dal 

•rıı,, .. c ı. .. .. 
Oıı b ll~ s~ru~ği 5 Hazir·an 935 .. arşamua guuu zaıu 

iQel hususj ınııhasebe müdürliiğiinden; 
~~11 ~Şd~ ihale eti ilmek iizere 20 -Ma vıs · 935 larihiu-
~ iti b· l - - 1 1 1 ~ .. d ~"ıl •.ll'en on uış guu mllı ' el e muıaye eye çı ... 
11ın ... '111 1dır. Talip olaularm Silifke llalmiidiirliiğiine '1ea , 

&l ~lnwltari ilan olu"'ır . 23-27-30-3 

lçeı Defterdarlığından : 
~tı"Si lsuai San'au Senesi 
1 L ' il fi .. 1. n,_ 11 ""lımel cadde~iruh~ .ı\~ri Lokanlaca 931 
ô,,~,.lıt ~ahibi Silifkedeu Kayserili 

\' Og. 1 icı eı Ha 1i1 

lae11ık11 k.~r1tfa ismi yazılı miiktıllf~fin Mersinde Lokan
~dttı- )aptığı 14 - 8 - 931 larihirulen 31-12-931 larihirte 
~~ v~ 0_1 aıa ıuiiddeti licareliue aiti musacldak dflfter 
~fi ·Saıkin . J . ( J ·ı . "JA .ı . 'b · tı t,· v~u·ıs erı tara 11u an lar.ı u ı ilfluan tlı a-
'liı ır av . r t ·ı. ı·ı ı··· k ı· d . '"" .. zar 1111 a ı uraz ~< ı me< ıgı la < ır e vergı .. 

i Rt' lak:lir ı>tlilı>ceği ilıiıı olıııııır. 23-28~3-8 

1• ~~1 (nınıyet Müdürlüğünden ; 
~11 1 t!dit~lif lurilılt~rde sokakta huluııarak daireye le~
.. ~ ~iıan·eıa iki bolıca iciııde camaşır, cuval, Anahtar 
t:l "'r ·. · · • · 1 •ıt1 ıhi . S•bı flŞya11111 sahibleri şiculi~·e kadar zuhur 

Şlır. KP\' fİ\'t>l bir kt>rt•dı• c' :ızet~ iltA ilAn olunur 
• • r 

Cinsi 
Konr~rans salonu 
Fırtn 

o~po - mağaza 
)) 

)) 

Maarif Oleli ultuuJa gaziuo 
Maarif oteli 
DükkAu 
DükkAn 
Ev 
Ev 
OiikkAn 

)) 

)) 

Ad~l 

l 

1 
l 
1 

l 

1 
l 
l 

llultamuum bt>d~li teminatı mu~akkal~ "' İ 
Mahallesi Li. K. Lira K. 

Mahmudiye) 
KiremiıhanP. 
Caoaiişerif 

)) 

K iremitha n~ 
» 

Camiişerif 

» 

50 o 3 75 

ıoo o 1 so 
50 

60 

30 

35 
400 

700 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

3 

4 

2 

2 

30 

52 

75 
50 

25 
63 

o 
50 

ı i~tasyon yolu iiıeriude 50 

1 » » )) 50 
o 
o 

3 75 

~ 75 
l 

1 

1 
ı 

1 

mahmudiv~ . 
• » 

)) 

» 

)) 

120 

120 

50 

50 

50 

o 9 o 
o 9 o 
o 3 75 

p 3 75 
o 3 75 

Fırın l » 250 o ıs 75 

Vukanda evsaf vtı nıuhammeu ktymeti yazıh Mersinde ki akaraıı hususiyenin bir 
serırlik kiraları açık arUrına~a kjHmlmuştur.. s&eklilerin "'"karıda ~· aztlı teminall 
mu va~kale akçalarile ihale giinü :Olan 29-o-9aô Çarşamba giinü sual lf> de 

Vıh\~·el Daimi Eocümenıne v~ şeraiti Oğremek iizre her giin nuıhasehei llusu-
siyP.yP miiracaatları ilAn olu,ıur. 13- 1'1--'2 ı - 23 



SAYFA: 4 YENl~tERSlN 23 MA l'IS ı 935 PERŞEMBE 

TC!J Q ~· 
"'' E llRAL\T 

...... BANJ<ASı 

.DARA 
BiRiKTiREN 
QA~T-L;DbQ 

ESANS-LOSYON 
KOLONYA 

Sıcak Temmuz gli nlPri uizi giiıel k·>k ular .ırasın
d a bir ; 1 k b a ha ı· g i h i yaşat uı ı k içi 11 F r a ıı s ı v P is v iç re 
den ~etirtiiğim « ES.\NSL \H •> tlaıı yapıları l\OLO~Y.A 

' ve LOSYO~LAHO.\N alarak kulhtrııııız . 

Gençlik Kolonyaları 
Bütün Kolonyalardan üstündür . 

()~nemeler hu rw n dogru 1 uğu nu göoiilı~ri r . 

Mağazamızda her nevi Esans 
Losyon Kolonya 

Bulunduğu gibi şık ve temiz giyinmek istiyenler için 
Gömlek - Çorap - Fanila ve sair tuhafiye eşyasıda vudır · 
Mallarımız temiz. sağlam ve ucuzdur . 

Sivri sineklerden korunmak sağlık ödevidir. Bunları öldiirmek için açıklan 

kilosu 1 oo kuruşa alacağınız FİLİT 
ile olur . 

3-5 

:\ DHF~. Gümrük civarında içel tecim evi 
• ~. • ve g .. nçlik kofonyaası sahibi ı 

A. HAMDİ 

f 

IE3!~&i:::~l!!!53=EE::===:=aeEil(!)M 

Piyc3nğosu ~ 
~ On Dokuzuncu Tertip ikinci Keşide ~ 

11 Haziran 935 tarihindedir. 

~ · B ü y ü k i k r a m i y .e . ~ 

L 
30,000 liradır. J 

mükafat ·20,000 Lir~dır.:. ·. 
e::::::==:31 WE =ae=311.LJ=s53 

Yeni Mersin Basımevi - Mersin 

llJJ Mersinimizde il 
Sıhhi bir ihtiyacı karŞıhyan bir müessese 

SOGUK HAVA DEPOSU 
SAHiBi - NiGDELi SELiM ŞEMSi 

Polis 1llüdürlüğü Karşuunda 

Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı ıOJ 
mükemmel ve son sistemdir. 

Sıcaklarda gıda ınaddelerinin bozulmaması için : 
Gıda maddeleri yapan ve Satanların ve Ailelerin 

dikkat· nazarlarını cekeriz 

Sıcaktan bozulmasmdan kor~tuğunuz her şeyinizi depomuza getiriniz. 
1 
[l]~------------fl]llJJ~~~~ıl 
1 Doktor Nejad Seyhun 1 
i Kulak, Bof az ııe burun hastalıkla: ı i 
i . MUT .AH.ASSISI i 
I•!• Dit H;:~~~:n;~;·;:~:ind:u:;:::h~:!:~.~:·::::; <• 

dairesinde kabul eder: 
1 ~ - :iU 

Nö~etçi Eczane 
-···-.-.... 

Bu Ahşam 

llALK Eczaıı~sidir. 

··············: 
P(YNiRl(Ri 

i Veni Mersin Mat~aası ! :• . 
ı • mücellit hanesi • • • Kışlık peynirleriuiz için hiç düşünmeyiniz 

Fenriin son terakki yatı . ü:i:erine yağlı, temiz peynirler hazırlanmıştır 

mersin Souk llava Deposuna 
müracaat ediniz . 

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

Alındıktan sonra mubafazasıda Souk Hava 
deposunda temin edilir . 

Evlerinizde:auğraşmayınız ve yor~unluk çekmeyiniz . 

Kaşar Peynirleri 
Yağlı Balkan peynırleri ayarında Ş maraklı ka-

şar peynirlerimiz piyasaya çıkarılmışdır . 

Balya ile almak isteyenler depomuza müncaat 
etmelidirler . 

Her halde çok fayda göreceklerdir . 
Mersin - Souk h~va deposu sahibi Selim Şemsi 

a-50 

: E~kiıııiş, parçalaıı- : 
! uuş, fersude kitapla-# 
~ . + rınızı işe yaramaz de-f 

•• b' .. , ye atmayınız. ırgurı lJ 

: size rnzım olur. Kit:ıp·: 
: larmızr, defterleriraizi, • 

• uıücellitlıaıı~uıize gnıı-: 
• .ı . . . .6 

• uerımz. ~ 

: Her rıevi kitMp ve : 
: defterler şık, zarif rıı~ .. 
• tiu ve kulla111şla ola - : 
: rak citlenir. • • • • • ••••·>••······-

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
22-5-935 Çarşamba günü borsa satışları _........ı 

") 1 • s' Nerenin .lıfah~ulu lıflKrARI F. 1 ,, a 111 cm 1 .._,_ Olduğu •• G. g, s. ŞERA T -=od-

~ 1 , .. 'r. J05000 a 50 Paya~vapıır ıoµırı 
1 

f>i50 j4 15 }1. uwgıza lwzır 

10500 43 f>O .\lt>r·siıı lı:ızır 

Bu~ıln\· .. . 
Pif'irıç 

Kapu malı 

af\ 00 4;) ,)Ü ~I. çı pi.. k lıazı r 
1 f>OOO 4 ,, ., 

,, ., 
Nohul 

46000(J ı 7f> .. fahrika .; 
~ 300 4 4 llersin lıa.zu· 
7600 14 Cevlaan V. lwzır . 
7 500 ı 5 ~J.depoda 

Y ..-rli cig'idi • • 
Yfıksek paf'l~k 

Pi riııc • 

" " 


