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~ Tayyare Kurultayını bugün Başbakan Açacak. 
Müzele1· Genel Direktö1·ü Diyor ki : imtihanlar 

Yurdun 12 yerinde Bilgin Uz
nıanıar eski izerler araştırıyor 

Il"yaziye,tarih, coğrofya 
yurt bilgisi 

sualleri gönderildi . ~-
Bu Çalışmalar Yurdumuzun Eski /zerler 
Derecesini Ölçecek Açık Belgelerdir. 

. KUJtur Bakanlığı MUze ve başlıyaıı kazıya bu yılda devam 
~ıta~ saray Itır Genel rn rektörü olunacaktır. 

Anut Zübeyir Koşay'Ja konuş Bu çalışmalar yurdumuzun 
:''rnızın kazı işleri bölUmUnil eski izerler bak1mmdan önemi 
e bu giln yazıyoruz : nin derecesini ölçecek kadar 

~ _ Irkhk tarihimizle çok yalın fikir veren bir belge ola-
l'akından ilgili olan Anadolu- rak görilJmeJidi r. 
tıun preystuvarını imlemek sor- Çıkan izerlerin hepsi de rsu Yabancı bilgin1eride ilgi- yurdumuzda kaldığı için mllze-
endiriyor. lerimizin sürekli bir gelişme 

Bu yılki kazı yapılan yerler ile zenginleşeceği şüphesizdir. 
lunıardir : Anadoluda kazı yapılması 

1- Bergamada Kızıl Avlu- Uzerine şimdiye kadar saptanan 

ANKARA- Geçen yıl orta 
okul bakalorya imtihanlarında 
kazanamıyan talebenin imtihan 
ları. eıtki talimatnameye göre 
yapılacaktır . 

Riyaziye, tarih, coğrafya, 
yurt bilgisi gruplarının sualle
ri, Bakanlıktan Okullara gön
derilmiştir. 

Riyaziye imtihanı 16 Hazi
ran Pazar, Tarih, coğrafya ve 
Yurt bilgisi imtih!lnı 18 Hazi
ran Sah gUnU saat sekiz bu· 
çukta bütün okuJJarda birden 
yapılacaktır. 

SuaJJer, imtihandan beş da
kika evvel açılacak ve imtihan 
dört saat sürecektir. ~ Alman eski izerler enstitü- 2 binden artık yerJeşme bölgesi 

i~nnn kazısında genç bir bil- olan hUyük ve yüzlerce yıkın- Borsa 
~ın kurulu Schefoldun Riyase- tıları vardır. • 
ltıde çıİtışıyor. Alişar, Carablus (Karkamış) Komisyonu 

2-- Truvada Çinçinat6 üni- Gordiyon gibi merkezlerde bile ====--== = 
~~rsitesi adına Profesör K. f kazıların az alanda yapıldığı Yerinde bir karar verdi 
~en bu yılda kazıya devam göz önünde tutulursa bir çok Borsa ile ilgili maddeJerin Bor 

edıyor. döllere yetişecek iş olduğu an- sa dışında alım ve satım yapıl· 
3- fstanbulda eski izerler laşıhr · masmı mahzurlu bulan Borsa 

:rıstitnsu direktörü Schde'nin Yurtdaşlardan ulus haznesi komisyonu alım ve satım işle-
e •ş~antığında çalışan kurul olan ve her biri bir müze dol· rinin Borsa içinde yapılmasına 
&kı Ayasofyanm izlerini buldu. 1 durmağa yetecek durumda bu· karar vermiştir. 
~ 4- İskoçyalı Pr. Batter İs- lunan eski şehir yıkıntılarını Haber aldığımıza göre ko-
l .rıbuı surları yanında kazı için bozmadan kazı sır.asını bekJe- misyonun Lu kararı 1 Haziran· 
Zırı aldı, meleri dilenir.» dan itibaren tatbik edilecektir. 

littı 5-: Fransız eski izerler ens- -- • • b -, -
tıe su üyesinden Dövanbez Me- Yunanıstanda Seçım aş ıyor 
d

6 
men UstUndeki Nanırt kale-

'g kaıı . . . . ld 
ıçın ızın 8 ı. Başbakan secim uğraşını bir söylevle açtı 

titu 
6

- Alman eski izerler ens- ---- -·- ----------- -

1~1i su üyesinden Dr. Bitteı Eti- Çnldaris: Kondiliır Hükumetin Çalışmaaını 
ıı,t'1 hUkOmet merkezi olan 

~ti tu.şaş (Boğazköy) de çok Kolaylaştırdıfından Ôtiirü Saygı ile Anıyor 
<le hh araştırmalarına bu yılda 

\'arn edecektir. 

~tıs~ - Kolombiya şarkiyat 
ıatı ıtusu ve bazı biJgi kurum-
l'a Yardımiyle Mis Goltmam 
lt-el'ausun GözlU Kuledeki en· 
rıu!'n kazıya başlamış bulu-

.. or . 

~8.sa, ~ İsveç VeJiahıdnın: dul
,_rı•nda çalışan İsveçli Pr. Per· 
bttşı batı Anudoluda hir kazıya 

;rnak Uzer~dir. 
~eol İtalyanın tanınmış Ar
o~ otlarından Dr. Yekupi'nin 
l'llkı Anadoluda preysturik du
•ı118 ~l'dan birinde kazı yapma-

10 Uknmetimiz izin verdi. 
'dırı - Harvard üniversitesi 
V811~Pr. Lack iki arkadaşiyle 
ttıeti . kazı yapmak için hükQ· 

1~ııden izin almıştır. 
rı'doı Mis Lavbında orta A
lal'lrı ~~ preystuvari k durek
llUrrıaıc rınde kazı yapacağı sa-

tactır · 
tl 12_ N: 
i~e 

8 
ığdenin GillJü Dağ 

kerntinııan Yerinde Arkeoloğ 
Oğuıun yönetiminde 

ATİNA, 22 (A.A) Başbakan 
Çaldaris seçim uğraşını Patras 
ta vermiş olduğu bir söylevle 
açmıştır ve bu söylevini bun
dan böyle tarihiğ bir :değer ka 
zanmış olan halk partisinin ku 
rucusu Gonarisin evinin balko 
nundan vermiştir. 

Bilindiği gibi Çaldaris şim
di bu partinin başkanıdır. Söy
le\'i coşkun ve kalabalık bir 
halk yığını dinlemiş ve halk, 
başkanı saygı ile alkışlamıştır. 

Çaldaris hükOmetin en çok 
içerdeki anlaşamazlıkları gider
mek ve bUtun Yunanlıları bir- 1 

Jeştirmek gayesini gilden ça- 1 

hşmalarından bahsetmiştir. 1 
Başbakan Çaldaris senato· 1 

mm sistematik bir obstrüksiyon 
yapmış o!rl)asına karşı, başında 
bulunduğu hUkOmetin finansal 

· durumu düzeltmek ve ulus için 
daha iyi hayat şartları elde et· 
qıek işini başardığını söyle
miştir. 

Böyleçe yenileşmek ve yOk·. 

selmek yoluna girmiş olan mem 
leket geleceği güven ile göz 
önilnde tutacak bir durumda 
iken 1 Martta kiyal bozut ha
reketi patlak vermiş ve Yuna
nistanı dış bakımdan bile bir 
çok ciddiğ tehlikeler karşısın· 
da bırakmıştır. 

Çaldaris, General Kondilisi 
hUkOmetin çalışmalarını kolay
laştırdığı için saygı ile anmış· 
tır . 

Başbakan sözilne devamla, 
bozut hareketinin başında bu
lunan adamın ve başlıca suç· 

JuJarın, kıyalarının sonuçların

dan firkerek Yunanistandan 

kaçıp başka memleketlere sığın 
mış olduklarını söyledikten 

sonra, hüktlmetin. ikinci dere
cedeki suçlulara karşı göster
miş olduğu acımadan ve ' ordu 
ile devlet idaresinin ayrılması 
meselesinde öç ve hınç duygu· 
)arına kapılmamak için besle
diği kaygudan bahsetmiştir. 

Türk Kuşu Gittikce Gelişiyor 
Kursa 200 Talebe Kaydolundu 

latanbul ve lzmirde de Birer 
Türk Kuşu Şubesi Açılacak. 

ANKARA, - Türk kuşu 

faaliyetlerine devam ediyor. 

Simdiye kadar kursa iki yUz 

talebe kaydolunmuştur.Burada 

nazari derslerden maada, ame

Ji derslere de başlanmış ve ta-

lebeler tecrübe uçuşları yap

mağa başlamışlardır. 

Üç aya kadar birinci kurs 
bitecektir . 

Bundan başka İstanbul ve 

İımi rde de birer Tilrk kuşu 
kursu açılacaktır . 

Bundan başka memleketin 
muhtelif yerlerinde paraşut is

tasyonları kurulacaktır. Bunun 
için şimdiden Rusyaya sipariş 
ler yapılmıştır. 

İki aya kadar Ankarada 
şehrin muhtelif yerlerinde pa
raşut istasyonları açılacaktır. 

fstanbulda da istasyonlar 
açılacaktır. İstasyonlarda 300 
metre yükseliğinde kuleler 

yapılacak ve dilekliler bu ku

lelerden kendiledni parnşutla 

atacaklardır. 

Laval - Goring Konıışması 
Lava) Berlini Ziyaret Edecek ıni ? 

Hitlerin Alman Dış Siyasaaına Dair Söy
liyeceği Söyleve Ônem Veriliyor. 

Gelen tel yazıları, Lavalin ı 
1 

Berlinden ve Romadan geçti- 1 

ğini bildiriyor, fakat diğer ta· 
raftan Fransız Dış İşleri Baka
nı ile General Göring arasında 

Krakovi'de yapılan görüşmeler 

hakkıııda acun gazetelerinin 

çok müsait göründUğUnU kay· 

dediyorlardı. 

Tel yazılarına göre bu gö· 
rilşmeler, Bitlerin bu gUn Ra

yıştagda Almanyamn dış siya

sa~ma dair söyliyeceği söylev 

üzerinde tesir yapacaktır. 
Londra gazeteleri; Lavalın 

Markoninin 
ışığı 

Çok gizli tutuluyor 

Romadan Fransız gazetele
ri ne yazılıyor : 

İtalyanın tacınmış mucidi 

Markoni butiln hıziyle giden 

otomobilleri durduracak yeni 

bir ışık bulduğu, Musolininin 

önünde bunun denemeleri ya· 

pıldığı yazılmıştı. 

Bu denemelerin ilzerinden 

bir hafta geçtiği halde İtalya 
tam bir sükQt içindedir.Marko
ni bile buna dair hiç bir şey 

söylememiştir. 

Bunun sDel bir gizlilik ol

duğu ve ulusal müdafaaya do· 

kundu~ anlaşılmaktadır . 

yakında Berlini ziyaret etme

sinin muhtemel olduğunu bil
dirmektedir. 

Krakovi mlllakatında Göring 

evvelce Hitler - Simon - Eden 

konuşmalarından sonra belir
miş olan Alman siyasasını an

latmışbr. Laval ise hiç bir 

kimsfl için tehdit mahiyetinde 

olmıyan Fransız genel emniyet 

politikasını söylemiştir. 

Laval ayrıca Fransanın bu 

politikayı kabul edecek her 

uJusla konuşmıya hazır olduğu

nu hatırlatmıştır. 

ı Peşin Alınaı1 

Adliye harcları 

ANKARA - Tüze Bakan

lığı, MUddeiumumiJiklere gön

derdiği bir bildirimde Adliye 

harç tarifesi kanununun yedin· 

ci maddesi üzere peşin olarak 

alınan dörttelnisbetindeki harcın 

davanın sonunda ilam harcına 

mahsup edilerek fazlasının alil· 

kahlara geri verilmesi emrolun· 
muştur. 

Bununla beraber fen ve tek

nik adamları bu icat ile hayre

te dilşmUşlerdir. 

Markoninin kllçilk dalga

lardan istifade ettiğine şUphe 

yoktur. 



SAYFA 2: YENi MERSiN 24 MA YJS ı9af> CUMA 

Her Gün Beş Kelime 
6 

Bil kılavuzu ko·uisvo-. 
uu ııu n gönderdiği listeden 
okurlarımıza hPr giiıı lw , , 

şer keliuw su nuyoruz. 

Listeıle cıkaıı üz Türkce 
• • 

kelimeleı·in osnıaulıcaları 

uundırı sonra gtızeltmıizdtı 
kulla ıııl mı yaca k lı r. . 

1- Tadil etmek - l-DH 
ğişmek, 2 .. Aza llmak 

Tadil - DPğişke 

Örrwkler: Kanunları 
ancak kanınla~· (IPf(iştire· 

bilir. 

Sou paı·li programındH 

pek öueıaıli değişkeler var 
dır. 

1 2- Takdi r ermr k - l>+
ğP-rlemek ' 

Örnek ı~r : Halk, kt-ırı
disi içiıı çalışanları ergf~Ç 

değef'ler . 

Hu iş için ç~ktiğirıiz 

sıkıııtn· ı de~ederui vor de-
• L • 

~ilim. • 
3 . ~Jerha~e - Y liğrli m 
4 - afha - Evre 
5-Ttıkamiil _ Evrim 

· Tt-~auıiil t•lnıek - Ev
rinruek 

Örnekler : Dil işi bii
yiik lıarekf>tin yeni bir 
yiiğrlinı iitl iir. 

Şimdi biz inkişafı ikti
sat.linin erı nazik safhasın
da hulunu yor uz - Şimdi 

biz ekorıonıi gelişimin en 
nazik evresirule bulunu
yoruz. 

B~ı iııkihlpçıyız, lf~ka. 
miilcii dflğiliı --Biz devrim 
ciyiz, evrimci değiliz. 

Maarif mii~ssesrlerinıiz, 
her giiıı, yerai hatvr.lerle, 
t~kaıuiil etmektedir - Kiil
tiir kurumlarımız, her gün 

Türkiye Üniversitesi 
CenoArede bir toplantı yapıldı. 

.. 
Uc ecnebi müderris Bozkurt Türk , 

Talebe Cemiyetine Girdi • 
• 

CeııevrP, 22 [ A A.] -
Auauolu aja11sır11n öztıl 

:ıvt :ı rı hlldirivor: . . 
«Boz~url» Türk lalelJe 

cemiyeti, Ce11evre iiniver
sitesi profosörlerimleu E. 
Pitar ile karısr, arsıulusal 

'' aznıanla rdan Ba van Norl 
İtÖj ~ ve profosö;. )l<t işi 
cemiyetin falıri üyeliğine 

;ılmaya "arar vt•r .. rek bun 
ları bir toplantıya çağır. 

ouştır. 

Bozkurt haşkaııı Aziz 
Seyla 11, prof Psörlere hoş 

gP.ldirıiz di)·en~k , Türk 

gt'rıçliğiııi n k endilerirıf! o ~ 

lan bağlılıklarını anlatnuş, 

keııdilt-riııı CP-ıuiyet üye

IP.ri aras11rda görmekten 
duyduğu kıvaııcı bildir
miştir. 

Yazılariyle, konforans
lariyle yıllardan beri Türk 
dostu olarak taıunmış o · 
lan profesör Pit~r, Tiir~ 

gençli ~inin cantlan gelen 
bu hareketinden çok se-

vindiğini söyleili. 

Profesör )1alş da Boz
kurt üyelerine minnettar .. 
lıklarıru iöyleJikten sourit 
Türk üniversitesinin ye- · 

nh.len kurulması gibi pel 
şerefli bir vazifeyi ifa 
etmekle duyduğu kıvanm 

bildirmiş ve d~miştir ki : 

« - Türkiye iiniversi
l~si doğu men'tleketleri 
iiniversilelerinden hiç bir 
farkı ol mı yan bir lirıi ve•· -
sitedir. t{u nu SÖ) 1emek le 
haz duyuyorum.» 

Bulgaristanda Olanlar 
Gazeteler Gene Olçüsüz Yazı Yazıyorlar . 
Toıef Çekiliyor mu? Goriag yakında 

Sofyaya Gidiyor • 

Sofyadan lslaubul ga
zeteleriue ) azılıyor : 

llaftalık l\oıua gazetesi 
bir makalesiııde, Türkle
ri bO s~ne evvt-1 Bulgar
ları kesıııPk , lnılwır kız 

ve cocuklarını satmak, • 
Bulgarlığı imha ~lm~kle 

illilıam f1 lmekledir. tari
he karışau lJaıı hadiseleri 

büyühereR tiirkler aley--

hine ılropaganda yapmak· 
ta olau bazı Bulgar ga -
zeteleriniıl neşriyatı bu 1-

ga rlarda kin uyandırmak . 

ta, bunun zararını da 

Hulgaristau Tiirkli ç k .. 
nu~kledir. 

§ Ay sonunda Toşef 
kabinesinin istifa edeceği 
söv len ruek teli i r. .. 

ye ra i adını 1 arla ev ri rı m ek - ==mz=======:::::::::=====: 

ıe<li ". Bankalann ~ahşma Saatleri 

Başbakan Toşefin iki 
sene evvel V ugosla vya 
aleyhiııe yazdığı bir kita-

NOT : Gazetemize gönderile
..:ek yazılarda bu kelimelerin os
manlıcaları kullanılmamasını rica 
ederiz. 

Belediye 
Bahçesi 

M. 8. 8. Bu . yıl Mersinlile
rin dileklerini yerine ge -
tirmek için uğraşmakda Bah
çenin yanma birde Sesli Sözlü 
ve her tllrlü Konförü havi 
birde Sinema ıetirmektedir, 

Mersindeki Bankalar,
1 

Direktörlüklerinden: , 
Türk iv~ Cu nıhu rİ\' eli . . 

~lerkeı Baııkası, Osma11Ja 
Bankası, Selanik Bankası 
Türkiye Ziraat Bankası, 

ve Türkiye iş Bankası. 
25 Mayıs t 9:i5 tarihin. 

j den itibar~n )'eni işara 
kad~•r ~ahalıları saat 8 
41en l 2 ,30 kadar kasl'tla. 

• 
rını acık hulnruluracakl:ı-. 
rını ilan ~tlt~ rlP~. 2 - B 

bı eld~n t!lr. clolaŞnıa kt:ı

dır. Toş •·f kitabııula, uıa

keclonva uı.-selesi düzel-., 

tilmedikce Yugoslavya 

ile dosluk ~apılmıyacağı ... 
m daha o vak it yazmıştır 

§ Görirıg'in Haziran 

başlangıcında Sofyaya ge

leceğini, burada siy3sHI 

göriişmeler 

Alnrnn SP.firi 
. ö ledi· . .. 

yapacağını 

gaz~lt!ciler6 

Merain Noterlltinden 

Su RET . z k. B , . nolıi lla,·dar Sez.,r; Ha~kı özllenu, :..e ı err.lın, 

özJemi~, arasında aşc>ğulaki şerait iÇib'1~" orral~ık ysr· 
ma\'1 u\·uşruuşlardır. şö~· ltıki : . . . . ,, 

Madde ı - Ortaklık dışları ve icıeh' tôpUuı ve pe 
r . . k • . J ·• L e ie•' kende surP-tile atura tıcaretı omısyorıcu lK v , dir· 

hında zahire almak v~ satmakla kir ter\•~• effnek ~ i 
Madde 2 - Ortakhk ach ( Hakkı lızdemir, 'il 

Berktin ve orlakları) dır. ~ 
Madde 3 • Ortaklık• nıerk~zi mersin ve halen rud ' ,. t 

özde nir tafıtı iş~afinlie bult1nat\ hü uo\eL1 e· ddel"' 0 
59 numaralı mag"' azada olmak ve icabrnda ortak.la'~ 

-ıP 
ittifak veyu ekseriyetltı vereceKJeri kararla mer~ 
. IAI.. . . h'' ve}a diğer mahallerde şube açmak se aruyeuuı 1 
izdir. ortakhk menfAatına başkalarilede ortaklığı ~;1b'' 
eder. 

• bİ'' Madde 4 - Ortakhll s~rıuayesi 31000 otuz bır 
liradır. ·1 d ~ir 

Maddf' ö Ortaklara bilumuoı muamelatua te 
icin cift imıasile imza etmek selahiyeti veriltniş&i~~ 

• • • lJ'' 
ancak merkezile bulunau ortakların yok'.luğunda 111 ~r 
sel~lıiyeıi diğer bir ş~rille v"rıııllği şürekfı llahul e~~· 
lstanbul'da bulunacak ola!a ortaklardan Hakkı M 
mirin ser.edat ve kefal~t imzasından başka diğer sipı' j 
parişat için yalnız imza selahıyetini orlakla:r kab

0 

ederler . ·,#B~ 
Madde 6 - )lmliddeti şirket 1-4-935 tarih• ~, 

a 1-5-93'1 sonuna kaUardır, müddetin sormnda o~. 
• J ıS' 

lar IJir birinllen memnun olur ort~ Klığm tlevanuuı ~ 
teri" rse ıek ra r 11111 ı.a ve ı .ı ~· a pnıuğıı 1 iızıı m oııııad~ 
işbu şartlar dahilinde bir z~yitraanıe ile uıatırnik se , 
tiiyetini haizdirler. arzu •~ililmediği talül1rde arzu ~l ~ 
miyen orlak ortaklık sonundan üç ay evvel ayrılı••:,, 
kararını bildirm~ğe mecburdur. aksi tak'dird~ d• 
bir sene dPvamım ortaklar kabul eder. bO' 

7 • Ortaklık muanwlAtı peşindir . Orta~lar ~' 
nunda zaman it~abalma f(Öre ledviri ittıfak 1 vey~ " 

serivetle vere~l'gi karara bağlıdır. s' 
"'s _ Ortallardan Hakkı Öıdemir lstahUul.da ou~.,~ 

t~a merk.-ıi.t~o alacağı talimal dairesinde Hizuın e ıl' 
malları ve icabmda kendisince muva(ık bulacağ't 111 6' 
ları ahı> gönderecek ve işl.,rin tedviri i9h11 lüzcfn•J.~, 
necrği teşkilatı diğP-r orta J(l a r'ıd mu vara1'atı afid 
lan sonra )'apacakıır. 

9 • Bakıyei kAr yüz SP.him ilibariylfl 
rinde takarriir eden hu~usi şartla taisilhi 
d ,rler. , ,_ 

10 - OrLailar doKuzuneu maddede ıikr~~· 
SP.himlerdt'u SHrte uihayelinde yaptlac.ık plAnçoJtll -'9 ıı 
s,ıı~ gelecek kArdtın ou [)irinci ruathletle ti1d'itl~ le' 

n P.bali~in l••ıızilirulfln sonra bakıye k ,ılacak hisi~1 ~' 
metıularmı S•· rmayeleriıu~ ilave ~lıawği v~ h•q 
Vt'Çhile• çekmemeği kabul t>d~rler. 

11
,fl 

11 - Ortaklar tenii11i maiş.-tl+-ri için araf3r
1
, 1,1

1 

ta~arı·ür edt-'tt nuRdardan fazla para ı•rtaklık katS'~ 
dan alamıvac·:1klardır. ,.,., .. 1 ...Jt ~.,, 

l 2 - Ortaklardan bilfıil Ç'a1ıŞnm1'. n•eetMrı) Je' 
de bnlunan lfa~lı, Zeki, l\uhıniu Hüdai neker.Je dfı' 
vamlı1 bir halde v~ iki aydan· fada çahşnuy~ rif 
rt.cede hastahğa maruz kaltl" ve rnı <fü etlbfi~ ~ri•'t 
le teeyyüd ettiği takdirde hastalığa nı'aruı iaJaıurt ~~;ı•" 
ortalfa'rrr\ itYifakiyl~ VeT~C.,ğİ kararıla. aıHıte8~,_,p 
seye v.-rilPCP.k li<freiin hasurlıtt ~it1•t~l6 ôlUn 
lw:ia hıu~ı borç kaydini ortaklar kabul Pdet: "~ıı~ 

13 - Ort'ttklar hk] bir ~et>ep· ve ı>atuu1e ilr. or 
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Iİtıasuıtlan başkaların11 p ra v~ rl\ut vermPğe ve~ sii
~P.ri ~mir~ ile kefalete sahlluyPll~rı kat'iyen yoktur. 

Mersin 
8 i L i T 

şarbaylığından; . 14- Ül'tAkl~r a~rrhk karar.mı v~r(ti~i v~ k .~fi)~li 
dıi~r ortaklara ilıbar e\·ledıkL•~u sonra vaze,·ledikleri H~r )'ılın llaıiraıı , Birinci teşriıı , Şubat ayları 
Setauayeforiaiu bir kuuı;.,11 nakdi meveuttaı~ v~ bir ipticlasııula gerek piyasa,fa çalıştırılan VP. gerekse hu-
kısınıruda maldan almağı kabuJ ederler . susi olarak kullamlan otomobil v~ kamyonlarm mec-

15-: Ül'letkhır•hın Ali Haydar Sezertden madası huri muayeıwye l<tlıi oldukları ve heı· ayın ilk frnf-
Or·rdklak işinden başka Uir işl-e uğraşamıyacok uğraş- tasm yalmz firen muayenelerı ierH edileceği ve yayla 
lfğt taktirde ,· aptığı işten lıa~ıl oh.ıcak karı ortaklık zarnaıu Haziran, Te111n1tYl, Ağustos, Eyllıl aylaranm 
kt11asına ver;ueği kabul ·ederler.. Httsuie geleu karı j her hafta Çarşamba giirıleriııde nıuayt•rıelerinin yapıl· 
"et.ru~diği arılaşılarsa orlaklarm ittifakla v~recrği ka - ; ması ı 1•5•933 giinlemeciude bilit edilmiş olan 9•5•33 
Parı kabule mecburdur. Ancak ortA~lann ol'lakhk ve 009 sa~·ılı encümen kr.rarı iktizasından olduğu bir 
I~ asındaki sermayesinden mada olan parasını ken- dalıa bilit olunur . 
dısi bilfiil uğra~mak şartile başka başka ortakl:ıra 
'et.ıuege serbesuir . 

16~-: Ortalda'rrn hf!r h· ngi lJirisiuin vefatı vuku -
Uıl(la ortal\lar bozulııuyarak vefat eden orlağm vere · 

~Sİniu muvüfak.iyetle ortaklı~ın <levaruı ea.izdir • O 
et'~se kabul etmediği taktirde hesabatıu riiyeLile ser
:'" ~e tarihi Vtlfata kadar devam ~de11 mü,Jdet i«;in
l ~ husule geleu kar ve zarar bilh~saı, hissesine isa-
'et eden miktarın mevzu i(anunlara riayet olunmak 
Şartile verese)'.e verilmesini orlaklar kabul eder. 

i L A N 
Tarsus Mal müdürlülillden : 
Thrsusun irıce harl mahallesinde ve Mersin cad

desi iizerindt~ kain Debbas EvlALlarmdan metruk Çir .. 
çir ve buz fabrikası ve miişt~milAtrnrn kapalı zarf u 
sulile ve aşağıdaki şnkilde artu·maya konulmuştur. 

k· 17-: Yapılacak nmamtlAua istihdam oluuaca~ 
• 

110SP.f~rin lesbit ve ıavini bilA kaydı şart ortakların 
~ltifak ve ekseri)·etle ;erec~ği karara bağlıdır • işbu. ı' 
ttrarı~rında teshil ve miitf,selsil numara ile tevsiki 

n .. ~cburidir . 

1 -Bir se11elik icarı senei sabıkı iizerindeu 9231 liradsr 
2-Mvvaklat tP.minal 692 lira 28 kuruştur . 
3-Artırma işi 27 -5-935 Pazartesi saat 15 de Tar-

sus Malmiidiirllik dairtısinde komisyon huzurile 
yapılacaktır . . 

4-Bu artırmaya girecekler Le~lif mektuplarım ve 
vesaiklar1111 artırma saatından bir saat eveline 

kadar nuıuar~h maktiuz ı.uukabilinde Maluaüdür· 
4'b !.s- : Ortaklardan Ali Haydar Sezerin Mefsuh ı 

1. dutkadir Hatldat Biraderler ve mahdumları ortak
d:"lf•daki alacağı olan iki liin ~kiz yüz li~auun Ab -
l 'ılkadir Hadtlat Biraderler ortakları azasrndan Ze-
d eriya lladdat tarafmdan tediyesini ortakları tarafan
ttıa,, kabul edilmiş olmasınu ve bu paranın da şayet 

Hiğiirw teslim etmiş olmaları laıınulır . 
5-Talipler IJeddi icar içirı lıazırlarıan artırma şart

namesile mecururı vaZİ)eli hazıra ve mevcut a
IAt ve ed~vat haklındak\ evrakı lJ~df-'lsiz olarak 

.. llruau~yh Zekeriya Haddat tarafmdan tedi~e edil· 
••led i ~. k . j 1 d Ö ~ ~· la tart e ortak ar an Hakkı zdemir tarafrndan l' l'Uuncii madded~ sermaye olarak vazf'ylediği mik
l.i~11. ~ukarula yazılı iki bin sekiz yüz liraya karşı 
'1tk' ıtıraz ve teallül tP.minat olarak gösh~rildiğini or-

lardan Hakkı Özdenıir ~abul eder· 

Ilı !9--: işbu ortaklık kararı ahkAmına riayet eeill
di~dıgi taktirde ortaklık mukavelesi bozulmuş adde

•••esiui ortaklar kabul ed~r. 
işbu mukavele bir nusha olarak tanzim edilmişti~ 

''"ta 3- Haziran '"'1935 
~lll . Jmıa imza imza 

1~ Iİakkı Öıdeıuir Haydar Sezer Zeki Berk Un 
tltı u haric~n yazılau 3-4-g35 tarihli mdka velename 
•e ~d~ki imzalar şahıslarını ıanadığınuz Zeki Berktin 
derı. h Haydar Sezer Vt' Hakkı Ôzdemir ve Ruhi Öz .. 
dı~tllr'in olup bizzat önünıiizde kendr ellP,rilH imzala. 

arını tastikan şehadet ederiz. 

~da ş A H J 'r L E R 

Tarsus Mal ruiid ürliiğünderı <tla bilirler . 

20-24-28-2 

I L l N 
Mersin Orman muamelat memurluğun~an ; 
Hazine namına müsadere edilup Mersinde m~v

cut 3115 ldlo kömür ve 4070 kilo camla karışık nwşe 
• 

Otlunu ve 350 kazık ve 52 nalinlik ve 6 çam çağı ve 
14 meşe ok \'e 36 kazma ve 24 bel ve 70 kırbaç sap· 
ları ve bir paha ve Beh~u keşlikte 80 kilo puse ve 

200 kilo Köy pmarmda ve 210 kilo kömürde Tec~ 
kapriisiiude ve 51 adet ardıç kızıl ağaç çağı t;avakla 
ve 16 adet urnrtek Kuzt1cu ve 20 Topak Koca Vila
yette ve 20 tupakta Kuzucu beldende olup ı -6-935 
giinti ihale olunmak üzert~ satlığa çıkarıldı talip oıa

caklarau ihale giiuü .\lersin Orman idaresirıde loplamı • 
e-dk olan sallş komisyonuna müracaat etmeleri , 

14-19--25. 1 
ııa kereste tüccarJarıodc.ı n Mehmel Hilmi imzası 

-er . M. lliluıi içıl Tapu müdürlüğünden ; 
~ııı'~e k,er~sle liiccarlarrndao Aılil Turhan imzası Mersinin Fındık pınarında tarafları ıarltan tarllı ıarben 1ıtu1t, ve 

wumtlu tulas• ıJmaltn ahmet bay hayrl hanesi ctnuben saraç malı· 
N A.Turhan mıil 'lıdne "' ht/lıirtsile mahdut 1378 buçu/t, mttrt tarla ita/fa abra· 

o: 11 : 0/ 133 ham o/lu it/itin tasarruf unda ilıtn 320 stntsinde meyanede ııe ıu · 
L fla l'İ . . . . rtti /ayri rtsmlytde ticaret mahkemesi baş ita tip sabıb bay fntlimet 
'llıau Cert yazılıp lasuk ıçın daıreye- çıkarcrtan ve o- harriye sathtı vt Drtrinde bot ve bahçe tarsilt hant inşa rdtrdt tescili 
ll\e. P lllaAli aıılatılan 3-4 .935 t;ırihli hu mukavelena-

1 
için llmtlıabult muracaat edilmiştir. tapuda /caydı olmadı/mdan ıari-

• 'i lttr\d. k. . hi ilandan on gün sonra maluıl/tn keşif ve tahldkı için mtmlV 
lalı ş· ı. '' 1 yazılı llUlalar yukarula ad ve sanları ) '&• 1 ~ril«~n tasarruf iddiasında bulunanların resmi evralti mlls· 
&~rL ct. ıılleriu btH'an ve tcırifelerinden aulaşılHn ZHki 1 bltılerlle daireye muracaatları ııe vahut lteşif eiinllnıU alıkull iM· 
~ 'lııt . ., . Ö . mura anlatmaları ilin olunur. 

Uhi ö Ve Alı Haytl~r s~zer ve llakkı zdenıır ve ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
r"e&l Zdeuairin olup kendi c·llerılt~ imza ve miinde- No. 1123 

tıı1 1, 11
'' kabul v~ ikrar ettilderi~uJ, . ,. Noter kanunu- l~bu suretin dair~de dosyasında saklı 3-4-935 ta-

lııt 6~ raci maddtısin~ tevfikan tasdik luluıdı. Rin do- rih ve 1110/UJ3 numaralı ~lshrıa mutab::tkat1111 tasdik 
Ytıı 

otuı beş senesi Nisan a~·arun üçüncü gunii. 
Mersin Noteri resmi mührü 

iuızu H. Haşmao 

ederim. )935 senesi Nisan ayırim dördiincii günü. 
Pul Mersin Noteri resmi mührü 

imza H. Başmarı 

ı ·: 

SAYFA: 3 

Mersin 
Piyasası 

_..._..,.. ·•4E-4---
K.(;. 

Pauıu k ~kspr~s 
ları~ 
Kapu malı 
Kozacı parla"' 
iane çi~icl i 
\' erli • 
su~a nı 

Fas11Jy~ 

Nohut 
'ltH'eİnw~ 

Kuş yenıı 
Kum darı 

Çelli~ 

Acı_çekırcl~k içi 

Toz şek~r 
((alıv~ 

Kaltıt » 
~i:.;aılır • 
Çay 
Kala' . 
Bahar 
Arpa .\ uatlol 

,, yerli 
Pirine 

• 

K. 
47 
47 

45 
44 

s. 

1-87 ,50 

10 
10 
4 

6 
7 ,5-8 
~ •)5 !) liJ 

ti 

34 

38 25 
100-99 
l ~5 

16 
240 -~aO 

190 
90 

3 ~5 

2-3 7 ,5 
15 

Çavdar 
Keame Şek, r 
Sandıkca 

:! 40 
20 Lira -10 K. 

)) ,> ec11t-:bi -J" 1 ı· ra ..,;, ·~ 

» • » çuvalı 20K. f>O 
Buğday Yerli 2 25 
Limou tozu ·ıo 

Sabunsafız~ylinY. ~f) 50 
)) ikiıwi 2~ 

llısır darı 3-::>2,5 

tS5-86 
25 

Kara l>iit..·r 
luct~ Kep~k 
l.ıci r 
Yulaf Çuk uro 

'Odeıt 11 
2 75 

,, A uadol 3 

Barsa T af jraf lan 
-~· 

lslanbul 

23 - 5- 935 

Tiirk alt.unu 932 

isterli11 617 

nolar 79 ö-20 

Frank 12 - 04 

Lir~t 9 - 64 - 40 

Y E N 1 M ER SİN 
Nüshası 5 kuruştur 

., ~ 'h 

Abone ı Türkiye Hariç 
Şeriiiti için için 
Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 
Allı aylık 000 1000 

Üç ayhk 300 500 

Bir aylık 100 yoklur 

Gün il feçmiı sayılar 2 O K. 
---· .--...-- ....... -
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11l~~ · ·MerSinimizde 
Sıhhi bir ihtiyacı karŞıhyan bir mUessese 

SOGUK HAVA DEPOSU 
SAHiBi - NiÖDELi SELiM ŞEMSi 

Polis Müdürlüğü Karşısında 

Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı 
mükemmel ve son sistemdir. 

Sıcaklarda gıda maddelerinin bozulmaması ıçın 
Gıda maddeleri yapan ve Satanların ve Ailelerin 

dikkat nazarlarını cekeriz. 

2 ve 20 komprıınclık rımbal:ı,larda 

bulur ur 

Sıcaktan ~ozulmasmdan kor~tuğunuz ~er şeyinizi depomuza getiriniz: 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde h ..Ji, sliğin timsali 

olan © marka sı nı arayınız 
1 

[l]~~~~~Wllflll---.---.-------.-u 

& 

i l A N 

İçel Sı~~at ve İçtimai Muavenet Mü~ürlüğün~en : 
ı-~lt•rsin Memleket Haslah:ırıtısiııd .. 'Prıit!Ptı :ı~ı

lacak haktri~· olojhaı1t1 lahor:1t11vaı ırııııırı ilııİ.\ acı ıçın 

356 lira muhaıumP11 betlt·lli ıoı kalPm al:ll "" m11a-
1t~ce ı ı-5 - 935 dtrn itihar~ıı 15 giin 111iiddı· llt> :ıcık •·k-• • 
siltmeye koıınıuştur . 

2 - E~sihnıt> işi 21-fi - 935 larilıiııP. diiş•·11 p,,zar 

lt>Sİ gii11li ~aat on lwştlc Vih\~···I Eııei'1111Pui11de ya
pılacaktır : 

3 - ~lu vak kal lemi rıa L mi ktla rı t.6 1 i ra oıı k 11 ruşd ur. 
4- Taliplerin fazla izahat almak VP. h11i1lara ;\iti 

eksiltme vı~ fonni şarl11anwsi11i ~()rıut~k iizn~ İ<yl Sıh
hat nıiicliirliiğiintı ve ihale giinii lwlli ~aaalıntla Vi
la)'P-l Eııciinıeniıw miiracaatları ila :• ol1111ur • 

12 - 15 - ~0 -24 

İçel Tapu müdürlüğünden ; 
~lersinin .-\karca köyii11dt~ \' '-!~ i tara fları şarkan 

tlere garht•n tlt·li hacı tarlası şimah~ıı ınuslu o~lu iktın 
~lyevm demirci hacı tarlası e•!IHt hen tu pu k l ıı ·~sik \'e 
üc kava ile 111ahdul hir kllatla hir hı-kıar 8380 nıPlre 

• ol 

tarla oaUal ibrahinıiu rıamıııa ka~ Llı ola11 ıuezkür def-

. ~ 

il Doktor Nejad Seyhun 1 
i Kulak, Boğaz. ve burun hastalıklaı ı İ 
~ . il ıv.t:UT AHASSISI 1 
•:• Hastalarını saat 15 den sonra Yoğurt pa:ıannda • 

1 Dit Tabibi Bay Bahirin muayenehanesindeki huıuat 1 
dairesinde kabul eder : 

1 H - HÜ 

HALiS EDiRHE ve KAŞAR PEYNiRLERi 

Kışhk peynirleriniz için hiç düşünmeyiniz 
fennin son lerakkiyatı ürerine yağlı, ıemiz peynirler hazırlanmıştır 

mersin Souk llava Deposuna 
müracaat ediniz . 

17 Kilo safi ba:ıırlanmıı ve tuılanmıı. halis 
Edirne peyuiri tanekesı ile beraber 4 liradır . 

Alındıktan ıonra muhaf azasıdtt Souk Hava 
deposunda temin edilir • 

Evlerinizd~uğraşmayınız ve yorğunluk çekmeyiniz • 

Kaşar Peyrıirleri 
Yağlı Balkan peynırleri ayarında Ş maraklı ka-

tar peynirlerimiz piyasaya çıkarılmııdır . 
Balya ile almak isteyenler depomuza mllncaat 

etmelidirler • 
Her halde çok fayda göreceklerdir . 

Mersin - 5ouk htva dtp:lsu sahibi Selim Şemsi 

~-50 

terin ziri gayrı musacldak olchığuııdaıı lrnkuku ki~·

meli hakkmda mahallt-n keşıf vt~ lalakikatı ~apılaca~- t 
tır. Tarihi ilandan on giin sonra mah:ıllirıe memur İ 

gönderileceğinden l.uı yr.r iı;i11 tasan·uf itlılia~ırıda bu
lunanlar varsa resmi evraklarilc' ddire.'n nıiirac:i,alla

t 

1 -~~~ ~·!1~·· 
rı veya keşif giiniinde ~id~cek nwmura •• 
ilan olunur • 

Piyanğosu rinden diplamalı ve Almanya'da + 
~ tahsil · etmiı Vilcidiye ve Cerrahi Jı 

l~I . On Dokuzuncu T ırtip ikinci ' Keşide . ~ itı.ı•' niaaiye miJteha••••• . T 
m

1 
l 1 Haziran 935 tarihindedir. ~ ~t' AHRES : Yoğurt pazarı llasıan" catltl~si ıİıı 

~ 
JJ No. ı - 3 kendi eviBtl~ . . 'r 

~ ü y ü k i k r a m i y e . T TELEFON: 64 ~ 

İçel Tapu Müdürlüğündan 
Mtrslnin Fındık pınarı11~ t1· 

rafları şarkan tarik tarbın IJI/ 
irfan lıantsl vt tarik şımalltı ~ 
göz yolu ctnubtn bay irfan /it~ 
resi ile dana ahmet hanısilt "'',, 
dut bir kitada 9t9 metrt /Jlll 
bahçe ve keza kariye/ mtı~~ 
vaki şarkan tahsildar bay ~
vt bay lrf an lıane ba~euri l"'-
Dana ahmtt hant ve lılJkit'' . ,,. 
si şlmaltn harman allı ~ 

• nubtn vtli ata hanı llt lılf~"';, 
ile mahdut 2757 mttre bah&' t 
bot ilt derununda mubna 1110° 

1 

mini memelerin ttsarruflarıllll' ';:r 
23 unısindı meyanede vt s#tl ~ 

ri rtsmiytdt maliye tahsildar sob ,ti 
mustaf a otlu alımtt mlJnlp ilt ~ 
otlulanndan osman bthed ~ 
la sattılıJarı ve ilztrindı bOI t/T 
J!arsilt hant in14 tttilıJtrin'"' ç1ıl 
cilltrl için ilmi habtrlı "'"'"~ı 
Edümiştir. tapuda ltaydi ol~ 
dan tarüıi ilandan on zan "" 
mahallen keşif ve taüi/ıatı ;çi; ;j· 
mur gDnderlltctginun taso#11 ,,,ı· 
diasında bulunanlaruı nrokl " 1' 
te/ırilt dai,,ye muracaatıarı ;,,_ 
l<.qlı g/Jn/Jnde ıidecıt "'' 
Anlatmaları il4n olunur. ~ 

İçel Tapu Müdürlügüııdlll ,.ıı 
Mersinin Fuıdılc P'""''"" 1ı1"' 

Ttvofları şarkan tahslliW' ; tp 
hant llt htfkiresi ıa,btll kil ~ 
vt tarilc ıimaltn kırlı 1611 /flf)Jf' 
yol cınuben behctt hant Pi bil tll 
sllı mahdut 500 mdrtllk ~ 
hant memelerin ctd vt balloJllP, ~ 
uhdeltrint intikal ttmtlı $111~J ti 
senet tasarruflarında wn '"" ,, 
ntslndt ilci lira madtnt ali ~ 
deli mulcabilind,, tnuaytnedl "'ı gP._ . 
fayri resmlytdt musta/a sa"'.., il'. 
Halil ibrahim izıtlt ıattll',-_~ 
ya raptı için ilmi habtılt ~ 
tdilmiştir. tapuda kaydi ''"'~ 
dan mahalltn keşif vt 1' ıı"J 
için memur gDnerilectgindl" taf'1"tJ 
iltlndan on glln içindi "" 
iddiasında bulurıanları~ r~ _,1! 
müsbittlıeilt tapu daırtJi!' tp' 
caat '-tmtltri vt yahut Ufl~"' I' 
gidecılı memura an/tdlfl 
olunur. / 

--.----r~ 

Nöbetçi Eczaıı 

· 30,000 Liradır. J BE+•*••*•4*++<i!~~~·~·~~_4*'•ı 

L ~i~df::~:: :~=:== Yeni Mersin Basımev; - Mersin \ 

Bu Alııatfl 

Sağll k Ecza ut-sidİ'· 


