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yapacak 
g.11. Partisinin 

ôrdüncü Kurultayı 

d .. Cumhuriyet Halk -p~rtisinin 
Ord" 

dok uncu Kurultayı bu ayın 
le . 1uıunda Atatürküo bir söy-

vı e l 
11 .. llÇı acak, yurdun her yö-
unde bu ti .. . . h 

tırt k . mu u gun açın a-
4 ~· görülüyor. lık Kurultay 
, 

1
Ylul 1919 Yılında Sivasta 

Çı llıı u dol ş ç gün sonra da " Ana-
~uku Ye RumeJi Müdafaai Hu -
tih Cerniyeti ,, adı altında ta-

St>J Yt";ı .. •• •• b v, •HUmunu aşarmaya sa-
frntşta, 

j,..· O gündenberi geçen 16 yıl 
tlllde k 
ıuı 8 samadan en çetin ol -
ıaa~r karşısında bir gerileyiş 
tUıı trıneden sistemli yürüyü

~ ... ~ başladığı hızla ilerleten 
tı(. 1 

en büyük kudret kaynağı 
"'t•lt h tvr allt: varlığını tanımış ve 

ı. .. :~seJ devirimleri amaç tu -
lllıt Yeoi Türkiyeyi yaşadığı
lı.11d trdeoıli çağa getirmek yo

dttt ~Cumhuriyete en güv .. nli 
~e ol~.u~tur. 

'lif r barının kucağından de
ınııe 

d0td·· r fışkıran Kurultayların 
Unc·· llılıll Usüne ermek gibi en 

İçitı u bir hadiseyi karşılamak 
~ttk~Urdluların içden gelen bir 
bitıi • e hazırlanmalar nın sebe

'r• Partinin bu durumunda 
nı._k 
()·· gerektir . 

btUi 
1411Y•nın her yerinde ve 

kıı ltıefbum çerçevesi içinde 
tlıfan 

~tttıa· ve yaşayan partiler 
k •pi . 
•aı, erı çevresinde bir çok 

d •tleri b" l • . l t~erı· . ır eş tırmıs er ve 
t,k,t 1 _ışlerde görmüşlerdir . 
k. hıç b' .. b" . • . "'dil ırısı ızım partımız 

bir llfr bir oluşla 18 milyonluk 
" uau · tıııl' k •nan haline gelen gü-
~ end' · t 011 ısıne bağlayamamış 
dQ •ltı 1 .. d d tilaıc • Y• ıçın e uygusu, 
llıt il eaı, Yaşayışı ve bir keli-

"~ bı,.' Profili değişen bir ulus 
ltııtt· }'urd d . ır . ttıey ana getıreme-

b .. ltk l<ur 'td,, le ultay yurdun bağrına 
111 taiııi Utan istilimo devril -

l'-
1
• •maç tutmu~tur 

~ il( rıc· k Y • 

lt\t'İraı· ~ urultay büyük Türk 
~ d 111111 k 
'l ti. lrd çı ışına başlangıç 
bttditi he kaynağı Atatürkün 
ttonı,, •lla Yüz yıllar devrildi 

~t ,Oçn11::. kanaatler eridi. 
C tin, }' .Rurultay yıkılanların 
li ~~hta.,;Pıcılık alanı açıldı ve 
•ıtı Yet h .. k. . 

dt 1'1 Çİzd• ... u um eh Hal par-
~1 de\'İrj •~ı Program i.izerin -

~~. biti~n başlangıcındaki 
h. uıt k •11eden yu" "d" 'Cld e lifi ru u . 
•l •rı Ye lı Yurdun ihtiyaçla-
1\ ' 11 P•rr •Ikın dileklerinden 
'i~\:rıtu 1 

lürk ulususunun 
Q•rı •ayd .. 

'"· fek'Jl •gı alt. ana pren-
"'•111 ı en . 

"' 9 d, dC>rd ttıış verimleri 
P.t4Yıat üncü Kurultayını

• •çacık. 

Makbuzlara yapıştırılan pullar 
Elektrik Şirketi Makbuz pululunu 

Abonelerden alamıyacak 

Bayındırlık Bakanlığı Vilayetlere buna 
dokunan bir yayım yolladı 

Ankara 3 ( Hususi ) Elek -
trik ve Su Şirketleri tarafından 
Abonelerdt:n aldıkları paraya 
bedel verdikleri makbuza ya
pıştırılan pulun parası şimdiye 
kadar bir çok yerlde Aboneler 
den alınıyordu. Yeni Mersinde 

daha önce bu noktaya dokun· 
muşdu. Bayındırlık Bakanlığı 

Damğa kanunu gereğince bu 
paranın makbuzları yapan Şır -
ketlere aid olduğunu Vilayet
lere bildirmi~Hr . 

reni . tersin : Damga ka -

nuounun çok sarih maddesine 
rağmenMersinElektrikşirketinin 

Abonelere verdiği makbuz- Bayındirlık Bakanı Ali Çetin Kaya 
lara yapıştırdığı pulun parasını 

1 

1
v .. v • 

Abonelerden alıyordu . Daha 1 ııının alakasını !laygı ıle kar. 

etraflıca dokunmadığımızhumess şılar ve Elektrik abonelerini 

le etrafında Bayındırlık Bakan- müjdelerie. 

iş kanunu Kamutaya verildi 
Kanun 140 Maddeyi ihtiva ediyor 

----------~--- -
Günde Sekiz saat Çalışına olacak, Kanuna 

tabi müesseseler tesbit edildi 

Ökonomi Bakanı Celal Bayaa 

Ankara 1 - HllkOmet bugün 
senclcrdenberi üzerinde çalıştığı 

İş kunun Ulyıhasını , Kamutaya 
vermiştir . lş kanunn lılyıhasının 

Geçen üç Kurultay kararı -

nm tatbik alanındaki durumu -

nun anlamını kavraya bilmek 

için gözler düne çevrilirse ge
riliğin ilk noktasından oluşun 

son basamağına ne kerte bir 

hızla tırmanıldığı anlaşılmış 

olur. yapdıklarımız çok bodur 

olmamAtda beraber yapacak

lanmızın da çokluğulgöz önüne 

getirilirse dördüncü Kurultay 

açılırkE-n daha çok şeyler bek

lediğimizide söyliyebiliriz. 

R1za Atila 

hUkUınleri Kamutayda da, aşağı 

yukarı, botun encnmenlerin tetkiki 
ni icap ettirmektedir. 

Kanun U\yıhası 140 madde 
den mUrekkeptir. Mmumi hUkUm
lerden mürekkeptir. Umumi hü -
kümlerden başka kanunun esbabı 
mucibesi, Şurayi devlet ıntıteleala
rı çok geniş yazılmıştıt·. Lllyıhanın 

encümenlerde müzakeresi çok u
zun sürecek ve belki bu devrede 
kanuniyet kesbetmiyecektir. 

Ulyıhanın mazakeresi ıçın 

muhtelit bir encümen teşkil edil
mesi muhtemeldir. 

çok uzun yazılan esbabı mu
cibede; tetkikat sırasında şimdiye 

kadar bu bahta müteaddit lAyıha
ların kaleme alındığı, bu cümleden 
olerak iktisat Bakanlığınca mesai 
kanunu namı altında 120 mad
delik bir lılyıha tanzim edildiği 

ayrıca iş mecellesi denilen 99 mad
bir lilyıhada hazırladığı, fakat bun
ların mecliste mcızakerc edilmediği 
bu 292 maddelik diğer bir Hl.yıha
nında meclise verilmiş olmasına 
rattmen geri alındığı yazılmaktadır 

(Gerisi ikinci Sayfada) 

bir düzeltme 
HllkOmet doktoru Dr. Nazirin 

Kütahya Sıhhat mUdUrlUğllne tayin 
edildiğini bir duyuma istinaden 
yazmıştık. Dün Doktordan aldığımız 
mektupta bunun aslı olmadığı ya
zılmaktadır. Haberimizi dtlzeltiril. 

Herkes Ankara 
Birası içiyor 

Şimdide buz-derdi başladı 
Buzcu tükinları Vesikah Ekmek 

devrini andırıyor 

55 kalıp buz mersinin ihtiyacını önleyemez. 
Başka dertler yetişmiyormuş 

gibi dört göndenberi bütün 

şiddetile başlayan ~sıcaklar or
taya birde Buz derdi çıkardı . 

Her yıl muhtelif fabrikalar 
Buz çıkarır ve yinede şehrin 

Buz ihtiyacını önleyemezdi. Hal

buki şimdi yalnıı bir fabrika

nın her gün çıkardığı 55 çift 
kalır bahasına deger olmıyan 
bir meta gibi kapııanıo elinde 
kalmamaktadır . 

Buzcu dükkanlarının önü 
vesikalı ekmek devrini hatırla -
tıyor Arada bir fark var elinde 
vesikası olan her kes ekmek 
ala bilirdi. 

Şimdi Buz alabilmek içi n 

çok nüfuzlu bir şahsiyet almak 
lazım. Buzcular fabrikadan al· 

dıkları Buzu dükkanlarında 

sakhyor ve istedikleri adama 
diledikleri bahada oda hatır 

için gram gram satıyorlar. 

Mersinde yazın Buz ıaruri 
ihtiyaçların en başında gelir. 
Belediyemizin buna bir çare 
bulmasını beklizoruz • 

Buz buhranı ve ihtikarındarı şıka· 

yet edm şehirlilere. 

Dileğinizi yukarıya yazdık . 
İş Belediye ile ilişiklidir. Kara
rını bekleyiniz. Çabuk çıkmaz· 
sa bir daha yazarız • 

Pr. Yansen gözüyle Tarsus 
Tarsus Çukurovanın Mesiresi Olabilir .. 

Unlü Şehir Uzmanı Tarsusun Karakteris-
tik] durumunu çok beğendi 

Yansenin beğendiği Tarsustan bir görilnüş 
Yansen; Cazip bir eser mev- I lrnıaklan kiymetli bir menbadır 

zuu bulmuş E;anatkar neşesile Tar· Bu il~· esas şehircilik bnkımındao 

sus akşama kadar notlar fotograf- pilanda tebarnz ettirilir ise bu şeh-
lar alarak gezdi. Tabiatın buraya rin Mersinden Adanadan (daimi zi-
bahş etttiği hazinelerden, toprağın yaretci çekeC'ek üudrette ;>itoresk 
yetiştirme kabiliyeti ile denk giden bir hale getirilebileceğini kabil 
su mebzuliyetine hayran kaldı. görmektedir . 
Tarihten eski zamanhıra Kültür(} Profesöre göre : bu noktalan 
uzanan bu şehrin rağbet tılsımını toplamak Uzre bir parkın yanın -
buluyor gi?I oldu. Buradft vaktile dakl Trmak kenarıudan gözlln kule-
başlanmış ımar devrile son ~~ne • ye, diğeri mukabil taraftan ŞellA -
ler zarfında başarılan yenıhkler leye uzanacak ve bu iki merkezi-
arasında uzun bir atalet zamanı de şehir ortasından geçen Irmı1k 
geçirilmiş olmasına acıdı. boyundan bir birine kavuşturacak 

Profesör ; Adanada avuca sığ- bir Tur yolu açılacaktır. Şehirci -
maz bir koca nehir ile Mersin de Ukde ( Yeşil Yurd) tabir edilen 
ap açık bir denizden başka karek- şekilde yapılacak bu yol, tArafını 
teristik noktalar bulamadığını söy- sık ağaçlıklı; yörDnecek yeri toza 
l_Uyordu. Halbuki Tarsus ı : GözlU karşı çim ekilmiş bulunacak ve 
kulesile ) bir bakışta Toroslan yaya lıasredilecektlr. MUsait ma
tarlhln Gtllek boğazını, Esbabnlket 1 hailer bulundukca Irmağın iki ta -
dağını kucaklayan bir ufka dlger rafına nçer metro olarak inkisam 
taraftan denize kadar uzanan yeşll edilecek bu yolun ortasından aka
ovaya hakim bir tepeye maliktir. cak Irmağın ' görUnUşU pek güzel 

2 - Eskiden beyaz KömOr ola- olaCHktır. Ayni zamanda bu yeşil 
rak kullanılan ( ŞelU\le )si bu de- yol sıcaktan bunalan çarşıyı mn . 
fada karşısında ruhları tasfiye hallat arasını ikiye ayıracağından 
edecek bir abuhayat kaynağı ol- şehrin ortasında ağaçlıklı hava 
mağa namzettir. çeken sulak bir menfez açılmış 

3 - Şehir ortasından iecen olacaktır. 
- Sonu ikincide -

' 
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iş '(anunu 
Komutaya Geldi • Orta Mektebin GezintisiJ Profesör Yansen Gözüyle Tarsus. 

- Birinci sayfadan devam -

Esbabı nıucibide hiitlirı 

vek~llellPri 11 ayrı 3)' rı 

miilaleaları vazılma~tadır. . 
Burıları hir nootatla top -
larsak, Türk işçisioin hak 
ve menfa;;ıılerim vika~·e 

etmek gayesi giidiildiiğii 

görülür. 

Kanunun esaslarına 

göre, iş akdi dolayısiyle 
bedeni v~va fikri hizo!e-. 
tinin \'eya bunların her 
ikisini birlikle başkasına 
kiralayan işcidir.'l-o sahi-. . ' ... 
hi de şu şekilde tarif edil-
mektedir : 

Bir iş akdi dolayısi~·I·~ 

bir başkasının hizmP,tindt~n 
istifade eden hak iki veJa 
hiikmi şalııs ... 

Srnai miieSSP.Seler şun
lardır : 

.~ - Uer tlirlii maden. 
lt\ri çıkarma, (taş ocaklara) 

B--Ham, ya~ı ve tam 
mamul iptidai maddel~ri n 
işlenmesi. 

C-Her tiirlii kurma, 
tamir işleri. 

D- Miiteahhit sıratiyle 

yapılan işler. 

E - Yol , tlemiryolu , 
tramvav, linıan ve emsali .. 

Ortamektebimiz Cuma Günti 
Adaııaya Gidtıp Geldi. 

- ·Birinci Sayfadan Artan -

Şehre lıa va ve ft" ra~a 
lık ver~cek ikinci can~de 

• 
çar~ı ve . mahalle ura . 

Adana muallim ve talebeleri mersinli ko .. l:ırıııdak i köhııe elmiy .. ı~-

k' k b k l 1 rirı bulunduğu \'t>rleri nu arı co memnun ıra tı ar . 
' u u~ )' d a ıı lı a 1 ı ç t ~ s i lı a I i 11 e 

Aclarnı çevresini tanımak ve m~kt~plPr arasmdaki gelirıne k,lir . Bu suretle 
tPmasları temin t-•tıu~k liıere ~lersin orta mektebi göze halan harap kısım-

son sınıf taldu~~i Cuma günii başla randa miitliir \'e larda ortadan kalkacaak , 
muallimleri olduğu halde AcJana~· a girmişler ve ak- tır. Açıları ym·lero civar 
şam trt•ui yle dönmüşlerdir. iisı ii sle hi nnıiş ha h~~esiz 

Taltıbemiz .\dana durağında kız li esi ıalfAhesi f•vl .. rin kızğın duvarların 
orta nıPktep müdür ve~ talebesiyle erkPk lis P-sİ , mu şe lıi r t • v ı• rdiği kuraklık 

allim mektebi talim heyeti ve lah~besi tarafıudan maıtıaras ı, hu meydarıJar 
çok saıııiıııi olarak kar·şılaıımışlardır. Konuk talebP. ile ~·ollann ktısır bir halde 
ve muallimh~r doğruca ktz lisesi ne giderek orada ağaçlandı ral masi y le izale 
istirahat etnıişler liseliler konuklarmı çay p;ısla ve PdilrcPktir . Pı·ofesör , 
limonata ile ağırlanuşlanhr. iklimimizde mebzulen )'f':-

Burnlan sonra talebemiz s•ra ile Adana orta mek- tişen ağaçh.tr· hakkında 
tehi erkek lisesi ve erkek mutıllim mektebini zı~·a- notlar almıştır. 
ret etmişler ve her gittikleri kiiltiir yuvasında çok ller mevsim )'PŞil ka. 
sanıirııi karşılanarak biiyiik ikrauıldr görnıiişlenlir. lau, çabuk ~· etişeu ve ik. 

Talebemiz Ada na ruekLP-plerinde la boralu varı da li m lıu~usi yeli vereeek 
g•~ze~ek yapılan tecrübeleri görmiiş ve verilen ııa. ~ğaçların nerelere, ne tarz 
halı dinlemişlt~ rdir • farda dikilnwlef'i hizım 

Koııo k la r döııerkerı gt~ne Atlana durağında lise gP.iflCf'ği rıi lt•fr.rruat plaıı-
ve orta mektep mua ilim vt~ tal~ bel eri ta rafından larırıda gö3terf'cek tir. 
uğu rlannuşla rdır. Üç şehirdPk i fuzuli bir 

Atlanaya giılen tal~be ve muallimlerimiz gördük... çok ~·ollar açılmıştır. Bun 
leri alakadan çok m~mnu n kalrnışlartlır . ~lırıla ka- la r heledi \'tıleri n ta mira t ., 

nıızrn irfan uınrkP-zi olan .\dananın bu alakası bizi hütçelerirıi keruiriyorlar-
de sevindirmiştir. mış. Esas ihtİ)' açiar için 

Atla rıa mu:ı ilim ve lale IJesi ııi n de sık sık Mersine acıl nuş ) ollaeda n i rısaıı-

gelnıel~rini umarız. larclan ziyade arabaların 

gidrePği kı~ımlara vü~'al 

\'erilmiştir. Bt~rliıule cad
delPr yirmi metre olduğu 
halde buralarda daha ge· 
niş caddt•foı· acılması ar-

• 
zusu sıcak nıemleketlrr 

içiu ~· aulış uiı· tıartıkruir. 

A vruparıın llüyl t~ ~~niş 
caddtl l t~ ri ud e n a nıi isti
ka uwlle 4 giden 4 gelen 
olmak iizrre. :ı kşamları 
saatlerce se kiı dizi oto-
mohil ve sai r vtısa i Li 11 ~i k-
1 i vt\ a kırıı cr ı•c ı i ;;j mahlul· . :"' . ~ 
dur· B ıı i~ uiifus kesafolİ 
nwsP,1 .-ıs ; dir.BuratJaki cad .. 
del.-:r de iki arabanın 

serbes gt'çr.cPği katlar 
bir yerin arahalara tah
sis ve geri ~alacak g~

nişliğin yaya kaldırı 1ula .. 
rrna ih\vr.si lazımdır. 

Ziya Toroğlll 
- Sonu Var -

Mersin İngiliz 
Konsolosluğundarı 

6 Mayıs 1935 pazartesi gü· 
nü Haşmetlu Jngiliz Kralı beşi· 
nci Corc hazretlerinin 25 inci 
cülus senesine tesadüf etmek· 
tedir bu vesile ile bütün ln· 
giliz tabaasına Konsolatomuı· 

da verileçek çay ziyafetine 
saat 15 len 17.30 kadar gel· 
melere bildirilir· 

Mersin İngiliz 
Konsolosu Vekili 

B. J. CATTON 

işler. 

F - Elektrik ve 
Olimpiyakos 

her İstanbulda 
Osmanlıcadan Türkçeye karşılık kılavuzu N. 33 

liirlii muharrik kuvvetler 

istihsalı. 

G-Su ve gaz tesisatı 

işleri. 

H --Telefon, telgraf ve 

emsali işlt~tme işleri. 

1- DenıirJolu ve vapur 
inşası. 

J- ~ Karada nakliyat 

işleri. 

K - Göl ve nehirlerde 
insan • tışya ve hayvan 
nakilleri işleri. 

~I - Eşyanrn istasyon 
antrepo, iskele, limaolar
,ıa yükletilmesi. 

N- ~lalhaa işleri. 

Yurtdaş 

Ülkeni korumak isti· 
yorsan Tayyare Cemi
yetine aza ol. 

lsturılrnl, - Olimpiya
ko~ takınH bu sahah saat 
dokuz buçukla geldi. Ko
nuklar FPnerhahcP- ve 

• 
güueş k uliiplP-ri deltıgP.leri 
laraf11ulaıı karşılaııdı. G~ 

lenlı~r 20 ki~iclir. fclP-rin-
• 

de dört yıl öııce şehrimize 
gelen iiç eski oyunr.u var 
dır. Yarın maç )'apılacak

lt r. 
Birkaç giindenberi çok 

güzel giden lsLa ıı hulun 
havası dün geceden beri 
poyraza çevirdi. Hararet 
derecesi düşlii. Dün ge
cedenberi mütemadi y~ğ
nıur yağmaktadır. 

Oniversite Re~törü Geliyor. 
lstanhul, - Üniv.:rsitP 

rektörii Cemil Cenevreden 
geldi. Cumart~~i akşamı 

Aukaraya gidecektir. Ce 
nıil üniversitenin biidce 
clurumu hakkmıla bakan 
lağı a~·dmlatacak ur. 

lf P.te - ~fal 

Metanet - Pekinlik, her-
ki, direnim, sağlamlık 

MP-lin - Berk, pPkin 
Mc>thetmek - Öğnıek 
~l~lol, usul - Yüntenı, 

usul 
~leva - n~1rmak 

Meveeıiet - Dostluk. 

Mt~ vlid - Doğum yeri ı 

Mev~uk - Doğru, belğin 

~Je Vl - Ölli lll 
.\i P. vta - Öl ii 
ll e vzu - Konu 
~fo vz u n - Ta r l ıh. öle ii 1 Ü . 
Mt\)'Plan, lt•mayiil, ınryl -

Eği l i m 

MP-Jletmflk - Eğilmel\ , 
Meva~i - Oavnr nkmmak 
llevç, mevce - Dalga ~IP ynH·ıwt , ~· üıuiin -
~levcnd - Olan, Yar Yiiııı , uğur 

~l~vc11diyet Varlık ~Jeyu~, rıaümit, rwvmil -
Ademi mevcudiy~l - Yok Umutsuz 

hık MPyyal - Eğgiu 

llevduat, tevdiat - Ko- ~lezak - Damak 
num 
~levhibe - v~rgi 

M~v'idi miil!\kat- llulca~· 

~it~ v'ıza Öğiit 
Mevki - Yet, orun 
~levkii iktidar - Erke 
~1evkif - Durak, uğr~k 
llevknf - Tutak 
~levkul - Devrel, çağhk 

Mezar, kabr. medfen -
KalHr, sirı 

Mt~zhah:ı, salhane - K~s 

ıut•lik, kunara 
nwzhuh - Boğazlannuş 

mPzbulıane - Boğ:izla

nırcaswa 

mezbelt! - Çöplük, siip. 
riintültik 

mezetılmel\ - Ka tnıa k ' 
karışlırıua k 
mezemuu~t (Bak :Zerıı) 
ıu~:1.ktlr - Adı gtıçtırı ' 

ayıııl a n .. 
nwznıum - Cirkiu, kölll . 
mezraa - Ek.-lgt~ 

[;'k' · ··ıııltır UIP Zl'U i\ l - r'• 111, Hl\ 

1 . ı· 9 ./ 
UIPZUll - 1 - ZllJ 1, 1-' 

Cıkırnş 
• ı 

mıntak a - Kıısak, çe'" • 
rt'k manav höl"*" t J, ~ 

ıuiğf ıır - Başlık, ıulg·ı, 
L>ill gP. 

miad - Vakit 
nıiğft>r - Ba~lık, tulg3 

mihman - Konuk 
mihnet - LilP • 
ıuihr - Giiıwş ~ıı~ 

.. k ' 'l"' 
nıik \'a- - OlcP-t, 1 ~' ~ 

J • J(); 

·ı 1' D - 0 
mı atı - ogum , 

ğum~ ıl 

mill~l - Ulus ~, 
• ı·,1!1) 

rı 

. . 
mıngayrı 

kasdin 
kasduı, • 1 tı ~ 

. ·el''' 
• fsltHUI~ 



, 

........._ ____________________ ~ 
Mersin -· _,_ _ .. -~ 

SAYFA: 3 

i l A N Borsa ltlğraff arı 

Piyasası . İçel evkaf Müdürlügünden • • 

lslarıbul 

.~ • 9 ~ ... 

.G n - vD 

---....···«-~-

K.G. K. s. 
11 (t 

ınu k ~ksprtı~ 45 
larıfı 43 
~ ap11 ıııalı 42 
~0'.l• -·t1 Cı parlagı 39 
laıu~ ..... r 

, CJl~lt 1 
\ f'r·li 

2-12,5 
• l) 

Sıı:.:a nı 
1-8 7 ,5 
9 

Pas 1 dl \' ~ 7 50 
Notı 11 ı' 
~ı~, .. 12,5 

· cın11·~ 7 
~ııs 
~ " ~t~IHİ f) 

, tırıı darı 3 
Çehik 7 
!~ı Ç~k ırd~k ıcı 30 
) o· . 

ı. ~~k .... 38 25 
(letfı Vp 

100-99 
Ç:ı \' 
~a·ı(,, 240-230 

h • 
Ulıar 

190 
90 Aı·ıı·ı 

t .\na dol 3 ~5 
,, v r ') 75 ı~· er ı 1 • • w 

rı ıı\: 16 c . 
avdar ., 50 \'•ııı -•• ' ş il lld11ıt" e , r 20 Lira -10 K. 

rı » t!Cıwhi 2iJ Lircı 
' • K hu-- » çu vaJı ~O . 50 

,.gtla) v~..ıi 2 75 
41 tıı 
~· 011 tozu ., O 

ij lııı 
11~afıztnlin\'. 25 50 

l) • -

lı ıki11(!i 23 
~, ., 
~ ı· darı 2 90 
ara 1 .. 
~llltt•r 85-86 

ırd . 
t-ısııcH 

)Ji k 11 ar - (}111•• 
~· 'e' 
y'."ııet - ~JiıınN (f.Kö.) 
'rıv~ı - (.,. ı· &t· Jll ış 
ır-~ıs K 1 .... 

j .. .. a , ., 
l':ı; h 

1 · • f rs cT.Kö.) 
rs' l . 1 . ..., 

~t· rsıg 
'"al ıa. ay - Albay 

i'• ı r·' 
&t· at - Ayına 
ı. .'"fak - Dirsek 
"'' r, ~· 1 

- Beylik 
1"8· 1 

\ •• tt( .. Hakıt 
· 11 ·ar· 
~. ır· - Koııuk 
·lısuk .. ) r 
&ı,· 1 akt ( f.Kö.) 

saı Ö 
~li , ... rnek 

s ctra ~ k 
ı\lisl - Sı ma 
~ı· · hır , ISkab 
~li . - Burgu 

kın - U 
~i·ı yuntu 
Mi, .. Rş, kat. 

ıı ı ·ı 1 lJj. ( - şitlik 
\a •oar c· . 
''•İst· . - .,.ı vı 
•ı illa - (., . . 
:t işv .,ızgıe 

ar ı · '•liv. <lak: minval) 
lı·~~n Ara 

l\'c.r 
~li~a .. Ayıraç 
~liıi çt .. llu y, cioğa 

b" l l .. . 
~ttrııehf!k nuzah (T.Kö.), 

HedP li Sureti 
Sabıkı ıuevkii idaresi 
L. K. 
20 mahmudh·e .. mazbut Düki\an 
20 )) )) mahzen 

100 Nusratİ)'e )) Arsa 
55 ıuahıuudiye )) fiük'k:\11 
7!i mesndiyt~ )) Hane 

J 10 C. Şerif )) lıanH ve 
Dükkan 

12 v.cami arkasında )) Ardiye 

~-

B.~.alem 6/9 
)) 8/5 
)) . ()() 

Yerıi cami ıoı ı 

Aşe hoca 20/ıs 
ırnugribt 16.i7 

y. Cami hila 

mfü~teciri sabıkı 

Tatlıcı Abdülkadir 
Boş (933 de kooperati0 
lıllıisi r m. işgalinde 
müteahhit Fahd 
maliyede ruenıur ihsan 
Abdülvehhap 

Boşdur 

Türk allıımı 939 

isteri in 
Dolar 
Frauk 

Liret 

604: --50 

79 84-63 

12 -06 

9 - 45 - 70 

~.-..--------·--------YENİ M[RSİH 
Nüshası 5 kuruştur 

Türkiye Hariç 
75 c. Şeı·if mülhak mağaza eski cami 7/18 mehnıed O. Hasan 

Abone ı 
Şeraiti için için 

45 )) )) Depo )) 10/4 nwhme huruis Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Pazarhk surelile eski miislt>cirlerine· vt~r;lrneyen yukarda yazıll evkaf akarları 
935 sr.nrsi için ( bir v~ üç ) sene nıftddeıle kiraya verHeCfginden isteklilPrin 
ı l-b-935 (cuuıartesi) giiııii saat ( 15) le Lemir•al akcalaril~ nwrsio evkaf idarf>-

Allı aylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık 100 yoktur 

Günü geçmiş sayılar 20 K. 
sindeki artırma kumsi)Onuııa miiracalar1. 2-5-8 

Tarsus 

I L l N 

Kaymakamhgm~an : 
AJıHtZ ve Karalmcak mevkileriudP. VP 316 tarihin· 

de Tarsusa muha~iretPn g~lmiş ~~ .Hlikurue~ lara!rn-ı 
dan o m~vkilt>rde ıs~an edılen Gırıtlılere verıl~n o5~ 

hektar arHıinin hiç işltınmemiş halen bor halin
d~ huluucluğundan bu kerrt' lrnyeL larafmdaıı tes
hil ve hazine namına tapuya raplarubn sonra o civar

daki isk~n ettirilen seyyar aşayire tevzii lekarriir ey
lenu~sinden tasarruf iddiasmda bulunanlarm 27 Nisan 
935 ten ma,·ıs 15 ne kadar devam Pd~n ttıslJit tu~veti .. . 
ne ellerindeki tapu senedatiyle miirc- caat eylemel~ri 

ilan olunur. 

~f iza ıı - Ölcek . 
mizmar - Düdük 
muabbir - Yoracı 

nıuacciz , mliı'iç - Sır· 
naşık, sık1eı 

nıuaJat - Diişmanlık 

muadde~ - Df'ğişlek 

muaddid (flesab makesi 
kontör) - Sayaç 

nrnadtlil - o~ğişliy4'n 

muadil - Dendeş 

muafiyet - Rağışıkh~ 
nıuahaıe - (~ıktşma 

muahaze eluıek - Çıkış-

mak 
muahede - A11dlaşma 

muahhar .. Sonra 
nıualece - ilaç 
muallak - Dırakılımş , 

tebi ~ Yiik~~k öğretnrnn 

okulası 

muamele -ı · EyJ~nı, 2-

da vranma, hareket, 3- iş, 
al veri 
muanmıa - llilmece 
muanaka - Sarmaşma 

muannid (anud)- lnadcı 
muaraıa - •;ekişnae 

muarefe - Bilişm~, ta-
ruşma 

muareke - Tepeleşme 

muarız - Karşın, karşıter 
muarra - Arı, beri 
muasır , hernzeman -

Çağdaş 

muaual - batıl, işlemez 

nıuaua r - Iurh 
muavaıa - ()ekiş tokuş 

asllla muavenet etnwk - Yar-
nıuclllak ta hıra~mak-Ası- dı·n etmek 

rla bırakıttaıli 

m11a~im, ™Ü4,t>tris - Öğ.1 
l'l 1 lnı~n 

muallhı owktebi • öğ
retuwn okufası 

o~ta m ımllint ru.,lt lehi -
Orta (\ğrPtnwd okulası 

Yukst:k muattim mek -

muavin - Yar, yardımcı 
muavveç - lğri biiğrü, 

eğrik, dolamhaç, eğrim 
muayene - bakı 
muayyen - b~lli 

mmn· yeniv~l - lwlli k . . . 
muazzam - r\rırlıi\al, ulu 

-Sonu Var-

ı 
1 

8 i l i T 
Mırıin Belı~iye Riyasetin~en : 
Gazhan~le~ bitişiğiudrki 520 metro yt•rin Usterme 

güntemt-cindttn başlamak lizre bir yıllığı açık arlır
maya kouulmuşlur . Örıerge •Hiilt>n paha lamdeğ~r 
görülürse ıs Mayıs 935 Cumarte~i giinii saat 15 le 

usterelect,ktir. Kira değpri peşin verilt-cı•ktir. Kira · 
lamak isteyenler yliztlH yeıli buçuk teminatla o güö 
ve saatle BelediyeLle toplanacak ko u isyoa:ı gP-lrfü~le-
rı bilil olunur. 29-5- ıo - ıs 

müdürlüğünden : 
MersiHin mahuıudive malwllesindP. vaki larufları .. 

(sağı yol solu ebu şuş zadP- lbrahim arkası Emine ha-
nesi öuii yol) ile mahdut bir bap hane .Al>clullıamit 
i~en 332 tarihinde vefalil,~ veresP-sine iıılikal edüp \'e
res8den Halice ve Emiue n~ Yahva tescili iein mu-

~ . 
racaat etmi~lerdir. Tapuda kaydı bulunamadığından 
ilan tarihinden on giin sonra keşif ve tahkiki için ma
halline memur gönderilflc•·ktir. Bu yer için tasarruf 
iddia edenler varsa resmi evrallarile daiı·eye müra
caatları veya keşif gÜ!ıÜude gidec~k memura aulal
makırı iltua olunur . 

Ev Eşyası Sergisi 
Ziy;apaşa karşısında 

Akşam Ticaret Mektebi Salonlarında Açılınıştır. 
bir hafta devam edecektir . 

R.İZEDE YAPILAN 
TAM YERLİ MALI 

HEM Y~ZLIK Hem Kışlık 
O D .Aı TAKIMLARI 

X::.0LTU.K.LAR. 
K.AN APEI. .. ER.. 
ŞEZLONGLAR. -f iatlar ~ok f lverişli~ir. lulf en Geliniz 

Sataf yeri: Hlikiım6t caddesinde Sedad Sahir No. 29 

, 
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Nöbetçi Eczane 
Bu Akşam 

il.\ l...K Eczanesidir. 

• • 
SAGLIK 
ECZANESİ 

Mersin Gümrü~ Civann~a~u 
9~r rwvi Eczayi 

tıhbl\'P, Yerli ve Av-. 
rupa uıiisl<Jlız~ralı bu
lunur 

·~=======~· 
••••••••••••• • • 
: Veni Mersin Matbaası : 
• • : mücellithanesi • İ 

: Eskimiş, parçalan- • 

: rııı~, fersude kitupJa- : 
: rıııızı işe )'aramaz de-~ 
.~. ı.. .. ..... ı i y(- atmayımz. uırgun • 
• size lazım olur. Kitap-• 
• 1 d ( ı . . . • • urmızı, e ter· erıııızı, • 

: miicellitha nemize gön-: 
• deriniz. • 
• I • 

• Her nevi kitap ve • 
: defterler şık, zarif me: 
+tin ve ~uJlarıışlı ola- •:•I 
• J. • 1 • • • 
• ral\ cıt enır. + 
• • • • •••••••••••••• 
Yurttaş! 
Yurddaş! 

Onpara harcarken 
bile kimin cebine git
tiğini düşün: 

llilli iktisat ve 
tasarruf cP-mİJPti 

Tay yare ·PiyangOsu· 
Zengin olmak içiri 

Ilüki'onet Caddesinde 

Uğıır gişesins l{oşıınuz 

flem Uğurlu Bilet Alacaksınız llem de 
Size Gişe Sahibi M. Şefik Tarafından 
Hediyeler Takdim Edilecektir. 

Biletler bitmol{ iizeredir 
Almal{ta Acele Edi11iz. 

Remington 
R. • R. 
E E 
1\1.[ ıv.ı: 

İ 1 
N N 

G G 
T T 
o o 
N N 

Dünyanın en güzel ve en sağlan ı Yazı Ma
kinası Fiatları her keseye uygundur. 

3 Model Portatif Çıkarılmıştır 

Acantası : Vilyam H. Rikards • Mersin 
Makinalarınızda yalnız Remington 

Markalı Şeritleri kullanınız. 

ifti'nlmml• 

Doktor Nejad Seyhun 1 
Kulak, Boğaz ve burun hastalıkları ••• 

i MUT .AHASSISI 

Hastalarını saat 15 den sonra Yoğurt pazarında 

Diş Tabibi Bay Bahirin muayenehanesindeki hususi 

•) 

m 
•!• 

dairesinde kabul edeı. 
6 - lf> 1 

imt'ia&IBI 

Mersin· Ticaret ve Zahire Borsası 
5-5-935 Cumartesi güniJ borsa satışları 

Mahn cinsi Nerenin .llahıulu .lıflKT A.Jtl .,, . ŞERAiT Oldutu J[. G. & . 1 •. ·-· -
11~2.50 Koza yağmur g. 360001 Ta nms mağaza hazır 

Arpa Ce) han löOOO Top. V. mayıstaPayas T. 2 40 
,, Kapu dere 100000 3 ;-) f> M. V. yü"l~rırCt>k 

, f Osnıaniye 15000 ') 35 o~maniye v. yiiklı-. .... . 
Buğday Tarsus lf>OOO 2 70 n>. V. bir lrnfla 

• 

. 

T~QK;yE 

l1RA4T 
BANKASı 

i l A N 
inhisarlar ınüdi.irliiğünden; 

1-ldaremiıin bir sene zarfında lstanbul'dan ~t>IP." 
cek ve (Supaları) suretile çıkarılacak olan ve tah" 
nıirrnu 700 ton ıuann)I tiillin, 1400 ton yaprak 
tütiin, 1500 ton miiskiral ve 1400 ton mikıarırıd3 

bulunan levazmı ile tuzdan gayri bihimum nıuh 
ıelif PŞyaııın şö n...rHlöfeı· iskelesindt.ııt çıkarılıutı .... 
sı v~ gP-rek i iskel~d~kı vagorılara, gereks~ o cı
vardak i hangara ve~· a idaren in iskele~ e erı çok 
(50) metre mesafede gfi 'lt~recP.ği ııwhnllt~ göı ii. : 
riilnıt>~İ v•~ hıır·: · ıl ıı ı·:ıh l ıı · a , r,~ıP.t ı l ıw İ~' ' 

(açık e~siltmeğt~) kouuh caktır • . 
2 - (:\çık .-ksihnu~) işi; mayısın 25 iııci Cuuıarl~~ı 

günü saat :4,30 ela inhisarlar idarP-siııtle yapılı1"' 
caktır . 

3 - Tahmin pc)i(,..ıı tul :ır ııa a göı·p nuıvakkal lP.miııif' 
akças ı (:sn) liradır. 

4-Şartıı ·u ıı•· ; lııtıi~ :ıl'l:ıı· iıl.tr t) s nd•·ıı alırıabilır · 
5 7 g-1!_.......-. 

v 
Yoğurt paz rı ı da cadıl.-\t> rwıı r iıcii 11cii kal ı,rŞ 

otla, salon, mulbalt VH sair(:yi uıu lıtı ·vi b ı r claire i~e 
~iL k<alcla üc oda oıulhah H~ helası olan diğ ... ı' bır 
daired~ k ir~lhk tı r. kiı·nla nıa k bı i ve11Jeri11 sahi ~i Oo~" 
tor Aslan Yakuha nıüracaatları ~ 6 ıO 

• 

On Dokuzuncu Tertip Birinci Keşide 
11 mayıs 935 tarihindedir. ffi 

Büyük ikramiye W 

25,000 Liradır . J 
mükdf: 2o,o~~ ,;!::=3 .}!,-

Yeni Mersin Matbaası - Menin 


