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Fırka Viliyet kongresi Hazırhkları Görülüyor. 
iskan Ve Toprak Kanunu 

Bakanhk bir proje hazırladı. ~6üy1lkFırka~ 
Kongresi 

Tarsusta çarşaf, peçe yasağı 
Belediye başkaniyle araınızda görüş farkı yok 

Tarsus Türkiye'de Çarşafların 
Kaldırılması Zaruretini Hükumet istin1lak için yirmişer liralık biı· 

milyon toprak tahvili çıkaracak 
l ANKARA, 16 ( H. M.) - rulabilecektir. Köyleri yapı, ka 
ç İşler Bakanlığı bir iskan ve saba ve şehirlerin plan sınır-

toprak kanuıı lftyihnsı hazırla- h1rı dışında eğreti veya temelli 
~ıştır. Cumhuriyet Türkiyes~- oturum yeri kurulamıyacaktır. 
ın ana kanunları arasında yer Hatta köylerin yurtluk, kasaba 

:lacak ehemmiyette olan bu ve şehirlerin de plan sınırları 
. anun projesine gtSre memle- dışında her nerede olursa ol-
ltette işlemiyen toprakları işle- sun değirmen, hmı,ağıl, kuHibe 
tıecek biı· hale geti rnıek. işle- gibi eğreti veya temelli 1yapı 
~enleri daha verimli yapmak, kurulması valilerin milsaade-
lfli Yen kollara kudretlerinin sine bağlı olncakhr. 
en~ ı-vgunu kul1nnmağa elvere- Müsaadesiz yapı ve çatılar 

~~ topraklar bulmak, mevcut 
ı 0 ları arttırmak, vatan toprak 
~tını daha şen, daha medeni, 
eı\'ha .zengin ve yaşamağa daha 
~rışli bir şekle koymak, hli-

t\l etin vazifesi addolunmuş-
r. 

vali ve kaymakam buyuruğile 
hemen yıktırılacak veya bedel
siz zaptolunacaktır. Çadır altın
da yaşamak valilerin müsaade 
~ine bağlı olacak ve bu şekil

de sürekli yaşamağa müsaade 
ediJmiyecektir. 

Yeni şehirler Tapu 
· )'en~u .proje hükGmlerine göre Bakanlar Heyeti kara-
~ köy, kasaba ve şehirler riyle iskan sahası sayılan 
kanıar Heyeti karariyle ku- 1 - Oerisi 2. ci S ıyir1 t ı -

Ku-..~ıtay başka=m Isparta' da . 
Başkan büyük gösterişlerle karşılandı .. 

11•1ı Fabrikasını ve Fabrikada Açılan 
Daimi Halı Meıherini Gezdiler. 

ISpAR 1'y 8- TA. 15 (A.A) Kurul 
Oi.ı şkanı General Kiizım 
~,rbı beraberlerinde bulunan 
16 te 

1 
birlikte bu gün saat 

~ip 8?8rta'ya geldiler.Kazım 
~ aa 'ltlftyet sınırlaı·ında Ispar 

~.,Y~vla~ı, Vali, Fırka kuman 
leli bl ledıye ve C. H. F. Reis 

ı,_:rındaıı karşılandılar. 
bcıttık rta. kurultay başkanını 
~ebre te~hUrlerle karşıladı. 
()~ll girıhrken askeri kıtalar 
.... Ular ··•unbl ' sporcular ve Halk 
ltl'ltai 1.arn saflar halinde kendi 
~lldi:~~larnışlardır. Başkan 
~l'llı~ı .bekliyen halkla sa 
r._ ~. y kı çalıfma ;•e kazan 
·"- ıı.a:flrna şartları üzerin 
~ikan ;haller yapmışlardır. 
~taa iitr~ruca hUkOnıet kona 
UlllQn~ ~r. Viliycti, Fırka t•k FirkOhğını, Belediyeyi, 

v •kara Is asını ziyaret ettiler. 

h' '•brik Padart~ halı fakrikasını 
'li 8 ki d · ) ili g6?.d·ı aırnt halı meş 

t7ro..ı Ve iti er. Fabrikanın ça 
ftıııı .. d erlemesi ve halıla 

ıt . " lf l'\" tınde ita ..,ıyasaıara satışı il 
•. aa,k hat aldılar 
tetı tlıt an Halk . : 

tinde te «-yının çalışma 
tkıkler yapmı!J 

lar ve Halkevi üyeleriyle has 
bıhallerde bulunmuşlardır. Bu 
Akşam Başkan ve diğer konuk 
lar Belediyede şereflerine ve 
ri)cn ziyafette bulunacaklar 
ilir. · 

Yabancı ve azlık mek 
teblerinde 

İmtihan yoklan1aları 

ANKARA - Bundan bir 
müddet evvel KUltUr Bokanhğı 
tarnfından hazırlanıp mekteb
ıere bildirilen yeni imtihan 
yoklaması hükümlerinin yurtda 
yabancı ye azlık mekteblerin
de de şümulü olup olmadığı 
hakkında selAhiyetter bi.r 1.at 
demiştir ki : 

« Bu talimatnamenin 'heyeti 
umumiyesinin, bu mekteblere 
şiinm ili yoktur. Bunlar kendi
leıine mahsus talimatnameler 
hükümlerine tibi olurlar. An
cak bu mekteblerden çıkmış 
olanlar Üniversiteye girmek 
isterlerse o zaman bizim son 
yaptığım11.: talimtttnamedeki ol 
gunluk imtihandan geçmek 
mecburiyetinde kalacaklardır.» 

9"ayıs içinde 
Toplanacak. 

İlk Defa Duymuş Bir Kasabamızdır 

İçel vilayet kongres de 
bugünlerde yapılacak 

Cumhuriyet Halk Fırkası 

Genel kfttibliği Fırka teşkila
tına gönderdiği bir tebliğde 
Mayısın ilk yarısı içerisinde 
Ankara'da toplnnar.ak Umumi 
Fırka kongresine arzedilecek 
isteklerin ve malOmatın kon
grenin toplanmasından önce 

Cuma günkü sayım11.da Tar
sus Belediye Meclisinin konuş 
tuğu işleri yazarken çarşaf ye 
peçe yasağı takririne de dokun
muş esas itibariyle yasağın o
naylandığını f aknt tatbikatının 
altı ay sonraya bırakıldığını 

işaret ederek bu müddeti çok 
fazla buldıığnmuzu söylemiş
tik . 

Tarsnsun soysal durumunu 
ve Tarsus halkının bu inkilab 
işini ö1.ençle benimsiyecekleri
ni bildiğimizden öturn belediye 
meclisinde ekseriyeti alan ü-

Pırka Genel Katibliğine bildi
rilmesini jstemiştir. ViJAyet 
kurumları bu hazırlıklarla be
raber ayni 1..amanda kongreye 
iştirak edecek murahhaslarını 
da bildireceklerdir. 

. yenin aceb neden tereddlit et. 

Duyduğumu1.a göre İçel fır- 1 

ka vilayet kongresi toplantı 
hazırlıkları görilJmektedir. Bu 
kongrede Merkere bildirilecek 
olan ve nahiyelerden gelen di· 
tekler tesbit edileceği gibi vi
lfiyet heyeti seçimi de yenile
necektir. 

tiklerini de sormuştuk. 
Tarsus Tlirkiyede çarşafla-

rın kaldırılmas.ı zaruretini ~lk 1 
defa duymuş hır kasabadır. iki 
yıl önce çarşaflı kadmların park 
ve saire gibi umumi yerlere 
girmesi yasak olmuştu. Bu iti
barla geçen içtimada verilen 
takririn ancak şubat devresi
nin. son toplantısında konuşul

masını da biraz garib bulmuş
ltık. 

İ Türkiye Hi181iahmer Cemiyeti 

1 

Çalışmasına yeni baştan bir hız veriyor 

Soysal terbiyenin geniıliği bu insani 
kuruma olan bağlılıkla ölçülür. 

HilAliahmer kurumu yurdun 
her bucağında çalışmasına yeni 
bir hıı vermiştir. İnsanlığın 
şefkatinden doğan bu kurum 
En felaketli günlerde yardım 

Elini uzatmakta ve budun şef
katine mUmessil olmaktadır. 

Zengin fakir hiç bir kimıre 
kendisini Hili\liahmerin hima
yesinden uzak sayamaz ve bu
dunun Cemiyete karşı göster· 
diği nlAka nisbetinde yardım 

sahası genişler. 

Harb zamanında kırmızı ay
lı beyaz bayrağını cephelerde 
dalgalandıran hazerde yangın, 
zelzele, kuraklık ve saire gibi 
büyük felAketlerde yardım için 

' l";n ötide koŞfln bu"hiricik ku
ru.n:ıu!Iluzun -belli başlı .gelir 
membaı aza taahhudiyeleridir . 
Bu glln dünyanın bütün f mede
ni uluşlannda Salibahmer a1.a 
ları milyonlara varmaktadır. 

Soysal terbiyenin En vük
sek bir gösterişi olan Hilüliah 
mer ve Salibiahmer teşki1Atıa 
rının genişliAi ve azasının çok 
luğu zamanımızda adeta medeni 
terbiyenin miyarı addedilmek 

tedir . 
Şilphesiz ki Hilnliahmer 

kurumu çalışmasına hız verir 
ken ilk iş 81..nsını çoğaltmak 

yönünden çalışacaktır ki bun 
da dn muvaffak olacağını kat 

_iyetle umabiliriz. 
. 

Ôkonomi Bakanlıfın-
da bir büro ku;uldu. 

ANKARA, t6(Hususi) Eko

nomi Bakanlığında yeni tesisi

ne başlanan konjoktör bürosu 

yakında faaliyete geçecektir . 
Alman konjoktör EnstitUsU Aza 

sından Dr. Epiştayn, bu büro 
hakkında hazırladı~ı Raporu 
Ökonomi Bakanına vermiştir. 
BUro memleketin Ekonomik 
rakamlarını, mevcud ticaret, 
sanayi, işçilik faaliyetini ted· 
kik edecek ve iş hareketlerinin 
sebeblerini araştıracaktır. Büro 
şefliğine Merkez Bankası şef-

lerinden Şefik tayin edilmiştir. 

Dün ç.arşaf ve peçe gibi ge
ri kılıktan Tarsus'u kurtarmak 
için hUyiik gayretler sarfetti-
ğini yakmdan hildiğimiz değor 
Ji Belediye başkam Muvaffak 
Uygur'dnn bir tavzih aldık. Gö
riişlerimizde bir fark yoktur. 
Ynsağm neclen altı ay sonra 
tatlıik edileceğini izah ederek 
lıiıi aydınlatan hu tavzihi ay
nen yazıyoruz : 
YENİ MERSİN GAZETESİ 

MÜDÜRİYETİNE 
Ga1.etenizin 15 Şubat 935 

tarih ve 2010 No. lu nüshasın
da (Acep neden tereddUt etti· 
leı·) başlığı altındaki yazınızı 
okudum. Görüsünü1.de isabet 
yoktur. • 

1- Peçe ve çarşaf yasağı 
bundan evvel ortaya atılmış ve 
lm toplantıya kalmıştır. Bele
diye meclislerinin ne suretle 
çalışacağı hakkındaki nizam
namede gtSrUşeceği her işi mec-
lisler dahili encümenlere verir. 
Onlar şehrin ve hemşerilerin 

vaziyetine Ye knnunlar ahka
mına göre tetkik ve bir müta· 
Jea ile mec.lise iade eder. Ru 
işte bu şekilde yapılmış, ve 
buna memur edilen Encümen 
icnb eden tetkikatını yaptıktmı 
s0nra dosya mer.lise verilmiş-

tir. Napolyonun o zamana göre 
uydurduğu ve ortaya attığı fi· 
kir bu günün i~lerinde kabili 
tatbik değildir. 

Peçe, çarşafla beraber er-
keklerin şehir hududu dahilin· 
de gecelikle, karadon ve şal
varla gezmeleri belediye ya
sakları içerisine alınmıştır. Pe
çenin 15 gün sonra, çarşaf ve 
diğerleri hakkında altı ay son· 
ra ceza tatbikatına geçilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Bu kararla çarşafını ve pe· 
Çf\Sini çıkarmak isteyen hem
şerilerimizi hundan men etmek 
manası çıkarılamaz. Ceza tat
bikatının altı ay sonra yapıl· 
ması da iktisadi sebepler dola
yisile olduğu söz söyliyenlerin 
ifadelerinden anlaşılmış ve be-
lediye meclisi ekseriyeti bunu 
muvafık bulmuştur . 

Tarsus belediye meclisi ye-
nilik ve onun icabalını takdir 
eden kimselerden mürekkep
tir. Yaptığı işlerde geri dön
memek ve iyi yapmak gayesin-
dedir. Binaenaleyh gazetenizin 
yazdığı şekilde ne düşünen var, 
ve ne de geri kalmak istiyen. 

Matbuat kanununun mad
dei mahsusası mucibince bn 
tavzihin aynı sütunda neşrini 
rica ederim. 

R. REISl 
!\I. Uygur 



YENi ı s ŞURAT 1935 P :\ ZARTE •. f 

Adana - Mamure 
Otoraylar işlemeğe başladı 

tıfersin ile Adana arasındaki yolcu çoklutu 
yüzünden trenler arttırılacak • 

()..-v lt1 l (),_.nıiryolları i
darP incta 10 .. nhal cuma 

~ 

giiııli ndt~ rılwf'i .\d rı ıın il.-

c )snıaıı i ye ~ ır~ı~ırnta lo&oro~ 

lal' i~lt•tilme~·~ haşh111u11~ 

' 11' . 

Si ıı u 1 ilik a \'ti a iki ot o· . . 
ra' ıııt~ vcut huluıımakıa 

ol 11 h 'olcıı m i kıht1·1 :ı~-. 
~a d ~1fJ H~ azami 50 )İ • 
lı u ld uğu ı. a k d i r•dt~ hu ular· 

lııı i~ LıJ syon l a ı· araswda 
gidi h gP- l tı e.- k ve yolt~ıı 

ıııiktan dalıa fazla olur~:ı 
makinah ''<H.?<Jnlar isleti-..., . 
lt•cnklir . . \liicliiriyet lJu iki 

oloravdau ha~ka vakınlarrl<t ., . . 
da lıa iki laue getiren~k 

hu eforlertı koşacaktır. 

Otora~· hırdau Lilet iicrr.t 
lt • rirıde hir fark olmayuh 
otomoıirislerılc~ olıln~u 

gi lı idi, .. 

Ctı nulı tl~mir \' Olları ., 
işl~tm~ mfüHirlligünün de 
irtihal peyadah ve JOlcu-

Seyhan taştı. 
Sular iki yerden sed
leri yardı ve araziyif 

hafif su altında 
bıraktı. 

Adana, (Tiir~ SHzii) 
~on g ii ral e ı·tl P. .. ~en il ık 
dcııiz )'eli sagumr getit·tli 
O erek hu gerekse lJu y tiz 
df'lı dağlarda f! riyfm kar 
lar s~vlaarım ve ona dii -

"'' 
~ iilcu t;ay ;ve th~ releriu 

~ll)'\lllt) artırmasuulan s~y 

harı ırmağı oldukça )' lİk

~e luı i~ l iı'. 
0 :1.1 yıl ırui 11 hii y ii k 

~r. hle y ık ılahta ~onradau 

yapılnuş ı•ları )' arbaşmda
ki st>ddi ve niinıuue çif-
liği ile llavutlu bucağı l 
ara. ıntlaki yr.l'i yıkmış 1 
vt~ cİ\'ar111d~k i :ır:.ıiyi Jaa _ 
fı fç,.. k :ıplH ftıı ltJ ' • Irmak 
~~P ı ı. r u ı l h İ t'I\ in vP. rna· 
la7 \et·ler de su nltmda 

+ 

kal ırnşıır. Vapıla11 lctki-
katl~ hic hir zal'ar olma-

• 
d ığı gllriil ıııiişt ii r. 

Te1.-fon hatlarında bazı 

hozukluklur olcluğundan 

Cevh~nm da taşıb taşma .. • 

l :ırın Topl'ak ~nlf!de fazla 
lu· ~ lt-nıenıPl••ri iciu ·Otora\· . ., 

J ;ı r i~ l e lf>C••k f ,..,.; ha her :t-

l111111ıst11·. 
• 

Siuıdilik hu ororav SP.-
~ . 

fı·deri laıı~iuı ı ·clilinc•·ve . 
~adar lacr pazar glinü ~a
ha fılaı·ı .\da ııacla n ı\lrmu· 

r·tlya saat 10,20 ele hare
k.t·l t'dt'n trNılc~ gidt1Ct~k 
yolcular Toprakkal~de hiç 
lw~ lem(•thm ak larma su
,., t i ~ le Dört yol ve l,a yasa 
w~ sah güul~ri dP. Payas 
\' t~ Dnrtyoldan hareket 
PdacHkler, yiıw Toprakka 
ledH hckl~medt>u' ak.tarma .. 
su retİ\· IH Achuıa va \'e ora. . .. 
dun tla ~)ersi ne kacla r gi. 
d~crklerdir. 

Adana ile .\ler~in ara -
sıuda her, gün işlemekte 
ol:uı treult•r, luılk lU razla 
isltıği k a rşısuula yetişme· ı 
diğindt~n 15 ~layı~ 935 

de11 itibaren artırılacaktır 

Ziraat Bakanlıtının 
Bütçesi. 1 

Ankara, - Ziraat lla· 
kuullğı 1935 - l !136 lJiil
ÇP-Sini h~zıl'lıyarak Başlı'*-

kaultğ<t surıuıu~ ayrıca 
~lali\ e ha~ :\ıılığmu da bil .. 
diru;İ!ıiliı'. Biilcm•iu auah .. . . 
lan lıak k ııuhı hugiiralerde 
Bakan ı\lulıli~iu Bas 

• 
l•a~ant'I i1.ahaL verm~sı 

muhtemeldir. 

Metr Sa/em davaaı • 
A nk:ı r:ı. -- fıecenlerde .. 

kısnwn 1ıtörüler~k talik 
~<lif mi~ olan llt'tr Sal~uı • 
rl ~n asma ujd,: muhak~ıneyt> 
şuhAtuı ·23 iiııde .\ulrnra 
ceıa mahkPmt>siude de. 
va m olun:\cak tır. 
dığrnH dair esdsh bir rua
h)mat alınamanuştır. 

Ka1.alarda ,1;ı n~ kadar 
yağmur y»@.tığı helli cte
~ildir. 

Geç vakıtta aldığmuz 
fiir haberde Ceyhan ır
mağuun. da evvelki gün 
a~ce vükseldiği ve fakat 
~ ., 

~lrafında bir zarar )'ap-
ma.ian alçaldığı bildiril
miştir. 

n1uıni meclis 
seçimi bozuldu. 
İntihap, gününden 

evvel yapılmış ! 

Ödemiş umumi vila~· et 
nu·clis azalıkları için ~· a

pılan SPÇimde bir ~·anltş
hk yapılmıştır. 

Savlav secimi ile u-., . 
mıımi vilftvet nwclis aza _ 

• 
larmm bir glinde ~eçim-

lt>rinin ~·apllması doğru 

gfiriilruemiş ve bu yolda 
talimat vt'rilmişti . Üde
ruiste hu talimat ftÖZönün • 
de tululnuyarak cuıuil 

giinii h~r ; iki seçim bir 
arada yapılırnştır. 

Fırka talimatma aykırı 
yapılan bu seçimi stıçi

lenler de disiplin bakmun. 
dan doğru bulmanuşlc1r, 

istif alarım vermişlerdir • 
İotihab \'tmileneceklir. ., 

Bu hususta C. H . F. 
lznıir vih\vet idare hey•~ li 

" 
haşkam Yozğat Sa)· la"ı 

Avni Ooguu şu teh -
liği ne~retmiştir : 

"ÖdHnaiste umumi mec • 
lis secimi cuma gnuii 

" 
yupılnu~lı. Ödemişin ~· irmi 
,·irrui hes saatlik uzak .. . 
kiiJlerde11 gelen ikiuci 
secıueuleri heklelmeıuek • 
ıçın gene kendilerinin 
istek ve dilekleriyle s~

dmin hir giirı ünce ~dm-• 
masnu Fırka •~~kilat11uız 

uyğun bulmadı. 

Ödemişten umunıi mec 
lise SPCilen 1ttllÜll rırkalı 

• 
arkadaşlar yetlekh~ riylt~ 

beraber ,Jisiı•liru-! bağlı 

lı~m yii~sek hir örru~ğiııi 

'6tÖ~termek iizere istifa tll

mişlertlir. Ödemişte uıuu
rui meclis StlCİmİ höyltıce 

• 
veııileumiş olacaktır. Se. 
.cim kudretini kendinde 
• 
bulanlara alt1n açıln11ş 

hulurıu~ or. 
::--

Darphane müdiiriine. 
direlltif ler ıterildi! 

:\r;kara, - Darphane 
miidürfı Fuad hugiin-· 
lerde işini bitirerek lstan
bula dönecektir. Bay Fn
ada, yeniden basılacak 

nikel beş on, bir kuruş-

iskaıı ve toprak kaı1u1111 
- Birfoci sayfadan artın -

yel'l~rd~ toprak iizf1rindP. 
lrnk almak ıaru ifp, ve 
t~puda yazılı nıiktaı· iiıP

ri ıule icld i a olu na hi lt·c,1 ~lir· 
Tapuda )'azılau diiııiiuılt·r 

nıUlP-her olacaktır. Ya ui 
eline.le 100 dfüılinıliik 

bir lapn~u huluııa11 ~· urd. 

daş bn~iin misliıH~ (H~k 

çok rastla nıhµı ~i hi 200 
dfüıiiıu araziyt~ saiıip ola 
n11yacaklır. Tcıpusuaıu lop 
raklar ve ı.apu arlıklcır1 

clevlete ait olac(jklır. Ta
pusuz topra kfo r iizerirıd~ 
de\·lelte11 haşkt1 k irn~e 
hak ve miilk iyeı itldiasm 
da bulu nmı yaeakı 11·. 

Kas;f ha v~ ş~hir phln 
hudutları ve köylrriu yurt 
y~rleri dışrntla şehir ka
saba \ ' P. ~ÖY. halkına yal 
111z i ut ifa icin tahsis e-• 
dilmiş topraklar dahiliu-

d~ hlikt)mel hu tahsisi d.,. 

ği~ti rmek hak krna her 1 

vakıt malik olaca~tır. ı 

Tapusuz olup vt~rgide 

:yazdı tohraklar vergiyi 
verPn tarafmdau bizzat 
istenmekte i~e ıapu~t.1ı • 
topraklar gibi muamele 
~firecektir. Valilt•r, şehir, 
kasa l>a ••e kUy halkuıa 

ha•'. hahctı. ZO\'liulik in-
~· . ... 

cirlik \'t~ t~ nasah meynı-

lık yapmak lizere haziıır-

vtl aiti verlerde tapu ar-.. . 
ııklarrndan i~kan hududu 
iciııde yarım bedel ile ve . . 
yirmi yıl ruiidcletle borç 

ile yer ayırıp dağıtabiltı

cek ve nıuanwle~ i lapyy .• 

luklarl(j 011 r~•ralık v~ gii. 

müş yirnıi ht-ş kuruşluk . 

lar hakkmda direktifler 

H!f i 1 nu~ k ted i r. Oa rphane 
bu parCJları hasmuk yo 
luııda hazırllklarmı ikmal 

edi11ee henıe11 ha~ma~·a 

lıaşh) aca k tı r. 

Du.giin tlarplıanetl~ ba
sılmakta olan gümüş pa
ralarrn ilk parli~i dört 
milyon lirahklır. Bu parti 
tamamen basıldıktan sonra 
darphane diğer nikt·I pa
ralaı' ı basmaya başhya

caktır. Onun için bu ça
hşma!ar arttırılacaktır. 

h~ ·;I~ nıeak tır. Solar al .. :, . 
tırılla kallp 10 yıl içincl~ 

kurutulouynn topraklar 
dtı\· let~ gt-çect!klir. 

Su basmasına karıı· 
ValilPler d~rfl, çay ve 

ırmakhrrn taşnwsiyle su 
~ıltınıla kalan toprakları 

kurulup işleluıeğe ve Sll' 

ların kasa ha, şehir ve köy
lt~ ri ha~masına nwydan 
VP.rmh·t><!ek redhirler :ıl

nı<tk. icin 15 yaşından 
• 

\ ' U karı Vt' 65 ~·aşmdau .. 
asa~ı hiitiirt erkekleri . .. 
vasıtalarivle heraker {}a-. 
lıştırrııaAa salahiJP.lli oli•· 
caklarchr. 

iki hin dönümden arll~ 
ciftlikleri ve hliyiik top-• 
ı·akları Ye sahipleri tara-
rafrntlan işl~nmiyeıi VP-Y9 

başımfa bulunarak eksill ... 
mi \'en 2 bin cJHuün•deO 
az .. toprakları y:ıpılariyle 
birlikte hiikıimel ttasbil 

• I' edilecek kıymell~r üz~rır 
deu ve mukabilinde yiiı
ahı faizli toprak tuhvi~İ 
\·ererek istimlak etıueğı 
salahiyetli olacaktır. 

HiikumP.t istimlak içirı~ 
eıa cok 20 vıltl" ôtteuıue . . 

f . ı · \'(l frzere \'iİZde altı aız ı 

virmis;,r lir:-. kıvm~tinclr. 
bir mlh·ou ddetİe kaıtıır 
toprak. tahvili çıkarabi ' 

lecektir. 

Ufak, husu i iclareı~r.~~ 
1 . ı · - r htl heled ive er· ı ve < ıge , 

,.. 1 . 1 oı·uı' a.i şa tııs ara au ~ t~' 
ciftli lder v~ topraklar ' 
· ı 0 11 
ııiiuıler ue olursa o 5 ~ 

:aprak talı vili \' eriluıt' 
surt~lİ\' le hiHuimet taf'l

1
.' 

w • • lJI' 
fmılau ıstımhlk oluna 
IPcektir. ,,, 

istimlak edılecek ıo ,, 
. k k ·rll~ raklara v~rılı~c.-. · ıJ 

99 
lı1r 1914 } ıli vergı ~o:~~ 
tapu kıymetinin .d~rl h•' 
olacaktır . Bu nuktar 

10 
giiuk ii kıynH"tinden f3"'.,, 

.. k .. ~ı\ 
göriilürst~ bugun u ;1~ 
met iizt•rin<lerı DJl1 3111 

yapılCJcakllr. • sif•" 
• .\y11i kanun pr0Jt1. ıoP' 

göre ileride hüKOıuel fı, 
· ıe 11

" rak ve iskAn işlerıy 
1
[jt] 

. b 
raşmuk üz~re tJır alıi' 
bankası kurmağa sal 
)'elli olacaktır. 
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6 Ayhk ondülasyon Panama kanah Mersin 
Piyasası Aınerikaı1 Emperyalizminiıı 

n1iistal1kem bir kalasıdır 
-.. ...... ~. 

K. 
4fi 

45 
44 
42 

s. 
~ ••• < 

Pamuk ~1ı.~pı·~" 
"Prostor,, dan 

Ytllık, Panama karıa-
:11•tla11 30,000,000 ton ıi hi · 
oluk 6000 va fHı r "' cı•r . 1\ :-, • 
anal m111tak.ası :\ m ·ri -

kan vilayetidir v~ burada 
ı 4,eoo HWUhlr IHP.VCUtldur ı 

Fakaı, yalmı bu kaclar 
ou 9 • 

Krisıo\ ol'un H7. öl•·sin
de atla~ ok' a rıu~u ~ ıvı -
~liaıl~ Fran~rilcl Am:-'rık.,:111 
e1ıta bulunur . Or<ıclaki 

lijzlHrce hih·iik lıangarlar 
hi1alerce en. ;ağır harp u
~oludur: 

Ve bu giizel k Urf ezha 
!P.risi~ıtl~, sakh bir y~rde 

1.nerıkan deniz altı ge- ı' 
••uı~ . b 1 b rı u umır. v .. g .. n .. , 
ll husus.tak i uizama mu-· 

Vıtfı ı 
•~ olrul\·ara~ oiiı~I tt· . ' Z-0 • 

1••tlistatt c.~viıi, palıııh·· 
;Aactara aı asııuta kızıl ;şak 
a' MôllP.r gibi acunun ~" 1 

Aır toı,ları avım l>··llıA -
ın-,kteclir 

• 
.\ıuerikalılar bültin bıı 

lenıiz .. 1 . ' 1 
l guze verlerı yal-

llıı ins· . . . 
ti aıuyelln menfaalı 1 

S~ruua yapmaıhlar! Hayır! 
il~ıu, bih· I~ tliisıi11üb sarı 
.......... • • f -·-·--
Ereğli' ele 

/:': tetkikat yapan 
'Qnaızlar döndüler 
:------__. 

f 
hnaııhul - Eı·• ii(ı li-

h&rı . " . 
da 1 ıle löuıiir lıavz<1s111-
l'ik )apahu~ak ~,iiyük elekl
" • 8~11•lraluu yapmak icin 
111~dıy . • 
lifi e bakarılığwa h~k-
\V erde bulunmuş olan 

•ekers 'I l J. . 
Q' .ı t! roılo il~ ıne "'"ker .. .. lıar<t 1 ınudurleri nden Hic 
\'a s Er+-ğli limana ilP- 1 
• ı•ac ki ~•••da a arı santral hak-
'hak .. lNkikaua bulun· 
•hişle;~~re Erğli ~·~ git -

ft.ieha;ı t .. dGnn _ ' s c un Ereğlideu 
ın~:Şler ve diin ak~am 
1a1.ıı..ı. .. ere}·.- de va m el -

.. ~~ tazer ı 
•••iş""'itir e Ankaraya git-

ŞirkP.t •.. 
"e~lld · umme~silleri E· 
...... , e r .. nni tetkikat yap" 

'i ar ve 1 .. ı. Püe k ' uı~tım~te ya-
a ları I" '••si· ıua ı l~lk ika tı o 
arıoı t .. 

lopıa t un ŞPhriruizdP. 
1 ••arak erdir lesbit etmiş. 

• 

ma~·ıo!. Dnrada Ohlar, Ö)' - · · · 

iP- H~kPri kuvv~ıltır lt•sis j iaıu~ 
t> l ıu iş h· r ı li r ld , a c , h , ~ .. ,. K : ı p 11 nı :ı l ı 
\tİY.İİ ı HIP lt .ı ~k .ı hil' , ,. , 1 ft~ K•''f.ilf°J parla,ğı . . . 
clalaa hö)le lJu· l~rwsi var ldn · :ı~itli 
mıdır, hilmiyornz 1 \ 'erli ., 

Parıanıa kaııalı mmla- ~ 
1

. 11.sa111 

kası korkunç bir kalaya F;ısul va 
çevrilnıişdir!. Wrl.-şik dev Noltıı; 
lellel' J3ltıız bu kaııal \ 'H-

1 ~!.-rc•inw~ 
sılasilt> clir ki, g:vp ilin- K ııs , ,·uıi 
tlasl'' rıııaı v·~ orta :\ nwri- • · Kuru ıları 
~3\' ı hu ,•ru k ları ~ lı ııı<hı 
tutahilnı~kdeılirh~r . Ç•·ltii.. 

Vt> gerıe ~·alıı11. hu miiL- Yulaf Çukurova 
his boubaı·duruarı ocak- ., Aııatlol 

• • 1 

larilele müc~hluaz, zırhlı Acı ~~kırtlt>k ic;.i 

k~nal mwtak:.siledir ki , Toz ~ek•~r 
gt>I cek harpde hii)Ük Ok- l\alıv~ 
\'anus iizP-rin~ bu,·ru~luk Çay 
ka11atlı111 L .. mamP.~a uzat- 1 Kala~ 

B:;har •ua~a haıırla rtmak La.fır. 
I' k ·Öt.I·•, fHııtaııı:ı kc.ı ·! .\ rpa \11:11tol 

nah hu ~iin hir barış ka- , )) \ P.di 
nah olmaktan zi)·adt~, .\- . Piı·iıı~ 
nwri~an Emp••rntliımiıı 1 

Kara hiilıt>r 
. ' asr11a111 ~u nıod~rn tec- 1 NisHdır 

hizalıl~ uıiicehhez uılis · l l1ı~ır tları 
lahkem bir kalasıdır. Çavdar 

i L l N 

f>O 
2-87 ,f> 

2 °6 2,5 
ı '> ~ 

l "' :-> 

9 
4 

6 
4 

7 

38 

50 

25 
75 

25 
L00-99 

240-~HO 

ı 90 
90 

;s 

;{ 

2f> 

17 75 
~5-86 

16 
2 
•) -

75 
75 

Tarsııs Elektirik Şirketi idare 
Heyetinden ; 

Elt'ktrik Şirk.-tinin 934 SP.UP,Sİ sorıuna aıl umumi 
ıopla11uıa Rnıuanwi miizakPratı : 
1- lıl;ır~ lltı~P-liuin 934 SP11t·si mesai iıahrıanH'Sİ, 
2 Şif'IH·li11 934 "P-rt ... ~İ plauçosunun lt'lkik Vt' ıa~cliki 

3 935 S··r1t•sirıi11 w~lir VP. 111asarifinirı karşılaşlırı-
lup lıiitlç .. sıui11 lasclik ve kabulü, 

Elt~~trik Şi "ketinin 934 plançosunun vt~ 935 sr.nesi 
bütlc.-sinin Lasclik ve kahulii icin He\'eli umumİ\•erıin . . .. .. 
2 ~larl 935 Curııarlesi gii_nii saal 14 te Şirket ller-
keziu~ toplaııruaları ilan olunur. , _ 4 

1 l l N 
Tarkofis Mersin Şubesinden : 

A nk:lra v~ lsla uhu I 1'iirkofisl~ri neft• teşhir edilip 
bu kerr~ şf)hrimize görıderiJmiş oları yaş nw~·va am
balaj ıaiimunel~ri 16 - 2 - 35 den itihar~n Tiirkofis 
.ltrsin Şubesinde trşhir ~dilecP-klir. Al:\kadar tiiccar 
ve müstahsil bu niiunt11t!leri her giin Tiirkofo~ daire -
sinde görebilirler . 3-3 

i l A N 
Mersin Belediye başlıanlıfından t 
IJelediy~e~ satın almacak olan ve orJulanan de· 

~tır·i :i40 lira 50 kuruş olan Baktiryoloji ede vatı acık 
olarak eksihmeye konulnmşlur. 25 - 2 - 935 Pazart~si 
f(iİnü ~aal on lwşl~ Rdedİ)'e dairesirul~ ihale edil~
cektir lst.-gi olanlar )'iizd.- 7,5 nisbeıirulf~ l•Hninat pa
rası ile ihale giınü Beledi~· ed~ toplanacak komİS)OIHJ 

müracaat eylemeleri ilAn olunur. s - 13-JS- 2ı 

Asri berberler saloı1u açıldı 

Bir ıuiiclılel evel hil~isini artırm;.ak vn ihlisas sa-
• 

hihi olmak iizre İslanbula :ıidPn BPrher Ali ~)ersine . 
dünmüştür . 

Tarınımı~ Lrnı·ber salorılarıru.ht çalışan ve cilt miiLe
hassıslarındaıı ders alan sanatkar Kallm ve Erkek l.wı·
lwrliği üzerinde en son u~nllarla t:ııhikal glirınii~ ve 
nwklflplen birinci tlerecı ·cle dıploma alıuı -ı lır . 

Asri Berberler 

Salonunda alı

nan iki poz 

Salonda yapılan işler : 

Şimdi Kışla 

caddesinde 26 -

27 No . . .\sri hPr

lıer saloı"' 11 n 
Feuniıı eıı son 

· i<•acllarırıdarı E 
!ektirildi Elek-
lirik~i z bir cok • 
a l..ılerle leda iz 
r.tmiş v · çalış-

ma y ı lm~I auuş -
lı r 

Elektri~li Elt·ktriksiz Ouıltila~yoıı saçtaki kepek
lerin vt• ,\ iiz kın~ıklarırıırı i ıalP.!'iİ, . ac dökiiluu~sinin 

öııiiııiiıı ulınnınsı, ~Jiıa rıplt• yani maLi
0

11e. iz vt~ maşa. 
sız yaıı kalt•uı i iiıP-riıw su ilt- sacla1·1111 Oudiilesi 

~ , 
maşa il t~ Orıdiil t:\ Kı.clın v~ Erkek sinıaya oöre forma .. ;ı, 

v~ruwk V .. ..;. .. Omlul•~ makiıu•si~ le ist~11ile11 Forma 
Vt·rilir. Ornliilasyoıı Pn az allı ay ic;io garautidir. 

Kaıl111 v tı Erk tı klPr için ayrı salonlar lc~sis ediluıis. 

tir. Asri PtH'ttk~\r ~aloııı,rı~ hir defa 11l1romak biilii·,, 
~ ' 

iıltliaları i s lı a ta k:Hidir . 

I l 1 H 
Mersin belediye başkanlığından: 

Or:ıııla naıı 

hir senf'lik kira deiierı .. Cinsi 
~ ilirke cadllesi t 2 lıi ı·a 

ıııtıl'ahlı : ıı ii..;tiiııd t- ve makarna 
fa br·i k :ısı yak rrı ırıda 

Diikkt)ıı No: 70 Hal ılH 150 lira 

BeJ .. di~e enıhtkirnft•ıı ~· ukarıda cin~ ve mevkii ve 
oraıılanaıı kira dPğeri ~· azılı cliikkarı ilt~ arsa Mayıs 

935 a~· ı ~oııuna katlar kirayl• verilmek iizere acık ar-
tırmaya konulmıı tur • 

: Kir·alaunık. i~livenleciu viizcle vecli . hncnk teminat .. . . " . . . 
ile 19 -2 935 Sa lı gfırıü saul ı5 dıı . Hnledi)· t·~de lop .. 

laırncak kouıisvona mlirac.ıatlarr ilaiı· -Olurıitr. · · / . 
3 - 8 - 13 - 18 

1 l A N 
LarnHca O:;nınoh Bauk~ısmdarı namımıza nhrımış 

1177'J/28138 numaralı ve 35 islr.diu 2 şilinlik ceki 
kaylwuik hulanl;ırın getirme ·ini reca ederiz. Geti.rtın 
memnun edilecekdir 

Ömer Vasfi & Osman Enver 

• 
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2 ve 20 ~omprimelik ambalaı lard;:ı 

bulunur 

,_ 

Nöbetçi Eczane 
Bu A/,fam 

t~tık . 1111t l Eczaıı..-~itlır. 

·~======~· 
SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrü~ Civanndad1r ' 
11~,. rıf-'vi Eczavi . 

ııhhıy ... , Y t>di ,. ~ Av

rnpa mlist<alız~ralı hu
lurıu r . 

~======~· 
•••••••••••••• • • ı 
; Yeni Mersin Matbaası : 1 

• • : mücellithanesi : 

Sal11111 Sabıı11a l1eı1zer fakat l1er sab11n bir 

oln1az Sab1111 alclığıııızda: evela, 

-------1-
Sabuncu zade Kaclri 

markasın:ı dikkat 

Sabuncu zade kADRI 

markcuına dikkat 

1 

Tl:.!J C2 K iYE 

ZiRAAT 
~-..BANKA 1 

. . ~'-{; / 

Soba Almadan Evel 
'< ılınc Kamil ve mah-, 

tamları ticar.ethanesin -

den arayınız . 

Bu Markalı Sabunları Her 
Yerde Arayınız 

1 Y . G . d. . ~: enı etır ıgı 

Hallıımı%a her şeyden eve/ sıhhatını diJıünmek ıayesile bu 

ere Fabrikamızda hali• yemeklik Zeytin yafmi:lan yapılan 

A•CU ZADE KADRi markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmııtır 

SABUNUU ZADE KADRi Markah sahtrnlar IALK (Toprak ) 
ve Silikat ~ihi bilumum zartlrh" ve yakıcı maddelerden aridir 

SABUNCU ZADE IAOI Mlkılı Sıbunlır cil~ı Yumuııklık, letafet ıırir çünkü hilııizdir 

1 
Yerli, Belçika, Fransız 

malları sob<lları CJe f iat· 

ları görünüz. 
68 ~() 

1 

~ ze~e .bayii Havcı FPlımi t•f.-ntliye miiraccıal 
{!gettrnız. 

miliitl@!f mllmilm!lmllmıf mHfj!f~@!f-- - ... .... ------ ---------~ 
Yeni Mersin .Jlu tb<.: ası - er&iıl 


