
. -

M. l~UAD 
Sah'b ı ve Yazı fş1eri Mildiirii 

No. 2o14 

-
' ·' 

. . 

20 
ŞUBAT 

Çarşamba 

1935 

. '"'"=--=-Fiyatı 5 Kuruş G-Ü~DELİK GAZETE T. T. 24 Temmuz 19~8 

Ff uhani Kıhklar 13 Haziranda Temamen kalkacak. 
,_.illet mekteblerinden vesika
sı olmıyanlar iş gör~miyecek 
l'alirnatnamenin eheınmiyetle tatbikine geçiJdi 

- - ------
~Qarif Müdürlüğü Dört Dershane Açdı. 

Her Yurdlu Bu Dershanelere Gidebilir. 
leb Vi.ıayetinıizde Millet Mek
eh lerı ~alimatnamesinin bütün 
t..·ernrnı yetle tatbikine geçil
·•ııştir 

illa Bu t.alimatnamenin 45 inci 
botddesı gereğince bilfiistisna 
lıeıtın. devlet müesseseleri_nde 
ıı .. edıyelerde Gümrük ve Inhi "qr . 
O ıdarelerinde Bankalarda 
evı ' ' 

\'e ~t Demir Yolları işletme 
ıartrnaıı idarelerinde fabrika 
lllr da daimi memurJarla hamal 
<İai .. hil olduğu halde biltün 
de lllı Ve muvakkat müstah- Millet mektebleri genel ktitibi Maarif 
\'e:lerin Millet Mekteblerinden l\101nrnnınz Nnhict Cemal Toker 

l'a&fl~a almadıkı;a istihdamJarı lerin çalışmasına miisaade e-
hr. dilmiyeceği gibi lalimatname-

"eı~u ~~ddey~ dnynnarnk ev- nin 68 inci maddesi ahkamına 
~tı b g.un Vıliiyet Mnkamm- göre cezalandırılncaklardır. 
'-t Utün nıüesseseJere tebli- Maarif MUdiirlüğil Gazi Pn· 
l~tı Yapılarak hu madde ~umu- şa mektebinde Kadın ve Erkek 
~'f'le dahil vesika almam;ş olan- Necati Bey Mektebinde Erkek~ 
kı.ııı11 "adlarının derhal UJus 0 • Çaııkaya'da Kadm olmak il7.ere 
'%ı~1 genel kfitibliğine(Maarif dört dershane açmıştır. 
~itti rlüğü~ bildirihnesi isten- Okuyup yazma bilmiyen 
ıçitıd:· 1'a~ın Edilen milddet I her Yurdlu bu dershanelere 

Vesıka alınıyan kimse- de\1aın edebilecektir. 

liarb Tehlikesi Yok Gibi 
l:t <\tin~ Sefirimiz Çaldaris'le Görüştü 
~lıarlar Gayemiz Komşularımızla ıyi 

Gecinmek Ve Dostluk 
8afları~ı Koparmamaktır. Diyor 

1 <'\tirıa'd 
elin .. b· an İstanbul gazete-

ç ıJct· . 1 ae ırıliyor : 

~1l'ıtı ~~ikan Çaldaris Yunanis 
d llllltın ga.r hududundaki tah 
~li be~ daır gazetecilere ver

bııeCek ."atta sulhu ihlal ede-
~ll\lldılJhıç bir endişe mevcud 

l'b Sa nı ve Umum Erkanı-
tanlltın Şkanı Knteniodis'in be-
gu 8 hay llu 86 ret etmekte oldu-
lelliOd,· Ylenıişti r. General Ka
~ ll- 18 liarb' 
~ ~<>ndilis . ıye Bakanı Gene-
~'ttııttan •le gene beraberce 

~ll~~atınd so;ra gazetecilere 
~e ın ar;i . unanistan'ı bir 
trı{9~de fe e:ın?e gösterecek 
rL' eldu~U C bı r Şekil 'Veril-
'44!\tll es nu 8Ö ı · 
qi~ tlıın8 e . Y ıyerek sulhun 

~iş \re d~ı~ .olduğunu bil-
~I Sa<t nuştı r ki : 
• 1~o ece lllUd ı~ "tut, İşt afaa tedbirleri 
~Cli.l'ettir. B e Vaziyflt bundan 

-gru d aşka tu ıu · 
etild· r şayıalar 

~ .\'th~ ır. » 
lıte A. T · 

{!~e n Bşrer B Urkıye Elçisi 
tQI', rak Uzun ~Şbakanı ziyaret 

llkntlıet t ylu görUşmilş
arartarı gazete-

Jer, bu konuşmaların milbala
ğalı olarak gazetelerde geçen 
Yunanistan'm Rulgar hududun 
daki tahkimatına 8id olduŞunu 
yazıyorlar. 

ATİNA Yunan hükumeti 
Sofya'daki Elçisine Bulgar hü
kumetine hudud tahkimatına 

dair izahat vermesini emret
miştir. 

SOFYA, (A.A) Bulgar Ajan 
sı bildiriyor: 

B.ıılgaristan'm siU\hlanma 
ve Yunanistan hududu ımnta

kasında sevkulceyşi yollar ve 
demir yoJları inşa etmekte ol
duğuna dair Yunan menabiin
den ortaya atılmış olan iddia
lar, siyasi mehafil tarafından 

katiyetle tekzi b edilmektedir. 
Bulgar hilkOmetinin bu gibi 

tndbirler ittihaz etmemiş oldu
ğu beyan olunmaktadır. Bulgar 
hükumetinin sulhperverane his
siyatı ve bütün komşulariyle 

dostluk ve iyi komşuluk rabı

talarını muhafaza etmek arzu· 1 
su, hiç bir şüpheye mahal bı
rakamaz, 

Fırka Vilayet 
Kongresi 

Cumartesi .günü 
Halkavi Salo· 

nunda Toplanacak 

Cumhuriyet }faik fırkası 
Viltiyet heyeti kongresi ayın 
yirmi iiçüncii Cumartesi gilnü 
saat onda Ualkevi salonunda 
toplanacaktır. Kongre bir kaç 
gün devam edecek ve fırka iş
lerini tedkik edecektir. 

Evvelcede yazdığımız gibi 
Mayıs'ın ilk yarısı içinde top
lanacak olan Biiyilk Fırka .kon 
gresine bildirilecek dilekler de 
milzakere edilerek FHka Ge
nel Kati bliğine yollanacaktır. 

Vililyet Heyeti seçimi.de 
bu kongrede yenilenerek .yeni 
başkan ve iiyeler seçilecek
lerdir. 

Himayeietfal 
Oenli)reti 

Çiçek bahçesini satarak 
sineınayı onaracak 

--+-
Himayeietfat kongresi Halk 

evi salonunda yapılmış ve yıllık 
çalışma Raporunu onaylıyarak 
yeni idare heyetini seçmiştir. 

Bn kongrede Himayeietfalin 
belli başlı gelir kaynağı olan 
sinema binasının vaziyeti konu
şulmuştur. Bilindiği gibi Bele-
diye geçen seııe sinema bina--sının ihtiyaca uygun ve sağlık 
bakımından istenilen duruma 
getirilmediği takdirde kapatı-

lacağını bildirmiş ve binada 
bazı tadilat yapılmıştı. Sinema 
binasını bütün şeraiti haiz bir 
duruma getirmek için çok fazla 
bir paraya ihtiyac hissedilmek 
te ve Himayeietfal hıe l.m gün
kü bütcesiyle bt!nu temin ede
miyecek bir vaziyette bulun
makta idi. 

Kongrede gene Himayeiet
fale tlid olan ve bir favda temin 1 
edileıniyl}n Çiçe~ B~hçesiııin 
satılarak bedeliyle sinema bi
nasının yapılması teklif edil
miş ve bu teklif kabul edilerek 
bahçenin satılmasiyle parası
nın sinemaya sarfedilmesi ve 
ayni 1..amanda sinema binasının 
arkasında bir Çocuk Yuvası 
yaptırılması için Merkez He
yetine salahiyet verilmiştir. 

Himayeietfal'ın yeni idare 
heyetine Dr. Hayri, Dr. Mah
mud Ra~ıb, Said Arif. Mual
lim Niyazi, Edib Behnisavi se
çilmişlerdir. 

Liman Şirketi genel toplantısı 
Toplantı bu gün şirket. binasında yapılacak 

• 

Şirketin Sermayesi Çoğaltılacak . 
Liman İnhisnrŞfrketi genel 

toplantısı bu gün şirket bina
sında yapılacaktır . Toplantı 
konusma !arının sirket 
hesabatıııı tedkik İdare ~ieclisi 
Heis ve fi1 .. alarınm hakkı huzur 
lorınm tayi ııi ile fizalık müd
detleri biten l\tersiıı murahhası 
Necib Mecid ve Tnrsus'tan Ze
ki'nin yerlerine iki azanın se
çilmesi başlıca mevzuları teş
kil etmektedir . 

Duyduğumuza göre şirket 
sermayesinin artırılması için 
İdare Meclisi tarafından bir 
teklif yapılacaktır. 

Liman Şirketi İdare Mecli
si Başkanıııın geçen gün bize 
olan beyanatiyle de an1aşıldtğı 
gibi Mersin limanının bu yılki 
durumu yiiz güldürücü mahi
yettedir. Bu hal karşıl"ırıd:ı şir
ket le isntmı çoğaltmak v~ ser 
nıayesini artırmak suretiyle 
daha faydalı bir kurum olmak 
gayretini gtitınektedir. 

ldemİryollarmıı~ 
Tekaüd layihaları 
Bakanhğa verildi. 

ANBAHA- Devlet Demir 
Yolları tarafından hazırlanarak 

Bayındırlık Bakanlığına veril
miş olan memurların tekaüd 
maaşları ve baremlerine Uid 
iki layihaııın Baknnhkça tet
kikine başlanmıştır.Haber alın
dığına göre gerek teknütliikte 
ve gerekse diğer hususatta 
miikteseb haklnrmın 1920 den 
itibaren tanılması ihtimali mev
cuttul'. Bu takdirde şirketler

den satın alınmış demiryollar 
kadrosunda ~~alışmakta olup da 
ayni !müessoseye 1920 den ev
vel intisnb etmiş olaıılarm da 
mükteseb haklnrı 1920 den iti
baren muteber tutulacaktır. 

·~-----:------~----~~------------
70 biı1 l\:ora g·()111lekli gönüllfı 
olaral( Afril{a')ra ·g,ideceliıı1iş. 

Musolini Gene Çok yüksekten Konuştu 

iki Tabur Kara Gömleklide Napoli'den 
Habesistan'a Yollandı . .. 

Mosolini 
ROMA, 17 (i\.A) - Hava~ 

muhabirinden : 
Başlıca caddelerden kaJa

batığm alkışı arı arasından ge
çen Şarki Afrika'ya sevki mu
karrer iki tabur Kara gömlekli 
Ciyovinezza genelik türküsünü 
çağımrak Milis ıErkfüuharbiye 
Reisi General Teruccrnin hu
zurundan geçib Napoli'ye git
mişlerdir. 

Tasrihan beyan olunduğuna 
göre İtalya'nın Habeşistan'a 
karşı vaziyeti değişmemiş ve 
muslihane bir hal sureti elftn 
ümid edilmekte bulunmuştur. 

Hu birinci kısım kuvvetleri 

sevketmekle İtalya kendi men 
faatlerini saydırmak hususun
da asıa ihmalkar davrmımıya
cağını ihsas etmek istemiştir. 
Giden "eyn gitmek üzere bulu 
nan taburların ordu mensubla
rındnn değil fakat fırkaya men 
sub günüllülerden müteşekkil 
olduğuna işaret edilmektedir. 

ROMA, 17 (A.A) - Jiayas 
muhabirinden : 

Büyük faşist konseyi lıuzu 

runda Musoliııi 70,000 den faz
la kara gömleklinin Şarki Af
rika'ya göniillü olarak gitmek 
istediklerini bildirmiştir. 

Konsey Duçe'nin dış siya 
snsı hakkındaki beyanatını al 
kışlamı~ ve Fransa ile olan mü 
nasebetleri yeni Esaslar üzerine 
kuran ldiplomatik icraatı tas 
vib-etıniştir. 

Konsey [Somalı'da alınan 
askeri tedbirleri de tasvib ey 
Iemıştir. İşsizliği hafifletmek 
üzere ihdas olunan 40 saatlik 
haftanın verdiği neticelerden 
memnuniyet gösteren konsey 
Cumartesi günleri öğleden son 
raki zamanın sıyasnl terbiyeye~ 
ve Askeri talimlere hasrmı ka 
rnrlaştırmıştır. 

Balbo'da bu toplantıda hnzır 
bulunmuştur. 

ı 
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Nöyyi Muahedesi Kazım <)zalp kılık Yasası 
Muahede kendiliğinden fesh 

edilel)ilir mi~ 
Burdurdan Antalyaya 

Gitti • Yasaya ekli nizan111an10 cıktı. ---
Al lclı llurciur. 18 (.\..\) 

Bulgarlar da manyanın tuttufu yo an Diin saat on hirtle Ku - Ruhani kılıkların geyilmesi 13 hazirandan 
Sonra tamamen yasak gitmek istiyorlar:_:_ Fakat: ruhay başkam genPral 

Diiııkii gazetemizde /,_ hahiste gi>zöniind~ tulu- K~lzım Özalp ile kurultay Bazı kisvelerin gi)' İl- n~~mi kı)·afotlerclen hulu ... 
ı i ııa ~aynakların<lan gPI- lacak haşka bir cilu~t '1ar üyelerinden Haydar Riiş- miy~ceğine <tid kanunun nursa. ~-ahaucı memlekel-
ıııi~ efaemmi~·etli hir h:t- clır: Son gi.inl~rde Fran- tii, Rasih Halit, Hayri, tathik nizamnanwsi çıktı. rin siyasi, askeri, mili!'i 
lı•·r vardı . Bu lıatwre sa ile ingilttır~ diplomat- ~lazlıar ''liifit, şehriruize Buna gfirc•, ruharıi kisve kıyafoılerinderısP. giyiluıeı· 
ı.!tH'H Balkan antantına ~ir- lan ara5'ında c~reyan eden geldiler. Halkeviı 1de bir taşımakla mükellef olan. Niz:uunamenin neşrin-
ııı i~ olan Türkiy~. Yuua - Lorıdra kor. uşmalarının P.n çayinıızı içerttk Autal~·aya lar, kis\'elerini mahalli den 30 giirı içirule btJ 
ııi ~ 'ani , '

1

ngoslavya ,. ~ miilıim hir noktası (Ve.. hareket ettiler. lıiikt)mt~ lleriııce :lhtkaılar- gihi lP.Ştıkkiillt~r lrnlundt1k 
l\nınanya chn· lr.lltırinin Bul rr~a\' ) muahedesinin Al- hırdan alınacak liste mu- ları \'P.rin miilkiye ao,i~ 
gari~fnn rwzdindr. (Nfiyi) maulara talrniil ~lliği as- /çişleri Bakanımız cihince<rncak ıuahetlP.rd~ rine · kı\· afelleriı;i be\·all"' 
nıuah~df'~İnin ihh\l ~·Hl ktıı i ahkamı kalchrmak Afyona hareket etti. ayiulerde laşı~· abilecek - ll <J IHt~vl~ bildirtıcelle;, ufl· 
ıııi ~ olr:1:ı~ınıh.uı dolayı mtı~•~l~~i iıH. O ~ırfllarıla (erdir. Her din ve ru~z- muıı~ ve rtısim \·erecek-
proıesırnta hulun:-ıcağı hil- Bul~arıstanın ela .\lmanya I Ankara ' 13 (A.~_} K hebi!I ruhanilerini :ıyırd lerdir. 

1. c • .i~.leri hakanı Şükru a- .. diriliyor< ıL ~ihi (Nfiyi) mn3heclesinin icin kabul edilen her Yabancılar, memle~e ... 
ı\ ti na ıla n ~t· it\ n 1 ııı lı :ı 

lıı' I' iizerinP. salf\lıiyeuar 

makamlar höyle bir ş.-y 

c ,1 uıadığu11 hilılirmişlerctir. 

Bununla hcrah~r Yu
rı [ın kayııağmrlan gelen 
haberlerin ehenımi ~'eti 

meydandadır. Çlinkü gene 

a~· ni kayııa~lar Hulgaris
tarıın mnahecle harici ha 
n·ketlerini kısmen nnlat
ıuaktaclırlar. : Bulgari~ıao 

ht•r sene elli hin ki~i ye 
askeri talimler yaplırmak
t:ıchr. Bulgar askeri mek
f.t• hlerinde her sene bin 

~ iiz za bil yetiştirilmek tP. 
dir. Runların vliıii faal .. 
nlarak orduya alınmakta, 
diğer bini ihtiyat zahili 
srnıfma avralmaktadır . ., 

Fakat g~len haberlere 
gHre Bulgaristan tarafın
ıla n (Nöyi) muatu~desinin 
ihlt\li valruz bu uoklava .. .. 
munhasır kalmı\·or. Bul-., 

;..(aristamn bilhassa cenup 
hudutları üzerinde de tah 

• ya, (iğle treniyle Afyona • • · ıe 
n'~eri ahki\nıını kaldırt- çeşid işaret, kisve, ruha111 Limize ()z kıyafeıl~rıy ' 

mütevt;accihen Şf'hrimizden 
0 mak ic;in teşehbüsalla bu- kıyafet sayılar . ~h\betler, gel~bilirler. Ancak, uzu 

. 1 a .. 'rrılnuştır. k · , .. lnnaca~11u ~enP. ajans ar kapalı mahallerdir. Hii- mihldet siirece · zıyar~ . 
hilılirdi. Bükreş Elçim iz kıl mel her elin ve mez . ı~rde iç hakanlığuaın iıi 111 

Oemek ki <Nüyi) mna- hepten münasip gfirPcegi lazınultr. 
lwıle~inin ask~ri madde- Hamdullah Suphi Ro· birisinin maheıl dışında Mekteb tal~lwleri~ıiu ki' 
ı~rini kahhrlmak işi bn manya bakanlariyle ruhani kıyafeı. giyebilnw- ~afet Lipleri hiild11urlÇi' 
giiu clrğil~e belki yann sine muvak~alen mlisaatle tayin ~dilir. Bu lap k•Y11' 

Göriiftü • 
konnşulmağa haşlanacak- edecekliı·. fetler, o m~kt~b rut-ZU 11"' 

ıır. Rıılgarisıaıı her vasıta Biikreş , ı 8 ( A.A) - Hıı nıiisaadeııiıı ) eni- larıııca da kullanıla 1ıilir·. 
il~ n~raşarnk hn maksa- ''Rador., <t.iansı bildiriyoı·: ltrnmesini vt~yalıud başka- llususi iziule geı.,c~ 
d111a doğru gilmnğe <talı- Tlirkiyeuin Biikreş orta sına devrini huktlmet ya - yabancı ıuenıl··ketl~r ,ı..,, 
.• ar.aktır. Bn giin ihlimal ~ı,~isi son clefa başvekil rabilir. niz, hava 'lllP.llSUplarJ1•111 

şeklinde sl\yleueu lsözler T;laresko~, dışarı işleri izcilik, sılOrculuk v•~ r~suıi linifornıal.ırını ue: . . ... , 
gene belki yarın bir haki- bakana Titiilasko, İç işleri diğP.r luıyeılt~rce kullauı- reclt~ LaşıylabılPcP.kl~rı 
kat olar.aktır· . 1 mezahip ve kiilıfır ha- lan ali\ııuıtleı·. kis\·el~r. tlı~, ıııiiılaf~a bakaıılıklU~'. 

Un takdirde Balkanlar- kanları ve ulusal han~a Tiirk finkıl:\hırıa, rPjimine, hirer kararnanıeyh~ ıe 
ela \'Pni hir "'UZİ\'rt mey. nuilliirii ile mülakatta vahdetine muhalif olur~a, hil Pdt·cekltı!'tlir. 
flaı; alaccık ılenı~ktir. Bu bulunmuşlardır. ·J -- - . . ~ 
yeni vaziy.-ıiu de Balkan Türk muhacirleri lllt'· Tayyare Cemıyetının onunc 
antaıııım kuran devletler- selesiyle ıııeşğul olmak Y lldönümü Münasebetlyle 
et~ gfizfüıiine alınarak ken üzere başbakarıu9 başkarı-
dilerine göre ıedbil"ler a- lığında hususi bir komis
lmması icab euirmesi ta- yon teşkili kararlaşnuştır. 
bii göriilebilir. Hiikumel mecidiyeTiirk 

nrndres~si muallim \ 'e 

laleberinin gfisterdikleri Sarlılar 

Ankara, (..\ .. ') - Tay- · rinıi liitftın kabul buY"' 
yare cemi yfllİ nin teşek k Ü

lii nii rı onu rıeu )' ılılön ü m ii 

münasebetiyle Sovyetl~r 

- Osso A vyahim-- · rei~

runuz. 
b~ Sovyetler OssoaV)'• 

Reisi Aydeaıall 
.~, 

Bav .A vdeman, 0950 .. . 
~imnt yapmak iizer~ hu- Fransadan fazla mi/ı
luncln~u hakkınıla da hir tarda eşya satın aldı. 
ı :ıkım .. Hı.im· tlolaşı~· or . 

arzuva imlisalen bu med-., 
reseuin muallim nwkt~bi 
haliue cevrilmesini tasav-

• 
vur etmektedir. 

(iuindcn Tiirl\ Ta\'\are l:"I •• 

ce :ı.ıi \'eliue ~ ··len tehri k . ·-
lt-!lgrafı ılı ~ tayyare eH:ui

\'eti reisi hav Fvadrn vPr 

. 
Tiirk Ta\'Val'e Coıı•~" 

.\eaha Bulgaristnn gert;ek . Forhach. 18 (A.A) -
IPn <~üvi) mnahede~ini 17-18 Şubat gecesi Fran .. 
k ••nıli kencline nrnfsuh mu ~a htuhıdnıula Alman gliıu 
~ayıyor t Yoksa Alman~·n riik tarife5'inin tatbikine 
gi hi o da hir takım kaça- lfa~lanacağı ke) fiyP-Lİ iize
ııı!lk-h IP.•lhirler ile hn mn· rine Sarlalar Fransadarı 
:ılwclPnin işine ~Hlmiy~11 

ınntlıld~r ini hii k i'ı m~iiz 
hıı·akıuağa nu kalkıyor '! 

Ru iki ihtimalden han-

neni~ mik \'3Sta ala~. ve-"' .. -
rişl.fl hulnnmuşlar.Jır. Sar. 
"Pmin ve Forbach civa
r.ıı 

rmda lhulud iizerindeki 
~,isi olursa olsun bizce ne y<•llar mal taşıyan kam-
:ı 

Lice birdir. yonluran çokluğnndan a-
Bununla beraber bu - dela &ıkannuşur. 

ölüm 
Mersin Belediye ~luha . 

seb~cisi Hayri VP, Sinemacı 
Rifal111 anneleri Pazar giinii 
gecesi vefat ~tmiş Pazar. 
te~i giinü cenazesi abedi 
medfenine bir t,:ok z~val 

huzuriyle tevdi olunmuştur. 
ÖHi)'e magfirel diler , 

. Hayri ve Rifatm tef>SSÜr

lerini paylaşırız. 

. ~ 

diği karşılık aŞclğuladır: 

An~ara, 1'iirk Tayyare 

• "' iti" 
yPlinin onurıcu yı~ırıı gO~ 
ıiruwsi nıiinasehellyle JJJ' 
dP-rnıek Jutfoıula buh•11 

1 • 1 ti,,,. 
Cemiyetine ; ğunuz t~hrik LP gr , 

.. ,Jtı• , 
Tayyare CP.nıiytı.tiuin yiirekterı teşe~kur e. ~i 

onuncu yaldfiniimii miiua. dost milletin yüksehııt. ., 
· 1 ""' · " IA 1 • ao• sebeuy e samımı se <ım a. ve cihana iin salan t:1 , .. 

rum ve crmiyetiıı s~ntt'-
1 1 

- kuffe 
\'~l ıa VciCI ıgımn fi 

ratlar faaliyeti ve dost 
1
.. . 

1 
c·•rıd 11 

. . . ı• nnwsı \O una ,. I~ 
Türlove cı.uuhurıyPtt tay- . . ·

1 1 
. ..3 ~g1 :· ...... . f . dılt~kltH·ım r. t rrın ~ " 

yarecılıgımıı muvaf akı)t-1. ı 

içi ıı ha 1 isa ne teme ııııile- 1 rı 1111 su 11 arım. 
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y E ll ~lf'HSl.N 20 ŞURAT 19an C.\llŞ.\ ı\I BA SAYF\: a 

Türk of isin Günlük Telgraf 
HABERLERi 

f Avrupayı yürüyerek 
1 Jolaıan kadın Mersin 

Piyasası 
lstanbul borsası . 

18-2 35 de arpa biralık 
3 kuruş 26 p·1 nulan 3 ku
ruş 27,5 paraya ~adar 30 

lou, hu~dav sert 4 kuru~ .. . . 
20 raradarı. yumuşak 4 

kuruş 32,5 paratlan 4 kn· 
ruş 35 para~a kadar, malı! 
hu 4 kuruş 12,5 paradan 
4 kuruş 15 paraya kadar 
ekstra 5 k ıı ruş 24,5 pa· 
radarı 305 ton, fındık ic 
tonalhtl 49 kunıştlan 59~ 
kilo, ktıptık 2 kuruş 35 

Parada•ı 3 kuruşa kadur 
2450 kilo, mısır tları 3 

kuruş 34 paradan 50 lon, 
Yulaf Ctl\'alh 4 k11rus 10 . .. 
Paradarı g tem, dökme 4 

kunışdan :iO lon, saulmı~-
dır \ 

17·2 35 de ihracat ol
ruanuşc!ır. 

lzmir bersası 
~ ıs-2 3~ tle buğday 3,50 
Ur·uşdau 150 tou, 1Jrpa 1 

3
,75 .. 3,875 J..uruşuau ~59 1 

Çuval , Lwrcak 4.50 4,56 ı 
1/2 kuruştlan 97 cu val, 
~ . 
Hsır darı 4,25 kunışdau 

4 Çuval, höriilc~ 5 kuı·uş
~~11 4 çuval, paıuuk ç~- 1 

"'rd .... egı 2,75 kuruşdau 595 

Homa ; ~6 (..\.A) -

Avrupa et.rafında tP.k ha- - ·•••··•••· 
~ma yaya olarak SHyalıalf> K.G. K. s. 
çı"a n LP-hli Da yan 01Zf~VS· Pamuk ~k~,,,.~~ 49 
ka, Varşovadan kal"arak lant- 46 
A vusıur,·a ve Çekoslovak- K l _, 4 · ,; 'k apu ma ı ~ 
ya~·ı ~·a~·a olarak St1Çt~ - Kozacı parlajlı 43 50 
ten sonra bnrava gelmış I ·-· ı· ~. 87,e:.. ' : .. arıe çı~ıı ı ::: .., 
tir. Honıada tur kaç guu \ 

1
. 

kahlıktan soura yine yaya 
olarak Floran~a, Ctırıova 
~lilano ,.,, Torino yoluyla 
Frarısaya ghltıctAklir. Ra-
,·arı Olıe\'sla bt;yle bir 
~~yabala ltA~ebbiis eden 
ilk katluu.lır. 

Faıist mecliıinin 
ikinci toplanmaıı 

Roma ; 16 «A. A » 
hiiyii~ faşisl mf>clisiuin 
ikinci toplanlıs1ntla Mus 
~ol ini içed va::r.i yP.tİ anlat
mışthr • 

~alİ\'e lıakan1, hah·a-. . 
n11ı para ve öloııorui clu-

nımu vt~ fırka katibi tle 
fırla111n v~ tı•skihhlar111111 -
çalışmaları ha~ kında iza-
hat vernıi~dir. . 

Düıen balonun 
süuariıi terfi etti 

...... ... ..ıı ...... --

Vaşi11gıo11 16 «.\.A» 
Balan Makon l)rijablinin 
kumalutan1 miilazim H~r

berl Vil~~· , y iiz başı riil 

er ı • . 
"US~Hll 

Fasulya 
Nohut 
\t~rciuu·~~ 

Ku~ vt-mi . . 
Kum darı 

Ct-'l Li ~ • 
\T uh•r Cuk urova • 

. ' Auadol 
Acı çeldrtt .. k ıçı 

Toz şt-"er 
l\ah Vt> 

Çay 
Kala\' .. 
Bahar 
Arpa .\ nadol 

» \"~rli 

Piriuc 
• 

Kara biih~r 

Nişadır 

~lısır tları 

Çavdar 

' 

2 
1 l 

4 
7 
6 
4 

7 
'> .. 
3 

33 

50 

'>. ... o 
50 

50 

25 
75 
2~ n 

38 25 

100· 99 
240·2ao 

190 
90 

a 25 
a 

17 75 
85-86 

16 

2 7b 
. , 75 . -

ll:eıme fek. r 
Sandık&• 20 Lira 40 K. 

» .. cu~hi ~3 Lira 

)) • » çu ,·ah 20K. bO 
Buğday \"~rli 2 62 
Limon tuzu ·io 

Çuvaı, pamuk 48 -49 50 ku- • 
"UştJaıı 133 hah•a ~atıl - ! 
llUŞJır . ., 1 

' h~siu·· nıwulil olau ''Kom SaburasaCı z~ytiu V. 2f> 50 
~urddaş ! 

y Ülkeni korumak isti· 
0~san Tayyare Cemi-

Yetıne a"'z 1 .. a o. 

rna111lı·r,, fi~., h•i fı · .. uı -
rilmi~lir Kunıaudan Vil~y 
Ak rou balonu facias11u.lau 
kurtulan yt>g;\ue şalus itli . 

1 L ı · N 
lıparta Askeri Satın Alma 

Komiayonundan : 

tiv· 1-\luhttılif rnahallP-rdt! bulunan kııaarı i<:in ih-
ş ... tıalç fı<Öriilen koru ot acık eksiltme il~ ihalesi 26 

)tı l 9 • 
11 35 ~üuii saal 15 de lsı>arlatla Far·ka Sauu " oıa L • ·~ 

omısvo1111uda \'apılaca~tır 
? 1 • • 

hed~İı .ler. kalem i•;in teminat. nıtı\'akkale ile tahmin 
a erı hızalarıntla gösterilmiştir. 

her :-Şartu:Juudt~r Fırka Satw Alnıa koıuisyonu1Hla 
, g.,,, göriilehilt,cekıir. 11-15 -·20-25 

"'-------------------------------------
Bir ge1ıç • 

ış arıyor 

· Usuıii t t k r ·r ı · •şleriuct mu rnse ,eyP. va · ı nnıııı alur.a ,. e ı~ı ur~ 

bir iş . ~rı anlar bir genç k:iliplik v•~ muhasiplik gibı 
\1~1u ~· aı~ı~.ıktadır. K .. fil dahi gö ,lt~rt·bilir. isteyenlerin 

t&rsıo itlarehauesi11e mürelcaalları . 

Anadolu Otelinde Kfıtahyah 
.-\hmel 

» ikirn~ı 23 
l ucir 
luct~ Kepek 

'Odta.n 1 l 
2 25 
2 2f> Kaim >> 

Bırıı T ılğrıf lın ............. 
lslanbul 

13 -2-935 

Tiirk ahurıu 944 

isterlio 618 

()olar 

Frank 

Liret 

79-13 · 82 

12-03 

9-33-58 

YENi MERSiM 
- - -
Nüshası 5 kuruştur 

Abon! ~ 
Şeniti ~ 
Senelik 

Altı aylık 

Üç aylık 

1 ıirkiye 
için 

1200 Kr. 

600 

300 

Hariç 
için 

2000 Kr. 

1000 

500 

Bir aylık 100 yoktur 

Gllnil eçmit •yalar 20 Kr. 

i , l A N 
Tarsııs Elektirik Şirketi idare 
Heyetiı1den ; · 

Elt-ıkırik ~irketinirı 934 ~enf'~İ ~onuna ait ıımnmi 
toplanma Buzuanıei nıliıakeratı : 

J -f«lare HP.yetiııiu 934 SP.ııtısi nıesni izaluıanwsi. 
2 -ŞirkPIİn 934 seu~si pla11çosnnun lf~t.kik ve tasıliki 
3-935 StHı~sinin gelir ve masarifinira kar~ıla~lırı-

lup hi"ıd<;tı~iuin tasdik ve kahulii. 
El~ktrik Şi rk~tinin 934 plançosunnn vr 935 ~~nP~i 

bfülç .. siuin tasdik \'e kalıulii için fle~· ~ti umumiy~rıin 
2 ~lart 935 Cumarl~~i gilnii saat 14 le Şirkel ~lt~ ı·-
kezin~ torlaıımaları il:\n olunur. 3-4 

No. 
30 

Tarsus 
935/745 

Tarihi 
~la \' JS . 

332 

• 
memurluğundan ıcra • 

• 

Cinsi Kiymeli karyesi mahalle 
hane 380 1 i ra k li c ii k 

• 
Sa kızlı 

120 lira kiiciik nıa ha ilesi . 
500 )) )'H k ı)u 

Ht:DrDl 
Gün doğu~n Emirw ha lm lıissasıua 

\?erilen r.v \'e halısı kalalı hay ~ldınıel 

\ PVİ poyrazı ~:ılıihi sen~l halH:esi 
.\laca~lı: Zakir oğlu ihralıinı 
Rorc;ln : Zakir oğlu Ali ça vnş 

Yokartda hududu tıt• evsafı ya:ılt llane nçık arllr
maya /\onmuş olup şartname 23-2-935 tcırilıinclerı itibaren 
tar sus icra daireml:de her kes gürcbileceği gibi 2 3-3-93 5 
tarihine mı1sadlf cumartesi gt111.ti .mal ı f de açık artırma ile 
salılacaldtr, Artırma /Jedt'll muhammen klymelinin !Jıi:dr 
7f> nl btıl11Mdt!/! tal~dlrde son arlıranw leallluidti baki kal
mak şartllc 9 - 4 - 935 mıisadif salt glinı'i saat 
1 1 de dalrt~mizde yapi.lacak. oltın arllırmada gayri m cld.-ul 
en çok ar/ırana ihale edilece!/lmierı laliph:riıı mulwmmen 
klymetirıln yıi:de 1,5 nlsbclinde pey akçasL veya milli bir 
barılrnmn lem/nal mel\lubıınu Jıurnil bıılmımalarL Ld:undır 

2004 numaralL icra lfl<i.ı; lwnwwımn ı 26 wcı 
maddesi dtirdıincıi fıkrasma le11{ilrn11 hu gayri menku/ ıi:c
rlncle ipotekli alacaklılar ile di!Jer bir alcilwdaranw ,,,. 
irllfcı Jıakkl sahiplerinin bu lıaklaruu ue hususile ffli: m· 
masarlfe dair olan iddialarım iltin lari/linden itibaren 
yirmi gün !rinde t•LJraln mıisbilclerile blldirm.~lerl aksi 
lakdirtle Tapu sicilinde sabit olmadtkça .ıwlış hede[/ pay
laşmasmdan mahrum kalacakları cihetle alakadarnllln işim 
madde ftl:rasrna göi'e Jrnrekrl etmeleri ve daha fa:la m a
lıimal almak isleyenlerin tarsus icra daitl'sine mıiraanllan 
lliiıı olı!.nur. 

1 L A N 
Tarsusıla Camii ceıtiıt nıahallesiuıte 670 lira 70 

kuruş kPşif hHılelli bir ev .vaptırılacakıtır. 
İnşaatın yarrnıak istiyt~nlt-r şartrıam~. kPşifnauı•~ 

ve projeyi görmek iizrr. hir hafla ıarfıııda Tarsusda 
Hilal eczarıesine gelsiııler . 

MENBA SUYU 
,f1 Sıhhat ve içtimai Muavenet VekAletinin bu suya ait 
l • 

TAHLİL RAPORU -
Oörünilş ; Berrak Koleviyet (100 sm 3 suya sarfolunan ; 1 

No. 10 Hcı mibtaıı) 02 sm 3 ' !':-

Renk : Renksiı Mecmu sertlik derecesi (Fransız) 1,5 t..t 
Koku : Kokusuz Uzvi maddeler içirı sarfolunnn milvel- ~ 

lidilhumza litrede 0.40 Gr. l\,l 

Sülfat ( Sö 4 ) > 0,0033 Cr.

1 Klor ( CI ) > 0,0074 1ı-

Nitrat ( No 2) > 0,0010 
Nilrit .. Yok. . 
Amonyak " Yok. ....r 

Tadı : Latif 

Teamül : Mutedil 

( ci 33 ) 
1 

DEPOSU: ~ltırsin Pastahauesi ve bitişiğin- h 

deki tiitüncii Hidayet Jiikkfuu11dadır. ~ 
~~~ı.'-İ.' < ~-~ . 
~~~~~~ 
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Höbetç i · Eczane 1 l A N 

1
l 

'ı 
1 ı 
lı l 

Tl!!JQ KiYE 

llRAAT 
BANf<ASı 

.DARA 
BiRiKTiREN 
QA~T-~DbR 

~ ·---- - --- -
~ -

Piyanğosu 
On Sekizinci Tertip Beşinci Ke~de ~ 

Bu Akfam 
Sa~lık Rczanesitlir. 

·~===========~· 
S.AGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civann~a~ır 
ll~r nevi Eczayi 

tıbhıyP, ~yerli ve Av

rupa miistulazeralı bu
luuur . 

·~=========~· 

·········-tl···· • • 
: Yani Mersin Matbaası : • • : mücellithanesi : 
• " k' . 1 • + ı~s · muş, ımrca arı- • • • • • mış, for~ude kitapla- • 
: r1111zı işe yaramaz de-~ . 
: yı' almayınız. birgiin : 1 

• size laz11u olur. Kitap-• 
•> 1 1 ( 1 . . . • • anmzı, t e ter ermııı, • 

: mlicellithanemize göu-: 
• deriniz. • 
• il . ı, · • • er nevı ... ıtap ve • 

11 Mart 935 tarihindedir. ~ 

~ Büyük ikrnmiye U 

l
. 30,000 liradır . J. 

: tleftt~rler şık, zarif nu~: 
• tiu ve kullamşlı ola- •> 
• l. • 1 . • 
• ra ... cı L t:rur. • 

Mükafat 20,000 lira~ır. . . • • • • •••••••••••••• ~ı== -- •• E3E:3._3Ei23 ,_ 
SalJ1ıı1 Sabu1ıa beıızer fakat l1er sabun bir 

olmaz Sabıın aldığınızda: evela, 

--------------------- L 

Sabuncu zade KaJri Sabuncu zade lt.ADRI 
;. 

markasın:ı dikkat markcuına dikkat 

-------------------

Ticaret ve Senayi Odasındtın: 
Oıl· mızııı Fınrk~ıl t\ıh' s ı ıı ı rıı ıd a ka~· ıılı ,.e Tiear'el 

Sicil df'fLPl'İrıiu 29 1111rıı :.ı l' .ıs ırı ı la mii~tıt'ct~I "Şaşalİ 
Binulel'IP.r',. l\ollt>klif Şirkı ~ l i rıı~ ail }Jakarua Fahrika· 
sına, uıe~J.ı'ır ~irketçı•, T iir·h i y ı~ CiimhuriyPlİ tahaa!i\111-

dan 330 tloğuuılu İlıralıi ııı oğlu İdrisin t - 1--932 la

rihinıleıılH"ri ıw·s' ul nılidiir La ) lıı P tliltliği \'e alım. sa
lım akillt>rİtıf' vı~ fatura ları i ıııza ya selfıhi.\• fllt · ır olıln

~11 hildirilmı•!-Iİ iizttri11e k ı• \ fi\ PIİıı, Tic:ıreı J\a11111111n1111 . . . 
11wvad V t~ hiikiinıl t•rirıtt l t· ,· fı "aıı 19 - 2 - 93fi larilıirıde-

sicilliıu• le!'<cıl t•d ı ld i ği il:111 olı ırııı :· . 

6 Ayhk ondülasyon 
Asrı berberler saloı1u açıldı 

Hır nıiiddt'l •·vel lıilgi · iııi arlırnHık 't! ihtisas sa
lıihi olnıu~ iizre İslanhula gide11 Bt•rber Ali .llersine 
<löıımiiştiir . 

Taııııımış herber salo11lar11ıda çalışan vecih ıuiilr-
hassıslarırulan ders alau saııaı~ftr Kadm ve Erkek ber
herliği iizerintle en son u ·ullarla l:ıthikal görmii~ \'r. 
ru~klepteıı lıirirıci dertıcı ·de ditıloma :tl1111şıır . 

Asri Berberler 

Salonunda alı· 

nan iki poz 

Salonda yapılan İ§ler : 

Şimdi 1\ rşla 
c.ıd(h•si rıde 26 -

21 No. Asri h~r 
lu·r salo11111111 

F~ııııiıa ma son 
icatl!anıulaıı E 
ltık tiri~ li Elt·~ .. 

ti ı·i k si.,. lti r cok • 
aleıl~rlP lf•chiz 
f'lmis ve ca ııs-. . . 
11ıava hasla 1 1 : ış . . 
tır· 

EIPktrikli El··ktrik~iz 0111liilasyoıı saç taki kepek
lt~riıı vt~ ~ iiz kırı~ıklanııın i1,alt-~i, ~aç dükiilnwsinin 
öııiirıiirı al11ınıa~ıp. ı\lizarıplt~ yani uw~iru~~iz v ... maşa• 
sız ~· azı k;ıl••mi iiz .. rirıt· -.u il·· ~aclarıııı Orıdiil~si, 

• Bu Markalı Sabunları Her 
Yerde Arayınız· 

~r uıasa il•· OııctiilP K:.clırı v•! Erkek siuıava göre for111a ~ ~ . ~ . 
'.-ruıt-k V .S... Oııcl 11 lı~ nıa ki ıı.-si .'it! isı erı i leu Forma 

Hellumıza her feyden evel sıhhatını düfünmela gayenle ba 

kere Fabrikaınızda halis yemeklik Zeytin yafından yapılan 

SABUNCU ZAO[ KADRİ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmıftır 

SABUNCtT ZADE KADRi ~larkah sabunlar TALK ( Toprak ) 
ve SiliLtat ~ibi bilumum zararh v~ yakıci maddelerden aridir 

' . ~. 

SABUNCU llDE UDRI Markalt Sabunlar cil~e> Yumuıakhk, lıtıf at .verir çünkü hi~stzdir , 

1 v .. rilir. Oııdtilasyon ~n az allı ay için garantidir. 

1 
Kadrn \' ~ ErkPklrı· icin avrı saloular lt~sis edilmi~

lİr. Asri Pc•rııkt\r salorı~.rı~ 
0

hir dt~fa uğramak biilİİU 
:cldialan ishaıa kafictiı· . . 

DOKTOR 

1 .N. Remzi Ülker 1 
IJ Her gün saat 15 Jen 18 e kadar ifiJ 
r;;ı llaslalaruıı Yogurt ımıarıııcla Biş tahihi ~ ifil Ba:\· l~alaiı-in muay.-rıehanPsindeli hususi tlai -~ 
I!::! rrsirrde kabul \'e lt•clavi etlPr. 17-30 11!'-

iilJmıJlilJ~IJlilJ~lilJ@!JlilJlilJ~iJ 
Yeni Mersin Matbaası - Merıin 


