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Türk Hava kurumuna Yardımlar Devam Ediyor. 
Türk Hava Kurumu 

Yüken ve Verit Tutarı her gün artıyor 
Yurt sever halk birbirlerileyarışıyorlar. 

Ankara, 25 (A.A) - Yurdun ber tarafında Hava Kurumu 
için yapılmakta olan yilken ve verit tutarı gilnden gllne art· 
rnaktadır. 

Bahkesirde şimdıden elli bin lirayı bulmuş, Milas, Ilgın ve 
Fethiyede 9500 Lira vermeyi söz kesmişlerdir. 

Adana çevresindeki botun ilçe çifcileri yilzde Uz, Kozan, 
kadirli, Osmaniye pirincilerinin büyük bir kısmı yüzde on ver
rneyi kabul etmişlerdir . 

Baıbakanımız ismet 
lndnü Samsun' da 
Ankara, 25 (A.A) Başbakan 

larnet İnönü Artuvinden hare
ltetıe Kıvarthane ve Margul 
bakır mıntakalarını dolaştıktan 
8onra Hopaya ve oradan Trab
tondan geçmiş ve bu gün ora
dar. vapurla Samsuna hareket 
etmiştir . 

lstanbul Üniversitesin· 
de Lozan töreni 

Yapıldı 

İstanbul, 25 (A.A) İstanbul 
Oniversitesinde Lozan sulhu-
llun imzalandığı 24 Temmuz 
ltıtınasebetiyle bir tören yapıl
lrııttır. 

Gaziantep Tütünleri 
Mersin Yoliyle 
GtJnderilecek. 

• 1 ı::: 

Ankara , - Gaziantep mm 
lekasında yetişen ve evvelce 
~aırda alıcısı bulunan Hasan 
le YYit tutnnlerinin son sene-

l'de bu memlekete ihracı dur 
muştu . 

la Türkofis yaptığı araştırma
lar &onunda, bunun ihracatın 

kenderun limanında yapılma 
1111ldan ileri geldiğini görmüş 
\te rnUstahsillere bundan sonra 
l'aPacakları ihracatın Mersin 
~Yle yapmalarını bildirmiştir 

Almanyada 
Katolik kurumları kapa 
tıldı ve müsademeler 

Oldu. 

Berlin, 25 (A.A) Almanya-
da Gene kuvvet adındaki ka-
tolik kurumları kapatılmış,mal 
ları müsadere edilmiştir. Ka
lonyada Ren vadisinde Hitlerci 
gençler ile bu kurum misyoner-

leri arasında saf halinde mü-
sademeler olmuştur. 

Ankara C. JI, P. Ken
yön kurulu toplandı 

Ankara, 25 (A.A) Kenyön 

kurulu toplanmış ve Yusufeli, 
BAIA, Manavgat, Arabsun yön

kurul başkanlarının ödevlerini 

onaylamış ve Partinin iç işleri 
üzerinde görüşmelerde bulu

narak kararlar verilmiştir. 

Adanada ilk pamuk 
Mahsulü 

Adana, 25 (A.A) Adanada 
yılın ilk pamuk ürünü Borsa
ya getirilmiştir. 

frnnsa ile kültür söz 
bağı imzalandı 

Paris, 25 (A.A) Fransız -
Türk killtilr söz bağı bu gün 
Paris'te imzalanmıştır. 

ingiliz Dış Bakanı 

'4uam Kamarasında Amerika ile Elbirliti 
Yapmafa llazır Oldufunu StJyledi. 

. Londra, 25 (A.A) - İngiliz kabinesi Paris ve Roma Elçile
l'inin İtalyan, Habeş anlaşmazlığı hakkındaki diplomatik konuş· 
"'-tara dair gönderdikleri Raporları incelemiştir. tngilterede 
llıtıurniyetle telAkki Uluslar Sosyetesi konseyinin barış tehdidin 
:rtaya attığı meselelerin heyeti umuruiyesinin incelemesi IAzım 
eıecefi merkezindedir . 

()J İngiliz Dış Bakanı Avam Kamarasında bir soruya karşılık 
~l'ak Kellog misakını imza edenlerin bu misakın dösergelerini 
t .. ~"latmaları hakkında Amerika Dış Bakanının verdiği diyevin 
;ıııterede kıvançla karşılandığı ve hükQmetin barışı koruyacak 
bt_iyi çareleri araştırmak hususunda Ame.-ıka ile daima elbir-J 

1 Yepmağa hazır olduğunu söylemiştir. 

Harp Çıkarsa Ame- İtalyan• Habeş Anlaşn1azlığı 
rika Bitaraf Kalacak 

ltalyanlar Fransanın lngiltere veya ltalya-
Nevyork, 25 (A.A)Amerika d b • · • t •h t • · · t · l 

Cumur Başkanı bi harp çıktı- an ırını ercı e mesını ıs ıyor ar. 
ğı takdirde Amerikanın bitaraf 
kaJacağmı bildiren bir kanunu 

kongre proğramına katmıştır. 

Yunanistanda 
Cumhuriyet istemiyen 
işçiler grev yapıyorlar 

Atina, 25 (A.A) - Yuna
nistanda Patrasta tutun fabri· 
kası işçileri kıralhğın yeniden 
kurulması projesini protl>sto 
maksadiyle grev ilAn etmişler, 
Atina, Pire ve Selanikteki bir 
çok işçi sendikaları da bu gl1n 
ayni sebepten ötilrU grev ya
pacaklannı bildirmişlerdir. 

Polis sokak toplantılarını 

yasak etmiştir. 

Atina' da çafrılan 
kral gelecektürküaü 

Atine, 25 (A.A)- Askerler 
Atina tiyatrolarının birinde 
«kral gelecek amma gene dö
necek» turkusilnü çağıran bir 
artisti yaralamışlar ve dekor
Jarı parçalamışlardır. 

Bu tilrkilyü askerJer krala 

hakaret saymışlardır. Tiyatro
nun içindeki dinleyiciler biri
birlerine girmişler, bir çok si

lAh atılmıştır. Bu yüzden kim
seye bir zarar gelmemişse <Je 
tiyatroda panik olmuştur. 

Genel nüfus 
Sayımı 

20 lkinciteşrin935Pazar 
günfı men1leketin her 
tarafında yapılacaktır 

t - Nllfua sayımına esas ol
mak üzere Belediyelerce bli 
tün binalara numara konulmak 

tadır . 

2 - Numarasız binalarda otu· 
ranlar hükiimde haber vermeğe 

mecburdurlar. Oturduğu bina 
numaraıız olduğu halde ha
ber vermiyenlerle bu numara
lan bozan ve ailen ve kaldıran 
lar için para cezası vardır. 

lngiliz ulusal işçileri harbin önüne geçilmesi 
için İtalyaya para verilınemeli diyorlar. 

Roma, 25 «A.A» - Roma
dan bildirildiğine göre Resmi 
ltaJyan çevenJeri uluslar sosye 
lesinin otoritesine indirilecek 
her darbenin Lokarno paktının 
öJilmü demek olacağını Fran
saya söyliyen İngilterenin bu 
suretıe Fransayı sıkıştırmağa 

çalışmakta olduğunu sanmakta 
ve İtalyanın pakta doğrudan 
doğruya ilgili olmamasından 

öturil Fransanın İngiltere ve 
1talyad:m birini tercih etmesi 

gerekliğini söylemektedirler . 

Londra, 25 «A.A» - İngiliz 

ulusal işçi partisi kongresi İtal
ran, Habeş arasındaki harbi 
füılemek için baş vuruJması 

gereken bir takım tedbirler a
lınması için bir karar almıştır. 

Bu arada kongre devletlerin 
harbi kolaylaştırmamak için 
İtalyaya para vermemesıııı, 
biltiln dünyanın ekonomik bir 
abluka etmesini de istemiştir. 

Pari• gazeteleri Habeı-Italyan Meselesi 
etrafındaki yazıları devam Ediyor. 

Paris, «A.A» - Bu sabah
ki gazeteler Uluslar Sosyetesi
nin gelecek toplantısiyle uğraş 
maktadırJar. 

«Metin» diyor ki : 

hlara karşı ayakJanmaJarına 
ahalisinin Avrupalılara karşı 

ayaklanmalarına yol açacağını 
ilave etmiştir. 

Budapeşte, «A.A» Başbaka· 
nm gazetesi olan Fuggetlensa 
Habeş işinin İtalyanın durumu 
nu zayıflatmıyacağı kanaatin-

Bu gUnkU duruma göre Ce
nevrede İtalyan ve Habeş tez
leri arasında bir çarpışma vu
kuunun önüne geçilmesi kati
yen milll1kün gğrilnmüyor. . . 

Kötü ihtimal o]arak 15 mcı 
maddenin tatbiki düşünülmek
tedir. 

i de bulunduğunu söyliyerek di
yor ki : 

Bu maddeye göre anlaşa
mıyan taraflar bundan böyle 
istedikleri gibi hareket edebi
leceklerdir. Bunun ne demek 
oJduğu AşikArdır. 

Radi kal sosyalist «Oeuvre» 
gazetesiyle butiln sol ve aşırı 
sol cenah gazeteleri 15 inci 
maddenin ortaya atılmasiyle 

muhtemel bir harbin mahiyet 
veriJmek istenilmesine karşı 
şiddetle itiraz etmektedir. 

«Oeuvre» diyor ki : 
Eğer uluslar sosyetesi har

bi kanuni şekle koymağa ya
rıyacaksa bu sosyeteyi ortadan 
kaldırmak daha iyi olur. 

Butnn dilnya uluslar sosye
tesinin doğumunu böyle bir 
ftkibete uğrasın diye alkışla

mumıştır. 

Paris,«A.A.,. Londradaki Ha 
beş elçisi Eko Dö Pari zytarına 
Habeşlerin erginliklerini ko· 
rumak için en son fertlerine 
kadar ölmeğe hazır bulunduk
larını söylemiştir. 

Elçi, kendi balumma göre 
Habeşi standa çıkacak herhangi 
bir harbin yerli çerçeveyi aşıp 
belki de sömürgelerin Avrupa 

Musolini birinci teşrin ni
hayetine kadar bayrak altına 

çağırılacak iki miJyon askerle 
hiç bir şeyden korkmıyacak 

ve Avrupa barışına mutat ener
ji iJe ihtimam edecektir. 

Bl1yün İtalyan devleti Av
rupada durumunu ve nüfuzunu 
korumayı ve sömürge mesele
sinde irdesine hilrmet ettirme
sini bilecektir. 

Cenevre, «A.A.,. Bir takım 
Japon ajanslarının Habeşistan& 
ulaştırılmak üzere Ci butiye 
evgin olarak bol mikdarda si· 
lAh ve cephane yollamakta ol
<tukları burada haber alınmış
tır . 

TOPRAKLARIMIZA ATEŞ 

VE ZEHİR SAÇACAK UÇAK

LARI KISKIVRAK BAGLIY A

BİLMEK İÇİN EN AZ 500 

UÇAGIMIZ OLMALIDIR. 



SAYFA 2 YENi ~IEHSIN 27 TE)lı\JUZ ı 935 Cumar·tt~si 

Çarşaf Peçe 
istanbulluları da sıkıyor 

Gh iıııuP isirnle idralııı . . 
giyinnıenu~ olduğunu hu 
siiln nhuda hi r cok vesi. • 
l~lerle tekrarladık. Fukat 
gfire11rği n ve alışkanlığın 
bize artık atılması güç 
l>ir )'İİk olarak aşılamış 

olduğq bu ka yilten hiis . 
biitiin kurtulmak miirn
k ii n olmasada hic olmaz • 
sa lıafiflelnıek ve sağlık 
prfmsiplerirıe uydurmak 
ı~ırı var güclimiizle ça
lışmaya borçlu olı~uğumu 
Zll bildirdik. 

Büyük savaştan soııra 

yaşamanın tadrnı daha 
iyi .aulanıış olan insarılı
ğm gidişide z:ılı·n hu 
~·ol dadır. 11~1· nıolla bir 
evvlkinden dalıa miisa. 
mahalJ olarak doğmak ta
dır. 

Ölkü şudıır: 
Az kapanmak, vücudu 

lahii kaynaklarrn sağlık 

veren kov vetleri n den 
mahrum bırnkruamak ve 
,· arı acık kahıcak viicu-
... . 
tlumuzu güzel bulundur-
mak icin rnecuuri hir 

• 
çalışmaya koyulmaktır. 

'fiirk gençliğinin bir çok 
iyi işlerde olduğu ~ibi 
viicuduna haknıa ve gi
yinme halısindP görcnlPri 
~eviruiirici bir ilerley işle 
git gide daha olgurı bir 
vazi velP "elti i üi me '"' d<111-... ~ ~ ·' 
dadır. 

Bu güzel 11 kışm a rasuı 
da hala ötede heridt~ kal 
uuş )'Osunlu, kirli taşlar 
gibi iyah kukla~arın gö. 
ze batmalarına da yarı -. 
mak pek güç oluyor. 

Çarşaf,t hele arlık si
yahdan başkası göriirı -
mez olan bu öliim örtüsü 
hilha sa onu giyinen yaş 
lı kadınlar için ne büyiik 
bir tehlikedir hil~eler .. 
Güneşin bütün faydalı 

ışıklarrnı geri alarak yal
nız sıcaklığır.ı içeri veren 
bu kara kumaş r·engi ile 
olduğu kadar ş~kli ilede 
sağlık düşmanıdır. 

Viicudu ortasından 

iki biçimsiz parçaya bö
len manıarasrnın gözlere 
yaplıAı zulumda caha .. 

Buna birde engizisyon 
aletlerinıh~rı hatıra kal
mış peçeyide eklers~k 

lıu ihtıvaı·i uıalıhus ıeııı . . 
el~ . uı·uııt~ıı nıalıluk:ı 

acıraı:ıktan falla öfkelen
nwk hh.uu olduğu.!Hia 
hrpimiz birlt-ışiriz. OylH 
iSt' oııLın kurıaruwkta 

11içiıı hirlt-ışmiyoruz. 

Belt·diye )'asası ve 
y:ısağiyle çarşafı, peçe)·i 
kaldı:·ı•I\ Aııaılolu şehir

lt>ri q>i çoğaldı. flt•mcrı 

"iİI• 11rcnıh· orki v.-ni hir ~ o • ., . 
kasabanın bu gii1f'I kara 
ra uyduğuuu hildiren 
hir ttılgraf gazelrleri 
süsltııuis aca ha bizim sı-• 
ramız ne zanıan gtılecek! 

Ttil'kiyerıirı biricik U-
ııiivtırsıtesiııi koynunda 
sakla ~·a rn k yurda ışık 
\'P l'nıeklP. öğiinen glizt•I 
i lanbul bu işle pek ge
cikmiştir fıkrindeyinı · 

Kü~ lerin kaldınmıntla 
tutula rııa va u lHı umacı .. 
Maçkada veya büyük 
adada haruıdırmak ayıptır 
bize .. 

Altnıı~lık annr.lt!r, biz 
artık carsaf "İ\'nıh·ecP;;.iz· •. o. "' ~' 

diye b:r kurar c.ılıp bize 
bildirt>nu·zlPr hu işi biz 
~· apa hm oııla rı nwşa k kal 
l~n keııdinıizitl«~ ~ürıalılurı 

kurtaralım. 
Yedi gün 

Dr. Ali Rıdvan 

irlandalıgeı1çler 

İngiliz ~ayrağmı yutmışlar 
Bt•rli n -- son lıa herle 

re giirr. hugiiu Belfaslla 
yine kClnlı çarpışnıalHr 

lar olmnştt11·. Bu müııa
sebetle İrlandalı gençler 
limanda bir vapurda 
inıriliz ua\• rairıııı 3Şttttı,·a 

)°"\ J h ~ .. 

almışlar ve )' trlıııışlardır. 

l\atoliklerle pr·otoslan 
lar arasandaki gergiulik 
gittikçe g~ııişl~dtği için 
Belfosu daki italyarı Uth-
ası irlandadan ayrılmaya 
karar · vermişlerdir. 

[Cumuriyet) 

Yiyana~a tevkif 1 er 
Viyarıa 24 :\.A f'oyter 

dt·n : Yarın Dolfus'un 
öldüğü günün yıl dönii
nıli nıiina:;ebetile çı>puası 

ihtimali olan kaq~aşalık 

la rı göz ününe getiren 
polis, sakinı (ihtiyat) ted 
biri olmak iiztıre rıazi 

oldukları lwlli 500 kişi)·i 
tevkif elmistir. • 

Hangi kurumların (esham ve 
tahvilatı) inanca olarak 

kabul edilecek? 
Artırma VP. tıksihme 

karnı11tı hiikiiıuetce he~-
• 

litilt'Ctık « •~s frnnı ve tah 
villerin)) artırma vf' tık

siltnıelerde horsa cetvel
leri üzerinden yiizdP 15 
eksiği ile üstencilPr tara 
frndan inanca gösıerilt ı

bilt>etığini yaznıakt;ıdır . 
Bukarılar kurulu Ja l>ir 
kararla ulusal t'sham ve 
tahvillerin teıninat gös
terilebilmesi için taşuua
ları lazım u;elt~n sartları .. . 
saplamıştı. Bu kere finans 
baka ıılığı bu esaslara 
uygun oları ulusal e lıam 
ve talıvilalrn adlaruaı ve 
nevil~rini beliterek ilgili 
yerlare yazrıuştır. lrıaııca 

olarak kabul edılelıilt~ct 1. k 

Hllı ulusal sosyetHye ait 
hisse senetleri şu ıılardır: 
Tlirki~·e iş bankası, tııu

lak ve evtanı bankası, ., 

Anadolu dPıuir)·olu sos-
v~Lesi, lslarılrnl tramvay . . 
sosyett--si, Tiirk hıı·a fab. 
rikal un (Bomoıı ti-Nektar) 
K oz 1 u k Ü nı il r i ı: 1 e r i a rı o -
rıinı ~osytıtesi. 

Yukarda adı gt1çen 
sosyetelerin esham ve 
talavilleriuin iııatıt ~a olu
ı·ak kabuliinde ilgili res
m iğ tla y r·e Ista ıı hu 1 nu~11 
kul kıymetler ve kambi-

~· o komiserliğine cevanlı 
hir telgraf çek~rek irıan 

ca gösterilt~rı hisse senedi 
ve~· a tahvilin son borsa 
fiılrnı sor uca k tır. ve gf'
lerı ceva ha görn gösieri
len fiatın yüzde 15 eksiği 
ile vel'ilen lalıvil vaya 
hisse senedi inanca ola
rak alınacaktır. BuruJan 

başka finans halaulığı 
pcıra işleri direktörHiğü 

borstıdau gönderilen lıil

gt~te dayanarak aylık fiat 
c•~l \'elleri lıazırlıyacak ve 
dPfterdarlıklara, mal san
dıklarına, resmiğ dayre 
lere \'e satın alma koru
~i)·onlarma gönderecektir 

H~smiğ dayrtler borsa 
d u r u ru u u u lHH' ad a n da 
koval<.tyacaklardır. Fakat 
t•slıa m ve tala villerin 
inar ca olarak kabulünde 
bprsa komiserliğinin lel
gr:ıf11ulaki fiat esastır . 
Soııru olacak dPğişi klik
lt·re IJakılnuyacaktır. An
cak fiatlarda yüzde on 

heşlen fazla bir tlüşiik.lük 
olursa üstenci bu •~k siği 

lamanılıytıcaklır. Yukar
da adı gflçen sosyeleler 
kendi t~sha nı ve talı ville 

rini irıaııca olarak kulla
na mıyacakla rdır. 

Küçük Sanat Sa~ipleri kimlerdir 
Kazanc vergisi kaırn .. 

• 
nnnu n otuzu nen mathle . . 
sinde yazılı küçük sanal 
erbalu lıakkıııda finans 
bakanhğı ilgili tlayrelt·re 
bir genelge göndermiştir 

karnında bir kuç ürneği 
gösterilen küçük. tcıcır•ı 

ve sanal erbalımın IJeli 
tilnıesinde türlü Hif'lii 

Tlakdir ve nıu ~ mrlelere 
~ 

\'Ol acmanıak icin kimle-
w • • 

l'İ 11 k ü c ii k lt' r. i m v P. sa na l • 
erhabı sayılacağı gP.rı~lg~ 

ye bağlı bir listede gös
lt~ril miştir. 

Kanunun saydığı ör
ueklere göre k tiçük sarı
a L ve leçim erbabı sayı
labilecPği halt.le bu liste 
(le bulunmayanlaruı, kt~n 
clilerine benzer kinıseler 

gibi muamele görecc~leri 

geııelgeye yazılmıştır. 

List~de saplanan kii
çiik tecim ve sanal sa
lıipleri şunlardır. 

Hasırcılar, mutaflar, 
nalıncılar, kasablar, bak
kal, sebzPci, meyvacr, 
odurıcu, kfüuiircii, aktar, 
kahveci, aşcı, lenekeci, 
camcı, nalbant, kalaycı, 
kolacı, tamirci, çiçekci, 
balıkcı, iç~i satıcıları, 

arzuhalci, çanak, çömlek, 
tuğlCl, kirt!mİL Japaıılar, 

taştıılar , kirP-milciler, 
terziler, furu1ıcu, çilirıg\r, 

doğramacı, demirci, ba
kırcı, hakkak, saat lauıir 
cısı, m~~hürcii, lıallal, 

boyacılar, ipçiler, çuval
cılar, tatlıcılar, helvacılar, 

kunduracılar, kahvt)ciler, 
ca' laanelP.r bera her. . . 

Nişan töreni 
• diin gicı~ lıalk evi sa-

louu utla i>grelıuerı selahil .. 
din ile nahide ruelalıalıU 
rnşanları ştırefine bir balo 
v~rilmişlir. Balo zengin 
hiı· büfe ve çok giiıel 
bir çazbant ile gP.Ç vakif .. 
lern kadar devam etmiş

tir. 

CifllPre saad~tlPr te· 
menni ~deriz. 

Liman baberlari 

Arta vapuru 

Linıarırnıızda bulunan 
.Aluıarı harı<lu·<Jlı Arta 
v~ıpuro Devlr.l denıiryol
laı·rna ail ray ve uıalze-

nwyi boşaltma işine de
vanı etmek ledi r · 

Snğrat vapuru 

. Oiiıı linwııımıza gelert 
laidiv kunıpanyasıııın sağ 

• 
rat \'apuru 17() parça 
tecimen PŞy<tsı hoşallnırŞ 

2000 eu val la hıl alnuşur• • 

Baridik vapuru 

E" vr.l~i g~ce gel~fl 
Fra rısız baudırl.I lı Ba ridik 
vapuru 200 ton lalul ve 
600 koyun }iiklenıiştir. 

Döböğonya vapurıı 

Uii11 limanimıza gelell 
ilalvan baıuhrall DölJ(; .. .. 
goııya vapuru 20 tort 
tecimerı c·şyası hoşaıtruıŞ 

ve 450 lou hu hu bal al ... 
mıştır . 

Y(Hİ ADAM 

lcindekiler; lsmail 11ak" 
kı rflirkiye de ulusal bir , .. (" 
lİ\·atro varruı<iır? kısa te 
kik ve ltıııkitler. uyauarı 
camlıca'lar i. il. i)liill' . . 
ÇP-kişilebili rmi A ndre 81"' 

dein sövlevi. cami, siY3
r 

sa acu;.u. Kiilliir tetki~ 
ve te11killt•ri İsmail hakki 
geneli~ icin lJiivlik ıeh" 
~keİer Y~lıdel "'niilteki•• 
kitap kaplara kulu kap:ık 
ları İfft•f ()ruer Serıilı~1 
Emreye bir tazim lsuı~' 
hakkı içlimriyat Nurell 1~ 
Allah nedir ıHinya tı.tıb~i 
leri ve kitap tcnkıtle 
10 kuruş. 
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Mersin 1 l j N 

Piyasası 
--....... •«••· -

K.G. 
Paruukek~pr~~ 
1 a ıtf. 
Kapu malı 
Kozac(parlağı 
iane çiğidi 

K. 
50 
50 
45 

43 

s. 

Milli Emlak 

~la hailesi 
Nusratiye 

Müdürlüğünden · 

Cin~i 

Arsa 
~letrtı 

1270 

KiyuH'ti 
Lira K. 

1905 
)) )) 576 759 

1 - Yukarıda yazılı iki parça arsa 20-7 - 935 tari · 
hinden itibaren acık artırma usulile satıhua cı-• :ı • 
karılmıştır . 

\'el'fi • 
Susanı 

Fasuh1 H 

l 
1 l 

2 - BHdeli defaten ve ·peşin ahrrncaktır . 
75 3 - ihale 3-8-935 Cumartesi giinii saat on binledir 
50 4 - Talip olanların yüzde yedi buçuk pey akças1111 

mal sandığına yatırarJk ~lilli Emlak dairesine . 
Nohut 
Mercinrnk 
Kuş yemi 
kunı darı 
Çt~lti k 
Acı çek ırd~k ı~i 
Toz s~ktır 

~ 

(\a fa Vfl 

N işatf 11· 

Ça)· 
:••ıne Şek . r 
11ldılı.ta 

)) . •> ~cuehi 

»çuvalı 

7 
4 
7 
6 

3 
7 

25 
8 

50 

37 ,5o 

29 
97 ,5 

16 

nıiiracaatları • 21 -28-31-2 

-- İılaı·eruiıe bir serw zarfı uda deniz ) ol;Je g~lect!k 
\'e g~rek ,llersindeki anbazlaruuız:ı ve gertıkse 
doğrudan doğruya supalau olarak Şöıuerıdıfer 
iskelf-'sinde!I al111ara k dahildeki lt>şk ilatınuza JOI · 
foıuıwk iizere vağoulara nakl ve isti( edilt·cek 

l\a la,. 

Rah:;r 

tahmiııen { 7000) tou tuzun iskelt>drn çıkarma 
ve taşıma işi yirmi giin mliddetle :tçık eksillmP
~·p, korıulmuşdu . 

190 
2 · 24 -Temmuz- 935 tarihinde yapılan eksihuwde 

7f> 
Arpa .\ uadol 

,, \'erli 
I)· . 
ırinc 

!.I 
t.> -, 

2 77 ,5 
15 50 

'> 
•J 

vtH'ilerı son bedel; haddi layikrndl! göriilmediği 
içiıı 2490 numaralı kanununun 43 üncü madde
si mucibince on giiu miiddetle lf'krar ~lsihmeve 
korıulmuştur • 

.. 

Çavd~r 
ftuğt1a y Y ~rli 
Li ıuon tozu 

3 - EksillnıP; 5 -. .\ğusfos · 935 Pazartesi gtinli saat 
., '~ •) 5 l 1 1 
v-v-, 1 1 O da nlıisar ar· idar·esiııde yapılacakur . 

75 
Suhuusafı zeJLİn Y. :!5 

ı> ikind 23 
Alısır darı 3 50 

~ura hiiltt•r 85- 86 
111ct• Kepek l 50 
~ahu » ı 50 
ı., . 
cır 'O d~n ı l 

4 - Bu eksihnrnye gireceJderin muvakkat teminat 
1 akçası olarak 225 liı·a ile hirJikte matlup evsafı 

haiz olduklarına ve ticaret odasırulan kavıth lm
luıuluklarına dair· vt•sikalarıru beı·aber ğetirme
leri lazımdır . 

l 5 - Şartname suretini istekliler dairemiztlen alat.ilir-
ler : 27-29 

• 

nnnnnnnn••~nnnn nn ~~nn~~ 
1 PEK. YAKINDA ~ 1 M. e. e. de i 

1 
L\ vrupa ve Tlirli~·ede lıiiyiik bir nanı ~ 

k:ızanmış ve zengin bir programla lJliyiik 1 
fedakarlıklar ilıliyar· edilerek getirlnı~ğe 18 
muvaffak olduğumuz fj 

GAR.DEN BARIN gs 
Meşhur varyetesi olun ~ 

( Ustnormal progr:ı m serisinden: = 
lY.IİŞELLER. 1 

Pek yakında bahcemizde ~ 

Orijinal Çigeneler &r6 
Minanın meşhur el hünerleri, eksentrik danslar, lspanyol il 

ve Arjantin şarkı ve dansları, görülmemiş musiki nnmaraları, ~ 
şarkıli sitepler, monolog ve varyeteleri başlı~·acaklır. mi8 

1 Meşhur: Kemiksiz Kadın 1 
1 M. B. 8. de i 
~•nnnnnnnnnnn~wnnnn1n1nnn~ 

Plajda 
Banyodan .Sonra 

Yorğunluğunuzu Nefis 
AN~A~A 

BiRASI 
lcerek dindiriniz , 

Gündelik makarna ve şehriye 
Şaşa ti Biraderler makarnasını taşı_\' an ~la l\nrna ve 

Şehriyeleri lwr yerde arayınız . 
Her giin taze olaı·ak ~ıkarılnrnktadır • 

Şaşati Biraderler makarna fabrikası - Mersin 

3-4 

YulafCukuroVa. 2 90 
• 

,, Ana dol 3 
Tarsus icra memurluğundan • 

• 

--.. ··--
Borsa Tef ğraflan 

lslanbul 

·ru,.k ahu nu 930 

ıs teri in 

Üolar 

Fr·ank 

Liret 

t>23 --50 

79 - 60 

12-04-50 

10 - 03 

Y(NI MERSİN 
~ üshası 5 kuruştu-;:

.\boııe l Türkiye Hariç 
Ştt•iti için için 

Serıelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

~ltı aylık 600 looo 

~ aylık 300 500 
&ir 

Q a1•lık ı oo yoktur 

Gıan geçmiş sayılar 20 K. 

Tapunun Hektar 
No. Tarihi Cinsi M.M2 Kiymeti Köyü 
128 ~larl Tarlanın 6 13, 78953 lwlıer Hasan 

340 hissede 4 hektarı .... aga 
hissesi 54 lira 39 K. 

/ 

ıos lira 78 K. 129 )) )) » 9, 19302 )) 

127 )) )) » 18,38604 6~ lira 57K. Aliağa 

131 )) » )) 4,59651 loslira1sK. ha san 
ağa 

132 )) )) )) 13, 78953 )) )) )) » 

Alacaklı: Kel Ahmed köyiiuılen Siilttyman oğhJ Ahmed 
Borçlu: Aliağa kü)· iind~n Siileyman Kahil ve Ah · 

nuıcl Kahil . 
Yokarıda hududu ve evsafı yazılı tarlalar açık arlLr· 

maya konmuş olup şartname 29-7-936 larilıinden itibaren 
dairemizde her kes görebilece!/i gibi 28 - 8-936 iarilıl
ne mılsaciif çarşamba günü saat 11 de açık Artırma ile salı· 

ı 
lucakttt• . artırma bedeli ımılıammen klymelinin yüzde 
75 ni bulmadığı takdirde son arlıramn lea/ıhiidü baki 
kalmak şarlile 13 -9- 935 larilıine mtisad/f cuma 
glinı1 saat ı ı de dairemizde yapılacak ultın arttırmada 
gayri menkul en çok arlLrana ihale edileceğinden lallplcrin 
muhammen kıymetinlrı yli:de 7,5 nlsbelinde pey akçası 

. veya milli bir bankamn teminat mekiubunu hamil bulun-

SiNiRi 
Şarkan ve cerıuuerı şif garh~n molla Ali verest"'S İ 

şimaleu b:ıy SRdık veresrsi . 

Şarkan leblebici veresesi garben tarik am şinıalen 

nehri kebir cenuben usla Ahmed veresesi • 
Şatkan fesli oğlu Bedir garbeu Aleıuiu ile ııuslafa 

O. klirl lsmail cenuben tarik 
Şari garp ve cenubu tarik am şimalen sahibi senet 

Şarkan ve garben tarik şinıalen Rat.ia 

malart lazımdır . 
2004 numaralı icra lflcis kamL1wn.ırn ı 26 met 

maddesi dördtincti. fıkras//la tevfikan bt! gayri menkul ıize
rinde ipotekli alacaklılar ile di!ier bir aldkadaraıwı m• 
lrlifa hakla ve hususile fal ::. vr. masarlfe dair olan id 
dlalaruu ilan tarlhlnde11 itibaren yirmi güıı içinde eura 
kL müsbilelerlle bildirmeleri ak . .,/ takdirde Tapu sicllind 
sabil olmadıkça salış bedeli paylaşmaswdan malırum /w. 
lacakları cilıetle alakadararırn işbu madde ft k rasma gô,., 
lıureket etmeleri ve dalıa fazla malılmal almak isleyenlerin 
tarsus icra ı/aireslne müracaatları ilan olunur . 
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f l A N 
Mersin Liman işleri inhisarı Türk Anonim 

ş;rketi umum müdürlüğünden 
Şirkt•timizin iki tonluk buharlı vinci icin twsafı . 

aşai!ıdiı ynzılı sak uli hir vioc k:izarıı ~,lıııac .d:!ıııcla 1 1 
t .,I • • • 0 

\' r.rrııt·k islt~\'tmlt·r·irı ~5 - 7 -B:15 larihint~ kadar fi\'al 
w • 

Vf~ ltıslim şarllal'lrıııı hilılirıalt'IPl'İ t~VVf'ICH ilan ·~<lil 

uıiş isr.cle uu giiue kudar hir ıuiir:ıcaal v<ıki oluıa 

dığı cilırtle hu miiclcltıt 1 f> 8 ~l3 b ıaı·ihiıH ~ kadilr 
u z a l ı lr • ıı ş t ı r. ~ e r nı P ~ i s l •~ ~ e ıı I er i , ı a ş a ğ ı d a k i e v sa fa 
ııygun olarak bir resim ile fiyat VP. lt~slim ~artLırırı• 

hu ıuüdd~t icincie bildirurnlt•r·i Hizurrnı Lt'krar ilan 
• 

olunur. 
Kaıaıım sistrmi 

» hoyu 
» kutru 

Dik v~ kros horulu 
7 kadt>m 6 pus ):tııı 2 llit'lrt~ 350 
3 )) 3 )) )) o . 9 7 5 

» kros lıoru adedi 2 
» işlPme tazyiki 100 l!hrt' 6 85 atm:ısfor 

Erıjektiir ve kazan Üıt>rirıılt'~İ tPforrüat. hmHllll 

olacaktır·. 

i L A N 

Tarsus Mal mü~ürlüğün~en : 
~lelre 

Küyii Cinsi ~I. 
Bedel 

Muhamnı~rni llııdudu 

Sarı tarla 2:·iOOO 

Ka\ak 
· Lira Şark an k ürt Ali Laı·lası 

gar heıa dt· re ,.~ topa I t.a r
lası şinıalerı E~ yup oğlu 
tarlası et>ıuıh~n Yetiııı 

oğlu taı·lası : 
Yukarıda cins VP. •~vsafı yazalı hir kn'ada 23000 

nıelre ~I. 25 hissada 14 hıss:ısırırn miilkiyt~li hiluıiiza

yetlt~ satılat~ağıntlan 17 'l\·mmtrl 935 tarihinıltrn 2 A
ğustos 935 tarihin~ kadar 15 giiıı uıiiddt·tle ıııiizayedt~

ye konnıuşlu r . 
Son fW)' t.a idi layik gfi.· iildiiğii taktird•~ 2 Ağıısıos 

935 Pazartesi saat 12 clr. ihalt•si icra kılırıac .ığırıdarı t.ı -
Jip olanların muhammen hcddin ~ lizde 7/50 nisheliJıdt~ 

ırny akçasmı mal sandığıııa lt>Slim c:den·k ~· c·vıııi nwz
ktirde Tarsus ~lal nılidiiı·Hiğiind:~ hazır huluıınwlarl 

i lfuı olunur . 21 24 -21 :'o 

İçel Tapu mü~ürlüğün~en : 
Mersinin hahçe malıallt>sirıde vaki ıarafları (~arkarı 

AH Kfuıun \'e M.-lamed hahçP-si garlwn ihrahhı Bed
tlur bahçesi şinrnlen Tanıiisi kızı verf!s.-leri h:ıhc~si 

crnuhen tarik ilt) nıalıdut lıir kıta balıct~ Tarsu~uıı . 
Aliga köyürnleıa Bayram oğlii .\lelımt>ılin olup nıezkt'ır 
bahçe bilmiizayede Corci ~iclyak vekili Nrcip BulfOS 

namına satıluuş V(} L•·scili için nıiiraeaal t>Lmiştiir . 
&lezklir bahçr.~· e ait sicil kaydı lulmadığındarı tarihi 
ilfınınc.Jan on glin sonra rualwllma kf'şıf ve tahkiki icin 

• 
memur gönderileceğinde11 bu yflr için tasarruf iddia 
edenler varsa rtısmi evraklarile dail'P.)'H miiracaatlan 
veya ktışif gliniinde giclt~cek memura anlatmaları il:\n 
olunur • 

Mersin Ticaret ve Sanayi Odasmdan : 
Sicil No: 853 Sınıfı 4 
Mersinin mahmudiye mahallesinde hastane caddesinde no. lu evde 

oturan T. C' tabasından olup mersinin Nusratiye mahallesinde hü· 
kümet caddesinde 120 no lu yeri ka~urıi ticaretgah edinerek 11 5-
925 tarihinden beri toptan hububat ve zahire ve komsiyonculuk 
işlerile uğraşan hikmet ermunun (hikmet ermun ) ticaret lakabını noter· 
den tasdikli getirmesi üzerine 13·5·935 tarihinde 853 numaralı sicile 
ticaret kanunun 42 maddesine göre kayt ve tescil edildiği bildirilir. 

Yeni MersiR Basıinevi - Mersin 

~~~~~~~m~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ ~ ~ ~~ B 
i çifte han Kaphcası Açlldı 
~ Eğer Romatizma, Sıyatik, kara ciğer, Böbrek kumları, 
~ mesane taşları ağrılarile muztaripseniz vakit geçmeden 

~ Çifte han kaplıcasına koşunuz . 1 
~ Bir cok deri hastalıklarına, muannit ekzemanlara şifa verir. 

IÇ!e~e~=rı~~~irii~~i~•~·.~!~.1~-~I 
~ kadar ~eııııeıı"' kabili izaİı ıleğilse d:- seıwİerce. !-(eh; °.lııı~."ıı.i bazı kaılııılarııı 1 
[@ 15-20 !!tinllik barı\'odan soııra lıamılt~ kald1kları gorulmuşlur . 
~ O ~ L • 

R Çifte Han Kaphcasının ~ 
~ Radyo aktifidesi dünyada mevcut bütün kaplıcalardan. e daha yüksektir . 

~ Çİ Ti: ~~PILDC~ INDA\ 
l@ 
~ ()L.-1~ bir rıwlhah il:)ve edilıui~, Ült·I dahiliıule yPnıek hişirmek nı~rı~-
l@ dilnıişlil'. 

1 Esb.ıbı i~liralıaı ıııiikeııııııehlir.Lokaıııası, Furuııu, BaHali~· ·~~i. Gazinosu iJ. 
~ Kasa hı, Berheri vardır· . · {tl 
İ@ FİATLAR. ıv.rUTEDİLDİR.. İfl 
~ Tiren ücretleri yarı yarıya terızilatlulır . 1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
• • , wıım~mı mınnmmıımımtm~I 
E~~~~İ 1 Her Nevi Fotoğraf 

Mersin Gümrük Civarındadır 1 8 E H K l i 1 K ı l i ş e 1 e ~ 8 [ HK S i l 

-ı •. ;ıı,~;:ı fü:w.vi 
11 

§ La~!:~R ~~BA~l~l~Reni tıhbıyP, Y t~rli ve .\ v- ·~ 
n : p a ııı iista lı1. P r:ı t ı hu 1 

• • Kristal,Saç, Bronz v .. ~ağlı iıoya IP-\'l:alar 
lurıur i Basımevimizde yapılmaktadır. 

lwrktısiıı k••sflsine U)'ğuıı şı>kilde yapılır. 

mıımmıımmmnımımımm1ımrmmı 

Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti· 

yorsan Tayy:ıre Ceıni
yetine aza ol . 

,+•n•·:·•••••·•••• •• • 
; : Yeni Mersin Basımevi : • • • : mücellit hanesi : 
• Eskimiş, parçalan- ! 
• 1 k" 1 ~ •• + nar~, f•~l'SlH e · ı lap a- + 
• rrnızı işe ya r«uuaz tle-• • . ı · .. • 
• ~ .. atnrnyıtıız. Hrgmı • 
+ sizH lazım olur. l\it:ıp -• 
• 1 f l . . . ·:· + larmızı,' eter tH'llH~ı, • 
• nılicellitlıaııenıi1.t~ ~iirı -•+ ..... . 
• •leriniz. • 
• LI . k" • 
• ı er nevı llap ve + 
: deflt~rler şık, zarif uu~: 
<• titı Vl kullaııışlı ola - + 
• l , • 1 • • + ral\ cıt enır. • 

•••••••••••••• 

Tl:IQ KiYE 

l1RA4T 
BANf<ASı 


