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Başbakanımız ismet inönü 
Dün Adanayı Şereflendirdiler 
Başbakan Yenicede bir heyHt tarafından kar

şılandı. Adanada İki Saat Kaldılar. 
Doğu illeri mi1,cle geziye çı · 

tan sayııı Başbakan General 
l8rnet fnönil beraberlerinde 
l)ış İşler Bakam Tevfik R üstü 
Aras olduğu halde hususi tr~ıı
le dün saat 13 de Yenicfden 
geçnıişlerdi r. 

Başbaknnım1z Yenice'de içel 
Valisi, Mersin ve Tarsus Bele
diye baskanlari'-'le Sevhan va-
ı· . . J J 

ısı Adana Rele<liye baskrıııı ta r • 
afındaıı karşılanrınşla r ve be-

raberce Adımaya kudar gil-
01işlerdir. 

Başbakanımız saat 14 de 
(danaya vararak durakta yüz
erce halkın alkışlan erasmda 
trenden inmişlPr ve doğrucn 
~hre giderek bazı zıyaretler
de bulunmuşlar ve Milli Men-
8llcat fabrikasını gezıııişlerclir. 

Başbnkaıı smıt 1 G da ı\du-

' 
Adanadaıı gt.'\'Cll sayiıı Bnşlrnku

nınıız Gpnrral lıı;ınc>t lıınnn 

naduıı nyrılarıık ynllnrııı:ı tlı•· 

vanı elınişlt•rdir. 

Kabotajin Onuncu Yıldönümü 
Dün ve evvelki g·ün göstRrilerle kutlandı 

------
}"üzme ve yelkenli yarışları yapıldı. Liman 

Sosyetesi denizcilere bir şölen verdi. 

İdman Yurdu deniz koluıınn ı 
~«;ılış töreni Pa1..ar günü saat 
7,5 da yüzlerce Yurtlu ve İd

ll'ıan Yurduna brıg" lı halk huzu· 
I" 
'Yle yapıldı. 

Sporun her kolunda önemli 
adımlar atan İdman Yurdu hu 
;ılda denizciJiğe biiyük değer 
d~rrniş Kışla caddesinde Bele
d:~?Y.e ait oları yapıda biraz 

gışılclik yapılarak bir de kol 
YllJ>ısı meydana getiri imişti. 
ô Cumhuriyet Halk Partisinin 
ttırıcuııuğu ve Belediye ile Li
<l an Sosyetesinin ınaddiğ yar· 
;llllariyle durmadan gelişen 

llrdun deniz sporlarında da 

~a kalmaması için Liman 
k Yelesi ateJyelerinde spor 

9.11Yıkıarı yapılmış bunlara da 

~i~di~e kadar Gençliğin haki
\> g hır ağa beyisi ve İdman 
e~:~unun gelişmesi için bilyiik 
ha ler sarfeden Belediye 

ba:~anı Milat Tor, Halkevi 
kı Canı Mansur Bozdoğan,llak 
\ıe ~rnaı Üçer, Necip Ergun 
lar·ı Uhnrreın Y~ğirıirı soy ad-

ad olurak verilmişti. 
ll'ıı.ı ÇağırıhJur yerlerine otur
<la ~~ .Yeni . kayıklarda kıyı 
kır klıyor. iskeleye Yurdun 
Lir tılız~ lacivert fi rmasındıHı 

Şl'lrıt ÇPkilmişti. 

Halkevi bandosunun çaldı
ğı Cumhuriyet nıarşiyle törene 
başlandı. Bnndaıı sonra idman 
Yurdu As Başkanı Hakkı Ce
mal Oçer önemli bir söylevle 

İdman Yurdunun tarihçesini 
ve çalıştığı sporları anlattı. 

Yurdun gelişmesinde amil o· 
lan Cumhuriyet Halk Partisini 

Belediye ve Liman Sosyetesini 
Yurda candan bağlı olan Mer-
sin halkını saygı ile anarak 
Yurt gençlerini uu iyiliklere 
karşı teşekkllrijdevine çağırdı. 

Ve hep lıirden şaşa sesleriyle 
gençler saygılarını gösterdiler. 

Bıından sonra Halkevi bas-• 
kam Mansur Bozdoğan Yurdun 
denizcilik koluna da muvaffa

kiyet dileyerek iskeleye çeki
len kordelayı :ılkış tufanı ara
srndn kPstiler vf' lrnyıkl:lr de· 
nize açıldılal'. 

Tören bilmişti. Çağırıhlara 
yaprn ırı Ost katında hazırlanan 
lıiif Pdrı liınuııatalar. meyveler 
ve hiskiiviler ikram Pdilcli vu 
yapmıu H;i ~ezdiril<.li. 

Deui~ı -.Jı l~ koluna sporun 
diğer alanhırında olduğu gibican 
dan hnrm1klar diler Ye gençli-
ğiı: rn!i: ı1 •si için emeği geçen
leri ltıkdi rlı:• ananz. 

Cep Lügatı Çıkıyor . 
Ktlavuz komisyonu iŞini Bitirdi. 

Tiirk Dili Araştırma Ktıl'll· 
mu Genel Sekrelf~rli~indeıı : 

« Karşılıklar kıla\'lıw» iize 
ri ne gelen önergeler gfizdeıı 

geçirilerek gerekli görülen kat

ma ve dilzellmeler yapılmıştır. 
Kılavuzda karşılığı gösterilme
miş sözler ile yeni lrnrşıhkla

i'lll şekilr~ birliği iizerine ya
pılmaktn olan son irdellerin 

ötel i « 1'iirkı,:eclen Osmanlıca

ya» olmak iizHre iki kısım 

«l'<>p kılavuzu» halimle basıla
<'aktır . 

«Karşılıklrır kılavuzu» nun 
kitap şeklinde basma hakkı 

lrnrumumuzca kanun yollarile 
almmış olduğundrın, başkaları· 

11111 bu yoldn kitap basınağa 

lrnlkışınalun lrnırnna karşı o· 
arkası alımı alıııınaz kılavuz lnr.ağını herkesin gfüü önUne 
lıiı·i «OsımınJwadan Tii!'l.:çeye» lwymnğı ödov sayarız. 

Mersinde Derıiz Sporları 
idman Yurdunun Denizcilik kolu 

CoŞkun Törenle Açlldı • 

Kayıklara Emeği Geçenler;n Adı verildi. 
Genelik Sevine İeinde . , , ' 

... 

1ctman Yurdu Denizcilik Ko11 Yapısı 

Deniz şenliklı~ri dün ve evvelki nizciliğinin gelişmesi tarihini 
gün Mersinde büyük gösteri- açık bir dil ve önemli bir söy-

lerle yapıldı. !evle çizerek biltilıı denizcileri 
Sabahleyin saat 8 de Li

man lşçileri f)enizci ler, Kayık
cılar deniz tecimiyle ilgili olan 
kurnınlar ve kalabalık bir halk 
yığını ellerinden parti ve Türk 
bayrakları olduğu halde Liman 
SOS.)'etesi yapısı önünde top
landılar. 

Halkevi bandosunun çaldı· 
ğı bir marşla şenliğe başlandı. 
Bundan sonra Liman Sosyetesi 
İşletme Direktörü Hakkı De
niz bu şenliğin anlamını arıla

tan bir söylev verdi. 
Runu müteakip alay Giim

riik alanından hareket ederek 
büyük giisteri !erle K ışln cadde 
sin tukiben Pliijn )'üı·üdii. Di
ğer bir kısım halk da ınoWrle 
<leni zden Plfija gittiler. 

Liman Sosyetesi senlikler . . 
iı;in gı·ııiş tı·l'lilı:ıt almış Plnjda 
O) un yerleri ve Q8ğırılılaı· için 
çadırlar kurdurmuştu. 

Saat 9 da Liman Sosyetesi 
idare meclisi başkanı Doktor 
Muhtar Berker Lo1.anda kabo-
tajın kaldırılmasiyle Tiirl~ dP-

kutladı. Bundan sonra eğlence· 
ler bnşladı. Bir taraftan Liman 
İşçileri ulusal oyunlarla sevirıç 
!erini açıklarken diğer taraf-
tan da yüzme yarışları yapıldı. 

Ynrışlal'dn şu soııu~ alındı : 

150 nrntre serbes yüzme 
yarışında : 

Turgut hiriııci, Ahmet Şa-

ldr ikinci, Barbaros üçiincü. 

Sırt üstü yüzmede : 
.Mustafa birinci, Ahmet Şa-

kir ildıır.i, Kemal iiçüncü. 
Kurhağlama yarışında : 
Doktor Osman Tür hirinci, 

K<ılsuz Ali ilciıll'i, .\1ulıitti n 

Oç·nııcli . 

« Sonu ikincide » 

TOPRARLARJMIZA 1\TEŞ 

Vh ZEHİR SAÇACAK UÇAK-

LARI KıSKIVRAK BAGLIY A

BİLMEK lÇiN EN AZ 500 

UÇAGIMIZ OLMALIDIR. 

Karar Böyle verilir, 
Y as::ıkta böyle olur. 

Diln Şarhaylık Enciiıneniıı
ce yel'İııcltt bir knrnrla mem-
leket çirkinlikden halk dn 
kazadan k urtuldıı . 

En işlek sokaktan giderken 
hiç sağımzrı solunuza baktınız
mı kimisi oluklu çinkodan ki
misi tenekeden kimi~i tahta
dan irili nfakh dar geniş çü-
riik ~·nrık des!P.kli payandalı 

saçaklar gUzlerinize iğrenç bir 
~·i dd ıı li k verir. 

81izcl~ lnınlal' di\kkaııla rı 

rıı:ığzıı lan gliırnşteıı yağnııı rdnn 
li:nrııy:w:ıkınış. NP. gH'l.er. 

İıı:ıdın:ı :ıksidir. Her snc;a· 
ğn sipere gilneşle hir de beyaz 
ve yazlıklı bez çekerler. 

Yağmurda ise aralıkların

dan yağmıırdinınesine rağmen 

yarmı saat yaya kaldırımdan 

gelen geçeni ıslalıl' durur. 

il aile siper allrndan eleği l 

yolun orta yerinden gitmek 
mecburiyetinde kahr. 

Şu halde bunların çirkin· 
likten başka ne fayda ve me
ziyeti vardı acaba. 

Hele o sokakların orta ye
rine asılan ve her fırtrnada 

hi r kaç leli koparak ka1..ayn 
hazır bir vaziyelle duran ilan 
levhaları büsbiltün tehlike idi. 

İşte Şarbeylık bu çirkin 
faydasız ve kawya hazır sa-
çak ve Reklfim levhalariyle 

harice açılarak herkese çarpan 
dükkan kapaklarının bir ay 
zarfında kaldırılmasına ve kal· 
dırmıyanların saçak, levhaları 

kaldırılarak masrafının sahip
lerinden tahsiline karar ver
miştir. 

Geç de kalınmış olsa bile 
bu yerinden kararından dola· 
yı Şarhaylık Enciiınenini teb
rik ederiz . 

* 

italyan Ordusu 
Büyük Süel 

manevralara başhyor .... 
HOMA, 30 (A.A) - Yakııı

dn hUyiik süel k~~vvP.tlerle nıa
ııevralrır yapılacaktır . 

«Gaıette Popo)o» diyor ki : 
Hu manevralar, kuvvetlAr 

sönıUrgelerin konınınas1 için 
Doğu Afrikasına gittikleri ha) 
de ltalyan ın sUel etkisini tut

mağa ve ülkedeki kuvvetleri
mizin öğretim (talim) görmele
rine yardım edecektir . » 
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Mersinde Deniz Tarsusda bulunan izerler 
Sporları 

Birinciden Artan 

400 rrwlre )'arışlarında: 

Turgut hirinci. ()ok
tor Osuwu Tur ikinci 
~Juhiddi11 liclincfi. . 

l 500 metre yurışlarda : 

Tnrµut birinci, Dok
tor Osman Tur ikinci, 
~1ustafa iiçüncii gelmiş
lt~rdir. 

Yarışlara «60» yiiziicii 
girmiş Lulfi Hükiilmez 
ve muharrem 

idaresi altında 

Yeginiu 

bü~1 iJk 

bir inlizarnlu ~apılnuşlır. 

Yarıslar lıilli kten son-. 
ra liman sosyPlt1 ~inin ter
tip euigi Kır ~ofr:ısııula 

çağırımlıla ra bir yemek 
şöleni verildi ve bunula 
öğlPden önce yapılan 

şenlikler sona erdi. 

Öğleden sonra saat 
16 da Belediye hağçesi 

önünde yelk~nli yarışları 

yaplldı. 

Dünkü Türen 
Dün sabak saat sekizde 

limanda bulunan biitiin 
vapurlar liman sosyetesi 
motor ve romorkörleri 
iki dakıka düdük calmak • 
snrP.tiyle kapntaj hakının 
Türk eline geçmesının 

onuncu yıl döulinıünii 

selamladılar. Saat dokuz. 
da liman sosyetesi genel 
direktörü idare kurulu 
başkanı, liman başkam 

1 deniz yolları v~ vapur
culuk acenteleri il k~tuıa, 
arba)·lığa ve cumhuri-

yet Halk Partisi ne gidH-

rek bu mutlu giindeu 
ötfırii hükumete ve par -
tiye saygılarım sundular. 

Gece biiyiik ışık ter
Libau yapıldı ve liman 
işçileri büyük bir fener 
alayı yaptılar. 

Ekonomi Bakanlıfı 
vekili 

Ekonomi Bakam it Ce
lal Bayarm Rusyaya ha
reketind~n sonra Baka11-

hk işlerini vekil olarak 

Tarım Bakanı B. ~luhlis 

Erkmen görecektir. 

Yediyüz parça~an ibaret bulunan bu izerler A~ana 
Müzesine taşımyor 

Tarsusun bundan 4500 yıl önce büyük 
bir şehir olduğu anlaşıldı .. 

.\ meri kAlı Mis Kos
manuı bakanlığı ahmda 
biri erkek VtA liçii kadın 

olmak fızere bır heyetin 
Tarsuta Gözlü kulede 
ekonomi bakanlığının de
ltıgesi ..\elana miiıesi mii
cliirii Ya ima ıı Yalgının 

ilııünde ~ski izPf'ltıri bul
mak için eşnır yaptıklaı·ı 
hellidir. 

j Bu Jıeyr.l Ü)·eleri .. sı
ı caklcırın faılalaşruası uıe-

1 r;ue çalışmalarını şubata 
kacla r bırakarak memlP.
ketlerine 'lnnm~k iizere 
lstanhnla gilmişlerclir. 

Ru lıeyeıiu lPshit ~l

tiği programa göre kul~
nı n bulunduğu yPrde 
beş sene çalışılacakllr. 

Bu yıl yapılan eşme 

araşlırmalaranda bulunan 
yt~di~' iiz küsur parça eski 
izel'lerden Tarsus kasa
basuırn bunda ıı 4n00 ,·ıl . 
önce llililltlrin hakimive-.. 
tinde ve Kilikyanın en 
hii v ii k ba vıncl ı l'l ı ki arın-. . 
dan hıri olduğu anlaşıl

OHŞlır. 

Miize dir~ktörii Yal-
man Yalgın Tarsusta 
toplanan bu yedİJÜZ kii . 

Almanya da 

Parti devletten üstün 

Berliu 1 (.\.A) - AL 
man propağaııda hakanı 

Gobles bir soyleviıule 

partideu olmi}arıların 

ltmkıltPde hulnnaıuİ) a~ 

caklarmı ~-\lmau ulusu
nun ahlakı terbi\·esinin ., 

partinin şahsuula toplan
mış olduğunu ve parti. 
nin devletten üstün ol
duğunu söyleruişlir. 

Berlin celJhesi oasyo
nal sosyalist dilekleri lii -
renindede gn lılesi iilk~ 

içinde birlik yaptık fa
kat dış siyasa meseleleri 
h·er giiokü derdlerimizi 
unutturuyor demiştir. 

sur parça eski izerleri 
Adana müzesine taşıt

mak icin Tarsuta bulun-• 
maktadır. Bunlar beşahı 
giine kaJar tamamen 
Adauaya getirilnıiş ola
caktır. 

~1eruleketlerine di>nen 
Amerikalı bil~inler şu ... 
hatta Tarsusa ~elecelder ·-
ve eşnıe işlerine devam 
tıd+wekJerdir • 

Vakıf işleri diizel
tiliyor 

Ankara Ulu~ - · Yeni 
vakıfl:lr genel direktörii 
H. Fahri işi ne haşla uıış
tı r. B. Fahri ~aıelemize 

d~nıistir ki : • 
" - Kamulayrn soıı 

topltt ntılarında çıkan yeni 
vakıflar ~anurıu 6 av ., 

sonra yiiriirlliğe girecek 
tir. [)afla şimdiden ka
mınun esaslarından baş . 

~a yerıi durum ~trafında 
bir şey sfiylenwk imkaııı 

vo~tur. Yalnız kanurıuu . 
~·iiriirliik tarihine kadar 
bu kanuuun ~eritilmesi 

surNini gösterir tüzük 
projesi haıırlayacağız. 

Vakıflar isyarları kefil 
olma sandığı tüziik pro
jesi danışıa~·da incelen
nwk tedir. 

Tfıziik ötekı dayr~le ... 
riu kefil olına sandıkları 

hakkrnclak i tiizlikleriıı 

3~ağı yukarı aynadır. 

Genel dirP.ktörliik yur
dun her kfişPsin<I~ bulu
n:w cami Vt' mescitleri 
kısım kısım sıruflanıakla, 

arılmakıadır. Bunun iein • 
illerden isteuilen listelPr 
yavaş ~'avaş gPlmeklt~dir. 
\'ıkık ve icirade namaz 

• 
kılıumaz hir halde olfln 
cami ve mescitleri ona
ra raf( yaralı bir ~ıale 
sokmak istivoruz. . 

Arıtılacak cami vP. 

m~scillere Pşyalardan 

tfl f'ihsel cifğerde ola rılaf'ı 
miiıel~re Yf! ötekileri de 
balomh cami ve mescit. 
lere \'ereceğiı.,, 

Tiirkiyede :l Her Gün Beş Kelime 
ihracat ,_____ ;.js ----

«Times gazetesinden» 

lııgilrere trejm bakau· 
lığı 4 haziran 1935 ti~ 

ıuıza edilmiş olan lugil
lere - Tiirkiyc~ tecim an
laşması, lastlika i nıiıa
ren 20 haziran 1935 den 
ilihar~n meriyet mevki
ine lonulacağını ilan et-

miştir· A ulaşma nırı be
şinci maddesi mudbince 
20 haziran 1935 dr.n 
sonra Tiirkiyeyc ihraç 
t!cli lt'c~k 1 ngil iz malları
ııın Tiirkh·tw~ ~irebil-. . . 
mPsi için anlaşmaya bağlı 
cinsdru mal olduğunu ... 
göstermek iiz .. r.- ili mıs-
halık mPnşe şehadetna

nwsi olaeak \'H hu nurnse • 
Şt~hadPtnamelt•ri licartıl 

oılaları tararmılan verı

lr.n~k Tiirk i \'P. kommlosu 
tarafmdan 
olacaktır. 

vııe edil mis . 

Yine unlasma mıH!İ-• 
hince lngiltereyfl ihraç 
edilen Tlirk mallarıudan 

20 haziran 1535 veya 
daha sonra tedi y~leri 
hlz•mğelttnleri n iicretlf'ri 
i rıgihere ha n~alarmdan 
birine hu~u~i Slerliu he
sa bırıa ~·alırılacaklır. S
terlin hesabına alınan 

p~ralarıu yiizde yetmiş 

avrı bir hesa ha gecirile-
w • 

cek ve Tiirkiyt'ye itıra-

cat yap:•n l'ıcirlerin rnat
lu batına lrnsredilec~ktır. 

8. Faik Kurdoflu 
gitti 

Ekonomi Bakanlığı 
yünelgtıri B. Faik Kur. 
doğlu dliıı :ı~şa111 Paris~ 

giıuark Üit'r•~ lstaubula 
lıar«'k(•l etnıi~ ve durak-
la Ba~arılık ileri gelen
lt>ri il~ tlostlan larafıu· 

daıı uğurlaaınuşlır. 

it Faik Kurtloğlu bir
kaç gün ö11ee l~tarahula 
gitmiş olup orada Te
cim Odasrnda inceleme-
ler yapnrn kta olan Tiir
kofis asbaşkan• v~ Ofis 
fransız masası şefi ilt\ 
hirlikte hafta icinde • 
lstanbulıfan Parise gi-
c1 .. cektir. 

Bil kıhı,· uzu koıuisyo

nu11un 11öııcltlrıli''İ listetlrfl 
~ ;"\ 

okurlarımız:ı lrnr giiu b~· 
şer kflli mH ~u ıı nyoruı · 
Listede cıkarı üz Tiir~ç~ 

• 
kr.liıueleriıı osmaulıcaları 

· te hundan sonra gazetenıızc · 
k ıı 1 laııı I mı yaca kttr. 

l - ~1~smual - Duyu~ 
Örutık : Sof va a \'tarı· .. . 

nuzm duyu~larrna göre" 

~ - llavadis - Bilg~' 
llaber - llaber (T. Kö.) 
;~ - llasılalı safi~·P. - Ö· 

ıii rül. 
llasılalı ga~' rı ~afi~·t~ .. Ha· 

müriit. 
Örııt>~ : Bu kazaııt'' 

üzii riil m ii, ~ oksa lı a uı fı· 
riit iizerinden mi lu~sapı 

lad1111z ? 
4 - Izlirar - Sıkırıt; 
Örnek : i~asıl bir sıkıU~ 

sizi bövle hart~ket eluıe~f. ., 
sevkelli? 

.. ' 5 - - Hulasa - oıe 

Örnek: Başltakaum cliill' 
kli snyleviniu iyi bi' 
özetini islerim. 

Not; Gazetemize gönde' 

rilecek yazılarda bu keleoıe' 
lerin Oımanlıcaları kullanıllll' 
mıını rica ederiz . ________ .,/ 

ispanyada iıyatı 

' .. ,, 
Maclrid ~9 (A.A) - ~ 

bakam ile iç işl~ri bakW 
·ııı 

111, hu sabah uçak ı 

· Harst•loıw fgitmil"lenlir. (J, 
racla d iiz~nligi yolU 11~ 
kovmak ici11 tedbir al3' 

~ . ' I~ 
ca k la rd ı r. na rselorı ' 

·ı lramva"·lar altıse vt~rı' ·' . . ı~ 
mişlir. barsPlorı ~.-1ırıı11 f 
v~ ha r~~ıon ilırule i;r 

1 

idare ihirı •~ılilıuiştir. 

lSTANBULUN 
En Eski, en büy8~ 

Gazeteıi 

Kurun 
Sayısını G Kuruşt~ 
100 Paraya indir 

1 

Yıllık Abonesi : 
150 kuruş 

Her gün sabahları 

8-10-12 Sayftı 
• 

ÇIKAR 

OKUYUNUZ 
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Yunanistan dış işleri 
bakanlığı yeni teşkilat 

Türkiyeye fazla mal 
sokup a.z mal satın 

almak yasak ! 
Mersin ! 

c ......... ..-.--..--

El~rı resmi gazetrsi , 
Vurıanislaıı uJŞ işleri ba
karılı!rı Ol'" i111İı. ıui11d1! va-., ::"'! • 

(Hlak tlrğişikli~lrrP dair 
rtizanuıarıwvi rws rPluıt>k · 
leci i r · • . 

Ru uizauırıa uwye gün~ 
lıu f(Ürı mevcut PlciJi~l~r · 
ılen ga~· rı Uoeıı~s : L\İres' -
de Lir Elrrı Elçiliği, Talı 
"ara'tla hir Başkonsolosluk 
ve Arı \'~rs'de bir konso 
10sluk kurulacaktır. 
. Bakarıhkta Elçi pa~·di 
1ki tlirrktörliik k.,ldaldınl
nuş \'e y•· riıw ) ıru~ Elci 
f1a,,eli cliirl dırrktörliik 

korımuşıur . 

~fo nı u r J a r 11 ı lt) k a ii d y :ı -
~1 60. Rl«;ilc•rirı lt~ kaiid ~· aş 1 
65, kaıt111 mPnHJrlannı iki 
I~~ 50 dir . 

A nk :ıra - Tin·k parası-
11111 k i ~· 111 t~ ı i rı i k o r u m a h a k -
k11ıclak i 11 sa \'ılı kam hi vo . . 
karHr·ıı:ınıtı~inin , 32 r ı ci 

madtlasi, Baka ular lı~ ~· w 

tirıce dt'ği~&ir·ilwiştir. Oe

ğişP11 bu u~acld .. yi olılu~u 
gi hi hi lc1 iri ~·orn m : 

"1'ih· ki) e yr, a lclığında il 
fazla mal salan ve Tiir
k i JP. ilt> bir k ı~ri ng VP ~· a 
herızt> ri :ı rıdla~ruası olnu • 
~·~uı lllt'nılt•kt•llPrıJera ko·•-
h·ı•jarı ~:trt?rrıanıelt'rİ hii
~ iinıl..,ri clahilinclt• mal 
il ha 1 t>lnwk istı .n•nler bu 

mallarııı lırdfUt•riııi ~atıcı 
11am111:ı 'l'iirk. p:ıra~i ola-
rak CumhuriJel .\1.-.l'kt·z 
Barı~asıııa yat11·ırlaı· , 

Salıcı lıu para.\'I aııcak 
Tiirkiyıjdf'lı Tlirk malı o-

Piyasası 
_ _.,..,.. ....• __ _ 

K.4i. 
Pamu L ~ksııı· ... ~ 

f ant> 
KHpıı fllilll 

Ko1.acı parht~ı 

f ;uıe c·i~iıl i . . 
'Prli ~ 

-\usa nı 

Fasul\':ı 

~olrnt 

}ltwt•i lllt' ~ 
Ku~ ,· ... mi . . 
K 11 nı el:. rı 
c .. ııi~ 
• 
At•ı t:•·kır4' .. ~ ıçı 

Toz ~~k~r 
llah\'t' 

Nişachr 

Ca" . 
Kala,· 

K. 
i f>O 

48 
47 

46 
~ 

12 
12 

o 

s . 

'i 5 

9 ·8 ,l> 
7 
iJ ,flo 
H 50 

n6 

29 
~7.f) 

On SMu>dtm fazla ay11i 
~lçiliktı~ huluuaıı Elci.it~ 
"İrı leka iitl yaşı Hak a ~alil r 
~.•ırumurıun kararı iJP- gP.
r, 1Pli1elıi1 ı ı ırk I •) ( 1 i r. 

laı·:ık ayrıi lllP,mlt)k~lP. ilı· Bahar 

l6 
24f) -250 

190 

7 f) 

H-,50 

Protokol işl,.ri ilt~ uğ
l'aşnw k iizre Heisicümhu r 
)aı11rıda clış işleri bakan
lığırıcları hir Elçi ile baş 
hak<ın \' arıırula hir llHHIHH' l .. 
11t l ıunu~a k lı r . 

rac sı&rf'lİle k u ilana hi lir. • 
Bu muauwlP, Bu 11ıtHll· 

lrkt>llef'irı kleringli ve~·a 

lwnzeri :uullaşmalı m~rn · 
lek~ılt·r~ uıii ı ı ha~ır koıı. 

ltrnjan kararrwmel~ri li 
stelerinin de istifadeleı·i 
ne hak vernwz. Bu uıad-

clt~cl yazılı ithal ve ihnw . . 
nıt~nılP-kPll~ri, mu v~ kkal 
audlaşnıalara luğlı husu~i 

Arpa .\ uaclol 

,, y~rli 

Piri 11t· 

Çavdar 
Keame Şelh r 
Sandıkta 

» ı> ~cıı~hi 

)) ,. » Çil valı 

Buğcla~· Y ~rli 
Li 111011 tozu 
Sa hu usa fi ı~yLin V. 

3 
1 fl ,5 

~ 50 

a,25 
7ô 

~f, f>O 
Bu ha lu~ri \'P.rt~u p,.o

Via gaıt-l..,si Hd~iciimhur 
~·arıuıa Sahaf P.rramn la,· iıı 
01 uıınıak ihtimali olıhıg11-
'10 da a\'rıca \'Azruaktadır 

takas listelı·rinin ıahi tu 1
> iki11t•i 

•} '.) 
-iJ 

tulduğu takaslarda kıy- Mı~tr· darı 

mel bicme lıiikiinıleri ela- Kara lJiilı'"r 
~ 

2-35, 

~fi-86 

hilirule CN'eyau eder.,, loct~ Kepd~ 1 25 
l 25 .. . 

~anakkalenin T a~kimi 
Öğrendiğinw göre , 3 Kalın » 

E.' h'ıl 935 tarihli Tiirkiye l11cir . o tJ •• il ı ı 
2 87,5 Lorıd re1cla n hi ld iri 1 i yor: 

" ha i 1 y T t' 1 ıj g r a p ı. 'i u B ii k 
k~ş Uıulıahiriue gfirp, Tiir . 
l ı~·e 20 llaziraııda Biikreş 
ltt: toplanacak ola11 Balkan 
l·o1ırPra11sıua Çauakkaleniıı 

- lug!here licar•~l anlaş Vular Çukuro 
nıasma iştirak için~miis- ,, .\ııadol 3,5 
temleke ve tlominyonlar· - -·----

itlıkiıui hakkırniaki \' t•ııi 
~ıa,1 1111 hilclinjct>klir ."Bu 
'ıa,,.. .. ~r·· k. ı ' gorr. ıır ıyı• "ozaıı 1•ltıaı • 

tlau hiZf! karşı pasif olan
lara (yani Tiirkiy~ye faz-
la mal ithal edip , huna 
kar~ılık az mal salma a
lanlara) bu maddP. lalhik 

edilt•ct•k VP. paralar Mer
kt'ı Bauka~ıncla ahkouu -
l'acakıır . tjl 1 e d •·si J ~ ı tıs h i r t!, ı il mi~ 

Ur • 
ı ı lalıdidatııı \ ' t• sahil ·,·ıa-s• •. •\'•\.·a·,.·ı·,a·ı·a•n•·~·· •b•u·ı.·.,-. 
"••lıar· , · · - · · · 
lar 

1 
azası "-'"' a~ı;· lop durrıw~a, hoğa1. l:ıra girl~n 

hı ttılurıdurruak, lahki · hiiıiirı ~· olları ~P.\ ~·ar topcn 
n l ,. a k · ı ı -• · ıa1 k • pma ve lorpı 4 0 " v~ cliğ~r askt•l'İ kuvvr.tlP 

ttıı t. lıususbu·wdak i menı - muhafazaya • ~ahill~r..ıfl 
hl\' 1 . • H 

01 • ~ 1 er111 davanıırıa razı \ .,,. :ıhı torhilo kovanları 
ltıakt· t c·· k' 1 . Silaı ·le ır .. ııu ı Hl ne,· ı iıışasıııa, Çanak kalede iki 

~ 1 alaı· artik kull:ıııılma.. ~·pr altı gt~~uisi istinat rıok 
ii t L 11 'ı I a r lll ~· P r i 11 e B a 1 k a 11 ı : ı !' ı ı , ·!o\ ı ~ ır ı ~ v.. m 11 a }' )' p n 
~ Youu Tiir·kin! icin :ış:ı - bir rı ı i~ıar ~· ~rrıhı gemisi 
~•dak· · .. 
.,,1• 1 ıuetalibalı ikamr )'~ralıı g.)ruisi bulondur-

1..11.\'or· ... • ı 1'. . . maga , ... 111 ıayet noktaları 

İti, Jırkı~· ~ ~:dıil uıulwfızı ı~y~· are kurm~ğa salahi-
, 

1 11HHty\' t•u lJir miktar- • ~ lf : ı· · ıtır • . ~ 
c.L. 

Borsa T alğrıf lın 

/slanbu/ 

Tiirk alı111111 940 

ist~ rl i u 

Dolar 

Fraıık 

l...ireı 

ti'!0-50 

79 7,1 

12 _ oa 
9 - fl220 

. -

YENi MERSiN 
- ---

Nüshası 5 kuruştur 

Abone) 
Şeraiti 

1 

Senelik 

Allı aylık 

Üç aylık 

Türkiyt 
için 

1200 Kr 

600 

'.300 

Hariç 
için 

2000 Kr. 

looo 

500 

Bir aylık 1 oo yokta1r 

Gllnll ıeçmif aaydar 20 K. 
. 

t 
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8 i l i T 
Mersiı1 Şarbaylığıııdaı1 · 
Ş~hrin düzı~rılik v.- görümiinii 1 lOZuıı tiiikkan ve 

nıagaza sipPrlt-rini11 Tenıuı1ız 935 ~onuııa katlar· kaldı· 
rılmusına v~ bu siire içimi~ kalclırılmı)' <lfl siperlP.rin 
Heletliy~ct~ ~ükiilmPsine vP. c .ıdılt)l ,~re amudcn a3ılmış 
olau levha ve reklarularrnda hir hafta icinıl~ kaldırı-

• 
la ra k talinıatna me\'e u v~un ol uu va nlar11ı d iizP.hılnwsi ~ . . . .__ ., 

ue 28•6•935 larilı v~ 9J6 sa.n ıle Belediye Enciinwııi 
karar vr.rmişdir. ilgilerin cluyğusu olmak iiın~ biliL 

olunur . 

B i L i T 
Alay Satm Alma Komisyonu Baş Reisliğinden : 

.1 - - Ala~· ıu dfü·t ayhk ihtiyacı oları 120 hi11 kilo Ek· 
nwği kapalı ıarf u~ulilP •· ksiltırn·ye konultlu . 

2 - Eksillıaıe 15 Temuıuz 935 Pa1.arlt)~i ~tiııii ~~al 
emtia Kışlatlatlır . 

3 - ~luvakkal teminaL yt•tli yiiz yirmi lira \ ' P ıuu

hanınırrı fi~·at sekiv. kuruştur. 

4 -- Kapalı zarflar 15 Tmal!ıHl7. 935 ~:ıal ılokuza ka · 
tlar al111a(~a k hu sa allan ~oıır·a a l11ıma \'aca ktır . . 

5 - lsteklilt~rdt~ kanuni ik ~•metg:\lı vt~sika~ı buluna· 
caktır , 

6 -- Fazla hilgil~r ecli11nwk ısle)eııltH' Kışlada Alay 
Satın Alma ko ui~yom11ı<faki ~arln~nır.th~ıı ö~re-

No: 
31 

ıwbilirler . 30·2·4·9 

• 
Tarsus ıcra memurluğundan : 
Dos\':a n111uara~ı: 1154 . 

Tarihi Ciusi \1İkla1'1 Kıvmeli 

T.sani 
334 

lıahca . 
\ ' t• tarla 

13 lwktar 
7895 rıwl rt~ 

, 

. 
hnrıe 200 balı-

e~11in hdtr.r . 
ltııktarı 217 lira 

84480 St> la İ ı aıı it) 
13440 se lı 111 i 

50 k lll'llŞ 
ııaıııilP. maruf 
oları h:t lıet->~İ . 

lllllH 'UlJ 
Şarkan Sadık paş · ı hu(~ağı şimalc~n 

ıwhri t .. ari g~irlwrı lhıruıuş vereSP.Sİ bah 
cesi v~ tarik ve kulaksız o~lu VtH't~se· . . 
si lntlıct•si eeuu lu~n 5\a mlı O, .\ lımecl • • 
vrre~rl 1 • rilı• miisltH't•k ı~ri rı serh~tei. 

• • İi 

Alacaklı: Mazluuı w~lisi Azime 
Borclu: Samlı O. \lfllımetl v~rPs~lr.ri . . ~ 

Kukarıda huclul vP- evs .arı yazılt hane vH haht;~ 

açık artırnıı)':t kounıuş ~.ırıııanı~ 15 7·35 larihiudt•ıa 

itib:tr~11 clairenıiı(~P. lu~r~c->:o\ ~i)rehilt•e,ı i!i :·I0·7·935 lari-, .... 
hine nıiisadif Sall giiııii saat ı ı ti~ pçık artırma ile 
satalaca~ıır. )5-7.35 larilıiıule•n arıırma~· a konulan ~· 11 · 
kanıta ~· a1.ıh ga~· ı·i nuıııkul ı. .. ,. iki artırmada yiizıle 

\'t)imis hPSİllP l.f'Cil eclilıuis l~t~il miidtlHlİ11İn hirirn~i . . . . 
ıaksiı. ıuiitltlt>Li hiLam luılmus oldu~urnlan ve hordu • • • • 
yatla ihharnauu- t~bliğ eclilmiği halıle taksit ~~lirme-
diğiıuft>rı 2280 raurn~rah kanunun ikinci fıkra~ı muci
biııct) ga~· ri nıt'nkul h~r ~aça giılt~c~k olursa ihale 
ediltaceklir Talipl~ri ~·evmi mr1.ktlrıla yüzll~ yedi bu· 
çuk nisb~lind~ ıu~.\· akçası vrya milli bir banksrun 
teminalh mekhtbu bulunmak şartile icra dairesiıut~ 

bulunmaları ilAu olunur. 

Her Nevi kitap 
Her ııevi eski kilaf• ulınır. \7t1 salılır Gaze

te bayii hay Hacı Fehmiye miiracaal ettiniz. 
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içel Tapu 

<~ 

.DARA 
BiRiKTirJEN 
QA~T ... ~D6R 

mü~ürlüğün~en ; 
Ytni köydt tarafları şarkan dıvaı lı hcırmall sokoifı vt dirtkli in 

garbtn Topul ömtr lziistyin vtrtstsi tarlası şimaltfl / ftdı,. tarlası ve ceviz
li pmar ctnubtn Kara oif/an vt.rr.sr.si tarlası vt sandallı tupuk taş ile 
malıdud bir kıtada / hektar 2785 metre tarla ı 1e J•int kôfJ1ti mtvküredt 
şarkan direkli i11 gaıbm çakmaklık şimaltn t!unyıı büzlil!ü etrıubtn Mtlı· 
med Ali tarlası vt gücük taş ile mahdut 4595 mtlre tarla MeJmud Alinin 
etd vt babasmdan ulıdesint intikal tfmrk s/lrttilr senetsiz tas<ıreufunda 
iken ol!ulları /Ildır vt Yusuf ve Ahmed, mtyantdt ve sartli gayri rtsmi)'ede 
sattıfı tapuda tescili için köy rlmülıobtrile mıirocaat tdilmiştir. Tapuda 
kaJ1dı olmadıJ!mdan malıallen keşif vt tahkiki iç111 mtmur glJ11du i/ecr.J!irt 
de11 tasarruf iddiasında bulundnların rtsmi rvrakı müsbıtelerile larilll 
lla11dall itibaren on gün irilldr. dairerr mll!acatlan ı•t ra ktş~f gfiniindt 
gidecek memura anlatmaları iUJn olu11ur. 

içel Tapu müdürlüğünden : 
Ala tla/! ki5yünde tarafları şarkan durmuş ali ve ı·eusesi tarlası 

garbtn taş şimalen taş ctnuben durmuş ali verts ~si tarlası ı·e sarı kafur 
ile malıdud bir kıtada 9190 metre tarla sari tımnt!in ad ve babasından 
ulıd!sine intikal etmek bila senet tasarrufunda iken 32'3 setıesımle meya· 
11ede vt sureti eayri resmiyede Mehnud Ali olfulları Hıdır ı•e Yusuf 
ve Ahnude sattılfmdan tescili için kliy ilrni lıabuilt m,iiraraat tdrlmbjtir . 
Tapuda ka)'dt olmadıi!mdan tarihi ilandan on gün so11ra malta/len keşif 
v~ tahkiki irin memur gönderi/erektir. Tasarruf iddias111da bulunanlarm 
resmi evrakı müsbiteltrile ttalrtJ't müracaat eyltnıelni vt.J1nltut keşif eli· 
nünde gidecek men.ura anlatmaları ilan olunur . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 
~ lT~ 1 ç~fte h~n ~~phc~sı Açıldı 1 
~ Eğer Romatızma, Sıyatık, kara cığer, Böbrek kumları, ~ 
~ mesane taşları ağrılarıle muztaripseniz vakit geçmeden 
i@ Çifte han kaplıcasına koşunuz . 

IÇiF'TE HAN KAPLlqASINA 
~ S••divt~ ile ~t>lt-iı lıir eok kiitiiriirul,.r viirİİ\M't•k dfüıuıiislt>rclir. 11 ... r ıtt~ · 

115 ·20 ~iirıliik h:ııı~oıları soıırn lıaıııilı: kalılık lan giiriilrııiişıiiı· . 

R Çifte Han Kaph~asının 1 
~ Radyo aktifidesi dünyada mevcut bütün kaplıcalardan ~ 
[@ daha yüksektir . 
l@ 
~ 
~ 

Çir=Tt: l(APC.IC~Slr-f Dfl 

~ Olı·h~ lıir 11111th:ıJı il:ivt> Pdilıuis, Ot .. J dalıiliude \'ı• uı~k hisi f·urnk . . . 
~ clilmişıir. 

~ 
~ E~hdhı İ~iiralrnl miik••ıu111ddir.Lokarıla . ı, Fuf'urııı, Bakhaliy•~si, (~aıiuo~u 
~ Kasabı, Bt•rlu•ri vas'<iıı· 
~ FİA TLAR. 1'1.IUTEDİLDİR. . 

~ Tiren ücretleri yarı yarıya terızilô:tlıdır . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-

• mücellit hanesi + ıll 
• • lfi p· lT 
: Eskiıııiş, parı:ahııı- ! w ıyaner.OSU 
• uıı~, ft.ıl'~11tlt• kitapla- ; · l 
• rı;ıızı İŞP y:ırauı:ız de-• 't 
• ~··· alıaıa~ıtıız. hirgiin : 

1 

• ~ize l:)zıııı olıır. Kitap-• ~l 
•ı lf l ... •:• aranızı, ı C' lt>ı· Pl'llı''.!.t, 

• wtİ4!Plliıhaıı~ıııiz.- ~nn-• "'I ••• • • 
• dt·ri niz. • 1 ı 

k. • !:ı 
: dt•fLt·rlt!f' şık, zarif 11ıt~:ı ; i 

On 

Pek çok kişilerin yüzünü 
güldürmüştür . 

Oo~uzuncu Tertip Üçüncü Keşide 
11 Temmuz 935 tarihindedir. 

Büyük ikraıniye 

50,000 Liradır . 
' 

• tiıa v... kullanışlı oht- •; L 
I 

·:· .. , . . 
• ,. <J 1\ C! t l f.111 I'. • I 

,~ ............... ~ F= =ıE:a~Ge=3E:05DCIEZJ~:::?:..-e: 

.l:, !IIJ Mersinimizde İTİMADI Milli 
mükafat 20,000 liradır . 

Türk Siğorta Anonim ~irketi 
t\\ Y anğin ve Nakliyat siğortalarınızı • 

İtimadı Milli şirketine yaptırınız . fı 
Mersin ~f~ Ha \'ali .\c.-nLdiği 1 j 

Omer Vasfi 1. " 

Giimriik caddt•si No. 15

1 
,', 

12-30 

~:NM~I 
kolonyası 

Sılılıal vt• 1 .. ravtılirıiıi ~lairua muhafaza 

~lm~k iciıı istikaıneı Ecıauesi tarafuıdan 
• 

inıal c•dil~u lrfaıı .\lusa • Kolonyasını kul- • 

= ..... ; 

larıınız. 

j sih~i bir ihtiyacı karŞıliyan bir müessese 

SOGUK HAVA DEPOSU --· .. ---------~_., _______ , __ , 
SAHiBi - Ni<lDELi SELiM şgıvısi 

Polis Jdüdü1·lür/ft Ka'rşısında 

Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı 
mükemmel ve son sistemdir. 

Sıcaklarda gıda ınaddelerinin bozulmaması için :. 
Gıda maddeleri yapan ve Satanların ve Ailelerin 

dikkat nazarlarını çekeriz 

Sıcaktan bozulmasmdan korktuğunuz ~er şeyinizi depomuza getiriniz. 

ı111ııiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-~ ~~--iiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİ.-ıı 
Yeni Mersin Basımevi - l\ılersın 

c 

( 

t 


