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Tarım Bankası -Adanadada Silo Yaptırıyor 
Çukur ova şehirle

rinin Su derdi 
Cenub Sınrı gümrükleri 
Sınırda muhtelit gümrükle yönetgesi 

kuruluyor Kamutaydn onnnan « oray 
bayındırlık kurulu» kanununun 
ilk veriminden Çukur Ova şe· 
hi rleri nsığlatııyor o ray larm 
finansel durumlarını yapacak· 
ları işin büyilkJüğiyJe ayar 
edip ölçülU adımlarla bayındır
lık alanına açılmaları gerekli
ğini düşünen hükumet nüfus 
sayısı 10 binden artık olan 
uraylarm piUin, su, kaı.alizas· 

Yon gibi büyük paraya ihtiyaç 
duyuran işlerini bir kanunla 
iç bakanıııın başkanlığında öte
ki bakanlardarıda gelecek uz
manlarla kurduğu oray ,bayın· 
dırlık kurulu ( Belediye imar 
hey'eti ) ne vermişti. 

... Yolcular bir defa güınrük muayenesine tabi 
tutulacak Islahiye glınırüğü kaldırılacak 

Bundan ötüril Mersin ve 
Tarsus oraylarının bayındırlık 
planında sırası gelen şehir 
Planı su işi tam taptama ala-

Ankara (Özel Aytarırmzdan) 
Cenub hudutlarımızda Surye 
yolcularmn kolaylık olmak üz· 
re ve mnhtelif gümrük yönet
gesi kurulması diişüniilmek· 
tedir. Gümrük ve inhisarlar 
balrnnlığı tarafından yapılan 

etüdlt:!rle bu kurulun faydalı 
olacağı sonucuna varılmıştır. 

Muhtelif gümrük yöııet
gesi kurulursa durak yeri Tür
kiye tarafından çoban beyli 
Suryo tarafında Meydan ekbez 
olacaktır. Yakmda bu iş için 
fransızlarla gü.rüşrnelerede baş· 
)anacaktır. 

Bu muhtelit kurul Fransa
Almanya, ve Fransa - İsviçre 
hudutlarında mevcut muhtelit 
gümrüklere benzeyecektir. Bu 
suretle Suryed~n memleketi
mize ve memleketimizden Sur
yeye gelecek yolcnlar bir defa 
gümriik muayenesine tabi tu· 
tulacak Meydan ikbez mevki inde 
Türk memurları Çoban beylide 
de surye memurlan muhtelit 
olarak çalışacaktır. İthalatı ve 
ihracatı bakımından ayni tek 
muayene yapılacağı için lsla
hiye gilmrilğilnede gereklik 
kalmıyacaktır. 

rıına çıkarılacağı günlerde yeni 
kanun kamutayda onaylanmış 
J>azarlığı biten plan ;ve projesi 
Yapılıp bakanhkca kabul edilen 
su işleri geri bırakılmıştır. 

Adana dokuma fabrikasında 

. Yirmi giln evvel Ankaraya 
gıden her iki şehrin bayındırlık 
alanında gelişmesi ve çok ha· 
Yatiğ bir meselesi olan plAn'.ve 
~u işinin tez elden yapılmasına 
•zin istemek için Mersin ve Tar 
sus şarbayları gerek olan kat
lara baş vurmuşlardır. Uray· 
lar kanununun daha verimli 
bir durumd(taptanmasmı bU
~Uk ilgi iJe güden iç ba-

Bir patlama oldu 3 kişi yaralandı 

Kaza Oksijen kıvılcımlarının karpit doposuna 
Rastlaınasından ileri gelmiştir 

an1 Mersin ve tarsusun dilek
lerinede bilyllk önem vermişler 
b• Udçeleri dolgun olan Adana 
~ersin, Tarsus yarımda Silifke, 

6Yhan ,Osmaniye ve Dörtyol 
~ayları su işlerininde başarıl-
asını işlemişlerdi. 

Adana (Türksözü) Ôtey gün 
Milli Mensucat fabrikasında 

çok müessif bir patlama olmuş 
ve işcilerden biri ağır olmak 
ilzere Uç kişi yaralanmıştır. 

Bu patlama hakkında 7..abıta
dan aldığımız bilgi şudur: 

Fabrikanın ustalarından Ah· 
met oğlu Arap Mustafa Ferid 
fabrikada oksijenle bir takım 
demi rlerı kaynatmakta iken 
bunlardan ı;nçrayan kıvılcımlar 
bu işin yapıldığı yerin yanında 
ve içinde bir miktar karpit bu-

1 
Ankaradan gelen duyum· 

hara göre « belediyeler imar 
,,/Y'eti » ilk karar olarak Mer
dın, Tarsus, Adana ve diğer 
ört ilçenin su işini konuşmuş Baş bakan 

~e Yukarıda anlattığımız şekil-
e onamıştır. · Karadeniz kıyılarınıda 
Şimdi aşağı yukarı bir bu- geziyor 

':ilk milyon lira kadar bı"r nıas· r f Gümüşhane 29 (A.A) - Baş 
a a ihtiya" go··steren bu yedı' · · v bakan ismet Inönil dün sabah 
:ayın s.u .derdi ~k yakın bir Trabzondan hareketle yol Uze-
b· rrıan ıçınde gıderilebilecek rindeki kazalara uğradıktan 
ç~ duruma gelmiş bulunuyor. sonra saat 12,30 da gilmilşha-
tu nku « uray bayındırhk ku- neye gelmişlerdir. Bu geceyi 
ç lunun » kararile bu bir bu- gümUşhanede geçireceklerdir. 
l' ilk rnilyon liralık masraf doğ- -.-==-----==r~ - · 

Üdan dotruya yapı kurumlarına ğil yapılanı bile saklamakta 
h raylar bankası tarafından öde- güçliik çekiyordu. 
l~~~k ve uraylar bankaya borç· Çukur Ova şehirlerinin kuru· 

'\alacaklnrdır. luş gilniindenberi en bilyük 
~ ı,._Ora.ylar bankasından sonra derd bildikleri içme suyunun 

ku veledıyeler imar heyeti » nin halledilmesini örnek tutarak 

8~~luşunda güdülen amacada ilk bayındırlık alanında tek adım 
Olda atılmış oluyor. bile atamiyan urayhırında ko-

hllt Bay~ndırlık işlerini Ezlediği laylıkla harekete geçebilecekle-
~ <le .. hır çok uraylarımız büdçe rini kesin olarak söyliyebilil'iz. 

rJıgından ötürü yapmak de- Rıza Atild 

lunan depoya rnstgelmiş ve ani
de şiduetli bir patlama olmuş· 
tur. 

Bu patlamada deponun de· 
mir parçaları nsta Arap Feritle 
yanında yar<lımcı olarak bulu
nan işcilerdeıı Haydar oğlu 
Şükrü ve Mehmed oğlu Kema
lın yüz ve dişlerine rastlıyarak 
yaralanmışlardır. Bunlardan üç 
dişi birden kırılan Feridin ya
rası önemlice olduğunpan he· 
men hastahaneye kaldırılmış 
ve ötekilerde ayakta tedavi al· 
tına alınmışlardır. 

Yeni silvlar 
Tarım bankası yeniden 

üç silo yaptıracak 

Ankara 29 (Özel aytarımız
dan) Adana Afyon illerinde 
ve Polatlı ilçesinde yeniden 
Uç silo yapılması tarım ba
kanlığınca kararlaştırılmıştır. 
Bunların yapılarının üstenci· 
lere verilmesi yakındır, Adana 
ve Polatlı siloları dörder bin 
Afyon silosu beş bin tonluktur. 
Öteki silolar gibi bunlarıda 
terım bakanlığı hesabına tarım 
bankası yaptıracaktır. 

Şarbayımız geldi 
Bir mUddattenberi anlrnrat.la bu· 
lunanJŞarbayımız cuitadt tor ün kil 
trenle şehrimize dönmüşlerdir. 

Derincedeki eski fişenk ve 
bomba deposu infilak etti 

İnfildk kuru otların tutuşmasından oldu 
Nufus zayiatı yok 7 k;şi hafif yaralandı 

Ankara (A, A.) Cuma günü 
Sant 14 10 da derince iskelesi 
alanında bir infilak olmuştur· 

Resmi tebliğa nazaran; infi· 
lak alanda bulunan küçük ve 

eski bir fişenk ve bomba depo
sunu depo cıvarmdaki kuru 

otların yolcuların attığı sığa

ralardan olduğu znn edilen bir 
sebeple tutuşması ve depoya 

sirayet etmesi netice olmuştur. 

İzmit ve kadı köy etfaiyeleri· 
yetişerek tehlikenin genişleme-

sine mani tedbirler alınmıştır. 
Nufusca hiç bir zayiat yok

tur. Bir etfaiye neferile .altı 
Asker yanğın söndürme esna· 
sında. çok bafifce yaralanmış· 

lnrdır o civardnn geçen de
mir yolu üzerine düşen bir kaç 
bombanın patlamsı ihtimali 
dolayisile tirenle_rin hattı temiz· 

lenioceye kadar o mıntıkadan 
geçişi durdurulmuştur· 

Kontenjaı1 içiı1 
Yeni kararname 
hazırlanıyor 

Ankara (Özel aytarımızdan) 
Yeni Kontenjan kararnamesi 
21 Ağustosda çıkacaktır. Ka
rarname için hazıdıklar görü
lüyor. Bu hazırlıklarda mem
leket teci minin gedşletilmesi 
yapılacak çıkat nisbetinden 
fazla girimine imkan veritınesi 
esaslaı·ı göz ününde tutulmak· 
tadır. Bu hususda ilgili katların 
düşiinceleri nhnmıştır. 

§ Tiirkiyenin türlii mem
leketlerle yaptığı tecim anlaş

malarındaki özel takas işleri

nin ne şekilde yönetileceğine 

dair elde bir çok öğren ekler 
olduğunu gören Türk Ofis 
Bunları bir araya toplayarak 
daha esaslı ve tatbikte kolay
lık Sllğlayacak tek bir öğre· 
nek hazırlamağa başlamışdır. 

Yunanistanda Rejim davası 
Uunıur başkanı partileri konferansa çağırdı 

Baş bakan genel oyun bilit olunan günde 
yapılacağını söyledi 

Atina 29 (A.A) - Yunan 
Cumhur başkanı Zaymis rejim 
meselesini kotarmak üzere si
yasal partiler. başkanlariyle 
görUşmelerine başlamıştır. Bu 
görüşmelerden sonra bütün 
parti başkanları bir konferans 
halinde toplanacaklardır. 

Atina - Siyasi çevrelerde 

söylendiğine göre Atina şar-

~-· -

bnyının Londurnya seyabo.tı 

eski Kral az bir ekseriyetle ve 
hatta ani bir [surette Atinaya 
dönmeye kandırmak içindi seyn

batın gayesi boşa gitmiştir. 

Başbakan Çaldiris, genelo • 

yun (royiam) tayin edilen tarih

te yo.pılacağını tekrar söylemiş· 

tir. 

Kırtasiyecilil<: Azalacak 

Müsteşarlar komisyonu Kırtasiyeciligi 
önlemek için bir proje Hazırladı 

Ankara - Devlet 
dairelerinde kırtasiye işlerini 

basitleştirmek için yapılo.cak ta 
limatno.meyi hazırlamo.k üzre 

Başbakanlık müsteşarının Baş

kanlığlnda müsteşarlardan mü· 
rekkep komisyon bugünlerde 

toplanacaktır. 
Komisyon bu iş için Bakan· 

lakta tPşekkül ,.tmiş olan tali 

komisyonun hazırladığı projeyi 

tetkik edecektir· Bu projede 

Alman devletinin tekip ettiği 
usul esas tutulmuştur' 

TOPRAKLARIMIZA ATEŞ 
VE zmıtn SAÇACAK _,UÇAK
LARI KISKIVRAK BAGLIYA
BİLMEK lÇlN EN AZ 500 
UÇAGIMIZ OLMALIDIR. 



SAYFA: 2 

· Osınanlı deı11ir 
yollarınıı1 satış 
Aı1laşması 

[Financial - Times] 

hmir - .\ydın demil' .. 
yolu hb.sedarları ile lah -
vihH sahipleri diirı ıırşr 

t~llikleri b~vanrıanıe ile 
ol 

IJir mayıs tarilıli satış 

a rılaşnıasırıın Tii rk i ~· e 

hlikt)nıeti ve kumparıya 

tarafından tasdik edildiği 

ni bildirmişlerdir. Anlaş
ma,·a ait biitiiu formalilt~ ., 

ler lama mlan nıı~tır. 

DP-ıuir )'Olu k.umpanya 
tara fınd :.ı n hi r ıı ıa J ıs elan 
itibaren Tlirki\'e hükti
meti hesauırıa işletilmi~ 

ve bir temmuzdan itiha · 
ren bilfiil hükllmPt ida
resi ne devredil nı iştir. 

ller ne kadar anlaşma 
projesi kumpanya11ın his
sedarlar ve tahvilat sa -
hipleri tarafından kabul 
edilmiş ve malıkenıe la
rafandan tasdik edilmiş 
isede salış l>edeli olan 
)'iizde yedi buçuk faizli 
l 9i35 Türk borclar seneL • 
lerinin tutan olan 1,82f>, 
840 İngiliz lirasııırn Lon 
tirada Osruarılı haııkasına 

le vd i t>ıl ilrceği ta ri hdt~ n 
sonra kat'iyet kesp etle
ceklir. 

Bu h~diyalın Eyltil 
l 935tle yapılması karar
laşlırılırnştır. Bu tediyatı 

miiteakip şirket hissedar 
larına mah'ımatı \' t~rerek 

hisse en~llerile tahville
rinin tutarırıı nakil olarak 
kendilerine iade edecek-
tir. Tahvilfıt sahiplerinin 
3 l inci kanun 1934e ka
dar toplanmış faizleri de 
kendilerine verilece~lir. 

Tlirk lalı vi latınrn faiz 
leri ve yeni \' 3 rida l de-
1.Jentu r talı villeri 1hazira11 
19n5 den itibaren hesap 
)anacaktır· 

SİVAS · f RZURUM YOIU 

Sivas.Erzurum yolun· 
da çalışmalar devam .el
!uektedir. kızıl ırmak 

ii'terinde yapılmakla olan 
büyük demir köprü bi-
tirildikten sonra hat dtL 
şenmesi ne başlanacaktır. 

YENi ı\IEHSIN HO TElUJUZ ı 9;)5 SALI 

Çukur Ova Mıntıka Kongresı 

kongre öteygün yaplldı 
llararetli atışmnlar oldu. Yönetim kurulu raporu alkışlarla 
karşılandı. Klüpler birleşik bir amaçla çalışmaya söz verdiler 

Cıı ıııa rlesi gii nii Aıla

ııada ~· apılaıı . .\.iC.J. çu
ktıl'ova ıuınlaka ~en ku
rul loplarılısı pek lıarard 
li olmuştur. 

Bii lii n spor kili pleri 
delgPleri nin hu hı ruloğu 
bu loplantııla gPç+-11 yılki 

nıııılaka kurulilt• lf1 nkitler 
Jap&lnıış ve t;c.ılışuıa tarzı 

hoş güriilnıeuıiş isede Ü· 

) derdı•n bir kısmının 

acik vn samimi olarak • 
sfiylevdt' huluıınıası ve 
mınl:ı ka h:ışka nırı 111 lıak lı 

et v:ı pları. 
Tenkit yapanların hak 

sız oltl u ~ laranı ve mm la· 
karım lıic bir taı·aftan f'n • 
ufak para yardımı gör-
uıeıliği lıalde gi>stcrdii!i 
hu val'lığın takdirle kar. 
şıla11nıa~ı lazım olacağı 

kauaalırıı gen kurula ka
bul tıltirnıi~ ve yıllık ra
por· all\ı~larla kabul edil
nıişlil' . 

Bundan sonra )'e rıi yıl 

iciıı iılare· seeiıuiııe ae-. . ..., 

<~ilmis vapılau !!izli üs • • • v 

ayırdı uıırı da haşka nl ığa 
.\ela na ld man ~· urdu rıdan 

Coşkıırı, as başkaıılığa 

Se)' lrnrı spordan Hiz '.~ 

Salih, mlifeuişliğ~ ~tersin 
1 d nı a ıı y u r d u rı ıl a ıı .\l u ha r 

~ 

rt~m llilıui Yekin geıttıl 

se krt~lerliğe , s~yhan spor 
elan Mahmut muhasipliğ~ 
Toros spordan İbrahim 
dıl>laıı srçilmişlerılir. 

Yıllardan beri mmlaka 
yi>n~lim kurulunda çalışan 
ve Atlana - ~lersin spor 
çP-vresiude pek sP.vil~u 
Kasım Zeki bu st•ne Atla 
na IJaJkevi başkanı ol rua 
sıııdan ötiirii mıntaka 

kurulunda yt>r aluıanıış-
lır. 

Bu kıy 1•wtli ar~adaşı-
nıtzır. he~· t•llen ayr·ılması 

na rağcuen bağlı hulun . 
cluğu ~pora ve geııçliğ•~ 
karşı lwr zamankinden 

Nevşehirli Yobazlar 
25 Ka~m 5 erkek aym yaparken yakalan~ılar 

Hadise iki yobazın kadınlara kurduğu 
tuzaktan ibaret 

Aıı ki\ra - ÖLH\' nii n 1 . ~ 

Nr.vşelıir den AnkaraJa 1 

LliıP ~·e vt~ rr·ı iştir. 

Şehrimiz ağır ctıza hak 

fazla yararlı olacağından 

ş ii p lı em iz ~· ok l u r. 
Bundan ~orıra nıınlaka 

kurulları SPÇİmine gPçil .. 
di. 

F utbul heyeti 
Ntıcati Toros -M. Arif 

İılm:ıu ,·urdu . Z~ki Tarsus 
:\. Nilıat idman ~· ur,ıu 

Denizcilik heyeti 
il a k k ı <le rı iz ~I. l lf m a n 

yurdu - Edip buran ~ı. 

ldrua n ~· urdu-Hasan dayı 
ll. ltlnıau yurdu- Şevket 

~I. idman \'urdu- Ahmet . 
Hifat Toros. 

Atletizm ve tenis 
heyeti 

Liitfi Ali M idman 
yurdu 'Bediı A. idman 
yurdu. 

GPn kurul toplantısı 

çok samimi elarak geçmiş 
hlitli n k lii pleı· hi rlt· şı k 
hir gaye ile çalışmaya 

karar vererek:dağılmışlar 
dır. 

Sait Kürdi 
,........ ........... -

20 arkadaşile muha
keme edilecek 

EskişPhir - irtica lt1
-

şebbiisli suçile :\ydın ve 

Sivasla yakalaııan l 10 
kişi haklundaki tahkikat 
bitirilmiştir. Başta Sa il 

25 kad111 ve 5 suçlu g .. - 1 

Liriler~k gP.nel savmanlığa 
lesliıu edilmiştir. Bunlar 

)'fH'İnde bir kaç giiu ıçin 

<le tluruşmaları yapılacak 
lır. iş aslırıtla önemsizdir. klirtJi olmak üzere bun. 

Nevşehirde hir evtle 
loplanup kendi anılarında 
tarikat ayinlerı yaparak 
tekyt~ ve zaviyelerin ka
panmasına dair ol:ın ka. 
nuna uygun har•~kt\ l «'l 
rııi yeu za vullı ve calı il . 
ki nıselt>rdi r. Elebaşı in n 
Nevştıhil'li Yusuf kııı 

ŞP)' h ŞP-rife \P. Ül'kiiplli 
Siileyman oğlu Şeyh .\lı 
nwllir. Nt~vşehir zabıta :.; ı 

hir lakım adamlarm vt~ 

kadrnlarrn bu iki Ş~)h 
lJozurıLusunun evine sık 

sık toplandıklar1111 güre-
rek şiipheleuruiş ve ken 
dilerini kollay ~lrak en son 
suçlulardan ~hıstafa oğlu 
lsmailin evinde toplu l>ir · 
lıal<lt: iken yakalayarak 

Görgüsüz ve bilgisiz k :;~· 

liilertlen faydalanmak İS· 

tiyen bir iki yobazrn 
yu rattığı basil bir hadise 

d.,n başka bir şey dfğilclir 

larclan yirmisinin muha. 
kemeleri liizumune karar 
verilmiştir . Suçlularm 

duruşmalarına yakında 

haşlanacHklır. 

Amerika Komünistleri 
Nevyorkta Alman Bayrağım parçala~ılar 

İtalya faşizmine karşıda bir gösteriş 
yapacaklarmış __ --o-

NeV)'Ork ~9 .-\.A -- l nasında iki polis ağır hir 
A imarı ha rıdıralı Rremen çok sivillerde hafı f yara 
vapuru Nevyork lima111n 
dan ayrılacağı sırada ko 

ruünistler tarafından nas
)Onel sosyalistliğe karşı 

gfisleriş yapılmış bu es
rıada geminin provasında 
ki Alman bayrağı kopa 
rılmışlır. Bu gösteriş es-

1 an ruışla rt.lı.ı. 

Diğ~r taraftan Heks 
adlı halyan vapuru da 
Nevyork limamndan ay
rdırken ftalyanın Habeşis 
l:an si yasasına ka r~ı bir 
gösteriş yapılması beklt•n 
mekledir. 

HAVA J(HlİKf SİNi Bİl(N 
Üyeler için rozet 

yaptırılıyor 

llava tehlikesini hilt>u 
ih·dt•r ici rı l 00 bin da ne .. . 
ı· ozP-l yaptın imasına ha va 
kurumunca karar veril· 
mişli r. Bu rıla rııı 2& bini 
iğneli ve 7 5 bini diiğnw
lidir. BozPlin etrafı kff. 
mızı ve zemini minelidir. 
noz~l üzerindeki tayyar~ 
altın rerıginde olacak v~ 
ayrıca 1925T.llK. ru
muzu hulunaccıktır. Bo-
zotlel'irı ilıalt!Sİ İstanbul 
piyanko dire~törliiğünde 

yapılmıştır. 

Bulgar çeteleri 

Yunan sınırlarına 

tecavüz ettiler 

SPlanikten İstanbul ga
zetelerine bildiriliyor: 

Ta lJa rıcalal'la miİSPllalı 
on kişilik bir Bulgar çt>
tesi 20 temmuzda llul
garistaıula n Yunan sınır 
ları içiıw gtıçnıiştir. Çete 
burac!a hir köylli çobana 
soyarak dönmüş fakat 
cele flfraduulan biri Yu ... 
• 

nan toprakları içinde kayb 
ol muşlu r. 

Bu adam Yunan hu
tluıl zahıtasırıca ehemuıi
n~tlt~ aranmaktadır. Ge-. 
len haberlt~re göre Bul-
~arlur Gömiilcüıu~ hudu
dunda tahkimat yapmak 
ladırlar. 

Liman haberlari 

ARTA VAPURU 
Ahı giinden beri liıua 

nımızda bulunan Aluıaı• 

bandırah t\rla vapuru 
tlemir vollarırıa BİL raY 
ve mal;,•·nı~~ i hoşaltıııak 
tadır . 

Nf JAD VAPURU 
Evvelk; giin lım;tıurı•• .. 

ı~ gelen NPjacl vapurll 
de vl~t demir yolla rıuı•• 
kömiiriinli huşaltmak tattır 

BUDAPE~H MOtORU 
Macar bandırah Hud~ 

·r peşte motoru [)iyarbek.1 

şal'baylığma ait elektrı~ 
malzemelerini boşallıua 
tadır. 
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Tür~of isin Günlü~ Telgraf 
HABERLERi 

lzmir bersası 
25-7 935 giinlenwçli bor 

gada buğday 4 kuruş 87,50 

santimdtın 5 kur·uş 32,50 

~untime kad.•r J64 cuval 
bakla 4 kuruş 37,5 °san
linaden 1106 cuval kuru-

• 
Sarısı s kuruş 75 sautim 
deu 57 cuval susam 12 • 
kuruştan 80 çu~al pata-
ıuut 180 dt-n 405 kuruşa 

~adar ı22 kf'ııtal pamuk 
birinci 47 kuruşllau 157 

haJya satılmıştır . ----·--
Mersin 

Piyasası 
---. .......... -

K. 
50 
50 
45 
43 

2 
l 

1 l 

7 
4 
7 
6-7 

97,5 
16 

s. 

75 
50 

50 

245-250 

190 
7 f) 

!J o-, 
2 

15 
<) 
•.J 

25 
23 

65 
50 

a 50 
85- 86 

J 50 
l 50 

Bili T l l AN 

Mersin Şarbaylığından : İnhisarlar Müdürlüğünden : 
Belediye temizlik işcilr.ri tarafrru.lan loplauan ş•~ hir 

~lipiiriiuliilerinin açık artırma usulil~ satılığa çıkarıl
mıştır . 

Bir yıllık siipliriinliiniin onı nlanan hahası 1200 

liradır . JsteklilP.rin hu fi~· atın yüzde 7,5 rıisuelinde 
siirer tutak ile iisterme giinli olan 15 - 8 - 935 Perşem 

be günii saal 11 de Belediye dairesinde toplanacak 
ihale komisyonuna l.rnş uruı:darı bilit olunur . 

30---4 9 - · 13 

i L A N . 
Askeri Satm Alma • Komisyonu Riyasetinden ; 

"' 1 - Alay hayvanlarıııın bir senelik ihtiyacı olan sek-
sen ~~kiz bin kilo arpası açık eksıltmeye konuldu 

2 - Eksiltme 4 Ağustos 935 saat 11 de Kışlada Sa 
l111 alma koıuisyonurıdatl11· • 

3 - ~luvakkat teminat iki yüz otuz bir liradır. Tah
min •~dilen fİ)·atda üç buçuk kuruştur . 

4 - lsıeklilerde kanuni ikametgah vesikası buluna 
caktır . 

5 - Şartnameler Alaydadır. Daha fazla bilği edinmek 
isl~yenlr.r şartnamelerden öğren~hilirler . 

6 . istekliler 2 maddeki zamanda komisyona nıiira· 
caatlcırı il~n olunur. 20•23•30•1 

Tarsus • 
ıcra memurluğundan : 

935/594 
No. Tarihi Cinsi 

Tarla 
Hektarı Köy ii Kiymeti 

beher IH'k · 
tarı 66 lira 

44 K.sani 8,45758 Halit 

49 

933 

)) 

ağa 

SiNiRi 
Şarkan tarik garbPn Mehmed O. 

~lustafa ve aiJesi şimaleu Yahya ve 
Dünyanın tarlası cmnıben Şamlı zadfl 
Hacı Mehnwıl tarlası . 

Cinsi Hektarı Köyü 
Tarla 9,56074 Halil 

ağa 

SiNiRi 

Kiymeli 
beher hek-
tarı 66 lira 

Şarkan karafakı tariki garben kuyumcu 
başı oğulları şimalen Artiu ağa tarlası 
cenulıen Şamh zade ıarlasile nehri cari 

Alacaklı: Borlu O~man vekili izzet gtiner . 
Borclu : Kozanh Sılkı ve kar.ısı Cemile • 

Yokarıda lwdudu ve evsafı ya:ılı tarla açık artır
maya konmuş olup şartname 29-7-935 Larlhladea itibaren 
dairemizde Jıer kes görebiler.eğl gibi 28 - 8-935 tarilıl- l 
ne müsadlf çarşamba günü saat 11 de açık Artırma ile satı· ; 
iacaktır . artırma bedeli mulıammen klymetinln yüzde 
7.5 11L bulmadığı takdirde son artıramn teahluidü baki 
kalmak şarlile 13 -9- 935 tarihine mii.sad/f cuma 
günü saat ı f de dairemizde yapilacak oltın artltrmada 
gayri menkul en çok artırana ihale edileceğinden tallpl~rln 
rmılıamme11 ktymetinln yii:de '7,5 nlsbetinde pey akçası 
veya milli bir bankamn teminat meklubunu lıam/l bulun
maları lazımdır . 

2004 numaralı icra iflcis kamırwnun 1 26 mcı 
maddesi dördiincii fıkrasına tevfikan bu gayri menkııl üze
rinde ipotekli alacaklılar i.le diğer bir aldkadarantn IJP. 

lrllfa Jıakkı ve Jıususlle faiz IJP. masarlfe dair olan id
dlalaruu ilan tarilıinden ltlbaren yirmi gün içinde evra
lcı mii.sbltelerlle bildirmeleri aksi takdirde Tapu slclllnde 
!ablt olmadıkça salış bedeli paylaşmasından mahrum ka. 
lacakları cihetle alakadaranm işbu madde ftkrasuw göre 
hareket etmeleri ve daha fa:la malumat almak isteyenlerin 

' tar sus icra dairesine müracaatları ll<in olu.nur. 

1 -- IJarenıiıe bir se11P. zaı·fırula deıtiz yolile gP.I PCt>k 
ve gerek llersi ndPk i a ıı hazl a rıoııza ve gertıkse 

doğrudan doğru ya su palan olarak Şömend ıft·r 
islCelt•sirıden. aluıarak dahildeki lt·~kil:ilrnuza )'Ol · 

lanmak iizere vağo11lara nakl Vt' istif P ılil tı t•t-k 

lahmineu ( 7000 ) torı tuzun i ~keltıdrn çık arnıa 
ve taşıma işi yirmi giin nıtidtlellP. ~ çık eksill nıe
ye konulmuşdu . 

2 · 24 -Temmuz- 935 larilıiııdc) y n pılan eksihnuıdt~ 
verilen son bed~J; haddi h\yikırıd~ gör·iilmediği 
içiu 2490 rıumaralı ka11urıu11un 43 liııcil nınd tle
si muci l>irıce on giin miiddt•Lle lPknır eksihuw.' t~ 
konulmuştur . 

3 -- Eksi hm~; 5 -.\ğustos • 9 3 5 Paza rlnsi gu nu ~aa l 
J O da inhisarlar idaresinde yapılacaktır . 

4 - Bu eksihnwye gireceklt1 rin muvakkat te uı ina l 

akçası olarak 225 Jira ile~ hirJi~te matlup pv~afı 
haiz olduklarına ve ticart'l oılasııadaıı kavıllı bu-

"' lu ııdu ki arına dai ı · vPsi k :da rını heı·alıer geli ruıP -
leri lazımdır . 

5 - Şartname suretini isıekliler clairemiztlen alabilir-
ler : 27 - 30 
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Tarsus Mal müdürlüğünden : 

Köy ii Cinsi 
Sarı tarla 
Ka~ak 

Metr•~ 
M. MulıamnH~ııi llud0tlu 

2:-moo Ura Sa r k a n ~ ii r t A 1 i la r 1 a s ı 
" garlwıı drre \'P topal tar-
lası şi uıalen Ey yu p oğlu 
tarlası Ct~rıuheu Yetiro 
oğlu tarlası : 

Yuk'1ru.la cins VP. e~·~afı yazılı bir kıt'ada 230CO 
metre ~I. 25 lıissada 14 hıssasıııırı nıiılki.n·li hilmiiza
yede salıla,~.tğuulan 17 'f,•ıaıuıttz 935 larilıirnlc>rı 2 A 
ğuslos 935 tarihin~ kadar 15 giiıı uıiidd~tle nıfrt:ıyecle-

)'t~ konmuştur 
Son pP.y lıad<li layik güriildiiğii taktirde 2 .\ğus\os 

935 Pazartesi saat 12 de ihalt•si iera ~ılmacağırıclan ta 
lip olanların muhamnıen \H'ddin ~· iizclH 7/50 uislu~tiıule 
ıwy l'kçasmı rıı~I snııdığıııa l"slinı ı·ılt·n·k y .. ,· nıi nıPZ·· 
k tirde Ta r·sus ll:ı 1 nıiitl ii rl i'ı ~i"ı 1111~ lıa1.ır hulu ıı mala r1 

ilan olunur . 21 - 24 27 :10 

i l A N 

Askeri Satın Alma Komisyonu Riyasetinden : 
1 - .\lay askt>riııiıı bir sP-rıt>lık ihti~: cı olaıı •·IJi lwş 

bin kilo Sığır:t~li kapalı zarf usolil~ •·ksillmr.ye 
konu~du . 

2 -- Eksihıne 4 .\ğn8tos 9 3 5 saat 1 O dadır . Zarflar 
saat dokuza katlar al111a1'ilir . Ookozdan sonra 
alınmaz . 

3 -- ~luvakkal lt•minat lwş yüz y~tmiş Ftekiz liradır. 
Tahmin tdilen fi,Yal P-lin kilosu 14 ldıruşllır. 

4 - lsleklilerd~ karıuııi ikamt~tg{tlı vc•sikası lnıluııa · 

ca~lır . 
5 -- Şarlnanwlrr ~lersiııde Kı~h~dadır. Dalıa fazla bil· 

ği edirımek isteyenlt>\' şarlrıanıelenl~u üğrerıebi

lirler . 
6 - istekliler muayyen zanıarılarırıda bulunnıalıılır. 

20•23•30•1 

İl Makamından : 
1 l 1 H 

••o•·:·••••••••• • • ! Yeni Mersin Basımevi i 
: mücellit hanesi : 
• Eskimiş, pal'çal:ırı- ! 
: 1111~, forstHIH ~ i la pla - ; 
• rıuızı İŞP. \' ill'a uwz tlt~ - • • . ı· " • • yı · :ıtına~ ııııı. urµun • 
• siz.- h'ızını olıır. Kilnp ·• 
• r ı · · · ·:· • lararıızı, ıl.- lel' .-rırı: ·ıı, ~ 

• miicellitlaaııPnıize gilrı-.• 
..~. . 
• deriniz. • 
• IJ · k' • • er 11evı ılap ve • 

: deft~rler şık, zarif me: 

•:• tin vı ~ ullamşlı ola - • 

Nefis Kebap 
YE~EK. İSTER~İSİNİZ 

Kıbrıs çarşısında ve balın karşısında Numune ke· 
bapcısı usta Ahmedin dükkanında eyi koyun etinden 
hamurlu Htılep usulu, et suyu ile yoğurtlu, T omates 
ve batlıcanlı kıymalı ve .şişli J( ebaplar yapılmaktadır. 

Say11ı nıiişlt~rilt·ı·imiı hu Kebaplardan hir 
iki tlefa yetfi~l~rirule sfiılPrimizin doğrulu -
ğunu gürPce~lerdir . 

İslt-nilcliği taklirtlı~ e\'lt·r~ Kı·lrnp günc.Jr.rilir 

Şişelerde temiz sular bulundurulur. 
Salata, Cacık, Ayran ve sair isteyicilerin emrine 

daima hazırdır . 3-15 

•IHlHl~·:·m~·:·•-·:·~1111• 

Remington Yazı MaKineleri 
~ 

1 
1 . 

11 

ul 

~ 
Gramofon tJe plaklarda büyük ~ 

tenzilat ve her nevi kol, cep saatları. iJ 

Acentesi Vilyam H. Rıkards - Mersin 

• k . 1 . • 
• ra ell ~11ır. • 1 
••••••••••••••. 

1~· BAYSAL ~~-
·~=======::J 

İ ~a> 111 .\lersiıı~=;~~:i~ı~ıi SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civann~a~ır 

Eczayi 
lıbhı~· ·~, Y ~rli ve Av
ropa ıui'ıstalı1.Pr:ılı bu 
lııntır 

\· ~S Vt~ tt~V«'Cciihe nH~clynrıu şiikrarıdıı· . 
iJK Bı. defa istanbuldan getirdiği kalfıılarla atelyesini 
(~

1 

genişletmiş olduğundan dikiş ücretleri ri "Yalnız A
~ ğustos,, sonuna kadar yüzde yirmi indirmek suretile 1 
\ !~ şükrnn borcunu ödemeye çalaşacakdır . ·;OOi 
1 l!'Jll,i Lüks g~~inmek .. isteğinde buluııan l a~ın bu fı~s:ıttan isti- ~· 

~f OEViMEViNE teşrifleri • 3 - 7 

~lara atlalanna gidt~ı ek yt>rl•·şmP.~ ı~llyr.ıı ailt•lı·r •==========i• 
... ~~ fade. eylemek uzre Tıırk Hava kurumu bınasındakı BAYSAL 1 
~~~~~~~,_, ; 

orada 251 O sayılı karrnu VP. laliuıatnam~ltıri dahilin 
de nakil ve iskan eclilectığinıh~n meıktir adalara git
mek arzusunda lrnlunaıılarrn istida ile Vılayetc~ uıura-
caat e\·lemeleri ilan olunur. 2 · ıo . 

Mersin Ticaret Je Sanayi O~asm~an : 
Sicil No: 863 Smıfı 4 

Mersinin Nusratiye malıallesırıde An3dolu otelinde 
No.lu evde oturan Suriye tal>asından olup \lersinirı 

Nusratiye mahallesinde ~lt-ıhalıa civarında 111 No.hı 
yeri lı\anuni ticaretgalı ediıu~rek ı-6 -935 tarilıindenbe
ri toptan ve p~rakeııde Bağırsak işi işlerile uğraşan 
Bay Tahir Zaruninun « lliiseyirı oğlu Tahir Zarur » 
Ticaret lakabuu Noterdeu lastikli getirmesi iizerine 
18-7-935 tarihind~ 853 nu uıa rah sıcile Ticaref, kamı
nun 42 maddesine göre kayt ve tescil edildiği bildi· 
rilir . 

Yeni MersiA Basımevi - Mersin 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
_____ 2_9_-7_-_9_3_5_P_a_z_a_r_te_s_i...::g=--ü_n_ıi_bo_r_s_a_sa_t_iş.:...l_a_r_ı _____ _...-1 

Maim cins· Nerenin Mabaulu MiKTARI F . • , SEHA İT 
Olduğu I[, G. g-. -ı S. -

Yulaf 
iane birirıci ağız 
Arpa 

Ce) han 150~1 2 :90 -
5(J0< 4~ 

Ceyhan 5000~ 2 70 

ll. V.hir la .ıfla icirıılt• 
• 

ll. V. 21 eyhll 9ö5 

" 
1 fi-2 l -8 93f> 


