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Habeş iŞi bugün u. kurumunda görüşülecek 
A nadolunun Profili 
Nüfus ve Toprak 

Bu profil devrimin gücüyle 
devamlı bir denişme durumun· 
dadır. 

Şimdi yığın yığın Asya 
kerpicinin bulutlaşan tozlarile 
eş beton yapılar esmer sisi yır 
tan bayındır şehirler yanında 
YUz üstü yatan köyler, tek ada· 
ına rastlanması mümkün olma· 
yan bom boş ovalardan sonra 
çakıllı dağ yamaçlarında ener
jisini kir avuç toprağa denişen 
rencberlerin lenbel mandaların 
kayitsiz bakışlarına bedel oto· 
tnobil yıkık han divarlarının 
bitişiğinde yükselen şimendö
fer durak yerlerile Anadoluyu 
ilk görenler tam bir karşıtlıklar 
Ulkesidir derler. 

Üç beş yıl önce karadeniz 
kıyılarına çıkanlar ve orta A· 
nadolnyu bilenler şimdi uğrasa 
lar hüviyeti değişen bı r diyar 
da dolaşdıklarını sanacaklardır, 
Ve öyledirde. Anadolunun pro
fili değişmiş yUz yılların gra
nitıeştirdiği sanılan uyuşuk 
göreneğe bağlı doğu soysalhğıda 
erimittir. Yalnız yerinde du
ran bu gidişle kımıldamıyaca
~ıda ~umulmayan bir toprak 
derdi var. · 

Anadoluda şehirler birbiri
ne ÇOk u1..ak köylerde şehirler 
Yakınma kömelenmiş. 

Bundun ötiirü tarının elve
•·işli saatlerce uzayan topraklar 
boş yatarken list liste binen 
köylüler bir maden işler gibi 
lırnaklariyle kayaları eritiyor
~ar. Gene bu bilimle Anadolu 
ak yerlerindeki davaların ya

tısıııdltn çoğu toprak kavgata~ 
tından doğuyor. 

Çiftci doğan ve öyle lıiiyü
~en köyJii toprak kJlhğı yüzün 

1 
en öküzünü satmış demir yol 
:tında fabrikalarda iş arıyor. 

ugun değilse biJe gelecekte 
ltıernleketin tarım durumunu 
88 rsab·ı· ı ı r. 

be Köyliller kendilerini balığa 
nzeti rler. DerJerki : 

ca ::- Balık nasıl sudan çıkın· 

1 °1Ursa bizde topraktan ayrı
ırıca yaşayamayız. 

r· Nüfusumuz arttıkca köyle· 
e1rt\İZde büyüyor. Eskiden elli 
V.~e Yetişen bir köy toprağı bu 
ç· n altmış evi besleyemiyor. 
1\ •ftcı toprağından ayrılıyor hiç 
t\larnadığı işlere sarılıyor. 

6 İstatistikler bUyllk harpden 
tı:ce Anadoluda on milyon 

9. fus olduğunu yazıyorlar . 
l~llldi. ıs milyon olduk fakat 
tk· lllılyonun işlediğj toprağı 

1Yoruz. 

Halkevinin köy gezintisi 
Bu hafta 14 köye daha gidildi 

-- --- -~------:...... . 
fındık pınarı köyleri hastaları muayene edil-

di 8G hastaya ilaç verildj 

Halk evimizin tertip etmiş 
olduğu küy gezintilerine devam 
edilmektedir. Bu haftada Fın- • 
dık pıııarı Lıölgesiııtleki köyle· 
re gidilmiş ve gezintiye İlbay 
vekili Tacettin Dinçer ile jandar 
ma kaıııutanı Arif, Halk evi 
başkanı Maıısur boz doğan , 
Tiirk ofis di rektörii Celal ak 
yürek, Baytar direktörü llüsa
mettin kara dağ, Belediye dok
t'>ru Hayri dolun ay, Ev idare 
çevirgeııi Cemil üncü iştirak 
etmişlerdir. 

Kurul Mersinden otomobil
le Fındık pınnrına gitmiş ertesi 
sabah yakınlarda yaylacı bulu
nan 14 köyün kadın ve erkek 
!erinden mürekkep yüzlerce 
köylü bir araya getirilerek 
konuşmalara başlanmıştır. 

İlk sözU açan Türk ofisi 
direktöril CeHil ak yürek köy· 
JUlerirnize kadın ve erkeğin 

iş alanında üğürlüğünil ve 
Halk evinin amacını, ekonomi 

işlerini anlatmış ve sonra 
yurdu koruoıa işlerine geçerek 
hava tehlikesinin ne (\emek 
olduğunu söylemiş ve yurdlu · 
tarın ödevini lıutıl'iatmıştır. 

Bundan soııra Ev başkanı 

Mansur boz doğan köylülerlo 
samimi hasbehaller yapmış 
Haytnr clirektöril llüsanıeddin 
hayvan islahatı islerini ve • 
hayvan hastulıklarını ve ko-
runma yollarını anlatmıştır. 

Sözler bittikten sonra halk 
evi neşriyatından olan hayvan 
hastalıkları, ve sıtmadan ko
runma tedbirli adlı broşorler 
dağıhlmış Belediye doktoru 
Hayri dolun ay hasta köylüleri 
muayeneye başlamıştır. 

Muayene edilen köylüler· 
den 86 hastaya ilaç verilmiştir. 

Halk evimiz UnümUzde ki 
haftada diğer köylere gidecek 
ve bu suretle butün köylere 
uğranmış olacaktır. 

Ali Çetinkaya 1 Deniz sporları 
Buradiz istasyonunun M . d b" ük .1 . 

t 1. • tt ersın e uy ı gı eme ını a · ı 
~ ~" - uyandırdı 

Bayındırlık bakanı Ali Çetin 

Ankara 30 A. A - Dün bala· 
diz istasyonunda Baladiz Bur
dr demir yolunun başlama töre
ni yapılmış ve tilrende Bayan
dırlık Bakanı Ali Çetinkaya 
Afyon, Burdur, isparta İl Bayla-
rile Antalya ve İsparta Saylav· 
ları ve binlerce Halk bulunmpş
tur. 

İlk kazmayı Ali Çetinkay 
v_urn~ı~.!._ur. - -=___.====== 

Anadolunun değişen profili 
yanında değişmiyen derdi sü· 
rüp gidiyor. Dün toprak nilfusa 
fiyar edilmiş boş alanlar art· 
mıştı. BııgUn nüfus toprağa 

ayar edilmeliki yurt bayındır, 

çiftci rahat olsun. 
Rıza A.tila 

idman Yurdu denizcilik 
kolu bu yıl yeni harekete geç· 
mekle beraber az 1.aman içinde 
deniz sparları bakımından çok 
önemli adımlar atmış gençlerin 
bu çalışması spor seven halkı
ınızca da büyük ilgi ile karşı
lanmıştır. 

Liman sosyetesinin yapdı · 
rarak yurda armağan ettiği 

kayıklardan başka kurtuluş 
sosyetesi ortaklarından Ri1..a 
Bozkurt, Yusuf İşgira Lavlan· 
tiıerde yurda hafif kllrekli 
birer kayık armağan etmişler
dir. Şimdi denizcilik kolu em
rinde dokuz kayık bulunmakta 
ve her gün muntazaman deniz 
sporları yapılmaktadır. 

başbakan 
Gümüşaneden Bay 

burda gitti 
Bayburd 30 A. A ~ Başba

kan İsmet İnönü gilmüşhanede 
tetkiklerini bitirdikten sonra 
buraya gelmiştir. 

TOPRAKLARIMIZA ATEŞ 
VE ZEHİR SAÇACAK UÇAK
LARI KISKIVRAK BAÖLIY A
BILMEK İÇİN EN AZ 500 
UÇAGIMIZ OLMALIDIR. 

-= 

Aı1karada lıayat ucuzlayacal{ 
Hükümet ev kiralarını düŞürmek 

için etüd yaptırıyor --- -
• 

Ankaradan hir görünüş 

Ankara (özel aylarınıızdaıı) 
Anknrrda gerek uraylık gerek 
se hilkuınet yönünden büyük 
önemle güdülen işlerden birisi 
de pahalılığın önüne geçmek· 
tir. 

füıgllnkü durumiyle Arıku· 
ra dünyanın en pahalı şehirle· 
rinden birisi sayılmaktadır . 

Bilhassa ev kirnları hiç bir 
şchi rde eşine rastlanmayacak 
kadar yüksek olduğundan 
hükCtmet bu deı·di c ııleınek 

maksııdiyle etüdl~r yaptırıyor. 

Öyle umuluyorki önümüzdeki 
yıl içinde ev kirnlurmdaıı baş· 
Jnııarak biitürı pahalılığın önü
ne geçilehilecekti r. 

köyf üleriıniz _ yıırt se\7erlil\:leri 
Köy heyetleri halkevinde toplandılar. hava 

tehlikesi için canla başla çalışacaklar 

Pazartesi günüde Mersin 
merkezine bağlı köyler Halk 
evinde toplar:arak Başbakanın 
nutukları olrnııarak izah edil
miştir. Her iki toplantıda da 
köy heyetleri kendilerine ve· 
rilen yiilrnn kağıt\arıııı doldu
rn rn k merkeze getireceklerini 
ve köylerinde canin başla çah· 

Türk hava kurumu Mersin 
kolu çalışmaları ilerlemektedir 
Pazar günil kuzucu belen na· 
hiyesine bağlı köy ihtiyar hey 
etleri toplanmış ve kendi teri ııe 
kumm başkan vekili ilimiz 
jandarma kamulanı Arif üııal 
hava tehlikesinin ne demek 
olduğunu anlatarak köylilleri
mizi yardıma çağırmıştır, , şac.ıklarma söz vermişlerdir. 

lT,k. konseyi bı1gfı1ı topla11ı)1 )r 

Habeş hükômeti mesul bulunmadı-
. ğını bildirdi 

ltalya-Habeş işi sonunda beyaz ve renkli 
ırklar ınücadelesi durumuna mı girecek? 

Roma 30 A.A 1 Habeş Hü· 1 

kümeli İtalyan nl.ltasına verdi 
gi cevapta uzlaşma Komisyonu 
çalışmalarınııı kesilmiş ~olma
sindan Habeş Hilktlmetinin 
mesul bulnmadığım ve Uluslar 
Sosyetesinin bu husus hakkında 
bir karar vereceğini bildirmiştir 
§ -lsveç Dış Bakanı Sayıav-
lar kurulunda Uluslar Sosyete· 
sinde Üye olan Devletin ege
menliği mevzu hahs olduğu 

için ftalyan, Hnheş anlaşmazlı· 
ğını bütün Uluslar sosyetesine 

verilmiş olduğunı kayd ettik· 
ten sanra ilgili tarafların ona 
beyaz ve renkli ırklar ara~mda 
bir mücadele şekli verdik· 
leri takdirde bu anlaşmazlığın 
doğracağı ~svn ucları ve kilçük 
Ulusların bu anlaşmazlığı büyük 
bir dikktle kovalamaları lazım 
geldiğini söylemistir. 

Paris 30 A.A- İtalyn llü-

kOmeti Uluslar kurumu konsP· 
yinde buJunmağa çağrılmışllr. 

Konsey yamı (bugiin) toplana
caktır. 
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Geneloykarşısında' 
Yunan Ordusu Nasıl Bir Durum Alacak 

Generallar Yunan basınına kendi düşnnce-

lerini anlatıyorlar 
Elen Hasını geneloy 

karşısında ordurıun du -
rumu hakkında şu nıa

lu nıall vermek ttHli rlt~ r : 
« Birinci kolordu ku

mandam Gerıeral Pana
vota k is gazetelere L»ir d i . . 
~·evimle orduının rrjim 
işi önündeki durumurıu 

şu sözlerle aulalmışlır : 
« Fırka kamutanları 

arkad:ışlarmurı rrjim işi 

hak k ıntla bana hir nu~k-

lup J~zdıklan ,. ,~ Cunıhu

riyP-l lelıintle vaziyet ~d

dıklarım L»ildırmiş olduk-

ları doğru değildir. Şuııu 

lebariiı ellirmerıiıi rica 
ederim ki ordu, bu gi hi 

münakaşalara karışma

mak tadır. 
Gerek öteki arkadaş

larumn ve gerek benim 
tek amacımız ic sliktirıu • 
ve dış emniyetin korun

masuhr. Biz ikinci derece 
de meselelerle nwşgu 1 

olmamaktaytz. 

lllEHiSYOS KHİKS 
« Venizt>IİSh> gazetesi, ise 
gerek ordu hcışıuda bu
lunan ve gerek son za-

manlarda tekaiide st~vk 
f!dilmiş olan L»azı Gene
rallerle miilakat )' tt pmış 

tır. 

Burılartlan Siiel grup 
naşkarıı General ouou~os 
sorulan sorulara lıiç bir 
karşılık vermemiş ve yal 
mz kenıli i için söylemek 
zanıamnın daha gelmemi~ 
olduğunu işaret etmişliı·. 

General ~Jonellas ise 

Cumuriyetın menalekele 
yHpt1ğt hizmetlerin mey •. 
danda olduğunu söyliye 
rek L»u işte söziirı asker 
lere diişmPdiğini işaret 

etmiş ve kendi fikrincP. 
Cümuriyctin krallığa mü
reccah olduğu r.u söyle
miştir. 

General 'fsimikalis de 
elemiştir ki : 

« Hangi rrjinıin mem
lek~te da lıa iyi geleceği 

lıakk11uJa uıiiııakaşalar 

yapaular hakikaıı gürıııe 

uwkl•! ve larilı~ hakma

nıaktndırlar. T~\ en eski 

z :ımarılardan lwri Elenlt•r 

a uca k en uıtu· i yt'lf e yaşa

dık Ja rı zaman en hiiyiik 

işlı!ri başarmışlaı'<lır. 

l\nıllık za ma ııında da 
İ)' İ işlr.r yapnıışlarsa da 

bu daima krallann arzu

ları hihHına oluıustur . • 
B u n d a rı b a ş k a h ii ı. ii n 
El r. ı ı I ;. ,. , ı r k 1 a r ırı ın y ii k
· t· k liğirı(~ iuamrlar. işleri 

dfrteltmek için dışarclan 

Kral aılıyle bir adamın 

getirilnwsine ihtiyaçları 

yoklu r. Eleııler Oemok ra t 

düğruuşlardır. Kralıcıla

rın dediklııri gibi kralın 

dörınwsi Bir eyilik viicude 

getirmiyecek ~akat bilakis 

ft~na ' 'aziyE\ller yaratacfık 
tı r. 

Nıı:fus sayımı 

Sonradan konulan 

numaralar nasıl 
yazılncak 

G(' rıf• I n ii fu s sayı mı 

l 
hazırlıkları hakkııııJa Baş 

bakurılık genel istatistik 
1 
ı direklörliiğürı<leo ilhaylı-

ğa y.-11i bir bildirim gt>l
nııştır. Bunda şehir ve 
köylerdeki yHpıların cet-
vt~lleri lrnzırlauıp görule

rildiklen sonra inşaat ve 

lamiral yapıldığı takdirde 
' 

vukua gelecek numara 

ilavelerinin nasıl yapıla-. 
cağı hiltlirilru~kttı<lir. 

llu gi L»i nu naaralar ay

nı crlvellere sıkıştırılacak 

\'H sıkıştırmak mümkün 

olmadığı takdirde ayrıca 

ek cetveller yapılarak 

saklanacaktır. Bu cetvel. 
ler ilk leşrintlr. istatistik 

genel direklÖrliiğüne yol 
la nacaktır. 

Ü ret.n1eı1lerin 

/lava kurumuna 
yardımları 

ıllaraş çit'tcih~ri ha V<l 

h~hlikt~sini ktırşılanıak ii-

ıere üriinlı·rinin yüzde 
ikisi ui ve cPhikciler ise 

~ 

)' Üzd~ biriııi bayındır 

halkı ve üretnıenlerile 

köy 1 iiJeri ve Sr.f tH'İ hisar 
ii relmenlt~ri ii rü n leri ni n 
y üıde li<;ii nii ha va k u
rumu na bıraknıağı karar 

Pamuk kurtları 
Adana savaşından bir soı1t1ç 

Alınan1adı 

Tarım Bakanlığından yeniden pülvarizatör 

İstend; buna cok önem veriliyor , 

Kuru Arışa kö)'iiniin 1 llelyotis ~urtlaı·ına kar 
ÇHVrelerintle buluuan ha- şı sava~a hirirıci ve ikin-
zı pamuk tarlalar11ula ic~ rırsilltH·de hunlar gö-
llelyolis kurtları lJulun . rülür gfü·ünmez başlamak 
duğu haber a.hndığı içın faydalı ve tesirli olacağın. 
tarını uairesinct~ oraya sa: dan halkrnuzın uyaruk 

1 aşlı rmışla S'dtr. · v:ış araç ve ilaçlan gön- bulunmaları ve bu kurl· 

Almanya da 

Yahudi düşmanlığı 
aldı yürüdü 

Be,.lin A. A - lla vas 
Yahudi düşmanlığı laiikti.: 
m sürmekte devam edi
yor Silezyada Şarloscrı-

burg kaplıcaları direktö
rü oradaki orkestralara 
yalıudi kompolizörlerinin 
eserlerini calmavı ,·asak . ... ... 

etmiştir . 

HessP-pe l1erkenfirç 
Şar kurulu yahudilerle 
ahş veriş, evinde yahudi 

olurau, yalıııdilere kaş 

gözlr. işa rtıl eden katlın 

t·ı·krk lıer Alruarıın ..:\iman 
ulusuna karşı hain sayı . 
lar·ak kendisine ura tar:ı-

fındau hiç bir iş verilme
yrcrgini karar allınH al
uıışt11·. 

Gaz Maskesi f a~rikası 
1\ızıl ay kurumu lara

frndan yaplırılıuakla olaıi 

gaz maskesi fabrikasının 

inşaatına devam fldilmek 
tedir. Önümüzdeki Cum
huriyet hayramuula fab

rika işlemeye başlayacak 
tı r. 

HÜKÜMf T BOR~lAHI 
ı 9 27 Fimuıs yılı sonu 

ııa kadar ulusal hükumet 

biitçelerile ilişikli belge 

lere dayansın dayanma
sın 1513 savıh kanunun . 
lı li k iinılerine uydu rulaca 
ğırıı Finans Bakanllğı 11-
baylıklara bildirmiştir: 

derilt·rek savaşa L»aşl(jn- ları göriir görnwz hemen 
mış ve buna bir kaç giin tarım dairesine hildirme-
devam edilmiş isP.dP. leri lazıuıdır. 
kurtla rm bulu rıdğu çok Bundan başka geniş 
gPÇ haber VP.l'İl IHİŞ oldu- Sa vaşlar<la kÜÇÜk aletleı·-
- d ı. ı · •leu ıh.1ade lıavvanlal'la gurı uıı ve ullıt arrn aym .; .1 

za nıa uda ücii ncii nflsil da ha e yisi k liçiik lrak· 
üriinli oltluğ~ı hayal tlev- törlP-rle çekilen biiyiikpiil-

rt-lerinin son ~üulerini ~ vt~riıaLllrlPrin kul~anılma:;ı 
d ki ı . k lazım ırel n~ktedır. 

yaşa ı arı vt~ ÇOı\ sı ;, . 
. . Bu sebeple tarım Jı-ek llerı pamuk fıdarıları-

nm bir birine çok yakın rektörliiğii üç ila beş tane 
bulanduğundan )'apılan bu piilv,~rızatörtlen alan-
sa vaştau hir sora alınarua- ması için tarım bakanlı-
yacağı görfılnıiiş ve huna ğına baş vurmuştur. 

son verilmiştir. (Türk Sözil) 

Altun arayan Rumlar 

Şimdi konyadalar Mersin Silifke ve Muta

da gelerek altın arayacaklar 

Ankara - Firariler 

larafırıdau Tiirkivede bı-., 

raktluıış alım, miicevh~r 

ve kıymetli ~şyayı nıey

darıa cıkarnıak iiz•we • 
Finans Bakanlığına )' erıi 

dt~n miiracaaller yapilmış 

tır. Bu eferki müracaat 

la, geçeulertlo Kony~tla. 

ki altırıları mf~\·daua cı· " . 
karanlar larafrndan olmuş 
tur. 

Bu altınlar .-\nkaraya 

laşınrmş ve yarısı buıılara 

verilmiştir. Fiuans Ba
kanhgı vaziyeti tetkik 
~ttikten sonra bu giin· , 

Onosoğlu Yovana iddia 
edilen yerlert' arama izrıi 

vermiştir. 

Bu sefer lznıir, ~Janisa 
~Jul, Erbaa, ~tersin, Kon 
ya ve Silifke<lP. aramalar· 
yapılacaktır. Ncucede 
mey,lana çıkarılacak altın 

v~ miic~vlwrlerin hakiki 
miktarı kestirilemiyorsu 
beş altı yiiz bini hulacağı 
tahmin edilnırktedir. 

Bu işler için .\rıkaraya 

gelerı Yovan ı..~ra beri mi~ 
bir çok planlarda getir
miştir. Bogiin bir kaç 
nu~murla Lıirlilte Konya 
ya gilnuştır. ~leyda na 
çıkarılan paralardan yiiz 
tlt~ ~llisi karnın mucibiuct' 

hunlara v••rilmektedi~ 

Köy ol{ulların
da değişiklikler 

Kiiltiir Bı kanlığı diğer 
·re Hakanlıkla ra hirer teskı 

yazarak köy okullarauda 
çocuklara öğretilmesi 13 .. 
ıımgelen bilgiler hakk• 11 .. 

da diişiiucP-lerini sornıt1Ş"' 
lur. Bakanlıklar cevaplar•"' 

m verdikten sonra kiilliir 
Bakanlığı köy oluıll3 r• 
proğramlarmda esaslı d~"' 
yişiklikler yapacaklir. 
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lDrklf isin Günlük T e~rıl 
HABERLERf 

latanbul bor«1sı • 
lstaubul 29-7 935 de 

~rpa JP_ıııli~ çu va Ilı iiç 
.. Uruş yırmı beş p~rat.laıt 
Uç Lur·uş oıuz paraya 
:•dar, yi~z oıı ıorı. Vadeli 
op Mers111 yemeklik dök -
lt~e üç luruş bt·~ parl•dau 
Yoz lora, buğday st~rl dört 
~bru~ yirmi paradan. Yu
latuşak altı kuruşdan altı 
kuruş oulwş paraya kaılar· 
ll•ahluL dört kuruş otuz 
Paradan beş kuruş otuz 

beş paraya kadar. Ekstra 
altı kuruş utuz paradan 
•hı yiiz doksan iki ton 
Balla agusıos dört kuru; 
orıbeş paradan ~ili ton 

kepek iki kur·uş ahı pa: 
radara iki kuruş on lteş 
Paraya kadur, ou bucol 
ton. ftdzmol yiiz seksptt.. 
luruşdan iki yüz tıUi ku. 
ruşa kadar b.-şyüz yirmi 
Yed· 1 çuval borsada mua-
llıele görmüştür • 

'l.7 -1 935 de ihracat ol -
rnaDlfŞ&ır • 

lzmir bersaaı 
lzmir borsası 21-1 935 

de borsada iizüm on No. 
Oıt y t · ı. e nuşuflŞ kuruştlan on 
9~vaı, Susam on iki vüz 
Yır ·b · • uu fŞ kuruşdan atmış 
.Yer 
41

• c •1 çuval, mercimflk ye-
d ı •la yedi Stıkseu kuruş-
aıı orı beş çuval, Pala-

,,eni paralar 
Baaım üç yıl sürecek 

lstauhul - Şimdi\·~ 

Mersin 
Piyasası 

.J . -..... ..... - .... , 

kadar darphanede basılıp K.G. K. S. 
da piyasaya çı~af'llan gii- Pamuk~ksprP.~ 50 
miiş lira 5 milyonu bul ~ laue 50 

muştur. lugiliz kalıp mii.. Kupu malı 46 
tehassısı Siyr Persiniu Kozacı parla~ı 44 
ya plığı 50, 20, ıo VP. 5 lan~ çiğitli 2 
kuruşluklara ail kalıplar \' m·li • ı 7 5 
Bakanlığa görulerilmiştir. Koza 8 25 
Uakau seyahalw olduğu Susam ı ı 50 

için haskıya ait bir tebliğ Fasulya 7 
yupılm:umşur . Nohut 4 

Anwrikaya ismarlan. Mercim~~ 7 
mış olan (loo) ton bakır Burcak 3 
gelmiştir . Bu bakırlar, Kuş. yemi 6 

50· 
50 

75 
50 

yüztle yeloaiş bfŞ nisbe- Kum ela rı 3 50 
liruJe yt-rti par<ılarrn ha- Çeltik 7 50 
moruna ~ urıştırılacaklar

dır • 
Bu -hakırm kilosu 60 

Acı ç~k irtle~ ıçı 

Sabun Ayvalık 
Kahvta 

kuruş üzerinclen alrnmış Nişaclır 
ve loo:1'9u için ( 60 ) bin Çay 

36 
24 
98 

16 
280-290 

lira "Verilmiştir • •••m• t•hr 15 L 10 K laacbk&a • • 

Burulan soura daha 300 Toz şeker cu vah 27 L.60 K 
ton katlar hak1r aluuumk Kalav • 210 
ve ~·eni ııarahtrrn basıl- Baha.r 80 
ması 3-4 stm~Sİİl'ecekıir. Arpa A natlol 
f rıgilt~rc•den de şimdiye 
katlar ~o ton gümüş ahu " yerli 
nuşlır . Pirinç 

Malum olduğu üzere Çavdar 
Finans Hakanhğma iki Ruğdıııy .~nadoJ 
partide çıkarılwak iizere Buğday YP.rli 
16 milyon liralık ufaklık Limon tozu 

3-, 

2 

15 

4 

3 
75 

70 
50 

basma selAhiyeti verilmiş- Yemeklik zeylin Y. 32 
tir. Hunun dört R1ilyonu Sabunsafi zeylin Y. 38 
bir lirahk, ikişer milyouu » ikim~i 
50 ve 25 kuruşluk ola- Mısır darı 
c~aktır. Cin dar1 

35 
3 50 
2 50 lrı~t fü; yüzheş ilA dört t 

)uı otuz kuruşt· . Birinci partinin dört 
keı·t 

1 1
• 

1 
an yetnuş milyonluğu da k~milen 

Kara biih.,r 
lnee Kepek 

Kahu • 

95-90 
1 

ı 

50 

50 
• a uUğ<ay d" t -)irnaib k or.: yuz çıkımş ve piyasada mas 

lora 
8 

leşi uruşdau uç yüz edilmiştir • Maliye Da 
a ı mıştır . 1• • ... • • • incir 
~ r.anhgı, bu sebeple, ık an - y 1 ( Ç 1. 

l
ıı... • . . u a u.uro va. 
uu11Çİ (ezanı cı pa~&ıye "!ahsup fdil... • Anadol 

B mek ur.ere lırahklaruı. ba-1 y ' 
ff a AJqa_~ sılınasıııa devam emrini apağı b~y~z 

Al..K EczanesuJır. vermiştir • " Sıyah 

J~ik MühD~ 
Zat .. , .. - .. k ~r mu ıururnu azaPn zayi t~ltim mezkur mii-

ırıe b" k. 

Tiftik 
Sade yağ· Urfa 
Zeytin danesi 
PJlltredea seçme 
ae7tıa :r•I• 

lOden l 1 
2 90 

3 
46 
46 
60 
75-80 
18-:!0 

40 
"'"· ır .. "~ıseye borcum, verilmiş makbuzuna yok-
Ol Yemsuu yapllracağundan yitik mühürün hükmü 

__ ,._ ............ ___ 

"•adığı bilit olunur . 

Köle musah köyünden 

"-----------~--------"-ab_i_b_k_a_rı~şı~Ş~a_fia __ __ 

Jitik Sıhıdatnıma 
it1 1934•1935 de AdAna Orta mekıtehiuden alrmş oldu
"t~a Şahadctnameyi zayi ettim. Yenisini alacağımdan 

1 Şahadetnamenin hükmü olmachğmı ilAn ederim. 
Tarsus kızıl M. mahallesinden 

Mustafa O. Lutfi 

Bırıı · T ıl ğnf~n 
• ""'w:a • 

lslatıbul 

Tiirl allunn 932 

isterlin 

Dolar 

Franl 

Liret 

623 

79-57.5 

12-03,5 

9 - - 71 60 

"' 2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. Ambalaj ve komprime

lerin (berinde halisli~in i tekeffül 

eden~ markasını arayınız. 

Mersin Ticaret ve Sanayi O~asm~an : 
Mersinin camişfrir mahallesi cami sokağmda 26 

numarah evde oturan T. C. tabasından olup Nusrati-
ye mahall~si postane sokağında oo numa ralı mahalli 
ikametgahı ticari ıllihaz 1 5 ·935 larihiıu.lenber! Ziraat 
ve Dikiş makina ve alalı p~rekentle licar~lilc uğraş
lığmı bildiren MehmeJ oğlu lsmail Ha ll.~m111 Nolt~rlik. 

ten musaddak g~tircliği İsmail Hakkı Kozacı oğlu ti
caret lakabı ticarel kanununun 42 ci ve 1-5-935 la ve 
2008 sa ile ~lersin Noterliğincleu mnsaddak ŞPrif oğlu 
Ahmede verilen Ticari vı~kaletm.ım oJ si a) m kanuuuo 
89 cu maddesine t~vfikun 24 7 -935 larihind~ 866 uu
ınarah sicile ve odalar uizamnaulf'sioin J02 ci ruatl .. 
desine tevfi~an odanın :\ eti sınıfına ka~ l ve tescil 
edildiği ilan olunur . 

Vekiletname 
Mersiu'de Poslahaue ~okağuula 25 numaralı ma

halde lsmail Hakkı Kozacı oğlu )lersin şulwsi iinva111 
ticarisil~ açtığ11u Dikiş M:ıkiııası vn Zirai ma~ina ve 
ah\l ve edevatı perakcndP- ticaretilH iştığl,ı elliğim 

mağaıanuı Tlirkiye Cumhu ı·İ)' f'lı Giimriik, posta gilJi 
re•smi ve hususi c.Jaiı·~lerle Ticaret evleri ve banka-
hırda mali hususatm gayrisin le v~ iiçiiucli şahısla rı 
ile vu~u bulacak lemaslaruula lteni temsile sa Lışı ida
re 'e satıştan hasıl olacak paraları ahzu kal.na ve 
mukabilind~ makbuz ve ibra itaswa M~ıun olmak 
üzerP. Mersin'de CamiŞf~rif mahallesiude oturan Şerif 
oğlu Hay Ahmed'i vekili tüccari tayin ellim . 

No: ~ 

l llazira 11 J 935 . 
M~rsiu'cle Bikiş ~akinalan 

ah\lı ziraiye ticarethanesi sahihi 
lsmail Hakkı Kozacı oğlu 

işbu kira mukavt,leuanwsi :altırulaki imza dairt><•e 
şahsı marufum olan Mersin\le Di~iş makinaları ve 

alAtı zirajye ticarethanesi sahibi Bay lsrnail Hakkı ko· 
zaeı oğlunun olup yanımda imzaladığ1111 Noter kauu
nunun 67 nci maddesine tevfıkau laşdik eUim • 

Rin dokuz yüz otuz bf"Ş senesi Haziran ayımn bi-
rinci güniidür . ı Haziran 1935 

Mt-rsiu Notflri pul ve miHıiirii rt'~UIİ~İ 

H.\KKI BAŞ\l .\N 
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, 
.~ .. 
f:VLIJ.I t 

Milli Emlak 

~la ha ilesi 

Tl:I Q k: ,,._.. ; . t:.:! 

l 1 R.4L\ r 
~--..BAN K.4~,5 b 

••P••!•t••••••••• • • 
ı Yeni Mersin Bastmevi : • • : mücellit hanesi : 
• Eskimiş, parcal:111- • • • ••• • ıaıı~, f~rsuılt! k ila pla - • 

~----·. -~- • rınızı i~~ varaıu:ız de·-• 

'

. L A" N • . t· .. • • ye· ;ılıua~ ırııı. ıırg1111 • 

M 
J I J • SİZH h}zını olur. Kil:ıp • 

üuür üğünuen 1 

: lanrıızı, clefterlt~riıt:'.Li, ı 
l\.iynwli ! mlicellithauenıize gün-• 

~lf'll't> Lira K. •·• 1 . . · • 
• t el'l lllZ. • Cinsi 

Nusratb:e Arsa 1210 1905 • • J il . k' » )) 
576 759 • er raevı ·1tap ve • 

1 - Yukar11la ya~ılı iki parça arsa 20 - 7- 935 tari- : deflf'rler şık, zarif me: 
lıiıult~n itibanrn acık artırma n~ulile satılıira cı· .... tin v, kullaraışh ola - • . :"') . . 
karılnuştır . • rak cilltrnir. • 

2 - Betl~li dt>faten \'t~ peşin alııı:ıca~lır . •••••••••••••• 
3 - ihale 3- 8- 935 Couıarlesi giinii ~a:ıt on lıirdtıdir • • 
4 - Talip olanların ylizılt~ yt~di huçok p•~y akç:ı~ını SAGLIK. 

miti sandığuıa ~· atır:)r.ık .\lilli E!ul:\k dairPSİııt• ECZANESİ 
miiracaatları • 27 - 28 - 31 - 2 

~ 
-.. ~ .-.- . 

. • . !t.. . 

ONDULASYON 
Fennin hiitiin 

ilt,..ı~visiııi ~öı . . " ,; 

öuii ııtle tulu l ; ı -

Mersin Gümrük Civanndadu 

J.-r- rıPvİ Eczayi 

' 1 h lı 1 y ,. ' y p rl i v f~ • \ v -
rupu uıiistaltzt·ratı hu 
luııur 

·==============i· 

Kıbrıs çarşısında ve halan karşısında Numune ke~ 
bapcısı usta Ahmedin dükkanında eyi koyun etinden 
hamurlu Halep usulu, et suyu ile yoğurtlu, T omates 
ve batlıcanlı kıymalı ve şişli Kebaplar yapılmaktadır. 

Sayın miiŞlf· r·ilı!rjıuiz hu Ke~baplartlan lıir 
iki defo yetliklt~rinılt~ ~öılerimizin ıloğrulu -- ~ 

gunu gürt•ce~l~rtlir . 

lstPrıildiği ta~ıirdn e\'lt~rt~ Kı·hup göıult~rilir 

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

' do.ima hazırdır . 4-15 ~ 
•IIlll•Rm+~~m~e~11E~&11+m~••• 
fiiiii~0iıii. iiil~ =:=~ · 

Remington Yazı MaKineleri 
~ 

ı 
'ı 

1 

~ 
Gramofon oe plaklarda büyük ] 

tenzilat ve her nevi kol, cep saatları. 
Acentesi Vilyam H. Rıkards - Mersin 

EE;aE==ıE:=3E=:Z33E=::3ee;;rJj 

GBAYSAL ~~ 
~ GEYiMEVI lı it ~a.\ 111 lltlrsi ıı lıa lk ıııda rı günl iiğli rağlı~ rll \' t~ lt~ \' PCCİilw med v o 1111 şii k ra ııtlı r . 
~ 1 • 

~ ~ Bla defa istanbuldan getirdiği kalfalarla atelyesini 
(
1 

1 genişletmiş olduğundan dikiş ücrttleriri "Yalnız A- iti 
~~ ğustos,, sonuna kadar yüıde yirmi indirmek suret:le • ' l· şükrnn borcunu ödenıeye çalışacakdır . ';~ 
~'-lı Lüks g~yinmek isteği nd e bulunanların bu fırsattan isti· 

1~ 

I
J• fade eylemek üzre Tiirk Hava kurumu binasındaki BAYSAL 1 
~ , OEYiMEVi E teşrifleri • 4- 7 

~ r~M~ .--::.~ '·. ~~%c::~~ 
~~~;;~~~~.J~ ı./.'~~~~ ı·a k yapıığınıız 

Oııclüla "yonlar · 
el a 11 b ii l ii rı w Ü -..\ -• 
lPrilm·i miz ııw m 
ııuu kalm1şlar

dır . 

Mersirı Ticaret ve Zahire Borsası 

'on defa uw . 
k iurmiz ve h'si
salımız Elek lri k 
şirketi miilrnn
dbj ve l.wledive .., 

elektrik komi -
seri tarafından 

mua)'tme edilP. 
rek miikeuınH~ l 

lmhınduıru ıribiA AB b s ı ;, ~ srı er er a onunda Ondülo.syon yapılarken 

reçetemizde kontrol edilr.uiş vt' lwlP-diy(lce Ondiilas
yon miisadtısi verilmiştir . 

· Sayın müşteriltırinıize Oksijt~n ve lıo\'alı saclar Ondii
laSJotHJ yapıllr. Saçla• mı tam hir Pı~ıniyetl;} Ondiilas
yon yupdırabilrcPklt•rini ~ır·z eylt'l'İZ • • 

Diploma No. 3016 Kışla caddesi Asri Berber salonu Ali 

Yeni Mersin Basımevi - Mersin 

• 
_____ 3_0_-_7-935 Salı günü borsa satışları _............-ı 

.l•alın ciııs Nerenin Mah ~ ulu 
Olduğu 

Yulaf y ·~di 

" " 
~rn~dav . . Kıbrıs 

" 
, ,erli 

Yulaf 
" buğday 
" Arpa , ' 

MlK'lARI __!.:_\ 
.K. G. .K. s. 

- 1 
1 

75000 2 ı 70 
' 

200UO• a ıo 

1500{ 3 i) ~ f> 
·) ',, 

30000 a 15 
lElOOO '> 6" .. .... _,n 

;30000 2 87 ,5 
30000 2 45 

SEHAiT • ----·~ 

L' . , , 'I' rJrzın . . 

A )' 3S fok 
~I. \1. l lıafla icintle 

• 
.ll.ı. 1 o giirı z. 
Toprakkaln V.T. . 

" 
,, 

" 
,, 


