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Deniz Bayramı 
Nasıl Kutlandı 

lstunbııl Cumhuriyet Anıtı 

. İSTANBUL, 1 (A.A) Deniz
~ler kabotaj luıkkmııı Türk 
~aYrağınn geçmesinrn onuncu 
~l döniimil kutlaması müna
~ betiyle Taksi ınde Cumhuri
d et anıtına 23 df'ııiz kurulun· 
hıtn bir heyet çelenk koydulur 
~~ gUn denizciler arasından se 
~len bir heyet Atntnrke de

ııııc·ı 
t ı erin saygılarını sunacak· 
il' 

\liYanada da B;ni
t!i/erimiz Kazandı. 

aıı. ViYANA, 1 (A.A) Yüksek 
tıı <tına rnusubakalarında iki 
2,etre Atlıyarak Saim birinci 
sı liaıiran kudret ınusabaku· 

llda dördüncü olmuştur. 
\>u Ayni glinkü musabakada 
cuı~başı Cevat Kula da dördün 

ğu kazanmıştır. 

€•ki Alman Muha
"İ1>lerinin toplantısı 
0~ B8RL1N, 1 (A.A) - General 
ha/8kı Alman sömUrge mu· 
ttı 'I>lerınin toplantısında Al· 
~:."tıl'anın <.lig"' er eserleri aibi 
'ifll ·1 t:> 

~Skit 1 ~e işini do bil) ilk delili 
bağı 8·1nıUrgeJAt'ir1in gösterdiği 

ılıktır demiştir. 

Kondilis 
!Ja ı· -r •si toplantıısında 

verilen kn rar 
/\. ..... 

llarr ':INA, (A.A) lfon<lilis 
ısıoct ı.· C:uın en uır çok snylavlar 

·••Ur) ... 
fl· uga bağlı kalmaktadır 

liiği ır toplantıda Kondilis iste 
""k gtl)j hnrekPte serbes bı· 
bit '~ş:ır. Yalını işini başka 

P antıda konuşacaktır. 

Posta havalelerinden Damga 
Resmi Ahnmıyacak ~ 

Bolu Adapazarı ara
sında Demiryolu 

Geçen sene Haziranından 
iti haren tat bi !\: edilen muaddel 
Dnmgn R:•smi karııınu muci-
Lince Posta ve Telgraf havale· 
ııımıelerinirı belıerinılen ıııak

lunıı onar kuruş Damgn Res· 
mi :ılrnıyorrhı. 

Bu nn kuru .. Posta \'e 'l'elg 
rnf havalesi gönderenlerden 
:ıhmyor Vt' lmvnl<· vnl'akaları. 

na onar kuruşluk Dnıngn pnlu 
yapıştı nl ıyordu. 

Bu suretle posta veya tel· 
graf havalesi göndermek ipeyi 
bir masrafı mucip oluyordu. 
İdure halkın fazla para vermesi 
ni temineıı bu on kuruşluk 

maktu verginin kaldırılması 

için teşebl>U~le buluıımus ve hu . . 
teşebbils miishP.t netice verdiği 
için lıavaleııaınelerden Damga 
Rosıni alınmaması Posta ve tel 
graf merkezlerine tebliğ edil
miştir . 

Yunanistan 45 Uçak Alacak 
--- - ---- ----

ATİNA, - Hava Bakanı dilmek ilzere Erkanıharl>iyeye 
vel'diğini ve satın alınacak tay 
yare sistemi onların vereceği 

knrar üzerine taayyUnedeceğini 

, 1 

ANKARA - Bayındtrlık 

Bakanlığım:i yapılan muhtelif 
istekler üzerine Bolu Adapa· 
1.arı arnsmda bir şube demir 
yolu yapılıp yapılnnyacağ1 n· 
rnştır1lmaktad1r. 

Bir çok yerlerden Demir· 
yolu yapılması için hilkO.mete 
başvurulmaktadır. 

Ayasofya 
müzesinde 

Aya sof ya müzesi bahçesi n· 

de yer araştırma işi bitmiştir. 

Yakında çıkarılan eserler mü· 
ze bahçesine sıra ile dizile· 
cektir. 

Shiırns Yunanıstmrnı satm ala· ı 

enğı tayyareler hakkında gn· 
zetelere yaptığı diyevde muh
telif Avrupa fabrikaları tara
fından yeııi sistem pH'inlar ve
rilmiş olduğundan bu plAnJarı 

15 beş gUn zarfında tetkik e· . 

' ve Yunanislnnın şimdilik ha- 1 
1 

Mnzenin içinde mozayıklar 
iizerindeki çalışmada devam 
etmektedir. 

riçten 45 tayyare alacağım söy 
)emiştir. 

1 

Hukuk 
Hakimimiz 

1Tenis kurtu inŞeatı i 

Yakında yeni büyük bir 
mozayık dahn meydana. çıka
caktır. 

Arsıulusal Terbiye 
kongresi 

Şarımız Hukuk Hakimi Ali Rıza 
Yardım Temyiz Mahkemesi 
Raportör· 
lüğilne tn 

yin edilmiş 
ve evvelki 
glin memu 
riyetl ye· 
rine git· 
mesi için 
kendisine 
bildiriğ yu 
pılmıştır. Ali Hıza Yardım,Mer 
sine gelmeden evvel Aliliye, 
Burdur, Niğde milddeiumumi
likleriııde izmi r ser mustantık 
lığında, Ankara ve İzmir hukuk 
i\zalıkhırında, Bergama mah
kemesi Riyasetinde bulunmuş 
değerli hakiınlerimizdendir. 

İki seııeye yakın bir zaman
danberi şarımız Hukuk Hakim 
liğinde huhınmakta, tek başına 
ticeı·t-ıt \ e ahkAmı şahsiye da. 
va \ııı ııı ı görmeklf) icra Reisli· 
ğini ifa etmekle idi.Zamanında 1 

evelC'A toplanan işleri bitirmiş ve 
gece gündüz demiyerek çalış· 
nnş ve muvaffak olmuştur . 

Rı111 Yardımın şurım1zdan 

nyrılmasıııdaıı acı duy~r ve 
yeni yilkümlerinde de muvaf
fak olmasını dileriz. 

270 Öğretmen 
Za Görecek 
Lise, Orta okulların öğret-

menleri arasında 270 kişi bu 
y1l kıdem zammı görecektir. 

Zam gör~n öğretmenlerin 

adla rı Ağnstosto iU\n edilecek
tir . 

na BaŞlandı ! 

Belediye bahçesi yanında· 

ki eski yazlık sinema yerine 
• .. 1111 • ,.. .. 

Bu ay içinde Brükselde ar· 
İdman Yurdunun gilzel bir te· 
nis kortu yaptıracağım yaz· sıulusal bir egitimel kongresi 

ı toplanacaktır. 
mıştık. Diln Bıhtım ] nşaatına 
haşlanm ı ştır. Rıhtım kısmı bi· Kongrede her memleketin 
ter bitmez imlil edilerek kortn I egitimel ( terbiye ) sistemleri 
başlanacaktır. tetkik edilecektir. 

İdman Yurdunun bu işi de l Kongreye fstanhul namına 
deniz kolu gibi en yakın 1..aman j Sadrettin CeUU iştirak eda-
da başaracağıııa eminiz. cekti r. 

SAKA: 

Sahildeki Bahçelerde Umacı mı Var? 

Koca Sahilde Bof kalan yalnız 
Bahçeler ve Gazinolardır 

Mersine Sillıilden l!ir Bakış 

Söz aran:ıııda. insan şu Sı· ki bol ışıklı bahçe ve gazinolar 
cak ) az gecelerinde evde otu· olduğunu görUrsUnilz. 
rnmıyor vesselam · Geceleri Acebn içlerinde umacı mı 
şöyle bir kulaçan yapındıı bn· var diyeceksiniz bilftkis saz 
km istasyon iskelesinden pHl· ver söz var ışık vaı· eğlence 
ia kadar sahil çevresi halkla var amn ... 
doluyor. Yine ~irınek miimkllrı de· 

Herkes sıcaktan nefes dar· ğil. Biliyor musunuz oralarda 
lığına tutulmaktanRa sahilin ne var. 
meltemine doya doya bağrını İnsanın g{>zilnil knrarlan, 
açmağa koşuyor. yilreğini hoplatan, koskocaman 

Sakın bu sözUınUzl~ sahil· heyulalar gihi kabarık listfller 
d~ki gazino ve bahçelerin dol· var. Cebe sığmıyan, avuca alın 
duğunu zannetmeyin koca Mer mıyan ağır hesap puslaları var. 
~in sahilinde çalgısına çağnağı Ah. Bunları hafifleten bir 
nn rağmen, gönüllerdeki isteğe hayır sahibi çıksa dn bak nasıl 
kalplerdeki arzuya rağmen yal- ı onlar da dolar. 
nız boş kalan yerlerin sahilde· B. Kulaç 

Etler ve Soğuk 
Hava Depoları 

Bundnn ev\•elki yazımızda 

soğuk hava depolarınüu dinlen 
dirilmiş ellerin taze etlerden 
daha gıdalı ve ıstifadeli oldu· 
ğunu bilrlirmiştik. Bu giin tle 
etlerin dondurıılmns1 VA din
lendhilınesi için soğuk hava 
tesisatmm kasaplara temin 
edeceği menfaati tetkik ede· 
ceğiz. 

Soğuk hava depoları mez
bahaları temaınlıyan sıhhi bir 
tesisattır . iklimi sıcak olan 
Mersin'de soğuk hava deposu
mm bulunması ve istifade edil 
mesi sıhhat ve gıda cihetinden 
elzemdir. Biııaerıaleyh böyle 
lüzumlu ol:m Lıir müessesenin 
temin edeceği faydalar· şunlar
dır : 

1- Sıcak, fıı·tınah, mute
ha\'vül havalarda etlerin mu· 
hafa1.ası miişküldilr . Soğuk 
hava depi)Sll bu mUşki l 'Hı o ta· 
dan kaldırır ve zarardan korur. 

2- Kasap elinde bulunan 
büttiıı hayvanları bir gündt-: 
keserek hem v.aman ve kesici· 
den dolıayısile hayvenm yem 
ve çoban masrafından kurtu'ur. 

3- Kasaphıı· pazarlara faz • 
la hayvan geldiği zamanda u· 
cuzluğundnn istifade ederek 
toptan satın alırlar ve defaten 
keserek e'inrle ılnima ihtiyat et 
bulundurmak suretiylo piya. 
saya hakim olur. 

4 - Kasaplar otlattığı hny
vanlarda ara sıra l.mş gösteren 
şarb<>n: dalak hastalığının muh 
temel 1.nr:ırından lrnrtnlmıış 

olur . 
5- Soğuk hava depoları 

huzluklarla münasebeti olma
dığından havm;ı rutubetsiz \'O 

milcropsuz olduğnnclnn etler u
nın ınl\ddet saklanabilir. 

ü - Soğuk hava depoları 

yazın ınilşterilerini memnun 
etmek için dinlendirilmiş esa
reti et tedilri k edebilmek husu· 
sunu ve vesaiti temin eder. 

Binaenaleyh zararı olmı· 

yarı ve halk için faydalı olan 
bu tesisatın ve ihtiyacın temam 
!anması şarttır. Her zaman meın 
leketin bUtun ihtiyaçlarını vak 
tinde düşünen ve yap~n Şnr· 

baylığın bu mUhim gıdai ve sıhhi 
meseleye de el koyacağına ve 
başaracağına ümidimiz vardır. 

H.Gök 

Siperle r ve Yan 
levhalar yasak 
Şehrin gilzelliğini kaçıran 

· dUkkAn siperlerinin ve ynn 
asılmış levhaların bir uy için· 
de kaldırılması için Belediye 
Encümeni bir ka'rar vermiş ve 
tatbikine geçilmiştir. 
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Asri 
Mezarlı\< 

c. H. P. ktırul adları Uç milyon ya ancı 1 Her Gu·n Be~ Kelime 
---------- Amerikadan çıkanlacakmı1 _ :~H' ":,._/ 

.\nkar:ı, ( \. ,\) - ~. iL p:ntisi ~."Pnrl ha~.kaıılak 
'6ı•- •• 

İnşaatı bitmek üzredir 

lsa h \'oluıuln h~lt'tlİ ve-

. ,·o· 
tliv<tııı ~· alr11z kt:rıcfi iizgiilt-ri için aşaAıda yazılı ku- Deyli Meyi gazetesi yazıyor: Oil kılavuzu koıuı~. ~ 

l I k 
· ı ' - o· l ı .. ı ı · -· ı ı· ,. u~ıl rul aı al'JUI · ısaca aul:ıtarı kPlintP)r,ı·i kabul ~tnııs.· l P-uUS ,~._., rnurn ı ıas nounn uonı t>l'c ıgl ~ 

~ . 
;_, • .. b' 

\'e hu l\elinwler öq~iitler~, geııel sPkreLerliğince bil . lar meclisi muhaceret f okurlarunııa her guo 
clirmiştir . komisvonuna hir kanun ~er kPlimr. .;oııtı)' oruı · 

mh.iıı ~· a ptı rma k ta nlıl uµu 

uu'Zfl rl ık ıl i va da rırı ı n in 

şası hitmiş olup hirıa "'~

mmın in~3atma h:ışlannu~ 

beıou kısın1tla ikmal edil

miştir. 

Bir ava k:.ıdar miile-., 

~hhil inşaatı ikmal ederek 
beledivevfl l(>slim etme~i 

~ . 
mu hlemeltlir. 

Vatani Saylavlann 
Bir pratestosu daha 

S 
'

r ~ • 
~am,. alanı parıı 

haşhakan Taciuiııin P:lri~ 

~~yahatında111 sonra Pa-
ris~ bir lıeyel f.(Öndf'r-
mP.'' İ hu SPfor kati su-
ı·eth~ onavlaınısl11'. Bu • • 
he~ t~t Cemil .\lerdenı, 

Suphi her~kôt ve Saılul

lah cahiriden miirel\kep 
olacacaktır. 

Diğer la rafla n val:ı oi 
saylavlnr namma fahri 

Barudi \'e Ncsip Be~f'i 

iruzasilP- konıiserr hir rel 
)':lıısı <;t~k ilt!rt'k, ha~ha-

k auın Fr~n~a ~wyahat1111u 
rr-smi bir nıalıiyt t al~·

"uyacağını _, halk liJraf111. 
darı St>Çilmeden lıiiktl

nıelin tayinih· i~ haşına 

gt>l~u bir adaıuııı ulusu

lmnsi 1 edPnıi y~cPği, \it' 

im prolesıonn n Fran~ız 

flı. h:ıkarılığa~· la ulosl:ır 
d~rrıeğiruı de hilılirilnıPSİrıİ 

i lfmmistiı·. Y. G. . 

Htımtısda 
Vatani kongresi 

Humus, 28 - Şam Vt' 

Haltıplt' lrn lu rıan vata ui 

önderler lm- giiu buraya 
gelerflk parti başhakam 

lla~imiilPta~in·~ konok ol-. ~ 

nı uş 1 a rtl ır. Y :u·i ı ı va ta ni 
fırka gend bir kongı·e 

yaparak bir çok önemli 
işleri konuşacak lir. Ru 
i~ler ara~rnda Trahlns . . 
halkı ~rasarulaki ikiliğin 

ortadan kalkması icin • 
alınaeak l~clhirlf)rd~ var-
dır. Y. G. 

K 'r ·· , . l~HC.I 111°1\C~~~I . 
lHi~·ii~ ~.urultav 

Koıı~r~ 
L 

o~maıılıe.ı~ı 

Rfıyük ko~r~~ 

Vilayeı, ~aza, uahiy~ 

ı•roj ... si VP.rt'l'Pk i 'ıt; mil- .Li~l·~ıle mkan c;z 'fiirHi 
yon lw~ yiiz hiu \'abaner • 1 al•rı 
- kdinwlerin osman ıc .. ~ 
nın hirl~~ik :\merika ılev. y 

(J~uhaşkor 

G P 11 , . ön k u r u 1 
11 )' ö u k u r 11 I 

ve ocak k oıı~rt-lt~ri 
Umumi reislik rlivaııı 

Umunıi idare heyeti 
Vilaveı iclarP. IH~\'lİ 

~ . 

l l · • - l k l)tımlan !'onra -."aıt>l~ 1111 
~l el'l topraguu an çı · a- -~ 

rılma~wı teklif .. eliyor. kullaıulnuyat.•aktır. ~r 
lldmsun fikrincP. hun- ı - Hitap tıtmı~k - ·· 

la f'IU orada bulunması tam ak 

l lcP. vUuk u nı 1 . . 
Kamunkurul 
Oc~ k \'fiıı kuru 1 . 
Onurkur 
Partikur 
(;.-ukurul 

Kaza idare lu~yeli 

i~a hh·e idare hr. ' 'f.li . ~ 

Ocak idare hen~li 
~ . 

lla~siyeı dh·am 
Parti tlivanı 

UP.y~li umumiy~ 

Sinemamız var amma 

Ne yazık ki istifade mümkün detil 

~ .. hrimiıiu hiridk Si. 1 kHlmı\'or. Esasf'rı \' azıları • • • 

11P11ıası var oıla hartanm 
hir kaç ~f>CP~i arızalar 

yaparak çalışLıAı zaman. 

larıla <la ~wsli olarak baş. 

la~·or hirirwi ikinci per-
clt•df' ~ws ırnıuırıa hir ŞP-Y 

oku 11nıtıyaca k katlar ~~ri 
gt>çen fılimclen hi'; bir 
arılanıakta ıuüruk iin ol
ma~· or. 

.\caha lıunurı i~lahı vol. . 
ları hnlurıanıaznu clt~r-

~iniz~ 

Tarsusta : hava tehlikeşini 
bilen üyeler. 

Teberru Senelik 

~o 

rı . 'I' 
'"' \ ' :l 

~o .\ vu~:ıl Fikri 

2fl B:ıkla,acı yusuf 

T.-r'ı.i Nı•cip 

~o "u ıuhıracı 

İsıua il 
2 O ~ Uş ~ r r SP-1 i nı 

2o 

cı hasan 
20 Baıakcı Musa 

l o ka~mp hüs~yin 

2o .\ rpacı Siilt• Y-

man oğ. Ya~i11 

2 o h fiş k er Ali 

20 )) ~leh mel 

2o şrkerci ilırahim 

kanu11a uy~un olmadığı 
gibi '' aıiyet 1 ,bunlara A
meri kahla su rma ,.a ela nı ti-• .. 
sail ıt,·ğit.iir. Daha ımrı 

milvon yaharı<~ı \'arılır ki . . 
kanuni bir ~P-kil ı le y~r . 

lr.~nıis hulnıun· orlar. Eğer . . . 
bunan aksi anlasılırsa, . 
hunlarda nı~nılP.kellen cık-• -
rnağa nıPdrn ı· 

lt•rdir, 

~·ti h-'<~fl k-

Rusya · Mançuri 
Sınırında bir hadiıe 

lloskov~, (.\.A) - Tas 
:•jarısı hilcliri~or: 

Kal>aro~kdaıı hildiı·il· 

clığiue görr., 2n haziran 
saat ı 8 de (;roılekovsoda 
40 japoıı .. rile ıki suhay 
mırı ~P<~Prtık 4 kılom~lrP . . 

ilerlt~ıui~lt•ı· ve n~1.nıt'lla-

ya tt~pesiııt~ JtıruıaumıŞ

ve lf'f>Ptl eıı aş ığı i ıH~rr.k 
kar:ınlı~ coküncr.\'e ka~ . . 

dar or.lıla kalnıışlar, ~on

ra ~lauçuri toprağına tlitn

m iişlt~ rd i r. 

ili l ~; p - .ı. ~ la 

llatip - Aytaç 
Örıwkl~r : l - ('1fıJ 

1 
hir ayla, sıra~ınıhı, 

orıluluk iş ~firiir. ~ 
2 -- Bir ~n1.11w11ıe. ~ 

a\'tac~ ı cohun hirhirİ''J . . 
a \'tr•I ~tmhornı . 

• • ·il( 
2 - llnhatap - .\~ 

1
,., 

•• o•f 
Ül'IH~klP-r: Hu uı.-, . 

. ' . .,,,, 
ılt~ sıı wnuu a)·t:H 

maısımz. 
l 

3 -~lenfaatper·~st 

cı 

Örı ek : ~mnlr.ke' 
ı~riıul•· a~ıi(cıl olu1tı~ . 
Ül~t'Cİ (feragat) giH' 

1 -· · Hissi kahlt>l''' 1~ 
l\nsezi 

Ürrıı•l. : llu fohik•'~ 
önsPzi ile!, co1\t:ın • 

livordum. . 
5 - Facia - Acır• 

O
.. 1- \.' ., ·l•J~' ruP-" : ı llHO~" ' 

J~ 
llarsil .\' a ;ıcmını u 11 

30 kasap haşı 

~· \l~hi fa 2000 Uçak 
-, 

~6 hazira1Hla ~abah

la~'m ~aal 7 de 40 lapon 
eri grue oralarda11 sımrı 
g(>çert~k ay ııı ~· ere gilmiş 

lPr ,.e ~aat 1 ~ ,45 tle sı-

111n döumüslerdir. Orada 

Not : Gazetemiıe 

rilecek yazılarda bu ~ 
lerin Osmanhcalara kull 

msını rica ederiz . 

''O t) . 

20 ~ ösk"" Sa ı i lı . 
kum!uracı 

Yusuf 

20 ua~kal hazt• 

ı\ h UIP.l 

20 Tuha(iye<!İ 

AhmPl ka~· ıkcı 

20 hakla v~cı 
Şahi11 

20 bakkal ,\lınwl 
Zeki 

20 kahvr.ci hacı 
Arif 

1 
1 
1 
1 

20 teneke.ci ahmel 
20 80 Hacı Osman 

hamurlu 

50 [)ar eııdeli ha-

Amerikanın deniz 
ve hava bütçesi ne 

kadardır? 

Reisitmıuhur l\ozvell 

Amerıkada ~uUı ıanıamıı - ı 

da yapılan t>tı kabarık 

~·~~ t'trılu harp hiiıçt•sini 

inııa etnıiştil'. lliitç~ 460 

milvou c.lolanlan ihar~uir. .. 
bn para ile 24 yeni zırhla 

alınacak ve flf>f> u~ak • 
tedarik eJilece~tir. pro-
~ram mucibincP. 1 g4~ d~ ... 
Amerikanın 2000 rnyya -
rt>si oıevcul olat~akur. 

• 
k t!nd i IPrİlw, lt> ıw~i n in sı -
nır gPrisiııdt·ki fihiir ~lt~

ği ıuh~. 6 kişilik hir ath 
oruhıı katılm 1 ~t11·. Saat 
:"' . 
lıirde hiiLi'ın miifrrz•~ 
~lanç11ri loprağırnla <Ben 
tsikh) t~ döıımiişlenlir. 

Sınınn \ı(\~ fpcr. iki lt>r-

iSTANBULU~ 
En Eski, en b81 

Gazetesi 

Kuru~ 
Sayısını 5 K~r11)ir 
100 Paraya 1Il , 

Yıllık Abotı1~ 
750 kurııl 
-~-- ~l 

Her gün sa btt f 

8-10-12 sa)' 
ÇIK.i\-_? 

OKUYUNoı 

n~ ~Pçildiği dUrl kişilik 

,hir SOV~' P.l ~ınır miifrflZ~Sİ 
ıarafmdan görillmiiş, fa_ 
kal bunlHr !1ınır haclis~
lt>rinden miim~ iin olchığn 
kadar sakmmak içiu al
dıkları P.mirlere uygun 
olarak japonlarm iizP.r· ı 

terine aleş açmamışlardır. ------~ 



~f' .. 

~' , 

.. Y~NI ~IEll SIN ~ı TE~J"IUZ ı fr35 ÇARŞ.\MRA 
~~~~.-...._.----~__,.;;;...__ .... \ YFA : ~ 

Yolları Adana işletme 
müfettişliğinden : 

Almanva Türk Ticaret Odası 
Raporundan • ; 

Paı11ul{ 
,.. ... _ ...... . 

• \lakada ı· , \l nı :ırı daif'fl
r~si Tiiık pa mukları fİJa&· 

hırını Lu anı lık d :ılıa viik 
Sf-'hıtıisclir. Sihft• ~i ı•a-

• i • 

nıuklarıuıız : i ciıı gt'Ct'll 
1t • t.,.. .. 

hafla 100 ki 1 cı ba~ ıua df 
llauılıurga \' t•ya Brenıt'rı 
90 ruar~ - 103 nı:nködt>ıı

ıııt>:ı;İn~ miisaade ofurıur · 

kt:>n hu hafta ici11dt· 95-1~ .. 
n~a r k ij zeri ıı dt• rı mu a rndt~ 

~ apıluw~uıa ıııiisaadn o· 
Jurımuşdur . Bu fiyatlar 
iiz~riııd~rı hafla icirıtle az . 
\·o~ işl .. ı· ~' apıldı~ı lıalıt · ı · 

H~rıli~·or . 

Bu hafla ilk dflfa ohi
ı·ak 1935 iiriirıii Türk pa
ruuklaı· ı iizt•riuıl..-11 tı•klif 

:ılrn ıuısdır. Fakat alakadar· • 
Alman dairasi )935 paıııuk 

laruıd:ııı iş yapılm :ı sıua 

şimdilik nıiiı-aid·~ vt•rııu·ğ•~ 

ru~k J.ırıaşıuauıakıadır. 

Ciiııkü \'Prıi uıal iciu ı·s· . . . 
kiye "ikt~ dalıcı ~· iiksek o-
larak ı ıo rnat'k jsft·rnut·k
lr.di f' • 

Almanyaya yollanan 
patlıcanlar 

Tiir kofıs Bt • rlirı ~ıılu si 
KıJıcoğlıı nı Üt>S::oit>SP~İ ta
ı · af111da11 Bı·r·lirıe gi>ttılPri-

1 e u il k T ii ,. k JI a L l ı ca ıı la r ı 
ltakkıııcia hir rapor gHıı 
df'rmislir . • 

il u rapora ~ürt~ pa th
ca ıı .Alnıarn· :uım bir cok . . 
ypr·ırıtf P hilinnıerut>kln lu~ -
rahr.r parlıe~utl:ırıtııızırı l,,j 

losu 100-120 Tiir1' kuruşu 
a ı·asında ·atıl nıışlı r . 

Tii r·kofi ~ k ii ili ~· ··l l ı ol 
mamak ·artile Almaııvava . . 
lıPr ~iirı ıoo kıfo kadar .. 
pa tlu~a 11 gfüıdPı·ilm~si rıi la\' 

~İ,\'P t'fl)WklPılİr. 

Fransız büyük erkd-
nıharbiye reisi Mu
solini ile konuştu 

ftoıaı:ı - İı:ıl\'arı ordu-
u nıu rıe vr;ı la rırııf a hazır 

ltu le ıııa rı F ra rı ~ıı lıii \' ii k 
~r· k a 11 t lıa ı· hi y t>Sİ ha~k arı i 

t;Prıeral 4;auıilt•ıı 'Hı ~iin ._ 

ll. llu~olırıi ilP- \'Pili hir 
konuşmadc.t lıulc

0

rnd11kl~n 
• orıra Parist> lı a r't'kt'l t•l 

lııiıı1tir ' . 

Türkiye ve Suriye
lilerin emlaki !Mersin ı 

1 

Berııı -
~ u r i n~ 1 i I •~ r i n 

ha karı hli ro 

Tijrkive ve 

P.I J~aki İŞİrı~ 

lıevPlt diin .. 

Piyasası 
~ 

işini hitiruıiş \ ' t' 'liiinkl~r· r. P:ı mu k ~ksprP-
a iı eıııl:\k li~Lt>lt~rini i~uıal larıf' 

K. 
:)0 

48 
47 
46 

s . 

t•llt\rrk komst>l'lik Sİ)a~al 

hiiro lwşkarıhğıııa l:ıkriri
rıi vı·rmi " lir. 

;\lalunıdurki, hu lıusu~
ı l a ~ i i il i fa k 11 a n ı e m ii ı hl P. l i 

KHflll 111alı 

Koz<ıcı parla~ı 

f:.n~ çillidi 
\ t•rli '* l 

12 

7 f) 

Fas11l \' ~ 
Fakat hu işl..-riu lı~uiiz Nohut 

ı ı lt>nuııozda hiırcekıir. 

\)il iri lm~·di~i uö1. firı ii ne 

12 

ö 
t ... 

:ılırıır$a, uıiıtldt>liu bir aı 
dtılıa 111aıilıııa~ı 11111hı~ -
rııPJdiı· . 
-----·-----

Nö~etçi Eczane 
-~-

Bu Akşam 
İstik:ıııu·ı Eczanesidir. 

Dünyanın en meş· 
hur soğuk hava 

depoları 

J<.tlvinator 
Frigtlusx 
Eltktro-l11x 

(Eltbttnilt ilt) 
(Ooz yatı ilt) 
(Eltbtttrilt üt 

Fh1allar cok elv~ · . 
l'isli ve lı~r kt>seve • • 

il\' ~il fi Ol:iCil k 1 il' . . ' 

Bir kaç güne ka~ar gel igor 
SEDAD 

SAHİR. 
Hükümet caddesi No. 41 

JY.I:ER.SİN 

Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti

yorsan Tayy[lre Cemi
yetine aza ol. 

\l~r4lin1~~ 

Kus \' f-'IUİ . . 
Kum tları 

Ctı l ı i k . 
Acı ç~k irtl .. ~ ıçı 
• ., ' k l OZ Ş~ Pr 

l\alıvP 

~i~atlıı· . 
Cay . . 
K~lcn . 
Bahar 
. \ rpa .\ uadol 

,, yerli 
Pirine . 

9-8,ô 
7 
3,f>o 
6 50 

36 
29 
97 ,5 

16 
245-250 

190 

7f\ 
i.S-,bO 

3 
15,5 

1
Çavdar :! 50 
Keame Şek, r 
Sandıkta 

İ n l> t'CIH~hj 
1 ,> • >>çuvalı 
t 
, Buırcla \' Y ~rli 
t :-, • 

~ Li IHOll 1 O'!. il 

1 Sa hu ıısa fi Z~\' I i ıı \'. 
75 

') - -o ... n a 
)) ikin<~i 

l1 ısır ela rı ·> .,, o"' ... -,, ' 
~5~8ö 

J 2f> 
ı 2fi 

'Otl~n l 1 

~ 87 ,5 
3,5 

- ---·-·-
Borsa T elğraflan 

istP-rli11 

- _....,....~-

lsla11bul 

941 

ti~O 

79 

ı 2 -Oa 

9 - 62 - 15 

Y[Hİ MERSİN 
N iishas ı o kuruştur 

' Abooe) Türkiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr • 

Altı aylık 600 1000 

Üç avlık 300 500 

Bir 3}'1ık loo yoktur 

Günü geçmiı sayılar 20 K. 

D. D. 

MENSİN isım~yon1111da Yeni anbarıı />il işik bc1lmefr: r den 
I ııe 2 numat'a/ı ANTR !i:PO hiilml'/eri srnelik muhammen 
lwclt..•li icarı .WO /ita lıesahile ııe ·: sı• ıw mı'idde lle kiı'tl!JU 11e
rllnu.•k ü:ere açık cırltrmaya knnmıışlur . 

Artırma Temmu:.un 15 inci Pa:arlcsi 9ıim1 saat 10 da 
ADANA dn işletme mlifetlişlfginde yapılacnklU' . 

Şartıwmesl Mersin islasyoıı mıicillrlüüılrıde uı· lslelme 
mtifc•Ltişliyincle komisyonda parasız yönilebllir . 

İsteklilerin 2490 numaralı !uwwı maclhince vesaiki la
:lme ve yü:de i ,5 he sabile 8 J l 'r cı sayl:zmltk akçaslle hırf
lıi mezkıirda ADANA da işlelml' ımife/llş/ i5jl11e mıir1 1f'lWlları. 

28- 3- 8- 18 

i L A N 
Mersin Askeri Satm Alma Komisyonundan 

' l--Alaym hir ~~nelik ihıi~· acı ola n orı lı ı n iki yiiz U-
lo kuru fasul\'a acık t•ksilt rn~n~ konuldu Pksill-.. . . 
me kışlacla 13 haziraaı 93=, cnıua rıı · s i giinii saal 

1 t ti•! yapılaeakıır. 
2--llulıammerı fial sekiı kul'u~tur. Mııvo kk<ıt lt1mi

nal altmış iki liıatlır. 

3-İsLeklilerd~ ka111ıni if,:)1twlg:ılı v t•sika"'ı hulu-
ııacaktsr. 

4-İsff~klilerclen fazla bilği ü~rt! tılllPk 
da sH tııı alma koıı:si yon trnda 
öğr·tırn~ bilirler . 

islt· \'t~ ııl t1 r k ısla-. . 
sn ı ·tna melP rderı • 

5- isı~klilP.r nuia~· y••ıı ~ :ı :tll:ı k ı ~l<tt la hnluııına lıdırlar • 
28-3-5-9 

f L A N 

Mersin Askeri Satm alma Komis~onu Riyasetin~en; 
ı -.\la)m l>ir senelik ihti~ :wı olan 8-100 kilo rıohul 

Acık P-ksiltmt~Y•~ ko1111lılcı. Eksihme Kışlada 1 H 
T;muı 930 Cu.nıa rtesi giiııii !'laat ~) da ~· upılacakllr. 

!!- '111lıanınwu fictl hı·ş ~unı~ :1 t) saııl i ıudir. Mııvak_ 

kal teminat H4 lıradıl'. 

:~- İ~lt·klilt!f' dt' kaııuııi il,,aı.ıtılğalı \ P~i k a~ ı hıılcıııa
eaklır. 

4 - -1 s l P k l i I •• r' l ~ n faz I a lı ilgi (} µ r P. n nı ek isle~ t• ıı I t~ r :ı la y 
Satın alma koıui~~· oıı u rııl a \\ i ~arı ııa 111 ... lenleıı Ggrfl
ıu• bilider. · 

5-lsteklih~riu ıaıuayyt•n ":ıafla konıİ~\ ıtrıcla h : ıluıt-
nrnları lazımdır. 28--3-5 - 9 

i l A N 
Mersin Sahil Sıhhiye Merkezi 

T ababetinden : 
~lt~rkezP. hağlı moıörlıol için g•~re~tm altım ._ t• ~ ııtı

kP- henzirıle he~ tNwk•~ uıa~ina ~ağı Vt> iki teneke grtı s 

açık azaltıııaya ~onulmuştur. Şarwame~in i ~örııwk 

islen~nlt~ri11 lıer giirı öğltı. dt>n •~vvel vt~ azallıııaJa is· 
t•~klilerin 5 Tt:>mnıuz 1935 Cuma ~unu sa~l orıcla 
Sahil SılılıiyP 'lf-'rkPzin~ ~.-JnH• h)ri 20 -- 25 - 30 - 3 

Mersin bakl{allar çarşısında asri 

f ıR ANCALA Trabzon Furunu (K Mf K 

ahibi H. Memi 
Yeni açılan yuğurma makinasile çalı

şan bu furun has Fırancala ve ekmeği 
çıkarıyor • 

-f-ua-nca-la -14-1-in-ci -(-~m-ek_8_1 



SAYFA:4 

---------

YENi ~IEHSIN 3 TR~Ull1Z l !lR5 Ç \ .\ \l!l .\ 

~~~-~~~~~~~~~~~~-~fBiH~~-
~ 1 1 çifte han Kaphcası Açıldı ~ 
1 Eğer Romatizma, J atik, kara ciğer, B6brek kumları, ~ 
~ mesane taşları ağrı/ .e muztaripseniz vakit geçmeden 1 
!@ Çifte han kaplıcasırı _ koşunuz . ~ 

aç;.;:;:~H:NaKAPriC~0Sı0N~I 
~ St~diy•~ ilt• gPlt·n lıir t;ok kiiriiriirııl.-r )' ÜriiyPrt~k tlfüııaı ii~ l~rciir. llt>r HP. 

~ ~adar Ft•ııııt~n ~ahili izalı dtığilse de ~~ıwltH'c•ı~ gp\w ulıııanıış lrn1.ı \,adıularıu 
~ ı 5 -20 ı:ii" 1 ii k lı:ı 11 ~·ıul:ı ıı soı ıı·:ı lı :ı 111 il ı: k a 1tiık1 arı giir ii 1 ııı iişıii ı· . 

~ Çifte Han Kaphcasının ~ 
~ - ~ 
~ Radyo aktifidesi dünyada mevcut bütün kaplıcalardan ~ 
~daha yüksektir . ~ 
~ Çir=Tt: 111\M KAPC.ICASIND~ ~ 
~ ~ 
~ 01t·I..- lıir nıuıhah ilılvt> t•ıfilnıiş, Olı'I dalıiliııdt1 yc • rıwk hişirnu•k tııt•ııt· - ~ 
~ clilıııisı ir. ~ 
~ . i 

1
. l A" N Kasahı, lh~ l'lu~ri vardır . 

FİATLAR. 1\1.IUTEDİI..ı:OİR. . 

~ Eslld hı i ,ı i ,.., 1 ıa ı 111ii~eııı111 d ı I i r. Lok :ı 11 ı ası, F ıı rıı rı u, ll;ı k la 1 i ~ "si, Gazi uosıı ·ı 

Belen~eslik Köyü Muhtaıhğın~an : ~ Tiren ücretleri yarı yarıya terızilatlıdır . ı 
Bihuıkca~ lık kih· iind(~ yapıları iki kal ve• 8 od lı m~~~B~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~' 

ruırıtakcı parısi.'oııurıııu nıuraugoz i~!··ri ıs giirı müd . :•:••Ye .. n:·i•M .. 8:.rs•in•M•a•tb•aa•sı•!:~ ~ rE3rB; U·.C!J.·~9y-·-Ü.a.e:k- .Ta==y:lC:::yiiillG)liia~ ri2eE3 ı deli•~ miinakasaya ko11ulmuşınr. i~ı.-~li olaııl cı nn ~art~ ~· 
11arueyi ~ilr11wk \'P ilıaley•· iştirıık t•lnu•k iizrc• ıo TPııı -

muz 935 Caı·sanı ha ~iiııii Bt·leıık•·"'lik kchii ouUıtarh~ı- 1 
ua nıiiru~a:1; t'luıt-l~ri il:\ıı oluııu

0

r . .25 28 - 3 - 4 : mücellit hanesi : 1f!1 p• · 
" $,ı-- : Eskiıııiş, pan;aıarı- ! ı ili ıyanğOSU 

I• T ı• M A o ı M ,. L L ı (:f_r. .• mış. f,.rsude kitapla - ; .İ~, ~ 
~~ rıııızı i~P. yaramaz ele-• J Pek çok kişilerin yüzünü 

· ~· k · f' : y~ ;ılıııa~· ıııız. hirl(iin : ıll gijldürmüştür . 
Türk Siğorta Anonım ylf etı ~:f1 • ~iz~ hlzıııı olur. Kitap ·• 

~~w • ı ı r ı · · · ·:· On Dokuzuncu Tertip Üçüncü Keşide 

I
J , • ılt'ri ııi1.. • 

~1er~iıı "•~ tla ,·;ı li . \ctı11l~lı.ü:i 1 • • B u- y u·· K. ı· k r ,0 n1 i y e 
.. • llt>I' llP.Vİ kil:ıp \ 'P.. n 

Omer Vasfi , : cleftr.rlt ~ r şık, zarif ıuta•• ! Jı 50,000 Liradır . 
, (~i'ınıri"ık e:ıclılt>~İ No. 15 lJIJ 

1 
• 1 · l j ~ ~~ ..... tiıı v, k ullarıış ı ola - : ı mükafat 20,000. liradır __ · __ 

~~~~; ~ .,.l~' -61-i~4'ıt;~~~~ • rak dll.-:11ir. •l _ 
~~aı; ~-ır~ !': _.. ~~ •••••••••••••• p E3! •mr=3c:§Daz:=ı~ 

~ 

·----~----· [ili~~~~ 
Her Nevi Fotoğraf 1 

R(N Kli Kılişeleri ff[NKSiZ 1 
Lastik ve Made-ni 1 ı 

11 Temmuz 935 tarihindedir. 

Mersinimizde 
sihht bir ih tiyacı karŞıliyan bir müessese 

soGUK HAVA DEPOSU 
SAtliBi NiÔI)ELi SELiJ\11 ŞEl\ISi 

Polit:i illitrliirlüğ ü Kaı·ş1 sı nda 

MOHOR Ve BASllkLAR 1 . 

Basımevimizde yapılmaktadır. 
Kr·is ı al, S:1c:. Hrwız vt• ~·:ı ğlı boya ı .. , !::tlar 

[Ol Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı 
mükemmel ve son sistemdir. ~ 

1 

lwrkf-si n k··~f' ~i ıu· u .\' ğıı rı Şt·" i lcl•~ yapılır · Sıcaklarda gıda ınaddelerinin bozulmaması için ~ · 
RlllDIRDUlllBIWilllımtlftlmllll Gıda maddeleri yapan ve Satanların ve Ailelerin 

Her Nevi kitap dikkat nazarlarım çekeriz 
1 

ı . 1 

ller ıwvi eski kil:ıl' alıııır. v,. !'atılır Gaze-
te hadi hav ilacı Ftılınıiy·~ naiiracaal tıdiuiz . • Sıcaktan ~ozulmasmdan korktuğunuz her şeyinizi depomuza getiriniz. . 

İaiJEllJEBIClt+llJtltİ -iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiO 0 ;fi 
Yeni Mersin Basıınevi - Mersin 


