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Atatürk Deniz Yanşını seyretti IÇukuro~a M~nsucat F~bri~ası 

ANKAHA, 2 (A.A) - cumur Başkanı Atatilrk dun b~ralıerıe On Bın Lıra Teberru Ettı 
r~ııde CeUll Bayar olduğu halde .Moda'da yeııi kmulup himayele_ -~-
rı altımı nldıkları Ynt Kulübün kotrasiyle tlırn iz yarışlarını sey- Tarsus'ta T. Hava Kurumuna Tehlikeyi 
rettik.ten sonra ı\(lnlnı·a doğru bir gezinti yapmışlardır. .. 

. Atntilrk gece Ankara vapurunda verileıı balo.ru şereflendir· Bilen Uye Kaydı hararetle devam ediyor 
lllışlerdir . 

Kültür Bakanlığında değişi klikler ol nııyacak 

ANKAHA, 2 (A.A) - Kurun Gazetesinin Kiiltür Bakanlığında 
Yapılacak bir takım değisiklikler hakkında \'erdiği haberin 
as)ı yoktur. 

Sovyet Büyük Elçisi 
Japonya'ya Bir Protosto Not.:;ısı Verdi. 

TOKYO, 2 (A.A) - Sovyet Büyük Elçisi dün Japonya Dış İş 
lerj Bakanı Hirotaya bir protosto notası vermiştir. Notada 27 
liaziranda yapılan ihtarları aldırmıyarak iki Manciko gambutu
llun Aınur nehrine girerek Sovyet kara sularına tecavüz ettikleri 
\re gemi sübaylarının bir takım Resimler çektikleri yazılmakla 
Ve bu tecavilzlerin yenilendiği takdirde Jııpon ve Mancoku ürün
lerinin bundan doğacak neticelerden sorulu tutulacağı ilave 
edilmektedir . 
~~==~'=""",......,,,~""="~~~==--=-=-===~==~~~'."==~-===--.~~ 

Beı1zin Teciı11 Evi 
---

Az !(ala Tutuşuyordu. bereket versin 
boyacının ıslak bez toplarına .. 

Dun saat 14 buçuk suların
da Silifke caddesinde Taksi 
Yerindeki Hakkı Ekrem kar
~~şlerin Benzin Tecim evinde 

1tdenbire bir alev çıkmış ise 
de bir zayiata meydan veri I · 
Ftıecten etraftan Yetisi lerek 
86ndUrülnılifıtür. w • 

Söndilrn;ede en büyUk ko-
18Ylık bitişiğinde bulunan bo
:acı dUkkfınmdaki ıslak bez 
()Pları olmuştur. 

L Islak toplar toplananlar ta-

İ/4 Mekteplerimizden 1 

Bu yı 1 391 Öğretici 
Diploma Aldı. . ..... ' 

h· ~34 - 935 ders yılı sonunda 1 
k 1 rtıız ilk mekteplerhıden 79 u 1 
3~z Ve 312 si erkek olmak üzere 
~ 1 Öğretici diploma almıştır . 

v ve dükkanlara yeııi 
k gelen nuınaraların 
0nması na başlanıyor 

Ilı Belediyenin İstanbula ıs
Flo~~~~ı~ı yr.ni numarahır ve 
llurıı k ısım levhaları gelmiştir. 
l'er· ar muvakkat numaraların 
C: 1116 takılmağa başlanacaktır. 

eza Evi Direktorü 
n· Hüdai 

llıird ır aydanberi mezunen İz-
töru e bulunan Ceza Evi direk
~rJr liUdai dilnkü ekspresle 
ltıışt~lıa gelmiş ve işine başla-

lioŞ geldin deriz . 

rafından alevin üstüne ıtlılmış 
ve yangının sönmesine sebep 
olmuştur. 

Daha sonra İtfaiye teskililtı 
da yetişmiştir.. • 

Yangın esnasında mal sa
hibi Hakkının sağ eli biraz 
yanmış ve pansuman yapılarak 
evine gönderilmiştir. 

Vak'a yerine gelen Kısmı 
Adil Reisi ve .Merkez Komiseri 
incelenıağe başlamışlardır . 

Hakkı Ekrem kardeşlere geç
mis olsun deri7.. 

Tarsus Türk hava 
Kurumu Seçimi 

TARSUS. (Özel) Türk Ha
va Kurumu Tarsus kolu idare 
heyeti seçimi 2-7-935 saat on 
beşte şarımızda İlçebay Hıfzı 
Ege'niıı çağmsiyle yapıldı. 

Yapılan seçimde başkanlığa 
eski başkan Kemal Sungur. 
As başkanlığa Hakkı, fahri mü 
rakipliğe Nazmi seçildi. 

. Yeni idare heyetine Tecim 
Odasından tecimen Mıstılı ve 
genel meclisten eski üye Kud
dusi Işın, Askerlikten Tarsus 
Ask<'ı· 1\ ima kolu başkanı Örn~r 

ve .Tnndrmn kumandanı Musta 
tafa il) :> QJarak seçildıler. 

Uzun zaman<lanberi baş

kanlık ylikilmünü gören Kemaı 

Sunguru ve çalışma arkadaşla
rını kntlnr ve yeni muvaffaki
yetler dileriz. 

TARSUS, {Özel) Geleceği 
daima iyi gören Başbakanımız 
General ismet İnönii'nün ulusa 
haber verdiği hava tehlikesini 
karşılamak üzere İlçemizde öz
lil lıi r ç.alışmıya başlanmış ol· 
duğımu evve]ce yazmıştık. 

Türk Havn Kurumuna teh
likeyi bilen iiye yazılmak için 
her gün bir çok yurt severler 
gelmekte ve iiye kaydolunmak 
ın beraber teberrülerde de bu· 
hın maktadırlar. 

iki giindenberi burada bıı
hınaıı kıymetli sayJavımız Fik
ri Mutlu bn çalışmalara birlik 
göstermiş ve çok yerinde olan 
bu uğraşmalara daha fazla hız 
vel'i imiştir. 

Fikri Mullu burada evvela 
büyük sermaye ve iş sahiple
riyle görüşerek bu tehlikenin 
şöhret ve hu ödevin kudsallı
ğrndan çok canlı olarak bahset 
miştir. 

Bu vesile ile evvelce teber
ru ve taahhiitde bulunan şarı

mızm yüksek hamiyetli Çukur 
ova Mensucat fnhrikası direk
törü Şadi bi rı lira teberru ,.e 
yiiz lirada senelik taahhütde 

bulıınınuştıır. Fabrika sahipleri 
Sadık Eli Yeşil ve Knra Meh
met zadeler evveJce vermiş ol
dukları 1500 liraya 8500 lira 
daha ekliyerek teberrülerini 
on bi ıı liraya çıkarmışlardır. 

Diğer yüksek duygulu ve 
hamiyetli zenginlerimizinde bu~ 
yolda yürüyeceklerine muhak-
kak gfüile bakılmaktadır 

Her zaman yurt için feda· 
k:1rlıktan çekinmiyen Tarsus· 
lula rm yurdun hava tehlikesi 
karşısında da ön safta buluna
cakhırı tabiidir. 

Harman zamanı olmasına ve 
herkesin tarla ve bağlarda işi 

giicü ile meşgul bulunmasına 

Rağmeıı kalplerinde çok büyilk 
hamiyet taşıyan halkımız üye 
yazılmakta birbirleriyle musa
bakaya girişmiş oldukları gö· 
rillmektedir. 

Şarımızda bulunduğu iki 
gün içinde Esnaf, çifci ve mü
essese sahipleri ile temas eden 
vo hava tehlikesi hakkında 

onlarla görüşen saylavımız Fikri 
Mutlu'nun bu çalışmalarmı iJer 
Jeteceğini sevinçle öğrendik . 

Türk Hava Kurumu 

1 arsus Kolu başkanlığından Aldığımız 
T"eşekkür mektubu 

YENİ MERSiN GAZETESi 
DİREKTÖRLÜGÜNE 

Tarih yaratan milli varlığı
mızı hava tehlikesinden koru
mak i.izere -Sii)'ük Önder ismet 
inihıil'nün sliylevleri işgalın 
acısını hi Jeıı hemşeri leri miz 
üzerinde U'izıın olan tesirini 
yapmış ve daima faal bir vazi· 
yette bulunan kuruma müraca
at ederek teberrlilerini vermi
ye ve üye olarak kayıtlarını 
yaptırmaktadırlar. İki günden-
beri fçel sayJavı Fikri Mutlu
mm heyeti faal eye işti rfiki çok 
güzel faydalar elde edilmesine 
sebep olmuş ve ezcümle Tar
sm~taki fahrilrnlara yardımları
nın artırılması için kurumun 
fahri başkanı İlçebay Hıfzı 
Ege'nin yazdığı mektup ve say 
lav Fikri Mutlu ve kurumu tem 
silen tarafımdan yapılan müş· 
terek görüşmeler neticesi ola
rak dünkü gün Çukurova fab
rikası sahiplerinden Sadık Eli 
YeşH kuruma gelerek fabrika 
adına on bin lira teberrüat ve 

yılda 500 Lira üyelik ve fabri
ka direktörii Şadi Eli Yeşilde 
1500 Lira teberrüat ve yılda 

100 Jira üyelik vermeyi kabnl 
ve taahhüt etmek suretiyle ib
razı hamiyet etmişlerdir. 

Sadık Eli Yeşil ve oğlu Şa
clinin şayam takdil' olan h!lre-
ketleriııin emsaline nümune 
olnıasını dilerken ben ve arka-

' daşlarıının şükranlarımızın mu 
maileyhuına iblfiğını dilerim. 

'I'arsus Hava Kurumu Başkam 
K. Sungur 

TOPRAKLARI.MiZA ATEŞ 

VE ZEHİR SAÇACAK UÇAK-
" l..ARI KISKIVRAK BAGLIYA-

BİLMEK iÇİN EN AZ 500 

UÇAGIMIZ OLMALIDIR. 

l\1ersin 
Bundan bir ka~· hafta ünce 

Mersine gelerek bir iki gece ka
lan Filim Hejisürn Vedat Orfi<.leıı 
gazetemiz için bazı yazılar yaz
mak vadini almıştık. Yirmi yıln 
yakın bir zamnndanheri Türk ede 
biyutma çok eserler vermiş olan 
genç yazarmuzın ilk yazılı:ırını don 
Sutiyc yollarından aldık. Arka· 
daşınıızın gerek Tnrkiyeden ge
rek A vrupacfnn gazetemize mun· 
tnz:ınınn göndereceği yazıların 

ve notların okuyueularımız tara
fından zevkle okıımıcağına eminiz. 

YF.Nf MERSlN 

Mersinden ayrılalı on hafta 
olmadı bile . 

Fakat Mersinden uzaklaş

tıktan sonra onu, on yıl saygı
lısın1 ve sevgilisini göreme
yen hasret çocukları kadıır öz
le<li ın . 

Yolum ondan uzaklaştıkca 
Ruhum ona büsbütün yakın· 
laştı . 

Bu sırrın hikmetini kendi 
lrnndime sordum da cevabını 

kendim de veremedim ilk öncel 
Mersinde yıllardanbel'İ alış 

tığım Paris'in göz kamaştırıcı 

nnrlarımı vardı'?. Hayır !.. 
Mersinde Firavnların devir

lerini yaşatan Kleopatraların 

kalpleri sihi rlerle körletici 
ihtişamlarınıını tanıdım?. Buda 
deği 1 ı.~ 

Berlin'in veya Viyana'mn 
ışıklarımı, gölgelendikleri bu 
ufuklarda iki gecelik misafir
lerinin Ruh la rını im iilkeleı~ 

bnğladı ?. Sebepsiz düşüm~e !.. · 
Ne o .. Ne bu 1.. 
Tahlil ettikce kavradım .. 

Kavradıkçe sevdim 1. ~forsin'i 

sevdim . Sevdim Akdeniz'iıı 

eşsiz pırlantasını 1.. 
Yer yüzünde saygıyı ve 

sevgiyi doğuran en btiyilk kud 
ret sevimlilikten önce samimı
yet rleğilmidir ?. 

Bir şehrin kendisini sev
dir~bilmesi için bu samimiyet
ten daha kuvvetli hangi silah 
vardır?. Hele bu, nezaketin ve 
tüzi.lıı bir terbiyenin kordela
ları ile sarılı olursa !.. 

Ne mutlu o şehre, ki için
de oturanlar bu mazhariyetle
rin sevimli ve sevgili b]rer e
ridirler . 

Sevdim Mersin'i 1. 
Mersin'den ayrılalı on haf

ta oJmadı bile. Fakat Mersin'i 
on yıl saygıhsını ve sevgi !isini 
göremiyen hasret çocukları 

kadar özledim. Çünkü ben Mer
sın'in kucağında ve kollarında 
insanlığın en samimi örnekle
J'iyle tanıştım, en kudretli bir 
samimiyetin ışıklarını Mer in
in sinesinde tattım. 

.. Suriye yollarından,, 

\Tedat Ürfi 
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Gaziantep haberleri 

---·---···-··. . .. -
İl~ay Akif ve Halk 

..\nlPp' P. ~elPli lıııııiiz 

iki iic vıl olıluğu lıaldı· . . . 
memlekt>L•~ hedi yel(~ıliği 

glizel işlt·r sebehilt! halka 
kP.ndisiııi cok S•~vdirt•rı • 
ilbay Akif'in Sivasa gidişi 
biiviik hir lt•essiirlP kar-. 
~ılaunıaktadır. hu ve~ile • 
ilt~ A~ifo bir ıivafol \' P.-. 
rilmis vı~" nıemle~ ele olan . .. 
yararlıkları şlikraula aml-
mışlır. Y.-11i llha)' gt~lir 

gelnıt\z buy ,\kif A11l<1p. 
dt~11 avrılacaklır. 

Nizip de bayındırlıli 
.Aıılt\p'e h .ığh Nizip 

kazası her giirı yPni hir j 

ba~ ırıclırlıkla karşılaırnıa" .. 1 

tadır. 

Kas~p hrıli, ilbay .\kif: 
•~rafuıdan HÇılnuş, apıi 

gürı sehle halioind~ knu~I 
alma uıerasimidt- yapıl

ruı~lır. llçnh:ıy Şemsettin 
Akan \'e şarhay memlP
k P.li 11 ba ~· rııılı rl ığı içi ıı lıii. 

yiik varlıklar gi>slPrmek
t~dirler. Nizip bu glin 
cok modern lıir nrnzha lı a. • 
)' a ~~ılı ip o 1 n ı n ş l u r. 

Asfalt Yol 
,\rılP-p'~lf' nıaaı·if paı·

kını llalkeviıw ba::tl:ıvan . . 
hii)·lik caddenin asfahlaş-
tırılnıası anwliyt~si hiliril

nıisLir. hu catldH cok 1110 . . 
dern ve ZiH'İf bir lıal arz 
Ptmek tedir. 

Yaz Eğlenceleri 

U rfacla 
Belediye Oteli 

Özı·I- İlhay ,~iıaııı,•ıtiıı, Bt-ı -
1.-ıliy .. olPliııiıı açılma lllP- ı 
ı·asiminde hulı111ılu. Urfo 
htllt•dİ)' t~ oteliııin anadolu-l 
ela hir PŞİ yoktur. d~ııile- 1 

hilir. O k:ular liik~.; ve ı 
ıııod~ru hir lıiuadır en 
~oıı ~istem iizp,ı·ine yapı

la11 olt•I \alaıız Urfomıı 

ılt·ğil, hiitiiıı uıenılekt~tin 

ihii rıehilt>c .. gi :ı lıidP-leri-

nıiztlPn atldol ırna hilir·. 1 

1 
Asfalt Nümune yollar 

il !ikt'wıel catldesirıiıı 

asfalt ,!(l~P111Psi yapılmak-

tadır. E~.-r lıu Yoldaki . . 
anıtdiyf~, lwklenileıı Var-
~·~· ı verirse ŞPhriıı diğer 

lıiiJiik t•addt-ltwi a~·ni usul 
ilP a~fah olarak yapıla

cak t11·. 

Taşuct1 
Deniz bayramını çok 
eğlenceli geçirdi 

Ö1.t•I : Taş ucu 11ıla dP. 
niz ha\' ra nıt cok llPŞPI i . . 
g .. çmiştir. Linıaıııla bu-
luna11 blitiiıı n :ıkliyP. va
sıla l:ı rı H~ k iı~a ha ~li mi üz 
bayraklarla gt>Cf! ft>nar·-

• t 

hırla sii~lf'rıdi. ziyat't>llc~r 

yapıldı. 

Keranik f a~rikası 
Çalışmaya başlıyor 
Sıınwr hank !=-trafındau 

K ii tah ,. aıla 't~ıı it1~11 viicu · 
~ . 

d~ ~f·tirilt>u Keranik fab-
rikası çalı~malarıııa baş-

.\ lllPp'de ) az ~ğlt>HCP-

1 e r i h ii l ii 11 k u v v P- l i 1 e d ·~ · 
,·arn r.lmPklellir. hr.r ak. 

• lanuştır. Fahrika kire-

am binlerce halk, ~Ü'l.t>I 

parklarııı içiui doldur
maktadır. Her parkta Is. 
lanbuldan gelirileu trn 
gtizidt• muzik heyetltıri 

vardır. 111 ii kemnıel, mo
dern sekiz on parka sa
lııp bulunan .\ııtep'tJe gP.-

Cf' hayalı çok ~gleru~t~li 

gPÇJUt>kltHJir. 

Bulgaristanda 
Caaus yakalandı 

·Sof ya, 3o ( ~.A, 

Polis, bir ecnebi devlet 
hesalnııa ca~usluk yapan 
bir gurup keşfetmiş ve 
iiç ki ·ı)' İ yakalamışur. 

midiıı hir çok çeşitleri!~ 

clüşPme pihiklan, kaldırım 
l uitlalan, su CP.k nuıı tP.-• • 
nrnl tuğlaiarı yc;pacaktır. 

Rusya ya 
Sekiz Uçak talebesi 

göndereceğiz 

Ankara, - llavıı ku 
rumu Hu"~' adaki Kolıtahel 

\'İiksek t.avacılık nwk-
tebiru~ iic :n· okumak iiz-. . 
re sekiz lal~he göııdr.r~-

ceklir. Teruuauzııu ouurı
da hareket edect>k. olan 
bu lalebelerden biri liirk 
ko~u » tedrisatında mu
vaffakiyet göstermiş olan 
Sabiha isimli bir türk 
kızıdır. 

Tarsusta hava tehlikesini Her Gün Beş Kelime 1 
bilen üyeler .ıo ____.. 

T aabblld Teberru 

:?O lıı ha fi yt1 Cİ -

20 

20 

20 

20 
20 

~o 

:?0 

20 
20 
~o 

~o 

20 

A bd ura nıa•ı 
Uncu Siiley-
man 

Değiruwnci 

Necip 
Keres tt'cİ 
}lustafa 
luhafiJeCi -
tt· Ct> 1 i lll il lı

nı u l 

Aziz tor 
30 hatip oğlu -

Rağıp 

30 Dar~ıadeli oğ. 

Raki 

Kebapcı \leh . 
met 

Avukat Nhazi 
Zahit ~)·dın 

30 kücii~ Ahdul . 

15 

• 
lah 

BalıcPri lrnt 
• 

maıı .\li 
uıiiskiral sa-

Co s tun 

:)o 
:!U 

2o 
2o 

:!o 

2o 

25 

25 

2o 
2o 

~o 

2o 

2o 
3o 

3o 
:?o 
2o 

20 

5o 
loo 
5o 

ı ıcı~ı \' o~uf 
fııruncu kanıil 

cifLci Saki r . • 'l 

H rpacı ~lem~l 

furu11cu Ali 
LPrıi huharah 
~lehmul 

a\·ukat 
dar 
Gaffur 
Edvar batros 
Ziya uygur 
komisyoncu 
Şelı veri 
.\hnıel Edip 
kolu kırık Ni-
vazı . 
BahcP-ci Yusuf • 
Not~·r Yakup 
tanrı verdi 

halıcPci ismuil 
• 

Doktor Salih 
Dı hla ra 
Doktor Cemil 
Dişçi izzet 
manifala racı 

sarac lbrahim 
• 

~, i k r i 

() İ 1 k ı I a \' ti 1. U k O IH İ ~ ~· 0-

.. 1 ı·-· ı· l trıı rıurıun gouı f1-rı ıgı ıs eı 

ok urla rrnıııa he; gli n bt~ · 

~er kP-linu~ !-'orınyoruı · . ~ 

Liste(le cıka n nz Tiirkçe 
• 

kfllimelerin osmanlıcaıarı 
"rııl~ 

huıulın sonra gazetenıı~. 

kulla nılmıvacaktır. 

L - ~lahmi - Korunu~ 
Talılı himayNie olan • ~"' 
ru nacak 

Örıwldt~r: ı - k.i mseuiıı 

koruııuğu olmak isteıueıı• 

~ - Biiyiik Berilany:ı 

koru ııacaklarıuı 

mısırıız. 

~ -- - ~lahzur - Ce~j ... . 
nek 

Örnek : Bu ışı yaP"" 
makta 11P. gibi çekine~lt'r 
göriiyorsuunz 

3 - ~INıŞ•~ - 1. çıka~ 
2- köke 11 

Ö • l ı - Bn uıs" :·rı~ ... er : 

Sivil Tayyarecilik, Süel T ayyrecilik 
kadar önemlidir. 

lın çıkağa nere~idir . 
2 - Bu a ''lenin köke111 

hakkrnıla ,;.~ bilı~·orsurı'1 ı . ' 
4 _ Musahhih - lliiıelll~ 

llflşhur Fransız tayya
.. , .. cisi Coste tilin ı\nkara
dao ~ehrimiıe g~lmiş v~ . . 
<t k sanık i lr"t' rıle ..\ vru pa )' a 

• 
laan~k,~l ~lnaiştir. Cosl•~ 
harek.,linclen ~vvel ken
clisile göriişPn hir mulıar
ririmize meuılekelimiıcle
ki seyahlll ihlisaslar1111 
şö,· le anlalmışur. 

• - Me,:ılPkPtimize ikin 
ci dPfa olara~ gHli)·orum. 
iki sene ·~'·velki g ~lişinı

lt! ~imdiki gP-lişim arasın 

da Lu kadar ~z zaman 
gPçtiği halde nwnıl~kPIİ· 
11iıi cok tlt>ğişmiş ve gii-. . . 
zelltışıuiş lmldu nı. Eski-

ş .. hirde bir kaç gün ka
l<ırak lavyarPCİ kaı·df-Ş · .. 
leri mle laııışunı ve ko-
nuşlum.'l'iirkiyedP. la~·ya 

rt>ciliğin #(Ünden giiew 
ilerlt~diğini t(Öriiyorum. 

Eskışdıir tıhkı hiı· 

şehri ruaıızarası almakta 
dır. Sizde yalıuz esefle 
görüyorum ki sivil la~· -
~arecilik gP.ri kalmıştır. 1 

Fakat eşiuiğinae göre soıl 
zamanlarda Ankara da 
bir kulüp açılarak nıem. 

lektıliniıd~ dt! ~ivil la\'-. 
yart>ciliğe ehemmiyat ve-
ril meg~ başhHmıtşlır. Si-

Ör ne~ ltH· : Bir gaıd"" 

tle ağır ~oravlar•lan tıir'' 

d~ diiıelticlerin iistfınıte· 
• 

vil lavvarecilik as~~ri dir. . "' 
ta)·~· arecilikt~n daha 11ıii- f> __ Havale_ Göııdrr1 

him th•ğilse bilP- onun J1 
Örnekler : Bauka111 

kadaı· ~henanıiyetlidir, · 
1. 1 k .. 1 . ,i 111 

clinkii bu kısım diğ•~riniıı 300 ıra ı · gon~ erı~ . 
hır ihtiyat kolu sayılır aldııuznıı~ 
hn ralla memlekete daha 
çok pilot yelİŞlirmek 
kahil olur Her yolda dev 
nıtımlarile ilerlPv~n mem-.. 

de· Not: Gazetemize g&o 
e' rllecek yazılarda bu kelelll ,, 

lerin Osmanlıcaları kullanıldl 

mıını rica ederiz. lekc>tiuiıden bu yoltla da ,/ 
pilot çabuk lPra k ki ~de, 811 

•:•<•<•. ·:· •·:·. ·:·. •>. 'j, c ... gi ııılen emiıı im. •> / 
Billıas~a An~ara\'ı cok •:• Doktor I 

heğt~IH!ll CosLP-un llir: u;iid- : Muhtar Berker S 
tlt•t soura t~k rar meml~- • • h ISlj 
kdimiıe g .. ım .. ~i itılimali :~Goz ~astahklan muta SS ı 
var:hr. . ,. : Pazardan maada ht'r j 

ravvar~t~I Kostuıı, ya- • 1ıtlirı lla~lalıanP cati"'' 
kında .\ vru pada hallı =~ tl~siıule Yoğurt •w:1.iır 1 S 
mii~takiııı isli~anı~liıule •!• civarrntlak.i. nıu~ycııt• 1 

. l . 1 1- • g'"' • ıl ' y~uı ~~r re"or -· 11.ı~m.ı 1 
• ham~siucle lıastuhırıı 1 

teşebbus e,Jecegı söylen- O kabul eder. f . ..... ,'\., . 
nıekledır. .; Kabul saatleri : u~"' 1 

Kosl bu· hususla henliz O lrtlen P.vvel 8 den ı2 1 
k a\i bir karar vermediği ı \'e öğleden sonru ıo İ 
ni bildirmiştir. <• ~len a kşa nıa kad:tr· 'ı 

..... -A 

«Tan>) +<••+••••++•~ 

ıı 

•1 



__ ........._.. ..... ~ ... 
I· l~tanlrnl - ( .\kşam) 
ıuıı r· IJorsasınıla Hf'Ct!n 1 :--- • 
•afta pamuk piyasasmda 
gö,.iiluıı sıca~lık \e alıcı-
lard·ı .. . 1 • goıe ç•ı rpa n ışla ıa 

bu hafla da devanı t>lmiş 

~u~aıu 

Fu~ul~·~ 

12 
12 

5 

v .. hafta iciııtl .. so :2 ko
kur·uş anı~ırııfo fiyalhu·la 
71 6 lıalya prt> B • hiri11ci 
Ve 52 kuruşları 12 ltarar 
k a ı, l.. . . 

a uırıucı p:ıuıuk ~31ısı 
9-8,ö 

01ru uştu r . • 7 
3,50 Gpç .. n lwfta iciııde h-

ı . . 
hır lıorsasırıda satılan 6 50 

rıanıuk miktarı 819 balva 
Olarak lu•saplarımışlır .. 

Buıılardarı ı>r~se hirirı
~· 

ici 
• 

36 
29 
97 ,5 

16 
'
1 run·i olaıı 745 hal\'a~r 

49·so ı) ., · · · ve •Ursa ll\111cı nP.-
245-~50 

~· ıdP.n 52 hah· ası 48-~9 , .•• 
190 

\' . ' 
~ 22 ba 1 \'a prt'Se ücii ııcii l 

hı·ıı · · • Arpa .'\ uaılol 
111 ~ 1 ıse .. 42 ~ıu~~ıştarı mna- 1·1 :is .clH. hu.ğday 1Jş~k 1 ,. yerli 

" t\ ''Ol'llHIŞl ti. k 1 1 
M 5 ·6,375 tt r uşı.ua , yer ı ı Piri ne 

7h 
i!-,f>O 

3 
15,5 

Ph·asada \'3fHlaıı tc·ıJı - 6 1 l '-1 ' · L J 5,25-5. 25 ıdlf'llŞ arı, ·'er- (, 1 'ikaı· .. · k . . 1 !avı ar 
11 

a uore, ırnmu · ftıJa- ~ııı s ktır ışL· rı 824 cııv 1 
2 50 

" v - ~ l · cl • a ' Keame Şel1t r 
asıııtta orı lrnfta icirıdB arpa 3 3,125 kurnstan 21:i sandıkta 

1
. 

~'1ı·rı ··k kl'k. • • , )) )) ecıu~ u 
. 1 P.lı .. vu St1 1 " ılır,··c·ıt CllV 1 l)··'·I ı 4 25 k r ş i ışıe . .. . ' u • a ' n 1\ {ı , u u - i )) » )) ~~ u va lr 

'

. rı uzm·111P yapılu~ış o- taıı 150 cuval, susam ı 1 t> 
1 

v 
1 itfı f 1 • I >UUı a~· ı~r· İ 

h' aza miibt'l\'ı'l('lll.·ııı ı'ln. - k 1 ,, -•ı • ~· uruştan 150 çuvH çav- Limon loıu 
3,25 
75 I gelmektı· olup t'fH!kti- dar 4 kuruşıau 50 çuv~ıl, ı 

.:.ıısyoncııl··r·JrJ ıııaJ ~ .• tlırı t k tSahunsafiz~ytinY. 25 50 

.. u m1sı r ( a ı·ı 4,50 uru Sla n 
lıtı·ıJ· . d · ı · 1 • » ikinci 23 

lir < .ır 111 au ı tırı gtı miş- 13 çuval, ~· :tpak 48,25 ku ı 
. 1 Mısır darı 

S ruşları 2195,5 kılo kuzu .. 
1• ,. lok miktanmu ,·_~· ı·tieıı K 1• 1 \; _ 

1 
. . k 1 ara uu h~r 

'

J •• ıY+! <tzalıııa ııı:ı kar"ı 
1
).I- c P.rısr 74 uruştan 3000 'I K 

" 1 t 1 l ur.•~ ept~~ • iiS· 1 ac t>c salı nııliiitır . K 
... ttı a göriileu fazla istek " alın » 
''ith -----------r· cıları nazlı hartıkP-le ve 1 Buııa rağnıeu mliba,·aal incir 

85-86 
J 

1 
25 
25 

'Odeu l l 

8
1

)''•tl,u·ı hir az daha \'Ük-/ hafla nilaaylirule lıaı·ar~ıi- Yular Çukuro 
t<ltı0 ... • 

11 .. flg•~ Sevketuıiş ve hu 11i kayhetmiştir. Önümüz· ,, Anadol 
2 87 ,5 1 

3,5 • tır t • ı . t 1 
ıl • e Jel e :-;on lıaft:ı ıcırı tl~ki hafla ic.·indP- hu ~ekil- -·--
~ r· . . 

8'4
1 

'.Yallar tedricen viik-
'hı~ri r 

de dt~vam edecPCt-~İ mu-
t,.; 

hakkak göriilmekledir 

i l A N 
Tarsus Belediye Riyasetinden : 
B .. ı ı. . ·r 

~~f> tıcııyerıırı lauzı at havvaularr iciu «20500» kilo 
·ı ~ • 

~~ •• VP. <•200» saman 20 giiıı mliddeth~ :u;ık eksiltme-
. ~•kurıı L • • ·r · · C gıi 1,.. 1111ş ır. 935 !Seoesr t>nırnuzuuurı 5 ıncı oma 

~·ı ·j;ı saat. ıo da ilıi.dH edılecP.ktir. isteklilerin pP)' ak 
e lwraber br.ledh· tıye nıiiracaalları ilara olorıu.ı. 

"-...._ . . 26 - 29 - 30 - 4 
...................... ...._ ........ ____________ -----------

1 l A N I arsus Belediye Riyasetinden ; 
~~ ~2~ 1~ıti~· tmirı İlfaiye makiueleriııde kııflurulmak üz. 
l~ııekso _teneke hP-nziu, «25ı> lt'rı··kn nwkina ~·ağı, «3» 
llıij.ı Je •ııce ya~ ve bir lt11ıek e kır· .. :-; viıuı « 20 >> gli n ·r ~c t>ll • • • . . r.ı 

e 1ıı 1- 111 ~ tıçık e~sıl.tm~:)'~ çıkarıhuışııı.' . 935. Senesi 
l l~kı·ı ıuourı 5 uıcr gının saat ıo da ıhalt? edılt'cektir 
I· ı ~t· i rı ' · ı l l 1 1 1 · .. 11 tı ila, pey at\ça~ı e u·ra wı· Jp e( ıyeyP muracaat-

• oluııur 26-29 - 30 - 4 

Borsa T alğraf lan 
-~·-

lstarıbul 

Tii rk a il 11 rıu 941 

isL~rlin ti-793-75 

Dolar 79 - 48 ·42 

Frank 12 -03 

Li rP.I 9-62 

Y(Nİ Mf RSiN 
NüshaRı 5 kuruştur 

Abone) Tiirkiyt Hariç 
Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 
Allı aylık 600 looo 

Üç aylık 300 500 

Bir a}•lık ıoo yoktur 

Günil geçmit sayılar 20 K. 
& 

--~------~~~~~-~~--··-----~----~--~-

1 L A N 
la/ahiye Askeri Satın Alma 

koniisy<lnu başkanlığından: 
ı -- lslahi~·e dağ ala~·ıle hağlı kıtaların dört aylık 

EkmPk ihtiyacı kapah zarfla lP.ahhiille bağlanaeaktır. 
2- ihale 12 Tummuz 935 Cuıuarlesi giiııii saat on 

lwşde lslahi yt~ Sat Hı Alma komİS)'OıHırıtla ya pılac<lk tır 
3 -Talipler şartnaıue~· i her gliıı komisyondan o

kuyabilirler • 
4 - ~in vak kat teminat mikdarı ( 10:2) lira P.lli ku

ruştur . 
5--Teklif mektupları nihayet ihale saalirıde11 hir 

saat evvel~ kadar makbuz mukHhilinde komisyona ve-

rilniiş olmalıdır. 28-30 -4- 9 

B i l i T 
Alay Satm Alma Komisyonu Baş Reisliğin~en ; 

1 - - Alayrn dörl aJhk iltıi~acı oları 120 bin kilo Ek
nı~ği kapalı zarf usulile ~ksiltmeye koııuldu . 

2 - Eksiltme 15 Temmuz 935 l'azarle~i günii S'HH 

onda Kışladaıhr . 

3 - Muvakkat teminat ~··\eli ~' ÜZ yirmi lira ve mu
hammen fiyat SP.kiz kuruştur . 

4 - Kapalı zarflar 15 Tenwrnz 935 saat ılo~nza ka
dar alınacak lrn ~matları soura alınmayacaktır. 

5 - isteklilerde kauuui ikametgah vesikası buluna· 
cakıır , 

6 -- Fazla bilgiler edinmek ıstt~yeuler Kışlada Alay 
Salın Alma ko:nisyorıurıdaki ~artnanrndtrn iiAre-
nebilirlP.r . 3 0·2·4·9 

i l A N 
Tarsus Belediye Başkanhğmdan 
Tarsus şehir ~· olları kaldırımları içirı ~· iiz bind.-u 

yüz elli hine kadar paket taşı kapalı zarf usulile mü
nakasaya çıkarılnuşs;."tda talip zuhur elnwdiğiuden ar

' tırma v~ eksiltme kanunnnun 40 111cı maddesi muci-
hinct~ \'f-'niden miinakasa\'a cıkarılnııslır. TP,nuuuzun . . . . 
12 i11ci Cuma giiııii saat ı ı th~ ihale edilt•cektir. Şan· 
name ürnekleri ile lHı bapla malonıal almak istiyeıı

ı~rin lwledi~·~ miihendisliğine nıiiracaatları ve taş nii
muneleriui ihaledcın üç giin evvel lJ~lediye~·e leslim et-
tut!IP,ri liizumu ilan olunur. 27-30-4 - 9 

Mersin Tecint V3 Endüstri O~asmdan : 
Sicil No 859 Sınıfı: ücii ncii 

• 
~l~rsi niui n Cami şerif ıua lıalltısi rnle Hasta ne caddf•-

siud•~ 77 rıuuıar~li evtt~ oturan 'l'.C. l:ıbasandarı olup 
Mt~r~inin Hal d<ıhilimJe 29 mınuu·alı )'eri kanurıi tica
retgah ••dinerek ı llazirau 1935 larihirulenheri kasaplık 
ve toıllan Koyun alını ~:.ılımı işile u~raşan Bay Tar -
suslu kasaJl Mustafa oğlu l'akup (Yakup} ticaret la
kabmı Noterden lastikli getirmesi iizerine 29-Vl-ı835 
larihinde 859 sicile Ticaret kanununun 42 maddrsine 
göre kayt ve tescil edildiği bildirilir . 
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S.\ YFA: 4 

T~O.KiYE 

l1RA4T 
~~BANKASı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 
~ ~ ~ 

~ çifte han Kaphcası Açıldı 1 
~ Eğer Romatizma, Sıyatik, kara ciğer, Böbrek kumları,~ 
~ mesane taşları ağrılarile muztaripseniz vakit geçmeden ~ 
I@ Çifte han kaplıcasına koşunuz . ~ 
~ Bir cok deri hastalıklarına, muannit ekzemanlara şifa verir. I 
~ÇiF'TE HAN KAPLICASIN~~ 
~ 'tıdi~ t~ ile ~wlı·n hir <:<>k kiitiiriinılı·r· viirii\·f'rl'k clihımiişlt•rclir. ller rıe i1 R kaılar ~~erııu•ıı kalıili izalı dıığilse dP. serwİP.r·ce. µdıı: olrıı:ııııış lıazı kadıol:ırırr (i 
~ 15 20 ı.ııııılırk harı~rnları sııuı·a lı:ınıil" ~alılıkları göriilnıiiştiiı· . ; 

~ Çift~ Han Kaphcasının 1 
~ Radyo aktifidesi dünyada mflvcut bütün kaplıcalardan 1 
~ daha yüksektir . · I 
R (:İIFTI'. ll(A\PLICASINDPi 1 

BiQiKT iREl'J ~ Ülrle lıir muı.ht.ılı ih)vı~ t~dilmiş, Ot.~I clahiliıul~ ~· pıut~k hişit·mek uu•ne- i] 
QA~T-[;[)ri;Q ~dilmiştir·. fj 

.',.;:o,,.~.·~ ~ ~ ~ ~-'- ~ ~ ., ' 1 . . 1 .. , . -~ ~ , •· ....... •• , ı ·~ ~"'-M H ı~tıra rnt uııı , ı•nınıP.Jdıı· Lok:.ıuıa~ı Furuııu B•ıkk:ıliw~si Gazinosu 
~ "-.. -· • ' • ·.;z / ~ ~ ~ • • ' ' ' •• ' • 

~ i T i M AD 1 M i L l i ' m Kasabı, llerh~;~~LAR :MUTEDİLDİFt . ~ 
" 1~ ~ Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilôtlı.Iır . fl 

Türk Siğorta Anonim Sirkeli ı~ iJÇfl~~llı~ll?~~~~~~l!l~~~!tı2~fi~~~ 

Kışlık peynirlerirıiz i<;in hiç düşünı11eyiniz 
fennin son terakkiyatı ü:erine yağlı, temiz peynirler h:ızırlanınıştır . 

mersin Souk /lava Deposuna 
müracaat ediniz • 

17 Kilo safi hazırlanmış ve tuzlanmış. halis 
Edirne peyuiri tanekesi ile beraber 4. 6 liradır . 

Alındıktan sonra muhafazasıdıt Souk Hava 
deposunda temin edilir . 

Evltriniırle uğraşm:ı ~·ırm ve vor~unluk çekmeyiniz . 

Kaşar Peynirleri 
Yağlı Balkan peyoırleri ayarında Ş marakh ka-

şar peynirlerimiz piyasaya çıkarılmışdır . 

Balya ile almak isteyenler depomuza mürvcaat 
etmelidirler . 

Her halde çok fayda görecekletdir . 
Mersin - Souk htva deposu sahibi Selim Şemsi 

21-50 
:':I.~...-....~- ~--

YeniMersin Basın1evi - Mersin 

Pek çok kişilerin yüzünü 
güldürmüştür . 

On Dokuzuncu Tertip Üçuncü Keşide 
11 Temmuz 935 tarihindedir. 

B ü y ü k i k r a ın i y e 

50,000 Liradır . 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 

Arpa Y11111drl<ılık laaıır· 
1

., 
'f I' '-1 \T ntlr • .l. lt'HllllUZ t7tJ:J ,, 

l lıafla icinde . 
'' 
" 

Yulaf Ü!'iıtıilHİVP-. 

• 


