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Sıcaklar Şiddetlendi. Derece Gölgede 34 de Çıktı. 
llerşeyden evel 
Program 

1 Mersinin başardığı iki mühim iş 1 

Türkçe konuşturma işi iler~iyor \ 
Çadır usulü mücHdele tecrübesi 

~-----
Hükümet şubelerine ait bü· 

Şehirde ~arşaf ve Peçeli Hiç Bir Kadın Kalma~t 

---- ----
Hastalı}{}arıı1 ()11 ii alıı1acak 

İlk Tecrü~~smaniy~ Köyünde Bir Bahçede Yapıldı ~ün işler her sene yeni bir hızla 
derlediği ve imkan nisbetinde 
bir sistem altına alındığı halde 
maarif sabasmda tatmin edici 
esaslı adımlar atılamadı. 

On senedenberi vakıt vakıt 
görülen islih hareketleri bir 
kımıldanıı husule getirmiştir . 
Fakat ihtiyacın büyüklüğü ve 
hele diğer işlerimizle mukayese 
(Jdilecek olursa bu hareketler 
hiç denecek kadar tlhemmiyet· 
sızleşir. 

Kadırılar çarşafı attıktan sonra Erkeklerin 
Şalvar Karadonla gezmeleri gülüne oluyor 

' 

Portakal ziraatile uğraşam diğer memle
ketlerde bu n1ücadele iyi neticeler veriyar 

Her senenin bu günlerinde 
Maarifciler yeni bir hamleye ha 
zırlanırlar. Mutahassıs raporları 

1 

tetkik edilir,~komisyonlar top· 
lanır, anketler açılır , fikirler 
sorulur. maarif i,i teşrih masa:. 
sına yatanlar. kalbi dinlenir, nah· 
zı yoklanır. Temelleri pas tutan 
çatınm irfan hay atını barındı· 

ramıyacağınn hükmedilir. 
İtiraf etmeliyizki şimdiye 

kldar olan bütün tetkik ve uğ· 
raımalardan ~beklenilen fayda 
temin dilmemiş ana hatları ba· 
riz bir ilerlem" programı ve 
cezri hareketle teknik bir kadro 
içine alınmamıştır. 

Geçen sene esaslı olacağı 
umulan islibat üniversite hu
dudunu nşamadı. ilk , orta ve 
liselere bir düzen verilmedik· 
ten sonra üniversitenin de sarf 
edilen emek mukabili bir varlık 
gösteremiyeceği tabiidir. 

Bu sene orta tedrisat imti
h•nlarının neticeside çok açık 
gösteriyor ki istenilen verim 
elde edilmemiştir. 

Teslim edilmesi lizım gelen bir 
hakikattır ki meid eplerden bek 
lenilen randmania nlıumnsı se
nelere bağlı olan keyfiyettir . 

Bununla beraber bugünkü tatbik 

edilen mütereddit sistem geçen 

senelerin tekli değişmiş bir le· 
madisinden ibaret olduğu da 
göz önünde tutulursa maariften 
beklediğimiz netice çok uzak· 
larda kalır. 

Bir defa maarifte bir sar
smtı olduğu çok zaman eVt'l 
anlatıldı. Fakat hedefe sarsıl
madan gidilebilmesi için hangi 
şerait altmda hangi yolun tu· 
tulacağı vo alınacak merhaleler 
tayyün etmedi. Ve bir prog"am 
la bu esaslar tespit edilme di. 

Şağlam temelli bir maarif 
sistemine tevarüs etmediğimiz 

için ilerlemiye matuf her ted
.tıir ancak bir cıli gibi kalıyor 
ki bunuolada çok zaman kendi 
kendimizi aldatıyor ve oyala
nıyoruz. 

Son beş senede kurulan ve 
dağıtılan teşkilat tatbik edilen 
iyi netice vermediği için değiş
tirilen usuller ve hatta bir çok 
emekler saıf edilip tatbik sa· 

Mersinde bu stne Milli ı•ar/lğı -
n11z ı•e irıki/ôp bakım111da11 iki bü· 

1

. 
yük iş başanldı. Bunlardan birisi 
Dilimizi konuşfllrma differidt l[eri· t 
liifin remzi olan Çarşaf ve Prre · 
lrri kuldırmadır. 

Türkçe konuşturm~. iki ay 

tvel başlıra1ı 7 ürk Dili Konuştur • 
ma vt Türk lıarsmı be11imsetme ha· 
rekrtlerine hararetle devam olun!lyor.: 

Bu eı1ne katlar olall çalışmalar 

rnk iyi 11rticeltr l'ermiştir. Bir alış
karılık tesirile dilimizi ko11uşmıyarı 

ı•t bu itibarla lıarsınıızı kavramak -
tanda mahrum kıılan vatalldaşların 
yiizdt sekseni katiyen yabancı Dil 
konuşmadıkları gibi mulıitlerindede 
/azı uı gelen irşatlnrı yapmaktadırlar. 

Bir çık defalar Halkevinde top-

İktisat Ye~ili 
Celal beyin Bursa 

da tetkikleri 

. 
İktisat vekili Mahmut Celal bey 

Bursa 16 '' A. A. ,, - iktisat 
Vekili Celal Bey dün izmir Valisi 
Kazım paşa ile birlikte Orhaneline gi· 
derek tetkikatın bulunduktan sonra 
Bıırsaya döıımüşlerdir. 

Vekil B. Bursaya avdetinde ulu 
dağa gitmiştir. 

hasına çıkarılmadan vazgeçilen 
tedbirler hep başh başına te -
reddüdün ifAdesidir. 

Gelen haberlere göre yeni 
maarif vekili Zeynelabidin be
yin riyaset:nde yine bu islah 
işleri etrafında hir çok komis

yonlar toplanmakta ve esaslı 
kar:ırlur verilmiye çalışmakta
dır . 

Az senede görülen bir çok 
değişiklikler artık) temamen 
öğretmişlirki her ne şekilde 

olursa olsun alınan muvakknt 

tedbirler maarif varlığına ehem· 
miyetli bir kıymet ilave ede· 
mi ye<:ektir. 

Hu~eyden evel bize maarif 
programı lazımdır . Ve bu ya· 
pılmalıdır. 

Rıza Atila 

Bnzılıırıııın çiçek hastalığı ismfiıT 
verdikleri kırmızı portakal bitlerine 
"KrizonıFaliis,, karşı şimdiye kadar 
mulıteliF usullerle mücadele yapıl-

makta. Bu usuller hastalı~ın ünii· 

/anan Mersi!l genrlil!i dilimizi ko • 
nuşturmak yolunda mt/kfırtlerlnin 
stlıllıiyet/eritıi kanunlarımızm lıudu· 
dile ayar edtrtk calışnıaya azmetmiş· 
terdi. Az ztma!l içinde bütü11 Mtr· 
si111ilrrce elıemmiretli bir dm·a ola - ne gf'çnıek içiıı her ııe kadar fai· 
rak görülen bu Dil davtısı l•atan · deli idi isede kafi ve kat'i bir tesiri 
daşları irşat etnıelı dilimizi konuş· 
turmokta niçiu ısrar rttiftimizi on/ a · 
ra anlatmak sayesi11de muvafja · 
kiydli neticeler vermiştir. Umulu • 
yorki az zamau içinde Türkre bil • 
meyeıı vata11daşlarda öUrmecrk ve 

güzel Mersinimizde yabancı Dil 
duyulmayacaktır. 

Çarşaf ve Pı.çc : Mersin Be· 

lediyesinin çok yerinde olarak verdi· 
lf i karar Belediye yasaklan meya • 
nma alman çarşaf ve Peçeler ümidin 
fevkinde bir arzu ile atıldı. Ve Mer
sin Kadınlıtı ttk istisnasız mtdtııi 
kıya/ ete bürii11dü . 

Bu yasak tatbikatı etrafında 
bazı kimseler miişkilatıan bahsetmiş 
ve hatta bunu zamana bile bırak -
mak isteyenler olmuştu, 

Daha yasaJm tatbikitıa başlan • 
dıJ!znm ilk J!Ünü bu fikri ileri sürenler 
yamldıklarmı anladılar. Kadmla • 1 
runız yeni kıvafetlerilıe çok uygun · 1 
luk göstererek katiyen yadırlfama - • 
dılar. 1 

Karadon, Şalvar: Çarşaf na-1 

olmadığındaıı diğer portakal ziraa
tile ugraşan memleketlerde oldnğu 

gibi m~mlcketirniuie de bu haşara

ta karşı çadır ve zehirli gazla mii· 
l'adeleye karar verilmiştir. 

fu~a Bürüsu 
Yaz dola vısile i~tanbu-., 

la naklediliyor 

' 

\ 

-- ~- - 1 
sılki f!eriliJ!ill bir remzi ise saylSt 1 

geymtk yakışmıyor. 

pek az olmakla beraber Erkek va . 
tandaşlarada Şalvar ve Karadan 

1 
Flrka Uınuml kltibi Recep bey 

Şapkanm altmda Peykli A 1 16 (li .) f k 
b

. Ş .. n rnra ususı ır a umu· 
uçkurlu sırmalı ır alvar çok gu- · • • k· t·ı:ı· R b b k · 
lünç oluyor . .mı a ı ı ecep ey. . u a şam ıs-

Hele Mersin gibi Medeni bir tanbula hareket etmışlır. Yaz do· 
muhitte Şalvarla gezmek birazda layı.sil~ bir .. kaç güne. kadar umumi 
Uarip göründügü gibi Kadmlarımız ka~ıplık . burosuda ıstanbula nakl 
Çarşafı attıktan sonra Erkekleri11 edılecrktır · . . . 
eski ka•afetlerini muhafaza etmele . Recep beyın ıstanbuldan tetkıkalta 
ri birazda manası zlık sayılabilir. buluıımak üzre Trakya ya ğideceği 

de si;yknilınektedir. 

Memleketimizde ilk defa yapıla· 

cak olan bu tecrübElere dünden ili· 
bareıı haşarat laboratuvarı şeri mü· 
tehassıs Havdar beyin nezaret ve 
fenni idaresi altında başlanmıştır. 

ilk tecriibeler Osmaniye köyiinde 
ı\\uslafa efendinin bahçesinde ağaç· 
l:ır çadır altı na alınmak sureti le ve 
siyanoğaz ismi verilen bir tozla ya· 
pılınaktadır . Bundan soura ayni 
esas iizerine Kals it ismi verilen 
komprime halinde diger bir ilaçla 
daha tecrübe yapılacaktır, 

Tecrübeler diher hastalıklı por· 
takal bahçelerinde de tekrarlanacak
tır. Neticede en muvafık, ucuz ve 
kati tesiı li h;,ılunanı tercih edilerek 
meınlekl:timizin bilumum portakal 
mınlakalarında teammüm ettirilecektir 

Portrkal ziraatile uğraşan diğer 

memleketlerde ve bilhassa Yafa ve 
Beyrutıa bu çadır usulu mücadele 
çok iyi neticeler vermiş ve şimdi 
Mersin bahçelerinde tatbik edilen 
çadırlarda Beruttan getirtilmiştir. 

Sıcaklar Arttı 
Hararet 34 dü buldu 

İki gündonbori şehrimizde 
çok şiddetli ve boğucu bir sı
caklık hükm sürmektedir. Evel 
ki gün sıcaklık deruccsi gölge·: 
d e 33 dü. Dün bir:dereco daha 
artmış olun ve 37 yi bulmuştur. 

Gelen haberlere göre ayni 
şiddet çukurovanın!her tarafın 
da mevcuttur. Halk biraz rüz· 
garlı olan sahilden hiç ayrılma -~1 
muktndır . Hatta dün bir çok 
aileler yemeklerini bile deniz 
kenarında yemişlerdir. 

Dün mersin mevsimin en 
sıcak gününü yaşamıştır. ----

~ark Misakı 

Dört garp devleti 
birleşiyor mu ? 

Şehinşah Hz. nin ziyareti münasebetile 

ı ira11cla bfıyftl( tez~llıfırat yapılclı 
t . - - . - - 1 • -. - . - ._._ _ 1 

Romna : 15 " A. A. ,. -
Sovyet Rusy~ntn Roma st/iri M. 

Viladimir di111 M, M!ısulini tnraftn· 
dan kabul edilmiştir . M ülakatm 

mevzuunu Şark Mi.;akı Projesi teş. 
kil etmiştir . 

M. Musoll11i Rus Srfirilt gö . 
rüşmedtll 24 saat tvtl lngUiz Sefiri 

ile görüşmü~tür. İtalyallm I ng.Zlere 

tarafında11 Btrlin hükıimefi ıuzdin • 
de yapı/mı~ olan teşebbüs iyi bir 

nazarla görmekte o~dutunu ;ve hiç 

olmazsa mantn bu teşebbüse iştirak 
etmekte oldu/!u btdi/ıidir. 

Oaztleler dört grup devletinin 

yani Fransa , lngilıere, Almam·a 
ve /taLJ'anın >'apacaklnrı teşriki mt

sainill faal bir şrkil alması lazım 

;•l'lmekte olduUu fikrini ileri sür · 

~ nıtkttdlrltr . 

, ~ah Hazıetlerı Memnunıyetlerını Mıllete ıblaüını Emı ettıler 
Tahran 16 ; ( A A. ) - 1 

Şahinşah Hazretlerinin avdet
leri münası'betile bütün mPm • 
lekette yapılmakla olan milli 
şenlikler dün hitam bulmuştur. 
Şehinşah hazretlerinin Türkiye
de seYahatları esnasında ve 

" 
avdetlerinde bütün milletin gös 
termiş olduğu hissiyattan do 
layı meınnuniyı! tlıı rini millete 
iblağını Reisülvüzaraya emır 

buyurmuşlardır. 

Tahran 16 (A.A) İran bari· 
ciye nazırı pnrlomentoda beya· 

nalla bulunarak ~ahin Türki

yeye yaptığı ziyaretin çok dos· 
tane mahiyetini ohemmiyetle 
kaydetmif ve mükemmel ne-

. . 

ticeler veren bu sııyahatin iki 
milletin kirliğini teyit ettiğini 
söylem iştir. --------
Mısır Kıralının Yuna-

nistan Ziyareti 
Kahire 16 '' A.. A. " - A!aka • 

dar mahafil Kral fuatın Kavalada 
Ceddinin namına rekıcdilecek abi · 
denin kiişat resminde bulunmak 
iizrc Ç) Teşrinicvcclde Vunanistana 
hareket eyleyeceğini bildirmektedir. 
Alinada resmen ziyaret edecek 
olan Kralı götürecek mahruşa yatına 
Yunan Filosu refakat edecektir. 

Ziyaret ancak dört gün süre • 
cek ve Kral derh:tl Mısıra avde t 
edecektir, kral gaybubeti zemanını 
miimkün olduğu kad!ir kısaltmak 

için evvelce Avrupada kr:tsına karar 
verc1iği tedaviden de vaı geçmiştir, 

,. 
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• • 
eısıcu hur Ha re • 

erı. 

ı~,rell\:i g-Cı.11 seyal ata çıl\:tılaı·. 
Gazi Hazretleri giceyi Kızılca hamamda 

geçirdikten sonru Boluya hareket buyurdular 

.\rıkara, IG :\ . .\ - Bu 1 

sabah Aııkanıdaıı hart)kt' l i 
lıu yu r:ın Heisicu mim r lıaz 1 

l'Pllt)ri rPfak:ıtle:·iıult~ Da- , 
la i 1 i ye ve k i 1 i ~ ;j k r ii 1\ a ~ a j 
( ;:.ızia 11 lı1 p mP busu K ı 1 u; 
.\li, Nuri, Hizc rııehusu 

lla!-inrı Cnvit, Bilııcik mc
hwrn Salih YP Bolu uıe

hıı!-iıı İsmail IJal-.kı hevler-ı 
l ı! orıl u ııı ii fo ıı i~ i F:ı İı rP !-I 
ıiıı paşa re m:ıİ)Plltwi 

ol ıluğu ltaldu ~ılılca h:ı - ! 

maıııı ltı~ ri f hıl\ urdular. 1 . . 
mm la ~ :ı rı ııı l ı ii ı. ii n k ii y 1 m· i 

yol hoyuııtla toplanarak 
Hr.isicuuılıur lı:ızl't : lleriııi . 
hii\ iik sPviııe ve tP:t.alıiir-. .. 
lt>rlt~ ~al'şıl~ııınıı~lardır . 

B .-isi ('ll m 11111· l lrı zrNleı·i 
Hf'CP\' I huracl.ı CPrıılı~la 
~ . .. 
laazıriaıınıış oları çadırlal'ıla 

~Pcİrt•cttklt·rdir. Yal'lll Ct~-. . 
reclt- iiz<>rindı·n Bolııy:ı lıa 

l'f'Kl'l htı\ tıracakl:ırılır. 

Rüşvet Davası Bitti . 
Metre Sa lem Ve f eraci Para Cezasına Ma~~Om Sl~ular. 

Metre Salem 65 yaşını tecavüz etmiş oldu
ğundan cezanın altıda biri tenzil eaildi. 

.\ııkara, 16 (.\.,\) - ls
lauhul h·defoıı şid~t·liıairı 

vazi\•etirıi ldkike ıuenııır 
·' 1 

kom is~·on azasından H ii Jii \ 
lwye rİİS\'el lt>hlifinllt>ıı uıaz 

~ • 1 

uııu mell'İ saleıu ve seı·iki • 

hı>şyiiz liraııın ıuii~adPrt•
s i rı P \' e uı P , . k u f k a 1 d ı k l. ı r ı 
ıu iid dt>t i ıı im Cf·za lta ıı uıa lı 
suhuua kaıar H·rilıaıi~ıir. 

İngilterenin Beri in Sefiri 
foraci rft>rıclilPri11 uıuhukt~- Alman hariciye neza
nll'lı•ı·i lın giiıı lıit:ı 111 lıu 1- j retine üc mühim 
rııu~ vt' uıazııurıbrırı cPza I vesika 'vermiş. 
k:ırıı1111ırıu11 220 iııci uıad-

dt~siru~ l«nfikan ve 11ürii-
::ı 

!P11 «'"'U:.t hı nı ii~Pd dt>dP.) e 
1 • 1 

hi11~u1 u altı~:ır 'liz liı·a a:iır 

CPZ3)İ nakdi ilP lPCZİ)'f'

lel'İrw ve arıeak fiil ırşrh · 
hü. Jıalirıde l\:Jldığı İ(•İu 

L • 

2~i3 iiııcii maddt~ ıııuci-

hirıee rıısfıııırı billerı ziJ iiçPrl 
~·iiz liraya ve ıuazrıunlar J 

darı MPlri saleııa 65 yaşırıı 

Ltıcnviiz C)' IPıui~ oJma ına 

hirweıı cezumıı allıtla hiri-
1 

11'.11 iP.rızili ile ht·111~i · iıw ı 
:ııl nııkıarm 250 lıı·aya , 

imlirilıtu: . ..;irıe ve fiilin ma-1 
lıiv•·Li iLilwrivle ltcil 1111-

~ . 
· sıısurıclaki ltılPplt~rirıi 11 f'c·d 

diıu· ve riişvrl ola -

l'fl k H'l'lllPk İ:ll1d İ k lm·i 

Loııdf'a I G (( ~\ .. \ » · 

Bazı İııgiliz g:ız..ı.-leri İıı-ı 
gihereııiıı BPrliıı s~fıri Siı· 

Er·iç Philipp.-;i ıı .\lrnau lıa 
. . 'I 1..., l 1·1<·n·cı nazırı ,, . ~011. mı 

nıtlı ilt· gfü·ii~ıiiğii sırada 

oıumaiJı!vlıı~ üc vesıka le\' . . 
di c~f mis oldıı~ıuıu Vt! hun 

' ' 
lardan hiriuci · iııiıı · şark 

rui~akı projtısiııi, ikinci-
siııirı Fraıısa - ~o,• ycıt ltl· 

miııal 'İ~Lerniııi \C ücliııcii 
• 

:i'ırıü de hıı lPmirıaı . is-
t .- ı u i ıı i i il\ 1 o k a r ıı :> uı u a lı P -

dı•ııa IUl'Sİ ııt~ i rıti hak t•ll i,. -

ra ıc • ~ 11s11 I ii ı ı ii i' za la v • ı ,, 
lasr·itı ctıııekte hıılunduğu j 
rıu f•1 nıin dııwklPdirl.-ı·. · 
Hr~ıııi rııabaf!I im lıaluıri 

LPkzip tılmrklediı·. Bu ma 
lıafilde İııgiliz . pfiriııiıı 

Bulgar Nazırıınn Beyanatı. Ecnebi lisan ile 
Telefon mükalemesi 
Yasak. 

·---~-

Yine ese lesi 
Başvekil Mua~e~eierin T a~ilini İşteyece~lerini Söylü~or. 

cNeııe f reie Presse• den 
Miinih ~iya~i polbi, tıC 

ııt•lıi runuılekt~ll•~rlP t•tmt~hi 
lisarıı ile Lt>IPfo ı nıulıa

ht~ra t ııı ı mt·m~l ıtı i~Li r. Bu 
nwmııuiyetirı PShalıı nıu

cilws;de: "llali hazır va
zh t•tiııcle lıarice rıP gilıi 

,Bulgar Sovyet Dastluğanuu inkişafına ça
lışılacağı ve ba bir gaye olduğunu söyledi. 

Bıılg3rı~lan lıarici~ e 
ııazırı ~I. Batolov, ga'l.elP
c il ı • r I P ııı ii 1 :1 kat ıı ı da İta 1 ya 
ile y:ıpılaıı ticarf~I ınuahP

dt-~i miizakt•r .. ıı~ı·iııiu hil
mck iizPrt~ olduğuııu, ~a

kında Yunani~t:uı ilH mü
zakC'rat sırasırıın gı•lectıği

ııi, Honıaııy:ı ih~ yapılnıak 
ta olaıı nıiiz;ike:·alın. Bo
ma ın a lı li k t'mıt'li rıP ğfüultı 
rilen. rııilhtıra cevahı w·liıı 
et•ye kadar, muvakkatr.ıı 
dıırdoğumı ~Ü.\ IPnıiş VP 

Bu~\'tı ilt~ Bulgaristan :ıra . . 
sırıda ki si.' a~i ıniiııa~w hl'l 
1 ~ · ı· in \' t ~ rı i 1 c ıı d i r i 1 n w si lı ıı -
s11~11 ıı~la soru laıı su:ı lf-1 
vt~rdiği c•~ va pla d<• ıaıi~ı i r 
ki : 

«- Yt•rıi J'Pjim iktidar 
111( .. \ kİİllt~ gı•ldıği giiııdıHl

l>t~f'İ hıı UIP~PI·· ilk i~lf'I' 

ur:ı~ı rıa l\oıı ııl ımışt 11 r. Bu 
ıııt~SPlt~ lıiikt'ııawtiıı hP~·~rn-

11anıt•si11dt~ cif~ ı.il\rPdilnıi~

tiı· ve ruzrıauıt~cl«'n <;ıkartJ 
ıuanııstır. Bildiğiniz gihi . 
daha "Peı!ıt ~eıw hiilt~t·:oiİrw 

:""\ . ~ 

Mosk o va ~wfa t't' l i i~i ıı lalı-

sisa t koıınlmuşlu. Burın 

lı:ırici \'e ıwzarPliııiıı yt>nİ 

St'll~ l~iitçesiııdt~ de gfü· · 1 
,nwklPnis'.~· Ilı~~ _s.-fıri11i 1 
Sof\:ıcla gorı>cPg11111, zauı:ın .. '· 

nı<'Sl'lc lıallc~dilıııiş deuu•k- ~ 

Lir. Burınıı it;itı miizake- ı 

rat ya~·ılıp yapılmadığını 
söylenıPğtı liizuıu yoktur. 
Miizakt•r·r.ltır tekııik uıe~P
lt-derdir.)) 

Uuıunıi si~a~wl hakkın

da soı·u la rı .sıwi•~ dP BuJ-
"ill' lıarici \'t~ ıı:.ızırı şu t') • 

~ütlt~ri si>vlenıi~lir : 
« - Biitiiıı ıltwl .. t.lt•rlı~ 1 

miinastdrntıuıız iyiılir. Bu f 

1 .. ı . L' l . j .\lmaıı llltdllllf' ıru~ uı· 

tevdii ilt' iktifa Plnıiş ol-
cl u ı; u ,. t~ h 1111 da İ rı g i il ı ~ ı· c ~ -

:""! ' 

ııiıı Frarı~ız projı~siııi las. 
vip t~lınPklt~ hıılurıduğurıu 

lıt'\':111 \'t~ lııgİIİz lıiikt'llUt'-.. ' 

tinin Alıuaıı)aııııı da hurıa 
i~Lirakirıi nı·zu eylcıtıekt(~ 

oltltatttıııu ihhe ediluıis n • 
lıuluııduilu ıasrilı edilıııtık , , 

lt•dir. 

rıu :iıuclive kadar bir kac . . 
kı .. f'f't• ı~·kr:ır t•tti~ . Biz 
lıPrkP~lt> aıılasn11?k \ 'P ~lil . . 
lt•llt•r ePrııiyeti taraftarı-

\lZ •• \lu:ılıetlelı•rin ve Mil-. 
lt•LIPr cc•ıııiyPti mi~ak ve 
staLiisiiuiirı vt•r·dikleı·i im
kttıı dairesiııde t:uliliui 
is t i ~'o r u z. ,, 

h;, h~} rlt• r ,·eri 1 d i gi ıai rt·~ıui 
ıııakamatın hilnwsi lftzım .. 
dır,, tleııilmektedir. Tinu•s 
gazetesinin ınulıahiriıw ..... 

ecrwhi mP-mlt•kPll.-ı·le ya-
pıları 111 ii k(\IP.nw ler i rı d i ıı-
1 P nd iği bildi rilnıişti r. 

' 

Vunani~tanMücadeleleri 
f ır~alar Arasm~a Bir Türlü Anlaşma Temin E~ilemiyor. · 
l'ff. Kondilisin takip ettiği Lsiyaset kendi 
Fırkası tarafından da hoş görülmiyor. 

"Ta Ncotra,, dan ı 
İki fırka ara~ıııcla hir 

i l i l:H 111 lı u ~ u 1 ii i ç i ıı ~· a p ı 1-
m ak la ola ıı lt\şehhiba l rıt'

lieı~~ız k a 1 ıı ı ıslı r. 11 r. C·d -. .. 
darii-1 ile ~I. Korıtlilis'ııı 

vaki olan mlihlkatlarııula 

rw !--Ci\· ledirı;i uıalt'mı değil 
• • t 

ılir. ~I. t>ıldaris r·eisicum-
lıur lar:ıfırıdan clavt)l ecli
lt'ı·pk 11Pzdıı11le uzuıı miitl 
clt>t kalu11ştır. Z:ırıııoluıı

luıulnğuıı:ı güı e alı valin 
hali t:ıhiisirıe ircaı icin 

• 
iki fırkaıı111 u1J:ışrııası ve 
UırafP) ııiu fedakaf'lıkiarda 

lıuluıı:ır·ak nıulıaliflt>rin 

uw(•I isi ow husaıı idi 11.a-.. 
larwa işUrakları lıa~ kında 

miidaveh·i t-'fkarda hult.rı 
dnlar. Gt>rci hu lınsusıa . 
lııe hir lwvarıat vaki ol-. . 
ıııa 111ış i~ede rt~bicii uıh tı-

,. o ıı '11. K o ıı d i 1 isi k :ı rı el ı r
m ak için ~I. Ç:ıldar İSlt>ıı 

rica t!llİii:i tahmin oluııu-
·~ 

\'Of'. 
~ 

M. Konılilisiaı hir ıuiid-

dcll.-rı lwri rakip ··~ltııliği 
uıuarıııidaııt' lıart•I .)tı fır-~ 

~aca datıi tasvip olıırıuı:ı · 
nı a k ı ati ı ı'. 

~lt1nılt~kt1 t i il menafii 

dır ki hu ahvale hir ııP
lice veri 1 nıed iği tak d i rd~ 

<. 

yPııi irılilıahalııı icrası l:i-

Esnaf Bankası 
Tahkikatı. 

:\ııka1'a 16 (il. ~J.) 
İ~la11hul E~ııaf haııkası 
laltkikalırıı idare •~den 

il) iif I\ İ) H mlİft•ltİŞlt' l'İ il İ U 

Dahiliye~ vPk~)hiue Vt'rtlik
lPı·i rcı poru ıı hcızı Beledi ye 
na t• n rn r 1 a rı 1 ıa k k ır u 1 a k a -
rınııi l:ıkihal )apılnwsırıı 

istilzam t1 tligi haher v•~

ri l nw k leci i r. 
.\ncak lıaklaı·wda tah

kikat )apılması iycapeden 
uıeuıurl,u·ıu af kanuııun

darı İ~lifatle ellikleri aıı
lasılma k tadır. 'li 

TÜRK IRAK 
Hudut Komisyonu . 

Mardiııderı yazıldığına 

~rörc• Tiirk Irak daimi 
~ . 
lı U d tı l k O 1H İ. \1 O JI ll h ll a \' lll . . 
~·i ruıisi ndt~ M usulda ·lop-
la uacak tır. 

Tiirkiye lır.){~ti murah-
~ı J. ı · . lı:ısasıııa " areıırı va ısı 

Talat he\' rivasf'l Ptlecek-
i lı l:il "~ ti a !; i ide old o ğu lir Tii rk., lıP ): ı-ti 1 8 leııı-
gi hi lıarit_:LP de ~anırıı St•k muzda ~l:ırtlirıdPia ~lusola 
ltıdaı· f•clt•n hu JıaiP hir rıe lıan•kf'l •~dPct•ktir. 
ıice \'Prnıek arzuyu kat_~-: 
~iııi izlıar· t~ılt~n \1. ZaiuıL 

~iıı hu lwptaki f!k~rl~·ı:iııi 1 Tfır]{ ytırcl lllld 
~ll. çaldaı·ıs (~·· l\orıclılı~ı~ T u·· RIT D. L. 
ızah ~drcek lır. \... l l. 

~avanı kavtl vt~ tezk:)r_ . . . 
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Mersin 
Piyasası 

Türkiye Ziraat Bankası Tarsus Şubesinden: 
~o: 

K.<;. s. 

Tarihi Cinsi lfovkii Kiyrıwli 

lJelıeı· 

lıe'\tarı 
L. K. 

Pamuk .-ık~pr~~ 
laue 

K. 
a3 
34 

21 Ağusıos Tarla 5,5140 K~fdi 108 82 

340 
Kapu nı:ılı 

Kozacı purlaAı 

o)•) 

"- 70 1\.~ani >> Nısıf lıi~stısi » 

332 4,5950 
l :ırıf' çiğidi 

30 

3 255 Maı'l328 » 7,3520 » 
\ f•rl i » •) .... f)O 8 hisseıle hir hisse 
Bt1)az yapak 
Siv;ılı » . 
Sustı m 
Fa~uı va . 

41 
46 

18 

77 

Nolıut 
~'ercime~ 

Kuş ~·tmıi 
K u ıu darı 
Cin darı 
Cehik 

4 

4 
7 
4 
4 

50 1 

50 lLO 

50 123 

50 
2 

. 12 
Yulaf • 

l 70 
Acı cekınlek ıcı 22 • • 
Toz sekt~r • 
l~ahve 
Çay 
Kala v . 
Balı ar 
Arpa :\na dol 

» \'erli 
Pirine 

• 
!uce kepek 
Kaim » 

Kara LiilJer 

Ni~adır 
Limon ıuzu 

38 
100 

240-230 

190-191 
82 

25 

2 25 

l 90 
lrl f>O 

ı 50 
1 

85-86 

16 
78 

Sa buu safi ztn•Lin Y .25 50 
» ikinci 

Mısır darı 

Ça vtlu r 
B:eıme Şeker 
Bandılıııa 

"' 

23 
2 50 
1 65 

20 Lira 40 K. 
» » ecnebi 23 Lira 
,. » »ÇUVeilı2l » 

buoda'-' Y t•rli 
" .1 

3 

JOd~nll jncir 

Borsa T elğraf lan 
Jsianbul 

78 

77 

80 

75 

74 

73 

72 

24 

25 

26 

79 

78 

153 

71 

254 

17- 7- 934 21 

Türk alluım 922 
İ!i'terli11 

l •olar 
Frank 
J~ireL 

63:)-50 
79.- GO -97 

12--06 
9-28-28 

Nııyırk 
17 7 -9:~4 
ıa- 15 

liıerpol 
14- 7 934 

IJuzır 

Vadeli 

Jliut 

6- 13 
6-97 
6.88 

5-·33 

76 

149 

20 

81 

256 

151 

27 

K.sani 
3'.l7 

)) 

~lar'l 327 

)) 

K.s:-.ıi .. 
332 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

.-\ğusıos 34 

)) 340 

)) 

K.sani 
332 

)) 

Nisan 
335 

K.~aııi 

:i32 

ftl a rl 
328 

K.saui 
327 

E~1 itil 
324 

Nisan 
335 

K.sani 
327 

)) 

~la f'l 

328 

Nisan 
Da5 

K.sarıi 

327 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

7 ,352(1 )) 

4 lıissede 3 lıisse 
7 ,3520 )) 

8hissfde1 lıissesi 
2,2975 )) 

2,2975 )) 

0,9190 )) 

Nısıflıisse ,> 

2,7570 

N rsfı » 

O, 1838 

Nısfı » 

0,9190 

Nısfı » 

5,5140 

~ısfı » 
5,5140 

Nısfı » 

5,5 t 40 

0,2757 )) 

2,2975 )) 

8,2710 )) 

Nısfı ,, 
l ,3785 

3,6760 )) 

2, 7570 )) 

16 da orulörd ii » 

Nısfı » 

3,6760 

st>l izde hi r hisse » 

14, 7040 

4 hissede hiri » 

14,7040 
Nısfı )) 

14, 7040 

16da orulörl hisse » 

2,2975 

l t ,0280 )) 

4 hissede 3 hi se 
11,0280 )) 

sel izde 7 lıisse 

11,0280 )) 

8 hissetlt• J hisse 
16 da J4 lıisse » 

5,5140 
1,2866 )) 

4 hissrde 3 laissesr 

108 82 

108 82 

108 82 

108 82 

108 82 

54 41 

108 82 

108 82 

217 63 

108 82 

163 22 

108 82 

108 82 

163 22 

108 82 

87 05 

108 82 

15 

108 82 

108 82 

108 82 

108 82 

108 82 

108 82 

108 82 

108 82 

108 82 

108 82 

lfl3 ') ') --

il t: D [ H r 
S:ı!· kaıı dl'Iİ o~ıu:ırı " · rlH'll - ;.... 

laf'ik ct~ ııulu~n Yusuf lar'lası. 

~:ırk a rı .\hın~l g:ırlıPn lloca Euı ; n simalen Cuma-• 
11111 oğlu ce!ıul>mı ŞP~h 

Tari~ K:amil ağa ve 
la rilt ~ ~I. 

llasau oğlu isnıail afra tarlası. . ., 
n,.,.e ve ~lolla Yusuf tarla-

)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

Sarka11 Fato !!arlu~ n ovaklı oulu llasau ~r. ~imalen • C' c.--, • 

llaydar cenuben aşır larlas1. 
Sark:uı Falo ~arlıeu l(Jrik simalen sif ve malaz ce-
$ ~ • a 

ıaulw11 avaklı oğlu tadası. 

Şarkarı Topcu oğlu ll a ~·clar garhen kiirl llasan kızı 
Futo ~iıaıah~ rı Avaklı oğlu cmıuheıı tarik. 

~arl,an ~t~~lı llhse~i ı: iıı oğlu ~lehıuel ağa garben 
:\li ağ. ı ~İmalt-11 ~Pylı IJasaıı oğlu ~lt•fınıel c~. tarik. 

~arkan ~iıualen llustafa ağa tarlası garheu Dündü 
llatun tarlası cerıuhen bucak . 

~aı·kaıı Köse Manıo oğlu ~l~hnwt garben lla~·tlar 
şiuıalt•11 tarik cenuht! rı rıehri cari ile mahdut. 

~aı·ka n Kevlıer tarlası ga rlıf~rı \'e cenu ben larik 
si uıaltm SiiJtıv uw 11 a~a. . ~ ' 

Şarkaıı Kiir·L Cunıonuıı tarlası garben gök Hüseyin 
Si. m:ınıo Ce. karacanın o~lu lliise,· irı tarlası ile mahdut 
~ . . 

~iHkaıı K t> lt~ kci oğlu .\li ağ.ı garben tariki aı,ı şi-
male11 deli ~ıu~tafa oğlu cerıuhen Kara Ali. 

Sarkan Ahhas iken Saclık cavu~ 1ı~rkeresi uarhen 
' • • 1' 

Kdt•kt;i huc:ığı ~iıaıaleu tarik ctınuhc•n ~liddik Fbuzar. 
Sarkaıı Pt•sik ~lrlınıt•l !!arlıeıı ırmak simalen larik . ( ., . 

cerıulwn Hasan t•ft•ııdi. 

~arkan molla slirıdlik i~eıı kt>lt~~<;i oğlu Hasan gar
h~n kara koca llasaıı ıarlası şimalen şif cenuben Ali
eik iken kel~kcl llasaıı larhı~ı. 

~arkan Bt~ koııurı oğlu garlwrı ~ah Ali şimalen lloca 
Em i 11 Ctrn u hen tarik. 

~arka11 Şah Ali oğlu tarlası garben tarik şima len 
VP- c~rıu hıın lla vaccl Emin Şt•Jfou ef. 
Şarkarı Ali he~· garherı aşır C<'nuben tariki anı ile 

malıdul. 

Şarkan ve CPııuhen lıa\'ac.a Emin .. r. garhfln ~ah 
Ali şimalen K:\mıJ pa~a Larlası. 

Ft•dev Mclımel \'e dabağlıane tarlası ile mahdut. 

Davut llelımel ve dahağhane ve llasan koca lar-
1a1 a r ı i 1 e ~I. 

~ldımrt ağa Uevt·li o~man ve llasan koca. 

Şarkaıı sahibi stırıel garheu llallo tarlaları şimalen 
llavtlar cenuhr.u .\Ji ağa . 

~ u 

IJasaıı Koca ve Külı lla~an ve Cumali ve Siirklük 
tarlah•rı . 

)) )) )) 

)) )) .. )) )) 

·'il'!!"' 

~arkan Eıuin Şelfoıı t>f. ga,.ben Halo tarlası şimalen 
ve cemı hen topçu e vlaıll. 

Tarik ve keza ve mehmel a~a ve Ali 

- Devamı Dördilncü Sayfada -
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YENİ ADAM Tüakiye Ziraat Bankası Tarsus Şubesinden : 
(Yt>ui Adunı) t;ıklı, nıa-

kult·lt~r aras111da İsn: ail ~o. Turilıi Ci11si llektar 
- 3 iirıçii Saltifedeu De\'am · 

mevkii Kiyuıeti 

llakkı hevin Ka{lrova et'-. . 
vahı, Cani lu~yirı siyasrt 
altımiwJe olarılar·, lliise)' İtı 

Avni lu~~· in ha~ at palıalı . 
lılığıııa karşı aı·amluu ça -
rtılt•t'P. dair ~·azılar var. 85 
A~ rwa halk üniver-silt'Sİ 

dersleri devanı elnu~kh~- 86 
dir. Okuyucularımıza lav
sıv~ t•df>riz. 

257 

122 

BONO 
fdarehanemizde 

bir alftkadr tarf ından 
her türlü ınalun1at 

77 

70 
verilir ve müsait 18~; 
fiatlarla tedariki te-
min o ı nnur. 

-~~--
1 ~~ - ~ -:::. =-

~ - . ., . -~ : ::c 
::: ~ ~ - -· ;:;- ~ .., 
~ (J4 

- r.- :z 
~::- ~ 
~ ·-· - ·-- ,,. < - .... - --- -,... 
~ =-- -~ = - -c.. -ı 

-· ~ 
·~ -:'t . ... 

(J;ı 
~· - -- -- --· --· -

-· 
-· ,..... 
n> 
'O 

ı -ı 

81 

87 

82 

80 

84 

88 

1ı7 

~lart 

328 
K. Sa11i 

;~27 

i p • ~·1•) \ .s:ı"' u _., ,j 

rııarl 327 

E, lıll R24 . 

E\'lt'ıl 3~-1-

K.s:ır:i 

:127 
k .4' VPI 

H27 
E.' lı'al 024 

" 

" 

,, 

'' 

,, 

K . "'>7 . saııı a-

llarl:327 

Turla l ,286n )) 

" 

" 

,, 

" ,, 

" 

'' 

'' 

'' 

" 

" 

" 

. , 

8 hissede ı his~wsi 

1.28H6 
Se~izch~ YPdi 

3,2 ı 6f> nısfı 

0,6433 

:~, 2 1 65 

4,5950 

9,lHOO 

,, 

" 

'. 

'' 

. ,, 
8 ı1~ vP-di lıis~esi ,, 
14.70!0 
O,H~71 , , 

4,5950 
" 

•) •)9 7 ~ .... , _ •.I 

" 
2,~408 ,, 

2,7570 • t 

9,1900 ,, 

8,27 10 " 

4,5900 •• 

Re her 
lleklaı·ı 

L. K. 
108 82 

163 

87 05 

163 ')? _ _, 

108 8') 
~ .. 

108 

05 

163 

163 

108 

87 05 

108 82 

87 05 

108 82 

108 82 

87 05 

Ala<•aklı : Taı·sus Zirtıal Barakası . 

il o () u 
Taraf~yu tariki auı ve mehnıet ve Ali 

)) )) )) )) 

~ar"an Siileyuıan garhen Karaca rnehmel şiıualen 
sif ceııuhen 11111staf~t. • 

Şaı·k<ırı ırmak ~arlwn pisıklerin m~lımet şimalen 
vol cenulwrı .\vaklı Hasan . . 

Sarkan ovaklı Hasan garhen kü~~ nu~mornın nıeh-. . 
m~L simalen sif cenubt~rı lliisevin • • • 

Saı·kurı Borlu Yusuf Garlımı ~if ve kulak siıualen . ~ . 
'e c~nulwıı Ali ağarım ıal'lası 

Yusuf Vt~ c~nıil ve ~if V•~ kelt~kci tarla~ı 
~ 4 

DPıh~ \'t~ ıııt·lınu·l ve l)plj o~ıma11 llasan koca lal'lası 

Saı·kan salıilıi ~eıwdiıı lıant'Sİ garlwn tarik 
~ . şı ıua-

iPii Enıi11 s ... ırnrı tarlası CPntıht•rı larik. . • 
.~ark arı ihf':ılıirn laaııtı~i garlwıı .\ vaklı oğlu llasara 

~i rııale11 .\ lınwt cenu kt~n h~rgde ~olu. 
~ erkuu avaklı oğlu .:\lıntt~l t~f. ~al'ltP-ra Eı,•İ11 oğlu 

llalil Si. sahibi stwt~t CP. koca lliisevin kızl llervem . .. .. 
Sarkan sahihi serıt~l garhen avakla oğlu hasara şi-• 

ııı:ılP-n kelt~kt;i mamo cemıhP-11 Fatma tarlasi. 
~af'kan tarik garhf!U ~alıihi st-nel şiınal~n likl~r 

veı·esesi cenul>trn avaklı oğlu lıasan t~f. 

~imalru halo garhen kelekçi oğlu hliS~) in şimalen 
kök ldist•yin CP.rrnherı tarik. 

~arkan avaklı oAlu llasan ef. ve Ayşe larlası gar
hen tarik şimalen gök sunun oğlu Siileymau 

Sarkan kelekci Hiise\'İn l!arhen lıasan t~f. Simalen 
~ • ~ ~J ~ 

Fatma çemılwn ırmak H~ yol 
Şal'kan llanıo tarlası garben şif şiuıaltm Karaca 

vt•r•)si crnuben Kara Mt-lmwl 

Borclu : Kızıl murat uwlı:ılltlsindeu Doktor Ali Rrfık hev 

Nöbetçi (czane 
Yuk.arıda lıudut \H hektar mi"tarı yazıla tarlalar hizalar:mda yazılı fiyat iizerinden bir lıuçuk ay nıüddt·tle 

m iiza H~de \'t~ k 011must111· . 
T~di p ~,ıa ııla r 8 --· 9-9 34 tarihine ra~tıa yarı Cu maPrtesi giirıii saat on beşte Ziraat Bankası Tarsus Şu he-Br .\KS..\lJ • 

IJ .\ KL si rw nıiir·;ı ca:ııları il3rı olıırıur. 14- 7 - 19~4 -1 Sabun Sabuna benzer fakat her Sabun bir 
olınaz Sabıın aldığ·ıııızda: evela, 

Sabuncu zade KacJri Sabuncu zade KADRi 

markasına dikkat markasına dikkat 

--------------------

Bu MarKah Sabunlan Her YerdeAraymız 
Halkımıza her şeyden evel sıhhatını düşünmek gayesile bu 1 

kere Fabrikamızda halis yemeklik Zeytin yağından yapılan 

SABUNCU ZAO( KADRİ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmıştır. 
SABUNCU Zt\DE KADRİ ~ıar·kall saLurılar TALK (Toprak) 

• 
ve Silikt\t ~ihi Liluruum zararı. ve vakıcı 11nıtldderdt~11 aridir . .. 
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kolonyası el 
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