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şiddetli sıcaklarlar devam ediyor 
Utku ve uçak bayramı 

1-I azırhklar bitmek üzeredir· YHni bir program 
hazırlandı. Göznede büyük bir balo verilecek 

30 Ağustos 935 utku ve 
uçak bayramı günil aıı.ty ku
ınıındanlığınca hazırlanan pro
grumn göre büyiik siiel tören 
göznede yapılacaktır. Ve hava 
kurumu adına bir söylev veri
lecektir Akşam ordu namına 

göznede bilyük bir halo verile
cek hnva kurumu Mersin gözne 
ve fındık pınarında rozet da
ğıtacaktır. 

ao Ağustosdan 5 EylOle ka
dar uçak haftası sürecektir. 
Bu hafta içerisinde biiyük t<:
rcnler ve şenliklerle halkımı

zın hava kurumu ve uçak hak
kındaki alaknlarmı derinleştir 
nıek için büyük hazırlıklar 

yapılmakta hava kurumu ve 
halk evi ile teşekkül eden ko
miteler geceli gilndiizlU çalış
nıaktadır. 

Ögrendiğimize göre 31 A
ğustos Cumartesi günü akşamı 

· halk evi temsil kolu tarafından 
belediye bahçesinde bir temsil 
verilecek ve bir söylev söyle
necektir. 

1 EylUI Pazar günü İd-
m'ln yurdu deniz kolu tarafın
dan lıüyiik deniz yarışları ve 
zengin deniz eğlenceleri yapı

lacaktır. 

Deniz kolu hazırlıklara baş· 
lamışhr. 

2 - EylUI Pazartesi günü 
akşnmı tarla palas kahvesind~ 
milli bir temsil oynanacaktır . 
5 - EylUl Perşembe akşamı ha
va kııruınu ınenfaatına beledi
ye bahçesinde danslı muaZ?..am 
gece eğlenceleri yapılacaktır. 

Bunun için müteaddid ko
mi tel er ayrılmış· ve çalışmalara 
başlıınmıştır. Halkımızın bilyilk 
bayrama ve bu değerli haftaya 
çok ilgi göstereceklerini ümid 
ederiz. 

T. H. Kurumuna 
. 

Gül ek komutanının yurtsever köylülerinin 
değerli yardımları 

Tarsus- özel aytarımızdan : 
Bundan evvelki mektubumda 
Naınrnn ve civarı köylülerinin 
Tarsus Türk Hava Kurumuna 
olan yardımlarını yazmış ve 
Tarsus T. il. Kurumu idare 
heyetinin bu cumada çam alan 
kamnnu köylerine gideceğini 
ve köylülerimizle görüşmeler 
Yapacağını bildirmiştim. Cunıa 

&Unu başknnKemal Songur,Nazmi 
lecimenlerimizden mirici Mus 
lafa ve büyük çiftcilerimizden 
Mustafa karaca aslan çam ulan 
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Yanık kışla yamaçlı 

Çiflik 
Kır gediği 

'I'opaktaş, kızılçukur 
Kadil'li 
Fi rit 
Taş ubası 
çavuşlu 

Fenik 
Gümmece 
Ziftlik, çu~ur bağ 
.İnlik 
Emirler 
Tekfür kozu 
Panzin çukuru 
Kenzin 
in köy 
Ibrık kuyağı 

Boğaz kinir 
çam alan 
çok ak 
Kuz oluk 
llncı Hamzalı 

Sıra koy kora bucak 
Yazlık 

Kuşınen 

Keşli 

Mersin idman yurdu 
Atletizimdede cukurova birincisi oldu , 

Bu ayın yirmi ikinci günü 
Adana alanında mmtaka atle
lizim musabakaları olmuştur. 

İstanbuldan gelip ancak bir 
gece istirahattan sonra Adana· 
ya giden Mersin idman yurdu 
atletleri Adana sahasında da 
büyük muvaffakiyetler göster
mişlerdir. 

Musabakalara 100 metre 
silrntle başlandı. 

Buna giren HUseyin, birinci, 
Zihni ikinci gelmişlerdir 

200 Metre süratte jozef ü
çüncü olmuştur. 

400 yarım mukavemette 
Cnfer birinci oldu. 

Güllede; Mehmet Ali birin· 
ci Zihni ikinci geldi. 

1500 Mukavemette: İrfan 
ikinci geldi. 

Bu genç İstanbulda yüzm~ 
yarışlarına girerek epice yorul 
muş ve kolunun altında büyük 
bir çıban çıkmasına rağmen 

la birinci olmuştur. 
Uzun ~tlamada, jozef ikinci 

üç adımdada üçiincülüğü almış 
tır. 

Dısk ve cirit olmadığından 
musabakası yapılamamıştır. Bu 
musabakalar ayın 30 nda olma 
sı lazım gelirken federasyon
dan gelen emir üzerine daha 
çabuk olması atletlerimizin tam 
hazırlıklı olarak girmelerine 
mnni olmuştur. Bunun için yük 
sek atlamaya iştirak edecekler 
bu ani yapılan musabakalara 
sayfiyelerinden dönüp geleme
mişlerdir. 

Netice : «Kırk puvanln» Mer 
sin ldman yurdu çukurova at
letizim birincisi 30 puvanla 
Adana İdman yurdu ikinci, on 
dokuz puvanla Seyhan üçüncü 
olmuşlardır. 

İki senelik bir çalışma ne-
ticesinde Çukurova birinciliği
ni alan yurdumuzu ne kadar 
tebrik etsek azdır. 

Çetin 

ilimizde Bayındirlik işleri 

ikinciliği almıştır. 
Bayrak takımı iyi bir fark· 

Mersin ·Silifke yolundaki menfezler ikmalediliyor 

Mersin-Silifke yolu üzerin- Kilindiris ve aladağ 
de iki ay önce 18 beton ar- J k • l 
me menfez yapılmıştı. Fakat arasınua ı yo 
bunlar ihtivaca kafi değildi' Kilindiris köprüsü ile ala 
Bu yolun esaslı bir yol olmnsı dağ köprUsü arasındaki 14,5 
ve tamamlanması için daha on kilo metrelik yolun tesviyei 
yedi menfeze ihtiyaç vardı. tırabiyesi ikmal edilmiş ve şose 
Öğrendiğimize göre bunlarında ı için lazım gelen tahsisııtta ve-
proje ve keşifnameleri hazırlan rilmiştir. Bunun amelei mUkel-
mış ve bayındırlık bakanlığın- lefe tarafından inşasına bir 
ca tasdik edilerek gelmiş ve il EylOlde başlanacak mükellef 
encümenine verilmiştir. Bu amele tarafındaı~ yapılamıyan 
projeler buradan çıkar çıkmaz kısımlar ise para ile yaptırıla-
inşaata başlanacaktır. Bunlarda caktır. 
biterse Mersin·Silifke yolunun 
bu ihtiyacı tamamlanmış ola- Karanlık dere köprüsü 
cnktır. 

' Taş ucu-Silifke yolu 
tamir ed;lecek 

11,5 kilo metre olan Taşucu 
Silifke yolununda esaslı bir 
surette tamirine son bahar iş 

mevsiminde başlanılacağı öğ

renilmiştir. 

Mersin·Gözne yolu üzerinde 
ki knraniık dere köprüsü beton 
arma .olarak yeniden inşa edil
miştir. 

Mersin- Tarsus yolu 

knmunuııa gitmişlerdir. Orada 
kanımı bayda beraberlerinde 
olmak üzere ıne1.ar oluk köyü
ne gidi imiş ve bütiin civar 
kiiylerden gelen muhtar ve ih
tiyar heyetleri ile k<>yün tanın 
rnış halkından bir kısmı ilo 
burada uzun u1.adıyn görüşiil
tnUş, ve yurdumuzun hava teh
likesinden kurtarılması servet, 
saadet ve rahatımızı ancak bize 
uçaklarımızın temin edobilece· 
ği etrafında dertleşilmiştir. 

BiUlhara yurtsever lı:öylil· 
lerimiz aşağıda mikdarlarmı 
bildirdiğim yükenlerde bulun
muşlardır. Yurt sever köylille
rinıizi takdirlerle karşılarız. 

ı l Bir devletin başlıca ödevi, idare ettiği ulusa hizmet et-
mek, onun menfaatlerini korumak, eksiklerini düşünmek, 
dertlerine çare aramaktır. Bu vazifelerini yapabilmek için 
her şeyden evvel ulusun ne kadar olduğunu, artıp artmadı
ğmı. ilerleyip ilerlemediğini bilmek mecburiyetindedir. işte 
blAnun içindir ki : 

Mersin şehri hududundan 
jandarma ilerisine doğru uza
nan ve çok bozuk bir halde 
bulunan yolun bin beş yüz 
metrelik kısmı muntazam ve 
iyi bir şose olarak yeniden ya
pılmıştır. 

Köylülerimizin yükenleri : 
~ .. ira 

250 
150 
100 

KöçUk köyü 
Ali beyli (yamk tam) 
Mantur 

20 ILKTEŞRiN 935 Pazar günü 
Genel Nüfus Sayımı Yapılncaktır 

Şiddetli sıcaklar 
devam ediyoa 

Dört gilnden beri şehrimiz
de şiddetli ve tahammülü güç 
sıcaklnr gece ve gündüz devam 
etmektedir. Halk bilhassa gece 

Yeni kontenjan 
kararname.si 
Birinci teşrin 1935 den 

1936 sonuna kadar yiirürlilkle 
knlınak üzere hazırlanan kon
tenjan kararnamesi Bakanlar 
kurulunca onaylanmıştır. Bu 
kararname süresi dokuz nya 
çıknnlmıştır. Eski kararname 
deki getirilecek malların bedel 
)erini Merkez Bankasına yatır
mak hakkındaki 12 inci madde 
kaldırılmış ve yeni kararname 
ye şu madde eklenmiştir: 

« Madde 26 - Dahilden te 
darik edilmediğinden dolayı 
kliring veya tevazün esaslı bir 
anlaşma ile bağlı olduğumuz 
veya iktisadi muvazene vaziye 
ti lehimize bulunan bir mem
leketten getirilmesinde 1.aruret 
görülen ve mer'i hilkümlere 
göre serbestçe ithal olunnmı
yan vey kontenjana tabi bulu
nan eşya, siparişlerinden evvel 
behemehııl iktısad vekilliğin
den izin alınmak şnrtile tahdid 
harici memlekete sokulur. Rn 
eşya için, menşeiııe göre ser· 
best döviz verilmesi icabeden 
ahvalde siparişten evvel Mali
ye Vekilliğininde muvafakati-
ni almak Hlzımdır. » · 

Hava tehlikesini 
bilen kötülerimiz 

Mersin Elvanlı knmunu köy 
leriııin Hava tehlikesi için yab 
tığı tnnhhUd. 

Lira Köyün adı 

300 Elvanlı 

60 Kargı pınarı 

45 Çarkçılı 

80 il. Hnlil arpaç 
100 İlemin 
80 Sıraç 

200 Kara Yakup 
70 Sandal 

220 Kara hıdırlı 
100 Dağlı 

100 Çek oğlu 
120 Köy pınar 
30 Fakılı 

80 Oh ut 
190 Sorkun 
120 Arpaç Bahşış 
220 Ala ta 
85 Ço.kalkeşli 

180 'l'ece 
110 Seymenli 
120 Çeşmeli 

80 Doglu 
120 Şah na 

ieri deniz kenarlarına ve hıwa 
alacak yerlere gitmektedir. Bu 
gUnlerin fı9nenin en ateşli gün 
leri olduğu sanılmaktadır. DUn 
tntil olmak dolayisile öğleden 

sonra bir çok kimseler, bilhas
sa işyarlar, yaylalara gitmek 
için otomobil ve kamyonlarda 
sıra beklemişlerdir. 
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Mısu Kadmlan Mısırın batı sınırlarında ı Belediyeler 
. 5 M·ı- d \ Kongresi il Corrıere della era (• ı ano 1> an 

Ash olmayan bir Haber 
~Uf'İ\' Pcit~ CIK:lfl g:ı·ı.t · lt~-. . 

lertll'rı ııaklc•n iı tb,areclen 

taaddüdü zevecat ilga 
sını istiyorlar 

Mısı r haşvt>kili N<·si ı ıı 1 
p :ı şa İtHlya • llalwş ih
liltHı kar·şısında \lı~ırın 

alacağı clurum hakkrnda 
lwyunalla lmluumuştur. 

1~ t•si m p:ışa denıişti r ki: 
Bu ala1Hla Mısır i11giltN·e· 
uin bir nıütltıfi~i sıfalile 

lı:ı rt•kelde l.HJ lu nacak lır. 

.\lı~ır sii ba~anı Abtlul
v~ı hap paşa Mıs11·rn balı 

~ınu lanndaki siiel nwv -
kilt•rinı lt>ftiş etnwk iizre 
hu lıafta icirade St~yalıata 

• 
cık acak tı r. . 

Abdulv:dıap paşa ~u 

hakauhğı hesahrna yapı 
lan hutlul ~· ollarını eh 
kontrol e<lt~ct•klir. 

Ellwhlğ gaztılt•si ~lı~ır 

hiikt'ımelinin batı sınır·-

la rrncla bir ıııolorizt~ gu 
rupları komulaulığı kuı· 

duğuııu lıabflr VfH'nıt~ktıı 

ve htıci n su va ri birinci 
gnru pla rıııın h•sis olu na 
cağım da ilave f~ylf>nu·k

tedir. 
~11 ·ır· sii hakam hu 

Çin - Japonya Mücadelesi 
PBA VDA darı : 

6 - Vlll - 935 d~ Bay
pi n vil:\yt'lİ siyasal nıii .. 
şa v iri Tas - şan ·~ uı i rı 
Müzakere maksadile japorı 

askeri nıiimrssiliui ziyurt~ Lt~ 

gi lt iği z:ı nıa n .la ponla ı· 
tarafıudan yakalarınıış ve 

lınp e alılnuşlll'. 
Bu mÜŞU\'lr l:ıporı dos-

tu bin cin ulbavını öldiir-
• 

ıuiiş olma~hı suçlandınl-
maktatlır. Bu katil bu~· 

piu - Gu v~fn - Şa nlıay 

demir yolunun Japonlar 
la rafmduu is!!al etlilnwsi-

i t .J 

rıe vesil~ vermişti. 

Bu hadise sornuıda j.1-
ponlar Naııkin lıiik•·uuPli 

raf~ yt•ni ve üç nıadcltılik 

hi r ii ili rna lom vt-wnıişler-

cli r ki hu maclclt·lt~rclen 

hiri kUZ*~Y çi11in hiiyiik 
hir kısmırıılan Cin askflr-• 
ltırinirı cekilnwsine aittir . 
a ,. rıca bitaraf mınlakanın .. 
iılarP.Sİne .Japon miimPs
~illerinin istir-a~i vı~ yu-• . 
kurula :ıdı Hf'Ctıtı tlflmir ~ . 
yolu yörıetirn kul'uluua 
Ja porılarııula gi rnırsi is
lenuıiştir, 

kuvvt'll P riıı ~ omııLaulığırıa 1 Kongrede konuşu/a
hir sük~tık irıgilız siilw) ı . 1

1 

cak esaslı mevzular 
11111 ta\ iııirıi IH·vt'li ve- ~ ...... e. 

k il P dtın., islemişLi .. r. j 2 5 hiriııci lt•şri rıde An 

lugihtt l'H Filislirı dogu \ karac\a topla11acak «birin
sıııırlarırıda duhi siltıl lah ci helrdiyeler korıgresi» 

~idal ya pmaktadır. Elht~- iciıı hiilctılı•ri virmi hin . . .. 
lağ gazt1lP-si yazclığıııa 

giirt', ili ııdistaıı Hayfa 
l i manlarına miicehlwz iki 
alay gtılnıiş vn hurılur 

lıt1 nwn Filistin doğu ~ı

ııırl:•rııl:ı ırfiı,ılerilıa\i~lt~r-t'I • 

eli, .• 

Eı't·hı·am g ızdr. i de 
llica·l Vt~ Yenwıı hükt'rnıel 

• 
lt•rinin yarclmılarını le 

nain f1 lmek fızre İtalya 
,. ~ Ila lu~şi~la n Sfın 'a ve 
Mt~k kPtlt~ ~)Ti t..-şehhiis

lt ~ rılt~ hulu nd 11 kla rım yaz 
mak tadı dar. 

Fakat hu lm~ehbiislt~I' • 
k al'~ısıııda ~.,,.~ k Hicaz . . 
ve gtırekse Y rnıe11 hiik fı-
ıau~LIP.ri İtalyan IJabtış ih 
tihHı karsısında hitara f • 
k:ılaeaklarrnı biltlirnıişler-

cl i r. 

Motörsüz Tay yare ile 
Bir Rekor 

IZVESTIYA dau : 

Başkınlıstarıırı tanınmış 

ph\11ürlt•ri11clt•n Cıı ılirı mo 
l () r s ii z l :ı y ya n• i 1 e h i r 
diinya rekoru y:ıpnıı~tır. 

ı ~4 kilouıdrt•lik bir 
mPsafP.yi ~5 snalle uç· 
muş H~ tekrar Yf~rııae 

a vcld t'lmiştir. pl3uöı· 

nıotfirlli tayyare tarafın
.tarı 200 metn• yiiksekliğH 
hır . ı kıltlıklaıı sonra kentli 
kt' udisi rw lıa vala rı ~ hilnıiş
lİ r. 

Sovyeıler hid i ğ111di~ 

ayrıca iki kadın para~tir
çii 8000 metr·eden 'para
şiiLlt~ atlaı.ua k surt~Lile ~Ö
riilnıemi bir ı ·Pkor kur-• 
muşlardır. 

lira v~ daha yüksek olan 
hlilliıı merultıket bPlediye 
lef'i <;ağ1rılmıştır. 

lhtlkrn müşterek. ihti.. 
v a claı·ıru kouuşınak üzre . . 
toplanacak ~ongretlen en 

cok şu . nws.-ltıler konuşu-
• 
laca~ tır . 

Beletliyelt•rinıizin lıa

\' t11d1rlık işleri, beş senr.
~l ik ŞPlur planlarmcla ça-

lışılacak mevzular ph\n 
su, ışık yol gibi işler için 
kurulacak bayrndH"lık 
kurullanmı dair t'. liitllc~r 

ha va l ocuzluğ11, h~ledi ye ., 
hiitcPlerinn gelirlel'i ile 

• • 
hlitce usulleri bu gt>lir -

• 
lt~ri n en aı masrarla t·lde 

Ptlilnwsi çarPleri, yeni gP
lirh~r )' Olları aramak ve 
bun la r iiz .. ri nele araştır

ma 1 ar yapmak lwledi)'e 
parulanntn harcanrn~ Ş•~

k ill~ri, lıPsapların lasli~ 
sisttımlerine dair tıllillHr. 

Biitün lwl~tli ye rt~isle r 1 

ne kongre progra nımda 
gfisterilen hu mevzulara 
dair ~endi \u~lediyelt~l'i
ııiıı hal~ duru uıu ve be
lediyelerinin hususiyetine 
gfiı·c bir rapor hazırlama
lan bildirilnıiştir . 

Balıkçdığımu - Oıizeltilecek -
Ekoııonıi ha kanlığı ha. 

lıkçıhğınııı hakkında el
rafh bir iııcPl•~me yaptır-

mağa karar \'ermiştir. 

Bu inct•ltınıt~cle balık 

istih:;ah\Lı1tıu şarllaı· ı ish\h 

ihracatın co~allılma~ı ç.ı

r· tılPrilt• ic Jlİ\'asacla i~tih-, . . 
H\ki artırmak carPltwi, . 
l>alık ııaklivalı i~leri so-

" 

A11adoluıla bazı arka
tli ı ~laı·ınıız Tarsusla lıir 
nıfısliman yeni doğan 
o;; 1 u rı u n a el 111 ı << il i t I t~ r » n 
koymuş ve l>qnu hir nu~ k 
lupla Alman devlet rtdsi
ıw lıildirnıiştir. IJiLler bu 
mektubu alınca Ur.nalla 
ki Alnıau baş konsoloshı
ğ u 11 a k ii ç ii k ş a r k lı i t le r i -
uirı tahsil çağına P.rince 
de vlt~l he sa luna Alman)' a 
\ ' Cl ufüıtlt•rilUWSİllİ Vt~ ha. ~ 

hasııııııcla konsolosh : ıııe 

kavaslı~ırıa ahnmas1111 ... 
enıı·ntmişlir» eli ye bir ha· 
hPr ıwşretmişlr.rdir. 

Biı Tar~n~ta bu hu
susla irıcelenu~lerde hu
lu nduk böylt~ bir ŞP.)' İll . 
aslı ve esası olmadığuıı 

fiğrendik 

Uu doğuş ve yazılışın 

Tarsusl~ oluwyup Suriye 
11in Tarsus kasa hasında 
olnıası ve Tarlus ile Tar-
sus arasındaki nıiişabe
hellen bu yazılışa ihtimal 

vnrilt~ bilir. 
ller n~ olul'sa olsun 

'l'arsusla bir miislimarun 
cocuuuna llitlN· n t lııu . ;, 

koyduğu ve bitlere nwk-
llıpla nıiiracaalla buharı. 
duğu haberi asılsızdır. 

iş kanunu 
İstanbul Tecim oda
sında bir toplantı 

yapıldı 

Ekononıi bakanlığı mü
tehas~ısları, iş kaııuııu 
lavihası lıakkrnda lstanbul 

"' 
d a i il c (' le il u· 1 e r ya p 1 ~'o r -
lar. 

Tt1ci m VI' •• , ; .ı iislt'İ oıla-
sma lstaıılıul t'ncllistri 
hirliği Prkuııı ve falırika

l:ır111 mliıııPs~ : llµd <; a ğı

rılJ!'ak h·ı husustaki di-
lt ~ k lt~ l'i sorul nı u~lu r. 

TOPRAKLARIMIZA ATEŞ 

Vg ZEHfR SAÇACAK UÇAK

LARI KTSKTVRA K BAÖLIY A· 

ğuk hava ve tuz ihti.~· ac! . 

ırfiı öııiiııtle t.utulacak ve 
:"'I 

Topla 11tı ya i~tira k t~ clerı 

fabrikatürh·r, iş ka11unu 

l~\yıhası hakkırHla cllişiin
tliikh•rini' \ ' e iste~lerirıi 
h<l ka ulık m ittehassısla rı ııa 
lliltli ı·ıı>islerJir . • 

İşçilfl. ri n tlunırula rı VP. 
ihti\·aclara ,ıa i11celr,nfcek· 

• 
BİLMEK İÇİN EN AZ 500 
UÇAGIMJZ OLMALIDlR. 

i ııcel..- mel~rdt!n ~onra )'a. 
pılacak işler için alınar. 

sonuçlar g')z önünde bu
lu udu ru laca k tır. 

"' . 
l i , .. 

Layilaumn bö~ lt•c•~ ya-
kında hlitiin ihtiyaçlara 

Ktıhirf· , - Mısn· ka
dınlar birliği paşa kana 
müracaat .-dert>k Mısırda 
taacldiidü zevt~catın il~a
s11n islPnıiştir . hu i~lPğin 

lstanlmltla toplanan arsı 

ulusal kadınlar hi diği 

kongr~si rıde verilen ka -... 
rar nıucilıince ve il indis . 
taııla Mısır kadmlar hir
ligi11iıı arzuları iizt~ ı·ine 

ya pılcl ığı 111 söylt~ 11mi~ti r. 

Arnavutlukta isyan 
devnmmı ediyor 
V i varıad :rn Suudav E. . . 

k prPs ~:\zPtesiııe hildiri -
li ~· or : 

" Bt>l~ratldaıı hilclil'il ~ ·-
ti i ui ıu~ göre haşlal'ında :-, ... 

orlotloks pa pnzları hulu-
11a n 40 .\rnavul asi hral 
civarında haltı asktırltH·•· 

vt~ .laııılarmalara karşı 

ko\' ma klatlır . .. 
Dokuı löy ve kasaba 

hain asilerin t-lintledir. 
St~ ıueni ve Osu ıu 11elıir
IPri iizpı·iutlPki iki küprii 
herha va •~clilmi~lir. 

Asiler lıiikt'uuel mii
essest~ltwinılek i aramaları 
kaldırmışlar Vt' nwnıur

di>ğnı iişle r<l i r. 

Ohritlen gelen mülte
cileri aıılallıklarrna gfir~ 

Arnavutlu~laki isyan or
ıcdoks ve katolik arııuvut .. 
larla nıiislinıan arnavul
lar arası ııda ki mü ııaf ert'l
i leri !!Plmistir. ,--, . 

llirisliyarı arnavutlar 
c\ lı nıecl zo~ova miisli ına rı 
olcluğu içi~ . k ;ır·~ı koynıak 
tatlıda r. 

Dünya Mat~uatma ~ir Bakış 
Basım g'~rwl dirt~ l\tör.

lii"ii lanıfınılan cliirı~a :"°! 

uazf'lecı l i ~i hak kıııcla ra .. 
l ~ • 

kanılara ve heh!t•lert~ ti~, .. 
ı. ., 

yanarak güzı·l hir hroşlif 
eı ka nl ıııı ~ t ır. hu ılirnk ınr .. 
İiiğfın hu koııuıla çık"""" 
c:ıfrı lrnska izı ~ rlt>rin lıll 

t J • • 

h i I' i il{~ isi d i I'. 

karşılayacak bir şnkil :ı
lacalıı ve k ;lmntaya ~,} .. 
rilNwui SÖ\ lenh·or. 

~ . . l 
Ekoııonıi hakam Cr l:\ 

Bay :u· hu iş i örı t> nı lı· ıa

k ip ellirw tı ~lNlir. 
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Tütün işleme usulün~e Yenilik ~ulgar~tanın yeni Mersı·n ~~~~~~~~~~~~~~ 
inhisarın tecrübeleri 

iyi neticeler verdi 

Tii tii n tPki l idart~si 

rueıu lek •~llt~ l iHii n işl~· ıut~

sim dalıa ruodro VP. tPk· 

n i k ta rz la rl a ya p m a k ~ o . 
luııda lıazırlaıımış olan 
ı.rograımn tathikina de· 
\'Um elmektPdir • 

l)p,polarda döşeme iiz~

riıult~ yapılmakta olan lÜ·' 

tiin i~lımıuesinin ma~alar 

ela )apılması tecriiheleri 
rniislwt ıwtit~~lt·r verıuistir • 

Y•·rıi u~ul işlemerıiıı 

hiitiin dii{Pr imah\tlıaıu~-
• 

ı.~re t~şmili iciıı tedbirler . 
;ılınrnakt:ıdır . 

Diğt~r taraftan hiiyiik 
nı iista hsi 1 ve tra rısi l uı ın · 
La kala rıla • on sist~m lwtott 
depolar yapılmaktadır . 

r.füH~!ıdt! 3G,ooo lir;ıya 

y:ıptırılaıı 18 hin halyalık 
bij \' iik d P flOU 1111 i 11~<1 il ll 

~ ~ 

hitruiştir . 
TeR itler idaresi l\ırk

larPlinde de hösle biiviik . . 
ve beton bir dP-po y:ıp-

tıırnakladır . 
Cumhuriyet 

lslah edilmiş buğday 
tohumu 

.\nkara - - ._ Pker fah
rikaları ~o yete. ilt~ tarım 
hakanlığı ar:ısııula ) apıla n 
a ıal:ışıua iizeri rıt~ A 1 pu il u 
t;iftlikltu·iııdt~ islalı •'dil
miş huğda~· tohumu da 
Yt•liştirilecrktir • 

Bu ~urPllP Trakyaya 
)' P-rl t1Ş liri 1 mi ş uöc nw ı ıl eı·i ıı o . 
tohum ihliv:ıcları Lemin . . 
Pdilmiş olaeaklır. Yapılan 

incelemeler, ish\lı eclilmiş , 
tohuo ~ iizde 30 fozla nıalı j 
~uı vt·rdiğiııi güst1H·111işıir. l 

iz mirin Yeni f füayı 
Ödevine başladı 

lzmiı· : «A.A» - İznıir 
il ha)' lığrna atann 11 Fazıl 

Giilec cliiıı Barnlıı·nıa ti-
• 

reni)· I~ Şt>hriuıiı•~ gt·lnıiş 

VH İS la \'Ollda h i l'İ llCİ ere-
·' r" 

rıt~I trnsp.-kıür Gerır.ral 
K~hıru Uil'ik ilt1 şrltrimiı~ 

de huln11a11 sn~· lavlar, par 
~i on111ta~lan, ga 'tdrcilt~!' 
1 Şy:u·lar ve halk tarafındaıı 
~arşılaııma._lır. 

kanuni esasisi 

lıa . Piyasası 
lrnrlP-re gilrn Jt•ııi hulğar 

kanurıu t•sasiııin lanzimi
ııe siiratln çalışıuaktadıı·. 

Sorı gtiuleı·de hu hususla ..,, 
Başhakan Arnlreya To 

Pamuk ~kspr~:' 
İ a ıw 
Kaplı malı 

Kozat•ı parla~ı 

lan~ \~İ~idi 
Yerli •) 
Koza 
Susa tu 

şev ile adliye Bak<!ııı Ka
rngözev arasında bir kon
feraustaıı sonra gazt~lt•ci · 
lerP- bir diJeV vef'e11 Baş 

hakan To;ev denıişliı·ki : 
11 

Fa s 11 I _,. (f 
A< iy«' Bakanı ile )'tHlİ 

k 
Nohut 

aııunu t~.~asi projP-sirıi 
lPlkik t'llik. Kunuııun lrn- Hercinw~ 
zırla rıuıa~ıııa siirallt~ calı- Burçak 
ş ı l m ak ta c l ı r . • K ll ~ y ~ ı u ı 

Y t' rı i k a 11 u 11 i t ~sa s i o i n K n m <I a r ı 
ne vakıt lıazırlauaeağı şim Çdıik 

K. 
48 
45 
44 

l 
8 

S. 

75 
50 

ı l 

7 50 
5-37 ,5 
7 50 

4 50 
7 f>O 

4 '> ... ... o 
6 75 

didtırı ~üylr.ııPmez. Bu hu- Acı ç~kird•• 1, ıcı 39 
susta hir çok malzemerıin Sahun Ayvalık 
hir ara~·a ıoplnnm~srna l\alıvt' 
liizunı var,fır . Nisadır 

Y trni ~ a nunu esasi ka- • Ça)' 

97-5 
16 

260 ·300 
tİ\t!tı kı,.al tarafır11la11 eı • ., ş. • • Deıme ıh er f 
l 1 ~ }' ı . • SAndı'kta .lf> .J 
t\:trı nıı~ tır l\arıunu •~sası • · • . ·~ k • . ~ OZSt~ f'f Cll v·dı 27 1 • f> K ol111ı)' :ıeaktır. \ erıı karnın • • ' ..ı.D. 
ulusun onayına sunula- Kala~· 
caklır vr. yt~ni zamana ve Bahar 

ulusuwuzun awuıe ve adt1 l· Arpa Anaclol 

lerirw uygun olacaktır·· H yerli 

Yeııi karıunn esasi ile jl~irin~ 
hi rlikı H v•~rı i s~ci m ka nu - \ ~il vtia r 
rıu da lı~ııır lanı;1aktadır. l Bıığd:ıy .\rıadol 

Yttııi iutihahallan soıı- Buğcl:ı~· Y1-11'1i 

ra toplanacak olan solırnn Limon tozu 
ya bir meclisi nıiie~sesan j YPıııeklik zeytin Y. 

olacak vH ~t~ııi kaHunu Sabun Birinci 
t'Sasiyi kahul ednce~ltr. » ikiuci 

Y tH ı i k a ıı n n u P sa si ve 
seçinı kaııuııu projP-leri 
son ha harda hazırla uıuış 
olacaktır . 

~l ısır darı 

'
1 
Ciıı darı 

Kara hiilh~r 

İ net~ Kept~~ 
Kah i 11 t~ ii )' C' 1 t' ı· i arasın 1\ alı 11 » 

225 
7b 

3 ;)75 

3 125 
14 50 
3 
5 

50 
78 

25 
'> 3 .... 

50 

95-90 
J 50 
1 50 

da ciflğişiklik olacağı hak. incir 
kında sorulan ~uah~ kar 
şılık vel'Pn Başuakaıı şun-

Yula( Cukuro va. 
• 

lü<fanll 

D 
Anadol 

ları ~üylenıiştir : H 

'' Uiç bir değişiklik , Yapağı heyaz 
nı4~ vzu u ha hs dPiii idi r. il ic l Si,. ala ....., • ı ,, .. 
bir kahine P1t•li olanı;~z. j Tiflik 
. Biz. ulılP-nıize vtırilı~n 1 Saclı~ ~· nğ l~ ı·fa · 

hır uı ı ~yon u yap uı il k ı ç ı ıı z 1~ ,. l i 11 ela 11 es j 
iş hnşıııa gt•ltli k. Bu vazift~ 1 

Fili;redeo geçme 

3 

43 

43 
60 
65-70 

40 
k 1 

, . ı :ı:eytın yağı 

ıra larafınılan neşred ı -
-~·~-

IP.ıı h~va nna nıPdP :ıcı kca . . 
izah oluııuıuştur , 

Acık Teşekkür 
Bil 0 in di~ci lJay lJalıir 

o "' . 
hi,. ha kı nıda ) iizli mdt~k i 
ti iş i l ı i lı :ı p 1 a r ır u ltrn f ser it ı . 
r:: k u ı :. d ı !! ın ı 1 a n iH ii r ii · a e ı k • • 
le~tıkkiirleriuıi sı~vği ,. ~ 

sayğı il•~ hihliı iriı~L 
Şirket Atelyesinde iş güderi 

H. Gürepik 

Borsa T elğraf lan 
.... .... ,-,. ,..........,, 

Paralar 

Tii r k alı 11 rı ıı 

isterli11 

929 

623 

79 -- 7;) 

12- 03 

9-- 70 - 18 

Bolar 

Fı·auk 

Liret 

~SPİ 
• 

2 11e 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

ilzerinde helisligin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

Tiirl{iye Oun1l111riyet 
Merl{ez l3aı1kasında11: 

Bina Yıktırllacak 
Bankamıza ait arsa flzPriııdt•ki bina yıktırılaca

ğıııdara alakadar olarılaı·ın şeraiti arılamak iizre mü· 
racaatları . 

Resmi Ruhsatı Haiz 

Toros l{ız Talebe Ytırdtı 
Istanbul Şehzadebaşı Caddesi 

Toros Gençlı!r Birliği uanııııa vn Tiirkiyetlr ilk 
açılaH Kız TalnLe Y tır·dudur . 

\J • 
ı urd, lstaubul ıırtl\' tırsilt-' ırnn ve ~ iik;;;ek mck .. 

leplerirı yalnız Kız Taldtel,·ı·iıw tahsis t1 dilıniştir . 
Sencl..r·deıı beri y lice kati arın öğ Cı tleri 11 i kazanmış

tı r . ikamet, luhlllol tf•l.ıuil konforla a' lık ücret ıs 
lil'adır . Tafsilal almak i ıı ~ yenlcr Şl'lızad~haş11ulaki 
\' urd nıiidiirliiğiiıw ynznıalıdırlar. 4 5 

T. C. Kültür Bakanlığı Mersin Akşam 

Tecim Oku~u - Ticaret Mekte~i Direktörlüğünden: 
Okııluuınz 20 - 8 - 935 larihindl'n itibaren lalt·he 

yazısrna haşladığı ilgililt're hildiri\ir. 

Remington Yazı MaKineleri 

Gramofon ve plaklarda büyük 
tenzilat ve her nevi kol, cep saatları. 
Satışyeri Vilyam H.Rıkards- Mersin 
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IJEllJIJ~---~i~-~-~ 
. . . . " ~I 

Hö~etçi [czane 

Bu Akşam ITIMADI Milli I 
el Türk Siğorta Anonim Sirkeli 91 ·~=~=· a~='1 '=k =Ec=,za=,,e=,si=tli=r.=J• 

[fi Şirketin Bankası : Sümer Bankdır • SAGLIK. 

~ Yanğin ve Nakliyat siğortalarınız.ı ~I ECZANESİ 
B İtimadı milli şirketine yaptırın·z. ~ 
19 ~ı.,rsiıı VH ııı' ""'i Acı·ııı .. ıı~i la Mersin Gümrük Civarındadır 

O" ır r· . ~ ll~r ıu~vi Eeza.\' İ mer vasrı ~ 
~I lıllhıy~, \:'P.rli VH Av

Gümriik caddPSİ No. 15 
~}j nı p:.ı miistaln.Pra lı bu 
Eiii-ii 1 11 n u r .. 

·---~-~M~~~~~ ·=======· rE3 BÜ~ük T ;y=y;r~E31 
~ Piyanğosu ~ 
ıt Pek çok kişilerin yüzünü ~ 

~ On Doku::;a~;,~;t~:şi~ci Keşide ill 
11 Eylül 935 tarihindedir. nı~ 
Büyük ikran1iye 

3f>,OOO Liradır • 

Le:::::::==af :..!o•~=~~ad:r . j 
ım;ıımıımılmlımllmJimlımlımlımlıml~Imlıml 

IATLAS 1 
1 BOYAEVil 
l'iiJI Mersinde bulunmayan ç:ımaşır makinaları islim buhar jriJl 
l!::::! makinalarırını ATLAS BOYA EVi yirminci asrın son mihaniki 

~ tekAmülü celp ildi. bilkimya h'!r renkli roplar erkek kostümleri ~ 
~ gerek boya ve gerek lekeleri islim makinası ile yapmaktadır ffijJ 
liill ı>lmaz ve ~aLit lı<n· aları mİİt'.:"Sf"'St>ıuizdPn ;;.., 

i~ yapılmasını arayınız zira lıaki~i i~liuı lıizıledir~ 
~ Kı~la caıltll'Sİ .\ılas Boy:ı l'Vİ 

7 10 
~ 

ililililililif~J[JJJif iJmllilimJ 

Nefis kebap 
YEıv.rEK. İST ER.MİS!NİZ 

Kıbrıs çarşısanda ve halın karşısında Numune ke
bapcısı ustn Ahmedin dükJ. imnda eyi koyun etinden 
hamurlu Halep usulu, et suyu ile yoğurtlu, Tomntes 
ve batlıcanh kıymalı ve şişli Kebaplar yapılmaktadır. 1 

Sayın uıiişkrih•rimiz lıu Ktıbaplal'tlau bir 1 
iki dt•fo l~di~lt•rirul~ sfizlt•rinıiıiu cloğrulu · ~ 
ğunu gör.-ct·~l~nlir . ; 

lstt>nildiği ta~tirdP f'\'l~re Kt•hap gönderilir 1 
Şişelerde temiz sular bulundurulur. 1 

Salata, Cacık , 

daima hazırdır . 

Basımevi - Mersin 

1 • 

Yurtdaş 

Onpara harcarken 
ile kimin cebine git· 

tiğini düşün: 

l1illi i~ti~al v~· 

tasa rru ( CPırui yeti 

••o•·:·••••••••• • • . ·:· 
: Yeni Mersin Basımevi : 
• •!• 
• mücellit hanesi • 
• L" k• . 1 • • .,,s ııuı~, parça an- •!• J: 1111~, f P.rsuılt~ kitapla - : 

•
• rmızı i~e \'aramaz de-! . . .. ~. 
•!• y•· atma)' ı ııız. hi rgü n • 
! size h\ıım olur. Kitap-: 
~ ~ 

: larıııızı, ılt-flerleriuizi, : 

• ıuiicellithaıımuiu~ gön-•!• 
• l . . • 
• ( ~l'lll11.. • 

• il . 1 • • • P-r nevı "'ılap ve • 
• dt•flt~rler şık, zarif ıue• • • • tirı "' kullarnşh ola- • 
• k . l . • + ı·a · cıl enır. • 

• • • • •••••••••••••• 
--------------------YENİ MERSİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Allı aylık 600 looo 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık loo yoklur 

Günü geçmiş sayılar 20 K. 

Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti· 

yorsan Hava kurumu 
na üye ol. 

T~QkiYE 

l 1 R.L\4T 
..-.....BANKASı 

. 
Sıcak Tt•ııınıuz giiıılt•ri11izi giiz~I kokulur :ıra~ırı· 

da hir ilk bahar gibi y:ı~almak içiıa Fransa vt~ is· 
viçn"'dt>11 gf'lirıligiıu «ES.\NL \H» dan ~'i ıpılan 1\0' 
LO~\'A Vt~ LO.SYONL\IU> \N alarak kullaııı:uı 

Gençlik Kolonyaları 
Bütün Kolonyalardan üstündür . 

().-ıu~ult'lt-r huııuu tloii ru l 11"ıııı11 :""I :-ı gilst·~rir . . 
Mağazaınızda her nevi ESANS 

LOSYON KOLON~ .J'> 
Bulunduğu gibi şık ve temiz geymek isteyenler içi" 

Gömlek - Çorap - Fanila ve sair tuhafiye eşyasıda vardır. 
Mallarımız temiz sağlam ve ucuzdur . 

Sivri sineklerden korunmak sağlık ödevidir. Bunları öldfümek için açık1 811 

Kilosql 00 kuruşa alacağınız FİLİr:r 
İLE OLUR. . 

ADRES : Oümrlik çivarında içel Tecirnevi 
ve ~ençlik kolonyası sahibi 

A· HAMDİ 


