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Bugünden Sonra Dinsel Kıhklarda Yasak. 
~aşayış Ucuzlatthrken. 
iş Komisyona ~ıra~llınamah 

Ucuz yaşama, az para ile 
geçinme yolları soysa1Jık dere
cesi arttıkça kapanır. 

Bundan on yıl önceki ayln 
bütceJeriyJe bu gi!ırkü arasında 
Şaşırtıcı bir artıklık varsa bu 
doğrudan doğruya yaşayış n· 
raçJarımn çoğalmasından ileri 
geJnıişti r. 

Eskiden olup olmaması ya
~Yışa bir şey eklemiyen ve 
nıhayet bir fantezi sayılabilen 
?ir cok araçlar bu gün zaruri 
ıh~iyaçlnrııı baş Jistesine geç
ltııştir.- Adlarını sıralamak u
t\ın sürer- Bunlar genel yaşa· 
~~ş f"rmUIUniln gereklendirdi
rı 'Ve olgun insanın nomal ilı-
1Yacıarıdır. 

Bu bakımlttdır ki yaşayış 
rhalıhğını geçen yıllardaki nyle 

1 lltceıerinin ııisbetiyJedeğil a
t1lln maddelerin fiatleriyle 
11Cnıek icnp edPr. 

Btitihı dilıl'"':ıııın vasavısı \J J .J • .. • 

<.:u1.Jatmak İ"İ n :ıçmıs oldug" u 
~a \ . 
Vaş yasama arn~·hH·ını dura it· 

•
118k tleği 1 parasını n1ıılt111ak 
Yolunu gUdU) or. 

8 ~izde uzun 1.ııınnndanberi 
~nı savaş içinde bulunmakla 
.. taber bu yıl daha b'" yük bir 
~ıuıe işi yllzclen tedbirlerin 
kn llk verimlerine bırakmadan 
~~len yllrütmek prensibine 
glamaktnyız. 

tec·Başı boş ekonominin ölçüsüz 
be 1rn de\'rinde ucuzluk r·ekn-
<t Ue denk yiil'iirdii. Bu gün 
i:vı~tleşen bir siyasada fiynt 
la l'esıni satırının insafına bağ· 
ka7ak spekühısyona seyirci 

.rtıak nıümkiin değildir. 
l'ııı Bu soımçlodır ki hükumet 
lı ardanberi yaşayış pahalıh
le rıa karşı açılan ve istatistik
~:~.rakkam yetiştirmekten baş
lı~ı ır Şey veremiyen pahah
\te a. C~rpışmıya yeni bir yön 
ilg~ı, •Ik iş olarak da devletle 
t•rı 1 maddeleri ucuzlatmak ka 

•tıı aldı 

dırı Vurt bUtun hıziyle bayın
fiıtt:: ~lanına giriyor. Çimento 
~h rı ton başına 250 kuruş 
~ a Ucuzladı. Tuz 3 kurnş a
~tır1 satılacak. Şekeri 25 ··- 30 

~şa ~lacağız. 
bcıtee u .fıyatler düşerken devlet 
~ .. 8~1nden toplu bir parayıda 
~ r çekmişlerdir . Buna 
~l d erı Yaşayışı ulusun finan
~llra~ruıniyJe denkleştirmeyi 
bir aştıran hUkOmet daha 
~ .. 1~1c llladdelerin butce feda
llltllı ğı Yaparak maliyetini ucuz
t~Ce~~ Yoluyle fiyatlerini diişU-

"'tır 'Y . 
lediğ~l~ız ~terinde durmak i s~ 

1' l'lllz bil nokta var 
~, di~ı. ucuzladı . şeker u uı;.la

&er Uladdelerde ucuzlıya-

Kültür bakanı Abidin özmen 
birinci Genel Müfettiş oldu 

Kül tür bakanlığına Erzincan saylavı 
Saffet Arıkan tayin edildi . 

Biriıı<'i Genel Mnretli;;liğe tayin 
t>clll('ll Alıidin iizmon 

ANJ(AHA, l t(A.A)-Birin
ci Genel Müfettişlik ödevini 
iistünc alması için Başbakan 

ismet lııöııii tarafından yapılan 
önergeyi Kliltlir Bakanı Abidin 
Üzmen biiyük bir kıvançla im· 
bul etmiş bu tayine fıit karar
name Bakanlar Kurulundan 
çıkmıştır. 

Ahidiıı Üzmerı'in Ririn<'i 
Geııel Miifetlişliğe tayini doln
yısiyle açılan Kültür Bakanlı
ğına C. 11. Partisi Kamutay 
Grubu Başkanı Erzııwan say. 
lavı Saffet Arıkan tayin olun
muştur. Yeni Kültür Bakanı 

bu gün işe başlamıştır. 

Yurtdaş 
Hava tehlikesini bilen 
üye ol. 

cak. Bunlardan evlerde kulla
nılacak tuz ve şeker ucuz ah
nabilecektiı·. Fakat acaba ma
liyetine toz karışan ve şeker

den yapılan maddeleri de ucuz 
almak mümkün olacakmıdır ?. 
Son bir kaç yıl içindeki deği

şikliklere bakarak lmnun nor
mal bir durumda olacağını hiç
te sanmıyoruz. 

işte biı· kaç örnek : 
Buğday fiyatı dUştlikce düş· 

lii ekmeklerde bir değişiklik 

olmadı. 

Et ve sehze fiyatJeri malam 
Lokontalarduki yemek listeleri 
yerinden biJe oynamadı. 

Okl a 1.ilo oldu tartı azaldı , 

Dinsel Kıhklar 
Bugünden itibaren 

kalkıyor 
rııııee 

Kılık kanunu bugün tapta
ma alanına geçiyor. Bugünden 
sonra kanunun anlattığı şekil
de dinsel kılıklar mabedler 
dışanda giyilmiyecek ve ancak 
isteyenler mabedler içinde din· 
sel kılıklarını giye bileceklerdir. 

Bir örnek 
Hamallar Hava tehlike
sini bilen üye yazıldılar 

Şaşa ti biraderler Tecim 
sosyetesinde çalışan yedi işyar 
dün kendiliklennc!en Hava 
kurumuna gelerek yallık25er li· 
ralık yUkene girmek suretile 
Hava tehlikesini bilen üye ya· 
ıılmışlardır 

Diğer tarafdan gene Şaşati 
Biraderler Tecim sosyetesinde 
çalışan Hamallar kendi arala· 
randa toplanarak hamal Başı 
Osman elile verilmek üzre yıl
da 50 Lira yükene girmişler· 
dir. 

Bu durumun diğer Tecim 
sosyetelerinede örnek olması· 

nı dileriz. 

Barajıı1 
Duru Su verecek te · 

meli atıldı . 

··-Ankara 11 ( A. A ) - Baş 
bakan ismet İnönü ile Bayan 
dırlık bakanı Ali Çetin kaya 
Çubuk barajının Ankara ya du · 
ru Su verecek süzgecin temeli
ni dün atmışlardır . 

karlık yapıldı, yerli endüstri 
korundu, bir çok muafiyetler 
kondu fakat endüstri verinde
riııin ucuzladığını görmedik. 

üstelik ihtikar alabildiğine 
yürildii. lhtikfırla mücadele ko· ' 
misyonları kırqısiye deposun· 
da uyuklayıp kaldılar. Yaşayışı 
ucuzlatmak kararını almak ka
dar ucuz sattırmak işi de önem
lidir . 

Bunda en büyük ödev Şar· 
baylıklar payına düşer. Eğer 
şimdi tedbir alınıp bir formille 
hağlanma7.Sa halkın umudu bo· 
şa çıkar lıill<Ometin biiliin uğ· 
raşması ancak satıcının kasa
sını doldurmak gibi tem bir 

fi yntler \erinde saydı. sonuç verir . 
Devlet bütçesinden feda- Rıza Atila 

Kamutaydan çıkan kanunlar 
Arsı ulusal adalet divanına gideceğiz Tenıyiz 

mahkemesile ınülkiye n1ektebi Ankarada olacak 

·ANKARA, 12 (A.A) Kamu
taym dünkü toplantısında yeni 
Tokat ve Kars saylavlarının 
seçim mazbataları tasvip edil
miş ve KöprillU Fuat and içmiş-, 
tir. Bundan sonra arsıulusal 
adalet divanına ait bazı metin
lere iltihakımıza, Türkiye Al
mauya tecim mukavelesine ek 
anıaŞınıya Türkiye • İran ara· 
sındaki emniyet bitaraflık· ve 

ekonomik emek birliği and
laşınasmm tasdikine Temyiz 
mahkemesiyle adı siyasal bir
likler okulasına çevrilen rnm
kiye mektebinin AnkarJya nak
line Aydm ve şuabatı demir 
yollarının tesellüm tasfiye iş· 

Jetınesine Posta ve Telefon ıne· 
ııını·lurınn flit kanunlaı· kabul 
edilmiştir. 

Türkofisin önemli kararı 
Bütün hinterlanda bildirildi Ofis direktörü 

incelemelerde bulunuyor. 

Çakat mallarımızın karışık· 
hkdan korunmasa için gerekli 1 
tedbirler alan Türk ofisin önem· I 
li kararı bütün hinterlanda bil· 
dirmişdir. 

Evelki gün Adanaya gitmiş 
olan Türkofis Direktörü bay 
CeJAI Seyhan tlbayı ve çakalla 
ilgili kurumlarla temas ederek 
alman kararları bildirmiş ve 

Seyhan ilbaylığınca her tarafa 
bildirmiştir . 

Ofis Direktörü dün Tarsu· 
sn gelmiş orada incelemeler 

yapdıkdan sonra gece trenile 
Ceyhana gitmiştir Oradan 
Dörtyol ve Payasa kadar gide
rek çıkat malları üzerinde 
yerinde incelemelerde buluna
cakdır. 

Benesin Moskova görüşmesi 
iki ulus siyasasını sağJan1 1enıele bağladı 

BeneR St.a1 inlede gihlişt, ü. 

Benesle görUşcn Stalin 

Moskova 11 ( A. A. ) -
Moskovada bulunan Çekoslo -
vakya daş ba.kanile Stalin ve 

Y tı ııanistanda 
Seçimi hükumet 
partisi kazandı 

Atina 11 ( A. A.) - Dün 
yapılan Saylav seçiminde hü
hümetin listesi ezici bir oyluk 

( Rey ) kazanmıştır. 

Çaldaris gazetecilere hU
lcfıwetio siyasasmı hralkm bu 

kararma dayanarak yörütece -

ğini söylemiıdir . 

Molotof uzun bir görüşmelerde 
bulunmuşlardır. 

Ankara 12 ( A. A. ) - Tas 
ajansının bildirdiğine göre Çe· 
kos)ovakya ile Sovyet Rusya 
arasındaki konuşmalar Sovyet· 
lere Çekoslovakya arasanda il
gilerin şekil hakkında memnu· 
niyet uyandırmışdır. iki ölke
nin devlet adamları hükumet· 
leri arasında yapılmış olan uz· 
laşma ve andlaşmaların el bir-

. liğini devam ettirmek aradaki . 
T ecimel ilişikleri uygun bir 
tarzda genişletmek için sağlam 
bir temel kurmakda olduğunu 
söylemişlerdir . 

Radyolar 
Gün1rüksüz girebiecek 

Parti programında mühim 
bir propaganda ve neşriyat 

vas1tus1 olan radyolardan bahis 
vardı. An karadan gelen haber
lere göre hükOmet radyo hak
kında tetkikat ;yaptırmaktadır. 
Bu tetkiknt sonunda radyodnıı 
alınmakta olun gUmrUk resmi
nin indirilmesi ve her orhthallı 
ailenin bir radyo elde etme me 

« Sonu ikincide > 
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Halk Sıcaktan Yaylalara Kaçıyor . 

Trenlerdeki tenzilatlı aile biletleri bu yıl 
birçok kimseleri uzak vilayetlere çekiliyor. 

~ıcaklar hi rcl P 11 hi rı~ 

hasısrmca ya,\lalar·:ı gfi
çf11u dP. başladı. llı~mPn 

hPr aileııirı konu~tuğu, 

. d ii ş ii n c 1 ii µ ii ya~· 1 a i 11 I i ha b ı 
mfüwlr.leritlir. 

Güzrıe nıi, Fırıdık pı 

narı nıı, Niğtle nıi, Bor 

mu; ucuza nıal olur'!. 

Yok"a «TrerılPı·in ucuz. 
ladıuma ııazaran» lstau-

• 
hul 11111 ? 

• \İ)t>lerirı hi,. 
kara rlastı nuıı .ul ık 1 arı .ızii-• ., 
rıiiıı miihim isi hudur. 

11a r 

. 
Filhakika Fmıtık fH 
ı 300 ntkama kurul-

nııış piHiir, pufiir hir c~n . 

net. 1 

cek il nıt>Sİ la ha ıu m ii 1 r.tli l-
• 
nı .. ı lıir işk«)ıır.P. ; 

Bu hususla (~frtnr. hah 
lİ\'al' 11 ı·cernle \'Ol urak . ,.,, . .. 
lt>ft-k ı :ı rui ra tla lıi raz ıs-

1:\h t•tlilıuiş is~ Fmdık pı-

11 a rı y o 1 u ·rn va 11 ı k a 1 mı Ş
ı ı r. 

Bu itiharlaılır ki G()z_ 
rıe.'•' çıkarılar FıııcJık pı 

narırıa t•ıkanl<ıı'ılaıı cok . . 
fozlaclır • 

Fuıdık p111ar11ıtf a lıe· 

nfız 1'1L11lnıa1111~ ..-.vler ol. • 
ıfuğu lrnlılı>, Götrı~de claha 
col\ P\ olnıas111a ra~mP.11 . . ... 
tamanwrı l11lul111uş gihi. 

d i,.. 

Fırıdık pırıarı yolcırı:ı 

ela hinııut'l lftıım. 
(~iizıw 1 lOO rak :.nıa 

~· a11lamış s•~rin hir aşyan 
amıua. 

Nt~ can•ki : volları . . 
harap ghliip gt•le11lt!r için 

\'ol mP~t'l~si cııuıycr. 

\ 

ailt•lt·ri ılt> Bor:ı, Niğıl~~··~ 
gfintlt•rnıe~ h~d i r. 

Mersin hava tehlikesini bilenler 
,.. 

yardım devam ediyor üye listesini yazıyoruz 

Lir:ı 

1 {)() 

120 
60 

50 

50 

50 

. 40 

30 
~~o 

öO 

30 

11 iil:hııu oğlu Su plıi 
v~ ma lulu mla rı vı· 

SP.l'İki • 
Yusuf Anlurı 
Furuııcu Tevfık Şey 

bup 
Şa-.ati mlies~esiııdr. 

25 hamnwl 

. Plim ve oğlu . .s.li 
hiı·d 

Kuvunıeu Yusuf . 
Kenwl 

Keh:ıpçı ~luslafa vP 

oğlu Ali Nacı 

K•~lrnpçı EhuddPas 
il azı r P 1 hisııci 11 ii
se~· i rı 
~lurıav lh•fik oğlu . 
Ueşacl 

Kuyumcu llasau 
oğlu 1 brahim 

ı~yaı· 

~) C'.. ..... . , 

'>~ .... \1 

20 

20 

~o 

20 

20 
20 

Ş:ışa ı i ı ... r·ıl" Ya rıo 
... "asalilt~rtl•· lsa .\lu-• 
k a d d t~ r il a ~· a l 
Tı•ııP-k f'ei Ünwr ~1.- · 
IHt~l 

~I u a ~ k i p C ... h\ 1 
Keha pçı 1 hra him 
oğlu Salih 

'-· 

K tı yıı mcu il iiseyin 
oğln .\lımrt 

Nt'fH.wııdikat muha

SP-ht>cisi Cavid 
Kom iis yoııcu sa rlıoş 

oğlu ~Pk~ri~a 

Foto (iii n A htlu lla lı 

ilacı Nuri oğlu Ber 

kir Aras 

Terzi ~luslaf,ı Cıtak • 
Ütiicli Mn~lafo oğlu 
Tahir 

Kebapçı Aluued 
Tt1r1. İ ~lilttl Kemal 

Aldığımız mektubu 
aynen yazıyoruz: 

~1ersi ııcle Y t>ni \l~r~i n 

t1aZPlt~~ltl~ : 

Vihiyrı.inıiZP hağlı (~i'al 
nar kazasından l~rfian 

kaıanuıa g•·htiği giintlrn
hr.ri kahvrlPrde cirkirı • 
srkilde ele va m edt-Hl k ll-
• 
mar hakkında ~· ılmaz ve 
usanmaz aıiru v~ inıarıla 
çahşau ve h(\1' mauiayı 

lrpPIP )'en Ka ym~ıka m Hır 
zı Eğ~ hu azmiııcle mu vaf 
fak of mtıŞ Vt~ bir ÇOk 

kafa,•t>IPri kapayar·ak em
saline güzel bir ders gös-
termi~Lir. 

Calısmasma tlt~vanı . . 
~ylediği sıraı~a toplanfl 
laalinde hulunan şarıoııı 

Bt>ledi~· t~ mrclisine dP. hir 
lezker~ ,·azarak saa· tıu . . . 
dudu icind~ hrr liirlli o-. 
\'ttnlarrn lwlediyP. \ a~ak-. .. . 
ları ıcirıe alınma~mı le~-. 
lif t-'~· ı.~miş ve hu teklifi 
ıuedis«•e miillrfikan oııa~· 

lauarak ilaıiran a~· ırıın 

ilk gi°ı lliİtHlt~ bÜliİ il Şt>hİ r 
kahvelr.riml~ Vt~ lwr \ ' Hl'-. 
clP. l<ilhik edilmiştir. 

Bnnclatı gayt•tle çok 
"P.fıCIP-riıı ,·urda fa\'c : alı 
:"' . . . 
ol nıa~ı hlzı mg.-lirkrn hi 1:\ 
k i s h: ua 1 a r k a h v P-1 e r c 1 c~ v .. 
k uliiplertlP. oyu rılarla va 

killt·H'İ11İ gt~çirt~rek fayda 
yt1 rirH~ ıarar yapmasıuclan 
ileri gdmr.ktedir. Cum
huri ~·•·l Halk Partisi .. 
Tarsus \tlare heyeli mom-
lekt-ıl cocuklArımn liiznm · . 
suz yerele vakitlerini boş 
yere geçirnai)·erek ldihiir 
siihasrntla \'tikselmesiııi 

cliişiintırek parti emhtkiu
c)en bir bliylik daireyi 
llalk okuma evi olarak 
ayırnuş ve iki bin cilıltlt•rı 

fozla kıym~tdar kilaplar 
temin eylediği haltle her 
necltrnse memleketin mii
ıu~vvPr zfımresi alaka g()~ 

ter mi )'erek ancak orta 
mekl~p talebrsinden aı 

bir mikdar genç davanı 

~yı~mrkledir. 

2n 

' 
'aşa lİ lrrdtı 

Ed lıtııu 
Elt•klrik si I' k t' t i ili it· 

20 
20 

20 ,\laka r11a Fahri k a ~• 
~1. lhralıim o. ltlris 

r mu mi ok il ma ~vitıt-' 

th•\'(Ull ~Lmesi !H'1U etlilt>U 
miine,·verler bilakis kahve 
ve kulübe devam ederek 

• • 
Turğut Ayhan 20 ~lakarna Fabrikası 

25 ŞPrflf GPrı<; 
. 

ustası :\ lulullah 

Şarrnuztla giinclen gii
nt~ ilerl~yeu lurrandacı. 

lığına karşı <liğ~r vihtyet 
ler rağbeti arllırnuştır. 

Fn ca11h misal olarak 

IU iitfwssir (h•ğil, 1Ut>UHIU

ll U1 .. Çüukü mah~ulnmuı 
memlekrl~ ~wr~el getir·
mekledir. 

Radyolar. 

hoş yer\~ vakitlerini g.-. 
çirclikleri gibi hu ,ıera 

kaza kayma ka mm in kah

ve kuliipler<len oyunları 

yasak eyle~iğinden tees· 
s ii r f(fistermek ledi rler. 

Genç v~ çahşkan kay .. 
makamımızın al~ış v~ tak 
clirt~ h\ nk su icraa ll mem . . 
lektıt muhitiıule pe~ bii· 
yiik bir lrsir bırakmışlar. 

}ieml~krlin gPrıC ıwsli 

ve mii11e' v•~r ıiimresi 

hiiktimet miimessili kay
makam ~Hıfzı Ege'ye her 
suretle mu1.aher .. t ~·apa 

rak Cumhuri~·rt Halk 
Partisinin açllğı umumi 
okuma evine koşuşarak 

ilmi. edebi, zirai, ~konomi 
sat.acla mnsahahalar ya
paı·ak tlSk i ilikacllara :,ou 
•;ermPlerini dilerim 

K. Sungur 

hiilÜ 11 

mallarııu 

larımız 1. 
5- Havai - Ha,·al ( ' .. .. 

Kö.] 
~luhayyile - Sanay ri 
Örn~kler : Siz hu hıt~. 

·1 ı'ca,ı elll11~ sarıay1111zua 

olmahs1111z. ~ 

idare Müdü~ n1uavirll:'ır 
Gazetemiz idare MüdUr bBri 

avinliğini uzun yıllardan Iİ' 
Gazete ve Matbaa çevirge"şı· 
ğinde bulunmuş olan arkad~t· 
mız Zekerya üzerine nlmıfi 

Halkevinill 
• 

Köy Gezintiler• 
.. .. ~ıl' 

llalk•· vi Kö,·culok 1 
hı ~rnıl~i ak~~m y~r;, 
toıllanuda her yaı old 

k ·· \1 ıer' gibi bu yaz da o.. ~ 
• . ıo(t' 

~eyahallar tertip ru" tJ 
. ıifl 
\'akuulan temas elll ı' . .,~, 

\'e miim~iin olan ih 1 '·.~ 
la rm yerine gelir111

• 

karar vrrmi~lir. 

1 
J 

' 
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YENi \IERSIN ı 3 HAZIRA~ 193n PERŞE\tRE 

~b Ku~annıKmuma~idn ı '~~~~inpazara ~~r~i~ ~~~~~~~, ~l~l~N~~~~~ 
SAYFA : 3 · 

l - . çeorılmesı ve Av· 1. 1.· I M d I J 
ort Robert c, ecıl ve ! rupa gazeteleri P ·ıyaSaSI nnısar ar Ü Ür ÜğÜOuen : 

Afoc Donald ın oğlu • i ~ 
ortaya atıldılar HoylPnlt~ 11 alınan tlu. -- · • ••· ·•••K·. . 15 llazirarı 9f>3 Cunı:\l'tesi giiniirnl~rı iti haren 
__ .# )U~lara gör~ Ankara'da K.(~. S. TuzJarınuz; Hu giinkii ~arış fi~· alıntlan İİ <; kuruş aşa-

lrwilizl r r i ıı (•ok ıııt'slıur Kauı1ıta)m hafta tatili ~ii- ı•amukP-k~pr .. ~ ğıya satılacakllr . :~ - 3 
1" • • 

Şahsi~' Pllt•rind P u haıılaı · ı nii ohırak Cuma ~· t>rine lanfl 1 L A H 
\'P. buıılar ara s ırıd a l...ord PHzar giiniirıü kabul t>dtın Kapu malı 
l\otıerL c .. cil \' P. Ha ıu~a\· kararilr )Üılerce )' ıllar- K(n.~u~ı parlaJlı 
'ta ı 1 ' · tlarıhrri siiren rski lJir laue ç•iuitii c kuıa ti iu oğlu aşağı- ~ 
ılaki tal~p ve ı eı ut>ıuıi ilt~ adPl kaltlırılıuış oluyor. Yerli • 
·ri, Bu güne kadar Cuma Susam 

ııes ~azPtt1 ine miira - -
ca lıu isl:lm diiuvasıııda mü- Fasul.\'H 
, al etmişlP-rdi t· : • 

" Yağ yakan gemiler ~~:~~~ ~i:;: 1 ~~~i:~k 0~~~::::~ Nolıuı 
\aı; · 1 ki ı · \f~rdme~ 
J ~ arı anııı ( t1 11tze al- yasa a\'1.1 zamanda Tiir-
lıklarırıdan hu \'İiztleu de ~i~· p, C;ıuauı· luğunun ilan Kuş ~·~mi 
ili· k • Kum darı 

'I. oşları aı·a . ıııd:ı hii ediltliği tarih olan ~9 lli-
~· lik ldt'fala St'l>t>p olmak rirıci Tt-şrini ft'Smİ ulu~aı Ç~lı.il 
ladırlar. Deuiz~ daları kuş )' İİ11 olar.ık kahul etmiştir Acı çekır.ı .. " 
ları ı. k Bu surP.llP. Cumur Baş- Toz şeker 

" uu \' :-t~ arlı · tarı ilH 
Vii · .., k :uıı K.-mal L\lcttiirk la· l\ahvf> 

' 
... Cutları ağıdaşıJOI'. Btı 

tt1r ı rafında o hli \' ii k '•i r basa· Kalın >> 
~ır ık 011lar111 u cmalarına · • hıa · 

1 
· rıklıkla i ş leuiJt.ıu ballh- Nişaılır 

Ç:~y 

Kalay 
1 

ııı o o~·o r. llatla ıa val-
k 

laş mu i ş i 11 i ıı heı· gii u hi r 

1•

1 uşlar hu sı.ı lJP f) lt! lrn ı aı tlafıa İlt>l'İ ~illiğirtİUP. 
• P. ~el kahili\' tı ı 1 P ı · ini k ·~ ,. - · l · ·· k 1 1 ·· ı " ye111 tır orııt> · ı a Hl go 
t!lft~rt!k )'a ~· aş , .• ~ izl i ı · ;ıp · l'iiııiivor . 
1 hir Clliinw dt.ear oluyor- Ti~es gazetesi ne diyor Arpa Anatlol 

ı · · r ar, sahillt>rimiı ufiylece lsla11hul a\'tarıudan: ,, y~r 1 

lilpıı )'ahul can CPkişmek- Tiirki~·e Kamutayı talil ı•irin~ 

Ralıar 

ıcı • 35 50 
38 25 
100-99 

l 25 
16 

240 -2 :~o 

190 

90 

3-37 ,5 
•) 75 ... 

14 50 ., 50 -l~ olan kuşlarl a• kaplHn _ giirılP.riıw ail ytırıi bir ~· a-. Çavdar 
1aıışıır. ,, · sa çıkarn11ştır . .. ::::::,~•k · , 20 t.ira .ıo K. 

Hu şik:lye l uwktubun- Şinuliyt' katlar ıesnıı 1 » » ~cn~hi 23 Lira 
1ta \' - ki hafla tatili Cuma giinii 1 

J cıg cı rlı · arı ici rıde 1 )) • » çuvalı 20K. ôO 
ııı,1·1 t l l 1 • itli. O !!iin resmi daireler 
l
. '· lr ınat ( e t•ri Stıpara- ., ,Duutla .. '· v~rli 

11 ı fahrikalar ve ma~azalar I") 

l 
r t•ı· \'asıt:ı s il B uza kl a ş- Limon tozu 

25 
·ıo 

ıı· kapalı huluıuıyordu- Haş- ı ~ . 

1 
tııa11111 ıııiiıııkiiıı olclui!u ~·thııra·afız0 utıııv ·>~ ç;,O ~ ka tUf'IHIPkt>llertle cuıuar- \Jf. ~ ~." • • .J:> ., 

I;: ll ~ l 1 .. 1 I··. 1 

l ' 'll sa~t-l n Y i.1 ~ la 11 lt1si ôğl•~ va~tiıuleıı pazar- : )) ikinci 23 
l~· arı·uf etlilı'ctıği ve hu ltısi sahahma ka(lar işler 

1
· Mısıı· cları 3-32,f> 

ıtsa r· r f ·· 1 · K u 1.111 Stwa rator t~ rın tlnr(hı-.;;ı 11ulan Tiirkiw''trnin . ara ltiilt~r 85-86 
•ııas • . .., 
ded·. rafnıı koruyaca ğı kay- hiitiin acun il~ tPcim~I iş- , ine~ K~p~k 1 25 

ılıut-ktt·, huııuula lrn- leri hafta11111 dörı nliniiıw incir 'Od l 1 r~L " 1 . ~n 
~:.ıl er. hu hu~usta cH'Smlu-ı · ıkıştırılıyordu • Yulaf Çukuro 2-37 ,5 
d hu· aulaşma yapılıua - 1 Elhelle ~i, hu şr.kil Tiir- ,, Anadol 2_87 ,5 
k ıtıı evpl sr.~·r isPfaiu şir- kiye gibi rr.falu en ziya-
I eueı·iııiıı her hiriııiıı böv- d~ ihracatı tecimine bağh 
e Yapıuaları hP-klt•rımiH~ .. - olan bir mP-mlt>ket için 
Ce"' · • hii\ iik bir zarar idi. 
, 1 gı, lııgiliı hiiktinıelinin 
1 

'1 la r · ·· t SOS\' t•lf lllP. tull· 

lae'lat Pltİ~İ SOS\' elPrıİrı 
1 ~ ~ ' J 

~ · UıulıtPlif ılt~ \'letlPr·e l•İ-

l~r Sual varakas ı uöııdt•r-
' ili. .., 
k·t:!I'• fakat işin şimdiye 
·'daı· .. ı l . • 

l ruu wl ur somu•a •a '- ı 
/ 

.._ I 

Şik~lu ııa nıaılığı yazılarak 
le,.~')elııi.i111e~·i imza 1-~t1 .. 11-

ı11 .ı .. d . . 
1, .1 

uUrı\'a11111 erıızcı 
''I 1 . ... " .elltwı ara~ında hiri11ci 

., .... , • 1 • 
ka ·' a11 lrıgiltt•rtrni11 .. r · 
1 

• ı ,. . . lll\l ıuu mı yt•sı ııe ve 
''8il" . et ız 1Uathuat111a \' Pili -
~il •. ... 

li,11 Uıuracaal nwchuriye 
,, 1~\~ kaldıkları lı i ldıril -

"lecf iı · '-- . 
NfüiÇI" Eczane 

11 
Bu Akıam 

.\LK Ec:ı a ıw idir 

Konya Sergisi 
25 Haziran'da 

açılıyor 
25 il azi randan ıo 

T.-mnınz~ kalla r sli-
rcct>k satışh sergittir. 

Fahrika ve zivarel· 
cilPre vpsaili ııakli\· P. . . 
ücrellt1rİncltın ucnılnk 

~· a pı l mış'tır . 
I 

Zh a r~ıcilt• r a ,. ni . . . 
ı a nı n 11 da fü ı t ii k Hi nı ii-
zc>sini "'' dt-ğerli Tiirk 
iıJ••riııi de ıiyart-t ~t
mis olurlar . 

' 
M~racaat mahalli· 

[lıaRal ökonomi ve 
artırma kurumu Kon · 
\'a kolu . 

~~--... ·~------
Bırıı T ıl;ıflın 

• ..,., 1 

/slanb11l 

Tiirk ahnım 

isteri in 

Bolar 

933 

ti~2- 50 

79 -38 

Frank 12-06 

l.ıir~ı 

Y E H 1 M ER S IH 

Nüshası 5 kuruştur 

Abone) 
Şeniti 

Senelik 

Altı aylık 

Üç aylık 

Tlirkiyt 
için 

Hariç 
için 

1200 l<r . 2000 Kr . 

600 1000 

300 500 

Bir a)•hk 100 yoktur 

Gi1Dü ıeçmif aayılar 20 K. 

Tarsus Belediye Baıkanhğmdan : 
Hayvanla ÇHkiHr, El ile işler hava tulumbası va .. 

sıtasile lağ111ıları lmnizler lalımiuen «750» lira kiJnıe
linde bir atİ~l lağım temizl~me makinesi açı~ eksilt· 
rne ile 28 Haziran 91~ giinii saal ıo da :;alın alınaca k
tır. lslrklil~rin şarlname (;rnPklerini lu~ledi)· emizc l en 
aramaları il:iu olunur . 13 - 16-19 - 22 

i l A H 
Tarsus Belediye Başkanhğmdan : 
Haziramn 25 inci Sah giirıii saat 15 de ihale P(lil

mek üzre yiiı binden iki ~· iiz biıu~ kadar kaldırım 

taşı kapalı zarf nsnliltt münakasaya t; ıkarılmışıır. T~•
lip ola11lar111 şartnamP iirıuak lt•riııi lu.ılt·ıli) Pnıiz ı l en tu·a-
ruaları il~rı olunnr. 7 Hl ı :~ · lt1 

Tarsus Tapu memurluğun~an ; 
Balluca kihiinde vaki hir kılada 1500 melrt- mu -.. 

ı·abbaı ci(lik vr.ri esasen seıwt~iz olarak ecıla ılmdan . . 
İnlikalen dede oğlu Hacı Osımuı111 tasarruru1Hla ikt!n 
315 larilıirnle ve sureti ga)'l'i r~s miyHcli! ıo lira br. clel 
ile Vt,yis oğlu llalilt~ satarak ve hu suretlP. llalilin 
temelliikiinde ik~n 329 tarihinde ölmesile veres .. sin~ 
intıkal etmiş ve haJen veresei nıezktire tasarrufların .. 
da v~ tapuya raptı İlfİU mliracaal etmiş olduklarııulan 
1935 se.nesi hazira111n 22 rıci Cumartesi giinli mahal
len keşf ve lahkik icra kılınac.ığınılan hu bapla hak
kı tasarruf iddiasrnda hulurıanlarm mahallinde hazır 

lmlunmaları ve~·a tapu iılar~siıw miirae.ıal e~lt· nrn l•~ · 
ri ihln olunur . 

Silifke icra memurluğundan , 
Silirkenin Sökiin köyii incir esiği ~· t~rincJe 4595 \12 

ve dönmeden yerinde 11028 ~il i~i parça tarla 11 7· 

935 glirıü saat 16,30 da açık artırma yolu ile claiı·etlt' 
satılacaklar • 

.Arllrma kağıdını i-7 935 giiuümJ~n sonra herkes 
görebilir yazıla girnde artırımı tutarı her iki par\~aya 
konulan 222 liranın yiizde 75 i bulmadı!'uula en çok 
arlıramn iisı.~rmesi kalnıak iizHre arl1rma 15 giin tla 
ha uzaıılarak vazıh saalla P.rı cok arlırana iislenmesi . . . 
~· apı~acağı ipotek sahihi alacakhlarla diğer ilişiklilerin 
bu taşılsız mallar üzerinde hakları ve başkaca savları 
varsa 20 giin içiıule bildirmeleri biJil olunur. 

silifke icra memurluğun~ın : 
Silifkenin Sökiin kÖ)lİ bahçe y•~rimlr. ve tapunun 

ikinci kanun 930 1 v~ 2 ~ lyılaruula kayıtlı iki parça 
,ıa 9190 112 tarla11m yarı pa)· ları 1 ı-1·9:i5 ~iirıii . aal 
IH tla açık artırma yolu ilt~ tlairtHh) saıılacakliı'. 

.\ rllf'ma kağulmı l-1-935 giiuiiıultrn sonra herkes 
göfebilir Vazıh giinde artırma luları tu~r iki pa)a 
konulan 50 liranw ~·iiıde 75 ini ltuln;athğıruia en çok 
artıranın iisı~rnu~si kalmak üz ... rr artırma 15 göıı da 
ha uzalılarak vazıh ~aalla t!ıt cok. artıraua ii s tc· rııu·si . . 
~· apılacağı ipotek sahihi alamtkltlarla tliğer ili şıklilr-
rin hu laşsız mallar iizerind~ hakları ve başkaca ~ın
ları varsa 20 giin içintlt1 hiltlirm ... ı~ri hitil olunur. 
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' 
.DARA 
BiRiKTiREN 
QA~T-(;Dı;Q 

; 

il\ 13 HAZIK.\ . 1 i9afl PEHŞE\IBE 

Mersinimizde 
·sihht bir ihtiyacı karŞlliyan bir müessese 

SOGUK HAVA DEPOSU 
SAf-liBi Ni(lDELi SELiM ŞI~l\1Si 

l)olis ~1iidürlii!}il /{arşı s1 nrla 

Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı 
mükemmel ve son sistemdir. 

Sıcaklarda gıda ınaddelerinin bozulmaması için : 
Gıda maddeleri yapan ve Satanların ve Ailelerin 

dikkat nazarlarını çekeriz 

1 Sıcaktan bozulmasından korktuğunuz her şeyinizi depomuza getiriniz. 

fflliilW ~----iiiiiiiiiiiiiii___.___. __ ~~ ~~----iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiı 
~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~ 

•t=======~· 
SAGLIK. 
ECZANESİ 

•MAWmı~fi1i.IJUlmtmmi Mersin Gümrük Civarındadır 1 ~ 
Dol{tor Nejad Seyl1ı1J1 iİ ı n 

'1?t · ı .. r ru~vi Eeza~· i j I! 
Kulak, Boğaz ve burun hastalıklaı ı ..... ~ lılıhı_, ... , y P-rli ve Av- · ı 

1 ,,, 

Pek çok kişilerin yüzünü 
güldürmüştür . il nıpa ıııiistalaz~ralı hu- il ~ 

·~· 1 ti il ll ,. 
Hastalarını saat 15 den sonra Yoğurt pazarında i 

Diş Tabibi Bay Bahirin muayenelınnesindeki hususi • • 

On Dokuzuncu Tertip ikinci Kaşi~e 
11 Haziran 935 tarihindedir. ffi 

MUT A:HASSISI 

dairesinde kabul eder. ~ 
2rı : ı ı) il! 

~tmıim!lll• 

Mersin Sum Hu~u~ Ha~imliöinden ; 
llPı·sirı Ziraat lıa11~iı~111111 D ı·ııi zli Zir: .ıı lıaıtki • SI 

muhasibi Ct~mal oğlu Sami alr~ lıiııP. açtığı :ılat• .sk tla

Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti· 

yorsan Tayyare Cerni
yetine aza ol. 

B li y ü k i k r a ın i y e ~ 

1 30,000 Liradır . nı 
~ ;~yrıca 15,ooo 12,ooo 1 oooe, lira~a m 

~==r ;!°·~:.;;:_7ükci~=~ 
v:ı ~ ırııları dolayı ıuiiddPİ alP)'lı rıanııııa yazıl ııı ç.ığır- ~~~~-~~~~~~~~~~~~~ıGi}rftJ~I 
uıa kağıcfıııın lh·ııizli Ziraat haııka~ıııd:ı nınlıasip Cr. · ~ 

mal oğlu Sami rıarıııuıla kim~P. olıaıadığıudaıı hihi lPh ~ •tte H K pi cas Açıldı 
ıi1t ı:eriye ı:•:virt1ii(i giiriil.ııii~ "' ı..ı.ıii(.ııııı ;ı:ııu·ıı iw ~ ÇI 8 n 8 1 1 
ı·a ına karar \'Hrih~rt~k mulı ıkt•ıut~ııin 28·6 935 gl'ırılt! ~ 
nwcinr. r3slla~·an Cuıııa giiııii ~aat s z,~ lıır:ıkıldığırı· ~ Eğer Romatizma, Siyatik, kara ciğer, Böbre~ kumları, 
dau o giiıı v•· aalla malıkf•ıııı·y·~ gı•luu•sı vPya lıir ve- ~ mesane taşları ağrılarıle muztaripseniz vakit geçmeden 
kil gön)'eı·uwsi uksi taktiı·de mulıakeuwrıirı gı~·alwn ~ Çifte han kaplıcasına koşunuz . . 
ı;öriilı•c1>ği ıısn 11111 14 ı v H nı ii ı ""ki P 111 "' l ıt ..ı ,. ri "" ı e • -

1 
~ Bir çok deri hastalıklarına, muanrıi t ekz.eman lara şifa oer ıf 

rikaıı ilfııı olunıır. ı~ÇiF'TE HAN KAPLICASINI' 
Zayi ~eha~etname 1 ~ SPdİ\'f~ ile gt'lt>n hir cok kiiLİİf'İİuılPr \'İİl'İİ\'t'r't~k dihuuiişlerılir. ller rıf. 

Tarsus Orıa nwklehinderı 933-934 cit~f'S ~P.11rsi11dt> ~ kadar fpıııuıu" kahili iıaİı cl~ğils~ d~ Sf'ıaPİerce · gt~h~ olıuanuş h:rt.ı ~aclırılarıu 
aldığım 108-208 numaralı ŞPhatfoluanıeıui gaip Pllinı. ~ ıs-20 ıYiirıliik lnuı\·odan soııı·a tıamilt~ kaldı~ları göriilıaıiistiiı·. 
Y e!IİSİ ni a lucağı nı da u hök uı ii kal uıad 1~1111 i I~ 11 Pdrri nı. ~ ~ · ... • 

~lersiıı 1\ışltt cacfdt•siudt• Tarsuslu ~ Çifte Han Kaplıcasının 
.\li oğlu )lulıanPıu ~ 

• le ~ Radyo aktifidesi dünyada mevcut bütün kaplıcalardatı 
iRFAN MUSA mG ~daha yüksektir . • 1 Çİf'TI: HJ\N 1(1'PLIC1'SIND1' . 
kolonyası l l@ E~lMhı i~tirahaı nıiikt!runa~ldir. Fururau, Bakkaliyesi, Gazinosu, Kasat>ı, 

~ Herhm·i vardır . 
Sıhlıal ve lPf'a vt•liııizi clainıa mulwfaza • ~ FİATLAR. lY.rUTEDİLDİR. . 

• ~.lnu·k iç.in lstikamel Eczaı!esi tarafuıdan (il ~ Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır . ~ 
• ımal t>clılr.u lrfarı Musa Kolonynsım kul- - ij~~~~-~~~-~~P 

laııuıız. • 
• 

1Jillll1J•a;1ea1e•t11• Yeni ~lersin Basnnevi - l\1ersin 

o 

bi 


