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Kamutay Şekeri ucuzlatan kanunu Onayladı. 
Hall< içiı1 .. Kamutayda konuşulan işler 

Bu yazıdaki yeni kelimeler : _ 
Kavrnııı : Mefhum, Egemenlik: 

liakimlyeı, Asığ: Menfaat, Kınav : 
J.'natıyet, Sonuç : Netice, Genlik : 
llefah, Erek : Maksat, Dnzey : 

Şekerin ucuzlaınası kanunu onaylandı 

Pulluk Atelyelerine Verilen Avanslar 
Öremsiz Yirmi Yı lda Alınacak. 

Seviye: }{npnslte : Kabiliyet. ~--------

ANKARA, 13 (A.A) Kamu-
b Bir halk lıUkOmetinin en tay dilnkil tophınhsmda gön-
Oyuk UJkusU halk için çalış- derilen kanun HlyihaJarını o· 

~llkhr. Biz halk de) ince bot Un nayhmıştır. 
llrk ulusunu anlarız. Yeni Bunlar arasında pulluk ka-

'r.arkiya'de soysal ve ekonomik nununa ek ve kristal sekerin 
hıç bir sııııf farkı tanınmadığı toptan satış fiyatının 25 ve 
ve gözetilmediği için, halk kesme şekerin 28 kuruşa indi-
~~vram1, bt!tun yurtdaşları ken· rilmesini gözeten kanmı IAyi· 

1
ne toplamıştır. Halktan kuv- haları da vardır. 

Vet alan ve ulusun kendi ege· Pulluk kanununn bağlı ek 
lrıenliğiıı<len doğan biı· hilkO· karıup Hlyihasına nazaran 10 
~elin halk için çalışması ka- uncu maddesine göre pulluk 
llr normal bir şey olamaz. atelyelerine verilen avanslar 

öremsiz olarak yirmi yıl içinde 
alınmak U1.ere taksitlere · bağ. 
)anmaktadır. 

Ancak bunun için verilmiş 
olan avaııslarm puJluk atelye· 
lerinin genişletilmesinde kul· 
lanılmış olması \'e sahiplerinin 
şimdiye kadar ve bundan sonra 
prim istemiyeceklerini yödem 
edinmeleri şart tutulmaktadır. 

TUrk - Yugoslav afyon an
laşması da tasdik ediJmiştir. · 

Kamutay yarın toplanacak· 
tır . 

et Fakat halk i~in çalışmanın -
~'her çalışma gibi kendine 

~öre bir tekniği. bir usulU var
ır. Bu teknikte, şaşmamak. bu 

~suıcte aldanmamak. glidülen 

Konya Ovası Kuraklıktan 
kavrululmaktadır . 

0defe çabuk varmak için ilk 
~rttır. Ilalkm da bu günkü \ e 

1 arınki, geçici ve devamlı as1ğ· 
karı vardır. Halk bilA çok kez 
r~lldi hakikiğ asığları ile gö
ll naştt!kileriııi kolay kolay 
gYırct edemez. Onun için dema
~0klara kapılarak aldanır. ve 
IQendine ciddiğ ve r.andnn hiz
ta et edenleri biraz geç- ve gUç 

~ 111
r. Bu bakımdan halkı da, 

\ı:tıdine yapılan hizmetin şek1i 
..ı usuıu Uzerinde sık sık aY-
"•n1 • 8lınak çok lüzumludur. 

Yağmur yok ekinleri öldüren bir yel esiyor 

Çifçi çok müşkül durumda. bir çok 
yerlerde otlar bile I<. urudu . 

KONYA (Ek.ekon) - GUn 
geçtikçe Konyanın tarım vazi
yeti kötiililğe yUz tutmaktadır. 
Eıli gilndenberi yağmur yağ-

madığı gibi ekinleri öldilren 
bir rilzgftrda devam ediyor. 

Ovada ve kıraçlarda ilk ba 
harhklardaıı hiç hayır kalma-
mıştır. Yalnız ovanın kı~hk e· 
kinleri ancak tohum ve yiye. 
ceklerini verebilecektir. 

Akşehir, Ilgın, Kadınhanı 

tarafları da oldukça zarar gör. 

Beyşehri göliinden verilen su 
verimli olmuştur. Bu knrnklık 

karşısında köylil ve çifci kendi 1 
korumunu ve hatta Ziraat Ban 
kasına olan borcunu nasıl ve· 
receğini düşünmektedir. 

Ovanın bir çok yerlerinde 
yağmursuzluktan otlar da ağu
lanmaktadır. 

Çok ekim ve iyi geliş şeh· 

ıll lier kınav, her gi rşit baş
~llllgıcında daima bir sıkıntı ile 
lla rşııaşır. Hele bunlar bi rnz da 
())~a Ve emek istiyen işlerden 
Şirı rsa, verimli sonuç gerçekle
~ ceye kadar üzüntü devam 
d11 er. Bununla b0 raber biraz muştur. 
lfŞU Çumra ve ovn köylerine 

1 rimiz tecimerlerinin köylüye 
açtığı kredileri yllkseltmiş,yar
dımları çoğaıtmıştı. Son kurak
hk vaziyeti çifçileri bundan da 
mahrum etmiştir. 

)il nrrıek, biraz beklemek bizi 
ti~Jall şeylerin faydaları üze
lieı e .8YdıııJatmak için yoter. 
'rf!Jıe 1 ~1er ötedeııberi halk için 
beıı!hgı say1lmoz izleri ile 
<le 1 

olan bir hükOmet h.ırafın-
~ Yapılıyorsa bunların biraz 
biri 

8~ sonra hem tek tek her 
faydrnııe, hem de biitün ulusa 
tQl>ha ve genlik getireceğine 

0: edi lernez . 
~"e~r Plan ve bir program ile 
titli .e~ eden bir hlikfimet gi
~iti ğ'. işleri başnrdığı gibi,ver
lırqi~özleri de tutar. HükOme· 
li~ ' Yurtda şu veya bu fab· 
t~~;Yı kurarken, en büyilk e
Rerıı· ~at.andaşın kazancını ve 
~a.~~ını sağlamaktır. Şimdiye 
~nr.:ı Yabancılar tarıtfından sö· 
~tı~ r:n.aş ~'1n bir ulusu i 1 k 
Cıtıd onların ekonomilt bağın
~r 6a.n kurtarmak gerekti. Bu 
~'lıll\>aştır ki, ilk günlerinde 
~-"-te~ek ve katlantı ister. 

ı r kere iç pazarlarımıza 

egemen olduktan sonra geniş

lik ve ucuzluk, ve hunların SO· 

nucu olarak ulusal geçim dii1.e
yimizde yilkselme yüz göster
meğe başlar. Çünkn halk için 
yapılan şeylerden her vakıt ve 
yalnız halkın faydalanması pek 
tabiiğ'di r. 

Hükftmeti miz hayatı ucuz· 
latmak ve biiyilk halk yJğınının 
alım kapasitesini artırmak yo
lundaki kararlarını birer bireı· 
gerçekleştirmektedir. Ekono
mik buhranın butlin uluslara 
ağır yUkler yüklemiş olduğu 

bir zamanda bizim bunhlrdan 
bir kısmını atabilmekl~imiz, 

hfikQmetimizin plftnh ve çok 
tedbirli çahşmasından ve ış!e

rinde h~r şeyden .önce halkın 
gerçek as1glarım göz önünde 
tutmasından ileri gelmektedir. 

Zeki M~sud ALSAN 

Hava Tehlikesini Bi· 
Jenler Kuruınuna 5000 

lira ~eren Ankarada 
Tecimen Vehbi 

Suriye teşkilatı nasıl Olacak 
Vezirler meclisi yeni projeyi inceliyor 

Şam'da Bir Çok Beyannameler ve Mazba
talar hazırlanarak yüksek katlara sunuldu 

13 tarihli Halep gazeteleri 
yazıyor: 

Vezirler Meclisi, dün öğle
den sonra hususi surette topla
narak yeni idari teşkifiH proje
siııi tetkik etmiştir. 

Bu toplantıda, proje baştan 
aşağı okunmuş, fakat bazı Ve· 
zirler muhalif bir vaziyet al
mışlardır. Hatu\ vezirlerden bi-

-. 
Büyük Elçiliği 

Moskova BUyUk Elçiliğine Tayin 
Edilen Zekai 

ANKARA, 12 (TAN)- Eski 
Sil Bakanı Zekainin Moskova 
BUyilk Elçiliğine tayini karar· 
]aşmıştır. 

Kontenjan 
Harici geti.rilecek 

EŞ ya 

ANKARA, Devlet büt-
çesiyle hususi ve millhak bilt
çeler tarafından dahilde teda
rik edilemadiğinden dolayı 

klering veya tevazfin esaslı bir 
nnlnşma ile bağlı olduğu ve 
iktisadi muvazene vaziyeti le
himi?.de bulunan bir memle
ketten getirilmesinde zaruret 
olan ve mer'i hükümlere göre 
serbesçe ithal edilemiyen veıa 
kontenjana Uibi bulunan eşya
nın siparişinden evvel mutlaka 
Ekonomi Bakanhğmd,.n izin 
alınmak ve bu eşya için men
şee ~öre serbes döviz verilmesi 
icap e~n ahvalde siparişten 
evvel MaJiye Bakanlığının mu
vafakati alınmak şartiyle itha· 
Jine milsaade ediJecektir . 

risinin istifa etmek arzusunu 
ileri silrdUğü söyleniyor . 

Bu haberJer karşısında fazla 
nikbin olanlar, yapılan proje· 
nin, sadece mutasarrıf ve va· 
lilerin seUihiyetlerini genişlet
meğe matuf dahili bir ıslahat 

mahiyetinde olduğunu ve orta· 
da Suriye \'ahdetini parçalıya
cak bir şey bulunmadığını iddia 
ediyorlar. 

Fakat siyasal mehafil , Ce· 
nevre'de Rober Dökenin -Adeti 
hilafında· Suriyede idarr, maır 
ve adli teşkiJfit yapıJacağmdan 
bahsetmesini göz önüne alarak 
bu iddialara kıymet vermi
yorlar. 

• «Vahdet» yazıyor: 
Ali Komiserin yapacağı ye

ni teşkilat hakkındaki şayialar 
tevali etmektedir . Bu arada 
Damat Ahnıet Nami ( Müttehit 
Suriye) emaretine getirileceği 
söyleniyor. 

Ôğrendiğimiw göre, Şam
da bir çok kimseler tarafından 
imzalanan mazbatalar Berut'a 
ve oradan da yüksek makamla· 
ra gönderilmiştir. 

Dün halk arasında dağıtılan 
bir takun beyannamelerde Su
riye ve diğer mıntakalar itti
hadı meselesinin tekarrUr et· 
tiği ve buna Damat Ahmet Na· 
minin riyaset edeceği ve leş· 
kilatın yakında Ali Komiser ta· 
rafından iH\n olunacağı yazıl

maktadır. 

Esl{i Kral 
Gel ;rse İşi Düzeltiriın 

Diyor . 

A'fİNA, 13 (A.A) - Yunan 
' gazeteleri eski kral Jorj'un bir 

mektubunu yazıyorlar. 
Kral bu mektubunda çağı

rıldığı zaman Yunanistnna bil· 
ton partiJer arasında tarafsız 

bir yergiç olarak dön mi} e ha
zır olduğunu bildirmektedir. 

Türk Hava Kurumu 

Mersin 1 da re H ef eti 
Toplantısı 

TOrk Hava Kurumu Mersin 
kolu idare heyeti dün kurum 
binasında toplanmış ve 934 yıli 
plftncosunu tetkik ile yeni yıl 

biltçesini hazırJamı9tır 
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Piı11)011 
Hastasıyım. 

Bagdatta Asiler Basın Birliği j Her Gün !~' Kelim~ 
• z . . 

Asiler Suk El Cuik'da Vaziyete Hakim 
Öğlı· yr.ınPğindPıı .:;on ' 

r·a kahvP ilıtiyaeı \taş gii~ Jrak tayyareleri kahremanlık yapmrş, silah 
LPrtli. DoJaşıım, Zi~ a P.=ışa ve cepbane taşıyan otomobil yakalandı. 
gaziııo •Hlct yaııladını . ~f'r 

de bira~ evvelki çatlı pallı 
şaklı, şnklu ziya paşa rıe

f't"ıtlP. hugiin~ii ~f·ssiz ziya 
paşa. 

Bağtlatıfan hilıliril,li- İ 
ğiıw göre asilm· hala Suk 
~ı cuikıla ,aziyt'tt~ hakim 
huluunıaktatlırlar. Buımn: 

Kim iııauırtlı iı i bir SP,lwpl .. ri nnhtrtlır : 
gf111 bu ~oc.ı gaziııoıta iıı ı - Asilf'r su sedle
san la\'la pulu ş~kır·tıs111· rini açmışlaı· h:ı surtı\le 
tlan az11if takırıtısıucian kiiçiik göllt~ri, hata~lık-
rahatsız olmadan kalıvP.- lan taşırarak k,ır·a as~e. 
sini İÇt>Ct~k ga't.f'ttısiııi otu rınw ilerlenwsiıw eng~l 
yacak, sahildP piifiir pii- 1 olmuşlarılır. 
fiir serirılt~yrcrk mr?P-r 1 2- Hiikiımrl, suç-
h11 da olurnın~ , ve nıtP - ' suz olaıılara bir zarar \'er 

kim ol~hı<la · meuu~k icin tayyarelerin 
Kalavenıi indire sın 

clire iclim 1.ehnim bulan-
• 

• 
Suk P-1 Ciuk ~r.hriui lJom-
bartluuan Plnıesiue izin 

~mr~dilmiş~ir. ·Bu surNle 
orada bulunan Asiler, ha~ 
riclt~ ihtilattan menedile-. 
rek valruı bırakılmış ola-.. 
c.ıklarcl11" 

Asiler•~ ~ilah ve c!~p
hane taşıyan biiytik bir 
otomobil yakalanmışlar. 

Bu oromobili11 KiivPyl l.1-

ruf1111la11 kaçıp gP-hliği zan 
rıetlilh·or. .. 

-======================-

Kort 
idman Yurdu Tenis 

Kortu Yapılacak. 

Birliğin teşekkiiliJne 
ait beyanname hiikıi .. 

mete verildi. 

Aıı~ara , [ A.A j -
Biriııci Ba~rn K uruhayı 
larafuıdan 1'örk Basan 
Kurumunu temsil etmek 
iizere sHçilmiş olan heyet, 
Tiirk Basan Birliğinin 

tt~şekkiiliine ail heyanna
nam~yi hlikiımet.e ,·tırmiş 

ve başkauhga Ankara say 
lavı Falih Alayı, a8baş

kaulığa Giresou saylavı 

Tank u~u. gP-nel s~kre

terliğe Kütahya saylavı 

Naşit Uluğu, muhasebe
ciliğine de Nureddin Ar· 
tanu secmiştir. 

. Y eı;i idar~ heyf\Lİ bii· 

Dit k lla \'07.11 komisyo· 
" ' t· •. 1· teJt!U rıurıun gonnflrt !gı ıs · 

okurlarımız~ her gün he, 

ŞP,r kelime sunuyoruz · 
Listede cıkı1n itz Tiirkçt, 

• 
kelimelerin osmanhcalarl 

. . f6 
bundı11 sonra g~zetemız• 

k ıı l la.ıaıl nıı )·aca k lır . 

ı - R~fah - G~nlik 

Örn~k : Biıinı da•.-a· 

nuz sınıf değil, halk gen· 

liğitlir. 

2- Islah tılmPk - Ye# 
rilmok, 2- Arıt.mak 

Eski kitaplartla «sns ' 

mak, söylemekten yeğ' 
•lir;~ gibi sözelri halırıar

'sınıı. \' rğrt~lmek keliuıe ... 

sinin kökli işle bu «Y*'ğ' 
unutan kulaklarım ağrıma. 
elan diiş~şsiz, düheş:;iz 

\'t•rnuınıişlir. Cicek bahctlsinin ço. 
• • • 

Bunuııla heraher Irak cuk kurumu tarafmdan 

tlin yaz ç~lışacak, Türk 
Basın Kurı~nıunuu nizam . 

dir. 
uamesini ve leş~ilAlıru .. 

8 
k ti 

Ornt!lder : l - u gazetçmi ok u<lu m. 

Uir arkadaşım da be
nim gibi kalı\'PSİllİ içti. 

- · Akşama katlar· hu . 
r:ııla bom hoş otunılma'.l 

~ulk şöyle Ynrda karlar 
gidPIİIU ıiPc\İ. 

Riı·az ~onra idman 
Yurdurıuu kapısından İÇP

ri gil'i~· orduk , içr.rclt>n 

La v ,. a r d P. I' i ~ P h r i u c i va -
,.,;,~ta takdtrP. d~ğ·~r kah-
rtınıanlıklar y~pnuş ''e 
~hiltH'İll hir kıSU\lllHl ihica 
t>lnıt·Bine ·t~hPp olmuştur. 

Biı· ıaı·aflarnlau tla 
bahri ku\'vet,rri, orman
IM·ın iciıHlr sazlar arka-

• 
illa saklaııuıış oları Asi-

lPre te~il'li lıir lıarektıtle 
genç H~ ŞP.rı kaltkahalar hulunmuşıur. 
taşıyordu. T~şa 11 gölcii k ler ve 

~1erdi \'frnlerden salona 

haıırlıyacaklır. VI' 
satılması iizerine kortsuz rumu yeğrilmek, onu . 

kalan yurll n_eı~di~·e~·~ Mersinhavateh kıp ~·enisini yapmaku11• 

müracaatla ~alulde t•skı • • • • I tlaha ıordur. 
ya~lı~ sinem~ yerini .'.ste-. hkeSlnl bilen eri 2 __ Yıllardanberi biz .. 

mışll. Bel~dıye encum~nı d d d• deki al cinsiyetini arıtuıa' 
,·urdun hu dilrğini mu- yar ım evam e ıyor. 
., . 1• • • ğa çahşıyoruz. 
vafık hularak sınema ~·P.- iiye ııtesın~yazıyoru~ · . y,,~ 
t'İ nd~n ,. u rJu n istifade :l l ..;lah, \Slahal .. 

• 
PlmesinP. i·ı.in vermiştir. 

Dün tfl11is lH~,·eti krş-. 
f 111 i ya pnuş Vf\ ~·akrncla 

kortun inşaswa başlaua

caklll'. 

Lira 
140 

36 

Niyazi 
Ylirtıgir 

Ramazan 
rıtı nı, 2 - Arıtım 

Ön.ekler : 1-· 'fan .. 
7.imat Avrupa ~orkusuyle 

Liman iuhisar ~ir· baş vurulmuş bir y.,ğri-
hata~lı~lann sarılması 

cıkınca büvfık hir nıaSH- =============== . . ====-=~ 
rım f'trafuula halkala11n11ş . 

keti şrf pu vanlörti tim harekeli idi ; bir ,ıe• 
Sflzai rim değildi. 

kalabalıkla karşılaştık ilf'rll 
de ayni şrkiltl~ bir masa
nın hoş11uht da upk 1 öy ı~ . 
lrnlahahk vardı· 

Buular lıer halde hiı· 
şeyle uwşğuldular. Acolrn! 
kain eleı\ien kalkan oyun 
huralara mı sinmişti. 

Çok fena. denwğe 

vakıl kalmadan arkudaş11u. 
. - Ba~ gödiyormusun 

piaıpon o~ nuyodar . Ne 
zevk 1 i oyun, ~ak 111 basil 
zannelıne hir ' i~· arıs ~·ap 

an kaoter için kahrsm 
dedi. 

lliı de masanın et ı·a-
fını cevirPrı halkaya gir-. . 
dik o .. hu ddtleu lalh bir 
ş~~·di dört rueiro tulunde 
bir masa lam orta yf'rin. 
de bir fıle yanda uir ha
kem Jiidiiğii çalrnca kar
şıhkh Mf~Çell iki rakip 0-

yuncu Pllı•rindeki kiiçiik. 
ra kf'llt~rl~ top.t vu rnrnğa 
haşlayorlar. 

'fop sağdan soldan lo 
kallaua ıokathrna o katlar 
terhİ\'t) ol muş ki masa-. 
darı dışarı ıHişmiiyor. 

Ni ha vrl lıirisi topu .. 
lrncırdı. HakP-miu tliidiiğfa 

• 
ötünce biilli.n s~~· ircil~r 

bir ağızıla n : 
_ Sıfar onbPŞ .. Di ~·~ 

söyleıııliler ne tuhaf 
- . Onlwş onlwş .. 

Onbrş otuz .. 
- Onbeş kırk 
Bir tlalıll top dışar·ıya 

kaçtı. 

- Sayı .. 
Yani birisi yenilmişti 

alkışlar kahkahalar. 
lkinei masalla da ayni 

hararetle oyun dP.\'am e. 
di,ortlu. Bu çok nPŞtıli 
«ı;ıasa tenisini» SP-yreder: 

ken sigara pak.etini açtım. 

Tam tell•Hıtiir~crğim sıra

da omuzumlı dokunan 
kır saçlı biı· gent; . 

--· Dostum Yurd sa 
lonlarrnda sigara içnrnk ' 
kahve içnwk yasaktır . 
Lulfen sömliirüu diyordu. 

Hu hav~dis bt-ıni oyun 
elan cok snvindirdi. 

• 
Biraz sonra serin ve 

temiz salonda : 
Kır saçh g~ııç spor. 

cu)·la yinpon nftl~ası 

şmda birinci siyausı 
pıyorduk. 

_ OnbPŞ oluz .. 

- Savı ... . 

ha. 
ya. 

işte hen şimdi pinpon 
hastasıyım. Bu sııor oyu
"" h.-nı işlihanu açtı hem 
sılaluıtum diiıellti, llöyle 
pinponu kim sevmez. 

B. K, 

36 

36 

24 

24 

24 

20 

20 

20 

Linıa11 inhisar şir-
2 - lsU\lu cin~i teres..,. keti pu vanlörü Hay 

• AL cinsihin yeğrelimi 
rı 

Liman inhisar şir· 4 · S~IMı bulmak ' 
keli pu vanlôrü Sa 
lih ölm~z 
Liman inhisar şir
keli puvanlörii A
tlil okan 
Liman inhisar sir-. 
k•,ti pu v~ıalörli s~-
lalaadtlin 
Liman inhisar şirke 
ti pu vaulörii Edip 
Liman inhisar şirke 
ti puvanLörü Şerif 
Liman juİıisar şirke 
li pu vantÖrü Faik 
Liman inhisar şir-

:r 

kPLi pu vautörü He-
k ir A~demir 
Liman inhisar şir

k oli pu vantörli Na 
ıım 

v~ğrim~k 

Sah\h - Y t-ğrim 

Önaekler : Diinyad3 

rkouomik tlurum, heuiil 

hiç bir ~·tığı·im b.-l.İt1Ai 1 

(alameti) göstermiyor. 
l' 5- S='iih • Yarar, ~ 

,·er· işli 

Örııt'.k ter : l -- oı• 
evi bu iş•~ yarar buluaıı~ 

''orum. .. 
• 2 - Bu evi oturmul8 

~l verişli bulmuyor~lll· 

Not : Gazetemize g&od" 
rilecek yaı•larda bu kelelll" 
lerin Oımanlıcaları kullaoıl-" 
m11Dı rica ederiz . 

lı 

\ 

l 
d 

l· 

ıı 
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Aln1aı1lar 
Vmumi harpte kaç 
hişi kaybettiler ? 

YE H 1 A DAM Mersin i i l A H 
76 ırıc• sayısı (} 1 ~· 11 • p ·ıyasası ' lsliMye Oaü ·Atayi Saim Alma Komisjonundan' Jci rıdt· ~ ilt>r, l"uıail ll:ı ~ kı; . 

l;ir Kültür Otn·letiuin ilk 1--lslHhiye Dağ ala.\ ı \~ hağli kıt'al3rm ihtiyacı 
"' ---- - • · •••· ... ..._. olan dört bin dokuz yiiz elli kilo gaz yuğı açık eksil t· 

1 
.\ lnHtrıltıı·111 lJnı11 uıi işi. E. P. Hdl llitJ.,r di- K (' K S 

ı S · 1
• • • me ile teahhlide bağlanaca~lır • arpte kavlwıtiklt-ırirwdaiı vorki. Cami 'i\'dSa acunu n.o l 

tı • .. • Pam11~P.k!-1pr~~ vt:.t 2-Rksihnıe 22-6 :. 935 Cumartesi gliuü slahiye n Uog"" ru ve \'esi~ tila ra A<liJ Badur' DJ uıe A lig- laı•e 50 
d R ı d • Salın Alma binasında yapılacaktır . as~rıan hir İslalislik CI· lıiPrİ. ess~uı ar llP. i~·or-
L • r G k Kapu malı 46 3 Talipler şartnameyi komisyondan alacak ur. arJluııstır. Bu istaıistiile . ~·o rlttr, ':.ıl.ıdeı. iilte _in,. d k 

• " K ı ı ık ı ı Kozat·ı parla~ı 44 ·4-lluvakkat temin~l miktarı yiiz iiç lira o ·san ~re 1914 ı 1 "-1 a a )a ı ll\'atrosu. smaJ 
, ) I llU a n maU)<f f · • · l fan~ c.•iğitfİ 2 beş kuruştur . 8-11-15 -19 ef"rl, ı · k l... 11akkı, ctımaı\·at. NurN-

' " er ı ."1ap wı zamau . .,· •. ı 
·' l"I il 1 1 Q \ ' ~rli • fiS uıil .. f J tıu, lı c ı ne< ır ı i5 

50 il yorı 1111 usu var« ı . K ,: ru~ . 
a ı · ı) .. 1 1 . · ı 20 ·:J 

,,,~:· nı 
1111 il ( t1 l i il c (' 13 1111 - ~~""!!!!!!!!!!!!'!'!!!""!!!!!!·~·~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 

\ -= Fasul~a 
~~il 400 uiu HSkPI' si lflh Açık Teşekkür Nohul 
lıua :.ılıramışlı. Bl.11lar111 ~---------

011 ·ı . Mercimek 
nıı \ 'On lw~ viiz Liııi Böhreklerinulen ağır 

~~Phey~ göm:ltıı·ıİtli. Buıı- surF-Lde Jaastalarıduu ve Kuş ~·eıuı 
ittılau öle, ı, , , .. Hl't'thııwu , Kum cları 

J itlüm clöşeklt~rirw düştlüm ., 1 ·ı esir olaular ~ıkarıltrsa , Çe 11 " 
6 • Bu lwlde ~flndilf-'riue mii· Acı çekirtl~k ı-;.ı 3720oo kişi k~lmış olur . 
l 13 ~lil~·on 400 l.Jin as
b~rdeıı bir nıil)OU 936 

111 
897 si harp oıt•ytla11111 

da ~ • 
Olınfişliir. Buıılun da 

Şıı s 1 ı · ı · . ~ uı·et e a~' ıra u ırız : 

r:ıcanl t-ltiğiuı şehrimiz 

Ookıorlarwda11 Dahiliye 
miitt--laassısı .\luhiddin ve 

ÜfH~raıör Şaharı çok sa -

uatkaran~ bir amPIİ\t:Hla . 
hir HölH'Pğirui almak su-

Toz şekP.r 
(\ahVfl 

Kalın » 
~işadır 

Cav . .. 
Kala\' . 

l .ar-a ~ - kPl'İ J,900,876; dP-
ıııc· rNİIP- hayatrn11 kurtardılar Bahar 
• 1 34,836; nılish1 uılekr. 
~ ı aeııdilt~riue ac.ık olarak ArJl3 \natlol 

9 

7 
4 

7 
5 

f)t} 

25 
öO 
50 
25 

75 
35 50 
38 25 
ıoo 99 

l 25 
16 

240 ·230 
190 

90 
ii-37 ,b '-eı·i (kı.ıraları ·a\' mıya- .. _, · 

,..,ı) . lf>Şf'k k lirii \'aıi(e bilirim. uerı·ı '> 75 1 

... hi 11 a ~keı·. " ·' ' ... 
Hal l k. ] I Turan Lokantası ıabibi Pirine 14 50 

lı ıu 1 870 871 mu· ı AltnH'l llamtfi ' · ·> ij"~l • Ça vtla r - f>O lı · 1 •·s i ııdt1 .\lıııaular 45600 2 3 ' ' 
ışi ı. -.. lleamı şeıc ı , 2<' 1 ·ır·ı •o K 1\3\İwlınişlt>rdir ki -- . . . Sandıkta ~ c -1' • 

Mersin Hukuk Hakimliğinden : 
llersiuiu Nusr·atiye malrnllt-siıul~ oturan Nasuh k ı

zı Bahire tarafuulan kocası gene o malaallellen Kıbrıs· 
il Ahru•~l oğlu Ali aleylıine açllan hoşaunıa da\'asının 
yapıluıa~la olan duruşmasmıla : Oa va olu narı Ali na .. 
mına ı ı 6 935 Sah günü saat 9 için ilfınen yapılan 
davet üzerine mahkemeye g~lmemiş ve larafındaıı bir 
vekil dahi göndermemiş olduğıınılan muhakemenin 
gıyabında )'apalmasına ve giyap karar111111 da ( yeri 
lı~lli olmamasından na~i ) keııctisine gtrne ilarıerı leh· 
liğine ve •luruşmaurn 5-7·935 Cuma glirıii saat B P. hı· 
rakılma~rna karar veri!nıiş olduğundan, bdli olan ~iin 
\'e saalla bizzat mahkemt·ye gelmediği veya hir avu · 
kat tarafından lemsil tı.dilnıetliği \'e yapılan muamele 
ye be~ gli11 İ';İncle itiraz elnwcliği takdirde lıfıtii11 va
ki~ ları kabul etmiş sayılHcağı gihi hiı· dahd mahke· 
urn~·~ kahul olunma,\'ac.-ğı \'e hetk"11ulaki muhakeme
niu gi~·abt·n nrtictıltındirilP-c~ği hukuk usulu ıııuhake· 
uu~leri Ka. ruuı 401 \fe 402 \'e diğer maddt'leri mnci
hince tehllğ makamına kaim olmak iizre ilan olunur. 

Lıı tuı· . • U . S lıll~ 94 kışı ecler. Attışh )) » .,cnehi 23 Lira 
l k ar ıuuıııl L avaşıa .1•11 .. 

1 
k. · 

.. hir 1 l . J k. k Si a 1 a o eıı 3ô0 ışıy~ )) • n çuvalı 20K. 60 1 1 Tıpu mDdu·rıu·u·u·n"en ·, lı . ıııtı ı;ırc· PuP ı ay 1 L, • k . . "JAl I· 1. k" ÇB U 
edış k·.. . . . · l\tlfŞI ~SiCi sıuıa ur 1- Buğcla\· v~rli 2 25 

\' .. tdliııatfaı dılr .. Nl ııı-.kı.~ıı 1 şi ölnıiişıiir. !oplar~n yapl Liıııoıı. ıozıı 'iO Yeni kö\•de ıarafları şarkaıı ıt ivarlı lıarnıan soka· 
uıu 131 e w mue 1 lıiiı o" lt"ı" ııı, lufeklerın ve ı _ . . . ·· 1 ·· · · 

F " " ı f y ·>~ 50 uı ve dirt~kli in uarhen topnl öıuer rnse\,fın \'eresesı .ı landrda1000 Som' k" 1•1 • t- d · ~auırasaızevun. "'" " " 
ll!;ı 14 " · ma uw 1 erırı )'ap ıgm an ! .k. ." 23 tarlası şimalen Hıdır tarlası \'P. c~viıli JJlllar cenulJen 
fır(ı·1 400o ~işi k.ıybrtmi~ · <lalıa çok fazladır . ,. 1 ıııcı ı ı il k · ı 

3_32,5. kara oğlau veresesi tar ası ve saıtt a ı tupu · taş ' e 
Öl ... . .. .. . IJ·,·st.·ılıkt·.·rı < .. •1°.r' 12300 , M.ısır tl:·ı·rı k 1 1 k l 1 · ~· • ' "• mahdul bir ıla• a ı w tar 2785 ıutı r~ tara ve ) uı~ lı 111 ·lllerın en lııı) nk lıır k işiııin 27000 i ıaıürl'dl'n ·Kara bııh.ır 85-86 kariyei nııızkörede şarkaıı tlır.,klı in garbeıı çakmaklık 

ılo' 
1 

lıaqı nıeyıl:ııııııthı 14,000 gripı .. rı; 11,ooo ii ıi- · lneı> Kep.ık . 1 25 j şiı•aaleu thanı· a hnzuiYu cP-nulurn ~1t•hnH·cl Ali tadası ' '.H gru ll · 1 - .. , .. l ı . • J " 

lii,. , aıı t ogruya 0 muş- fiislt~n, 80JO clizarıteriderı, ncir Odeu l 1 gocuk taş ile mahdutl 4595 IUtllf'P. ıarla .\IP.lanwı \lı-
~ıe;,1 Son raıla ~·ara 1" ~ııııla fi 35 ,ooo ~aza 1 arda ıı , 3,500 1 Y ıila f Çu k u ro 2 3 7 ,5 ııi fi eed ve lıa bası ııd an u lıdesi ne i ııti ka 1 eı 111~ k sura li le 
1918 t>r vardı · 1914 den ii de iııtilıartlaıı ölıııüştiir. ,, A nadol 2-87 ,5 senetsiz ıasarrufoııda ikt>ıı oğullaı;ı llulır rn Yusuf ve 
1~11 :ı 1 lına .kadar hastalık.- Esirlere g~li11et>, b.~ıı- -· • Alııııede ıııeyalır.de ve sur .. ıi g:ıyri resnıiyt>de sallığı 
ıı, .. , enJPr111 sayısı e\•elkı ların Sa\'ISI 99:i,OOO dur . Ni~ıtci (cu~e lapuda Lt·scili iP.İfl kö.v ilmilı-ıher·i.le miiracaal edil· 

'4 •ar ı. • • ı < " 
e"edPn dalw ctzdır. Buııların 122,000 i, yani mişlir. Tapu da kaydı olmadığından mahallen kPŞif 

t~l .
1111

di lJ1111ları aylara ı yiizıle on ildsi ölmiiştiir · Bu Akıam v~ tahkiki İP.İn memur. göıulerilecPğindf'u tasarruf 
sır._ istikamet Bczauesidir. " lı~r t~tltılim: Hiitiiu Eu coğu• Rus esir kamp idttiasıuda hulunanların re~mi e\lrakı mfö~IJilelerile 

lı~ ~· llliidıll'linee ölı·ıılPri ' larıı:a aillir . Hoııııınya ıarilıi il:\ııdaıı iliharfn on gün içintle daireye ıııiiraeaaı· 
~a a Pla ~ aca ~ ol n ı ·sa k :ı y- k :ı nı pi a rıntla öleıı ler de J ( H· I M ( R S 1 H eylemeleri veya k fŞİf gii n ii ıle gi ıleee k nıeııı ıı ra anla l • 

,
39,ooo; giiıule 1300; sa-, fazladır. nıalara ilitn olunur . 

Nüshası 5 kuruştur 
ı;ıı Tapu müdürlüöün~en : , 

tıı3 .. ~hıt1,,;; ~ö, iiııdt• tarafları şark an hurmuş Ali ve · Abone) Tlrklyr Hariç 
'= 1 " • ş "f için için ~li Ve larıa J garben taş şimalen taş mmuhen Dutmuş s::;ı: ı200 Kr. 2000 Kr. 

~dıa rflsesi tarla ı \'P. arı kafur ih~ malulud bir kı· A-o 
1000 q 9 Allı aylık uv 

~lıd'4 .190 ıuetre tarla Sarı cennetin cetl \'P. balıasmclan Üç aylık 
300 500 

~~ 1~8111e irııikal elmtık suretil~ bila srrwl lasarrufuu. Bir a)•lık ıoo yoktur 
~· en ~ . . . 1ıy~ıl .:>l3 rıw ırıdP nıPyauetlt1 VP surtılı ga)·rı res- Gonn ıeçmit sayılar 20 K. 
~ı'"d e Melınwd AJi oğullaf'I llıdır ve Yusuf \'e .\h 
~~l~ ~allığııulan tescili icin kö; ilmi hauerile miira-
ll.\ t:ıdil · · T • d 1 1 - 1 ı · ı . 111111. ıaıı~tır . apudH kay ı o ıwl( agm' an arı 11 
~ it 11 o . f 1 1 • k. . . ı'"ıııt 11 gıin sonra mahallPrı l<-"Şı v~ IH ı"ı ı ıçuı 
~~'ıı ~r gö.ııdPrıJı·cP ktir. Tasarruf iddiasında hulunan
~''ı .. ı e ıııı evrakı miisbitelr.rile daire,·e müracaat e\' .. ~". . . 
llll~ı~' ."flyalıut keşif gihıiindfl giclt·cek memura an-

1.trı ılau oluuur . 

Yartdaı .,. 
Onpara harcarken 

bile kimin cebin' wit· 
titini daıan : 

Milll i k lİSDl ve 
lasarruf ceniiyeti 

T ırzihanı~ı ~ahıacak i~i Bayan Aranıyor 
Enise Hay sal terzi ha nesinde Kadm ve Erkek iş · 

ı~riutle daim çalışabilecek iki Bayan aranıyor . 
Terzilikten anla)'UP anlamam3sı şart dt>ğildir. 1-l-

ı.-yenlerin m\iracaalları ı-3 

Zayi T ıstiknıma 
332 Yıhntla Mersin hladisiruleu aldığını tastikua

nwı;ıi zayi t>llinı. Y~nisini alacağın;darı f'S~isinin hfik
ruü olmadığı ihln olunur . 

Nusrttt.iye mahallesiude Hrme11f"kli 
At; oğlu Ratuui 
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l I Q fı. 41-· sihhf bir ıhtiyacı karŞıliyan bir mUessese 

ata:,BANJ<AS ı SOGUK HAVA DEPOSU 

.DARA 
BiRiKTiREN 
QA~T-G06Q 

SAHiBi - NiÖDELi SELiM ŞE~1Si 
Polis ;.lfüdürlüğii Karşun.nda 

Yeni kurulan muessesemizin bütün tesisatı 
mükemmel ve son sistemdir. 

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

dikkat ı1azarlarını çekeriz . 

ı Sıca~tan ~ozulmasmdan kor~tuğunuz her şeyinizi depomuza getiriniz. 
1 

rr-ilw~-=-=;;;;;;;-=--~~ ~~·----------iiiiiiiiiiiii--~~~~~~~~~~~ ~~ ~ ~~~~~~~~~~ 

·~========.!• 
SAGLIK. 

ECZA.NESİ 

mumımıtwMIWmimlBli Mersin Gümrük Civarındadır 1 . Piyanğosu 
1 Okİ< I' 1 ejad ey hun i ı~ı· ıı ı: ,-·i Eeza~i 1 I~ 

Kulak, Boğaz ve burun hastalıkla! ı ~ , 1alıhıy", Yerli ' 'r. Av- JI j rıı pa 111 ii s ı ;ı lız..r a il lıu • ın 
M UTAHASSISI 

Pek çok hişi/erin yüzünü 
gdldürmüş tür . 

On Dokuzuncu Tertip ikinci Keşide '"':'"' f tHHll' . nı 
Hastalarını saat 15 den sonra Yoğurt pazarında ı •i========•• 11 Haziran 935 tarihindedir. ~ 

Diş Tabibi Bay Babirin muayenehanesindeki hususi <• 
daireainde kabul eder in v·u· rtt a Ş ı B ü y ü k i k r a n1 i y e 

. ~ 8 KO fi l ffl 
•lm!iBMllBtmfmimrift~ • 30,000 Liradır . 111 

ffAliS [OiRNt ve KA~~R p[fNiRllRi Ülkeni korumak isti· ı:yrıca 1 S,ooo 12,ooo loooe, lira::Ad 
yorsan Tayyare Ceıni- l ramiyeler ve 20,000 lira mükafat. 

l{ışlık peynirleri ııiz için hi<; düşünnıeyiniz yetine aza ol. e=z:ıe:::3· ·-- 1 ___ 32=~3 
Fennin son terakkiyalı o~erine yağlı, temiz peynirler hazırlanmıştır 5&);.~.~~~.:?ı~~~~~~~,~~.~~~.~~~~~~~~~-~-

mersİn Souk /lava Deposuna ~utıtiltl~~ı:ııtıı:ııtJ~~llt.ll:ilJl:lltJ~llt.l::ltll 

müracaat ediniz. ~~ ç·ıfte Han Kaplıcası Açıldı 17 Kilo safi hazırlanmış ve tuzlanmış. halis ~ 

Edirne peyuiıi tanekesı ile beraber 4 liradır . 
Alındıktan sonra muhafazasıdn Souk Hava ~ 

; Eğer Romatizma, Siyatik, kara cifer, 86brek kumları, deposunda temin edilir . 
Evlerinizde u~raşmayınız ve yor~unluk r;ekmeyin iı. . 

Kaşar Peyrıirleri 
Yağlı Balkan peynırl eri ayarında Ş marakh ka· 

şar peynirlerimiz piyasaya çıkarılmışdır 

Balya ile almak isteyenler depomuza müracaat 
etmelidirler . 

Her halde çok fayda göreceklerdir . 
Mersin Souk hcvıı depO'iu sahıhı Se lırn Şemsi 

18-50 

~ mesane taşları ağrılarıle muztaripaeniz vakit geçmeden 
~ Çifte han kaplıcasına koşunu~ . . 
~ Bir çok deri hastalıklarına, muannit ekzemanlara şifa verıt 

aÇiP-TE HAN KAPLICASINA 
l rdJ Sı·ıli~P ilt> gı • lı · n bir· ~o~ ~i'ııi'ıri'ııulı•r ~· iirii~· Prt·~ ılllnnıiişltıt•,lir. ll~r 11•~ 
~ kaılar F~ıım•u ~ahili izalt dt'ğil~n clt• sı • ılf'lerc .. g~he olmamış lı : rı.ı kaılınlaruı l •5 20 giiııli'ık lıaııyoılaıı ~oııı' :ı lı :ı nıilc k:ılılıkları gönil111iişıiir. 

r•~~~ ~~~- B Çifte Han Kaphcasının 1 İ T İ M A O 1 M İ l L i 1 1 Radyo aktifidesi dünyada mevc~t bütün kaplıcalardatı 
~ 7 ~ daha yüksektir . 

Türk Siğorta Anonim Sirkeli ' a çif'Tl:.__.___~_N_l( __ 7"_P_~_._C_1'_Slrıt 01' . 
Yanğin ve Nakliyat siğortalarınızı ·~ ~ ~ E!'\bcthı i~tiralıat nıii~•·nım~lılir. Lokanıa Furuaıu, Bakkali~· esi, Gaziuo u, 

l · d ll,.. ·ıı · k · t ~ Kas~l>ı, Bel'heri vardır . tıma ı ır.11 i şır etıne yap ırınız • '!! ~ F .. ~ATLAR MUTEDİLDİR. . 
~l ersi rı ve H~u· ali Acentfll iği ~ · ·ı l .J .. ~ T.ir..en iicretleri yarı yarıya tenzı at ınır • 

Omer Vasfi ~~~!SJP.SXS>CSl';!.'l~:sx.tJXSltadlACS>ısJAIAASl~ 
w~~~~~-~~~~~~~ Gümrük ~ad<l~si No. 15 

Yeni Mersin Basimev1 - Mersin 


