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1T muz Deniz Bayramı için Hazırllk Görülü yor. 
Bildiğimiz Şeyler -~ Hıı yıızımızdakl yeni kelimeler: 
nHk : Refah, Denge : Muvnıe

tıe, Sömtlrlllmck : istismar edil
~e~, Üretmen : Mtıstahsil, Geçim: 
M aışet, Dl\zey · Soviy(>, F.rkln : 

ü lııkil, Savn : luclia . 

d - Sizler tarım ve ilk ınad
e mr.mleketlerisiniz. Bize top

ik l\rUnleriniıi salneaksnuz. 
lldüstri) i .bizler ~ aparız. Arsı· 

u~~saı genlik dt!ngesi ancak 
böyle bir is böJUmii üstüne lrn
l'Ulabili r. • 

1 
Elden pazar lrnçırnnlnrın 

d9t8 deııberi söyledikleri bu-
ur. Fakat bu sözii hiç bir Av· 

ruPalı öteki Avrupalıya söyle
~e7 .. ÇUnkl\ her Avrupalı bilir 

1 toprak ilrUnJerinin satıcılığı 
Ve endüstri alıcılığı He geçin
~1.eğe kaUanmak demek. sömii
Ulnıeği kabul etmek demektir. 

Bir Avrupalı kendi yrığını 
Ve Yemişini de, makinesi gibi 
;atar: Yani 0111111 flrelmenine, 
llbrikahırdn çnlışan işçinin 
~rıdeliğini v<'ri r. Fnbrikada 
i ~Ya tarJada çalışan A Hupahlar 

11
:
1n )'UkRek bir gPçi ın düzeyi 

"rttı r. 

ş· Dava Avı upn dışında deği-
ır : Oraya endüstri malı, Av

~upıı işçisine i)i bir gündelik 
~~kapitalistlere iyi bir kazanç 
d ıslayan bir fiyat üstünden gi-
er \1e t k ·~ ·· 1 · Çif • .omn~ı opra ·..,urun e~ı, 

~ Çılerın bögnz tol'"lugu üzerrn 
erı satın almır. 

ltı Avrupa dışında bir tarım 
li~lll~eketi ni n genel bir gen
Yok dUzeyi elde etmesine imkfın 
ki ~.ur. Bu memleketlerde bel
beık'.r ~nç yerli zengiıı türer; 

~lllU 1 bır iki şehir konak ve 
Ve he~erJe, bir iki deniz kıyısı 
tıı dag tepesi köşklerle dona· 
ti;· Fakat halk ayağma nasır 
fi() fllekten ve sırtına koyun 
~stu la.lunmaktaıı kurtulamaz. 
tl\ Yle bı r memleket erkin oln-
aı B·· l rn . O) e bir memlekete Al-

le:tıya top, Fransa uçak, fngil
~ e 1orpito vermezse, o namus 
rc~nu da ödeyemez. 

hçıRır tnemlekPlin hüti.in ihti
~e11;.r~nı kendi fabriknlnrıııda 
)Okt 1 ışlemesi gibi bir savaımz 
~el' Ur. Tabiiğ imkiimnzlıklarla 
let ~ hesapsız gi rişmelerle dev 
tqk aınesini ve halk kf'scsini 
~n etı11eğe dn liizuın ) oktur. 
tol> C&k biı· memleket !.endi 
t~ak Urlinlerini değerlendi
l'rıek:· kendi çlfçisıni zencileş· 
ihu en knrtarnrak ve bnşlırn 
ııutaç1?rın1 karşılıyncak kadar 
~ strı, ve bir hnrp 1..amanın-
itıe~rdu rihazını durmaksızın 
)t~~Cek kadar harp endüstrisi 
~~leak . Yükilmil altındadır. 
~llr bır memleket, ondan 
"%ı~ arsıulusal siyasa ve eko

dengesi düşüntilürken, 

Fransanın finansel durumu 
Hüküınrt alınan kararları aybaşında taptayacak 

İşlarlar Sayısı Azaltılıyor. Böylece 
5 Milyar Frank Tasarruf Edilecek. 

fran ız Ba, hnkrını Laval 

PAHIS; - (A.A) Kapital 
gazetesinin yazdığımı göre, 
hükumet yasa hükmündeki ka· 
rarnaıneleri 1 Temmuzden iti· 
baren tnplnmak (tntbik etmek) 
Q.iyetindedh·. 

Ahntteak tedbirler arasında 

lucekti r. Erti kten (meslekten) 
yetişme nskerlel'e ''erilen (mu- · 
hnrip) paraları da kesilerek, 
böylece l milyar 500 milyon 
frank elde edilecektir. 

İkinci derecedeki demir 
yolları işletilmiyecek ve demir 
yollar işyarlarının sayısı azal
tılacaktır. Böylece de 2 milyar 
frank elde ediJmiş olacaktır. 

Hükfimet işynrlarımn sayı· 
sı gitgide eksiltilecek, bir ta
kım ödek (tazminat), ıkramiye, 
fazla çalışma karşılığı adiyle 

verilen paralar kesilecek, bazı 
ödevler kdldırılacnktır. Bu da 
hazineye 1 Milyar frank kazan 
dıracnktır. 

Sosyal sigorta işlerine ye
niden dUzen. verilerek, bura
ôan da 55'rmilyon arthrıla· 
caktır. 

şunlar vardır: Blltün bunların yekQnu 5 
Bir takım aylıklar a1..alh- Milyar Franktan nrtık tutula-

lacak yahut ki bUsbutün kesi- ı caktır . 

Aı1kara'cla 

At koşulnnnın sonun
cusu yapıldı 

ANKARA, 17 (A.A) - An
kara ilk bahar at koşularının 
sonuncusu bUyUk kalabalık ö
niinde yapılınışhr. Başbakan ile 
diğer bakanlar da koşu nlamn· 
da bulunmuşlardır . 

Yerli Arıkan lngiliz tayla· 
rına mahsus 2400 metrelik 
Atatilrk koşusunu Ahmet ve 
Fikret'in Tomru, Erol ve Do· 
ğan ismindeki üç tayı sıra ile 
kazanmışlar ve sahipleri 4825 
Lira ikramiyeyi aJmışJardır. 

Kız Enstitüsündeki 
Sergi 

ANKARA, 17 (A.A) Başba· 
kan ismet lnönU Kız EnstitU
sUndeki sergiyi gezmiş ve çok 
beğenmiştir. 

Fik ri Mutlu 

Sayın Saylavımız Fikri 
Mutlu yaz tatilini geçirmek 
üzere evvlki gUnkU trenle An
kara'dan şehrimize gelmişler

dir. Hoş geJdiniz deri1 .. 

Bulgar krah Deniz bayramı için hazırhklar 
Bir söylevle kupa 
maçlarını açtı. 

SOFYA. 17 (A.A)- Balkan 
kupası ayak topu maçlarımı 
başlanmıştır. Oyunları Kral bir 
söylevle açmıştır. 

Bulgarlar Yunanlıları2 5 
sayı ile yenmiştir. 

Kücük Anlaşnıa 
• 
KonferRnsı 

ANKARA. 17 (A.A) Küçük 
Anlaşma ekonomi konferansı 
bu gün Bükreş'te toplanmnkta· 
dır. 

A.JANSLAH KONFERANS! 
Ankara, l 7 (A.A)Dün Prag

da bağlaşık Ajnnslar konferan· 
sı toplanmıştlr. 

birlikte konuşulmak, birlikte 
karar verilmek, birlikte hare
ket edilmek için, bütan konfe
rnnslnra eşit haklarla gider. 
Artık k<\ndisine kUrsU artığı 

dersltır verilmez · Haki kat ko
nuşulur. 

üstnndeki halkı yedirecP.k 
toprak üretimi, Ustiindeki hal
kı giydirecek ve barındıracak 
endliqlri Uretimi ve üstundeki 
halka> z.1 mmn geldiği nde,bntUn 
savga kuvvetini kul1andıracak 

harp endüstrisi olmıyan mem· 
leketlerin talii He, sık sık, ku· 
mar masalarında oynanılır. 

F. R. Atay 

Limanda ve Halkevinae geniş hazırlıklar gö
rülüyor. Denizde büyük şenlik yapılacak 

Mersin Ll mımından :Bir Görnnns 
~ 

~ Temmuzd~ ~apılacak olnn rumlarım1zda şimdiden hazır· 
denız bayr~mı ıçın ulusal _k_u· . hklara başlanmıştır. 

Hava Kurumuna 500 Lira 
veren Karamancılar Tecimevi 

sahiplerinden Mehmet Ak 

Evvelki gUn Halkevinde 
genel toplantı yapılRrak bay
ram işi görUşUldUğU gibi Li· 
man Sosyetesinde de Liman 
Başkanının başkanlığında bir 
komisyon geniş hazırlıklar 
görmeklf1dir. 1 Temmuz gUnD 
vo gecesi denizde parlak şen· 
li kler yapılacaktır. 

Yurtdaı ! 
Hava Tehlikesini 
Bilen üye Ol . 

I-lalk ve Sı)or 
1\nkarada birleşik spor ku

rumlal'ı genel topluluğu tara
fından; yeni hi r \1nrhğa k:wuş
turulması istenilen, Anadolu 
gençliği spor teşkilatı hakkın

da etüt yapması için seyahate 

çıkarılan Antrenör Aleks Ah
rah~m Mersin \'e Tnrsus'n da 
uğradı. Beraberinde gezdirdiği 
öğretici Relanti bir spor pro
pngandası filmi ile yaptığı kon
feranslar halk üzerinde mühim 
bir aHlka uyandırdı. Vakıa sim . 
diye kadar her tarafta spor ku-
lüplerimiz vardı. Fakat bilgi
sizlik ve aralarındaki mütema
di derlikodıılar yUzilnden bun
lardan beklenen fayda yerine 
mazarratlar hftsıl oluyordu. 

Kalabalık şehirlerde vilcu
de getirilen milli Türk takım

larından da müsmer bir netice 
ahnamıyordu. Ulusal gençlik 
varhğı bnkımmdan bu hal affe-

dilmez bir kabahat ol~1yordn. 
Artık bu dedikodulara bir ni· 
hayet vermek için bilgi He 
kurulacak ve gençlik arasında
ki tesanüdü kuvvetlendirmek 
üzere bir elden idare ediJecek 
modern bir spor teşkilatı yapıl 
ması lazım geliyordu. Esasen 
bu gUnkU spor; mahdut bir ya
şa münhasır kalm1yor. Ve yal
nız birincilik peşinde koşul

maktan ziyade, sporda gaye 
(Beden terbiyesi) anlamına n
hmr ise, Uç aylık çocuklara 
tatbik edilen jimnastiklerden 
başlanılarak 50-60 yaşında bu· 
lunanlara kadar yapabiJecek
leri sporları gösterecek anato
mi, fizyoloji bilen teJri ve pra
tiği kuvvetli öğretmenler toı·a
fından ihya edilecek ve memur 
amele hi\tün halkın bedeni ka
biliyetlerini takviye edecek 
bir «Halk sporu» haline getiri
lecektir. 

Bu tasavvurun lrnvvedPn 
file çıkarılabilmesi için mem
leketin fırka teşkilatından is
tifade edilmelidir. Ayni zaman 
dn bu suretlearzu edilen birlik 
disiplini de temin edilmiş olur 
Mutahassıs Abrahamın Anado
lu seyahatindeki mUşahedele

ri ne atfen onlattıklnrına göre: 
Anadoluda halkın spora 

alftka göstermiyeceklerini zan 
~den bazı kimseJerin noktni 
nazarlarının hakikate tevafuk 
etmediğini biJAkis Anadoluhıla· 
nn spora lAkayt kalmad1ğın1 
gördllğtınn ve gezdiği yerlerde 
yaptığı mUl8habelerde tPmas
larda dalma bu hakikatin be .. 
Urdiğini söylemektedir . Bu 
meyanda Mersin, Tarsus ve 

« Sonu ikincide 



SAYFt\: 2 

Avusturyada 

Nazi propagandası. 

«Times» den 

Öz~I avtarm 4 hazi-.. 
ran 1935 tarihiyle Vi)·a-
nadan gönderdiği haber-
ı .. re göre lllkor «k&nunsuı 
muhaberat anlanıma ge
len illegale korrt>spondenz 
kelimelerinin ~kısaltılmış 

şeklidir.» Neşriyatuu çı

karanları araştırmak yo
hında yeniden bir çok 
tevkifler ~·apılnuştır. 

Bu göziip~k gazele 
iiç sayfasını tenkide has. 
relliği nnslaasuu bu sabah 
ecn~bi f'Jçilerr, gazetelr.re 
ve sair teşkillerP- po!ıila 

ile göınlermiştir. 

Anlaşılan böyle bir 
neşriyatı lPVZİ etmek için 
ikinci bir leşkilfttı hallı 

da hazır lnılunduruln-

vordn . 
• 

nu glin i "'licva h edi
lip biiylik bir çokluğun 

tevkif edildiği altını~ ka
dar şüpheli n rasında Fe
deral hakyeri şnb~baş

kanlarmdan doktor Oth. 

mar Luschar de ,·ar,hr. 

Ookıor Luschar, diğer 
iic de,·let meıuurh·le bir-. . 
likle isticvaba <;t-~kilmiş; 

bıı sorgu esnasında suç

suzluklaruu ishal ettikle
ri için dilrdli de özgiir 
bırak ı 1 m ışl ardır. 

Tevkir edilenler nra
smda Hamburger Nach .. 
richten gazetesinin Vi)·a
na ayları doktor Haus 
HarLnıayer de vardır. Dok 
tor llartmayer aynı za
manda, Viyanada Alman 
aylarlar sosyett>si b:tşka-

nadır . 

A~usturyada uzun 
seneler yaşamış olan bu 
zatH işlerini bitirir bilir
mez A vusturyadan çık

ması resmen bildirilmiş

tir. 

Gaıelelerjn y:ıztlıkla

rına. göre doktor HarLma· 
~'er. lhıdapeştede bulunan 
ve lllkor organizasyonu
nun başkam sanılan bir 
Alman gazetecisi ile te
mas ·etmekte imiş . 

YENl ~IERSIN 19 HAZiRAN l 935 ÇARŞAMB .\ 

Habeşistan işinde 
Almanya nısll ~ir durum ah yor 

Eskiden İtalya aleyhinde ateş püskürenler 
şimdi temkinli davranıyorlar 

Liirihle cıkau N. Zfı-• 
richer Zeitu rıg gazelesi-
ni 11 Bertin ayları şu dik. 
kale dtığer mahimalı ver
mektedir : 

«halyanm Afrikatla 
ve Fransanın iç işler kar 
şıhkları içinde uğraşmakla 
bulunmaları 've Hitlerin 
son ~öylevinin logihere-
4le iyi karşılanmış oluşu 

Almanyaya taarnıza gt>Ç

mek cesaretini vermiştir. 
lugiherede d~mirin sıcak 
iken diiviilnıesi istenmek 

tP,dir. 

Alman~· a ~ök yiizli 
paktı bakımından yaptığı 

teklifle gök yiizii paktma 
girece~ dPvlellP-r,len hiri 
taarrn1.a karşı bulunur 
ise ona; yardım etmek 
lehinde bulunmağa haz•r 
olmağı onaylamakla, si\'il 

ahali ye Jok u nulnıamasnu 
ve sa,·aş alanı JışmJa 
kalan .oturma evlerine 

~ 

bomba atılmayaca~ı tşin -
de teminat verilmesi11i 
istemektedir. 

Almanya gök yuzu 
kuvvetlerinin azaltılması
na prensip hakunmdan 
rrlzı olmakladar. 

Sir Cura Sa,·monun ., 

uun Londrada A varu ka-
maras11ula söyletliği ~öy
lev Berlirnl~ memnunla 
karşılan nu~lı r.)) 

Bu aylara göre hulya
.\ iman ya miinasebetlerin
tle tHizelme göriildiiğiind•~ 
Alman gazeteleri, daha 
diine kadar Habeşistan 

lehinde yaıı yazarken bu 
gfan hal) a - Habeşistan 

işi hakkmda çok temkinli 
bir dil kullanma~tatlırlar. 

======~-==-~===-=========== 

Irak duyumları 
Kral f aysahn mazın süsleniyor 

Asilere karşı hükumet kuvvet topluyor, 
Asurilerin nakli gecikecek 

Brğdauan yazılıyor : 

18ya n alanına hiik ti-

mel asker göndermekle· 

dir. llasrada bir hoşnut .. 

snzluk ve endişe \' ardır. 

Hükılmelin Cereupla 

kuvvetler biril\Lirdiği ve 

taraglar, toplarla yakmda 
umumi bir taarruza g~

çecPği beklennwkt~dir. 

lardan bir taş bile dfışii. 

rürse bütiin ş~y'ilerin is

yan edec~klerini bildir

mişlerdir. 

• Dönen bir söze gö
re , hiikıimt>l merhum 
kralın me1..ar1111 giimüşle 

siisley .-cek tir. 

Hu haber Irak la gii-

miiş piyasasmın yiikscı .. § Kiirl ftşiretleri lıii- . 
ktimel tarafdarı oh.lokla- mesıne sebebiyet ver. 

rını bildirmişlerdir. 

isyan sahasına bun
lardan kuvvet gönderil-

mesı memuldur. Slinni 

olan merkez hlikumetine 
şey'iler aleylıdardır. 

Şey'i reisleri halka 

bir beyanname dağıla

rak şay~t asker mukad-
des divarlardan ve bina-

miştir. 

• Surivetl~ isk:lnları ' .. 
kararlaşhrılan asurilerin 

nakıllari işinin gelet~ttk 

Eyhila kadar gecikectıği 

anlaşılmaktadır. 

Bu leahhiir, nakıl için 

l~zımgelen para \'e ve-

sahin hazırlamuuamasm. 

dan ileri gelmekledir. 

~s~~~~ •• :~.nsd~~~ · ~ Her Gün !;ş Kelim~ 
.\ naıia halk 1 hedenen spo
ra rl \'eri ş li lıultlu~\HHl hil· 
lhtssa kaydntmeme ısrar 
t•di\•ortlu. Huralarcla fı· . 
kt·k vt~ kudıuları uisbeleu 
oıun l>o) lu ~örJiiğiinü, 
asri beden ıerbiytısi için 
liizumu katlar olgun kuv
vetli ve al11sLi kt kabili )'~t. 
ltH·i lıai ·t viicullar bulun 
duğunu sfiylt·me~ted-ir. 

~lersin, Tarsus Adana 
coğrafi vaziyetle de spor 
nımtakası le lak l\i edilme
ğe sPı:uhr. ~tersinin tl~-
nizi Ta r~nsu n bol ırmak
la rı, Aılananm seyham 
y iiı.me, k ii rek, kayık v~
~a i re ~ihi sporlarının en· 
vaını topla~· ,~c~k tatbik 
~ah~sı olabilir. 

Diğt•r taraftan hn Ş•'
hirin p~k ~·akın mesafede 

· hnlunan Toro:; dağlart 
genç ihtiyar h~rkesi dağ 
sporlarına çekt\cek hau~\ 
karla mıntakalarmda yazan 
bile kayak sporları ~·apı 
labilecek kabiliyette dışar
dan hile merakla eelhede. 
eek ı.;r spor kaynağı ola -
hilir. 

Abraham, bu lıa\'ali 
kadar tenise karşı alaka 
gfi~Lert~n bir muhite lesa
diif P-luıetliğini söylemek-

uuuun gHnıltırdiği listeden 
okurla rrnırza hPr gii n h~ .. 
şer kelime su nuyoruı . 
Listede cıkan Hz Tiirkce . ~ 

kelimelerin osmanhcaları 
bundan sonra gazetemizde 
k nlla mi mı yaca kur. 

1 - - Vrcibe - Diiş~rge 

Örıwl\ : Tiirk hav:t 
kurumuna yardım ~lmrk 
başlıca d lişergeleri mizdell"' 
dir. 

2-- Tefrika - Bölen• 
Fen ilet on 

Örıu~k : Son romanı-
mazın gazett•de kac böleıu 
tuttuğunu söyler ,;,isiniı' 

:~ - Ttafrika [ nifak 
anlanunal - Ayırga 

Örn~k : Halk arasına 
a}·ırga sokan polilikacılar 
df'mok1 asinin asıl diişnıafl 
larıdır. 

4- Musibet - Sıuak 
Ürnek : Deprem en 

hiiyiik smatlardan biri
dir. 

b - 'raUitl - Benzet 
Taklid etmek - Ben .. 

zetlerıuak 
~1nkallit - Benzetci • 
Örneklt!r : L - Sanat ... 

ta benıfltçilik dPğil, üz
giinliik lazımdar. 

2- Para lıPuzetliyru 
lerira Ct'Zaları ağırdır. tetlir. nu gibi sporlar ii-

ırriıule bir an evvel hal. Not: Gazetemize gönde· · 
· l rilecek yazılarda bu keleme-

k ı n yoğrulması için ıca ) lerin Oımanlıcaları kullanılın•· 
eden techizal ve h~sisat.m mıını rica ederiz. 

,·iicuda getirilmesinde ge- = Abraham atietr~ 
cikilınemiş ols~ydı llilgili da Tlirk ~lilli takımı için 
bir öğretici bulunsaydı Talenti bulduğunu, 1, 7 S 
şinıdi)·e kadar bu sporlar boyunda, 105 sikl~linde 
lamamiyle inkişaf Plmiş olan hir polis ~emedin ı..o
hulunacaklı. nnn ~ısa bir ı.arnanda kor!i' 

~luhlrlif sporlar saha- ve gülle atmada Tiirk re-
larında Milli Tiirk takını- ~orunu \'iiksehebilrurk 
l :: rının teş~ili senelerden için bir tafinrn ihtiy:lcı kal 
beri lstanbul lıarir.ine çı- dığmı, bu gibi daha iiÇ 
kamamıştı. llalbuki Kala talebe ve hir lam.JarıuaY8 

halık şrhirlr.r ahalisiud~n lesatliif elliğini ~lt>rsin 1k11 

ziyad~, Aııatlolunun açık ve Tarsustan ilk gii!uıe 
·ok' 1. vasında y~şa,·an elli kadar atlet tuhnıe 
Sn lll hl • . . ta 
sporcu la,. yetişli rilmiş bu- ~alşla·rıkrnl ~ ıçm. aralar~~ıiık .. 
1 ... , Jı Aı adohı bu la- .. a ma ıgımı arzu ~ 
tin :'.';tl \ o ' a 1 . . . t ı · 1 1 ·· ermı ız rn r ec ıyor art •· 
kımlara birincilikler k:l· Rakilıleriyle dolu oh•" 
zanılırabilirtli. Hii~·iik şe- sporsah:ısıncla dfınyaşan•P 
hirlertle sporun, bedeni yonluğuna erişebilnat~~ 
inhitata karşı bir reaksi- h~r şeyden evvel böyle b~~ 
yon yapmas• diişiiniiliir, (~eciveve bağlıd•r. llt>f' h3 

ken laşralı1ar için bu da ı;u,;u biitün alem bir 
ta bia la bağla olarak ken- kiihiir hed~fi olarak aıılil"' 
dil iği nden hasıl olmakta- ,lığından olimpyatl galiP"' 
dır. ttir milletin en knv_. lerini candan alkışlaıuA~"' 
\'elli atletlerinin çıkarıl- tadarlar. 
ması için bundan başka ZIYA TOROÖLıJ 
care yoktur. - Sonu var -
1 

Çôll 
açı, 

ıııı 

l~r 
\'er 

Çöl 
lıu 
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KOrkunç Bir öl Om 
Dön Fr·a ıı ' ı z ııı M 1 ~ 11· 

Çöllerinde susuzluktan VP 

• • e ~ ~ a lı 1 a ,. fi <H' l tı u w HH' 

dıkları vakit hunlardan hi-

Mersin ı 

Piyasası
1 

--.. ......... . 
r i a rı n ~ ' ~ i flf' h i r n w k l u p K . (; . ~Çlıkt·• ·· ı t •· ·ı .. c1rı o ( \il\ f ' l'lfll \':ız · 

~ . K. S. 

ı~llŞtık. l)iiıı gt·lt·rı gazt'le-
.r huna dair ~n tafsihhi 

'e . "i 

f:!ÖHdermiş ve St'yahat11Hlen P:.uuu k ekspr~~ 
sevinçle hahsetmişli. Şoy- iane 

52 
50 
46 
44 

rıyorla r . 

Fraıısızlar oloıııohil ile 
eöı~ · ' ·
1 

' ncılacaklan zanwrı 

IP~yazıyordu : Kapu malı 

1 • 

" ı\ziz aımeciğim ! Ne Kozaca parl;ı~ı 
St')<.!ltal ! Bu bir harika· iane \~İ~icli 2 

1 
9 
7 
4 

7 
5 
a 
6 

u ~ohta gidişin tPhlik~li 
Olac· .... 

dır. Bu seyahatle rlde el· \erli • 75 
50 
50 
25 

l ilgı \'e ,· azgtıçıııelN·i 

d:lldil~riııe ~Ö) IPnilrniş ise 
Otı la r u lcl ı rma uı ışla ı·d ı r. 
Çt\l,te 64 dtırflc~ tıia sı -ı 

liğim bilgileri hiç bir ıa- ~usam 
maıı hatıruudan gN;irme- fasulycı 
nıiştim. Blitiin güçliikleri N!)hut 
\'Pnclik • 'lercim~~ öO 

50 
25 

eakı ıkta vollannı k~vhet • 
ıııj 1 • ·' 

şer·. Otoruohil hozu 1-
'llıış . k. . ,,, ' ı ışı va va olarak 
·'ll .. . . 
· · kt\' l.0 11'c'I l k ., • rarı a ma 

. 
Çar·şanıha giiuii Şellal 

islik anar ti ııtle Vadihalfa va 
" 

K 11~ )' euıi 

Kum darı 

Crll i~ 
,\cı t'•~k lrıt .. k ıeı 

' . 3fl 

'~l~ruisİer· 1 . ~ ••. 
, kı er.ser, :ığızları, hu · 
Utıl·ı ,. ı . 

r.decrğiz, anın ondan son- Toz şekP.r 
ra iyi yoll:lr bulacağız .. ,, ltahvP. 

Bu mektuhu yazHu ö· ~~im » 

yolla nacağız. Bir· çok giin 
daha ft-rıa ~·olları takip 

38 

7 f) 
50 
25 

ıoo 99 
l 25 d ( rı, ı\llla~larr karıla 

l)~lnı1.1ş olarak hulunnıus 
•trj · • 

diyenin hu ilk seyahati Nışadır 
<l;,ğildir. 1932 de g;ne Af- Ça)· 

Kala\· 

16 
240-230 " rıın rerı"i nıorcı rımş Olek. ~ . ' 

1 
1 hu müthis sıcak aJ-

ınıt k • 
rıkada muvarfakiyelli hir • 

ilah ar 
190 

90 
a-37 ,5 
2 75 

14 50 

a · npkurn kesilmişıi. g~zirıt. i yapımştır. 

"------------------------------
B l T 

~er&in Kadın ve Erkek 

Terziler Cemiyetinden: 

te iCeıuiyt~linıiziıı 16 - Vf-935 giirıleruflcinde ~nci dev· 
lnı,,tare lıey~tiıu! iiye sı•çimi için yaııılaıı ılavelle top· 
h i 0lnıadığııuları toplantı biirıiiıuleu ıs 1-(İin sonra
~~11;alH~l t'dt·n 2 Tf'mmuz 935 giiulenwciırn gelen Salı 
lG

11 
~.Saat 17 ."e hırakılarak o gün vt~ o saatle bii

~r·iıı llalkevimle hazır huluıımal;ırı hiliı olunur 

i l A H 
Okula Satın 

Alma komiıyonundan : 

~lı~~rsi ıı .laıııla rrııa Ok 11l11 ıı u ıı ihtiyacı ola ıı ve açık efl. -
liıoyey~ koıuılmuş olaıı 70000 kilo Ekrnek mikdarı 55000 

~ı~tli~· lrtdirilmiş ve v~rihm bedel layık hathl~ görül
'~ ~2~"ılt'n on gii!ı n;iitldetle ihalesi uzatılmış ve iha-
'h:lh ~~935 ~iinlt·mPcine rtıstlayan Cumartesi guıın 

~a~ıla ScaL oııda Okıılcla ıopLın:ıca~ komisyoııuncla 
lst .. k~aktır. ~111va~kal LPıninat ruiklan 350 liradır. 

1~~i ııa' 1 erin yııkartla y:nılı giirıclH koınis~·ona gelme
~lıııııır . 

I . . i l A H 
ıla~ıre Daü Alayı Satın Alma Komisyonundan : 

'ıl 1 '~ 1 ·ı 1 . 1) - 1 ~,, ~.. a uyc ag a a) ı \'e h~ğlı kıl'alarrn ihtiyacı 

~~ il Ort bin dok uı )' iiz .-ili ki 111 gaz yağı açı~ eksih · 

Arpa A ıaatlol 
,, yerli 

Pirinç 

!Çavdar 
Keame Şek, r 

• Sandıkta 

)) )) ec nt~ hi 
)) • )) çuvalı 

Buğday Y ~l'li 

., -

Limon loıu 1 O 

nO 

Sabunsafi zeytin Y. 25 50 
)) ikind 23 

.\lasır darı. 3-32,5 
Kara lliih~r 85-86 
ince Kepe~ ı 25 
incir ~O den l 1 
VnlafÇukuro 2-37,5 

\' Anadol 2-87,5 
~~-------·~~~--

N ö~ ıt ç i Eczane -· ,,. 
Bu Akıam · 

IJAl,K Bczan~iidir. 

r. E N I M E R S I N 
Nüshası 5 kuruştur 

Abon• ı Tflrkiyt Hır iç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 
Altı aylık 600 looo 

Üç aylık 300 500 

ı Bir a)•lık 1 oo yoktur 

Glbıll geçmit sayılar 20 K. 

~ 2~ l~al~lıiicle hağlaııacaLııl' . Yartdaı 
ijlı 11 \ l.k ·ıftıııe 22-6 935 Coıııaı ıc·si giiııii lslalıiyıı Onpara harcarken 

3 '~~Ha. lıimHmHJa yapılacaklır . bile kimin Cebine ~f· 
4, 1 alıplcr şartnumeyi komisyoııdan alacaktır. · tifini da,iin: 

~l lu ~uvakkaı ıeıııiıı~t miktarı yüz iiç lira doksan Milli iLtisaı v~ 
ruşıu r . 8- l 1-15-19 tasarruf cemiyeti 

i l l N 
Jandarma Okulu Satın 

Alma komis.;•onundan : 
THahlıihHin bitmesiuderı ötiirli llf.rsin .Jandarma 

Okulunun Ekmek ihtiyacı )'N•i mııkaw~IPuirı akdin~ 
kadar pazarhk suretiyle alınacaktır. Pazarhğa girmek 
isliyenlerin Okul satın alm:ı konıisvonuna hr.r oiin 

• l"' 

saat 14 de müracaatları ilan olurıur 

1 L A H 
Tarsus Belediye Baskanhğmdan : 
Hayvanla Çt,kilir, El ile işler hava tulumbası va· 

s~tasile .lağmıları lenıiıler tahminen «750» lira kiyme
tuıde lur adet lağun temizleme makinesi acık eksilt· 
111e ile 28 Haziran 935 giinii saat ıo da satı;ı almacak
tır. fsteklih~rin şartname iirneklerini bPlediyemiıden 
aramaları ilan olunur • J3- 16- 19 - 22 

Tarsus 
• 
ıcrı mamurluğun~an 

935/528 llevkii: 
Say k<;yii 

N. Tarihi 
13 K.sarıi 

320 

Cinsi 
fleklar 
~I: M2 

Tarlamrı 16 SP-hinule 12 

sehmine oğulları lleh· 
met f\li \'e Hasan ve ~lnstnfa 
\'e "fliise~·in ,.r, .\hnu~d \' f~ 

i'lehmecl ve 4 ~rhmine kız-

ı/47088 

Kıymeti 

2216 K. 

14 

15 

22 

)} 

ları Ze) nep ve A}şe \'e 
Fatma ve Elife SI~IRI 

)) )) )) 

)) )) 

Şarkau clP.re garhen sa
rı oğla11 tarlası şinrnlr.1ı 

keza CfHltl hen dere 
lıek tar ~I. ~12 

ı ,37895) 3264 K. 
SiNiRi 

Şcır·kan tarik garben Ul· 
rik am şimaleıı dere ce
nuberı hırsız ini . 
hektar ~I ~12 

ı .83860) 3264 K. 
SINIHI 

Şarkan clflre garlJen bu-
hur oğlu tarlası şirualen 
dere cenu ben dere . 
he k tar ~I. ~l 2 

Hazirarı :·U9 )) )} )) 3,ô7720) 4352 K. 
SiNiRi 

., arkan flekir ~luslafa 

garben sahihi senPt tarldsı 

şimalen dere CP.nu ben tarik 
ı\lacakh: Taş kuyu K. }Jnslafa O. Yusuf 
Borçlu:Oedeler Kli. kl>lc~ lla~an 0.)lehmetl veresP~İ 

Yol:nrıda hududu ve evsafı yazıll larlnlar açıl~ artır
maya konmuş olup şartname 26-6-935 tarihinden lllbaren 
daireml:de Jıer kes görebileceği gibi 25- 7·-936 tarihi
ne mıisadlf perşembe gıinü saat 11 de açık · Artırma ile satı· 
lacaktır . artırma bedeli m11/ıammerı klume//nln uıizde 
75 nl lmlmadığı takdirde son arlıramn leahlııidıi baki 
kalmak şarllle 10-8-93 5 larllılnc mıisad/f cumartesi 
gllnıi saat 1 1 <le dairemizde yap:lacak olan arllırma 

gayri menlwl en çok arltrana ihale edileceğinden lallplflrin 
muhammen /\ıymetlnln yıi:de '7,.:; nlsbetlndc pey akçası 

veya milli bir bankanm teminat mektubunu hamil bulun
maları lazımdır . 

2004 numaralı icra lflcls Jrnnwwnıın ı 26 ıncı 
maddesi dördıincü fılcrasma tevfikan hu gayri menkul üze
rinde lpotelcli alacaldılar ile diğer bir aldlrndaramn '"' 
irllfa hakla salılplerlnln bu haklarım ue lıususile faiz ur 
masar/fe dair olan iddialarım ilcin farlhincle11 11/baren 
yirmi gün içinde evrakı nuisbltelerlle bildirmeleri a /\sl 
tak-tllr-de Tapu slrlltnde sabit olmadıkça satış badeli pay
laımaıından mahrum kalacakları cihetle nlakadaranm lşbu 
madde fıkrasına göre hare/ret etmeleri ve daha fazla ,ma-

ltlrr«ıl almak lsleqenle~ln la_rsus i~tc! dait'esinc müracaatları 
lldn oliilıur. 



___ S_A_Y_F_A_: _4 __________ YENI MERSiN 19 HAZiRAN J93fl (.~ \hŞAllHA 

.. DARA 
6iRiKTiREN 
QA~T~t;Dt;R 

HAliS [OiRNE ve KA~ ~R PEYNiRLERi 
Kışlık peynirlerirıiz i~ in hi•; düşünnıoyiniz 
f ennin son terakkiyatı ii::erine ynğlı, ıemiı peynirler hazıtla nmıştır 

mersin Souk llava Deposuna 
müracaat ediniz . 

17 Kilo safi hazırlanmış ve tuzlanmış. bali11 
Edirne peyuir i tanekesı ile beraber 4 liradır . 

Almdıktan sonra m11hafazas1d11 Souk Hava 
deposunda temin edilir . 

Evleriniıdc uğraşmayını z ve }'orğ u nluk çekmeyirı i7. . 

Kaşar Peyrıirleri 
Yağlı Balkan peynırleri ayarında Ş maraklı ka· 

şar peynirlerimiz piyasaya çıkarılmışdır . 

Balya ile almnk isteyenler depomuza mürncaat 
etmelidirler . 

Her halde çok fayda göreceklerdir . 
Mersin - Souk heva deposu sahibi Selim Şemsi 

2 1-50 
. " . - ~ 

Mersinimizde 
sihht bir ihtiyacı karŞıliyan bir müessese 

SOGUK HAVA DEPOSU 
SAHiBi - NiGDELi SELiM ŞEMSi 

Polis lv.lüdü1·lüğü Karşıs1nda 

Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı 
mükemmel ve son sistemdir. 

Sıcaklarda gıda ınaddelerinin bozulmaınası için : 

Gıda maddeleri yapan ve Satanların ve Ailelerin 

dikl{at 11azarlarını çek<~riz 

Sıca~tan ~ozulmasm~an korktuğunuz ~er şeyinizi ~epomuza getiriniz . 

·=======~ 
SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civarındadır 1 ~ Piyanğosu 
~_ı .. r nevi Ecza.vi j

1 1~ p k k k • ·ı · ü ü ü e ço ışı erın y z n 
tıbhıyP, Yel'li ve A \'- !ıı güldürmüştür . 

;·:: ~:~ ,'.il .ii s 
1 a lız~ l'H lı hu- ~ on . Dokuzuncu Tertip o çüncü Keşi de 

•i:v: .. :U:r:t:t:a=Ş=! =ı• ı il BT:::u: 9i3: r ~~~~h!n::dir. 1 
50,000 Liradır . 111 

Ulkeni korumak isti · L JI 
~:;i~:na:a~~re Cemi- i 

11 
e:::::a::~::o,~=~:~:~ · ,.}J 

~~~~~~~~-~~~~~--~~~--!~ 

çifte han Kaphcası Açıldı 
~-~~- : 

• • • ~ " ~ ~ Eğer Romatizma, Siyatik, kara ciğer, Böbrek kumları, 

kolonyası 

1 T 1 M A O 1 M 1 l L 1 ~ a@ mesane taşları ağrılarıle muztaripıeniz vakit geçmeden 
· • ~ Çifte han kaplıcasına koşunuz . 

Türk Siğorla Anonim Şirketi 
1 

'!! 'ii B~r cok deri hastalıklarına, muantıit ekzemanlara şif d verit 

- ~anğin v~ ~a~liya~ siğortalarımzı ~ÇıF'TE HAN KAPLICASIN" 
ltımadı Mıllı şırketıne yaptırın1z · ~ ~ Se.liy•~ ile gel+>n hir çok kiiliiriiıult~r )1 İİl'ii~· ··n·k düurııiişlrrdir. 11 .. r ı•r. 

~lers iıı v ıı ııa,• ali .\cr.ııtı•l i ği • 1 ~ kadar Ft!ııııeıı kahili iz:ılı ıfı•ğilse ıle sr.ıwleı·ı~·~ gdw olrııarııış bazı k:rılrıılarıı• 
Ômer Vasfi. ~ ıe 15 -20 ııiiııliik haııyoılaıı soııra _ tı:ınıilı: kalılıklan göriılıııiişıiir . 

. 
5

_
30 

minırii k ,.a.ı.ıı·si No. ıs il ~ Çifte Han Kaphcasının 
-~~~' ~~1. ~ 1'~~~~ ' ,•"' -~ ~~ ~ Radyo aktifideıi dünyada mevcut bütün kaplıcalardotı 

l.RFAN MUSA l@ daha yüksektir . a (:i f'TI: lil A l(APLICASINDA 
EslMhı i s ıirahat mükemmeltlir. Loka11ıa Fururıu, Bakkalin·st, Gazirıosll• .. 

Kasahı, Berberi vardır . 

Sllılıal ve Lcra VHLİ u İ'!.İ da ima mu lıafaza • 

etmek icin l s t i k a nw ı E'1ı.a nes i tarafından • 
~ 

imal Ptiilen irfan ~lu ~a f{olonyn sıru kul-

FİATLAR. MUTEDİLDİR. . 

Tiren ücretleri yarı yarıya terızilatlulır • 

~~~~-~~-~~~~~mmenn~ . . 
IAmnız. 

Yeni Mersin Basıınevi - Mersin 

s 


