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

öldü 
liava telılil{esiı1i bilen Üyeler 

Yurdda 

Yarışı 

yardım 

başladı 

500 Tayyare daha alc-ıcağız :30 Milyon lira vere 
ee.,.ı·z M . . .. f -

6 • ersının 011 sa ' H a· •k b" k 
geçınesini bekliyourz uyu lr ayıp 
" Başbakan ismet lııönnnnn 1ıa. Moskova elçimiz 
..,:;:rurnu ve basın kumltayla· ı Vasıf Çinar ~Hdü 
d·u en yet kel ve en açık bir Moskova 2 ( A. A. ) Tür-
bı e Hava tehlikesi karsısında kiye biiyiik Elçisi Vasıf Çınar 
n:u~duğumumuzu söy.leınesi 1 sabahleyin 8,40 da kıremlin 
bir ~ne yurdun her yöniinde saray hastanesinde kısa bir 

areket başladı. hnstalık neticesi ölmüştür. 
li Yurdumuzu her hangi bir Moskova 2 ( A. A. ) Mer-
i;\1a tehlikesinden korumak kez icra komitesi bııskaııı Ka-
3() rı ~Tayyare daha nlacnğız. lenin Vasıf Çınarın nİumü ha-
<lu ~ılyon Lira vereceğiz yur- berini alınca Tiirkiye Cumhur 
t orumanm ne demek oJdu- reisıi Atatürke bir baş sağı tel-
k:rıu bilen Türk ulusu başba- grafı çekmiştir:. Halk komiser-
da~ın bu dileğini istediğinden leri kurumu haşkanı Molotofcla 
Ye ~ Qabuk bir zaman içinde başbakan İsmet inönüne baş 

rıne getirecek . sağı telgrafı çekmiş ve Litvinof 
lam Acun karşısında Türkiye, Tilrkiye maslahatgüzarı Nu-
ille ot .lnönnnün karşısında da reddin Pınarı görerek Sovyet 
le/ hır yardım yarışma girdi- hükOmeti adıııtt baş sağında 

bulunmuştur. 

""ı Ôkonomik dunımu, İş hac- Moskova 2 ( A. A. ) -·- Vo-
··• ve roşilof lsınen f n<>nUne hir baş 
örıu geneJlik bakımııııda göz sağı telgrafı çekerek büyük El-
İMe nd~ .tutarak Mersinin bu çi Vasıf Çınarın ölümü milmı-
llıtıu bırınei plana geçeceğini sebetile duyduğu acılarını hil· 

Yor ve bekliyoruz. dirmiı:;lerdir. 

!~~rtdaş gün geoirn~eye gelmez 
.t"lava telılikesini bileı1 iiye.,ol 

41., . 
•ınde geniş calışma programı hazılandı 

Ü , 
ç gündenberi toplantılar yapılıyor, Hava 

kurumuna müracaatlar başladı. 

koı:~rk Hava kurumu Mersin 
ttırıu dare heyeti Cumartesi 
lf. 8e (kurum yapısında ilbay 
~ t rksunun başkanlığı altın-

;Planm1ştır. · 

l'C>t 0Plantıda Şarbay Milat 
~ti '~- lf. P. Vilayet idare hey
beveı- tkanı Doktor Mahmud 
llo~to' 1 Ka1.a heyeti başkanı 
~k r Abdullah Ersoy Halkevi 
ti a anı Mansur Bozdoğan , Par- · 
Q6r~rıeı kütibi Doktor Muhtar 1 

~'hi~"· Kültür direktörUmilz 
cı_,1 Camal Toker, Tecim o -
'-l'ttı~Şkanı Avııi hulıınmıış-

~llr:ıopıantıdn llavu kurumu 
1"'6 ltıyınc.la saym başbakan 
'lll•tt İrıönüntin açık bir dille 
,1tı1t1ar1 hava tehlikesi gö-
' muş ve Yurd sever· halkı
~lrı 

11 

Tehlikeyi bilen üye ,, 
lliası i c i n yapılması 

liizun gelen i ~ler lizeri n<le ka
rar alınmıştır. 

İlk olarak toplantıda bulu
nanlar üye yazılmışlar ve çalış
manın daha verimli olması için 
bir program yapılmasını onay -
lamışlardır. Pazar günü azad 
olmasına rağmen programı tes
bit için ayrılan kurum baskanı . 
ve idnre heyeti üyeleri topla-
narak etraflı bir program ha
zırlamışlardır. 

DUnde saat on yedide gene 
flhnyııı hnşkanhğmda toplanı. 
hll'nk program gö1.<len geçiril· 
miş vı• lrnbul edilmiştir. 

" Jl:.ı \' tı tehlikesini biJen 
üye ,, yazılmak için Hava ku
rumuna milracaatlar başlamış• 
tır. Bundan svnrn yazıJacak 

üyelerin ndlarını Yeni Mersin 
günU gUnUne yazacaktır . 

Habeşistana 
karşı 

-----
iki FaŞist Fırkası 

daha seferber 

Roma, 2 A.A - İstefani 
ajansı bildiriyor: 

Hapeşistanda kısmi Sefer 
berlik ilin edilmesi ilzerine 
İtalı\anın doğu Af eri kasında· 
ki Somürgelerini "müstemleke., 
her hangi bir saldırmağa, taar· 
ruza karşı savaşmak müdafaa 
için B. Musolini aknıla fırkasile 
yeniden iki faşist fırkasının se· 
ferber edilmesini diğer bir 
fırkanında kurulmasmı emret
miştir. Donanma için de şim
diye kadar bir çok subay ve 
asubay asker ve uzman mu
tabassısı ıilib altına çağmlmış 
ve 1930 [smıfıda silib altına 
alınmıştır. Seferberlik tam bir 
düzen içinde ve hadisesiz ola
rak yapılmaktadır. 

ihracat başladı 
Arpa isteği buğdaydan 

cok . 
Yeni yılın ihracatına baş· 

lanmıştır. Ru yıl arpanın alıcısı 
buğdaydan dnha çoktur. Bize 
verilen habere göre UretmenlP. 
tecim arasındaki mutavassıt
) arda bir nisbet içinde arpaya 
buğdayı karıştırmaya karar 
vermişlerdir. Mallarımızı kötü
leyen çirkinliğe meydan veril
meden ilgili olanların tedbir 
almasını dileyoruz . 

Orta Okulda 
Son Yoklamalar 

baŞhyor 

Orta okulda bir yolamah 
derslerin yoktamaları bitmiş 
ve dün öğretmenler toplantısı 

yapılarak yoklama gilnlerile 
sözlU yoklamaya~ girecekler ve 
yoklama günlerile Mümeyyiz
ler tesbit edilmiştir. Sözlü yok
lamalar ayın onunda başlaya
cak yirmisine kadar sürecektir. 

İki yoklamalı derslerin so
nucunu gösterir karneler yn
rın okurlara verilecektir. 

!)insel kılıklar 
1a Haziranda kalkacak 

~-.-..-

DUııl\il snyınıızda ılinsel 

kılıklnrıııdn lrnldırılnuısı için 
verilen ınUhl~t bitmek Uzredir. 
denilecek yerde bitmiştir şek
linde yazılmıştır. Dinsel kılık 
kanununun tatbikine 13 Ha-

ziranda geçileceğini açıklayarak 
yazdığıınızı düzeltiriz. 

5 ekiz yılhk Kültür Plançosu 
llk Okullar Sergisi Türenle acıldı , 

Kültür Direktörüıni.iz önemli bir söylev verdi 
Halk akın akın Sergiyi geziyorlar 

KUllllrdlr~ktörü Nahit Cemal Toker 
Her yıl sonunda ilk okullar 

salonunda ayrı ayrı açılan okul 
sergileri bu yıl hE'p bir arada 
olmak üzre akşam ticaret o
kulunda birleştirilmiş ve evvel · 
ki gün de biiyük türeme açıl· 
mııtır. 

Serginin hazırlanmasına gün· 
lerdenberi bllyUk özen verildiği 
gibi açılış türeoi de yerinde 
bir ilgi uyandırmıştır. 

Sergi kur•iı cumartesi 
günü bayraklar defne ve hurma 
dallarile ıüslenmişdi . Saat 
on altıya doğru davetliler gel
mc:ye başladılar. 

ilbay, şarbay. parti il ve 
ilce başkanları, halkevi başkanı 
askerlik şubesi başkam, jan 
darma kumandı defterdar da· 
ire müdürleri bir çok çocuk 

babaları ilk ve orta okullar 
müdür ve öğretmenleri davet
lilere ayrılan yerleri doldur
dular Saat on altıda halkevi 
bandosunun çaldığı istiklal 
marşile türene başlandı. Bunu 
müteakip 200 ilk okul okuru 
cumuriyet marşını söyledi. yine 
okurlar davetlilerin isteğine 

halkevi marşını söylediler. Bun
dan sonra kültür direktörümüz 
Nahit Cemal :TokEr içelin se
kiz yıllık kültür plançosunu 
çizen ve serginin açılışında gll
dülen amacı anlatan önemli bir 
söylev verdiler. Ve ilbaydan 
serginin açılmasını rica ederek 
sözlerini bitirdiler. [ Kültür 
direktörümüzün İçel kültür duru-

munu rakamlara konuşturarak 

anlatan bu önemli söylevinin 
ana hatlarını yarın ·yazacağız). 

ilbay kapuyu açtılar. İçelin 
bu ilk toplu okul sergisi tekniğe 
eklenen öğretmen görüşüyle 

çok göz çekici bir durum al -
mıştır. Davetliler büyü bir tak · 
dir duyguları içinde sergiyi 
gezdiler. 

Bundan sonra dışarıda ha
zırlanan büfede Dondurmalar 

ikram edildi. 

Sergiyi her gün akın akın 
yüzlerce halk gezmektedir. 

Yeni çıkan eski izerler 
Tarsus Gözkuledeki kazı ilerleyor 

Adana müze direktörü Kilikyn Kralı adına 
dikilen bir Taş meydana çıkardı . 

'f AHSUS ( Hususi) Tarsus 
Gözlii kulede yapıl~n kazı işi· 

ne devam edilmektedir. Kazım 
da hilkümet komiseri olan Mü· 
ze mildür:i Yalman Yalgın Tar· 
sustaki gözlü kule dışındaki 
eski izerleri de araşdırmakda 
dır. Evelki giin Abdulkadirin 
bahçesinde miladdan 135 Yıl 
sonra Peskapos tarafından Ki
likya Kralı Kayser Marko Öze
piyos adına dikilen bir taşı da 
meydana çıkarmıştır. 

Bu loş 5 Metre derinliğinde 
hir kuyudan ç1knrılmış hi r bn· 
~·ııl< Ton ağırlığımlıulır. Üze -
rinde Yunanca yazılı 18 sntır 
yazı vardır. Tarihlere göre Kral 
Marko Kilikyada tsa dinini 
neşreden en dindar bir kraldır. 
000 Yıldırı toprak pltında ka
lan bunun kitabesi bugün tek
rar meydana çıkarılmışdır. 

izmirde 
lJlus okullarından 

çıkanlar 
İzmir, 2 (A.A) - 1934 ve 

1935 ders yılı nlus okulları ve 
verımı hakkında hazırlanan 
bir rapora göre ilimizde devre 
sonu yoklamalarında (A) kurs
larından 4319 erkek 240 kadın 
ve B kurslarından 141 erkek 
46 kadın olmak üıre 4246 kişi 
belge almıılardır. 

izmirde 
Deniz Spor Yurdu 

tzmir, 2 [A.A) - . Deniz 
sporları yurdunun açılma türeni 
dün akşam kalabalık bir bal 
kın öoilnde yapılmıştır. Açılmn 

tUreoini bir gardenparti takip 
etmiştir . 



SAYFA 2: YENi MERSiN 4 HAZiRAN 1935 ALI 

Toroslarda 
Tahtacı Oymakları 

•• ,) Ynznn : 1'ıılııı Toros 

Bu olar ic:•·l'İ~i ndt~ l:ı lı 

t:H~ı O\' nıa klan ııı ıı mık el arı 
ı on,ooo v•~ «ç .. 1wni» ıe -
rın rnikdarı da 80,000 

~adaı·dır. 
• 1. .. . . . 1 
~~P,. ırı 11 rı ı vr rsıt t• sı , 

elrıografy:ı prof.,s(irlPr-irıdtw · 
(Ft·lix Lusdıaıı) l.ıuşau 45 
s tH 1t1 •~ \' \' •· J • \ 11 t a 1 ya lı a va -

lisindeki lahlacılar an•-
~111da uıu n ıu liddrl dol as -. 
nuş v~ hurılaı·a daiı.· f'•~

imli bir kiıah ela ~ıkar

mışıır. 

ıuızd:ı yiiz vıllarclan ht-H' İ . . 
yaşa.\:lrı oymaklcırırı soy . 
lanrıı :ıydmlatnıak Lir ha
kı111darı hars 111P.stıf Psirıde11 

ziy;ııft~ rtlPUl~PkPI UlflSP

ft>:.!idir dtı ... 

n11ırii11 hir co~ lah-:"'I • 

lac~ılar (('l'iirkuwm> olcluk-

lanııı sfi.' ı.~rlt>r. Bu rsa

sl'n vardı~uııız ııPLİcenirı .. 
ele~ hir haşlarıgıcıdır. 

Esasrn Auadoluda ha

lırıi rıwzluıbi saliklerirain 

:\yui profe. fidin 1 ~22 hir çoğıı ela Tiirkmernlir. 
Jılırıda Bedi ııdP irıtiş:ı r Bahailer k n·a mm da 
edPn e5eriude Anlal~ a 
lıavalisiıulP lulıtucı nııkda

rırıııı l. 1000] aileden \'eyu 

[f>uoo·ı niifustan ilrnrel 
huluııduğu kaydedilmek
leclir. [ l] 

llainıa .. u hasla rım . 
ve ormaıı iePrilerİ!ıİ vurd 

~ . 
ynparak t;alışaıı tahtacılar 

Tiir·ki)· ~rıirı f'fl glizPI yP-r-
1 t' r i u d t~ ~· aş il l'I a r .. 

'l\,ros tlağlaı·uuıı hir 
cok ormiı ula rırula lm ııhHa 
• 
ra. lanır .. Aııtah·ada daha 

~ 

ıopl u olarak y ,,şa y·;1 n ta h
ı acılar İct>lıle VP. Adarıa 
havalisiı;cle clt~ hiiyiik hir 1 

yPkfrn tutarlar .. Burıların 
:ıclı•dt~rı mikdarlal'I te~hil 

t!dilmiş clPğilcl i r. Siiy lene
<'~k rakkum 'i11~ de talt
miııi vn İrhH olacaktır. 

Numruu lıavalisiucle. 
Silifkt>dr, Tt•kir vp, Bu

ıa nL1ela ha lınsus iş ba 11-

ka 111111( işletmekltı olduğu 
ormaıılarda ve Giilek ııa 

laiyP~iuin çam alarn ve 
kabur gediği adlı kH) lt!
rinde \'t-rlesruis bir ~·azi · 

• il • 

) +ıllf'd i rler. 

Kozrırı dağlarında , 
Saim he)Iİ ve Fekedc ele 
huularla ilişiği bulunan 
la htacılJr me vcullur. 

TA llTACIJ,:\ IUN ll EN
ŞELEHİ . 

· İşlt- asıl miihim olan 
nokta budur ! 

Aurru araşırrmak ar:ı-

"' 
harıa llH l11lu11an ve car-. 
pışanlar liirk rİw11lerdi .. 

Ya \'llZ 40.000 ştty'iyi 

kf-!sliği za marı muhakkak 

k i h i r co k t ii r k na e 11 I eri n • 

dt~ kanıııı ~·ok ~·~re di>k~ 

nı iistti r. • 

Bugiirı ıliğP-r alevilt~

f'İ rı l ıt~ nı P. rt ı ii nı ii ıı e ~· a k 1111 

ilt! lalıl.acılarırı liiı·knıe•ıı 

oldukları uu~~ ıta:!:t çrkmış

lır. Bir kısım altı\'İl .. riu clt• 
~firiik oldukları ve hunla
rın da c·lu•mnıi vf'lsiz hir 
mikclar lııttııkları arıla~ 

şılnıaktaılır _ BizcP. giiu 
gilıi aydııı oları hu m~u

st-ltw hazı vahaıH~ı miiel-. . 
lifler ıarafıııtlan ~iiliirıc 

t • 

iddialarla hi<; hir zaman 
karu rlllaııwz. 

~liiPllif ( flaur~· Ha Vt!

li ıur.rn J llaııri tahtacıların 

•·s~i yafııııli kalrııtısı oldu 
ğuııu ilf~ri ~!iruu~kle ve 

errak sfüadiiren t:ıuir eclı-• 
len hu kavoıiu ,\lusul vi-

l:'yt'tincl~ VP. hali:\ lliuıL 

gtlş ha valisi nd~ hu l 11 rulu ~ 
hırırıı hilclirnu~kl~tlir·. r ı 1 

Bu iılclia \'Pl'Sizdir . 
(/link ii gt~rek yalıutlilt~r 

ve g•wekse lahtaeılar da 
mevcul arı'arıe ve ahlak 
oııların diğ~r oymakJarla 
karı~mamalarım inlac el -• 
miştir. Bu hususta lahla-
cılarıu eski taassubu her
kesce malumdur. 

(l •rnrk yurdu. Clld : No. 29~ 
(l) Profesör (Luşan) ın 1922 Sllleyman J.~ikri 

Berllnde çıkardığı kitabın adı \Kavın . ' 
- Sonıı var -ter, ırklar ve llsanJar)dır. 

Yurd içinde 
Hava T ehli~esini Bilenler Çoğahyor . 

İzmirliler bu önemli yard işine çok 
büyük önem veriyorlar. 

iz mir 1 [ .\ . A'J - -
Tiirk kuşuna kanal verPu 
.\la 1 ii rk ii n öz VP.rJi k \'Olu rı u . 
:u;aıı lsmel lııi>ııiiniiıı coş 
turarı duygularma herkPs 
carı k ulağııı i vermi~ı.i r. 

Şelırimizıle ele Türk 
hav~ kurumuna hava Ltılı 

li kesini hilerıler ii n~si 
\'azmak iciıı calısmalar .. . ~ . 
h:ıslamıslır. • • 

•~erıeral lliriğin baş-

ka ııl ığı ahında :~ llazi ra n 
da C. il. Partisi başkanı 

ile hiiliin dairelP.r hupı -
ruualc.u·ı lt>Cİm ve sağlık 

oda~arı baro ve işçiler 

birlikleri heyetleri ilba.\ ilk 
salonunda toplanlı)1 a ça. 
ğırılruışlır. 

hava tehlikt'sİui hilen iiye 
yazılan yurcldaşlarm sayı

sı lwr giin hiraı daha arl 
maktucf ır. 

ı\ ilk ara ' l r .\ .. \ 1 --
1 s ta ıı hol ıeci nılerindeu Bor 
la ~" rclPşler Tiirk ha va 
kurunıuua hin lira VP.l't>

rrk lıa \'a teltlikPsirıi hilen 
İİ\'P vazılıuı~lır. 

• r ' 

Aııkar·a , 1 f .\.;\ l 
Bt~vlt}l islasvonlarh1 le is . . 
lasyoıılard~t , kurumhrd~ 
calısanların hava tehlike-• 
sini hilen İİ)r. olarak )'ar
dım ecl~bilmelt~ri icin ko-• 
laylık giislerilmesi yolun-
daki müracaatları iiıeriue 

val ruz İ!;la~H onlarm vıllı k . . 
yiik~ulerini taksille ver. 

Şehrimiztlek i lıa va ku meleri esas 
rn um şu be~ine giderek 1 ıui~ti r . 

kabul eclil-

12inciResirnsergisi 
Ankarada Kültür Bakam Taraf mdan Açlldı. 

Bakan bir açık söylev verdi. Sergi ayın 
yirmi beşinde kapancak . 

Ankara , 2 (.\ .. \) - ' ~almauıı~ıır <la eseriui yiik . -
Giizel Sarıallar rt}siıu şu

besinin 12 inci resim SP.I' . 
1 

gisi d li n saat l l de sergi 
r. vi ııılr. rı;ı 1 ıııış ve açı 1 ına 1 

tfıreııind~ Tiirk Vt' va hancı 
~tıckiıı hir kalahal;k lıazır·I • 
hu 1nıını11şl11 i'. 

Kiihiir hakauı :\hidiıı 

Özmeıı bu münasehell•! 
aşağıdaki süylevi vermiş . 

l i,.: 

<,(iiiıel sanatlar hir
lii!irıin ı\rıkaracla acıı!rı ,....., • l:' 

sergi.lerinirı 12 iııcisini I 
açmakla uı:ıtlu y uru. Sergi 
göztlen grçirildi ~i zaman 
Türk ulusunun giizd sa
ua tlar a laıımda ki gt~I işim 

gilıt~ c;arpar. 
Memleketi mizıle la lıii 

giiıtıllikler çoktur. Hayal~ 
genişlik verecek hadiseler, 
kağırmanhklar pek çok 
gP-çmişlir. Tiirk çocuğu 

nun thıyğusu hunlara l(~r 
şı . kavraruşsız kalamazdı. 

sek d11ğt~f'!.;f'IUCUİZe SUU

uıaktaılır. 

Hiiyiik iinderimizin y() 
ntımesirıe ulusumuzun duy 
ğusu ndaki ine eliği kamu
nun giisterm~kle olduğu 

ilgiye giire arımız gillikçe 
clalıa yiik!lt'lt•cektir. 

Çağırıoıızın kabul e- ' 
derf~k sergimizi Wrleudir
miş olnıaııızılaıı ılolayı l~ . 

St•kkiiı· etlerim • 
B1111ıla rı sonra k ühiir 

hakam korcltdauın kt·~il 

uwsirıi kanıulav haskarıı . . 
.\hdiillwlık lt••rulatlan rt1ca 
(~tmiş ve s••r gi açılmı~lır. 

Biiyiik ve St1c;kiu kalaba 
lığın u~vkl·~ vn memnunİ
)'ell~ g.-ıtliği sergiye gii 
Zt~I sanallar f)irliğine h<.tğ 

lı "''ssauılar 129 eser gön 
derı•ıişlertl i r. >> 

ller bakımdan bir baş.•
rım olan lıu sergi ayın 25 
irıe kadar aeık. ~alacaktır. • 

Her Gün Beş Kelim ı 
14 ..-/ 

Dil kıl:H·uzu komi~~·o

ıu11ıuu ofüaclf':r<Jiiij listetl1911 
~ ~ 

okurlarımıza lı~r giin bf'· 

şer kelime suunyoruı · 
Listede cıkan tiz Tür~Ç8 

• 
kPli naP-leri n osmanhcaları 

· ıe lrnrıclırı sonra gazeteınız• 

k ullanılmı v:wakur. 

l - Tevazüıı - O*'uL· 
lik 

hirirıci sarllır. 

2 - -_· lliitevaziu - oerık 
derıgf>Şik 

Tevzin elruek - l)r.ıak' 
IPşli rnwk, cleıığ••şLiruıek 

Örnekler : 1 - 'fiir .. 
kiyenin clış tecimi denge .... 
şiktir. 

2 - Oerık bir bütçe 

esastır. 

:1 - Biilcerui1.i denklef 
tiri ııceye k:u.lar ne çek· 
liğimizi l>iz biliriz. 

;~ - ll u vaz~ue • o .. rıg" 
Önwk : .\rlada~ııu Jgll 

gesini kaybederek tliişlİI· 
4 - ~lerkezi sı~l~l ... 

Oengey 

Ürıır.k : Fransız ıtar-
. şiı•• lame11lt)Slt1H1 rı (leng~yı 

di ~· arı sağcladır. 

f> -· Taziy~L - Haşsal' 
lığı 

Tazh·et etmek - oaş· 
.. ı·ıe ... 

sağlamak, Başsağhğ oı 

ğintlt~ bulunmak, Raş!ilağ· 
lığı clilenu~k 

"ıfıfl Ürnekl~r : 1 -- Bu 
lıiikfımellt~r .Uaraşahn 6-
liimii iizerinP. Polouyay• 
başsağlığı trlgra(ı çet.dl 

~ _ Siz~ , haşsıll~ 
clHt·rim. 

Orta Okul 
Sergisi. 

llP.r ders ~·ılı ~oıl}Al 

olduğu gi hi bu yıl da 
• 

okul sergi~i aym b~ 
glinii ~çılacak ve o 
~iirıiine kHclar acık . . 
nacak lir . 

~ 

l 
li 
•ı 
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1 l A N 
Çekoslovakyadaki 

Almanlar 
11 1111aı1istana 

S.\Yf~.\ 3 

Mersin 1 
~-

~la rıeP~l PJ' ( ;a rİ\ P rı ~a . . . 
ıetesi yttzıyor : 

Gt•çt~n Paz;ıı· gliııli \~e
koslovakya'cla J:ıpılan lıir 
oy ver·rued~ .\Jıu:ırı azlık
ları arasında \'<1 t - nazi -
lilt~u fH.tıiliğ;, do:'ru uir 
"Kiliru bulurıduğuııu gi>s · 
l~ruıiştir. 

llu t•ğilinı, ç .. k hiikı't
•hetirıin tllkusuuu eksiJtt~ 
%k dPğil, olsa olsa, Al
'11a1aıa,. :.ızlık paf'lisiuin 
hütiiu lıiitiirı anlanmasıııa 
\' 1 
• 0 açacak lH'. 

Hurıuıı seLehi ~udur: 
~ 

Öııcel .. ri Aluıa11 sıya -
~as • ıııın rıe olduuu aeıkca ' 1 :, • • 
:~ı aşılmış df'ğilcfi. Halbu-
1 '• hu giin im siyttsa, Hit 
~r l«ırafrodarı a11latıln11s v • 
e ııaziliğin hiiviik bir 

i\lr•ıarıya kurup .. d1sar11la 
~al· • 

itrı t\luıarılan da hir 
~ .. (h·· 
~· J a lop la nıağı amaç e-

l ~fldiği :J11Jaşılr111ştır. Bü. 
'•ıı .ı • 

\JIŞarı \'e Almarıya\·a Yak .. w .. 

. 
1 

111 ulkelerd .. ki Aluıan 
ijı ı ~la,. · ı · ı. - . .. d ı, ııazı ıııgrn g1111 · 

eu "fı k 1 J. - . . n.. o rıe · u v vet ene ı~ı ru 
~Or ' 
~ 191f!ktt~ v .. llitlere bir 
Uttar·ıcı 0fizİİ İIH bakmak 

t.•dır 0 

l.. 
01111

1:11·111 \'at _ rıazi l i k-
r.ıı • 
~eb •ıtı~iliğe di>ıırııt!lt .. rirıe 

"P de hu olHhilir . 

4/Qreşal Pilsudski· 
nin kalbi 

44"••"«H 

~a Varşova - özd hir 
ki'~~rıla ~lart~şal pilsotf~-
. ıı il k. l l . , , . ' ' lıtil . CJ ~ı ı rıo ya ge-

111 • 1'llışlir . le i~leri haka
ı e l . . ., 

l(; nr cok !'•~ueraller "eııd • ~ 
~ı e h<tzrr· bulunmak 

ere v·ı 
t uuya gfllmişler,lir 

n~ı 
lorı VeıJtlı• sara vrnda dok 

iJ • 1 • 
lıi,. 1~ :ırı v~ tiir~eilerdt'rt 
ıluı k 01uisyou .llarf-'şalıu 
Cıı 11 ;ıı·ı., ilt~ yakın :ı \' lt!Sİ ,,, . .; 

ili,. , r haşkarıı, Bi..tşhakan 
lok .. k . 

~e " ) ' il sek ışyarlar 
" 

0~··~ il ~ıı ı · ~ r:ı tır hazır olcl 11-

~i :ı ıahıe i~lartışttlirı kalhi-
(ı).t•I 

lııl' Sakl:ığ.ı ~OJUIUŞ-

1 hir· . 
~~n 111 cı kuıu, Cu ıııur 
lı.. arııııı . 1 .. ·ı .. 
ij l'Je 11 1U il l f' il 1 t~ fU U -

'.''Gşl 11 '11 iştir. Bu kutu, gü-
1~İı1, e~ ikirıci bir kulu 
1~ ..... 0ııulduiiu oi~,i hu 
1 r.ıı,, ~ o 
r.t"k 1 bP. lgf'Sİ i nıza ecl i · 
~iıı,. ~l!,~ııP. gii ııı iiş k u ıu 

0uuıınuştur. 

-- ·--:.~---

Gönderilecek eşya 
faturaları Piyasası 1 

......... ........_. 
ı - Y uuauislaııa göuılt· · K.(;. K. ' s. 

rileıı p,ş~· a fctturaları orijı- Paurn~~ksprt>~ 

ıaalleri11i11 cıkalcılar11ııız İarıe • • 
tarHf111dan dooruttarı dou- Kapu malı 

~ l:ı 

f'U)' a aşağıda adresleri Kozacı parJaflı 

49 
47 

45 
44 

yazılı faturaları inceleme- ları~ çi~itli 
kom is you una, \' t~l'I i • 

l 'f> 
1-62,f> 

2 -- Fatuı·a Hrrarkl.-rirıin Susanı 

de gP.11e !'i>zii ~··cerı ko- Fasuln• 
'(,...: t • • • 

111isyo11Jara \'Prilnwk İİ't.e- Nohul 
re Yurıaıılı §.tiri lf'cim~r- \ft•rdm~~ 
ler·irw gHıulerilnwsi liizu- Kuş ·'· .-mı 
mu ilgililer~ bildirilir. Kum cları 

i\lirı:ı'claki komisyon ad C~llil 
• 

f'f'SI : .-\cı ~dUl'ılt4k İÇİ 
r., k r • oz se ~ • 

B 
7 

4 
6 50 

f> 
a 25 
6 75 

35 
38 25 Epilropi drrılau limo

loyion ıuetot.ikou )Jagarou 
- . \ ı. .. 11 es · 

liahvfl 100-99 

l 25 
16 

Kah11 » 
J>ir~'tlı~ki komiS\' Orı ati. .. 

rrsi : 
Nişaclır 

Ça~· 
Kala\· 

240-~ao 

. 190 Epitropi t'Jeırhu timo· 
Joyioo mrgarorı sidirodro
miku slatlımu -LP-piree-. 

na lıar 90 
Arpa :\naclol 3 

2-52,5 
JiJI 

14 50 Pirine ' . YENİ ADAM 
,, )'t.orli 

. . . ,Çavdar ~ 40 
Tt•f'lH)' f'CI lsmaıl llakkı KHme Şekı r •)o 1 .. •o K . 

• . Sandık &ı ~ ~Ira '.'t 
ıarafıruhuı ıılare edıl~n hu l 'ı ~3 Lira 

. • , • • .. .. t •> )) fü~ll~ ) -
Fıkır (ıazrlfl!lillll n 74 11 rıcu ı 

2
oK ~() . . I •> » » ç u va ı . •.J 

sansı çıktı . İcıntle hır J> - t \' ı · '> 2r. · · ,u (Jt a ,. ~r ı .. tJ 
cok l~lk i k ler sırasuula Is 1

1 · r')o • l,~ ·ı· o 
• .ıl fil fi .,zu 
nıail Hakk1111n lliııılistan'ın ~ l r · "' .,. 

50 , .~a , u rısa ı Z•H' ll rı ı . ... o 
Adlı \' azısı, Caıııi cocuk- 1 .k. · · ·>

3 · • ı » ı ı rwı "' lar İİZtH'irtt: bir Etlit. Nu- ı ~ı 
1 · ı• ısu· c arı 

rc•ltirı l\()se .\lihaloi!lu' nun 1 K 
1 

.. 
1 ._, ara uı tt>r 

N<1clir acllr vazısı Karika- 1• • 

a-32,5 

Hn-86 
- ' J rıe,· K~pttk 

liirl~r vanl11·. ıo kurwt ı 1 . 25 
· ı ncır 'O d~n l l 

-·------ Yular Cukuro 
Hö~etçi (czane , , ·A rı:utoı 

:! 37 ,5 
2-8 7 ,5 

Bu Akşam 
IJ .\ L K Ecza uesid i r. 

Konya Sergisi 
25 Haziran'da 

açılıyor 
25 il azi ra ıulaıı ıo 

Tt•muıuza kadar sii
rrc·•~k satışh SP-rgitlir. 

Ftıhrika ve ziyart~l· 
çil,~re \'flSaili nakliye 
iicrelltı ri rıtl r ıa ucuıl u k 
~· apılmıştır· . 

Zi \' :ı r•~I ci it• r anı i J ı. • 

1.:l n)aııda t>uı iik rn ruii 
Zf 1Si11i VH dtığf'rJi Türk 
i~JPrirıi de ziyaret et
miş olurlar. 

Müracaat mnhcılJi: 

[ 1 u. al ökorıomi \'e 
artırma kurumu Kon
ya kolu • 

~~~---~--~~ 

Borsa T alğraflan 
.. ,...., 
lstaııbul 

öO - 5-935 

Tiirk all11n11 93a 

islerlin 6'!2 - :10 

llola r 7 9 38 

Frauk ı 2 - 06 

Lir~L 9-6·4 

--------------------Y E N i M ER S iN 

Nüshası 5 kuruştur 

Abone) 

Şeraiti? 
Senelik 

Allı aylık 

Üç nylık 

Tiirkiyt 
için 

1200 Kr. 

000 

300 

Hariç 
için 

2000 Kr. 

1000 

500 

Bir a~·lık 100 yoktur 

Günü geçmiş sayılar 20 K. 

Alay Satın Alma 
Komisyonu Başkanlığından: 

J - As~t·ı·i11 dürt <t)lık ihti.\'acı i~iıı Tazt~ Fa~uly:ı , 
Taze KulJak Baıuva, Patlıcan l>omatis acık t~k-' . . 
~ihnte\'e konuldu . 

2 -Eksih;ue 19 -llaıi ra n- 935 saat t5 le .\~~flri kış · 
latladır . 

3 - Fazla izahat almak, miktarı, tahmin eılilen h~ -
deli mu vakkal teminatı üğrtHrnwk isteyenl~r Kış· 
l.ıcla Salın Alma koruiisyoıı11rulan tu~r gıirı iiğ
renebilirl.-.r . 

5 - istek lil.-rd~ ka rıu rıi ika ııı:·ıg:)lı \'flSİ kası hn lurı : ı • 
caktır· . 4 - -6 - s - 11 

lçel Tapu müdürlüğünden : 
ll el'~İ rı in nıa h :u u ti ive ma ha ilesi net•~ vaki tarafları 

şarkarı sahihi miilk ga.rlum larik şiıw•lt!o sahibi miilk 
c~nulıen sahibi mlilk ile nrnhılııl vt• )' İJH~ :ıarkarı la· 
riki lıas garhen tarik şiıu.tleu ve~ cenuherı sal1ihi miilk 
ile mahdut v~yine şarkarı t ·ırik lı .ıs ~.arhtln tarik _şi· 
mal~rı ve ceuuben ~ahihi ıu:ilk ilt> nıalt ı lnt n~ \ ıne 
şarkarı tarik has garhP.rı rarik ~imalt!fl ve eennhPn 
sahilJi ıulilk ile mahdut vp, ,· irıe şarkau sahihi mülk 
garheıı sahibi mülk şimalr.11 v•~ CP-nuhma sahibi miilk 
ile ma laılu t ve yine şarka ıı la ri k ga rhı~u şi malen Ct~ · 
nuherı sahihi mlilk il~ mahdut ahı l>ah ve yine şar
kan s·tlaihi mlilk garherı sahihi nıiilk şiuıaltm tarik 
cerıuhen sahihi uıiilk ile ıııalııfut ahı hap Cı!marı ıs 
hah cliikk:inırı iic lıis~P.tl~ bir lais.;P.si madam Engdi· 
rl~rı metrt'ık vt: Ziraat harıkasınc.ı. Kayserili Torun 
zaılt~ ha\' llr.lımedt~ s:atıl nııştı r. Tapuda ka ytlı olıua

dıumda;, ilan t:ırilıiııtlı'n ou gtin sonra mahallen kf'şif 
~ 1 .. 

v~ ı.alakik icin nwmur gfirulerilt•cP-ktir. Bu ~·er er ıçın 
memur gi)ıı~lerilP-CP.klir. Bıı y~rı.~r için tasarruf itlılia
suıdJ. hulurıanlar varsa r~smi <~vraki)· le dair~Je mu. 

racantları vp,~·a ke~if giiniiııde gitlt'< .... k memura aıı

latmaları ilaıı ol1.1ııur. 

Kiralık Ev ve Depo 
1\skPrlik şuht·si karşı~ıntla 7 Offalt hir ev ve 41\'· 

rıca hir tlflf>O kiralıktl11·. 

lsti\· eııl~l'İrı a\·111 •~vd .. Nuri oılah:ışıya mliracaat-. . 
1 2 - 5 art. 

Cifte Han Kaphcası Açlldı 
Eğer Romatizma, Siyatik, kara ci~er ve Böbrek kumları, 

Mesane taşları ağrılarına muzt::.ripseniz vakit geçirmeden ÇiFTE 

han kaplıcasına koşunuz . 

Bir çok deri tıaslalıklarına, ınuamil eklemalnr:ı şifa vt-rir 

Çifte harı kaplıcasına 

St•cliy•~ ile gelen hir •;ok kiiliiı·iimlt! I' )' İİ 
riiy<'rek clönmüşlt~rclir. 11 .. r ııt! katlar Ft~rıııeu 

~abili izalJ değilse ılP- St!rıderee g•!he olmamış 
haıı kaclmlarıra 15-20 giirılük harı~·odarı ~nura 

ha na i 1 H k a 1 c ilk 1 ara gfi r iil nı ii ş ı ii r . 

CIFTE llAN K .\PLIC.\~l~IN • 
~------~~----~~--

Radyo aktifidesi dünyada mevcut 
bütün kaplıcalardan daha yüksektir. 

CIFTE llAN KAPLICASIND.\ • 

Esbdbı i~tira hal nıii kemnıeltl i r. ( Furu rıu, 
Rakkaliytl.Sİ, Gazinosu, Kasahı, BPrheri \'Hrtlır 

FL\TL.\R ~ILTEDILOIH. 
TP-rP.n iicrPlltwi \arı yanyP. tPrılilfttlulır. 

1 - • to 



,.\YFA: 4 YENİ~IERSI~ 4 HA ZiltAN ı ~35 SA Lı 

T~OkiYE 

llRAL\T 
BANKASı 

Mersinimizde 
sıhhi bir ihtiyacı karŞlliyan bir müessese 

SOGUK HAVA DEPOSU 
SAHiBi - NiGDELi SELiM ŞE~ISi 

Polis JlildürUirJil Karşısnıda 

Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı lıt:J 
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. 

[il] llllllll~~~~~~ 
. . ı ••···········: 1 1 ı .: Yeni Mersin MatbaasıS • 
y::.. Doktor Neja(l Seyl1ı11ı ~--
in il • . t 

311' ~ Piyc3nğosu 
m Pek çok kişilerin yüzünü ~ 
m güldürmüştür • ~ 
~ On D_oKuzuncu Ter tip IKinci Kesi~e -~ 

11 Haziran 935 tarihindedir. ffi 

B ü y ü k i k r a n1 i y e W 

3~000 L~a~r . ffi 

fil ;~yrıca 15,ooo 12,ooo I oooe, lira~a ffl 
~amiy;;r ::.::·~:::::=:a~ 

HAliS EDiRN[ ve KAŞlR PEYNiRl[Ri 
l{ışhk peynirleriniz ic:in lıic.: düşünn1eyiniz 
f rnnin son terakkiyatı ii:-erine yııı~lı, temiz peynirler hazırlanmıştır 

mersin Souk /lava /)eposuna 
müracaat ediniz . 

17 Kilo safi hazırlanmış ve tuzlanmış. hali s 
Edirne peyuiri tanekesı ile beraber 4 liradır . 

Alındıktan sonra muhafazasıdu Souk Hava 

deposunda temin edilir . 
Evlerinizde uğraşmayınız ve yor~unluk çekmeyiniz . 

Kaşar Peynirleri 
Yağlı Balkan peynırleri ayarında Ş maraklı ka-

şar peynirlerimiz piyasaya çıkaralmışdır . 
Balya ile almak isteyenler depomuza mürucaat 

etmelidirler . 
Her halde çok fayda göreceklerdir . 

Mersin <\mık lıeva deposu sahihi Selim Şemsi 

1 1-f>O 

Kiralık Ev 
.Silif~t· v•· Soğuk sn <·:ulıt~IPı·iuirı hidt•şLigi clHrl 

~· ol ağzınıla , .•. Asri fıanııı kafşıs~ndaki kc~ŞP.d~ yedi 
odah \'P. lwr liirlii koııfüriı t•nıui hil' F., kiraltktır. Al-
n1a k isti y eultı r llP-l~d i ~·p )'~ 11 ıud a Si p :tlı i lica r~tha nP-~i -
ne miirAcaaL Nnwlt\ri . 5-5 · 

Yeni Mersin Basıınevi - Mersin 

U il mücellit haneıı ..,. 
•:• Kulak, Boğaz ve burun hastalıklaı ı .. ~. • • 

İ : F:skinıiş, parçalaıı- : 
MUTAHASSISI 

Hastalarını saat 15 den 9onra Yoğurt pazannda 

Diş Tabibi Bay Bahirin muayenehanesindeki hususi 

dairesinde kabul eder. 

•:• ı: nuş, for~nde kitapla- ı 
fJ + rmııı iş~ yaramaz tle-• .. ~. . . . .. . 
~ • ve atma yıuız. hırgurı ~• 
in !•"' .. ..... 
il ; • size l~zım olur. Kitap-! • ı . . . ..,. I • larınızı, 4(.,rıerleriuııı, S 

-~~c...... ~...j~• ı• miicelliılıanemiz~ l(ôu-. 
~~ c~ m • l . . • T ·;· ! • < eruuz. 4' 

~ Mutehassıs Doktor Jı : llt'r ııevl Liıap ve ı 
1ı fr 1: tlPflPrler Şlk, zarif ,..e. 

+ ASLAN Y AKUP + :: ıiıı v~ ku~laııışh ola- i 
+ 

ri\ • ra~ c~ııltmır. • 
lstanbul ve moskova üniversitele· • 1 • • 

rinden dip/amalı ve Almanya'da + .:••••••••••••• + tahsil etmiş Vilcidiye ve Cerrahi ,J, 11, Yurttaş ! 
t. nisaiye miJtehassıaı . r 
m.ı..Uı + u" lkenı· korumak ı'sti· ·; · Al>HES : Yoğurt pa'ları llastanr. ead,ltısi 
lı No. ı - il keneli evinde . yorsan Tayyare Cefflİ" 
'f TELEFON: 64 JJ 
-~~~E!+~~~E!+~~~~~~~~• yetine aza ol. _____., · 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 

1 

3-6-935 Perşembe günii. borsa satışları __./j 

l Maim cinsi Nereu~~İ~rnıu a:. G~ıKrAR~~\ a. ŞEI~ 

Nolıul J 90001 --4125 '1. mağ ıza lwıır 
· Arpa :~50000 2 1 o llazi ra ıı fofl 
~ohuL 15000 4 2f> }l. mağrıa hazır 

Buğıla ,. 4h000 ~) ,. . 
"" - :l •• ., 

' . 
Nohut :HlOOU 4 ;) 7 ,50 ., " 
Buğclay Yağ.g 5D5000 ı 70 Ce)' ha u Y. hazır . ıtl· 
Arpa 150000 ., l !) V. haıira u •111 

"" " 

• • • > 


