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tehlike var: uçağa ancak uçakla karşı konabilir 
Ulusu Saran 
J/eyecan -----'fehlike var. . Bu tehlike 

lllata, cana, değil büliln kıy
l'lletıeriıı ilstünde duran yurda 
u.ıusaı varlıg"a clis gıcırd~tıy0r. 
liı • 
~nsn ufukları karord1kca, yir- ' 

~ltn?i yUz yıl Tekniği gelişip 
en ılerledikce her gün ve her 
~nıan tepemize doğru akıyor 
Orkunçluğu artıyor. 

1 . Başbakan en yetkel bir dil
e ln" ~ o~u kahremanına haş açık 
i illukJe on glln önce bunu 
ŞaretıecJi : 

"1' ı:ı" iirkiyenin Hava tehlike· 
,,~ne nıaruz olduğunu bilmeli -
.r1z ve .. ı ı· . soy eme ıyız ,, 

Old Bu açık söz her yürüyüşde 
cia ~ğu gibi tehlike karşısında 
bQ ı~anı bir noktada toplanan 
h YUk Türk ulusunu geleceğin 
h:r hangi bir külüJüğilne karşı 
içi va egemenliğini yaratması 
li n Seferber duruma getirdi. 
te~"~ . tehJikesiııi bilmek ve 
lıal~ırıni almak ulusal bir dava 

•ne geldi . 

'ru 1'anı nnlaınile ulus gucu 
lad:k i~nncile St3ferherlik baş
başı' Bır llaftn önce Ankarada 
ıs a~an hareketin heyecanı 
hııı Mıtyon\uk gitleyi elektrik 

Yla sardı. 
'l'ay ~aşbakanm istediği 500 
Ilı' )are 5 aya ulaşmadan te -

ırı edilecek. 

l'llr~arp belki uzak ve belkide 
dır ~Patlayacak kadar yakın· 
oıı.;r 8 kıntık veya uzaklığı ne 
~·sa olsun bugiinün vo gele
lırı~tı döğUşU top yalazmm lŞı
tıırı ~.deği) uçuk yıldırımları
terı ırden bire parlayan ve 
klll)e hu cahuklukln yakan, yı
lilQ~ bombaların ve gazların 
tıçllğ Yağmuru altında olacak, 
Yllrı 1111

11 gfügesine sığınmı
lirıd~lu.sıar tarihin çökOntule
l)Qrı •ııleyUb lrnlncaklardır. 
llırı ~a saldırışına yanık bağrı
hGıQ •~anını uç.an Türk ulusu 
~rut Ucaklnrında knn kokan, 
baı-1 kokan bir yurd üstünde 
~tı~1Yor . Yurd değerini ve 
dtıttJ u korumanın ne demek ol· 
Ç()~ in~ ~a~ka uluslardan daha 
~iı Yı bıhr. Yurdun dört bu-
8irıi ~~8 görülen hava tehlike-
6r11 ... ,.~1rrıe yarısıda bunun cnnh 

'"'gldir. • 
llu 

hrı h ıtradn Alersiııde haşla-
~l'i llreketi de iineınle kayd , 

t. 
o 

"~rtıı ç gUndenberi yapılan de • 
lııırii~ toplantılar sonucu diln 
llQ"tııtı harekete geçildi. 1 lnvn 
~lırett Uııu kesin ve ciddiğ bir 
t,~lik e ~tiren Mersinlilerin hu 
~1-~e~·ı önlemek yönünde 
"-rıı~ bı r yer tutacaklarına 

Or Ve bekliyoruz. . 

Rıza Atila. 

Yurddaş Hava tehlikesini bilen üye Ol 
~--++----------

ilbayhğın Bir Bildirigi 
Dünden itibaren bilfiil harekete geçdi. Hava kurumundan 

bir heyet bugün bir üye yazımına Çıkacak 

Yurddaşfar ; ( 
~ayın Başbakanımız Gene- J 

ral ismet İnönü Türk Hava ku
rumunun altmcı kurultayını 

uçarken bütnn ulusa karşı söy
levindAki sözleri g<l7.lP.riııizin 

finiiırn lrnytı)'oruz: 

Acı olarak söylemeliyim ki, 
hava hareketlerile, hava tekni
ğinin, bava siyasetinin millet· 
lerin hayatlarma yapabilecek 
etgi ile meşğul değiliz .. 

Her Türkün, her türk va
tandaşınm benim ağzımdan 
işiterek ve acı olarak bilmesi 
lazımdır ki, Türkiye için hava 
tehlikesi vardır. Türkiye hava· 
dan bir tehlikeye maruz kalır 
ve bu taarruz memleketi harap 
edebilir .. . 

Havaya kafi derecede önem 
verdiğimizi söyliyemeyiz . Tür 
kiye bir bava tehlikesi altında
dır. Hava tehlikesini bütün 
dağlarımız, çok mamur olmayan 
geniş sahalarımız kolaylıkla ön
liyebilir zannı ham ve yanhş 
bir zandan ibarettir •. 

Memleketin şu ve bu köşe
sinde yaptığımız fabrikalar, 

mektepler, müesseseler ve yetiş· 

tirmeğe çalıştığımız çocuklarımız 
havadan vuku bulacak taarruz · 
lara karşı açıktır .. 

Bu memleketin vazifeye ha· 
zır daima yüz tayyaresi vard•r. 

Ay~m Demir Yolu 
Ay başından itibaren 
hiikumetimi~e g·eçdj 

İsparta 4 ( A. A. ) Dev -
letce satın alınan Aydın Demir 
yo11arında 1 haziran sabahın
itiharen servisler Devlet hesa· 
yapılmaktadır. 

1 

Eğridirden kalkan ilk eks
presin Bayrağımı1.a sarılı Ata· 
tnrk fotoğrafrnı taşıyan loko
motif hayraklnr ve giillerle sUR· 
IU .olduğu haltle llnlk Partisi, 
Belediye Başkan ve üyeleri ve 
kalabalık halkın coşgun sevinç 
ve gösterişleri arasında fzmire 
doğru yol nlmıştır. 

Treıı lrnllmından <ince Be· 
tediye B:ışlrnııı bir söylev \'er
miş ve Lu hattın Konyaya bağ
lanması isteği halkm içten ge
len arzularile karşılanmıştır. 

Parti, Belediye Başkan ve 
üyelerinden 30 kişi Devletimiz 

Eğer bu memleket (500) tay
yarelik bir hava kuvvetini dai
ma hazır bulundurmak isterse 1 
bütçesinde her sene 30 milyon \ 
lira bulundurması lazımdır. Hiç 
olmazsa 500 tayyaremiz olma -
hdır, ki, Türkiyeniıı varlığını 

müdafaa etmek için az çok ye· 
ter bir kuvvetimiz olduğunu 
sana bilesiniz .. 

Devlet bütçesinden hava 
için 30 milyon lira verebilmek 

için bir çok seneler beklemek 
lazımdır .. 

Klasik v'-rgi mevzularına 
temas ederek bugün ve yarın 

tayyare için çare bulamayız· 
Bu, ancık tayyareye para ve· 

rebilecek olanların kendilikle
rinden bu tehlikeyi anlayarak 
yardım etmelerile mümkündür. 

Bu yardımın en önemli noktası 
muntazam olmasıdır .. 

Hava tehlikesini bilenler 
heyetini hemen teşkil etmeliyiz. 
Hava tehlikesini bilenler heye· 
tine girenler, hiç olmazsa ailesi 
için senede muntazaman 20 
lira vermeyi taahhüt etmelidir 
Vakti hali yerinde olmıyan va· 
tandaşlarm da, genlikleri müm · 

kün olduğu kadar, bunlar için bir 
had ıöylemeksizin, fakat mun· 
tazam olarak Türk Hava Ku 
ıumuna yardımda bulunmalan 
lazımdır .. 

Büyük Milli Müdafaa vası
talarının, halkın kendi anlayış 
ve takdirine göre, iradi olan 
bir yardımiyle temin olunamı

yacağı bir bakikattır . 

Türkiyenin bir hava tehli
kesine maruz olduğunu bilme
liyiz ve söylemeliyiz.,, 

Bu çok doğru sözlerden an· 
lıyonızki bütün varlığımız bu 
gün bir tehlike karşısında bu
lunuyor . Bu tehlikeden tezce 
yurdumuzu ve kendimizi kur
tarmak ve korumak için ulusu
muz gonel bir hava tehlikesi 
savaşına girmiştir. Bu düşOnce 
ile Mersinde Tilrk Bava kuru
mu şubesinin hava tehlikesin
den korunma Mersin Böllimü 
kurulmuş ve çalışmaya bnşla

mıştır . 

Hava kurumunda açılan 

deftere üye yazılınız ve yapa
cağınız yıllık yardım1 yazdırı

r11z. Her üye milli ulusal işde 
olduğu gibi bu çok gerekli ve 
mutlu savaşda da öne geçece· 
ğini1.e kuşkumuz yoktur. 

Yurdumuzun her yönUnde 
ulusumuz bir birini imrendi re
eek kadar koçakca bu yardımı 
yaparken sizinde başka çevre
lere örnek olacak kadar atılma
larda bulunmanızı bekliyoruz. 

1Çm~ VALtSl 

H. Berksun 

Vasıf Çınarın Öli1n1ü 

Sovyet Rusynda büyük acı uyandırdı . 

Gazeteler hatırasını a11ıyarlar • Cenaze 
Törenle Kaldırıldı. 

Moskova 3 ( A. A. ) - Bii -
tiln Sovyet gazeteleri Vasıf Çı· 
narın ölümünden dolayı duy· 
dukları derin acıyı uzun ııza-
dıyn ynzınakdud ı rla r. 

lzvestiya di)orki : 
BUyUk Elçi Vasıf Çınarın 

zamansız ölümii Sovyet genel 
uyum'nu derin acılara boğınuş
dur. 

Dost Cumhuriyetin siyasal 
mümessilliği işinde herkesin 

hesabına ilk hiletleri kestirmiş 
ve Kule önil durağnıa kadar 
yolculuk etmişlerdir . it sınırı 
içindeki başka istasyonlardada 
içten gelen gllsteriler yapıl
mıştır. 

saygı ve sevgisini kazanmışdı. 
• 

Vasıf Çınarla görüşmek fırsa-
tını bulmuş olanlar bu sevimli 
ve neşeli adamı hazin hıızin 

n naca klnrclır. 

Zamaıısız bir ölümün bu 
genç ve yüksek diploınaıı Sov-
yet Husyanın samimi dostları 

ve yeni Türkiye iizgenliğinin 

yorulmaz snvaş<'ıları arasından 
nluh gi>tiirmliş olduğuna iıınıı
ınnk bile hize güç geliyor: Va -
sıf Çınar Sovyet Rusyamn eko
nomik ve k ~" ltilrel kuruluşunun 

her şubesine yakından bir ilgi 
gösterınekde idi. Sovyet Rusya-

« Sonu ikincide » 

Arı)a Btığclay işi 

Borsa tavzih yapıyor 
ynzdıklarıınız doğrudur 

Türkofis tahkikat 
yapıyor 

Diiııkli sayım1zda iirüıı 
ihracatının başladığını Arpa • 
nın Buğdaydan çok istekli ol· 
duğunu yazmış üretınenleTecirn 

arasındaki mutavassıtların Ar
paya Buğday lrnrışdırmak te· 
şebbüsiinde olduklarıııı bize 
vel'i len doğru bir habere da
y:ıııarak ynzınışchk. Dün Borsa 
Enciiıneııinclen bmm dair bir 
ltı\'7.ih :aldık. Borsanın ıneklu
hunu yazmndan önce bu husus
da ilgili olanlara biraz daha 
geniş bilgi vermeyi münasip 
gördük: 

1 -- Tarsus, Adana, Cey
han, Misis, Toprakkale, Osma
niyeye kadar hftlfi yer yer bir 
çok mutnvassıtlar ve kelime -
nin tam anlamiJe Tefeciler 
vardır. Köylü ürüniiniln mühim 
bir kısmı bu adamlar eline geç
mişdir. 

2 - KöylUden parasına be· 
del ürün alan Tefecinin Ar -
pası satılmakdn ve Buğdayı 

elinde kalmakdndır . bir kaç 
gün 5nce yerinde tetkikat ya
pan arkadaşımızın elde ettiği 
sonuç mutavassıtların tüccara 
iirün verirken yiizde 15 - 20 
Arpa içine Buğday knrışdırdık
ları merkezindedir. Ve hatta 
ımıtnvassılhır urnlnrııHln lıirde 
anlaşma yı:ıpınışlnrdır. Biz hu 
durumu tavzih yapılsııı diye 
değil ilgili olan kntlar öniine 
geçsin diye ynznıışdık. Nitekin1 
1hrnr .. 'll işiıırle Liiyiik hassnsi
yet gösteren Tifrkofis dertınl 

tahkikata girişmişdir. Şilphe

s1zki i>nüne geçilecektir. 
Borsn l'..ıwliıneninin hiç n

raşdırmn yapmadan yazdığı 

lnvzilı mektubunu yazıyoruz. 

acaba masa haşıncfa hu hnvaıli
sin asıls1z olduğunu nereden 
anlH<hlnr. 

Yeni Mersin gazetesine : 

4-6 935 iarih ve 2097 sayılı 
gazetenizde, Arpaya nazaran Buğ
day fiyatlnnnın dUşgUnlllğU doln
yısile Arpaya Bnğday karışt1>itınl 

moğa karar verildiği yazılıdır. 

Böyle bir kararın nsh yok
tur. Menfaat tmnini maksadile ya
pılat'ak tağşişleri ve yapanları Bor
samız şiddetle !nkip etmekte ve 
b1111.1 C'Csaret edenleri ağır cezı1-

iıır tntbik cı<lecrği tabiidir. 
Bıı gilıl fü,ıJsıı lıuvucJilt•r, piy.ı 

samıı aleyhine ıwrlcl plyasahmı 
karşı menrı proprıgandn olacağın· 

dan gazetenizin ayni sotununda 
tekzibini saygılarımızla dileriz. 

Ticaret Borsası Encümen Reisi 

Reşid 
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Toroslarda 
Tahtacı Oymakları 

E~Pr lıuıılar111 \'alıuıli . . 
hakıye~i lıilfarı kah11I •~ 

d ilmi~ olsaydı iç ve dış 

lurnzerliği vt~ l'tılı. lahial 
birliğinin Leıa lı ii rii İ(la h 
ederdi.. lfollnıki lahtacı

laı· ,e~il · ve mavi gözlii 
' . ' ~ 

i n sa ra 1 a r ı s ·~ v 11 w ı li k l P r i g i -
\ıi :onlarla ılost clahi ol
mazları .• Ta hii hu ~i l>i 
aıı'aıu~ VP ic lıarPkdlt->rİ-. 
uin ltarpleıı vı~ inkıltHıı 

oııztlan cok·nvvt>l'-.i yıllar-. . . 
ela mevcnl oldııgunu ve 
hııgiin hu gihi tnhial VP 

cluy~ıılanl:ın I'. t'I' kalnı:ı 

dığıııı ıta t·~l .. nwk iı·ı'ıb 

~der . 
Yalıudilı~ri11 eksP-risi 

~'PŞİI \'e nrnvi güzliidlir , 
~ncları ~arıdır. T<thlacı-

• 
hırla fiziyorıorui v~ t'l-

ııograf ya hakınuıulan lıir 

h:.ı nz.,rli k hul 11 ıımadığı gi
bi lama ıuiylP. y~lul iğ~ri ne 
tı vnıayan maddi ve nıa. .. " 
nevi izleri ve hass.al a ı ı 
vartlu·. 

Alma11 nıiiellıflerinden 

~Jorımarıa gike, lalttacılar 

t;epnilttrle hem ırk olup 
Çflpniler de allı asır t)vwd 
Tralızon civarırıda gilriil
miişlerdir . ( ı) 

Bunu miiellif Fra nz 
Frarız-B.ılırıgca da let
ki kati y 1 e lf~ yid P ~· ı.~ mek lr.
d i r. Franı'a göre talı-.. 
tacılar Çf~pni (Tsclıeprıi) 

\'~)·a ÇPlııi fTsclwtni) clir
ler. ffolhuki )'Ukarıda izah 
t!lliğimiz gihi çr.pniler k.ı
radeniz ve tahtacılar da 
Akdf'rıiz alıilin~ \'akıu . 
) erltırde oturan oy nıa k
lardır. Bilha1;sa tabiat ve 
ahlt\k itibariyle VP luıraa 

ilflvPlPn şekil itibariyle 
ele bir iki oymağı yekdi. 
ğerİ)·le L>irlP-Şlirnu~k doğru 

cltıgildi. 
\."r f rı · ' •• ı1 usu 1.Jıya ~a gore 

rnhıaeılarm aslı lıiirasan

dan s~ıme hir kabiledir.(2) 

( ı ) Mortman 'l'Urkiyeye bir 
kaç dafn gelmiş ve tarihi tetkikat
ta kuhınmuştur. Son seyahatinden 
avdetinde yazdığı kitabda yurdu
muza ait değerli yazılnr vardır. 

~ 2 ) Hayat mecmuası Cilt : 3 
No. 86 sahife: 316 "tahtacı oymak· 
lanna dair bilgiler,, makalesinden 

4 Ya1.an : Taha Toros 

\'iıw lalıt:wılar lıak 

kıııda 11z11ıı :ır:ıstıruıal•ır-• 
ıla lıııluıHııı Balaa Said 
hu zliıau·t•nin nı.-şlrnr hak
şiltıri, şamaıılarİ.\ iP şöh

rd hulara vr. Siherya or
uıaıılarınJa aveılıkla ya
şayan Tiirk zi'ınırt>lt>rİn

ıltrn bir SO)a 111.-nsup ol· 
ıluklan kanaati11cl~.Jir.rf l] 

lçPI larihirı~ güre hn 
gün talıtarı adı veriltrn 
)Üriiklt~rin vaktiyle «ağaç 
Pl'i» n:ınıı :ılan Türkler
.ı .. n ilıarel oltlu"tuw lıic• ="' • 
şiiplıt~ ~· oktur. (2) 

Bikkal ecli!irst~ hur·a-
da ela la hlacıla rrn yiidi k 

• 
olıl tik la rı iddia edilmiştir. 

Bu ~·~rı•k ylidik gen'\kse 
Tlirk nıenlt>rin Tıirk oltlu k 
larına gfire mf'ııŞPIPrirıin 

hirlt>snıi. olaPakları bPıli· • • 
lı idi, .. 

lsp:ı rta la rafla rıııdaki 
bazı lalltacılarııı vakti~· lp, 

iranilık iıldiasuıcla Lulun 
dukl.1rı da giirlilmiişLiir. 

nu yersiz idclia. sırr ken
dil~ri11i askerli~len kur
tarıııak ka)· gı~i~· lt~ sapıl -
nıış lııl··li IJir lıarc~keuir . 
Bu hususta \utalva ve 

• 
l ı a va 1 isi 11 de~ l t• l k i k a t ya p a r ı 
m İİZt! m üc.Hi rii 11 ii ra \' azr .-rn-., 

da11 hir kaç salrr rıakf P ... 

cldina : 
« •..• \~su tarafla-

rrn(la Vt~ lspartacla bulu. 
na n la lı l :ı c ı I ar ıı ı h i r kısmı 

iraııilik idcliasıııcl .. dır. Ba
zı lan i ı:a n pasu porlu n u 
im mi lıli r. .lJ a alı <•ıa bu pa
sa porll ar :321 :wrıt>si t:ılı

ı·iı·irıdH l~parla ile Antal- ı 
ya hududu arasırıcla nii
fusa kaydı•clilmeksiıin ka
lan hiı· kı~im tahtacıların 

vaklİ)'le karahisardaki 
frarı şdıbenclerine miira
r.~\a tla lıfiyle 1,i r pasa porl 
İ~limal etmiş olclukları vr 
hde sicili niifusla ruukay-
yetl la lttacıla rcla n hile 
pasaport alanlarm hulun 
duğu ve sahte muharrer 
pasaportu hamil oldu ki arı 
~üriilıııiiştiir. (~~) - - Sonn Var -

( t ) TOrk yurdu mebmuasın· 
dakl makalesinden 

( 2 ) Bektaşllik ve edebiyatı 
sahife : 1G 

(8) Türk yurdu 'No. 29 sahife 48 

Sovyet Doktorları 
Vasıf ~marı Kurtarmak İçin ~ok Uğraıtdar. 
Ôlümü hakkında bir bülten cıkarıldı. , 

Bağırsaklarından bir ameliyat yapılmıştı. 

~losko,·a , 3 .\. A 
'l'iirki~·e biiyiik elçisi Va 
sıf Cınarrn filümii lıakk111 

• 
ela erkan biillt~nde clrııi-

• 
liyor ki : 

gtıııci prof•·sör· f ra nkal 
a ras111da konsohasyonlar 
yapılmıştır. 

Kallıiu Lirdeuhire za ... 
yıfla ması ve tansiyoaıun 

Vasıf ~;ırıar ZiO ~layıs durması idrarda şeker hu
akş ı nu eviıuh~ birdc~nbire 

haslalanmış ve karuırnla 

şiclılr.tli sarıcılar duymaya 
ve kusma \'a basla m ıslı r. .J • • 

Sabahh~~·in prof Pıı1ör 
lrtırı~.-lt>l hasta,·ı nıııa\'fHlP . . . 
Plmi~ \'P. bağırsnklarrn dii 
ğünıimıdigirıi \'e ayni Zil

manıla pariluanda bir 
irritasyon olılu~ırnu gür . 
mlistii. Profosfir N erlıtı 11 . 
ve Burdenkoda ~onsol 

tas,·onda bulun nıus onlar . . 
ela ayni lr~hisi k l~· muş 
larclır. Bağırsakları işl~l

nıe~ icirı \'erilen l>iitün 
• 

Pmekl~r hoşa çıkmış vt~ 

ı lla·1.iran salıahı sunc~ılar 

nzalnıa kla lwralwr hasta 
agırlaştığı için KrPnılin 

lıastaha11Psine kaltlırılma

sına karar vPrilmiştir. Vr. 
o gP-ce Ak atlenıis~·on kral 
profr.sör lneaıgP-let, Bur
tlt~nko, Har-tıen Uluhrg, 
Vi 110 , Gratla lll , clok lor 
Levin ve Sekeolof ve roııl 

V aaıf Çınarın 
Ôlümü . 

-Birinci sayfadan devam-

a damlar İ )·le konuştu ~u 

vak itler l1oskova \'3 i 1 k .. 
hiriııci b~ş stııwlik pl3nın 

başındaki ve bu ikinci 
gelişinin de ikiııci htış 

st>nt>li k pl:im~ dayanan 
ge11iş gt'lişm~ye rastladı

ğırıı sık sık söyler ve 
Tiirk Sovyet dc)Sll11ğu11a 

hii~ iik lıir dPg~r verircli. 

Bu tlosllugun iki dev. 
leı.irı en celin anlarııhia 

• 
cfoğ<luğuuu \'e bu ,ıost 

luklan iki ulusun Laşt.. 

rıklarımlan her iki menı
Jekelin de her zamandau 
1.i~·ad(} i>ğlinmflye , .• ! ~ı
varıç duymaya hakları ol. 
duğunu göstereli.)) 

~loskova, .3 [.\ . .-\] -

lunuıası ve ııihayel lıa'

farnn şişmanlığı doktor
ları ko11s~rvalil hir leda
vh~ nuıdmr bırakmıstır. 

• • 
Ciinkii haslarıın ameli\·at 
. -
sırasında fil mesi lelılikesi 

varclı .\ı•cak sahalım saaı 

iie lıuçuğu rnla hasla yı 

kurlarnrnk için yapılan 

hiiıiin l~davilt-rin bosa • 
c;ıktıg111111 gfil'iilmr.si iiıe-
riırn son ledhir olarak 
a nw] i )'at ~· a pıl mıştır. 

llasıanıu karrn profe
~nr Rıırthmko ve Linhorg 
tarafınılan acılnus ve ba· 1 

• • 
ğrrsaklarda lam bir r~ıc 

arazı gi>dilıuiiştiir. 

,\meli yallan sonra kalp 1 

yavaş yavaş ağırlaşnuş ve 
niha)'P-l saat ~;ekiz kırkta 
kalbi i~lelnwk için verilen 
biiliin eme~ ı.~re rağmen 

lıasla kalp feldnclen ·~ve 

tcueff iisii ıı d u rmasmJan 
ölnıiiştiir. 

Vapur Günleri 
Deniz ~ ollarınrn M~r· 

si ne işletmek le olduğu 

vapurlartlan hirisi Çarşam 
lıa gelir Perştt:mbe gidt>r 
,diğt'7'İ ele pazar gelir pa. 
zar gıderd i. 

Bu halda şimdiye kadar 
şikayeti mucip lıir durum 
~·oktu. Yahu1, hafta lati. 
liui11 Pazar olmasından 

ötiirii Pazar sererirıi \'H 
• 

fi a n v a p u rl a r a ~· rı i g ii ıı d ~ 
gi l me k le , .• ~ tali 1 gii uii ne 
rastladığı içirı Liiccar bir 
çok miişkiilata maruı kal
maktadır. ilgili ola nla rın 
bu İŞt' l>ir çare bulması nı 

lJek le yoruz. 

Vasıf Çınarın cP.selli 'flir
kise hiiyii~ t·lçiliğine kal
ılı rı l nı ışt tt'. S~a l 18 ,ıe 
merasim yapılacaklar. 

Her Gün Beş Kelime 
1G ____,,,, 

llil kıla vuzn konıi~,·w • 

ouııun görıd~rtliği liste,ıeıı 
ok urlarrnuza h~r giin b'- · 

şer kelinw sunuyoruz · 
l)slede cıkan nz TiirkÇ" 

• 
kP-li mel eri 11 osmanlıcaıarı 

hu ndırı sonra gazetemizde 

k ıı lla raı I nıı yaca k tır. 

~lu varık - 1- Ovd:ışık 
2· Onay , 3- Veriııtl~ ' 
uygun 

~luvafakal t'lınek - o~· 
cla:-;mak . 

Ür11~k : 1 -- nu nu~se"' 
IP-clt~ siziulP. oyclaşık 4ft>~İ
lim. 

2 - - ll11 füwr~~~'İ onaY 

bulanlar ~ilerini kalıl11·sifl'" 
lar . 

:1- nu hareketiniz be· 
11inı ahl:lk aulayışuna nY' 
gun dPğildir. 

4- Oydaşmak her za
nıau ~füılildP.n olaınaı · 

2-· Muhlrlif - Ayrışık 
ı\lnhalef~l etnrnk - AY" 

rışmak 

Örneklrr : 1 - Uiz<I-' 
ayrışık partiler yc>kltaf"· 

2- Nicin her işte aY"' 
rışmak he

0

vesine kaprh' 
,·orsu nuz 'l . 

;3 - Zıt - Karşıt 

Ttızat - Karşuhk . 
Önwk.ler : 1-- - nu ik• 

fikir birbirine karşıt Je
ğildir. . . , ... 

2- Ekonoıuik girışlf• 
ratl• 

leı·le Kamugas,g artı~• 
karsıılık olmamalular. • 

Telif t!lıuek - D:,ğcla ... 
mak . 

Örnek : Bu iki fık'' 
birbiriyle nasıl bağclaY"" 
hilirsiniz ? 

0
, 

5- Tasvih eLmrk " 

1raıuak 
af~ 

Tasdik etmek - orı ' 
lamak 

Tasılik • OnaylM118 I•" 
ÖrnP-klor : l - fftl 

rrketini~.i hi~ ele ona•• 
,, , 

• 
,·orum. 
~ ~ 

2 - Cumur oaşk9 
ııŞ" 

5011 kanunu ona~·1all • 
tı r. 

NOT : Gazetemize gnıı~ 
cek yazılarda bu keıınıeJertı' il' 
manlıcaları k ullanılmamas~• 
ederiz, 

9 

r 

t 

l 

1 

ıl 

1 
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Ôkonomi bakanlığı 
genel araştır· 

ma yapıyor .. ........ _ ... .. 
lınıir - Ba rı .\rnıılo

lusu bağ mınla k a~ıntla ö . 
korıuuıi. ua k a rılığıru il gös -
d~rdiği liizunı iizerine gP.
•ıtıı l . ur araşıırma ~ a pıl-

111akıactır . Bu ar·asıırma 
935 

936 mahsul yıh .iiıiim 
rtkoltesirai teshil icirıclir. 

• 
llalwr alılığuuıza giirP. 

tekohP. şinıdilik 75-so hin 
~oıı lalrnıio ediluıeklP.tlir, 
)iğ~,. iilkflltır iiziim rekol

ltıl~ri ele \' iİZdt> 40 cfeı•t\ · 
Ce · • 8111dP. laşkrncf 11·. 

Uak~ıılık. rflkolle ~firfl: 
:111 yı 1 iizii 111 ii rii 11ii·;,ii11 
t.ış ıuenılekctlere gi>ıule-
rıluıes· . . . :· 1 
1
. • ırıı lenırn ıçın ı.eı _ 
ıır . 1 1 u aeal\lır. 

hiiu piya~acla ıızumiin 
;ıe lak as 111 aıldı· I eri ııe i ıl
•aı etlilecflği hak kında bir 
·ay, · a ı;ıknuşı.ir ·. 

Hunun laakkır1tla şan 
1

l1~'lclaki alfikadarlar;ı lı ic 
ıır • 

•nalf11ual g•,I rııe nıişti r 

11~4orıomi bakanlığı-1" tecimlere bildiriti ------------ -
~~ A~ıkanı -- iktisat Ve-
lirl~t11uıe11 tehliğ edilmiş-

• 

tlenalekrtlt~ rlt~ ara nuıda 
'''" \' aı · Ctıt nıuvakkat ticaret 
"~laşınaları lıiikiimlflriıw 
aure b' rj ır la~ım maddele-

ıaıjz·ı · ı 
lııt · u ı ınıcı takasa tabi 

'1lnıuştu r . 
Ha·~ · ı 1

111 1 
,,ı ı ıra(! ttlçılaı·rnıızıu 

Yet- •ususta dıkkal etmi
~et~k~ mallar1111 lakas he
~ .. erı1ı~ nıliracaat etme-
"'' g" Yuı oıuJerdikleri ve bu 

•ıiı den kazı ahvald~ ye-
•aae · k %k : 1 a bil ol mı yan L>i r 

tı~ı. torluklarla karşılaş· 
~-0,.1urı görülmektedir. Bu 
ııı" ll k la.ra 11 u~ ~,dan w~ri 1-
t11, "'Psi iciu ilırnr.aıcıla-

ıız • • 
ı,,111 '

1", güudereceklP.rİ 
rıı~" '"'lak asa la hi olup 
la8 dı~1111 ~vel~mirde ta-
lori letkik lu·~· ,.ılerirır., liiı· 
G(J'-I~ Ştı IJflleriıH', licart'l 
l~te ilr~ııa vt~~· a giimriik
~~ Stcltırek fitirrnmeleri . tak o 
ı~l. n a tabi nıaddelrri 
t ilS h . k. . . 
~~. H\'fHıue ı v uıtıC1111 
~ ır ·, . 1 . · ı t._1 ! lırme( mı ' ıraç 
~" ~hıeJeri ehe mı~ıi yelle 

"Qı • 1 olurıur . 

Veı1izolos 
Osmanlı devletinin 

ücretli bir ca • 
susuymuş ! 

Mersin 1 

Piyasası1 

t.•••••• 
Haftalık ''Perşembe,, 

mf'c,utıası vazıcılarrndarı 
• 

hiri Os~uaıılı dP.'t'lt>tiniıı 

son satlrazauıı Ttıvfik pa
şa it.~· liirlii halıisler iitr.-
riııtlB konuşulurken keu
disirıderı V•·ııızelos hak

Pa mu~ ~~~pr .. ~ 
lan.-
Kapu malı 
KozHcı parlct~ı 

laue ci~itli . . 
Yflrli • 

kırnlaki tliislineelt\f'İ sor~ Susam 
• 

mus v.- su CP. va hı 3J nustu· 1 Fa~ııı .,·a • • • 
"Vr.11İ'l.P-lo~11 elli i~i St~· Nolaul 

ıuı evel ta111ıhru. HtHI o \1.-rc~im~~· 

za111a11 Atina P.lçiliğiıule Kuş ~· p,uıi 

kAliptim. Vc·nizfllosa "1...rf- Kunı darı 
ler EfPuıli,, dt1 njik . Ve o Çelıik 
hizim ı\liı a'tla iicretli ca· Acı çekir,t~k içi 
susumuzdu. fler a~· muıa· Toz şekP-r 
tazanıau gelir, ve lumden RahvP 
on hr.ş lira olan a~· lig1111 Kaim >) 

alırch . Ammll tfoğrusu çok Nişadır 

iyi easuslu. Çok çalışır, Ça~· 
lıer yere girer çıkardı . Kala~· 

llaris ve cesur bir ~eneli. Bahar .__, . 
O sırada Giril meselesi Arpa .'\natlol 

~ene alevlenmişti. Bir çok ,, yerli 
Huıular Girillen kaçarak Pirinç 

K. s. 
49 
47 

45 
44 

l 75 
1-62,5 

n 
7 

4 
6 :)0 

f) 

a 25 
6 7 f> 

35 
38 25 
ıoo 99 

l 25 
16 

240·~;30 

190 
90 

3 
2-52,5 

14 50 ., - 40 Y unanistana yerleşiyor -
1 
Çavdar 

larclı. Bu mtılı:ıcir akınım Keeme Şek,, 2'> ı,·ır•ı JO 1\. 
, 7 8aod1kla \ 0 

clurclurmak için g4,He e ı · ~3 l,ı·ra )) » ecnr. H -
11izıılosta11 istifacı~ ellik. ı 2oK ç.,O 
K 1. . f k b' » • » Çll\'CI 1 '\.1 ene ısı ~tır a şacu ır .... . 
J
. .1 1. (.,. . k Bugday v~rlı 2 2& 
ıste ı e gP ır, ıırıuen · a- · . ;:iO 
çıp gPlenleri isimleri, ati f ~ımon l~zu . . .. 
resleri' ı~ lJihlirildi. Hiz Sabunsafı z~yuu V. 2n 50 
'1 uuarı. hlikfımeline mü- 1 » ikiıu~i 23 
raca al eclerPk bunları iade ; ~lısır clurı 3-32,5 

flltirirclik. VenizP-loso zaman Kara lJiilt~r 85-86 
ela L>ir cok lıacliseler cıka - İııcf\ KepP-k 25 
rarak Yunan hiiktlme.tini 1 1rıcir 'Oden 11 
mlişkiil mevkilere soku- 1 Yulaf Çukuro 2 37 ,5 
~ordu. Jlalla hiç unulm<lm ., ..\muini 2-87,5 
hir giiıı Yunan Başvekili ·~---

Borsa T alğraflın ondaıı hah~wclt~rken - hu 
,;apkm sizclı~n ';ok yiiz bu-

1 1 u \' Ol'! Dr.m işli. ... 

. Konya Sergisi 1 

25 Haziran'da 
açılıyor 

25 Haziraudan ıo 
Temnmza kadar sii
rccr.k satışla sergitlir. 

Fabrika \' P. zi~· arP.t · 

cilPre vesaiti naklh·e . . 
Ü(~l'ellPri nden ucuıl u k 
~· :ıpılnuştır • 

Ziyart~ıçiltır ayui 
ıamarıcla itııtükHi mii 
1.PSİnİ Vt' dt~ğerli Tiirk 
i1.IPri ni de ziya ret et
mis olurlar. • 

Mür.acaat mabnlJi: 

Uhasül ökonomi ve 
arıırma kurumu Kon 
\ ' ll kolu . · 

-·-
/sla11bul 

a0 - 5- 935 

Türk all u un 933 

isl~rlin 

Oolar 

Frauk 

Lir~t 

6~2 - 50 

79 38 

12-06 

Y E H i M ER S iN 
= 

Nüshası 5 kuruştur 

Abone ı 
Şeraiti 

Senelik 

Altı aylık 

Üç aylık 

Tlrkiyt 
için 

1200 Kr. 

600 

300 

il ar iç 
için 

2000 Kr. 

lQOO 

Bir a}•lık 100 yoktur 

Gilnü geçmiı sayılar 2 O K. 

L .\ 
Devlet Demir Yolları 

N 

İşletme Umum Müdürlüğünden: 
IS ilı• :!8 yaş arrrnı yr.nçlerin m~knlikle alcllrn.o;ı nlnu 

!I"" '"' hrtlenlcrl sa!ilam g6rıiiı' lllcrdc 11 imlllwnla lırı rclict 
sak/reli almacaklır . 

Girmek lsfoyenfor otftı m '!kfrplen diplomalı olacakla r· 
dır. Lise diplomasi bul1111anlaı· nrnsaba!wsı: alımrlar . 

Musabaka lmlilıam 20-6-9S5 Perşemke gılmi Anka
ra' da Umum mtidıirlükte Haydarpaşa, İ:mlr, Kayseri ve 

Adanada jşJelme Mıift lllşli/derlnclc yapılrıcakl ı r . 
lsleklllr.rden orta mektep diploması gösterenlerin bu 

ş1Jlıirlere imtilıan lçln gidip gl·lmeleri parasız yııpılı r . ~ İsli
dalar ve diploma suretleri yukarıdaki ma/Mmlara .J 5- 6-
[J)5 c kadar yöndrrilmlş LJe nereden lltnw binecekleri bil
dirilmiş olmalıdır . 

İmli/ıanda /,azamın/ara şlmdllik .11 lira kadal ıictcl 
ııulll'cekllr. 6 Ay sonra telgraf im/iham vert•nll't'ln aylıkla 

rı 45 liraya arlınlacaklır . 1-2 

i l A N 
Tarsus Mal müdürlüğünden : 
Tarsusun Ndıri htTt.ltrn, Kueahueak, Bala:ıl'lı, ku

lak nam saydiye ntdhallerinin ı • 6 • 1935 tarihinden 
31 • 5 • 936 niha\'eline kadar olan uir SP.ırnlik re.iHHİ ., 

20 • 5 • 935 larihi11de ilıale olunmak iizere ı • 6 • 935 

tarihiıulen itibaren yirmi ~iiıa uıiiddetle ruiizavede\'e 
.. t ~ ... 

~ıkarılıuışlır. Talip olanlar 111 p,yyamı nu~zkt1rde yfrlde 
7,5 nisheliıule lenıinaı nıuvakkale a~çasila birliklt~ 

Tarsus ~laliye dairesine miirac . a:ıt t~ tmelPri ve şarlna -
meninde ~lali vtıdr 11 is leni l rıwsi i h\n olu ııu r . . 

s - s - ıı - 16 

Mersin 
8 

Bele~iye 
i L i T 
Reisliğin~en : 

llP,r tiirlii yapının l>illiği Z'lman Belediyeye mu
racaal olunarak Br.ledi)·ece kabul olunan in~aat pla · 
nına \'e o plandaki fenrıi ve umumi hıfzıssıhha kaııu

nu lıiikiimlerine uygun olarak yt1pıl11ıış oltluğuııa clair 
rapor alınmadıkça bina ııın kullanıl ıuası yapı vtı yol -
lar kanununun ı ı inci maddesi ~PrPğiuce yasak ol· 
duğu haltle şimdi~' H kadar lıalkııı hu ~a~:ığı güzP.lme· 
etiği göriilmekttıclir. Kaııuu laiikıııtiıu~ ayrışı~ olarak 
Belediyeden rapor almaksızıu ymai ~· apılan kullaıw11 -
lar crzalandırılacağırıdau yapıyı lıitiı·t•nlt~riıı ilk önce 
Belediyt~ye uı iiracaa tla rapor a IJı k la ıı soııra yapıları

na kullanmaya başlamaları bilil olunur . 

Satlık Ev 
il \'ık t'ı mel konağı aı·ka~1111Lı, N usrati ye ına lıalle

sinde .landarma clair~si karşısıııdf• yu~arı katda dört 
oda aşağı kah.la dört oı la hir mulbah, hela, belediye 
çtışmesi ve kuyusu 11Hdıl~\' i lJal1ç•dikli bir ev ve yine 
ayni nıalıalde ve ya11111ıla fov~ani ve tahlani sekiz o
dalı, belediye sı.1yu olan diğ~r hir t~ v sallıkdır, gi)r. 
mek isleyenlerin nwzkfır evlerclt} oltu·on .~ ııton Nof Ple 
mliracaaıları . ı · s 

Askerlik şu lwsi ka rşı~uufa 7 odalı bir 
rıca bir depo kirahkdır. 

· isti,·eul.-rin a\' rıı f.Vd•~ Nuri oclahnsı\'a . . ~ . 
la r1. 

Kiralık Ev 

ev ve av· ., 

miiracaal-
3-5 

Silifke \'e Soğuk su caddelerinin biı-leşli~i : cı öı· t 

yol ağ1.ıııtla Vt~ Asl'i furun karşısındaki köşedr. ytıd~ 

odalı \'e lıer liirlii konförii cami lıir g,, kiralı~tır .. \ 1-
mak istiy~nler Belediye )' aıııncla SipHlıi licarP.thant>si -
ne mlirAcaal ~lmel~ri . 5·5 
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TC!JQ k iYE 

ZIRA4T 
BANKASı 

• 

• DARA 
BiRiKTiREN 
QA~T--~ObQ 

~~ee===.=:==aE::ii..rnlliiii3 

Piyanğosu ~ 
Pek çok . kişilerin yüziinü ~ 

güldürmüştür . ~ 
On Dokuzuncu Tertip ikinci Keşide 

tarihindedir. 

B ü y ü k i k r a ın i y e 

30,000 Liradır . nı 

Ayrıca 15,ooo 12,ooo 1 oooe, lirad::J 
ramiyeler ve 20,000 lira mükafat. 

e:::3E:3' ea: ı --~ - . D 

HAliS [OiRN( ve KA~lR P[YNiRl[Ri 
l{ışhk peynirlerirıiz ic:in lı!•.~ düşlınnH~yini~ 
Fennin son ter:ıkk iyat ı ii;erinc ynğlı, temiı peynirler lı arnl a nmı şlır 

mersin Souk llava Deposuna 
müracaat ediniz • 

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

Alındıktan sonra muhafazuıdıı Souk Hava 

deposunda temin edilir . 
Evlerinizde uğraşınayınız ve yorğunlıı k çekmeyiniz . 

Kaşar Peyrıirleri 
Yağla Balkan peymrleri ayarında Ş marakh ka-

şar peynirlerimiz piyasaya çıkarılmışdır . 

Balya ile almak istey enler depomuza müracaat 
etmelidirler . 

Her halde çok fayda göreceklerdir . 
Mersin - Souk lıtv:ı deposu s:-ı h ihi Selim Şems i 

ı ~ -!'10 

J)ol(tor Nejad Seyl11111 
~ 

Kulak, Boğaz ve burun hastalıkları il 
M UT A~l:-1.ASS SI 

Hastalarım saat 15 d en sonra ,Yoğurt pazaranda 

Diş Tabibi Boy Bahirin muayeuehanesindeki hususi 

i • il 
dairesinde kabul eder . 

~ 

ı [l]J Mersinimizde 

[D 

1 

sıhhi bir ihtiyacı karŞlliyan bir müessese 

SOGUK HAVA DEPOSU 
SAHiBi - NiGDELi SELi~f ŞE~1Si 

ı~olis Jtliidü1·lil(jit J(arş1sında 

Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı 
mükemmel ve son sistemdir. 

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

dikkat nazarlarını çekeriz 

o 
1 

1 j Sıcaktan bozulmasından korUuğunuz her şeyinizi üepomuza getiriniz. 

-~~~~IJllJl~~~~ıl 
Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 

~----4_-~6_-9_3_5_Ç:...u_r~ş:....a_m_b_a---.:::g:._ü_n_ü_b_o_r_a_a_a_a_tı..:.ş_la_r_ı ____ _...-. 
Malın cins 

Acı c .. ~ irtıt·k • 
Aqrn y .. ni 
Acı Cflkirtlr.k . 
Arpa ~tıui 

Nereulu lılatuulo MiKTARI JI'. \ ŞERAiT 
Oldulu K . G-. - 'K;. - 8. ~ 

~ 5QOol 3 .. 5 f 50 ~nbar hazır 
J 00000 2 · 60 Haziran nihaJt-Lin~ ~ıı. 

4000 3f> 60 
:?00000 •) ... 75 Yuıuurtalt~ F.O.H.21 il· 

!l~~~-~~~-~ 1 

ı !I m~sane taşları ağrılarıle muztaripseniz vakit geçmeJetı · I Çıfte han kaplıcasına koşunuz . 
! B Bir çok deri hastalıklarına, muannit ekzemanlara şifa verit 

; ~Çif9TE H A N KAPLICASINJl 
Sı,tliY*' ile gelen hir çok kiitüriimlı ~ r yiiriiyr.rt~k ılfinmiişlerılir. ll~r .. ~ 

kadar Frnnen ~ahili izalı cl~ğilse tlt~ sı~ıtt,lerct' gr.he olmamış bazı katlmlarıtt 
15-20 giinliik ban~· otları sonra hamile~ kalılıkları göriilruiiştiiı· . 

Radyo aktif idesi dünyada mevcut bütün kaplıcalardotı 
daha yüksektir • 

çir=Tt: H A N l(AP~ICASINDA 
EsudlH isliraha& nıiikenuueldir. Furunu, Bakkali~· Psi, (~azinosu, Kasabı, 

Berheri varchr . 
FİATLAR MUTEDİLDİR. . 

Tiren iicretleri yarı yarıya terızilô:tlıdır • 
~~--~~~~~~~~~~>ttOOIB 
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