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Parti Grubu Şekerin ucuzlamasını kararlaştırdı 
Hava tehlikesini bilenler 

Mersinde dün geniş ölçüde 
)rardın1lar başlarlı 

Sezar Şaşati 1000 lira verdi Üye 
yazımı devam ediyor 

H Başbakan İsmet infüıii Tiirk 

9
• nva kurumu nltmcı kongre· 
ınde hUtun ulusa yurdun ha· 

;adan maruz kalacağı tehlikeyi 
h~la~tı. bu nnladış, her tarafda 

1 
Ylık ve derin bir heyecan 

1Yandırdı .. 
ltı Yurd tehlikede .. llunu kur
te~~nk gerektil'. Tlirk ynr<lu, 
be 1ıkecte ikPn Türk kolbi el· 

lte derin hiı· fıp.ver . .mı du~1n· f'llkct • • 
1 • 

~uııu duydu ve hıll'ekete 
~eÇ<tı. Rir uhıR bugün nkın hn· 
~de .. 'Yurdu bu tehlikeclen lrn· 
ti rtıak için koşuyor . Biri bi
\t:den geri kalmamak için 
\le r~rıdan veriyor. Ekmeğinden 
)orıyo~. Gıdasıııdnn kesib veri· 
bıı;· Eger bu verdiği yetmezse 
\te Un varını, butiln servetini 
\te"?cek .. Çünkü o bilirki bu 
ra:Şler onun her şeyini kurla· 
su k. Yurdunu, hayatını. ulu· 
tı~u, se,•gisiııi kendisine ba· 

"i aya<'ak . 

tiıtı~er Yerde olduğu gibi şeh· 
len ızctede Hava lehli kesini bi • 
İlk ~Ye kaydımı başlandı ve ' 
lı guııu adlarını bugün yazdı· 
ta~~ Yurddaşlar üye olmak ve 
)llr lUdde buluııımık suretile 
'Oy d Severliklerini gösterdiler. 
~ e Yazımı devam ediyor ve 
le~ce.k. Mersinde diğer şehir· 
~llll~ı~.cten geri kalmıyacaktır. 
Lı· 1 nnııımız \'ardır . ra 
1
0oo Şnşnti Riraderler Tiaret· 

hanesi ve fabrikası Sezar 
tıoo Şaşau 

60 Urfo ticnrethnnesi sahihi 
Heşid 

50 'l'ecimcn Mehmet Kanun 
50 Abdülkadir ve Mahmud 

Coşar Ticnrethanesi 
50 Edip Hehnesavi oğlu 
50 Tecimen Ali Hifrıt 

Tarsusda 
TARSUS ( Hususi)- 'l'iirk 

Jfanı · kurumu Tarsus kolu 
''Tehlikeyi bilen üye ,, kaydı 
için sık sık toplantılar ynpmnk· 
tndır. Kol ldnre lıey'eti ilk oJa. 
rnk iiye yazılmışlar ve aşagıdn 
yazılı Mıkdnrda taalıhUdde hu· 
lunmuşlar<lır. 

Lira 
25 Kaymakam Hıfzı Ege 
20 Askerlik Şube başkanı 

Ömer Tenik 
20 Dr. Cafer Sadık Dağseven 
50 Kemal Aydın 
50 Kemnl Sungur 
50 Tevfik özcan 
20 
30 

Kuddusi Blsen 
Oorta Mektep Direktörü 
Rasım 

Bilecikde Hava 
Tehlikesini Bilenler 

Bilecik, 5 (A,A) - Bu gOn il· 
bayın bnşknnlığında ycıpılan top
lantıdan sonru havn tehlikesini 
bilen Uyeler kaydine başlanmış· 
hr, 

Bu hOyük yıırl işini daiın kap
sal bir hale koymak için köylllyU 
bir ara yn getirerek hava telıllkesi 
hakkında konferanslar verilecek 
\'e halk bu tehlikelerin Onemine 
kar.,I sc>ferber ellllec:ektir, 

Atatürk 
AnkarayıŞereflend ·rdiler 

Anknra, 4 ( A. A. ) - Cum· 
hur Reisi Ataturk bugün istan· 
buldan Ankaraya dönmüşler 

1 ve saat 12 de Çiftlik istasyo • 
nunda trenden inmişlerdir. 

Ankara 4 ( A. A.) Cum-
hur Reis K. Atntürk bugUn şa· 
rımıza gelmiştir. 

T. Rüşti.i Aras 
Ankaraya döndüler 

Ankara 4 ( A. A.) Dış 

işleri bakanı R. Tevfik Riiştu 

Aras bliglin Cenevreden gel
miştir. 

Lekeli humma 
Konyanın bir köyünde 
cıktı ve tedbirler alındı • 

Ankara 4 ( A. A.) • Sıhhat 
ve İçtimai MijJvenet VekiHi
ğinden: 

Konyanın SilJe Nahiyesine 
bağlı Kirlığiret Köyiinde lekeli 
Humma hastalığı görülmesi 
üzerine Ulzım gelen bütün ted
birler aılnmış ve yerinde bir 
çadırlı hastane açılarak hasta
lar ornda tedaviye :başlanmak 
üzre bulunmuştur. 

Miicadele işlerine bakmak 
rzre bir Sıhhat Milfettişi ve 
hir kaç Mütahassıs :Ooktor gön
dcırilıniştir. 

Demir Yolu ilerleyor 
Çangırı 4 ( A. A.) - Irmak 

Ereğli Demir yolunda Çangırı· 
Eski pazar nrnsmdnki Akar
calar komonu istasyonununa 
tren vardı. 

Siird'de yeni yollar 
Siirt, 5 (A,A) - Şehrin gUzel· 

leştirilmesi için yeni yollar açılma· 
sınn başlanmıştır, 

l<ararnaııcı zadeler Tica-
10o rethnnesi 
16() Şimendöfer komisyon evi 
lSQ Kadri Sabuncu 

C. Halk Partisinde 
15() 'recimeıı Nazım Mıskavi 
16() 1'eci men Ali Sefa 
l~o 1'ecinıen Nazım Gandur 
l()o 1'ecimen Mustafa Sipahi 

Manifaturo Tecimeni Gü
lOQ rani oğlu Fabri 
10() 1'eciınen Nihnt Mirkelfim 
lnr. ·r~ri ııwn Ahmed Hamnıu n 
"U 'J• 

e<·imen Mehmed BuiT. 
10() dnycı 

0 

Anadolu İnkişaf şirketi 
10() Muduru Morduh 
lllo 'reci men Mnhmud Rumnni 

'recinıeıı Hanefi zade 
10() Ahllled 

~nııifnturn Teriıneni Ali 
1~ beınirei 

Sinısar GiraCTos Ticaret· 
hanesi 

0 

büyük bir toplantı yaplldı 
Pazartesi günü bir miting yapllacak 

Evvelki gOn halk partisi bi· 
nnsındıı parti viHlyet ve kazcı 

idare heyetleri ile Nııhiye ocak 
başkunlım \t"' halk pnrtisi teşkiUHı· 

nn ve hnJkevine dahil hir çok 
tly<'l<'r toplıınmışlardır, 

Ru toplıınlıdu lsmot JnönUnlln 
'f!hk hava kurumu kurultayında· 
ki lıiluhl'leri okunarak \'C bazı 
nrkndaşlıır uteşin sözler ~öylemiş· 
lerdir, Onclırn sonra hntnn arkadaş· 
hır Oye ynılloıayı ve önOmOzdekl 

puzurtesi guııu saat 17 de yoğurt 
pazarında bO~·Uk bir metlng ya· 
pılmac;ı onnylanmışhr, 

Bu iş için ayrıca bir komite 

teşkil edilmiş ve komite başkan 
lığına parti vllflyct idare heyeti 
nyclerinden bny Fuat Osman se· 
rllmişlir, komite şimdiden hazırlık· 
lara haşlamıştır. 

Kral l<arol __._ 
onuruna şölen 

BU kreş 4 ( A. A.) - Ksinev 
Şarbayı Kral Kurol onuruna şö
len vermıştir. 

iç Bakanı Bay Nolp,f l\rah 
selftmlam1ştır. 

Şeker fiyatları ucuzluyor 
Toz Şeker 25, Kesme Şeker 28 

kuruşa satllacak 

Kamutay grubunda Başbakan izahat 
verdi. Teklif onandı. 

Ankara 4 ( A. A. ) -- C. il 
Pnrtisi kamutay grubu bugün 
sant on beşde Erzincan Saylavı 
Saffat Arıkarın başkanlığı al· 
tında toplandı. Başbakan İsm~t 
İnönU hükumeti ulusal ihtiyac-
ları gözetmek ve fürnnsal yöğ· 
artiınleri imkan gfüilldUkce 

• 

heman taptamak yönUndeki 
prensiplerini bir daha belirtmiş 
ve bn ciinıleden oJmnk 
üzre Fabrikada toz Şekerin 
kilosu 25 kuruşa ve kesme Şe· 
kerinde 28 kuruşe indirilmesi 
için hnzırJ:.ınmış olan kanunun 
kamulaya sonnlduğunu bildir· 
miştlr. 

ış gene sarı)a sarı.yor 
Habeşliler yeniden 1talynnlara Saldırdılar 

Son durum konseyin işini z.orlaşdırdı. İta/ -
yanın yolu belli değil 

Roma 5 « A. A. » - İtalya 1 bu saldırmalar bütlin sınır bo-
ile Habesistan arasında ulusal yunca yapılmakdadır. Tevera 
hadisesiı;i incelemek üzre ltal- gazetesi Habeş ordusunu Hel-
yan Fransız Amerikan komis- çilrnlılnrln birlikcle modern sa-
yonunun toplanınağa hazırlan· vaşa hazırlnynıı İsveç heyeti 
dığı bu sırada Somali sınırında başkanı nlbny \'İrgi nin resmini 
Habeşler yeniden İtalyan jan· bnsnrak Albayın verdiği de-
darınalarına saldırmışlardır. ğerli derslerin geniş bir tarzda 

tatbik edildiğini gürmekden 
Roma gazeteleri bunda Ha· memnun olchığmm ynımakda· 

beşistannı 1talynyn karşı yeni dır . 

bir düşmanlığını ve Habeş hii· Trihiiııa gazetesi tle İtalya-
kumetiııin de sınırıle gilvenini Habeş aıılaşınnzlığıııda aneak 
tutınnkdnn P.ksi k 01.duğunu hi r iki ha ı sıı rnl i hıı hınıluğun ıı y ~t· 
belgesini gi;rınekdedir . 7.nrnk diyol'ld : 

Gazetelere gilre İtnly:ıy:.ı Yn l lubeşislnıı İtnlynnııı 
kal'şı yapılan hu saldırmalar haklarını tnmyacnk, ynhuddn 
komisyonun işini kolaylaşdır· itnlyn Afrikacln her dürlü siya· 
rankdnn çok n1.akhr. Hnsusilcki : snl fanliyetmı vaz ger:meyccektir 

Bafra öğretmenleri 1 Bursa da 
Maaşlarının yüzde biri- Hava tehlikesini bilenler 

nikuruın(} verdiler kurunıu toplanıyor 

··-Barfa ı1 (A. A.) - Ru gic~ 
şarımıza yağmur dUşmilştür. 
Çokdanberi beklenen yağmu · 
run ürilne faydalı olacağı umu 1 • 
maktadır. 

Bafra 4 ( A. A. ) - Hava 
tehlikesine karşı yurdu koru· 

1 
mak için her tarafda olduğu 

gibi buradnda çalışmalara baş
lanmıştır. Merkeı ve bağlandı 

okulnrlnrı l>ğretınenleri aylıkla

rının yiizde birinini her ay 
vermeği yükUmlemişlerdir. 

Kondilisin beyanatı 
Atinn 4 ( A. A. ) - SU Ha· 

kanı Bııy Kondilis Elinikon 
Mellen gazetesine şunları yaz· 
ınıştu: 

Krallığın tekral' kurulması 

ulusun yüzde yetmiş beşinin 
isteğine bağlıdır . 

Bursa 4 ( A. A: ) - C. il. 
Partisinin öncüluğu ile Hava 
tehlikesini bilenler kurumunun 
kurulması için Perşembe güııii 
Cumhuriyet alanındd bir top
lantı yapılacaktır. 

İsmet İnönünün değerli söy· 
]evinden sonra Bursalılar üzer
lerine dl.işen iistünlükle başar· 
ın:ığa ç.alışınal<tachr. 

f inlan~iyah Gazeteciler 
Danz.iği gez.diler 
Onnsinğ 4 ( A. A .. ) Hel· 

sing\>rs deniı yolunun oçıhna~t 
mUnnsebetile doğu A \•rupasın • 
da biı· gezi ynpmakdıı oltın F(\n
londynlı İşyar ve gazeteciler 
dün öğleden sonra Darısinği 

gezmişlerdir. 
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Toroslarda 
Nl .. lfllS Sayım l Almanya Türk Ticaret Odası 

1 
Raporundan ; Her Gün Beş Kelim~! 

Tahtacı Oymakları 
1935 Yılının ilk üc 

~~"!arat~jın ça~u~ ayında Türk • Al-' 
bıtırılmesı emredıldı. man ticareti 

'---- 16 ~ 
Dil kılavuzu konıisyo

rıuııun göıulP-rtliği listedt-U 

okurlarımıza lwr gün he

şer ~Pli nw su nuyoruı · 

l)sleele cıkarı iiz Tiir~ce 

~I i'ı rı <ıs d w l ti i'ı s ıaı ii s k .- ı ı • • 

ıulılacılaı· lı:ıkkırıtla \'ak-

li~ ı.. yapılan ~ t'l'~İv, lıir 
i<l<liadarı halı~·WdPliıu : 

«11iilal't'kt' ~WlıPIPrirıdt• 
tahtacı, av~ar, <;Ppııi, k:ır_ 1 
r!ırı ziinırt-rt•ı in orıodoks 1 

~} 1 

ı·u ml:ı rı ıı Ti'ı rklı•şliril miş 

zlinırel<)ri ldivP iddia edil-• " 
ıui~ \'e hu iılılia~ı ~apaıı 

Prolt~slan ıui~yoıu·r ihs:ıi 

t yatçılar .\ııadoludaki lıı -
l'İsliyaıı ı·kalli~tıllPriııi t:o-1 
gallnıak gayt':'İ~ lı~ hu a

IP\'i ıiinın•leri11i dt~ hıris. 
1 

ti~aıı aznrnı ı ~ihi gfisltıı·- , 

111i~lerdir. [ l J 1 

Bu gı-ırip iddiamıı Hi-j 
1 r on k o ıı .. ·, i il d t~ (' 1 t~ 11 •• c i l'İ. 1 
~ . ~ . 

' leıı gi1.1i poııt us n·sai k iu-1 
dt• gfıri'ılmiişliiı·. 1 

'l'ahl:ıcılarırı asıllan 1 

lı ak k ı n ti 3 süylt~nilt•n 1 

~özltwi sıra 1 :ı d ık la rı ~on ra 
· hu O"'maiiın han•ri selwı•· .. 1 :-, r' 

leriıı nhıııtla kalan\k ha -
tın 1 iğ t~ s ii rii k l t> 11 ıl iği r ı i d P 

lt~hariiı t•llirıuPğ•~ calıs.a-. . . 
lım 

Orta .-\syadarı .\logul 
istilttsından korkarak .\n.ı 

cloluva hir cok Tiirk ho\' . . . 
ları g••lnıi..l•~rdi. Bu oy

maklarııı hir cok · t1tH'\'İS-• ..ı • 

leı·i de vardı. Bu ho\'la r ., 

11rcli k 1 Hf' i ve \'t' rl t-Slİ k l~ri :-, . . . 
yenle daima lwlıııilıği 

ı w ş r t' ı na iş 1 •· r ti i. 

Tiirkl~r vr. bilhassa 
Oğu'l.lar milftdı 7 :J4 yılıu. 

d n ru ii s lii m a ra ı> 1 11 n c a a lı
h a~ilPrin hiitiiıı diııi lıa

ı·ek eti ıH·i ııd t~ hii )' ii k rol 
oyna mı ·lerdı. llalla arap 
diuiııi hilt~ tauıyan i~lam 

<liııiui t•n v iik.;ek merle-.. 
he,e cıkararı siınal<Ar ela 

• • 
Tii rk ı.~r ol nı uşt u. 

'f' ii rk lt1 ı· lı ii k ii ıu dar ol
du kla ra•sıraıla ıla i ıua sin-

• 
ligi nınlıafaza r.tnıişlerıli . 
Fakal hu lıükiiıuıların ida 
rt•si i.Jllrnda hulu nan Tiiı k 
IPrdPn hatıııiliğe meyil 
t~ılt~ııleri de olmuştu. İdart~ 
•~ıltmle itlaı·e etliJ~ui11 hu 
gibi UıtlZIH'b it)'f'ıltklaı·ı 

( ı ) 'l'Ork Yurdu. Nunıro : 4 
'"TOrklyede Alevi zQmreleri,, Baha 
Saf din Makalesi. 

Yazan : Taha Toros 

St·leu ~ il.-r z:ı ıua ııııın k acl:ı r • 
lı :ıtl isıısiz µ 11 çmi~ti. 

Sı·lc;u k İft•r dıı vrinılt• 

lıir cok lıalıııi IH(lZlwb· . 
leri iııkişar Ptıtıi~ \'r. halla 
:ıralanıula \ıir ılt~ birlik 
lPSPk:kiil H\ lı~nıİ~lİ. . . . 

Hu b;ıtıııiliui va\'an :-, .. . 
Ttirklt•rdi . Zalt11t ılalaa 

ilk ılt•\•irltH'ıle nıa vaı·i11111~

hirılt~ ve lıorasaıula bulu . 
nan Tii r k l ı· ı· a rnsııı da lıa -
lıııilik cJofrnıustu. lsh\mi-

.~ . 
' t' ll P. n t~ ,, v t• I i 1 k T ii r k d i -. . 
ııiııclt• hir zalairi \'t! bir ele 
lwtıııi di11 lıu:uncluğu id-

dia t>dilnıi~tir .• l.J] 
St>lcu k İl•~r de \Tİ nele . 

ıla lıa eloğı·usı. 7 i 11ci asır. 

da hiiıiirı .\ııadolu~· u ha. 

ıiııilik kaplaıaııştı. 

B:ıshak:ııılık isıati~tik 
• 

"f1 ntı1 rP k t fü· lii ,;ii rı ti na h İİ • :"" :""' 

lfın v:•liliklt·l't~ ~rni hir 
hildiriıu rwnıi111] göııtle. 

rilnıişlir. 

Bu hilılirinule nüfus 
sa~·ııu işltH·inin l+ışrirıi 

evvel :l\ ı "i hi cok vak ın .. :"'t • • 

bir ıamaıula ya palaca ~ı 
hu itibarla h:ızinıu avın-. 
ıla 11 ili ha ren lllf' mit• kt•tle 
uuıaıtirataj işlt~rinirı hİ'lıaı 

isli.J ı istik gıHwl dirr kıör-
1 ii ğ ii u ı m a 11 la r ı (mu la la as
sı s hll'ı) larafııuları lefliş , 
ve nnıraka ht~ eclilt>CPği, 

hazırlık la rıu Lefı iş sırasına 

kadar helı~nıPlıal tamam
lanmış vlnıası hiltlirilmiş

l i r. 

Bu h:ıııııilt>rt• Ko. yaıla 
f•hııi ~rahiJ Tokatla !Fala - .l 

Mançuri~en Sonra 

ı·ı·tlıliıı lra~ı J li.aysHritlı~ ::;;n~~ Mogoliıtonı 
Gecirmek -tlt• l~t'(~llH'ddinl yol gi'ı~-

lt1 r i (~ili k ~ .. a p ııı ı ş la r ti ı . 

Bu asırıla hiitün kH~r 
huc akla~·ı lulaıı halıuilik 

[Baba Jslıak J 111 di~· le is
) :rn ha )Tağı ııı Çt>k mişı i . 
Baha lstwk bir nıiirşiıldi 
ki tiir·knıt•ııl.~r arasında 

hir ço~ l'lt·uıaıılaf' hulmu~ 
VP. ıuiikt•nıuwl bir lrski. • 
lal k 11 rmuşl11 • NilıaJel 

kalıııı:ı !'lığııaayan batıli. 

ııilik yani bir 111Pzlrnl>in 
lıızmı si vast>le n~ devld .. 
idar~siııt· karşı koymağa 

haşlamış \ ' t• h ii ~· fı k hi r 
a' aklaumaılau sorıra bas-. . 
la111ıı11 \'t~ lıir coklaruırn 

• 
öliinıii)· lt~ bilmişti.. 

nu gihi a~·a~laııma

la r Osıua rı oğulları ıa ma. 
nınıla tla Bursa.la Bt~d 

recldirı Sima vinin tılt~ haş. 

lığıyle lİİrt-miş ve bir çok 
Tiirk o~·maklan da huna 
uymuştu. 

Nihayd tlt·clretldiııin 

ho y n u ıı a i ı w n sa l ı r h tı n a 
u~an nıutaasıh hir Tiif'k 
o~·magı olan batınilt~ri 

darma tlağm ~lmişti ... 

- Sonu Var -

( 1 ) "kOprlllll Fuad : Bektıı· 

şiliğln menşeleri. 

sayı : 8 
TUrk Yurdu 

, 
istiyor maş. 

Pt•kiıı. _ ~Jo~ol ilt·ri 
g+ılmıltıriııtlt~n prt•ns K 11-

ang buraya gelıuiştir.I 

Cin hlikıimeti •·rka. 
• 

ııi~ le göriiş~c,~ktir. Pı't'll!il 

ga ZPlPcilert~ .ra po ıı ~·iuı 111 

iç lloğol i sla nı ll a ııçu ri ~· e 
kalma ü:a cal ışaca iY1111 sih· 

t.}' ~ =" • 
lenıiş v~ clt~mi~lir ki : 

<~ .1 a p o 11 1 a r lnır r u n i ç i u 
aslu~l'lik hakı11ımdan ha-
zıl'lık yaplıkhırı gihi ılau

çuri ilt~ m"ğolısları ar:ısı

ua aficıııeu "Ötıclt'f'lllt> 0e ~ . :-, ~ 

de başlamışlardır.» 

Prens ~1oğolislan ih• 
.lapouyanın göriişnwsirıi 

isti~· or. 

Bir Aı11ele 
Irmakta boguldu. 

Tarsus , (llusu:-i) -
Koza tarlalarmcla çaltşara 

\'e lıeuiiz hiiviyt!lİ ~arıla .. 
~ılantı'-'a11 Sivaslı hir anır.-
' ·' 
I ·~ P. v v t· I k i g ii ıı )' ı k a n nı a k 
üzere armağa girmiş fa~aı 
,·iizıuek bilnrndi~inden bo 
w • 

ğu 1 nı uşlu r. 
Ct'Setli ırmak lan cıka -• 

rıl mış ve acili yN~e 
kata ha~lannu~ıır. 

lalı ki-

4-••- •• 
Alm:rn)·a i~lalisLik dai 

r~sı !il rı fH•şri yatına gör~ 

Ti'ırk - Alınnn tieart'li 
~ 935 rılırıırı ilk iic a\'llıtla . . . 
dahi cok İ\'İ lıire surelle . . 
iukişaf tılmi~ılir. Bilhassa 
Almauya'11111 Tlirldyeden 
ittlıal<1tı mtımm111İ\'~le co~ • 
dPğPr hir suı'PllP- çogal -
uıiştlir. Şöyle ki Almau~·a-
) 'U Tii:·kiye dPn icllıalat 
1934 \'ılmııa ilk iic aymıla . . .. 
9,6 111il~·orı mark ik~rı 1935 

'ılııırn ilk 3 ayında 27,8 . . 
mi 1 yon tul ııı u ş yani t 82, 
mark - yiizıle 189,fi ylik -
St'lnıiş<lir . - .-\lmanyanrn 
Tiirk İ\'P\'P- ihracat\ ise )934 . . 
Hlarıın ilk :i a\· uıda 12,8 . ~ 

nı il yon nHH'ktla n 1935 i 11 

ilk 3 ayıncla 14,2 mil~·on 
marka çı~rnış ~·ani ı,4 mil· 
,·on 'alııul viiz<le 10,9 art . . . 
nıışdu· . 

1 d l ı a 1 fl ı ,. ~ i h r a c a l ıu 
hirlikclt• ~aııi gt'n+ıl ~orıue 
gödiuıiinılru Türk - .\1 
uıaıı ıic:ıı't>lİ 1934 )'tlınııa 

ilk 3 iiı; a~ ıutia 2ı.4 mil 
\'Oll nıal'k ikPn ,935 \'ıh-. . 
ııın ilk 3 ayında .ı2 mil-

• • 

kPlinwleriu osmanlıcaları 
buudau sonı·a gazelemiııl~ 

k u IJa mlnıı vaca kur. 

1 - llakikal (T.Kö) ~ 

1- GP.rCPI\ , Gerceklik -
• • 

Veriıe 2- (ıPril!ı) GerçP, 
Gerct·lik - Healiıe . 

Örnek : ı - lla~i~aL 

budur. 

2 - Bir de vlel aclaıuı, 

ha val decril "ererler (Ger • roıt;o,. 

çrldikleı·) ilsliirule )'tiriir· 

2 lla kiki - ı. Gt,rÇ,.~ 
llakikiğ - Verltahle 2 -

C~erçel (terim) - Rtt~I 

Ürrıeklt!r : L - O, ha" 

~ikiğ bir iş adamıdır. 

2 Uelki İ)'İ clt>ğil, fıı 
kal gP-l'ÇPk 1 g .. rçell ol:411 

hudur. 

:~ - Tahkik etmek -

ı Gerciıılenwk • 
Tahkik tahkikat - G~r , 

Cilt • 

yon marka \'armış ve bu 
SUl't\llr. 19,6 mİl\'011 - \'İİZ-

cle s1,s ~og.ılmıŞuır . ~Bu Öı·nekler : ı - Polis 
· 1 .. 1 · · 1 .n ııa~ llc.' ayın sorıuc ar111a gore nıese e''ı at~rcıu emf.~~· ' 

• t--, • 

Tiirk - f\lman ticareti Al· lamışıır. 
ma1t)'a içiıı passif olarak · ı r 2-- - Tiizt>l gerçııı ~ -
k:ıpanuu~ güriiuiiyor. Fa-
ka\ tiearel bilancosu icin Talıki~alı udliye 
ancak tekmil yıl° alış ~t>- 4- Tahakkuk etıur-k' 

• 
nşi t 1sas lulolabilrceğin- ı - G.-rct~klrsme~, Gerçt--
den bu passif kati ve sora lt•şmt~k •2_ ı{,~sinlemek 
sa,·ılamaz. Bundan başka t·• J .. 1 1 ,.. 
her iki devlet arasuulaki Orne~ ler : l - 'urt 
ıııukavtılelrre göre İtlha- vmılırlığı i'ılklisii, auc:.ık 
1~\t ilH ihracal arasıuda ~umhuri,·et ,ievrirule gt•f' 

• 
t·rgPÇ hi r haşa haşhk vii- çeleşli [g•H'Çt~k leşti] . 
c\Hla ~Hl••ct•kılır. rt1t' • 2 - K••:,inlenen vP- r:ı 

Bir de güz firıiintle tu- .e,r' 
ler - Tahakkuk etlt\n ' 

lıılmalttlır ~ i S<>tıPuiıı or-
ıasımla~i G ay Tiirki\·e ih- giler 
ı ucatı için İwk ve;·inıli 5-· Tahakkuk t>Llİ'' 
dPğılılir. ~~fwk ii eski re- mt•k _ Gerceleşlirıu~k ' 
koh~ o ıama11a kadar ~ok GercPklt-'slirı;ıek, ~-- I\•'' 
defa satılmış bulunmak- · • ,a~ 

siıtleu~k, 3- Varhısllf'll . 
tadır . Buna kaısı a.\ rıı • '' • .. 1 b• 
aylar .\lm;ın.,·acluu Tür: Orııt·k : Asıdart aıa 

\ 1 l 1 l 
.. .. •. bff ' 

kiyese ihracat için eksfl- .. ııa' o uca t)u uıYU" 

riyP-llt~ daha verimli sayı- yrndırlık işlef'ini • varlar 
labiİir. Şu itibarla şimdi tıran cumhuriveuir. 
devam elmekde olan 3 .. 

ay ~oııcuları gerek idltal~l 
gtırP. kst• i lıraea l gürii m ün· 
dP-n hirhir·ine daha \'akın . 
l•ultıı•aeak lar•iır. 

rilt' 
NOT : Gazetemize gönde oS' 

ı!ek yazılanla bu keıtmeıerlfl ti' 
manlıcaları kullana1mamasıl11 

ederiz . 

N 

l•j 
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~ersin \ 1 
L A N ı l A H 

ı Devlet Demir Yolları Alay Satın Alma 

P • ' İşletme Umum Müdürlüğünden: 
1 yasa Si 18 ile 'i8 yaş atası gençlerin askerlikle a[(ıkasL olmı-

50 
49 

44 
43 

s. 

50 
50 

l 75 
l-ll2,5 

9 

ı 

16 
240 -~30 

190 
90 

3 
') ~ •) 5 __ ,,'\ılı,• 

14 50 

:! 40 

,> t'cndıi 23 Lira 
,. • K 

l'l » '~uvalı 20 . 60 
illti; 1 y 
. "'t a' \' 1 ., •"'I r l..ı il\ • .. ,. i oJ ~.., 

~ 011 toıu ·ı O ,,ab 
1111 sarı ·1.•wtiu \'. 25 50 

)) . . . 
~ ı~ınci 23 

•sır· 1 ~. tarı 
ura l .. 

1 tıalıt>r 
ııc ••• K 

1 ~ıh~k 
ııc· 
~ ır 
lllar ,, 

'ttıkuro 
,, A tıatlol 

;j.32,5 

85-86 

1 25 

'Otlt>nll 

1 
2 ö7 ,5 
2-87,5 1 

~·~--
Borsa T alğraflan 

lslanbul 

,. '> •) o ..... 

~33 

50 

1n ~s 
ı 2 - 06 

9-64 

J [ H i M [ff S İN -
~u h s ası 5 kuruştur 
~bolle \ 
Ş~'liti ) Türkiye llarlç 

Stııtlik ( için için 

.\11ı 1200 Kr. 2000 Kr. 
() aylık 600 1000 

&i~ aylık 300 500 
" •1·lık 
~""- . 100 yoktur 

ltçıniı sayılar 20 K. 

!Jıltl ue lıf'denlrrl sa{jlam görıi/enlerden imfllınnla lıareket 

saklrdl a/11mrokllr . 
f lirmek isleyenla orltı mek.frple11 diplomalı olııc:afrlar

dtr. Lise diploması bulww11lar mıısabakasız altmrlar . 
Musabalrn imtilıam ':20-U-935 Perşembe gti11ti Anka

ra' da Umum mticlıirl tik le llayda rpaşa, İ:.mlr, Kayurl ııe 
Adaıwda İşletme Mıiftllişliklerlnde yapılncaktzr . 

Isteklilt:rden orta mektep diploması gösterenlerin bu 
şt:lıirlerc Jmlllıan lç/11 gidip gdmelerl parası: YıJ/>lbr. İsti
da/ar ve diploma suretleri yukarıdaki mcıknrnlara 15-6-
93,:5 c /;adar gönd,,rilmlş ve nereden tirene binecekleri bll
dlrllmlş olmcılıdır . 

İmlilıanda /, a:wıarılara şimdilik 31 lira kadw· ıicrcl 
ııerllccekllr. ô Ay sonra lelgraf imlllıam verenlerin aylıkla
rı 45 liraya artırılacaktır . 2-2 

Mersin icra memurluğundan ; 
Alaca~ lı: ~e~t-rci Öıuer llamis 
Borclu: CP-rci ~ltıhmel . . . 

Tc.ıpu ka)· tlı \'e tarih \'r. rıumarası 93 l temmuz No. 35 

Ci11si dö11li111 \'e zirraı: hir hap hane 
Mt·vkii, laududu ,.e enrnfı: Balıçn mahallt-sinde ~a

irı ll:ııuil halıeesi, ~olu arabacı ~l~hn1Pl hanfsi arka-
~ . 
sı Fatma halıct1 si ürıli tar iki ha~ ile CPvrili. 

• • 
\·e \'nziyPt hazıra!ı'ı: Ah kısmı k~)rgir iki oda iisl 

kısmı hağdadi iki oda bit salon tulumba ~u~·u mev· 
cut 34 nwlro murahhanulaki avluluda hir iı:eir hir 
rrik \.'f~ hir Zf'l'clali ağaçlan me\'euı olur) lıusu~i mu· 
lıa~t>lwılf~ ~fatihi .\lımeılin aylıkla işg:ılı ahırulaılar. 

Yukarıda uiisler·ilt~rı gal'l'İ meukul ae1k arlJrma H~ 
--.J c_.! ·' • 

ıwşiıı para ile muhammeu kiynrnti olan hrş yliı lira-
nın Jİizde ~·elmiş lwşini buhluğu surette 8 ·7.935 tari
hiııcle saat l O da ~lersirı icra dairesinde en cok ve ert • 
çok tırlırana ilıalP. olunacaktır. Tayin edilen zamanda 
artırma hecleli mezkt'lr gayri menkuliin muhamnu-n 
kiymrlinin yüzde~ yelmiş beşini lmlmadığı lal\lirtle fln 
cok artıranın taahlılidii haki kalmak ıiıre artırma l ô . 
gün d~tlıa temdit tıdilt3CPk yani 22·7 935 tarihiıult~ saat 
ı O dP. tın çok artırana ilıale oh11aacaklır. Artırma şart
namesi ıarilıinden itiharmı icra dairesinde açık olup 
her kes tarafrnd< n gödilehilir. lpott•k sahihi alacak· 
lilarla tliğ~r ah\katlaf'lar111 gayri menkul iizerindeki 
hissalarını hususile raiz ve masrafa dair olan itldiala-. 
r1111 evrakı nıiishitel~rilt! 20 giin içind~ icra tlairesirH' 
t.ildiı·meleri l:\zanuhr. Aksi halde hakları Tapu sicil
lerile sahil olmadıkça satış h~delinin paylaşmasandan 
hariç katarlar. Artırmaya iştirak edecek olanlar gayri 
menkuliirı mulıamnu~n kiynıetiuin yiizde yedi buçuk 
nislrntiıule pey akçası veya muteber bir bankamn te
minat mektuhi ver.-ceklertlir Teklifi vaki olan ahcı sa
tıs iciıı mua\'\'trn olan zamanda icra clair~sirıtle hu-• • •• 
lunnıadığı veya hulunnpta artırma nuıclisini lerk Plliği 
takdirde yiiksHk leklif vaki olur~a almaktan vaz g•·ç
nıis aılılolunacaklır. KP-ıulisine ilıal~ olunan kimse • 
bt'clt·I ihaleyi \'ernwzse ihale foslı etlilrct•k ve ar:ıdaki 
forklarclan ve zararlard:ın mrsul tululacaklır, Alıcıla
rm Mersin icrasma g~lnwleri ilan olunur, 

i L A N 

Mersin Jandarme mektep kumandanhğmdan ; 
\forsin .l:ı11darma okulu iiç a~ lık ~frat i hliyae~ı 

oları .\'elmiş IJin kilo ekmek 2490 ~o.lu kanun muci 
hiuce açık artırmaya ko11ulmuştur • 

K ~ıt'i ihale giinii 12 Haziran 935 Çarşamba giiniidiir 
Muva~kat ltımiıwl miktarı iic~ yiiz oıuz sekiz lirıadır. 
Hevenl şarlnanwyi görnwk İslt'yHrılPrin Okul Satın 
Alma komİS)'OntllHl ruiiracaaıları isteklilerin Licar•·t 

oda"'111tla nıiika~'yit oltlnklarma dair vPsikanm ihraz 
elmeleri mrcburidir . 29 -- 2--6- l O 

Komisyonu Başkanlığından: 
1- Askr.l'iu cWrt H)lık ihıi~'iH'ı içiıı TaıP Fasulya. 

Tazt~ Kahak, llanıya, Paılı(•au f)t)uıHlio; acık ek-. 
sihıtıe)'e ~onultlu . 

2 -Eksiltme 19 -llazinıw 935 s ;ıal 15 Le As!..rri kı~ · 
Jadad ır . 

3 - Fazla izahat almak, ınikları, lahıuin eti ilen he_ 
drJi muvakkat ltrnıiııalı üğrerınıı•k isleyerılt)r Kış-

1.atla Satın Aln~a koınüsyoııurıdaıı her güıı öğ
renebilirler . 

5 -l~teklilerde kanuni ikanwtg:'\lı vrsikası hıılun .ı • 
ca klır- . 4 - 6 - 8 - t ı 

Tarsus icra Memurluğundan : 
Uosya 1111marası 93f\/589 

No. Tarihi Cinsi lleklara ll. Kivnıelı 
•' 

89 T.ev.-1 bağ larla 6J:)n L ı 0878 K. 
326 lı:ılinde J, l 9609 8723 K, 

lll'l>l'l>l' 

Kö\' ii 
Nt•r
rıt·k 

Sarkan Yu!"ııf :ıi!a lıirıi ilıis laissası 
• Q • 

garlw11 kd .\li \'P uzun Ali kızı ll :ılit•e 

Si, \'Pne halİt't' ınrl:lları Ct!. tar iki am 
Alacaklı : N~ru~k kfiyiinclPn kiic:l'ıı.. ~lu stafa oğlu · 

Mt~UH~t • 

Borr.l:ı : O kfi\'ılen ilıis oirlu lli'ısPvi11 \ ' t'rt 1st•si111• 
• • li :" • 

izar .. ten karısı F:ıtma 

Yukarııla lıuılııl , .• ~ •!\':':ıfı y:ı1.ılı h.ı~ vı~ tarla :ıc;ık 
:ntu·ma~·a konnııış şartııamP 10 li-35 .tarihiııdt·ıı 

itibarP.11 dairPnıizıle ltt•rkP.s gnr .. hilec•·ği gilıi 24-tl 35 
tarihine miisadif pazartesi giirıii saal l l de Hçık 

artıruıa ile scıtılacaklır. 10-6 35 tarihinde artırma~1a 
konulan yukarıda yazılJ ga)' l'İ ıu~nkul hr.r iki artır
mada yiizde yetmişi lwş seııe t~cil Pclilnıiş lt•cil ıuiid
tJeti!ıİu birinci la~sil miiıltleti lıitam bul11111!-. oldu-• 
ğundarı ve borçluyada ihharrıanw lt•hlig cclilcliği 

halde laksil gelirıuP.tliğiııtlı!n 2280 ııunıaralı ~aııu
ırnrıurı ikinci fıkı·ası mucihiıı t~t~ gayri mr.nkul her ka 
ça gidt>c~k olursa nı iişlerisi rH! i lıal P eılilt>cı•kti r. Ta. 
lipleri )'tıvmi mezkt)ı·ıla yiizdH yt>di lı11ç11k ııislıP. 

lirıde ptıy akç.ısı ve~· a uıilli bir harıkarıın ıemirıaılı 

mektubu bulunmak şarliyl~ Tarsus icra tlairesinclt~ 

bulunuwları iJan olunur. 

i l A N 
N.-cİJ) l1t-citl korıgordaıo içiu alacaklılar lOf)lau -

tısı 8 6 935 Cumartesi saat on heşıln il:\n t~tlilıuiş İ t İİ. 

Mezkflr ~iirıcle toplantı yapılamatl ığından içLimaııı ::!O· 

ô-935 Perşrnıhe giirıii saat 011 lw~ ı ln Kasap oğlu f( aclr i 
mağaza~ı ncla ~· apılaeağı ihln olu rıu r. 

K orıgordato ko . ~aseri Kudr·i 

Kiralık Ev 
Ziraat bankası sırasında Bay Nesip Hml~kiıhltın 

deniz•! ve islasivoua ha~an kiralık evlt~r vartlır. 
•' 

Kilise karşı~ııula hakal Bc~drostan ~orulması. 

Satlık Ev 
llükı'ımel konağı aı·kasımla, Nnsraliye ıııalrall t-

sinde Jandarma da irrsi k arşısıadJ y 11 karı k :İ ltia dört 
ot.la aşağı kalda dört oıla lıir mutbah, tu~I:\, bel edi~•~ 
çeşm~si ve .kll)'USn muhh~vi halıç 1 1 likli hir <1\' vr ~in· 
a ,. ni ma halclP. H~ va 11ıruJa fo v k a ıı i \'t~ tahtan i sı~k iz o-. . 
tlalı, b11lmliyı~ SU)'U olan diğı~r hi~· "" . aılıkdır, gö · · 
mek isleyfmlerin nwzk1)r P-VIPnlt~ oturan .\ ıılon ~oft>le 
mliracaatları . 2 ·5 
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içel içtiıı1ai ınlta\1eı1et 

A 
111 il el i1 rl fığfı 11 cieı1 · 

N 
• 
1 L A 

En.akı ıı rı r v i . \lr. llastan· · ~i Silifld~ lls. Tul'.°'us lls. ,\lulı. heth~li 

\la karna 
Şr. lı ri )'P 

SadP ,·afr . . 
ZP\"lİrı \" Hfrı . . . 
naz \'fi ğı . . 
Ca,· 
~ . 
l\t>SUlf! .sı•kt1 I' • 
Limon tolu 
Piri ııc 

• 
Nişasta 

Çek iluı~miş tuz 
K u rıı soğ~; 11 

,, 11 asul~ a 
,,, l 

11nı:ı P.S SU.\ il 

1\ u r u li z l"ı nı 
l\avısı kurusıı 

~ 

Nolıtıtl 

M m·c~i ıaıtı k 
Bııl;;ıır 

:-ı 

Palalf'S 

Salııırı 

Piriııc uou . 
Ek lllf~k 1. i rı<·i ~~ C!. 

p t• ~ 'i il lP l 1 • )) )) 

l\ilo Kilo Kilo Lira K. 
ıoo loo 250 o 22 

75 25 50 o 22 

350 150 300 o 55 

350 . 25 30 o 27,5 

:i50 75 1 75 o 27 

8 3 8 2 50 

1000 

1 

lsoo 
30 

200 
ô50 

200 

75 

80 

30 

ıoo 

250 
200 

5011 

ı l(H) 

sn 
7500 

350 

300 

5 

loo 
200 

150 

30 

!)(} 

o 
75 

loo 
1t111 

300 

lso 
lo 

2500 

600 

600 

15 

200 

450 
200 
75 

125 

o 
loo 
lso 
150 

GtHI 

~00 

lo 

o 41 

o 85 

o 16,5 

o 19 

o 9 
o 7,5 

o 9 
00 21 
o lo 
o 23 

o 6 
o 9 

o 3 

o 8 

o 23 
o 35 

ll ı ı \' a k. T. }J . 
Lira K. 
) 
\ 
I 

) 
) 
) ~IPrsiıı 

) L. K. 
) 312 94 

) 
) 

) 
) 
) 
) SilifkP. 
) L. K. 
) 113 50 

) 
) 
) 
) 
) Tarsus 
) L K. 
) 233 OQ 

E\'vt•leP. t·k.~iltnwy•~ koıı:ırı ~ ukarıtla ı:ıus uıikdar talımiu hPcleli \'t~ mu vak -
kat lflıııinal tutarı ynzı lı .\lt~ısin, Tarsus, Silif"•~ lıa:;taruılt•rirıin yi~'flCt•k ıhli~aı; 
1 a rı 11 ın h i r k ı ~ m 111 a s i'ı l'ii l P n ı H' y 1 P r· i 11 h a ı 1 ti i l:l y ı k g fi dil u H' nı t• si ,. ~ h i r k ıs nı 111 u d a 

isteklisi çıkmadığırıdnn huıılal'rn ilıalt~si Vil:t~f'l ErıciimPnirıcH 12 6 - 935 turi · 
lıi ı e ıJiişPrı Ç· ı ,.şanı ba gii rı ii saa l oııa kacla r uza ı ıl ıuıştı r . 

Sarlııauıe ~Üi!ıtlarıııı uiirıııH \'t· izahat almJk isl•1 \'tı11lt•rin Sılalıal nıiitli"arlli-
• 1....,1 t. J • 

ğiiıw ve ihale giinii Vil:\yt•l Eıu•iiıııt•ııiııP nıiiı·acaatları ilfuı olunur 

~~M~~~~~~~~~~~~~~~a~~~~ 

i1 Çifte Han Kaphcası Açıl.dı 1 g Eğer Romatizma, Siyatik, kara ciğer, Böbrek kumları, 1 
ijj mesane taşları ağrılarıle muztaripseniz vakit geçmeden · 
9 Çifte han kaplıcasına koşunuz . a Bir çok deri hastalıklarına, muanoit ekzemanlara şifa verir 

ÇiF'TE HAN KAPLICASINA 
s.~diyt~ ilt~ gt•len hir •:ok kiiıiiriiıult~r yiiriiytırek dfinnılişl~rtlir. lh~r .. ~ 

1 l A N 
Mersin Ziraat Bankasm~an : 

A ı 1 ~ t .\it-\ \' k i i 
1 l>iı .. ı nıoıoru 
1 Katarak 
I Pla ıı)'a 
l l\tıncle maa tf'ferru:ı't 

l 

ı 

l 

1 
l 

ı 

1 

Fırılcla k » 

~Pf'İl lııçk 1 

lJn d~ğirnıeoi 

Bulğu r ıl.,ğirmPrıİ 

Ü)' ma bıçağı 
Siııi hi<;kı nıili ve ,aıakları 
\latkap 
Torua 
Ça ıu·aı 
Uiuamo maaltıft'rrual 

izahat KiyuıeLİ 
25 beygirlik ı ooO 
40 ~anlimlık 700 
40 » ı tiO 
50 )) 3()() 
Bir ıw·tre kare l oO 
50 saulimlik 270 

150 
ıoo 
70 
ıO 
50 
40 
2Ô 
gO 

110 On kasreak 011 iki nıeıre tr:uısnıi~yorı . 
nıillt~r vt~ lt'ft·rrual 
1 Tufunıha 16 

187 5 )letro naı11·abhaı ar~a iizerirıılt~ meb11i ahşaı' ~ 
ve «;i "koıla u ya pılı fa hrika hina~ı vt~ ılt•po ~ 
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Yeni Mersin Bnsın1evi .Mersin 

Pek çok kiıilerin yüzünii 
güldürmüı tür • 

On Dokuzuncu T ırtip ikinci lııide 
11 Haziran 935 tarihindedir. 

Büyük ikramiye 

30,000 Liradır • 
Ayrıca 15,ooo 12,ooo 1 oooe, lirada 

ramiyeler ve 20,000 lira mükafat. 
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