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Abdurahman Naciye Murassa Madalya Verildi 
Yumruk tehdidi, Baş parçalanması tehlikesi 

altında kalem işlemez. Ab~urrahman Naci 
'f azdıklarımızdan memnun olmayan bizi 

dayakla tehdit ediyorlar 

Gazete tenkit etn1en1eli, kötüyü iyi göstermeli 
Yazacaklarını ilgili katlara şifahen söylen1eliymiŞ 

hmruk orta devirde sökerdi şimdi egemen olan kafadır. 
yapalım öyle görUyorlar. Elbet 
bir gazete ödevinin ne olduğu 
anlaşılır der geçerdik. 

I Yükemini ödedi ken
disine madalya verildi 

Ankara 7 ( A. A. ) - Hava 
tehlikesini önlemek için Türk 
Hava kurumuna 120 Bin Lira 
hk yardımda bulunan inşaat 
müteahhidi MUhendis Abdur· 
rahmen Naci Demirağ bugün 
Türk Hava kurumuna yilke
mini teslim etmiş ve kurum 
murassa madalyasını Abdurrah·ı 
manın gökfililne takmıştır. 

Vasıf Çınarıı1 öliisii Aı1karada 

Ölü Souyet kırovazorile İstanbula geldi 

Kalenin Atatürke Voroşilof Molotof ve sefir· 
lerde Başbakana baş sağı teli gönderdiler 

Ankara, 7 A A - Moskova 
büyük elçimiz Vasıf Çınann 
ölümü dolayısile Reisi Cumur 
Kamal Atatürk ile sosyalist 
Sovyet cumuriyetleri birliği 
merke2i icra komitesi başkam 
Kalenin arasında baş sağhğı ve 
teşekkür telgrafları taati edil 
miştir . 

Ankara, 7 A.A - Moskova 

da büyük elçimiz Vasıf ÇıDarın 
ölümü dolayısile sovyet Rusya 
komiserler kurumu başkanı 
Molotof ile sür komiseri ceneral 
V oroşilof'tan Baş bakan İsmet 
İnönünc Musolini ile sovyetlerin 
Paris büyük elçilerinden İtalya-
nın Moskova elçisinden dış 
işleri bakanımız T. Rüştü Arasa 
baş sağı telgrafları gelmiştir. 

ftı Gecenlerde hiçcle meşru ol
~Yan bir knıanç yoluna sapan 
ıla ıı Tecimleriıı Arpaya Buğ· 
~·: krırışdırarak satmak iste· 
~ lerini duymuş ve giln geçir
t ~en bu kötUIUğiln önüne 
ılleçilrnesini dilemişdik yazdık· 
ö l'lrnızı buyuk hassasiyetle göz 
ı:~de tutan TUrkofis derhal 
~d kıkata başlıımış ve dı şurı 
t~ 

1
ecek örUnlerin sıkı bir kon· 

k o a tabi tutulması için bir 

İşte memleket hesabma, 
Münevverlik hesabına Mersin 
gibi sosyal kertede önemli bir 
yeri olan şehirde kaşıladığımız 
kafamızm kırılmnsı tehdidini 
derin iç acısı duyarak yazıyo

ruz: 

Tars1ısta ha,ra telikesiı1i bilenler 
İstanbul, 7 A.A - Moskova 

büyük elçisi Vasıf Çınarın ölü· 
sü sovyet krevüzerile şehrimize 
gelmiş ve tör,.nle karşılanarak 
ankaraya nakledilmiştir. 

0
1'llisyon teşkil edilmiştir. 

ıı. 
1 
İhracat mallarımızı dış pa

~ r arda kötüleyecek hare
ı:ll~re karşı gazetemizin en 
tı lllıı hislerle bir çarpışma açı
lll gecen yıldanberi yilksek kat 
k~lrld~ takdirini kazanmış hii 
tllrlllehn neşriyatıınızı esas tu
kij~k aldiğ tedbirlerle bütün 
Qi UIUklerin öııilne geçilmiştir. 
~e'lı hunu şuracıkda işaretler
Ç{)~ öğünmek duygusundan 
Yll ~1 7.ak olduğumuz kadar 
rtıfrq 1 Şlerirıi her türlU mahru· 
hi:ıetıere rağmen nn üst Un bir 
lu e llQden ve ödevini başaran 
ı~rı~k basını arasında bizde bu· 

ll~urnuz için seviniyoruz. 
<!e ~UtUn hayatımız mUddetin· 
\ılrı 8~ncımızda bu kuru se
ıi 1Cdır 1.aten. Fakat 5devinıi
\ı~ 8Parken uğradığımız yersiz 
~lll~ksız tecavüzler, tehdidleı· 
~I' llıe karşı yumrukla çıkış
re ll~k haklı olarak bizi kede-

gfalır. 

te~~l'J>aya Buğday karışdırma 
QOl'sa bu~uııu ya1.dığımız zaman 
n~I\ bır tavzih yaparak bu -
&iıtt 88h olmadığını söyledi . 
~6tq~ }avzihlerile beraber bu 
~llJlıı llgQn nerelerde ve nasıl 
~ •• ,_ dı4ını ~·azmısdık . Biraz 
"'gı .ı • 

\ıe t da anlatacağımız tecavüz 
b~ k~·hdid hadisesinden sonra 
flıııa 0~U1Uğu meydana çıkarışı · 
9tı bu ernan hemen kabahatmış 
llıiı YUk günahmış diyeceği· 

geliyor a· . 
h ~2 bunu yazmamalı Borsa-
lllli'~ıderek şifahen anltmalı 
~."~· Bu da gazeteye ve gazete t;e k~rşı yeni bir t~lekki. 
&a~ k er hır tecavüze ugrama
~~fa alemimizin kırılması ve 
Uiyı:•ıın parçahmması tehdi· 
~i~ karşı karşıya gelıuesey-
tıt\lı~ bu ha 1 bir kaç defa ba-

n geçmemiş olsaydı ne 

Evelki gece Baş yazıcımız 
Rıza A tilil dört beş arkadaşile 

Belcıdiye Bahçesinde otururken 
Arpa Buğday karışdırma yazı· 
sırıdan ötörü ne yazık ki Borsa 
ile ilgili hir kişinin ulu orta 
tarizlerine hedef olmuş. Muhi
tin nezaketini ve mntlak çat
mak maksadi le tarizler yuvar
landığını göz ünilne alan ark~

Üye yazımına önemle devam ediliyor. 

Çukurova fabrikası 1500 Rasim Fabrikası 

daşımız sadece : 

da ıono Lira 
verdiler. 

TARSUS: 8 
(Hususi) - Hava 

tehlikesini bilen 
l üye ya1.1mın• bü· 

yUk ilgi ile devam 
ediliyor. Birinci 
listeyi bildiriyo· 
rum: 

« - Gazetene yazılan bir 
yazının burada münakaşası ol
maz. Yanlış bir ııokta görüyor· 
BHnız bir tavzih yazar gönde- Tarsus Çukurova fabrikası direktörü bay Sadi 

rirsiniz onuda yazarız. »demiş Llra ismi 
ve sözU kapatmak istemişsede 100 fabrikatör bay İbrahim 
bu kişi hangi hissin tahrikile 1000 Bay Rasim fabrikası 
olduğunu kesdi remediğimiz söz- ==!:""'::=~·~=-==.,..-:=""= 
le olnıı tecavilzilnil arttırmış 1 her ferdin olduğu gibi gazeteci 
ve daha ileri giderek : ninde hareketi kanunlara ayar 

« - O yazıları sizin yanı· edilmişdir. Bunun dışına çıkan-
nı1.a bırakmam, ben başka a· tar yumrukla tehdid'e değil 
damlara benzemem kaleminizi cUrmün derecesine göre Cum -
kafanızı kırarım. Hele Borsa- huriyet mahkemelerinin kara-
ya aid yazı yazında görilşllrilz» 1 rile cezalandırılır. 
gibi yakışık alrmyan ve medeni Yirminci yüzyıl medeniye-
bir iusanın söyliyemiyeceği ti içinde ve Cumhuriyet reji -
tehdidler savurmuş ve nihayet minin gölgesinde yumruk ve 
orada münevver gençlerin işe tehdid kudretini görmek değil 
müdahelesile arkadaşımızın bey· dUşilnmek bile çok acıdır. Ve 
nini parçalamayı lütfen bağış hele bu reraiatle Q&lışan ödevi 
laınışdır. aydınlatmak, uyandır!llak iyi-

Belki bu yazıyı okur oku • tikleri övmek kötülUkleri ten-
maz söylediklerini tatbika fır- kid etmek olan gazetelere karşı 
sat kollayacakôır. Biz daha ön· olursa bilmiyoruz nasıl tavsif 
ce İlbayhğa , Cumhuriyet edilebilir ve o gazete ödevini 
Müddeiumumiliğine, Emniyet nasıl başarır. 
MüdUrlUğüne her medeni insa- Bir tenkid yapdığımız gün 
nm yapacağı gibi bir tecavüze Emniyet MUdllrlUğUne baş vur· 
uğrnmakllğımız ihtimalini şu- malı bizi koruyacak iki .polis· 
racıkda bildiriy0ruz. mi istemeliyiz yahud şehir için-

Yumruk tehdidi, Beyin par- de Tabanca bıçaklamı gezme-
çalaııması tehlikesi altında ka- liyiz ? 
lem işlemez . Bu durumu sayın iç işler ve 

Bir gazete yanlış bir haber Ekonomi Bakanlarına, Bqsm 
yazabilir veya yazıları bir ya. genel direktörlilğilne Mersin 
zı bir kaç kişinin menfaatine İlbay ve Cumhuriyet MUddei 
uygun olmnynbilir, hükOmet unıumiliğine ve kendilerinden 
bunun için kanunlar çıkarmış- bir parça olduğumuz Türk Ba-
dır . Cemiyet içinde yaşayan sınma haber veriyoruz. 

1500 
200 
350 
150 
100 
100 
100 
200 
60 

Çukurova fabrikası 
Bay Şadi 
,, Sadık 
,, Kara memet basan 
,, Vahap kürani 
Masuacı Kazım 

Lütfi Barudi 
Hacı Yahya 
Bakkal Mustafa ve or-
tağı Bekir 

200 Mirici Mustafa 
50 KAmil Nazmi ve kar-

deıi Süleyman 
50 Homurlu Fahri 
50 Buhırah H. Kemal 

100 Şih Kamil 
5o Çerçi ibrahim 
50 Eczacı Seyami 
30 Eczacı Ahmet yoluk 
So Saraf Bayram 
30 İsteyf Halit 

Bu miktar bu yılki teberrudur 
yurdlulardan ayrıca Sadık 50 
Bakkal mustafa ve ortağı Be- 1 

kir 4Ô ve diğerleride her yıl 
yirmi beıer lira üyelik taahhüdü 
6deyeceklerdir. -----Yeni Fransız kabinesi 

Paris 7 ( A. A. ) - Leval 
kabinesi hiç bir fırkaya bağlı 
olmıyan Senato ilyesi içine alan 
üçUncli kabinedir. İlk Leval 
kabinesi Stez kabınesinin düş
mesinden sonra kurulmuş 1931 

1 
ilk Kanunundan Hazirana ka
dar iş başında kalmışdı. 

Ankara, 8 A.A - Vasıf 
Çınarın cenazesi bu gün buraya 
getirilmiş ve çok acı ölü töreni 
ile karşılanmıştır. 

fmans Memurlan 
Mükellef /erin işleri 

çabuk bitirilecek 
Kan un projesi bakanlar 

heyetitıe verildi 
Ankara : S - Finans me

murlara kanun projesi Bakanlar 
heyetine verilmiştir. Projenin 
esaslarına göre yedinci derece 
den itibaren memurlar yüksek 
tahsil görmüş olanlardan seçile
cektir. Bu derece tahsili olmı -
yan mevcud memurların mük
tesep hakları mahfuz tutulmuş
tur. Bu gibi memurları Barem 
kanunu esasları içinde terfileri 
de keza mahfuz tutulmuştur. 

Projeye göre mükelleflerin 
işlerini süratle bitirmiyen veya 
kayıtları kapatmayan ikinci bir 
defa vergi tahakkuk ve tahsili
ne sebcbiy"t veren memurlar 
hakkında inzibati cezalar kon
muştur. 

Projenin mühim esasların· 

dan biri de mal memurlarının 
meslek memurları haline konul 
masadır. Muhtelif servislerde 
iş gören memurlar diğer bir 
servise geçebilmek için bir se
ne müddetle ayni serviste bu
lunmaları ve o vazifede muare
fe kesbetmelerine bağlı ola
caktır. Meseli varidat servisin
de bir memur beş sene bu ser-
viste bulunmadıkça muhakeme 
servisine nakledilemiyecektir. 
FinRnS bakanlığı projede Fi
nanı memurları için ihtisası 
eıes tutmuştur. 

lngiliz kabinesi değişti 
Londrn, 7 (A.A) - Makdo· 

nall kabinesi bu gUn istıfa et
miştir. 
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Toroslarda Yurrdda Yardım 
Tahtacı Oymakları 

Hava T e~lıkesi için Toplantılar Oluyor . 
---------~ 

CP im lt'l )' iizii ıuh~n d i r 
ki onJa ra yı il arca ,·eha r·cı . . 
hir urısur gil.Ji baknwğa 

alışmışlardır. Her~kel ver· 
sin ki Curulıuriyet dev-
ri 11 i n k ii il ii re 1 fo )' z i o rı 1 a r :ı 
hen 1 iğin ı ve Tii rk liiğii rı ii ~ 

Yazan : Taha Toros 

saıl~tlir. EvlmH'c~k eşlPr 

d:ılıa t>V\'t>lct~ hidıirlerini 

ıa1111·lar. Ve hatta sevişe. 
rrk tıvlenirler . Tahtacı-

Yurdun her yönünde üye ya~ımına 
büyük önem veriliyor. 

hazırlıklar yapılmaktadır. 

Bugiirı Hal"~ \'inde bü y iik 

bir toplantı yapılacaktı&:. 
lar diğt)r o~ nwklarla ka 
lİ) erı kız altp \'t'rmezler. 
lliç hir tahtacı P.rkrği ve 

Burdur , 7 [A.Aj -
llalkevirule lll.Ja~·ın haş
~an lığmda yapılan bir 
loplaıılıda il IJa y ha va lt>h 
likesirıi a11lat11 ve 1snwl tarııtm3kta geciknıt1 nıiştir. kadım kf~ııtiilı>ı·iuderı ol-

TAllTACl KAIUNL \BI l11öııürıii11 sö~ ltn·inden hazı 

iş Bankası işyarları 
aylıklarırıdan ~ iizclt> ikisini 
ha\·a kurumuna vermeği 

k a ri.J rlaştırııltşla rd ır. 
ruanın hir kadın ve er-

'l'alıtacı kaclıuları Liirk • parç:ılar okudu. 
kP}d~ OWŞl'tl \'t' f.(~ıyf'İ rtlf>Ş 

ıuenleriıı eıı giizPI hir ti. 
pini taşır. Yii·ı.l~ri daima 
acık lıu 1 u n:ı ıı k ad mh.ır·ın 

• 
yiiıleri kıp kıruuz11lır. 

llalk ara :wı<la giizt·I · 
lik tarifi : cd~luıa gibi y:ı 1 

naklP> dır. Tahtacı kızları 

hakıkaten lnı halk larifi. 

nin örıuığidir. 

Sağlam ve ttinçlirler. 
Y rgaıw mf>ıi~·etleri erkek 1 

lerle birlikle çahşup nıüs J 
tulısil oluşlarıdır. Bir ka- I 
dm erkek kadar iş gö . 
rür. Kocnlariyle .birlikle 
ağ~ç hiçerek çalışmaları 

onlarca t'Şİ buh.ruuaz hir 
hazdır. 

Dlinyada yorulmaz , 
USi.11truaz ve hele hayaıla. 

rıruhuı şikayr t etmez kim
sel er varsa onlar da tah
la hl acılardır. ı \1 iile ve k kil
d irler . Ne ka~.anırlarsa 

oııu ~·erler, ltiç hir vakit 
nz sııanwzla r .. 

Ta hlacı kadmları cok 
• 

gtıçimlidir. Kocalarını çok 
severler. Karı koca ara. 
sıuda lıic bir zaman k.ıv
ga çıkmaz 

Kadınlar da şehirlere 

kert- le götiiriirler ve alış 

veri Pderler . Bilhassa 
~· 3şfı kadmler ki bunlara 
«Bibi» dPrler·: lmnlar hir 
•·r~ek gi hi satış yerleri ne 
girerler ve tırkek lerle ko. 
uuşu rla r. 

Konuşmalarında ve 

dlişliucelerinde clerin hir 
S3fİ)' PL vardır. Kıskançlık 

ve fuhuş gibi içtimai has 
Lalıklar bu ularca meclıuL 

dur. Her kadm yuvasına 
..-n sağlam bağlarla (~klen-
mişlir. 

EVLEN\IE VE AiLE 
ADE'rLEHI 

Tahtacıların düğünleri 1 

ru m ii ııaSP lwtte hu I un maz 
lar .. Şa)el hir 1alıtacı ka
dını ıalıtacı ol11ıaya11 bir 

erk P.k it~ 111 ii rıas .. hellP. bu . 

lanacak olursa o kadı11la 

kon uşruazla r .. 

Besim :\ltıla\'111 «Br.k. . 
laşilik Vt~ Edebiyatı» adlı 

es.-rirıdH şu satırlar gözf• 

çarpmaktadır : 

« • • • lcPldt~ birisini . 
,;elikarılı s .. r.:rberliktP bir 
tahtacı kııı dağa alıp kaç 
nııştı. IHiliio aşin·t o kız 
içirı )'i.IS lulnıuşıur. lıikall 

Bundan !'·orıra hava 
ltthlik~sini l.ıilf•n iin~ \'az-. .. 
ruak içirı gruplar ayrıldı 

vr ilk anda ı:~o kişi fiye
liğt~ yazıldı. 

lhıtıların kaydellirdik 
leri yiikeoler DÜÜÜ lirayı 

lıulmuşıur. Üye sayısı .\'a 
k ııula g~niş ölciitl~ ar
tacJ kıır. 

V~şak , 7 [A.AJ -
llava tehlikesiui bilt·n lİ)'e 

)·azmak içirı ş~hrimizdP-

Kiilcıhytı, 7 l.-\.A] 
Hugiin parti l\urağında 

illıayın haş~aıılığmcla hii. 

~, ü k h i r ı o p 1 a ı ti ı ya p ı l ıu ı ş 
ve hava lt-lılik~siui bilen 
hilt•n ii VP. \'azmak ici n . . . 
hir lı~yel s•wilmiştir. 

Ya""" kolu ~öz ve . 
yazıla ı!rgP-)'I ~·apmağa 

haşladı . 

lkirıci kol ı~a iiye kay 

eli işlerine girişildi. 

isparta kükürt fabrikası 
larına hir lalı tacı kadınıua Yapı işleri bitti fabrika işlemeğe başladı . 
ehli siiuııt'llt>u birisi do. ilk kükürt İzmir hinterlaadına gönderildi. 
kunaca~ olursa o kadın 

pislerınıi~ fmiil~v\rS olmuş 

tur • ..\rıık o kaılırı ceuıi

vollmı cıkarılır . .\11ci.1k .. . 
öiiiuı lt>ıuhler .• l> (l] 

Tahıacıhırda karı bo 
şama k da adt•l clf'ğiltl i r . 

Alık:\uıı ŞP.l''iye zamaıund~ 

taddiidii ze \'Ca L nıevcu l 

iken dalti lalıtacılar iki 

dt)fa t~vlt>ıııııeıııi~IP,rdir. 

Bu çok Ş •t)anı dikkallir. 

- Sonu Var -

(1) Sahife: 18 - 19 "Bek· 

taşilik VP. Edebiyatı,, 

Kuraklık 
, ... , .. 

Uşakta yağmur 

bekleniyor . 

Uşak , 7 [ A .. \ J 
Yağmursuzluk ürürıü fena 
bir hale koymuştur., 

Bu yıl huğılay iirlinü 
geçen yıla göre yarıdan 

az olacaktır • Sıcak art. 
maktadır. 

Sıcak.lık gölgede 3 ı 
bulmuştur. 

Isparta, 7 [A.A] · 
Ulusal h:uı~alarımızrn PIP 
aldığı ve işlt~nıe.jtP h:ışla

clığı Keçi horlu kiikiirt 
madenindı•. yapılnıakta o
lan kiiliirl fahrıkasuun 

yapı işleri lamamen bit. 
miş ve fubrika işlPnwğP-

başlanuştır. 

Fabrika kısa lıir ıa

nıantlu ihıeuıli uıikdarda 

kiikfJrl iirf'lcırek hunları 

lzmir lıirıt~rlanılrna gön .. 
ti t•,. il ı l l işli,.. 

Fa hrika çahşması111 

ğiinılen güne geni~lelmek

ted i r. 

Mersinhavatehlikesini bilenler 
yardım devam ediyor üye listesini yazıyoruz 

100 

ıoo 

100 

80 

50 
fi O 

50 
50 
50 

50 

~luslafa Yunus bak 
kaliye maği•ZHSI 
Nt>cip llatltlal v~ 

biraderlP-ri 
Pastacı Menu~t kara 
Tevfik 
Nal vr. mıh fabrikası 
Alai) .. li ~lustara 

Tülh+'tıtlci Ali Hıza 

Yusuf ışk ıra ,.e Jorj 
satıl 

Hu rdevtacı H üsevirı . 
Eczacı lrfön 
Ali Ihsan (zücaci. 
yeci) 

Manifaturacı İbra 
him Hakkı 

50 
40 
40 
30 

·lo 
" 

25 
25 
20 
20 
20 

20 

20 
20 

Ömer llaşt!ı 
~h·nır.t Sayda vi 
ŞP-kerd Ömer Uysal 
flak k ı Ö 1.d~ruir ve 
ortakları 

.\1. ~ .. ,.r 
ilacı llnlil o. .-\ li 
Pi ytır Sel velli 
Sükdi ~ii ın~n 
Vital fslromıa 
Ka vvafiyeci Simon 
Tuhafiyeci Bilanh 
Jl~mel Enıin 

Tarsuslu .\ hrnel 
Sadi 

Şiikrii Hintli 9ğln 
A. Ferrah 

Her Gün Beş Kelime 
19 ----

[)iJ h ıln vuzn konıi~vo-. 
uumın ~öndertliği listetl~ll 
okurlarrmıza hP.r gün he
şer kr.linw ~unuyoruı · 
L;sleılt~ cıkan nı Tlir~çt~ 

• 
k fd i uıe lel'i rı osnıa ııl ıca la rı 
hu ndı rı sonra gazetemiıcle 
k 11 lla mlmı \·acaktır. 

J - Tt>ft'vvuk _ Üsgı·I .. 
nH'k, Üslolıuak 

Faik, nıüıefe\'vik .. üst 
Ü~LÜU 

'f P-fovv11k - Üsg~lnrn ' 
iistul 1ua, üstiirıliik 

Ürıuık ler : ı - Oiişm•1 '" 
na ~·alnız silahça değil , 
kafaca da ÜstolanlarJır 
ki harhı kazanırlar. 

2 - nu işte . .\ huwı, ~lt'h 
metin Üs~elcli. 

3 - Oiişnıarırn iistiirı 
kuvvetlerini clağıllık. 

ı -· İstediğimiz Tiirk 
gençliğiui11 )'alrıız zek:\ de 
ğil, ıra iisliinHiğüdiir. 

-2Tekacltliiuı Ptruek ,.. 
ÖngP.lmek 

lliilPkaddiuı _ Öııcekli, 
öngelen 

Kufom - Öııct•lık 
Önrnkf r,r : ı - Niciu 

~ 

her işle h 1 1tden önge 1 nıek 
istiyorsunuz. 

2 - - ~I ii tek achlim a ri
z~mtle hiltlirtliğim gibi. -
Öuc··ki sunumda bihlirıli .. 
ğim gihi .. 

3- Asker f'rt~ct>lr-riu•le 
rriitlwlerirulr.] öııcelik, haŞ 
lwa esaslardandır. 

3-lhli~as - Uzuğ 
Mlilef'assıs - Uzmanl 
Örnrklt-r : ı - Asrwuz, 

her ŞP yıl t~ uzu ğ asrı tlı r · 
2 --·Ekoııomi Bakanlı

ğ ıu a ·' lHı i k i r A 1 m a 11 u ı. · 
ıııaııt g•·dıııiHtir. 

4 .-lltı la tt· I i f • Tii rlii 
Örnek : Glirıüu tiirlii 

ha lu~rleı·i a rasırnla en dik .. 
kat clf'ğP.ri, İlal~'an _ıltt
lwş anlaşnıaıltğı hakkııı
daki karardır. 

5- lliittıforl'ik _ Ayrık 
ÖrrıP.~ : Eskiden bir 

alimılr. ilıLisa~ d~ğil, nıu

hinıatı ıulitt·ftırrika ve 
muhtelife daha cok hoşa 
giderdi - Esk id:u uir A .. 
limde nzuğ drğil, uyrık 
vo liirlii bilgiler daha çok 
hoşa giderdi. 

NOT : Gazetemize gönderııe· 
ook yazılarda bu kellmelertn os
manlıcaları kullanılmamasını rtcıt 
edem. 
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Doğ_u Afrikasına gi'" lMersı·n J Askeri mükellefiyet 
kanunu izahnamesi 

Tarsus 

Arıkanı - - jJ~liyt~ Ba
k~nrı:ıı askPri rııiikelltıfı-. 
~Pl kurıuııuuıırı Latuik su
ı·eliııi gfö;lerir lıiı· izah
rıuıue yApnııştır. Bu izah
ıı.tnaeue \Je\arırıanıeve ta· 
bi ıııiikelltıflerlc ga;·risHfı 
irad iizeri rıd"'ı 'Prgh·e tu • 

'- "' 
hi l>uluıı:uılartlan ue l..;u · 
rpu f~ v~rg i alı 11 aea ğı :ıu

laşı l ıııa k ta ılı ı·. 

Bu rıa gör•~ askt-d \'t:'r
~irıi 11 ilıdasııulnrı mak~al 
ıradı ga) ri ·afı iiı,•ı·iudrrı 
V+ırgiye lahi olur. Kazaıı~ 
v ll Z i ,v <• l i m~ olu r sa o 1s11 ıı 
11 Hı:t\' \'P n P~a lara ~Ört· . ~ ~ 

\ f•ı·~j verm ~k f p ıu ii k t•ll t' f 
\.;l 

lıuıu ıta rılarla be ra il 113 nıe-
1"'r ıuiıktıllt•flpr. an.t"'ıııda 
•ıislıj hir a(foJet te~isi ol
ılıığurrn gört• nıli kt>llt·flt~
ı·jıı be \'a ıı rıa me muci H ra -. 
ee Verecekleri vc>r~ive za-.,., .; 

11•inıPlmı ltir \'Pl'~İ alıııma 
l\ı ıııuvzı111halıi • fft>ğildir . 
Beyaıırınnwclı~ b ildi~·i len ka 
~:.ırıea göre alı ııaca k vt>r
~1 asga,.~ vt~ı·gicf Prı f:ı zla 
ıs.. • . l · a. gan H·rgı Hırııırı 
lıt•v l ' f • 

· tı ı m•·cuııaasıru arı ıs-

leıı i 1 tı r f~k gı• ri.; i al 111 at'a k tu· 

Kağıt f a~rikası 
lı"1itteki Fabrikada 

her cins kağıt 
yapılacak 
~-

Ankara - Gaıetelerdeu hi . . 
r·ıııd" fzrnil Kfıirıt fah-

1"~ ' ~ 1 ~sırurı cıkaraca"'ı k~"ıl 
Cirı·ı. • ~ :"il 

(\rı hakkında varı ış 
1 • 
ııaıt\ ·ı . . , .. .1111a ı verı ııaıstı. ~u -

ııı ~ 
aıer harıkda lt>knik işlerlr. 
s Qkttdar biri bu hususla 
'

11 İ'lal k 1 · · talı \'Pl'UH' lt'( il'. 

~ ~ :? a lJ ,. i k a it P r· ı w v i l a hı 
1'5 1 ılı vn hu nın va ııda 

~il'lt-t l .il 
ı · ~ ıasııuırıda ku arıı a" l .. k ... 1 ııtli11 cinsltH'İ, yaıı 
!.a1~1dı111 rı e!I t~, i ci rı~i ııden 
"l 1 . • 

sırıe dourn biitiiu ka"'ıl (!j t"> ~ 

\ 

11
"1 t• ı· i rı i k a f l o 11 rı e v il H r i 

f• 

~ ' ... ayıu zaıu;ıutla üııg~r 
agıdı iıual t•dilt1 Ct>ktir. 

lh rık ö .. .. 1 ki rı a IHllJ ill7.( (l Stı 
~ .,,. r 

•
1 

·1'1' lf'da kftğıl fal>rikt1· 

1 ""
1 lP.v:iilr IH'raher hu· 

l!.ı ... \'• 
1010~ ttı·ı ıuamul olaıı St·l-

if!· ııı da ınemlekclle imal 
• ,,, '. k. 

t l · ıklerP. haşlamıştır. 

den ltalynn kuvvetleri · ı 
935/266 

icra memurluğundan · 
- p· ( Hoıua (A.A) ~ Asker- ıyasası No. T;ırilti 

.Uarl 
Cııısi 

muhde eS•!arlı 
l\iynu•ti ~lt\\~İi 

lt>riu "'' işçil~l'i11 doğu Af- _ • ••· • ._....__ 
rikasına gö11<.leı·ilmek üze- K.(~. · K. S . 
re \ 'H fHH'la ra hi rıtli rilnıP · ı Pamuk ~k~pr~~ 5 2 
siıw dBvaru t•(lilmekt~dir. lauf' 50 
Pazarl~si giinii Tl'i)'PSlP.- Kapu malı 46 
flerı S .. turııia ismindeki Kozacı parl~f1ı 44 
bii)·iık vapur dört hin iş ·ııaue ~~iflicli 2 
çiyi ve Ctıırn\• edeıı de Li- \erli • l 7 5 
\'Orııo vapuru hin . işçi~·i "u~auı 9 50 
alarak limandan c.ıkrllJŞ · , ı 7 ~l) l•asu ~a ,, 
lardır · . Nolıul 4 25 

8t•f,·ı·lwr etlilnıiş olau 
\!prciıu~~ 

Lacluad:ı tiiuıerıinin hir K . 
, . . . US \ ' t'lUI 

~ ısıııı ıl:ı- La~lıarHIP gemı-ı K • · 
1 . · . um ı art 

ltır·e hirl(lırilt•cpktır · •' 
1 

.
1 ,,p, Ur.. 

• 

7 öO 
50 
25 

halyan - Ha~eş .\cı Ct~kınl .. k ıcı . . 
5 75 

35 50 
as 20 
ıoo 99 928 Anlaşması 

bozuluyor 

Toz s~kt•r . 
(~alavt> 

Kaim 

Honıa ( .\ .. \) -- Gaze- ~işaılır 
lPler, t928 llaht~Ş - İtalyan ~~ay 

... · Kala\ a rılaşnı:ısırıııı lıozu lcıcagııı ı · 

)) 

Baltar ~·aınıaktadırlar . 
'' L:ı voro - Fascisla " Arpa A rıadol 

bu 111 r. , f' 1 t~ ha k kın ti a d i yor 1 ,, Yerli 

ı 25 
16 

2.ıo ~ao 

190 

90 
:l ')7 k u-•J ,u 

2 75 
~i : Pirinç 14 50 

cdJa lwşista 'uırı meydan Ça vclar 2 50 
oku\ nşhırı, ıki iilke arJ- IKeame Şek., •H\ l,ira !O K. 

• Sandıkta w' 
a rasıııtlak i dostluğa engd-j \) ı) ecıwhi ~a Lira 
dir. lıısaıı şunu soruyor: :j » • >>çuvalı 20K. 60 

«llaheşistau'm aldırma. 11, ... 
1 

v 
1
. .... 

2
r. 

1t1g( ay ı ~r ı ~ u 
mazlaklarih~ reddetmekle 1. · l ·ıo 

. 1 .ıı moıı ozu 
hnluruluğu hır anlaşmayı ,., r· . ' •)~ 
1 l 1 l k Sahurısa ız~\· L111\ .... o 50 ta vaıı'ırı ı a wzara • 

• » ikiuci 23 fizgiirliiğliııii t1 lıte etınesi 
~lısır darı doğru olanıaz~uı ?)> •• 

CiHHrıale D•halva,llalu~- Kara huh~r 
şis.tanı İtalyan sırı~rı iize 

1 
luct~ Kep~k 

riud~ askPr toplama~la incir 

85-86 

25 
'Odtlu l 1 

suçlu görmektedir. Yulaf Çukuro 2-37 ,5 
2-87,5 -----· • 1 , Anculol 

Nö~etçi Eczane 
Bu Akşam 

h;tikamf'l Eczarıesitlir. 

Konya Sergisi 
·25 Haziran'da 

açılıyor 
25 llazirarıdan ıo 

Tr.mnıtııH ka(lar sii
l'<'eı~k satışlı sergidir. 

Fabrika ve ziyaret -.. 
cilPre \'esaiti naklİ\· P. ı . . 
iicrctltıriııderı ucuıluk 

~apılmışlır . -
Zi \ an·ıcilt>r i:l \ ııi .. . . 

1. aıııantta öıııüklii mii 
ZPSiııi Vt' tlPğerli Türk 
b.IPrini tlt! ziyaret N
mi~ olul'lar. 

Müracaat mahalli: 
[lusal ökorıo.mi ve 

artırma kurumu Kon
ya kolu . 

---~---~·~----------

Borsa T ılğraflan 

/stanbul 

a0-5-935 

T ii r k a l ı u n u 9 3 3 

ishwlin 

llolar 

Frank 

6'22 - 50 

79 ·38 

12.-06 

9-64 

Y ( N 1 M (R S iN 
Nüshası 5 kuruştur 

( 

Abone\ Tiirkiyt Hariç 

Şeraiti? için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık 100 yoktur 

Giinil geçmit ıayılar 20 K . 

10 lwlwı· hektarı Zor· baz~ 
872 lira 22 kuruş lwı·k 

111 DUDU 

•• 
335 balace . 

llf-ktarı ı\12 

S,3:·H65 Şar·kau /\li Hız,arı zade fla:;arı ağa 
l>alıçesi gadrnn lla\'aca ~lavrunıalı fah
rikasrnırı iplik fahrikası ile havlusu ve 
fabrikarıın savak tarafı CP.rınhrn Hız
varı oğlu ı:a~au Hğa halıçe~i. 

Alaca~lı: anılı mahalle~illlf P.11 }lr.ryP.tu 
Borçlu: Zorhaz hark nıah:.ıllt>sinclr.rı Hızvan o~lu BibH 

l'okarıda hududu ue evsafı ya:tlı bahçe açık arltr· 
maya konmuş olup şartname ı 0-6-935 lari/ılnderı ilibaı·cn 
dalreml:de her kes görcbllecc5/i gibi 9- 7·-93 5 tarihi
ne mü.sadif salı gıinıi. saal 11 de açık Arlırma ile salı· 
lacaklıt• . arltrma bedeli muhammen klymeliuin ytizde 
i.5 rıl bulmadı!fı takdirde son arltramn lealı/uidil baki 
kalmak şarllle 24-7-9 3 5 lar/lıim• rmisll<llf çarşamba 
güm1 saat ı ı de dairemizde yapılacak o/ıın arllırnırt 
ela gayri menkul en çok artırana ilıale edileceğinden iallp
l<uin mulıammen kıgmellnill yti:de 7,5 nlsbetlnde pey 
akçası veya ınflli bir banl\wurı lemlııal meldubıllm haınil 
bulunmaları ldzundır . 

2004 numaralı icra i fl<i o; kamuuuıırn 1 2 6 wcı 
maddesi dördtincti fıkt·asına leııfi/wn bu gayri menkul üze
rinde ipotekli alacakltlar ifo difi<~r hit alakadararwı m' 
irlifa hakkı safllplerirıln bu lıaklar1111 ve hususile ful: ,,,. 
masarlfe dair olan iddlalaruu il<in larlhinden lllbaren 
yirmi gı1n içinde evrak! mı1sbllelcrlle bildirmeleri aksi 
takdirde Tapu slclllnde sabij olmadıkça sallş bedeli pay· 
laşmasından mahrum kalacal\lan cilıelle alalwdaramn işbu 
madde fıkrasma göre lrnrekl'L etmeleri tJe dalıa fazla ma-

lılmat almak isleyenlerin lanms icra dafresine rnı1racantları 
ilan olunur. 

Açık artırma ilanı 

Anamur icra memurluğun~an : 
Anamnrurı Nasraddirı kü~·tiruft~u Ali :baha oğlu 

Nivazh·e horclu Orta kövclt~rı KPrim o!'lu ı\li vt•rt·sc-. . . .. 
sine ait Nasraddın mezra, asıııın koca i.li'llltıl ınevkiin-

tlP. kain boynu kısa sür~gi ılenıe~lt! ınarur hir ku'ada 
2680 ~letro ~hı. ve çukur ~· •1 ı·dtı ~•tirı kara dayı sli
rPği n<!nıile maruf 5520 nrntro ,\in. \'P. ad.-. rnevkiiıulP
kain 9220 mf.lro ~lu, ve çorak ruP.zra, a~ırıın nıeıı~ .. ı 
nıevki'iude ilacı avralum siireği rıaıuiln maruf lti560 

metro llu. larlaları 4 lemn;uz 935 PtH'Şt~nıhe giiuii ~a:ıL 
on altıda Aııamur carşısırııla saıılnı3k iizPre acık arl· • • 
tırmaya konmnştur-· .\rtırı.uaya iştirak etmek isli~ Bıı~ 

lerirı 24 haıiran 035 ~iirıiiııdt~rı iliharerı şartnameyi 
Anamur icra dairesirıde ~nr .. bilecekleri arıırma hedPli ... 
yukarda ki m iiclde l içi ıı d P. nı u lıcı uııuerı ki)' nw lleri 11 i ıı 
~·ii·ıtle yelmişirıi hulmcatlığı laktirdP. tııı son artırarnıı 

taahhiidii baki kalmak iizre artırnıatıın on lwş giin 
daha uzatılacağı ve on he~inci giirıii aynı aalla t1 u 
çok artıraua ihale t~dilecoği ilan olunur . 

1 l j N 
~laaş almakla olduğum lathik nıiihliriimii kazaen 

zayi enim. Yenisini ~·aptıracağıından t•skisinirı lıiikmii 

olnrnclıAı ilan olunur . 
Oahaklıane malıallesiıult•11 Ali karısı Safı)e 

Satlık Ev 
Hfıkl)met konağı ark"Sllltfa, Nusraliye ıııahallt·· 

sinde Jandarma ctair~si karşisırıda yukarı katıla dört 
oıla aşağı katcla ctörl otla l>ir mutlrnlı, trnla, beledi) ~ 

ÇPŞmesi ve kuyusu mulıt~vi hahçdikli hir P\' ' 'e ~ inP 
av"' mahalde vp \'anınıla fo v~ ani VP lahtani sek iz o-. . 
dalı, bP.lt!tliyt~ sııyu olan diğer hi~· P.\' satlıkdır, gör-
mek ist~yerıleriu mf'zk ı)r evlHrde olu rıut .~ 11ton • 1 oftılP 
miirac:rnıları . 4 5 
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i l A N 
Mersin Jan~arıne mektep kumandanhğmdan ~ 
\lrrsi11 Jarularıııa (Jkulıı iiç a~lık ttfral ılıtiy~eı 

oları \' elnıi hirı kilo t•kuıPt.. 2490 ~o.lu kaıııııı uı11,•i .. 
hince acık artırma va koııu ~nıoşt ur . . . 

K<ıt'i ilıalt~ giirıii 12 lfaıiraıı 935 ÇarşauıLa giinlitliir 
~luvakkal ltımirıat miktan ii'· 'iiz otuz sr.kiı liradır. . . 
Mevcut şarlııam~~i gfirnwk İSlt>~tııılPrin O~ul Saim 
:\ima komi yoıınna miiracaatlan istt>t..lilt•ri11 ıicarPt 

oılasııula mükayviı olduklarıua ıl:ıir \flSikaıı111 ihraz . . 
PlmPIPri nwchuridir. 29 --2- -H-10 

1 l A H 
Tarsus Bele~iye Başkanhğm~an : 
Haıirarıuı 25 inci Salı ~iinii ~a:ıl )5 ı1~ ihal•~ tıdil-, 

mPk iizre viiz hiııtl.-ıı iki 'iiz hiııt~ kadar kaldırım . . 
ıaşı kapalı zar·f n..;nlile nıiiııakasa~·a çıkarılmıştır. Ta 
li p o 1 a n 1 a r ı rı ş a r l ı ı a n w ör ı w ~ 1 P r i ı ı i l u · hı ı 1 i ~ .- nı iz ıl •~ u a r a . 
uıaları ilfuı oltırııır. 7 - 10 t:i -- rn 

' 

Kiralık Ev ve Depo 
.\sktırlik şulwsi karşı.sıııda 7 rnlah hir 

rı~a bir clepıt kirahkdır·. · 

,. v \'~ a , .. . 

İsti~· e11leı·in ay111 evdH ~ıı'i odahnşıyn 
ları. 

miinıcaal • 
5-5 

HAliS [Oiff N[ ve KA~lR P[YNiRl[Ri 
Kışlık peynirleriniz için hi(; düşünnıeyiniz 
fennin son ıerakkiyatı ü::erine yağlı, temiz peynirler harnlanmışlır 

mersin Souk llava Deposuna 
müracaat ediniz . 

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

Alındıktan sonra muhafazasıdıt Souk Hava 
deposunda temin edilir . 

Evlerinizde uğraşmayınız ve yoq~unluk çekme\•iniz . 

.. Kaşar Peynirleri 

Mersinimizde 
sihht bir ihtiyacı karŞıliyan bir müessese 

SOGUK HAVA DEPOSU 
SAHiBi - NiGDELi SELiM ŞE~1Si 

Polis Jf üdürlüğü Karşısında 

Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı 
mükemmel ve son sistemdir. 

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

dikkat 11azarlarını çekeriz 

Sıcaktan ~ozulmasm~an korktuğunuz ~er şeyidizi depomuza getiriniz. 

·---~iiiimiiiii;~--.;--~~ ~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii, -ı~ 1 

~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~ 

•t==============~· 
SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrü~ Civann~a~ır ! 
1 
1 

· ı~r UP.\'İ E(!Zavi . 
~ 
'!~ ıılıhıyf•, Y .-rli \'e ,\ v-

rn pa ııı iisı a lız,.r:ı lı hıı - 1 ffi 
lurıur . j ın 

··======i• 
Yurttaş! 

On 

~3CZS--::ZSEF$@ 

Piyanğosu 
Pek çok kişilerin yüzünü 

güldürmüştür . 

Do~uzuncu Tertip ikinci Keşide 
~ 
~ 

11 Haziran 935 tarihindedir. ffi 

B ü y ü i\: i k r a m i y e • nı 

30,000 Liradır . ffi 
Ülkeni kornmak isti- ın -;~yrıca 15,ooo 12,ooo loooe, lira~J 

~:;i::na:a~~re Cemi- /l;'amiy=.: :!0·~:~;_7ükcifcıt. 
• 

Yağlı Balkan peynırleri ayarında Ş maraklı ka· ~---~~~ll)~fl)~~-~~· 
şar peynirlerimiz piyasaya çıkarılmışdır . ~ 

Balya ile almak isteyenler dt.'pomuzn müracaat 
etmelidirler . 

Her halde çok fayda göreceklerdir . 
Mersin - 5ouk heva deposu sahihi Selim Şemsi 

•~HHHE 
1 

f>-
5

0 ~ mesane taşları ağrılarıle muztaripseniz vakit geçmeden t) 
~HUqAJ~ MWM!iDilft!BI. ~ il ~ Çifte han kaplıcasına koşunuz . 

l)O}{tOr Nejad Seyl1llJl ' ~ Bir çok deri hastalıklarına, muannit ekzemanlara şifa verir 

Kulak, Boğaz ve burun hastalıkla · ı ı· I ~ÇiFTE HAN KAPLICASINA 
]Y.[UT AHASSISI ı · . Sıııli~·fl ilıı ıı•·lt·n bir ı;•ık ~iiliiı·iinılı•r ~·ii rii~···re k ılilnnıiişlertlir. ller nıı il 

Hastalarmı saat 15 den !lonra Yoğurt pazannda <• 1 kadar Feuıurn ~ahili izalı tltı~il~~ tlt~ ~iH'rıPltH'Ce gHhe olmarm~ hazı kathuların 
Djı Tabibi Bay Bahirin muayenehaneaindeki huıuai 1 l, 15 20 giinlii~ han~·odarı snrıı·:ı h.ııııilt: k:ılılıkları ~i)riilıuiişıiiı• . 
dairesinde kabul eder . . •!• 

2 ~ - ~o Jl' 
MWffMIMYdl'i Çifte Han Kaphcasının 

İRFAN MUSA 
[!J ~ Radyo aktifidesi dünyada mevcut bütün kaplıcalardan ~ 
M ~ daha yüksektir . B, 

kolonyası 
e çlr=n: HFIN 1(1'PLICl\Sli"tDFI . 1 
~ E~lMbı istirillıa\ nıiikt•nutıddir. Fuı·nııu, Ha~k;ıli~esi, Gaııuosu, Kasuhı, 
~ Berberi ''ardır . . 
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