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isyan Tavsadı. HükUmet Vaziyete hikim • 
Kamutay Kabineye Güuenini Bildirdi. 

Başbakan beyanatta bulundu 
l ~====~~= - ~- - ·----- - --

Hükumetin iç ve Dış Siyasada gütdüğü 
Yol ittifakla Tasvip Edildi. 

K•mutay'da Meclis EncUmenleri Seçildi. Saylavların 
mazbataları kakul Edildi • 

ANKARA, 8 (A.A) Kamutay 
dGn Hasan Saka'nın başkanh
lında toplanmıştır. Başkan top
lantıyı açarken Kamutay glln
deıifinde seçim mazbatalannın 
ı..tlki ve ihtisas Encilmenleri- I 
ilin seçimi işi bulunduğunu 
liÖylerniş, seçim mazbataların-

1 tn muallel görülen ikisinin 
f l'lllacak bir Encümen .tara
d~dan tetkik edileceğini bil-
11'1niştir. 

. Bunun üzerine seçim daire-
~·n~n ~~abe sırasına göre Qye-
81'in ıeırnleri okunmuş ve maz 
1-taları ayn ayn Reye konul
trıak suretiyle kabul edilmiştir. 

.EııcUmenler için yapılan 
~ırnden sonra ise, hüktlmetin 

Ynnnnmesini dinlemek için 
~at 17 de tekrar toplanmak 

lere Kamutay toplantısına a
l'llhk vermişti~. 
du Kamutay saat 18.30 da Ab
da lhali k Henda'nm başkanhğın
~~ekrar top1nı.1dığı vnkıt Baş
hl an İsmet Inönü kürsilye 
,.. erek şu beyanatta bulun
•11Uftur · 

'•ty 8aş~ekil ismet İnönü (Ma
\te ~)- .Bnyqk Ulusun sayın 
da kiUerı; hükOmet, şimdiye ka 
.._ r 01dutu gibi, sade bir proğ
~ la~bidir. Ancak proğramı 
~t'I k ~çın sağlam bir azim ve 
ı"Qda bır karar ile çalışmak yo
C\acia dır. Biz, inkiliplann vil
>'etı &etlrdiği yeni Tilrk cemi
lttlb ilin içerden ve dışardan 
ilerıe"e ~.niyet içinde çalışıp 
hıtu ınesını ve açılmasını amaç 
\'e h'loruz. (Alkışlar) Sulhun 

~l'\tn bulanmadan kala
\te ıecı. ve icabında ehliyetle 
llteu ::rhkla korunacağına, 
te Ju vaaı, yurdun iman, 
.,. .. rtrtdatın Refahı için birin-
(' olclufuna inanıyoruz . 

() r) 

tlrtfa koııOQıi alanında r.amanın S ve istekleri gittik~ 
~ lıl kta olduğunu görilyo
htıııı ~ Wkenın ödeme kabili
._ 111te0layJqtıracak bir tica
-._:_~llılni takip etmeğe mec
..... ~r taraftan memleket 
~ -- iat1heiu ve istihlAki 
r.u.:ık Yeni ve geniş faali-
~Vik etrn~ uızumıu 
dlllftdı Sauayileşmeğe ver
"-i lllrM~llUniyet,her zaman

"~ ll'tınıtlır. Yeni bir 

ökonomi k karar olarak yük
sek heyetinize aned~r ki hü
kdmet sınai mamulAtımızın da
hilde istihUlkini artırmak için 
özel tedbirler almata karar 
vermiştir (Alkışlar) 

1 

tarak Yurdda yeni ve esaslı 
bir genlik açılacağına inanı 
yoruz. 

Şeker, kömUr, çimento gibi 
mahsullerin fiatları üzerinde 
Esaslı indirmeler yapılarak 
bunlann içeride sürümleri ar 
tınlacağını 88oıyoruz. 

HllkQmet, hem genel hiz 
met veya şirket masraflarını 
indirerek hem yerli Qrtın ve 
mamullerin bedellerini ucuzla 

Kamutay' da 
Encümen 

Deniz nakliyemizi islah et 
mek ve yenilemek ve umumi 
yetıe tarifeler Qzerinde ucuzlu 
A"a ve kolaylığa gitmek yolu 
muzdur. 

Demiryollarının, Rıhtımla 
nn ve Limanlann devlet Elin 
de bulunmasının faydalan her 
glln daha ziyade anlaşılmakta 
dır. Nakliyede ucuz llkonomik 
işletmeyi iltizam Ediyoruz. 

[Gerisi ikinci Sayfada] 

Göksu ırmağı 
Taştı 

. 
fJaıkanları yağmurlardan taşan 

Adliye Encümeni : MOnir ırmak epeyce hasaryaptı 
Çağlar (Çorum), Anuhal Bncü 
meni : ZekAi Apaydın (Dipar 

bekir, Biltçe EncOmeni: Musta 
fa Şeref (Burdur), Dahiliye: Ce 
mal (Tekirdağ), Divanı Muha 
sebat Faik (Niğde), Gllmrtıkler: 
ismet Eker (Çorum), Hariciye: 
Saffet (Erzincan), Maarif : Nafi 
Atuf (E· zurum), Maliye: Hasan 
Fehmi (GilmUşane), Milli mil 
dafaa general Şllkrü gökberk 

.(lstanbul). Nafıa : &!hem [Sam 
sun1 Sıhhat ve içtimai Muave 
net : Ahmet Fikri [Erzurum], 
TeşkilAtı Esasiye : Refet Canı 1 
tez [Bursa], Ziraat: Mustafa 
Rahmi [lzmir] . 

Yağan şiddetli yaimurlar 
dan Silifke'nin G5ksu· ırmağı 
taşınış ve ··civannda bulunan 

köylerde Ehemmiyetli denecek 

kadar bir hasar yapmııtır.lrma 

ğın taşdığı VilAyete bildirilince 

Vali H. Berksun yakından ter 

tibat almak ilzere Silifke'ye 

gitmiş ve IAzım gelen tertibatın 

alınması için direktifler ver 

miştir. 

Mersin HilAliahmer kuru 

mu da ilk yardım olmak üzere 

Silifke'ye EJli lira göndermiştir 

Halkevimizin 

Komite Seçim Günleri 
C. H, f. Halkevi Başkanhğından : 

20.3.936 Çarşamba Dil,Edebiyat, Tarih, Gazel sanatlar S.17.3() 
21 » » Perşembe Temsil, Spor S,17 ,ao 
23 » » Cumartesi İçt.yardım,halk dersaneleri vekurslarS.17,80 
24 ~ ~ Pazar KlltOpane ve neşrlyat,KOyclller S.t 7,30 
25 » ~ Pazartesi Milze ve Sergiler S.17,80 

Yukarda gösterilen gUn ve gllne kadar istedikleri şube. 
aaatıarda Bvimlz şubelerinin lere Oye olmak bere adla-
yıllık kongreleri yapılacak nnı yudırmalaı:ını ve eski 
ve bu toplantıda her şube üyelerimizle birlikte kongre. 
komitelerine yeni llye seçi- lerlmilde bulunmalannı di· 
lecektir. Evimize yazılı ol- leriL Mersin 
mıyan Yurtdaşlarımızm o Halkavi Batkanı 

1 

____________ nimi ____ _ 

Yunaniatan'daki /ayanın Son Durumu 

Taarruz Başladı 
---------- - --

hükumet Makedonya'da 
Vaziyete hakim 

Adalardnn aydınlık bir haber gelmiyor. Bir 
İngiliz ve Fransız Zırhlısı Pire'ye Geldi 

Yunanistan'daki isyanın son ı 
durumu ve diln gelen haberle
rin bulAsası şudur : 

1 Harbiye Nazırı Kondi
lie tarafından verilen ültima
tom mUddeti evvelki gün ak
şam bitmişti. Asiler buna aldı-

rış etmediklerindenhUktlmet kuv 
vetleri taarrur.a geçmiş ağır 

topçu ateşiyle beraber 21 tay
yare Makedonya Asilerini ÇJk 
şiddetle sıkıştırmışlardır. 3000 
kişiden ibaret olan ve ellerin
de ancak bir kaç sahra topu 
bulunan. Asiler boı.guna uğra
mışlardır. Hüktlmet Makedon
ya'da vaziyete hDkimdir. 

2- General Kondilis çevir 
me hareketinin safhasından 

memnuniyetini bfwan etmiş ve 
isyanın bast1nl11;1asıı~ın n.iha
yet bir saat meselesi haüne 
geldiğini bildirmiştir. 

3- Girit sulancda Asi ge
milerine Ait hiç bir hareket 
haberi yoktur. Atina'dan tayya 
relerin yeniden bir Asi gemiyi 
bombardıman edip yaraladık
ları bildiriliyorsa da nerede ve 
hangi gemi olduğu tasrih edil
miyor. 

4 MuhaliOerden eski baş 
vekil Papanastasiyo hUkOmetin 
emrine Amade olduğunu bildir-
miş. Zannedildiğine göre mak
sadı dahili harbi durdurmağa 
matuftur. 

5 - Yunan hükumeti Asilere 
Ait emlAkin milsadere kararna
mesini evvelki gün neşretmişti. 
Dün müsadere işine başlanmış 
ve ilk olarak Venizelos'a ilit 
emlAk mllsadere edilmiştir. 

6-Tilrk ve Bulgar Elçileri 
Başbakan Çaldaris'i ziyaret ede
Tek iti saat kadargörftşmilşler 
ve isyanın son durumu hakkın 
da ir.ahat almışlardır. 

Hilaliahmer 
Merkez Heyeti toplandı 

Hililliahmer '.Merkez Heyeti 
&~velki gdo toplanarak Cemi· 
yetin ~ıllık çalışmasını ve he· 
sabatını tetkik etmiş ve Silif-

ke'de felAkete uğrıyan Yurtlulara 
50lirayardımda bulunulmasını 
onaylamıtbr. · · ~ · 

Merkez Heyeti bu toplantı
sında kongre Ruznamesini tes
bit etmiftir. Kongre bu günler 
de toplantıya çağırılacak ve 
müddeti biten Merkez Heyeti
nin yerine yenisi seçilecektir . 

7 Bir İngiliz ve bir Fran
sız zırhlısı Yunanistan'da bulu
nnn tebalarını himaye için 
Pire'ye gelmiştir. 

Kavala' da llalk 
Ayaklandı. 
ATİNA - Tayyareler Ka 

, ·ala'daki asileri ve Siroz'daki 
Asi kuvvAtler karargi\hını bom 
bardıma Etmiştir. 

HUkQmete sadık kalan harp 
gemileri isi gemilere taarruz 
için Girit sulanna hareket Et 
miştir. 

Kavala'dn halk asi kuvvet 
lere karşı ayaklanmıştır. Beş 

saat süren muharebeden sonro 
üRilerin kumandanı General 
Kamenos asi Pesara gemisin 
den yardım istemiştir. 

Çaldaris'in Beyanatı 
Hükumet Reisi Çaldari~ 

matbuat milmessillerinin mil
racaati üzerine aşağıdaki beya
natı tahriren vermiştir : 

« Vatana,devlete ve Yunnn 
ulusunun hürriyetlerine karşı 
silih çekmek cilretinde bulu-
nan canilerden memleketi te
mizlemek Uwre hüktlmetin ve 
ulusal kuvvetlerin başardıkları 
mUcadele bu günden itibaren 
son ve kat'i safhasın~ giriyor. 
Kendi saadetinin, kendi sUkOn 
ve rahatının alçak dilşmanları 
tarafından kopartılan felAket 
fırtınası karşısında ulusun ilk 
andan itibaren gösterdiği 8(). 

ğuk kanlılık ve meşru hilktlıne 
tin harekatını takviye husu
sunda izhar ettiği şevk ve he
yecan bizlere bu mücadeleyi 
bahtiyar bir neticeye vardır

mak için lazım gelen bUtiln 
kuvveti vermiştir. Meşru hU
kOmutinin galebesinin tema-
mile müemmen olduğunu en 
kati bir surette temin edebili
rim. 

Ayni zamanda hükOınetin 
sarsılmaz kararı yalnız sDkOnurı 
tesisine değil, ayni zamanda 
kendi şAhıslerınm adi menıa 
atlerini temin için sistematık 
bir tarzda pusu kurm11ktan ~· 
ldnmiyenlerden memleketi kati 
surette tathire de matuf oldu
tuna işaret etmeyi vazife ad
dederim. HUktlmet memlekete 
uzun bir normal hayat devresi 
tesis etmek mecburiyetini de
rin bir surette hissetmektedir. 

HükQmet Reisi 
9ALDARIS 
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Balatofun beyanatı. 
Malıııcl Trakyagazotesi kapandı 

Dış işleri bakanı dostlutumuzu bozacak 
Neşriyattan çelciniriz diyor. 

of~·a , « A. A. >> -

Ha va ajattsı hilfliriyor: 
'fi1rk kıtalarınıo Bul

gar sırnrmda yığılmasının 

nt' mana ifade etnwk\e 
olcluğu şeklindi! kendisine 
·orula n bir sna le cevap 
veren nı~al'I işleri haka
UI Hat<ılof şii~·le demiştir: 

« - Biz Ti"ırk-Bulgttr 
do lluk muahP.Clesi ahklt
mına sa<la kalla riayet e
diyoruz . .. n halde • Tiirk 
lılikfımetinin almış oldu
ğu tedbirler benim için 
anlaşılması imkansızdır. 

· Eğer lJu tedbirler a -
lınmış ise umarım: ki bize 
karşı değildir. Tiirk ga
zetelerinin bir kısmı bize 
fena davranmaktadır, hal
buki Bulgar gazeteleri 
iki meml~k~lin münase
betlerini bozacak her tür. 
ili neşl'iyettan çekinme'k
tedirler. 

Titrk gazPl~lerinin hii
cumlarun ha~h göstermek 
icin aituu ileri ~örmekte 
• 

olrhıkları «Trakya>1 gaze-
lc~i kapatılnuşlır . Umu
lur ki, doğru 8Öriişleri 

h•·rkesce lak,Jir edilmekle • 
olan Titrk devlt•l adam
ları Tiirk gazetelerinin 
hiv.e karşı olan hiicumla
rına ~on verilir . 

Anadolu Ajansımn notu: 

Yapuğmuz tahkikata 
giire , Trakyada bugiin 
normat,-ıbir sureue bulu
nan kuvveılerdeu başka 

ne sevkıyal v~ ne tahşi-

dat şoktur • 

iki memteket münase
betleri ise ivi hi1" san.ada . 
inkişaftadır, Türk gaze-
telerinin ekseriyetinde acı 
yazıların azahnukıa olması 
da bu iyiliğin alAmetle-

riuden sa~·ılsa gerektir. 

Maarif Miidiirlerinin Salahiyeti 

Maarif müdür ve memurMrının VGSifelerine 
dair yeni talimatname • 

Ankar:1 , - ~laarif snsi okuma oJalarınm , 

Ktımatay Kabineye 
G•venini bildirdi. 

- Birinci sayfadan artan -

Savın sa\ lavlar ; . -' .. . 
()ısarı sivasada ~ulh . "' 

ve emniyt~li korumak, teş 

kilfularadıruaak icin biiliin . 
kmlretimiıle çalışıyoruz • 
llosllaruınza, \eahhülleri
mize sadakat ve ~enel o· 
tara~ yakua komşularımız
la iyi geçinmek için eli
miıden gelen her şeyi sa-
mimiyeLle )'apmak siyase
timizdir. (Ora vo sesleri) Bu 
!i\iya~eLin ana çizgileri i
cinde uluslararası hadise 
• 
leriui dikkatle takib edi-
yoruz. {Alkışlar) 

Sovyet iui;ıadi) le mii
nasehetlerinaiz her ıaı}ıan
,fan zivade sıcak bir dosl . 
luk içindedir. (sürekli al-
kışlar) ~ovşel sanayiinin 
güzel eserleri sanayi ha-
vatımızda ebedi dostluk ., 

hatıraları olarak yüksel
mekteitir. Büyük SovyeL 
ittihadı ile vakın ve sami-., 
mi dostluğumuz, gerek 
8iya~t alanında ve gerek 
diğer her alanda her ~iin 
daha ziyade kuvvetlenmek 
Le ve genişlenmktedir (bra 
vo sesleri, alkışlar) 

Balkanı paklmm uluslar 
arası sulhu icin büviik . .. 
kıymetli, her ruüuasebelle 

nıiill iir ve memnrklrınuı 

\ 1a1.ifelerine tlaia , 926 
tarihli talimatnamenin ye
rine k{)nulmak üzere ha-

dershant: ve vurtlarua nı.,r ., 

parlak bir suretle kendini 
göstermektedir •. Miillefi~
ı~r teahhiitlerine sadıktır
lar. Mliuefiktirler birbiri
nin emniyetini kendi em
niyetleri gibi tutmak zih
niyetindedir. (Alkışlar) 

ciidir . 
Maarif müdür ıaıuavini, 

' 

Nazilli Fabrikası 
Rusyadan bir 11eyet geldi . 

Mensucat fabrikası projesi üzerinde 
son tetkikatyapılıyor. 

lslanhul , ·- Süm~r 
Haukm Nazillillt~ kuracağı 

mensucat fahrikasmıu pro 
jelt~ri ile uğraşıırnk iizere 
~loskovadara gelen heş 

kişilik Sovyr.t fen hey~li, 

şehrimizdeki Sovyel kon
soloshığu Ticaret mümes
silliği dairesinrl~ çahşurnk 

mı~lar ve ilk projf-ierini 
gözd~n gt1çirnıişlf'rdir. 

F~hrikaıun ilk projf'"' 
leri ö11ce,len hazırlanınıŞ 
ve 'iinwr Banka verilıı•İf 
huluuu~·ordu. Şimdi bdll"' 

lar iiıeriude tel~ ikler ya
pılmakta ve esas hak kın ... 
ıla görüşiilm~ktetlir . 

tadır . 
Heyt>lin başında Türl 

stroy ikinci miidiirii Sig
lin lmlunnaaktadır. 

Heyeı, Kayseri fahri. 
kasından da hir mutahas • 
sısın araya girmesiyle altı 
kişiden ibaret olacak ve 
burada ihzari tetkiklerde 
bulunduktan sonra Ankara 
ya, sonra Nazilliye gide
ceklerdır • 

Nazillide acılacak olan • 
fahri~a çok büyiik 'e 
pek miihiıu hir sanayi 
knru mu olacaktır. 

Kati_hir proje, bu g6"' 
rüşmeler n.,.licesiude or
ta va konacakıır. 

"Sümer Bauk uınU111 

miidürli N nrullah gsat 
Sümer de ;\ankaradaP 

şehrimizf~ gelerek SovY8
' 

mutahassıslarmm ~dQi~ 
toplantısında bulnnaca~ 
ve birlikle ~öriişiiler.ek&ır· 

nu ilk lelkiklerden sac• 
radır ki, bir de i\ukar• .. 
da ltankamn umumi hf' 
yet toplantı')ı yapılar11~ 
buradaki tetkik neticeler• 
üzerinde konuşulacak ~ 
ra Nazilli ve gidilecektir· 

.. 1 
Sov' el nnıtah~•ssashıf 

·· ı .. , . l - • ar ,e mu ıeıu ıs , a.ıuıyagv 

fahrika lPsisatrnda uıdh'" 
telif ihtisas sahibi sr9

1118 

kinıselertlir. 

Şehrimiıtle Sovyet kon 
solos!uğu Ticaret ~liimes

sillığinde Bakırköy fab
rikası miidiirii Fazlı da 
huluııdoğu hald~ sabah
tan akşama kaılar çalış. 

------~-------------------------------....--"" ve diğer menıleketletlB saniit ve muhabbet ha\'a
smı zikretmek, benim içiu 
gPl'Çt'klt~n hir kıvarıçtır . 

(Alkışlar) 

.. • l 1 . • ......... ., mu nas~ H~l erıuııı l U'7 

inki~ <dıııı taldh etnıe~Je' 
<lir. 

Sayın ve ~evgili '!SY'° 

zırlanan talimatnamenin 
<~s~Hıiları hiik Limetce ta~-. 
\'İf> olunmuştur . 

Talimatnamenin teşki-
lata ait ,,ıau birinci mad-

maarif miidiirii tarafın -
dan kendi~inP. verilecek 
işleri yapacaktır . 

Talimatname ile , ma-
arif idaresi , Kültür işle

ri , zat işleri ve ntuha-
,ıesiude maarif müdiirle- sehe dh·e üc kısma a ,·rıl-

lran ile aramızda mev
tmt olan dostluk ve giiven 
siyaseli oıutlu hır ~ureu~ 

ilerlemektedir Dost mem
ı~kelin her vesile ile te-

Afgan devleti ile ara -
nuıda üteıleuberi devam 
t•degel~n samimi dostluğu
muz tabii hir suretle in
kişaf etmek ledir. (Alkışlar) 

n~ı lgarista n ilt~ müna
sehell~rimi1. in doslca ma. 

lavlar; "'~' 
Bizi calı"uaaıuııda • 't ._ .. 

vık ~lnwk kararında" '
niz, bunu n~yleriuiıle 81ıi 
l~rıneniıi ,Jileriz. (Şid~ 
al~1şlar) 

· ah•11' 
Başba karıın bu ıı 

. . ., 
rinin vilayetin maarif iş- nıakladır. ..._t .. aiiiidiiiiiiır-. ~~l~~er_k""!"·e~.,,~d~e-~b~t~ıl~u~n~aı-, 
lerini görP.n şube rei~le- Tayyarqe i':artlnn orta ve ilk mekteblerdeki 
ı·i olduğu kaydedilnıek - Tayyare Cemiyeli Mer- teşkih\ttan başka köy mek 
tedir · sid -şubesi çahşntalar1na teblerinde de kur.umlaAr 

Bu talimatnameye göre yeni bir bızla devam elli - meydana getirilmiş ve dün 
maarif miidiirleri, resmi g; gihi ha1kuıuıın cemiye· Karayakup, Karadavar, Ça 
VP her nevi hususi ilk le karşı ,gösterdiği alaka- \!Uşlu mekıtebinde okuyan 
tahsil ınektepleriyle halk da kıvaaçla kaydedilt\cek yavruların topladıkları paru 
IPrhiyesine ait möesse- bir durumdadır. BiHıaMa e_ewiyete verilwiştir., 
selerin , her nevi hu - mekt~l)terde çalrşma\ta Daha ilkmek.teb sırala . 
susi ve resmi orta tahsil olan ıayyare kurumları rında ,urd ıuüdafaasuun 
meklf~pleriyle hususi mes. çahşmalarun -her gün biraı değerini ka vrayau y-avru
lek ve teknik müessese- tlaha artırmakta ceoıiyete ları ve onlara ~ncüliık ya 
lerinin, müzelerin, LüLiıp- verdikleri para ._Hiin e- pan okutao~arım ıa~dirle 
hanelerin , re!mi ve hu- tu~moıiyelli yetQn tuımak- anarız • 

• 
hiveli11i11 delillrrini bu ., 
komşu meıulr.ketin hii~· ük 
salahi~·t"tli uğızlarmdan i'it 
m~k Türk ulusunca yiik
sek d~ğeri ile takdir edil
mektedir, 

Ar:ımııda iyi geçinmek 
dostluğu aı·ıırnıak ve Bal
kan devletleri arasında 
birbirinin ~aad~tini özl~-
m~k ıihniyetiuin istikbal 
için hayırlı bir müjde ol 
ma~mı ,titeriı . 

Diğ~r büyük devletler 

. ...~, 

tlan sonra miisl••"'I b.11ar 
lavlar sö1. a 1 ıııışl ~r _ 11a ;.., 
nenin iıahnanıesını ~ ~i' 
mi,lerdir. Bunu n•İJl~ri 
kabin~y~ iti ınatl r~1. b•f . . . "I 
toplanmış ve nt~l"~"ild't-' 
bakan şu suretle :b. 
miştir : J,efl 

« - Reye iştir;ak e ;ıs 
ar.Ladaşların y.-ILöpd ~il 
dır. 376 kişi nıiiL~~ 
ismet 1 nönü ka~ı .,., 
ıtimad ..reyi veruıifLI 
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seyhan taştı 
Se)rl1aı1 Ceyhan birleşti 

Mersin 
Piyasası ........... 

Epeyce köyler su altında kaldı 
mahsul hasara uğradı 

I\.(~. K. 
Pamuk ~~~pres 48 
lan~ 46 

C Adana (Tiirk Silzii) -- ' giiudeuberi fazla miktarda Kapu malı 43 
ll~;h~ ... ırnrnğırn n suları - ! PS~n ve hn yiizclen c~y- Kozacı parla~· 42 
'yuksPlnw~ te olduğu- ' han ırmağmru ~·iikselme- la ne ciğidi 2-37 ,5 

;•u ve bunun kıyıs11ula !iiine seh~p oları CP-rmp ruz- . . • 
Hıluuaı• l.. 1 lk .. . A ı· . ld - \ erh • 

l 
• "oy aa ının mu-

1 
gttrı t mmış o ugurufan 

eyakk - Susam 
1
, ız bir vazi~·eue hu- ı su yavaş ya vps alcalma-
Utad .. .. • • Fasulva 

11
1. uL1ar1111 dun yaznuş ~·a başlanuştır • • 
• Nohut 

C
. Mıkdik ile adlarım u . L 

eylı ..... · ı .. .1ıere11nel\ 
laş an ırmttgı nı rny~t evelc.., yazdığuuiz koyler K . 

0 
... 1rnış v~ Karata~m A heli arazisi ~lan su ahında bu- u uş Y~1.mı l~ u • HPrek li , Kapnlu lıııııııakıadır. "'

11111 1 arı 
1 

Ylerile kas:ıp il ıeı )l,.lı - lllıılıkıla bir adada g .. - · Çellik 
•ıet ve Kilis~ kö\ lü \1.-h- ctn·i v~ giindiitü bir ağ:te Yulaf Çukurova 
:•:edin çiflikl~ri l1e1fif .su ı üı~rirhle ,8.-çirmiş olao • ,, Anadol. . 
luıda kalmıştır . ad:lm da kö\ liiler tarafm Acı çe~ır,dek ~ı 
.. Yine CP.\'harnu t;ışması 1 dan oöıul.-riİP.•• bir ~ı il... Toz şek~r "" .. ., ~ " ZUndtırı hu uP.hriıı su- kurtarıl1111~tır. l\ahv_. 

~'' ita - ı IA l . ı' C " ra o;., u ıııı ı .ı~ -:-·-- Cay 

l"'?llo da SP.\'han sularil·~ nocuk Esırgemı Kurumu Kalay •ırı · Y PŞruiştir . B~har 
0 Genel merkezi karJ,an \ \ 1 1 ur.alarda iusau vr hay b r.pa . uac o 

~ıe~ ~ıiç bir 1.ayi.ıt yok . ayramında ıelkat • \t!rli 
k • '\alını Kırmılın tallı alanında bayram· ı•irinc 
d Uyu köyünd,. 11 Altılil :ı- laımayı yurtdOflar Kara 

0

biiı...r 
hada ı. . . . J .:1·1 • ~ uırısı ara bası le dağ· uan uı ıyor • Nişadır 

l~~ ?dun gP-tirnu~k iiz .. re Diu ha\'r'amlaruula v:.- )lısır chtrı 

2-87 ,5 
~ 50 
8 
4 
8 
5 50 
4 ;25 

7 
•) - 7 {> 

3 
r3 l 
38 25 

100 '9tl 
2.40-~30 

J90 
90 

a 21> 
2 7{) 

15 50 
5-86 

l6 
~7,5 

~ 60 keıı ~~ d~resiuden g~çer- pılan t~b;.ik V•~ ziyar~l Çavdar 
"ı. araua ve ha\'vaıılar • ~\ly" ol uıc sraflaruu «Çocuk esir- ._::k,!•11 

' 20 Lira ..ıo K. 
1 n c.-ı·e,·anıııa kapıl-'hştı .. gt-HUP. kuru mu• na vernıP- • il) p,cu..,bi 23 Lira 
it r. Hayvauın biri lıo- · tı;lll nızi _rica eJ~riı . » • • PU:VHh 20K. f>O 
il, nıuş v.- Ahdil il~ o··lekı· f> k b 1 d y 

1
öt ,ıcamızı a u e en- o ... d y 1. l Varı k l 

1 1 
. . . 1 . b ,.,ug ay er ı 

m· ıı muslur. enu ısım t•rı ayramdau L. 
50 

10 ı\ , . . llUOH IHJU 
Y· Ya~da foıla \'ağan e\· v~l Genrl m~rkeıı tara-
d:~~Ot1rdan Btılızad;n u u- rırıda n gaıt-telerle neşro- ~abun~H~I ~yunf. 2b öO 
sc.~ırn)erıi yıkılmıştır. İrı · lunacak bu sure.tle bu iy-1 ~ akıncı 23 

1~~. zayiat yokııır . lik sev;ııı iıısaıılıır dostla- .lııeır ·O deıı 11 
i 1111 g"ç \'ak ıııa altlı- rıııı kııtlıılaıııış ve dostla- lııee Kııpe.. 2-12,5 
~ı hir habHrde bir kac r1111n tebrik ve ziyaretle· Kahn » 2-12,5 

::::---... . y rrnı kabul etmiş savıla-
eni Adam caktardır . • 

Du .. 
ftİ•un su.zel fikir gazP.te-
Q.. '°2 ınci sayısı cıktı . 
il ... • • 

~ ... li Y.•~ında bir çok de -
~k ~azalar ,·ar· fsmail 
tij bı nın nıatlıuitl nıiidü-

ı.t1 
''' sır nu ? Uavaua 

''"c.ffak ol 

ltt4tL I olmaruu strları 
"·• e . :leiti ·Si 8dZf'lt>Cilik IUt>k-
~ itdJa 1 "l.. • 

tif h . . 81 " a) tısı, r~ssa m 
~''l eduuirı R.-yaıit nrny-

' baaı k · ~1 • -" 1 h giiz~ı r•·por 
' 81Yasi • .. . 

lhi' . ••Cuı. nz.-rın~ 

l !iııkun Yazısı, gPcli~ VH 
"'ı ~r . 

t h llae v~rilen cevap· 
'~ b.~Yoğlu kız sanal 

e 11•d~k · k ı ruiiza kereler 
İt rooa'tuı1111n lefrikası 
. Çok . ' 1 

ri'ı.- resuuı~r SHdal 
ol.. 111 Cok ·· "lGtı. f · guzel kari-
0 1 "ardı... O..ğ••ri 

~ur • 

Avrupa ve Amerikada 
ölii ç~lenkleri, dfı:ğürı be
di ve masrafları bile co. 

• • 
cuklar yoksullar kurupı-
larma verilmektedir . 

Y u rc.I um uzda adetleri 
sayısız okuı yoksul yav
rucuklar için çok değerli 

olacak bu usulün beninı-
seum~sini ve yaJılıPUtm 
dll .. ıiz . 

..\n~aracla hulumtH'1-
11P.I mt'rkt>Z tarafmct._a pa
ra uhumaya haşlaru.,..ıır. 
Kurban bayramı 15 aaarta 1 

raslıyor . 1 

Höllçi hına 

Bu Akıam 
~ağhk KczaU61idir. 

• 

lıtanbul 

7-3-935 

Tütk ılıunu 85l 

i.8!7 --60 isterlin 

Dolar 80-5'5 

Frank 12-05 

Liret 9-56- .33 

YE 11 IEBSll 
Nüshw :5 kuruıtur 

Abone) tltllye Hariç 

~ için lçf ı 

Senelik 1200 Kr. ~Kr. 
Alb,nhk aoo 1000 

Oç Qlak 300 500 

Bir aylık 100 Jblctur 
Gaaa..,Çllif .u,alı• 20JCr. 

Türkofisin Günlük ~relgraf 
Haberleri. 

· Avropa boraaları 
&-3-~ de kapanış fi

,·atfarı : 
• 

PAMUK - Liverpool 
~•rsasmda lib.re başm~ 
Amerika pamukları ma)·ıs 
teslioıi 6 92 temmuz tttsli
rni 6,86 ilk t~şrir'ı teslimi 
6,74 son ~ !\ııun teslimi 6, 72 

Mısır pamukları Sakala
ridis cinsi may•~ s,56 tem
muz 8,!l5 ~on teşrin tesli
mi 2,50 son kftnun teslimi 
8,50 Upper cinslP-ri marl 
teslimi 7 ,63 ma~·ıs teslimi 
7,54 temmuz teslimi 7,55 

ilk l~rhı teslimi 7,59 pens 
dir . 

~·ıs teslimi 4, 1 ı 3/4 lemmuı 

teslimi 6,2 ilk teşrin tes
limi 5.4 1 /2 şilindir . 

~llSIH - Liverpool bor 
~a~ırıda 420 libre başına 
cif pbjta mart t~~liwi 29 9 

ma vıs h·slimi 27 temoıuz . 
teslimi 26,9 şilindir. 

latanbul borsası . 
7 3 35 rl e Ah· on 799 ~ 11-.. 

ru dan 500 kilo, arpa ~ •·m 
lik 3 kuruş 31,5 paradan 
3 knrn~ 32 para~·a kada !' 

:iO ton, huğda)· SP.rl 4 1\ u· 
ruş ıs paradan, ~·nmuşak 
4 kuruş 27,5 paradan 4 

k11ruş 34 paraya kadar, 
mahlut 4 ~ nruş lo para-

New York borsasmcla dan 4 kuru~ ıs paraya ka-
libre bıtşma mart teslimi dar, ekstra '5 kurus 15 

• 
12,m mayıs teslimi ıı,32 paradan 569,5 tou , mısır 

temmuz tesliuıi 12,36 ·12,37 sarı 3 kuruş 22,5 paradan 
ılk tt>şrin t~slimi 12,23 ilk 50 torı, yulaf 4 kuruşlaıı 
kanuu tP-slimi 12,30 senldir ıs ton , yapak Ana<lol ı 

lskenderiye borsasında kırkmu 53 kuruşt.lan 10.117 
99,0S libr~ başma F JtF. kilo, ıe~·tin yağı sabunluk 
sakalaridis cilrsi şubat tes- 22 kuruşılan 50 ton, ~ak~I 
·uıi d5,72 uıarl teslimi 15 · 185 kuruştan 89 adet. kn-

7t> mayıs teslimi 15,81 lltfu- tli 170 kuruştan ısa ~ .... 
uuız tt-slimi 15,88 F. G.F. ruşa katlar 142 adet, kun-

.aşmoni cinsi şubat l~slimi duz .,:uo kuruştan 15 aclet 
tJM nisan &flslimi 13,61 porsuk 100· 340 kuruşa ka-
temmuı h'slimi 13,66 .,y- dar 2a3 adet, sansar ısoo 
itli teslimi 13,58 tallaris- 2250 iuırnştan 379 atlP.ı, 
dir : tilki 290-550 kuruşdan 645 

BUGDA Y - Liverpaôl adet' tavşan 14 kuruşlara 
bONasında 150 libre lrd- 1334 adet satılmıştır. 
~ma uıart tf>slimi 3,83 ma 6-3-35 de ıhracat olmanıışur 

I L A H 

Villyet Makamından : 
Berdan nehri ağzındaki ker·e.stelerin vapura na~li 

elsillrue işi .komisyouumuzca s ~art 935 tarihind~n 
17 Mart 935 tarihine kaclur on giin nıüthl~lle uzatılmış 

olduğurulan isteklilerin ihale günü olarak tayin edilt .. n 
17 Mart 935 tarihinde öğleden sonra saat 15 de Vilft· 
yelde mllıeşekkil komisrnona miiracaatları Hizu nıu 
ilAn .olunur. 

Mer .. in ticaret ve sanayi odaıından: 
Sicil No: 846 Sımfı: 3 cü 
M61'.sinin mahmudtye mahallesinde sokağmda 39 

No.lu evde oturan T. C. tabasınddn olup Mersi11in 
Nusratiye mahallesinde lliikumeı caddesinde sokağın
da 104 No.lu yeri kanuni ticaretgah ,ediru:rek ı-3-35 
tarihindenberi loptan, perakende Sabun işi Saburn~u 

llustafa Kemal : Sabun yapım evi işleri le uğraşa rı 
Bay Sabuncu Mustafa K.enıal lfoarPl lakabım Notflr

d_.11 lastikli gt>tirmesi ÜZt'riiıe 7-3-35 larihiıule 846 

rmmaralr sicil~ Tiear~t kanunun 42 nci maddesine fı(i\ro 
kayl ve lescil edildiği bildirilir • 

Zayi ~ 1teYannamdi 
1~5 No. "Gümrük beyanuamesine ;ıü t!:;g No 

. makbuz zayi olmuştur. Y ~nisini çık~racağımdaıı fü• . 

~isinin hükmü oltnadığı ilAn olunur • 
Cqrc S~lil 
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·~===============~ı·[!t·~· ~·~·· 
SAÖ-LIK. IİJ ı.f.ı EdZANESİ ı~ Mütehassıs Doktor r ~ ~ 

Mersin Gümrük Civarındldır ·Jı ASLAN YAKUP rr ,~ ~ 
'~ 11' llPr ıwvi Ecıayi . 

ııhbıyP, Yıırli ve A,·-

'!' lıtanbul vemoılıova aniveraitele· " 
·.il rinden diplamalı ve Almanya' da f ~ 
T tahail etmİf Viladiye ve Cerrahi ~f, 
~ niıaiye m'/Jtehaaııaı • rr 

rupa miisıahzeratı bn
l111ınr • 

• • J!' ,\ORES : lroğurl pazarı llaslarn~ caddesi ~ 
•••••• I~ No. ı- R k~ndi ~virule . 'r • •••~•••: 'r TELEFON: 64 J, 

Yeni Mersin Matbaası : ••OJE!••i!f!··~"3E"*"OJE!'~~~~· 
• • : mücellithaneai ı re:a lEi &ır;G aea ı • ~ · • e·· .. k T : ı~skm•İŞ, rar_çaıaıı- ı U)U ayyare 
• mış, fersude k ılapla- • m • . nı 
ı l'llllZI işe ~·aramaz de-; m Pıyaneosu nı 
: \'f' :tlllHl\' HllZ. hirgiin +; n , , 1 1 

ı ~ize lfızı;ıı olur. Kitap ı : il On SabZICI Tıtıp Besinci Kqide 
11 

: ıııiicelliılıarıeıııize gön-: ı B ü y ü k i k r a m i y e ~ 
+ ıleriııiı. + 1 ~ • • · L 30,000 Liradır • ~ 
• Her nevi kitap ve • 
: defterler şık, zarif ıııe• ı Makalat 20,000 Liradır. 
• lin ve knllamslı ola- .

1 
a e::a• • 

• k . 1 . • • ra · cıl entr. 

: •••••••••••• :.i 
Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti· 

yorsan Tayyare Cemi
yetine aza ol. 

i:·,···ıı· ı·,;,-·· i;·,,·~,-.··ı;,· . . . . .. . . . . . .. '. .. . . . . . . 

F'OTO GUN 
Singer Kumpanyaıı Civarında 

FOTO GÜN , H~r ctiirlii noksanlarım 

ikmal .-der·~~ fennin hiitiin y .. niliklerile iŞP. 
başlanuşdır • 

/atenilen ıelıilde fotogı-o.llar 
alınır . Atrandiıman, yatlı boya , 
renkli reaimler yapılır. 

1':11 111iişkiil pe~nd ıevad bile memnun 
~dilir. Diiğiin, Rıtlo. gurup fotoğrafları çekilir. 

E~ki \'P. zedelenmiş fotoğraflar )'P.nidtln 
3 - IO 

• 
1 
1 

~-t 

KAYA-DELEN :; / 
MENBA SUYU ~ 

' 1 
r1 Sıhhat ve içtimai Muavenet Veklletinin bu suy• ait 

') 

Yurddaf ! 

ıasarruf cen1iyeıi l 

TAHLİL RAPOR. U 

; Renksiz 
: Kokusuz 

: Utif 

: Mutedil 

Koleviyet (100 sm 3 suya sarfolunan 

No. 10 Hcı mibtarı) 02 sm 3 
Mrcmu sertlik derecesi (f ransız) 1,5 
Uzvi maddeler için sarfolunan milvel- { 
lidilhumza litrede • 0.40 Or. 
Sülfat ( Sö 4 ) • 0,0033 Cr. 
Klor ( CI ) • 0 ,0074 
Nitrat ( No 2) • o,0010 
Nitrit • Yok. 

Tenl Mersin Matbatlll - ll•rıla 

Tl!!J r""'\ K . 
h< •YE 

llRAAT 
BANKASı 

_______ ,_,/_ 

1 l l 1 
içel Vilayeti Daimi 

Encümeninden; 
~·' Portakal ~ğ~çlarmı ffımig~ ~lmek iiz*'re '. e'-

eb'<tdında (7) vt~ 14,40 X 14,40 eb'aılınıla da (5) k•. ı~i' 
man (12) adeti Fiimif(asyon çadır1 il~ (400) kılo k~~ 1 
ilacı pazarlık surelile salm alrnacaktır . Pazarl. 1 .. 

N
. P •• •• d v·ıA L, ,. ll)ellll ısa n 935 azar gunn ~aal 15 ~ ı <1yel r ... ncu . dtf' 

de. ~·apılacaktır. Mu\ı·akkal teminat mik.ıarı 120 ıırat ,.,~ 
Hu para Hususi muhase \'eznesine d~poıil ~ 
yatıralaeak veya ~anka mektubu ibraz idilecek.tif· ı•' 

isteklilerin niimune~· i görmek ve daha razl8 ! d' 
himal almak üzere Ziraal OairesinP. v~ ihal~ gii11

'
1
4.0 

Vila,·et Eııc~iime11ine mii r ıt•aatları. l ~-28 .. tO "', . / -------- -- ,.,,.,..,--

Mersin hukuk hakimliğinden: 
•• 

~ersinin Kil'P.lll!llıane \I. E•a•I karısı Fatıı••-~;.a 
(anılan kocası a)·ııi ıırnlır llP-dt·n ... ski istasyon uıll'ol•' 
Esad ttlt>ylıiııe açılau ihl:ır (lava -;ımn yapılana~LB e'., 
muhakeme~indt-ı; da va olurınn Esadııı:ma halli ik•~~1ıı' 
m~sk~ni meçhul hulu11chığu ()ııla~ıldığııulan ıaa •'; 

da ki ltıbf i~a ı ı n i 1:1 ıw ıı icra ~ın:ı ~arar vt>rı l ıııiş ve ııı; ,. 
kemP-de 26 ıutrl 935 Sılı gi"111ii sı . ı l 9 a bırakılfl11 t' 
duğundan o giin lıiız:ıı gı• lıııesi , . ., işlıu ıtavııy• ':,al' 
içinde cevap vermesi, a~ s ı laktir(IH giyahıradn oıtJ 'IJ"' 
menin yapılııcağı tebliğ makamma kaim 01tuak 
ilan olunur . 

alili 
iRFAN MUSA 
kolonyası 

Sıhhat ve teraveli1tiıi daima muhafe_. 
eLıııek içiıı lsLibıııet Eczanesi uıraCıııdt 

· imal t•tUlen irfan Musa Kolonyasını ~ol" 


