
M." FUAD 
Suh·b ı ve Yazı İşleri MüdilrD 

No.2o32 

14 
~1 AH T 

perşembe 

1935 

--~~~--------------~~--~~--------~------~~- ~~!!!!!!!~''!!!!!!P.!!I'!'!'"!~~~!!!!!!'!!~!!"!!'"'~~~~~~~~----------------------~~~ 
Fiyatı 6 Kuruş GÜNDELİK GAZETE . 'f. 1'. 24 Temmuz 19:l8 

Atatürk 17 Mart' da • 
•• •• gunu 

:ı---------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------~ ... -Yüküm Ağır 
Para Az Pa mu k Pliını 
Bakanlıklardan gelen buy

~k istetine gl>re viU\yetler 
·M tçesi.nden bnş okutanlarla 
~~ettışlere verilen tahsisat 
·•-zıran'dan sonra kaldırılacak 

Bakanlık bir proje hazırladı 

ka Yor.den bir bakışla da Bn· 

Uzun telli paınuk yetiştirınek için Çukurova 
Tecrübelerinden İyi netice Ahndı. 

bhkletrm bu buyruktaki a
~l'lrı avıaşılabilir : 
'iti Budunun verim durumh•Je 
"enk · • hır kılığa sokulmak iste-
~n ViJAyet bntceleri çok dar 
ıatenen . . . . y ış ıse omuz verılemı-

r:~k kadar alırdır. Daha bir 
da kazaıar1mı1.a keçi yotların
ler~ ~ervanlar işliyor. Hastane 
la nıız gelen Yurtlularn kapı
ta~nı kapayacak kadar az ya
tıkılı, rnektep kadroları tıklım 
tne~rn dolu. Ders yılı başında 
Yı tepsiz kalan ~uklarm 98· 

•ı Okuyanlardan nz değil. 
Ôtl) Bu yoklukları biraz olsun 
der~rn~k gayretiyle bOtçe gi
iJ erınden kısmak ve az para 
rn:r~ iş çık&mlak yolunu ara
du hıçte aykırı görOlecek bir 

ruın o~ama1 .. 

ANKARA, 12 (Hususi) Beş 
seııelik bir proğram altında 
cahşmağa başhyan dokuma 
fabrikalarımızın llluhtaç olduk
ları uzun telli pamufu yurdu
muzda yetiştirmek ve bu su
retle d1ş pazarlarına, ulusal 
sen•etimizin akıp gitmesine 
meydan vermemek ilzere Zira
st Bakanlığı beş Senelik bi,• 
pamuk yetiştirme plAın hazır
lamıştır. Bu plan mucibince U
rPtme çiflikleri tarafından üre
til0Cek yUksek vasıflı pamu
ğun iane pamuklariyle çiftle
şip evsafını bozmaması için ba-
zı fenni tedbirler alınmasına 

ve çifçiyi bu tedbirleri kabul 
ve tatbik ettirebilmek için ka
nuni müeyyideler vaz'ına mec-
buriyet hilsıl olmuş ve bunun 
için de Ziraat Bakanlığı bir ka 
mm pro,esi hnzırlamıştır. Ba· 
kanlık, projenin esbabi muci-

~'Yalnız bütçe giderinden 
'.e ~hrken kUltOr yönllnde ü

Çok;nde durulacak kadar bir S hh 1. • 
ku Uk tutmıyan tahsisata do- 1 at mec ısı 
eailılınasınm doğru olamıya· 
ala ını söylemekten kendimizi 

llııyoruz. 

Yen~Oltur kalkınmasına yeni 
bu kanıklandığımız bir çağda 
Y•ı>eııal~ınmanın öncUIJUğUnU 
Unıutı ılk okul okutnnlarınm 

arı cok kırılmıştır. 
lllu Olusun gelecekteki duru-

llUn nıe r .. 
lla YQ .s~ ıyelıııı omuzları-
hibi . l<ledığırniz bu feragat sa. 
her hısanıarm yaşayış yolJarı 

iOrı b" 
8 ıraz daha kararıyor. 

'foplandı v~ dnğıldı 

ANKARA, 12 (A.A) Sıhhat 
meclisi diln Sıhhat Bakanı Dr. 
Refik Saydam'ın başkanlığın

da toplanmış \'e geçen sıhhat 
devresi milcadele çalışmalarını 
tetkik ettikten ve yeni mllca
dele çalışmalarını tetkik ettik-
ten ve yeni mücadele yılı için
de tntbiki faydalı görUlen biı· 
-takım meseleleri görü~tükte.ı 

sonra dağılmıştır. )Q~~i kaç)·ıl önce okutanlara 

t.ı. "' r t:ıgırı açılır gibi olmuş- Bayramlaşma 
llıeak Y •kları az olduğundan 
~erifierı bedeli diye bir para 
tenç r. Okulundan çıkar: bir 
'-ı 0~UkUmunn iyi başarırsa 
ll'fr trı Utan, tnUfettiş hAUA ma
l~ Cldbrtı de olabilir ve ça
.._0 : 1

1nd_!a bu kerteler bir a-
Uruu 

Halkevi Başkanlığından : 
Evimiz üyeleri bayramın 

birinci Cuma gUnil saat dokuz 
buçukta Halkevinde bayramla 

şacaklardır. 
ı Afa•rir · 
~rı erj . tnUdürlOğU !bunlar ... ,,..,..,.,========-==~ 

111, ol( l•lrnez bir durum aldı. tahsisatını blltçe darlığından 
~'lit~l tnUfettişlerini terbiye ötQrll kesmek kültür kalkınma 
~Ut.rııa •U Yetiıti riyor. Baş o- mız hesabına iç sızlatan bir 
il911 btd ra Veriton para da mes- keyfiyettir. Biz bu giln okutan 

lfel' elltrt &ibi kesildi. denince okulların dört duvarı 
~-hfl l•Yhı anası şıkmtıntı- arHsında karabat tecvit kekeli 
~ l;ftıt. Her iyi iş tok yen insan1an anmıyoruz. 
~ 1Q Y•nır. Yıllarca mes Okutan,TOrkdevriminin ö~ 
11.,_ o·bY~ıalyte okuyan ve 43 dizisinde yer almış pkul nesli 
oı 'iı l bi • •un ge . r ~leyi orta halli kadar eren neslede devrimin 
~Para .~1 ndırenıiyecek kadar şimşekli ışığını tutan sayın bir 
)Ukaer 1 8 çalışan okutanlarm varlıktır 
)l}Jar ış Yollarını kapamak İş başı topluluğu arasınde 
hak 'ff.~ Enıek verdikten sonra En ağır yükUm okutanların 
~ş ok~bcağı bir kaç liracık omuzunda yükseliyor. Bilmiyo 

u nlık ve müfettişlik ruz boş mic;ieler bu ağırlığa ne 

besinde, kanun projesinin ha
zırlanmasının bir JUzum ve za
ruretten ileri gelmiş bulun4u
ğunu uzun boylu anlattıktan 
sonra şöyle denmektedir: 

« Uhisal dokuma fabrikala
rımızın istediği yüksek telli 
pamuklarımızırı pamuk ziraa
tiııe elverişli bulunan yurdu· 
muzda yetiştirilmesi içi.n şim
dilik Çukurova. Ege ve Sakar
ya mıntakalarmda planla ça
hşmağa başlanmış Çukurova
daki tecrübelerden hi netice-
ler alınmıştır. ., 

Yurdun yüksek ökonomi 
bftkımmdan çok mfihim bir 
mahiyet arzeden pamuk ıslah 
işinin şiddetle muhtaç oJduJu 
etnnuni mUeyyedeledn biran 
evvel temJni için bu kanun 
projesi hazırJanmıştır . 

[ Gerisi İkinci Sa~•f11da ) 

Lahey'de 
Türk • Hollanda 

cemiyeti toptantisı 

LA HEY. 13 (A.A) - Tilrk 
HoJlanda cemiyeti yıllık top
lantısını yapmıştır . Cemiyet 
bu ay içinde bir gala milsame
resi tertip edecek ve bu milsa
meı·ede Türk filimleri gösteri
lectk Türk musiki parçaları 

çalınacaktır. Cemiyet ayni za. 
manda TUrkce bir Risale neş
~edecek bu Risaleden bu cemi
yet Rejimi Esasında TUrkiyede 
göri.llen biiyUk terakki ve in
kişafları gösterilecek ve Tür
kiye ile alakadar olması muh
temel Hollanda sanayii hakkın 
da izahat verilecektir. 

kadar dayanabilecek . 
BUtçe gelirinin kısılması 

gerekliğini teslim ediyoruz . 
Bir k5prU yarım kalsın, bir 

şose bozuk dursun, bir yapıya 
bat1ınmasın." Fakat okutanların 
aldılı bir ka~ liraya dokunmı 
yalım. HAttA yolu bulunursa 
eski mesken bedellerini bile 
Esirgemiyelim. DUşOnUlsnbki 
devlet kurumu içinde gördllğil 
iş karşılığı en az pa!'a alan fe 
ragati yaşayışına Eş yaparı 

okutnnlarım11.dır . 
Rıza ... itila 

Yunan ili Şenlik yapıyor 
Asi general Erkanıharbiyesile Bulgaristan'a 

sığındı, Erkanıharp Reisi !ntihar Etti. 

SOFY A, 13 (A.A) Asi Ge
neral Kamenos Erkanıharbiye
sine mensup 17 zabitle birlik
te Mestanlı civarında hududu 
geçmiş ve Bulgar arazisine i1-
ticn etmiştir. Hukuk di.lvel ka
ideleri mucibince kendileri 
siUihtarı tecrit edilmiş ve mem
leket içinde muhafaza altına 

alınmıştır. 

ATİNA, 13 (A.A) HUkQmet 
her tarafta irlareyi ele almıştır. 
General Kamenos'un Erkamhar
biye zabiti intihar Etmiştir. 

ATİNA, 13(A.A)- Mu7.8ffer 

hilkfimet kuvvetleri kumandanı 
Harbiye Nazırı Kondilis Ma 
kedonyadan Atina'ya döndü. 
Başbakan Çnldnris bakanlar ve 
3 yOz bin hnlk tarafından kar 
şılandı. BUtun Yunanistan bir 
bayram manzarast nrzed1yor. 
Bıışbakan Çnldnds Gener~l 

Kon<lilis'iıı Atina'ya dönmesi 
milnnsebetiyle çok heyecanlı 
bir nutuk söylemiş ayaklanma 
nın mahiyetini hiikOmetin aldı 
ğı tedbirlerin isabetini anlat 
ınış Yunrm ulusunu ve General 
Kondilis kuvvetlerini hararetle 
tebrik etmiştir. 

Atatiirl\: Giiı1ü Yaklastı 
~ 

Halkevimizde 17 Mart için Büyük 
hazırhklar GörülUyor. 

Ataturk'Uu Mersin'e ilk 
geldikleri glln olan 17 Mart'ı 
Halkevimiz Atatnrk gUnU ola 
rak kabnl etmiş ve geçen yıl 

bOyUk şenliklerle kutıulnnarak 
Evimizdd bir Atntnrk odası nçıl 
rnıştı . 

Ataturk gUnilnlln bu yıldu 

bUyUk gösterişlerle kutlanması 

için geniş hazırlıklara devam 
edilmektedir. Halkeviııde ' bu 
mutlu gUn için Etraflı bir proğ 
rmn hazırlanmıştır. 

-----------------~-----------~------
Hitler'in hastahğ 'ı iyileşiyor 

lngiliz nazırlarile ayın 21! ünde görüşebilecek 

LONDRA, 13 (A.A) Alman 
ya Dış İşleri Bakanı Berlinde 
ki İngiliz sefiri~e Hitler'in 15 
giln istirahat edec~ğini bildir 
miştir. Von Norat lngillere dış 
işleri bakanının bu ayın 24 il 
ile 30 arasında ziyaretini yapa 
bileceğini, Hitler'in o tarihte 
temamen iyileşmiş olacağını 

ilave etmiştir. 
SoYyet sefiri, Eden'in Mos

kovn'ya seyahati milrıasebetile 
JıUkQmetinin memnuniyetlni 
bildirmek nzere dış işleri ba 
kanlığını ziyaret etmiştir. Bu 
seyahat tarihinin yakında tes

bit edileceği zannediliyor. 

flalkeviıı1izin 

Komite Seçim Günleri ___ , ______ _ 
O. H, f. Ha1kevi Başkanlığından : 

20.3.935 Çarşamba Dil,Edebiyat, Tarih ·Güzel sanatlar S.17,30 
21 » » Perşembe Temsil, Spor S,17,30 
28 ,. >t Cumartesi lçt.yardım-halk dersaneleri vekurslarS.17,30 
24 ,. » Pazar KtltUpane ve netriyat-KöycUler S.17,30 
25 ~ » Pazartesi MUze ve Sergiler S.17,30 

Yukarda gC\slerilen giln ve gUne kadnr istedikleri şube-
. ıJ88tl&rda Evimiz şubelerinin !ere Uye olmak Uzere adin-
yıllık kongreleri yapılacak rını yazdırmalarını ve eski 
ve bu toplantıda her ~ube Uyelerimizle birlikte kongre-
komitelerine yeni üye seçi- lerimi7.<le bulunmalarını di-
lecektir. Evimize yazılı ol- leriz. Mersi rı 
mıyan Yurtdaş!arımızır,ı o . Halkevi Başkanı 1 



S\YFA: 2 

eker ucuzlayacak 
yeni fiyat teshit edileli 

-

ı}Jevcud stok harcandıktan sonra şekerin 
kilosu ı O kuruş ucuzlayacak · 

Arıkara, 12 <Husu~i) -
Başvf• kil gPrıf>ral l~nwı 
l 11011 ii, mf>cliste oknclu~n 
he,·annamedP sımıi nrn . . 
mu !atımızın ucuzlaşt.ırıla-

r· ğıııda rı im tıst•tmişti. 

ilk iş olarak ŞPker. kö
nıiir, cimeıılo fıatları u-

• 
cmzlaştırılacaktır. Bn fial 
indirmf'"iui ltrnıiu için ŞP
~Pr fahrikalarııurı hirlPŞ 

Lirilmesi, ~iik .. r.k ohm ida 
re ma .. ,r·aflanrıuı iudiril 
ıtıP i, hu a~· P.ılH mühim 
hir tasarruf lemin edile
'wği lıesa h olu rımaktadır. 

ilk yapılan tetkikler 
neticr.siude , ltu şekiltle 

hir ta . ~uruf yapılırsa , 
eker fhtı kilo ha~ına on 

k 11 ruş ucuzla lıla lJiltıcek
ti r. 

Öğre'ndıği nıe {!.Öf'f) ş;kfw 
fahri kala rımızın elleri ıule
k i slokların nıiihim hir 
kı . mı, sal'fol11ııcJukta11 sora. 
r::ı teuzilath ~· ~ııi riatlar 

la t lıi k t•cl i lt•Ct> k l i ı·. 

Kiinıiir fwılan iizerin ... 
el~ lt•Lkiklt>ı·e cfevam Pdil:. 
llH'klt>dir . Zougultfakta 
k iinı ii r şi rktıı I tA r i, <fa h ili 
piyasa5 a da bu gi;nklin 
clPrı dcılrn ueuz lıir fiatla 
~önıiir \'tAt·iJ1-•hiltıceği11i 
lP-nıiu elmislerclir. • 

E~a~f'ln kfüuiir şirket-
IPri, ılış pİ)' a~alara 'onu 
,Jör'I hucuk liradan köuıiir • 
vertl i kit· ı·i ~. aldr, hii )' ii k 
kt1rlar lemin ediyoı·lar. . 

Kömiir fiHllaruıın u. 
cuıla~ı 11·ılması, r··k tabii 
olarak ciraıoutouurı "ıuali-

• • 
veı fial1111 iııılirf'Ct'k, öte-• 
deııheri ralrnfı~·a satı!<lı-

ğ11ula11~ ~i~~)1 et f'clilt•u çimen 
lo~· u dalıa ucuza ~almak im
k~tııları t'(tl,~ tıdilreeRtir. 

Könıiiriirı ucuzlaştırıl
uıası • •IPrıiz ırnkli)'e iic
retlt·riıuı,~ rı~ daha mii
saitJ ıarif Plt•riu yapılma. 

ıraa :imil olacaktır. 

italya lıükfımetil Bir iııgiliz 

Afrikaya asker ve inli 
himmat göndermekte 

devam ediyor. 

Napoli , 13 << A.A » --

Şurki frik:1ya ~evktıdi-

le(•ek olan FirPıtZP farka ı 

huglirı lıa1.ırhl,ltirmı ta
mamlı,·or. Bu fırkava ku . . 
manda eden General ,\Ja_ 
ra vi~dia ~ıaJkın sürekli aJ-... 
kışlan ara uula Fireııı.~-

d~n gP.lmişıir. 

Cen0\'3 : 13 (A .. ~) .=
Ha va ha kanlığı mliSlfŞaı·ı 
General Valle Homadan 
lay yarP ile g<ilnıiştir. 

arki Afrikaya gidecek 
bin ıayyarPciyi uıosoliui 

uamnıa elAmladıktan son

ra Ltıfliş etmiştir. 

ı\logadiciyö 13 (AA) -
Şar·ki Afrikaya ~öuderi
ltln kıteatm kumandam 
G~rwral Graziaui buranı . 
gelmiştir • 

Gazetesi. 

Balkan antantı hak
kında mühim bir 
yazı yazıyor • 

Londra , 13 «A.A» -

<c .~laııcestPf' Gardierın ga

zelt~si [Ualk<uı gergiuliği] 
başlığı aJtııuJa hugiin ueş
relliği hir nıu kulede di

yor ki : 

Yunan lıiikômr.tiuiu 

Halkan :aıtautma karşı \'a .. 
ziv••li lrnr lrn'41ft lwlh~arw-• 

dir . 

Bu autaul fevkalade 
miişkül bir vaziyet uıuva. 
CPhesinde istisnai surette 
hayıl'lı olduğunu göster
miştir. Hadiselerin şimdiki 
cereyamna göre Vuuauis
tanw vaziyr.ti tahdit edil .. 
miş bulunuyor . 

HAika n ;rnta rıtı bu veç;
laile ~n hiiyiik imtihanla
rından birini ğ~çirmişlir. 

YENDIER tN 14 · ~L\ RT 1935 

Beyaz Kitab 

Hakkında bir Fransız 
gazeteıinin mütaleası 

Herlin 13 ( .-\ .. .\ ) -
Alman 11ju11sı hıldirİ)'OI' ·: 

• 
«Ekodö ı•ari gazetesi, 

tondradau gelen bir ha
bere istinad ederek lugil
tere tarafmdan Beyaz ki-. 
tabın rwşredilnıesi k~yfi: 

\'etıııin General Vorı .Epp . - . ~ 

taı•afıudau Fulırerere l>ii· 
taarruz planı verilm~si 

üzerine k<trargir o.lduğu 

ve bu plamu Hollanda Vt> 

Helcikant aid Limhurğun 
• • • 

işgali ve lm iki memle-
ket arazisi üzerinde11 Şi
ıu~I denizi sahillerme inil 
nwsini takih elliğini yaz 
maktadır. 

Salfthi~·eu~ r maha rıl 
hunun gibi güliinç hiı· 

haluH·i n hu uda n bir kaç 
ay evel de Almau ale~'h

ta rı 11azeteler tara fıra dan 
ıırşre,lihliği ve hasıma110 

bir tıYdurma olarak lr.IAk-., 

ki oluıaduğuuu talı:..llur 

t•Ui rnıek letl i r. 

· pamuk pl&nı 
- Birinci sayfadan artan -

Kamıu projesinin esas
larma göre~ ; Ziraat ba
kaıılığı tıkih .. cek pamuk 
lolıu ruu uu l ı yi u rlnıt>Aı~ 

\·e bu çrşill•·rdP-11 haşka

srnırı ekimini menetrııPğ~ 

salahi)'eli olacaktır . Ba. 
karılığm layirı edPCt1ğİ pa
muk rkimi m111ta~alaruıtla 

cır~ıı· e\ leriurl~ ha karılı-. . 
ğırı ta~· in t1 tlecPği pamuk 
cesitlt'ı·indeu ha~kası cır-. ~ ~ . 
cırlanmınıcaktır. Parmık . . 
ekimi uııulakalarııula )"f>-

tişen çiğit \'P. pamuklar 
gereken )'f'f' \'e zamaum
tla doğrudau cloğruya ha· 
ktlnlık veya tavsil edece .. 
ği hau'kalar larar11ıclan 

:. l ıuaca k tır. 

lhka11hk litzum görıhiğii 
vtırl•ırcl~ cırcır fH lel'İ k u-
~ . . 
nıLilt•Ct•k \'e mevcut çır-

cırı ı;alrn alahilecPk, y~ 

;ıicleu çırçır e\'leri kurul
masım ~· asa k etlehilt-cek 
\'t! hu nwyarula ırnmuk 

alışverişinin lditlii halincle 

)'apılması nwchuriyetinide 
kovabiltıct>ktir . . 

Bakanlık ttline g~çen 
ciuitlPriu \'arayauım to-• o ., • 
hu rıılu k vara nın·a11111ı ' . . 
)' aralıuış ve~·a Jağı çıka ... 

1. .. lr•-rılılı k tan sonra l\llSpta. ' 

lind•> hH)'ya n ~·e mi olar-ık 
parasız istt~yeulere ver~· 

cektir. 

Bu kanuıı laiikiinıle-

rirw a\' kırı h:ıraket etlell• 
lerdt>11. 300 liradan 5oO 
lira~· a kadar para cP.ıası 

alınacaktır . :\lakall ft'll 

memurla rırırn veJ1-1cP-ği 
raporlar ii1.P.ri11e mahallt'
ri udrk i iciare lun etleri net' 
iti h :ız olu naca~ kararla rl• 
tayin edilen c.-şitlerdell 

hAşka diğer pa1~1Uk çeşit
lm·ini ve~ a karı~ığıru e ... .. 
keulerdeu bu et•ıa alın

mak la bı•ratu•r tarlaların .. 
clali pamukları masraf ... 
la rı kernliltH'İ rw ait olr"a~ . 
üzere lwmc•11 ~öktiif'iilı~ .. 

cektir • 

ic;eri işler memurları 
Bakanlık Memurların Terfii Hakkında 

Bir Kanun Projesi Hazırladı 

nu nıasr.tflar sahihi t••
raf111Jan \'Prİlnı~ZS~ (l<t ... 

l .. ,~~ ... kauhk masrarl.ırı Hl " 

siııclt-u ü İe\'~rek hilahar-' 
tahsili t~ııı~al 1-.auunll h1'' 
kiiuıleriıu~ :;öre alacakur: 

.\ukaf'a, 12 [Husu~iJ - gön~ lt•t'fı t>ll i rilP.lJilec ı> k. 

lceri lşlPr Bakaulığı da 
1 

lt·nlir. 
• 1 ~----~~-----------

ProJ·,~ kauuniyet. ke lJr,l-
.. lliı" 

tiklt·u sonra Ba~anlar 
. . ı ı "' ltir \ ' Pl111111 aazır a \'aca,., 

. . 'k ()'" 
talimalııauw ile tathı 

iti 1 i~· e nıtHuur·lar11.11ıı w..rı Biiyül{ bir kayı bl 
sicil ve kıcl .. 111lerı hakkl!ı· k 'ld .. 

· · . · ı Yusuf A çora ö u • 1 da hır ka111ın proj~sı ıa- . 
1 ... l ' lı··ı lslauhul, 12A.;\ -

lu11.tC~! klır. 
zırlamakta ol( ugu H ı ı rı · 

1 ·· ı · Sa~· lavlarıuuztiaıı Yusuf nıişti. ~akara ık rııut ur- Yer sarsıntı•ı .. olatı 
Kasabalarımır • Akcora fiicceltııı iUmü~ciir. ler enciinıerıince de göz. · 

.. 1 I k A11k~ra, 12 A.A Türk , \ 
dP.n g.-çırı en HJ anun Glimii.-ltaue , 13 ·"·• • 

taı·ilıi telkik cemiyetin ~ .fA 
pro}•sinin esaslarına göre d · _ ~imdive kadar hiç ~: 

• A , t• fi ' "7! • 'I 
111eıııu rla rııı teıofılerı " 1111 r- T ii r·k ta ri fı i ıeı kik cıı r ii l 1111· ııı i~ hi r sis ıhtlg·'" I 
feriyle Olhıtı .f Pvkirult~ld miyt~ liııiıı kurulduğu giiıı- kasalJa\'ı ·ardı \'~ h••'' 
amirlerinin çalışkanlığı lft•rılwri ulıı s aJ tarihimi- hir VP,;. s ·ır ırılıSI ohfU· 

vıı vazifesi llP gösterıl iği zi 11 ayıl 111 l;ıı ıı ııa sı içi nıl e ıi aralı isa :· ı 2 ..\. · \ ~-
özende ıı ılola yı verPcııL ve ı ari lı k u r1111111111111 lıaş- .Hşaııı saaı 19 ıla Şi•~~d 
leri h·i siciller bakarılıkca karılığırıtla lıilgisiylr. ertlr.· .ı~n Ceuulw doğru harı v 

tetkik eılilııuık sureli) le ıııiyle forag-ıtli çalışma- · bir ver ·arsıntısı olnıtıt' 
''apılac:lktır. siyle cl.-.ğerli hizruellerd~ .. 
.; tur. ,,,...,.. 

Terfilt'r her ~· ıl Cuuı

lıuriyf>l bayramında ilan 
edilecektir • ~lemurların 

terfi edebilmeleri bir d~ 
r~cede iki yıl kalmak ve 
iyi sicil a 1 ma~ la miimk ii rı 
olac~ktır. iyi sicil alamı
~·au memurlar erlf'Sİ ~· ıl . 
haklarında verilP.c~k sicile 

hulunarı ve t~lH~di g .ı~· ıbı :\ ., 
Erzirıeaıı J n.« .:\.. ı1 

aı:kadaşları ar·asırulalıiiyiik . Oiirı akşam saa! l~wl~ 
hir hoşluk hırakan Kars et 

ele · 18 sauh·e dev-auı ' savlavı Yusuf .\kcoranın · ., ... 
ac~k lı ili ii mii dolı: yisi yJ•~ birbiriui m iit~akip E~•; rı 

hu şarki islikauaeLirtc 6
11 Tii~k Tarihi TtHkik cı~- ff. 

1 . k. ~4 ( 
mİ\' P'i clt~rin lfWSSiirlerini g~ P.U 1 ·1 ve saul .;. ,ft'f9 

biı°ılirir \'e ya~lı ailPsin.. sonra da ~· ine 1• 1 Z ,,,.r 
vt~ yavrularma \' İİrt·kttıu yer sar·sııılı~ı olılu . :J' . . 

· ı · · \'o k ı u r • gelen tazıyet erım sunar. "' 



. , . : . ... 
....... -- ....... 

Türkofis Raporundan · 

Sergi ve panayırlar 
-----..,...-~ - -

Mutıı .. lif \'a lrn rıcı mP.nı 
leketlercle ~·urul.ıcak ~er-
gi v~ paoayırlard i~tiraki-. . ~ 1111z için rt•snıi da veıler 
aluıuıakt:.chr. Ya~ anla r<la 
açılacak otau Uluslar anı~ı 
t•tgi \'e pa11ayırlar11aın 

h· . 1 tJ7.ı aı·11u aşağıya )'.t.IZI -
Yoruz : 

Uluslararası 
Viyana panayırı • 

~ ~ ....... 
Uu fHHıaHr 10-11 Marl 

la r" 1 1 • 1 ı ~rinde kul'ulacaktır. 
Panayırda lıillıassu şu mad 
et~ı~r l . 1 . i · ı ı . -

~ş 11 r t>< ı fCt>" tı r: 

1 .. Her nevi meusucat ve 
Uks 

ıuotla \'e lu v~ıl~L PŞ-
Ya~ı ı ·· k .. 1A 

' ' "UI' . Cll illa nın c.tlı, 
l~rsoı~,. , :;eli ve ı ı raşlı 

· Caıu ıuaıuulALı, miice\'lrn
r-.l 
«tla' 8t1or le\'a1.ımı, musiki 

t ll ' oyu11cak, liiks ve 
1asit . .... 

ıuolııl ,·~ı kAuıt n~ 
•ha .. ' " · 
1 

nıulatı, ıtr·iyaı, seya-
•cat ı 
b·ık ~vaz11111, e\' VP- rPttt· 

I • 
11Şyası. m·fi~ t-ıl sa •au. 

1. ctrı, lahlo, lıah, olomo-
ııı, Ve 1 k' • .. , ~\'azımı ıru \'t'' ı ... ,., , . 

eı .. i la.hzaraı, sıhhi tP~isat 
l lrık sa ııfh ii l'ödıo 
eıı\'· . , , 

111, 1
1r ve lt·shiıı \'esaiti, 

ite ,. 1 " • 
lôr 11 •'Ş)a, •uakuı~, uıo 
ı., ' her 1tevi YİVt1cek ıue 'ij,, . . . 
8,,1"' '" ıç~iı .. ,., zirai mıh.. , ~ . 

' ·~ Satrtı. 

f.Jtrecht panayırı 
( lf ol landa) 

Orhaneli soyguncu
ları idam edilecekler ----- ·-.-... ........ -

Bursa - Bursa-Orha
rwli yolu111laki so)·gurıeu -
luk hatlise11i11 ~ucluları • 
lrnkkmda Bur.-.;:t Ağırcflıa 

nıahkem•·si tar~fındau \'e
ril m kararlar Tt•1t1\' İZ malı . 
krmP.siucle11 g~lnıiş. malı-

k em t~ ti ii n bu da va \' a \'t~ -. . 
nicltm hakmıştır. Tt'myiz 

K.G. 
Pamuk eksıır~~ 

laue 

KHfHI malı 
Kozcıcı parhığ'ı 

laufl t~iiticli . . 
l ~r·I i ., 
._., 11~a111 

Fa~u)~·a 

Nohul 
ıttahktHaıPSİ, pi~· ach~ l1u~

lttfa, ~adoğln JliisP-~·in v~ 

Bekir Jıaldarmda verıleu \1t'rci111~ ~ 

illam kararım tasdik t'L · Kuş yt'mı 
mişLir. Yalnız 11.tkkı içiu Kum cları 

veriltHı iılam ~c.rarı, )<ışı- CPILik 
mu küctikliiğüııtlt'n ,tola · \·ulafCukurova . .. 
~ı rıakzP-dilnıiş, tliğP.r suç· ., .\uadol 
lularcl:.11 Ü!'lnaanla .tlPhnıe- Acı c~kırtl .. ~ ıcı 
din, At~apaza~m<~a haşka Toz ;ekP-r • 
hi r kau I haclı sflsıl~ alaka· 

1
, 

1 . ,a ı v~ 
ılar olmaları uazart dtkla-

Ca\· 
Le alınmadan on b~ş.-r se · K. ·

1 1 k • ı ·ı a a ,. ur. haps•' nıa ı ·um et ı - · 
1 . f k .. .. 1 Ba har me erı mu \'a ı · goru me-

cl iği rulmı hu cilıdlP. rıak·- Arpa ·\nadol 

zolurımuştur » \ ~rli 
~lalıkeıııt·, clliııkii Ct>l - ı~iriuç 

stısimlt•, Tt·m~· izin kararma Kara hiiltt·r 
illi ha t1ılm·~k Osmaola ~i~~Hhr 
llPhmeui 11 cı·zalarma lwşt r ~lısır el arı 

1\. s. 
46 

45 
.ı~ 

40 
2 -37 ,5 

1-92,25 
9 50 
8 
4 25 
8 
ô 50 
4 

7 
•) 75. -
a 

27 50 
38 25 
100 99 

240-~30 

190 
90 

3 25· 

3 
J5 50 

~fl - t>6 

16 

~t'UP. clalw ilan~ ilt' yiruıi· C:ıv•lar ~ - :->7,5 
Şer !'\t'llt> hapıSlt~f'İlle, tWP.l- ı s:81me Şelıı r 

2
,
1 

1 · L' 

2-62,5 

. I ' , J I sandıkta -' ~ıra -lU I'\· cı• 11l aıııu ııı:J a11 um ec ı ~n I . 
ll' .,~, 'iı·a .. • f •) •> \"Ctıt~ .... o ,.,, 

llalkıı1111 ~· a~ıııırı ıh11sa1t 1 
•> •"ta\'alı ~OK. 50 olduğuıuları, ~~aserı ııiifus · 0 

• v 

lPzki rHsi eh~ l.rn l u umadı~ırı. : Buğıla ~ Y P.rl i 
<..,; 

elanı !t~krar idama ~aı·ar ; Limorı tuzu 
1 

') -
·ıo 

vttrıaıiştir·-·- I S:ıhurı~a.fız~~· tiu\'. ,.:!fl f)O 

1935 h . . ~ ık11wı :.n 
Brülısel ci an sergısı fı•t~·,,. . () •tilıı 11 P«ırı:ı~ 11·cla • .-

27 Nısau 1935 it~ acı- Juctt K~p~k 2 
• 

lat~ak olaıı lıu St!r~i Paris, K;duı >) •> ... 
Loıulra \ ' t' Şıkağo eiharı 1 

SPrgil•·ri mahiyt!liruJPtlir • 
Sergi altı a ~· açık lrnlu
uacaklır. Burada SllHtİ , 

------·----
Borsa T alğraf lan 

lstanbul 
zirai ham vtt mamul lıer . 
ırnvi ticari ruatltlPl~ı· lt!~- ! 
hiı· eclilt!Ct"klir • s~rgiy~ 1 Tiir~ elıunıı 953 
hir ço . . \vrıapı el~vJ.•ılt>

rirnlt•u 111a«ııla Yuuau VP. 

Bu I g ' r h ii ~ ii 11u~ti.-ri1111 ı d ~ 
işlir<ek etlt•Ct·~leri istihbar 
~dilmiştir. 

Tiir·k i y~ 11a nıma 111hi -
sa rla r ida n)si 240 M2 1111la 
miisıa~il hir ı•avi)onla iş
Li riik eelt'Ct'ktir. Uu -11111 f . 
pa\İ~orıclct ıiiccarlar1111ız1n 

kulle·ktir bir ~~kiltle yPr
a lma~ı ııı ıeuıiu iciu ofis • 
nwrk .. ziucı· Ult'Zktir idare 
11P-ztlirıdt• l•·şPhhll~alla hu -
luunıuştur. Bô)·le bir i~ -
tirak icin bazı tacirl~rimız 

• 1 

595 25 

noıar 7~ - 97 50 

Fran~ 

Lir~t 

12-06 

~-58 

lararmctau miiracaal vcıki 

olıuuşLur. Diğ~r alAkactar 
Lliccar ve miiessesatm 
şimıliden fstaubul'daki «Mil-
li Konail~» ye müracaatla 
kaytloluumaları ve mahalli 
Ticar~t od.ılarırım bu işit· 

yakmllan alakaddr olma-
ları ger~k lidir. 

66 

67 

ô8 

69 

1 

ıcra memurluğun~an -: 

c i fi s i \12 f (j \ 1111' 1 i , . 
-.'uhal g32 / larh\ tlörlln 22,9825,600 kuruş 

ktır.\ ıı .. i 
Fireıı

gfıl ii~ 

)) 

)) 

iki hisse!'i 27194 

Hl:OlJOr 
Şarkaıı :\~\•'r.P. ı• p kerıarlı :\pılullah 

ve tarik, garlwrı karsa\'rarı tariki ~i
uıalen .\~·şt>ce cenulwu hozo tarlası. 

tarla dörtte 18,3860,480 K. Fireı.-
il-.i lıisst--si 27194 ~iilii~ 

ş~rkarı yar:ımış tari~i, g.ırberı ıizrıik 
tariki şinrnh•rı göl ec•rrnbeu köse S .ı

ılık O. ihrahinı \'P hacı fakı O .. \li. 
tada dörll•' 73,5441.9~ K. FirP.ıı-

iki hissesi 27194 ~ülii~ 
'-' 

arkan Emiıı tada ı ~arhP.11 tari~i aıu 
i. Ahdurrahmarı Cı~. kP-narlı o.,ınan. 

tarla tlöru,~ 45,965J,200 K. Firen-
iki hisSP.Sİ 16317 giilii~ 

Şarkan Oursı111 \'P hacı _,li, ~arlwn 
VP. şimalt•ıı Apıliilkaclir cr.ııuhmı ;\l,)fı-

11 w l Em i n \' t) il ali 1 la r I :ı ~ ı 
ıarlcı dörtle 22,3390,832 K. Fin•u 
iki hiSSflSİ 16Jl7 giiliis 

Şarkarı hoz oğlu i mail garhrn 
kenerlı llas:ııı \'H lltlntİ ., :imal••rı rt~h-• . 

har O, Vt!rPSP'İ larla~t c•ı~nuhen Lariki nm 
AlacaUı: .\IP-hm~l .\ ~ıı ıı \'t-kili ~P raft'ltin. 

Borçlu: Fir~rıgiilii .. fii Ey~· up Z. 0311rnıı w~ 1111 'Lafa IJilmi 
l'okarıda hududu ııc c"safı yazılı Tar·Ja açık arltr-

maya konmuş olup şartname. 14-3-935 tar/irinden ilibarı?n 
dairemizde heı· kes görcbller.e!ii gibi J 3 - 4 - 935 
larilıirıc mıisadlf cwnarlc:sl gıim1 saat ı ı de uçık anırma ile 
satılacafrlLr. 228() rıo. lrnıwıı alıkô.mrna /ev/ikan yüzde 7:; 
şlni bulmadığı taktirde 11~asrafile yıizde 7,5 fal: zammile 
5 sem·ye lakslllt: ft>cil edileceği Artırma bedeli mıılıamnıe:ı 
ktymetirıin yüzde 75 nl bulmadıfit takdirde son arllramn 
tealılu1cit1 bu/il kalmak şarlilc 29-4-935 mıi'sadlf pazar
tesi glinı1 saal f ı de dairemizde ynpilacak. olllll arttırma 
da gayri menlwl en çok ar/ırana ilwle edileceğinden talip
lr.rirı mulıumme11 klymellnin yüzde 7,5 nlsbellnde pey 
akçası veya milli bir banlwnm teminat mektubunu hamil 
bulunmaları ldzundır 

2004 numaralı icra iflas lwnumumn ı 28 mcı 
maddesi dördüncü fıkras/Jla tevfikan bu g<1yri menkul üz.e
rinde ipotekli alacakltlar ile diğer bir aldlwdaranw 1JP. 

irlifa lıakkı sahiplerinin bu Jıaklarmı ve hususile faiz 1>1! 

masarif e dair olan iddlalarrnı ilan larlhlnden illbaren 
yirmi gıin içinde evrakı müsblteler/Le bildirmeleri ak.si 
takdirde Tapu sicilinde sabit olmadıkça satış bedeli pay
laşmasından nıuhrwn lwlacaklart c/lıelle ulalrndara11111 işbu 
madde fLkrasma göte im re kel el mel eri ve daha f a::la mu
lılma( almak isleyenlerin tar sus icra ı!alreslne müraaallar1 
lldn .olu.nur. 

Tarsus tapu memurluğundan: 
.\lifakı karyesinde zr.miui 63 metro murahha ta

raflara sağı Kueltlusirain haran avlusile !lafız veresele
rr hauP.si solu kara Ati v~reseleı·i aı·kası 0.;ıuan oğlu 

l\uthlusi lıaııe~i öuti larıki anı ile malıduL i~i odalı bir 
hane yeri karyPi mezk(11•etlerı .\lahmut oğlu Hasan 
llliseyiniıa ÖLedenberi se11ebİY. lasarı·uruuda iken Tar· 
sus Noterliğinin 5 Şuhal 927 glin "e 613 ~ayılı tanzim 

seuedile Alafakı karyesirule ol uran maraşlı Kara ;\ 1 i 
oğlu ·llehuwt ctğaya w liraya salmakla mu maile~ h 
larafmdau 928 -\eıaesiuıJe işbu haımyi aı·sa üzerine uıııa 
ederek hahrn talıu lemdlıiktimle h11lu11Jurmakla olıtu. 
ğu karyeniıa 26-2 - 935 laf'thli ifauiihalıt•rirıd<Hı ar~l~
şılrualda tapuya lescilı talep olu ıı 111 işhıı lıa 11e V•) 'l.1' • 

ruiui hakkır11Ja lasarrur iJdias11ula hu l 11 ıaa11 va r "a la -

rihi ıl::lnıhıu on giiu sonra mahalliııc.l~ kcışif vt• talı~ i 
kat yapılacağuttlan evraklarile hırlik le nİliracaatl.ıı · ı 
ilAn olunur t 



·~=======~· ~filJffr:!fifiimlfifiımilmlfififi'il 
SAGLIK. ~ ;;;;, 

Ea.:::_A:t'{ESİ , jgU llaliı, temiz undan mamul ~ 

Mersin Gümrük Civarındadır !1 Şehrİ;~a~~cM~karna ~ 
ll•·r ıı~vi Eczavi j(Y!I Ç "dl . J t rffil I 

lıLbıy.- , Yerlı ve A\'- Bayram münasebetiyle kilosu 20 kuruşa ıatıl le!J 
. ~ f; eşı erı yapı mış ır r.;;') 

rupa miisıulıztıratı hu maktadır . f~] ' 
Juuur . [fgl Fır~atdan istifade ediniz i;;i1 

• • • 
1 
lftJI Mersin: Şaşati Biraderler makarna fabrikası ~ ı 

. l!E! 1 5 ll!!I 

•••••••••••••• 

1

1il@IlilmıJmDililm!JilililililffiIJ 
• • ı i Yeni Mersin Matbaası ! 'rE3- , 335, -========n [z _ii'fi" :•E3 ı 
: miicellithaneıi : B •• •• k T 
: Eskimi~, ıaarcHları-: ~ u~ u ayyare ~ • • • • • 
• ıııı~. r .. r~u.ı .. ~it:ııııa- • Pıyanğosu 
: ı·uuıı işe ~·arauıaz de-~ · • 

: ~·ı. aııımyıııız. lıirgiiıı : I ~ On Sekizinci Tertip Besinci Keııde 
+ sizt• h\zım olur. Kitap·• ' 11 

•>ı ff ı ····~ • arıruzı, ' •· IP.r· t~rmrzı, • 
• • Büyük ikramiye 
• nıiicelliıtıammıize gôn-. 
+ d~ı·iniz. • L 30,000 Liradır • J 
: lltır ııt•\'i kitap "e : Mükafat 20,000 Liradır. 
: deftN·ler şık, zarif 11u~: 11 •awe:::am lli:3 

• lirı vr ~ullamşh ofa - •> ~ . 
: rak ciıleııir. : ;----lllHflllllRlltllllDRlmlPllltll; 
•) . . . 
:••••••••••••: 1 F"OTO GUN 1 

l Singer Kumpanyası Civarında 1 
1 

FOTO f.İ)N , llf!r ıliirlii noksaııhırıııı 1 
ikmal c•dt>r,~k fonuiu hiitün yt·niliklerilt~ İŞP. 111 
lrnslauu"jhr . = . . = 

İstenilen şekilde fotogroflar ~ 

Yurttaş .f alınır. Agrandisman, yağlı boya , i 
renkli resimler yap' lır • ~ 

Ülkeni korumak isti- ı. F.ıı ıııii~kıil ıu·sı·ıııl z .. v ... ı hıl~ ..... ,,, ,,,, . =:: 
yorsan Tayyare Cemi
yetine aza ol. 

i tttlılir. Dii;(iin, Balo ~·ır·up foıogr.ıfl ,,., t;•·~ 1 ,. ~ 
ı E-.ki VP Zt•clt·l .. 1111PŞ foroğrafl.ır ~· 1•1 . ıcl· · 11 ~ 

111 yapılaı· . 7 tO " 

.:mımm11mıımımmı mımımmımıım~ 

Mersin Ticaret ve Z"ahire Borsası 
13-3-935 Çarıamba giinii borsa aatııları 

Mahn cinsi 

Kapu malı 

yerli Buğday Yt 

" " ., ., 
Çavdar 
Mısır darı 

renin ilah.ulu MiKTARI P.

1 _o~- s.;~811 :9~ ~--"·= 
45000 2 l 7 .50 
15000 2 37 ,50 

250000 2 f\3, 7 f) 
20(J00 2 50 
10000 2 o 

ŞER..\tT 

l Hafla ~I. i. T. 
Ct-tyltau V. ?3 marl !l35 

fl;ızır ~l.V.T. 

21 fı(Üll Z VHflUI' T pa. 
Hazır llağaza 

" ,. 

J l A N 
Tiirk Tayyare Oen1 iye ti 

Mersi11 ŞubesindeJl 
' t~~ 1 - Cc•uıİ\'HIİrni1.f' lt>hi•rru Pılilt>Ct~k c.ıulı Kur ı· 

.. . . 'f 11' 
Vt')' H Kurh w p . ır.1ları ~ııhı•ıuııcle makhuz mu kah• 1 

clt! ~abul edilıut>kt .. t.lir . 
ı · Kudıarı krst>ult~i·in IP-herı·u etlece~l~ri Kurb;ıı• 

deriltır-i m:ıhallt·lt·rile 11111\t~uıeıl .. r vasıa~ilt· lwr hir 
clt>ri icin hir makbuz \'t\rr rel, loplaııacal..tır. . 

• 1 .. .. 1 . f 1 1 . d ·ı hı'' 3 - ~J vı·aıu111 ı-4 cu guıa erı zar 1111 a ş~ ur ' . 

1. . ı ., . ' .. 1 1 (, . . . l ı ed, .. 
ırıuı•ıı vr. cı \l:l I' l\O\' ert ~ıı .J~ml\· ~llmtzt-l I'-" wrrt ' 
lt>t~ek oları lıılurıııı;ıı Kuriıaıı tl~ı·i lt>ri Yoğurt paı:ır:;ı 
dvarıııda ~Ü:'t' llalil z:ıch~ llat•ı .\li dı•ri ıuağ .• ıa~ı•~' 

11 
mP.!•nırunıuz ı:ırafııııl.ın ıun~hıız nıukahilin it• lf•sell•11 

.-elilı • (lf•~ 1 i ı· 3 4 

T .Eıv.tİZ - SAGL.,Al\I.[ - l\l.l:ET ı~ 
ZARİF - UCUZ 

11,şı~ 
na~ ,.aııı i<_:iıı t!"' kc.t 111 11 .d.ıı.ıd,ııı ı ''t•I hır 1t-f.ı P 

c.ulıl•·s 11clı· ~" ~ ııunıaı aıla • 

H_alla~ ·':f ehmedi~ ~ükk?nı.na_ uğr~yı:'~&I· 
l~lt•clıgıııı~. ~~·J.. ıld·· S gl.ırıı, Zarıf, ıs~aqıırı1• r 

lacak~uııı . 
FİYATLAR. MUTEDİLI:>:tı:-· 

....;,,il' 
I L A H ııı' 

Orta.tarı zi,· ~cle t~h~il ~ii ruıii-ş . dı•fıer tutrua~;ı, 11• 
• ~ ~1~ 

cliirlii lrnsap ve yazı işlt•riııi ıuiik••mruı~I ılPrttc••tl~ : ·l,İ' 
mağa, arıa diliıu~ )· a~ın Fr·ausızc l oku~ up ~·aıru:t~ ti•' · 
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