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Sıcakllk derecesi dün gölgede 38 e çıktı 
~il işinde genel 
ılgi Lazım 

Bu yazıda geçen öz ttırkçe 

~eliıneıer.SOylev : Nutuk, Kuram: 
llnye, Uyum : Ahenk, Dizge : 

Manzume, Köknel : Köklll, Bnşu
l'ık: Muaatraklyet, Uzkes : Behe
'lllehaı, Okul : Mekte;>, Ödev : Va

~lfe, Yazman : Muhtırrir, Dilekçe : 
tı<ıa, Bi!it : Jıan, Dereccl: Tedrici. 

Devrim kadrosu içinde ö· 
~e~li bir yer alan dil hareke~ 

ıtııı Atatüı·k'ün kurultaydakı 
~Yleviyle hızlı yürüyüş çağına 
gırdi. 

d Anlamındaki yUkseklik ka
g~r ö~ tlirkcenin kurummdaki 
8ô 7.ellığede eşsiz örnek olan 
bıYlev TUrk dilinin en uyumlu 
U\~ konuşma ve yazma di1.gesi 
öytğunu da tamttı. Ulusca 
Şe 6 buyuk ve köknel yürüyü
ıutıştık ki hiç bir çıkışta zor
bıı Unun derecesini aklımıza 
~,/~getirmedik, başarığının kı 
la.ırıcı içinde bir yenisine baş-
"llc. 

liu~ J\tatUrkUn söylevini oku
~ tan sonra dil devriminin 
ırı:ı ea başarılacağına olan ina-
1~ be k" t• '() r ış ı. 

hı 
08 

snıanlılığın kof klişesi gi
la~1 trıanııcada tası tarağı top
~llrıfl geldiği yere göç edecek. 
faı,~n urnutsuzluğu tasası kn
)otu 

1~lzda yer tutamaz. Bili-
11~1\ i başardığımız devrimler
hi~a~ha ~z çetin d<'ğildir ve 

1ı 8 Psıkolojik hftdisedir. 
~~ 's~ ~!arak duyduğumuz bir 
~°l g enı kelimeler kulağımıza 
hdır eırnez, bir yaz1 orasında 
~ı"( 0~1 du.rabilir ve öyledirde. 
lı~ ~ keiırneleri [yadırgıyaca
~trı.:!at Çok kullanırsak ahş
q~ "l'~ a Uzun silrmiyecek.Son 

1litrıiz n~ri alıştığımız ve sev· 
~tldı)c lc?ır çok kelimeler ka

l'ttı 
08 

1 Yadırgadığımız bun
lı)or rnanııca karşılıkları o-

t . 
tı tte d·ı 
10~ ~(1~ 

1 devrimindeki başarı -
lı~ h4d~l'R ?oktası bu psi ko· 
~ Dah 1 Senın özUndedir. 

rda J\ a geçen yıla kadar okul
~ıı İ«;i~~Pca, Farsca sözlerin 
~~\> Ola.ra~ kullanılması bir ö
\ ~ hu k ~erilir. TUrkçe ye

~ıı 'Uy ehrneıerin cümle için 
t, lllışt urn1u durmnsı öğreti-
!\ '" 

1"1lır se d" · l" d. ş· d. 'ı .rGrıu d ~. v ırı ır ı. ım ı '.''ll 'e\1 egışti. Öz turkceye 
~:Ilı eee"· ~· tıa a gız. Bu da imkAn 

lliı., ncak genel ilgi ile çı· 
~u 

') gun d' . 
~ ~ ~işi ılı korumak ve 
~ ~~rltıd Yalnız Gazetecile
~ Otrıiay e bulunuyor. Kıla
ti ~9et ~n~ her giln gazete 
t ~or. )'ll 0lınıelik Liste gön 
t'11~teteıırnanıar söz verdi-

1lı 08~de bu kelimelerin 
anlıcaıarı kullan-

Tecim odaları Ekonomik 
bölgelere göre kurulacak 

Odalar l{urultayı düı Açıldı 

Her bölgede bir merkez bulunacak ve 
Bakanlıkta Bir Büroya Bağlanacak. 

A~KARA, 21 (Hususi) - 1 
Tecim Ortaları Kurultayı hu 
giln Ekonomi Bakanı tarafın
dan açılacaktır. 

Odnlar hakkında uzmanlar 
tarafından yapılan incelemeler 
sonucunda bir proje hazırlan

mıstır. 
"Kurultayda konuşulacak o-

Jan bu projeye göre şimdiki ida 
re taksimııtına göre tesis edil· 
miş olan Tecim Odaları Ekono 
mik bölgeleıde (iktisadi mın
takalara) göre olacaktır. 

Her bölgede bir merkez ve 
ya ana Tecim Odası bulunacak 

buna bağlı Odalar olacaktır. 
Tecim Odalarının Ekonomi 

Bakanlığında ihdas edilecek 
olan hususi bir büroya bağlan
ması milnasip göriilmilştür. 

Odaların hangi bölgelerde 
kurulması kurultayda bir pren 
sibe kağlanacaktır . Bundan 
başka genel mağ1..ahır 'recim 
ve Endü~tri Odalıırı Bankası 
biriktirilmekte olan paranın 

en faydalı kuIIanış bölilmU 
aranacaktır. 

ANKARA, 21 (Hususi) -
Tecim Odaları kurultayı açıldı. 
Kurultay bir hafta sUrecektir. 

Fabril<aların yakacağı 111adde 

fabrikalarda odun,odun köınürü yanmıyacak 

Bakanlık Kamulaya bir layiha verdi. Ya
kanlar ağır cezaya çarpılacak 

kadar, tekrar edilirse on misli 
para ce1..ası, tahsili emval ka
nununa göre alınır. Bu, kanun 
çıktıktan 6 ay sonra muteb~r 

c1lacaktır. 

Kurultayda görüşülen işler 

iJiı11iz deleg,eleri diiı1 Geldiler 

~1uhtar Berker bize kurultayda görüşülen 
llin1izJe ilgili işleri Anlattı. 

Dr. :Muhtar Perker 

9 Mayısta Ankarada topla
nan Cumuriyet Halk Partisi 
dördüncü büyllk kurultayında 

İlimiz delegesi olarak bulunan 
arkadaşlarım11.dan Doktor Muh
tar Berker dUnkil trenle Mer-
sine dönmilştilr. 

Kendisiyle göriişeıı ve ku
rultay hakkındaki duyuşlarını 

soran bir Yazmanıınıza sayin 
Doktor şu karşılıkları vermiş

tir : 
« BUyilk kurultayın çalış

malan tam sekiz gi.in devam 

etti. Geceli gilndüzlü baş dön
dilrücii bir çalışma içiııde \ie 
bütiin üyelerin yiiksek Hgileıile 
ıılmmmvz \'e yurdumuz için çok 
füıemli lrnrarlarn ve aynh sonuç
lara \'nt an kurultay hakkında-

ki dıı~ uşlanmı ancak takdir 
\'(' hayranlık kelimeleriyle ifa
de edebilirim. Ankaıadaıı inn-
11ım1z kuvvetlenmiş olnrak dö· 
niiyoruz, 

Kurultayın başardı"rı ve o
ııadığı en önemli işlerden biri 
ve başlıcaları Partinin yeni 
program ve nizanııınmesidi r . 

Bu program, kurultayın ge-
rıeJ toplantısında da söylediğim 

gibi derin bir kavrayış ve ka
musal bir görüşle ve özenle ha 
zırlanmış, ulusal varlığımıza 
en uygun şekilde olgunlaştırıl
mış tüke! (mükemmel) bir eser· 
dir. Programda yurdumuzun 
bütiin ihtiyacları ve asıgları 
(ırn~nfaatleri) düşihıülmilş, uln-
sumuzu en kısa ve en d"~r1 1 
yoldan genliğe (Refah) uluştı
racak blitiln tedbırler göz önün
huluııdurulmuştnr. Kısaca söy
lemek lazım gelirse bu prog
ram lllusal hayatımızda yeni bir 
hız ve gelişme dev resme gi ri
şimizi n çok canlı ve yiice bir 
belegesidi r <lenebili r. 

ANKARA, - Kaınutaya ge
len bir l8yihaya gfüe, durak 
yerlerinde iskelelerde mutat 
yollardan otuz kilometreye ka
dar uzaklıkta bulunan bilOınum 
fabrika ve milesseselerde bu 
mahiyette makine ve tezgfthlar 
işliyen tuğla, kiremit, kireç 
buna benzer ocaklarda asıl ya
kılacak olarak odun kömüril 
yakılması yasak edilmiştir. 

Sıcaklar dün şiddetini artırdı 
Parti kurultayının yeni ka

bul ettiği tüzük (ni1.nmnaıne) de 
çok esaslı maddeleri vf: Parti
liler arasında kuvvetli bağlılık 
ve dayanışma fikirlerini kök
leştirecek ve Parti yönetimini 
kolaylaştıracak hükümleri ih
tiva Atmektedir. 

Sıcaklık derecesi gölgede 38 e Çıktı 

Kendi artıklarını yakan ke 
reste fabrikaları bundan müs-
tesnadır. 1 

Okullar derslere devam imkanını bulama
dıklarından dün tatil yaptılnr 

Runun hilnfır:a hareket eden 
fabrika ve milesse, ocaklardan ı 
başka rnahrukatla işletilinceye 
kadar protosto keşidesine veya 
bir mahkeme kararına lüzum 
kalmaksızın İlbayları emriyle 
hemen kapatılacaktır . Buna 
karşı ~elen müessese sahiple· 
rinden 50 Liradan 100 Liraya 

mıyacaklar. Bu güne kadarda 
gazete yüzlerinden 30 osman
hca kelime silindi. Öz dil ya
yımında bunun bilyilk faydası • 
olacağı şüphesizdir. Fakat a
maca tez elden ulaşmak için 
) alnız gazete çalışmalarının 
yetP.ceğini sanmıyoruz. 

Geçenlerde iiç gün kadar 
şiddetli bir sıcak olmuş ondan 
sonra havalar normal bir du
ruma gelmişti. Diln gene bo
ğt•cu sıcaklar başlamış öğle
den evvel sıcaklık derecesi 
35 i ve öğle üzeri de 38 i bul- . 
muştur. Birdenbire sıcağa uğ
rıyan halk biltiln gilnilnti deniz 

Miizeler 
Di rel{t(>rfı 
ilimizde araştırma 

Yapıyor. 
Kültür Bakanlığı Müze ve 

KUtUpaneler Direktöril Hilmit 
Zilbeyir milze işleriyle ilgili 

Biltun okullarda, hUktimet 
kollarında da gazetelerde bası
lan öz tn rkce kelimelerin kar
şıhğı osnıanlıcalar kullanılma
malı halkın vereceği dilekçe, 
Resmiğ yezılar bilitlerde de 
bu karşılıklar yazılarak dere
ce} yayım ödev bilinmelidir. 

, araştırmalarda bulunmak Uzre 
ilimize gelmiş ve bu glln Sey
han böJg~si Müze Direktöril 
Yalman Yalgınl.a Silifkeye git· 
mişti r. 

Sayın bilgin - bu gi\n Silif-
Rıza A.tiltı keden şehrimize dönecektir. 

kenarında ve açıklarda geçir
miştir. 

Bu şiddetli sıcaklar içinde 
derslere devam imkfinı görille
mediğinden İlk ve Orta Okul· 
lar öğleden sonra tatil edil
miştir. 

Şehirde buz sıkıntısı dün 
gene kendisini göstermiştir. 

Öğretmenler 
Konferanslarına 
devam ediyorlar 
Öğretmenlerimizin kendi 

aralarında vermekte oldukları 
ertikel (mesleki) konferanslara 
bu gün saat 16,30 da Halkevin 
de devam edilecektir. 

Konferansı sağlık bilgisi 
konusu (mevzuu) çevresinde 
ismet İn5nü baş öğretmeni Emin 
verecektir. 

Duyduğumuza göre sıcakla 
rın başlaması ve sergi hazırhk 
Jarı görlllmesinden ötürü bu 
gilnkil koııferans bu ders yılı
nın son konferansı olacaktır. 

Kurultayın Uzerinde önemle 
durduğu işlerden biri de iller
deıı, yurdun dört bucağından 
gelen dP.legelerin getirdiği di
lekler olmuştur. Bu dilekler 
Uzerinde günlerce mlinakaşa
lar yapılmış ve bunlardan ge-
nel menfaatlerle ilgili olan bir 
çokları çok esaslı kararJara bağ 
lanmıştır. 

Vilayetimiz dilekleri ara
sında yer alan ve çifçilerimizin 
en bUyilk dertleri ııden birini 
teskil eden Ziraat Bankasına 
ait olan ipotekli borcların uzun 
vadeve ve az faize bağlanarnk 
uzatıimas1 işi de çok i~ i bi. 
karara bağlanmıştır. 

« Sonu ikincide » 

l~eri t Celal 
Ankara Halkevi 
baŞkanı Oldu 

ANKARA, 20 (Hususi) 
C. H. P. yeni g.enel idare heyeti 
ilk toplantısını yaparak iş bö
ltimU yapmıştır.Hasan Ali neş
riyat bürosunu idare edecektir 
İçel saylavı Ferit Celiil GilvPn 
Ankara Halkevi Başkanlığına 
seçilmiştir. 
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1 Her Gün Beş Kelime 
4 --· 

Buhran Vergisi. 
Uil kılavuz kouıisyonuııuıı 

gönderdiği Listeden okurları

mıza her giln beşel' kelime su
nuyoruz. Listede ç1kan öz tlirk
ce kelimelerin osmanlıcaları 

bundan sonra gazetemizde kul
lanılmıyacaktır . 

Kanun Kamutayda Görüşüldü. 

Bazı münakaşalar oldu. Maliye bakanı 
izahat verdi kanun onay landı . 

,\ııkara, -- Kanıutay 

l - .Ahid., - A tır l T t• , fi k Fi k ret i u Baş k ~ n -
Örnekler : istaulrnl hir 

anidlar ŞPhridir . 
lslanhul, Alatiirk içiu, 

heykelli bir arııl yaplırrua
ğa k~rar \'erdi. 

2 - ~lfö"tacel - Evgin 
Öı·nek IPr : Yurdu ha

ymd ırnıak, P,vgin işleri-

miziu haşımf.ı gt!!İr. 

Diin .\ukaradan 

evgin lPlg ·.ı r aldım. 

3-Tel'ltiH~ elrıwk 

ğilmek 

lJ i I' 

. E-1 

Terbi ye (Educalioıı) -

hğıııda loplaııdı . Unıunıi 

lıor·salar ııiıaııınanıa~irıin 

~.-ri vt>rihırsine dair ha~
hakanlık 1t~ıkt>n•si olun-

ti u. 

Eski ve \'Pııi haıı sav . . . 
1 a v 1 a r 111 i ra d e 1 t•,. i (1 i n a h f) • 

nıası, lıazılarınııı tla teşrii 

ıtı ısu rı i ~· etlPri rı i rı kaldırıl

m:ı sı lıakJ ırıda Başbakan

lık l~z~~releri VP eııcu-

nıen mazhataları görül . 

dü . 

E~itim ~ Burıdan haşk,ı 8 karnın 
lliirel>lJi - Eğilrueu la~ ihas1111rı ildrıci mliu~k . 
4 - ~lekl~p - Okul (O. keresi hepsi ka hu 1 t'dil-

k ula) tliklerı soıır.1 ıktisadi huh-

~416 s:ıyıJı kanunun ıie
ğiştirilmesirıP. dair kannrı 

layiha.sınırı konuşulnrnsma 

''PCildi Hazı miinakasa-r- • • .. 

lar olılu. 
Hii,uii kilahcı (~luğla) 

karıunu11 makabline şa 

mil olmıyacağını, hu ci
frnliu Lasrilı edilnwsi la
zım ~~itliğini ileri sürdü. 
Erıciinıen reisi ve Mali~· e 

hakanı izalrnl verdi. NP .. , 
ticedP. leklifl'°' bulurıan I 
euciiııı~ıı maddeden fora. , 
~at elli . 

. ~1akabilirıe şamil olma-J 
dığı lasri h t>dilen ka nu 
nuıı diger maddeleri iize 
rinde korıuşulnıuş oldu
ğurıdan hPyt'li u uıu nıı yesı 
kalıul Pdildi . 5 -~luallim - Öğrelnrnu raıı vergisi karıunuua ~kli 

~rııeLler : ~tıııılıtıriyet ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kurultayda Görüşülen işler . okulla r111111 "P.flC kafalı :"'I • 

eğilurnnlere ihti~acı var. 
dır. 

ller i\ğrelnıt•n, t-ğilim 

~usullerini bilmez. 
Riz çoktanheri genç

liği yeııi zaıııaıılar ıcın 

rğilmek i--liyoruz. 

-Birinci sayfadan devam-

la rafı u ııztla u lıarar~tle mü 
dafoa t~dileıı YP kurultay j 
gr.uel lıeyP-lirıct' th~ oyhir . 
liği~ it~ (iltifokl.J) kabul e
diltın hu tlil•·~e ~öre hu 
mahİ\' Plltl oları cifci horc-- . ~ . 

lirinı ki .\rı~aratla başla 

ulu ~··fımiz .-\taliirk olclu · 
~tı halde biillin büylikl~

riıuiı ve~ hüktiuwl erka. 
uımıı dP,vrimizt~ yakışan 

~ iiksP-k bir ilgi Vt~ ÖZP.n-

1·· çalı~ı~ orlar. 

idman Yvrdunda 
Mevsim Sporlanna Büyük Canhhkla Başlandı. 

Yurd bu yıl denizciliğe ve atlatizme 
büyük önem veriyor. 

Mersin ltlırnın Yurdu 1 

canlı çalışıııa al;ırıına gir
miştir. Şirııcliye kadar pek 
az önem vt·ril~n derıizci-

liğe hu yaz daha ~eniş ~·ö11 
\'erilPCP kti r. 

Liman şirketi ltızga 

lıında yapılmakta olan ıki 

ka,· ık \' akırıda hitf'Cf'ktir. . . 
Yurdun ~lirnh~ Jiğer 

l>ir ka}Jk clalıa vardır . . 
Vunl lu~l~ılh~ bahcPsinirı . . 

IPlnH~)·ı~ ç.ılış:ıcaktır. 

Diğer tare1 rtarı atlatizm 
içi 11 de IJii ~· iik ga yrel gö~
terilmektecii r . tie11clerin 

• 
allt>lİzııae rağhetini çek
mek için fulhol oynaya
cakların nıullaka atlatiz
min bir şulwsirıe ~irıuiş 

olması şart koııulumştur. 

Evv•~lki aksamdan iti-• 
lJaren ısk.rim dersleriue 
tle başla ıı ıuıştı r . 11 erk ez 

yaııırıda hu 1 u nan deuiz ha rıkası q memurla rrnJa u 
keııaf'lru ıla l·Plf\cli\'t>dt'll Ekrem larcıfrnclan itlare pcfi 
ldralamıştır. Bur:ıda murı len ıskrim clersltırine yunl
lazanı soyunma y~rleri clej lulaı· hfi)'Ük ilgi göster. 
yaparak denizciliği iler- lllP.~\t'ciirl~r. 

Vergi vereceklere 
kolaylık 

\ uka l'a -- \'t•r 0 i cu1.-. ~ 

da ıı lan n ı n W'rİ l ı ue~i rıcle 

T oros Ekspresi • 
Yolcularının gümrfJlı 

muamelesi. 

,.e ciizdarılarch kavıdl,ı- Au~ara , - Toros e~5 
" 

rııı yapılma~ıncla sun cltı- , prrsiyle gdt~n yolculukla ... 
rrct~de ~üral ve ıuiikelh1- 4 r111a fslaıılrnldan soııra cl3 

fe kola) lak göslt~rilnıt'Sİ 
1 

devam edP.ulerin eşyası 
hakkında Fiuarıs Bakau- ; ha~kıncla giiıuriik mu3rtıe 
lığı y~ııi t•uıirlt'r \'ermiş- leleriııin azami ŞP.kildtı. • 
tir. Buna ~dwp, bu nwv- kola~·laşıırılması için l~.t·. 
zu tizPrırule Partinin Bii . birler alınıııaktadır. Giiıll' NOT : Gazetemize gönderile

cek yazılarda bu kelimelerin os
manlıcalan kulhmılmamasını rica 
ederiz. 

larınııı on lw~ S" ııe vaılP, • 
\Ük Kuı·llha\'llıthı cere- rük ve irılıisadar ıetki~ 

Parlimizirı vönelimiııi el · • 
• 1 ·· k 1 mliıiürü Mu~tafa Nuri bll ile VP. Jİizd•~ iki faize bağ 

Yunanistan' ela larıarak lf•cıl edılıutt~İ o 
na y 0öriil111üştii I'. 

Krallığın yeniden iade . o7ğ•·r ö ı ı..ııııli dile~ ıe-
edileceği Sösleniyor rimizdeıı (\lt>rsirı liruananm 

Alİ!•a [ .\.A] - Hiiku- ltir arı evH·l yaplınlması) 
melin, Paris, Londra ve~ sorumu da hiiktimetiıuiz ve 
Roma t>lçilt·rile Balkan ha~· ındırlık bakanlığımızca 
antarılı lıiikumell~ri ıwz- iyi karşılanmış \e linıa-
dindeki elçilerine Yurıa- mıuı1.111 öıı safda yapılaeak 
uislanda krallı ~m Jtlrıiden isler arasında v~r alması 

4 ~ 

iadesi için i~liruzaçt~ lm· kararlaştırılmı~tır . Diğt'r 
lu nuıaJa memur elliği ufa~ tPfok di leklerimiıin 
SÖ)· leniluwkt:ıdir . pek çoğu yerinde buhrn 

Not: Yaptığımız tahki- muş ve yapılması zamana 
kala göre Aukaratla bu ve paraya nıuhtac olan 

1 

bapla hiç bir haber yok- ları hakkında makul d~-

lur . liller ve sebepler ~ö 'l~rile-
Atiua - Hu gün çıkan r~kpıahal verilmişLir. 

kral Lararl,ırı gazetelPr Biilüu bunları partili 
fırkAlara uaıııu olmak için arkadaşlaı·ımııla yapm:~k 
kralın mutlak gelme i lü- istt•diğim bir konuşma da 
zumunu ileri sürmektedir- ayrıca izah ederek l~fsi-
ler. Ru vadicle propagaıa - lAtın"ı bildirflceğim. 
da çok kuvvetlidir. HülAsa olarak di)·ebi-

ltırirHIP.ra tulan gP-uel haş yarı ec t~ıı muza ·ere tır v~ 
kau Vttkilirııiı ı~nwt lııönii ilc~ri ~iiriilP11 ~ikayc~tlrrdir. 

v~ g~rıd k~\tihimiz l\PC~tı.b 

P .. kPr VP. oııların calısma 
• • 

ark adaşları hak kıntla dtJ y 
du~tuııuı oıinııel tltı~·gu

larını burada halarla ma k-

Lau biivük zevkdu\'u,oruuı. .. .. . 
Arıkaraya gidiip gel

dikte11 sonra hiiliin diin
\' amıı lıa,· ranlıkla aHtlı~ı 
.., w • 

ulu önderimiz Alaliir~ün 
yarattığı clevrirulerin bü
ylikliiğii kaı·şısında bir 
defa dalıa iıaa nmııı ku V-

vellenmiş bulunuyor. 

Son söz olarak size : 
Ankaraya gittik, gördük, 
iııarnhk gelJik tlemekle 
fikirlerimi ve duygularıwı 
hiiUisa eder ve biiyiik k u
ruhayın aldığı kararlar·ın 

ulusumuz icin kullu ol--
• 

masım canJau dilerim. 

Göring ile Laval 
konuştular 

Lorıra , 20 f n.A J 
HoyLP.ı" ajansmrn Cracovi
dc•11 ~öğrendiğine göre , 
Alıııan Hava bakaı11 Gö
ring il•~ Fran.;ıı. Dış Ha -
k a ıı ı La v a 1 h 11 g ii n i k i de -
fa kouuşnıuşlardır • Bu 
konuşmalar üç saal ~iir
ıuiişllir. 

llitler:e suikast 
yapılmadı 

Varoşova, 20 (.\ . .:\] 

fiillere bir suikast yapıl
mış olduğuna \'e bunun • 
üzerine Gör:ingin Craco · 
vi'den a.vr,ınuş bulundu .... 
ğuna dair orlaya bir ya
yarılı çıkarılıuıştar. Bu ya-

maksaıla Nusayhiııe gı, 

d~ct>k ve oratla n haşh)'i1 ·~ 

nı k Urfa ya k~ula i' gitleC~ 
'olca larm bera herirıtlek' . ~~ 

eşyalaı·a ~apılan giinırtı . 
1 1 . . k"k etlf nıuamt· .. enuı tel· ı 

cektir. 

Toro eksJ)resivle UaY' . ı~, 

darpaşaya kadar g~lip · 
lanhultlan ılPrıiz ,·01laf'1'

19 

.. aJI 
de\lam Ptlt>e•·k volcul,:ır 

1
, 

• 1 ,,,, 
eşvası lla~darpaşac a .ı1 

• J ~v 

avrne etlılnwderı dogr .. 
(.; I ·· - ·· aöll.I' .,,, ala gu ıuruguue " ~1 
riilıııPsi mlinıkiin oıııe9 1/ 

~· gibi cliğ~r kolayhklar ~ 
1 - l 1 kL'1J''' pı acagı ara aşı ıua~ 

.. '~ ymtm111 asit )Oktur.. ,e 
r111g , Cracovi'dethr ~ ,,.e 
Berk Larafıntlan e~ ı.e• 
devletler lrnv~Ller.iaıe oıe~ 
- ·ı .. k 1 ) ~~ gun verı +ıce · o ar -r • 

le hazır hulunacakll 

Jleykozuri Yeni çeşitleri Geldi . 
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1\. 

47 

46 

4f> 

44 

~ -

•) -
•) -

Ça ~ 
Kala.' 
Bahar 
Arp<t \ uadol 

,, ~· erli 

Pirin~· 

Çavdar 

240 - ~:so 

ı~o 

~l() 

~5 

:!5,0 
16 25 
., - 50 

::::!t,!•k, r ~o Lira J,O K. 
1) n ecrıehi 2fj Lira 

1) " » çuvalı 20K. 50 
Buğcla~ Y~rli 

Limon tozu 
Sahunsarı z~~· ti11 Y. 

2-37 ,& 
·ıo 

•) - -() ... n ~ 

•> t iki n c~ i 
Dlısır darı 

! Kara hiilı.·r 
İ llCt• Kepc~k 
incir 

1 \Tulaf Çukuro 
1 

. , Aııadol 

A N 

•) '.) 
... tJ 

ö-;l2,5 
85- 86 

25 
~odt·ıı ı ı 

2 75 

Yolları 6 ıncı 

iş /etme müfettİf lifinden: 

İlır 9 Numaralı zahire tarif11s/nin Ecnebi memleketlere 
~ aç edilecek zalıirelerln ilrramiyesine dair olan ü net 
o Qddesi mucibince tarifede lasrilı t dllen müddet zarfmda 
ıııeoı'Jt Demir Yollarrna tevdii meşrut bu/mum Gümrük 
I· Qkbuzu yerine meurll memlek.elln dly-er bir resmi ma-
1Qı11 
yq .. lfun vesikasını ibraz elmiş olanlar hakkında a'ağıda 

"''' §ekllde muamele yapılacaktır : 
kq V,·saikrn :amaıwıda ieudli şrırll malı{ uz bulunmak 
de 9gı!e Gümrük makbu:u yerine maltn mevrlt memlekelln
Ga ll'!'rllklenlp bilfiil illıal edilmls olduğu işbu memleketin 
ae,.~ruk ldareslııden baılw diğer bir resmi makamı veya 
~4 e:st liman idarelerf tarafmdan tevsik edilmiş bulundu
le.~oeyaJıut klerlng mukavelesi ile bağlı bulunduğumuz mem
ı\te f.Jlere yapılmış olan sevldyata ait bedellerltı Türkiye 
;,Q;kez Rankasımn lıesabrna kaydedilmiş olduğu mülıletl 
~e~~~<la Devlet Demir yollarl idaresine bildirip keyfiyet 
"Yy llr Bankaca da tasdik edlldlğl takllrcie bu şartlara 

''0 maracuallar in.tac edilecektir . 

I l j N 
~I Haf ia Bas Mühendisliğinden; 

~"r .1 - · BP.tlt·li uıulıaurnu~ui 33 hin 600 lir.a tutan 
~ak 811

• l..imaıırndurı Devlet () ... mir Yollarına çıkarıla
işi k~7 hi11 loB cl.-.uıir, 1 O bin ton çinurnlouuu lahliy~ 

ilJ)alı zarf usulu il~ ek~illmP.\" e konulmuştur. 
r1,, h 2 - Ek~iltme 2 9 • 5 • 9 3 5 WÇar.şamba giinü saaL 

~ksiı~Şle lçel Vıl~lyeli Nafia Baş }tühendisli~indeki 
'-ıe komisyonunda yapılalacaklır . . 

llıl~s 3 -- lsteklil.-rin teklir mektubunu ve ticaret 
1 1 V~s·k . . lı~~l ,, ı · asını \'e (3360) lır<tlık muvakkat lt~nunat 

~~i,.46°.h•ı il~ birlikt~ ayni giirı ~aat J5 ş~ kadar Nafia 

4 
1 
eksiltme komi~vomı na vermelt~ri. 

11'lilt.- - . lstPklih~rin şeraiti anlamak iizre Nafia baş 
~ı~,.a ' 1 tlı~liğiue \'e ihale giiuii •·ksiltruP. komisyonuna 

caauarı ılan olunur. 14·17·22·26 

1 L l N 
ı ~·A 1aSatın Alma Komisyonundan ; 

ilt Yırı ahı aylık Ekm .. ği kapall zarf usulile ek
l .. ~k 1•_ıeyt~ kouuldu 

d·t Sıltnae 1 Haziran 935 Cuıııarlt>si giiuii saat 1 O 
3 ... ~.kRışladadır. Zar·fJar saat dokuza kadar alımr. 

ht-1
1 dc.ırıa ıııu vuk kal teminatı öğn~nm~k ist~~·enl•~r 

'"" ı;iin kışlada atııı alma komsiyonununa 
ş~ıracaat eclerek şartııanıeden öğrene bilirler. 

•·tııa ıueleri kom i voııd an ala hili der. .. 
l?i-17 20 22 

Borsa T elğraf lan 1 
_ _.~--
l.tla 11b11/ 

Tiiı·k alı unu l) ~ '> 
.. t:) -

islerlio 

()olar 

Frank 

l...irtl.t 

622 --75 

79 17-70 

12 -03 

9 __ 60 - 82 

1 

B i ı T 
Mersin Çocuk Esirgeme kurumu 

başkanlığından ; 
l - Çocuk ~sirg~me k ııru mu )lersi u merkezi 11111 

miilkii olan .\lm·sirnleki Sirıe .ua hiııa~ıntla PlclP nH~vcuı 
proj~ ve k~şifoame uıtwihiııc·~ ıJav~ " .. ıaıl i hh ile 
y.-nideu iıı~a edilt·cek Salon \'e Çocuk Bakını evi 
binası 1 1 ,648 lira 11 kuruş keşif cl•~ğP.ri ile kapalı 
otaruk •·ksihmeye konulmuştur. 

2 - fhaftlSİ ~tl-b-93b pazar giiuli ~aat 16 da 
~lersiu lwledive dairesinde bulunan konıİS\' oını 

~ ~ 

larafrndan )' apılacaktır. 

Y E N I M ER SIN 
Nüshası 5 kuruştur 

3 - Eksihnıeye gir·f>c•·k olanlar hıı iıı~aal için 
seçilmiş olan fen h~yeti rıcl r n hu işi h:.tşaraca kla rırıa 

dair ihale giiniirul~n iiç ~iin P\' vt•I ~lali~et vP.~ikusı 
alacak la rthr. 

Abone) 

Şeraiti~ 
Senelik 

Altı aylık 

Üç aylık 

Türkiye Hariç 
için için 

1200 Kr. 2000 Kr. 

600 1000 

300 500 

4 - l~Lekliler kf>şıf hetlt·linin )' iizdt~ 7 ,5 olan 
863 lira 60 kuruş teminat a~çası veya Baııka nwk-

1, lıı bu il u lr. kli r ıııek ıu pla rile l•r. ra im r 2 i ııci ıııaıl ıl ~ıfo . 
)' azılı gfıııii saat ı 6 )'a kadar ihale kouıi~yomnıa 

JJ vermiş 1 hııltırtacaklartlır. 5 - nşaaL pilAn ve şarlnaru~sini isteyenler 250 

1 

kuruş lu~dei mukahiliudr Çocuk t·~irg~nıe kurumu 

----~--~~- mersin merkfl'ziııclen alahilirl~r . 13-16-19 - ~2 

1 L A N 
içel sıhhat ve içtimai muavenet miirliiği.indeı1 : 
E,.zakın raPvi 

'1<ıkarrna 

ŞP.lıriye 

Sade ~· a~ 
Zflylin yağı 
Gaz ~·ağı 
Cav . .. 
Kesm~ ş~ker 

Limon toıu 
Pirine 

• 
Nişasta 

Çddluıemiş tuı 

Kuru s ~an 
» Fasulva . 

Twaıales ~u~·n 

Kuru üziim 
Kavısı kurusu 

~ 

Nolıud 
Mercimek 
Bulguı· 

Patates 
Sa hu u 
Pirinç un 11 

Ekuu~k ı iııci Ne. 
Peksimrl » 

Koyun eti 
Keci eli • 
1 nek siıdii 

» Yo~urdu 
Odun kö·uiirii 

» 

lir. Ha~taıwsi Silifke il~ . 

• 

Kılo Kilo 
loo 
75 

350 

350 

:150 

8 
1000 

1 
1500 

30 

200 

650 

200 

75 

80 

30 

loo 
250 

2JO 

500 

400 

50 

7500 

5 

4000 

o 
:i500 

3500 

4000 

loo 
25 

l5o 
25 

75 
3 

350 

300 

5 

loo 
200 .. 
150 

30 

50 
o 

75 

loo 
loo 

300 

150 

lo 
2500 

5 

o 
f 500 

looo 
800 

Y ~rli maderı köruiirii lsouo 
looo 

loooo 

Tarsus lls. Mıılı. lwdPli liu\·flk.T.'1. 
Kilo Lira K. Lira K. 
250 o 2? ) 

50 o 2~ ) 

300 

30 

175 

8 

600 

600 

15 

ıı)() 

450 

200 

75 

125 

o 

100 

Iso 
lso 

600 

300 

lo 
5000 

5 

2500 

o 
2500 

1 50 
4000 

ıoooo 

o 
() 

o 

2 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 
() 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
() 

o 
o 
o 
o 
o 

55 ) 
27,5 ) 

27 ) ll.-rsirı 

50 

41 

85 

16,5 

19 
g 

7.5 
9 

2l 
lo 
23 

6 

9 

8 

8 

23 

35 

7 

17,5 

30 

25 
lo 
lo 

) L . K. 
) 312 94 

) 
) 
) 
) 
) 
) Silifkt~ 
) L. K. 
) 113 56 

) 
) 
) 
) 
) Tarsus 
) L. K. 
) 233 09 

) 
) 
) 

) 
) 
) 

2,5 ) 

2,85 s) 
\ n~anda cin~i, nukd:ırı, 11uhamınfl11 v~ iUU a~ at lt•mioa! tutarı 

Vazıh mersin, tarsus, silifke hastanelerinin yiyecek, İÇP.CHk, ~· akılacak 
Sendik ilıtıyaçları Vila ~l f.11cünrnni11ce H\' rı ayrı açık eksiltıu~ytt 
Konulmuşdu r, 

ihaleleri 2-6·9:·H> paz r ~üuii saal oıab~t'''~ l~ 1 VilayPti d~iı~ıi ~u
cümeuiıule yapılaeakd1r. isı~klil~rin şeraıu anlamak üzre sıhhat u;ütllir

liiğüne ve o gün ve saalla VitAyt'l encümenine müracaHlları il~n olunur. 
isteklilerin teminal uwkllJbU ile birlikt~ oıuracaatları. 

17-...2~ -- ·)1- öl 
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ESANS-LOSYON 
KOLONYA 

Sıclak Teaıınuz gliııltH'İııiz i giit.d kdkıılar ar.ısın -

(l •Jı •·ı·r ilk bahar ırihi va ılıu ık iclıı Fr .ın"' ı V•· isvicre ı:J u :-- .. • • • 

dt'n gelirdiğim « ESANSL \B otlan yapıl.uı KOLO~Y .\ 
VP. LOSYO.NL,\HB.\N alanı~ koll.ı ıııııız . 

Genelik Kolonyaları , 
Bütün Kolonyalardan üstündür . 

Denemeler huıııı n dogru 1 ıı gu n u gö~l,~ri r . 

Ma~;azamızda her nevi Esans 
Losyon Kolonya 

Bulunduğu gibi şık ve teıniz giyinmek istiyenler için 

Gömlek - Çorap - Fanila ve sair tuhafiye eşya!'ıda vardır · 

Mallarımız temiz. sağlam ve ucuzdur . 
Sivri sineklerden korunmak sağlık ödevidir. Bunları öldiirmek için açıktan 

kilosu 1 oo kuruşa alacağınız FİLİT 
ile olur . 

2-5 

1 lı F ... . Gümrük civarında içel tecim evi 
:\ ) ' '~ • ve g~nçlik ko 1oııyaası s ~h ibi 

A. HAıv.t:Dİ 

' • . ... . "";...! ·~~ - # • '.. • • 

Piyanğosu ı 
~ On Dokuzuncu Tertip ikinci Keşide ~ 
ffi 11 Haziran 935 tarihindedir. nı 

nı Büyük ikramiye nı 

L ~ük:~~:.::::J:=~==J 
Yeni Mersin Basımevi Mersin 

[il Mersinimizde li] 
Sıhhi bir ihtiyacı karŞıhyan bir müessese 

SOGUK HAVA DEPOSU 
SAHiBi - NiGDELi SELiM ŞEMSi 

Polis Jrlüdürlüğü Karşısında 
·~----~~------------

Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı 
mükemmel ve son sistemdir. 

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

dikkat nazarlarını cekeriz 

Sıcaktan ~ozulmasm~an ~orktuğunuz her şeyinizi depomuza getiriniz. 
1 
~~~~~[l][I]~~~~~ 

Necip . Mecit Konkor~ato Komserliğin~en ; 
Koukordtılo rulizakt>raıırıda kt-fall'I Plm iş oları 

Bahri Yun üs kefaletin şarta muallak olılugu lwya11ile 
istifa ettiğind•Ha kon korda ıo ya iştirak ~d••et·k ı..,•fal~L 

istiyeu ulacaklılarırı laazir:ıııııı ~P.kiziııt~i Curu: · r·ı..-si gü
nii öğleden sorıra saal 15 le~ Kasap oğlu Kadri ıua

ğaıasırıda koııkordaıo iciıı ictiuıa f'lnu'IPri ilaıı olurıur . . . 

Nöbetçi Eczane 
......................... 

lslikanwl Ecz:ın~sidir. ................. • • Ko ' ~wr K : ıılri 

ff AliS (OiRNE ve KAS~R PEYNiRl~Ri 
Kışlık peynirlerin iz için hiç düşünmeyiniz 
Fennin son terakkiyatı ü&erine yn~lı, temiz peynirler hazırlanmıştır 

mersin Souk Hava Deposuna 
müracaat ediniz • 

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

Alındıktan sonra mubafazasıdn Souk Hava 
deposunda temin edilir . 

Evlerinizcte~uğraşmayınız ve yor ğunluk çekmeyiniz • 

Kaşar Peynirleri 
Yağh Balkan peynırleri ayarında Ş nıarakh ka-

şar peynirlerimiz piyasaya çıkarılmışdır . 
Balya ile almak isteyenler depomuza mürucaat 

etmelidirler . 
Her halde çok fayda göreceklerdir . 

Mersin - Souk heva deposu sahibi Selim Şemsi 

2-50 

: Yeni Mersin Matbaası ! • • : mücellit haneai : 

: l<:skinıiş, parçalan- ! 
: nıı~, forsud•~ kitapla- • 
: ruıızı iş~ yara ıuaz de-: 

• ,. ~ alnıH \ ' IUIZ. birıriiu ! 
• • • ~ •7 

• size lazım olur. Kitap ·• 
: la r1111zı, (lt·fl,,rı~rirıiıi, : 

• nıiicellitlıaru~ruize gön-: 
• 1 . . • 
• t ermız. ~ 
• H · k. l • er uevı llap v~ ..,. 

: defleffler şık, zarif wr: 
• tirı v~ "ullanışlı ola - : 
: rak cill~uir. S 
• • : •••. : ......... .. 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
21-5-935 Salı flÜnÜ borsa satict/arı 

------~-----:--~----------~--~~~----~~y------------------' 
Maim ciusi 

Burcak • 
Yiik~wk parla~ 

;\ı·pa y•·ııi malı 

" " Kapu malt 

Nerenin Mahı uhı 
Olduğu 

MlK'rARI F . . 
K.- G.- K-. -, s. 

~ ()Ö O lll H 
1 
:{ 1 , 5 O 

1700() 44 
ı 0000(1 

300 o 
2 07,00 
2 ö 7 ,f>O 

650<> 44 

ŞEHAIT 

~l:ığ;ız; lıazır 

llt•rsi ıt lı:.ızır 

., 

" 

· ıı lPlUIHHZ 935 IJI . 
. tı ;ı. 

lıaziran 935 uı 

~I. mağaza hazır 

• 


