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'« u Gün Mersin En Sevirlcli gününü Yaşıyor 
Ova Nasıl Sulanabui; Ulu önder Atatürk Bu ılGün Mersin'i Şereflendirdiler . 

Çukıırovn ökonomik kalkın 
nıa sn vnsmıı7.dn veri mi ne bii
Yük değ;,r biçilen bir yurd par
Ç<lsıdır. SanayiJeşme siyasamız 
ve ökonomi Hejimimizin blltun 
~nlarniyle amaca ulaşmasında 

Ünlü Konuğumuz "1ersin IHalkına Selamlarının -iletilmesini istediler • 

Ukurova ürününiln genliği 
başlı başına bir yer tutar. 

Dokuınn fnbriknlarrnnzın 
ra~ısı bittikten sonra işliyecek
)\erı 65 bin bnlya pamuğu Çu-
,,~ova yetişdirecektir. Ovanın 

degeri bu bakımdan ölçülecek 
0~Ursu ürüniinü artırmak işi
~ın d~. ~i r Heji ın sorağı olduğu 
eııdılıginden ortaya çıkar. 
. Çukurovanm toprag" ı gen, 

cır · · cısı çalışkandır . Fakat ne 
~·azık ki vnkıt wıkıt tubintrn 
1 rısar ... U sızhgmn kurban olmakta 
~ 1 rınak acılarivie ala,.. eder 

gıb' ~ J 1 boş akıp geçerken ürlln ku-
raklıktan kavrulmaktadır. 
ı Ufak kollar hiçe sayılsa bi
e c eyhnn, Seuhan Tarsus ır-
~ak d ' ğı , lnrı gibi 0v~yı baştan nşa-
fu ; arıp geçen uç büyük sudan 

1 ~daJarıınamak biraz da ovalı-
nrın ad d ·1·..,· d ·ı ... anı sen ecı ıgın en ı e-

•J g ı· ~ eı\or 

dile K.u.ruk ~·ıllnrda heı· çifçinin 

81 
ğı ovanın sulanması nokta

ırı Oda toplandığı halde bol yağ
~·o~rlal' bu düşUııeeyi silip atı-

Mersin Uç yıldarıberi hasre
oı Geçen yıl iyi bir kımıldanış retini çektiği Atatiirk'e bu gün 
la~ıuş Ve suluma üzerinde top- 1 kavuştu. İçten gelen saygılarını 
he an genel eli lekler hemen sundu. Ulu Önder dün saat oıı 

Rıza A.tila 

o1ın1eıı i~ alurıma döl ülür gibi dörtte Ege vapuriyle Taşu<·u 
ltı~l~ştu. O yılın yağmurlu geç- iskelesinden karaya çık m·ak 
....... 

1Yle beraber her isi hükO- vilayetimizi ünlendirmişler ve 
·•ıetten t " d k d bıı 

1 
• Jeklenıek duygusu da orada vali, jan arma ·umnn a-

~ erındo kırmldanısı önledi. nı, emniyet müdiirii, Silifke 
Ü"şü 1 • kaymakaını,Silifke belediye \'e ger 
1 

. ınıeı\ ve hak vermek 
l'irne~tıı·.k.i hilkfıımıt ulusun ve- f1rkn başkanlaıiylA lrnlnbalık 
sincı abılıyeliyle denk biitce- biı· halk turnfından selfımlaıı-
tıın en bu gün için Çukurova- mışlar ve doğruca otomobille 
llara suıanınasınn yetecek bir Silifke ve Tekir çifliğine hare-
Qu•· ayıramıyor. Fukat bu is ket buyurarak .saat on sekizde 

t\Ul'o ' • 
hthv·ıJ v~ dn çıkarılacak sulama Tnşu<'u'na dönıniişlerdir . 
1 ı erın· l 
a~hkı 111 Jedeliyle çok ko- 1 MERSİN'DEKI HAZIHLIBLAH 

a başarı1nbilir. 1 · · Ut Atatürk'ün kentiınızı şeref-
dınıil Usal bankalarımızın yaı·- Jendireceği haberini duyan Mer-
bu j./ ortaya çıkacak bir kurum sinliler es.ine ancak en btlyiik 1 
l ..,ı gere"·ı 
c İtdf' ~ gı e ele aldığı tak- bayramlurdn Hastlnnaıı tatlı bir 
ihe11 •1 ~ tıkıırovnlılnrııı biltün sevincin verdig"'ri Jıeyeennln kPıı-

~ GrıJe ı ~ -
c klerj nına deger vere- 1 ti baştan başn donatmışlar ve 
•ıebilir. ~~l ü~ısUz olarak söyle- önderi yakındnıieslfıınlıyabiJmek 
lleıııne . ahvıı knrşılığımn ö- ·""'--==:er:=;-=:;...., • .,.,_-=-=....:;:.= ... ""°"-~ 

•r Hıne gelince : 1.anclariyle ekli olan Çukurova 
ariası l ı 

~ıı bi . su annıı her ~ifçi her nın sulanması ökonoıni siyasa-
r nısl10t · · ' ~ebilir r ~ ... ıçınde para ödi- 1 mızın yliı·üınesi lJalmnmdnıı da 

11a'dn b '.Sasen geçen Yıl Ada- gereklidir. 
0lıı1us una. benzer bir teşebbUs r Bu giinkU durumla da sula-
Şılarn1 vl e ~·ı fçilcr e\ in ele kar- ma tahviline baş vurmaktan 

Ş Urdı 
Y ı · başka çıkar yol akla gelme 

ı.ı·ı . u \Orıda d 
11) 1 1.ıi but . u imlediğimiz mektedir . 

uu yurdun genel ka-

' 

İçişler bakanı da 
Atatürkün beraberin

de bulunuyor. 

l latmıya yetecek bir durumda 
idi. Bu acı çok siirnıtıdi mutlak 
Mersin'i şereflendireceği ten~in 
edildi. Fakat bir türlü denizden 
itıaret belirmiyor .. Hava karar
dı.. Saat i lnrledi. Deniz kenarı
na sıralanan halk yerinden bile 
oynaımıdı. Saat Yirmi dördü 
bulunca ümidleı· gene eridi. Bu 
günün Yarını da var. 

BU SABAH 
Dalın sabahın nlnrn kArnn

hğındn evinden çıkan halk de
niz kenarına koşmuş Gümrllk 
meydanı iskele yollarına kadın 
Erkek gene ihtiyar binlerce 
halk Yığılmıştı. Sabırsızlık git
dikçe artıyor u111klarda görülen 
bir martının uçuşu bile 1.apte
dilcmiyeıı lwyer.nınn coşmasına 
kfifi geliyordu. 

EGE UFUKLAHI YAHIYOR 
'J':ıııı ı;;a:ıt seki?. huçukln 

hiıılfwl'e lınlk elektriklenmiş 
t•ihnz gihi lınykırdı. Vapur gii
riiııdii. 'l'nşııı·ıı istilrnmetinılen 

için iskelelere, deniz kenarınn 
üşüşmüşlerdi. Bir aralık gelmi-

zaman uüzlerde okunnn acı · Ege ufuklaı·ı ynmrnk ~1crsin'e 
!\'Iersinlil~rin Atntürk'e ne ka- ' doğru geliyol'. Sağh sollu iki 
L • l torpito Eae'yi takib ediyor. Se 

yeceği haberi duyuldu. İşte o dar mütahassır kaldıklarını nn f' . ~. ı:> • •• 1 d E 
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ADSIZ ŞıiR 

En nefti gölgesinde ;uzanıp bir knç dalın 
Şeref rUyahmnn dalan yeşil Çunkuyu ! 
Nusıl kanadlarını saklııdm o knrlnlııı ? 
Nasıl yettin yıllarca onu bnrındırmıya '! 

O ki sarsıntısından taçlar dUşcrdi taçlar, 
Nasıl saydın korkmadan gOğsnnun çarpışını ? 
Nusıl ateş almadı onu görmüş ağnçlur '? 
kin<le yanan güneş ynkıuııdı mı dışını ? 

Arzı oynatmak için yeterken her ndımı, 
Yanar dağlar bulurken kUI olrtılı!;i her yığın daği 
O seni yıkmadı mı, o seni ~·ıkmadı mı 'l 
O eşsiz kahraman ki cft\nyn nğırlıJ1ında : 

On beş milyon iki knt olmıışkt•n eğilmeden 
Oııdu on beş milyonun ~ıoyrı birdf'n umı'ctı • 
Tanrı, Peygamber cliy'' nedir, kimdlr bilmeden 
1'aplığımız ne var:;a hepsi ondn şeknldı ı 

0o • _Tepe Torpitoları demirlediler. o o 

\: _'Ulu!konuğunrn7. Kurt [Cebe, 
": I Adana, ~Tarsus Hömüı·köl'leri 

· ~ tarafıııdan selümlanmışlnı·dır . 
i AtntUrk vapurda bir ıiıiiddet ,, 
~ istirahat btlyurduktmı soıırn 
• : Uğ\e yemeğini yernişler ve saat 
• : on dörtte Vali, Mebuslarımız, • 
: Helediye ve Fırka Başkanlarını 
: kabul huyumrak vilayete fiid 
: iznhnl nlmışlnr \ 'e Mersinlilere 
§ selfünlnrıınn iletilmesini ist ~ 
o mişleı·dir. 

~
o U!tı Ôııderiİı berab~rlerin 

de İç İşler Bakam Şük,rü Kaya 
ve Genern! C'nhid de bulun 
ııınkladn· . 

E Şeref rUyalanna dalan ~·enil Çanka~·a, :: · 
i Gölgesi baş döndUreıı hıı sırrı urılal bize ; • ._ 

KAZIM ÜZALP ANTALYADAN 
AYRJLDI 

Antalya, 20 (A.A) ·- Kurul 
tay Başknııı Kfızım Ô1,alp üç 
gUnlUk. konukluldan sonra şeh 
rimi7.den ayrılmıştır . Sayın 
b:ı~knn sınıra kadar nğurlmı 
mış, şehirden nyrıhrkan hn1k 
ve okullur tornfındnn seH\mlon 
mışlardır. 

8 Nasıl yettin yıllarca onu barındırınıya ? \ 
~ Seni böyle ebedi kılan hangi mucize 'l. i 
?o FAHUK NAFiZ :1 
00 :: 
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()konomi 
13al<a111 ığı. 

Kok kömürleri satışı 
hakkında· vilayetlere 
başka bir buyruk 

gönderdi. ------
Ank:1ra , 19 (.\.A) 
Ökonomi ha~nnhğı ls

ınuhnl \'~İzmir vnlilPriuP. 
tl'l~rnfln hirf'r IPhlı~ ~ön· 

dProrek kok fia1lar11ul~ 

ilıtikar yapıldığı şik:l~'M -
lPr ilz~rinn ~yapurdığı ı . .-1-
1\ikal ıwticf' irw göre ytırli 

koklarm falıri~a ıe~lin~i 

topr:ıu lonu ı 6 bnçnk \'• 
pcr ~t kendP- l 8 blJÇll k \1 #j 

nıun~1 yen e\':·afı haiz Al 
man koklarrnm ela f~tau~ı 
hol :uıtrP.po tc\slimi lonu 
:! ı buçuk. liradan fazlaya 
saıılmanwsı, beş ıon ve 
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Bankalardan i Sar Meselesi 

Muamele vergisi nasıl Hakkındaki muhtelif 

Sovyet Rusya 
AlınQcak • vesikalar Napolide Sınai maddelerdeihraçedecek 

lfaukalarrn n~ gibi 
mua mP.IPlerinin ıuuanu~le 
vc·q~isim~ ı:ihi h11l11ncluğ11-

11:1 <foir ~laliy~ Hakanlığı 

\'ih\~·Pıl~r~ bir lamim yap
:1.ışıfr. 

.\ \'ui la mimde hanka. .. 
l:ı;·ıu mnta5iarnf hull1t•
dnkları bir gayri m~uku
lii i"ar:t \·t:rnıP.si, hauka 
nıuaruel~si olnrnclsğı gibi 

~~ham \'f\ lah,·ilnl bedP-1-

imza edildi. 

Na poli, 1 9 ( A . .\ ) 

Sar için y:ıpılau nıulıte 

Uf anlaşmalar diin imza

lanmışllr. 

Ronıa , t 9 ( A •• \ ) - · 
nesmi hir tebliğ~ göre 

hu sall~h Sar hakkında 

Napolid~ imza eılileıı ve. 
~ikalur şunlardır : 

Fransamn Sar<la ma-
lerincl~ saı.ılnıa~sızın hasıl clerıJHr, d.-ıuiryolları ve 
olan kı~· m~t farkları da diğer gayri menkul mal-
hir nmamele dolayısiyle lar iizflrind~.ki haklar111m 
v:-aki hulunmnthğıudan .\lmanyuya devrt)clilmesi 
İ(~ar lu~tl~ll~riyl~ hu nevi hakkmdaki :ınla~ma. 
kı vuwl farklarmın mua . 

• Soysal sigortalar hak-
mele ver~isiru~ tahi olnu. 

Rus makinelerinin ilerde ki muvaf f akıyeti 
Türkiyede alınacak neticeye bağlıdır . 

« Le Journal de Commeree lau~usl hi r 1.Pk:) ve ga)'• 
Paris » den : 

Ankara: (Hususi istihbarat) f't•l gfisl~rmiş olaıı işçih~r~ 
Türkiye dokuma sanayii yakm ele rııiik~Hatlar VPrilıııiş-
da memleket ihtiyaçlarının bil- 1 tir, 
yük bir kısınma kifayet edecek ı 

lıiikı)nu~ti 1 bir hale gelecektir. ~fomleke
tin merkezinde yani l\nyseride 
tesis edilecek olan bir dokuma 
fnbrilrnsınn lllzım ofan makine
leri Rusya vermektedir. 

Tiirk i yry~ ıua ki ua ilıra~ 

elnıt\ktlt'n hliyiik fay(lalat 
hekleıunk ı ~dfr. 

Ciirıkii .•OV\' PI. maki113"' . . 
larıoııı islik halılt~ ~ide eıl~ 
ct-ği nuıvaffakıyf'l Tiirki ... 

yeıle dıle udilt1c•~k ur.ti
c .. lert' hağlı hulunmakl9"' 
clı r. 

daha yukarı alış verişlerin ya cağı 
toptan ve tfaha aşağısının ctir. 

""' Luufa 1UU\1akkat a11las11rn tasrih edilmek le- · 
hususi Fransız sigortaları 

hakkuula anlaşma, • Sar 
iclarf"~iuin Je,·ri hakkmcla 

hükumet komisyonuyla 

Almanya arasında aıılaş. 

ma. 

Bu rnnkiırnler 'ftirkiyft'ye 
Rusyn'nııı nçhğı 8 milyon do
larlık bir kredi esası dnirP.sin-~ 
de verilmektedir. TUrklerin şim 
diye kadar satın nldıklnrı ma- ı 
kinAloriu fnm 8ny1~1 2,!'iOO nı:ı- 1 

kinedir. Bu makineler, Türki
yenin nıiibayn:ı ettiği makine
leri yapmakta ihtiRas sahibi bu 
lun:ın f:ıbri knlarda yapılmışlar
dır. Bundan maada Sovyet hl.i
kfimeti hu makine ihracatımı 
hilhnssa dikkat etmektedirler. 

So\'yeller harici tie.are' 
konı~~ri Hoseugolz Sov
vellerin ileride bilhassa 

perakende sayılması Hizu- Son k 
munu ~e memurlar koo- bufclayı oruma 
peratifin d~ lstanbulda resmi kanununun tat
Alman koklarnu yukarıda- bik talimatnamesi. 
ki fiatla satmağa ha~lndı

Aını bildirmiştir. 

Ükonomi vek2\leıi bu 
tebliğdt~ aksi surette laa
rPkel edPcekler hakkıuda 
1913 numaralı l:ınun ce·ı 
zası hükiiruleriniu ıatbik 

v~ ~'erli kok iiıerine mev 
'l.tı lıimanrnin kalıtırılacı•-. 
~ını ıla il;\\'e t'lmekterlir . . 

Ruğcta~·ı koruma resmi 
kanununu drğişliren ka
nnırnn lathik sur~lioi ~ös 

·~ 

terir talimatname ~lali\'e . 
Rakanlığı tetl\ik hiirosun
ca ~(;riilmiiş ve lmkanhk
ca tasdik e<lilmistir. T•t-• • 
lima1uame hasılıiıklan son 

r·a \'ilayet<l•·re ~·ollaııacaL 

ı ı r. 

Yüksek sıhhat şurası- Talimatıınmeye gör~ 
na /stanbuldan kanun hiildimlt~rine ria 

Gayri miJbadillere 
aid mallar. 

Bu uı tı ~İ11t~ ilıracalımn 

ltus sanayii i';iu hir pro-

.. 
sııı:ıi mumlllal ihra<~ ~t
m~k isteJiklerindeu. bahİ§ 

pagaucla leş~ il t'Lıuesi is- ht'YH 11aua kulu nmuştur. 
tt'nnıe~tt~clir. Bu makiue· Tiirkiyeyt~ makina ih-
ı.~r miitalwssıs miiherı- racı So''YHl ilıracal sa11 11' 

tlisler tarafından )'erlerine 
1 

yiirıdeıt ne heklenebileCC ... 
korıulmu~lur \'P, işlerinde . ğiui ~fislerP-cektir.,, 

lstaubnl - Ga, ı·i ıuii- İtalyan milisleri Memur 
maaşları 

. 
hadillere aid metruk mal 
do~,·nlarının Zi raal Han- \t apura bindirilerek 
lrnsı~ıulan ~a,1 ri miihadiller Alrikaya gönderdiler Müsteşarlar komisyo-
koıuisyont~n~ (levri işi biı. nunun hazırladığı rapor 
mişıir. Şimdi~·e katlar t<•P :~Hpoli ' 18 (.\ .. ') - Oc' 

1 t . ANKARA, 19 (Hususi) 
11

, 

lauan clos~·aların mikdarı •'H•~ulfl,. aj.ın~ı mu ıa .>ı- retli ve maaşlı memurlar h8~,ıı 
ı O hiH kadardır. Kom is- ri11<hrn : kında bir Rapor hazırlamış 0 ıı 

gelecekler . 

LLanhuJ. - Öniinıiiı
dek i Pazarle~i ~lioii Art-

yP-l elmi~· pu cl ... ğirnwn. 
fabrika, inmlathaue sahih, ~on satış işlerine başla. 

~,OOO ftal .. van askeri Müsteşarlar komisyonu Rap0~t 
yeniden gözden geçirilerok b" 

'omalı~ a µilnwk ll'l.Pl't• 

va pu r·a hi 11 mişler.ı i r. 
mütalP.nlaı·ı varsa bildirrt18 r 
üzere teksir edilerek .MUstefl .. 

karada toplanacak olan 
_yiiksek ~ıhhat şfıra~rna 

buradan g~neral Besim 
Ömer, general Tevfik Sa
lim ile RHfik, Akil lluhlar 
~lur:ui j brahim , ~lazhar 
O~man i~tir:ik edecekler. . ' 

ılir. 

Çalilaritı teettaf 
EdiyoT. 

Alina.lan bildiriliyor: 
Başkan Çaldaris , gaze

tecilere ; Y unanistanın 
horcları hakkuuJa l~ond-. 
rada yapılnrnkta olan ko
n uşmalarrn ~~sildiğine te
~ssüf elliğini Sllylemişıir. 

miitliir ve mlinwssillerin

cl~u bu kanuna göre ltı

tnlmusı gı·releu d~fteri 

tulruıyarı veya bir kısım 

muameleleri deflere g~
çirmiyenl..,rden bu suçlara 

taalluk edeu zamana aid 
\•ergi re~en ıakclir oluna
rak. hir kal faıla~i \'le \'H . 
hirrlP.n alımwak ve kentli 
IPrine ayrıc:l · 100 lir~ulan 
Mu liraya kaılar par:ı 

cezası hiik molunacaklır. 

Verilen haharlere göre 
alacakhl1tr, Yunan hiiktl
metinin teklif elliği yiizde 
35 nisbetinde kabnl etnlf~ 
dikleri için konuşmalar 

bir sona eriştirilmemiştir. 

mışı.ır. ~li!zayedeye ko11an 

mallar perşP.nıhe giinii 
satılacaktır. 

Hugüue kaddr 2 bin 

dosyada a mil~·ou dt>ğt~ 

rinde uıal satmış v~ hun. 

larm mukabili '•ono tas-

Napoli , ı 8 (A.A) 
Hugiin saal l 2 th~ 200 

lon lıarh uırl't.t•nıe~i \t-' 

katır yiiklü (;;uıj vapuru 
ilt~ Eriırt•)'•• lı:ırakel Hdtrn 
llilisliler halk taraf111da11 

fiye edilt~rek piyasadan alkıslarımı~ıır. 
kaldırılmıslır. Teela vül ti~ • • . ---------ct aha 7 mil\·oo liralık 

· Hamam ve fırın hono v»rtlır. Huna muka. 
bil satılacak mal bftcleli ıu işletenlerin vergisi. 
milyon lira tahmin edil-

• 
mektedir. 

Satış koıuisyouuna gay
ri mübadillerden eski sa
daret müsteşarı Emin ve 

·general Esad memur e
dilmişlerdir. 

~laliye Bakanlığı, ha

mam ve . rırm işletenlerin 

beyannameve tAbi tutul .. ' 
malarım istiyebil~cekle-

rini bir tamimle viJAyP.l
lere leoliğii etmştir. 

lnra tevzi edilmiştir. 
1
,, 

Miisteşarlar son mütaıea bil' 
rını bildirdikten sonra BBŞ 
kana verilecektir. 

Han1 ı11adde}et 
Dokuma sanayii hott' 
maddesi hakkında 

bir tamim. 
... ,. 

Dokunıa sruıavıi uıı' 
. . tiri' 

mrlaıınıu satış kıyın~ ,ı 
. • " ,,111 

den ~ apılacak ıhtıclal ılıl 
de tenzilatı hak ~ırula • 

l ·ıf' live bakaulı.üı ala~ut' Q .. ~ ... 
1 l . . . ·ı P' ı• 
ara ur tamım ' 0 bllff 

\·e tatbikatta yapılan . 
ıı••' 

vauhşhklarm bu ta•• ı~ .. ~~ 

esasları dairPsinılP ılll 
tilmesini islemişlir. 
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m· Can andırm K • yon kur ldu 
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e ik Aglarla örülüyor. 
9r,rı do 500 kiloınetreHk deıniryolu döşenecektir 

Bayındırlık Bakanlığı Şimdiden Esaslı 
Tedbirler Almağa Başladı. 

Yeni Demir Yollarımız Ü zerinde Bir Köprii 

k ANKARA, Kuvvetli bir 

1 
•Ynaktan öğrenildiğine göre 

... 935 mali yılı içerisinde yur-

~~n muhtelif köşelerinden 500 
ılornetrelik demir yolu döşen 

ltlesi yapılacak ve bu yeni inşa
~t 1935 yılı sonlarına doğru 
l§letrneye hazır bulundurula, 
taktır. 

Bayındırlık Bakanlığı, bu 
lllaksadın temini için şimdiden 
esash bir takım tedbirler al
;•ğa başlamıştır. Bu cümle-

en olmak üzere Sivas - Erıu
~)Uın hattının inşaatının süratle 1 

ı erlem . . . 
. tsı ve evvelce L tayın edıl-

tnt· ış müddetten daha erken bi · 
ı ·ı tı inesi için müteahhitlerle hu 

susi anlaşmalar yapmış bulun
maktadır. Ergani i- Diyarbekir 
hattının da muayyen müddet· 
ten erken bitirilmesi için lizım 
g~len tedbirler alınmaktadır . 

1935 yılı içerisinde vuku 
bulacak demiryolu .faaliyetinin 
1934 ve 1935 yıllarınına naza
ran daha olgun ve verimli ola
cağı ümid edilmektedir Yakın
da satın... alınması kararlaştırıl
mış olan Aydın İzmir demiryo
lunun 600 kilometrelik uzun· 
luğu da hesaba katılırsa 1935 
mali yılı sonunda devlet elinde 
bulunacak muazzam demiryolu 
şebekesinin ehemmiyeti ve ge
nişliği bir kat daha canlandı

rılmış olacaktir. 

----- --
asııs ]{ad111lar 

2 Casus kadın Ber
linde idam edildi 

-t-

' B.,, lııı « \ •• \ n - L··lıli 
tüst S k ıs • oııovsk•'ııiıı rnulıa 
ceıltt· ı ııt•Lice~iııcle öliim 
,p~·ı 
~ ·• ıııa m:ıh~ılnı oları 
• lı' l'ı , . V • oıılıt-ır·g tlt• H•·rıat .. 
Oıı 1\·ıt· . . 1 k" i~ ' zıııp:·ıı ısnıırıc .. ı 

1 
~ k a el ı rı d ii ıı iti a uı .. eli l 

•ıı~ı .. ,.dir . 

" \ıriı., Foıı F:ılk"ıılı ;ı , u 
11 1111 I' . ' 
hıı ':ı)~Pıılıa~ rı'iıı lıoş 111-

-ı k·ırı' · ı · 1> L .. l\ı. ' ı it ı tt>ııal~ r oıı 
''·ıı~, ~ • • H• r il" h i rl i ~ l P LP lı 1 i 
"'01.0,v ~ , . 
si · 1 11111 ıııulıa~c111t •·s n ·ı · 1 \'(! '~ 111 l :ı 15 Şu halla 
.. (lılaıı . ı · l. 
('(! gız ı ur Ct>lsPde 
ti sıı ltıklH iılıanı e•dilruis-. ı ı f\ ,. • k. . • 
iıl ı 1 ısı cif' Berliııli 

1 .. ,. \' 
i~ş~. · •~ a~kpı·i PSl'al'lrı 

~ lrtda ı 
•·ttıı 11 

t ohıyı malıkl'mı 
1 ıl~ 1 

lhı •ıtl . 
hı a 11 h:ıs ~ •j LP lıista rı 
'•a·ı , • { sıııda 1 • 
ııo, k. . 11 • Ol'J Fon 'o~-
ch: 1 ılP. l rtlrı Fon İP na 

.;llJ er .. 
ı ru nıcJ,l 11 thli rli m ti-

Gene Ifarı) 
[{o}<:USll, 

Almanya ve İtalya A
vusturya hududunda 
tahşidat yapıyorlar. 

PARİS, 19 (A.A)- « Deyl 
Telgraf » ın Viyan::ı muhabiri 
bildirmektedir : 

Almanya'nın cenub hudu
dunda endişe verici hnzırlık
hırda bulunduğunu znnnettire
cek sebehler vardır. Baveyrn
daki ilk üç fırlrnnın hareket 
halinde bulunduğl1" bildiriliyor. 
Buna mukabil İtalyanın da İtal
ya - Avusturya hududunda ve 
bilhassa Breımer üzerinde iki 
kolordu seferber ettiğini de 
iUive etmektedir. 

Musolini'nin bu ani emrine 
sebeb, şimall Afrika'ya İtalyan 
kıtnahn•ıı gi.>nderilmesinin A
vusturya'clnki Nazi isyanını 
teşci etmek ihtimali korkusu
dur. 

"" t kı. ~ c z.,~ıııa malı 
k u uı t•d ı I mişlerdi r. 

H i l I t' r af h a k k ı n ı k u 1-
l an nı adı ğ ıı u hu ı idam lıiik

ıuiimlt>ri iııfaz edilmişdir. 

.L laarifde Y e11i Teşlyilat 
Bu işi de yasası icine , 

aldı. 

-·~ Yurda fazla ~eyyah getir-
mek için Türk Turizmini kuv
vetlendirmek esası onaylanmış 
ve Türkofis'te Ofis Reisinin 
Başkanlığında bir komisyon 
kurulmuştu. Bu komisyonun 
çalışma hazıı·lıklnrı görülmek
tedir. 

l\1aarifde Çok Esaslı Is1aha1 Yapılıyor 

Çocuk Amelele ~Okutulacak. -: TedrisatJ 
- Müdürlükleri Birlestirilec~İi-

Yurdumuzun tnbil glizellik
leri ve tadhl esel'lerin bolhığu 
bakırnrndnn dünyanın sayılı 
parçalarından birisidir. Fakat 
bu durumla denk seyyah ve 
dolayisiyle bol para gelmiyor
sa bunun sebebi teşkilfıtsızlıkta 
idi . 

.. 

Turizm bu gün acun ökono
misine tesir yapacak kadar ge
lişmiş ve belli başlı müstakil 
bir sanat haline geJmiştir. Av
rupa devletlPrirnle Ralknnlardn 
devlete lmğh \'(\ Turizmle uğ
raşan milessc ~ler mevcuıl bu
lnnrnnktadır. Bi7,(fe de Tiirkofis 
Turizmi yasnr-:ı içine alınıs ve 

İşden Çıkıp Mektebe Giden Köy Çocukları 

işe başlnınıştıı·. · 

Tii rko fi s bu i ı::ıi bir orcrmı i-
• b 

1.nsyonn metodik ve sistemntik 
bir siyasaya bağlnınnk diJeğin
dedi r. Ankurn knyııakl ı dayum
larımıza göre komisyonun işe 
başlaması da çok yakındır : 

ANKAHA, 19 (Hususi) -
Tlirkofi.s'te kurulacak olan 'Pu
rizm komisyonunfl Sii füıknnh
ğı ile Dışarı işler Bakanlığı 
murahhaslarım tayin etmi~ler 
ve Tilrkofis'e bildirmişlerdiE. 
Diğer muralıhaslarda hu gün
lerde belli olacak ve komisyon 
çahşmıya başlıyacaktır. 

Ankaradan bildirildiğine 
göre Martda açılacak yeni mil 
lel meclisine maarife aid bazı 

yeni kanun layihaları verile
cektir. Bunların başında Ma
arif Vek51eti teşkilat kanunu 
layihaları vardır. 

HazırJnnmakta olan bu fa
yihaya göre, M'aarif Vekaleti 
teşkilatı yeniden kurulacaktır. 
Bu mey,anda ilk, orta, yüksek 
tedrisat müdürlükleri, tedrisat 
umum müdürlüğü ismi altında 
topla nacaktır. 

Avrupada tahsil görmüş ve 
uzun .zaman .Maarifde bulun
muş kimselerden l\laarif Veka
letine müşavirler tayin edile
cek, Avrupa ve Amerikadaki 
terbiye ve mektepçilik ceryan
larmı takib için yeni bir büro 

Geniş Bir Kutlularna Programı Ifazırlandı 

Yarın bir temsil ve konser verilecek. Yıllık 
çalışmanın verimi anlatılacak . 

H a kevi Temsil Komitesi Temsilden Sonra 

Ulus Evimiz yarm iiç yaşı- rle cılrnrılmıştır. 
nn girİ)Ol'. Biiyiik 'l'ül'k <Wrıım- Kntlnlnnın meı·nsirni Halk 
mesinin ileri varlıldarın'ı şurulı- ı~, i konferans salonunda yopı-
Jaştırarak buduna iı;iron bu lncak komite başkanları tara-
kUltur yuvasınm açılış yıldö- fından Raporlar okunacaktır. 
nümil değeriyJ<" denk bir du- GUndiiz Hnlkevi orkestrası 
rumda kutlulmıaraktı r. 

Gilnlerdenberi yapılan ha- tarafmdıın konser ve gece de 
zırlıklar bitmiş ve geniş bir Evin temsil komitesi bir mü-
proğram hiızırland1ğı gibi Ulus snnwre verecektir. Konser ve 
Evinin komi leleri tarafından piyesin diln son provası yapıl-

bi r yıllık çahşmmun verimleri mıştır. 

le sis edilecektir. 

Bundan bnşkn yeni teşkilat 
kanununda çocuk meselelerine 

büyük bir ehemmiyet verilecek

tir. iş hayatına atılmış bulunan 

ve mecburi ilk tahsil çağında 

bulunan çocukların okutulma

larına çalıştıkları müesseseler 

mecbur tutulacaktır. istatistik 

Umum Mddürlüğü tarafından 

tutulan istatistiklere göre, sa

nayide çalışan çocukların umu

mi miktarı 933 senesinde, 932 
senesine nisbetle iki misli art
mıştır. 

932 de Teşviki sanayi kanu 

nundan istifade eden müesse· 

selerde çalışan 14 yaşından 

küçük 1594 çocuk çalışıyordu 

933 senesinde bu miktar 2581 e 

çıkmıştır. 934 senesinde fabri

kalar çoğaldığına göre çocuk 

amele mikdarının 

şüphe yoktur. 

arttığına 

Binaenaleyh çocuk amele 

işi içtimai bir mesele haline gir 

miştir. Bunların tahsil ve terbi

yeleri de Maarife aid olduğun

dan yeni kanun layihasında bu 

cihet bilhaassa göz önünde tu

tulmaktadır. 

Papaz mektebleri 
Kapanıyor. 

lsL.ı ııhcı 1, P<t paz ım·k-
tt•hlP-ı·i nitı k1pa11a<'·ığı .':ı . 
zılmı~lı. Rn m•·~ı·IPVİ la~ıh • • 
t~ l ı tıt• k v t ~ la 1 ı ııı J l ~ti nı a k 
üzen~ Fı·arı ~i)':J gitmiş olan 
Sen Bmrn nı mektdu mii· 
ıliirii :ılôkadaf'laf'la gHriiş-

j tük len soJtr·a şehrimize ılöu 
ruiiştiir. Fransız mekleb. 
lerirnleu talebe i az olan 
bir ikisi miisl<'sna olmak 
iizere diğPrlt-ri ~şimdi lik 
kapanm1yHcakt1r. Bu mek
teh]cnh•ki Frarısız papaz_ 
ları da sivil giyecHktir. 
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İhracat Beyannameleri id_~:e 
Oc1hiliye Veldıleti tara

fmctan çıkat·ılan a y 1 ı k 
c.<f daren mecmuasının 83 

iiucii Şu hal 1935 nushası 
Zflngin mlinder~cath inli· 

J(( ıı İSJl 11 'f tkikata Başladı 
•••• • 

Gümrük beyannameleri maim Vapurtı 
Y ükletilmesinden 15 gün içinde verilecek şar elli . 

Hindistanda Aynhklar 
Mfıslfımanlar mııl1tar Llir 

devlet kı1racaklar 

bunların kendi aralarında teşkilatı , 
parolaları ve hatta silah arı varmış 

A rıkarn - Yeni ihrn
CRL lrnyanırnmelerinclcn t;. 
tiirü ihracat tacirlerinin 
şik:lyetleri üzerine Başba

kunhğm emriyle kurulan 
komisyon işini bitirdi. Ko. 
miS)OntHı rnphruna göre, 
kati ankon~iyosyon sauş
laruıda kıymetin lesbili 

ilP salllmışsa para beyan 
namecle gösterilf>c~ktir • 
Hu husustaki (WZaİ mÜ
P-Y) idelerin şid,letli ,.e 
tiiccarm ha\·sivelini kıra. 

~lecmuada iskan nıua
fİ\· etlt~ri uiıamnamesi, Is-., 
tanbul ve lzmir Liman 
müdürliiklerine ve nıü
rakabalerine ait nizamna
me, hayvarı sağlık ZHl>1la
s111a ait bir tadil nizamna
mesi, Şörayı d~vl~l tara
fmdau alwm ıs muhtelif 

Lorulra - ~lornirıg 1 

post gazelPSİ İJİ halwr 
alara bir mulıahirine atfen 

Bu giirı Pokisıan keli-. 
nıesi, vilayı~l hiikt'ııuetlerı 

oları P~rıcap, ~inl BüHi· 
cislaıı, K~şıuir, EfganısLall 

.. 
için giimriik beyanname-
lerinira noksanlarrnm, ma .. 
lıu vapura JÜkletiltliğin

deıa eu çok 15 gün içimlP 
hildirilnıe ine müsaad~ -
edilecektir. 

Satılan mal hangi para 

., <il 

cak şekihl•~ olmadıgı ne. 
ıh~esine varalmıstır. Be-• 
~':ınnumelerdP- kıym~t un-
snrlarunn Larnamen ya. 
zıhn;esı lüzumu görülmüş. 
tiir. 

~ı~vankökü, tüıün ilı-.. 
racuadaki noksan fireleri-
nin ooyannamelerde göz 
öniinde tutulması muv~f•k 
görülmektedir. 

Suriyeye Yahudi Akını 
Suriye Komiseri Oö Martel Beyııtta Bulundu 

Yahudilerin göçeceği haberi duyulunca 
Arazi fiyatları yulıseldi 

• 
kararlarm mta.tni, soy ada 
lalimatnanwsi v~ Dahiliye 
Vekftl.-tirır.e bir ayhk müci 
d~u~ uhıamfllP-lm·i ikmal 
edihm tekaüt ve v~timle-.. 
rin cet vt~li vardır. 

yazdığı hir malrnlede di
vor ki : 
• 

C<ffint Uliktlmt'ti ahında 
IHrıd is la ııda, 111 ii hi m ay
rıllk la r olacaktır.» 

Bo gazt'teyP gör~ PğP.r 
lngihPre llinclistanm, ida· 
rf>siuı flıtlilf-'r~ h1rakır~a, 

lliuclista11111 Şiıualinde bii
liin müsliimaaılar Poki~ 
lan isimli muhtar bir dev-
1.-,l kuracaklardır . 

Bu plamrı kuvvetli ve 
bir cok gizli Larafları var
dır ~ Ve icahıııda Hinl 

1 

boyundu ru~u JHt g .. çnaek 1 

isti ~·t'n 111 üslü ma nla r ta -
rafuula n silahla bile mu · 
hakkak surell~ lathik f

dileceklir . 

il~ şimali garhi hutiuJ 
vi l:h • ~ l lt>ri ni o ha rrl•~ri ıuleU . 
yapılmışıır. Ve mihdiimau 
a~ıali arasırula ağıztlaı• 

ağıza lJir parola gıhi gt1ı 

111•·~t··dir . 

Bu sur~llt' leş~kkfll ~ 

dt•cek blok, cleuize geuiŞ 
ve miihim bir ma hr~ci 
olan kuvvetli bir devleL 
olabilir. Un fikrin lahttk· 
kukuna asılmaz hic bir 
nıauia yok.tur. Çiinkii .\f 
gani~tan ela duhil olduğu 
halel~ ltiitiirı bu vil:\~· etfer 
1 rk ve ti in baka m11uı ~ 11 

hirhirlPrine sıkı 

hağl ıchrla r . 

Şam - " Eleyam ,, ga
z~lPSİnin Fılistin muha • 
biri lıildiriyor : 

ne Suriyfldaki arazi kıy

metleri yiizde elli yiiksel
nıiştir. Fakat bu haberin 
A h yoktur. 

«l,lar~» niu bu uusha .. 
<hki gayri resmi kısmı 

zengindir . Bulgaristanda 
idari istatistik hakkıucla 
gayet mufassal ve kiy
melli bir ma"aleden baş
ku Taylor'un iktisadi iş

letmeciliğe ait olup Maciıl 
Burhan tararrndan L~rcii
me edilen ve «Taylorizm» 
sistemi hakkmda lam bir 
fikir ver~n makale silsile
lerinin birincisi mevcuttur 

lluku ki ve idari işltır· 

Çocuk Esirgeme kurıımunun 
Yurtdaılardan dilefi. 

.. 
Kudusde cıkan Yahu-• 

dice " Duvar llayom ,. 
gazetesinin Lübnan mu .. 
ha biri fovkalftde komiser 
()ümaı·teliu yapdığı miila .. 
katan son kısmımda ga
zetesine göndcrmi~tiı·. 

Beyanatın hu kısmmda 
Dömartel Yahudi göçümli 
hakkında demişlerdirki : 

" - Suriyt!ye Yahudi 
göçlimii tklisadi menfA -
atlar ve memleketin esa .. 
yişi güz Hnüne alınarak 

tetkik edilmelidir . 
Yüce komiserlik bu 

esası giiz ününe alarak 
cinsleri ne olursa ol~un 
toplu bir halde hicreti 
men etmiş ve sermayeleri 
ile hdm·inden naemlek..,tin • 
fayda görect,ği münferit 

Bazı suri\·eli ve vahu-. ., 

di simsarlarm ortaya al. 
tıkları bu haber, Fılistin

de~ i toprak kıymetini dü
şürecektir. Yahudiler şim
diye kadar Suriy~de sor 
sok ailesine aid 1200 dö-
niim arazide.o başka bir 
ŞP.y almamışlardır. 

Kibrit fiatları tetlıilı 
Ediliyor. 

~laliye Rakanhjında 

çalışan ecnebi mutahassıs 
fardan Moller .\rık.an.dan 
lstanbula plmif ve bii
kumetin eınrhle kibrit in-

• 
hisarı şirketinde tP.1\iluııa 

başlamıştır. 
Mu1MhaS11s11ı bu tel.ki-

le alakndar olanla -
rm «idare» UHH~lll\HlSIUI 
kiitflphaıwl~riud~ bulun
durmaları lazımdır «lclare» 
mühim idare ha~P-kltile. 
kanuni mukarreratı top 
lıyan ve ayrıi zamanda 
gayri resmi kısmile ha
riçteki hart katı muhtasar 
ve miifil bir suretle top · 
h)·an ~·eg:ine Türkiye mec 
muasıdır • 

Liman Şirketi 
Toplantı•ı . 

l"'iman inhisar şirketi. 
nin al~IAde geıu~ı toplan
tısı dün vupılnuş v~ şirk~t 
pli~·uuu lPtkild için 
topl4'nll on ~ş Mfı n son
ra ya btrif ~llrmştır. 

lebil~i, veya faılaya 
mal olur9& zantntOlumıbi
leceği yazıhdır • 

Dini Ha,. ra mla nla \'a-. . 
palnwsı zaruri hir iş ol -
muş olan tebrikler ve 
ziyarellPriu icab euirdiği 
masraf epiyc~ bir tularH 
vaı·makcla ve c~k ihrn zah-

• 
mel de yorğunluğu mu . 
cib olmakdadır. 

Bu zahmel ve l:aasraf 
yapılmakla herab~r bir 

ook kimsolt!r :ıradığmı 
• 
hulamaruakda ve araml-
cJığı zaman evde buluna
manwkcla yapllau mt·srar 
ve zahnwtler beyhudeye 
gitnwk.<ledir . 

rm la rııı w do\' u "111 ma sı ııa 

yarayaca~ hı~ u~ulii kab01 

edtH't>k Kurumn nnııa p:ır9 

vercml~rin isimleri lwy "' 
ra nıda u t• v \'e! ~aıetel•~rl~ 

·~ ~ 
ueşrolurıacak "" hu iyil_i . 
se\'e11 in~anl ar hih üklerı· 
11i vt~ dostlarına l;~hrik "~ 
ıivarPt etmi~ v•~ dostları· 

• • · l.ıriıti 
rıın lPhri k ''" 1.1 ya rel .-, 
kahuı etmiş aucioıunaeak .. 
la rclır . 

Zahmetli, külftttli teb
rik \iP- 1.İHlr~tl~r v,.rifl' 
~t1CllWSİ im ş.-.fkai al•• 

• ıŞ 
nıncla b.ı v rami aşıl naa nı 

. . ·i•• 
olınası yurd yavrul-•rl 1'f 

dt> co~ \ ar.•rh ol-tt~··~ 
• 1 

v e i ~ a d a u• 1 a r • 
icin ba\' raıularda tliul*'19

' • ., ·r 
miye imk~\u VP.recel\ll • 

hicr~tlere miisaade etmiş
tir. ,, 

Ofivar "llayom,, gaze
tesi hu beyanata sutunla
rma geçirdik ten sonra 
diyorki ; 

katı, l 722 numarala kibrit 
ve çakmak inhisarı kauu. 
nuoon 13 üncü rnad .. e
sijle al•kedar bulanmak ... 
tadır. ~u maddede beheri 
13 buçu1 Tüık lirası kıy 
metinde addedilen beş bin 
kutuluk kibrit sandıkları 
mali v~tinde ucuzluk görü. 

Şintdi hökiıntel bu mad 
deye istinaden şirket ma
sarifini .ıetlük euirnıfft~
dir. Eğer~beher samhğuı 
umumi masarifi on i~ 
bucuk liradan daha 

• 

Üıiicii ve ~·orucu obua 
bu ha) ram tt> hrı k vP 1.1 

yur~llt!rİ yP.riııe telu·ik v~ 
ziyaretl~r ıçrn yapılan 

nuısrufı '' Çocuk Esirge
me Kurumu,, 11a "rıua -
ğan eınwk, inkilaplar11m
za v~ yeni diişiiuü~leri -
mize ne kadar uyğuu 

düş~cek. 

Varlıkl_ı yavrular sevinç 
içindP bayram yaparkP-n 
voksul cocukların du sırt-

bu usulün kalplerde Y'°' 
tu tmasmı v u rtd aşla rtla•' 

., b " rica ederim. Para ka " 

hine başlamıştır . . 

iyili~ sevenlerin lisLe~ı 
arireden iki gün .-,\'"~w 

a~v· 
İstanbul ve Ankara " H:ızı gazetP-ler Snriyeye 

\1 a hudil~rin flÖçecPği ha 
berini ueşrelmeleri üzeri .. 

<il 

türse fiaLların tenzil -edt. 

·aşağı bulunursa librit fi-
atleri yenid.-n ucuzlatıla , 

caktır. 

.. . 
luruıın giydirilmesine ka- 1 

kLİf' leleriude ueşredilec~ 
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~--------------------~-------~kon om i Ha\1a d11r11n1u 

İkinci Baltan Konseyi 
Mersin 

Piyasası 
Ökonomi konseyi 

Belgrad' da bir top· 
lantı yapıyor .. ..,.. ..... 

1 ki rıci ha 1ka11 Ukoııoıui 
Loıı e~irıirı ı rıisaııda .\11-
lara 'cla tor}lanacaırı ma-
l :-. 
ılıı11lur. V criltm mnhi mata 
g(\r~, hu a)ırı ~01111rıcla 
1 •• • 
u ll rı n k ~ H\ t uı P tı 1 t • I t~ r i 11 i 
görüşmek İİ'l.P.re Bt>lgr~ti' 
ıla ihzad hir İ(•tinıa va-

'
' l· . . 1 \ac~kıu·. Bu Lopla11Lı~·a 
~htkatlar nıiiım kale P ks-
Perled istir:\k ed~cekler· 
tlir . • 

Türk - Bulgar 
ticaret anlaıması -----Tiirk - Buloar Lica-re . o 
. l auhşıwısı ı ı martla 

hıt~cHktir. \1 tmi aralaşma 
esasları elrafarula lfllkika 
la l •aşla nuşıll r 
~im ' ih anya ya yumurta 
'acatımız çotalıyor 

l 
N~şr.-dileu y~ui bir is-

itlist·... , 
· •ge ·"Ör~, Alman\·a -

•ıı ~ . . 11 )'illa~ \'umurla itlaal:\l 
·~ . ., ~ıktarı 113 milyon adellir. 
· eıol~k~timizclt~u .-\lnıau-, .. ' 
• ~ "'a 9 . . 
• .J 33 :ııeıu•sm an son 
İ.l\•ı 1 • 
· ll(•akı yumurta itlıahl 

lıı111· 
ıı ı 200 t..iu adtıdi t!PC· 
ı~zk ._. • 

k. · · en, hu miktar bu 
• ~ 111111 " evtılcte 7 mil \·on itd,.,,. . 

1 hulınuşttur . 

J;',Qrıaa ile korıuş -
'11alar başlıyor 

ts·rANDUL -
· F•·arısa ilt- ökorıoıuik 
ışıt- ı·. . . 
k ııuızı lanLiıu icin \'U· 
'"da k ~ • 

I· onuşuıalura haş· 
ctııac· k 
lt'tı ~~. tır. • .. elı'rimize gP.-
rtı raıı iZ LiCHl'el nıli-

ttssw P ka 1 asm·o diiıı An -
raya . 

• gıLuıistir J ~ • 
llgiltere ile tica-

1etirra • .........__ ız azalıyor 
l11gil 

"ie· . lt-ı·e 934 seıwsi ha· 
ı lıcar .. 

Çıkur t-,.tı HHali liklt·rini 
l~r~ ıauşclır. Bu i~lalistik . 
"•ıc: Söre, l111ıtilıer~ye ih-

ijlııauı •I.. · azalmıştlır 933 

de~~2~ 1 '530 l 11 gilız .lirası 
dıoj 1 ~ııtte iiziiuı görıder· 
1 a ••uz la ld ' 
~i üı.. il e 934 yılwda

Uın ilar· 1 •ıeti acat11111z111 kıy-
••ı. ct(~l6,~4 lnMiliz lira~ı

I Şnuışı iir. 
ttcr ı· 1 1445 d~ı ı ır.ıc.ılııııız ıso, 

a 15~,491 slerline, 

Karada yağan karın 
yükıekliti bir met· 

royu geçti •• 

A n k a ra : 18 « .\. A )) 
Ziraal \TP.k:ilP-lİ moıroloji 
e11 tiıüsiimfon alınau ma-
h'ınıala göre son 24 saat 
ici rıde ceııııb A rwdolusu 
• 

ile Orta A11aclohmnn Kon-
va ctnT~~i \'e do;:(u A rıa-. .. "-

c lol usn rın 1t Erı,u·ırnt Ç•W· 

n~sı ~·ağışlı geçmiştır • 

.-... ...... . 
K.(;. 

Paıuuk ~k~pr .. -. 

laut• 

Kapu malı 
Kozacı parlaflı 

iane cif2icli 
• 

\'•~rli • 
' "\usa 111 

Fa~ul~·~ 

K. 
49 

46 

44 

s. 

43 rıo 

2:s1 ,5 

2 50 
ı l 25 
n 

Noltul Yağış CP.nnh Anado-
\h•rt•im~~ lusurıda yağmur , diğe.r 

4 
7 

'>-... ~) 
50 

6 
4 50 

Km~ \'PJUİ v~rlente kar şekliıuJedir. • · 
.. _ . Kum tları 

Erı fazla yaguıur Sı - . 
\'Crekc!e 33 mili melre öl· Çell ık 
çiilmiişıiır. lliğ ... r· yerleı·de \,.uh~f Çukuro,·a 

7 ~):") ..... 
'> 7 f> .. 
3 ı5 

33 
)'ağış mikdan 17 ila 121 ., ;\rıcu.lol 
mili metre arasrndaclrr • Acı çek ircl~k ıt;ı 

Trakya \'e Rg~ mm -

lakalariyl~. Cenulı Ana
tlolusunda ve Karadeniz 
kı) ılarırııla erı ıliişii k gtı
ce suhuıwl dert•cderi sı

fırıu ii~tiiutle 14 ihi 8 d~

reeP. arasuıda ka,·ctedil -.. 
mişdi r • 

E11 diişiik suhnnet sı 
fu·111 ahrnda olmak iizere 
Karsta 13 , Af yonlia 9 , 

Corumda 5 drrt cedir. En • 
yiiks•·k sıcı~lık Autalya , 
Ada ua VP. Uörl)'Olda sıfı

rm iistiiwl~ , 16 dP.rrc~ 

k<t )'d~cli 1 m işti i r. 
.\rıkara'tla bu giin saal 

ı )4 ılt~ hava sı~aklığı sıfı,-m 
iıstiiuıl~ 4 ıt~r..-c..- ka\·d~~ . 
dilruışdir . 

Kars : 18 « A.A ı> 

iki ~iin evel yağan şid · 
dP.lli kar viizii ndeu iic .. . 
hina11111 çausı karrn ağır-
lı~ırulan clikmiiştür. 

u • 

Heledi\' t~ biil iin catıla • .. . 
rın temizl~11111~sini ilan 
P-lntiştir. Evl~rin iizerind~ 

ki karrn kalıulığı hir m~t-
l'P-Vt' vakınclır . • . .. 

Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti

yorsan Tayyare Cemi
yetine aza ol. 

tıftı~ ıs:i,198 Jeu 42,304 e 
inrui~ılir • 

Yalrnz fmdık 45,839 dan 
!\6,460 :ı çık nıış, 1ı~1t ve 
ıhğ ... ,. •·ıulıa 29,641 ch1n 
ı8,~93 e ıumı~dir. 

Toz ~eker • 
ltahv~ 
Ca,· 
~ . 
Kala\' . 
Bahar 

38 25 
100 99 

240-~ao 

190 
~o 

A qnı A mulol 
» \' ~rli 

.1 

3 
25 

Piriuc 
• 

Kara lıiiher 
17 75 

85-86 

Nişatlır 

~lısır darı 

Çavdar 
2 

16 

75 
75 . 

&etme Şelııı r 
Sandıkta 20 Lira ~OK. 

' » tAC1tt~bİ ~3 Lira 
•> • )) çuvala 20K. ôO 

BuğJayV~rli 2 62 
Limon luzu ., O 

Sahunsafı ı~ytin Y. · 25 50 
,, ikiucı ıa 

hacir 
lract~ Kepek 
Kalın » • 

~O tf ~11 11 

2 25 
2 2ô 

Bırıı T ıl;ıflın 
_,. .... ._ 

/s/a11bul 

13 -2-935 

Tiirk ahuuu 944 

isl~rliu 618 

()olar 7 9 - la 8 :! 

Fr aul l 2 - 03 

Lir.-t 9 -33-f>~ 

YEMi MERSll 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone~ 
Şeniaiti l 
Scn,lik 

Altı aylık 

Üç aylık 

Tirldye 

için 

1200 Kr. 

600 

300 

lllriç 
iP• 

2000 f<r. 
1000 

soo 
Bir ıyllk 100 yoktur 

GOall sçmit sayılar 29 Kr. 
... • r !,. 

' 

.. I -L .:i N 

Vilayet Makamından: 
Berdarı af7tzma iudi:-ilt>rt1k ' İş B:rnkası deposuna 

y~f'IPŞlİrilen kr,reslelertleu beş yüz metre mik~HH Ça
nakkalP.)'fl, ve hin metre mik:\lu Geliholt1)'a H~ hin 
b~ş yliz ıu~lre mikabı da T~kirılağı iskeh~lerinP. çı~a -
rılıuak iizPrtı; bu iş için pazarlık yapılması karar • 
laşunldı. Artırma , eksiltme ve ihale kanununun 7 

inci ıuatldt•siue göre ıs giin ıHiiılt.lel konıılcln. fslt .. k· 
lileriu lıu yoldaki şarlnameyi öğrenmek iİ'l.re \1 ıl~'tyP.ı
le Lurulan koıuisvona miir:u~aat t>lmel~ri il:ln olunur. . 

2i-25-l-5 .; 

i l A N 

Tarstıs Elektirik Şirketi idare 

If e)1etincleı1 ; 
El~klrik Şirketinin 934 Stwesi ~oııuııa ait uıııumi 

toplanma Buznam~i miiıakeratı : 

1-itJarr. lleyelinin 934 s••ıw:i mesai izalırı:ııue. i, 
2 -Şir~P.lİll 934 serıesi [~laııı;cı~UIHlll letkil\ \'f~ lasdiki 
3 - 935 s~uesinin gelir \'t! masarifiııin karşılaşlırı-

lup biid(;tısiuin tastlii\ \'e kahulii, 
Elt•klrik Şirketinin 934 plauçosunıın VP 935 St>rıP.si 

hliclCtlSinin tasdik ve kabulii iciu Heyeli umumh·Pnin . . . 
2 ~larl 935 CuruarlP.Sİ glinii saat 14 le irket Mer-
kezine toplanmaları il:\n oluııur. 4-4 

No . 
ıoı 

• 
Tarsus ıcra memurluğun~an : 
935/1101 

Tarihi 
~larl 1934 

Cinsi 
Ev 

Fevkani 4 

tahtarıi ı ahır 

vt• havlusu 

Ki \'nıet.i ... ~ı. 

Lira 700 Cami nur 

llUUL DP 
Giin tloğusu kozacı :\~oı- iken mu ha -

cir Siile)' manın ha11esi ve giin halısı yol 
ve poyrazı evın il~ sahihi olan Suslu 
Ağolrnn diikkarıları iken ~imdi arsa olan 
diikkau )'t>ri \'H kıbl•·si KuzoluJ\lu Na
car KarnhPL iken gil'itli ltiiseyine ge
ç~n ev ç~vrilmiş fovkani \' t~ lahtani beş 
oda bir avlu hi r hap evdir. 

Alacaklı : Mıı~tafa O. Ali Berk. 
Borclu : Ahnu~l kızı Şa hıi ne \'e Atı mt'l kızı Fa-

• 
tuş ve Hiiseyin Ali kızı Emine • 

Yokarıda hududu ue cusaft yazılı bir bap evin açık arltr· 
maya °Jammuş olup şartname 2 1-2-935 ~arihlnden itibaren 
tarsus icra daireml:de her kes görebileceği gibi 23-3-935 
tarillille mtisadif cumartesi güllü saat ı l de açık artırma ile 
satılacaktır, Artırma bedeli muhammen klymellnln yüzde 
75 ni bulmadığı takdirde son arlıramn teahluidLi. baki kal· 
mak şartile 9 - 4 - 935 mrisadlf salı gıim1 saat 
ı ı de dairemizde yapılacak oltın arllırmada gayri menkul 

.en çok at'lırana ihale edileceğinden taliplerin m11hamme11 
klymetlnin yüzde 7,5 nisbelinde pey akçası veya milli bir 
banlrnrwı teminat mektubunu hamil bıılunmalurı ldzundır 

2004 numaralı icra iflcis lwnunıın11n 1 26 uıcı 
maddesi dördılncLi. fıkrasma tevfikaıı bıı gayri menkul ıi.ze
ri11de Jpotel•li alacaklılar ile diğer bir ald kadaranıa vr. 
irlif a Jıakkı sahiplerinin bu haklarım 11e lıususilc fal: ıw 
masartfe dair olun iddialarım ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı müsbilelerile btldirmelerl aksi 
takdirde Tapu sicilinde sabit olmadıkça satış bedeli pay
/aşmasından mahrum kalucak/arı cilıetlc alakadararun işbu 
madde fıkrasına gôre harek l'l etmeleri LJe dalza fazl, ma
lılmal almak isteyenlerin larsus icra dairesine müraaatları 
tlci11 olunur. 
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Hö~etçi Eczane i l A H 
r •il~ ....... Mersin Belediye başkanlığından : 

HPIPdİ\'f'''" s:ılırı alıııa(•ak olnıı \ 't• nr.ınları:ın clf.a. . flu Ahşam 
g(•ri 340 lira 50 kuruş olaıı. Baktir~oloji eılr.\'alı açıK 

lstik:ı nı.-t Eczauesidir. olarak eksiltuıt•yt- koııulnııı şı ur. 25 -?- 935 Pazartesi 
fi' • lf(iiuii ~aat on lwştıı Bı·lt·di~ ~ lhıirtısirıde ihaltl edilr. · 

S.AGLIK. 
ECZANESİ 

lt·t'ktir lstPgi olaıılar ~lizd•· 7.5 uishP-Iİıu lt· LPuıirıat pa
nısı ile i ita h~ g ii 11 ii Bt• led i )'"el ıı topla naea k k o ıu is )'Ona 
nıiiracaat e~·lt>uıtılt•ri ilan olııııur. 8 - 13-18 - 2 l 

~ersin Gümrü~ Civarındadır 1 i L A N 
mersin Askeri Satın Alma 

Komisyonundan : llN' Bf'\' İ Ecza\'i . 
LıbhıyP, Yel'li ve A \'-

nıpa miislHlızer:ııı bu
lunur . 

1 
Alayı11 i ~larl 935 l:ırilıiııdt•ıı 31 .\ğıı"tos 935 

Larilıirw kadar alıı a) lı~ ilııı~ .cı ol ııı 10000 on hıu 
kilo kuru f,ısuha ilıli\'acı :ıcık tıhsilııaw\'P. koııııluıu~-· . . . . 

·~==========~• tur. illalP. f.tİİrıii 23 Şuhaı 935 C11nıarlP.SI giinii SClal 
14 dür. · 

Evsaf ve .• •~rai ti arıla!u .. k iiztın~ lwr gün Kışlada 

Askeri s:ııttn alma komİS)Oııu ııa nıiirac,rnl elnuıl~ri 
•1:1n oluıtur . 7 J 2 J 7 - 21 

Yurttaş! 
Onpara harcarken Tarsus topu memurluğundan: 

bile kimin cebine git- Tarsusun ~· azlık kö.' iirıdt> v .ıı.. i vı· kö.' öraiirıcl.- ta 
r:ıfJarı sarkan et'lH·I ~<ırbmı \Ol , .• ~ Falına ve .\vşa 

tiğini düşün: tarlası ~enuhen ağyaı: ile ıualı.clluL ı . heklar -8386-;aı. 
~lifli iktisat \'C ve 9\' rtİ lfivtin kokvar •tıtı\kii11dP Laraflan şarkan c~ . . 

ta. arruf cemiyeti bP.I ğarben ~·ol vt• <fpı·viş tarla!"ı şimaltrn kök.)·ar c•·ruı· 
hen osmaıa ilt~ uıalıtlucl -t- !ıt•kıar - 838fi - m. vt~ ~·ine 

a,·ni köyiiu cukur ıuevldiıule tarafları ~:ır~:ın ihiş tar. 
;••••••••~•••: l~sı ikfl;, ihr~lıiıu lıarlıerı oı-:ıııaıı l:-trlası şiıııaltHl lıt'kir 

Yeni Mersin Mat~aası • kızı döndii çeııulwrı aht1uıı.a~i ogıu knı· me1ımet1 ne 
: mal1<tuıt .. J- lıPk!ar 8386 - nı. ıııurahha tarla ehaaucP.d-• • 

• 
mücellithanesi • elin y:ızlık oğullanııclara ati a11ııuirıi11 t:ısarrufunda iken 

: 310 Strne~imle iHuıesilH kerıdisirıden evvel ölen veliuin 
E ·kimiş, parçalan- • luzı fatıua vt~ t~\'ladı fatma \'e meryem ve arzuyi terk 

• 1111 , fer_ utlt~ kit~pla- : ve ali amnıi kızı fatnıanınclt! 312 de füııu•sile kocası 
nrıızı işe varamaz ele-• ibralıim \'~oğlu kadir vtı clunuuş VP. eerınet Vtl ŞP.ri-. 

• · 
1

. .. ' ftı\'İ terk \'C lllt'r\'eruiu oğlu Duruıuşıııula 333 le ül-ye a Luıa vır11z. )1 rgun fi... · . .. · ~ . 
. • ~~ • mesıle kansı f aluıa ve oglu \'elı~ ı lt~rk ve arzu r:11ıtia 

•:• . ıze IAzıuı olur. ~ı.la.p-: 335 te iilmesil•~ oğlu ıl.ed4~yi Ler~ başka(' ı varisJeri ol-
lar111ızı. df'flerleruuı.ı, • machğından ,.~ '"ııı·L ız ta5arnıfaliau olup tapuya raptı 

miieelliılı:uuımize gUn-: isteuildiğindPrı lıı: .-mval ıı:~ k"ıı~<.fa, la arruf. id.~fi~.smda 
deriniz. • bulunaıılarııı 2 mart 935 nıu · adıl Lumarlt>sı gurıu ma-

llt-r ıwvi kilap ve : halli keşifle veya ıapu ılairesirıe ıulirac?·atları ilan 

• defterler şık, zarif meı olunur. wwwww _____ • ___ _.._ 

tin ve k u llaııışlı ola- •:• 
], . 1 • • 

rnl\ cıl enır. • ı 
·:· . .•••••••.•.•• :, 

T~QK;ve 

l1RA4T 
~~BANJ<ASı 

. ı 

.·DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-~ObQ 

. 1 

i l A N 
Mersin liman İsleri inhisarı Türk . 

Anonim Şirketi İdare Mecli i Riya etinJetı 
20 - 2 - 935 Car~<iraılrn günii l 934 hPsap yılı 

altdrut,~ toplarılı " ırıı y:ıparı l" ııı11nıi lıeyeliruiz ldarP 11ı•1 t' .. 

lisi \'t' nıflrakip raporlarırıırı ~ıraatiuıh!ıı soıı:-.ı Bil:İll" 
~0111111 raporlarla \Pvlıiı t•ıııl·•rtık leıkik t>clilnıek iiıre 
içliuıuıu 15 giiıı ~oııra.\'a ltılıiı·iııi muvafık giil'lııÜŞ ol· 
clıığurııJ an ıoplaıııı 9 \l:ırl 935 t.arilıilll' nıii~aclir cu· 
m a r le s i g ii ıı ii s ı a l o 11 a l tı lı i r t ~ J i 1 ııı iş ı i ı·. O g ii n ,, B " 

sa:ılfc> uıiiuıt-~Siliııizirı Şirket lıimı_uıı ıeşrifleriııi saf 
~ılarınıla dilt>riııı . •-

R tı zı1a010 aşağ~ıcta g~öf4te ·i J tı1 işti ı· 
ı 

~ahıılii \'t'\:ı ı· .. dıli . 
3- -.\ıatlaıı isıifa t•d.-11 .\lil<1l 'f'oı· urı yeriıu~ iılaı·~ 

111 .. cl iı-iucıı alıııa rı ~ PCİ il Er11u ıı ıı ıı azalı i'Jırıııı ıası iki 
:-- !"" • 

4 ııiidılı Iİ lııı .1111 lıulduğu c•ilıt•:l ı • ııii kı p F ı • 

o~nıa il l~.ı· :ı fırnf.111 ) 1•11İd4'11 ıııii l'il ki pl ığ s11'Çilt'11 

Hakkı Ct~ıııalııı iıııihahıııııı ta~ıiki vt• ıııiiı · ıkit•ı~ 
riıı ~· t~ııitlt•ıı İnlihahı. 

5 N. . · ı· . il . jjl• - ıza1111ı:ııııırnııı 011 '""u!• m '' t ~ısı 11ıucıhı11c'"" 111 

dt•ılt!ri lıiı .. rı iılart~ ıııeclisi :ıza.;ııaıfarı ~~ciıt Br· 
g 11 n i 1 .- Z P k i u in y •~ ı· 1 eri ı e iki zat 111 i ıı t ılı ı hı. 

6 -- İ ı I :H.. n w el isi ,. •~ isi ve :ı z, da r· ı h ı ı.. k l 1 ı 11. ı 11· I ı ı" ı ı 1 ~· 
uıiidiir ,. ,~ ıuiirakip ncrt>ll~ riııi n l•~shil v~ la~iı•': 

7-IJis ,ellarlar tarafıııclara \'aki olJca~ teklifl~riıı t••t 
kiki 

8 --idare nıt'e lisi tara fıml 111 vaki olacak Lt·klıffrrİ'' 
lt>lkiki • 

1 l A H 
Mersin Belediye Riyasetinden : 

il J • • 1 1 1 ı· . l " ~kt\11 a 11;1111 t~ h~ e< ıyeyt' c-tıl -s7- ııuıurolu t ıı ~ 

1 1 .. ı . · ·ı k .. ..,;ı 
nıa \ I"' 935 ~01111 ıw < t·11 u "ıra \'a \'er·ı me uztH't~ • 'ı • ~ r 
artırııı:.ı ya komı 1 ınnşlu r. K iı·LJ la aı:ı k istP- Y'~ıılt•ri ıı yiiı ~ 
7,5 leruiııal ilı~ 7-3-935 Pc•l'SP111lu~ uiiııii saat - 1 ~ 

1 . .,,, · ı ·ı 1 
Belediyede ıoplarıacak koıııısyoııa rniinıcaatları 1 ' 

olunur. ~ı -25 - ı --5 

i l A H 
Mersin Belediye Riyasetinden : ~ 

1·1 
: al içıııclt~ Bt>lt>ıliy•')" :ıit 70 ııiinııolıı ılii~k:iıı 11 > 
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