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Tarsus Veritlerini Artırdılar . Çifcileri ...... ____________________ __ 

Tarsus çifcileri 
Hava K ıırıım una Ü riinlerinin 

Yüzde 3 nü Verecekler. 

C. H. Partisinde büyük bir top/ antı yapıldı. 

Toplantıya Adanadanda bir heyet iştirak etti 
Tarsus Özel Aytarımızdan : Ener,İsmail Safa.Uçak Kurumu 

Tarsus çifcilerinin ürünle- başkanı Sabri Gill, çifciler bir-
tinin yüzde ikisini Tilrk Hava liği başkanı Tevfik Kadri ve 
ICurumuna vermeyi onayladık· Hacı İbrahim iştirak etmişler-
larını evvelce yazmıştım. · dir . 

Yurt sever çifciJerimizden Toplantı çok samimi olmuş 
btıyUk bir kısmı bunu az gör- ve hava tehlikesi etrafında u-
lllOşler ve fazlalaştırılmasım is zun u1..adıyn görüşüldükten son· 
ternişlerdir . ra çifcilerimiz TUrk Hava Ku-

lıçebay tarafından yapılan runmna ürünlerinin yüzde üçil 
Ça~ırış üzerine dUn saat ] O da nll vermeyi onaylamışlardır. 
C. li. Partisi konağında oray Çifcilerimizden Kara oğlu 
Uyeıeri parti heyeti ile şehrimiz Mustafa bunu kendi hesabına 
\r~ köylülerimizin ileri gelen az bulduğundan UrUnUnün yllz 
Çıfcileri büyük bir toplantı yap de dördilnU vereceğini söyle-
-..ıardır . mişti r. 
l{! Bu toplantıya Adanadan ge Adanadan gelen heyet şe-

11 Raylavlarımızdan Ali MUnif, refine parti tarafından bir öğle 
Ca · ha \rıt Oral, Kemal Kusun, şar- şöleni verilmiştir. 

... Y Turhan Cemal Beriker. Yurt sever çifcilerimizin 
ü· li. Partisi Asbaşkanı Fahri bu yüksek alakasını takdirlerle 
~' Halkevi başkanı Kasım karşılarız. 

İllgiltere Avam Kama--=ra=s=ı=nd=a= 
lttit Corc,Samuel Hoar,Şnmberlayinin diyevleri 

SQıyete Habeş İşini Kurtaramazsa Bugün 
Muhafaza Ettiği Bir 

Parfa Nüfuzu da Kaybedecektir . 

I{ LONDRA, 12 (A.A) A vem 
~rtıara~ınm dünkü toplantısın 
~iy dış sıyasa hakkında önemli 

evıer verilmiştir. 

lfa~u ~~ada Luit Corc sosyete 
ttı ş ışıni kurtaramazsa bu 
tın~ muhafaza ettiği bir parça 
'- Uz.u da kaybedecektir. Ver-
v· ~ anlaşmasında gereken öde· 
1 Ye · •iıllı rıne getiremedik. Bu giln 

h.• Yarışı yeniden başladı de
"IJş, b 
ltı . Undan sonra Hoar Alman 
~iiliı deniz anlaşmasiyJe Al
t111:Yaya karşı deniz siU\hla
hi 8 Fransaya karşı yil7..de 43 

~~~StUnlUk verdiğini işaret 
~ıt 'Ve İngiıtere hükOmetinin 
l\ıi ~ anıaşmasiyle Tuna ade
"~ı ~cavuz paktının bi ren ev
~~ •rtıza edildiğini görmeyi 

ıet ... .:.ıı·ğ· . b . 
~ 

1 
Q\,l ım ve unların ıın· 

~~l' e bir hava anlaşmasının 
ltıiş ~t olabileceğini izah et
\q .. Ve Habeş meselesine temas 
ı.. "rek 1 ~lltşı lalynnm llabeşistann 

serdettiği tenkitlerde hak-

lı olmakla beraber bunların bir 
harbe sebep olmıyacağını, bu 
gibi anlamazlıkJarının barış yo 
JuyJe kurtarılabileceğini söyle· 
miştir . 

Bunlardan sonra Şamber· 

laym Covep sisteminin bu giln 
gerçekten tehlikede olduğunu 

söyliyerek İngilterenin müşte
rek ödevleri olan diğer devlet
lerle birlikte çalışmak mecbu
riyetinde olduğunu işaret et
miştir. 

Sir Samuel Hoarenin diye

vi Fransa ve İtalya covenJerin· 
de iyi izler bırakmakla beraber 
Alman gazeteleri bu sözleri gay 
ri müsnH karşılamaktadırlar. 

· Rokfeller Ölmedi 

NEVYORK, 12 (A.A) Rok· 
feller ölmemiştir. Geçen gllrıkU 
haber bir yanlışlık eseridir. 

Başbakanıınız Han 
Ahlata Vardılar 

ANKARA, 12 (A.A) Başba
kan İsmet lnönü Han Ahlat'a 
vasıl olmuşlardır. 

Balya Köyü ~if cileri 
Ürünlerinin yüzde bir 
buçuğunu verecekler 

BALIKESİR, 12 (A.A) Bah
kesir'i n Balya Köyü çifcileri 
ilrilnlerinin yiizde bir buçuğu
nu Ha.va Hurumuna vermeyi 
kararlaştırmışlardır. 

BuJgaristanda yapılan 
Tevkif at 

Sof ya 12 A. A Bulgari standa 
bir kaç gilndür yapılan tevki
fat hakkında resmi kaynaklnr 
tevkif edilenlernimemleketteki 
meşru nizam ile bağdanması 
kabil olmayan hareketlerde 
bulunmakla suçlu bulundukla· 
rını söyleyorlar. 

Avusturya Baş~akam 
Habsburgların iş başına 
getirilmesi ınevzubah 

değildir diyor 

Viyana 12.A.A. Avusturya 
Baş Bakanı Şuşıng Habsburkla 
rın tekrar iş başına g~tirilme
sinin mevzu bahs olmadığını 
yalnız haksız yere sürülmüş 

ve malları alınmış bir Avustur 
ya ailesine karşı tazmin mua
meleleri yapılacağını söyle· 
m iştir. 

O H. P. proğram ve 
Tüzüğü 

C. H. Partisinin dördUncil 

Büyük kurultayınca onayla· 
nan ve tUzUğUn sOresine(mad
desine) uyularak Genbaşkur 

kararile öz dilimize çevrilen 
parti proğram ve tüzüğü bastı
rılmış ve parti şubelerine dağı 

hlmıştır . 

TOPRAKLARIMIZA ATEŞ 

VE ZEHİR SAÇACAK UÇAK

LARI KISKIVRAK BAÖLIY A

BİLMEK iÇiN EN AZ 500 

UÇAOIMIZ OLMALIOIR. .. ..................... ..... 

Yeni bir büyük Devlet 
------- - -~----

Türkiyenin Bu Günkü Vaziyeti 

Deutsche Rundschau Leipzig Haziran r93S 

Bu günkü Kamal Atntürküo 1 
Türkiyesi, 1935 senesinin son
larına doğru Mustafa Kamal 1 

Paşanm Türkiyesi olarak Lo
zan muahedesini imıo.ladıktan 
sonra 8 senelik bir harbin 
Y orğ~nluğunu taşıyan yarı ya-

rıya barabiye dönmüş bir mem
lekette akd olunan sulh pra · 
tik taraflarını büyük bir ce
saretle tatbika başladığı zaman 
Avupada, batta dosca düşü· 
nenler bile muvaffakiyet va· 
detmeyen '' bir tecrübe,, den 
bahsettiler. Fakat artık bugün 
eski halifeliğin yerine inkilap
çi bir Cumhuriyetin getirilme
si gibi, cür'etle bir tecrübede 
ulusal kuvvetlerin ve münev-

ver zihniyetlerin büyük bir yer 
aldıgı ishal edilmiş ve höyle-

likle dünyada vuku bulan en 
mühim degişikli lerden biri de 

Türkiye de meydana gelmiş 
oldu. 

Belki, her zaman sert ve 
bükülmez kouservatizmi ile 
hayretler uyandıran Türkiye-

nin birdenbire bütün telakilerini 
ve bütün enerjisini sarfeltigi 

yolları temamile degiştirdiğini 
uzaktan anlamak hakikaten 
güçtü. belki de Osmanlı dev
letini, manevi cihetten de par
çalanmaya müsait bir halde 
göstermek maksadiyle, sene
Jerdenberi hasta adamın yaşa· 
mak hakkını şüpheye düşüre

cek ve hatta bu hakkı tema
mile geri alacak mahiyette or
taya atılan iftiraların tesiri hain 

her 1 .. aman mantıki kalan bir 
tedafüi hareket olduğunu bili
yorlardı. Bu gibi hallerde bil
hassa zararlı çıkanlarla gazete· 
ci ler mütemadiyen tekerrür 
eden hadiseler karşısında artık 
Tiirkiyenin bir darbı mesel şek
line giren kabiliyetsizliğine ve 
geriliğine inanmak lazım gel
~iğiııe hükmediyorlardı. 

O zamanlar mesele Beyoğlu 
mehafilinde Türk · ulusunun 
medenileşmesi için on, yirmi 
sene değil, belki de asırların · 
geçmesi lazım geldiğini ve an· 
cak bn miiddet içimle Türkiye 
hi.· devlet halinden çıkımya 

mecbur kaldıktan sonra Lnımm 
mümkün olabileceğini iddia 
eder kimselere sık sık tesadiif 
ediliyordu. 

« Sonu ikincide » 

ingiliz gezicileri 
TARSUS, -(Özel) Dün A

danadan bil yük bir otomobil 
ile iki İngiliz gezicisi şehrimize 
gelmiştir . 

Yanlarında on iki yaşların· 
da simsiyah birde Zenci çocu
ğu bulunmaktadır. Bunlar İn
gilterenin Afrika miistemlike
sindeki çevirgen işyarJarından 
olup Mısır, Filistin, Suriye yo
luyla şehrimize gelmişlerdir. 

Burada kısa bir müddet dur
muşlar ve hususi otomobille· 
rile Konyaya gitmişlerdir. 

Oradan Eskişehir, İstanbul 
ve A vrupadan geçerek İngi ite· 
reye gideceklerdir. hissedilmiyordu. Her halde mu 

hakkak olan bir şey varsa o da 
yeni Türkiye cumhuriyetinin 
uzun zaman evvelce Türkiyeyi 

· Atletizm birincilikleri 

gezip Avrupalılara tanıtmak 
isteyen garplilerin Osmanlı dev 
leti zamanında topladıkları sa· 
yısız tecrübe ve sukutu hayal
lerden çıkarılan vahidi kıyasi
lerle ölçülmesidir. 

Geçen asrın ortasındanberi 
Osmanlı devletine her taraftan 
ne kadar çok zirai ve fenni 
projeler yağmış, bunların ne 
kadnr azı tatbik olunmuş. ve 
ne kadar çoğu yok edilmiş,yan 
hş tatbik olunmuş, sabote edi 1-· 
miş veya TUrkiyenin hususi 
şeraiti içinde mahvolup gitmişti 
Ancak pek mahdut bir kaç kişi 
1'ürkiyede medenileşme proje
lerine karşı bu nevi sabotajla· 
rın, peşinde bır çok neticeler 
sUrUkleyen bir yabancı istift
sına karşı, hazan kasten, hazan~ 
garip bir sevki tabiile, fakat 

Mersin İdman Yurdu nizam
sız olduğu iddia edilerek tek· 
rarı istenilen ve dün yapılması 
mukarrer olan atletizm musa
bakasına heyetten beklenilen 
cevap gelmediği için gitme· 
miştir. -----

Ceyhan da 
Bir .Marşandiz Treni 

Yoldan Çıktı 
Ôtey giln saat 9,50 de Cey

handan Osmaniyeye gitmekte 
olan marşandiz treni Ceyhan 
durağının makaslarındaı~ ge
çerken iki vagon hattan çıkmış 
ve hemen gönderilen imdat 
treninin vinçleriyle l>ir saut 
kadar' uğraşıldıktan sonra ) e
rine konulmuş ve tren yoluna 
devam etmiştir . · 

[Türk Sözü ] 

' 
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Yeni bir büyü devlet 
'l
1

ilrl{iyeniı1 bt1gfıı1kü vaziyeti 
Birinciden Artan 

Fnkat tiirk millrti 
1919 darı t 92~ )'fl kadar 
siireu istiklal harbirıdr.n 
muzaffer olarak çıkıp · 

Lozaııdn da sıyasal hir 
muvaffakiyel kazaııınca 

hir illHHIP. ŞPkliırn oirf'U :-, 

hu lalamirıltıri ortava :ı-
rarılar, artık Tiirki;1r11in 
('PSarel ve miidehhir bir 
sı yasa 1 ve siid idare ha-
~ ın u 11 el a n rii ş d ii n ii i s h ıı l 
elliğini kabule ıurclıur 
oldular. Ancak yeni Tiir 
kiy.-nin nıPvcutlivetinin 

ilP.ride ıle yaşanıa • ı içi rı 
l:)zım gelrn t·~oııomik VP 

k ii it ii re 1 u i r i o k il fı h 111 

menfa rıa !!Plecpuj n i oö~-
• u M ;-, J 

lt~rtın lıic bir uıii ht•l ala-
• 

Ul('f ~ôrrmiyodurdı. 

Fakal arlık huglin hii 
tiin şiiplwcil~rin kötü 
ii nı i tlt• f'I e lw k h1 d iklr.ri ne 
tict~nin tenıaıuile yaıılıs . . 
olduğu ishal edilmi.,tir. 
:\ n kar· a lı ii k ii met i h ii ,. ii k 

' .1 

m er l ı a 1 P 1 r rl e ve <ı y 111 111 a 
ha ret iP, sıyasal, . o. y:ıl, 
ekorıonıik ve k iilliirPl 
sahalarda \'İİcude gt'lir
diği e~erlerlP, lıir kuc 

• 
ay evvel Kari Jlauslaofe. 
r i ıı el e d i ğ i g i b i , b ii y ii k 
devlfll ~ıfötıru kazanmış
tır. 

Yeni Tiirkiyf', terakki 
\' P. i il~ iş af )'o 1 u il da' p 1 de 

edilen IHH' yeni tekem
mül safhasının dalıa zen 
giu hir lrnrr.k•~t iuıkfuıı 

kazandırdığını hiı· kere 
<lalaa anlamıştır. Nasıl hir 
zama rıla r Anadolu toprak 
lan iizPrinde ve Lozan 
konferansı masası etrafın 

da ihraz edil tın mu vaffa
k İ) el iiıP-ri ne memleketin 
diişman tazvık11ufr•ı ~ur-

" 
lo 1 milsı iizeri ne bii lii rı 
Tiirkiyede, aynı tfer•1 ce
de giiç olduğu lıalde soıı 
ra parlak sı~merelf~r veren 
ekonomik inkişaf ıc111 .. . . 
umıtler uyarıdıysa hugiiu 

de, mu vaffa ki yel le ha~a .. • "i 

rılau işler, Tiirk miiru~v-

verlerinf', ilf>risi içili par 
lak ve yiiksHk ümitler 
hPJ•~nıPk hakkırıı veri~1 or. 

Hu sullı sa vaşmıu ilk 
mHrhaltısi, artık a nzak
lartla sisl•~r ıcııı 11aip • ti 

ollmuş gibidir .o za ıuan-

la r d iiş ıııa 11 nıP. m ltı ket it~_ 
riııdH Tlirkiye gilıi fakir 
k:Jlnıış hir uıemlekt•lle 

y:qulan iktisadi faaliy11liu 
sonsuz kalacağı ve kiil
Liiı· .. ı sahada alırıarı irı

kih\pcı tt·ılhiı'lt·rirıdP, ruh 
haıı sıuıfıııı \'e l>nıılarırı 

t>ll'afıııdakilt>ri lıir nevi 
nıa k si ~·oıı:ı lt)Ş \' i k t•dtıct•ği 

lu~klHııi~·ordu. Bu son 
ü nı iti e h i n it~ K a mal ,\ ta 
liirkiirı ıııı•ml•~kt•lintlt! \'a 
pı\acak rraksiyon\an n;em 
IPkPtirı dışırulaıı hl' lenıek 

ve tt·şvik t•lmı·k arzusu 
ih\vp, oluyordu. Biilün 
huıılar, ilk· uu11a11lartla 

' 
nıHmle4.eli n hi r cok ver-
it· ı· i rı ı 1 e f s l i k h) 1 ru·a l ı k ~ n w 
IPri kurularak )' ı·ni cunı
lıuri)eliıı diişmanlarıuın 

Ol'laıl:ııı kaldınltfıi'Fı ve t"l 

hu z i lı ıı i )' <' ı h~ o 1an1 a rı n 
hastırıldığı sırada oluyor 

tlu. l 92f> şuhalın<la pal~ 
hıyarı vt~ harit;tPıı yardım 

gürr.n nrnşlıur k iirl isva-
111tla bu ı.ımanlt":a lr~a
d ii f t1 el Pr'. B u i s ~· a r u 1 a i J.. i 

lll \1 h teli r lenıa) ii 1 gfize 
çarpar: E\'vtll:\ oznıuarıa 
kadar kar·:ır verilıu~miş 

Mu 111 fH~h·olları mesde
sinde halkın ve hilhas~a 

Clu. laı· sosytılPSiııin rıok. 
lai ııaıarıııın İngilizler • 
lt>lıirıe cevrilmPSİ islr.rıi. . 
)Of'dll. 

(ı) Fakat liirllrri is
~' a 11 a lf • ş ,. i k f~ d t1 n 1 e r i n 
acaip « pro~ranılararıı!a» 

bu harek~li, .\nkara hii
ktinwtiniıı kiilliirel iııkisaf 

~ 

progranııııa kaı·şı bir ıwvi 
rea ksıyon ~ihi ~fislernw-.. • t ' , , 

ğe ~ ellt•ııeıı hazı noktalar 
va r d ı r. B u r a d a d a k ii r t 
is.vanırıııı 111Pıı~Pirıin ılışa 

rıdaıı oldu~n cok nvdın .__ , . . 
olarak lwlli_ olu~or<ln.(2) 

1926 Hazic·arııncla 

Musul ıwtrol havzns1111 
1 r a k h ii k ti na eli 11 e lı ı r a k a n 
kararla ~Pni Türkivt•v•~ 

karşı yapılan nıiidı;lı~lt~ 
lP<!riilH~leri ve lelıditk:\r 

lıarekt>tler ııilW)'el lHıldu. 

Bu antl:ın itibaren Tür. 
kiye terakki ve inkişaf 

yolunda hiç olmazsa siiPI 
sıya~al bakımdan, lıaric-

• 
len ralınlsız edilnıemişlir. 

- Sonu Var -

Avruı)acla 
Tahsillerini bitiren 

gençler 
<.••••e. 

,\ vrupaya ıahsih~ gi
den gı·rıçlerden bir grup 
hu ~· ıl lllt'IHIPkf'lİ nıize 
cfürıiiyorlar. Talısitlcrini 
ikmal ellen 25 kadar 
g.,uç fstanhula gtdnıişler 
ılır. Yirıııi ht>Ş kadar 
gt~ı ıçle hi ri 11ci lrşri 11de 
f.{t•lecPklenJir·· Bu S''ııçl~r 
Anadolunun muhtelif vi
lfı)·etleriııdeki Iİ3elere 

nıualliru l3)'İn edile,~ekler 

,lir. Bu yıl yenitlt•n lise 
ve orta nwktPp cıçılm:ı

y acak fa kA l i lıli vac n is-. . 
heti11de şulwlt-r ihiv•' 
Pdilecek tir. 

~inde bir depreme 
~arıglıaytlan hildirildi

ğiıw gfire Şanghayın 200 
nıil doğusunda Y naııiğde 
vukuhulan dt•ıu·~ıu•~ch~ 

on hırı kişinin ölclliğii 

söv len mekted i r. ., 

Alı11an)Tada 
Yahudi düşmanlığı 

Bedintl~ıı hil<lırilcligi

ne göre so11 giirılt•rtle 

Aloıarıva da ~1 ahudilere . . 
karşı diişmarılık çok arl-
nıışlır. Bir çok ştıhirlt~rtle 
11 li nıa J işler ~· a pı 1 ıuış hi r 
cok valwdi cli'ıkk:'uıl:ırının . . 
cami~ kırılmıştır. 

İyi lıalwr alan kay
naklara gilre, yakıııda 

lıii k ti met nwnıu rları ara
sında ''eniden tasfi\'e ., "' 
~·apılnrnsı içiıı bir takını 
enıir11anıeler cıkarılacak-• 
lı r. 

ÇarşaJ, peçe, 
çarşaf l{alk:ıyor 

Songn rl u - Fu·k a ve 
iiray ~örwtim kurulları 
ile sağlık kurulu topla· 
narak kaft"sltırin kHldırıl 

ma~ı çarşaf VP 

kullanılmamasını 

laştırnu. lardar 

ıwçe11in 

karar-

Bu karanhln bayanlar 
da çok s~vi11mişler ve 
parli evinr gt·lerek SP

vinç tluygıılarırıı gfü;tpr_ 
nıişlet' p~ÇH ve ça rşa fi arı 
nı ala~ak gezmeye baş. 

lamışlardır. 

Paznr 

~urum~a flrtma 
_..... ._ .... .,..._ 

Şitltlt~lli va~mu rla rda n ., . 
sorıra başlryan hir· fırtına 

haşlamıştır. Bu fırtınada 
bir m\mi vt~ bir camiin 
dt- miııaresini ~·ıknıışlır. 
Bu rıla rın ~·ıkıl masırıda n 
iki evet~ çöknıliştlir. Jrı
'-anca zayial ~·oktur. 

DEVLET 
memurlarının harcı

rahları 

Arıkara - DPvlel iş
ya rla ı·mın harcırahları 

eski lıiiktinıel zamanında 

harcırah '°i.ararrıamesine 

göre öıl~ni~·ordu. Ru ise 
çok eski ve ihtiyaca göre 
olmadığından finans ba
ka11lığınca rur.mlttketin bu 
giinkü pahalılık ve yaşa
ıııa şartlurına uy11nrı vmıi . ;., . 
hir harcırah kanunu ha-
zırlanmaktadır. Ka mula
yın üııiiıuiizıltıki i~ dev-
• • 
resinde cıkarı\acak olan 

• 
veni kanun icin bakan-. . 
lıkların miilaleası alın-

nıaktadır. 

Romanyadaı1 

Haf ta~a 1000 1rk~aş gelecek 
. Bu yıl Uomanyadan 
nu mleknlımiıe güç ede
cek sovdaslarımııdan bin 

"' . 
y ii z e ili k iş il i k il k p a r l isi 
t~taııbula gelmiştir. Ynrl 
tiaşlarınıız ana yurda 
k a v u ş nı a ~ la 11 h i'ı ~ ii k h i r 
stıvinc icindP. hulunnıak-

• • 
tachrla r. Homa nyalı göç-
menler Çanak kaleye 
göruJerilerPk bu Ct~vrim • 
dahilinde yerleşdiı·ilecek 

tir. 
Göcmeıılere ail arazi 

• 
tenıtımeıı lnılunm11ş· veni ' ... 

köy evlt~ritle kısmen ha-
zırlannııştır. 

lsk~\rı cevrinılerirnle . ' 

ht1zırlık lar bittiği ıçırı 

şinıdidc•n soııra her hafta 
ı 000-1500 göçmen gP-
lt·cek ve ·Trak~·a)'H yer-
i t' ~lir İ 1 t1 Cfl k l İ f'. 

Şehir Suyu Akmıyor 
Yaiian vaırmurlar do. 

• 7 • =-" 
layisile şshre gelen suya 
~wl snl:ırıda karıştığmclau 

canrnrhı ve hulamk bir 
• 
şek11 ulmıştır. Bn halde 
su da ıı isli fa de ru ii m k ii n 
ol matlığından iki gii nclür 
ŞPhir S3)'U kesilerek ,fe
rıize verilmiştir. 

Kayseride yağmur 
K:1yst•ri (.\ .. \) Ü~ bu

çuk a)1 lık Lir aradan son 
ı·a yağuıu r diişmiiş ve 
son giiıılerde arlan sıcak 
lığı gi ıf P-rnıişli r. \' ağnı ur 
aralıkla gecP- yarısnıa 

kadar devam etmiştir. Bu 
gii rıdt! ha va yağışlıdır. 

(dremit Öğretmenleri kay· 
seriye uğradılar 

Kayseri (.\.AJ Edrernil 
öğrt~lmeolerinden on beŞ 
kişilik bir grup dün bu
ra ya gelmiştir. Öğretn1ell 
ler istasyonda Kiiltiir .Jj .. 
rektörii ve Kavseri öğ ... 

"' 
relmenleri tarafından kar 
şılarınıışlardır. Konuklar 
miizeyi, ucak ve dokuına . . 
fabrikalarını ve nrnktep-

leri gt~zıliklen sonra Si .. 
vasa gflçmişlerclir. 

Yaylalara rağbet çak 
Hu hafta yaylalara gi .. 

denlerin adedi çoğaldı· 
~Jersin makinelerinde" 
başka Tarsustan iki te~ 

nezzüh ve dürt otobuS 
gP.1 miş lwpsicle yolctı 
hularak Götne ve Fındık 
prna rırıa çıkmıştır. Ha \18 

ların sıcaklığı talilin bir 
buçuk giin olurnsı yayla' 
la re rağht~li a ı·tır mışur· 

Namrun 
Yaylasına dolu yalJı 

Na mrnn \'a \'lası "tı 
ci varınıla gii ı~IH.rth~n ~ri 
yağmur dBvam etmekltl' 

~lir. Geçen gün fınıl~~ 
hliylikliiğii11cle dolu ya8' 
mış cuma \'akası civar111 

daki ba;;l~rı Lemauıefl o 
mah v~lmişlir. 

Terziler kurumun~a seçi' 
Mersin kadın \e ı·r~~I 

ler lP-rzilt>r kurunıtı•1 9 

SPÇİ m ya pıldığırıı v~ L~~ 
k anlığa t P rzi ~l fı fiJeı•• 
secildiü:iui 'aıuııli>ltk· le'~,-

• .., • 'j ~I 

ru mda ıı altlığıuuı '19 
mektupla 2 t~rurnu~'.~ 

• . ıı' 
yapılan SPÇİmde tıskı ;ıı• 
lerden Muharremin Y" t' 
sırasında kalması "e ' 1, . ş 1 • .,, o 
rıne ev" Ptuı ıırcıu " 11 '' . ~~ 
duğu ve heniiz Lta~ 1,iİ' seçıruı ~·apılmachğı lJı 
rilmektP-dir. 
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Sovyetler Birliği' n~e 

Moğalistan sınır ha· 
diseleri ve Pravda 

~loskova, (A.A) - Tas 
aja11sı bildirh or : . 

Marıçuri - ~lo11golis
lan suıır durnnınndan balı 
Seden Pru \' tfo gazetesi , 
~loııgol cnmurluğunun sı
rurlaruıı caşıtlara acma-

• • 
sını isleyen Japon milila 
rizminin kfıslahca istekle-.. . 
rini kaydettikten sonra 
diyor ki : 

''Ru hadi f\, Jı:lpon mi
litarizuıirıin eskiden JJa 11 • 

Çuride Jehol'de vr şimdi 
8Ürıey Çirıde giillliğü si-

Yasayı Morıgolistanda dcı 
gitmekte olduğunu ~ös
ler; yor . Japon rui lita riz -
il}. • 

ıruıı toprak ele geçirnıe-
hırsı sonsuzdur 

Bu, her ~iin da ha acık 
bir surette ~öriilmekted.ir. 
Duıuınla beraber artık sı. 
•urı aşanlarnı ~afülaruu 
kayaya çarpnıaları miim. 
kiirıdür . 

Bu seneki afyon 
mahsulü 

Bu Yıl af, on rekohe-
9İr•in ; bir( sandık ola
<!a ... 

gı aulaşıf nuştır . 

Yağmursuzluk ofnıa· 
sa~ılı bu ruiktur 1-s hin 
saııdığa çıkacak idi . U,. 
• Uşturueu maddeler 1 n-
hisarı o· k .. I" ..... b ıre ·tor ugu , u 
durumdan nıenıuun ol-

llltıştur. Ciinkii, büliin bu . r • 
it Yonları satırı almak ve 
~lnıak ıuecburiı·etinde 
idi ,} 

flaua bu v üzd~n nıah-
suı.. .. 

"'' az olması icin af-Yo • 11 ruıuta ka 1 a,., nı n la lıd it 
ediluı · · · · esını ıstcnıış ve hu· 
•aa ı .. 

uusaade r.dilmişti . 

Ülkü 
~· .... 

'" Ankaru'thı Halkevleri-
ııı r· •. . ı . . 

h ı"ır p1·1111 vaymak 
~ı . .. 
,, .:re ayda bir çık<irtlan 
Ülkü J ...... 

8
. ,, ( ergısırurı 29 u11cu 

6?
1•sı tht çok dt•ğtırli ve 

~/e•tıli kiihti r ~' azılarile 
• krtıışıır . 

~ Okurlarımıza ta\'Sh°~ 
d~riz .. 

' 

Türk- macar tecim 
anlaşması 

• \ u k a r a (. \ . .-\) - 'I ii r -
kofis ba~ka11lığından : 

Mersin 
Piyasası ..•....... -

ıs Nisan 1934 ıarihli K.G. 
Tiirk - Macar ticaret an- Pamulekspre~ 
laşması il~ bu anlaşma. aaue 
nl!ı deva mı nıiiddetince Ka pu malı 
uzatılmış bulunan ı Ağus- Kozacı parlağı 
tos 1933 tarihli klt1ring iane ciğitli 
<J ulaşması 3 J Tenuirn z ı 935 \' ~rli • , 
de meriy~llen çıkmak ii- Susanı 
zere feshı\dilmişlir . Fasulya 

Yeni H ıılaşma için mii- Nohut 
zakerfllere l>aşlanmak üze· Wercim~~ 
r~dir · Kus \'erui 

Bulgaristan' da K ti; •• · ela rı 
Onsekiz ihtilalcı Ctıltik • 

yakalandı Acı çekirtl~k içi 

. . Toz ş~k~r 
Sofra «.\.A» -- hır sene rr I 

•. ~a ı ve 
denben aramlmakla olan N' 

1 eski Uake<lonva ihtilal l ışa( ır 
" Cay 

komilt·si ihelerinden Is • · •· Keame Şekc r 

kişi yakalanrnı~lır. Bun- sandıkta 
» >> ~cnebi 

larırı lwpsi proıogeror gu-
hu uda ıuiır. Haklarrnda a- » • » çuvah 

Kala)' raştırmalar yapıl maktadır. 
Bahar 

Am3rika'da Arpa .ı\ 11adol 
Su baskınında 36 ,, yerli 

adam boğuldu ı•irinç 
Ç ·ı vdar 

K. 
50 
15 
44 
46 

s. 

l 75 
12 50 
7 
5 
8-9,öO 

6 
4, 
6 50 

37,50 
29 

97 ,5 
16 

245-~50 

190 

10 
3-,25 

2-87 ,5 
l5,5 
3 Ne,·york «.\.A»- Nev- f ... • 

\'Ork iliııtlek i su baskının- Bugtlay Yerlı 3-62,5 
;Ja 36 kişi boğulmuştur . Limon Lozu 7 5 
Zivan 125,000,000 dolar SabunsafizeytinY. 25 50 .. 
olarak kr.sliriliyor. » ikinci 23 

~ular açılmağa başla &lısar darı 3-50, 
mıştır . Kara hiiher 85-86 

lnct~ Kepek J 65 

Kalın )) 1 65 
Meyan kökü isti~salatı 
Borsada nu~yan kökü incir 'O den ı ı 

istihsal~tımn son zaman- Yular Çukuro 8-, 
tarda bir haylı fazlalaştığı ~' Anadol 3,5 
göriilmektedir . -··---
Bursada son yıllarda 40-50 

Lin kilo meyan kökli ye
tiştirilmektedir . 

Bilindiği ilzere, meyan 
kHkli Avrupa~·a ve bilhas-

Bırıı T ılirıflın ..... 
lstanbul 

Tiirk alturm 937 

sa Amerikaya ihraç edilen islerlin ()22-75 

79-10 hir unu.idedir . 
Bu ihracatuı fazlalaş ~ 

ması için lt•Lkikat yapıl

maktadır. 

Dolar 

Frank 12-04 

Liret 9-69 .34 

i l A H 
Mersin Liman İşleri İnhisarı Türk 

Anonim Şirketi Umum müdürlüğünden: 

Romorkör ve motörlHrinıiz için aşağıcla evsarı ve 
miktarı yazılı yedi kalem hoya alırıacaktır . Yermek 
isteyenlerin ıs-7-935 lari hin~ ~adar riyal \'e Lesli aı 
şartlarını bir nu~ktopla bildiı·ıutderi liizumu ilan olu-
nur • 

100) Kilo siyah huya hirirıci nevı 

150 ) )) BP-JUZ )) )) )) 

100) )) Kırmızı )) (( )) 

100) )) SöJ ven tozu •. )) )) 

5 ) )) Sigatif )) 

5 ) )) Çi vil 

5 ) )) Vernik -
465 

1 L l N 
inhisarlar miidürlfığuncleı1: 

1 - idaremize bir sene za rfırıda Derıiz ) ol ile gP.lt•cek 
ve gere~ ~lersinıiPki arıhannııza, g<'rt~kse ıloğrn

da n doğruya Su pala rı olarak şfiıau 1 rnlüfor iskt~

lt1siml~n alınarak dalııldt)ki lt•şkilatınııza )'Ollan· 
mak liıre vağonlara nakil VP. istif .. tliltıcı~k lah

ru;nen Jedi l>in to11 ltızurı i~l~·lc·den çıkarnıa \' tl 

taşıma işi yirmi giin m iiıltlt·lle :ıçı k t• k~i hnıe ye 
konulmuştur . 

2 - Eksiltme 24 Temmuz 935 Çarşamba güdü saal 
oruta inhisarlar itlaresirıde yapılacaktır. 

3 -- Bu eksiltmeye gireceklerin mu vak kal lemi nal 
akçası olan 225 lira il~ birlikte matlup evsaf 
laaiz olduklarına ve ticaret odasında kayıtlı hu· 
lunduklarma d~ir vesikaları heraber getirmelPri 
lazımdır . 

4 -,Şartname suretini i~L~lliler dairnnıizden ~lnbi-

lirler. 5- 9-12-15 

ESANS-LOSYON 
KOLONYA 

Sıcak Temmuz giinleriuizi giizt•I kokular arasın'" 
da l>ir ilk l>ahar gibi yaşatmak içirı Fransa ve ıs
viçreden getirdiğim «ES . .\ NL:\ R» da ıı yapılan K 0-
LONY A ve LO.S YONL.\Hl>.\N alarak kullanrnız . 

Gençlik Kolonyaları 
Blitün Kolonyalardan üstündür • 

Ot\uemfller bunun doğruluğunu gi\sl~rir . 

Mağazamızqa her nevi ESANS 
LOSYON KOLONYA 

Bulunduğu gibi şık ve temiz geymek isteyenler için 
Gömlek - Çorap - Fanila ve sair tuhafiye eşyasıda vardır. 
Mallanmız temiz sağlam ve ucuzdur . 

·~========!• ~--------
1 Sivri sineklerden korunmak sağlık ödevidir. Bunları öldC\rmek için açıktan 

SAGLIK. YENi MERSIJ 
ECZANESİ 

Nüshası 5 kuruştur 

Mersin Gümrük Civanndadır Abone) Tirkiyt Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr . i·~r ne\'İ Eczavi .. 
Lı lıbı \ ' 11 Yerli ve Av-. ' Altı aylık 600 looo 

rupn nıiistaln.eralı bu· Üç aylık 300 500 

lonur . Bir aylık loo yoktur 

Giinü reÇIDİf saJl)ar 20 K. . . ,_ ____________ ... ~ 

Kilosu 100 kuruşa alacağınız FİLİT 
İLE OLUR.. 

ADRES : Gümrük çivarında içel Tecim evi 
ve gençlik kolc11yası sahibi 

A. HAMDİ 
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~ çifte han Kaphcası Açlldı 
~ l@ Eğer Romatizma, Sıyatik, kara ciğer, Böbrek kumları, 
~ mesane taşları ağrılarile muztaripseniz vakit geçmeden 
~ Çifte han kaplıcasına koşunuz • 1. 
H..@ Bir cok deri hastalıklarına, muannit ekzemanlara şifa verir. İl 

Gramofon ve plaklarda büyük 1J 
ıl tenzilat ve her nevi kol, cep saat/arı. 

.. ~~~~en:1~il:am :~kard~~:! 
~ k:ıdar 1i\•11nP11 •. kahili izaİı değilse de seıwİeı Ct~. gehe olmamış hnzı kadınlarıu 
~ L L 

ı ıs -20 giirıliik harı~<Hlaıı ~onı·a haruilt~ kaldıkları göri"ılnıiişliiı· . 

HAliS [OiftHE ve KA~lR P[YNiffl[fti 
I{ ışlık peynirJeriuiz i~inlıiç düşünınoyiniz 
Fennin son terakkiyrılı fö:erine ~nğlı, temiz peynirler hazırlanmıştır 

mersin Souk /lava Deposuna 
müracaat ediniz • 

17 Kilo safi hazırlanmış ve tuzlanmış. halis 
Edirne peyuiri tanekesı ile beraber 4.5 liradır . 

Alındıktan sonra muhafazasıdn Souk Hava 
deposunda temin edilir . 

Evlerinizde uğraşınayınız ve yorğunluk çekmeyiniz . 

Kaşar Peyrdrleri 
Yağlı Balkan peynırleri ayarında Ş maraklı ka-

~ Çifte Han Kaplicasının 1 
~ Radyo aktifidesi dünyada mevcut bütün. kaplıcalardan 
fj daha yüksektir . 

[@ Çİlf 1: PLIC1'SIND1' 
~ -----~-----
l@ Olelt~ ltir ruulhah il~lVt~ etlilıuiş, Olt•I tlalıiliııılt~ yP-nwk l>işirnıek 

~ dilmiştir. 

R EsbJbı istirnlıal nıiikııııııııdılir.Loktııııa~ı. Furnıııı, lltıkkali~rsi, G,ıziııosıı 
[@ Kasa hı, ıı.~ı·ht~ri ~ardı ı· . . . 
~ FIATLAR. 1\1.IUTEDILDIR.. 1 
~ Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır . 1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 

şar peynirlerimiz piyasaya çıkarılm;şdır . • • i ···:···:··· ••.•••• rE3E?'"*~e====- 3~E3, 
etmeli~~rt: ~le almnk isteyenler depomuza müru<:aat :. Yeni Mersin Basımevi ·.·:.( rıı Bü"Ü k Tayyare 

Her halde çok fayda göreceklerdir . , ~ 
Mersin - Souk lıeva deposu sahibi Selim Şemsi mücellit hanesi • il' p • 

3.ı-rıo : ııskiıııiş, ı•arçaıaıı-; ~j ıyanğOSU 
- -- • -~- • uıı~, fersude kilapla- ; ,ı, ~ 

~~~-~"'" -.. r. r~ - ·; • rıııızı işe yaramaz tfp,-• il Pek çok kişilerin yüzrinü ~ -... tı~1, 'fT~- -~ ·ffi'"r?r)} • • 
" °" ~ ·~~ ye atıııa) 1111z. birgiiu • 1l güldürmüştür . 1 

~ ,. T ı· M AD 1 M ı· L L "ı ~ SİZfl lftzını olur. Kitap • nı m @tt \1 l ıı r 1111 z ı , ıMle rl j ~ ,. i ili zi' ·:· nı On Dokuzuncu Ter tip Dördün CÜ Keşi de w 

~ Türk Sigorta Anonim Şirketi ı i ~:i,'.;~.:i'~'.11ıaı11·ıııizP ıııiıı-i 11 Ağustos 935 tarihindedir. nı 
~ &~ • 11 . k" • B ü y ü k i k r a nı i y e W (i .Yanğin ve Nakliyat siğortalarınızı ı•..- er llf~\'I llap ve • Liradır • m 
~ .• clt~fltırltH' şık, zarif ıııe• 35,000 lll 
'-:l1P' . . . ~,. • lirı v, kull~rııslı ola - mükafat 20,000 liradır . 
6\( ·. i\!:ı. ltimadı milli şirketine yaptırınız. IJJJ/ L 

~~ 
.. · _ • ra · cıll~nır. • I 

Omer Vasfi ,. ~ •••••••••••••• rı e==ae::a· aDm: ır=:a..- Jie :s 

20-30 Giinıriik caıldı·si Nıı. 15 ıl 11] Mersinimizde [fi, 
. :;ı:mı~~ ~ ~ 
~vj~~ ıt sihhi bir ihtiyacı karŞlliyan bir müessese 

• 

rım;.mımım ımımnımımımımmmn 

1 Her Nevi Fotoğraf l ı 
1 REN Kli Kılişoleri R[HKSiZ i 

Lastik ve Madeni 1 [[Q] 
MÜHÜR Ve BA~llklAR ~ 

Basımevimizde yapılmaktadır. 1 
l\ri~tal,S :ıc, Bro"z vt1 \a~lı lıo\':ı ltı,l::ılar ~ 

lıt•rkPSİfl k'1 Sf;lo\İll1 1 U\ğıııı ŞPkildtl .vapılır. i 
mıımmımımummımmmmmummımı 

SOGUK HAVA DEPOSU 
SAHiBi NiGDELi SELiM ŞE~ISi 

\ 

f->olis "Alüdii.rlür/il Ka1·ş1snıda 

Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı 
mükemmel ve son sistemdir. 

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

dil{kat nazarlarıı11 çel{eriz 

-=---_,...~~-~~~-------------~-----

1 Sıcaktan ~ozulmasınılan korktuğunuz her şeyinizi ~epomuza getiriniz. 

.~---------------~~ ~~.~~~~iii:i::iiiiii--~ ~========~~~ ~ ~~~~~~~~~~ 
Yeni Mersin Basın1evi ~1 ersin 


