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Mersin Plinı Bu yıl yapılacak 
Bayındır/ıh Bakanımız Tarsus Sulama işlerine Devam Edil· 
meaine Emir Verdiler {Ju Sene 100,000 lira Harcanacaktır 

Şehrimiz Su İşide En Ôn Olarak Yapılacak 

Şehrimiz Uray İşlerini Ankn
ra'da Kovalayan Şarbayımız 

.MİTAT TOR 
·r Ankara Özel Aylarımız 13 
enımuz tarihiyle bildiriyor: 

Mersin Şarbay1 Milat Tor 
~e_Tarsus Şarbayı Muvaffak 

)gur An karaya gelmiş ve Lo· 
~n Palasa inmişlerdir. 
lJ Şa.rbaylar ayın on ikis!nde 
13 r~y ışleri hakkınde iç lşler 
a anı Şükrü Kaya ile görüş

ftıUşterdir. 
tQ Haber aldığıma göre bu gö· 
. Şnıecte Mersın planı ve içile· :k su işi mevzu bahsolmuş ve 
v tbay Milat Tor Mersin ptanı 
•le su işinin bütün esaslarının 
la~ır olduğunu söyliyerek bun 
~apılmasına izin istemiş· 

lir. Bakanlıkcn şehir planının 1 
yapılmasına müsaade edilmiştir 

Sn işleri ne İç Bakanımız 
çok aUlkJ gü:stermiş ve neticede 
l\·fersin, Tarsus, Adaı~a gibi büt· 
celeri oldukca kuYvetli ve re· 
Şit olan urayların yanına Si lif. 
ke. Ceyhan, Osmaniye ve Dört
yol urayları da katılarak yedi 
urayııı su işlerinin birden göz· 
den geçirileceğini söylemiştir. 

Bakanlıkca çok büylik alfika 
ve dikkatle takip edilen bu 

işleriçin ayın12vel3 ünde uray· 
lar bayındırlık heyeti toplan· 
mış, Mersin, Tarsus şarbayla· 
rının da iştirak ettiği bu top· 
lantılar saatlerce sürmüştür. 

Bu toplantılardan jyi neti· 
celer alınmıştır. 

Öğrendiğime giire; yedi u
rayın su işleri masraf tutarı 

tahminen bir buçuk milyon li
radır. Belediyeler Bankası işin 
mali cihetini iizerine alacak, 
inşaat grupları yaptıkları işle

rin paralarını bu Bankadan a· 
lacaklar ve uraylnrda Bankaya 
borçlu kalarak her yıl bütcele· 
rinden ayıracakları para ile 
borçlarını ödeyeceklerdir . 

Mersin urayının su projesi 
oııayJanrmş olduğu için diğer 
şehirlerin su işlerinden evvel 
yapılacaktır. 

*** 
Şarbaylaı·ımız ayın on iki-

lijrk Dili Araştırma Kururnu 
Dördüncü Vıhna girdi 

ıurum Genel Sekreteri Bunun için Ulu 
lidere Bir Saygı T elyazısı Gönderdi. 

---·---------
fia İS1'ANBUL, 12[A.A] Cumur 
l>iiikanı Kamftl Atatürk Türk 
1lı.ı . Araştırma Kurumu· 
~ll Uç Yıl önce bu glln Yalovada 

rllluşlardı. 
tıtu Bu mutlu günün yıldönümü 
tır- nasebetiyle Türk Dili Araş· 
lbrnı~. Rurumu Ge11eJ Sekreteri 
va; 1rn Necmi Oilınen, Yalo· 
~ıtk~ bulunan Alulürke aşağı· 

1 letyazısını çekmiştir : 
1' }{~MAL ATATÜRK 
Urıuye Cunıur Başkanı 

. li YALOVA 
llerı er Yarışta Türklüğe yeni 
~li,/rne ufukları açan kutsal 
l •zle liç )" l .. b .. y ovad ı once u gurı a-
ı\"a~t kurduğunuz Tiirk Dili 
~u ır_ırnıa Kurumu, o günden 
~e l'uııe hep .) fire korumanız 

nltıl'ık saçan ışıklandırma-

nızla atabildiği adımların geniş· 

Jiğini de siz en bilyUğürnüze 

borçlu olduğumuzu bilerek bu 
sevinç glinünde yaratıcı ve yük 
seltici eHerinizi, içten saygılar ı 
vo lükdnınez duygularla öper. 

Türk Dili Araştırma Kuru· 
mu Genel Sekreteri ibrahim 
Necmi Dilmene Cuniur Başka· 
nıınız şu karşılığı göndennişth: 

1 TÜRK DİLİ AHAŞTlRMA 
KURUMU GENEL 

SEKRETER LİG iNE 
Tiirk Dili Araştırma Kuru· 

muı11111 liç sene içinde yaptığı 
işler çok büyüktür. Kurum için
de çalışan arkadaşlar bununJn 
öğilnebilirler. Karnunuzu kut· 
]ular tam başarıklıklar dilerim. 

HEISİCUMHUR 
Kamal Atatürk 

Tarsus Şarbayı 
MUVAFFAK UYGUR 

sinde Bayındırlık Bakanı Ali 
Çetinkayayı mıtkaınlarında zi
yaret etmişler ve Bakanlığa ili· 
şikli olan uray işleri hakkında 
görüşerek bazı dileklerde bu
lunmuşlardır 

Bunlar arasıııda Tarsus su
lama işi başta gelmektedir. 

Kıymetli Bakanımız yarım 
kalmış olan sulama işi için bUt· 
ceye konmuş olan 100 bin Lira· 
lık tahsisatın sarfını \'e derhal 
işe başlanılmasını Su İşleri 
Genel Direktörlüğüne emret· 
miştir. 

Yeni Mersin 
Urayımızın bu seneki me· 

sai porgramındnki işler arası
nda şehir pilanı ve su işide 
olduğu malumdur. 

Pilan için o zaman Profö
aör Yansen getirlimiş kati 
pazarlık yapılır ış ve mukavele 
imzalanmak üzere iken ; 

Su işleri ise Bakanlıklara 
onaylandırılıp tam eksiltmeye 
çıkanlacağı sırada; 

Kamutaydan çıkan bir kn
nun bu iki işi de olduğu yerde 
bırakmıştı 

Kanun: nufusu «10» bin-
den yokarı oJan urayların 
Pilan, su, Kanalizasyonu ve 
Sipor alanları işleri, iç bakanı. 
nm Başkanlığında olmnk üzre 
her Rakanlıkdan gelecek uz
manlardan mürekkep, oraylar 
imar heyeti tarafından yapı . 
lacağını ve bu işlerin bedeli · 
de uraylar tarafından verile
cegini bildiriyordu, 

işte bu kanun dolayısile 
geriye kalan pilan su işimiz 
hal edilmiş oluyor. 

Başbakanımızın 
Tetkikleri 

ANKARA, 14 (A.A)- Haş· 

bakan İsmet İnönil Karaköse
ye vasıl olmuştur. 

Istanbulda Büyük bir 
Miting yapıldı 

İS1'ANBUL, 14 (A.A) Dün 
istanbulda Türk Hava Kurumu 
Baynnlar kolunun hazırladığı 

bilyük bir miting yapılmıştır. 

Bir sazl ık yüzfındun ~~7 

yurtdaş yarnlandı 

KONYA, 14 (A.A) Konyanın 
Beyşehir köylerinden birinde 
bir sazlık yüziinden köyHller 
arasında biı· kavga çıkmış yir· 
mi ikisi hafif, beşi ağır olmak 
üzere 27 kişi yaralanmıştır. 

Suçlular yakalanmıştır. 

Tevfik Rüştü Arasla 
Maksimos Arasında 

ANKARA, 14 (A.A) Yeni· 
den Dış Bakanlığına geçmesi 
miinasebetiyle Maksimosla Tev
fik Rüştil Arns arasında dosta
ne telgraflar teati edilmiştir. 

Kızıl Viran köyü çekir
geden teınizlendi 

KONYA, 14 (A.A) Konya
nın Kızıl Viran komunu çeldr· 
geden temizlenmiştir . 

Fransız milli bayramı 
Fransada kutlu/andı 

PARİS, 14 [A.A] 14 Tem· 
muz Fransız milli bayı·ann Et
val meydanında Fransız devlet 
Reislerinin iştirakiyle yapılan 
merasimle kutlulanmıştır. Sol 
cenah fırkalarının ve grupla· 
rının teşkil ettiği halkçı Mon-
ruf kapısı stadyomunda büyük 
tezahürlerde bulunmuşlardır. 

İngilizler Sudandaki 
kuvvetlerini ar.tardılar 

ROMA. 14 (A.A) lstifani A· 
jansı Bahriahmerdeki İngiliz 
donanmasının kuvvetlendiril
diği ve Sudandaki süel kuv
vetlerin de bir çok uçaklarla 
takviye edildiğini bildirmek
tedir . 

Bulgaristanda şiddetli 
bir deprenti oldu 

SOFYA, 14 (A.A) Uün Ku
zey Bulgarislanda oldukça şid-
detli bir deprenme olmuştur. 

Şikagoda 80 kişi öldü 

ŞlKAGO, 14 (A.A) Şikago
da sıcaklar yUzUnden 80 kişi 
ölmilştur . 

Aınerika Dış Bakanı 

K ellog Paktine Ria
y et edilmesini İstedi 

NEVYORK, 1.4 [A.A] Ame· 
rika Dış B1kanı Habeş mesele.si 
hakkında Fransız ve İngiliz 

sefirleriyle görüştükten sonra 
Amerikanın 63 devleti bağlıyan 
Kellog paktınn riayet edilmesi
ni görmek istediğini bildirmiş· 
tir . 

Kondilisin Seyahati 

A'l'iNA, 14 (A.A) Başbakan 
Çalduris Sü Bakanı Koııdilisin 
İtalya ve Yugoslavya seyaha • 
tının temamen özel mnhiyette 
olduğmıu söylemiştir. 

Prens Pol Belgrada 
Döndü 

BÜKREŞ, 14 (A.A) Yugos· 
lavya Kırat Naibi Prens Pol 
dUn Belgrnda dönmek Uıere 

Bilkreşteıı ayrılmıştır. 

Habeş imparatoru Nev
york Tayın is' e 

bir telgraf çekti . 

ANKARA, 14 (A.A) Hıtbeş 

İmparatoru Nevyork Taymise 
çektiği bir telgrafta savaşın 

önüne geçmek için illkesini ıı 
herhangi bir belgesini İtalyaya 
bırakmak hususundaki her tür· 
ın tekliflerinin katiyen reddet· 
tiğini bildirmiştir. 

Giritliler giritli 
vali istiyorlar 

ATİNA, - Girit mümessil· 
leri Çaldarise müracaat ederek 
hükumetin Giritte takip ettiği 
süjaretin daha müsamahalı ol· 
masını ve vali olarak bir Girit 
li istemişlerdir. -----
A nhara bisiklete ileri 

İzmir' de 
•• • 

İZMlR, - Batı illeri nele tur· 
neye çıkan Ankaralı bisi~let

çiler İzmir sporcuları tarafı!!:. 

dan il sınırında karşılanmış ve 
saat 14,30·dn şehrimize gel
mişlerdir. 

Konuklarımız yarın yapıla· 
cak olan 80 kiJometrelik teş
vik yarışma gireceklerdir. 

----------------------
Halkevinıizin köy gezinti · 

sine ait yazı yarınki sayımız· 

dadır. 
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Başl\:a11ım1zın AliRiza Yarclım K(MAL KiPN[N Yeni bir büyük devlet 
Tiirl{i)reı1iı1 b11giiı1l{ti vaziyeti Nüfus sayımı hakkın 

da bir emri 
Ştı hrimiı hukuk lıak i

mi ikt~n yargutay rapor 
Wl'liiğiiııe tayin edilt•n 
,.\ 1 i Hiza Ya rdrnı diirık Ü 

trenle Ankaraya gitmiş
ti i r. istas~·onda adli ye 
ci arkadaşlara ve bir çok 
dostları tarafındaıı uğur-

ilimiz orman baş dı
rektödiiğiine belit olunan 

t. .. 

Rundschau Leipzig Haziran 1935 

Bunu oört•n nwmlt•kl hu aıılaşmalann sayesin 
~ 

ler dt~ hşNlt~ nrıladılarki, d~, 'l'iiı·kiye, hiitiin dfış-
lıalk ve lıiikılııwl uwnı- nıaıılara ragnıen gerek 
lekellen eıkanlnu ernwni t · koııomik ve ~erek kül-. ~ 

ve rumların <3) ~ ardınıı- liin·I alanlardH kendisine 
na rnulıtac ktılmadan, ciıtli~i yoldun daima faz. . . .__, . 
nıuazzam lıir işi kemli lalaş ~uı hir siir<ltle ilrrl~ 
knvvellel'ile haşarmağa uı.-kt,. devam elli. 

kalkışırnştır. Ve Tlil'k Tliı·k iytHıin \.'aziy•·li 
ulusunun tıkonomik ha- ii ·ı.tırindt~ çok hii~· lik t.-siri 

kınadan aciz izhar etme
si ııi beklemek ma nasndır. 
Bunun üzerine hir cok • 
memleketlf rin iktisat ma 
hafillerindt:ı, Tlirkiyeoin 
ihraç elliği ham maddt~ 
leri almamak suretilt .. 
Tlirk dış t<•cimirıi par:.ıli 

ze clnlf'ğP, ulusal l~·knik
leşme sa' aşında lazım 

olan mali \'~\Sıtaları (lıil-
hassa dövizleri) vrrme
nwği kararlaştırdılar. 

Memleketin biitiin halk 
s1111fları bir cok mahru-• 
miyellPı'e katlanfirak hir 
kac sene siiren ho mii-

• 

olaıı i~i11ci merhalB)' İ o 
1.a ma nlara katlar hakir 
görlilen ve halla 1933 
sPıwsinn varıncaya kadar 
n1 sme11 nılicad(lle edilen 
Tiiı·kiyt•niH, uluslar so~
yetesinH gi rnırğt• davet 
olııııması tflŞ~il eder. 
Ti'ırkh• •} cok na1.ik bir . ' . 
şe~ılde yapılan hu dnveli 
kahul PdPrP.k 19~3 sene 
si hif'inci leşf'i11iıulen Ce
nevre Areopage'ne mıı
,, ' l f f r r i ,. f' t l (1 11 i r d i . T li f' ki'-' e ı .. l • :ı ,.l 

cuıuurivelinirı orıurıcu \ ıl 
~ . 

döııiimii mün~selwtile de 
ı 933 son lPŞrirıiutle he
men henwu hütiirı hii)· fık 

Başbakan ismet i11ö11ii 
gezimi sırasında niifııs 
sa\'ımı hakkında ilbaylık 

"' ·- -
lara aşağıdaki rmri ld
grafla venuiştiı'. 

. « Doğu \'İ layt•tleri ıulH 
gPzim esnasında niifus 
sa)'HUI hazırlıklarını takip 
ediyorum. \' a pıl ma za
ıua nı yak 1 aşan gerwl n ii
fus sayımmm lPnwli olan 
numaralama işleri ndc 
hazı il ve ilcPlerin ıreri ~ r') 

kaldıkl ft rı ve bu işi gere 
ği gihi ()nPmlP. kovala-

nıatlıkları görülmektedir. 
Cok f•sasla ve Chu~ıuli bir 
• 
clevlf't ve ulus işi olan 
sayım ıçın islalislik ge
ııel dirt~ktfirlüğüntlmı ve 

rilen direktiflerin heme•1 
ve eksiksiz y•~rine gf~tiril
mesıuı ve büıiin tlt~\'IPt • kurumlarının hu ışe canla 
haşla çalışnıalarrnı dile
rim. Bu emir bütün il
havlıklara hildirilece~tir.» . 

catlel~ye göğiis grrtli ve 
nihay~l hu biiyiik lr.crii

heden, hflr zanıaukirıdPıı 
d:ılıu ktı\'veLli ve Lliliin 
diirıvanın lıürmel ve lak 

VH k iiçiik dP.Vlt~tlerden 
1 
ur.fadaki }) ad ise 

tnhrik ve takdirltH' )' ağ-

"' 
diriııi kazunarak cıktı. . 

Bu miiddel esnasında 
evvela · Avrupanın kiiçlik 
tlevletleri k~\mal Alatiirk 
iin giiçllikle fak,tl o nis
bette de em ıı i Yt>lle i lerlc-. 
yen millPti~ le ticari an
laşmalar aklPtııwğP. razı 

oldular. 'onradan hir 
anluşına diğt·riui lakip 
tılli. Bngiin Türkiye 27 
devlet it.. ekonomik veya 

mıştır. ı 9nıt strne -- i11in 
Eyll"ılliııde i~P Tlirkiy<', . . 
olnslar ~nrumumuı kon-
sesi11P tlalıil olduğu gibi 
Londra t•konomi k koııf«'

rausırıda da Türk Jele
gas~ oıı u takdir • ~d ilt•cek 
lıi r şr. ~ilde lf' h~~ riiz (' l-
miştir. 

( 1) isya~, ulLıslar sosyetesin 
den bir komisyonun Musula 
giderek, kısmen kürtlerden 
mürekkep olan Musulun Tür· 
kiye'yemi yoksa Irak devletine 
mi aid olduğunu tetktk ettiği 

sıralarda kopmuştur. 

(2LKürtlerin " programının,, 
bir noktası Ankara hükumeti 
tarafından men edilen çarşafın 
yeniden kabul olmasını talep 
ediyordu. Programın her halde 
uzakta oturan muharrirleri, 
Türk ve Araplara mukabil kürt 
kadanlarfnfn örtünmediğine bi
naen Kamal Atatürkün refor
munun bunlan alçkadar etme· 
diğine dikkat edememiştir· 

Bicaklanan .llalkevi , 
Başkanı değilmiş 

.\ukara ı\ . A - - Soıı Posla 
. . ı 1 'I, gazPlt)sınm emnıuz 

3f> tarihli sayısırnla ii 
<;iincii sayfa~mdal Uı·fada 
llalkevi; haşkarnna vur
dular] başlığı allwda bir 
yazı güriilnıiişıiir. Bn ya 
zula adı g•\Çf'U \'P hiçak 
la yaralandığmtlan halıs 

t•dilen Ka·tı m yaz~~rnan 

llalkevi Ba~kanlığı ilH 
hir ilgisi olmadığ1111 ve 
Ba~kanlığın Dr. Muzaffer 
A~ahn tarafıudaıı \finP.-. 
tilıliğini aytlınl;•tırız. 

İkinci ~eş yılhk en~üştri 
programı 

Ankara - ikinci heş 
yıllık endüstri plaııı lt-t
kiklef'ine devam ediliyor. 

Kemal Kipmen diinkll 
ekspresle :\ uka radan şeh 
ri uıize gelmiştir. 

Kamplara bütün talebe iş· 
tirak edecak 

luunııştar. 

ŞP-hrinıiıde bulunduğu 

ıaıuan icinde dürüst mu-
• 

amel alı devamlı çalışması 
ve giiler yiiıliiliiğii ile 
her kesi kendine sevdi

ren Ali L Riıa Yardıma 
İ\'i volculuklar dileriz. .. . 

. 
Bazı okul direktörler• 

s1111f "PCt~miven lal~uenill r'I • .. 

~amplara iştirak edip el-
nıi yeerği ni sormuşlardır. 

Bakanlık tarafında il 
gönderilen cP.vapta biilflıl 
talebenin kampa iştirak 
edfct-ğı bildirilmiştir. 

-----'-Hukuk fa~ültesi dört seneye 
~ıkanhyor I Af et yi~:ünde_rı 

Si 

lstaubul lıııkıık fakülte 
tedrisat mfüldetinin 4 

seneye çıkanlması unive
rsite idare heyeti tarafın 
dan kararlaştırılmıştır . 
Bu karar kiillür bakan
lığı tarafından tetkik t~
dilnıektedir. 

Bakanhk )1 akında bu 

hususla ki kararı tasli k 
.-decektir . Öniimiiz,leki 
ders )'tlı başından iliha
rma fakültede tedrisata 

tlfir t S(-' n r. iiv~ ri ıı den baş~ 
}anması ümit ediliyor · 
Bunun ici n ·der5' progra • 
mında i)~Zı dt>~işiklikler 
yapılacaktır.~ ttir kısım 
dt•rslPr tlalıa mufassal 

okutulacak yeni buhisler 
il~\ve edilecPktir. Yalnız 
dört senelik tahsil miid · 
clt'liııin fakülteye bu seıw 

den itibar~n gire11leremi 
) ok~a şiuıdi fakülte do 

ı:.lt·be olanlaradan11 şamil 
olacağı heniiz kati olarak 

lwli rtilnı~mişli r. 

Türk 

«Tan» 

maarif :cemiyetinin 
rozet günü 

\~eıui yeli ıı (ütedeıı beri 

rozd dağıtma giiufı olan 
ulusal eğt-~ıuenliğin ıH\nı 

"ünii son talil kanunla 
" 

Mahsul alamıyanla" 
• 

rın borçlrrı g~rı 

bırakılacak 

.-\nkara - Zıraal [)afi 

kasanca şubelerine yapı ... 

liln bir lıilc\iriğde şüyle 
den il nıek tedir. 

« Ziraat kredi koope ... 

ı·alifle.ri ortaklarına bll 
sene borclanm füleyet>il · 
me imk~ularını vernıek 
maksadıyle ortaklar ıiul' 
metiuddd alacaklar111111 

en aşağı lwşte lıirinİ.11 
tahsili laalintle ~erisisı•fl 

t. .. , 

tecili miiııasip ~ör\ilu•''" 
tiir. Kura~hk, su lıask 1111 

çekirge vesair afetler st1
1
"' 

lıelıiyle hic mahsul k3 ... 
1 • l .. .. ~re thrma ya 11 arm •ulu u 

ı . "ıl di borclarınm ur • . , 
miiıttlrlle lt•cili icapede.r 

Yeı1i 
bir göçmen k6y(ı 

kuruluyor 
~----- ... 

Aııkara ,· unllandırıı • 
.. L 

dir.-kltklii~ii Eseııkeıı . r~ 
i~lasyomııuh· 24 ~v 1~~ 
bir o()cnıt~ll kü\!\i kur•11 

~ . .; öf 
tadır. Bura\'a vakın k · . .. . .,,., 
liiler ·saman veruıışl . . . ,,ı 
göçmenler,ıe kerpıçıerı 
kendileri kesmişlt\rtlir ' 
iskan direkiörliiğü e\'1"' 

ıya al anlaşmalar aktel
mi bulurıu~· o''· HuBlarm 
içinde sı) asa 1 bnkıruda n 
tın ()rıomliltH'İ : Hnsya ih~ 

ta istiklal lıarui sıraların 

dan lıeri i mzulaııa n mu· 
kavt•leler, (192l seıwsi 
rıin 16 Martrnda Mo ·kovn 
da okdedilerı mukavele ) 
sonra Balkan de' letlt·rile 
)'apılan anlaşma, nihayrt 
şarkta lran ve Afganis
tan gihi islam devletlM·ile 
)' apılan mnalıPıth·h~r gPlir 
ki hillıa~sa hn so11uııc11 -

~undan, ~ir az ,,oııra trk 

ikinci pl~\u, hirincisinden 
daha g~rıiş olacak, plan
da hayvancılık t~ıuliistrisi 
ntı ~ok öıwnı verilfct-klir. 

rile kaldırılnıış olduğun 

dan ,·erine ı ~layısın 

rozet giiiıii olarak kalml 

.-clilmesi le Baknnlıkca 

r~ı 
rin ya pıhuasrncla A nk 3 ,ı 
yupıcıhk olulasıı.ı hll ~ 

,~, 

hilir.-n ustaları kulla• . 

B 
. . . ·rJt~I 

• 
• 

ra r l.w hse<l e<'e giz. Et~tı e bi 
mP.mlt1 k t>llM·i rıi n kendisi
n ı lanuhğım isbal eden 

(3) Ermeni ve Rumlar, evvel 
ce Türkiyede ticaret, küçük 
sanat ve münakale vasıtalarını 
ele almışlardı. Büyük savaş 
esnasında iki milyon Ermeni, 
memleketten tard edilmiş veya 
telef olnnmuştur. 1,5 milyonluk 
Rum ise, Lozan muahedesi 
m~cibince 1923-24 senelerinde 
Yunanistena hicret etmiştir. 

Tanm hak~nlığı plaııınrn 
hu kısmı etraflı pro.Je 
lwıı rlı yor. 

muvafık gfiriilmiiş ve il-
cakttr. u ış ıçın ıı ,,ri 
yıkık evlP.rin kerr.stel 

1
,, 

Eseııkent'e tasrnnıakt,d 
- :.Sonu Var - • 

gililere bildirilmiştir· . 

• 
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Almihı:;kcT~teı;;:uR~ı~;~i~izin Mersin Kahve Yerine Likör İçiniz 
Almanya' da piyasaları piyasası inhisarlar Mersin Müdürlüğünden : 

1 -llt~naı~~etiıuizi n ~ dİ~lİ rdiği ıaıı~y' alanları ~ a pı. 
lau ve ll<ılı ilrriude bile cok vüks~k L>ir iin alau Likör 23-29 Haziran 1935 haftası durumu ---.. ..... ·~··· -

K. 
50 
45 
44 
46 

s. 
ihracat iirliuleriıuizin ise .\lnnrn)·a - Homanya 

Al ' Pamuk~k!'\pr~~ 
manya tla piyasalarımn licaretiııue doğan JP.rıi bir 

23-29 llazirau 1935 haf· durumılur. ,ane 
ltısı ici ııd~k i ti 11 ,. 11111 u lıa k. A 1 manya ilt! Houıa 11 ya Ka P11 uıa lı 
ı 1 • •ıı·a"' ı ı ·· l. • k K<nacı JHırlauı l\IUc a yaptığımız araştır- u • ~ııH a ıenuz uır aç '"' 

1 r .. · l · · 1 f ane c.·i!!icli 2 ıualarırı sonuclarıru a~a"ı Hı la oııce ~·enı aır tıcarfl p 

da hifcliriyort~z : • ~ 1111laşması )·apıluıışdı. Fa- \' el'Ji • l 75 
12 50 Genel durum aradan heniiz cok lıir za- ~usam 

Hı•ıwl ıhırunıda Alman _ ıııan gııçıııedeıı 
0

llonıaııyu 1 Fasııly~ 7 

Yaurn dış licarec göriinıün 
den i~i miilıim hat.lise 
kaytledilmişdir. Bunlar 
dan birisi 30 llazil'an 1935 

le hitecek oları Almanya
~'ransa mukavelesini yp,

•ıilPŞtlir·nwk iizrP- llerİirıde 
Lir miiddetterıheri devam 
Pden korıuşmalann bir 
Sonuc vermeclt~ll bir kac 

• 
~tin t~vt~J kt>silnıesiclir . 
llunun sebebi Fraıısızla
rıo Almanyadan yaptık
la,., idlıahh hakkında şiıu 
diye kadar latMk edilen 
r~jimden ayrılarak \'eni
hir ~isttım ~ ullauma~k is· 
leıuleridir . 

Şöyle ki mikdar iize
tindeo koulirıgflnl edilmiş 
01an gP-ırnl Frarısız idhala · 
lı her nrnmlekt•Le d iiŞf'Cf'k 
l•ayı hu ıuemltıkelt~n vak
lile yapılan idim lata göre 
lesbi t eylen~ek le iti i. Al -
•ha · I" uya ıse ~ raıısaya vak-
lile fazltıca nıa 1 SB vkelmiş 
~!duğu rula n bu gPıwl re
J11nden az çok memnun 
huıuumaktla idi. lfallmki 
li'ransızlar şimdiy~ kadar 
tatbik ellikleri bu "~rwl k ~ 
ahteyi bırakarak iclhah\l 

;istf'mleri ıule keud ileri ııe 
Ost olan memleketler vp 

1 • ·' -
: 

1 hazı usuller aramak -
~tlırlar . 

.ı A ima U) a la IJii Fl'aıısa va 
~o ~ 

Sl sayılmadığırufon Fran 
8;, \•a 1 • "' 

.J i\ UHln\'aılan ıılhalc..-
lı" ,. . . ., J 
~ . flnı sıstenı e aza laca -
ı' Şii phesiz göriil ıu lişt ür. 
Şle laer iki he\'Pt arasın da · ~ 
dı .. hu uoktada aulaşılanıa-

f!llalla!ı koıı'ı ıırnlar kH-SiJr · .• '' 
1 

Hış ve arıcJk t·lcle hu-
.. 'Htan işleri hilirt~bilnıek 
'ı~r ti' · ~ ~~ki mu k a \' P 1 ~ 15 

k~"ııuuz 1935 giirılt'mf'cint' 
ittlar nzutllmışdır . 

'k· Alınan dı ıicart•lirıdP
l lrtci miihiıu bir hadise 

hlikl'tıueti dış licareli re- Nohut 
jimimle bilhassa Alman- \lercime~ 
yavr zaı·arJarulıı"acak bazı Kuş Jemi .. ~ 

lltığişiklikler )'apmıştır • · K.um tları 
Şö~· le ki ihracatı koru- Çellik 

mak iciıı St'rhrsl deviz Acı ç~kird .. k ıçı 
karşalığ;ıula nıal salan ih- To1. şek~r 
racatçılara prim verilmesi ilah v~ 
flSası konulurken bu prı - Nişatlır 
nai tmuin icin d~ Roman- Çay 

• Keıme Şekt r 
ya)'a )' apılacak idhaJattan sındıkıa 

dflğerinin )' ÜZıle 44 i nis· » )) fH~u~bi 
betinde bir itlhahit pri nıi, )) • » çuvalı 
1 1 1 L f k Kala.'· ta ıa ( oğrusn ,ir ev· a 
iade resim alınması ka Bahar 

f> 
8-9,öO 

6 

50 
37 ,5o 

29 
97 ,5 

16 
245-~50 

190 

75 
rarlaşdırıl mış<lır . Arpa .\ natlol a-,25 

işte bu kar·ar Lilhassa ,, yerli 2-87 ,5 
Almany:wın zararına bu- Pirinç 15,5 

"' 
lunmaktadır . Clinkü Ro- Çavdar 3 

~ 

marıya hiikl'ınıelinin yüz- Buğday Y ~rli 3-62,5 
dH 44 uishrliıui~ r·~sim Limon tozu 7 5 
alınması sorunumda yap- Sabnnsafi zeylin Y. 25 50 
dığı hazı istisnalar ara- » ildıwi 23 
sında .~lmanva bulunmak- llısır tları 3-50, .. 
tadır . işte Homa nya hii- Kara Lii ı.~r 85- 86 
kfımetiııin Alıııanva'dan fnct~ Kep~k 1 65 

"' 
yapılac.ık idhalalı yiizde Kulın » l 65 
44 ııishelincle fovkalAde incir 'Otleu l l 
l>ir rPsme talJi tutması Yuh1rÇukuro ~-, 

.\lma11ya'11rn Homonya'ya~ " Anadol 3,5 
ilıracalının bayağı kesil- -·--

nıesi t1tınwk oıt1uğuudau Borsa Telğraflan 
A iman va hiikt)nıeli, ha kir ___ . -olarak, karşılıklı (edLir- , 
ler :ılmak zaruretinde kal 
nuş ve ı Temnıuzdau baş

lamak iizre çıkarllağı 26 
haziran 1935 gliıılemecli 

üzel kararuanw ile Roruaıı 
yatlaıı Almarıyu'~a yapı-

laea k i el lı ah\tın a ~· ııı vt -

cihle tlPğt>riııiıı ~ üzcle 44 

ii uisbetirule fe\· kal~de lıir 
resnıt~ haglan11şdır • 

TOPHAKLARIMIZA ATEŞ 
VE ZEHIH SAÇACAK UÇAK
LARI KISKIVRAK BAÖLIY A
BİLMEK iÇiN EN AZ 500 
UÇAGIMJZ OLMALIDIR. 

lslarıbul 

Tlirk allunn 937 

isl~rlin 

Dolar 

Frank 

Lireı 

ti22-75 

79-10 

12-04 

9- 69 34 

YENİ MERSİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) TQrkiyt Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Allı aylık 600 tooo 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık ıoo yoktur 

Gnnn geçmiı sayılar 20 K. 

. . 
terimizden halkımızuı daha cok islifode dmesi \'e her . 
kadehini bir ficcrn katı ve değ ... ri rult~ icıııı•si ve m iisa-

• 
fırl~riue el~ ictirebilıuesi icin iclarPıuİZ4~·~ bii\'iik hir-. . . 
fedalarlık yapılnıış \'e 1- :\ğıısto~ -g 3 5 elen iliuart·n 
rıyalhır şöyleee iudirilıuişılir : 

Birinci Sırıır Li~örlt>r: ıoo S.L lik 50 S.L li~ ıs.S.L . lik 

Çalt·k 
Ahu dudu 
Ka,·sı . 

İkiııci sı111f Li~örler 

~lt'ııla 

Giil 
Visrrn . 
~landalina 

Kakao 
Nane 
Portakal 
Katraıı 

~arı 

A llın 
Turu ııc . 
\1 UZ 

BPğerıclik 

~araplı Likürler 

Verrnul 
Kınakına 

ŞiŞP~İ Şişesi Şi~esi 
K r. Kr. Kr·. 

?23 123 58 

183 !03 ~o 

108 68 00 

2---Her Bayi; rliude lıulunarı Lik()r ve Vt~rmul
larm çt•şil ilibarile miklarlarırıı 30 - T~nınıuz - 935 
akşamına kaclar birt~r Lrnyanname ıle iılart•mize lJildir. 

meğe nwcburdur . 
3 -1 -Ağustos- 935 larihiııdt•n itih~ıı·t~n ıu~r lıayi 

elinde bulurıan Likür \'e Veı·ıut ı lltırı idare aıı~>arına 
geli r~cek ve t>Sk i ba ııd la l'lll ~ökd ii rnıc \' P yt>11İ ltH'İ ni n 
ya pışdı rma işini; idarmuizd~ Lt·~·~~ ~ iil cılt~n lıe~ 'Pl hu· 
zorunda uapuracakdır . 

4-llalkınuzın da 1 - .\ğuslos - 935 tarilıirnlmı 
~on alaeaklan Likör ve Vt~rmutlar icin vuk :ırıdaki l ı s· . . 
l.-)' İ göz ()ııiimlr. lulnrnlan rica olunur. 16 - 20 - 24 - 28 

ESANS-L.OSYON 
KOLONYA 

Sıcak T~nımuz giirıleriuizi giizt>I kokular ar~sın
cla hir ilk bahar gibi yaşalnıak içirı Fransa ve ls
viçr~tleıı getirdiğim «ES.\NL .\H» dan ~·npılaıı KO• 
LO~YA vt~ LO.SYONl..ı \R() \~ alarak kullaııwıı . 

Gençlik Kolonyııları 
Bütün Kolonyalardan üstündür . 

llt•uenu•ler hunun cloğruluğuııu gil l··rir . 

Mağazamızda her nevi ESANS . 
LOSYON KOLONYA 

Bulunduğu gibi ıık ve temiz geymek isteyenler için 
Gömlek - Çorap - F•nila ve sair tuhafiye eşyasıda vardır. 
Mallarımız temiz sailam ve ' ucuzdur . 

Sivri sineklerden ko·unmak saıl'lık ödevidır. Bunları öldOrmek içirı açıkla n 

Kilosu 100 kuruşa alacagınız FİLİT 
İLE OLUR. 

ADRES ·. Gümrük çivarında içel Tecim ev 
ve gençlik kolonyası sahih. 
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Remington aKineleri 

~ 
1 Gramofon ve plaklarda büyük ~ 

JI ten~ilat ve her nevi kol, cep saatları. !J 

Acentesi Vilyam H. Rıkards: M::ıı 
ı.-n::::::~o--••• ~1773 c=a ~ . o o l 

HAliS [OiRN[ ve KA~~R PEYNiRl[Ri 
l{ışlık peynirlerirıiz i<;lnhit; düşünn1eyiniz 
fennin son lerakki}alı iii'.erine ~ağlı, temiz peynirler hazırlanmıştır 

mersin Souk !lava Deposuna 
müracaat ediniz . 

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

Alındıktan sonra muhafazasıda:Souk Hava 
deposunda temin edilir . 

Evlerinizde uğraşmayınız ve yorğunluk çekmeyiniz • 

Kaşar Peynirleri 
Yağlı Balkan peynırleri ayarında Ş maraklı ka-

şar peynirlerimiz piyasaya çıkarılmışdır . 
Balya ile almnk isteyenler depomuzu mürucaat 

etmelidirler • 
Her halde çok fayda göreceklerdir . 

Mersin Souk hev:ı deposu sahibi Selim Şemsi 

35-50 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~{iW~~~~d 

çifte han Kaphcası Açlldı 
~ 
~ 
~ 
~ (@ Eğer Romatizma, Sıyatik, kara ciğer, Böbrek kumları, 
~ mesane taşları ağrılarile muztaripseniz vakit geçmeden 
~ Çifte han kaplıcasına koşunuz . E 
[@ Bir cok deri hastalıklarına, muannit ekzemanlara şifa verir. § 

IÇ:e~e~;n~!~irii~~i~~·.~.!~.1·~~1 
~ kuda r Frrı nen ~ahili iza la dPğilse dH sew•ler c•! gtdıt~ ol ıııa nıış hazı kadınların i1-a ıs-20 giiııliik lıaııyodarı sorıı·~ h:ııııil11 kalılıklar; µliriilrııi'ı~liir - 1 
1 Çift~ Han Kaphcasının fi 
~ · Radyo aktif idesi dünyada mevcut bütün kaplıcalardan 
~ daha yüksektir . 
~ 
[@ <{;İJf 1: PC.DC~SIND1' 
~ ~ 
~ Oldt~ hir mulhah ilavtı t-:dilıuiş, Ot .. ı dalıilintlt~ yHm~k hişirnıek nıt~ue- 1, 
~ dilmiştir - ı 
g Eslld hı i,ti nı hat nı ii k ı· ııı 1111· lıl i r. Lo ~arı ı ası, Fu rn rııı, Ba kk ali~ ı•si, Gazi ııosıı ~ 
l@ Ka. ahı, Bt•rhm i yarılıl' . 1 
[@ FI.A TLAR. 1\1.IUTEDİLDİR. . ~ 

~ Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 
·=======~ 

SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrü~ Civarm~a~n 
ıu 
nı Piyanğosu 

J~r rıe \İ Ecza vi 
~~~ ~~-~wı~~~~~_~· ~I~; - • ~~~~~ ,,~~w~~ ııhhıy", Yerli ''e .\v-:$ i Ti M AD 1 Mi L L i 1 • ;,·:~:::,.''.ıiisıahm:ıtı bıı 

ffi Pek çok kişilerin yüzünü ~ 
ill güldürmüştür . 

~ On Dokuzuncu Tertip Dördüncü Keşide ~ 
• 11 Ağustos U3G tarihindedir. ffi ~ Türk Siğorıa Anonim Sirkeli 1 

ô 1 , ~· ~ - yetine aza ol. 

1 B ü y ü k i k r a ın i y e nı 
ıı 35,ooo Liradır . m 

Le:-~:af:~o,~:~:~:re: =· ~j 
İ·f~ Yanğin ve Nakliyat siğortalarınızı $ Yurttaş! 
<Jl.ltimadı milli şirketine yaptırınız. iP Ülkeni korumak is~i
~ Mersin ve lfa\'ali Actrnlt-lı~i 1 yorsan Tayyare Oeını-

mer v ası ı ~ ., J 

21-30 Giiıııriik caddı•si No. 15 ~ MI Mersinimizde -------IJ 
~~~~W"~~·, ~ "-9~~, - ·Mi i: sihhi bir ihtiyacı karŞlliyan bir müessese 

Yeni Mersin Basıınevi - Mersin 

SOGUK H~ VA DEPOSU 
SAHiBi - NiGDELi SELiM ŞEi\1Si 

l'olis ftfüdiirlüğü Ka1'şısında 

Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı 
mükemmel ve son sistemdir. 

Sıcaklarda gıda ınaddelerinin bozulmnması için :· 
Gıda maddeleri yapan ve Satanların ve Ailelerin 

dikl{at nazarlarını çel{eriz 

Sıcaktan ~ozulmasm~an korktuğunuz her şeyinizi ~epomuza getiriniz. 

·------~~-------~~ ~~~-----------~ =~~~~=~~~~~e~ ~~~~~~~~~~~ 


