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E Bakanımız Moskova'ya Vardı • 
lialkevimiz köylere bir heyet gönderd~ 

Gidenler Köylüler.imizle Konuştular, 
Dertlerini Dinlediler Öğütler Verdiler. 

Bir çok Hastalara Bakıl~ı, Haçlar Verildi. 
Saylavımız fikri Mutlu, Başbakanımızın hava 
tehlikesi hakkındaki dedikerin! anlatt.ı. Orman 

1 arııı faydasından parti programından bahsetti 

Gözırn Özel Aytanmızdan : 
Ayın on u~~ünde Göznede; 

telefonla verilen bir lrn ber üze 
"İtıe Sadiye, Evcili, Çandır, 
Kurum, Musalı köylüleri öğle
den sonra toplandılar. Bmaya 
iiatkevinden seçilen bir heyet 
gelecekti. 

1 Bir lıaftadanberi burada bu 
llnan saylavımız Fikri .Mutlu, 

Cctrniin önllndeki bUyük çınarın 
~1hna toplanan köylü arkadaş· 
arın yanma geldi ve hepsini 
~Uler Yilzle selfimladı ve onlar-
görüşmiye başladı. 

1 Fikri Mutlu; burada gelen· 
~re .~ski Osmanlı idaresiyle 
~~turklin kurduğu yeni Tür
~ 'Ye Cumuriyeti idaresini mu· 
~Yes~li bir ~urette anlattıktan 

tıra lsmet lnönü htikOmetinin 
~"Phklarından kurultayın yurt 
~e Ulus için yaptığı çok faydalı 
ıı"tıunlardan bahsetti. Sözü C. 
b ·l>artisi proğrnmma getirerek 
hlltıun ana hatlarını izah ile 
q aıkçılığa flit kısımlar üzerinde 
Ul'du • 

varsa buıılurın kaldırılmasını 

dilediler. 

S·ult on altı buçukta iki o
t0mobille Mersinden Doktor 
Muhtar Beker, Kültür Direk-
terü Nahit Cemal Toker,Türko
fis direktörü Celdl, Tarım di· 

rektörü Avni, Baylar direktörü 
Husamettin Karadağ,Jandarrna 
kumandanı Mustafa, ~ayyareci 
Hasan Dayı ve Asım Güler gel 
diler ve karRılandılar. . 

Doktor Muhtar Beker ken
dilerinin Halkevi tarafından 
gönderildiğini ve kendisinin 
doktor olduğunu hastaları var· 
sa derhal muayene edeceğini 
söyledi. 

Evvelce haber alan hasta
lardan bir çoklarını dikkatle 
muayene etti. Bunların sayısı 

yilze yakın idi. Gerekli olanlara 
ilficlar verildi. 

Ofis Direktörü Celal eko
nomiden, baytar direktörü hay 
van sağlığından iyi cins hay· 
van yetiştirilmesinin faydala-hi l~UkOmet ile ulus arasında 

trı~ hır fark olmadığını haki- rından, tarım direktörü ekin· 
lQ 'Yetin ulus da olduğunu, den ve ıığaçtan, kültür direk· 
lltıernıeketin çok mukaddes bir 
~ a, ulusun kıymetli evlat, hü-
ı_~flletin de baba oldug"unu ba-
'-"'tıı , 
~e n e\'ludn karşı yapması 
Sô;~kli ödevini yaptığını 

edikten sonra : 

törü küıtür islerinden, Hasan . 
Dayı tayyarecilikten ve zehirli 
gazlardan kısa fakat çok canlı 

olarak bahsettiler . 
[ Sonu İkincide ] 

~b- Arkadaşlar sizlere karşı U ray başkan lafl 
lirı ~hlc ödevin_i yapan hükume· · 

tıe'llt~bakanı ismet İnönü, an- 2:1 Birinci Teşrinde 
da zın, yurdumuzun havasın-
&iiy~tl~hiş bir tehlike olduğunu An karada toplanacakJar 
l'rıe ebdı'. Bu tehlikeyi önlemek 1 
iluec .urıyetindeyiz sizleri yurt 1 Ankara Özel Aytarımızdan: 
~~e çağırıyorum demiştir. 1 Birinci teşrinin yirmi be· 

İQteı. 0YlUierirniz içten gelen bir 

1 

şinde bütcesi 20 bin liradan 
l\.)e: 

yukarı olan urayların başkan-

tıııı - Memleketimizin havası- ]arından mürekkep bir uray 
llııııZehirJenınemesi için varı- başkanları kongresi yapılacak· 
~iı .ı~ hepsini verrneğe amade· İ · 
lal'Q \41Yerek hatibi alkışlamış· hr. Kongrenin ruznamesi ç Iş-

ır . Jer Bakanı Şükrü Kaya tarafın 

har~:Ylavımız, ormanların mu dan onaylanmıştır . Yakında 
sıııdan söz açarak : İlbaylıklara genelge edilecektir 

~Ilı>; Arkadnşhır oeııklarınızı 
ıbu,}1nıı, sobaya atışınız önü

""'elf ~trrıa 1 kamutay toplantısında 
~-tı llları korumak için L>ir 

Uu k ~l<tu,. ç~ ocaktır ormansız yer 
~ller Cölde insan yaşamaz dr

\'e souru köylerde fenalık 

UJuslai Sosyetesi Genel 
Sekreteri Pariste 

PARIS, 15 (A.A) - Uluslar 
Sosyetesi gettel sekreteri 1 ... on· 
dra'dan Parise gelmiştir. 

C. H. P. il baş
kanı çekildi 

Değerli Operatör Mahmud Develi 

Dört aydanberi C. H. P. İl 
başkanlığım yapmakta olan 
kıymetli operatörümüz Doktor 
Mahmut Develinin işinin fazla 
olması dolayısiyle başkanlıktan 

istifa ettiğini haber aldık. Her· 

kesin kalbinde kendisine saygı 
ve sevgi yeri bul.unduran de
ğerli Doktorumuzun Parti baş
kanlığından ayrılmasından acı 
duyduk. 

Kültür direktörümüz 

Kültür Oirektöriimüz Nahit 
Cemal Toker bir aylık iznini 
geçirmek ilzere dünkü trenle 
İstanbuJa gitmiştir. Oradan da 
Yalovaya geçecektir . 

Bir uçak düştü 16 
kişi Öldü 

Amesterdam, 15 (A.A) Bir 
Holanda uçağı uçak alanına 

düşerek ateş almıştır . 
Uçağın içinde bulunan 16 

kişi ölmüştür . 

Çinde ölenlerin sayısı 
, a~ 

ŞaPghay, 15 (A. A)- Res
mi alınan rakamlara göre Yan· 
gsekiondaki su baskınında ö

lenlerin sayısı yalnız Şiçang 

bölgesinde 12000 dir, 

TOPHAKLAHIMIZA ATEŞ 

VE ZEHiR SAÇACAK UÇAK

LARI KISKIVRAK BAGLIY A

BILMEK iÇiN EN AZ 500 

UÇAGIMIZ OLMALIDIR. 

Deniz Tecim Okulunda 
Diploına alacak gençler 

gezintiye çıktılar 

İSTANBUL, 15 (A.A) Deniz 
Tecim okulunda bu yıl diploma 
alacak gençler Söğütlü okul 
gemisiyle Marmara ve Ege 
denizinde bir gezintiye çık· 

rnıştır. Gezi otuz gün sürecek
tir . 

Ekonomi Bakanımız 
Moskovnva vardı ., 

ANKARA, 15 (A.A) Ekono
mi Rakamınız C. Bayar bu giln 
Moskovayn vasıl olmuştur. 

Yugoslav Başbakanı 

Yunan Asbaşkaniyle 
Görüştü 

-> 1 .. 

BELGRAT, 15 (A.A)Yugos· 
Javya başbakanı ve dış bakanı 
İstovya Dinoviç dün Belgratta 
Yunan Asbaşkanı ve sil bakanı 
Kondilisle uzun uzadıya görüş
müştür. 

ltalya Uluslar Kurumun 
dan ayrılmıyacak 

LONDRA, 15 (A.A) Deyli 
Telgraf sağlam bir lrnynalctan 
aldığı haberlere güvenerek B. 
Musolininin İtalyayı Uluslar 
Kurumundan ayırmak niyetin
de olmadığını yazıyor. 

Türk - Macar 
Güreşçileri İzmirde 

Karşılaştılar 

IZMİR, (A.A) - Şehrimize 

gelen Macar güreşçileriyle gü
reşçi1eri rniz arasında rnusaba
kalar yapıldı. Sonuçları şunlar 
dır: 

56 kiloda Kocar Ömer Ma
car Dohayrnere sayı hesabiyle 
61 kiloda Macar Pornbeni sayı 
hesabile Yaşara,66kiloda Saim 
sayı hesabi le Macar Baron Belo· 
ya galip geldiler . 

72 kiloda Macar Ordun is
mali 59 saniyede tuşla yen
miştir . 

78 kiloda Macar Toroile Ah
met arasındaki gilreş oldukça 
çetin olmuş ve Ahmet 19 daki
ka 14 saniyede Macarı tuşla 

yenmiştir. 

87 kiloda Ma<·ar Dobuyu 
RUyUk Mustafa 45 saniyede 
tuşln yenmiştir . 

Son güreş Macar ağır gU· 
reşçisi Bodo ile Çôban Mehmet 
arasındn yapıldı. Çoban dört 
dakika on saniyede Macarı tuş 
la yendi . 

ŞAKA: 

Hayal Bu 
Kur Gitsin 

Ben ve o .. Diln geceki meh
tabı kaçırmadık. Belediye bah
çesinde deniz kıyısındaki ma
salardan birine yanlamış. iç 
çekerek hem demleniyor, hem 
de coşaG gfinlürnüzü eğlendir

miye çalışıyorduk. O. bir hayli 
sustu ve lıir iki iç çektikten 
sonra, gözlerini siize süze an
latrnağa başladı. 

- Azizim bahar geldi , kış 

gidiyor derken, görüyorsunya 1 
Halıeı ·iıniz bile olmadan rüya 
gibi, gözHmüzii açınca yazın 

göbeğinde olduğumuzu göriiver
di k tuhaf değilmi ? 

Yaz gelmiş, habersizce ge
livermiş .. Gelen yazmı, geçen 
örnürlermi. bunu düşünmek 
bile istemem. 

1 layır 1 İstemem değilde 
dilşilnrnek ve sonra da anlayı
verrnek, i~te bu acı hakikati . 
bilmek hesabıma gelmez. Ne 
ise : Biz yaza gelelim yaza. Ah 
bu yaz .. Bilseniz bu mevsimi 
ııe kadar severim adeta .. Adeta 
değil muhakkak diyebilirim ki 
yaz mevsimlerin başkanıdır. 

Pliijlariyle, sayfiyeleriyle mev
simlerin yaratıcısıdır. Eğer den
diği gibi bir cennet var ise mu
hakkak olarak orada da son· 
suz bir yaz mevsimi vardır. 

Ne ilk bahar ne de son ba
har muhakkak yaz vardır azi
zim yaz .. 

Bu sıcak, sevgili mevsimin 
nedense bende bir takım içten 
gelen isteklerde belirir. Hem 
öyle belirirki. Arpacı kumrusu 
gibi günlerce bu isteklerimin 
husulii için hayallar yaratırım. 

Meselfı birincisi seyahat 
arzusudur nasıl « seyahat ve 
yaz» ne kadar birbirinden ay· 
rılrnıyan iki kelimedir. Adeta 
birbirinin içine geçmiş ve bir 
olmuş diyeceğim. 

Benim gibi yazı seven el· 
bette seyahate de bayılır. 

Anlayorurn ne demek iste· 
diğini anlayorurn evet. Bu da 
lafını elini ayağını bağlıyan 

yokya 1 Çık, git, gez, toz diye
ceksin değilrni ?. 

Ah .. Ah biliyorum haklı-

sın ne elimi ayağımı bağlıyan, 
ne de seyahatırna mani olan 
var, ne çareki : finansal duru
mum bu seyahata engel oluyor. 
Bütün seya~ıat isteğiıne rağ
men finansal durumum milyon 
nakıs milyon müsavi zero zero 
ıorodur şekerim. Şimdi anla
dınya. 

Bu durum karşısında seya
hat nasıl tnilınkilıı olur ?. 

işte benimki sade hayal . 
Hayal bu t Kurulması için 

vergi alınması icap etse idi. 
Şimdiye kadar açlıktan çok· 

tan vefat etmiştim bile .. 
e< Sonu ikincide » 
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Yeni bir büyük dev et 
1'iirk:İ)7eı1iı1 L)tıg·iin l{ti vaziyeti 

Rundschau Leipzig Haziran 1935 

Bu daimi surı•ll e ilt'J' 
lt!UH' sayPsindı~ ou•mlc
kt'lin hugiirıkii vazi)Hİ 

sağlam olduğu k:ıdar da 
parlak ii mi tlc~r \ addnwk 
redir. Evw~la 2 .ı <tğusto~ 

1928 larilıiııde imzalanan 
Lozan muulıedcınamtısiui 
ldılikeve diişiirnımutık 

icin o sıralaı·tla !!Pl'İ\t~ . \"" .. 
lnrakılau hiilürı uwstdeler 
hu giin nrnmnuııİ)~t ve
rici hir şekiltlP- halle.ti! 
miş bulunuyor. N ı ltayt'l 

f> haziran l926 tarihinde 
ı\nkCJrada imzalanan aıı

laşnaada lt~shit <ıdilı·ıı 

~I usu 1 da k i T ii r k - 1 r ak 
hudutlurıun hu giinkli 
vazi)'eli, lwr ue kadar 
Tifrkiyeniu ulusal ıu·o

granıma uyuııyorsada, se 
nelik petrol i tilısalalrn
dau ufak lJir kısmın tiir
ki~·eye ayrılar;1k göıuleril 

Loza 11 rn trn lıetl t• si rıd .-, 
gt--. riyP lııfa kıhırı lta~k a 
ıtıP~tılf:dt·r·tlfl vardır. Borc . 
l:ır mH~t>lt·siııiıı tarızimi 
vp sahık osm:ırılı dt•vlf'lin 
dtırı ymıi Tiirki~· t~ cumu
rivcıtiıu~ ~PCNı i oıti vazla r 

w ~ • • 

ki 1ı;o11111ıcu la r a rusmda 
U378 k ifom~lre uzuulu

ğurıda~i dt>nıir yolları 

huluntı)Ol'tlu. Tijrkİ)' e, 
t'S~i horclarırı t:ıuzimi icirı . . 
st• ııt•lfH'Ct~ u ğra~n ı ış \'e 

uilıayet cok 111iisait Lir . . 
neticn f•lde etmiştir. Ni-
leki 111 borc mi kda rı 963 

• 
milyon fr:.111g:-ı irıdirilerek 
huuun stmt-dik faizi de 
şimdilik 5 milyon tiiı·k 
1 i rası olarak lt•shi t tıd i 1 ıu iş 
tir'ki, ıakriherı 1 70-180 
ıııil)'on ıiirk lir:ıhk hir 
hiitçı~ için hu ntPbhığprk 
fazı~ Sll)'ıhuuaz. (EvvP-lce 
valrıız davl ·l horclan w • 

raizi nirı itfası icin,u mu mi . 
gelirin )'iİzde 47 si Dii-
y u rı u u raı u ıu i y t~ ye Le r hin 
tıdilivordu. . 

.. mesi, harışılmaya hazır 

olunduğunu ishal Pder. 
Hugiirı Türkiyenin ırakJı
larla olan m ünaseheLl(•ri 
de cok samimi ve dos-• 
lnne bir şekle girmi~tir. 

1 mti )' aıla r mPs11lrsi ıule 
1 d tı T ii r k i v P. n i n P k o rı o ıu i k ., 

Fakat hunu İngiltere ye 
kal'şı duyulan dostluk 
hissinden zi~ ade (ı·a k 

•' 

araplarmın :'illikc•~ fazla 
laş<ın ııasyonalizmirw al
fotnıek hızım gHli r. 

Tiirk huduılurıuu Fran · 
sız Su ri yesi ta rafırıa isa
bet edtın tliğ11r bir kıs

uııııda Türk ııasyorıalizmi 
lal1uin edil111Pm1ştir. Tiir 
kiye hala, Frarısarnn, Is 
kendPrurı ve Anıakyfı 

gilJi lıalk ı ekseriyetle 
Türklerden ibaret olun 
) erh~rdf'n vaı gtıçeceğini 

u nw' or. Fransa Tfı rk ive . . 
nin dış tecimiode en 
örıemli yeri alan Alnıau 

)'3 1Hfl yerine geçmek ar· 
zusurıu heslediği ve Tiir 
kiyeyi de huııa nızı et-

me"e cahşdıg'ı icirı t1 1· \f'-~ . . 
)'3 geç Suriyenin hu kı-

s11ıılar111darı feda karlık 

yapmağa mecbur olacağı 
tahmin edilir. Her halde 
hu ·karar üzerinden Fran 
sarım bu ~iinlf .. rde Siirh·P, 

u w 

clP- karşılaştığı miişk iillt>-
ri11 de tesiri dokurrncak
lı r . 

nas~' onalizmi galip g11lmiş 
tir. Bugiin Dt>vlf'liıı, ~a

hul bir 11ohiyP.nin ve~ya 
miiuft·rit sahı~larııı mı az • 
~ ii'l.flf~ f> J ııislwtiııılt· ış. 

tirak t•lrıwdicri lıie hir 
::ı • 

hth iikc«! lt>SPbhiis \'oktur· ... . .. . 
.\ııacloluda yahaııeı şiı·kf'l 

lt>re ait olan tlNuir vol-. 
lan kamil<•ıı devlrt Lara 

fıud:ııı ·:ııııı :ıllnmıştır. 
Demir ~ olla rı ağı 5000 
kiloıııtılrf!\'H cıkardıuı!-1, . . . 
Şarktan Garhtl vt.\ Şinrnl 

tlcm Ceuulw •!oğru mii
him lrf!rı yolları iıışa fl 

dilerek, •~ski tiirkiv~tle 

daima his Pdilmı bir .-k
siklik lt>lafi olunmuştur. 

Bunurıla, saite idart~ 

ve miidafaa ihtivaclan 
" . 

tatmin olunmakla kalnıı-

yor, aynı zamanda Zi ı·aa
lm memleket içinde gtt
rıişleıuesi ve çoğal ıııası 
prmısibine da)·anan ikti
sadi planda burada m ii
lıim bir esas bulmuştur. 
~liinakalP vasııalan mey
clarnı gP.tirnu~k clerslerle, 
niinıunr. çiftliklerilP. köy 

- Sonu Var -

I-1 al ](8\'İ 111 iz 
Köylere ~ir ~eyet gönderdi 

·-------------

- -c- ............ _ 

Birinciden artan 
Or:.ulcı hulunaıılaı· bir 

lıif'h•;·ilt! var·ıs t•ıl,~rcPSİrıt~ 
~ . 

liyı~ J:ızıltlıl.tr. 
Pazartesi giinii ayrıı 

hevf•l v•~ savlav Fikri 
~ . 

m11tlu Belenkt>slik kfi\'Üııe . . 
gill\lc•r. Bini geçen küy
liifer t:.ırafından karsılau-

• 
tlJlar. Oratlatla faydalı 

konuşmalar· Vt! muayeue 
ltH' yapıldı. E11 son siiz 
ulan Fikl'i mutlu : 

- Ark:.ıd:ışlar görii-
\oı·sunuzva Ataliırklin " . 
k ınıluğu idareoin trn bii 
yük işyal'ları sizin )Unı
ıııza kadar geldi vesizin 
tliliııizle konuştu. Derile
rinizi dinledi ve daima 
dirılesrcek ve iter zaman 
sizlere faydalı olmava . . 
çalışacak. 

Hepinizin anlayarak, 
i rıana rak hağla ndığı nız 

\~.il. Partisi hiik\lnaP.lirıin 
hii )' ü k nwzi ~·t·lleri ndeıı 
hirisııle hiiktinıetle halk 
arasında asla fark olma
clığ11hr. 

o~manh itlare~i zama
rıuıd3 köylfH·irıize ancak 
o devriıı zaptiyesi ile siz 
leri sov:·n tafısildarlurı . 
gPIİrdİ. 

Askere gidtrnleri 11iı ırn 

az lwş, yedi seru~dP. sağ --kala rsa gtH'İılt~ lı a f'a p oları 
t~virıe döıu•hiliı·tli. 

Şinulik.i askerlik bir 
köyden diğP.r küye gider 
gihi olu) or. Hemde gider 
kerı hasla, ct1lıil gidenler 

başıı1da 

Uzun yayla hayvan 
sergisi açıldı 

KcıysP.ri (.\.,\) - Uzun 
~ayla hayvaıı sergisı pınar 

hasında ıörtııılt ~ Ut!ıluuslır . 
• • 4 

Pınarhaşı st~rgi yi gcirmeyeı 
gelen halk ilP. doludur. 
Kayseri i llHı)' I ve şarbayı 
kolordu ka nuı tanı vekili 
tören Jeruu-' g~ldik&P-11 

sonra baytar direktörii 
Uzurı yaylada atytılişlirme 
işinin gün gPÇlilı.ce ilerle 
diğirıi ve yeni ~onuçlar 

f.lde edildiğini, lıüktime

lin ha)·va n yetiştirme işi 

rıe bliviik bir ö11em ver-,, 

diğini anlatmıştır . 

Sergi binlerce halk 
larafıudan gezilmiş ve İJİ 

••l yetiştirenler mükafatlar 
tlağıtıln11şlır. Sergide hay 
van satışı çok ilgili ol
muş, sergiden öliirli uray 
lık. laraf111dan hayvan 
sahiplerine ve çağırılılara 
yiiz kişilik bir ~ölen ve
rilmiştir. 

hile ~elirken sağlam ve 
okumuş bilgili döniiyor. 
Dedi. Tuz vH ŞPkerin 

ucuzladığını ve fayda 
sını anlattı. Un radadı 
yüze yakın hasla mna
yen~ edildi. 

Saat 18dı~ ht~VPl bura . 
tlan a~·rılclıhr. GP.lecP.k 
nıektu hu nıtla nnzııe \'Ol-.. 
culuğo lıalıratııulau bahs 
~deceğim. 

YILDIZ 

Versay andlaşmasının yıl 
dönümü 

Yazıcı, 16 serıe evvel 
Almanya ile g:ılıp tlevlel 

ler arasında imzalauan hu 
andlaşnıanm nasıl hir 
şerait içinde meydana 
geldiğini, yaraıtığı gayri 
-tahiilikfHrİ V~ bunların 
tliizeltiluıesi için yapılan 

~avaş1 ttnlaltıktan sonra 
vaz1sını sö\·le biliri,·or: ., • J eti 

Bu a ııdlaşmanm aki
beti, hiç bir andlaşrua
nm daimi ve ebedi ola
nuyacağıuı bizf~ göslPr 
miştir. Esasen sağlam hir 
aklın kabul eden1iyeceği 

maıldeler i hili va eden 
bir andlaşmanın ergeç 

Mir, Sofya-2 Temmuz 932 

kıymettPn diişecPği mu

lıakkaktı. ~lantıkm icabı 

hunılan haşka bir şey 

olanıazd1. Bunun icm • 
andlaşmaların tetkik ve 
tadili hakkı rıtla söylenen 

sözlerin talı~ıkkuk edece
ğiruler. şiiplu~ t •dilenıe'l.. 

Bu hususta Versay mlıa -

hedesi çok güzel bir ör
nek tir. Haksız hiikiimlP-ri 
ihtiva eden diğer andlaş. 

malar da her halde Ver
~a y andlaşmasmın akibe 

tine uğrayacaklardır. U. 

lttslar sosyetesinin nizam 
namesiJe bunıı amirdir. 

lzmirde C. H. J'at"' 
tisinde bir toplantı 

yaptı 

İzmir 15 [A·A] - C.H. p. 
İzmir esnaf, işci birlikleri ge
nel bürosu genkurulu diiP 
parti başkanı Avni DoğanıP 

başkanhğında yapıldı, Hes•P 
raporu okunarak kakul edildi 
ve büro işleri takdirle karşı

landı. 
Toplantıda ilbay gener•l 

Kazım Dirik, Şarbay Behçet 
Uz ve parti ilbayhk, şnrbaylık 
ve tecim lodası yönetim kurul
ları gazeteciler hazır bulun" 
muştur. ------
Hayal bu kur gitsitl 

şekerim! 

~-·-··· Birinciden Artan 
~ladamk i bedavadır 

kur gitsin diyeceksirı, 

işle bende öyle yapıyor
um. 

~1esela şimdi elime bir 
Lilet geçse ister treıı, 

isler vapur bileti olsun 
yeter ki tlışınden beda "a 
olsun. Oh, tamammı ta .. 
mam bir b:•vulcuk uydu 
rup şöyle bir havalansauı 
ne giiıel dflği l mi~ 

Trende isem, ne Kay .. 
seri bırakırım ne Ankara 
ne Bursavı atlatırım ue .. 
Yalovayı, ne lzmiri seğir 
tirim ne Bandırma)'I. Ni .. 
ha yet lsta rı bula SP-rerdinı 
poslu eh o uda n sonra tl8 
ael k•~\'fim crel bu !!İİll 
~ • :"°' t ./ 

Beykoz yarın altın kufll, 
suadi\'ede han\'O, sarı 
v~rct~ İ\' İ su, adada meh 
lap aleı~ıi, hoğaztla kayık 

t i1 safası çamlıca, kayış ta,, 
dinlenmez df.niz kara 
mekik dokurdum. Paııa~k 
roma, Bluv, kiiçiik çiftlı. 
doluşırım, kMı safiyeY' 
kMı nıahmureyi, k~h 
hamivcli diulerdim. . . 

Nasıl azizim, ruısıl azı.~ 
zi rn, şu istek 1 i gönlii n•11 

yazın kucağına fırlatı~ 
atar, kana, kana P-ğlerulı 
rirdinı. 

Dostum o kadar caıı ... 
dan anlalıyorduki söıii 
niin burasında şakakl~ .... 

· ·ıer rından sızan lerlerı sı 
. J 111 ken saal orılıir oluo~. 

için bahçenin· elektriklt~rı 
ni söndürüyorlardı. Kal~ 
lım, denizde mehtab1'

1 

son akislerine bakarak: 
1 "e -- .\h ... A ı . . « yaz 

se) ahat» diyerek oda ye' 
rinden kalktı. 

y 
l 



---
YENi MERSiN 17 TEMMUZ ı 9a5 ~~:\RŞAMRA 

-------------~~·~~-

Uzak şarkta 
.,, .. ..,_ .. . 

Şimali çirıtl..- ~a har ve \ 
flopa y'da Ja poulal'la Çin
liler arasmtla cıkarı ve 

• 
rlünya ~fkarı umu mi yesini 
Şiddetle uğraştıran hadi· 
seter ,ıevam elnu~ktedir. 

Son ha herler~ güre Pe . 
~in civarırıcl:ıki kıvamcı 

"' 
as~erler Pekin't~ hiicnm 
41 lnıişlerse~dn piiskıirtiil 

ıuiişlerdir . Bu harekeli 
Yapan, Cin divanı harbi 

• 
larafmdan son Çin Japon 
anıaşmasmı tatbik etmek 
ıstenıediğinden dolayı lev 
kifi kararlaştırılan General 
'l'sasıdır. Bu g~ner·al t-l 

rufıua ikibiu asker alarak 

Türk of isin Günlük Telgraf 
HABERlERI 

Zayi Sene~ler ve Kiğı~lar 
~ ·rarihteu tahnıin~u iki ay evvel nüfus lezkiremi, 
l kerj vesikan;ı, bedeli nakdi leıkiremi ve daha bazı 
~~·Çan su retleri ile Tarsus Nolerliği nden Cuma kızı 
l ıre nıühlirlii ve 90 altın liralık uir, Cumali Osman 

1ıı L' • N · f " t .. 1 .. 1 ı · 
J1k ~.sıye ile Aa~ram kız•. _ . azı e mu ı~ır· .u 50 a. lm ıra-
~ hır ve Mersın Noterlıgınclen tasdıklı 300 lıralık ve 
seehrııed Ali kızı Eşe miilıiirlii hir ki ceman iiç kıta 
~1~1.ediıui gaip eltim, hunlarııa uıu~adtlak suretlerini 
~~ ij~lacağ11udan evdkilerin hükmii olıuayacağ1111 ilan 
erıua • 

~lersinin llebilli köyünden 
~l elımed Ali o~lu Esat Aslan 

'-"' 

Mersin 
Piyasası 

Liret 

lslanbul 

936 

622-50 

79-65 

12 - 03 

9 - 68 - 83 

389 

406 
481 

613 

616 
632 

737 
766 

..-----·-~ 1 573 

Y E H i M E R S 1 H 1 ss4 

Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Tir kiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık Ooo looo 

Üç aylık 300 500 

Bir a)• lık loo yoktur 

Gilnil geçmiş aayılu 20 K. 

612 

621 

643 
733 

749 
750 

755 

563 
677 

645 

SAYFA : 3 

Mersin Merkez Bankasından : 
• 

Unvam S•~hehi 
Hasan onbaşı Z . . \li Nazmi 
Giritli llüsnii c~ı~\I Kiiciik esnafa lerızili . 
Canbaz zade Halil T~rki LicareL 
Sarac Z. Mustafa 

• 
)) )) 

Reşat Rdip )) )) 

Helvacı Z. Mehmet Sa lıri )) )) 

.M. Renızi Z. Fevzi N~cati Ölii 
Ahmet Aıiz Kasap Terki ticaret 
~lolla Cuma Ali oğlu A bdulkerim » >> 

Şakir oğlu ibrahim Asker 
Muazzez Fikri Terki ticaret 
Reşil Z. Salim » » 
ÇelelJi oğlu ~lehmed Çelebi >> » 

Ahmet Çelebi Kiiciik esnafa lenzili 
• 

Abdulgafur konduracı » » » 

Abdurrahman oğlu Mehm~d Ali )) » » 

Kirkor oğlu Sargis Şirin Terki ticaret 
Hafız lsmail oğlu Ali Rıza Memur oltluğurnlau 
Mu~tafa oğlu Hamit Teı·ki TicarP( 
Mustafa oğlu Şakir Asker 
Turirıg oteli H. Hamdi Terki Lica r~l 

Mahmut Osmaıı Haddal 
Mehmed Beşir oğlu Süleyman 
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Remington 

HALiS (OiRN[ ve KA~ R PEYHiHLfRi 

l{ışlık peynirleriniz ic:i nhi<; düşünn1eyiniz 
Fennin son lcrakkiyalı üı:erine vuğlı, temiz peynirler hazırlanmıştır 

mersin Souk Jlava Deposuna 
müracaat ediniz • 

17 Kilo safi hazırlanmış ve tuzlanmış. halis 
Edirne peyuiri tanekesı ile beraber 4 ,5 liradar . 

Alındıktan sonra muhafazasıda:Souk Hava 
deposunda temin edilir • 

Evlerin izde uğraş ınayınız ve yorğunluk çekmeyiniz . 

Kaşar Peynirleri 
Yağlı Balkan peynırleri ayarında Ş maraklı ka· 

şar peynirlerimiz piyasaya çıkarılmışdır . 

Balya ile almnk isteyenler depomuza mürucaat 
etmelidirlçr • 

Her halde çok fayda göreceklerdir . 
.Mersin - Souk heva deposu snhibi Selim Şemsi 

36-50 

-----~-------~~·--~-----

~~~ - ~~~~ ~~~ -~~· ~·Flf!!))~~~ 

~i i Ti M AD 1 M il L i :~ 
1 Türk SiDorta Anonim Meli ı:ıı 
(~~ . Y anğin ve Nakliyat s;ğortalarınızı !@ 
{( ~lff,Jtimadı milli şirketine yaptırın ız. ~ 

1~ MPrsi 11 :" ll:" ·ali .\t~I' n ıı•l ıj::i 1 
Omer Vasfi ~ '"''I' 

@~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~d 

1 Eğer Romatizma, Sıyatik, kara ciğer, Böbrek kumları, iJ 
~ mesane taşları ağrılarile muztaripseniz vakit geçmeden rtJ. 
r@ Çifte han kaplıcasına koşunuz • ~ 
~ Bir cok deri hastalıklarına, muannit ekzemanlara şifa verir. ~ 

IÇs~,~:=ıı ~~~irii~ı~i~~·.~ı~·~-·~~· 
~l@J' kcıdar l~t'nııeı; kahili izaİı dPğilse de seı1t•İerc~~· ~elır. olıııanıı; haıı kaclruların~ ~ . t t • 

~ 15 ·20 giirıliik hanyoda11 soni'a hanıile kalclıklan güriilıııiiştiit· . 

R Çifte Han Kaplıcasının ~ 
~ Radyo aktifidesi dünyada mevcut bütün kaplıcalardan e 
i@ daha yüksektir . iJ 
~ Çİt=TI: l\ ~ ü(PiPLBCASIND~ ~ 
~ ~ 
[@ Otele lıi r mu tba lı ilfl Vt~ eti il nıiş, Otı·! dahili ıuln ytt.nwk hişi rmek nıPueJ ~ 
~ dilmiştir. ~ 

~ E l l . . 1 ·· ı 11· L I" 1' k k ı · . (, . ull ~ ~ M >ı ıstıra ıal nıuı\t~ nııu,~ t ır. okauıası, •unuııı, ,a a l)Nll, ıazıııo~ 

~ Kasabı, Berheri ~' ardır . . . 
~ FI.A TL.AR. :ıv.ı:UTEDILDIR. . ~ 

l@ Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır • · 1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• E~~~~~İ · ı rE3~~r:;~:;E3 ı 
Mersin Gümrük Civarındadır 1 ~ Pİ ya n ğ OSU ~ 

l~ı nı Ecza vi . ill Pek çok kişilerin yüzünü W 

:·:·::,;;;:::ii~;;:;.~ .. ;:,;\~.~ 1 ~ On Ookuz:O::dü;e~i;şt;;dü~cü Keside ~ 
• • · ,I 11 Ağustos 9;35 tarihindedir. ffi 
Yurttaş ! . B Ü y Ü k i k r a ın i y e nı 

; :rn,ooo Liradır . ffi 
Ülkeni korumak isti

yorsan Tayy:ıre Cemi
yetine aza ol. L mükafat 20,000 lı11::d:r_: __ · =J 

~ e::::::3' •mz I~ ~= :! - rn ~ 

niinıı· iih caddPSİ No. 15 1 
I ' ~4;:!~~~ t~.fj.~~~ r ~~ ~ 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
~~~ ,J ..._.,, ~~ 

IG~lele~~M~~~~leleie l • • • I IRF AN MUSA. I 
le kolonyası ~ 
M .. . ı · ır I~ Sıhlrnt \'C tPrnvetıııızı • aıma mu ıa aza a 

etmek için istikamet Eczanesi taraf111d:uı !r~ 
imal t•dilen irrau llus~ Kolonvasmı kul-~ 

• lanmız. .. ~ 

~~--tl~ie~-~--le 
Yeni Mersin Basımevi - Mersin 
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Yulaf 
,, 

ı\ rpa 

Nereuin Mahııul ?J 
Olduğu 

.MIKTARI F . 
1 

K.G. - K. -

}:)(}LJ{JI a--
15000 a 

:JOOOOıl 3 

s. ŞEHAİT 

\1Prsi 11 llcr1.ır 

" ,, 
Buay uilı ıydi tı)·asta v:ı 


