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Çukurova Deniz Birincilikleri Mersinde Yapllaca • 
Ankara ziraat enstitiileri 

Enstitülerin ilk eseri, kurak yerlerimiz 
için bir buğday tipi bulmak oldu 

ANKARA,- Ankara ziraııt 
enstitUleri orta Anadolunun 
kurak geçen bölgeleri için yeni 
bir buğday tipi bulmuşlardır. 

Bu buğday dokuz ay içinde 
yetişecek yaz aylarının kurıık-
hğından, ynğmursuzluktan mu. ~ 
teessir olmıyacnktır. Ziraat mü 
tehassısları, profesörler y.ılJar

danberi Anadoluda yaptıkları 
araştırmalar sonunda bir çok 
denemeden sonrn Orta Anado
lunun iklim şartlarına uygun 
bu buğdayı bulmuşlardır. 

Bu buluş Ankara ziraat ens· 
titulerinin ilk eseridir. Ankara 
ziraat enstitülerine büyük e-

l . ~ Tarım Bnk~nı Muhlis ,. 

yıl içinde meyve vereceği dü
şilnUlemezdi. Bu tarz müessese 

mekler harcanmıştır. Şimdiye 
kadar enstitülere 6 milyon li

radan fazla para gitmiştir. Bu 
Yıl ziraat Bakanhğı enstitiilere 
1 ınilyon 1i radnn fazla tahsisat 
ayırmıştı. 

Kamutay, bu yüksek ilim 
rnUessesesinin tahsisatını lrn
buı etmiştir. 

!erin belki de hu göremiyeceği 
bir fttide eseri.erini verecekle-
rini kalml etmek lazımdı. 

llnlLuki Ankara ziraat ens
ti tilleri bu kli\si k kaidelerin 
haricinde, k1sa znınnn içi ı~de 
ilk eserlerini vermeğe başla

mışlardır. 

Ziraat enstitülerinin bu bü-

Enstitülere snrfedilen bu 
Paralara karşı Türkiye ziraatine 
ne veriyor diyenlere rasgelin- ı 
rnektedir. Fakat yeni kurulan 1 ytik muvaffakiyeti gelecek için 
ilim müesseselerinin bir kıç kuvvetli bir ümit veriyor. 
~---........,====!:"=~-----====-----~"'="=-~~=---=~~~= 

italyaı1 - Habeş aı1laşı11azlığı 
hakkında Deyli Meyi ne diyor~ 

8 Temmuz 935 tarihli Deyi 
MeyPden: 

Amerikanm İtalyan- Habeş 
anıaşmazlığına karışmamak ka 
tarını vermesi ve bunu bildir-
mesi, bizi hala köluler tutan 

~~~ rrıernleketi korumak için 
UyUk bir devlet ve eski bir 

Lağıaşığımızla harp etmeğe 
SUrUkJemek isti.yen kana susa
mış «barışçılara» giize) bir ör· 
l'lek olmalıdır . 

KeJJog paktını italyaya ha
tırıatmasmı isti yen Habeşista · 
tıa Verdiği cevapta Amerika, 
meselenin yargıçlar komisyo
~~n?a kotarılacıığını umduğunu 
ılqırmiştir . 

b Vaşington, daha doğrusu, 
u meselede kendisinin ilgile

~eceği bir taraf olmadığını söy 
emek istemiştir. 
b Her halde Amerika kamoyu 
u kavgaya Amerikanın katış
masını onayhyamaz . 

i lngiJtere llalkı da bizim bu 
q~e karışmamız yolunda hiç bir 
llek beslememektedir . 

Ortada değeri olmıyan bir 

azınlık vardırki bunlar, doksan 
dokuz türlü tedbir almamızı 

istiyerek bu memleketteki du
yuşları dışarda yanlış tanıtma· 

ğa sebep ve Lm yüzden tehlikeli 
olmaktadırlar. 

Musolinin Cumartesi gilnil 

göyleıniş olduğu söylev bu tlir· 
lU düşünen insanlara gayet 
yerinde bir cevap vermiş oldu. 

İngiltere sürekli olarak İtal
ya için sempati duymaktadır. 

Uluslar sosyetesinin genel 
sekreteri bugün bura ya geli
yor. Öyle umarız ki burnda ya
pacqğı değetler sırasında bu 
noktanın kendisine anlat\~aca
ğını umarız.» 

Numarataj İşi 
Bell~lliye ev, mağ1..a ve so

kaklarda astırmakta olduğu 

levha ve numaraların asma işi 
yarıyı geçmiştir. · 

Bu haftn içinde Mersinde . 
ırnınnrusız ov ve mağaza sokak 
kalmıyaca kt ır. 

Atatürk 
Bursa' da 

Romanyada 1 Yeni mersin gaze 
1tesi Dirnktörlüğüne 

Alacaklı olanlar Ofislere --
BURSA, 15 (A.A) Atatilrk 

bu gtin saat 16 ye 20 kala 
caddeleri dolduran halkm al
kışlıırı :ırasında şehrimizi şe

reflendirdiler.Doğruca ·çekirge 
yolu üzerindeki köşklerine 

gittiler. 

Bir Ada Temamen 
Kayboldu. 

Amesterdaın - Batavyadnn 
buraya gelen haberlere göı·e 

Kıralata volkanı şiddetle lav 
saçmağa başlamıştır. Halk ara
sında panik vardır. 

Danok Rakatos islliindeki 
küçük ada ortadan tem:ıınen 

knybolmuştur . 

Yer deprentisinden 
sonra su baskını 

Şnnghny - Çinde Yaıığso 
ııehrinin taşması hilyllk bir fe
lllket olmdştur. 

· Bu felaket 1932 senesi ııde
ki K'adar bil~·üktur. 86 vilayet 
temamiyle su altında kalmış

tır. Binlerce kişi ölmüştür. Za
rar ve ziyan pek büyiiktür. 

Hastalık çıkmasından da 
korkuluyor . 

VE, ya T eci ın 
Evine bildirecekler 

-~-

ANKAHA, 16 (A.A) Roman 
yada aJacnkları olan tüccar ve 
vapurcularımızın biran evvel 
Türkofis merkezi ne,şu belerin e 
ve)'a Ticaret Odalnrına milra
caatla bu ınallubatın hangi ta-
rihte satılan main veya navlona 
ait olduğunu paranın cinsini 
miktarını Romanyada hangi 
bankada bulımnuğunu bildir
meleri istenilmekt~dir . 

Köylerimizde 
j Sıtma durumunu 

inceli yecekler 

Seyhan mıntakası sıtma mü
cadele heyeti başkanı doktor 
l{fini dün şehrimize gelmiş ve 
sıtma mi!cadele doktoriyle bir· 
likte kövlerin sıtma durumunu .. 
incelemek üzere geziye (~ık-

mışlardır . 

sahte subayı 
yakalandı 

Adanada Necati adında biri 
hiç bir alakası olmad1ğı halde 
sahte mülazım elbisesi giyerek 
şurada burada Süründüğii gö
rülmüş ve dün tevkif edilerek 
sorguya çekilmiş oradan da 
ceza evine gönderilmiştir. 

Çukurova deniz birincilikleri 
mersinde yapılacak 

Mınhtku Deniz Biçinciliklerlqh\ yapılacağı Mersin idman Yurdu 
Denizcilik Kol Binası 

Türkiye deniz birincilikle- deniz birincilikleri seçiminin 
rinin 17-18 Ağustosta İstanbul Mersin İdman Yurdu deniz ko· 

da yapılacağını ve bu yıl Çu
kurova, Adana, Mersin kulüp
leri yüzgeç ve kürekçilerinin 
de Türkiye birinciliklerine iş· 

ti rftk edPceği ni ynzm1ştık. 

Öğrendiğimize göre Çukur 
ova ımntaka denizcilik heyeti 
tertip ettiği programın mııılaka 

hı binası öniinde yapılacağını 

bildiriyor. 
17-18 Ağustosta lstanbulda 

birinciliklere iştirfik edecek 
sporcularımızın seçi mi için A
dana ve Mersin kuliipleri nde 
oanh hazırlıklar yapılmakta o
lup bu pazar yarı~ larır1 haşin -
ması muhtemeldir. 

Adanada ~~ıkan Türk SözU 
gazetesinin 14-7-935 giinlii ve 
B274 sayılı nushasıııda 'l'iiı·k 
uçak kurumuna Tarsusluların 

yer ürünlerinden evvelce taah
hiit eyledikleri yüzde ikisinin 
Adanalıların taahhüt eyledil<· 
\eri yüzde üçe karşı muvafık 

buln11yarı Adana snylav Şarhay 
ve C. II. Partisi ve Çifci Birliği 
ve uçak ve l lalkevi başk:rnla· 

riyle çifcilerden ınürnkkep bir 
heyetin 'farsusa gelerek hu 
baptaki düşüncelerini anlatma 
J:ırı üzerine Tarsusluların yüz· 
de iiçü kabul eyledikleri yazıl
ınaktad1r. Bu yazısın ölan ve 
biten işlere göre olmadığından 
aşnğıki şekilde açıklayonız: 

Yurt sever lıemşerileri ın 
evvelce kurumumuz merkezin
de toplanarak yer Urünlerinin 
yüzde ikisini uçnklnrım1z için 
vermeyi taahhüt eylemişler idi. 
Bu taahhüt ilçebaylık ve lrn
nıınumuzcn muvafık görülme· 
diğinden İlçebaylık~~a 11-7·935 
tarih ve 10:3 numaralı tezkere 
ile müracaat ve makamca şehir 
ve kfiy çi fci terinin münevver
leriyle Relediye C. il. Partisi 
ve Tecim ve Endiistri ve Tarım 
odalan ve çifci birliği iiyeleri 
Jandarma kumandanlığı Emni
yet komiserliği v:ıs1tasi)·Je nyni 
ayın on üçiincü Cumartesi gü
nü saat onda H. Parti salonuna 
davet edilmişler idi. Belli giiıı
de Türk Sözü gazetesinde isim 
leri geçen sayın zevat da gele
rek hasbihale iştirak etmişler
dir. 

Öteden beri olduğu gibi Tar
sus çifcileri yurdun müdafaa
sına varını vermede asla terdd 
cHil etmez vo her znınan feda
karlığa koşar ve yurtlarını sı:>

ver olduklarından iirün\erinin 
hn yüzde ilçünü de hu suretle 
ve ilç yıl için içlerinden doğan 
sevgi ile kabul ve taahhiit ey
lemişlerdir saygılarım. 

~ 

16 Temmuz 1935 

Tarsus Tiirk Ha\'a 
Kurumu Raşkanı 

{{. Sungur 

'fOPRAKLARll\HZA ATEŞ 

VE ZEHİR SAÇACAK UÇAK

LARI KISKIVRAK BAGLIY A· 

B1J,,:MEK iÇlN EN AZ 500 

UÇAGIMIZ OLMALlOIR. ____ _. ................ , ___ 
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SAYFA : 2 

Rundschau Leipzig Haziran 1935 
/eştirme işi ağır 11 .. ,. ~ıl olduAu gihi ! a~s a r:;v azim milli.sos-

yürüyor hu s ı ıu•tle ağustos ayt Y<'lPsi • tlirt•klörü ,\lwırl 
koopr.ratifft~r i lc> w~ nilıa - i fııi, a daı·a lt•kahlil edt· -. . Paris - ıraktaki 20 i~ i ııd~ Çaaıakkale ~t>hıllt~ ll inıuH ~\' tılsi gün şehrİ" 
y(•l makul hir Şt'kiltlt~ cek bir ~tH'f•th~ hazırlan-

hiıı Nastuı·iuin Sur·iy••yp ri zi~·aret edilt-cPktir · nıize gPlmişlt·rdir. floŞ 
ta11zinı t•dileu \'N'giledt~ 

memleketin zir~ıi mah~n· 
H\lı fazlalastırılnııs VP • • 
ya ha ıwı rıwmlt·k rl lertl t• 11 

gf~tirilmı gııla nıaılt!Plel'İ 

ne lıizum kalnwııııstır. • 
'I'' l I' ıcare p ançosurııırı t•sa 
smı teşkil eden zirai 
malısulalrn ihracatı da 
mi kda r v~ bilhassa ka
lite hakınırndan Yiikstıllil-.. 
nı işli r. Zirai ~·ı r ii n le r i n 
lıaz1f'l;l11 1 ııası, ambalajı ve 
lfHuizle11nıt-ı. i sahasında 

ilk ulusal ernlii:o;tri lP.Sİ 

~alı viicude gf~liriJuıi~tir. 

Adım athnı vn tl<•,·letin 
kontrol ve idaresi alımda 
\' :ı J)l la il fl nd ii f'S lri lt1~HUP . . ~ 

ıtirı dil!er kısınıhrı lı a l-. ' ' 
km ilıth'aclarrnı· tat.ıuin . . 
etnu•ğe ve siitıl ltıchizal 

viicude gelirnwğe matuf 
tur. Hiç bir tarafla ihra 
cat ~ııdiisı risi istihdaf e
tlılıui yor. Şeker inwli 
hususunda Tiirkiye arlık 
haşka hir nıemlf'kt'Le lıaş 

vurmava ihtivac du\·ma-. .. . .. 
dığırıı isbat etmiştir. Ayııi 
Şt>kildt~ ~' erli yiiıuln te
ıuanıile liirk trzgalılarırı

tla clok urırııaktadır. Son 

ıamanlarda, halkııı ilıli 

yacırıın biiyiik bir kısmı 
ut lemin etmek iiıt•re 

pamuk tezgahları kurul
maktadır. Siiel techiza t 
husu unda da olılukca 
ilerlemiş, halla yt•r:li 
tayyareler imal ediluıiş 

olma ına rağm(!n asıl 

ağır endüstrinin ruf~yda

ııa gPlmesi için daha bir 
çok noksanlar vardır. 

Hu, ancak nıadf1 n en

dii trisi hıyıkıyfo iııkiş~r 

••ttiği zaman miiml\İin 

olacaktır. Şimdilik nwv . 
cut urndeıı ocaklarırıı as . 
rileştiruıekle iktifa olunu 
~oı'.r Zonguldak kfüuiir 

/İstilısal:\tı giinden güne 
fazlalaşmak ıa ve hatta 
ıııiihim ruikdarda ihracat 
ela yapılmaktadır. Bil' iki 

· St>ruı ieindP Arıkara -• 
Zonguldak drmır yolunun 
işliyf•hilecPği tahmin olu
nuyor. Meşhur Ergani 
Bakır madenleri de yeni 

d ığı gi lıi ~·ak rncla tren 
volumıu bir ucu huruva . •' 

yerlPŞlirilnu~ si için Irak Şimdiden fstanhulda lıa- ı g•·ldiniz eleriz. 
hiiktlnwti l:Htıfmdan n- zırlıklar haşl :ı uıışlır. 
ı us ı.a.. k 11 rıı 11111111111 , • ııı •· i ııe Tokatta hava kurumuna yardım : T aısusta çarşaf, şa lvaı rn 

ıızatılac.t ~ Lır· . Tiir~ i \'t~ . 
vt·ı·ıltın 125 hin lngiliı ~ Ag~ustosta kal~mış olacatttr 
iirası ile şiıudiye kadar Tokalla türk hava kn 

:ı i{ır t ıı slılıat t1 rnlıisıri!'\i11irı 
~ 

inkişafır ı ııı talıi oltloğu 

tl<lmir i~tilısalirıe gdirıcfl, 

şimdilik nu~vcul rııad11ııler 

a ra~ırıcla en veri 11ılisi a
l'astı rıl nı:..ı ktatlır . • 

Teıkrıikle~nw i~iniu her 
salıaclaki iuki~afı, clevlc·
lin nuıa\'\' t•n noklai ııa -. . 
zarları,koıılrol ve idarrsi 

Suriyt~ye ancak 2 bin runıuna )ardım için ay ... 
kaılaı· Nasturi ~· erlt!Ştiri- rılan komite haftada iki 
lelıilmiştir •. Fraıısa, ~as- dt•fa toplanup hava tdı-
tıırilerin yerlt·şmesi i~in liktısiııi _ bil~n ii~· t~ kayt 
gt•rek oları aruzi\'İ ver- PlrıwklPdir. 'l"Pnııııtız on 
;ut•kte olduğumi;u hun- dördiiııe kadar 7 hi11 lira 
larııi Suriyeye gelmesi lık yiikfrn kayttıtlilnıiştir. 
için para ile yardım yap· Ü)' e ~· nzı nıı devam Pl. 

mama k tadır. nu• ktı·d ir. 

Tarsusta çarşaf, pe~t>, 

şalvar, kara douuo kalk 
ınasrn a pek az za 111 a ıı 
kalıuıştu· Şimdiden ht~

UH'tı her krs manto. u ıııı 
pa rılolouu ıHı lıazı rla mışıır· 
Artık bt>ğeııiluıiyerı bil 
kılıklen Tar~us kurtultı-

)Ol' demektir. 
:ıltımla ıueydaııa geliyor. 
Nahiyel~rin veya nıiin

fPl'İt kimselt1 riıı sanayı 

salıas11ula \'eya diğer 

şalısi LPşel>hüsler rnalıi~·e 

tiııtlt~ olaıı fi.aliycıtlt~ri, 

Bunun iciıı uluslar 
• 

kurumurıu11 lıu işle uğ- Kadın katili yeni bir Landrü 

l\usyad:ıo alınan örrwğe 

!!fire hiı·irıci ve ikiııci l>••s 
·~ . 
SPıwlik plan adı vPrilerı, 

uı11azza nı ulu -.al progra ıııa 
tıvıltırtıltıvor. 

ra~arı komisyonu zorl n k 
iei nıle k almıs ve İ rı!!iltı~re 
~ . ._, 

lıiik•'nwliıac~ nıiirac:ıat 

Pderek hu is icirı vardım "' . . 
istemistir. Komisvon lıı. • • 
gilleretl~ıı hiç ol maz~a 
300 hin i rıgi lız lirası is-

Esasnn Tüı·kiy,·nin ha leoıt·klP- is~de ingiltererıiu 
zı rıok tala rcia Husyacla n bn parayı Vf~recPği kuş-

. . 

·ıı ı T" ı · kulu ~üriilm,~ktedir. Fa. 
ı wıaı a nrnsı, url\ıye . 
cumuriy.-tirıin en karak'!" kal Naslurilel'İn (rakta 
h~ risli k la rafla nrnlan hi ri kaluıasıda trlılik rl i gilriil 
dir. Hu~\'a11t11 Cin iizerin nwkte ve gt•çt•n ~ ıl ol-

"' ıturru nibi ' 'Pni c:ırJH"' ... 
de yu plığı lesi rt~ k tt rşı ;-, ::ı ·' • "' 
za~ıf hir tıükt'ınu·l kuv- maların çıkmas111da11 kor 

v r. l i ıı i 11, nı u h tn u w 1 telı 1 i k e _k t_ıl_u_ı :_ı k_ı_a_<l_ı r_1 
-----

tlcııehi 

istik-
karşı kenclisirıi ko-

rn ya ıaıa m:ısı ııa uıu kahil, 
TiirkiyH Hu~ya taı·afıııdan 

vaki olan tesirlf•ri Ldalike 
siz bir şeklH ~okmuş ve 
bir taraflan Busyayı garp 
dcwlt•tleruıe karşı bir 
nevi istirıal noktası ola
n· k k ull:rn mı ya Ç<1 lışırken 

diğer Laraftaııda Rusya
(huı lt'k.rıik ve~ ekonomık 

bakmulan istıfacle etıııe

sini bilmi~lir. Tiirkiy•~ 

cumuriyetinıle koıniinizuı 

lesi rleri i nı kansız kılın .. 
mıştır. 1932 .st~ıwsi ağu3-
losu rıda Husya ta rafından 
açıları 8 milyon doladık 
ihı·acal ve teslimata ıııfıs 

lf•nit faizsiz kredi ile bir 
çok pamuk dokuma fah
ri ~ala rı inşa edilecek 
Hus otobiis ve tayyare
lef'i ithal edilecPktir. 

Türk i yenin end iislrit•I 
ekonomik programının 

tatbikirı~ iştirak elme~e • 
talip olanlar eksik dt~ğil-

Türki, t·, .. dir. 
lllt' rı a ,, .. k f~lleri ıı'l eıl 
razalla bulunnıadıilı icin 

~ . 
kendisine bir cok. ~koııo-• 
mik krediler :ıcılmakt:ıdu·. • 
Husya tarafından açılan 

krt>diden başka, l>irde 
19~2 ;<3 SNıesinde halva . 
tarafıııdan acılan bir mis 

• 
li hiiviik ve 2-3 nishelin . 
de ihracat ve Le:limata 
miisterıil hir kredi \ardır. 
Krt~dilerin iade P<lilnwsi 
icin cok uzun vadt-ler . . 
teshil olunmuştur. ~les~ıa 

Hu "ya içiı• 20 seıw, di
ğtw menılt->ketlerirı tesli
matı iciıı 011 sene ve bir 

• 
çok ecıu~hi i rışaHI fi rnıa-
ları icin ta \.'İn olunan \'a-. ~ 

de ise inşaat ınüddetiniu 
iki misli fazlasıdır. Ift!
ıııen lu~nrnn lı~ı· zaman 
miilenlılıitlerden islenilerı 
gara 111.i, bunla n n nu· ıısu p 
uldu~laı·ı devlPlİh hükti 
meli ta rafından gfistf'ril
nwk lt•cli r· 

- Sonu Var -

Vıy.-na 10 t~nımuz 

(Üz•~I) GPÇP.n pazar 
~iiııü, Viyanacla çok ft>Cİ 
~Prail icirıcit! \'apılmıs • • • • 
bir cinayet mr.ydana çık 
ııııştır. Ge~ııır.ğP- çıkan ı 
iki kisi, hi r aralık Vh·aııa . ~ 

ormanına saptıkları zn-
ma n, çiirii nıPğt~ haşla ıııış 
lıirft~adın cesrcli görnıiiş 
lt>rclir. Kadının \' İ.ızlitıe .. 
höct~kler iişiişıuiiş, lıoyııu 

hiçakla k~şilnıi~ lıulunu. 

yonl İı. Onmzu nda ve 

göğsünde de aynı biçakla 
açılmış h:ışka yaralarda 
görli lii yordu. 

CP.sııtljıı <!unıııınna gö 
r,~, cirıayeu~n evv,~l şid

detli bir nıiicadtıle oldu. 
ğu arılaşılm: ı kta idi. Ha
dise zabıta\a lwlu>r ve-. 
rilmiş VH vak'a mahalline 
gPlr.n polis nwmurları bu 
ciııa)etin, geçen seıır, 

a~ ni yerde ölü olarak 
huluıwrı ıliğPr hir kadı
nın kurban p;illi~i ciııay~ 

Lin tıpkısı olduğunu gö
rt>rf•k lrn\'l'Pl iciudp, kal. . . 
ıııışlardır. O cinayPtiıı 

faiJicle şipıd~~· e kadar 
hulurıanıanııştı: (fosmliu, 
.\ ırğusla lloltl ismi rıde 
uir otel hiznıetcisine aid 
olduğu a11laşılmışln'. Bu 
kadın her akşauı işirıtleu 

t~viue d{hıiince elbisesini 
dtığişlirir, berbere koşar, 
tuvalet )' apllrır vr kendi 
~ine bir akşamlıJ~ bir 
Prkek aramağa cıkar, 

• • 
hafifmeşrep bir katl11uh. 

Za hı ta, k aclııım, hu Lıi~ 
g.•cdi k dostlarda rı bir'1 

l:.lrafouları filıliiriilnıiiŞ 
olması ihliıualile sekiz ki 
şiyi tevkif elmişsetle hİÇ 
hir souuç eltle etlenıenıiŞ 
ti I'. 

Faka.l lıazı şahillr.ı'• 
kad11ıı bir çok defa, el~" 
gihi iri yarı bir erkekl~ 
birliklt! gördiikleriui vt~ 
bı.ı erk,•ği ııde gt•çen sPr.ıf. 
ül d ii riiltw k ad m ın ka Lİ 11 11 .. 
dtH• zan allmıla bultırııltl 
ğuııu sü~· lemişlerdir. 

Şahitlerin ifadesini te. 
~· it eder bazı deliller'l~ 
eldt~ rdilmiş ve Joı~ 
llgll~r ?dımla~i hu adnt1

1 

tevkif edilmiştir. 
Örn~e cinayt~li irı~M 

edrn lloll t•r". i;ıkarın be~ . c~ 
lıude olıluğurıu anlayııı 
şu itirafla ·- hulurııuuşıur: 

- Ona bouboıı ald1111 

fakal baııa teslim 01ıııad 1• 
. ık i rıci h.ş., bhiisij mdt~ bir 
hultrana tulultluıu "~ 
onu kesti ıu. 

llollPr hir fenP-1' y;•~'-,1 
cısıııın oğludur. Babi1sıı11, . , , 
f•\' İnde oturur vt' lnl 

1 

• 1 
hem i"ltliinli'ı"ii Hol

111 

. . t'''~ evıne hPrıHic~ gpçen s. e 
()ldiiriiltw katf 111111 •'"

111 

yakın hir yertleclir. 

llqllerwı ye11i hir J"!1";9 
eldi olduğu ve daha bgŞ~11ı 
çinayP.llt•rj hulundu811 ı;r 
eti ili yor. Y t>rıi vnıııf' 
akıl 

0

ıioktorların111 uıiiŞ~; 
hedP.si allına konulrı1 '1r 
~ u I'. 
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Yad İllerde : 
YENi .~ERSiN ı 8 TEM~IUZ ı H3f> PERŞE\18E 
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ı Mersin Amerikanın yeni 
Habeş elçiei 

SAYFA 3 

Tarsus Siyasa adamları ve 
şahsi masuniyet hak
kında yeni kanun 

kararnamesi 

N ovi Dni, Sof ya 

• l \'asa ada nıları ve 
ŞithSi lllH:ı;IJllİ_\'Pl lıakkıwl:ı 

k a hu 1 t! d ıl "ıı y t1 11 i k a rı 11 ıı 
kar:ırnarııt'~İıw gfin•, par-

.\LH·silva : « .\ .. .\ )) .. 
Arau~rikanın ~Pili ..\disaha-
da is ~{idpı·i JorJ· lları~on • • 
Aclisabalırtya gitmr.I, iize-
rt~ ~Jarsil~· :.ıdan "apura 
hiııerkt~n gazh·l~rf' şu di 
\'t>cft~ lııı l u rı nrn ~lu r : 
· - - ;\ ıu µ, ı· i k a u h i rl t> ş i k 

· Piyasası 
K.(; 

P~muk~kspr~ııo 

lune 
Kupu nıa Jı 

1 Kozat•ı parlağı 

t laııe t;iğidi 

K. 

4H 
45 
44 

2 

s. 

Tapu memurluğundan · 
Tars11~1111 kel Ahıııtıd ki>~ iiııılt' vak i l a r.ı flaı· ı ş.u·

karı ilıraltinı oğlu ,\ltılıuıPd ::but gal'lwu .\lııuPd ZPh
ra ve ihr·ahim ha\•fa vP.reseJeri sirualerı Osuı a ıı B t1 ı l· 

w • 

rillin veresesi cenuberı çopur Abdullah \' t! rHsı:sı ile 

liza!ılıl{m laii\'I hakkındaki . ·~ 

dt•vlPtleri lla lwş - hi..llyan 
da v:ısrnda bek lt~yici bir 
durum· tulacal..larchr . 

: \ t~rli • 
1 

j ' ' 

l 75 
50 

nıalıdul 12 lrnklar 8702 nıt~lt·o murahua tarla .\li İ~a 
oğlu llehmedin •~ctladmdan inLikalnn tasarrufunda iken 
319 ~· ılırıtf a· öl uw~ı le k u rrsı IJ ii~ ııa vtı e vh\tl ı C ·ı bir VH 

Zuhrayi t~rk Zuhrarunda 325 L e ~ ölmP.sile anası llii ı\ıı a 
ve kal'cltışi Cahiri terk fllis ı ıanırııla 332 tlt~ ü lll '~si le 
oğlu Cahiri terk P-tlerek ba~kaca varisleı·i olmadığın~ 
dan ve lmda senetsiz tasarrırfalları st>nel ahzinc~ l a l ı p 
olmuş bu hapta ve emv:JI lıakkıuda tasaf'ruf itldiu!;111 · 
<la lrnlu na nlarııı 3 l Temmuz 935 tarihin t! müs~dif c .ı r • 

kanuna i.l\' ku·ı har~kt!lle .. 
hulu nacak olaııla r bu rıdau 
sonra nı ii dd tı i u nı um iler 
(gon~I savanıaıı) laı·afın-
cf a ıı la k ip ol 11 nacak 1 a ı· v tı 
r na 1ıkeuı"1 t• r ı a r:ı f m da rı •fa 
cezalaıulınlacaklardır. 

Bu surt'llt~ şimdiye ka . 
da,. rn a ,. p ll a \' i fi h i,. co k . . . 
ada nıla rı rı hazı ki ms.-leri 

ııvl~riııdPn ic dorıforifo 
• 

ktıldırıp itirazsız üteyP, lu~-
riye siirmeleriuııı c1uiiru~ 
g+>çi 1 ruiş ol:ı ctı k tı r . 

.\la h k e 111 e l tw, k a n u u u 
hozaca k ola uf ara 3 SP.ne \'e 
kadar ha ps ve yiiz hi~ı 
lava~·a kudur ırnra ct>zusı 
kesf!Ct·kl11 rd i r • 

Kaııurıu pek fazla ilıltıl 
•~ıleıılrı· hakkırıtla ela fev-

k a lali P olarak uwcl isi v ii-
kt~la karariftı Vt~ ic ha -

1 ' • 

~a ııi rı tt~ k 1 i fi iizeri rıe me nı-
lt!k et içi ndt~ sii rgii n veya
lıu t sııur<ları dışnrı çıkar 
hıak cezası verilir. Fakat 
lıu ctızaııın miiddeti ultı 
9~·cta n fazla ~>im~~ , 

IJall.>ııki bu karıuu ka· 
"~rnanwsiııdt-ın öııce siiı·
gij,, edilenlef'in ~ıe kadar 
Z•ı 
·•lfnan hu ceztıya çarpıl-

dık ltt r·ı belli d Pği iti i • 

Yeui kauurı kararna-J 1 .. 

nes;, mahkeme kararın . 
ılaı 'k 1 ŞI nv~t 'H~ tlVıtkal 
ıı .. " 
111 dafaası lıa k larrnı da 

SIJ~lularu vt~rnaek Leılir. 
ı . llaşvt~ kil Toşt>f hu ka-
"i•ııtı k . .. 

•il aranıamesı mu 
ııa" ıf . • 

. ı, •~tıle 1razPlt'çılere dt~ -
•~ııştir. ki : 

lliik(ruıel gerİ\'n clörı -
rı • • 
,.. it~~ e şiddetle rua u i olma -
~u '· ., . . tı rı "'' rur Vt~rnıı~lır ar-

ı tıı· k 
11 . · :ı ti su rt!lle lağve 

r/~'hişlerdir. E~kinirı g~-

Buııuııla IJeralwr Ame-
rika: llnluışislHnın ekono
mik gt~li~melel'le Hğili ol
du~uıulun bir takım pro· 
j e 1 er yap nı ayı k e ıı eli ii ze
ı· i rw a lıııası uı ii mk iincJ iir. 

Btmim haşlıca iidevim, 
fla lıPşista rıdaki la basırırn 
ırii \'Pııli~i rıi koru nıa k ola· 
;-, ~ .J 

caktır . -·----
Çocuk (sirgeme Kurumunun 

( Çocuk Ba~acı O~ulu J 
Cocuk Esir~t~nıe kuru-. ... 

munıııı Ankara'cfaki (Ço-
cuk hakıcı okulu) na ta
lr.hc~ )' aıılnwsına başlan~ 

~u~a ıu 

FasuJy;.t 
Nolıul 

\ft~rciıu~~ 

Kus \'~mi . . 
Kum ıl arı 

Çeltik 
.!cı t;P.kırdtı~ ıçı 

To1. ~·~ktır • 
lialıve 

Ni~adır 

Ca" . . 
Keame Ş•k r 
landı'ktı 

'» » .~(~lıt·lıi 

» • » cuvalı . 
Kaltn . 
Bahar 
Arpa A ıacttlol 

l l 

7 

4 
7 

4, 
7 

50 

6 

37 ,50 

29 
97,5 

16 
2-!fi-:~50 

190 
7b 

• 
şamba gü nii mahalli ude k~şiflı~ vc!ya tapu dairesi ne 
müracaatla ı·ı il arı olunur • 

Tarsus Tapu memurluğundan ; 
Tarsusnrı N~mir oğlu knyiinclt~ vald sağı ilacı 

.\loslafa VPf't•sP.si solu ihi~ oğlil Ahmed vei't'SPS İ a rk.a
sı ilacı llasau kızlan önii ta ri k ilt~ nıahdul 150 ıııt~ lr~ 
nııarabhaı hir hap lıan~~rıin ~eııdsiz oıa·ı·nk ecıl. d111dan 
inlikalPrı T.C.T. ilacı ..\lııııı1 d oğlu ilacı ı\lirıin uladn -
~inclP. ikt•ıı ölmesile vt~ı·esPsin~ kalmış ve tapuya rap· 
tı iciu müracaat tn lt~ıuis 935 seııı1 si tHmnrnzun 27 rıci . ~ . 
Cumarlt~si giinlirıdtt mala a llt•rı ktışıf vo tahkik eclil •cP.-
ğiıulerı hu lıapta hakkı l'lsarruf iddia!'ırıtla bulunnrıla
rın ve\'mİ mrzkıirdH ıua hallirnle laazıt· huluıımalaı·ı 
vPy:~ tapu idaı·~~ ine mii ı·:ıca:ıl P)1leuu•lt•ri ilftn olurııır mıştır . "'erli 

" ;J Çocuk hakıcı okulu ya- Pirine 15,5 ™-

lılıclır ve parasızctır · çavdt~r a Tarsus icra 

3-,2b 
2-87 ,5 

Öğr••liıui iki yıldır · Buğday Yt~ı·li 3-62,5I 1· No: 935/435 
D~rsler hem lf'9rik (ua - Liruou tozu 7 5 No. Tarihi 

memurluğun~an ; 

Cirısi 

bağ ve 
tarla 

llt>k ta,., 
lJ 3 tt ırı 45965 ~ 

Kivmeli KHyii ~arı) h••rıı dt~ pratiktir . Sahunsafiz~ylinV. 
25 50 

129 Nisan 
Okulu hasarıkla hitiı·erelr 'k· . 330 

• 4\ » ı ıncı 2 3 
ha ;;ıra Ba~la r ;., . 

diı,lo::ıa aJarılar hasıa M 
1 r • ısır carı 3-50, 

bakını e\'lerınde hasla IJa- .. 
kıcı, a~ leler J~uııııda ço · 
cuk h,tkicı ve Cocuk E-

• 
sirgenw ~urquıfanna a-
laııırlar . 

Okula yazılnın ve alm
nuı ş ·ır·tları şunlardır·: 

ı - ıs Yaşı rıclan aşağı 
olmamak , 

2 - ilk okuldan diplo,
ma almış olmak, orta o
kulu ve liseyi Lilirenler 
ÜSl•H'ilir ( tercih edilir ) . 

3 -- Uz gidimli (lıüsnii
lıal salıibi) ve sağlıklı oL 
naak • 

Okulu yazılmak isle
~·enl~r (Ankara' da Cocu k 
Esi r gt ! ıu r. k tt r u uı u Gtı ıı •• 1 
.lltırkezi başka ıılığına) yazı 
ile h3Ş vu rnıa lıclı rla r. 

Ya~,ılnıa için gPrt~kli o 
hın helgtıltı r ; 

Ok 11 I d i p 1 om tısı , öz lu~ -
IP-k (ııiifus kaaclı) , uzgi
dimli k:tadı, s:ığlık ve aşı 
ra por•I ı·ı, iiç fotograf. O· 

Kara Lulı~r 85..-86 

ince l\eı\e~ ı 65 

Kahra » 1 65 
incir 'Odenll 
Yulaf Cu k uro 

• 
,, Auadol 

3.' 
3,5 

----·--
Bursa T elğraf lan ----

/sta11bul 

'Pürk altunu 

isteri in 

933 

ö21 - 25 

79 - 70 

12-03 

Dolar 

Frank 

l<{i ret 9 - 67 36 

YENİ MERSİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone ı Tiirkiye Hariç 
Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 ~r. 

M.~12 helwr il. h :ı ~ı 

3 26 l i r a 3 4 K . 
Larlanırı 

3,67720 .ll2 larlaı j ın lwher 
IJ. 217 lira 56 K. 

SINJHI 
Şarkau tari~ garhen ktıza şiuı :-c lt ~ n il dil 

vt>resesi hisstı~i cPntıhen tarik ile rn- ı lı d ııt 
Alat!c.lklı: Süleyman O. 8ahi VPrestısi 
Borçlu: Huğlar lJaşı K. ~ıu~ıafa O. \Jansur V t! l'c~~ f'S İ 
Yukarıda hudutlu \ ' H evsafı yaıılı h1ğ v~ t.u·Ja a~ık 

artırmaya konmuş ~artnauıe 22 7·935 tarihin leıı iLih.a
ren dairemize~ lrnr kes görehilt•ct>ğİ 6 8 935 larilı iırn 

müsaclif Salı giinli saat t ı de açık :ırtırnıa il t~ :sa lrl J
cak tır . 

Tarihi11dr artırmaya koınılan yukarda yazılı ~:ı~· ri 
men~ul lwr ık i artırıuaıla yiizde 75 ini hulm:ulığındarı 
ıu~s sent~ tP.cil edilmiş tecil miiılılPtiııirı hirirıci lak~ i ti • 
müddeti dolduğuncları v~ horçluyacla ihh ır·na nıt! tı: hl iğ 
edildiği halde taksit getirilın •diğ i n ı l e n 2280 nuuı ı t:ı lı 
kanununun ikinci fıkra~ı mucibincP g:ıyri menkul lı ),. 
kaça gidecek olur~a miişln risine ilıale PılilecP. ktir. T.ı
lipl.-rin ~·ev ! uİ ıu~ıktlrda yiizdH yt~di huçuk uisbPtin · 
de peJ akçası VPya ıuilli bir ban~anın lemirıatlı ruf' ~· 
tuhu bulunmak ~aı·tile Tarsus icra dairP.sirıcle huluu -
nıaları ihlu olunur· . 

1} e dliıınwsi ioi n lt~şe k · 
'il . • 

11 J:ıpacak olarılar ka
ıı, 1 1 

ı < HrhPsirıP. uorav:wak-

kula ~· azılıua işi Temmuz 
ayı sonuna kadardır. 

Altı aylık 600 looo 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık loo yoktur 

ti Her Nevi kitap E+1 
IJ Her nevi eski kitap alrnır. Vt• satılır Oaıe-· IJ te bayii hay ilacı Fehmiye miiracaat Pcliııiz • Uı·1ı1 ı· :") • Not : Bu okul yalnız Ba· 

1-4 yanlar içiodir , 
Günü geçmit sayılar 20 K. 

---~------ IJlll»lellJBIEllJiı~llJ 
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Mersin Orman uamelat emurluğundan · ~@ • ft h K 1 A 1 d İziıısiz ~··~ilıliğirıılı• ıı h :ı l. İ l ı<' ıı:ııııııı :> uıiı,aıl Prt.- L çı e an ap ıcası çı 1 
eılilup ~lcr~iıı'de idarPdP ıut>vrul 26 çıııar )atası \P [@ 
lwş 

5 
:nld çnm tlir,,ği vP. 320 adt'l <;am varil ı:ılıta . .,ı [@ Eğer Romatizma, Sıyatik, k~ra ciğer, Böbrek kumları, 

ve 920 kilo nu•şe kitmibii \P 3300 kilo ~al'l~ık çanı ~ mesane taşları ağrılarile muztaripseniz vakit geçmeden 
oıluııu ve iki ~ollu lııç~ı vt· iki p~dıa ve .\klanı kü ~ Çifte han kaplıcasına koşunuz . 1 
)'ii11de 54 ardıç hatıl ' 't' ~lusııllada 102 :ırtlıv tPI k:ızı i@ Bir cok deri hastalıklarına, muannit ekzemanlara şifa verir. 
ğı vH Fındık pınarında s adt•t <ınlıı; •;nğ H~ l\u1.ucu ~.!~ı-~TE HAN KAPLICASINA 
bt)lende 6 cırıar la tası vn Soft:ıl ı rcla 16 katraıı ve ar ~ y r 
dıc.· dirtıi!i ile 20 3df'l c.·uıu cağı 30-7 - 935 Salt giinü ~ ı ı ı ._, ~ Seı iye ilt~ gelr.n bir çok ktiliiriinıler yiiriiyPrek düıımiiş rrdir. l er ne 
saat ı ı de ihale olunıuak iizPrt~ ı ı 7 935 d~ıı iLibarE1n ~ . 

1 1 
~ kadar Fennen kabili izalt değilse de scuPlerct~ gehe olmamış bazı k:ıılınlann 

20 giin uıiiddelle ~aılığa çıkarıldı. l~IPyPııltıriu i a:ı e ~ .. l@ 15 -20 giirılük ha11.vodarı sonra haruilt~ kaldıkları ~ürlilnıüştiir . 
uiinü olau 30- 7-935 dP Ormaıı ··•~YİI ~·lrılifrirnl~ Hl\1-
;-, ' ~ t t _J 

•··şeuiı iııaıe koıııis)Olluna ıııiil': .. ~aaı ··ın ... ıt'l'i ı.iıiı ~ Çifte Han Kaplıcasının 
fllunur • 13-18 - 24 - 29 ~~ 

Remington Yazı MaKineleri 

Gramofon. ve plaklarda büyük 
tenzilat ve her nevi kol, cep saatları. 

Acentesi Vilyam H. Rıkards ·Mersin 

HAliS [DiRN[ ve P(YNiRlERi 
l{ışlık peynirleriııiz içinhiç düşünınoyiniz 

fennin son terakkiyalı ü~erine ynğlı , temiz peynirler hazıı lanmıştır 

mersin Souk Jlava Deposuna 
müracaat ediniz • 

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

Alındıktan sonra muhafazasıda Souk Hava 

deposunda temin edilir . 
Evlerinizde uğraşmayınız ve yor~unluk çekmeyiniz . 

Kaşar PeyrJirleri 
Yağlı Balkan peynırleri ayarında Ş maraklı ka· 

şar peynirlerimiz piyasaya çıkarılm2şdır . 
Balya ile almak isteyenler depomuza mürn<:aat 

etmelidirler . 
Her halde çok fayda göreceklordir . 

Mersin - Souk ht!va deposu sahibi Selim Şemsi 

37-50 

~~ ~~~/ 

~ if iMADI Milli ~- y ~ 
~ Türk Siğorta Anonim Sirkeli 
,, Yanğin ve Nakliyat siğortalarımz.ı 
~ . - . 

"/ itimadı milli şirketine yaptırınız. 

~lt)r!'iin ~e Havali Acenteliği 1 
Omer Vasfi ~ .1 

Giiruriik caddesi No. ıs 

1
) 

~~~~~ .. '_;;;,; 'TT~~ 
~.f~·~~ 

• 
Yeni Mersin Basımevi - Mersin 

~ Radyo aktifidesi dünyada mevcut bütün kaplıcalardan 
~ daha yüksektir . 

~ PrLICliiSIN DPi l@ 
[@ 
~ Olt~le Lir ıınılhah ih\vt~ eıliluıiş, Ült•l clahilirult~ yt•mek hişirnwk ıuenH-

~ dilmişliı·. 

[@J 
l@ Esbl\bı i~tirahat mtikt~ıauw•lclir.Lokanıası, Furu1111, Hakkali~ ~si, Gaziu~~ 
~ Ka~abı, Berheri vardır . 
a_@ FİA TLAR. ıv.ı:UTEDİL,DİR. . 

[@ Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilô:tlıdır . 

m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~~~~~~ 
• ::=:3 •:E: :ı-il(!l 

SAGLIK. 

Mersin Gümrük Civarındadır I ~ p İ ya n ğ OSU 1 
!,ini ~ 

• 

Eczavi . Pek çok kişilerin yüzünü ~ 

:·::::::::::i~~;:·:.iu:.:,;\:~ i ~ On Ookuz:O:~dü;e~i;,t;~dü~cü Keşide 1 

Yurttaş! 
11 Ağustos U35 tarihindedir. 

B ü y ü k i k r a ın i y e 

35, 000 Liradır • 
Ülkeni korumak isti· 

yorsan Tayyare Oeıni
yetine aza ol. L mükô:f at 20,000 liradır • 

J a e==:3E3er :1i!DllllGll!Esı --mıa1&1a ~~a3e 
Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 

17-7-935 Çarşamba günü borsa satışları 

1 

)la lın cins Nereııgıı:u~•ulu K. G~lKTAR~~l s. ŞEHAIT / 

Yulaf 150001 ij ~hı~aza lı azır 
,, 10000 a ,, ,, 
. ' 
" 

Bu~clay 
~ı.~rcinwk 

Yulaf 
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