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Dr. M. Develi Yeniden C.H.P. il Başkanı Seçildi 
1 Ay içinde 19802 yurtdaş Hava 
tehlikesini bilen üye yazlldı. 

1~ılın Bir Gfınü Ağaç 
Bayran11 Olacak. 

l" ardım Tutarı l Milyon 147 Bin lirayı aştı 
. ANKARA, 17 (A.A) -- 15 Temmuze kadar hava tehlikesini 

~ılen ny~ sayısı 19802 ni bulmuştur. Yardımcı üye sayısı da 
2,~77 nı ve bunların para yardım tutan 1.174,669 lirayı bulmuş 

tur.Işyarların heray verecekleri yüzde ikiler bu hesap dışındadır 

..Qrmanları Korumnk Ve Orman Yetiştir
mek için Esaslı: Tedbirler A tınıyor. 

Türk Hava.Kurumu büyük ve benzersiz Türk ulusunun hava 
tehlikesini yok etmek için giriştiği savaşta bir buçuk aylık bu 
Verimini minnet ve gururla karşılamakta ve başta Türkiye basım 
0lınak üzere bütuı~ kurumlara ve yurtdaşlara teşekkür etmek
tedir 
~~·====~~,...,...__,..~----=~~------===-~=== 

İl Al YANlAR Y(NİO(N ASK(R TOPlAVORlAR 

30Q ltalyan boınbarduman Uçağı doğu Afrikası· 
na gidecek. Italyan askeri 

kuvvetleri her gün zayint vHriyorlar . 

. ANKARA, 17 (A.A) Habe
rstana karşı yapılmakta olan 
taıyan süel hazırlıklarının 
~nlandığı hakkındaki verilen 
l berter hilafına olarak bir 
~alyan resmi bildiriğine göre 

''ıtıd· t ıye kadar s&ferber edile-
ek doğu Afrikasma gönderil-
tlıiş olan süel kuvvetlere ili\
"eten biri siyah gömleklilerden 
011lıak üzere iki fırka seferber 
ed· . t...11ınış ve bir fırkada yeniden 
~lunmuştur . 

~0ınanya Dış Bakanı 
~Gazetecilere Balkan 
tllaşnıasından bahsetti 

)a llOKHEŞ, 17 (A.A) Haman 
le~ bış Bakanı dün Ecnebi mem 
"e etıere gitmek üzere Bük-

Uen ayrılmıştır. 
~ l'it?Iesko Bükreşten ayrıl· 
lltııdan_önce gazetecilere küçük 
t aşınanın hareket birliğinin 
ııer 

\ıet .ıarnanden daha ziyade lmv-
tıı~ lı Olduğunu ve Maksimosun 
~11:ar iş başına gelişinin, Bal
~ anlaşması daimi konseyi 

l'Qf •nd ~ an mayıs konferansın-
&hn lle,.,
1 

an kararların Balkan 
lı.ıtı~t~erinin en ~lışma bera
t11te1~1 fikri içinde tatbik edi
~·~'ne bir delil olduğunu söy· 

ışur . 

tncu~ Esirgeme Kurumu 
l40 4 çocuğa yardım 

Etti . 

~"i":NKARA , 17 (A.A) Çocuk 
~~ ellle Kurumu son 16 giln 

~ tti: 1404 çocuğa yardım et-
• 

Ayrıca 1909, 1910, 1912 

istihkam ve otomobil sınıfları 

da silah altına çağırıJmıştır. 

Royter Ajansı yeniden 300 

İtalyan bombardıman uçağının 
doğu Afrikasına gönderilece
ğini bildirmektedir. 

Yine Royterin bir haberine 
göre Eritre'de bulunmakla olan 
İtalyan süel kuvvetleri her gün 

bir çok zayiat vermektedir . 

DoUor Ma~mut Develi 
Yeniden U. H. P. il 
Başkanlığına seçildi 

Evvelki giin toplanan yöne 
tim kurulu, başkanlıktan çeki
len Doktor Mahmut Develi'yi 
yeniden başkanlığa seçmişler
dir. 

Bu samimi dilek karşısında 
işlerinin pek çok olmnsma rağ 
men Doktorumuz bu yurt işin
de de çalışmayı kabul etmiştir. 

Çok yerinde yapılan bu se
çimi candan kutlularız. 

Mehmet Ali Okar Öldü 

ANKARA, 17 (A.A) Kamu
tay kestörleri nden Çoroh say
sayla vı Mehmet Ali Okar öl
müştür. 

Çiı1'de 

On bin kişi boğuldu . -
PEKiN, 17 (A.A) Şanghay· 

dan bildirildiğine göre Yangtso 
nehrinin tnşmasında . boğulan
Jaqn sayısı on bin geımiştir. 

Toros Ormanlarlndan Bir Çamlık 
istanbul, (Akşam)- Ziraat tarı da tetkik edeceklerdir. 

Bakanlığı Al.manyadan orman- Ziraat Bakanlığında yeni-
cıhk mütehassısları gelirle· den takip edilecek ormancılık 

cektir · politikasında Alman ormancılık 
Mütehassıslar bir aya ka

dar Türkiyeye geleceklerdir. 
Zfraat Bakanlığı şimdiye ka
dar profesör Brenhard tarafın
dan yapılan orman kanunu Hl
yihasını, gelecek mütehassıs

lara tetkik ettirecektir . 
Diğer taraftan, Karadeniz 

ve Bolu ormanlarında bir fen 
heyeti, ormanlar hakkında ay
lardanberi araştırmalar yap
maktadır. 

Heyet Bolu ormanları hak· 
kındaki araştırmalarını bitir· 
raistir . Bütün bu araştırmalar • 
bittikten sonra heyet Türkiye 
ormanları hakkında umumi bir 
rapor daha hazırlıyacaktır. Ge· 
lecek mütehassıslar bu rapor-

Dış illere övünülecek 
ürün yollanışı 

Bu yılın bereketli ürünü 
limanımızdan her giln dıs ille-• 
re yollanmakta Taş iskeleden 
yollanan ürünümüz iskele ya
nındaki urayın yeni alanını ta
mamen doldurmaktadır. 

Geceli gündiizlü boşaltmıya 
yOkletmiye devam edilmekte· 
dir. Her gün limanımızdan dış 
illere yeni ürünümüzle dolu 
vapurlar gitmektedir . 

Karpuz bolluğu 

mUtehassıslarmın fikirlerinden 
istifade edilecektir. Bunlar mü 
şa vi r suretiyle çalışacaklardır. 
Asni 1..amanda da ziraat ensti
tülerinde orman fakültesinde 
profesörlük yapacaklard1r. 

Ziraat Bakanlığı bunlardan 
l.mşka ormancılık hakkında bazı 

tedbirler daha alacaktır. 
Her tarafta ağaç koruma, 

ağaç dikme için halkı teşvike 

çalışacaktır . Yılın bir gününde 
ağaç bayramı yapılacak, o gün 
Türkiyenin her tarafında ağaç· 
lar dikilecektir . 

İlbaylar, şarbaylar, bütün 
idare memurları ağaç koruma 
işi için yapılacak propağanda 
işlerini idare edeceklerdir . 

Türk Hava Kurumu 
Toplantısı 

Türk Hava Kurumu üyeleri 
diln öğleden evvel Uray salo
nunda toplandılar. Hava tehli· 
kesini bilen [tiye yazımı için 
oram ayrımı yaparak önemli 
kararlar vermişlerdir . 

Bu glin de toplantıya devam 
edilecektir . 

parlamentolarkonf eransı 

SAYLAV BAYAN ESMA NAY
l\1ANDA DELEGELERİMİZ 

AHASINDA 
Şehrimizde bu yıl karpuz 

pek boldur. Yiire köylerden her 1 

sabah ynzlerce araba karpuz 
gelmekte,iki gün içinde kilosu 

Bu ayın yirmi altmcı giinü 
Briikselde toplanacak olan ar
sıulusal parlamerıtolnr konfe
ransında Tilrkiyeyi urunta.)•a· 
cnk olan saylavlarımızııı bugün 
yola çıkmaları muhtemeldir. 

beşten iki vo Uç kuruşa kadar 
dilskiinliik göstererek 8atı 1-
maktadır, Konferansda bulunacak de-

ŞEHlR DUYUMLAIU : 

Baytar Direktörü 
Köylere Gitti. 

İlimiz Baytar Di rektörn 
Husaınettin Karadağ <lUıı hay
van hastalıklarını incelemek. 
üzere merkez köylerine git
miştir. 

Yazlık yerli mallar 

piyasada iyi rağbet 
Buldu • 

Ekon0mi ve Artırma Kuru
mu tnrafından getirilen yerli 
mallar piyasada iyi rağbet lrn
zanmıştı r. Emnİ)'et Di rel<lür· 
Jüğünce bunlardan bekcilere 
yazlık elbise yaptırılması onay 
lanm1ştır. Kurum kolu tarafm
den evvelce getirilen kumaş 
maliyet fiyatı üzerinden salll· 
mıstır . Yeniden kumaş salın 

• 
alınması ve yine mal olduğu 
fiyat üzerinden satılması dü
şünülmektedir . 

Çankaya okulu 
Himaye Heyeti 
Çankaya mektebi himaye 

heyeti mektep binasında topla
narak ders yılı zarfıııda yapı
lan yardım miktarını teshil et
miş ve hesaplarını gözden ge
çirmiştir . 
Halkevi Yönetim 

Kurulu 
Halkevi yönetim kurulu 

dün akşam saat 16 da mutat 
toplantısını yapın1ş ve komite-
lerden gelen mektupları gözden 
geçirerek kararlar vermiştir. 
idmau Yurdunun 

yeni Kayıkları 
İdman Yurdu deniz kolun

daki var olan fıta ve kiklerine 
ilaveten bir hafif kotra alarak 
ilave etmiştir. 

Ayrıca Li maıı Sosyetesi 
tezgdhlarında yapılınnkta olan 
iki kayık ve 3 çift Bozdoğan 
fıtasıda bu hafta içinde suya 
indirilecektir . 
Kalkan dükkan si

perleri yerine 
Perdeler. 

Belediyenin kaldırdığı dük 
kan siperleri yerine Belediye 
talimatnamesinde gösterildiği 
gibi demir makara ve dişlilerle 
çalışan mütehaarik perdeler 
konacaktır . 

Güneşten fazla müteessir 
olan baz1 dükkanlar Beledi) eye 
müra\'aat ederek bu gllııeşli k
lerin şeklini Uğrenmişler \O 

yaptırınağadn başlamışlardır. 

Jege heyetimiz saylav Ba) an 
Esma Nayman;Baylardan Fadıl 
Ahmed Aykaç, Falih Rıflo A
tay, Ali Muzafferden ıniirek

keptir . 



SA VFA : 2 YENi .'tlEHSIN 18 TE\Ult.;Z 19öf> P~rşrnıhe 

Yeni bir büyük devlet 
1,ii r]\:i )1 eııi 11 l) ug~üıı }{fi ' razi.)reti 

Rundschau Leipzig Haziran 1935 

\'tıllıasıl Tiirki y.-, u- Ürıiiuıiizdııki t•s.-r, hu 
ltas:ıl Pkoııomik pl'agraıııı v,ıkayı tPyi t t'ılİ)OI'. Nilt> 
111 ısrar ve ga~·ı·t•tlP, f.ı. kİıu şar~i :\kdt•ııizd .. , 
kal aynı zama11da hiiyiik Balkaıılarıltı, kar:ıtleııiz 
hlr nrn vaffa k h·et le i iP ,._ 

iP tti. Bu mı ula m ii Ler ı a si p 
olarakda Aııkarn ŞP.lıri 
mua~·yen hiı· plttrıa göre 
inıar e<liluı~ VP gillikçt~ 

hiiyiinıiişLiir. (1923 SPne 
si11df~ 40.000 11iifusa nıu 
kabil 1935de 100.000 
ıılifus> şelıil'lerirı yav<ış 

)3VaŞ fakat PUHll lıir 

surelle hiiyü~ iip rnwr 
rnlilmesilf! birliklfl, ilk 
'l.anıaıılar çok r:ıı!iknl gfi 
f'iiru•rı kiilLlir progra nıııhi 

f'lıPnı mi ~· f~l kazan mağa 
hnşlamışlır. Kadırıların 

t;arşllftan kurtularak ha
yata atılmalarında11, nıa

rı:tslırların ve LekypJrrin 
kapatılmasından ftısirı 

kalkmasından , lsvicre .. 
ka rıu 11tHH1 rı ka hülünderı, 
Lalin harfinin kullarııl

nwsırıdarı sonra ~· ı~ ni soy 
adlarırım ~onnı::ısırıa <mes
~ı~\ llustafa kf~mal pa~a 
ypı·iııe Ka uw 1 Ata lii r·k ) 1 

kac1111J:ır111 pasif, aktif irı
tilıap l1Hkk111a malik ol
nınsırıa ve uiJıa~et rahip 
suıırınırı nwclrrıi lqhkla 
gPınırsine karar vPrilnıiş 
l i , .. 

Son saytlığınııı şu iiç 
kiilliirel karıunl:ı, hu 
ıuiilematli lalıavviil İlıki 

şar chnasırıın altırıa hir 
rıevi nihai cizui cizilmis 

• Q • ~ 

vn luıradau, ıerırnmilt• 

rnocJrerı yerıi bir clt!vlet 
me) daıın çıkmıştır. Blitiin 
bir mille tin biinyesiuiıı 

eleği mesi, alırıan tedbir
ler \i e dr.\letin gösl~rcliği 
ha) ret verici erıerji say«-> 
..,iııde, halkın ve devlPti 11 

iizerinde hi~ bir zar·ar • 
)'aprnanuştır. Uilakis hli-
tii n diin~ aya isbM edil
miş oldu ki , .lapon)·ada 
olduğu kadar A ıı:ıdoluda 
da saf bir Asvalı kurıı 

hii Lii n u 1usa1 kuvvetleri, 
müşterek hir eser rawy
·,•ana ~etirnwk ga)esile 
bir araya loplıyarak te
mamile yeni ve modrerı 

hir de,·let meydana ge
ti rehil i r·' 

lı :nznsırııla, İraııcla Eroa_ 
ııi.~L:ı utla ve lıa tta orta 
Asyada, Tiirki~·P. rıiıı ouhia· 
seıu· lık sıqlı i~iııirı akisle
rinı gi> r rıı.-k kahildir. 
Tihk - Y u rıa 11 miirıase-

ha ı rııın i11kişaf1111 yakrn
tlaıı takip r.tleııler, Ti'ırki 

y ~ 11 i rı f' il h ti ~· ii k ve f1 n 

i rıli k :ı nı hi~lt1 rilı~ clol uol:ı il 
düşı'ıaıııııın bir kac SP11e 

• 
ıçııırw ~·i ıw Tiirki)'trnirı 

erı lıarart'lli do~lu oltlu
ğııııu µHriif'lı1 r . Yurıarıis

la11111 garLi an.ıdoluda 

nıuvaffakiyt1lsizlikle rıeli· 

c r lP111111 iic s1111Plik lıarhi, • 
kencl isi ici 11 cok k ütli rıP-. . 
lİCPler tn vl i ı tılnı iştir . 
Kağluhi~· Pt, laııı hir fera
gai, Tiirkiyt!th~rı geri 
11öııdP1·ilt1 11 hir bueıık 
~ . 
milyonluk Htınıun kahu 
liirıli ve huıılan11 ln 1930 
Sl'llf'Sİllt~ kadar Stİl'Pll • 
)'t'r lt>Şlİ ril lllf'Sİ. Bu nıırıla 

lwl'ahcr, bilhassa Yurıa

uisıa n, Tiirk i) Prıi n ulus· 
hır ~osyt'lt>siııt• girnaı·sirıi 

rien t'hııiştir. \'e hiillin 
I'<' · ıııi nı:ıhi\Plleki hağlar 

• t. 

hakınıındarı, rcııl'lıi tlP.v 
lf~ llıır ıcirnf P .\ıık~na lıii-. 

lı ;ı ~l ;ııı:ııılarırı 

t1 ı ı sa raı i m b i ı 1 i r. 
Y 11 rıa ıı i~la ııd arı hask:a • 

Honıaıı\' a \'t~ \' u~oslavva . . ~ 

da 19;.(0 SPllt'Sİrıcl•·11 lrnri 
ıuu utazama ıı topla ııa n 
Balknrı koııfPra nslarih~ 

'I' ii ı· k i y P y t' ~· :ı k 1 tı ş ıu ı ş 1 a r d ı r 
Bu k oıı f t• ra ıısl a rrn nelİ

cr~i olarak 1934 St~ıH•sin 
ılH bir Balkan pakdı akt 
f'tlilnıiş ve lıö~· lt1 likle 4 
dflVIPI, lıf'r laarıcri hir 

~ 

diişmaıı lıiicu.mu karşısrrı 

cfo hirhirlerinc yardım 

elnl<'g'e karar vPrmi~lt>r 
t. • 

dir. 
Balkan nwrıılekt~ılfıri 

larafındun Tii,."ive ile . 
kasden ltısis tıdileu mü-
nasebetlere bakıp, hurıun 

~arhi A vrn pa nrnmlek Pl

leri nin lrnlkanlardaki e
konomik, sıyasal arzu ve 
lıırslarrna karşı bir nevi 
nıu tfofaai ru~fis arzusun. 

Dil işi, Telif ha~kı 
,\ıık:ıra (.\ .. \) - 1\ ii 1 

tlir htık:ı11lığır11la11: 

Tiirk Bili aı·aştırma 

~1emt1rların 

Mu~a~emelerine dair Baş~a
kanhğm tamimi 

Urayım1zclaı1 

Yerinde ~ir dil3k 

kuru nı u rı ı~:ı lwzır·İ a ııa rı 
ulus ve (liğtır gazt>lt~lf~rcle 

ıwşrt•dilt~rı osmaııhcatları 

Tiirkeeve klavuzun kat-

Şr.hrin lır.men göbeğifl 
d~ ve bir kur oteliıı ka-

Mtımuru 11 muhakemalı · 
pısı üniindf~ mPşlııır bir 

• .ı 

ma, dPğiştirme ''e diizell 
ıueleri yapılnııştır. 

k;ı ııtrn una gön~ lak i ha la 
tahi tululan mazııu11lar111 

lıaklarırıtla VtH·ilecek iti-

Ayrıı asla göre yiHe , 
adı gPcerı cemİ\' <'lce ha-

~ . . . 

i'.uurn nıulwkeme karaı·

lal'ına ve varsa, müşteki 
vr.ya nıüddi şahıslarında 

rueni muhakeme karar
larına yapacakları itiı·az 

ların, kanunun tayin E'llİ

ği lwş giirı miitlc.lel zar
fıııtla yapılıp yapılmadığı 

karar1ar111 kentlileriııe 

lehli~i larilıi ilt~ itiraz 

zırlanmıs olan -TlirkcP.d•~n • • 
osma nlıca ya crp kla vuzu-

da hasıma verilmiştir . 
Bu iki cep ~ kla vuzuna, 
ilgilili basan•, yazını \'e 
~atı~ gibi her ll'ırlii telif 
haklan. hakkı lPlif ka
rıurıu·ııa göre kiiltiir h3-
ka11lığ11ıca Türk Bili 
.\ r·aslırma kuru mu adına • 
tescil edllmiştiı·· 

Tlirk dili devrimirııle 
doğru yol göstericilik ö. 
d~vini yapacak olan h" 
klavıızlarırı satışa çıkma -

sını lu•klrnH"k gerektir. 
Okuyucularınıızm hu dev 
riıııe olan lf:'nıiz ılgisirıderı 

v•~ içlt~rı bağlılığınchın 

fa) da la nrııa k isteyeıılere 
karşı Tii rk Dili .\ raşLır·-
ma kurumunun kanun 
volu iln lıakkırıı araması . 
tıhiidir. 

Y t1nanistaı1da 
İki parti arasında· 
çarpışmalar oldu 
- . 

Ali rıa - Pa trasıan ge 
ce !.rnzeltelcre gt->lt•ıı Lt·I -., . 
~raflartla oraclaki eum
'ııu ri \'t'LCilt'ri 11 lop la nnıa-

~ 

sırıa mukabil, kraliyet 
taraflarlarıda hir toplantı 
yapmışlar iki taraf birbir 
ı·iııP. karşı yaptıkbırı gns
lHrisl~r SOllllCUfHla Clll'-

~ . 
pışınaya haşlaıuışlardır. 

Zahılaıırn zorlukla öuiinii 
aldığı hu çarpış mala rtla 
i k i nandan ,. i r mi k ada r . . 
varalı vardır. . 
darı ileri gelcliğiııi zan 
etnwk, ıwkle hatalı olnwz. 
Bir zamanlar garp dtw7 
1 (' ı I eri n i n v a r ti ı mi 1 e « T ii r k 
barbarlarr~un boyunduru 
ğuntlan kurtulmak İSlP-
' t•n memleketlerin » bu 
·k~ıılar kısa hir nıiidclPttPn 
sonra eski halask~rlarına 
karşı k eruli lcri 11 i koru .. 
mak icin, bir zaruanlar 

• 
nefrel f-llikleri düşmanla 
rma, bu Sl'ferdr. sıyasal 
dosl olarak müracaat et
meleri, tarihin garip bir 
cilv~siılir. 

- Sonu Var -

v 

arzuh:ıllerinin, \'t~rildiği 

yerin Pn hiiyiik 111iilki)1e 
nıenıul'luğuııca kabul ve 
kaydoluncluğn tarih ile 
lPshit etlilt>cPği mahim 
iktın, bir cok verlenlt~n . .. 
hu itiraz arzuhal it ri rıi n 

kabul edildikleri tarih 
~ilsterilmeksizin hir kac 
L • 

giin sonra yazılmış bili-
ğt~ iliştirih~rek ştiruyı 

devlde görıdt>riltliği için 
itiı·azm miiddeti icirıde • 
yapılıp )'apılnıatlığırıı la-
vi ıw i nı karı uüdilemenı•• k 
~ ~ 

le ve hu Jiizden işler 

siiriiııcenıe<le ktılmakla 
olduğuııdun buna rnalıal 
kalmamak iizere itiraz 
arzulwllt1 ı·i lizt~rine kabul 

' vn kaydı•tlilcliklPri larilıin 

mutlaka ve \3Zılıarı gfis
\ı•rilmesi ve bu arzuhal
lt•re ~·<ıpıştırılacak kaycli
~· e pullarınırıda 2f>On 
savılı kanurıtırı 5 irıci 

~ 

ııwddtısi lıiikmiinct~ he-
lıt•mlıal, tarih mlihiir ve 
imza ile iptal olunarak 
ka \'il defteri numarasının . 
da işar('l edilmesi ve sözü 
wıçen kanunun lOOüncii 
nıadtlPsine gUre sliPl arat 
lan hic bir 1rt)11a hare . ~ . 
:ırarıılıuanıası ve hare • 
pulu )erine damga pulu 
k11lla111lnwsı lıu~uslarırııu 

lt~nıini Şt'ırayı dPvlel re
i!'lliğinderı tiilılirilıuiştir. 

lstaubulda türk kuşu 
acılacak , 

Arıkarada olduğu gibi 
1 s la 11 bu 1 d a da tii r k k 11 ş u 
acılacaklır. Tiirk kuşu 

• 
muallimleri Hus miitPhas-
sısları bu iş için lstanbu- 1\ 

la gitmişl~rdir. 

araba tlurak sokağı var. 
Gtıee ve ~iinılüz o 

lıa v:ı liden kok utları vt1 
ar:. bada n "rem ek ınıkA111 

o • 
JOk. Bilhassa lıPr gün 
ult•lt' gelen ya hancılar ilk 
durak yerlerinde koku
dan bunalmakla ve bU 
Çİl'kin hali hayretle k1ır
şılanıakla oldukları ıa

IJiidir. Yazın şn slCak 
giinlerintle olsun şehrill 

merktızi olan bu durak 
yerıııı n değiştirilmesiraİ 
ve civarın kokudan knr· 
tarılnıasıııı Vrayrnuz.tarı 

dileriz. 

limanımıza gelen ve gi~ın 
vapurlar 

Limammıza g~len tiirk 
banılır~ lı A tila vaduru 
getirdiği çimenfoy'u rah
liyeye devam t•lmektedir 
Yine tiirk bandıralı Sadı~ 
zade vapuru ve ~·olc~ll 
alarak dün akşam lstan
bula nıiitevecilwn hart• ... 
krl P-lnıiştir. Kt•za Liirk 
baıuhrah Timurtaş ruo
toru grtirıniş olduğu gaı 

~ 

benzi rı ve motorun Vi18" . 
larını ıataliy~ etmektedir· 

Alman haıuhrah Ahili 
vapuru yiiklli hulrırıduğ1' 
devlt·l clenıir yollarııı3 

~' . 
aid ra~laı·ırırn lalıliyesiıt• 
hitiı·eı· t>k lslanhol )·oliyle 
Almanyaya: doğru hare
ket etmiştir. 

Londrada 
Dans şenli fi 

. e 
Lorulrada ulusal elhtS 

lrrini giymiş oları vr. A "' 
ru pa ııın 18 ruemlekeLİft"' 
deli !!P(en UeSytizclen (;ıı# 

u • ., 

la . daıısfiz, parlak b1 

gürıPŞ ve şidıletli bir ~1' 
ca k dalgası altında soktt~ 
ları dolaşnuşlardır. narı· 
süzler arsırılusal milli J9" 

1aslar şenliklerinin açılt118 
merasimi nele lwzır bulıJll 
muşlar sonra Haydpark~ 
gidt-rek orada IJir ço 
sevircilt~r kar~ısınıla J3'

15 
~ . 

etmislerclir. • 
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Konya'da Ç~~&~~~~Ku-ru-mu-nun-1ı~M~e~rs~in~~~~T-ars-us~icra~m-em-url-u~u-n~-an-: ~~~~ Çekirğe be/asi bitti (Çocuk Ba~ıcı Otulu) p . Gayri menkul 
3 Teuıruuzda haşhyan -- Jyasası 93shiss 

''e 9 T ı (~ocıık F.s"ır'('ilr•ıt:\ k•ır·tı- No. Tarilai Cinsi ll.~l.M2 Kiy. K. 
• • t'fUlllUZ l.11\ŞillUIUa •• .• "~'' ' ' --·•-.. •*..--

A k ' 264 Nisarı Tarla kadar süruıiiş oları cekir- murıun n ara tfaki (Ço- K.C. K. S. 
330 

3,67720 helu~r hektarı 
326 lira 34 K. 

Bağlar 
lrn ş ı ge miicadelfsiıw :u·ı°ık ni- cuk bakıcı okulu) 113 la- Pamuk~k~pr~s 

lıayel verilmiştir . lebe ~·azıJmasına başlan- iane 

300 efen heş yiize kadar mıştır · Kapu malı 
nıükfllt r ıuueJe toplannrnk ~:ocuk bakıcı okulu ya- Kozacı parhtRI 
suretile yapılan bu miiea- lılıdır ve parasızdır . iane çi~idi 
uelede nıerk~z ilcesirw Öğretimi iki yıldır. • Yerli • 
lJagJı Kızıhiran kan;tırrn- Dersler hem teorik (na- . Susam 

1 
nura kf>safrl itibarile hı- zarı) h~ııı de pratiktir . Fasulya 
lunduğu aıılaşıl~n JulücP, Okulu haşarıkla bitirerek Nohut 
lhılumya , Çaruurlugiyrt~t diploma alarılar hasla '1~rcinıek 
köylerine l.uı kfi~· ler~ mii- bakım e\'lerinde hasta ba- Kuş y~rui 
eavir köyler dP- ç~kirge kıcı, aylel~r )'anında ço Kum cları 

ôO 
47 
45 
2 
ı 

l 1 

7 
4 
7 

4, 
7 

75 

50 

50 

6 

•niicatlele işlerine uihayel cuk bcıkicı ve Çocuk E- Çeltik 
Verilmiştir . sirgeme Kuru ruf arma a- Acı çek irtl~k ıçı 37 ,5o 

Çekirgeıain korkulacak lamrlar · Toz şeker 2'9 
cinsirufon ç•~kirge olma- Okula yazılma ve alın· ([alı ve 97 ,5 
tlıgım yine Tarım flaş di- ma şartları şuıılardu·: Nişatlır 16 
rek t<>rlliğiinden aldığınuz 1-18 Yaşın dara aşağı Çay 
lllaf) l . • J 0Jr11a ll)'-'k ' SS:aenadmıelı:&Şaek . r 

245-~50 

l mu a ISIHHH en yap- a 

11HŞlık • 2- ilk okuldan diplo- )) ~ ecn~bi 

Çekiı·gef,·rin sorı bahar ma almış oluıak, orta o- )) • » çuvalı 
da yumurtlamaları ilıtima kulu ve liseyi bilirenler Kalay 190 
li olau yerler kamilen mii iisl•~rilir ( tercih edilir ) • Rahar 7 n 
C&dele Tarım i~yarları ,.ö 3-Uz gidiuıH (lıüsnü- Arpa Anadol ö-,2b 
1ıünt1e11 saptanmiş ve ~.Y- hal sahibi) ve sağlıklı ol- ,, yerli 2-87 ,5 
rıca son baharda da ce- mak • Pirinç 15,5 
~irgeniu ylikst•k miicadf>le Okulu yazılmak isle- Çavdar 3 
IŞiııe lıc.tşlaırnıış olacak hu )'erıler (Arıkara'da Çocuk BuğdJy Yerli 3-37:5 
•ıeticech~ cı~ vu nıur·talar Esirgt!me kuru mu Genf'J Limon tozu 7 5 
da irulıa edılu~is Lmluna- Merkezi başka11hğ111a) yazı Sabunsafı zeylin Y. 25 50 
eaktır • • ile huş vurmaltdıl'lar. » ikind 23 

Kızılvirarı kamurıu ce- Ya1.ıluıa için g~rekli o Mısır darı 3 25 
kirge lu~livyPsiuderı ku.r- lan lwlgeler : Kara hüher 85-86 
lt •. . o 1 ılmuş oldu denwklir . ku diploması , özbe- İnce Kep~k J 65 

_ Ekekon _ lek (ulifus kaadı) , uzgi- Kalın » 1 65 

Oktrovayerine güm· 
"Gklere' konulan yüzde 

1 O z~mların tutarı 

dinıli k:hu.lı, sağlık ve aşı incir 'Oden 11 
ı·aporları, iiç fotograf. O -

Arıka ra -le işleri na
kaıahğı , oktro~a ''erine 
kabul d"I .. . ... ki e ı P.U gururu erde 
~Gzde ıo zam usuliinün 
l\•j 
b"· llPLicf'leri ni gü.-;ter~rı 
Itır istatistik yayılmıştır~. 
'llıa ·· v S••rP, son yıl oklro-

L~ Varida lı 2 nıih·orı 975 
111 k iisiir lira idi . 

i ~·Halbuki 1934 mali Yıh 
Çınde .. .. ki .. 

ı. gu nıru ere yapı-

kula yazılma işi Temnıuz 
c.ı vı sonuna kadardır . . 

Not: Bu okul yalnız Ba-
yanlar içindir , 2-4 

TOPRAKLARIMIZA ATEŞ 

VE ZEHiR SAÇACAK UÇAK

LARI KISKIVRAK BAGLIY A

BİLMEK İÇİN EN AZ 500 

UÇAGIMIZ jOLMALIDIR. 
\t 1) •• 

la )'llzde ıo zamlarıu tu- ---------
""rı 3 nıih·on 428 bin kii-
Qtır ı· .. 
•ıu ırayı luıluıuştur. Bu-

ra 2 · ı ı.. ı · ~as flit JOU 631 utn ı-

% 1 ıneıulekelle mevcut 

01 l 519 helelliyeyP. para 
li~arak d~ğıtılmıştır. 547,681 

la a. 1 hf'IPtliyPIP.rin horc-
rıtıdaıı .. · • 

ıaııılPSa\'ıyen İrı· 

dirilmiş, 150,681 lirasıyle 
belı•tli Jelerce islik raz edi 
len ırnrcılaı·ın taksitleri Ö· 

denmişlir. Gerive kalan· .. ' 
92,915 k lisur lira da b~le· 

diyelerin muht~lir borclrtrı 
• 

iein alakonulmn~lur. • • 

Yulaf Cukuro Va. • 8-, 
,, Anadol 3 25 

----·--
Borsa T elğraflan 

Jslanbul 

Türk altunu 933 

isterliıı ti21 

Dolar 79 - 75 

Frank 12 - 03 

Li rf~t 9 - 65 60 

YENİ MERSiN 
=====-===o=-===--= 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone ~ Türkiye Hariç 

Şeraiti ? için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık Ooo looo 

Üç aylık 300 500 

Bir a)•lık loo yoktur 

GünO geçmiş sayılar 20 K. 

70 

261 

T.~vvel 

33 

• 

Nisan 
330 

SiNiRi 
Şarkarı laf'ik garlwn idris şiınalt' n 

Hüseyin kelı~·a evh\dı Cumali veli ağa 
Cinsi 11. ,\t .. l'2 K i ~·. K . 

Tarla 0,82737 behPr H. Bağlar .. 
271 lira 95 K. 

S J N 1 H 1 
Şarkan }lansur tarlası şimalen 

oğulları Veli ve ~lalınıuıt ve 
cenuben ~lansur • 

Cinsi il. ~L 112 Ki\'. . 
Tarla 3,677 ıo beher il. 

435 1 i r a 12 K . 
SINIHI 

h:ıs ı • 

Hal ıl 
lOl'iHHI 

K. 
Bairlar 

~ 

başı 

Ş a r k a 11 il a l i 1 ağa e v h\ ti ı v '~ a lı fa t.I i 
hisseleri garlrnn ve şirnalen tarik ce
nuben H iisf~,· in K~lıva .. .. 

Alacaklı : Tarsusta Suplıi Sahlrnğ 
Borçlu: Bağlar başı Kö. ll nslafa O. ~la nsıı r veresesi 

Yukarıda hudud ve P\'Safı yazılı ıadalar açık ar. 
llrmaya koıınıuş şartnamP. 22 7 -35 larilıindeu itihaı'H 
dairemizce herkes görHbil~c~ği 6-8-935 tarihine mü. 
sadif Salı giinli sa:1l ı ı de aeık artırma ile satılacak . 
tır. 22 7 935 tarilıintle artırma)'a konulan ~ ukartla ~ a-
zılı gayri menkul Jıer iki artırmada ~' İİzde 75 iui bul
madığından beş seıu~ tecil etlılmiş lrcil miitltl~tirıiu bi
rinci taksiti miiddrti dol ti uğu rulau ve borçhı )'ada ih
barna nıe tebliğ e<lildiğı halde taksit gelirilmediğintlen 
2280 numaralı kanununun ikiııci f1krası nrncihince 
gayri menkul herkaça gidPcek olursa miişlt·risiıH' ihJ. 
le edilecektir. 'reliplerin yevmi nuızkfırda yiizde y<'di 
buçuk nisbetiıu.le pt-·y akçası w~ya milli bir bankanın 
teminatlı mektubu bulunmak şarlila Tarsus icra •Lı i
resinde bulunmaları ilan olurıur. 

Tarsus Tapu memurluğundan ; 
Tarsusun eski önwrli malıallesinıle vaki sağı sa 

kacı Hamide veresesi solu: Verdi oğlu llerviş lıan tısi 
arkası tariki am cP-phP-si yirıe tarik eski hudud ile 
mahdud 412 mHre murahbaında hir bap hane maa 
müştemilat tasdiksiz 292 vu kla nıa dt~fler·i nde ha k{ık 
Ahruedin nanuntla yazılı ·olup ölmPsilt~ vereselerine 
kalmış ve veresenin Lazıları alakadarlarına gayri res· 
mi salış etmiş ve: Jıanede mlistekilen kızı Şerife ile 
Leyla veresesinin uhılelerinde kcılırnş ve nrnyanele
rinde rizaan taksim ve naınlaruıa ayrı avrı senede 
bağlanması istenilmiş isede 28 ltHnnrnz 935 ·de mahal
linde tahkikat ve keşfıyttL yapılac .ığınılan başka tasar
ruf veraset iddiasrnda buluııaular varsa keşif giirıii 
lahkike gden memura veyahut Tarsus tapu dairesine 
miiracaat eylt~nu~IN·i ilan olunur • 

----------------~, 
TARSUS 

IRMAK LOK.ANT .ASI 

Yemeklerinin nefaseti, mevkiinin güzelliği, ha
vasJDın temizliği ile tanınmış Tarsusun en eyi lokan
talanndandır. Lokantaya son model bir Radyo getir
lerek muzik ihtiyacı da temin edilmişdir . 

Tarsusa g~lenler burada çiçekler arasında 
ve akar su kenarında hem yenrnklerirıi yeı· 

ler ve hemde asude bir vakıt gP.çirmiş olurlar 
1-10 

~~~~~---------



YENi ~IERSI~ ı 9 TR\l ,\IVZ ı 935 CUlL\ 

Remington 

~ 
~ 

Gramofon ve plaklarda büyük O 

tenzilat ve her nevi hol, cep ·saatları. · ı 

~~.en::am H~kard::::l! 
HAliS . EDiRNE ve KA~~R PEYNiRl[Ri 

l{ı şlık peynirleri11iz içinhit; düşünn1eyiniz 
Fennin son terakkivalı üzerine ~aglı, ıemiz peynirler hazırlanmıştır 

mersin Souh Jlava Deposuna 
müracaat ediniz . 

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

Alındıktan sonra muhafazasıdu Souk Hava 
deposunda temin edilir . 

Evlerinizde uğraşmayınız ve yorı1unluk çekmeyiniz . 

Kaşar Peyrlirleri 
Yağlı Balkan peynırleri ayarında Ş maraklı ka-

şar peynirlerimiz piyasaya çıkarılmaşdır . 
Balya ile almak isteyenler depomuza mürucaat 

etmelidirler • 
Her halde çok fayda göreceklerdir . 

Mersin - 5oıık htva deposu sahibi Selim Şemsi 

38-flÜ 

• 1 • •• -.... 

ESANS-LOSYON 
KOLONYA 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-d 
~ ~ 
~ çifte han Kaphcası Açlldı 

, ~ Eğer Romatizma, Sıyatik, kara ciğer, Böbrek kumları, 
~ mesane taşları ağrı/arife muztaripseniz vakit geçmeden 
r@ Çifte han kaplıcasına koşunuz • 1 
~ Bir cok deri hastalıklarına, muannit ekzemanlara şifa verir. !Ii 

IÇ!ı~e~=n ~!~rii~ı~i:~·,~:~.1~~~ 
~ kadar F••11rıen kahili izalı clrğils~ de s~ıu~Jerce gehe olnwnıış hazı katlrnlarııı 1 
~ . . . a 15 20 ~iiııli'ık haıı~rn):ııı so.ııı·a haruilt~ kaldı~lan g~rl'ılnıiiştiir·. 

~ Çifte Han Kaplıcasının "-
~ Radyo aktifidesi dünyada mevcut bütün kaplıcalardan 
~ daha yüksektir . 
~ 
~ <Çİ 1: 1'PLDCJ\SIND1' 
[@ 
~ ·Ot.-le lıir muthah il~\vt~ ~tlilıuiş, Otı·I ılalıiliıuh~ y•~mP.k hişirmek mP.ue-
~ dil.uıiştir. 

~ a@ . E~bJhı i~tirahal miikt~nımt'ldir.Lokaıııası, Funarıu, Bak~aliyesi, 

~ Kasabı, Berlwri yardı r . 
~ FİATLAR MUTEDİLDİR . 
[@ Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır . 

~~~~~~~~~~g~~~~~~~~-~--~· 

·================~· i ( 
SAGLIK. 

ECZA.NESİ 

Marsin Gümrük Civanndadn 
Ecza\ i . 

~ 
.~ 

ııhhıy", Yc~rli ve,\,- ııl 

rupn u1İİ!'il:ılı1.ı·r.•tı lııı ~ 
lıırnır ' On 

Pek çok kişilerin yüzünü 
güldürmüştür . 

Dokuzuncu Tertip Dör~üncü Keşide 
======i• ı Sıcak Trrunıuz uiiıılı•riııizi ~iiıı·I l\okul.u· :ını!'iın- • . . 11 Ağustos u:~fı tarihindedir. 

da hir ilk bahar· gilıi ) a~aluı:ık i~~irı Fl'aıı~a '"'~ ı~-
\ İc;rı•ılt!n gPtirdiğim «ES.\NL·\H,, claıı yapıhrn KO · 
t.O~Y.\ VB l.ıO.'iYONL \HD \N alaı·:ık ~ull:ırıırıız . 

Bütün 

Gençlik Kolony::ıları 
Kolonyalardan üstündür . 

l)e11P1Ut>lt•f' hnrıtırı doğruluğunu giiSL·•rİr. 

~1ağazaı11 ızda her nevi ESANS 
LOSYON KOLON -x·A 

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

Sivri sineklerden korunmak sağlık ödevidir.'Bunları öldürmek içın açıklan 

Kilosu 100 kuruşa alacağınız FİLİT 
İLE OLUR... 

ADRES : Gümrük çivarında içcf Tecim evi 
ve gençlik kolonyası sahibi 

.A.. HAıv.ı:Di 

Yeni Mersin Basımevi ~ Mersin 

Yurttaş! B ü y ü k i k r a ın i y e 

a~,ooo Liradır . 

Mersiıı Ticaret ve Zahire Borsası 
18-7-935 Perşembe günü borsa satışları ---~~--~~~~~~~_;_~~....:;;.~~~~~~-:..~~~~---__....-j 

~la lın cins' Nereugı:Uğ~•uhı K:-G~JKTAR~. F . l s. • ŞEHAIT 

1 
l z 'f Acı Ct>kinlrk 5000 ö7 50 ll. anlıar 10 giin J, 

• 

• 


