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Türk Hava kurumu Toplantllarına Devam Ediyor. 
Titizliğimiz Trakya da 
Acaba hangi işte eski za

rnandan dalın geriyiz ? Sanat
ta mı, ilimde mi , devlet yöne
liminde yahut lmyıııdırlık da
vasında mı? 

Fransız Cuınur Başka· 
n ını tebrik etti 

Yasak Bir Mıntaka 
Kuruldu. 

Tfırk lıava }{urt1ı11t1 
topıaı1tılarıı1a devaı11 ediyor 

------ -
Gezici aşiretlere hava tehlikesini 
anlatmak icin bir heyet Aslan 

Hakikat odur ki hiç birin
de eskiden geri değiliz. Hep
sinde eskiden ileriyiz. Değişen 
Şudur : Tenkit düzeyimiz yük-
Selmişti r. Eski zamanlara göre 
bizi hoşnut etmek zorlaştı. U
rayJarınıızı en ileri Avrupa şe
hirlerinden içinden, mimarları
nıızı en yeni garp eserlerinin 
Yanından, işyarlarımızı, artist
lerimizi, fikir ve iş adamlan-
rnızı, endüstri ürünleri mizi,hep 
sini, ruh ve teknikte, ileri ve 
YUksek bakımdan tenkit edi-
Yoruz. 1914 osmanhsına diniz
lik vermek, onu sevindirmek, 
artık yapacak pek az işimiz 

kaldığına inandırmak kolaydı. 
Bu gün bütün kıymetlerin de-
ğeri başkalaşmıştır. En yakın 
A.. vrupayı Balkanlar ötesinde 
görüyoruz ve onun içinde yeni 
bir şey yapmak istiyoru1 .. 

Acaba kendi kendimizi bu 
tenkit yapıcı mı, yoksa yıpra-

tıcı bir hareket midir? Ru so
ruya ancak, kolay kazanmak 
ve kolay rahat etmek istiyen 
demagoglar ve gösterişçiler evet 
diyebilir. Memleketi ve halkı, 
ternel taşından ve şuurundan 
başlıyarak bina etmekle uğra
Şanlar için mesele ayrıdır. Ka
famızın düşündüğü ve gönlU
lllUzun susuzlanıp durduğu bü
YUk Türkiye gUzel görünür ve 
etıe dokunulur bir gerçe olun
cıya kadar, bu titizliğimiz de
\1arn edecektir. 

Kurtarcı kllltür, mevsimlik 
sarmaşıklar gibi, bir kaç atılış 
ta boş duvarları sarıp gözleri 
aldatmaz. Ağır yayılarak kötü 
toprak katlarını dolayarak in
Şan sabrını tüketerek yetişir. 
l{urtarıcı kültür bol veboşanan 
bir 1şıl<la gözleri kamaştırmak 
değil, bilyUk halk yığınl&rının 
iç.ten ısınıp aydınlanmasıdır. 
8ız Trakya ve Anadolu türklü
ğunun yalnız eski kuvvetlerini 
0narmak değil, onda yeni za
lllanıar için lilzım olan yeni 
ku\1vetıer yaratmak istiyoruz. 

d Tarihte eski olduğumuz ka-
ar çağımızda yeni ve genç ol

iak UlküsUndeyiz. Her şeyde 
ar ve ulusal değil, geniş ve 

arsıulusal değerlere doğru ka
~at Çırpıyoruz. Bizim kurtuluş 
k avannz , Atatürk gelinceye 
b adar hiç kimse tarafından,hiç 
ir sebep ve fırsatla bilinme-

ttıiA 8 · ı • •• } . "' ezı memış ve soy enme-
~ış olan bir davadır. Tanzimat 
an beri sürüp gelen pinti ve 

Ankara, 23 (A.A) Fransız 
ulusal bayramı münasebetiyle 
Cumur Başkanımızla Fransız 

Cumur Başkanı arasında tebrik 
ve teşekkür telgraflurı teati edil 
miştir. 

Her taraf ta sıcaklar başla~ı 
Er~uruın ve Karsta 

yağış var 
- ::--;-<-

' 
An karadan bildirildiği ne 

göre Trakyada yeni bir mevkii 
müstahkem kurulmustur. • 

köyüne gitti. Her tarafta Çalışmalar var 

Bu mıntakanın genel kur- Türk Hava Kurumu şehri · Komite gezici aşiretlere haş-
may başkanlığınca ( büyük er- miz kolu dün öğleden evvel bakanımız ismet İnönünün bii-
kanıharbiye riyasetiııce) göste- kurum binasında Jandarma ku tün ulusa hitap <'den nutukl arı 
rilen lüzum üzerine Kırklareli manda1~ı Arifin başkanlığında nı bildirecekler ve veritlerini 
milstahkem mevkii olarak ilanı toplanmışlardır. de kabul edeceklerdir. 
Vekiller Heyetince kabul e- Bu toplantıda Kuzucu belen Haber aldığımıza güre Cu· 
dilmiştir . kamunu mınlakasındaki gezici martesi günü de Jandarnıa ku-

lkinci nevi memnu mınta- aşiretlere hava tehlikesinin an mandam Arif Öııal'ın bns,kan-Ankara, 23 (A.A) Bu gün 
Ankara sıcak günlerden birini kayı teşkil eden bu yerin hu- )atılması için oralara bir heyet lığı altında diğer bir komitede 
geçirdi. Gölgede hararet dere- dutları Osküp köyünün 3 kilo gönderilmesi onaylanmış ve Elvanlı kamunnna gidecek o· 
cesi 33,5 hı. Dündenberi Ege, metre cenubu garbisinde 280 C. n. Partisinden Emin, kurum rada hava tehlikesini hilen Hy9 
güney ve doğu mınlakalarında Rakamlı tepeden itibaren şi- işyarlarmdan Nasip, Jandarma kaydiyle meşgul olacaktır. 
sühunet yükselişi vardır. malde gayri askeri mmtaka hu-

1 
bölilk kumandanı Mustafa, As- Türk Hava knruınu m:11ıal-

Manisa. Nazilli ve Oiyaı·be- d d K · k b d'"' k · ı u u ve ırklarelı asa ası ·ı lan köyünden llilsnü, Tepeköy le te"kilatı ile ıger onute er· 
kirde dün hararet derecesi 41, 

ğ garbinde Dolan köyünden iti- den Süle)'manm gitmesi karar de geceli gilııdiizlü çalışınakta-Malatyada 39,Milasta 38, Mu -
la ve Adanada 36 idi. haren İnece (Yenice) (Kavak- altına alınmış ve derhal bu ko- dırlar. 

Erzurum ve Kars'ta yağış lınm bir buçuk kilometre ce- mite Aslan köyüne gitmişler- Yurt sever halkımızın ise 
vardı . nubu) 234 Rakımlı tepe, Bay- di r. Kuzucu belen kamun lmyıda gösterdiği ilgi lakdi r ve mi ıı-

. rakdere köyü cenubu kenarın~ heyetle beraberdir. netle kal·şılanmağn değer. 
ltalyanın arsıulusal yasa da 280 Rakımlı tepeden ibaret ------------·---

ya riayeti isteniliyor oıan ç••·• içindeki mınıakad•• 1 y ugoslavyanın Dörtyol da 
Cenevre, 23 (A.A) İtalya~- Bu hudutlura sayılan mev-

Habeş meselesinden önce U- kiler de dahildir. Yürüdüğü Barış 

Yolu 

Ucak İcin Yüzde 
Iuslar Sosyetesi prensiplerini 
korumak amacın\ gcstermesi 
gerekliği fikrinde bulunmakta 
ve İtalyanın arsıulusal yasaya 
rinyet etmesini istemektedir. 

Liret düŞüyor 

Roma, 23 (A.A) italyada te
davülde Lmhman kağıt paranın 
kanunen karşılığını a1,altan ü
zerine Liret siiratle düşmeğe 
başlamıştır . 

italyan • HabeŞ 
hikayesi 

Ankara, 23 (A.A) Londra
dan gelen haberlere göre İtal
ya - Habeş davasına henüz 
bir kurtarma yolu bulunama· 
dığını bildirmektedir. 

eksin görüş ve dilşünUşlerle 

avunamayız. 1914 ileri'sini gö
rünmiyecek kadar geride bı

raktık. Loznn Tilrkiyesi için 
osmanlı imparatorluğunun hiç 
bir devrinde doğamıyacak olan 
bu ideoloji lazımdı : Kurtarıcı 

kültiir' bu ideolojinin yuğrul

ınası ile varlaşacaktır. Onu hiç 
bir zamnı ı katı maddeler, don
muş kurallar, kopye prensip
lerle durduramıyacağız. Rahat
çılarm işine gelmiyen şeyler

den biri d~ budur . 

F. R. Atny 

Meşhet' de 

Bir yobaz yüzünden 
hadise cıktı öJenler var • 

i 
1 
1 
1 

1 
ı 

Tahran, 23 (A.A) İran Ajan ! 
1 

sının bildirdiğine göre Meşhette 

şapka ve yeni elbise aleyhin-
de söz söylemek istiyen bir 
şeyhin tevkifi sırasında çıkan 

kargaşalıkta atılan silahlardan 
bir kaç kişi ölmüş ve yaralan
mıştır. Şeyh kaçmış diğer suç
lular yakalanmıştır. Şehirde 

sükunet vardır. 

Alınanyada Yahudi 
düşmanlığı 

Berlin, 23 (A.A) Almanya· 
da Yahudilere karşı hareketler 

; 

Belgrat, (A.A) - Saylav ve 
hiikOmet kulilbünde Mita Di-

mitriyanoviç dış işleri ve büt
çenin görüşü sırasında demiş-

tir ki : 
1- Yugoslavya, Ilabı:ıburg 

hanedanından gel'i dönmesine 
karşıdır.Küçük anlaşma bu hu 
susta müttefıktir. 

2- Yugoslavya italyn ile 
yaklaşmak ve anlaşmak arzu

sundadır. Fakat İtalya ayni ar
zu hakkında deliller gösterme

lidir. 
Dimitriyeviç, Sovyetler bir 

liği ile diplomatik ilgilerin baş 
lamasından yana söylemiş, fa
kat mUsait zamanın seçilmesini 
hükQmete bildirmiştir. 

' ' Üc Veriyor. 
' 

Öğrendiğimize göre Adnnn, 
Tarsus ve Ceyhandan sonrn 

Dörtyol çifci ve bahçecileri de 
ürünlerinin yüzde üçünü hava 
tehlikesini önlemek için seve 
seve vermeyi kabul etmişler· 

dir. • 

Dörtyol, bölgemizin en ve
rimli bir portakalcılık yıwdu

dur. Bu yüzden yalnız iilkemiz 
de değil yıırt çenberleri dışın

da da adı anılan OBrtyolun bu 
yüzde üç verit ile hava kuru
muna her yıl büyük tutarlı yar 
dımı dokunacağı umulmaktadır 

YurtseYer Dörtyolluları bu 
kararlarından dolayı kutlar ve 

takdir ederiz. «Türk Sözü» 

devam etmektedir. 

==~: =~-==-~ i Halkevi 
1 Köycülük komitesi yakın 

Mersin tüze kadrosu
na iki yazıcı eklendi 

Tarsus Tüze kadrosundan 

1 

da köylere gidecek 
iki yazıcı indirilerek Mersin 

1 Halkevi yayın komitesi ta- Tüzesi kadrosuna eklenmistir . 

TOPRAKLARIMIZA ATEŞ ' rafından evvelce gözne civarına · 
VE ZEHİR SAÇACAK UÇAK- 1 bir gezi tertip edilmiş ve iyi birgezintiyapacaklar veköylüleri 
LARI KISKIVRAK BAÖLIY A- sonuçlar alınmışlar, mizle görüşeceklerdir. 
BİLMEK İÇİN EN AZ 500 ögrendiğimize göre evimiz \ Heyetle Halkevi 
UÇAGIMIZ OLMALIDIR. köycülük komitesi de şehre Mansur Bozdoğanda 

L yakin köylerimizde bu günlerde lerdir, 

başkam 

gidecek-
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Yayla gezileri : Çiftcinin tarımsal borçları Umun haberlari 

G<)z11e \7e ta t11 ~r<)lc1ıl ıığtı 1 - Dünden artan 

Konya vapuru 
Dı~uiı yollarının kouya . Tarımsal kredi kooperatifle- ve ya soııra yt•ni St'IH~lle-

rine devredılen alacaklar: l l re rn~ anması işi, k~fil 
vapuru ti ii n l i ıua uı uuı.a 

Ne Latlı nu·.villt1 I', rw 
giizf~I ~·amaçlar lahi:ıl. 

giizt>llikh~rirıi Jıiclt' kıs -

kuıınıu~ i~parta lıalı~ı si'ı 
sliııii \Pl't'n hu g:İİ1.t•I \ ' t1 r 

Ka nu ıı u" lı İİ k ii ırı IP.ri lik leri ııi bileli ren ~euellPr gP.lruişlir· Getir;diği lt>cı-

nu~n e~\· :ısını cıkarıuış. . . 
. IH~ ~ a 'l I ~ k i h U g İİ il k (i Y 

ic.;irıtlt' bülli~e hağlı ıineir 

lt~ııw k~fili alacakların 

kooperatif ortakları kıtın 

ela olup kurulduktan son 
ra kooperatiflerr. tlevr't'
dilıui~ olaıılar lıülüleudi· 

keıulilP-rirH' verilmetlikce • 
kefillere yenilPıutı veya 

yolcu ~~ tışy~ alarak 
kanmadan buralara ~Prp 
mıs . 

lı il 1İ1 Hl f 1 ı\ İ r. 
k .-f aletten k •ırtu l ma sav :a 

ları hakkı \'t'rilıuez. ve 
kt·filiıı borçlarrnrn yeni 
senetlere bağla11mas111a 

ı~ta n hula dönm iişlii r. 

• 
Balılılar111 arn~ upıa 

·'~ ı ğı, ~ ukarı dc-ırnH~k 
it• i ki o ı· ama a ~' n l mı ş tir. 

Evvt•h1 t> ~üzıwlilt>r su· . hulamachkları, seı H!tl11r 
t~uıHkler dükerHk m•~yda 

na getirdikleri ~· apnıa 

ormanlıklar kadar giizr.I 

daıı sıkırıtı ÇPkıııt)kh~ imiş 

IPI'. iki ~eıw PVVf'I ~üyiin 
•~rı yiiks•~k nı~vkiirıth~ 

rilPcr.klir. Baş vuracak engel olmaz. 

t 

olan hu )'PŞİI yurt h:ıcağı 
yamaçlara, t'ğer l>ir azda 
iıısarı di dt•ğsP dürn anın 

<., • 

en gii'l.el ya pnıa yerleri ne 
denk ve belkide ii~lÜll 

olur. 
Saat 18 ~tı h n rıc denen . 

~r.rclen gf>ÇİİP karanlı!.. 
tlere)'e İlli) oruı. KuıH~' 
dt~n eserı SHri n ui I' rüzgar 
sıcak tan şiŞNl ciğt~dPrİ
mizi soğuduyor, viicutla
rımıza serinlik vr. rahatlık . 
v~rıyor· 

i rısa n ı~ 1 i ı u~ 1 er yap -
nııyor? Yalçın kayaların 

altıııdan, dik serl \anıac . . 
la rıla n necen cıiizt>l yol-

~ • :"ı -

tlan o~umuz bir kuş hızı 

ile uçarak gitliyor. 
Çok lan heri giizelliğini 

di rıh~ )'P, d İ rıle)'P, adt~ta 
hÜ) ült)ncliğimiz Mtıı·sirn~ 

hatta, çukurovaya saııa

tuı·yun,luk'~ yapabilecek 
olan (C.öııw) ye arlık yak 
laşıyonıı. 

Tabiat111 isklizar ·~ileri . 
hu yeri o kadar gtizt•I 
siislt•miş işlPmiş ki, st~v 

mernek elılen gelmez. 
Bura~ı ~IPl'Siniıı ) :lzlık 

hir mesire ,·eridir. llaY:.t-
~ . 

lllll, cocuklar1111 sıwt~ll 'e 
• 

f ınaıı a 1 duru ıuu yelt~ı· 

olan hemt-n her aile yılan 
. ıcak aylarmı burada ~e 

t•i rıllP.k ted i rl er. . 
(500) ze yakm ve ol-

clukça muutaztım evi <ii) 
otol (7) kahve (7) fırırı 
( ı ı) bakkal diikkanı (&> 
manav diikk~m <ö) kasap 
<2) kunduracı ( l) demirci 

bulunan Y•'Ş pıuar suyu 
horulada küyiirı ic~risirw . . 
iıulirilıuis \ ' t' muhtelif .. 
)'t'l'len• l 4 ç•· şuıt· yapdı-
rılıııış ohhığuudan sn ih
tiyacı laınanıPıı hrrtar<ıf 

t1 dilmişıir. 
Kö~ iin en giizP.I yerini 

kaplayan uıtız .ırlı1'la kal
dırılarak park lıaliıw 

~okul nıağa baş la rı uıış ve 
huı·ada "3\'4'1 11()ı ctıkici ~ . ~ . 
hir kır kahvt•si acılnııslır. • • 

Küyi'ııı soka~lari ıyı 

la111.im Pdılmi~ Vt' lıer 
la rafa oıomohi 1 h·lt•r hi r • 

halt> koııulınu~ltıl'. 
~ü' ii11 • 1 iiılf'V do"ıısun . :-, ~ ~ 

da v'~ yiikst~k lıir nw\'ki
ılt~ ol :ı 11 \ ' P. göı.Pllt> nw 

\1 tıri olması umulan küclik . . 
hir kalP"'i vardır. Bura\'a . 
da otonıohil 'olu :ıcılmıs • • 1 

tır. "":ıhalı ''~ a~ ş:\m 
lWlllf'fl 
cıkıVbl'. . ~ 

dt•nizi 

her ~ .. s oraya 
Eıı gi ıı 1t~ri, ~ k 

Vt' ~ tt\' ii il "t111t'I . :"" 

nrn llZ<i rasıı11 tlo\ :ı tlo\'a 
seyrı~di~orlar. 

~alt'tıin St>lcukilt·ı·e ail 
• 

oltl u gu u ıu u l ma k l:ul11·. 

M. Yıldız 
-Sonu var-

T[lGRAf ~IRK[TİNİ DEVRALA
CAK HEYET iSTAHBULOA 

İstanbul - Baymdıl'lık 
bakanlığı nı li na k't lal d i
rt>k lürü Kadrini11 h:ıs~an • 
lığında .\rık:ıra otomatik 

horçlnrıurı kooıu~raLife 
devredilmiş olan borcu, 
koopP-ratifler tarafından 

l••krar hankaya dP.vretliL 
ıaıek surelile olacaklır. 

Kooıwratiflt>r borçluya , 
höll'ılerıecr.~ hesaba ilav•~ 
olarak para vernıişlt~rse 

hu ilü ve \'er ileu kısmın, 

koopı·ra Liflr.ı·c•! a yrıhıca k 
v•~ baııka\a ancak boı·clu 

• • 
mı n h:ı 11 Ktl laraf11ul:ın ön-
Ct~ kooperatife maledilıuiş 
zirıcirleme horcnının tlt~vı·i 

yapılacaktır. 

Borçluoun fazla rehlinreinin 
çözülmesi : 

.\ -- Borclan ~aııun 
• 

hiikiiml~rine gürt~ lıülii

lt•ıulirilnıiş horçlulartlan 
taksillt->ndirme nwsdt·~i 

hillikte11 sourcı hanka~a 

baş vurar·ak haııka ala . 
c:ığıuı ~ iizıle ~ iiz faılasilP
kurşılamaya yet~c(•k taşıl 

s ı ı m a 1 il P s i.i ğ l a y a ıı I a r. 
Bankanın la ksiı iua ııcası, 
ol ıua k ii'ı.~ rn yalnız i ı r ii n 
lt·ı· iiıeriııdeki rdıin hakkı 
kalmak sartile üleki lasıl • • 
sız mallar üzerindeki öz-
gür tasarruf haklını ka
zanac;ıklar ve hu gibilerin 
ad 1 a ı·ı tapu y<>ru~t gP.leri 11~ 
lıi 1 eli ı·p,cek it> rd i r . 

B - Bir~e ve ıirıcırlt' . , 
me borclu sıfatile avui . ~ 

Bu s~beble Lirge yii
kP11lt~rdı~ vt~ya ı•~ncirleme 

kt·fiJi olarak imza ve nlii 
lıiirleri huhınau hirgt~ 

hoı·clu ve kefillerden lıir 
• 

ve)'H hir kaçının önce 
horçlarıııı ödPmiş olmala 
rından veya bfüiilendirme 
işi ne ya ııaşma ına ları ndan 
veya y~ııi SPrıNli imzala
mamaları nda u et ola \' ı . 
borcluluk ve kefilliklt·r\ 

• 
tlüşnıiyecektir. geridt> ka 
lan horc ödeniııce ve ke . 
fıli11 seııetleri keııtlilPrine 

geri vrriliııceye kad<lr 
haklarında «l:ıkihatn ~-3 

jpılahil~ceklir. Bauka sP
ııt>llt~rin lwzırlanıuası ve 
pul hağışlı~lan için for
miillt~riııi bulmuştur. 

Borçluların özgür mcıllnrı: 

Borcurı az iirenıle kii· 
elik böliilt>re \'e uzun 
• 
yıllara bağlanmasına Vt~ 

hu sureLlt~ borclulara . 
hiiylik kohn·lıklar 0 Ö"'le-. .. ~ 

ı·ılmesine karşı, hanka 
alucağmln bir kal ltlaha 
sağlamlaşt11 ılma~ı mak

sadh·le, borclara taksillen 
w • 

dirih~cek olanların l>anka 

ser,r.de imza koymuş olan 
horclula rın v~v a kPfilltıri n . •. 

~· a ipotekli ve ipoteksiz 
hiitiin Laşıtsız malları, 
kaldırılmış ve kaldırılma 
nıış üriinleri irsen hakkı 
olup lıenfız k•~ndi udma 
gtıçnwmiş malları, kamı

uun çıkış tarihi olan 24 
haziraıı 9~>fl•~ kadar baş
kaları yfi kt•ıulin~ rehi11li 

bu hakkı kazan:ıhilnıt•si 

olan malları, haııka al:a-
cai1111a karsılık olmak :"> • 

üzere rehinli sa~· ılacaktır 

(t) tenekt•ci {l) kalaycı 
( ı) tiifenkci (:n eanıi (2> 
nıtıscil ve yeni güzel bir 

lf'lPfon tlin,ktürii Ni~azi 
vu posla lt->l~rar g•~nel 
direktöriirlfigfi nıülu~nılis 
lt·rindt>ıı Fuallan mi:rek 
kt>p hey.el lstarıhul telefon 
kumpanyasını devralmak 
için istanh ula gelr,ıi.)cwdir 

lleyP.t telefon şirketin 
de işe başlamıştır. Vahan 

için \ıorçlanuın lularmı, 

geıw ayni !°'tıı·t'llt~ yiiztle 
yiiz r.~·1.lası il~ laşılsız 

ipolPk ilt~ sağlanıaları şart l 
ııı· Barıka ~ıynwt takdiri 
içiu formüller koynıuştur .. 

Kefillik v0 borçluluk hükümleri 

Bankaya tloğrudan doğ 

Bu konu E1lraf111daki lıii 
kiimlerle, ) iirt•lkt~ da)'l'e 
lcrini n~ alınç komisyon 
la rı 111 ·il gileyen h ii k ii mit· ı· 
vardır. clt~ okulası vardır. 

ru va horclu ola ıılarla 
• • 

l\f~m borclu olanların du-
• 

Alınç ve ''to.kibat,, işleri: 

Eliza vapuru 
Filistin lrnıulırah Eliı:ı 

vapuru sal.rnhleyin liuıa
nınııza g~lıuiş 900 koyuıı 
alarak iskendflruna git ... 
mislir. . 

Derince vapuru 

o-
Türk bandıralı Şefak dl 

• fe toru dün sabah gaz, benııP ~ 
motonn yağlaranı yüklü oı•r 
limanımıza gelmiştir' Bu gillt 

boşaltma işine başl~ 

horclu veva kefil uır~" 
rıntl:rn öıleı;memesi tıali 11 

de hu kanunla veriluıiŞ 
ola11 ha~ları diiser~k tJa" 
ka alacağı, lopl~ın y•~~i'JI' 
«muacceli ,·r.l>ı etmiş ohır· .. . .,, 
V t~ borcln ile lef ılı 
bit tü il nı~lla rı derhal vtı: 
ra\ a cevrilir ve b<h·ıeterı 

J • ., ıı 

~P80 rnıruaralı kauurıtl 
k l ·ı · ı·-· ıaa~· ~11< ı erme vt rı ıgı 

~- ~ıl"' 
lr.rı ka' betl~dt·r. Un :ıı 

w 111 ıı 
retı~~ «muacct~liyet» a 
alacaklardan vade soutı~~ 

'ıı'~ dan başla~·arnk geÇ ı 
~iinler için yiiztle tıoktı 
iirenı almır . 

recil işleri : r 
lıf 

Knra~hk ve)'3 ,11 
ha11gi bir afal Vt! iisrııtr~~·lı 
hir sebeble hi r kat; ltO ~ 
1H111 lıi r ~ısınma "~~ıe. 
tamunıuıa zıı rağ halle.r•,11 

l 
ı, :ı ,, 

gt~ı·i bırakma HHll\ ~ti' 
önergesi ve hakanlar .,~ 

·ı~ ~ 
roh11aun onaylaması ~ ... 

• 11ır 
rarlaşacak ve gt~rı .. ıJ~ 
kılan böliilerderı de ~~~ıe 
3 ürem alurneakur. tJOŞt)" 
haller olduğu zanıafl 1111 

bP.ler ve sandıklar btl L-, 
Milli savaşta ilçe olan 

arkasına güzel ve hey betli 
loroslara dayayarak hu
kiuıane cukuı· ovaya ve . .. 
akdenize hakarı, koyu 
ytışil zemin fızerinP do. 

cı m~murların işlerine 

n i ha v t~ t ve r i h• c ek l i r. B a -
~anl~k bnmlan sonra ~os-
yetenin A vrupaya gitmiş 
olan iş yarla rmın dörı liş -
leı·inde satın alım işini 
• 
te~bit edecp,k tir. 

rumlarmda hic bir fark 
" 

yoktur. Asıl borcun, ke-

fillerin katılması olmaksı
ıw bu kanuhdan ünce 

Böliilenmiş alacakların 

taksitleri vak ti gelince 
hiç geri bırakılmadan 
alınacaktır . Böliilerin 

J·re" 
u·ıun boylu genel 

1 
Ji'' 

törlüğe hildirecekleft 
- Sonu var- ,. 

(UtJJ~> 
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Ulusal Savğa Bisi~let Yanş 
Hazırhk Proğrımı 

·~-· .... 
ı - 30 Ağustos Utku 

bayramı şer·effue ( Ulusal 
sa,ğa yarışı) adile ~ürwş 
kullibii tararrndara biı· l.Ji
siklel yaı·ışı lt1rlİJl edilmiş
tir '! 

Bu yanşı l>aşaranlar : 
tti r bii y ii k ~ii nrş 1 kupa -
siyle lwşi giimüş ve luışi 
borut madalya ıle öden
leueceklerdfr. (.llükafat) 

Şöyleki : 
Birinci g~lt·m~ Gün~ş 

kupusı, ve bir numarala 
Günf)ş madalya, ve lıeŞİ!ı
çiye kadar (BPşirıci içerd ... ) 
kazanç sırası numaralarıle 
t(Ümiiş ve allıncuJan orıu n 
(~uyu kaclaı· (onuncu icP.r
tiP) \' İn~ kaıarıc Sll';•SI 

"' . 
ııuruaralarivlı~ horuz ma -
dalyalar v~·rileceklir • 

2 - BölgelerdPn gelPCPk 
Lisiklel Mnel'ltH· tıksersiz
'•~riııi yapmak üzere 20 

Ağustos lslaubulda bulu
nacaklardır . DisiklP.L bi
ı1~rleri11 iki P.~ hile kadar 
Y~lacakları , ... rleri hazır

lanmış oldugu gibi deuıir 
YollarJ ile deniz yolları 
\'~ vapurculuk şirkt>Li va
l)nrlar111da teuzilath hilet
lerlt~ gtııileri temin ediJe .. 
Cektir • 

3 - Yarışa girf'cekler 
18 yaşından aşağı olmıya

eaktır. Niifus tezkereleri 
Yazılma sırasmda ~·arış 

diizemi komis~·onuna gös . 
lerilecek tir. Yazılmalar 15 

ağustos günü sona ere -
Cektir • 

4 - il hmg .. Jerinden ya 
"1şa ğ;recek bisiklet biner 
ler 10 ağustos Q:i5 giinü
~ kadar taksimde sıra 
8'•rvil~rtl~ 20 ırnmara gü,. 

Halkevi kütüpanesine Mersin 
yeni gelen kitaplar 

Kitap ve Okuma Meraklılarına Piyasası ................ 
K.G. - Dünden Artan -

llalke vini11 k iitiipa rwsi 
Paıuuk~kspr~~ 

gece ve giiıac.Jiiz her vakıt 

k K
. iane 

açı lır. ılap ve okuma 
ki 1 . f'kl . 1 Kapu malı mera ı tırı ıslrf ı · .. ,.ı ıer 

.. 1.. 1. • 
1 

l. I Kozacı parlaJ!ı 
lur 11 l\llap arı uuı·at a bu ....... 
la bilirler . iane Çllı(lllı 

23 -· .lletodika \' P.di • 
24 - lluallim ve meslek Susam 

ahlakı Fasul)'a 
25 -- Ya r·mk i nıeklehe Nolıut 

doğru 
\ 1 

WP.rdm~~ 
26 - : L a tzııı • . 
2 El l . .

1
..... . Kus ~· enaı 

7- ~• e H ye111 ıgımız • · 
28 - Birvarnus bir \'Ok- Kum darı 

muş ~ " Çeltik 
~9 - CP.uğiıtıau Acı ÇP.iı. irtlP" içi 

30- Oir zabilin on beş Toz şekPr 
gfiuü (~alı v~ 

31 - Ct•laleddiu lıar - Ni~adır 

z~nışah 

32 - lhıjouun çocukları 
33--KimJa 
34 - Fizik aletleri r .. h • 

beri 
35 Fiıi k ılPl'S IHllUll .. 

ntılHri 
36 - lspiııoza 
37-.llela fizik 
38-lnkilap ötgiiuçleri 
39-Yıllann dili 
40 - .\1uha,·ere 

Ça~· 
Ke1me Şek r 
Sandıkla 

)) » fiCllf• hi 

)) " ,> çu v:ılı 

Kalay 
Bahar 
Arpa .\ rnttlol 

,, )'P-rli 
Pirine . 
Ça vtlar 
Buğday Yerli 

41 - Nebl.llal darsi 
42 - Tarilı ulaıuh Limon LO'lll 

K. 
50 
50 
45 
44 

'l -
1 

l l 

7 
4 
7 

3 
7 

s. 

75 
50 

75 
s 

7 

50 

37 ,5o 

29 
97 ,f> 

16 

ı 9(~ 

7b 

15 
15,75 

3 
3-32,5 

75 
43 - Burhı Sabuusafi zeyti11 Y. 25 
44 - Aşar ~oyğuııcuları » ikirwi 23 
45 - A rweler aras1nda Mısır ti arı 3 50 
46 - Viklor lliigo Kara büher 85-86 
47 - Madam giiri İnce Kep~k J 50 
-'8 - Üstii var mil Kahn » ı 
49 Darven incir 'Otl~n ı 
50 - y rni mektep nedir y 1 r ~, k v u a vu uro a. 2 87 5 
51 - Yeui mekt~p ders ' 

v:ısılalarrndan k n m ,, Ana dol 3· 12,5 

52 - Faal mektebin tal -· 
hikatı Borsa T ıl;affın 

~3 - Faaliyet temrinleri 
54 • Cocuklarda zeka lstanbul 

ölciileri • 
55 - Vanderson Tiirk tallnmı 930 

56 - Posla lozi isl~rlin ~23 - ·-50 
ıa .. ş kuliihii haşk.uılığına ______ , ___ ...__ 
baş vurmalıdır. Baş vur- - s-ır llt1ndrği )'Olule Eılir- Dolar 79 - 65 

llıa k nPk ;ıpı - • Topkapı, flor-
l me llıplaı·ırıa kart pos yatlH" . 
fı&I hüyükliiğiiııdr. ikişP-r ti • Auk:ıra, lsL:}nbul· 
Ohığraftla iliştirıu~lidir. lzıuir, Bursa, Balıkrsir, 
~, 5 - Yarış uzurılu kilyos Eıliı·ıır, KocJt~li, Tekirdağ 
n ııu )'aylasırulaıı haşlar Klf'klart•li, EsKişdıir, Kon-
orya k u 111 va vlasında bitP-r u3 \ 1 a 1.1..ıı • 'r l • • ." , ~ t an , ,fl{'Or.s111, ra •. 

Yarış yolu : Kilyos - zon, Samsun. Zoıığul<lak 
llij .. k 
l Yu dere - Hr.cıosman- illt· ri nıınta ka federasyon -

~·~· ·~· - Mecidiye köyii - !~rrn:ı \' t~ muharız gliciine 
llrıyet al>idesi - Kağıtha- bağlı hulunan bisiklet bi-

~;- .. Siinnel köprüsii - rıerleriu ulusal savğa ya· 

1 
•lalıtarağ. ı köpriisii - Ra · rışma girmrlrri rica eclil

lariye - Eyüp - Deflt-rdar uıişıir . 

Frank 12 - 03 

Liret l O 19 7 5 

Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Tiir~iye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 
Allı aylık 600 looo 

Üç aylık 300 5oo 

Bir aylık loo yoktur 

Glbıil ıeçmiı 1.ayalar IQ_, Kt 

1 l A H 
Mersin Jandarma Okulası Kuman~anhğmdan · 
YeııiılP11 yapılacak St'rıd i ~ nı11ı.. :ı velP 11irı kal'i şe 

ldltle aklına kadar grçN~t~k ıamarı içinde ~lt~rsin .lan
darmJ Okulunun ihlivucı olau \' İrmi ahı l> i ıı hes yiiz .., . . .... 

elli kilo Ekmek pazarlık surt•tilr vı~ gündelik ihliy .ıç 
nisbelirıde alınacak ve pazarlık 25 - 7 - 935 • giiııltHllH · 
ciııe rastlayan Perş~nıh~ glirıü saat on döl'lle Ok ul 
binasırula yapılacaktır. V r.rnu• y•~ i~tP.k I i olanları ıı ) o· 
karıda gfroıilt!f'il.-.n giiıul~ Okul lıi na . ında toplapac.ık 
Salm Alma komi~yonuna gdıud"ri vt• p·rl ·ıı·lık !'!onun
da iiç yüz ~· irıui liralık kal'ı lt! ruiııal ak<;..asının v·~ ~ ı 
hauk'ı nu~ktubunun veriluaP.~İ ~ :ırl oltluğu ilan olunur. 

. Gündelik makarna ve şehriye 
Şaşati Biraderler ınallarnasıru taşıyan .\lal\ :Hua ve 

Şrhriyelcri her yerde arayımı . 
ller giiu taze olarak çıkarılıu ~ıkta ıllr . 

Şaşati Biraderler makarna fabrikası - Mersin 
1-4 

),i' Jii lf.fl' - . . .. . .. 

~da 
Banyodan Sonra 

Yorğunluğunuzu Nefis 
AN~A~A 

BiRASI 
içerek dindiriniz 

Şehrimize eyi bir kazancı ve demir 
işleri ustası geldi 

Uzun zamaudanl>eri .\tlana'tla ~ağlam ve nwtin 
i~lerile kendisini biitiin fo hrik a, t•rHI i'asl rid miieS~PS t~ . 

lt're ve çifcilere lamlmı~ olan Uahrİ)'e Kazan PvindPn 
yetişme kaıancı Hacı usta bu clPfa ŞPhrimize gelmiş 
ve Sili(ke caıldesirule bih·iik hamam \' akınıııda acdıl11 . . . 
yerde işe başlamıştır . 

Kendisi ve oğulları ı.~r sımf Buhar Kazauları iilii 
Sabun, Hamam kazauları, Fahrika btıcaları, Demir 
iskele işleri, Demir çatı, Bı•nıir kapu ve parmaklı~ , 

Oksijen kaynak i~leri ya prn:ı kıla v~ gP-lenlt~ri sağla u 
ve temiz i~leri ilt~ memnuu t'lm~kleılir . Bu gibi i ~I 

olupda zorluğa uğra yanlara n n hu ra ~· a müracaatları 

• 

4 . 5 

Nefis Kebap 
YEMEK. İSTER.MİS!NİZ 

' Kıbns çarşısında ve balın karşısında Numune ke-
bapcısı usta Ahmedin ~ükk~uıda eyi koyun etinden 
hamurlu J!ıılep usulu, et suyu ile "oğurtlu, Tomates 
ve batlıcanlı kıymalı ve şişli I<ebnplar yapılmaktadır. 

Sayın miişh~rilt·rimiz hu KHhaı•lardan hir 
iki defa \•ediklerincl•~ s<>zlerimi1.in tlot;ruhı -

J ~ 

ğunu göreceklerdir . 

lsl~11ildiği Laklirde evlere Kd . .ap o(hHIPrilir 

Şifelerıle temiz sular bulunclurulur. 
Salata, Cacık, Ayran ve sair isteyicilerio emrine 

daima tiazırdır . 1-15 ·>-.-•> . 
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IR:MA~A !JK~~TASI 1 çifte han Kaphcası Açlldı ~ 
l@ !f.. 

Yemeklerinin nefaseti, mevkiinin gü7.elliği, ha- ~ Eğer Romatizma, Sıyatik, kara ciğer, Böbrek kumları, 
vasmın temizliği ile tanınmış Tarsusun en eyi lokan- ~ l J ·ı · • k •t d 
talanodandır. Lokantaya son model bir Radyo getiri- ~ mesane taş arı ağrı arı e muztartpsenız Va l geçme en 
lerek ·muzik ihtiyacı dn temin cdilmişdir . ~ Çifte han kaplıcasına koşunuz . 1 

Tarsusa(geleııle,. hııraıl:ı çi çı·klı• r :ırasııııl:ı l@ Bir cok deri hastalıklarına, muannit ekzemanlara şifa verir. ~ 
ve akar su kPııarıııda lwııı 1•'1114'klel'iııi 14'1' [@~IF"TE HAN KAPLICASINA~ 

le r ve lıeıı'41e asıı ılc l•i r ı ak; ı geçı r 111 iş ol .u rl :ı r ai Y ~ 
5 10 

~ Setliye ile gelen hir çok kiitiiriiıııler yiiriiyı~ rek ıliiıııııiişlıırtlir. Her ııc il 
, _________________ , ~ kadar ~.''"'.:m• kahili izalı değilse de seılt'lerce gel'.: ~lııı~au.~ ba·1.1 k:ıılıııların ii 
[iiiimJjjJ~~~;se==:3E=:aE'"=-=.s~~~~~~~ R 15·20 gıııılıık lıaıı~·oılaıı sonra lıtimılı: kalılıklan gorıılıııııştıır . ~ 

Remington Yazı MaKineleri ~ 

[ı 
fı 
nı 
~ 

Gramofon ve plaklarda büyük (TI 
tenzilat ve her nevi kol, cep saatları. ~ll 

Acentesi Vilyam H. Rıkards - ~/ersin 

l~ADIM~rı 
1 Türk Siğorta Anoni~ Şirketi 1 

~ Çifte Han Kaphcasının f1 
~ Radyo aktifidesi dünyada mevcut bütün kaplıcalardan 
l@ daha yüksektir . 

~ i 1: 1\fL_AıPC.ICASINDP:i il 
~ OlPll' lıir 11ıulh . ılı iltl vt• P.clıl ı ııi~. 01 ı-I tL ı lıilirnlt~ yt•111P.k hişirnu~k IUP.l!t~- ~ 
~ ılilıııişıir. ı 
~ , E~bJhı i,;tira~ıal uıiikoıııınıelılir.Lokaıııa~ı, Furı~ıııı, llakkaliyesi, Gazinosu İiJ. 
~ Kasabı, Berberı vardır . ~ 
({@ FİA TLAR :MUTEDİLDİR . ~ 
~ Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilatlırlır . ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
·~=======~ 

Mersin Gümrük Civarındadır 1 ~ Piya nğosu 
ifl ~ · ı..,ı· rtt~ \İ Eczavi . 

Lıhhı~'P, Yerli ve A \' 
nı p:ı ıuiistaln.t·ı·:ııa hu
lı111ur 

~, Pek cok kişilerin yüzünü 
ı ır , 
il ~" güldürmüştür • rıl C?. Yanğin ve Nakliyat sığortalarıruzı ,~~ 

İtimadı milli şirketine yaptırınız . ~ 
Mersin vt~ llavali .\centeligi ~ • 

Ömer Vasfi ~· 

ın On Dokuzuncu Tertip Dördüncü Keıide W 

• I ıı Ağustos 930 tarihindedir. ~ 
B ü y ü k i k r a n1 i y e lli 

1 
Giimrlik caddt>~İ No. 151 ( Yurttaş! 

24-30 " ' 

~~\~ ···~~~~ Ülkeni korumak isti-

ESANS-LOSYON yorsan Tayyare Cerni- j 
yetine aza ol. 

:rn,ooo Liradır . ~ 

KOLONYA 
ıcak T~mmuz gii11lr.rirıizi glizt>I kokular arasın

da bir ilk bahar gibi )'aşatıııak içirı ff'ansa ve İs
\' İçrederı getirdiğim «ESANLA H» dau yapıla11 KO
LO~Y A ve l.OSYONLAROAN alarak kullaumıı . 

Gençlik Kolonyaları 
Bütün Kolonyalardan üstündür . 

Deıaem~ler bunun doğruluğunu gi\sl·~rir . 

Mağazamızda her nevi ESANS 
LOSYON K.OLON YA 

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

Sivri sineklerden korunmak sağlık ödevidir. Bunları öldCirmek için açıklan 

Kilosu 100 kuruşa alacağınız FİLİT 
İLE OLUR.. 

Mersinimizde 
sihhi bir ihtiyacı karŞlliyan bir müessese 

soGUK HAVA DEPOSU 
-----··-----·------ -· .,.._........---· 

SAHiBi - NiGDELi SELiM ŞE!vlSi 
PoUs Müdü1·lür/ü Karşıs·1.nda 

Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı 
mükemmel ve son sistemdir. 

Sıcaklarda gıda ınaddelerinin bozulmaması için : 
Gıda maddeleri yapan ve Satanların ve A.ilelerin 

dikkat nazarlarını çekeriz 
1 

1 
ADRES . Gümrük çivarında içel Tecim evi 

• ve gençlik kolonyası sahibi 

. A· HAMDİ 

Yeni MersiR Basımevi - Mersin 

S1Caktan bozulmasm~an korktuğunuz her şeyinizi depomuza getiriniz. 

~-


