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id~ ıları ız Deniz Musabakalarına Gi • 
Başbakan ismet inönü 

'Bitlise vardı ve Adanalılara çektiği telgrafta 
''A danalılor hava tehlikesini önleınek için bütün 
vatana güzel ornek vereceklerdir .,, dedi. 

ANKARA, 7 (A.A) - Başbakan İsmet İnönii bu gün Bitlis'e 
\'arınıştır. Adana çifçilerinin Tayyareye yardım için ürün satışla
~lldan yüzde üçünü vermek hususunda aldıkları alakadan dolayı 
aşbakan şu telgrafı göndermiştir :J 
. « Havn tehlikesine karşı yurt sever Adanalıların yiiksek il

~ısi.ni takdir edf1rim. Adanalılar hava tehlikesini önlemek için 
~n vatmıa güzel örnek verecekler . » 

Musolini söylevde Bulundu 
İtalyanların Habeşistandan yüksek olduğunu 
f)öyJedi ve eski mağl fi- .- ~ 
biyetin sebebini bildirdi 

I HOMA, 7 (A.A) -Musoli ni 
/abeşistana gitmek üzere bu
Unan siiel bir kıtay1 teftiR e-
derken söylediği bir söyle~de: 

« Sonuna kadar götürece
ğinıiz hir savaşa atıldık demiş 
Ve • 

ltalyıının Ilnbeşistandan 
~k yliksek olduğunu söyliyeıı 
' ıısolini eski mnğtobiyetin 4 
bi . 

tı ltalyana karşı 100 bin Ha-
lleşin hiicumundan olduğunu 
~e o znmanki hükumetin par
b~nıento oynnlarmdaıı başka 
ır Şeyle uğraşınadığında ısrar 

Yunanistan~a Kıralh~ 
'tondilisin Söylevi 
bu,}arlara asaldı 

la A.TiNA, 7 (A.A)- Yunanis
" ~için kıralhğııı tekrar ku
bu Olası liizumuna dair Asbaş-
d akan Kor:dilisin ulusal kurul-
a Söylediği söylevin bütün 

;errııekette duvarlara asılma
ltıa 1 

f u rnmı kurulda karar ve-
llrrıişr 

ı r . 

~~rupadaki suvarileri-
ız lstanbula döndüler 

il iSTANBUL, 7 (A.A) Avm
t:da memleketimizi şerefle 
ımltıs~1 eden suvarilerimiz bu 

tı 18tanbula gelmişlerdir. 
ba1ı~endileri biiyük bir kala-

\ı tarafından karsılanmış es·· • 0 YlevJer veriJınistir . . 
'J' .. ~aıtra Köylüleri 

Ut~? ~r~ulerinin yüzde 
1rn11 verecekler 

13 ':l - ... 

IUle ı\}. RA, 6 (A.A) Bafra köy 
hi .rı tUUin Uriinlerinin yüzde 

"ıııj ıı 
kı. nva Kurnmunn vermevj -.ra 1 • 

t ııştırmışlardır. 

1 

ltalymı Bnşbnknm Musolini 

ederek sözlerine son vermiş
tir . 

(s~i ~acar Muharipleri 

Ha beşe karşı (·ı kacak • 
harbe gönüllü gidecek 

BUDAPEŞTE, 6 (A.A) Eski 
Macar muharipleri bir harp 
çıktığı takdirde İtalyanlarla 

birlikte Habeşlore karşı harp 
etmek için karar vermişlerdir. 

Amerika tebası 

Habeşistanı terkedecek 

ANKA HA, 7 (A.A)Amerika 
Adis Abada ki maslahatgüzarı· 

na tebasının Habeşistandan çıka 
rılmasını bi idi rm iştir. 

Toros Eteklerinde 
Orman Yanıyor 

TARSUSı(Ôzel) Gülek ora
yıııdn diin Uğleyin ormandmı 

hiiyük hir yaııgııı çıkrmstır. 

Ynng n ehemmiyetle devam 
ctmektedi r. 

Söndiirlilmek iizem mik
darı kfifi Jmıdarma. Kanıtın 

Bay (~fol :~ ' miidilrli) vekili 
yangın yerine gitmişlerdir. 

idman Yurdu 
Genclerinin Adanada 

kazandıkları 
Birinciliklur 

Yıllardanberi çukurovada 
nedense yapılmıyan Atletizm 
musabakalan bu yıl Atletizm 
he)'etinin himmetiyle Adana 
stadyomunda binlerce meraklı 
huzurunda yapıldı.Göriilüyorki 
sporun inceliklerine bağlı bir 
çok gençlerimiz varmış ve bun 
Iar şimdiye kadar ihmale uğra 
mışlar. 

Cumartesi günü başlıyan 

atletizm musalıakaları Pazar 
günü akşamı bitirildi.İlk olma
sına rağmen iyi neticeler alındı 

Musabakalnra Adana ku
liipleriyle Mersin idman Yurdu 
iştirak etmiştir. 

İdman Yurdunun kazandığı 
birincilikler: 

100 metre koşuda bırinci 
Hüseyin, 800 metre koşuda bi
rinci irfan, 1500 metre koşu· 
da birinci İrfan. 

Balkan bayrak lrnşusu : 
Birinci Mersindir. 
Koşanlar : llilseyin, Jozef, 

İzzet. irfan. 
Gülle : ikinci Mehmet Ali, 

Disk: birinci rakipsiz olarak 
Cumhuriyet Ali Irnzanınıştır. 

Musabakn tafsilı1tını ve ten 
kidi yarınki sayımızda yaza· 
cağız. 

500,000 Balya 
Pamuk 

Başbakanımız İsmet İnönü
nün Adanadan geçerken çifçi
lerimizle yaptığı konuşmalar 
sırasında lm yıl alınacak pa
muk miktarı hakkındaki söy
levi 50,000 balya olarak ya
zılınıştı. 

Öğrendiğimize göre Başba-~ 
kı.mımız: 

« Memleket pamuk 'müs
tahsillerinden Türkiye pamuk 
sanayii için 500,000 balya pa
muk isterim » 

Demişlerdir . 
Bu suretle yazdığımızı doğ

rulturuz. 

TOPHAKLAHfMlZA ATEŞ 

VE ZEHİR SAÇACAK UÇAK

LAHI KISKIVHAK BAGLIYA

BİLMEK İÇİN EN AZ 500 

UÇAGIMIZ OLMALIDIR. 

Köylüden Nasll buğ ay 
Alınacak? 

Hükumetçe Tarın Bankası
na satın aldırılacak buğdaylar 
hakkında yeniden hazırlanan 

öğrenek Bakanlar Kurulunca 
onaylanmıştır. Bu öğreneğin 

özeti şudur : 
Tarım Bankası yüzde üçten 

fazla çavdarlı ve yüzde üçten 
faz\a yabancı maddeli olmıyan 
buğdnylan 3,80 den; yüzde bir 
den fazla çavdar ve yüzde bir
den fazla yabancı maddeleri 
olmayıp hek:to litresi 78 den 
yukarı bulunan buğdayları4,25 

den satın alır. Tarım Bankası 

gerekirse bu fiyatlarda deği
şildik yapabilir. 

S.ıtııı alınabilme şartları ile 
kalite farkı ve yabancı madde
ler, tstanbnl, izmir, Mersin, 
Samsun gibi yerlerdeki borsa
lamı genel hüküm ve görenek

leri, esasları göz önünde tutu
larak komisyonca saptanır. 

Buğday alım satımı, Tarım 

Bakanlığına bağlı ve Tarım ba
kanının, o bulunmazsa seçe
ceği bir şahsın başkanlığındaki 
silo komisyonu tarafından ya
pılır. Bu komisyon, ahın satım 
hakkındaki bütün hükümleri 
kararlaştırır. Hu komisyon yet
kilerinin kararlaştıracağı buç
lar içinde, başka bir askomis· 
yona devredebilir. 

Buğdaylar borsalarda borsa 
bulunmıyaıı yerlerde pazarlar
da veya tren dnraklarmda doğ 
rudan doğruya köylüden alınır. 

Buğday alım salım merkez
leri sunlardır : . 

Ankara, Polatlı. Eskişehir, 

Kütahya, Afyon, Akşehir, Kon 

yn, Ereğli, Çerildi, Yerköy, Sı
\'as, Şarkışla, ilacı Şefaatıi,De
niı\i, Tekirdağ, Uzunköprii, A
dana, Zile, Balıkesir, Havza, 
Fakılı, Yahşıhan, Çankırı, Bey
likahır, Alpullu, Bozilyiik, Çay, 
Sarayönil. Çumra, Bor, Tarsus, 
Ceyhan, Ilgın, Antalya, Bala
diz, Çardak, Uşak, Bmıdırınn, 

lfornbiğa. Çanakkale, Rabneski 
Lüleburgaz, Çorlu, Bursa, Göl
başı, Çevril, Söke, Dikili, Ka
raman, Küllük, Rayburt, Malat-
ya, Diyarbeki, Urfa, Sarımsak
lı, Çata len, 

Gerekifse bu yerler komis
yonca değiştirilebilir. 

Tarını Bankası isterse, de
mi ryollar yönetgesi kendi de
po, silo ve hangarları banka 
emrine bırakacaktır. 

Banka ayda bir alım satım 
hakkında komisyona hesap 
verir. Banka bu iş için Tarım 
Bakanlığının izniyle gerekliği 
kadar işyar alabilir ve merkez 
de de gerektiği kadar işyar 

kullanabilir . 

Denizcilerimiz" 18,, Ağustosta yapılacak 
Türkiye birinciliklerine iştirak edecek 

ôtedenberi İstanbulda de- ı 
niz federasyonunun tertip etti
ği Türkiye Yüzm~, Kürek, 
Yelken birinciliklerine çukur 

ova mıntakası iştirak ede
mezdi . 

Son yıllarda çukurova ku
lilpleri de bu güzel spora haklı 
rağbeti gösterıniye başlamış 
hatta mıntaka denizcilik heye-
tini seçerek daha esaslı çalış· 

ma yollarını kulüple.re bırak

mıştır. 

Denizcilik heyeti kuliipler 
arasında lazım gelen leş\'iki 

yapmış ve ilk olarak Mersin 
İdman Yurdu çalışmaları ara
sına bir denizcilik iU\ve ede
rek denizcilik kolunu açmıştır. 

Adana kuJiiµleride klirek 
vo yelkene denizsizlik yüzün
dPn <;alışamnımşlnr ise de yU
zücülerini çalıştırmaktadırJar. 

Tiirkiye denizcilik federas
yonumın 'gözünden kaçmıyan 
bu çalışmalar, çukurovada yü-

zücü yelkenci ve kürekcileri
nin de Türkiye birinciliklerine 
iştirakini temin etmiş bulunu
yor. 

Mıntakamız denizcilik heye
ti başkanı Hakkı Denize gelen 
davet üzerine heyet başkanı 

biltun çııkurova kulüplerine 
lfızım gelen yayımı yapmıştır. 

18 Ağustosta İstanbulda ya 
pılacak birinciliklere iştirak 

edecek yi.izücii, kürekci ve yel
kencileri nıiz Hakkı Deniz'ın 
tertip edeceği musabukalarda 
seçilecektir. Bu seçim 1 Ağus
tosa kadar bitmiş olup birinci
liklere iştirak edeceklerin isim
leri denizciJik foderasyonunn 
g<indeı ilmiş olacaktır. 

Mıntalrnmız deniz he) eti 
seçme proğramını tertip etmi -
tir ve yakında musabakulaıa 
başlanacaktır. 

Sporcularımıza şimdid n 
muvaffnkiyetler dileriz. 



SAYFA 2 

Suriy 
Duyumları 

p ırı 

Osmanlı ordusunda j 

çaltşmış Suriyeli zabit ı 

I)aııay1 r sel(Sİ}roııları çeşitli 
b<->1 fın1lere ayrıl(iı 

ler Habeş ordusunamı 
giriyorlar? 1 

1 
-~-

B n r ada soıı giinlerılt• 

22 .\~,,~ıosla :ıcılac;ık . . 
ohu :•r!-'ml us:ıl haıir pa-
rııı ~ ınıı111 ~011 lıazırlıkları 

yapılmak La<lı r. 
Vaf..liu darlığı dola\'1-. . 

ı ı 
1 

· sih~ parwsıı· l\onıitrsi top-
' u~u rH a ıızmet Pluıiş 1 1 anlı la ı· ı 11 ı s ı k 1 aşlı r mı ş t ı r. 

ıft~veran edrn Ş3ywJara 

nazuran eski Ü~ma rılı Or-

Tiiı·kofisiıa Ankara rıH ı r-~ ı:riyeli zabitJe,·i llahPŞ I 
lı ii k t'a nwı.i dolgun maaş- 1 kPzi TiirkcP, Fran~ızca 
larla 01·d11,una ~alışmağa 1 İıı~ilizce ~·e Al111a11ca pa-
~a~ırma~tadır. ! rıayıı· \woşiid t ri ha ~t.ıra-

İnamlacak vr·rlarin si>v 1 ra~ dii11va11111 h:ıtiin lt~
IPdij(iııe lıakılı~;;:ı Suriye. i ciııı vp ;.ruliisıri ıııerlrnz
ve Liihnandnn bir cok 1 lerifH~ d~l!ılnıı~tır • .f""t "i • 

eski zabitl.-r flalwş or- Broşiirl e rclP. 'l'ii rk. 
t!u~una calı~m:..k iiırP. ~ ,_ I iiriirıleri, P.ndiislri izerleri 
crct-ıklPr~iir.~ · lı ıkkında loplu ma lt)nıal. 
. Çekirge kongresi v:irdıı:. Ekı~poza n , .• ~ ıi-

v ı . k k . . varPtcılt~rn kolavlık olmak 
1 ~U lll şar . ' OU"rP.Sllllll •.. • . • • 

t
. . . . ~ . . uzrr. pana vır sa hası ıc11ı-
urırıcı lPşrrn ayı ıcırıde . .. . • • • de sek ız ~ervı~ ku rıılnıus-
Bernlla toplanması onav- l G 1 k f .... 1 - u r. e n ,. · on o r nı :H; \'o n 
haıuuş ve Llihnan hiikt'• -ı l . 1 1.. ·: 1 . . . . tıcı UH' V(' P lı< llSI f'I\ f' 
nıt~tı ılgtlı dt>vlPtler~ hu · mıforuıasyoıı, Lu rizi m, la-
h usu .~ ta da vr.ti yeler gün-
cl~rm i~tir. şııua, ilfın ~aııj, sigorta 

• ve giimriik St•rvisleri tla-
Heyetimiz şehit F ethi ı ima eksiııozarıların islt~I . 

lt> rinn Lahidir. 
ve Sadık abidesine Paua\ ırtla ,:ı,taut aca-

Çelenk koydu cak ulu~al ve yaha;u~ı 
lşh•riui bilirmiş oldn fırıucılal'd.rn lwlPdİ\ •~ vt~ 1 

Suriye - TiirkiyP sınır kazaııç vt>rgilm·i is*leıınıi -
1 komi'"'yoırn Tlirk hr)' • ~ li Y'' Cfl~tiı·. 

Suri~·r. ve Fı·an~ız lwyPtı Pflnay ır(l:ııı mal st>r~P.- 1 

şen~firıe hir şölt>u vtırnıiş- yrrılPr in pa rıa~ ıı· için hu -ı 
tir. llP-yet huradan lıarf•- dırıhıca ki arı hroşlirl•~r, Pl 
ketiıul e ıı HV\'ei Tiirk Şt~- ih\nl a rı hiidik l t·v lıal:ır 1 
lıitlerirıin mezarım VP ilk Vt' gazettdPr, Cü ıı k (risale ı 
Tiirk ŞPlıiılerirıdt•n tay- IPr), dt•rgi Vf' kit aplar 1 
yarl'Cİ F .. ılıi\'eSaılıl ahiılP ıla nı~:ı r<'sıııiııılı•ıı ıııuufıır. : 
. ini ziyaı·Pt f~dPrPk ç~h·nk Paııayırdt•b i elt>klrik ce
kopuuştn r. re ya nmda u isLihlfı k vtH'-

500 kadar muhacir 
geldi 

gi~i alııımı~·cı caklır. 

Pana\lr st~~sivoıılal'I . .. 

şöyl<1 lıüliinılt•re a vrılıuış 
t l l'. 

1 Kültür, maarif ba-
sırı. 

2 - T~rım . 

(A çeşitli tarını 

(B Toprak lirlirıleri 

((; I\ .. lı ı· tı ·"ı .. Yf \'as nwvv•~-. . .. 
IPr veseh~t>ler 

3 - ~laden VP. maclPn 
kUnıiil'lt·ri. 

4 - Erıdiistri. 

<A ağır endiislri 
(B kiiciik eıuliistri 

• 
[C Dokuma endüstri 
(il Yiyt•cPk Pnıliist ri 
(E Kinı)H nııdiLtri 
(F ~Jotür nıakiıu- ve e

lektrik, ışıtnrn ve ısıtma 

•~•Hl üstrisi. 
5 - Gt•nd tasıma. • 
.\) Kara taşımasi 

B) De11iz taşıması 
C> ita va taşıması 

fi - T•·zyinal 
7 . (~ı~yirH ... C'"'k P~ya. 
8 - Liik~ tışya v•~ kn-

yunıculuk. 

9 - Gt·Hrnl hızıııütlPr. 
Ekspozat~la r tarafında rı 

IHllW\' ıı·a l <"'5hir icin !!e-
... il • v 

tirılecPk ("'Ş)'<ı panayır 
sonunda loptan satıluhile
tir. \'t•rli firmalartla lıer 

lİİi'Iİİ ptH'HkPnde satış ya'-
pılu hi l<>Ct' kti r. 

İzmiriu yt~rli ve )a
lwııcı t ütii rı fi f'malarının 
lwpsicie panayırda pav . 
yon kiralanıışlar<lır. YPrli 
eııdiistri pa vyorıları, bu 
~· ıl panayır ıııın haşlıc;• 
lıusosiyP.ti ul<1cah tır. 

lrakıarı şimali Sııriyt>. 

ye w klı takarriir <•df•n 

Na tu ı·ilm·i n ve asu rileri n 
lıicreti başlanıış ve hu 
hafla zarfıuda B•~ruıa;ooo 

2984 hayvan ile 287 Kablumbağa 

muhacir ~nlmistir. Bu .... . 
ya·t mev~imirıde hn mu· 
hacir nakil işinin bituH1 Si 
katidir. 

Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti

yorsan Tayyare Cen1i
yetine aza ol. 

llaziraıı avında .. 
iskHIPSİııdP-ıı ya ha ru•ı i lltırP 
1 O 7 O 7 1 i nı k ı y ili '~ti 11 d f~ 

lıa~· varı vPlıa y v:ı ıı macldelPri 
gituıişLir . 

Bunun icirıdt~ ı 0~4 . 
k o" n n i lt~ l 8 H O k P c i vt~ .. . 
287 tane de ıitrniz kah-
lumbağası vardır. Bun
lar<ları haşka 113 larw de 

av derisi cıknıı~tır Buna . ~ 

karşılık olarak A vnstural. 
yadan 1085 lira dtığPri n. 

de 4dOO kilo ham manda 
tlt>risi ~i rrnişli r. 

lhn \'arıl a nları Ktthlunı . . 
l>:ığlar İskeucl < ·ry~ye 284 
koyun Bt>rıııa ~m·i k:dan . . 
2700 ha~ lıa\'vaıı da • • 

fl .J~ fa~·a giınıiştir. 

Bunların lat1 pisi Mrrsin 
.\tlaııa, 'l arsus ve Silifke 
çevrdPrin<lru toplaıınıış. 

lartlır. 

1 c tictır'Pt ola rtı k ist.a n . 
uul \'e lzıuir limanlaf'ı-

113 da 40170 kilo yapağl 
ile 6000 kilo tiftik vr 

420 kilo tnzln ha rsıı k 

gi ı mişti r. 

Her Gün Beş Kelime 
4-l 

Dıl kılav11zu konıisyo

rı u ırn ı ı gfüıtl fl rtliği 1 isteden 
o \ tı r 1 a r w uz • h c r g ii n l H~ 
StH' k ~~ıiuw ~urıuvoruz . . . 
Lisleılt~ cıkan t\z Tiirkc+~ . . 
krli nwleri n osıııa nlıca lan 
hundan sonı·a ~aıelemizd•~ ._, 

kulla mlmıyacli k. tır. 

ı - ~liiş:ıhed•~ - "<>-:"'I 

rum 
Ta r1.i riie,.·et - ırör·üs ~ . 
örıw kl~r : - Son 

.\lıuanva ~ezisin<leki ~Ü-. ·- ' 
r ii s n w 1 tH' i mı z ha k k ın da • 
hir konft>rarıs varirmisiniz 

2 - Ru me~t>lede griiş

lel'İ ıııiz ayndır. 

2 - ~lt~cuın a -
Örııek : N ici n • 

()r,rgi 

hizıle 

fıkir dprırıltır' İ aı ctkıvor. ;:.., . . 
;~ - ~laz•~nnei st'ı - Ka-

ralı 

firruak : IJü 11 tulu ld u
ğu ııu y azdığımız adamın 

karalı takrnıııula11 olduğu 
·~ 

sapta rı ıııışlır. 
4 .: Muaf - Bağışık 
Mu afi ) '<•l - Bağışıklık 

Ör11ek : Gazele kt\ğı t. 
larınııı !.!\İmrük lJı.ıirı!iiıl\-., ;.., ~ 

lığı kalktı 

5 • Muavf~IH·' - Bakı .. 
Örnek : Evlenecek o-

ltı nla r doktor hakıswdan 
geçerler 

Liste 45 
l . l1uhahir - A)' lar 

Muhabir - Duvmac . . 
Örnekler : Tan gazele . 1 

sinin Londra avları bil-. 
dirivor. Gazı•telt!rin se -. .. 
lıir cluyuıuculan vardır. 

2 - Muka venıet - H,ı-

vanmak da\'nını. .. .. . 
Ül'lıek : 1 Kavı~ııı hu 

.. t 

kadar viiktı ıhn anı~ı ol. . . . 
duğu ıııian ~ii plwliyim. 

2 - () ii ~ nw rı , h li v ii k • • 
bir dayaıııuıl \ harhP.llİ 

f: ııl{aracla 
Herkes Ucabilecek , 

~..--,. 

lıı 
A ı ık a r a l l:' ' ı ı ı < l ı ı · l ık \ l ;.ı k :• ı ı 1 ı :" 
rıda verıi. kunılnıus 01:111 

.. . 
lıava volları "P.ııPI dirl'k' . :"') 

t fi rl ii ;r Ü lı P r ~ t"' sin 11 c ak l;ı · 
:"'! • 

gPziııti yapahilnwsi i~iıt 
inıkfın hazıl'lamı~lıl'. . 

Cı.ı ma rtPsi VP p:ız~r 
giirıle!'İ Atatürk anıtı Ö· 

11iinclen hareket ed~ce~ ~ 
hir olohiis i~teklileri 0Çi

1 

alanına ~<>tiirt>cektir. 

Ucakl~;rla varım sıı:ıılık 
hir gezinti y:.;pıuak içi!l 

öılenecek para iki L>uÇ"~ 
liradır. 

B n l, adar az h i r lı ~ı I'' 
ca~·la güı~I hir fıavn ~P' 
zi•ıtisi va pnıa k frr~Hlll11 

k a ~·ur m:; k iste ıu i \' l'C~' k ıeriıı . 
fH~k fazla olacağım ~:ıııı' 

yoruz. 

Limanıınıza 
Gelen ve giden 

Vapurlar 
l - Belcika handr:l11 

• 
Egypte v~ıpııru ray h1

;· 

~allm ak la ve hu hu hH l :• , 

maktadır 

2 - Y u 11 an Ll a 11dır11 lı 
O,:; i uı i n a "a p n r u h u bu lı :ı l 
)' Ükleııtt}~ ledir. 

3 - Giiıılerderıheri li111
'
111 

da boş lw~ lnvPn K ııd 1' 
() · . ··tir· \'apuru aya~a gıLıuı~ 

/ 

5 - NPmzeıl - ı\tlilY 
.. k (, 1 . •· ır'''' Ol'llC ' : 1~ t'Ct~K J\l 

ta\ SPciıuirıde11 ad~nlı~1' . . . 
ııııı koyacak mısı rııı? 
-- .. de' 

Not: Gazetemize go11 

e' 
rilecek yazılarda bu ke)etı' ,, 
lerin Osmanlıcaları kullanılrı' 
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alkevi kütüphanesi·! Annelere öğüt Mersı·n 1 i l A N 
ile Yeni gelen kitaplar ·~ .--....... · 

Çncu k E-;i f'!.(P-llH~ Kuru- p . ' Tarsus Bele~iye Başkanhğm~an 1 

Halk evi Kütüphan3Sİ nı u (~t!llPI ~ı~ı·krzi )'flllİ 1 ya sa Si Tarsus Şt-hi r volla rı kal el ll'ltHla l'I iciıı vüz lıiudt-ın 
-- Dünden Arlan - doğaıı çocuklarm bir ya- --.-. ... •«•• _ ~ iiı elli hirw kad;ır f>tl kPl t:.şi kapal ı ;,arf. nsulile mü-
flalkevi kiilÜJılıarıesı· ı· k ı ı K k k ı - şına gP. ırıce)' P a' ar rıası .G. ııa ·asaya çı ··ırı mışsflda lalip zuhur eımnliğiuderı ar-

f.;Pee giiıuHiz ac.·ıktıl'. Kilap l 1 1 .... ...... ( t r k ·ı k 
K. s. 

,al\J acagını ogrel•!n .'lu- ,:uuukt!kspres tırrua vr e ·s ı tnıe ·a nurıurıuu 40 uıcı muddesi ıııuci-50 
okuma\ ı arzu t1 dPn arka- ı ...... ) ·· · - 1 l' · ı ·· k · UP t·H·~ ögut un ı rncı ~a· anfl nrıcP. yt•111t en muna m~aya çı~anlmışlır. Teııunuzun 48 
daşlar isl~dik leri (,ilapları / JISllıı bastırmı~lır. Kapu malı 12 irıci Cunıa giinii saat ı 1 de ihale t.•dilcıcek.Lir. Şa • 

HaJke virı dt~ hıılJb i lirler. j Ayrıca-~o.<~uklarm nasJI Kozacı parla~ı name firrıcklcri ile hu hapla malurnal :ılmal\ isliy• ı -
18 - Ht·rıdtıse lu-ıslem•cf>gını ve mamala~ iane ci~idi IP-rirı bdP-<li~·e mliherıd isl iğırw mliracaalhırı Vt' l~ r 'i -

47 

46 
9 

19 -- iş harıkasırıı ıo ~· ılı 1·11un nasıl hazırlucağını ,! ı· · -, 5 nıuneleriı:i ilıalt~dtııı ii<; ::liu evvtıl hdeıli.VP"'" LPslim t -.. • ı er ı a • ._, .ı 

20 ~Iualliıult>r islalis- öürelt!n (Annelere Oi!lit) meleri lüzumu ih\n olıııınr. '.>7 30 -4 g 

... 

r u ..., Susam ı 2 -
ıği . iin 2 iuci sa,·ısuu ela bas. 

21 - Ndwt lf>Şritıi fizİ\'O- Lll'llHŞlli' . 
J Fasul.v:ı 12 

5 lojisi . • ı Vt~ 2 sayılJ öğütleri Nohul 
22-N .. lıal h astalıkları btp,~·tmll·re Kurum parasız ~hH'(~İme~. 
23 -Jeoloji olarak güıulerir . Kuş )' euıı 
24 - Art ıuayu Arıkara'da hulu nan Co. Kum darı 

9-8,5 
7 
3,5o 

25 - Bir zafpr·in yası 
. .. ç 1 'k 

euk Esırgt~nıe kurumu ~ 1
·
1 6 . 50 

· · k ~ Acı cddrtl~" ıcı 36 GeuHI merkPzı has a uhuı- • · • ..... ,., k 26 - Homarı 

27 - ~lavi ~·ı ldır11u 

28-Balrn l aı·ın giinalıı 

29 - ra~ lwlw~ 

11a )'3~ı ilt~ adres hildir- ~ oz ~~ ~r 
nıek ytlt1 r . llalıv~ 

29 
97 ,5 

16 .. 
:-m -- İsli bıl alları cii mim -

t·iyP-te 
31 -Bir iilkii yolu 
32 - Etlt1 hi yPuiliğimiz 

33 - Türk Pdt>hh· alı ., 

34 'fiir~ Pdehi J alı la -1 
tilı i 

35 • Tari Jı 
36 - E kı zamanlar 
37 - Tarih orta zamarılar 
38 Tarih yakın zauıan-

I 39 - Tarih Tiirkiye cöm 
1 tı ,. i y p 1 i . 1 

40 - Biiviik ılt~vı~tler ., 
~ı - .\la lhual almanağı 

42 - Moskova - Honıa 

43 - Klit.ahy3 şr.hri 
44 -Akhaha koleksiyonu 
45 - llo~11s ve kiihür 

~ . 
koleksi vorı u .. 

46 - Eg~ giinii 
47 - 6 Ok koleksiyonu 

48 Ün )) 

49 - Ses ve Akprnar » 

50 • Karınca » ... 
(, -51 - _.ıgır 

52 - Mimar 
53 - Uyamş 
54 - llafw 
55 - Gazinin eserı 

)) 

)) 

)) 

)) 

B i l i T 

1 
_Alay Satın .. Alma Ko~i~yonu Bas Reisli~in~e~ ; 

· Ala yırı dorl a~· lık ılıtıy:.ıcı olan 12 O bın kılo Ek-
2 nwgi kapalt zarf usulile .,ksihnwye konuldu . 
-. Ek ~illmP 15 Temmuz 935 Pazartesi giinü saat 

3 ....._ oııda Kışladad~r . . .. . . . 
~luvakkat lemınat vedı \ ' UZ vırmı lıra ve mu-

4 _ l~anınwn fiy:ıl SP.ki?' •. kuru .. ştur.,. 
Kapalı zarflar 15 reruuıuz 935 saut do~uza ka -

5 
dar :ılım.ıcak bu saallan sonra alınmayacaktır. 

-. l ·teklilt1 rde kanuni ikametgah vesikası buluna -

8 cakıı r , 
...... Fazla hilgilc~r r.tlinnwk ıslH)' eııh~r Kışlada Alay 

S:tıın ,\ima ko--uisyorıurulaki şartnameden öğre~ 
~PlıjJjrJpr . 30•2•4•9 

1 l l H 

Nişaclır 
c .. ,. . . 
Kalay 

Balaar 
\ rpa A uadol 

,, ~'~rli 

Pirine . 
Çavdar 
Keame Şek< r 
Sandıkta 

)) » ~cıw hi 

245 -~50 

l90 

7b 
3-,f>O 
3 
15,5 
~ 50 

» » » çuvalı 

Buğday Y•~rli 3,25 
Limon tozu 75 
SahunsafizeytirıY. 2f> 50 

)) ikinci 23 

~lısır darı 2-35, 

Kara hii her 85-86 
lııcH Kepek J 25 
Kalın » 1 ~5 

incir 
Yulaf Cukuro 

~od~nıı 

2 87 ,5 
3,5 

• 
,, Ana dol 

----·--
Borsa T elğraflan 
~-

/slaııbul 

T ii r k a 11 unu 941 

islt~rı in 

Oolar 

Frank 

t>2 l-50 

79-61 60 

12-0a 

ı Mersin As~eri Satm alma Komisyonu Riyasetinden; j Lir•~' 
-.Ala)ın bir SPuelik ihtiyacı olan 8.J:OO kilo nohut ,.------·----

9-62---37 

~çık Pksihrırnye konul<iu. Eksiltme Kışlada ı 3 
1 

Y ( N 1 M E ft S İ N 
1) r~oıuı 935 Cumarlf'Sİ giiııii saat ~ da \' :lpılacaktır. 1 

'-. ll ııl1auııaıP11 fi al ht•ş kuruş 30 saııti u;,li r. ~lu vak_ Nüshası 5 kuruştur 
3 kaı leıuinal 341iradır . 

....... lstt•klil11r de kaııurıi ikarııPtil ·t lı vrsikası buluna-
'.\ C:tktır. .. 

--~ l~klil ı•rılt•n fazla bilgi öğreıımPk isteyenler alay 
l a tııı alma komiS)'OlllHHiaki şarlııanaelerden öğre-

5 I hP hiliı'lf'r. 
SLPklılN·iu ıuıın\'' ,.,. !'aalla 
nı<JJa ı·ı 1 a zmıtl; r~ 

ko-.,i~~'oncla bulu h-

28 3--5-9 

Abone) Türkiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık loo yoktur 

Gilnü geçmiş sayılar 20 K. -

Alay Satm ' Alma 
l A H 
Komisyoun Riyasetin~en: 

1 - Alu~· m ~ığıı·eli mukav<ılt~siniıı ft·slti clola~·ıı.,ıle 

eski nıukavdedPki miktaradan g?riyt• kaları (sooo) 
kilo sığırP.ti pazarlık surtılile ahırncilklir . \Iu 
hammP.n fiyat on dört huruştnr. Muvakkat leni
nal st~ksen dört lirn dır . 

2 -- Pazarlık 13 Temmuz 935 Cuuıarl •si giiııii salıl 10 
da K ışlacla yapılacaktır . 

4 - Şart11aıırnlP.r satın alnı.ıd t lır. Fazla hilği şurlın -
nwlenlen öğrenilir. İslt~klilt•r hu s rnla }radar K ~-.. ~ ~ 

lada buluıwıaları hhımdıı·. 28 - 30 -4 g 

-------------- - -
Tarsus Tapu memurluğun~an : 
Şehit ~lustafa mahalh•si nde ıar·afları b.ılcı lliisr~in 

vert~sesi hanesi solu yol arkas ı Hahim gül k:ll'ısı IJ.ı

lice hanesi cephesi çıkmaz sol\ak ile mahdut 250 nH l 

re murabbaı haıu~ ~sasen Efğan serbilenin V<'l'e8~ı<' 

rinden oğlu Mehnwd ve ~ızı Zt~ruztrnıin CPtldindım i11 -
likale11 bila sent~ l lasarrnfuıula ikPn 34 sene t-•vv~ı me
yanede ve sureli gtıyr·i r·:~miyt•de Ha.:;ah oğlu Köşkt•r 

Saide ıs alun mukalıilirııl P. ff•rağ PJlediğı \'e şımdi 

ise sent~ lsi1. lapuy~ bağhnmasırıı isL•m<liğind.-rı m 
hane hakkında Lasarruf idJiasıııda hulurıanların Te u
muzuıı 16 rncı Sala gii nü malıalline veyahut tapu ida
resine müraca atları il:'ln olunur . 

i l A N 
Yirmi dikl sene evvrl Aut.alvanın Kösele kövü n-. ~ 

elen babamla beraber İsp ırtaya gittim. Babam beui 
mu vak kal bir zaman için talıı·iral nıiidliriin '~ bırahlı. 

Sonra ~tersine getirildim o giindenheri ana vp, h·ı

baıudan Osnrnn ve İsmail adında olan kardeşlerimd •n 
hiç bir haber alamadım. Pek kiiçük yaşda ayrılmış 

olduğumılan ana ve hauamm a<llarınula hilıniyoru ı• . 

Şimdi llersinde hulunnıakla)'ım. SPlaııik muhaciri·
rinden olan Vl~ Antalva uırı l\üsele ~Ü\'iİne iskan t•di-. •' 

len P.bt!veyuimi bilf~nleriıı ~lersiıı giinırtik memurlu-
ğundan miitı~kaid Ali Hızaya hildirmt•lt~\·irıi insanlık 
adına dilerim . 

' 

llPrsinın ~lesu<liye malıallt'Sinde Glirsiiu 
2-4 

1 arsus parmaklı kahve ittisalinde 

SEYHAN. GAZOZU 
1 malathauesi rulo Giill ii Belıce 

• 
suyu ıulatı . 

Mf.vveli Nefis (1azozlar . .. 
Seyhan tapalaril e kapalı şişede Ayran vp 

KayaıJelen suları daimi surNte ıuiişteril f1 ri

mize hazır hulundnrulur . 
Şar Sineması müsteciri Musbah 



SAYFA:4 

--~-·----

i L A t 
lslahiye Askeri Satın Alma 

komisyo r:u başkanlığından: 
ı --İsl:\hiyt' dağ ala~ ılt• ı,.ıglı kılalttrın ılürl a.vlık 

Eknu~k ihıiyacı l\apalı zarfla IPahhiidc• h:ığlaıı:t<'.J~lır. 

2 - ihale 12 Tt>mnıuı 935 Cumarlı si giırıii s.•al orı 
hPşde islalıiyP Sar111 Alnıa homi..;:oııııııd:t !:ıpıhw,ddır 

~ -TaliplPr şarlnanıf>! i hf·r giiıı ~o ııi~~ ond,ın o 
k•qahilirl(lr • 

• 4 - Muvakkat ırmin:ıL m"kd<ır ı ( 10'2) 1 ra •Ilı 1 ıı-
nışlu ı· . 

5 - - T •~ k 1 i f n w k l u p 1 ar· ı n i 1 ıcı ' r r ıha lı' 
~ual evvele ktldar mal huz nıukahilindı• 
riln.i~ olmalHfır. 

~aaıirıılı ıı l,ir 

1\onıis oıı.ı 't• · 

• 28 30 4 9 

i l A H 

Mersin Askeri Satm Alma Komisyonun~an · 
1--Ala~ın hir seıwlik ihli~•ıt·ı ol.ın 011 hın i~i ~iiz hİ· 

lo kuru fasul)a açık Pksiltrıu ~t· komılcln c·ksılt

uw kışlada 13 hnzira11 935 cunıarlrsi µıiııii saat 
11 eh~ ~·apılacaktır. 

2--~luhamnıen fi~l St>kiz kııru~tur. Mıı,,~kl,:.t (f'IHİ

nal altmış iki liradır. 

3-1 teklilPrd.- karıuni il,:\ 1 ıu·ı~.ılı \t'~İk:hı hulu 
nacak Lır. 

4-Jnteklilerdtrn foıla hilği ögr~lllllf'k 

da ·alın alma komsi~orıu da 

i~lt·) ,. , it· r k ışl:ı -
ş ı rlı a mPIPrtlen 

öğı·e11P bilirlPr. 
5 -1 tPklileı· unıay~ Pli sa:ıll:ı hı~lachı hnluııı ıalıdıı+~ı. 

28 -3 5 9 

Remington Yazı Makine er' 

~ 
Gramofon ve plaklarda büyük •ı 

tenzilat ve her nevi kol, cep saatları. 
A centesi Vilyam H. Rıkards - Mersin 

IJPI' llt~Vİ kitap \'C 

dt•ftt>rlf-lr şık, za ı·if 11w 

~ u 1 ht1 ı ı ~ h ola -

S.A.GLIK 
ECZANESİ 

rı ıersin Güınrü~ Civann~a~u 

tPl' liP\İ E<·za' i 
LI lı hı y P, Y P d İ \' <' \ \ı -

ı·ııp.ı nıiislalııt•r:ılı h11-
l111111r • 

·=======· 
Yurtdaş 

1 

Onpara harcarken 
bile kimin cebi .e git· 
tiğini düşün: 

llilli i~ ti~al \!' 

tasa ıTn f <'f' nıi YPlİ 

l\'o 
120 

935/ l 3'12 
T:ırihi 
T . .sam 

318 

Cıı si llekıar1 Kh UH~Lİ . 
iki oda lıir i4l600 unıunıı 

nıuıhak ild \1. ~12 400 lira 
ahtırı; lıavi haııf' 

S 1 N 1.B 1 

Mt•\1ld1 

Sf·Jıil 
• 

kPf'İ 111 

~1. 

Şarktıu ıaı İh anı g.ırlıt~u ttırzi oğlt1 

llttliL \t~ kavt-de ııanolı iktın ~inıdi L•1 

Lif oğlu Bayezit Vt'f't'~ı>~İ ~imaltm llıçır 
\t~ Karuhil ik+ııı ~imdi lla~im çavu~ vı·
rcıse~i C•iuuht•ıı ıarik lıa~ vr. Kash(:'r v•·~ 

f'f1 Sı~si ilf!ıt1alıdul lıarlf'ııiıı iielf' iki lais~t~ 1 

• 
.\laca~. lı: Ta rsusta Ha his ll usla fa o~l 11 Siil•· rruaıı .. . 
Bon:lu: Panos v.-~ili l\ozaula Sıü..ı 

l'olwnda hududu ııç t'usafı ya:ılı hane açık artır
maya konmuş olup şarlnume ı 0-7-935 larilıinclen i.libat'~fl 
dairemi:dc her kes görebiler.t•{jl gibi 9- 8·-935 tar//W. 
ne 1111is1dif cuma gıinü saat 11 dl• aç1k Artırma ile sol~ 
lacakt11· . artırma bedeli m11lrnmrııeı: klymeliuin yıi:dc. 
75 nl lmlmadt</l takdirde son arlıramn lcah/uidü bafi~ 
kalmak şarliİe 2 6-8-9 3 5 Larllıiuc ımisadif pa:ar/e~ı 
gıimi saal ı ı dt! dairemizde yapllacak o/<1n url/ıf!I~o 
gayri menlrnl en ço'• arltrana ihale cdilecc!finden lafipfcrıtı 
muhammen Juymelinin yci:de 7,5 nisbclinde 1Jey al:f"51

• 

llCt/ll milli bir banlwmn lcmlıwl mcldubunu hamil bııl 1111 
. . . 

mcılcırı la:wıdtr . 
2004 n1111rnralt icra l[Ltis kaıw11uıw11 ı 26 111t

1 

maddesi tWrdıi.ndi. fıkrasuw lc11filwn bu gayri mcn/rnl ıi;C~ 
rinde ipotekli <ılacaklılar ile di!Jer bir al<ilwdaranlll " 
irllfa Jrnkkı salılplerinln bu lwklartm uc hususile fal:. ~'~ 
masarifc dair olan iddlalaruu il<in lcırlhinde11 fllbaft ~i 
yirmi gıin içinde evrakı mıis/Jilclerlle bildirmeleri af,·:ı_ 
takdirde 1'apu sicilinde sabit ol111adıl\ça salış bcclcli pa_!~b'' 
laşmasrndan nwlırıwı kulacaklart cilıelle alakadara1111ı '~
madde /Lkrasuıa güre lwrekcl etmeleri tıe d'a/w fa:la 111

111
, 1 

lıimal almak isleyenlerin larsus icra dairesine ıwiracanl 
ilıitı olımıır. ~ 

. Her Nevi kitap i 
~· 11,~,. nPvi t)ski kit:q• alrnır. \'.t' ~atılır Gaıe-~ 

lilGRi~Bii~jil 
Yeni Mersin Basıınevi - ~lersın 


