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Habeşistanda Fransız GArliizonları aranıyor 
Güitür kalkınmasına 

doğru .... 
KültUr işlerimiz, şimdiye ka 

dar Uzerinde en çok karar alı
nan fdkat birisi denenmeden 
ötekine geçilen oyalayıcı bir 

· ?urumda yUrUdU geldi. Bundan 
ötUrUde ödevini imkan içinde 
başarmaya uğraşmakla beraber 
llleseıu bir bayındırlık ilerle
Yişi, bir ekonomi hareketi, bir 
lUze dlilenmesi gibi geride 
kalınış bir nlus devriminin 
kuramı itibarile gel'eken kök
lU YllrUyilş mnarifde görUle· 
llledi. 

Buna engel olan bir çok 
Sebeplerin çözgilsünden çıka
CUk sonuç ne olursa olsun top
lanacağı durak killtür siyasası 
tıa yeni baştan şaşmaz bir yol 
Vererek toplu bir yilrüyüşe 
geçmek noktasıdır. 
. Bugnn bile kültür yönetge

sıni şu veya bu yolda yürüten 
kanunun ana çi1.gileri meşruti 
Yet « Maarif umumiye kanunu 
nıuvakkatı» dır. O kanun so
~uk ( mücerret ) bir duygu 
StUne kurulmuş bu gilne ka

darda okulunu hayata mal ede 
tlıerniş ve bir nazariyat çerçe
vesinde boğmuştur. 

Okul açmak, öğretmen bul· 
llıak bir bütce işi olabilir ama 
~lde mevcut okul ve Uğretmen
r ende mUmkün olan hayatiğ 
llYdanın geri bırakılması her 

ieYden önce devlet kuramının 
llrnacı bakımından doğru olu· 
tı"ıaıctı . 
b Sayın Saffet Arıkan kültür 

4akanJığma geçtikten sonra 
b!1karadan gelen duyumlar 
~1Z4e çok bUyUk umutlar u-
atıdırmaktadır. 

~ I<uttur bakanlığı öteki ba-
anlıklardan bir genelge ile 

ŞuııJarı sormuştur : 
i . ~ - Köylerde bakanlıkların 
b~ını kolaylaşdıracak ne gibi 

ı ı · ı gı er gerektir ? 
t. 

2- Öğretmenler nasıl bit· 
uııl)· • 

"' ıle mUcehhez olmalıdır? 
~· 3 - Özel olarak söyliyece
&1t1· 

ız tadbirler varımdır? 
h 4 10 yıl içinde tahsilin 
z~~ k~rtesinden ne kadar me· 

8 1 htiyacınız vardır? 
ede 5 - Mektep açmak icap 
lıdı rse ne gibi yerlerde açılma r. 

kaı~u sorgular bize kültürel 
~ii U ınrnanın ha re ket hazırlığı 
~çtktldUğUnU anlatacak kadar 

ır. 

~i Ounku maarifimizle şimdi 
tns maarifimizin ayırdım nok
~e~nı bulmak milşkilldür • 
~İr r?se nasıl ki kup kuru bir 
~.: bıJ~isiyle beyinler sulan-

f1J11J~... • d 
•ıa· ~ bugünkü manrıf e 

~.ıtriy 
Ue~İI atla uğraşmış hayata 
\)F\t· devlet bUrolnrına a dnm ., . ışr . 
tiı1ct .. 1 rını~tir. n vlet dayrele-

Calışcın küçlik ııı .mrnrlıılt 

~,ransızlar asl{er sevl{ecli)rorlar 
İtalya gazeteJeri Habeş iınparatorunun ingiliz 

parınağiyle kafa tuttuğunu yazıyorlar 

Konseyde konuşmalar çok uza~ılf1!.~Yacak 
-~-

Paris at A.A -Fransız hü
kümeti l,ir İtalyan Habeş sa
vaşında çıkması muhtemel kar 
gaşalıklnrın önünü almak 
için Fransız Somalisiodeki 
garnizonları çoğaltmağa karar 

vermiş lir. . 
Somaliye hava kuvvetlerıde 

yolla nacaktır. 
Roma 31 A·A- Popaladital-

ya Gazetesi İngiltereye şitdetle 
bücüm etmekte ye Habeş im· 
paratorunun bugünkü durum~ -
nun logiltereden aldığı selabı
yetden ileri geldigioi yazmak
tadır 

Curnuditalya ğazetesi de 
Versn ı muahedesile İngiltere 

Fransa Belçikanın kazandıkları 
toprak ve sömürgelere muka
bil İtalyanın eline heman biç 
bir şey geçmemiş olduğunu işa
ret ederek uluslar Sosyetesinin 
bir birlerinden ayrı iki halk ya
ratmayacağını ve ulusları hare
ketsiz bırakmak savaşında bu
lunmayacağını ileri şürmekte
dir" 

Royter Ajansının Cenevre 
Aylarına göre İngiltere bugün 
toplanacak olan konseyde 

uzlaşma konseyinin işi uzatmak 
suretile İtalyan Hnbeş mesele
sinin ileri atılmasına tnrafdar 
bulunmayacaktır· 

iç bal{anlığ1nın göreceğ~i işler 
Tam teşekküllü nahiyeler önenı vori~ecek 

le işleş bakanlığının yrıpdığı ve yapacağı 
' işler hakkında bir rapor hazırlandı 

yor ve hu şekilden halk ve 
hükumet istenildiği gibi istifa
de edemiyvr. 

Atatürk Asyada Bir Avrupa 
Devleti yarattı 

Bütüu Alman basını her Türkün göğsünü 
kabartacak durumda neşriyat yapıyor 

Berlin T. re;. O. Rrşöründen; 
Dost Almafl Matbuatım e.·ı çok ilf[ilerindm dış rilkelerJnin efl öne(ll/t· 

riflde11 biride 7 ürkiye dir. Gerçek gün gl'Çmtzki, Alman gazetelerinde 
Türkiye lıakkmda bir veya bir rok yazıya tesadlif edilmtsi11. Hemen lıtp
si dostca yazılmış oln11 bu razı/ardan bazıları billıossa her Türkün 
göf!sürı/1 h ıklı o!arak kabartaCtık malıiyelle b11/u11maktadırlar. 

Bu yazılarda fiirkireyi dışarda11 görmtk krıbil old11/!uı,da11 buıılar111 

de/teri o 11isbette büyüktür. - Bu a,ada ol'llak üzre 8erli11 de çıkarı 

Dtutsclıes Wollm adında f!ozete 12 I tm'1111z 1935 gü11lemeçli sııyısında 
Türkiye flflı bu güllü ve yarınki önemi it ıliktnda bir makale basnuştır 

Bu yazınıll özünü a~ağıya yazıyoruz ... 

«Asiya da bir Avrupa dev- komşuları arasında iiçüncü de 
leli yaratmak şarkta japonlar· recede devlet hemen yok gibi-
dan başka garpta Türklere dir. Gerek, söz gelimi İran ve 
müyesser olmuştur. Asiya nın Afganistan gibi ülkeler istiklill 
şarkı için japonya ne ise garbı terini Avrupa ya karşı bugiine 
jçin, her gün büyüyen bir kadar ıııuvnffakiyetle koruya 
önemle, Tiirkiye odur, Şu gelmişlerdir. 
farkla ki japonya şarkta Siyam Atatürkiin <lış siyasadaki 
ve Çin gibi üçüncü derecede ıktidar ve görüşli 'I'iirkiye nin 
devletlere karşı hakim bir vaz- ehemmiyetini bir kat daha 
iyet alırken Türkler garpte yükseltmiştir. Atatürk bu su· 
bir «primus inler pares (denk- 1 l ı rı t · 
leri arasında birincilik) ile ret e yanız as rnr ı t e "e tç 
iktifa ediyorlar. siyas.ıda değil aynı za.ııanda dış 

Fakat Türkler bıı sayede siyasndn dahi biiyiik bir dahi 
b 1 olduğunu islıat etmiştir. Şöyle-

dııha eyi bir durumda u uııu-
yorlar. Her şeyden önce dünya ki, şimdi (bile büyük devlet 
dn misli olmayan ve iki kıtayı (düveli ınuazzaınadan) sayılan 
birleşti ren coğrafi vaziyeti ile Türkiye bııgünkii iç \1e dış 
Türkiye Avrupa ve Asiyn nın siyasasının .inkişafile ?elki bir 
hakiki aracısıdır. gün hntta cıhan devletı olncak· 

İç işler bakanlığı tarafından 
geçen dört yılda yapılan ve 
gelecek dört yılda yapılacak 
işler hakkında bir rapor hazır
lanmıştır. Bu raporda müU~i 
taksimat, tam teşekküllil naht· 
yeler nahiye kaza ve ~il~yet 
teşkiUHı hakkında. şu btlgı ve 
izahat verilınektedır : 

TA~l TE~EKKÜLLÜ NA
H[YELEH 1 Hundan başka Tilrkiye nin tır. » 

ıvuna_!l Kralı Gelemiyecek mi? 

MÜLKI TAKSİMAT: 
« İdare. taksimahmız köy

den başlar. Bugün memleketi
mizde pek dağın1k bir hald~ 
yayılmış hattu, üç beş hanelt 
olmak üzere 40 bin köy v~rdır 
Köyden sonra en büy~k ılda~e 
taksimatımız olan nahtye erın 
sayısı dn 637 dir. Bunlar hal
kıı~ ihtiyacını tatmin et~ıel~ten 
ve mahallel'in imar ve ınkışa
fını temin eylemekten çok 

uzaktır. .d . 
Otuz kH"k köyihı ı aresı 

bir nahiye eline verildiği iç~~ 
nnhiyeler nihayet. bi~ teblı~ 
vasıtası olmaktan ılerı geçmı-

]arın pek çoğu sanayi ve ziraat 
mekteplerinden çıkan gen~le~ 
doldurmuştur. Dün kuru bılg~ 
belki bir zaruretdi. Fakat yem 
Tilrkiyenin makinel~şme ~a· 
ğında kuru bilgi bır deger 

olamaz. k 1 1\iillür bakanlığının o u u 
hayata yakl~ştırma. yolunda 
almakta oldugu tedbırler d~~
rimin ve lıaynt şortlarının kok 
lendi rdiği işlerin en üııcmli~i 
dir. Bakanın şahsına olan gu-
veniıniıde tatbikat nlan~ndn 
istenilen verimin nlınacagına 

şiiplıc Lırakmnmaktadır. . ... 
Rıza Altla 

l3akanlık halkın işlerini 

kolaylıkln ve çnbukhıkla gör
meği temin için 928 de Millet 
Meclisine yepyeni bir şekil 

teklif etmişti . 

1 Cumur Başkanı kralcıları bu düşünceden 
vaz geçirmeye uğraşıyor 

Tam teşekküllii nahiyeler 
bundan maksat nahiyeleri köy 
lüııiln işlerini görebilecek bir 
şekle sokmaktı. DüşünUlen şek ı 
le göre her nahiyede bir nahiyn 
nıUdürü, bir kfltip, birer nüfus 
tapu, vergi memuru, bir sulh 
hakimi bulunncaktı. 

Atina 30 A· \ - Cumur Baş 
bakanı Zaymis Cumurluk Par 
tisi önderi kafandarisi kabul 
etıı:iştir. bunlar arasındaki bu 
görüşme Zaymisin rejim mese
lesini kutarmak üzre siyasal 
partiler Başkanlarına tasarladı
ğı görüşmelerin başlnnğıcım 

söyle yor 
Dünde Venizelosun yerine lib-
eral parti Başkanlığına geçen 

Şehir yolları 

Sonnlis Cumur Başkanı tarafm· 
dan kabul edilmiştir. 

Sanıldığına göre Zaymisin 
bütün uğraşmaları Krallığını 

yeniden kurmak düşüncesin
den vaz geçilmesi içindir. 
Başbakan Çnldirisin Cumur

luk Başkanının parti başkan
larını bir konğrasına çağırmak 
projesine karşı gelmediğide 
dikkate değer bir keyfiyettir. 

korunacak 

Köylünilıı yaya olarak na· 
hiye merkezine eıı çok üç saat 
te gidobilnıesi, köy adedinin 
nihayet yirmi beşi geçmemesi 
ve nihayet nüfusunun 10 bin 
olması esasları konmuştur. Güvenlik direktörlüğü bir proje hazır la dı 

- Sonu üçüncü sayfada - Ankaradan bildirildiğine 

Atatürk 
Süvarilerimize imzalı 

birer kol snatı 
verdiler 

göre, gilvenli k genel di rektöı'
. 1 üğil bir yolları korııma projesi 

hazırlamıştır. 

- ::ııı=f=-:::-

A n k n r a 31 A.A - Avrupa
da bir çok arsmlusal binicilik 
miisabalrnlarındn biiyiik ınuvaf 
fnldyetler kazanmış olan snva- ' 
ri subaylarımızdan yüz başı 
Cevat kola, teğmen Snim polat 
knn, EyUb öncü, Cevat gUrkarıa 
ı\ ta tli rk 1 ara f ıııda ıı i nw.ıı lı hin• r 
kol saııtı verilmiştır. 

Kamutayın cf'lllmtlzde td 
toplantısında görüşiH~ı.:E:-ği u
mulan projeye göre şehir ve 
kasaba sınırları içinde seyri 
gefer işleri tanzim olunacak 
ve şehir içinJo ve dışındaki 
yolların bozulmaktan korunma 
sı için tertibat almacaktır. 

Bundan başka seyrisefer kaza-
larının önUne geçmek içiıı ter 
tibat alıııfü•ak nukil vnsıtnları
ııııı Silı·alle ri gelİ Ş VA gidiş 

şa rtlıll·ı t ~s bi t fü li lece k lir. · 

Her çeşit nakil vasıtalarının 
şehirlerde nerelere gidecekleri 
ni bilhassa köylerden gelecek 
uruba ve hayvanların nerelere 
girebileceklere projede ayrı 
ayrı gösteri lınektedi r, 

Projenin önemli esasların· 
dan biriside memleketin işlek 
yo11arınn arsnılusal işaretler 
komıhnası ve yolların korun
ması için her Hlrlü nakil vasıta 
~: kullananlarm teknik ihtiyııc
lnrı gilz önilne alınarak kabıli
yetleriniıı tetkik edilınesidıı 

Projede l>u esaslara nykıı 1 
lı:1r<> k<>t f•ılenleı•t• lrnı şı <t•ıa 
lıtlkiiıııle l'ide vardır. 
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Tekiller Direktörü 
g;i.1mrük tel{itler işleriı1i anlattı 
Teşkilat kanunu çıkınca ğereken yerlerde 

Tatb;kine geçilecek 

Sıtma müca~ele Doktoru 
Çanakkale Baş Dok

torluğuna atandı 

Domates ihracı 

Domateslerimiz için Alman En İyi Pazardu 

Giimriik ve tt• kilh~ r 

hakanlığı yönetged B. 
Adil, kendisile bakanlık 
işleri hakkındu sorular 

soran Ulus ga'tetPsine a
şağıdaki izahları vermiş .. 
ti, .. 

1 - Tek iller •reıwl ~ 

dire~ Lürliiğii nii n yapı L 
makta olan kurağı 936 
yılı <~ylülfmde hilPe~k Vt~ 

bu genel din~ ~ ıilrliik o 
zaman AnkHraya taşına

caktır. 

2 - Kamulaytla ilk 
görüşleri yapılan kamın 

proj~sinin geri 3luıacağı 

ve proje iiıeri11de d~ğişik 

lik yapılacağı hak kında 
orıada dolaşan ha herlt• r 
doğru değildir. Bakanlık 
lJöyle bir şey düşlinmek
tedir. 

~ - A vrupa~·a gi<lf1n 
tetkik direktörii ve mu. 
amelat direktör rnuaviııi 

şimdi Marsilyadadırlar 

Eliidlt•ri11i lıitirdikt~n 

soıı ra .lfo rsi 1 v~ı dan 1 s v ic-
w • 

rPytı , gitkceklertlir· 
Kendileri Tiirkiyeye 

clörıd li k len sorı ra u;ii ın riH~ .. 
ka nuntuıcia mu hak kak 
surellP- bir cltığişiklik ya
pılı•' ası d ii ş ii ı ı Ü l ı \ ı tı k. t t1 d i I'. 
ı\ rıc., k orıla r111 gürgiilt~ı·in 

elen ve hilgileı·iıatlen her 
alarnla faydalanılacağı ta
hıidir. 

(iiimriik ve le~iller ka
ııurılanııda lwr haııgi hir 
et r ~ i ~ i k ) i k ya p ı l m ak d ii -
sürıc ı•si ve karan ,·oktur . ~ 

4 -- lsta11bul 
.. 

gu m-
diğli ntlt· ~ i dt1 ğişikliklerin 

vt•rdikleri sorıoclar hakaıı-• 
lıkça göl öniiııdt~ Lulul
makladır. T(lşldhil karın· 

nuda cıkınca hu sonuc. 
• • 

larm faydalı görülen kı-

sımları tfşkilal kauunu
nun ~· ·~ni katlrosile hir
liklt-', g•~rekt~ra )· erlt~rde 

tatlıik edilt>cektir 
=----~~-=-==================---===-==-~-===---~~--=------= -

Tıbkı Bir Roman gibi 
Hapisten kaçan oğlunu tanımayan baba 

onu tekrar yakalattı 

M1111 Gazetelerinde okuduk 

llelnan cevresinde ver-. ~ 

leşmiş bir çölenıen kahi . 
lesim.itın bir ihtiyarın on 
beş yaşında oğlu 19~3le 

ağır hizmetler Ct~zasına 

ça rplı rı l ılı ışlı r. 

O ~:ırı~ı~lık ara~ında • 
ki nıst• fa rkıııa varmadan 
öliil,.rle birlikle onu da 

dışarıya çıkardılar. işte 
hundan islifaıle tıdtrn lla
SP11t-'yn kaçmanın yolunu 
buldu. 

Hu cor.uk ct•zasını cek- Cöllt~ rde hir cok sık111tılara . . ~ . 
mt>kle iken 19 l 9 ~· ılında katlanartık llicaza gide-
.~ bu Zaabal hapishane- l>ıldi. orada da açlıktan 

r;inde bir ayaklanma ol ülec~kli. Nihayet bir· kt ~ r-

muşlur. Fakat hapishane va ula Su riye~e g~çti. hi-
de askerlerle sarılmış çar- raı para Loplatlıkta11 son-
pışma olmuş, ayaklanan- ra ~lt>kkeye gitti ve bir 
lardan Lir takımı öldüriil- giin gi'llic~ '•lisıra döııdii. 

uıiiştiir. Tabii adını değiştirmiş-
Ahmel Haseneyn a- ti. Yirmi iki yıl sonra 

dmda olan bu suçlu yP-r. oluı yt>di yaşmcla olduğu 
de yatan ölüleri göriinc~ lwlde, ailesini aranwğa 

- - __________ , _ 

Sılnıa miicad.-lt~ Baş 

()o~loru BPılri kiılalıalık 

lerrıan Ca11akkale Sıtma 
• 

mücadele baş doktorluğu-

Bilhassa Mersinden Domates göndermek 
cok mümkündür bu işe önem vermeli , 

Almanyada Türk Ti 
caret odası tarafrndau 
ıwşredilen 20 Temmuz 
935 tarih v~ on beş nu-

na atanrrnştır. Mersinde 
bulunduğu miiddetçe ö 

dt~ vi u i uı u va ff ak i yelle l>a
şa ra n Ooktol'n kutlularıı 

Ş...tıri mi·t Sıtma müca
dele doktorluğuna Bel~di
ve doktoru Havri Tolon . .. 

maralı rapordan «Domat~S» 
ihracı işine dair olan ya
zıyı aşa~ı~a ayı ı t~n yazı

yoruı. 

derilmesi zemaru gf>çmiş 
isede öniimi"ızdeki sene· 
lere şimdiden hazırlanmak 
VP. Alruanyada ba ışle uğ· 
rasan müessese v~ l~cint 

• 
evleril~ şimıliden tanış-

mak ve muıabık kalmak 
çok foy•\ah olur. 

.\)' vekalet edecddir. 

işçi Hastanesi 

Zonguldak, n 1 «.\.A» 
Zongu ld <t k ta işçi l>i r

liği hastahanesirain temel 
atnıa töreni tilin yaptlmış-
lıı·. 

Bul garistanda 
Cumuriyetci Subaylar 

Tekaüt edildi 
Sof ya 3 L « A.A )) 

Bulgar )1 iiksek harp 
d ı va nı Bulgar ordusu uda 

CumuriytltÇi fikirle•· ~· ap

malda taııırı mış olan sek iz 
snhavı ttıkaiidP sevk et. ., 

mislir. • 

Marsilya f aciasm~a 
Suclu olanların sor-.. 

gııcu bitti 

Bt·lgral, 31 «A .A» 
Kral Aleksa ruhrın ö · 

ili 111 liruleıı su el u ola ula rın • 
soı·gucu bitmiştir. Gele-
cek ilk teşrirıde duruşma 
tarı yapılacaktır. 

ihtiyarı inaıuJırmak kabil 
olmada. 

Da ha fenası kendi!ılini n 
dola nclınl ma k •~t•~nil<liği-

ni sanan ihtiyar, polise 
baş vurdu. 

On altı yıl ltiiyiik sı 

~ınlılara katlanıp la kur
tultluğnua SP.vin~n llase
rıeyn babasının lwber 
v~rmesı uzerine yakalan
dı. llakkanda yapıları a 

Bu yazının ŞPlırimiz 

bahederi ile sehıe lrcim-. 
lerini ıl~ili edeceği lal>i-
itlir. · 

~tersin her vert.len ev -.. 
vel Domates lu rfanda ola . 
rak yetiştirir. Buratla ye
tişen Domatesler hr.ıu ol
ğu u, hem de İ) idı r. 

Şelırinıiıderı Alnwn~a

ya Domates göııdt'riluwsi 
,ıaima miimkiintllir. 

Tiirkofisimiıin <le bu 
işe biiyiik ön~nı verree
ğintı, hn yoltla çalışacak 
vfl uğraşacaklara1 her tiir
lii yanhmı yapat~ağına 

inaııcımız vardır. 

Gert~k Donıaltıs ve 
!!~rtık domates sulcası ., . 
ihracı ilimiz içirı iyi uir 
g•·lir ka~ nağı olucaklır. 
Bu sera~ için ştıhrinıiıdeu 
Almanyaya l)onaates ~ön-

Burul;1n önceki rapor

larumzJa Alma11ya )' 8 

domates ihracı işine dahi 
önem vt rilnaesiui tavsiye 
edilmişti. Fakat esefle 
görd iiğümüze güre tacir-
lerimiz bu fırsau.an şim
diye kadar istifade etme· 
mişlr.rdir. llalbuki öteki 
lilkelr.r Almanyaya heniiı 
şimcliJen çok miktarda 
ılomates ihracına başla
nuşlardır. Söz gelimi son 
haftalarclar~ yalnız hir 
Alman firması Bulgarıs

tanda u, Bulgar sınırımla 
teslim şarlile 100 kilosu 
23 - 24 mark fiyatla 20 
vagon domates alnuşLır. 

Domates ihracatı me• 
selesind~ )'apılacak dah:ı 

bir çok işler vardır. Ta ... 
cirlerinıiziu Lıir daha dik
kat bakışlarmı celbeJeriZ· 

Türkiye · Macaristan 
Tecim andlaşması 

uzatıldı 

· İspanyaya yapılacalı 
ithalat 

Ankara, nO <(A.A)> -
Tiirkofis başkanlığın

dan : 
;31 Temnıuz 1935 de 

meriyetten çıkmak iizre 
lıiikum~timiz tarafından 
ft1 shetlilt1 n ı 8 nisan 193-1 
ıarihli Türk - ~lacar li
caı·t · t andlaşmasile « Bu 
<ınlaşnrnnın devamı müd
tletincP. uzatılmış hu1unan 
ı Ağustos 1933 tarihli 

kliring anlaşması bilitn 

Ankara, 30 «A.A» -
Tlirkofis başkanlığmd~fl _.; 

ispanya lıiiktlmeti La-

rafıııdan memleketimiz~ 
yapıları ithalata yeniden 
dlişiik para konresyanın 

tatbikine karar verildiği 
lladritden telgrafl:ı bil ... 
dirilmiştir. 

~ 

-------------------

TOPRAKLARIMIZA ATsŞ 
VE ZEHİR SAÇACAK UÇAJ{" 
LARI KISKIVRAK BAÖLIY/.• 
BİLMEK İÇİN EN AZ 600 

aklına şeylarıea hi,. fikir koyuldu. Onları gene ile . 
raştırnıala r kendisinin 
gt>rçekten Ahm(ll Hase. 
neyn olduğunu meydana 
cık ardı. 

tarihleri olan : l Ttmuuuz 
935 teaı itibarerı bir ay 
müdde\le ~·aui 3 l Ağus
lus 935 e kadar temdit UÇAGIMIZ OLMALIDIR. ., 

sır 
geldi. Heman öliilertlen landa buldu cok ihth1ar. • • 
birini sovdu. Elhist-ısini laınış olan babası oğlunu 
giyindi onu bir tarafa çe- tammadı. Aldatılmakta 

kip saklayarak yerine olduğunu sanıyordu. Ha-
kendisi gf>Çli uzandı, ölii serıeyn çocukliik hatıra-

taldidi yaptı. farım anlatmışsa da gene 
• 

• 
ihtiyar baba, bu derı 

r~kal pek geç çucuğurıu 
lanımış o1'1u. 

edilmişlir. 

Konyada baraj işleri 
Konya, 30 « A.A» -
Yapılması o,,aylanan 

baraj ile ~arı suyun Hey-

şt-hir göliine akıtıfruas•. 
için ıneelemeler yapılo•
tadır. inceleme işleri ilb'~ 
ilt~ larım bakanlığt uıo•80 
ıarafmdan yapılma~tadt'' 

... 
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lc;bakanlığınıngö· Mersin Piyasası 
receği işler .......... . 

- Birinci sayfadan Artan - K. (;. 
~lillP-l nwclisi hu fay - Pa nı u l ~ksprtı~ 

dalı lP~kilatı ~ahul fllli , lantl 
v~~:\l~l lıer Sfrne aldığı Kapu malı 
tahsisatla lam tcştıkkfllü Kozacı parla~ı 
ııut.iyetlerin teşkiline lıuş- iane ci~idi 
ladı . " 1. • 

Ve 928 dmı iLillaren al 
dığı tahsisatla sırasi · 

ı er ı • 
Koza 
Susam 

Fasuh·a 
Nohut 

K. 
50 
50 
46 

S. 

44 bO 
2 
l 
8 

75 
25 

11 ·50. t2 

7 
4 625 

Buğday Y ~rli 3 30 
Limon tozu 75 
Yemeklik ze~tin Y. 32 
Sahuıı Birinci 24 

» ikinci 9•) ..... 
~llsır darı 3 50 
Cirı da r1 2 50 
Kara biih~r 95-90 
İnce. Kepd~ . ı 50 
Kahu » ı 50 

incir ıoJ~nll 

le Ankara'da 30, Erzurum 
da 30 Balıkesircft~ 40, ls
lanbultla 37, Kırllarelinde 

Merdm~~ 
1~, Konyada 44 Malatyada Burcak 

7 5o Yulaf Çukurova. 3 

~o, lam ltısekkiilii nalıhe • 
3 75 
6.7 

,, Anadol 3 
teşkil t~lli : · Kuş yeıu i 

Ancak 931 s~raesirule Kuru tları 
1857 numaralı kunu nla alı· Ç~lli k 

Yapa~ı beyaz 46 
5o ,, Siyah 46 

7 
3 

ııau 50 tam lPşekkiilü na. Acı ç~ldr.t~ı.. ı çı 
hiye teşkili lıakkıudaki Sabun Ayvalık 

36 
24 
96 5 

16 

Tiftik 

Sat.le yağ Uı·Ca 

ZP-ylin danesi 
Flliıreden geçme 
zeyhn yağı 

60 
75-80 
18-:!0 

40 lalısisal 2072 S3)'11J kanunla (\alaVfl 

lecil edHdiğindtın, ııahiye Nişa<lır 
teşkilatına devam edıle - Çay 260 -300 

----. .,__-

Bor.sa T elğraf lan ıue·•ı· . Kesme Şe•er 
U Sandıkta .15 L. 
Yüksek meclisten tah· Toz ş~k.-r çuvalı 

Sisat alrndıkça lam l~şe~- Kalay 
küllli nahiyelerin teşkiline Bahar 
•levam ~dileceklir. Bunun 
için proje lıazırdır . 

Buuların adedi biiliin 
~ilayetler için 1560 lır • 
Hir lam lt>Şekkiillü ııalıi· 

A rpn .\ ırn dol 

,, yerli 
Pirine • 
Çavdar 
Buird;ıy Arıadol 

27 L 55 K 
225 
75 

!I u-, 
2 

15 

-3 
4 

75 
50 

25 

Islan bul 

Türk allunu 

islel'lin 

932 

ti23 - 50 

79-56 

12-03 

Dolar 

Frank 

Liret 9 - 70 - 16 
YP-nin masrafı ( 3000 ) li · :-, 
tadır . - -------------------

Kaza ve nahiye teşkilib : 1 L A N 

Askeri Satm Alma Komisyonu Riyasetin~en : 
Vekalet idart• 1aksima

hut1a görül.-n noksanlık~ 
ların ıslahı lt~tkiklerine de 
\'auı e<livor . Her sene 1 - Alay askerinin bir senelik ihtiyacı olan t>lli bt>Ş 
a. • bin kilo Sığır eli kaıl:ılı zarf usulile .. ksiltme.ve 
uazı nahi'-· ~ler kaza ha-
l " kouuldu . 
İsıe koınılduuu gibi laıu 0 2 -- Eksiltme 4 .\ğustos 9 3 5 saat 1 O datlır . Zarflar 
l•'Şt!kküllii uulııy~ projH· saat dokuza kadar alınaHlir . Dokuzdan sonra 
Si il 1 1 'I '· .. } . e ta ıı uazı mu um altnmaz . 
~nevkileri de rıalıİ)'e haline 3 -- ~Juvakkat leminal b~s \' iİZ yetmiş sekiz liradır. 
OkmaktaJır "' I · d.I r· . ·., k"I 14 k 

9 \
• 

1 
.ı • ı a ınıın ~ ı en ıyal t>lm ı osu · uruşLur. 

31 ı rnuan orıra ye· . . . . 
hitJe d' 1• • • 4 - lsteklıl~rde kanuna ıkamelg~\h Vtlsıkası buluna-

.n ye ı •aza ve yırnıı k 
ı ca tır 1ahiye kurulmuştur. "" · . 

0 
d ·ı~ . . G"I 5 - - ~artnaıuel~r )1ers11ul•~ Kışladadır •. Daha fazla bil-

r u v ı a "e tm rn o - - · ı · k · ı ı j .. .... · k.. : . . . gı e< rnme ısteyen er şarlnanıe en en ogrenebı· 
uy, Bahk~sır vılayeu nın r ·I 

Ağanya, Kırşehiı·irı Ka- 6 1
1
.' ~rı·ı· . ı . t· b ı ı ı•ln 'r k' J .... "' .. f - !';lel\ ı eı muayven zama11 aı ıru a u unma ıdır. qn, e · ır·t agııırn .uure · .. 

t:ı, Zongultlağın Ulus ve 
Ça)·cuma nahivt>lerirıin ka ., 
ıa haline konması hak-
kırıda lıakaulıkça tetkikata 

"''"• ı · ı k ı · · ••llu e( ı uıP. f.et ır . 
Vilayet Teşkilitı : 
Y .-ın iden vila yf'l lf'Şk ili 

\' . 
e ıue,cul vilayt>tlerderı 

l1~zılar· ı nrn lftğvı dah~ zi
~1•de sivasal Vfl ekonomik 
~Caplar; da~·amr, bir hii
l Uıaıet işidir. Rn giin için 
Jôyt '·. . ı .. ~a e uır ıc.(ıp ve uzum 

Yoktur . 

20•23•30•1 

Mersin Ticaret ve Sanayi O~asm~an : 
Sicil No: 864 Sınıfı: üciincli 

• 
~lersinin camişerif mahallt·siude 67 ci sokağında 

7 No.lu evde oturan T. C. tabasından olup Mersinin 
Ca mişt~qf maha ilesinde gii nıriik cadt.lesinde 16 .No.lu 
yer·i ~anııni licaretgah ediıu~rek larihindenueri toptan 
pera kPı . d~ hhalal ihracat, komisyon, siğorla işlerile 
uğraşan BAy Öıuer Vasfinin (Ömer Vasfı) ticaret la · 
kıbııu Noterden lastikli getirmPsi üzerine 20-7 935 la 
rihirHle 864 numaralı sicile licarel kanunun 42 nrnd-
l dPsiıu~ göre kayt ve tescil edildiği bildirilir • 

İ L A N 
Saöhk ve Soysal Yar~ım Oire~törlüğünden · 

Sağlık evlP-rİ lıt• pi~i T a hmin 
fiya1ı 

Ciusi Mt>rsi n Tarsus Silifk• ~ Ki. K. s. 
~la karna too 250 100 450 22 o 
Şehriye 75 50 25 150 22 o 
Sade yağ 350 300 1· o 80) 55 o 
Ze)·lin yagı 350 30 25 405 27 50 

Gaz yağı 350 175 75 600 27 00 

Çay 8 8 3 19 250 00 

Kesnıe şektır looo 600 350 1950 33 00 

Leymun tuzu 1 1 1 3 85 00 

f'iriı•c 1500 600 :iOO 2400 16 50 
• 

Nişasla 30 15 5 50 19 00 

Çekilmiş hız 200 200 100 500 6 oo 
Kuru soğan f.>50 450 200 1300 7 50 

Kuru fasulya 200 200 l50 550 6 00 

Tomatissu)'U 75 75 30 205 21 00 

Kuru iiziim 80 125 50 235 10 00 

Kaysı kurusu 30 o o 30 23 00 

Nohut 100 ıoo 75 275 6 00 

~lercimek 250 150 loo 500 9 00 

Bulğur 200 lso loo 500 8 00 

Patates 500 600 300 1400 8 00 

Sabun 400 300 150 850 23 00 

Pirincunu . 50 1 () 10 70 35 00 

Ekmek 1 cine. 7500 o 2500 10000 7 00 

P~ksimel 5 o 5 10 17 50 

~tersin, Tarsus, Silifk•! Sağlık evlerinin .Yukarıda 
cinsi ve miklar vt~ muhauınH'I• fiyatları yazılı yıllık 
yiyecek gPreklikleri l.8/8/935 Cuma güuii saaldokuz
da ihale edilme~ iizre fc .. f İl Encümenine~ ae1k t~ k -• • 
sillmeye konmuştuı· • 

Tahmin bed~lleri 3 ~~8:1 liı·a 63 kuruş tutan l)IJ )' İ

yeceklerin muvakkat l~miual mık tarı ( J 691) lira 82 
kuruştur . 

fsteklilt~rin SP.raiti ()ğrt~ nıuHk iiıPre fıpr ~iin lct~ I 
• 1( 'U • 

Sağlık Direktörliigıirw vt~ ilıal~ giiııii il Nııcüıueııiue 
baş vurmaları dtı) urulur 1- 5 ı O - 15 

Mersin Ticaret ve Sanayi o~asm~an : 
Sicil No. 874 Sınıfı: iidicii • 
~lersi ui n lla uıillh· \'e m a hallP.Sİ nıle Sıl ifk e Ca ı l. 5 . . 

No.lu evt.le ohıran İngiliz tabasından olup llersiniu 
llamidiyye mahallesinde SilifkB Caıl. 5 No.lu yeri ka -
nuni ticaretgMı edinerek 3o 7-935 larihir1tlenheri top· 
tan, meyva, sebz~, tavuk, ki> uiir ihracı işi işlerile 

uğraşan Bay Nikola C Şav 111 N. C Şav ticarel la
kabını Noterden lastikli getirmesi iizt-rine 30-7·935 
tarihinde 874 numaralı sicile ticaret ~arıuuun 42 mad
<lesine göre kayl ve tescil edildiği lJildirilir, 

1 L l H 

Askeri Satm Alma Komisyonu Riyasetin~en ; 
1 - Alay hayvanlarının bir serwlik ihtiyacı olan sek

sen sttkiz bin kilo arpası açık ek~ıltnıeye konuldu 

2 - Eksiltme 4 Ağustos 935 saat 11 tle Kışlada Sa · 
tın alma komisyonu ııdadır· . 

3 - ~luvakkal teminal iki yiiz olnz bir liradır. Tah 
min edilen fİ)· atda iiç buçuk kuruştur . 

4 -- lsleklilerde kanuni ikaıuetgAh vesikası buluna · 
cakllr . 

5 - Şarlnanıeler Alaydadır. Daha (azla bilgi edinnwk 
isteyenlP-r şarlna melerdPn öğreıwhili rler . 

6 lsh~~ lil~r 2 maddek i zamanda ~ oıui"'yona mli r ı 
c.ıalları il3n olunur. 20•23•30•1 
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SAYFA: 4 YRNI ~ll~RSII~ 1 AGUSTOS ı 935 PERŞE\1 BE 

Tarsus icra Memurluğu dan: 
935/19 llt•ktar 

ı ·~======:• 
SAGLIK. 
ECZANESİ 

No. 'l'al'ilıı f:iıısi .\1. \12 Kiyuwli 
lwlwr 
fıeldarı 

SIN 1H1 
144 Şubat Cami atik 5,97546 llusalla Mersin Gümrük Civann~a~u Sarkan cenulwn rnr·ik aıu ~arhen salıi\ıi sent•l iken 

• 

145 

146 

148 

928 vakfınıhıu 

» 

)) 

» 

la ı·la 

tarla olup 
Jıaf~n lıalıc~ . 

halimle 
'fada 

)) 

)) 

2 ı 7 J i ra 56 K. 
4, 13686 380 lira 73 K. 

8 , 73337 211Lira561\. 

7,S 1406 )) )) )) 

2,75790 )) )) )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Alac:ıklı: Kırşefairtl c~ Orta mek tı•p müdiirii Aclil 
Borclu: Tarsıı~ta Kmıı:ıl Kadri . • 

bay A r·if ve Cema 1 şinrnleu su fıamalı \'e Rız va u iken 
Siilevman \e Abdullah zahit . ı;,l·~r u~vi Ecza~· i 

Ş~l'ka 11 bay Yusuf iken llu ııısu zade vereselt·n gar- 1 11 hhl\'P, y ~rli ve Av-
lwn sn lıaı1ıalı ve tarik lıas şimalen lıay Yakup hu- rupa .. nıüstah1.eralı bu-
c:ığı cenu bP.n su ha malı (ıı ını r 

Şark:.ın su hamalı ve diik~trncı Ahmed ~ :ırhen Kfl- i==========• 
mil paşa veresesi ve bay Hifal vrrı·sesi11de11 Giizeyil • 
oğlu ı\hdulkadir şiuıalen ct~1Hıhe11 tarik . 

Şark:ua Çulha oğlu Yusuf tarlası iken gani .\hmrd 
a;;a uarhen siıualmı bav llilıui vt· ~ozacı ~tustafa ew .., o ~ • 

11uben tarik am . 
Sarkan nehri cari "trlrnn b : ıv S•·l uni şimal,•n Ah ... ~ . 

dullalı zi'lhit c~nubr.n St>lauıi ikt1ıı SPlanıi 

Nöbetçi Eczane 
Bu Akşam 

Sağlık Ec1,anesitlir . 

YEKİ MERSİN 
Yokartda hududu ve rwwfı ya: ılt i<ırln açık artır- malart ld:uııdır . Nüshası 5 kuruştur 

maya konmuş olup şarlıwmt• 3-8-935 tarihinden itibaren 2004 n11marcılı icra iflcis kamımmıın 1 26 rncı 
dairemizde her kc s görebilcce!ii gil>l 2 - 9·-935 tarihi- maddesi dördlincli fıkras111a teufilwrı bu gayri men/mi ıize- Abone~ Türkiye Hariç 
ne müsadlf pazartesi günü sao/ 11 de açık Artırma ile salı-

1 
rinde ipotekli alacaklılar ifo difier bir alcikadaranlfl 1Jı! Şeraiti ( için için 

lacaldu· . artırma bedeli rmılu11111ııeu klymeliulrı yüzde irllfcı Jıakk.t ve Jıususlle fal: '"' mcısarife dair oları id-
1200 

Kr. 
2000 

Kr. 
75 rıl bulmadığı takdirde son urht<uıın tea/ı/uidü. baki dlalarmı illin tarilıinde11 illbarerı yirmi gc1n içinde cvra- Senelik 

kalmak şarllle f 7 - 9 - 935 tarl/ılne müsadif salt f\ı rmisbllelerlle . blldlrmekri 11/\sl lakdirtle Tapu sic/ll11de Allı aylık 600 1000 

gürııi saat 1 ı de dalt·emizde yapdacak. olan arttırmada .rnbli olmadıkça salış bed<'li paylaşmasznclan malınım lw- Üç aylık 300 
500 

gayri merıkııl en çok artırana ibale <!dilecefiinden fallp/,·rln Laca/dan cilıelle alalwclaraf11n işim madde ftkrasuıa güt•e Bir aylık ıoo yoktur 

mulıammen ktymelirıin yüzde 1,5 11/sbl'linde pey okçası Jrnrekcl etmeleri ve daha fa:la malıimal almak isleyenlerin Günü geçmiş sayılar 20 K. 
veya milli bir ba11lw11111 leml11al mekltıbunu hamil bulun- tarsus icra , 'afresine ım1racaalları lldrı olıırwr. -----------: 

~l.l_M_a~ka~m~. ,~nd~a~n~ .. ~~l~~~---, -~-~-~IM~~~--~~~ 
··~··········· ~ ' - • A ~ 

llarıııara aılıılarıL Lgiıl~r} )'l\rlı •şıııek ı~uyeıı ! Veni Mersin Basımevi ! i i T i M A D 1 M 1 L L 1 1 
bahkcı ailelt·r orada 251 o Sil)' ılı kaııuıı ... ~ Lalimalrıa- • mücellit hanesi : ~ Türk Siğorta Anonim Şirketi ~ 
meleri dahilinde ııakil VI' isk~\ıı t~ılilect•ği111lt~n nıeı- : • ~jG ~ 
k , .J ı · k • Eskimiş, par.çalan- • aı Şı"rketı·n Bankası : Su" 1ner Bankdır ~ ·ur aua ara gılnw arzusunıla huJuııarıların istitla ilP. ~ 

Vil:lyP.le müracaat t\' ltıaıt•lt•ri ilaıı olunur. 3 ıo : mıs, forswlt~ kılapla - : v · N hl. ·ğ t l ~ 
rııı~zı i~P ~ a ra nıaz clP-• ~~ . ı anğın ve a ıyat sı or a arınızı ~ 

, __________________ ,, y•· alıııa~· ıııı1 .. lıir~iiıı ~itimadı milli şirketine yaptırınız.· mfi 
T A R S U S •!• sizH lazım olur. Kil:•p -•!• ~ ~lersi11 ve Havali .\cenltılı~i ~ 

IR.ıv.J:AK. LOK.ANT ASI 

Yemeklerinin nefaseti, mevkiinin güzelliği, ha
vasının temizliği ile tanınmış T arsusun en eyi lokan
talarındandır. Lokantaya son model bir Radyo getiri
lerek muzik ihtiyacı dn temin edilmişdir . 

Tar~usai:gt-lerıler hu ı atla çiçr' ~ lt>r arası ııtla 
H~ aka?· su kc11ar111da lıenı H·nuıklt>riui vt·r . . 

ler ve hen;de asude lıir vakıf g• ·çırmiş olurlar 

s ıo 

• , ı ... ~ ~ .. ~· m • l:ıranızı, ı\t~ t~r tH'lll ! 'tı, • ~ Omer Vas,-ı rJi'~ 
•:• mlicelliıhanP.nıize gfü•-: ~ Giimrük caddesi No. t5 ~~ 
: dt~rini1.. • • 26-30 ~ 
! ll.-r ıu·vi kilap ve • ~al•••~---~Eld~ 
: d··flt•rler şık, zarif ıut-.• r.:;wrcJl 
• ıiıı v, ~ııllaııışlı ola - ~~li!fi!li~U~~~l@l@fi!n~~ 
! nık cillcııir. ! ~ BRİTANNTİC ~ 

ı: •••••••••••• : 1 BİSİKLETLERİ ~ 
Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 1 ... , 1 

31 -7-935 Çorşamba günü borsa satişları rnll ~~ 
Malın cinsi Nerenin Mahsulu lıllKT~RI_~, ŞERAiT ~ 

Olduğu -- [ğy 

~ ;~~oı 1<. 2 ; 7 0 •· ~I . \'. ı · 8 -~ fı ___,cl=e~'-"'-n -1 --9--:-~ f> lftl 1 ~ ~· Arpa Yedi 

" " Yulaf 
" ,, ,, 

Nohul .\ lllt·p 

" 
Yerli 

Yular ,, 
" 

,, 
buğtiay ' . 

" ,, 
'\' ulaf ,, 

50000 2 o " " " " ~ 
70 'l'oprak~ale v<ığon il, ~ ~ 15000 2 

lbOOO 2 
100000 4 

1&000 4 
15000 2 

60000 a 
30000 3 
löOOO 3 
15000 2 

93 ll. mağaza il, (ğU .·ı~ ~r~ 
Paqıs fop 3 l gün soıı 1 87 ,5 J l'iill \ .,.. 

62,5 ll. Mağaza il. ~ , ·\ ,.;',/." ~~ 
95 ~ı,. llal'ır ~ __ ;;;. 

M.V. hazu· ~ inailiı, c.•eliğiıult\n y.ıpılı:ıış \'t\ lıiiliiıı ıliiıı· ~ 
•) ı:.. ..,.., 
25 
90 

~I' anhar T, fi~ ..., · yaca tauınmış " BHİT .\NNIC ,, hisikletlerı ~ 

1 il'' inli ~1ersine'th~ gt'ldi . ~J~ \ , Azır ~ · ö ı r (®, Gümrük caddesinde mer Vasfi tecimevi;~;;•tı 1 
• 

'.mJilililmumuilmumumui!DmIW.Jl 
Yeni Mersin Basımevi - Mersin 


