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Habeşistan Orduları da Sınırlara Yığlldı 

Giritde gene isyan çıktı 
Anadolu spor ör

gütleri 
-::ın+-ıı:-

Tilrk gençliğine; temiz bir 
ahlak, yilksek bir yurt ve 
devrim aşkı içinde sihhatları 
ve ulusal inanlarını besleyecek 
eğitim vermek parti kurulta
yında uzun konuşmalara konu 
olmuş, programdada geniş yer 
almış işlerden birisidir. 

Devrimi, biltiin erginlik 
Şartlariyle yurdu korumayı en 
Ustun ödev tanıyan ve bu ödev 
uğrunda bütiln varlıklarını 
vermeğe hazır tutan gürbüz 
bir kitle .. si57.Hiğilınüzde genç· 
liğin anlamı budur. Memleke
timizde çalışan spor örgütleri · 
<le hareket hızını bu kaynaktan 
alıyorlar. Hele Anadoluda genç 
liğe işaret veren başka çatılar 
<ılnıadığından şahsiğ girişme· 
lerıe kumlınuş olan lm örgüt 
ler başlı başına 1 Ialke\'leri 
kadar birer varlıktırlar. 

Anadolunun koytu bir ilçe 
1nerkezinde sosyal ve kültürel 
Varlıklar adına ne yapılıyorsa 

hepsinin orada mevcut hiç bir 
Yönden geliri olmayan spor 
~llrdundan taşdığı görülüı· . 
Buralarda beden eğitimini 
amaç tutarak ortaya çıkan 
kurumlar geı~çliğin yüksek 
~aşarım kuvvetlerinide geliş
lıren sayın örgiltlerdir. 

ÔyJe samyoruzki Türkiye· 
<le sporu bir merkeze bağlayan 
l<~rumda bu amacı gUtmekte· 
clır ve Anadolu örgütlerinin 
Pek çoğudu merkezi baş tanı
llııştardır. 

Fakat . . . Yukaridan beri 
Söylemek istediklerimiz bu 
~rakat»a giriş içindi: 

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

Azıyanlar Kandiye hükumet 
dayresini işgal ettiler 

Takviye kıtalariy le bir uçak filosu iki 
torpido hareket etti 

Ankara 5 A.A - Giritde 
Kandiyede kuru üzüm amelesi 
arasındaki karışıklıklar azt 
halini almış ve grevciler hü
kumet dayresini işgal ve boru
ları tahrip etmişlerdir. Beş 

jandarma olmak üzere yirmi 
beş kişi yaralanmıştır. Girit 
süel kamutamnın idaresindeki 
takviye kıtalariyle bir uçak 
filosu Hanyadan hareket etmiş 
tir. 

Bunlardan ayrı olarak Kan 
diyeye iki torpido gönderilmiş 
tir. Girit ilbayı iç bakanlığına 
çektiği telgrafta grevcilerin 
siyasal saiklere uyduklarını 

ve sükunetin iade edilebilece
ğini bildirmiştir. 

Belgrat 5 A.A - Yunan 
baş bakam Çaldaris Yuğuslav
ya kral naibi ve l>aş bakaniyle 
görüştükten sonra bugiin Mo-

ı ııihe gitmiştir. 

Medrese sistemi ezbercilik 
Bu yıl okullardan tamamen kaldırılacak 

Progran1ları inceleyen komisyon bakanın 
karılığında önemli kararlar verdi 

baş 

Ankara (Özel) - Okulların 
okutma programlarını incele
yen komisyon son toplantısını 
bakan Saffet Arıkanın başkan 
lığında yaparak. ötey gün da
ğılmıştır. 

Komisyon eski programlar 
da çok önemli değişi klikler 
yapmış ve bir yıl için deneme 
programı hazırlamıştır. Bu 
yeni programda bilhassa ezber 

rak kabul edilmiştir. Talebeye 
hntırd:ı tutulımıyacak adlar 
üğretilnıiyPcek ve genel bilgi 
vermek yönüne daha çok önem 
verilecektir. Bu amaç güdillerek 
yazılmamış olan kitaplar liste
den çıkarılacak bunların yerine 
şimdilik yenileride basılmaya
cak talebe dersleri öğretmen

lerin notları üzerinden takip 
edeceklerdir. 

ciliği kökünden kaldıracak bir Komisyonda ayrıca sınaç 
metod güdiilmesi pı·ensip ola- şekiJleride görüşUlmüştür. 

habeşistanda ı Başbakanın gezisi 
.. .. . 1 Ankara 5 A.A - Başbakan 

Su~I gosterışler ismet İnönü dün Giresondan 

. Merkez bu spor örgütlerine · 
:
1rndiye kadar ancak yıkık 

yapılıyor 1 Tireboluya gitmiş bazı tetkik~ 
1 terde bulunduktan sonra ak
ı şam tekrar Gi rosuna dönmilş

tü r. llvan1ı çatılarının kapılarına 
~~lıkları tabelaya (T.l.O.i) diye 

Ankara 5 A.A - Malen 
gazetesine göre 1896 d:\ vuku 
bulan Italya - Habeş harbinde 

ı bulunmuş olan Habeş muharip 
leri tarafından Adis Ababadan 

l
.0rt kuru harf armağan etmiş 
ır A · nadoluda sporun bu yönü rk l\Ctdır.Ôteki illeri bir yana 
(~rı8k~rak çukurova bölgesinin 
lld .. CJ) iJe durumunu veya bu 
bö~ bUyUk merkezin çukurova 
l!a gesiJe olan ilgisi ne bakar
ın k Yılda dört genelge yolla
ic ~ktan ileri geçmediğini bir 

Urkuntusu duyarak görürüz. 
<:aı Burada . merkezin çalışıp 
~il~Ştnadığını inceleyecek de· 
biı 1 ~· ~unun için milsbet bir 
cli~~·~ızde yoktur. Yalmz bil
~llk1tnız bir şey varsa merkezin 
~İrı U~ovadaki varlığı, kulüple· 
it>a fırınalarında dört harften 

rettir 

~ Gazeteler vakit vakit ya-
tlar . A il ı ·· b. ~tlt : Vl'Upaıun n u ır 

l\ıi renorü ınemleketi.mize gel
ş İstanbul ve Izmirdeki 

Almanya Yahudi 
leri 

Berlin 5 A.A Alman 
bir grsteriş yapılmıştır. propaganda bakanı verdiği bir 

Ankara 5 A.A - Ual ual diyevde istikbalde Almanlarla 
yakınında vesınır üzerinde 
önemli mikdarda Habeş asker 
leri toplanmaktadır. 

kulüpleri çalıştıracakmış. 
Merlrnz deniz sporlarına 

önem veriyormuş yeni kayık
lar yaptırmış İstanbul İzmir 
kulüplerine göndermiş. 

Merkezin bu yılki bütcesi 
bir ai daha kabartılmış İstan
bul İzmir kulilplerine fazla 
olarak bilmem ne kadar para 
vermiş .. 

Birincilik yarışları başlamış 
birincilik ikincilik İstanbul 
İzmir kulüpleri arasında kal
mış i>teki bölgeler biı· val'lık 

gösterememişler. 

' Yahudilerin evlenmesine mü
saade ediJmiyeceğini söylemiş 
tir . 

Her şeyde olduğu gibi bu 
işinde paraya dayandığını ve 
bir bütce meselesi olduğunu 
biliyoruz ama memleket genç 
liği yalnız İstanbul ve İzmirde 
ki Uç beş"kulüpte toplanmamış 
tır. Hiç olmazsa merkez kanadı 
altına bir iki bölgeyi daha 
almalı parasız, antrenörsüz ye
tişip yırtık formalariyle Türki· 
ye birinciliklerine çağırdığı 
kulilpterede yardım eli uzat
malıdır. 

Rıza Atila 

Avusturya Sınırında 
İtalyanlar manavraya hazırlanıyor 

Manavralarda kara ve hava motorlarını dur
duracak esrar engiz bir ışık kullanılacak 

Ankara 5 A.A - Bu ay ı girec~ktlr. Ordunun teknik servis· 
sonunda beş yiiz bin kişilik leri tarafından incelenecek yenllik 
bir İtalyan ordusunun A vustur arkasında kara ve hava motorlart 

nı derhal durdurabtlel!ek esrar 
ya sınırı üzerinde manavraJaı· 

yapılacağı Soi r gazetesi tara
fından ıazılnışktadır. 

~oma 5 A'A -- Kral :Musolini 
ve genel kurmayı şefi mareşal 

Boğllsin başkanliğı altında yapıla

cak olan manavrulura 500 bin kişi 

engiz bir ışık vardır. Bazı şartlar 

içinde kullanıldığı takdirde bu 

ışığın yönesi hatlarını yok edebi
lecek bir kudrette olduğu söylen 
mektedir. Bu ışık Habeşistanla 

harp başladığı takdirde kullanıla
bilecektir. 

Kolipostal bedelleri için 
Bakanlık illere bir genelge yolladı 

Gelenring'le bağlı bulunduğumuz n1emleket 
lere kolipostal işleri kolaylaşacak 

Ankara - Glearing muka
velesi ile bağlı bulunduğumuz 
memleketlerden gelen kolipos 
tallarm bedelleri, ait oldukları 
memleketin Clearingine sokul
duktan sonra, gerek müşteri
nin müracaat etmemesi ve 
g~rekse malların muayenesin
den sonra, memlekete giremi· 
yecekleri anlaşılması üzerine 
mahrecine iade olunanların 
bedellerinin istirdat ve alilka
darlara reddinde bir çok müş
külfita uğranıldığı ve hatta 
bazı ahvalde Almanyadaki 
paket bedellerinin muhabir 
bankaca kendilerine verilmiye 
rek geriye verilen paketlerin 

paralal'ını ödemedikleri anla· 
şılmıştır. 

Bu halin devamı nlAkadar 
Türk tecimenleriııe zarar ve
receğinden, bu gibi kolipostal 
bedeJJerinin bankaya tevdiin· 
den bir hafta sonra Transfora 
tatil tutulması ve banka tara
fından mürseliileyhe veri len 
hanka makbuzlarının üzerine 
« eşya mahreci ne iade edildiği 
takdirde, bedeli bir hafta için· 
de bankadan istirdat edilmeli
dir. » ibnresipin yazılması 

usulünün konulması Finans 
Bakanlığınca kararlaştırılmış 
ve alakadarlara bildirilmitşir. 

Vergi kan tınları değiştirilecek 
Finans bakanlığında inceleınelere 

devaın ediliyor 

Arazi vergisi yeni toprak kanununa göre 
alınacak bazı vergilerde azalıyor 

Ankara (Ôz~l) - Finans 
Bakaıılığmda vergi kanunların 
da yapılacak değişiklikler 
çevresinde incelemelere devam 
ediliyor. 

·Şimdiye kadar. uzmanların 
verdikleri raporlar göz önünde 
tutularak yapılan incE'lemeler
le, damga, sayım, kazanç arazi, 
ve veraset ve intikal vergileri 
kanunlarında değişiklikler ya
pılması lüzumuna varılmıştır. 
Damga kanununun devlet işle· 
rine ve müracaatlarma, ait 
resimleri azaltılacaK şahsi mü
racaatlara ait resimler çoğal

tılacaktır. VerasPt ve intikalde 
resimler ukrabahğın u1J1klığı 
yakınlığına göre azaltılncak 
arazi vergisi yeni toprak ka
nununa göre değiştirilecektir. 

1 

Genel nüfus 
Sayımı 

20 lkinciteşrin935Pazar 
günü ıneınleketin her 
ta~afında yapılacaktır 

1 Nüfus sayımına esas ol

mak i1ıere Beledi~elerce bü · 
tün binalara numara konulmak 
tadır . 
2- Num•rasız binalarda otu-

ranlar hükumete haber vermeğe 
mecburdurlar. Oturduğu bina 

numarasız olduğu halde ha
ber vermiyenlerle bu numara-

ları bozan ve silen ve kal<lıran 

lar için para cezası vardır. 
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Kültür Bakanlığının 
Bir Yayımı 

Aııkara, - Kiiltlir ua
kanlılu orta ı\uadolu kül
Liir direktörlüklrrinc gön
derdiği bir ya)'ımda öğ
retmerıh~rin bulundukları 

yerlerdeki eski uu~zar ilk 
lrrda araştırmalar yapa
rak r·asthyacakla n Selçuk 
daıuşınıende ve al'lık oğul 
larma aıl kafa taslarırıı 
lstanlıul «ıntrpoloji müze
sine görıderilmrsini bil
dirmiştir. 

Bu çalışmalar Tlirk 
ırkının Brakisefal ırkına 
mensup buluıuluğuuu is 
hal yolunda harcanan 
mesaiyi kolaylaştıracak
tır. 

Sovyet Uçak Muta
hassısları Ankarada 

• \ 11 k a r a , - So v ~· et Hu s 
mİİlf'lw ss ısları larafrndau 
yapılan ara~tırmabr İs 
laıı bu 1 v~ Bu rs c.ıda ~1 elkf.n 

uçuş u rıa el ve ri~li sahalar 
huluııuıadığırıı gösterdi
ğiııden miilelaasstslar ya-
rın Arıkara civarmda ö
ııiimiiztfeki lıafta icinde 

• 
lzıuirtfe araştırmalarıraa 
tlevam rdPceklerclir. 

Aıakarada yapılacak 
modern paraşiiL istasyonu 
ici rı Husva \·a ısnıa rlana n . . . 
2~0 paruşüt, hir paraşiit 

kulesi tPferrüalı, ahı pla-
11ör ve 20 plarıör )'apma
)'a yelt)cPk malzeme on 
lwş ağustosla t~ vvPl gele-

Mera ve çayırlarımız Cf'ktu" 
• • 
ıcın 

' .. 
Kar:.ıcabey IJarası mrr:ı Zile Uretmenlerinin 

ve cavırlarmın diiıeltil - Yardımı · 
urnsi ·için ~lacarista11'm Zile, 5 «A.A » Bu-
yeşil meralar birliği di-

ratla .YHf)Jlan llir Lonlan-rektörii ve Kestey tarım r 
· tula hiitürı Zilt~ iir~Lmerı-

okulu profeşfü·ii Kolbay- leri iiriirılerinin )· frııh~ iki 
rn ağustos ve leşrinevel sini hava kunınıurıa vrr-
aylarında on beşer giin mPği kaı·arlaştırmişlar 
İ\dfl memleketimize gc- ı dır. 
lerek bu ca vır ve meralar 
iizerinde i;ıc~lemeler yap- Diş Dispanseri 
ması lıakkrnda Tarım ba- lslaı hul, 5 <tA.A» -
kanlığmın önerg~sini ha- f)iş doktorları tarafın-

kanlar kurulu onaylanuş- tları çocuklar içiıı bir diş 
tır. dişpansP.ri açılnuştır. 

Tarih öğretmenleri 
Beş koldan çalışacaklar 

T. tarih tetkik cemiyeti öğretmenlere 
birer genelge yolladı 

Türk tarilı tetkik cr.-

ruiyeti Larih öğretmen -

lerine bir Lamim gönde

rerek Türk tarihini ge
ui lelmek için, öğrel,uerı
lerin beş sahada açılma
la rını ve nelic~elerini ce· 
miyete bildirimlerini is. 
lemiştir. hu sahalar şurı
lardır: 

1 

3 - Tiirk tarihini ay-
dınlatacak ar~Li ve Carisi 

1 dillerile yazıla eski kıtap. 
lardan dilimize cevırme-

• 
ler JC1 pma k. 

:\ - Tarılıi telk i k e-
dilrıu·~k istmıilt•u verlerin . 
iizerlerintle çalışmaya eL 
verişli ta rHıi b~Jge ve 
eserler·i ni letk J k etmek. 

ı - - Türk istiklal sa- 5 - Gene lıu yerler _ 
vaşının türlü safhalarma de türlü bakımdan ar<aş-
ail ilgili olanların hatıra - tırmalar yapabilmek için 
larını ve bilgilrri ni top - druenu·lerd~ huhııuua k. 
lamak. Tiirk tarihi tetkik ce-

2 - Ulusal tarih le- miyeti tarafırıdau tesLit 

zimizi kuvvetlendiren ya- t~dileıı bu beş ve önemli 
banet dill~rde çıkmış e madde hiitün tarih Hğ-
serlerd~ıı araşllrma ya- relmeıılerirıe gönderilmiş . 
pılarak tarihimizle ilgili tff' Anket neticesi cemi-
kı~uularrnı dilimize <;~vir-[ 1 y~t tarafırHhtn iracelerıe-
nıek. cektir. 

1 Gözler 1 
Ilık hir yaz e:ıkşamı. .. 

tlt• ııizde rt)ıı~ ler öliiyor ... 
hafıf bir karanlık ince bir 
tül gihi denizin mavilik
lerini örtliyor.. dört ar
kadaş denizde olan bu iç
li akşama çok i'llen lJağ. 

hyız. Sarıki hepimiz bir 
yürek gibiyiz ... 

içimizden birisi hepi
miıin gözlerine derin de
rin bakarak bu icli sii-• 
ktilu bozdu ... 

Yazan : Gölge 1 
Yeşil gözlt~ r gP-ııçlik ifa

df> edPr. Baharsız kış 

giiıılerini tatlı bir renkle 
örter. yalnız v~fasızdırlar. 

Bir kalpı~ yaşantt.1ktan 

sıkılırlar. Ciirıkü hi!irlerki 
~ 

yeşillik her r u laa yak rndı r 
onun için gururlanıyorlar. 
ve kaçıyorlar'. re11kleriude 
hayalleri saklayamazlar. 
O gözler güzel bir bahçe 
gibidir. uğranır, giilü11ür, 
koklaııır. sonra kaCllır •. 

• 
ciirık ii sa rruak istemez-• 
lerdr. 

Ben icııue icli bir koku -

Nüfus Direktörünün 
K ontrolları 

Num~rotaj işleriııı kont
rol icin Ankara ualıh· esi-. . . 
ne bağlı köyleri on beş 
gli ııd e rı beri dolaşmakla 

olan uiifus direktörii uir 
kaç giiııe kadar işltH'ini 
hilirip dönecPktir. Şimdi
ye kadar nalıiye~· f' hağh 

30 köy iiıı yarısından faz
las1111 kontrol Plmiştir. 

Koulrol edilen köyler a
ra~ınıla Kayaş, Kutludii
ği'ırı, GPçik, Aytlıucık, ya ... 
flıı ı cık, Tatlar köyleri bu
lu 11 uı ak t ; ı el ı r. 

- Arkadaşlar lwn çeh -
rt~ iizerinde en çok göz
leri severim •. Onlar hazarı 1 

dutlaklarm fazlalığını gfis
terecek kadar ku vv~lli- j 
dirler .. Sanki konuşuyor- : 

lar .. Bu sessiz fakat sc·sli 

~· u çek; ÇPke • söylenrnğe Cep lügatlerinin ba· 
lwşlaclııu • Ela gözler iki sım işi ilerliyor 
solgun yapr::sk gibi içime Türk dili artlştırma 

seslerı i r. . Onla rm y~~la r· kuru mu ıı un Türkçeden 
konuşmadan daha kuv- l ı örtülüp renlderinin ı~ık osaıaulıcaya vt~ osıuaulıca-
velli mana ifade eden ı , .. . . . I lar gibi, süzülmesini is- tla11 Tiirkç~ye hastırmaı\-
g~zle r. ıçınde b~n Sl)'ah ı ıerim. Çünkii izliraplarile la oltluğ <tCep h'ıgali»niu 
gozlerı kuvvetlı bulurum. k' 1 .. 1. 1 'l ·· ı •·a .~ıı•ı 1·ş·ı ·1 ıil. ı·l~ıuektedir. 

S 
. 
1 

, I san ı t ırı u· er . .. , e goz er u r. , , 

-- • en \J dız.. k' . 1 1, k 1 k ı.··l·· · ı A 1 J 1 rerı · ıer11H e acıyı uzuu ,a · arı ı , utı un ınııuıı -
1>0, 11 ı·~· ı·ıaa(~, tazelı'k v~ren • ı. 

h , - · zaman saklarlar. onun lardau faydalanarak ua-
bahar kokulu yeşil göz. 

için solal'lar. Bu yorguu 
gözl~rden gfıç~n ıuacera-

1 ar lı em f' n ok un n r. sev -- Beııde hepimizin de 
diklerini icli ve kıskanc 

leri severim ... 
·- Sen ... 

mindt~ııhel'i seyirt~de t'de • • 
_ . severler. onun icin fazla 

dovamadıg11uız <lenız renk- .. 
1 

.... 
1 

.. 
1 

• 
1 ... •• 1 : · uzer er uzu uı· er, 

ı goı t•rı severı m .•. 
En son lrnn kalnuşlını ... • , Eıı son kalan arkadaş 
lleyt•canla soru)· orlartlı. ,de.~ıizirı .erıgirıl_eriı~:- dalarak 
~ 1 1 k k . . . sovlrclı. ~hı vı goıl~r dr-.;,on w ıar ·o 11:-\ll ıçımı 

1 

.. . ' 
ı il 1 ~1 .... 1 · 111zırı rrn!!ırııahr. otaş!:.ın 
<ıO(•ınu .......... a gozerı .-. .... "-' 
hepsine tercih ettiğimi süy renk ıneııbaııu az g?r.ur
lediıu... de semanııı renklt~rınıde 

Siyah gözl~ri ~even şn

nıı söyledi ... 
Siyah gfizler karanlık

tan lıirer damladır. g~ce

ltn·in hatıralaranı giilüşli 

ile, iztarabile anlatır .. on
lara gülmeden ziyade iz
tırap yakışır .. 

Göz yaşlan:gecenin içine 
giren ışıklar gibidir ... 
Si~· ah gözler çok duyar .• 
duyuı·ur .. renklerini sol
duruıaı. Grçuıişin halara ... 
larım daima sevdiğine söy
ler.. Onlar sevdiklerini 
karunlıklarınd;~ saklarlar .• 
kaçan sevgililere gölge
lerini işlerler. Ne kadar 
uzaklaşsalar gözlerinde 
siyah gözlerin izle_rini ta
şırlar.. içli bir bakış o 
gözlerde bir siyah gözlii
uiin yaşadığ1111 g'lriir .. 
Yeşil gözlt·wi seven se. 

sine bir bahar neşesi ka. 
tarak söyledi. .. 

icPr. deniz kadar derindir • 
~· unıuşaklır. Fakat onuıı 
gioi korkunçtur vefasızdır. 
islemiyerek seveııler o 
deriuliğe inerler. indi~çe 
renkler dalgalar gibi ku-
caklarla sararlar . 

Hağsalarda sevenler 
mesud olur. 
o gözle~re al\şam esmer
likleriyle gülgeler, karan_ 
lıklar renklt· riııi işler se
veuler mesut olur, 
o göılere ak~am esmer
lıklerile g()lgeler, karan
lıklar r~nklt>riııi işler se
venler işle o za uıan ka
ranlık sulara iniyorlar 
gihi seve seve carılı göz 
lere dalarlar giderler de. 

f'İıılere indikce zevk verir • 
oralar her g~ceni u rii yası 
olur. DöııiiştP. sauki dlin
\1ada hic renk kalmaz her . . 
~P)' mavi olur halla gide-
11in gözleride,,, 

sırıı işirıirı bir an önce 
bitmesirıe çahşmaktadır. 

1...ugallerin her ikisi d~ 
beraber cık uca kLu·. • 

Ltigatlere bütün yur•l-
daşların ala bilmeleri içi11 
25 kuruş gibi çok ucuz 
bir fiyat kooulmuşLur. 
100 hin olarak basılaıı 
h'ıgatlerirı yHmİ)'t'CPği \' ~ 

i hti\·acta ıı az ıreJt-cPği sa, • . b ~ 

rıılnıaktadır. 

Özel yönetgeler 
bütceleri , 

Ötel yüııetgeler bütçt~' 

leriııi i11celenıekte oh·ı• 
komiS)'On her glin öğl~ .. 
dt\ıt soııra ic l.wkaulığırıd~• 

• 
çalışmakladır. Bu konıİS' 
\'Ona ic hakaulıumda" 
J • ~ 

versel \' Öııet 11eler şu bt~ • • • 

direktörleriııdt~n Hilo11 ' 

Kültiir ha kanlığırnlau il~ 
öğralinı şubt~ direkt.r.rıı 
Hicri, Bayırı el ırlı k l>a k" 1.~' 
1 - d •• 1 ı · •· tilr'll ıgın an şose er ( ırel\ 

1 ... w Emin, Tarını bakan ıgı 
tlan ~lehme.t Ali Ta~')' 3 r 

- ı·ı•• v~ sıhhat hakarılıgırıc' 
•ı ~. 

doktor .Hahallin katılı11 ' 
latlır. 

?" 

===========--. ıı• 
Hepinıizi11 gözlerıı 11 

, 

sevdiğimiz gözlerin ı:~··~ 
1 . . 1 ı. ouzt' 
erı lllreyor< u, uu " . it 
ııözler icimizle ıröılerı 111 

" • ' ~ e)' 
le konuşlu. so!ı r lı h et ş ' 
gibi onlartla sustu,, · 
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Türkofisin Günlük Telgraf 
HABERlERf 

·Gümrük muayene 
memurları 

... -...... . 

Aıakara - Güruriikler 
ve lulıisarlur Hakanlığı , 

Mersin 
Piyasası 

lstanbul borsası. 
Giiuıl'iikleı·e bir tamim 
göndererek , bjriuci ve 
ikinci smıf muayene me
ıuurlarrndan olup ta bu
lundtıkları grupa şeflik e 
derı muayene uwıuurları
nm ş~kli lıenüz tesbit edil-

K.G. 
Pamn k~ksprP.~ 
lan~ 

Kapu malı 

Kozacı parla~ı 

iane çiğidi 
\ 'erli • 

5-s 935 de Arpa JfHnlik 
3 kuruş 35 paradan 15 loıı 

buğday serl 4 kuruş 20: 

paradau 4 ~uru~ 25 para
)'a katlar yumuşak 5 ku
ruş 35 paradan 6 kuru~ 

2 paraya kadar malılul 5 
kuruş 3 IJuçuk paradan mtıdiği için. resmi tılbise ~oza 
5 kuruş 25 paraya kadar giyıuediklerinin elbise ş~k 'usanı 
ekslra 16 kuruş Jo pai·a- linin leslıit P-diltıctAğı ıa- Fasulya 
dan 6 kuruş 30 paraya ka- mana ~adar gruplara şef- Nolrnl 

1 lik ederı muayene me- \1ercime~ 
c ar 862 ton frndık i~ tom-

" murlurııım vazife esnasm - Burcak 

K. 
50 
50 

46 

45 

s. 

2-l2,5 
2 
8 50 

11,5 
6,5-7,5 
5 

7 ,5-8,5 
3,75-4 bul 40 kuruşdan teşrini • 

da keudi s1111rJarrna malı . Kuş yerui 6,5-7,5 e vel fop, Tra bzou 20 ı.ou 

42 kuruşdan eyhJI teşri-: sus resıui ellJise giymı·I~- Kum darı 4 50 

rıi evrl Trabzon 10080 kilo rini uıulıafaza etmeleri Çeltik 7 ,5 
alakadarlar·a bildirilmişLir. Acı çddrd .. k ıı~ı 37,5 

42 kuruş 20 ptı radau ey- " 
't' 1 . . ı ı::-abrı·ka ve matban- Sabun Ayvalık 24 1 ı , teşrınıevveı Trabzon r ı " 

l l~ah v~ 97 5 ıooso kilo 43 kuruş<lan, arın kazanç vergisi 
eyhll, ltA~riui evvel fop ------~··•••· Nişa(lır 16 
Trabzon ıooso kilo bakla Aukra - . Fiuans \'e Çay 260-300 

k Keame Şeaıer l f> L 
4 uruş 28 paradan 4 lu- Ekonomi Jlakarılıklara fab- sandıkta • • 

ruş 27 paraya kadar 105 rika ve ıuatbaalarm ka Toz şeker çu vah 27 L.55 K 
ton ramzoJ 150 kuruşdaıı zadç vergisine ait nisbel- KalaJ 225 
180 kuruşa kadar 5520 leriui teshil ~lmiş ve bu Bahar 75 
t;uval, yulaf dökme 3 ku- lıususta iki hakarılıkça Arpa Auatlol 3 25 
ruş 5 paradan ıoo torı tif- hazırlanan cetvel Bakau- ,, yerli 3-92,f> 
tik mal 58 kuruş 20 p~ra- lar Heyetine verilmiştir . Pirinç 15 50 
tlau 6746 kilo işlenmiş 66 • Çavdar -3 

kuruş ıo paradan 5081 ki Nöbetçi Eczane Buğd~.y Anadol 4 50 
lo horsada ıuuanıele gör · ..... ,, BuğdaJ Yerli 3-1<7 ,5 
ruiiştiir . 3 8 ·935 de Ham Bu Akşam Limon lozu 78 
l>ur·ga 20396 kilo tifLik ih- Yemeklik z~ytin Y. 32 

Sağlık Eczanesidir . raç edilmiştir . Sabun Birinci 

5 ·8 935 de Arpa yem- Yeni Mersin matbaası müdürlüğüne » ikirwi 
lik vadeli dökme 3 • ku Şirket feshi ~1ısır darı 
ru~ ıo paradan loo ton Ziya paşa sokağmda Cin dara 
LuğtJay sert 4 kuruş 20 (inan Komisyon evi Melı- Kara biih~r 
f)aradan yumuşak 5 kuruş med Özçtılik ve Urfalı Fuat) f nce Kepek 
35 ı k Kalın » parat an 6 uruş 5 pa- · nam ve unvana altında 

25 
23 

3 
3 

50 

95-90 
l 
1 

50 
50 

lOdenll rHya kadar malılut 5 ku- actı"ımız Sirkeli aşağıda- incir 
ruş 2 1 ·lıı~uk J>aı··1darı 500 k. ~ .1 ~. ·ı. F Yulaf Çukurova. 3-12,5 

&J • u 1 tarı ıten llıuaren es-
lou frndık ic toıuhuJ ey- ,, Arıadol 
ı · lıettiğimizi gazet~nizle ilar1 y b 
fıl Gireson 45 kuruşdaıa apağı eyaz 

1 • etmenizi rflca t-'deriz , 
1 0 lora hakla 4 kuruş 20 ,, Siya• 

6·8 935 
Paradan 50 ton kepek 2 Şüredadan M. Özçelik Urfalı Fuat 
k •u·uş Jo paradan 2 ku-
ruş ı ı uucuk para\'a ka _ tiftik llamhurga 14552 ki Zeytin dan~si 
dar 6 k·· ı , • I 1 yapak Qdesuva ilırac edil- FJlitreden geçme 

Tiftik 
Sade yağ Urfa 

3 -12 ,5 
45 

45 

69 
65-70 

~0-2~ 

35 ·37 ,f) k 475 1 o razıuo 62 . ., • zeytın yağı 
Ur·uş 20 paradan 180 ku- mıştır · __ _._ • ...._._ 

r.uşa kadar 3724 çuval zey İzmir bersası 
lı il \' .... l . . . ı · k l l. 1 l. k 

J :.ıgı )J rıncı \'em 1 34 3 s-935 ( ~ uorsa( a ua . -
kııruşdau 11561 k

0

Üo sabun la 4,75 kuruşdan 93 çuval 
hık 

27 kuruş 20 paradan Iso ton nohut 5 kuruş -

~8 kuruş 20 paraya kadar tlaıı 20 çuval, kunıdarı 
~915 kilo tiflik mal 62 ku- 5,875 kuruşdarı 40 çnual 
ttış . 
't 15 paradan 63 kuı·uş pamuk !ıırinci 47 ikluci 
; l,aı·aya ~adar· :i3024 kilo 46 kuru~cları 39 lJalya ~·a 
ıors~-ı l .. .. k ı 1,. k. l" ~c a muauw e gormuş- pa · 45 ... uruşt an 7960 ı. 

ltı· • 2-g.935 de 5685 kilo lo s:ıtıluıışlır. 

Borsa T elğraflan 
,..... ..... ......__ 

lslanbul 

Tiirk ahuun 932 

621 - 75 

79 - 73 

isterlio 

Dolar 

Frank 12-0:i 

Liret 9 - 70 - 25 

, KIZILAY 
Hasta bakıcı Hemşireler 

Okulası Direktörlügünden: 
Genç kızlarımıza çok onurlu ve önemli bir istikbal hazırlıyan 

okulamıza yeni talebe yazılma ve alınma muamelesine başlanmıştır. 
KABUL ŞARTLAR!: 

1-Türk tabaası olmak 
2-Sıhhab yerinde olmak hiç bir bastalığ1 bulunmamak 

( Muayene okulada yapılır) 
3-Y aşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak 
4 - iffet ehli ve ablak sahibi olmak , 
5 · En az orta tahsili bitirmiş olmak veyahud o derecede 

tahsil ettiğini vesikalarla göstermek . 
6 - Evli bulunmamak, evvelce evlenmiş ve ayrılmış veya 

zevci ölmüş ise çocuğu bulunmamak . 
7-0kulayı veya mesleği terki, beş sene mecburi hizmeti 

1 
ifa etmediği veyahud bu hizmet esnasında izdivacı •• 
okuladan veya meslek den ih~acı. halin.de .tahsil masra • 
fını ödeyeceğine ve mecburı hızmetı ıfadan sonra 

1 
evlenmediği ve mesle~de kald~ğı müddetçe Hemşireler 
yurduna bağlı kalacagına daır Noterden musaddak 
bir kefaletname vermek . 

8 - Tahsil müddeti 3 senedir ve Birinci teşrin başlanğıcında başlar 
9-Talebelerin iaşeleri, giyimleri ve yatıları Kızılay Cemiyeti tara· 

fından temin edildiği gibi kendilerine her ay münasip bir harçlık 
da verilir . 

10-0kulayı bitiren ve hemşire çıkan Bayanlar Kızılay Cemiyeti 
tarafından kcrulan Hasta bakıcı Hemşireler Yurdu himayesine 
girer. Hastalananlara ve çalışamıyanlara bu Yurd bakar· ı 

t J - isteklilerin t 5 Eylul 1935 günlemecine kadar bizzat veya yazı 

ile Aksarayda Haseki caddesinde Okula Direktörlüğüne müra· 
caatları . 7·21 .. -

Mersin Tecim ve (n~üsteri O~asm~an ; 
Sicil No: 873 sımfı: ı 
Mersiuin Nusraliye mahallesinde T~şhan sokağın

da ~taarif otelinde oluran T. C. tabasından olup ~for
sinin N usra ti ye mahalltısind~ illik t'uııel caddesinde 
bila No.lu yeri ka 11uni licaretgah edinerek 1-6-935 

tarihindenl>eri Peynir. şarHp, yağ işi işlerile uğra~an 

Bay Şemsınin {Şf'msi l~haşaran) ticaret lakabmı No · 
terden lastikli getirmesi iizerine 30-7-935 tarihinde 
873 numarala sicile Ticaret kanunun 42 maddesiue 
göre kayl ve tescil etlildigi bildirilir . 

i L A H 
}lersiude Ömer Vasfi ve Osman Enver kollektif 

şirketinin tasfiyesin~ ı,aalıkrmece nwmur tayin kılın -
dığımdan bu şirketde alacağı borcları olanların ıs-s-

935 tarihine kadar ·bildinueleri ilan olunur. 
~tersinde Kıhnç oğlu Kamil 

ticarethanesinde şirketin tasfi~ e 
m~muru H. Kancaal 

Piyano Akord ve Tamir f diliyor 
Bir kaç glin için İ~tanbuldan şehrimize gelen bay 

~lina tarafından her nevi Piyano akordu ve tamira u, 
Leminatlı olarak yaıuhr. Fırsatı kaçırmaymız zaman 
pek dardır • 

~lersin: An~ara Palasda ~linaya miiracaal . 
3 5 

,~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ Orman Çiftliği ~ 
~~ Fabrikasının r:J 
iJJ YENİ F ANT AZİ ŞİŞELİ ~ 

~~ AN 1e A ~ A rd 
~ ., ~ ~ 

~~ SalonlBirası Satışa Çıkarıldı ~d 

~~ fiyatı 28 Kuruştur Her Yer~e Arayınız ~J 
~~ Herkes gibi sizde yalnız R.nkatra ~,. 
rd Biırası i~iniz. 5 .. 7 ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Tt::JQ KiYE 

l1RA4T 
~BANKASı 

Remington Yazı MaKineıeri 

1 

~ 
Gramofon oe~ plaklaraa büyük nı 

tenzildt ve her nevi koi, cep saafları. 'il 
Acentesi Vily,am H. Rıkards - Mersin 

Yeni Mersin Basımevi - Mersin 

·~=======~·M•lll~--~--~-~-1 İTİMADI MİLLİ 1 SAGLIK 
ECZANESİ 

Mersin 6ümrü~ Civanndadu 
1 ~~r ıu~ \' İ Eczayi 

lıbh1~· 11, Y pi'( i ve Av
ru pa müstalııPralı hu 
luuur .. 

1 Türk Siğorta Anonim Sirkeli 1 
• Şirketin Bankası : Sün1er Bankd~r • 

~ .Yanğin ve Nakliyat siğortalarınızı le 
.itimadı millf şirketine yaptırınız. ~ 

•======== ~j ~Jersiıı .~t· lla\'ali .-\ctwleliği • 
• ~ Omer Vasfi m-~ 

•+o+<•••+•••••• ~ Giinıri"ık e:ıılıl"~i No. 15 m 
• • ~ 30~0 ~ i Yeni Mersin Basımevi i ~leleGl~el~§l~GlieM~~ 
•. mücellit hanesi • ·:· • • • Eskimiş, parçalan- · • 

" ··=-.., ! ·• ~ . . 

ESANS-LOSYON 
KOLONYA : mış, fersud~ kitapla - : 

: ruuzı işe yaramaz de-: 
• ve atmavıııız. birnün • Sıcak Ttınımuz giirılPrinizi güzel kokular arasıu • . .. ., ~ ~ . 
•:•size l:\zım olur. Kitap-: da bir ilk bahar gibi yaşatmak için Fı·aosa vr. Is-
! larımzı, d~fterJeriuizi, • viçretleu gttlirtliğim «ES.-\NL \H» dan yapılan KO · 
•·• • LOI\'f;\ Vt~ LO.SYONL \il() \N alarak ku1Ja11ımz • 
• nıiicellilhaııemize gön-• 
: deriniz. : Gençlik Kolonyııları 
• H . k · • Bütün Kolonyalardan üstündür . 
• er 11evı llap ve • 
• Ot•ııtını+'lt>r hu mm doğru 1 ui!larıu giisl~r i r . 
• defterl~r şık, zarif ıue: tJ • 

• tirı vı.. kullanışlı ola- • Mağazaınızda her nevi ESANS 
• • LOSYON KOLONY.h-
• rak citlenir. • Bulunduğu gibi şık ve temiz geymek isteyenler için 
: : Gömlek - Çorap - Fanila ve sair tuhafiye eşyası da vardır. 
• ••••••••• • •• • Mallarımız temiz sağlam ve ucuzdur . 

, J[Nİ M[RSİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone ı Türkiye 
Şeraiti için 

Senelik 120 0 Kr. 

Allı aylık . 6 00 

Üç aylık 300 

Hariç 
için 

2000 Kr. 

looo 

500 

Bir aylık l oo yoktur 

Günü geçmiş sayılar 20 K. 
' . 

Sivri sineklerden ko unmak sağlık ödevidir. Bunları öld lirmek için açıktan 

Kilosu 100 kuruşa alacağınız FİLİ'T 
İLE OLUR.. 

ADRES : Gümrük çivarında içel Tecimevi 
ve 'lençli k ko lonyası sahibi 

A· HAJY.!Dİ ----

Mersinimizde 
'Sihht bir ih iyacı karŞlliyan bir müessese 

SOGUK HAVA . DEPOSU 
SAHiBi - NiGDELi SELiM ŞEMSi 

Polis JJ:Lüdürlüğü J{a1·ş2sında 
-~~----------------

Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı 
mükemmel ve son sistemdir. 

Sıcaklarda gıda ınaddelerinin bozulmaması için : • 
Gıda maddeleri yapan ve Satanlar:ın ve Ailelerin 

dikl{at nazarlarını çel{eriz 

Sıcaktan bozulmasm~an korktuğunuz her şeyinizi ~epomuza getiriniz. 

rrm1---------------~~~~---------------ı U!!JJ~~~=~=~~~~~~ ~ =~~===~=~~~~ 


