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Dün Kayseri dokuma fabrikası törenle açudı 
Ekonomi Bakanımız önemli bir söylev verdi 

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

Törene türk amelesinin geçit resmile başlandı, .~ovyet ağır en
düst ... i heyetide törende bulundu 

----~~--:--~~~-
. 16 ( torene iştirak eden Ankara özel aytarımızdan ). Kuyscn 

Kayseri fabrikasının açıl· 1 Jevden _sonra kürsüye çıkan 
.. · dair- Ankaradan Ekonomı Bakanı Celal Bayar 

ması torenıııe · l h. tı· b' · 
itibaren notlarımı bildiriyorum:· e

1 
nk sa a. ıye. ı ır dılle beş yıl-

B , 11 k endüstri pianımı ı endilstrı planımızın geJişim 
eş yı ı t 't . . . 

1 k verimi olan Kay- arı ıını ve ekonomık varhğı-
zın _ekn pabr.ıanasmm açılma töre- mız. ın bir plançosunu çizMek 
serı oın . ·· b k b 
· d bulunmak için ekonomı sum~r . an ın akır köy bez 

~ı~ e 1 .., daveti üzerine fabrıkasından sonra ikinci iş-
S~v;~tıg~~ya ağır endüstri lemeye açılan b~z fabrikamız 
k · ardımcısı Pitakof'un olduğunu bu fabrıkanın ekono-
omıser y .k d . . 

b k 1 ... ndnki sovyet heyeti mı urumumuz ilzerınde ya-
aş an ıgı .., .. 

dün saat 9.15 Ankaray.a geldi- P~~g~ tı8ksırı anlatarakkekono: 
1 ı t Yonda ekonomı bakanı mı a ınmamızın uvveth er. s as b" • 

1 
. 

1 
.., 

Celiil Bayarla süme~ bank dış ~r manıve e~ı o acagını söyle-

b k 1 ... il ve sarbay adına dıler ve fabrıkanın kuruluşun· 
a arı ıgı · d b .. "'k d ı 

parlak surette krrşılandıJar. a uyh~'kOyar ~mı o an sovyet 
Fk 1j bakanı konuklara rusya u metıne ve fabrikada 
" onon ko'"şkünde cg"le ve çalışan sovyet mühendislerine Marm'.lrn 

Anadolu Jrnlilbündede bir akşam teşekkürlerini bildirerek kor-

detayı kestiler. Bundan sonra 
fabrika gezildi mühendisler 
taraf~ndan her dayrede ayrı 
ayrı ızahat verildi. 

Fabrika bu günden itibaren 
çalışmaya başladı. Burada 33 
bin iğ ve 1080 tezgah çalışmak 
ta ve 5 milyon kilo pamuk 
sarfedecek bir kabiliyette bu
lunmaktadır. 

Davetliler öğle yemeğini 
fabrika kanılında yemişlerdir. 
Saat 15,5 de fabrikanın spor 
meydanındaamelemuhtelif spor 
oyunları gösterdiler. Kayseri 
coşkun sevinç içindedir.AkşaIB 
şnrbayhğın şöleni var hususi 
trenle saat yirmi dörtte Anka
raya hareket edilecektir. 

Sonu Jkinclde 

-söleni verdi. fstanlmldan tören 
için çıığırıJı:ınlarda snat 23.40da 
Ankaraya geldiler. 
Aokaradan ayrılış 

Bizde boğazları kapayacağız 
. .. 

Hareket hazırlığı bitmek 
iizere . Yüzlerce davetli hususi 
trende yerlerini aldılar. Eko
nomi bakanı beraberlerinde 
Sovyet Rusya heyeti olduğu 
halde saat 24e 1 O kala durağa 
geldiler. Saat yirmi dördil v~
rurken trPnde hareket ettı · 
Şefnk sökerken boğaz köprüye 
gelmiştik. Kayseri ilbay ve şar 
bayının başkanlığında bir hey
et burada duvetlileri karşıladı
lar. 
Kayseride -..__ ·- -

Temiz bozkır havasının se· 
rinliği içinde Kayseriye varıl
dı. istasyon ve şehir baştan 
başa bayraklarla donatılmış 
binlerce şehirli ve köylü biltün 
caddeleri doldurmuştu. 

Uzun sürmeyen bir istira· 
hattan sonra şarhaylığm hazır· 
lattığı otomobillerle Kayserinin 
Şimal yönUnde beş yıllık en
düstri planımızın zafer abidesi 
olan fabrikaya gidildi. 

Göz atabildiğine uzayan 
geniş bir alon nstünde kurul
rnuş olan fabrika her ne tara
fına bakllsa ulusal gururu ka· 
bartacak durumdadır. 

Her taraf bayraklarla do
natılmış geniş kapıya zarif bir 
~ordela çekilmiş ve meydanl.ı
gıda bir kürsü kurulmuştu. iş 
elbisesile hine yakın genç tilrk 
işcisi ustalar mühendisler da
\1etlileri knpıdn karşıladılar . 
l{ayseri adına verilen bir söy-

-----
Dış bakanımızın Cenevrede ke•in oir diyevi 

Mevcut ınuahedelerde değişiklik olursa tür
kiyede boğ·azları kapamak zaruretinde kalacak 

Cenevre 15 A.A - Dış 1 
bakanımız Tevfik Rüştil Aras 

1 uluslar sosyetesi asamblesinde 
verdiği diyovde silahları azalt
ma hususunda eşitliğe varıl

mak imkanı hasıl olmamasın
dan öturil tesirlerini bildirdik 
ten sonra Trakya ve boğazlar 

meselesini ileri sürmüş ve bil
hassa sonuncusu üzerinde israr 
la durarak demiştirki : 

« _ Şayet mevcut muahe
delerde tesbit ediJen vaziyette 
değişiklikler vukua gelirse tur 
kiyede boğazların askeri duru
mundan icabeden tadilatın ic
rasına vabeste kılmak zarure· 
tinde kalacaktır.» 

Tevfik Rüştü Arastan sonra 
Balkan Antantı devletleri adı
na söz alan Yunan Dış Bakanı 
da Antant ile birleşmiş olan 
devletler birliği arasındaki el 
birliği münasebetlerinin gün
den gilne sıklaşmış ve ulusal 
yaşayışlarının bütün alanda 
yapılmış olduğunu kaydettik- ' 

ten sonra Antantın uluslar sos
yetesi konseyinin dünya barı
şını ku rtaımak için verdiği 
emekleri içten bir ilgi ile takip 
ettiğini ve bu emeklerin barış
cil ve doğru bir kotarmaya 
erişmesi dileğinde bulunduğu
nu söylemiştir. 

ingilizler 
Mutlak bir harp ola

cağına kani 

Mısır 16 A.A - İskenderye 
limanında demirlemiş olan İn· 
giliz filosu komotam resmi bir 
şölende verdiği diyevde : 

- Ansızın çıkması muhte· 
mol her turlü hadiselere karşı 
koymak üzere Mısır doniz ve 
hava emniyetini korumak için 
icabeden biltün ihtiyati tedbir
lerin ahndığmı söylemiştir, 

2o ilk teŞrin Pazar 

Genel niiftıs sayımı 
Sayım yurdumuzun her tar•fmda ayni gllnde y•pılacak 

ve bir günde bitirilecektir. 
Bunun için her kes yalnız bulunduğu yerde yazılacaktır. 

Dün kayitlere başlandı fakat 
okullara 180 talebe ahnacak 

800 talebe açıkta kalıyor. Dün baş 
öğretmenler toplandılar 

İlk okullarda yeni talebe 
kaydine dün başlandı. Evvelce 
de tahmin ettiğimiz gibi dün 
sabah erkenden kapıları bile 
açılmadığı halde her okulun 
önüne yüzlerce çocuk yığılmış 
ve kadrolar bir saat içinde 
kapanmıştır. 

Bu yıl okulların öğretmen 
kadrosu geçen yılın ayni oldu
ğundan şehrimizdeki bütün 
okulJara ancak 180 çocuk alı
nabilecektir.Halbuki halökaten 
yakın bir tahminle okullara 
girmek isteyen çocuk sayısı 
bine yakın olacağından aşağı 
yukarı okuma. çağına gelmiş 

sekiz yilz çocuk açıkta kalıyor 
demektir. 

çocuk alınabilecek kadar bir 
yer olan baş öğretmenler okul
Jarnrn bir saat içinde ytiz1erce 
çocuğun baş vurduğunu gfüiln
c~ durumu kültür direktörJU
ğüne haber vermişler ve mü
fettiş Sıtkı Akkayın başkanlı 
ğında toplanarak alınacak ted
biri görüşmüşlerdir. 

Öğrendiğimize göre geçen 
yılda tahsil çağına gelmiş ço
cuklar gene okullara alınama
mıştı. Bu yıl ilk tedbir olmak 

· üzere. 926-927 doğumlular esas 
talebe olarak alınacak 928 

DUn kadrolarında pek az ' 

doğumlularda namzet olarak 
kaydedilecek ve ilerde yer 
bulunabilirse esas talebe yazı
lacaklardır. 

italya sosyeteden çekiliyor 
---~~~~~~-

Kabine işin uyum yolile kotanlamıyacağma karar ver~i 
Habeşistanda bugün yarın harbi bekliyor 

Lava/in diyevi yüreklere su serpemedi 

Roma 16 A.A - İtalya ka
binesi dUn geç vakit yaptığı 
bir toplantıda İtalyanın uluslar 
sosyetesi üyesi olarak kalması 
nı imkansız bırakması ihtimali 
olan şeraiti gözden geçirmiş ve 
İtalya - Habeş meselesinin İta! 
yanın yaptığı geniş fedakarlık 
lardan ve gayretlerden sonra 
uyum yolu ile kotarılması ka
bil olmadığına karar vermiştir. 

Adisababa 16 A.A - Lava-
lın diyevi Habeş hükumeti 

nezdinde iyi bir tesir yapmış 
lır. Bununla beraber muharebe 
nin başlaması hakkındaki ya-
pılan tahminlerin doğurduğu 
bedbinliği geçirememiştir. 

Adisababa 16 A.A - Habeş 
imperatoru Avrupa için radyo· 
<la A vrupn için Fransızca ver· 
diği bir söylevde İta!) a nota
sındaki ithamları protesto etmiş 
ve memleketinin Cenevrede 
hak ve adalete uygun bir an
laşma istediğini söylemiştir. 

Yunanistan ~relaş içinde 
İtalya ~arp gemileri Yunan limanlarmdan aynlmıyor 
iki İtalya h~rp uçaji:v-;-aÇtorpitoda 

izinsiz Korfo Limanına g;rdi 
Atina 16 A.A - İtalyanla

rın bir torpido muhribile iki 
torpidosunun daima suuyon 
burnu civarında demirlemiş 
olmasından ötilril Yunan gaze
teleri hUktlmetin Roma nezdin 
de teşebbUsde bulnıııııa !iiıu is· 
temekte bazılarıda hn harek ı>ti 
Yunanistana karşı bir tehdit 
mahiyetinde telakki etmekte 
dirler. 

Atina - Oç ltttlyan torpido 
muhribinin Lavriya'nun Aya
nika limanında Anarasos mev
kiine gelerek demir attıkları 

, fakat bir milddet sonra meçhul 
bir semte doğru gittikleri iç 
bakanlığına resmi telgrafla 
bildiri imiştir. 

Atina - Sıhhiğ malzeme 

1 
taşıyan iki İtalyan deniz uçağı 
korfoya iıımişlerdir. Yunun 
efk:irı umumiyesi itaJya harp 
gemilerinin ve uçaklarının fır
tına vesilesi icad ederek yunan 
limanlarına girmiş olmaları ve 
Yunan denizlerinde dolaşmala
rını hoş görmemekte ve hUktl
metin bu husustaki hareketini 
beğenmemektedir. 
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Varidat Direktörümüz Yayla dönüşü başladı 

U<;rt ~·ıla )·akın bir za 
man<fanlwri ilimiz \aridat 
clirek törlüğii nii ~' a pnıakta 

o 1 a n Z ii h t ii A da na v:. r i da l 

d i r~k lörl iiğiine veri ıu~rle . -
almakta ol<luğu maaşile 

.\tlana varidat dire~törli 
Kerıa n atanmışlardır. 

Ziil ı t ii gt\ nç, ça lışkH n 
ve i vi nıtHHuelesile her. . 
ke~e kendisini sevdirmiş 
hir malivf'r.inıizılir. verıi . . 
(hlPvlerindP de l)'I haşa -

rılar dileriz. 

Okulların Açılışı 

ilk okullarda kayit nıu 
' anwlesine diin haşlannıış - 1 

tır. ikmal s111açlarırıa ela ı 

ayırı ~·irmi lwşinde baş

lanacak ve ay sonuna ka
dar okulla rm biilii rı ha -
zırhkları lanıamlan<ırak 

clerslere 1 ilk lf'şrinde 

haslanncaktır. • 

ilimize gelecek 
öğretmetler 

K ülliir ha kanlığı hu 
u 

yıl i)ğrtıtmen okullarmd<ın 

çıkan yeni öğretnwnlerdPn 

Bu nl sıcakl:ırın cok . . 
~iılılPt li ol ıuası viizii ndt>n . . 
~l••r"iirı lı<ılkı lıeuıan lıfl-

uıau t:ını:ı111t1 ıı Toros v:ıv. 
laların:ı Ni~de ve Hor 
gibi şelıirlt•r•~ gitmişlerdi 

şimdi sıcaklar azaln11ş 

olduğu uda 11 ya~ fa dönüşü 
başlamıştır. 

ller ~ün biı· çok aile
lf~r şehr~ dfüııııektedir. 

Şeref Genç 
Yazıcı a r·kadt.ışlarımız

da n Şer~f Gt~ııç bir kaç 

~iirıdt•rılwri rahatsız oJa_ 
rak P-Vİracle )' almaktadır. 

Ark<ıclaşıımıa çabuk 
ivilikler dileriz. 

Sayım hazırlıkları 
20 ili\ Ltışrin pazar 

giirıii yapılacak olan genel 
rıiifus sayıuıı işh~rirıe ait 
lı:ızırlı k (arın ardı ~elıri nıiz 
cleıie alııınıak üzredir. 

Sayı ıuda çalışacak ış
yarların adları lt•spil t'

ılili_vor. kullarıılacak çı

'telgH ve t.l•·fh~ rlt~rirıtle ha
zırlığı bitmiştir. 

Bu ütıt•nıli yord işinin 

bir t•ksii!i kalmaıııası icin ._, . 
calısılma k tadır. • • 

Yeı1i Gfın 1 

al tısını ilimiz eml'İue VPf

miş ve adları kiihiir (li
rek törl li~ii ne bildirilmiş . 

ı.ir. Bu öğretınerder ili · 
miz<le at;ık bulunan öğ

retme11J i k !t>re a t:ı nacaktır 
Yepyeni bir şekilde r 

cıkıyor , 
Ô 1 :\rıl:ıkvad:ı cıkma~ıa ğretmenler geliyor 1 • • 

Tatil dolavısile vavla- olan Y~ııi Giirı arkad,ışı-

Bir Tayin 
An~ara, -- Cuıaıur 

lrnşkaulığı öz+>I kalı~uı di 
l't'ktfiı- muavini Sabitin 
ftl İİ 1 k İ .\' P İ ~ (W k lt' rJ İğ İ il t~ 
ta)·ini )' Ük~wk l , sdik<ı ik 
lira n elli. 

Mısırlılar 

Kayseri Fabrikası 
Oç E~iple ~ahştığı zaman 5 ~in işçi çahştıracak 

On bin nüfus Kayseriye akacak Yılda 
30 Milyon metre Bez çıkacak 

"Birinci Sayfadan,, 1 rufu yapacaktır. 
K~~yseri .~on~binası, 5 Kayst~ri fabrikası tek-

Bizden kereste alacak senelık endustrı programı- nik techizatı bakımınu<ın 
ı\n~ara, Romanva il~ nm ilk işlemeğe llaşlayan yakm • şarkta ve lrnl-., 

llısır ticart~L anlaşmaları fahrikasıdır. Fakat bu ilk karılarda eşi bulunmayan 
miidclt·ti bitmiştir . iki lıii- . fahrika bile başlı başına bir dt~v eseridir. Tesisa-
kunwt arasında mevcut ekorıomik kalkmanın ku v- lınırı en mühim kısmı 
• .. J ı ki ' v~lli bir mar1ivel~sı ola- s ı d ı &warı an aşmazı ar yii-

1 
ovyet er f~n :. uırnış O-

ziinden ~· eni anlaşmanın caklır. lan folH'ika en ileri ve en 
akdinin gP-cikecPği arıla- 1 ICayseri pamuklu bez yeui tekııikte ruiicehhez-
şılJ)' Of', Bu vazi~elle ~lısır I bom bi ııası Sümer .. bank dir. F alu·ık<ı 11111 gtıceli giin-
lıları 11 kereste ihth· acları - ı tarafrndan Bakırkoy bez düzlü çalıştığı amele m~k-
nı UH'mleketimizde~ • te- fabrikasmm tevsiinden tarı talımiııe lic bindir 
darik P.li.ıeleri unrnlu\·or ! sonra işletmeye çalışan üç ekiple çalıştıgı zaman 
Alakacladar vaziveti l~~l- / ikinci pamuklu fabrikası- işçi adedi beş l>iui bula-

k ik t~di)'orlar. .. dır.F l 'k 
83 

b" ..... caktır. Buulann aylelerin-

T ·· k y H >rr a ın ıg ve de hesaba katarsak Kay-
ll f - unan 1080 tez~ahla mücehhez-

Ticaret anlaşması ·~ seri fabrikasının acılması 
dir. Fabrikarırn senelik • 

Aııara, - lJiiddeti pa· 
zarte~i bitf-'cek oları Tii rk 
Yunan licaret anlaşnıası 

mıa o giine kadar yeni 
leıımesi umuluvor. Fiirr ., ._, 

olmazsa, anlaşmanın kısH 
bir ıu:idciel iı~in uıatıl -

~ 

ması muhtemeldiı'. 

Yeni Kontenjan 
Ankara -- Yeni 9 <ı\' -' ~ 

inıalaıı 30 milyon metre 
lH"zdir. Kayseri fabrika
sırıda n sonra sene başın-
da işl~lmeye açılacak 

· Ereğli _bez iabrikası gelir 
iiç iincii pamuklu fabrikası 
geçenlerde temeli atılan 
Nazilli fabrikasıdır. Malal-

lık kont•~njan kararnanıe. 1 
si birinci teşrin başından ı 
itibaren nıeri olacaktır. 

yada da ayrıca hilyiik bir 
pamuklu rabrikası kuru 
lacaktır. Bu fal>ri~aların 
kurulmasilf~ Türkiye hir 
taraftan pamuklu istiklali
ne kavuşacak diğer ta raf • 
tan geniş bir döviz tasar-Yeni kararname eski-

sind~n fazladır. 

Suyu Projeleri • 
ıçme 

Projeler nasıl hazır lanacak 

İçme suyu projeleriı1in ne su
retle hazırlanncağına dair olan 

öğrenck resmıg gazelde 

savesinde sekiz ila on bin ., 
den fazla nütus Kayseri 
ye akmış olacaktır. bina
enaleyh sarıayi programı 

memleketin y{llnız sana
)'İ cihazmı kurmakla kal
mıyor. aynı zamanda nü
fusununda memleket içın-
de iş sahalarrna makul 
bir dağılışına temin ediyor 

Sanayi, nüfus bolluğu 

getirir. Türkiye sanayi
leşil'ken, sanayie lazım 
olan kol kuvvetini de ya
ratmış olacaktır. 

ı Pamuklu Bez f abrikalanmız 
.\nkar:ı, Kilys(\ri fah

rik nsındarı sonra sıra ilP. 

larda ve başka şehlrl~rde mız ~· f>pyPrıi bir şekilde 
ol!!un .vazılad a !'!• · ~iz sa-bulunan öğretmeuier şeh- ..., 
lıift- olarak c.ıknıa.va baş rimize gelnıeye başlanıı~-

lar dır. la mıst11·. • 

ı çıkmıştır. Öğrenek esaslarına 
göre : 2443 suyıh kanunla köy 

ilçe ve iller için getirilecek 

içme suyuna aid enstalasyonla-Yeni giln devrinıimizı ' 

. lojik tahlilleri yaptırılacak ve 
Sağlık bakanlığı suların içile
bileceğine dnir karar verecek
tir Projeler hazırlanırken adam 
başına ortalama olarak kabul 
edilecek suyun saptanması 
şöyle olacaktır. 

Nüfusu 5000 e kadar 

Bakırköy, Ereğli, Nazilli 
Malaty•' panıukln fabrika
hırı yapılaca ktır. Bu fah . 
ri kal a r kuruldu ktarı son
l'<ı dışanl a rı pamuklu hPZ 

getiril ıııi y•~cek l• r, 
K:ıysPri fabrikası seııe-

11ede 35 milyon metre 
Mühendislerin dip

loma numaraları 

Yud icinde bulunan • 
nıiilıendis ve fon adam
larının resnıi dairelerlt~ 

yapacuklan işlerin ~ağıl

larına imzalcırile birlikle 

diploma nunıaralaruıı da 
almaları aksi halde hu 
eksiği oları kağatlarıu nın

anıeley~ ~onulmayacfiğı 

bayırıdırlık hakaıılığmdan 

hir ge11elge ile ilba)· lığa 

bildirilmiştir. 

adım utlım Lakip eden ve 
a11a vala!ı · dışıııda kalan 
Arıhıkya Türklerinin hak
larını yılmadan miidafau 
)'3 savaşarak mu va ffa k 
olmuş hir Tiirk gazale
siıl ir 

Arkadaşımızın )'eni ŞP.k 

lil~ çıkışını kutlular ve 
camlan haşarılar dil ~riz . 

-----·------~-------
Nöbetçi Eczane 

Bu Akşam 
HALK Ecz~nesidir . 

rın proje ve keşiflerinin hazır
lanması ve bunların incelenme 
si bu öğrenek hükümlerine 
göre yapılacaktır. 

Suya ihtiyacı olan uraylar 

her şeyden önce yakınlarında 
bulunan kaynak. yer altı suları 
akar sular. gö11e bend arkaln
rında toplanmış sulardan içme 

1 
sularını alacaklardır.Bu suların 

mevsime göre harcanmaları 

saptanacak ve sıhhiğ muayene 
leri yapılacaktır. Su araştırma· 
Jarında içme sularının imkan 
olduğu kadar memba suyu ol
masına ve şehre akıtılması ka
bil olup olmadığına dikkat edi
lecektir. 

iı ve ilçelere getirtilecek 
suların kimyevi ve bakteriyo· 

oları yt~rlt~rde 50-60 litrr. 
rı iifusu 5000 th~u 50000 e 
kadar oları \'f~rlerdP 60-

80 litrtl, ııufusu 50000 elen 
fazla olan verlerdt~ 80-

120 litre, Susun duru-
munu ve silıhi vasıflarırıı 

laarcanmasını genel rapor 
haıırlaudıkt.an sonra ic . 
hakanlı"a 0ÖrıciPl'ilt•ceklil' ;-., ~ 

1\ a p o r lJ i r a .v içi ıı ti •~ 
irıc•·lt~ ııecP.k ve oua) landı · 

..,, taktirde su proj .. leriııin 
~· aıHırılmasıua başlar•acak 
ı ı r. 

Uraylar projelerinin 

bez yapacak, vasati '2 
mih· oıt liralık pa ·Huklu 
ha rcıyaca k tır. Fa brikacla 
gecPIİ giiııoiizlii il0Q() (l. 

mele calısacaktır . 
• li 

tıksillmeve kon nıası kP-n-.. 
c 1 i 1 eri ~ a p a c :ı ~ 1 a nl ı r. 

Bavmdırlık hakarılığı 
"' 

su yapısını lıer za ma rı 
korıtrol etlnhilPcektir. 

Bır~kığı vr.rilen~k ~' a

pılacak içıııe Mı P.rtSl ı•la~

\:Onu icin kanıuiiası~a ait 
J • " t 

hırakığlar hakkırıdaki ka-

nun ve ona bağlı örnek 
dışına çıkılmıyaca~~ır. 
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Adana' da 
Fabrikalarda doktor 

bulundarulacak 
.e·•·~ 1 

Fuhrik:ılarcla doklor 
hulu ncl n rnııya 11 fa hrikalara 
sağlık ve sosyal direktöl' 
lüğii 11c~ t..i rer dok lor alan 
dırılıuıŞlll' . 

Bu surelle doktoru ol-
mıvan lıic bir fabrika l.rn · 

"' . 
l ıınd uru 1 nıı yaca ktı r. 

Fahri kalardaki sıhhi 

te.şk il al da ayrıca kontrol 
ettirilmektedir . 

Un nümuneleri Ba
kanlığa gönderildi 

. ........ 4---

Annelere öğüt 
Çocuk EsirgP-111e kuru

mu GPrıel l1erkPzi; yeni 
doğan çocukların bir ya
şrna gelirıcPye ka<lar nasıl 
bakılacağını öğrel~rı "An
nelere öğüt,, ün t inci sa
~· ısırıı tekrar uaslırmışıır. 
Bu öğütler birer aylık 

ı 2 la ne yazıdır· • 

ıMersin 
Piyasası 

• \)· rıca çocuklarw na~ıl 

K.(;, 
Pamuk ekspreıoı 
iane 
Kapu malı 
Kozacı parla~ı 
iane çiğidi 
\'erli • 
Koza 

heslenet~eği ni ve mama- ~us~1111 
larınırı ııasıl lıazırlarıaca- Fasulya 
ğım öğrden « Annelere Nt>lıut 

öğüt» ürı 2 inci sayıs1111 da Mercinw~ 
b~stırnııştır . Burcak 

• 
1 Ve 2 sa)· ıla öglitleri Kuş y~mi 

isle)'P.rılere kurum parasız Kunı darı 
olarak gönderir. Aııkarada Çeltik 
Çocuk Esirgeme kurumu Acı çek11·,ı~k içi 

Genel merkezi Başka rılığı - Sabun Ay vah k 
na yazı ile adr~s bildirmek lla lı ve w • 

K. s. 
46 
43 50 
40 
38-39 

2 
l 
7 

1 1 
8-9 

5 

125 
875 

75 
50 

50 
8-9 
4 
7 

3 
6 

50 
50 
75 
75 

42-44 
24 

98 

Şt.ıhrimiz ve Ceyhan 
fabrikalarında çıkarı unlar 
dan birer parça niiruune
lik un tahlil eLLirHmek 
iizere sağlık \' f~ sosyal 
tlirfl~törlliğüıulen Bakan~ 
;;.) nörıderilnıiştir. 

yeter N işadır 16 

-·--- Çay 270-275 
Yeni A~am ~::~tt~ehr ı 5 L. :-ı< ~ 

. Türk Sözü · ---------
Memle~etimiz~en 

. ~ k 
89 u rıcu sa ,· ısı cıktı . ~ oz şe er çu vah 27 L.55 K 

Yeni Ada m'ın bu sa;ısmda Kalay 2 l 2 - ---
Mal almak isteyen 

firmalar 

bir cok Hrnilikler vardır. Bahar 75 
Yerli Vt>:w va hancı \'azan la- Arpa .\ nadol 3 50 

Ludwig lsenberg Co. 
rın vazıla~ım hula~aksınız " yerli 3 25 

Getreide und Fettermittel 
Grossbandlung 

Ger~ciik icin bliviik teh- Pirin~ 14 

DÜSSELDORF 

ALMANYA 

Adı ve adrt·Si yazıla 

Firnıa memleketimizden 
Kus venıi, Oarı, Burçak, 

likPr: st~ri~ini l;er genç Ça ~dar 5 125 
adamın okuması gert>klir. Bugd&y Anadol 4 75 
Y ~11i Adam'ı okuyun. Buğday Y P.rli 3 4 7 5 

Limorı tozu 7 5 
almak islemektedir. 

~ . 
Kendir tohumu ve herızer-

Alakadar liiccarlarımı 
zın dikkat mızarını ce-

le!'İ ıuaddelerimizi salın 1 
• 

keriz . 

8 i L i T 
Mersın Şarbaylıgından : 
Bir 'ıllık orantları dt>ğP-ri 1000 lira olcHI şar sii 

- ·· t" • .. ,. ~ 11iden ~ıcık arıirmava ~onulmuşlur. 
ı.urun u~u w • , • • .. : • 

İstt~klilerirı yiizde 7,5 suresı~ tutak ılt~ 7·10·935 
Pazal'tesi güuii saal 11 tle Beledı~Nle loplanacak ko-

.. , . ha'" vuruıalart şarlnınıeyı para ız olaJak Be-
mı~) orrn " l ·ı ki · b· ı · 
l d. ılıao:Pbe dairesinden a abı ece erı 1 ıt olu-e 1\'e UH J v , • 

.. 17 22-27 - ·2 
nur . 

Tarsus Tapu memurluğundan : . 
T Zor·l•·•ı hark malıallesırıde vaki laraf
arsu~uıı , ' , . .. .. . 

l ... ~ t·ı '-"ııstıf haıw~ı solu ve onu kamerı 
arı sagı u~ ' • - . . 

.'dınıed canı~ ile tarik arkası Gaf,ır bahçP-~J ı~e 

1 1 l ·200 mdro murabba hane esasen llalıl oglu 
mu ıc u . . . 

kulac Aliniu ikr.ıı 38 serıe evvel suretı gayrı resmıy~-
de c~kıllı ~lfılırued karı~• ~teryenı~ Satarak mezhureuııı 
ta~arrnfıırıda ikPıt i>lrıwsile kızı Z:ıhid~~P terk tıdc~-
ı· .. k lı·ısk:ı ,ari~i lııı!t:rıııı:ıılığiıı ı l.ın nu)zkt'ır P.Vİn SP-

1 · ' 1 • 1· "' lt•ıı'ıltiı'ir ; rıclt!11 :ıi!usteı~tııı 22 ~iııe mii"adif r!et p rap ı ~: s ~ ., . . . 
Pazar glirıu uıalıalf Prı keşif ve tahkıkı ıcra kılmr.ca-
ğından ıa~arruf iddiasırıda huh~naı~ların ~.evru ruez · 
ı • J lı .. ıl·111 a ve\''' tapu daıresınr. mur·acaatları l\Urt a ma .. " . • 

ilan olıırıur . 

Yemeklik zeytin Y. 34-
Sa bu 11 Birinci 

)) ikinci 
.\lı~ır darı 

Cin darı 
Kara büh~r 
ince. Kepek 
lalın )) 

26 
24 

3 50 

3 
95-90 
ı 

ı 

65 
65 

1 rıci r l O darı ı ı 
Yular Cukuro va. • 

' \ Ana dol 
Yapağı beyaz 

,, Siyah 
Tiftik 
Sade yağ Urfa 

Zeylin danesi 
Pllitreden geçme 
zeyıın yağı 

3- 25 
3 25 
43-47 
43-47 

62 50 
-70 

20-2~ 

40 

Borsa T elğraf lan 

Paralar 

14-9 .. 935 

Tiirk ~hunu ~3.t 

islP-rli11 t>2X -50 

Dolar 79--30--66 

Frank 

Liret 

12-3-25 

9--71-88 

i L l H 

P. T. T. Direktörlüğünden : 

SAYFA : 3 

Önce yapılan nıiinakasamn kanuııun tarif elliği 
şek. ilde olmadığı görülerek feslu .. dilen Mersin posta ha -
rwsiyle istasyon arası yaylı .araba ile Posla süriicii
lliğii 6 - Ağustos - 935 güııiinılen itibaren ( 15) gün 
müddetle yeniden eksiltmeye konulmuştur • 

Muhammen aylık ücreti otuz liradır . 

ihale 20 • 9 • 935 Cuma ğiinii ~aut 16 da yapı
lacaktır . 

Talip olanların muvakkat temirıatl11riyle birlikle 
Mersin Posta mlidürHiğüne miiraeaatları ilan olunur. 

I L l H 
P. T. T. Oirektörlüğün~en : 

8-11--14-17 

Önce yapılan miiııa asarım kanunun tarif elliği 
şekile uyğun olmadığı görülerek fesbedileu .\lersin 
postalıanesi ile gelip gidec~k vapurlar arası kayıkla 

posla siirücliliiğii 6 • 9 • 935 tarihinden itibaren ( 15) 
gün müddetle yeniden ~ksiltmeye konulmuştur • 

~luhammen aylak iicrel altnıış beş liradır~ 

lhah~si 20·9 ·935 Cuma glinii saat 16 lla ~·a · 
pılacaktır • 

Talip olanların teminatı rnuvakkatalariyle birlikle 
~lersin Posta müdürlüğiinı~ müracaalları ilan olunur. 

8 - 11 ·- 14-1 7 

B i L i T 
Mersin Şarbaylığından · 
Şe.hirde 36 sokakta yPniden )'apılacak 12409 

metro murabbaı çakma çakıl ilf. adi yaya kaldırımı 

açık eksiltmeye kırnulmuştur . 
Her melrosnnu n keşif değeri 7 5 ,5 O k u rnşlu r . 
lsleklılerin üsterm•! giinii olan 28-9-935 Cu· 

martesi günü saat 11 de )'Üzde 7, 5 süresiz tutak bel
gesi ile Belediye dairesinde iisruerme komisyonuna 
baş vurmaları ve inşaat şartnamesini 23 kuruş fİJal · 
la fen dayresinden alabilecekleri bilil olU!ltır . 

13--17-21-25 
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CLiMASX 
KLiMARKS 

klımaks Su De<:rirn1eı1leri 
Bütün Dünyaca T amnmış Uir İngiliz Marka~n 

~lemlek elimizde bil 

hassa bahcelerin sulanma-
• 

sı ic;n cok lüzumlu oldu. 
• • 

ğurıclan tavsiyeye lariktır. 

Arzu edenler doğru

dan doğruya Fabrikadan 

celbi için tavassut ~clilmek

dedir. 

Adret; Mersin Hükumet caddesi 

Oaman Enver 
14-30 

.. 

. . ... ~ 
: . . 

Yeni Mersin Basımevi - ~Iersin 

•t==============~· 
SAGLIK 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civanndadu 
ll~r ıu~vi Eczavi ., 

lıhbıyP, Y m·li \ ' e Av
rupu miistahzt>ralı bu· 
lunur u 

•i==============· 

Yurttaş I 
Ülkeni korumak isti

yorsan Hava kurumu 
na üye ol. 

••o•·:·••••••••• • • . ·:· 
• Yeni Mersin Basımevi : . .. .. 
• mücellit hanesi • 
: Eskimiş, parçalan- : 

: mış, fersntle kitapla- : 
•. rınızı işe varamaz de-~ . ..""':'. 

•!• yt· alnwyıuız. hi rgii n • 
! size lazım olur. Kitap-: 
~ ~ 

: larımzı, ılefterlP-riu!zi, : 
• nıitcelliı ha uP.nı ize ~Cin-•:• 
• l . . • 
• c erm11.. • 

: llPI' rn~vi kitap ve : 

• deflPrlt-r şık, zarif ıue• • • • tirı Vl kull:uııslı ola- • 
• • • 1 . • • 
•:. raf\ cıl t

1 n11·. • • • • • •••••••••••••• 
. 
MERSİN Y [ H 1 

Nüshası 5 kuruştur 

Abone ı Türkiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık too yoktur 

Günü geçmiş sayılar 20 K. -
Yurtdaş 

' 

Onpara harcarken 

ile kimin cebine git· 

tiğini düşün: 

Milli iktisat ve 

tasarruf cemi \'eli ,... 

Mersin Tecim ve f n~ustr i o~asm~an 
Sicil No. 8 7 8 Sınıf 4 

Mersinin Cami atik mahallesinde 96 No. lu sokağında 8 
No. Ju evde oturan T. C. tabasından olup Mersinin silifke ve 
bnkkallar caddesinde 6 ve 55 No. lu yeri kanuni ticaretgah 
edinerek 7-9-935 tarihindenberi toptan , perakende şeker ve 
bisküvit imali işi işlerile uğraşan Bay Necmi Uysalın ( T oros 
şekerleme ve bisküvit Necmi Uysal) ticaret lakabını Noterden 
tasdikli getirmesi üzerine 11-9-935 tarihinde 878 numarala si
cile Ticaret kanl4nun 42 ci maddesine göre kayt ve tescil edil . 
diği bildirilir 

Hademe Aranıyor 
Mersin llalkevi Isı Yuva Özel Ana 

Okulu Direktörlüğünden : 

Gtınç VP. orla )· aşla olmak İİZt>f'P , çucuklan ı~· ı 

hakahilrcP-~ iki katlan hatleme aranmaktadır . 

Atlr('S: Soğuksu caddtısi İnlıisadar dain~si civa 

ruıdaki uıeklehe hP.r gtirı g daıı 12 yt~ kadar miira · 
caal ~diltıbilir . 7 7 

Acele Satlık Hane 

Gözne Yaylasında 
Ff.vkaui tH>rl oda, lalılarıi ıki oıla bir muthah ve 

hir hanvolu, l 840 nu~tr~ nıu:·ahhaı fScan nıüsmireli . . . 
\'e bağlı tarla~ı havi dokto r llifziııiu lwnesi acı·le 
sallıkdır . 

Cok ıuüsait V(~ ehvP-n lıir hPıt.-1 muka hilirule satı-
• 

lacak olan hu evin lrndttlitlı~ muteher bir tüccar 
kefalPlile Ü'~ st~rıede ahı lak-;itlt~ ödenmesi kabul edilir·· . 

Fazla tafsilat almak vr. göl'iişmek isteyeıılerin nı:ıt-
baamıza ve İ~uıt-l İş••. viıu~ miiracaatları . 12 30 

TÜRK DOKU.MASI 

KALIN BEZ 
Çadırlık - ıHuşambalık - Tentelik 

Bu lw:den~ ihtiyacı ol : tııl:ır S 0 hlnik Uaıı

k:ısı karsısında All\ll~B A \'SAH OfHJ) 'f~'cim . ~ 

t\vindPn tedarik ech~hilirlt•r . 

\lt•zk t'ır nır.ğazacla lınlis Urfa sad~ ya~ı, 
yrmcıklik Zeylin yağı, ~ : ılııırı, f\:ılıv•·, Piriııç 

şeker vt~ saire hulııııur. Topları Vt~ perakt•ndr. 
satılır . n-:>O 

lm!iDID 

rE3Bü;ükr;y=;;;E3 ı 
~ Piyanğosu ~ 
il: Pek çok kişilerin yüzünü ın 

ffi On güldürmüştür : nı~ 
W Dokuzuncu Tertip Altmm Keşide 

11 T eşrinevvel 935 tarihindedir. 
Büyük ikramiye nı 

200,000 Liradır . ın 

L ::!':~o·~:.:!;~:~ .. =J 


