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)atürk Yakında Doğu illerinde Geziye Çıkacak 
İrüyen ııakihat · Genel nüfus sayımı yaklaştı __ .__ 

undun on onbeş yıl önce, 
nrın en üstün silah oldu

~~ylendiği z~ınan, eski dü
g~lere bağlı kalmakta fayda 
şt Jar hep hir ağızdan hU-
b ' w 

kalkmışlar, hnvacılıgın 
c ir şeyi değiştiremediğini 
h · · ... · a kuv ğiştırmıyecegını v r 
v rile bağırmışlardı.. Ama, 

dan inen bombanın en 
h b'J w• ~etli gemiyi batıra ı ecegı 

~nvo. silfihınııı bu suretle • 
Jorın uçuş alanları içinde 
nmnları üstünlediği, hava
egemen olmıyan bir kara 

1
tsunun hiç bir başarı b~~~-
miyeceği.. Ve pek tabııg 

1sonuç olarak, hava ordusn
büyilk değerler verilmek 

1 mgeleceği haki kati... Bu, on 
eş yıl içinde, üç beş yüz uz-
11n kafasından, milyarlarca 
ınnın yüreğine tam bir inan
~irecek kadar hızın ~e ku_v
lle yiiriimüş ve genışlemış· 

Şimdi,dünyanın dört bir ta-
rafında, okuyup yazan her 
•s, bugünlere erişmiş olan ha 
katin temiz yürekli birer ta· 
ftarıdırlar. Ve bütün memle
tleri saran, hava ordusu yap

ıak ihtiyacı, işte bu yürüyen 
ıilyonlarca hakikat taraftarı

m malıdır. 

Uzun deniz sınırlı Türkiye 
··n hava hakikatinin verdiği 

· ~r~ sudur ki, kuvvetli bir h~
a kuvvetine malik olan hır 
'ürkiyeye denizlerden yanaş
nak, karalarına asker çıkar
~ıak imktinsızdır. Ve gene. bu 
nkiknl şunu anlatmıştır kı do· 
anmalardan üstün ve bunJara 

karşı egemen olan hava silahı, 
• ne kadar kuvvetli olursa ol
sun - bir düşman ordusunun 
J<nraya yanaşmasına, toprakla-
ıınızı kirletmesine müsaade 

etınemek kudretindedir. 

Son yıllarda y&pılmış tec· 
rübelerden de şunları, ayrıc~ 
.. ğreniyoruz: Bir deniz kuvvetı 

na saldıracak olan hava kuv
~etine müsavi bir hava kuv
veti le de muhafazaya k.alkışıl
sa korunmağa rnuktedır ola-

( fnrriliz manevraları ) : 
nınz. t> • • 

r,
ir donanmayı batırmak ıçın, 
er gemiye kıırşı, dfiı't bomba 

ı~şıyan uçak kullanmak yeter. 
Avusturnlya manevraları) . 

'l'Urkiyenin, en az, be~y~z 
uçağa ihtiyacı olduğunu soyl~-
en başbakamınız, hava tehlı

kesinin aldığı gtmiş ö~e~ ka
d.ır hava ordusunun buyuk de· 
gerini de anlatmı~ oluyordu; 
ama şimdi , karışan ve karıştık 

Başbakan halkın dikkatini çekiyor. 

20 İl kteşrinde herkes kendisini yazdırmaya en 
büyük yurd ödevi bil melid ir. 

Başbakan general İsmet İn- l 
önü sayımın önemi hakkında 

devl~t şubelerine bir bildiriğ 
göndermiştir. Başbakanhk ge
nel istntisti k direktörlüğü, bu 
bildiriği halka yaymaktadır. 

Başbakan diyor ki: 
Bütün subaylara. devlet iş · 

yarlarına ve bütün yurttaşlara: 

Önümüzdeki 20 ilkteşrin 
pazar günü yurdumuzda ikinci 
genel nüfus sayımı devlet ve 
ulus için en önemli ve en fay
dalı işlerden biridir, sayım gü 
nü yurdumuzun içinde yaşıyan 
insanların eksiksiz yazılıp sa
yılabi im esi için hükumet bü
tün tedbirleri almış bulunmak
tadır. Bu işin dileğimize uy-

gun olarak başarılmasını her 
şeyden önce il, ilçe ve knmon· 

baylardan beklemekle beraber 
ilzerleri ne sayım memurluğu 

ödevini alacak olan bütün sil· 
bayların. işyarların, öğre tmen-

rekli olduğunu hatırlatmak is· 
terim. 

Sayım günüııe kadar hepi
mize düşen başka bir ödev de 
de biltiln yurttaşlara sayımın 
faydalarını ve bu işin ulus 
menfaatı için yapıldığını anlat 
maktır. 

Çok önem verilmesi gerek
li olan bir nokta da şudur: 

Sayım, yurdun her tarafın
da bir günde başlo.yıp, bir gün 
de bitirilecek ve her yerde, 
yalnız o gün hazır bulunanlar 
kaydedilecektir. Bu sebeple, 
bir yerin ahalisinden olup to. 
o gün orada bulunmıyanlar sa
yım defterine ynzılmıyacaklar
dır. 

Çocukların en kilçüklednin 
bile sayım defterine yazılma

ları da asla unutulmamalıdır. 
Amacımız ne bir eksik ne 

a rtık Tü rk ulusunun sayımını 

ve ne halde olduğunu doğru o
larak öğrenmektir. herkesin 
bu amacı gerçekleştirmeğe ça-lerin ve yurttaşların da bu ö· 

devi canla başla yapmaları ge- . lışmasını dilerim. 

Anayurda gelen göçmenler 
Dün Amman çöllerinden de bir kafile geldi 

f5o nüfuslu olan bu ırkdaŞlarımız Eli
ziz bölgesinde yerleŞtirilecekler. 

- ------
Ammanın Roman köyünden 

150 nüfuslu bir göçmen kafile- ı 
si diin Hidiv vapurile şehrimi- I 
ze gelmişdir. Kafilenin ge
leceğini daha önceden haber 
alaıı. ilgili makamlar misafir 

1 

r 
edilmeleri için esaslı tertibat .. 
a l mışlardı. Bu ırkdaşlarımız li - 1 

man sosyetesinin molörlerilo 
vapurdan alınarak şehrimi ze 

getirilmişler ve deniz kenarın
daki camiye yerleştirilmişler ' 

ça çıkmaza giren dünya siya

sası, Başbakanın, duru bir za
manda istediği beşyilzü, azım

sıyacak kader ciddiğ sayılmak 

doğru değil midir? 

Ylirüyen hava hakikati, es

kiyi yenmiş ve büyük İsmet 
inöniiniin diliyle, bütün Tilrk 
ulusuna ınalolmuşlur. Bin uçak 
l ı bir hava ordusu yapmak di
leklerimizin, bunun içindir iki, 
çarçabuk ve kolayca gerçekleş
mesini haklı olarak bekliyo-
ruz. 

Şakir Hazım GÖKME N 

ve bundan sonra da grup grur 
hamama gönderilmişlerdir. 

Vaktile Yemen çöllMine 
giderek oralarda kalan bu ka
tıksız Türkler buradan Elazize 
gönderilecekler ve orada yerle 
şeceklerdi r. 

Bunlar uzun yıllardanberi 
yabancı Ul kede kaldı kları hal-
de dillerini ve adetlerini muha 
faza etmiş lerdi r. Dün kendile
rile görüştük, bize : 

Ana yurda geldiklerinden 
büyük sevinç duyduklarını ve 
kendilerini yabancı iilkeJerden 
kurtaran Cumuriyet hükume
tine minnettar bulunduklarını 
söylemi şlerdir . 

ilbayımız 

Bugün Geliyor. ........ 
Özel olarak haber aldığımı

za göre llbayım•z Rükneddin 
Süzer bugiinkU Ankara trenile 

şehrimize geleceklerdir. 

ilimizde açıkta talebe kalmadı 
O rta ve ilk okullara yeniden şubeler açılarak . 

Yüzlerce talebeye yer bulundu. 

Bütün okullar paz<ırtesi günü açılıyor. 

Kesin ~tedbirlerle açıkta kalan ta
lebeyi :yerle:;;tirmcyc muvaffak 

ohm KllltUr direktörümiiz 

Nahit Cemal Tok 
Bu yıl İlk ve Orta okullara 

yapıl:ın akın karşısında. hiçbir 
talebeyi açıkta bırakmamak 
gayretile harekete geçen Kül
tür direktörlüğü ilk okulların 

Atatürk 
Yakında Doğu gezi

sine cıkacaklar. , 
Ankara 27 (Özel aytarımız· 

dan)- Üç gündenberi Ankara· 
da bulunan birinci genel Ens
pektör Abidin Özmen bölgesi
ne ait işler çevres'ınde bakan
lıklarla temas etmektedir. 

Cumur başkanımız Atatürk 
tarafından kabul edilen Enspek 
tör doğu işleri üzerinde izahat 
vermişler ve doğu halkının bü-
yük şefe olan tahassürlerini 
arzetmişlerdir. 

Atatürk ilk fırsatta doğu il· 
lerini ziyaret arzusunda bulun
duğunu söylemişlerdir . 

talebesini esaslı surette sınıf

lara denkleştirmek ve yeniden 
iki şube açmak snretile sıkın

tıyı ön lem iştir. 
Okullara yeniden yapılan 

kavıtlarla eski talebe mevcudu .. 
üzerine kesin olarak saptanan 
bu somıç dün öğleden önce 
Külliir direktörlüğünde topla
nan baş öğretmenlere bildiril· 
miştir. 

Tarsus ilk okullarının du-

rumu da ayrıca incelenmekte 
ve bir esnpektör orada çalışmak 
tadır. Orada açılacak iki şube 

ile sıkıntı önlenebilecektir. 

Mersin orta okul11nda da 
yeniden birinci sınıfa 2 üçün
cü sınıfa da bir şube açmak su
retile açıkta hiç bir talebe bı

rakılmamıştır. 

İlimizde bulunan diğer Tar· 
sus ve Silifke orta okullarında 
zaten bir sıkıntı yoktur. 

Elde bulunan dar araçlar ve 
geçen yıla göre artmnyan bir 
kadro ile yüzlerce talebeni ıı 
yerleşti ri lınesi ni büyük sevinç 
le karşılarız. 

İlk okullar kadrosu bugün
lerde ilgili ulanlara bildirilecek 

ve pazartesi günü bütün okul
lardo. derslere başianacaktır. 

Duyduğumuza göre devlet 
memuriyetinde tam bir istikra-
ra örnek olarak kadrolarda ö
nemli bir değişikli k yapılma

mıştır. 

C. H. Partisi Ocak Kongrelerı 
~~~~~~------~--~~~-

Kongrelere ilkteşrinin 1 ci günü başlanıyor. 
--------

Kongrelerin toplanma günleri saptandı. 
kamun kongrelerine 17 de baŞlanacak. 

Cumuriyet Halk partisi son 
tüzüğünı' göre ocak kongrele· 
rine İ l kteşrinin birinci sah gü· 
nü başlanacak ve ayın on üçün 
cü gilnü bitirıleceklir. Parti 
yönetim kurulu ötey gün topla 
narak ocakların kongre günle· 
ri ve diğer yapılacak işle i sap 
tamıştır. Buna göre : 

Ayın birinci günü Camişerif 
» ikinci » İhsaniye 
» Uçüı~di » Mahmudiye 
» beşinci » Kiremitane 
» altıncı » Osm. Hami. 
» yedinci » Nusratiye 
« dokuzuncu Mesudiye 

« onbirinci « Nüzhetiye 
« onüçiincü « Bahço 

Ocakları kongresi yapılacak 

bunlar<lan yalnız Kiremithane 
Hahçe, Osmaniye ocakla rı mo.· 
~ıo.llede ötekilerde Halkevinde 
toplanacaktır. 

Ocak kongreleri bittikten 
sonra kamun kongrelerine a-
yın 17 sinde haşlanacak ve sı

ra ile parti bi nasında Camişe

rif, Mahmudiye, Nüzhetiye ko.
mun kongreleri yapıla rak a) ın 

on dokuzuncu günü bitirilecek
tir. 
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;:JTürk kadınları 
na süel hizmet 

Bir kac :.v 0\' Vf>I m~uı . . 
lt·kPLimiıi Zİ):1rt>L Ptnıiş 

v~ Cunıur Başkanımız 

K a rn~l 1 Ala Liir k ile nı ij_ 

~lakalla bulunmuş olan 
şimali Amerika gazf>leleri 
sendikası nıiinıt>s~ili Ba
)'an Glad)'O Baker Kalıi.. 

rede çıkan E,gyption Ca -
zelle'in 7 eylül 193f> 

tarilıli sayısında hu nıii

lakall:rn bazı parçalan 
alarak Cumur 8aşkarıı -
nuzm Tiirk kaduılığırıa 

verdiği )' iİksPk mev~ii 

iıah elnwk le ve Tür·k iye 
ele el'kekle kadmın üzgiir 
ilikle olduğu kadar ötl~v 
de de t>Şİl olduğunu,yurl 

ı:ılidafaası icin kadırılar-• 
darıda avııi lıizmel hek-., 

leııdiğiui, kadının lıedPn 

kabili)'P.li bakrnıuıdan er
ktıkten aşağı olmadığ1111, 

~·almz pPk muztar kulırı
madı kça kadırı1n a leş 
cephtısine kadar sokul
nııJacağırıı, çiirı~ ii hir 
ulusun kadrnlarmııı hay:• - \ 
tına mal olacak lwr hangi 1 

bir zaforin ıwticPclt~ aeı 

bir nwğlubiyf•l Lı·siri hı

f':,jkacağırıı Cunıur Bi.iS-
~ . 

karıınıızın heJaıı:.1luıa :ıl 
fen hildirmeklt>dir. 

}Juharı·ir hu11da11 ~oura ' 

Türk kad1111m11 ıarilııe 

nasıl erkeklerile omuz 
onmza sa vaştıklannı, is _ 
Likhll lıarbirıde ~· ağmurlu 

lJir giiıuJe cPplteye nıii
lıimnıal taşıyan bif' Tiirk 
kadırıırıın, cephaneyi ıs-
13nmakları korumak iciu 

• 
na ıl çocuğunun sırtın.lan! 
çektiği ör tüyü cPphane 
. andıklarımrı üzerine ört

tüğünü anlalıJor ve ma
kalesinin sorıuııcfa kadıu 

Jarm siirJ l1izuıt•l görnwk 
leri ni lemiıı için çalışa rı -
la rııı başında hulurıan 

Adana saylavı nayan Es . 
ma ayman11ı hu nıevzu 
İİZP-rindeki hararfllli siiz-

. ltırini <lerc edivor. . .. 
M. U. M. 

1' eni öaretmen b 

]erimiz 
İlimize buyıl on altı 
öğretmen geliyor 
l~liltür Baka11lığınıl11n 

l.Hı Jıl ilimiz l\iihiir di
l'• klörliiğii enırint' veri· ·-

1t'11 Ü~l'fl l UH~ il 1 P. r·i fi 1 İ Slf' Sİ • 
diirıkii posla ilP. gt>luıişLir 

Ru üfrrf'tmP.rıler s11rılard11·: 
~J i 

.\«larıa f'rkt•k i)ğretnwrı 
okuluıulan : 

,U usla fa, ll usl cı fa illi rı 
<lar, llayri, Mtdınıt~t, İs
mail llaliı, 

Kon\'a erkPk ö11rt'lnwn 
"' :":) 

okuhıııdan : 
NPjacl, Aziz. 
Kcrnya kız 

ok uJu rnf an : 
ngrelnwn 

Liilfİ"' t' Fr.vzivP KPv ·' ' .. ' 
SP.r, Hayriye . 

Edirne kız i>frretıuen 
' t 1 

o ~ ulnııdaıı: 

llatlice Ulug, Ümuıcı. 
lıarı Zapça, LP-~ la. 

İstarıhul kız üğn~tmcn 
okulurıdarı : Pervirıdir. 

Okullar 111da ıı bu vıl . 
çıkHu hu ~erıi öğrelnıen

ı ... ,.;ıuiı ilinıizıh~ acık hu-
• 

luuarı okullard:\ i>d•~\· lt~rı
ll iri lt-><•e ~ lerıl i ı·. 

Karstaki kömür ma
denlerimiz işletilecek 

füı~ka 1111uızırı cloğu yol 
culuğıı sarasuıcla, Kars 
ilirıirı Sarı ornıarı 'e Göle 
ormarılarırıı kuf'larmak 
için c~~İdflrı lıırakığı olan 
bir rua<len könıfırün\iıı 

de\'l'"'l t>liylt~ işlrlilnıesi 

islerıilrııisli,.. Gt->rcek len • • 
bu bölge için pek dPğerli 
olan Kars o!·marılarırıı 

nıah volma k laıı k urlaracak 
oları ve Gme ilcesi uwr-

• 
kPzine vakrn hir yerele . . 
lıulu 11a n Ko~ar kamu rıu 
nıaden kfimiir oc:ığırıın 

işleLilnwsi · irukarılar11ıır1 
uraşlırıluıası Bcışbukan 

Laraiırulan ilgililere euıl'e 
<lilıııişlir. Tiirkofis ve ma 
den genel direk törlüğii
niiıı eHidleri nıüsl>el so · 
ııuc verirs~ hu oc:lklarrn . 
<lt~\· let larafıııdaıı işleıil-

mtJ. irıe haşlanılacaktır. 
• I 

1 
20 İLK TEŞRİN-PAZAR 
GENEL NÜFUSSAYIMI 

Sayım işine verilen önem Türk Ulusunun kalkınma 
ve çoğalma çağında bulunduğunun belgesidir 

1 

x 

Yeni clemir yollarımız 

Üç önemli hat ilk Teşrinde açılaeak 
-------- -

Bayındırlık Bakanlığı geniş tören hazır
lıyor. ller yönden kurullar gelecek 

--------------
Anl\ara - ikinci teş

rin a~· ı içinde işlemeye 

acılacak olan Irmak-Kil-
• 

yos, Fevzi pa~a Di ya rht>
kir, ı\fyon- .\nlalya hallı 

rııu lspaı·Laya ka<lar olan 
k ı~mı gibi üç önemli de -
rııir\'olunuıı acılma töre ., . 
ııi içirı geniş hirprogram 
haıırl:ınnı~~Ladır. Bu pro 
gram~ göre, iki yiiz ki
şilik hir ~urul Ankaratlan 
haı·ekc~ tle önce Irmak -
Kilyos Jıattıııın sorPurn 

kadar giderek, ~çılma 

törerıiııı yapacak, oradarı 
Kayseri-.\dana \' olil~ ))i-. ~ 

yarbekire g•'Çf>Cektir. Bu 
ru ii nase lwt le Di ya l'l>t!k İ-

r i n b ii )' ii k l~ıahlirlere 

sahne olacağı anlaşılmak 

tadır . 
Doğu illerindtrn fo(t1le

cdl kurullarla doğunun 
~ 

örıeuıli IJir tecim merkezi 
olan geniş bir bülg(lden 
()iyarhekire akııı ed.-ct~k 

hiult·ı·c•~ insanan cuıuurİ
yetirı en büyük başarıla

rwdan biri olan hu illnıez 
eserin açılı~ında hazır 

hulu rıacaAı :ı rıJaşılına k la
clı r. 

Törtın ıcın .\nkaraı!an . 
gidP.ct>k kurul, Diyarbr,-
k i rdeu sonra İspartaya 
ve İsparwdan da İzıuire 
fYPCt>Ceklir. 
~ . 

Diinkü şiddetli fırtıı1a 

Şiddetli yağmurlar yağ~ı. Oç yere yıldmm düştü 
Dağ bölgesine yağan ceviz büyüklüğünde 

ki dolu bazı köylüleri yaraladı 
Ü«~ gii ııd tı 11 lu~ri cok ıoz 

• t. • 

ltı ve r lizg:)rlJ gidt~rı im va 
d ii rı ~ a ha lı 1 t• ). i 11 lı i,. de rı 
hirc karanı.ı~ v~ şiddt~tli 

gük güriiltiilt~ri ar"tırırıtla 

30,000 göçmen için 
hazırlıklar 

Ho !naııvadan ana \'U-. 

Türk ve Yunan 
halıları 

Y u rıa nista rı halı ofisi 
n·isi Tiirk İ)' P. ve Y uutanis 
tarı halıcılığı Iıakkwcla 

h i r P l ii d de hu l 11 n il H.ı k ii -
zere lzmire g.-Jmiş ve il. 
gililerl~ görüşmeye baş_ 

l :aı,ıışlu·. Bu yolculuk U

zun zamandan bP.ri ~ÖY-
leneu Türk ve Yu rıan 
halılarının elbirliğile dlin • 
ya piya2alarrna en ~ıve. 
risli St!k illerle sa vk •~<JiL • • 
nwsiui sağla~ acak olaıa 

(Tüı·k - Yunan hirge laalr 
ofisi) rıirı kıırulma~ı ile 
ilgilidir. 

Yurıan lıalı ofısi b:ıŞ-
~a"ııı, 'l.t · f·ı n ,"'\ 11a.( bulunaıı 

Ekorıomi B<.t k tı ıılığr )'Önel 

geri B. Faik ~urdoğlu ile 
bu \1olculuk icin aulaŞ-

w • 

nııştır. 

Ankarada yeni 
fakülteler 
-~

Arıkarada bu vıl ucı-., . 
laca k olan dil, tarih, coğ 
rafva iakliltesi l>irıas.111n . 
onrnıa işi bilmiştir. Ya
rırıda 11 başlıya rak La lebt~ 

kaydı )' :ı pılacak lır. hu yıl 
faldiht>yt~ 40 yalı lal~he~i 
alııwcak ı ır. Arkt•oloğ, dil 
vesair tiirlii ch~rslor iciıı 

• 
g(1 lirilruesirıe karar veril ... 
nıiş oh.ırı ecn.-lıi profrs()~ 

ltıriue gelnu~leri ıçm ya.
zılmıştır. 

sağııak lıaliude yağnıur 

başlauııştır. Y~ğruur ara 
lıklı olarak g••ceye kadar 
siirmtiş ve ştılırirı ht>r 
larufırıda bir çok göller 
meydana g .. tiı·mişlir. D .ığ 

bölgtısinde iiç nıulıldif 
yerede yılılınm tllişmiiş

Liir. 

ta na gelt1 crk göçmeııler
deıı ~0.000 kadannm 
güç hazırlıklarına brşları-
mıştır. Bu güçnu~ıılerirı ı 
lwş hini Bonıauyarırn Liir , 
lii · köyleriııcleu kösltrnce- l 

Hall{e,ri 

/Sl YUVA 

Öğledt~fl sorıra fırtıua 
bir az dalıa sidclt•tlerımis • • 
Ş.-lıire ~iirekli ''a"murlar . ~ 
yağnıas111a Lwtlel şehir 

ci vanna ve billıassa dt1ğ

la ra hiiylik ölçiicie dolu 
diişıııiiş ve halt~\ güznt~ 

yolu iizP-rinlh)rı şdıre gel 
nıf>kte oları köyliil~rden 

bazılarının kafasuıa iri 

dolular isalwl ederek ~a 

ralamıştır. Ki>) llileı·irı arı
lallığına göre son yıllar 
içinde bn kaclar biiyiik 
dolu ll ü~mPmişli r. 

Diiukii yağmur ve fır
t111a iiı~rine havalar bir
denbire St1rinlemiş ve çu 
kurovHnuı sıcağmdah eseri 
kalmc1nıışlır. 

Y'' gt>luıişlerdir. 

Trakya w~rıel lspekler 
liginclerı gultıcek talimata 

göre göııllerilıuek ÜZPl'e-

d i der. Brş hin gü~ıueni 
g ... tirecek dürt vapur kös 
LHncede h•· ~ lt!uıt>kteclir. 

Bu gilçnıt>ıılt·f' iki parliıle l 
rııenıleketinıize gelt1Ct~kler j 
ti i r. İlk lf•şr·i rıi n başında 

lwş bin k acia r )' tWİ bir 

parti daha gf'lecek, hu 

suretle bir ay zarfında 

lanıamilt~ ana vatana ka 

vn~rnuş bulu11acaklardar. 
-

Honıarıya tılltiliğiuıizden 

gt-ılen lıabeı·e göre, bu 

sene ha rek el t~derı göç

me11ler, Roma rı yadaki 

mali işlerini d lizehnıiş 

l ı u 1 u rı ı ı y o.r 1 ar. 

okulu 
direkörl\iğiin<len: 

Yavruların lıer tiir
lii ihtıyaç ve ıstıra

hali d iişii rıii lere k bu 
yıl yuva nııza en mo
deren öğrt~Lnıe vasıla 

lan alınmıştır. 

Ka)· ıtlara 21 Eyhll 
C u rıı a g ii rı ii rı de ıı ili -
ha ren haşla mıcağırı

da 11 coeuklarırıı \ '3Z · . ~ 

tlırmak istı~yP-uler SO· 

ğu kstL c.acltlt1 si l n hisa ~· 
lar iılarPsi civarındaki 
vu varuıza uıiiracaal ., 

e<l~hilirler. 

.\yrıca evleri uzak 
olan vavrular icindP 

• • 
yuvanuzda bir yemek 

oılası lıaııf'larıuııştır. 
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Uzak Doğuda Olanlar Mersin 
Piyasası Ha~ar Türklerinden 

kalan anıdlar ...... ...., 
Pravda «Moskova» dan: 

Madtli kültiir tarihi al\a 

d~misi ekispe disiyonu 

Danilevs~i ha~kanlağı al· 

lıntla Kırım yanm ada
sında bazı eski şehir ha· 

rabP-leri civarında on ü

ciincii asırdan kalan ka-• 
nalizasyon tt•sisatını ine~ 

lemişlir . 
Bu yollardan ve boru

lardan bazılarından şimdi 
yedi asır sonra bile ufak 
bir tamir ile eyi su ve-
rebilecek halele bulunma 

maları , onların vaktile 
ıı~ kadar mükemmel bir 

teknikle başarıldığını isbat 

~tmektedir · . 
Feotl•>Sya Şt>lıri Cİ\ların

da ki Suhan ovasında on 
üçüncii asırcla yapılmış 

hiiyiik bentler, barajlar 

ve boru tesisalı şebekesi 

lrn güne kadar kalabil
ıuişlir . 

Tiil'k is ta uda Aşkd bal 
civarındaki kazılarda da 
Parti ulusurıa ait biiyiik 
bir kalP haralu~si ve Parti 

paralarrnda görülen bir 

hlik ii nula rın heykeli bu
lunmuşlu r . 

Türkistan - Moskova 
bisiklet yarışı ----·--

Pravda "moskova" dan 

Tiirld~tanm ~euç spor
cularından llida)·e( ina-

yetin başkanlığı altmda 
bir grup geııçler bisikletle 

evvelA liütiin orta Asya 

leytras heyeti 
Tokyaya 

K.G. 
Pravda "Moıkova,, dvn : 

Pamuk el~pres 
Tas'an Tok)·o aytannm iane 

Kapu mah 

Kozacı parlaflı 

iane çiğidi 
\'erli • 

haberleri ne göre 1 ngiliz 
heyeli 15 Eyh)lde Japon
yamn Finans bakana ve
kili Susimayı ziyaret et
miş ve Çinin mali ve e-

Koza konoruik durumundan baş 
k Susam a uzak doğu uluslarında 
ki çalkanmalarwa karşı Fasulya 
lngiltert!uin noklai nazar- Nohul 
larına bildirmiş ve ayrıca Mercime~ 

uzak doğuda Japorı niifusu Burcak 
• 

ve Japorı emtia ve göç· Kuş yemi 
menlerinin l11giliz koloni- Kum darı 
lerane girmesi ve buna Çeltik 

karşı~ık l" lngiliı ı~lalları Acı çekirtl~k içi 
n~n (4ın. ve )l.ançorı de ter Sabun Ayvalık 
cıh edılnıesı meseleleri llalıve 

müzakere edilıuişlir • Nişadır 

Japon lalepleri11de11 t,i- Çay 
ri <~e lngiliz kolonilednin Keame ••hr 

Sandıkta 

hanı macltlelerini11 Japon. Tozşekercuvah 
• 

K.alay 
Bahar 

K. 
45 

s. 

42 
40 
37 

t 125 
1 875 
7 50 

11 50 

8-9 

5 50 
8-9 

4 

7 
4 

6 

50 

50 

75 
42-~4 

24 
98 
16 

270-275 

15 L. 

27 L.55 K 

212 
75 

larla taksim ~dilmesı ve 
biiyük Bahri muhit ada
larındaki manda mesele
lr.ri11io yeniden gözden 

Arpa .\mulol 3 50 

gtıçirilmesidir . 
,, yerli 3 375 

Laytras a_vru aunun 
Pirinç 14 

- u Çavdar a 25 
akşamı, lngiliz büyiik el . 
çisi il~ beraber Japou dış Buğd~y Anadol 5-5,50 

işler hakana Kirata,· ı da Buğday Yerli 4 25 ., 
görmüş ve iki saat siiren Limon tozu 75 
bir görüşme yapmıştır . Yemeklik zeylin Y. 34-

ıill görüşmede lngıhere Sabun Birinci 26 
ile Japon)a'nın , Cin'in 

• 
» ikinci 

t-k•rnonıik durumununda Mısır darı 

islal11 yolunda beraber ha- Cin darı 
rekel etmelmeleri karar· Kara biib"r 
laştırılmıştır . ince Kepek 

Çin' de aivil aavaı Kaim • 

PraYda (Moıkova) dan 

Tas'm Bav - Pan avla-., " 
rınm haberlerine göre 

incir 

Yulaf Çukuro 
,, .\uadol 

24 
3 50 

95-90 

J 

1 

75 

7ö 
10 dan 11 

va. 3 25 
3 25 

ŞPhirlerini ve Pauıir yay· Cin'deki sivil savaş son Yapağı beyaz 
,, Siyah 

42 

la~rnın 4800 metre irlifaa 

kadar olan verlerini gez 
" 

tli k l•rn sonra Taşkent, Ko-

zamaıılanla şiddetlenmiştir 
Kızıl Cin ordusu, Han-Su 1'iflik 

• 
llbaylağmda yeniden bir Sade yağ Urfa 

kaç şehir almıştır. z~ylin danesi 
Buralarda Nankin kuv- FımredeD geçme 

ze7ıın J•tı 

42 

62 50 
-70 

~0-22 

40 
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1 L A ·N 
Afağıda adları yazılı Bankalar 1 bi

rinci teşrin 1935 Salı gününden itibaren 
aabahları saat dokuzdan on ikiye ve on 
dörtten on altıya kadar ·kasalarını açık 
bulunduracaklardır. 
TUrkiye Ziraat Bankası Türkiye İş Bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez. 

Mersin Şubesi Mersin Şubesi Bankası 

Merıin Şubesi 

Selinik Bankası 
Mersin Şubesi 

Osmanlı Bankası 
Mersin Şubesi 

D. D. Yolları Adana 
işletme Müfettişliğinden : 
t L A N 

M ER S t N istasyonunda yeni anbara bitişik Antrepo 
bölmelerinden 1 ve 2 No. lu bölmeleri 23 -9-935 tarihinde 
kiralnmağa istekli çıkmac:İığmdan artırma 10 gün uzadılarak 
4-10-935 CUMA günü saat 11 re bırukılmışbr . 

Her iki bölme bir sene müddetle kiraya verilecektir. 
Muhammen senelik bedeli icarları 360 liradır. 
İsteklilerin kanun mucibi vesaiki lazıme ve yüzde 7 ,5 

teminatlarile ayni gün ve saatte ADANA da İşletme müfet
tişliğine müracaatlan . 

lçel Tapu Direktörlüğünden : 
Evcili köyünde ve ağ(uun bağı mevkiinde kain 

larafjarı şarkan gö~çe ketir ve tarik garl>en çamlı te
pe şimalen armut ğüney cenuben çeker dere ile 
mahdut hir l\ıt'ada 5,435300 ınelro murabbaı tarla 
Marl 87 tarih ve :n numaralı nnıvakkal ilmühaberi 
mucibince tat Bekir oğlu mulla .\liniu tasarrufuıula 
iken vukuu vefalı hasebile mezkfır larla miistekillen 
le laksimen vereseden Şt~rife namına isabet elmiş ve 
315 senesindenberi mezkı'ırenin iihtlei tasarrufunda o
lup namına inlikalen h~scil ttllirmek iiıre köy ilıuiiha
berile miiracaat eJilmişlir iş bu muvakkal ilıuiihahe· 
rinin kaydı la putla mevcut olma nıasına rağmen 1\ i)·
mdi kanuniyyesi olmadığından larihi ilandan on glin 
sonra mahallen keşif ve tahkiki için memur görııle • 
rilecekıir bu yer için tasarruf iddiasmda bulunanlar 
varsa resmi evrakı miisbitelerile daireye uıiiracaatları 

ilrtn olunur • 

Sathk Ev 
Hastane caddesinde köşe başımla Bay doktor 

Mahmud hanesine bitişik altı bodrum iize•·inde yağla 
boya ve tabanlara muşambalı dört oda bir mulbah ve 
hamamlığı ve bahçesi mP.vcud hane acP.le salhk<lır • 
görnu~k istP.yP-nler her giin öğle~·e kadar görebilirler' 
almak isteyenler Qgmaulı Bankası Direktörii ttay 
llarfuşa müracaat ~tnıelidider . 6-1 O 

ITIMADI MİLL1 
Türk Siğorta Anonim Şirketi zaluisk, .Ak tP.pe, Orenburg 

ve Samarayı a~arak 13 

Eyhilde ~loskovaya var

uıışlarJır. 

vetlerile kanla müead~le _______ .._. __ 
Şirketin Bankası : Sümer Bankdır 

Y anfin ve Nakliyat sifortalarınızı 

itimadı milli şirketine yaptırınız • Hunlar Moskovaya gi 
rerken Mo~kovalı sporcu-

lar tarafuıdan töreule kar
şılanmışlardır. Ru spor-
cuh•r 75 giin içiHde 7000 

kiloruetrttdPn fazla bir 

mesaf P.yi gPçnıişl~rdir. 

ol muşlur . ller iki la raf
tan ölen ve yarala"anların 
sayısı hinlerc~ Si.tyılmak-

Ladır . 

Şan- ~i ilbaylığmda da 
hliyiik bir şehir kızıllar 
eline diişmiiş ve burulan 
sonra.la kızıllar ticar~l 

, 

Nöbetçi Eczını 
Bu :l4kftjm 

Rı\LK €C!tfltesidir • 
ı , ,, ti { -

rNerkeıi olan Fu. şi sar
nhş1urdır. Bunlarda Nan-
kin askerlerinin durumu 54-50 

çok güçleşmiştir. j ••• 
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Borsa T elğrafları 

Paralar 

26-9-9;35 

Tiirk altumı 940 

isteri in {) 20 

Bolar 79 --40 

Frank 

Liret 

12 - 06 

9 - -7 ıl - 60 

•L::::::::::::::==~~· 

SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrü~ Civann~a~u 

ll~r nevi Eczayi 
LıhbıyP, Yedi ve Av
rn pa m iisla ln.P. ra tı hu 
lunur .. 

·==============i• 
Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti

yorsan Hava kurumu 
na üye ol. 

••o•·:·••••••••• • • • : Yeni Mersin Basımevi 
·:· • • • • • • • • 

.. .. 
mücellit hanesi • 

F~kinıiş, parç<.1lan- ; 

nıış, fersude kitapla- : 

: rınızı işe )'ara ruaz de-: 

•:• y~ atmayınız. hirgiirı • 

% size lazım olur. Kitan-: 
~ 1 • 

: larımzı, deflerhwiııi~i, ~ 
• .. ıı· 1 . •• • muce ıt ıaııenıııe ~on-•:• 
• 1 . . '- • 
• t ermız. • 
: Her uevi kitap ve : 

: defterler şık, zarif me• 
• 1 • 

• lln vt ~u laıııslı ola- • 
• ı. • ı . . • o ral\ cıt tmr. • • • • • •••••••••••••• 
~-----------------.-ı.! YENİ M(RSİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 tooo 

Üç avlık 300 500 

Bir a)'lık ıoo yoktur 

Günü geçmiş sayılar 20 K. -
Yurtdaş 

Onpara harcarken 
ile kimin cebine git-

tifini düıün: 

YENi \!ERSiN 29 EYLÜL 1935 PAZAR 

-• 

BiR DAM.ACANA 
--·--

KAYADELEN SUYU 
1:-25 KUR. UŞTUR.. 

İyi su fiyatlarında yapılan ihtikar üzerine sayğılı 

Mersin halkının ş i k a y e t i n i nazarı itibara alan 
ticarethanemiz bu kere yine eskisi gibi Zafer cad
desindeki depomu7.da l(ayadelen Suyu satışma de
vam edecektir . 

Mersin' de satılan suların en iyisi Kaya delen Suyu 
olduğu Sıhhat Bakanlığının raporile sabittir. Bu ci
hP.ti sağlığını düşünen halkımızın nazarı dikkatina 
arzederiz. 

Uraylığın vermiş olduğu narh mucibi bir Damacana 

11 
KAYADELEN SUVU 125 kuruştur. ls ıcnill!n adrese derhal il 
gönderilir . 

Adres : Zafer caddesinde Sakarya lokantası k~rşısında 
7-10 Kayadelen Suyu Satış Deposu ------==• 
CLiMASX 

KLiMARKS 
klımal{s Stı Değ·irı11eııleri 

Bütün Dünyaca Tanmmış Uir İngiliz Marka~ır 

llt·nılHkf'lİnıizc~t"' hil 

lıassa halıct•lt•ri11 sulannıH-. 
~ı icin cok liızurıılu ol,111 . . 
üu11ıl:ı11 lav~İ\'P\P l:ıri~tır . ' . . 

,\rzu tıdtırıler do0 ru ;o:, 

tlan doğru~a F;ıhrikadaıı 

CPlhı icin lavassuı Pdilnwk . . 
dedir. 

Adres; Mersin:Hükfimet caddesi 

Osman Enver 
21-30 

Remington Yazı MaKineleri 

~ 
Gramofon oe - plaklarda büyük nı 

tenzilat ve her nevi kol, cep saat/arı; 1
11 

Satışyeri Vilyam H.Rıkards- ~/ersin 

Yeni .J.\ılersin Basıevi - Mersin 

----------------------~------------
Tarsus icra memurluğun~an : 

Gayri menkulun 
No. 905/J5fl llt·kl(ir 

:'\o . Tarilıi Cinsi ~lt~lrt~ ~12 ki\'nıdİ köy ii 
bağlar 

haşı 

26 l T.evt•f Tarla H,ô77~0 beher il. 
~30 435 lira L2 K. 

SINllU 
Şarkaıı llalil a~a evladı n~ alıfadı 

lıisst·leri :rarhen ve şinıalPrı tarik cn-
rıulrn llii~P~İn Kt>hya • 
Cinsi il. '1. ~12 kiyn,Plİ köyii 

264 nisarı 330 tada :ı ,677~0 3~6 Lira Battlar 

7ü T.evvel 
33 

~4 K. haşı 

~INIBI 

Sarkan tarik ~arlıı'ıı iclri~ siınalerı • • 
ll ii s e) i n K d ı ya •-w 1 a el ı C u ıu ali V d i n !' lı 
Ciıısi il. ~I. l12 kiynwti köv ii . . 
tarla 82737 ~71 lira Bağl.ır 

9fl K. haşı 

Sh,IHI 
Şarkan ~Jansur tarla~• Şİ•ıı:tlt•n llalil 

oiiullart Vt'li V~ .\1ah111tııf Vt~ loruu 
:-ı 

cı~11\1bt••• ~lansıır • 
.~ lacaklı: Tticcar Suphi Sahlwğ 

Borçlu: Bağlar ha~ıııdan Mustafa O. lları~ur VtH't•. B 

Yukarıda hududu vt eı•saft yazılı Tarlalar açık artırmaya 

konmuş olup şartname 29-9-935 tarilıindm itibaren dairemizde lterkts 
g/Jrebileet/!i gibi 14·10-QJ; tarilıine m:ısadif Cu rmırtrsi f!Ünil saat 11 de 
apk artırma ile satılacaktır. Artırma bedeli mulıamnıtn kıymttinifl J•üzde 

7; ini bulnıaıtıf!ı taktirde son artıranın taahhüdü bakı kılmak şart ile 
28-ı0-Q35 müsadif Pazartesi gÜfllİ saat JJ de dairemizde yapılacak olan 
artırmada gayri nwıhl en çok artırana /halt tdiltct/!indtn taliplerin mu 
lwmnwı kıymetinirı yüzde 7, 5 flisbdindt pey akçası veya milli bir barı· 
karıırı tem.inat mektu,,urıu hamil bulunmaları lazımdır. 

2004 ımm2ral ı icr.ı iflas k mununurı 126 mcı m lddesi dlJrdOncü /ık· 
rasma tevfikan bu gayri menkul iluri11dt İ/iOltkll alacaklılarla di/!tr bir 
alakadaran1111n ve irtifa hakkı ve lı11susilt faiz ve mnsrırift dair olan 
iddialarım ilan tarilıindm itibaren 1•irnıi gün içi11de eı•rakı müsbittltrilt 
bildirmeleri aksi taktirde tapu sici/irıde s:ıbit olmadıkça satış btdeli pap 

/aşmasından mahrum kalac~kları cihetle alakadarın işbu madde fıkrasma 
gön hareket etnl!leri ve dalıa fazla malDmat almak istepenlerln Tarsus 
ıcra dairtsİllt müracaatları ilan olunur, 

Satlık Ev ve Dükkanlar 
Silifl\P. c:ıdci4'Sİ iizPrınd•· yarım ada ~Pklirıdt1 lah • 

s i 111 t • ti ıl m iş lw ~ ti ii k ~ :\ n ii z ~ r i m~ a it ı o 1 a v •· u ii ' ii k 
hir salon, malhah, ahdt~slıaııP. VP. Zt~ıui11 ~atıuı lıa\'İ 

lbir varidatlı enıl:'k sallıkılır .. \yni nıalaaldt~ Faik Toh, 
afa müracaat . 5 6 

im !ili 

TÜRK. DOK.U.MASI 1 
KALIN BEZ 

Çadırlık - Muşambalık - Tentelik 

Bu ht>1lere ilıti~· :u•ı o aular s .. ı:\nik Batı

kaf'ı karşısırıda AllUED :\ VŞ.\ll OGLU T«·cinı 
t->viııılP-11 tedarik cdr.hilirlt>I' . 

lıali" \]rfa 


