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KIZILAY 

Memleketimizde iyilik ku
r~rnları arasında bnşlıbaşma 
hır soysnl yardım evi ve sevgi 
0cağı olan Kızılay Kurumu, 
Yurtdaşlarıınızm brışlarına ge· 
Jen her hangi bir feUiket kar· 
Şısında yardım elini uzatan 
'l'Urk erdeminin örneğidir. 

Nerede bir yangın, bir yer 
&arsıntısı, bir su basması, bir 
dağ YllrUmesi olsa oraya çar
~buk koşup gönUlleri sevindi· 
ren Kızılay'dır. 
b Bir yerde kuraklık, açlık, 
Ulaşık hnstnhk,yemeksiz Jkula 
%cukları ve ince hastalıklar 
~ı var, Kızılay orada, butan 

1 
U acıları dindirmeğe, hastn
arı iyi etmeğe, açları doyur· 
~ağa ve yoksullan korumağa 
8Zır bulunursunuz. 
Savaş sıralarında yaraları

~ızı saran, hasta evleri açan 
ızıJay'dır. 

Kızılay Kurumu; Cumhuri· 
~~tinıizin kurulduğu 29 İlkteş· 
dı~ .1923 den 30 Nisan 1935 e 
e~ın yukarıdaki işler için (3) 
iılYon 717 bin 208 Ura yar· 
ırn Yapmışhr. 

be ~UtUn bu yardımlar; gözbe· 
k ğırniz olan Cumhuriyet HU
Cl)Onıeliınizin Kızılay'u vermiş 
la d.uğu bi!· takım gelir kayna!{
~ rıyıe aksoy ulusumuzun bu 
llrurna ÜYE olarak elinden 

~elen yardımda bulunmak yo· 
lll~·ıa yaptığı sungular ve Özel 
:relerle Belediyelerin verdi· 

Paralarla yapılmıştır. 
li . R1zılay'ın, biriktirdiği ge
}1, bir parı:ısını bile boşa gi
"er · lq ~ıyerek, son derece tutum-
rn' 1.Şe dHkmesi,kıvançla görlil· 

ehdir. 
i . kızılay'm son on iki yıl 
~~tide yaptığı temel işlerden 

kaçını burada sayalım : 
I{ l _ fstnnbul'da Hastabakıcı 
Ilı~~ l<nrdeşler Okulasmı kur-

~rn 2- Eskişehir'deki Kızılay 
tek barını, gerek savaş ve ge· 
h barış sıralarında aranacak 

tarıı şeylerle doldurmak. 

tleıı 8- Afyonkaralıisar Ma· 
"ullasuy~nun çıktığı yerde Av· 
~ll dakı benzerlerinden üstün 

"ağlar yapmak. 
a,d4- lstanbuldaki Kızılay 
erı . 111 iş Evini, yurdumuzun 
llıa~nce bir iş evi biçimine koy· 
~ıtıı' burada yoksul Türk ka
~ .. arının gUzel iş ustası ya· 
~e~~k kendi ellerinin emeğile 

•nrnelerine yol nçmak. 
~ıı1·~:- A vrupn'daki Gençlik 
(')~u\ ınhrncrlori kurumları gibi 
t11~larımızda Gençlik Kızılayı 

··••ak. 
ı-uın6 - Anknra'da Kızılay ku
>ttar~ UnUne yakışır bir genel 

ez yapısı yapmak, bu bi-

ŞehirdeŞekersıkıntısı başladı 

Buğday ucuzladı Ekmek yerinde sayıyor 

Adanada Birinci Türlü Ekmek 8, 
ikinci 7,5 Kuruşa Satılıyor . 

Geçenlerde buğday fiyutla
rmın biraz yilkselmesi üzerine 
un ve dolayısi le ekmek fiyatla
rı da fırlamıştı. Bir kaç giln 
devam eden bu yilkselişten 

sonrn buğda)' fiyatları noral 
duruma inmiş ve evvelki giln
rlen iti haren un fiyatları da 
birnz dilşmiiştiir. 

Fnkat ekmek fiyatlarında 

bir değişiklik görülmedi. Ge· 
len duyumlardan anlaşıldığma 
göre komşu illerde buğday fi
yatının iniş nisbelinde ekmek
te ucuzlamıştır. Şarbaylığın ha 
rekete geçmesini bekliyoruz . 
ŞEKER SIKINTISI BAŞLADI 

Şeker fiyatlarının ir:diril
mesi ııe dair olan kanunun tat· 
bikahna Uç gilndenberi devam 
ediliyor amma piyasada şeker 
bulunnrndığmclan henilz filiğ şe-

Atatürk 
Kızılay Merkezinde 

••• 
ANKARA, 20 (A.A) Cumur 

Başkam Atnturk diln Kızılay 

genel merkezine bir göret yap· 
mıştır. 

Ataturk merkezde bir saat
ten fnzla kalmış ve verilen i1.a· 
hntı dinlemiştir. 

Celal Bayar'ın şöleni 

ANKARA, 20 (A.A) - Yeni 
çalışma yılının başlaması do
Jayısile Ekonomi Bakanı Celal 
Bayar dün akşam köşkünde 

bir bahçe şöleni vermiştir. Şö· 

lende Atatürk de bulunmuştur. 

nanın çevresinde düzelttiği ge
niş, gOzel, gilneşli parkı büyük 
kilçük, kadın erkek herkesin 
gezip eğlenmesine bırakmak 
gibi iyilik ve seYgi işleri yap· 
mıştır. 

Çok bUyilk iyiliklerinden 
bir azmı burada yazmakla yur
dumuzun şefkat ve inanlık duy· 
gularından doğarak bundan 
58 yıl önce kurulmuş olan Kı
zılayın ne yapmakta olduğunu 
yurtdnslara hatırlatmış oluyo-. . 
ruz . 

Bu iill\ii ile çalışan, barışta 
ve savaşta ilzerine aldığı bUyUk 
işleri başarmağa uğraşan Kı
zılay'ın bu tıafta sevgili yurt
daşTarımızın ÜYE olmak sur&· 
tiyle arka olmaları yurt borcu
dur. 
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kilde şekerin ucuzladığını gö· 
remedik. Hatta bazı Bakkallar 
şekerin uzun müddet gelmiye
ceğini sanarak ellerindeki şe
keri saklamak ve nşırı fiyatla 
satmak yolunu bile tutmuşlar· 
dır. Eğer bir iki gün içinde 
şeker gelmezse şehirde bir şe
ker slkıntısı başhyacaktır. 

ADANADA EKMEK~ FİYATLA

Rl BİR KURUŞ iNDİRİLDİ 
ADANA, 20 (Türk Mzii )

Buğday ve un fiyatlarrnın in· 
mesi üzerine dilıı kilodan indi
rilen yirmi paraya ek olarak 
bu gUnde yirmi para daha in· 
dirilmek suretiyle birinci tür
lü undan yapılan ekmeğin ki· 
losu 8, 1kinci undan yapılan 
ekmeğin kil0llu dn 7,5 kuruş. 

tan satılacaktır . 

Şarbayhk 
Araba tarifelerini indir· 
di. Diğer tarifelere de 

El Koymalı. 
Şarbaylık şehir içinde işle· 

sen b]nek arabaları tarifesini 
yeniden tesbit etmiş ve tarife
ler ucuzlatılmıştır. Yeni tarife
ye göre: 

İstasyondan ve • çarşıdan 
mahallelere gitmek «15» gidip 
f,elmek (15 dakika beklemek 
şartiyle) «25» kuruş, mahalle· 
lerden ve çarşıdan pU\ja,Osma· 
niye ve Hamidiye mahallele· 
rino gitmek veyn bu yerlerden 
gelmek «20» kuruştur. 

Şarbayhğın tesbit etmiş ol· 
duğu bu arnbn tarifesi çok ye· 
rindedir. 

Fakat yalnız araba tarife· 
Jerini indirmekle iş bitmez. O
teller, Lokantalar, Gazinolar, 
Eğlence yerleri ve emsalı ma
hallerin aşırı fiyatlarının da 
bir dalın gözden geçirilmesini 
bekliyoruz. 

Harp Kokusu 
lngilizler Habeşistanda 

tertibat alıyorlar. 

LONDRA, 20 (A.A) İtalya 
ile Habeşistan arasında bir harp 
çıkması ihtimali üzerine lngil· 
tere HabeşistRndoki İngilizle
rin bUyUk bir kısmının çıka· 
rılmesı ve İngiliz Somahsma 
sığınacak Habeş ve İtalyanlar 
için yUrutUlecek Rejim hak· 
kmda tertibat almaktadır. 
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Bollukta Olmıyacak kıthkta 
Yağrnurlar yağrnasa bile iirün durumu nomaldır 

Tarım ~lüsteşarı Diyevde Bulundu. Fiyat·· 
lor Yükselirse Stoklar Çıkarılacnk. 

ANKARA, - Bu yılki ürün 
durumu hakkında Tarım B11-
kanhğı Müsteşarı şu diyevde 
bulunmuştur: 

« - Buğday fiyatlarının yük 
seleceği ve kıtlık olacağı hak
kındaki haberler temamiyle 
yersizdir. Artık yağmur yağ

masa bile iirilu durumu nomal
dır. Çukurova ve Trukyn'dn 
bolluk vardır. 

Sahillerle yalnız Orta Ana
dolunun mahdut bir kısmına 

yağmur yağmamıştır. Öyle gö· 
rünüyor ki buralarda ürünün 
yiizde ellisi alınacaktır. BoJluk 
olmıyacağı gibi kıtlık da olmı
yacaktır. 

Fiyatların yükselmesine ge
lince : 

Ru da arz ve talep hareke-

tinden ibarettir. Buğday fiyat
ları normal haddi geçince e· 
limizdeki stoku çıkararak mü· 

da hale edeceğiz. Bir taraftan 
yeni üründe yetişeceğinden 

fiyatların fazla yükselmesine 
nır.ydan kalmıyacaktır. 

Fiyatlar esas itibariyle dil
şüktii. Hu giinkil yilkseliş köy
Hlyü memnun etmektedir. » 

Türk Kuşu 
Paraşüt Taliıulerine 

Başlanıyor. 

ANKARA, 20 (A.A) Türk 
Kuşu uçuş alanında Oyeler için 
bir kamp kurulacak ve gelecek 
haftn içinde paraşiltle atlama 
talimleri ne başlanacaktır. 

Yugoslavya Dış işler bakani 
Yakında ltalyada Musolini ile görüşecek 

Musolini şimdi sayfiyede bulunuyor. 
Yevtiçle orada buluşmaları muhtemel 

ANAARA, 20 (A.A) Havas 1 ynnın iç siyasasına ilişik bazı 
Ajansmm Roma Aytarı Yugos· sebeplerden dolay1 va1.geçil-
lavyn Dış işleri Bakanı Yev- mişti. 
ticin yakında İtalyaya gelece· Ru ilgi ile söylendiğine gö· 
ğini Musolini ile görilşeceğini re Yevtiç Haziran sonunda Kil 
bildirmektedir. çilk Anlaşmanın başkanlığını 

Dinlenmek üzere 1ta1yanın iislürıe alacağından Musolini 

Romagne ilinde bulunan Mu

solininin Yugoslavya Başba

kanı ile burada buluşması ihti-
mali vardır. 

Yevtiç İtalyan Dış İşleri 
müsteşarı Suviç ile 19 Hazi
randa Venedi k'te buluşması 

evvelce kararlaştırılmıştı. Fa· 
kat bu göriişmeden Yugoslav-

Hava Kurumuna 25 bin Lira 
veren fstanbul'da N~r Kalem 

DirP.ktörll Nuri Dağdelen 

ile yapacağı görüşmede yalnız 
kendi ülkesini değil, üç ülkeyi 
birden oruntaklaştırmış ola· 
caktır. 

Ka)rseri'de 
Eski Bir Hitit 
Şehri Bulundu 

KAYSERİ, 20 (A.A) Kay· 
serinin Molu köyü ilzerindeki 
Kepez yarında henüz hiç bir 
kitapta ismi geçmiyen, kayde· 
dilmiyen bir hitit şehri bulun
muştur. 

Bulunan şehir çok entre-
sandır . KilltUr Direktörlilk 
işleriyle ilgili işyarlarln birlik
te araştırmalar yapmak üzere 

1 
Krpez'e gitmiştir. 

TOPRAKLAHJMIZA ATEŞ 
VE ZEHiR SAÇACAK UÇAK 

LARI KISKIVRAK BAGLIY A
BİLMEK iÇİN EN AZ 500 
UÇAÖIMIZ OLMALIDIR. 



Finlandiya ile YeniGümüşparalar 

Yeni Bir Tecim Anlaşması Daha Yapıhyor . 
iT=1 ' t 

Finlandiyadan gelen eşyanın dövizleri 
özgür clarak ödenecek . 

.\11kura, - 1 Tt·nı 

muzdan haşla~ arak ~1 iil'li 

'ülnwk iizt n· Fi11hı1 1 di~a 

ilt• lıükı)nıeliıuiz rırasıncla 
vt>ni hir l+ıciın aııla~nıa~ı . 
~apılıuıştır. · 

Bu :ırılaşnıaya göre 
panllı" ipliklt·ri, demir 
hırdavatcılık rS\'ası, tarını . . ., 
aracları il~ dah' bir cok . . 
t•Ş ya nı•~ mit· k f'Lİ uı ize ö·1.g ii r 

olarnk g i rııb ı lect!k , bir 

kısım .-şya da ~ :uılarııHla 
~· azılı konltırıjaıılarla uuıuı

lekt!tinıiıe girdıilrcektir. • 

1\ 011tPoja11 lı m :ı ddtd t' r 

'I,iirl{ofis teşkila 
tı geniş1etiliyor 1 

1 

Yeni dış mümessiller ; 
tayin edilecek . 1 

:ırasıııda 250 ton hasını 

k~iğıt!ı, loO pamuklu do
kuma, 600 ıoıı mukavva 
da vardır. 

Fi1ıla11divatlan UH!nı-. 
lt>kPLinıizt~ gt•Jt·cHk eşya. 

11111 döviılt!ri hu aolaşnuı

ııın lali~ iimh~riııe gört• , 
Uzgiir olarak ilılt~rwceklir. 

lhı na karşı Türk nıa 1-
la ra FiııJauclİ\;na hic hir 1 . . . 
huclaudıruw ~ apılmaksı-

ıın, i)zgiirce giı·ehilt>cek .. 
. tir. 

Aulasnıa, omn· lannHık . .. 
üzı•f't' lı:ıkarıl:ıı· kuruJnrın 
v t1 r i l ı ı ı i ~ t i r . 

l\1ersi11 ele 

Bir aygır deposu 
yapılacak. 

Gümüş liralann Yeni Bir Sekli Daha Yapıhyor . 

Paranın bir yüzünde değişiklik 
· yapıldı. Hilal Düzeltildi • 

----------r~•M••4iiii----~-

llaziranın hirind~ pi
\'asava cıJrnrılan dört mil-. . . 
'on la ne ,. frt k u ruşl n ~ . . 
giimiiş parada11 uaşka iki 

milyon laıw lle ~·irmi lwş 1 
kuruşluk hazırlanacaktır. 

Finans hakarılığı in:.. 
gilt ·retlen dün~· anın uwş

hur üç para "-alıpçısın

tlan birisi olan Persiyi 
gt•Iİl'lnıiş, yeni kalıplar 

vaı•tırmı~t11·. 
~ A 

Bu mutahassı!'i, hası · 

lacak 50, 25 kunışlok 

glimiiş, 10, b kuruşluk 
uik•·I VP. 1 O parahk bron1 

paraların k~tlıplal'ını yaı• 

mış, işini dfl bitirdiği için 
nu~ml ek r 1 i ru~ ciörı nı iişt ii r. 

Finans bah:tııltğ• Peı·

s i \' t~ v P r ı i ı it' rı h i r 1 i r a l ı k . . 

Kültür Bakanhğı 

giinıii~ para kalıbı yap
lırmışı ır. 

Bu kalıp yiizii eskisi 
gibidir. Fakat arka tara
fanda hir· ll~ğişme olmuş, 
hih'\liu vaziyeti, bayrağ•
nııztla ki şek le göre sağa 

cloğru açılnıışlır. 

.\)rtCa [ yiiz kııruş] 
yaıısııla kalılırılnuş VH 

hilftlıra lnıu orla~ıua [ l ] 

\'e allrna da lira yızılnıış

lır. Bakanlık hu yeni şek 
it~ gürt~ dörıf mil) on lirahk 

daha hir liralık para lut~ 

tırmaya karar vermiştir • 
Bir hafta\'a kallar lMsıl

masına haşlanacaktır. Hun 
ılan ~ouru ela iic mihon . . 
linılık ôO \'t~ 2fl kuruşluk 

h:ı.;;tlat~ıtklır. 

Yunanistancla 
Takvim meselesi. 

A11kara, - Eko11onıi 

ha kardığı T ii rk ofisi ıı ı rş. 

ki l:at1111 ~~ n isi t'l mi\' e kara ı· 

:aygır clPposu y:qıtırılnıası 

icin "il:'" ı•lin HHf, lıi"alct~- Ôğretmenlere bir ya-. . . . \ l i na , - Y n rı ani s
t la tak viııa mP.sel~siuiu 

~at'i olarak halli icin hü •. 
sim• talısi!'ial kosnıu~tur. yım yolladı. 

u • ., n .. po i~in haylar mü-
\' tH'mi~ ve hu lıususla ıuii . 
hi m hir ıu·oje hazırla nıış- 1 d iirl iiğii rıcP ~i mılidt·n ruti-

n a si p y ~ r a r :ı ıı m a k la ti u· • 
il r . 

Ofis lıem nwmlt>kt'L llt!ponurı kaclrosu y~nı 

tlışırı<la, lıt1m dn mı:>mlı:>

~el icirıtlt• "'eni suheler • J • 

ve ajarılıklar kurularak 
geuişletilt · Ct>klir. Ekonoıui 

hak a ul ı_ğı hu cii nıletll' n 
olmak lize rı• Tokyo.iıı hiı· 

lic.ırP( münır. silliği ihda
sına ıla karar vermiştir. 

Bom ha) da. Bii k rtıŞlP 
el~ hirtır ajarılık kurula
caktır . Bundan başka 

Hi~o dö .larıeyroda da 
hir ajarılık ihdası diişii

uiil111ektedir . Bazı dış ti-

carPI miinwssillPı·inıiz ara 
sınıla dPği~iklikltw olacağı 

da hu miinaselwlle Sfi)•lt• ...: 

ıııyor. 

~fo m 1 eke l i c i n el n 1 s • 
tanlnıl, lznıir ve ~1ersinde 

~u lwle~i ola 11 Tilrkofise 
~·eni den iki şu he daha 
ilavf'~İ dr nıukarrPrrlir . j 
Hu şu lJeler Kars ve Sa ru- ı 
sunda açılacaktır . 1 

yıl g••ııişli~ PCeklir. 

Bu ) ıl ç.-kiın çağında 

)' f•di :i~· gır llPrsiu, Tar

sus ve SilifkP. kazalarınıla 

319 kısrağa ç.·kilmişlir . 

I-lii~ıinıP.l ayğırlarına hal

kımız latır yıl biraz tlaha 
fazla raglwl göstermek le-

dir. A~ğırl:ır ilılİJacı örı

Iİ)'Pnı~ıliklPri için ay~

ğır kadrosu arllırılac k
tı r. 

Giden yıl a~· ğırlara 

CPklirilen kısraklardau . 
lıu vıl hir cok la\'lar nuw . " . . 
tlarıa gt·lnıiştir. Uuularrn 

mikt.lan leshil edilmekte
dir. '.Ayğırlardan dogan 
taylara muntazam şece

reler vt-ırilmek ledir. 

izin 
Tarsus ha. tarı Şeref 

A il a n::. ii c a \' i z i rı ,. P. r · i ı . . .. 
ıuişlir . 

Baiı ~adın üğl'elıaıt•n 

lerin okul ~·asası•aa uyguu 
olııuyanthir haltl~ dudak 
boyası, potlra ve allık 

snri'ınerP.k gelılikl.tıri gC\ . 

r ii 1 m i't ş l ii r . 
Do hal ~ad 111 Hğrr l

nw rı iP. rtlt görii1'lliğfı gihi 
k ıı lalehelerdr. tir. göriil

ruektl~dir. 

Kiilıiir bakanlığı biiliin 
okullara ~olladığı bir la

la mi nıclr. kaılın ()ğn~lmeu. 

lt·riu v··~ ~ız uıleuenin hu 
gibi ŞHyleri kullarımala

nnm öğretnu-11leri ~·asa

si le uyğun olmadığuu ha
tırlatarak hunları kulla
mlnrnmas11ı1 bihlirr~•iştir. 

Kflhiir Baka1tlığı gHnel 
ve ilk es pek törleri hu ntla n 
sonra okulları sıkı sıkı 
g(}zden geçirerel\ enH'H 

a)·kırı hareket ed~uleri11 

cezalandırılması iciu rtı-• 
por vereceklerdir. 

Dudak bo)·ası, allık ,.e 
pudra kullanan kız tal~ 
bed~u görülenler de okul-

~ 

k (ı nwt la rafından iini ver-
site prof .. sfirleri, rasalane 
nı iid fırlPri ve diğer alA
katla rla nla rı lt~şkil eclilen 
komi~yona Sen Sinotl iş

tirak dıuiştir. 

~~n Sinod kilise icin • 
ort.ıda lak vim mesfllesi 
tliyt' hir ıuesrlerıirı mev 
cutl hulunıuaJığım iddia 
t•lmck h~dir. 

Devlet Demiryolların
da bir aylık gelir. 

• 

,~larl "' r zarfında Oev . 
let Demir yolla f'I gflliri 
1042273 liradır. Hunun 

H30769 lirası yolculardan 
H2b7 lirası hağ,ıjdan 606 
Hl7 lirası S~)'rİ hafiften 
38011 lirası sevriseridt•n . 
elde ~dilmişlir. 

934 sen~siHin ayni 
ayır · a göre hu sene 586 l 8 
lira fazlalık vardır. 

la direktörleri larafmdan 
okullar .inzibat meclisin&; 
verilecrklerdir. 

Her Gün Beş Kelime 
2~ ---

Oil kıla \' tı'l.ll komi~yo· 

IHllHIU güııılt•rcliği lislPtlt•U 

okurlaı·rnıııa lwr güu he

şer keliuw sunuyoruz · 

Listecle C1kan üz Tlirkce • • 
kPlimelerirı osmanllcaları 

hunclıu sonra gazeteruiı•le 
k 'ı llaı•ıl ıı•ı yaca klır. 

1- Tamir ~~lmek -
Ouaı·naak 

Tamir - Onarım 

Örneklttr : l - - lsw11 • 
buhla hemen bliliin P.~ki 
eserlP-rin onanma ihlh'acı . 
var. 

2 - Kırıları kalp ouR

rıla ruaz. 
2 - T:tnıim _ Genelge 
Örnek : le baka 11lı~ı

u111 f.;lt<;menl~r· hak k ıntla~i 
son g~rwlg~siui ok nduuuı 
ili ll '! 

;~ -- Timsal r Senıtıol 
Üı·nek : Alaliirk Tiirk 

kurtuluşunun bfıtiin cla\'8" 

lar111ın ~rnmholiidiir. 

4- EksPriyet - Çoğu•• 

l u k 
E~alliy4:'l - Azı11Jık 
Ekser i~·a • Çoğun' 

cok vakil • . 
Örutı i\lt• r : ı -- Frall"' 

sada parlamrnlo:çoğunh!"' 
~'' Flaudin'ın önerg .. siu• 
reddeui. 

2- Uluslar sns,·ete-.. 
sinde azınlıklar mP.selesı 
her \'akil orta,·a konur, .., 

bir liirlii kolanlnıaz. 
5-·· Takrır - Oil.,ri6 

Öl'IH~k : Kiihiir nak311 

hğı hiilçt•si hak~ ırada di ... 
lerge vt·r·ilıııiştir. 

Not : Gazetemize g&ode• 

rilecek yazılarda bu keleoıe" 
)erin Oımanlıc•l•rı kullanıloı• .. 
mıını rica ederiz . 

Receb Peker 

Avrupaya gidiyor· 

t\ 111\a ra , - C. 11: 
Partisi g~nel sek reıerı 
lteeeh Peker· yarmki tr~ 11 " 
le lstanbula harekel eJe
cektir. 

RecdJ Peker lsLa''' 
bulda kıs:\ bir müddel kaJI 

tlıktan sonra .. \vrup•Y' 
gidecektir . 

' 

I~ 

lir 



Tüıkotısin Günlük Telgıal 
.__ HABERLERi 

Sineklere karşı 
------

Ko' unmah için evde 
ne yapmalıyız 

Mersin : 
Piyasası 

latanbul borsası . 
19 6 ·35 ılt• huğılav StH'l 

-- ------ - _ ............... . 
5 • • 

~Urıış 5 paradau 5 kn
rıış 

10 fHıra\'a kad ar, vu h • • 
ıuşak 6 k u rıı s '5 ı>ara· d • 

,ası 6 ~uruş rJ,5 para~ a 
adar uwlılul 6 kuruştan 

~ıı to11, Fırıdı k ic toıu · 
UlJ 1 • 

vadeli 47 kuruştan lo 
l0tı k • +>J>ek 2 kuru~ ı ı ı,a 
~·· ~ t ~an :i,711 kilo, llısır sa · 

4

1 
4 kunış 17,5 paradan 

1 
~ıu·uş 22,5 paraya kadaı· 

2{) lorı, lw~ uz 3 kuruş 
37 • 

,5 pı11·tidan 4 kurusa ka-
~a ~ 
tık r fiO lorı, ZPy Liıı ~· ağı 

Slta 32 k 11 ru şta n 34 k u -
tıış· 
. a kadar· 17 062 kilo hi-

rıı · ' ' ıcı Yt~ mekli~ 29 kurus-
la11 • 

48 
~2 kur-şa kadJ r 16-

~ 5 kılo, ik i ıll'İ H'lllP~li~ 

1 kuru ştan 30 k;ıruşa ka· 1 ar 
~7 13·668 kilo, sa hu rı 1 u k 
lıl kuı·uşıan 1,724 ~ılo sa-

ıtııştı,. 

ıı 18·6 3~ de Haıuburga 
lir lon lifıik iltra ~· edilmiş 

Yaz ~.-idi . Sint!kler \'İ- K.G. 
• • 1 

ıw lwr tarafı kapiı)·or . Panm~~k~pı· .. ~ 
Siıwk Je)' İP lH grçnwnıe- font 
li. Sinek eu zararh en Kapu malı 
b l 1 1 J •· · K<•zucı parlauı er )al ıa)'\fill ar an uı- 0 ,.. 

ridir. Ht~r tarafa korwr • iane çiğitli 
Pi~likler ve pis şeyler , . erli • 

~wm ıu 

11 asu l ~, a 
Nolaul 

flz~riue konduktan \'e o
r·al a rclak i mik roplcırı aldık 
tau souta gelip ~· iyt-c~kle
rin, tabaklar·m, bardakla- '!ercim~~ 

Kus \'emi 
rın iiz~rine konarlar ve • .. 

Kum •farı 
mikropları her tarafa bu- c~llil 
laşıırırlar . • 

Acı c~k 11·ct~" ıcı 
Sinttklrri ortadan kal- • · Toz şelu~r 

dırıuag •• çok dikkat etm~- ltahve 
lidir. Siuekleri öltliirnwk Kalın » 

için hi r çok usullt~r ' 'ar- Ni!'adır 
ılır. Bu ula rııı haşıncla "si- Ca ~· 
ıwk ~ağıtlan,, gelmr.lte· Ka.la)' 

dir . Rahar 
B'aıı d.-fu lıdkkallartlan Arpa Auactol 

alınan si!ıek kağıtlarmdan ,, yerli 
hir hayir gt>lmiyor. Bunun Pirine; 
için hu kağıdm evde ya·~ıÇavdar 

I · b pılnrnsı usuliioii tarif e· 11: .... ş.11:,,, ~nur arsası sanctık•• 
~ijkı s-5 ·35 dt> huğda y u · decPğiz · ,, l> . ~rn~hi 
s 6,25 kut·uş ta rı \'erli 500 Gram erimiş çam ,, • » çuvalı 

1\. s. 
52 
50 
48-49 
45-46 

2 
l 75 
12-50 
7 50 

4,875 
7 bO 
6 
3,50 
6 50 

a6 
38 25 
ıoo 99 
l 25 

16 
240 ~ao 

190 

90 
3-,oO 
3 

14 15 
•) - fi O 

•5Q ... 5 
~ i , ,625 kuruştaıı, \ler- sakızı Buğda~· YP-rli a,25 
~ a: 6,625 kuruştan 442 çu· 100 Gram melas adı Limon tozu 10 
r, 1 Ş't· ar·pa )'edi :i ,25 k u - verilen ş~ket· posası Sabunsafi z~ytin V. 25 50 
~a ıt at~ 20 t;n va l , hakla 100 Gram gaytıt sıcak ,, ikiıu~i 23 
~ t:ılı 4,175-4,50 k'lıruşta n k~len yağı ~lısır cları 2-35, 
ıı 111 kloıı ve 52 .ç~ı ,· ~I, pa- H1111lar iyice karışurı· Kara hiih~r ~5-86 
ruşla P~t~St~ bırıucı 50 k~ı· larak sıcak ikt-n kalmea ' lnct• Kep~k 25 
hııa ~1 l15 Lta 1 Y tt' ya pagı · kağıtla r111 ii ztırleriue dö .11 uci r 'O den ı ı 
Jı a gı 35-50 kuruştan kiilnwli HtH' h·ılıle dışar- 1 v 1 r ç k 2 87,5 ' oa kil ,, , 1 . . · < I 'u a u uro .. 
~~;''1 mı~lır · dan alm~cak k~\ğıtlardau u Auadol . 3,5 

Çinliler çok tlaha faydahdır. !..--------.. 
JQllo Size sineklere karşı y ( N 1 M ( R S 1 N 

t rtların yaptığı bu ıkirıci tertip tarif fltle~·im: ============ 
eldifi onadılar Bir labağm içine l>ir Nüshası 5 kuruştur 

L> S~ıag,;;;;1~~~g --( .\. A) _ pcı rc.a eknwk koyunuz • 
Tiirkiyt Hariç 

için için 
'\~v{!ı . .. . b' b Abone) 
•dal ~.hıııg ordu. u bir kaç Ekmeğrr~ u~e~me ır ar- Şeraiti 
11.111 ~uı·•·ıa hir koııferans - ıl:ık su llH ıkı çorba kaşı- Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

11011 °ııra Kalgalıdarı .Ja- ğı formol tlökiinüz. v~ ii · Altı aylık 600 1000 

~a~ll· ııha~· ııııra koştuğu zeriıw bir kahve kaşığı üc; aylık Joo 

ltijrı kabul tılmİ~lir. toz ş~ktır koyunuz . Bir a)•lık ıoo yoktur 

500 

ltııııı;: l~artl a r oldukça sı - Uu tertip diğttrinden Gilnii geçmit sayılar 20 K. 

ıı. t ır. ~luı.edildır · daha kolaychr. Bir parça 

---~-----·----------

Nö~etçi Eczane 
.. 1 c-

lslikamel Eczanesidir. 

~~l ·ı Uhkiıı : 18 (.\ · A) - pratik değildir. 
1 ' I' 11 'l(f' . .. . 1 
l()ııı ' ı ses ı uıerı ne tJ a- Bu \' Olıla kullanılacak 
"lli ~rııı .ar tlar1111 kahnl · ı 
\' ~'ıııt 1 (' olan lahak eski bir tabak_ 
1}11 11 eıı <olayı ıenPral 
l. Sıs.~ y olmah ve IJir daha istimal 1 ı l · -,ıı urıan ltlikunu~-

1 ~ ıriır1 ı ~ılilnwmeli • ıı llt an iş iruh~n c. ıka-ıı11ş 
'~tı. lır . Çin tıiikômPliııin 
~'ı'ı"rdara c .. k ih.li "i lta l>e- ı 
~ ,, 1 • " 
Utı ı.ı ' 0ğru olmadığı ve-

•ıı,~1 ·1 a poııl a rin orl a ya 
arı 1 • 

sa rıı ı yor . 

Yurttaş! 
~· 

Ülkeni korumak isti· .. 
yorsan Tayyare Cemi· 
yetine aza ol. 

2 ve 20 komprimelik ambala jlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliOin timsali 

olan Et) markasını arayı n ı z: . 

Tarsus Tapu memurluğundan : 

S.\ YF.\ 3 

Htışadiyt-! nıalıtılles inıl P \' aki ~agı ~iil<1yııı ırı oğl u 
Sait arsası sol1.1 yol url\ as ı t'arıu ı z \I Phnıt·d lıaırn ha\' -. 
lusu cephesi )Ol ilt~ mahdul 300 mPlreyi lıavi hir ha p 
hane ~l~hnıed oğlu ~ltıl1111ed ve k a rı ı Fat-uarıın <'Pll -
leriıuleo VP. filt-Sİ bilinmedik hir za n i~uu l arıbr.ri tasu r
ruflarında i~~rı meyant~ıf p, \'e urrli g.1.' ri rtı!'lmiyrde 
Şamlı mahallt•sirıcle.n i ·a oğlu tl a ,arıa stıı.. ·pn liraya 
satış ed~rtık maliki ıı a nıına tapuya lrn~lanacağıntla n 
tasarruf hlıliasıod a ' nı l unanl ar varsa l Temmnı 935 
Paz·utt~si gii n iı ınahallirul ~ ya pı lacak kPşifı t~ hazı r bu ... 
lunmaları veya hu l tapı. itla resi rw nıii racaa ti arı i hin 
olunur . 

Tarsus Tapu memurluğun~an : 
Heşadiye nıalwllesiıııle \'aki sağı gir·itli .\ lınw<l 

oğlu Hiiseyin ven~sPleri solu giritl i Falı na arkası ('e ~ 
mile hanesi \e tariki has cPphesi heltldi) E-' arsa~ı ile 
malulut 600 metrevi havi bir lı a p hane Sali h kızı \l.~r -. 
yemin ceddinden \'e ötesi bilinmedik bir zam~ uda n 
beri tasarrufonda iktHı meyanede VH sureti gayri res · 
mi yede iskiliç mahallesiııdeu Yusuf oğlu Ali ye 70 li -
raJa salış ederek maliki rıamma tapuya bağl anara
ğırıdau tasarruf ithliası ıı tl a \ııılunarıl a r varsa ı Tt•ın 
muz 935 PazarlP.Sİ glirıii malıall i ude ya pıl acak kt>şifte 
hazır bulunmaları ve~·ahul Lapu ida l'esiııP nıiiracaatla. 

rı ilan olunur . 

Mersin Askerlik Şubesinden 

{ Mitekaüt ve İMiyat Za~itan Yoklaması ) 
ller sene olduğu ~ibi hu SH rrn ıl H )] iilekait ve 

~liisl .. ğf., i lıli.,· .ıt zahilan ve memurin askPr·iye yok . 
lamalarına ı - llaziran · 935 ı l e ha~la ıımış ve 30 -Hazi -
ran · 935 de hilmi~ olaca ğ111d <ı 11 müramrnl elnıeyerılı~ -
rın Şuht·~· ·~ miıracaatları ilftn olunur. 2- 3 

Yitik mü~ür 
934 Yılmtla lıak .. uircii ğiın vı~ ln pıı dairt•si sieilin

de hasılı miihrii zatımı nıayıs 011 altı sıml a kazatm za · 
yi eyledim. KinıS~)'~ bir giina horcuuı yoktur. ~1t~z .. 
kt)r tarihten sonra işbu gaip ~y l ediği ıu nıfıhrii lıav i 
senel ve sairenirı kıymeti olmayacağını \'(• başka bi r 
miihiir yaptırdığun cilu~tlH gaip eylediğim 934 tarihli 
mührün hiç hiikmiindt~ oldnğmıu bi h.li ririnı. ıs·6 935 

Çöplü k öyündmı Al i f.!ğlu Htt:,au 
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T l!!J Q k ; ;:--~- ~Ciı)~~fl)fl)~~~~~lı5mlli§iıiı ~--~ 
l 1 RL\L\ T ~ çifte han Kaphcası Açlldı 
BANJ<ASı 1 

~ Eğer Romatizma, Siyatik, kara cifer, 
~ mesane taşları ağrılarıle _ muztaripseniz 

Böbrek kumları, 
vakit geçmeden 

{@ Çifte han kaplıcasına koşunuz . 
~ Bir cok deri hastalıklarına, muannit ekzemanlara şifa verir. 

aÇiFTE HAN KAPLICASINA 
~ . t>diyt~ ile gt>lt>n hir çok kiiı iiriiuıl,.r yiirliytırt! k tlöıııuiişlerdir. ll•·r ııe 
~ kadar Ft>ıınP.n ~ahili iza lı ıl~ğil se clP. SPıı•·lercP. gt~he olmamış haıı kadanların 
~ 15 20 ui"ınlfı~ haıı' oclan ~011ra hamilt·. kalılı~lan uöri'llmfıştiir • 
~ '7 • .. 

l@ Çifte Han Kaphcasının 
~ Radyo aktifidesi dünyada mevcut bütün kaplıcalardan & daha yüksektir . 

D . l@ Çİl'T I: 1' 11(/\PLIC/\SINDA 

~İ~:;;~ QE N ~ . o~~ı.e lıir nıullıa h il:i Vt' mlilııı iş, Ot .. ı clalıiliı11le yP.ıııek lıişirnwk nwne-

QAı..IAT- r;; oı;Q ~ et ı1 Ilı ış ıı r . 

i liDUmf Ulmimttlllm&IWimını:mi a "" b.ı lı 1 İ :< 1i""lıa1 ili ii k ,. il 11111• I t 1 i r. Lok :ı il 1 a~ı. Fil ru il u, Ba H ;ı 1 i ~· PS i. Gazi ııosıı' 
1 Her Nevi Fotoğraf 1 a K;ı~a~ı. ıı .. rlı;!D~'.';LAR MUTEDİLDİR. . 
= ft [ ı K L · ı ET 

1
. l . . R [ N K S • z = r@ Tiren ücretleri yarı ya.rıya tenzilatl!dır . 1 :ı ı ~ ı ı ş e ~ ı ı ı ı= -~~ll!~IM!l~~~~ll!~~ iil~~~~~ 

MOHOR Ye BASllklAR 1 i i Yeni Mersin Matbaası !. Bü~ük Tayyare 
1 Basımevimizde yapılmaktadır. : mücellit hanesi : · m p· ğ 

1\ rİ!°' l a 1, s c. B rt)ll'l, \'P , . :ıid 1 iıo\':ı ı ~· d :a la I' • E~~ imiş llarcala rı- • nı 1 yan osu 
• • p • • ' • • • • ~ 

l ı Pı·l-.r·siıı k ··~"siııı· tı\ğıııı Ş"~ild" \:ı p ıl ı r . • rııı ~ , foı·suılt~ kitapla- . ·~ı 
nım.1mlmRDRRlillflDlmllllımmlilllRll • rıııııa işe ~· araıuaz ıle · : ı jı Pek çok kişilerin yüz.iJnü 

HALiS EOiRNE ve KASAR PEYNiRLERi : ~· ·· a 1111" Y 1111 ı. 1ıirııfı 11 
• • güldürmüştür · 1 

• si'l.• ~ H\zım olur. Kitap ·' nı · 
Kış lık peyn i rleri ıı iz iı; i ıı lı ! •; diişıinmeyiııiz : ıarıııızı, .ı~rım·l.,riııi~:i . ı lli On Dokuzuncu Tertip Uçüncü Keşide 
Fennin !;On ternkkiyatı ii~erinc ,·nğlı, ıemiı peynirler h:ızırlanınış lı r • il ' 1 · .. • ~ •!• nıiicf• ıt ıaııPrııızP. ~orı-• ı 11 Temmuz 935 tarihindedir. 

mersin Souk llava Deposuna • t1 .. l'iııi ·ı.. • 

d 
· · • • I B ü y ü k i k r n n1 i y e 

müracaat e ını.z . • 11 .... ıu~ vi kitap \'e .1 m 
ı1 ı< ilo safi haıırı a nınlŞ ve tuzlanmış. haı is • • 50,000 Liradır . 1Y 

Edirne peyuiri tanekesı ile beraber 4 liradır . • (lr.ft~ı ler şık , zarif lllt>:. • mükafat 20,000 liradır • Alındıktan sonra muhafazasıdn Soul< Hava ! lİlı vt~ ~ulla111şlı ola - : L 
deposunda temin edilir . ; rak cillt~ nir. • 

Evlerinizde uğraşmayınız. ve yorğunluk çekmeyiniı · •••••••••••••• ~ E::3e::::::3c •11me,=3n=mım&::3S!Eii!!i!!S
1

E 
Kaşar PeyTlirleri 

Yağlı Balkan peynırleri ayarında ş maraklı ka- Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
ar peynirlerimiz piyasaya çıkanlmışdır . 

Balya ile almak isteyenler depomuza mürucaat 

etmelidirler . 
Her halde çok fayda göreceklordir . 

Mersin - Souk heva deposu sahibi Selim Şemsi 
23-50 

Türk Siğorta Anonim Sirkeli 
' Y anğin ve Nakliyat siğortalarınızı 

~ İtimadı Milli şirketine yaptırınız. 
ı;} ~1P f'~İ n \f' ll :ı\'al i .\ r.P lll<'li ği ~ 

~ ~~ Ômer Vasf i -
Hil rn rü k aıldflSİ No. 15 

20 6 935 p - • erşem b egünü b l orsa satiş arı __.,./ 

~alın cius Nerenin Mah• ulu MiKTARI P. I ŞEHAIT ._./ 
Olduğu 

K;;~Üf K~4 ,43~~ 5 -"'=" . . 
Ct• ylı.ııı ~1ağaza haıır 

pırınç 

" k: r" J 5000 15 ~5 )\ (' .. ~ i rı '' 
3<'1 ~•atlflm ici aol•·p 4501l 4 v. 15 .!.!iİrt 

• 
. . . 

hnğıla~· ce\ lıaıı lo5ooo H 15 
.\rpa \1 rrli la r~ us 75000 :i 

... . 
. 

. 
. 

~ . . 
1 / 

Yeni Mersin Basımevi - Mersin 

lı 

~ 


