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~aş~ kanımız Bugün Şark Gezisine Çıkıyorlar. 
Atatürk---

Bu yıl yabancı ülke
lere geziye 
çıkn1 ıyncak 

.\ ANI\ARA, 27 (A.A) - Bazı 
tu"rl~pa gnzetelerinin Ata
n rkun Rusya'ya gideceği 
~Ukreş ve Belgrada uğraya
t ~ğı haberleri ilzerine yap
~ 1lhız gerçinlemeğe göre 
y 0skova, Tahran ve benzeri 
~:r~e:e gitmek imkfinh ise
<la 1 ~~nde bulunduğumuz yıl
\> ?öYle bir geziye karar 
~rıJdiğine clair berkitici 

lge yoktur. 

7-Qrım E rıdüstrisi 
ta~ Bizde kıskandırıcı bir top
ta~ ~apitnlizıni yok amma top
\·a 1Şçisi doğan \'e topraksız 
· layan Rençber ızhrabı Vl:lr. 
~.Anadolu öyle bir yurt ki 
~ rıhin tanıdığı gUndenberi 
ııı~rıçberin alın teriyle sulan
~ır. Burada toprak Rençber 
~ bir parça Hençber topra-

ıı dölUdUr. 

~i ı\nadolunun bir yanında ge· 
ta~ 0vaıara serilen tarım top
~ ları boş yalarken öte yanın 
rJ~akıllar tırnakla temizlenir, 
~111 aıı içlerinden dağ yamaçla
ltıı dan bir avuç toprak çıkar
ta,:a Uğraşılır. Gene bunlar a
tn 1rıda toprağı olup bir çift ö
"-~ buıunırııyan veya bir ka
~1Sabanın izinden koca bir 
Qj:. geçimini toplamak için 
lar 

1 rıenlerde p~k çoktur ve bun 
ta~rı hepsi de nihayet bir ıztı-

Yekanudur. 
rıı.ı 'i 1 lın ya rısıııda toprakla 
IQ~~leşip eline bir şey geç
~~ltıce şehirlere göç eden 
~il 8.llık uşaklık peşinde ko-

Çı f çiler de az değildir. 
Ve ~Unlar bir toprak Reformu 
~"ı u Reformun doğuracağı 
~~i .enctostrisine göz dikmiş 

1YorJar il . 
la11cı arti proğramında da aydın-
larıı 1.t gibi halkçıhğımızın an
liıı~' ençber ve köylü genli
~er; toplanır. Bu açık durum 
'-hib·Urk çifcisini yeter toprak 
)e to 1 etınek topraksız köylü
~t611 ~raıc dağıtmak şeklinde 

8'Ple~misti r n ., . . 
lbl!n u Prensip toprak Hefor
~r ~n ilk işaretidir. Çifciye 
~t ~ dağıtmak için önemli 
~ beanunun çıkması dn yakın-

h klenebilir 
"llk . 

l'\irııu at )'urdun f•oğrafik du-
~tl~liıc daha başka işlere de ge-

Y duy urm3ktadır. 
~ h Uı Yıllardan beri toprakla 
l~r i ~Yan Anudolulu son yıl
lil', ~~nde bu bağını gevşetmis-

ha ilk bakışta bunun şu 

Halk Elbisesi Halk ayakkabısı Kaçakcıhk yarı yarıya azaldı 

Sümer Bank Halk elbiselerini beş but;uk liradan 
aşağ·ı satıln1ası için araştırmalar yapıyor 

Cenup hududunda 15 zırhlı otoınobil deniz
lerde 20 tayyare ve ınotörJer kullanılacak 

Beykoz fabrikası da ucuz ayakkabı cıka-
' racak. Bir Uzman Çağırıldı. 

General Seyfi Ankaraya Döndü. Yakında 
cenup ve şark teşkilatını teftişe çıkacak. 

----- -----
ANKARA, (Hususi) Fesane 1· 

fabrikası halk için piyasaya 
çıkar~Jan ucuz elbiselerin beş 1 
buçuk Ji radarı daha aşağı fiyat j 
ln satılması iınkunlarmı tetkike 
başlamıştır. Yapılan deneme· 
ler kumaşının sağlamlığına do 
kunulmamak şartiyle fiyatın 
biraz daha ucuzlatılabileceğini 
göstermiştir. 

Fabrikacn hazırlanarak An 
karaya gönderilen muhtelif 
köylii elbisesi tipleri üzerinde 
SUmer Bank Genel direktör· 
IUğil tetkikler yaptırmaktadır. 

Bu tetkiklerin neticesine göre 
bazı kararlar alınacaktır. Ucuz 
köylü elbiselerinin memleke-
tin her tarafına gönderilebil
mesi için yapılması düşünülen 
teşkilatta bu sonuca bağlıdır . 

Diğer taraftan Sümer Ban
kın Beykoz fabrikası da ucuz 
halk kunduraları çıkarmak ü-

zere giriştiği tecrübeleri sına

mak kararını vermiştir. Bunun 
için bir mutahassıs çağrılmıştır. 
Mutahassıs yakında İstanhuln 
gelecektir. 

Ankara ( Hususi ) Bir müd- j 
detdenberi İzmir ve İstanbul- l 
da incelemelerde bulunan güm- ·· 
rük mu haf aza komutam Gene
ral Seyfi Ankaraya dönmüştür. 
Gümrük yoklamalarının daha 
çabuk yadılması ve yolcuların 
fazla beklememesi için yeni 
bir taliwatname yapılacakdır. 

General Seyfi yakında Ce
nup ve şark muhafaza teşkila
bmda teftiş için seyahate çıka
cakdır. 

hududu için Zırhlı otomobiller 
Adalar Denizi için Tayyareler 
ve bütün kara sularımız için 
ihtiyacı karşılayacak kadar 
motorlar yapılacakdır. 

15 Zırhlı otomobil 20 ka
dar Tayyare alınması mukar
rerdir . 

Rusyanın Donanma kuvveti 

Yapılan istatistiklere göre 
kaçakcıhk vakaları eskisine 
nisbeten yan yarıya inmişdir. 
Mamafi mücadele şimdikinden 
daha sıkı bir durumda yapıla
cakdır, Bu maksadla Cenup 

Bu işlu için önümüzdeki 
yıl bütcesine tahsisat konacak 
Genel komutanlık memleket
teki kaçakcılık kınavını esaslı 

surette takip ettirmektedir. 
Yalnız meydana çıkan vaka
Jarın azalmasına bakılmıyarak 
pi) asalarda kaçak maddeler 
olup olmadığının araştırılma

sına da bUyUk önem verilmek
tedir . 

Stalin iki yılda üç misli büyüyeceğini söyledi 

Devletlerin Donanma kuvveti ne kadardır ilimiz ilbayhğı 
1 

Musolini 
lngiltere Tezini 

Ileddetti . 
Fı·aye Prese gazetesinin 

Berlin ayları bildiriyor: 
Stalin'in Sovyet donanma

sının önümüzdeki iki yıl için· 
de Uç kat bilyüyeceğini söyle-
miş olduğu da göz önünde tu
tularak 1 Şubat 935 tarihine 
kadar büyük devletlerin donan
ma kuvvetleri şu durumdadır: 

BUyilk Britnnyn İmparator
luğu 1.33 2.569, Bi i'leşi k Ame
rika hiikOmetleri 1.324.260, 
Japonya 783.920 ton, Fransa 
684.565 ton, İtalya 503.159 ton 
Sovyetler Birliği 500.000 ton. 

Şimdi Almanyaya izin ve-
rilen yüzde 35 nisbetinde İn· 
giliz donanmasının büyümesi 
demek, bu günkü tonajının 
466.399 ton daha artması de
mektir. 

sebeplerden ileri geldiği görü
lür: 

1 - Toprağın verim kabili
yeti, iklim şartları ne olursa 
olsun bölgelerde ekilip diki
lenler nihayet bir kaç kalemi 
geçmez. Bir ekim tekniği yok
tur. 

2 _ Kıraç yerler sulak böl
gelerden daha çoktur. Buralar 
da iki yüz yıl önce tabiatle na· 
sıl çarpı~ılırsn şimdi de uir cle
ğişiklil, \•oktur. lJfak bir ku· 
rakhk Ronçberin bir yıllık e
meğini eritebilir. 

3 - Ürünlerin piyasalarda 
iltifat uyandırmaması çifciyi 
peritın dln·uma getirir. Çoluğu 
çocuğuyle toprakcılık yapan 

Başbakanın1ız 
Bugün gez!ye çıkıyorlar 

yarın yeniceden 
geçecekler 

Ankara 28 ( H1Jsusi ) Baş 
bakan İsmet İnönü Curuartesi 
günü hususi trenle ve Adana 
yoluyle Diyarbekire gidecek
dir. 43 gün sürecek olan bu 
tetkik seyabatetinde Başbakan 
bütün şark Viliyetler:ni dola
şacak Erzincan, Tarabzoo ve 
Samson yoluyle Ankaraya dö
neceklerdir. 

Mülkiye espekteri Rük- 1 

nettin lçele H. Berk· 1 

sunda Çoruma atandı. i 
ROMA, 28 (A.A) - Eden 

Musolini konuşm::ıl::ırmclan Mu 
solininin İngiltere tezini reddet· 
tiği nnlaşılmaktndır . Bunun 
Arsıulusal durum üzerinde ö
nemli tesirleri olacağı sanılı

yor. Eden Romndan ayrılmış
tır. Giderken Parise uğraya
caktır . 

ÇAGIRJŞ 
İclnıan Yurdu Üyeh~rine 

İdman Yurdu Genel sekre
teriiğinden : 

30 Haziran 935 Pazartesi 
günü saat 17 de Yurdumuz de-

RECEP PEKER AVRUPA YA nizcilik kolunun açılış töreni 
GİTTİ yap1lacağındnu her kola bağlı 

İstanbul, 28 (Hususi) C. H. üyelerimizin o giln yazılan sa-
P. genel sekreteri Recep Peker 1 atte denizcilik kolu yapısında 
dün vnpurla Avrupa gitmiştir·. 1 k 1 bulunmalarını dileriz. 

_ __ Çorum lbnylığına atanan !l.Ber sun --.... ---------• 
Dünkü sayımızda Ilbaylık- G. Nüfus Sayımı 

köylü şehirlerde ve demiryol· lar arasında değişiklik olduğu-
larında Ameleliği daha karlı mı yazmıştık. Cumuı· Başka- ~~O İl kteşrin 935 pazar 
buluyor ve toprağından ayrılı· nmm onayından geçen İlbay-
yor. Topraktan alacağını bu Jıklar arasındaki değişiklik gün Ü ınen ıleketin 
çalışmada elde ediyor belki da listesi Re~mi Gazetede yazıl- her tarafında 
ha az emekle ... mıştır. Yapılacaktır 

Çoğaltılabilecek olan bu se- İlimiz İllıaylığına Mlllkiye 
espekteri ve İstanbul ilbay ve- ı- Nüfus sayımıııtt e· 

beplere bir de toprak dengesi- sas olmak üzere Belediy<'ler-
ııin Rerıçber çoklug"iyle denk kili Rüknettirı ve şimdiki İlba- ce bütün binalara numara 
olmadığı eklenirse toprak Re- yımız H. Berksun da Çorum konulmaktadır. 
formuyle beraber tarım endUs- İlbn)'lığına atamıştır. 2- Numarasız binalar· 

risine ele büyiik Gnem vermek TOPRAKLARIMIZA A'l'EŞ tla oturanlar hUkOmete ha-
gerek olduğu aıılnşılır. Her çif. ber vermeğe mecburdurlar. 
çi topraklansa bile modren tek VE ZEH1R SAÇACAK UÇAK- Oturduğu bina numarasız ol· 
niğe dayanan bir ekim ve ta· · ı..ARf KfSKlVRAK BAGLIYA- duğu halde haber vermiyen-
rım endüstrisi gelişmezse umu lerle (bu numaraları bozan 
lan duruma varılamaz. BİLMEK IÇIN EN AZ 500 ve silen ve kaldıranlar için ı 

UÇAGIMIZ OLMALIDIR. para cezası vardır • 
R,1za A Ula 
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Deniz Bayramı Merkez Bankası Tüzüğü j Her Gün !~~Kelim:_ 
Tüzüğün on birinci maddesi değiştirildi 

Deniz bayramı şere
f;ne yapılacak eğlen

celer 30-6-935 Pazar 
günü birinci parti. 

ı - Sabahleyin saat Sekizde Liman 
Şirketi Memur ve mostnhdemleride 

tayfa ve bUtnn işcileri Kayıkcı 

ve Denizciler Liman Şirketi önUnde 
Gnmrnk meydanında toplanacak

lardır. 

2 Toplanan bu kafile önünde bando 
ve ellerinde bayraklar olduğu halde 
nümayişle yllrUycrek Deniz Feneri 
ve Plaj civnrında hazırlanan yere 
gidecekler . Orada mllsabnkalarıı 

başlamadan evvel sOylevler verile· 
cektir. 

3- MUı:mbaka komitesi lnrrıfından 

tertip cdllen Deniz yflzmc yarışları 
Saat Onda yapılacak ve birinclHği 
kazananlara mnl\llfallıır verilecek 

Ur . yarışlar yapılırken clcııizcilı't 

tarafından muhtelif Milli oyunlar 

oynanacak ve Monologlar söylene
cektir. 

Saat t l,30 dn hlltün Tayfa Amele 
ve Deniz lşcilerine Liman Şirketi 

tarafından bir öğle yemeği verile -
cektir. 

4- Saat 16 da Belediye Bahçesinin 
umumi oturma yeri önOnden idare 
edilmek Ozere : 

• A. - Yelkenli kayık yarışları 

B. - Kllrek yarışlan yapılacaktır. 

5- Öğleden sonra Merkez gtimrllğU 
iskelcstndc hazır bulundurulacak 

olan liman şirketi cer vasıtaları 

He serbes motör ve sandallarla de

nizde gezmek isteyenler gezdiri
lecektir. 

Saat 17, 30 da idman Yurdu Deniz 
Kolunun açılma !öreni yapılacakdır. 

Deniz bayramı kut
lu/ama programı 

1 - 7 - 935 Pazatesi 
Günü ikinci Par ti . 

1- Sabahleyin şehir bayraklarla 
süslenecek ve denize kar -
şı olan liman şirketi binası ve 
atelyesi ile ticaret odası binası de 
niz yolları vapurculuk şirketi acen 
teleri dahil olduğu halda bütün 
bu binalar gece elektrikle ışık
latılacaktır. 

2- Saat 8 de Limanda bulunan 
vapurlar ve Liman Şirketi cer 
vasıtaları karadaki fabrikalar iki 
dakika devam etmek üzere dü
düklerile bayramın başladığını 
ulusa bildireceklerdir. 
g_ Saat dokuzda Liman Reisi 
Liman Şirketi idare Meclisi Reisi 
ve azaları, Liman Şirketi umnm 
müdürü, Şube müdür ve şefle
riyle deniz yolları vapurculuk 
\'İrketi acenteleri, ismet İşevi 
acentesi Limanda bulunacak 
Türk vapur süvarileri deniz iş
cilerini temsilen bir zat Liman 
Şirketinde toplanarak önce il. 
bayı ziyaret edeceklerdir . Ve 
denizcilikde kazanmış olduğu
muz yüksek haklardan ötürü 
şükranlarını ve minnet duygu
larını arı.edecekler sıra ile Bele -
diye ve Partiyi ziyaret edecek
lerdir. 
4 - O gece denizde bulunan va
sıtalar da fenerlerle ışıklandırıla
caktır 

S - Saat 20 de Denizciler Halk 
Partisi önünde toplanarak meş -
ale ve fenerlerle şarın cadde
sinden geçeceklerdir. Fener ala-

1 
yı önünde Halkevi Bandosu bu
lunacaktır. 

Tiirki,·e Cııııılıııriv•·t . . 
ll ~rk~ı Ba 11 ~ a:-;ıııı ıı esas 
tüziiğii on hiriııci m:ııl 

dt·sirıira hiriııd höl,_;P.siıı~ 

ila"~ şekliııdr. ~upılı(l 

~-~~85 rıumara \'e 7 
uisarı 1935 tarilıli karar 
iir. lrnkaıılar kurulunca 
oııaylauan ve 3003 ıau

ıuara v~ 15 ma~· ıs ı H:.~5 

tarihli resmi gaıt•lt•dc• 

ııt·şrol u ııa n dtıği~kc•dPn 

soııra madde şu hiçimi 
~lmıştır: 

( .. , .... yalrnL ıu ;ılısup ci
lı r. l i n µ g i d i 1 m e ~· tı r t~ k h u 

rııt>hal i~ ilH han~~..-a il~ ·-
inci nıadcl~sirıiıı (Ç ı) fık-

r:ı ~tuda v:ııılı ,· asıfları ' . 
haiz lrnlunnıak ve yiiz<i•~ 

5 n~~' a claha fazla ~elirli 

olnıa" ii'l.f~ ,. .. ~lali\· ~ v•·
"~~ı~tinirı lt->ıı~ihi~· le de 
tahvilat salm alırııp 8 inci 
madclP.sinin (B) fıkrasında 
'l.İ k r~dileu kHrşıhk esham 
v~ tah,•ilaı me\'Ctıcluna 

ilfıve eclileceklir. Bu su
r•~ Lle alırrnıı tahvilat }Ja_ 
lh··~ v~k:llP.Linirı ti~ mu. . 
,ufa~.a ti~I~ sat.ılalulrc.ı.k 

Vf-' hu s:-ıt ışlaı· hasılatı J3 

avni sureti~ tahvilat ıuii-.,, 

ha vaa ı 111da k ulJamlaeak . 
veya lrnzineuin borcnua 
ma lısu h ~dilrrt• k tir. 

Yı1rdda Hava Dtıruınu 

Bir cok yerlere faydalı yafmurlar yafdı 
1 

~I el eol'oloji eu~ti Liisii n -
<leıı verilen ha ben~ gün~ 
sorı 24 saal içiııde ) ur-
dun hircok yerltH'İııtle . . 
btH'ek~Lli ~·ağmurlar ~·ağ

mı~Lu· . Yağış }lal ka racla 

65~, Etlirnede 634, Bo-

• ol uıuşlu r. Y u rdtla en 
,. iikst- k sıcaklık ili\· a rlw" . ~ 

kiı·cle 39, ~lalcllvada 37, 
..\ıla11ada ~~4 Llt>rt~ceılir. 

Orta Anadoluda sıc<1kltk 

2~ . 33 derece arasında
dır 

Dikkat Ecliniz 
Basm Geıı+-'I Direklör

Hiğüııden : 

Nefes Alı11adan Y aşanırn1 ı ~ 

Hindli Bir Doktor $aş1rtıcı T ecrü~e Yaptı 

' ıüyii~de 618, Grdizıle 
6 1 3, K Ü l ıı h y uda 6 9, Zo 11 -

guldakıa 68, EskişP-lıirde 
67, Bolu ve Kırklarrlintl~ 
65, llayraholu ve Ç·uıak. 
kalede 4, lstarıbulda 3, 
G(;zttlpe, Bursa, Etimesul 
ve Geliholuc.Ja 1 milime1-
ı·t't1İı'. Karsa 4 milimetre 

''Vakti ~·it~ abone ve 
ihin dolarıdırıcılığı ~· apan 

v~ gazeteleri balaular 
kurulu kar<ırı ile kapa .. 
lıla il hCjZI k imselN'İll Şİlll
tti lıalkınıızın hava t~h· 

Tecrübeler gerçekleşirse bir çok insanlar 
kurtarmak mümkün olacak 

dolu ile karışık )'ağuı ur 
düşmüştür. ~1alkarada 

yağan yağmurdan sokak. 

likt•leriuchrn ~orurıma işi
ne verdiği elıemm iyel
lerı istifade ve bazı ha-

L.;on glinlertle llindis
ta11dan lngillereye gelen 
bir doktor da, eşi göriil
memiş bir dP.neme yap
mıştır. 

Hintli doktor, )'aşa mak 

için ciğerlere nefes aJ
mu nnı zaruri olmadıj(ırıı 

oksijenin damarlara şı

rmga edilmesile de yaşa
manrn münıkiin olduğn

rıu söylemiş ve bn şınn
gayı hayvanla,. üzerincle 

.tatbik elnıiştir. 

Hintli doktorun ) aplığı 
hu deneme Vt', Lond rada ., 

hii )' ii k bir önem verilmiş 
hulurıu)'Or. 

Cürıkii aynı ş .. y ins~n-

lar iizerirnle clt· dt-neırn

<'ek \ 'P t1\'11İ sorıucu \'P

rPcek olursa hircok in-
• 

ları sel basmıştır. Auka
rada aı miktarda yağış 

\'11' er.mi vetleri ismini . .. 
istismar edPrek lıava hli-
cunılarınrtan v~ ZHhirli 
gazlardan korunma lllP.V

saııJarı kurtarmağa im- oq:················o············•P,.O ZUU İİzer· İ111lt~ yazılnllŞ kan lıftsıl olacakıır. • t BULUN " 
: STAN : clrrııı" cat.ıııa kitapları .. .. 

~l•1sela ciğedP.ı' ı·:ı lıatsız ; En Eski, en büy'/Jk "ii ~se~ fiaı IMrla satı~ ve 
olduğu zaman, insanlar ~ Gazeteai ;ııiir.ss.-ı~Plt•rr zorla sallık-
he~ dakikadan fazla •~İ- ~ K ı ı 1 t•··k· ti' ıa • ~ · ırı y:ıpı :ııı :u "' ·a ,, 
ğt·r·l··rilı: nefe~ alnıadaıı ~ urun . :ı11laşıln11~ıır. 
clnra uıadıkhu· ı içiıı hir- ; Sayısını 5 Kuruştan : Halkuuızırı 
çok insarıları kurtarmağa i 100 Paraya indirdi i 
imkan hulunnıİ\' or. : : uıiderirıe gi>sı.~rdiği ci~riu 

., Yıllık Abonesi : : 
Onun ıçiıı oksijen da- • al:\~ayı istismar t~deu bu 

dafaasına ve 
vatan m ii
~tıfleri n e. • 

nıarlara şırınga adilecek 750 kuruş ~ ~oysuzlar haklmcla şid-
olursa bu gibi haslahklan lier gün sabahları ! : cfetle takibat yapılmakla 
ıaılavi ııriİıtıkiiıı olacaktır. l 8-10-12 Sayfa j İ hı~ rtıber hal~ııııııın lıuıı-

Fikir yeni olmama~la ~ ÇIKAR : lara karşı miile)akkız 
ber:rher, ilk (iP.fa tatbik ~ OKUYUNUZ : davranmaları temeuni 
~•"ı·ırııektedı'r. • -.0

• olt1nur. .:; .I o·dt••••••••••••••••O••••••••••••lgO 

Dil kıla" uzo komi~yo-
j I·-· ı· tt.tlt>'' nuuun göJH t•rı ıgı ıs ' 

okurları mııa h ~ r µl'I o htı · 
şer kHlintt~ ~unuyoruı · 
List~cı~ cıkan ilz Tiirl ç'
k•~I i ırn·le;·i n osma 11 l ıcahtrı 

·ıM hanılırı sorıra f.ltl'l.P.IP11' 1 ' 

k u ilanı lnu nıca kur. 
• ı, tl 

ı -· 'laka it~ - lleL" ' 
Örrwklnr : Ta 11 gaıeıe-

si ııiu ikinci helkt· ltH'İ 1ı.-r 
k. . . 1 . t l1·ıh~ va ı l ıe ıs P. r ı n ı ı• 11 · . . 

edt>r. 
v • ·~ur• :! - ~lalıru m - ı o"~ 

ı . \·ok· Malınım eıme. -
snnıiurıaıak. 

lfo h ru 111 olmak .. Yok' 
sunmak. 

Örnekler : 1 - Kat; ıa
ma ndı r ~i'ı.in yoksnlu~tf"' 
IHIZll ee~ i ''Ol'llZ. 

2 _ ·Biıi. gii1.~ı yaııl9-
nnız,la n ~·ok su 11d uru•~' 
y1111z. 

3 - Giizel yazılarıuıJ· 

ela rı voksu ra u' o ruz. 
. . ' 

3 - Fesat - Boı" 
M ii f si ı - Bozu lÇ~ 
Örıwkler: 1 - Halk arı' 

sma hoıu l ~ok nıa k. .. ~ 2 - Boıutculuk eıua 

4 -- iddia • - Sa"~ 
aB~ lddia rl mek - Sa vaıa ) 

Da va - Da va (T. K~· 
~11' Ör 11 ek it· ı· : J • Boş ~ ~ 

valarla vakit kayb~toı~ 

2 --- llerk~5! boş sa"'' 
da bulunanlarrn y~uaı••' 
dan kac<i r. 

. Yöıı'' 5 - c~hlıe - . 
Ürıwk : ı - Yaıak 0J9' 

nız e\' İnizirı hangi yöut'"' 
\'İ11dedir"! 
J de' 

Not: Gazetemize g6ll , 

rilecek yazılarda bu keleıll' , 
terin Osmaolacaları kullaod"" 

m11bı rica ederiı:. I 

·····:·•<·•••••'ı 
•!. ' i Doktor j 
• Muhtar Berker f 
• li :Göz hastahklan mutabıs--, 
ı Pa1.ıu·ı ia11 nıaaJa h*'' j 
• .. il 1 cııJ .. 1 

~un a~la ıtHtP. I + 1 . .ı ,. - l . 1 .ı·ırı 1 + ı esınue ogur P' ''' I 
+ d ''armdaki uıuayertf. ı 
: h:ı ııes i ııde hası atarıııl j 
: kaimi eder. ; I 
+ Kabul saatleri : ög2 ~ 
ı l~tlen ev \'el 8 d~u 1 

0 
ı 

• ye öğleden sonra 1 ~ 
ı den nkşama kadar.,; 

••••••••••• 

-
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ingıltere italya Mersin ı 

ingiliz gazeteleri ne diyorlar Piyasası 
Gazeteler Habeş işi üzerinden /ngil· 

terenin rolünü anlntıyorlar 

.............. . 
K.(i. 

PH uı 11 ~ t"K~JH e" 
lanf' 

K. 
50 

s. 

Lo ıı d ,. a , (. \ . A 'ı - 1 h~ " 1 i ı 'r . 
t-lgrHf 3·ızd ·s ~azı~or: 

(( ita ha ile 1 u~illere hf .. • ,, 
.. 111111 A vn,pa koııuları 

Uı~riııde, Fransız politi 

kasuıa uyğurı lıir politika 
gütnıeı.. ıeılirlıw. 

Öte tarafraıı , lugiliz -
Aluıan a rıdlaşuw SJ İlalytJ
Yı :.ışirı hir şt~kilJe üzuıe-
ıı·j . 1 . • Şlır. l aheş nıtıselesi ile 
ılgili d~vletlP.ri u n \' ll~lll3SI 
• • • °il 
1 oıkan1111 vı~recı·k Lir ~o-
lar·ıııa ,·olunun hulundu -
'- r 

~lHıu sarıınak ~arılış olur. 

halya , Biiyiik lfritau- ı 
Yaıı111 fıkirleri11tt V(~ öner-

~ıııda ltaly:ırı giirii~ii İıı-
gill~l't' ıarafıııtlaıı ileri sn 
dilt · ct·~ lat·rlıarıgi bir pi:\ 
rııu çok fazla dışında ~al

maktadır . 

l\apıı malı 

Kozacı pa lajlı 

'""~ t;iğicli 
\ t•rli " 
"u..;aıu 

Öle ı :ı raf tau , De~· li He- Fa:'uh a 
rald ga~ı · Lt·si, lnKilt~rt~uiu Nolıut 

Tsala gitlii hernlintt iliş ı k 'l~n~im~k 
hıra k ığıu hir kısım ~ko- K w~ \ ' tHui 

uomik asıglararıı hal~aya K.u;u·· .tarı 
hın knıa surt>li~·le anlaş - Çtlltik 
mazi ığı gidPrnuıµ... hHzır Acı r~k ırtltA" 
hnlunıin~urıo yazmaktadır Toz ~r.kP.r 

Suclaıı'ırı brsle\' uıese· Kalı~ .. 
lt~si hu YÜra arlık sa.Ulan- ~~· 1 ~ ~ r,ışat ır 
ıııış oltluiharıtları ln~iltere C 

• .-. •7 a ,. 
kuz~"' fl:th~~islanırı lıH!iliz K. ·1 •1 ., ,, aa\ 

48 
47 

46 
'l -
l 75 
12 
12 
5 
9-8,ö 

7 
3,50 
fi 50 

i c;i 36 
29 
97 ,n 

16 
245-250 

190 
&elerirw hiiyi'ık hır fln~ıaı J Ng,.rJiği allırıd:~. hulun~ flaha·,. 
Vermek ·asl"f' u 'ı l .• oo·· .. ! ması a nıacı UI gmlen t'Skl A ·' 1 1 

7b 
• , , ~ > ~ ı uo- rpa ·"' mtc o 

Ilı k .. savından v:.zu~ctıbilecP.k lir 1. 
n-,oO 

~ ledi r. B 11111uıla hnra- l"' • "er ı b ,, l 

~r llaheş me~el .. si hak- --j,,;,~-:;;zünden Pirin~. 
3 

Tor~of isin Günlük Telgraf 
HABERlERI --

latanbul borsası . 
'l.7 5 .35 dP arpa \'emli k 1 

3 kuruş 23 parath~n :is 
''•ıı, huirdav ert 6 kuru• 1 :') • 't 

ko paradan, yumuşak 1 
11 ruştan, muhlut 6 kn

~tış 10 paradau, ekstra 1 

k '•ruş 20 paradan 260 ton 
''l>Pk 2 kuruş g paı·a

dll 'r il 1,4co kilo • ~·apak 
rak~·a ıahak 'ıkanmış 

6Q kuru~tarı 5 ~kilo lif-
li k • ' ' 

~lla uıal 1)2 kurustarı 6, ~ 
I kıır11şa katlar 7,900 ki 
ko, ht\'Şa n ı ı ~urnşıan 12 

••ru~ ıo paı·.ı va katlar· 
~2,724 adclt•I ..:~.:ııluıışlır. 

26 6 35 ılı· Hamhurga ' 
ıo,214 kilo ıiftik ifır:.u• ... · 
dil . : .., 

nıışıir . 

İzmir bersası 
26 6 35 de Builılay lJ f ~k o . 

6 k 11 ru~la rı 240 cu \ '<l I 
\'~ti. • 
~ 1 5,625 k" ruşta n 1ı ı 1 
.llv:.ı " . 1 

15,5 

kazalar Çavdar 
•) 50 -

istarıhul - Evelki ~iin • 
kii \'aauwr \'~ (ıı·L11111111u . ;, 

selu~h olduğu kazalar bir 
k:u~ Larwdir. Etlirne ve va· 

• ol 

Keıme Şekı r 
Sandıkta 

n ~c·u.· hi 

» \~U va lı 

lhığtJa )' Y ~rı i . 

Limon ı .ozu 

Sahuusarı zeytin Y. 
)) iki ud 

3,25 

75 
~f) 50 

2:1 

kınlarma yağau ~·agnıur

lardarı treu hallı bozul
muş, srforler 12 saat ak · 
sanııştır . Mısır darı 

Ualıc föu~l'irıdH hir dı- Kara hiihr.r 
var \'ıkılarak altında ili lucP- Kep~k 

->- •J r.. ~ .,....,, 
85-86 

çocuk kalnıış ve ağır ya4 Kahrı » 

ralannuştır . lru~ir 

1 
1 

25 
25 

'O den 1 l 

2· 87 ,5 
3,5 

incirli ve Arrıavul köy Yular Çukuro 
leri arasına düşen bir ,, Amulol 
~ ılclır11u hir korucuyu ağır ..... 
~· :u·alaırnşlır . 

Sı lı lw l d i rP ~ lörliiğii k u • 
rağına tfiişeu haşka hu 
v31dırıuı yardımcı direktiir 
•' . 
Sa minin oıl asın•t ~i rmi r . 
Yt! leitıfoııu .\' aknııştır. 

Uanıitle hir alurm da-
n11 çök ·uiiş , altında elli 
i ıw ~ ~ H lnuş ve bu uhu·ı 
"u ı·ta nua k içi u i lfa i ."~ ~ün 
giirıderilmişLir . 

Bırıa T alğrıf lın --
/sl<111hııl 

Tiirk altunu 940 

l; 1~0-50 

7B 75 

12-03 

9 - 6220 

isıerliu 

Dolar 

Frank 

l ... ir~l 

YEHI MERSiN 
Nüshası 5 kuruştur ~s , 1•1 er s ı 11 5 k u ,. u ş ı a " , 

,1
5

1
.ttuval, ı'1~rsin eski 1 r 

q~ ıkı· 1 
6a 1 nıal 3, 75 kuruştan ! Abone) 

Şeni ti 

Türkiyt Hariç 
için için 

r Çuval, susanı ı0,75 ku-
ıışla L lı, yapagı 47,75 50 

(\~ruşlan 7412 5 kilo ke-1• ~ , 
~ilo ıh 50 kuruşlnn 1768 

Satılnuşıır. 

Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti· 

yorsan Tayyare Cemi
yeti ne aza ol. 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylak 600 looo 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık loo yoktur 

Glban ıeçmif sayalar 20 K. 

Çocuk Esirgeme 1935 Senesi Viyana 
kurumunun (çocuk sonbahar sergisi 

bakıcı okulu) ---------·-
Çocuk Esil'g~me Kuru · 

mu nıHı • .\ nk aradaki ( ço • 
cuk bakıcı o~ulu) na öğ
ı·tııici yaıılmasma ba~lan 

uıı~tıı·. Ço<~uk hakıcı o
kulu ~· atılıdır H~ para~az

dır . 
Öğrelimi iki yıldır, ders 

ler hem h·oril\ < nazarı ) 
hem Je pratiktir. Okulu 
b::lşankla bitirerek. di plo -

nut alanlar lrnslalıauc·ler

d~ lıasta hakıcı , aylelt>r 
vaumda cocuk bakıcı ve . . 
çoeuk Esirğem~. kuruıula-
rma alamrlar . 

Okulu yazılma ve alııı
ma şartları şunlardır: 

1-28 Y:ış11ula11 aşağı 

olmamak , 
2 Jlk ok ulctan tliplo-

ma almıs olmak, orta o-
• 

kulu ve li~P-yi bitin•ııh·r 

iisterilir (lt~rcila edilir) . 

3-l z~idimli (hlisrıiilıal 
sahi'•i), ve sağfıkh olnıak. 

Ok ula ~ azıluw k isteyen
lt>r (i\nkaratia Çocuk E~ir
gP.m•~ Kurumu ~t>nttl ııı~ı· 

ıi başkanlığına) y:nı il~ 

başvurulmalıdırlar . 
Yazılma için g.-rt~ kli 

J935 St>11 · sı Vivarıa 3011 .. 
bahar s•~rg\!'iİ lıt~r ~enP. 

olduğu §ı(İbi Laypeik ser· 

gisiııi 111iitet1kihe11 Eyhilun 
1 ııci glirıiirıclttıı 8 rıci glirıii 

llt~ kadar aktedilrct>ktir . 

Y(Nİ ADAM 

78 irıci sa~· ısi çıklı 

Tt>rbİ)'eci lsnıail lla k k ı 
larafınd~n idartı edilen hu 

lıaftalı~ı okuyun . lçiııtlH 
tHi nva k iiltii r harekellP.ri • . 
ni \ ' tt hir· eok lrlkikler hu 

• 
Jacaksınız . Y ~ni .\dam 
~P.llC llt' "Iİll üklllllHSI ~t' · ,_ . .. 

rekPıı hir fıklr gazett• idir 
ıo K tı rııştıı r . 

,,.-..::rJ1ıı.,. __________ _ 

Nöbetçi Eczane 

Bu Akşam 
Sağlık E<~zauPsiıtir. 

ola u lH'lgt>ler : 
Okııl diploması, özlw· 

IPk (rıiHus kaaclı), uıgi

dimli k:)a ı lı, sağlık vt~ a\iı 

raporlan, liç rl~lo~raf. Yaz
ıua i~i biı· l\\' sürer ve 

l .. 

Temnıuz ayı ~oııuıula l\a-
pauır 

Tarsus Bale~iye 

i L l N 

Riyasetin~en : 
Reled iyen in lanzi fal ha\' " a ula rı ıcııı «20500)> kilo .. ~ . 

arpa VP. «200» saman 20 gün miidtlellt~ a<;ık r t~ksiltme-
ye çıkarllnuştır. 935 Seırnsi Tı•n11nıızunı111 5 inci Cuma 
giinn saal 10 da ilıale eclıl~cektir. lsteklileriıı ptl)' ak
casile herab~r belt~dh•e\' P. ıuiiracaatları ih\rı olunn.ı. . . . 

Tarsus Bı~~iye 

1 l l N 
Riyasetinden ; 

26 -29 -31-4 

Hf'l~Ji~·~rıin itfaiye nıakiuelerincl~ kullanılmak iiz
r~ «250 leltPke heııZİfl, «25ı> lt.trı~k~ makina yağı, cıJ;) 

lt>rwk~ irıct• yağ \'e hir lt>rıeke ktrP.~ ~'~ğı c< 20 )) gnn 
mihldPtlt~ açık P-k~iltmP.~··~ çı~arı:n11şıır . 935 Senesi 
Temıunznnon 5 inci glinii s:.ıal ıo da ihale edilecektir 
lsu~klilt~rin pr.y akçasile hı · raher BdediyeyP. miir:ıcaHl-
ları ilAn oluıııu·. 26-29-31-4 

---------------~-----~--~-----------·---··~ -
Düzeltme 

Dünkii cıkan sayımızın iiciincii sahifesirulP- Kihril . . . 
VP. çakmak taşları Tarsus acanlalığının ilanında Kibrit 
fiyaılarının 1 temmuı 1935 tarihinden itihar~n biiyiik 
luln kibritler elli paraya küçiik kihriller kırk paraya 
satılacağı yaıılırke·n bir temmuz yanlışlıkla iki olarak 

. düzelmiştir özür diler düzehiriz. 
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B çifte han Kaphcası Açlldı ~ e Eğer Romatizma, Siyatik, kara ciğer, Böbrek kumları, 1 
~ mesane taşları ağrılarıle muztaripseniz vakit geçmeden i} 
~ Çifte han kaplıcasına koşunuz . [tl 
~ Bir cok deri hastalıklarına, muannit ekzemanlara şifa verir. 1 

IÇ:e~e~~n ~!~irii~r~i~ı~·.:.:.~.· ~~· 
lfB kadar Ft--nnPu kahili i1.ala değlbw dP. St~llt>lerct~ gc~ht' olnıaıuış hHzı katlnıların Jl 

l 15•W ~iiııliik Ç'if t~' SH~l~ııilK~'~i;~~İ~ı~~i~·~ 1 
~ Radyo aktifidesi dünyada mevcut bütün kaplıcalardan 1 R daha yüksektir . 

1 Çİf'TI: /\RI PLIC.i\SIND · 

BiQiKT &REN ~ . O~Pl.e lıir rnulh:ıh i lftvt~ edilmiş, Ott·! dalıili11dt! .vt~me~ hişirmt~~ uwrıP.-
QAJ..IAl .. - 6 JbQ l@ dılnıı~lır. 

•llllllllm!zm~~----ı 1 E>h• lıı i,· ı inı lıat ııııi ı.~uııııdıl i r. Lok :ı ıı ı ası, Fıırıı 1111, Ba H a 1 i ~ ı•si, IJ:ıziııosıı• 
1 Her Nevi Fotoğraf 1 ~ Kasabı, Bıorlı;;~;İ..AR. MUTEDİLDİR. . 

· . · R r N K S · z • ~ Tiren ücretleri yarı yarıya terızilatlıdır . 
REN K L ı _~ılış e ı ~ r ı [ . ı 1 IJi~~§!fJ~!fl~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~ 
Lastık ve Madenı 1 :••·:·•>:·•······ıı r E3 -_ .i --:3~~=--~EEi?'(!) E31 

MOHOR Ye BUllkLAR i i Yeni Mersin Matbaası i· Büyük Tayyare 
§ : mücellit hanesi : j lm • .. ~ 

Basımevimizde yapılmaktadır. 1 l !fi Pıyanoosu • Eskiıııi~, parçalan- • 1iJ & 
K ri~Lal S:.c. Bf'oıız Vt• \aulı lıo\':ı lr,hahı r • .... ~ 

·~ ' •. _ • ". · ıaıı~, f Pl'~ude kitapla - • 1 l 
lwrkP~ırı k··~ .. ~ııı .. tı\!!1111 ~Pk ılılP v:iııılır. •. · 1 ••ı 'İ Pek çok kı·şı"lerı·n · yu .. •ünü · · · ·'"' · lmİmmflmlm 1·111ızı ı~P yaramaz ı P.- 1 İ M 

mmu~~lllllmlınllU . . : ye alma~tuız. birgiiıu: l; güldürmüştür . 

HALıS EDıRNE ve KA~AR PEYNıRLERı : ~:~~.::~1 '.;~;.~·:.~.: .. ~'.;;iı,, - ~.:· I~, On OoLuzuncu Tertip Üçüncü Kaeida ın. 
Kışlık peynirleriuiz için hi<; düşünıney iniz lli 1 ' W 
fennin son terakkiyatı U.:erine yağlı, temiz peynirler hazırlanmıştır ! miicdlitlaaıwmİZH gilıı-: ı 11 Temmuz 935 tarihindedir. ~ 

mersin Souk /lava Deposuna • tlerirıiz . • 
• H . k' • 1 B ü y ü k i k r n m i .Y e müracaat ediniz • • Pi' 11 '' vı ıta 1-' ve • ı ~ 
• ı r ı k ·r +ı 50,000 Liradır . m 17 Kilo safi hazırlanmış ve tuılanmış . halis • ( e ter er Şt , zarı llH~. . IJf 

Edirne peyuiri tanekesı ile beraber 4 liradır. • tirı V\ ~ullarıışh ola - •ı L mükafat 20,000 liradır . J 
Alındıktan sonra muhafaıasıdu Souk Hava .. ~. • 

•~ rak eitlt~11ir. •I deposunda temin edilir . a 
Evlerinizde u~raşmayınız ve yorğunluk çekmeviniz · •••••••••••••• ~ E3' 3DllP?=3~-~~=--;-:~~ 

Ş.r Peynl.rlerı'mKı·zapşı·
0yarsaypa :Yıkarırıı~:eş:: · I 

11
•

11 IJ 
,. t sihht bir ihtiyacı karŞlliyan bir mUessese 

Balya ile almnk isteyenler depomuza mürucaat f 
etmelidirler . J 

Her halde çok fayda göreceklordir . 
Mersin - Souk heva deposu ~ahibi Selim· Şemsi 

26-flO 

İTİMADI MİLLİ 

SOGUK HAVA DEPOSU 
------.-.. -------- ----- ... ··--

SAHiBi - NiGDELi SELiM ŞE~1Si 
Polis Jlüdilrlü(jü Ka1·şzs1nda. 

Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı 
mükemmel ve son sistemdir. Türt Sigorta Anonim Sirkeli , ~ 

Yanğin ve Nakliyat siğortalarınızı Sıcaklarda gıda ınaddelerinin bozulmama:n için : 
İtimadı Milli şirketine YQPlırınız · ~ Gıda maddeleri yapan ve Satanların ve Ailelerin 

~IPrSİll VP, fl:ıvali .\eenleiijlİ ~ • dikkat nazarlarlllJ çekeriz 
Ömer Vasfi 

Hiinıriik eadtlflSİ No. 15 ;. Sıcaktan bozulmasm~an korktuğunuz her şeyinizi ~epomuza getiriniz. 
1 11-30 

[d] 
1 
1 

i 

- ~~- , <;~ .. - -- ~~ı_ ~·~~~~~~~~~~o ~l,~~~~~~~~~ 
Yeni Merşin Basımevi - Mersin 


