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Ankara - izmir Telefon Konşmalarına Başlandı. 
Toros 
Tahtacıları 

. --+-
Iş Bankasının Toroslardaki 

~l'ıtıanındn çahşan işçi çocuk
b~rı geçenlerde şehre inerek 
dır tnüsamere verdiler. Dağda 
k oğan orımın kütnğü çam ko-
Uları nrnsındn büyüyen tunç 

YUztu dinç durumlu yavruJar 
l'aşadıkları çevrf:nin bütün ö
~.elliklerini oyunları konuşına-
arı bakışları tipleriyle bize 
ll.nlattılar . 
.. Tarihin her devrinde dö
~Şlere geçit olan ve zaman za 
'l' an başka uluslar eJine geçen 

6~ro~Iardaki gördükleri işten 
k Uru tahtacı diye anılan duru 
k~nh Türk oymakları yabancı 

ltUrlere boyun vermeden 
\Jd~llsaı törUlerini tutabilmişler-
ır 

la Geçmiş çağlarda bu oymak 
~ra. iyi gözle bakılmamıştı.Hat 
k karşılıklı olarak tahtacılarda 
fi endi toplulukları dışını hiçe 
~~nıışlanh. Bu günkü durum 
ger 1 nı~ndan bu hale sevinmek 
\ladektır . Hiç. olmazsa Çukuro
tıi, a Ya?ancı kiiltürlerin akı
hHe erıyen bir çok oymaklar 
ttı ~ıncta arı kanlı bir Tilrk oy-

llgı elimizde bulunuyor. 
~U· Nektep nedir bihniyen ve 
bak Yıllarca bilgiye tepeden 
elh an bu YurdluJarı okutmak 
··•eı· bi 1Yle İş Bankasının mekte-
~a~"rnan içine kadar götürmesi 
oıa kanın ökonomik y!>ndeıı 
~Un Cahşması kadar yilz gül-

ruc .. b 
İ u ir varlıktır. 

de ş Bankası lcültürel yönden det1 de.ğerli . işe savaşmış el 
lloy tııernış Toroslar bilgiye 
l\Jsa~~ eğmiştir . Bankanm u
<le b ık anlamının bir yUnilııü 
~ durum açıklatmaktadır. 

tur k çılan bu çığır ilstünde kül 
ôqe\> llrunııarırmza da bir çok 

~llrcı1 Yotıarı aydınlanmıştır.Tek 
kaı~nunbileulusal gidiş dışında 
huy 0~81 Prensib itibariyle en 

1' kayıplarımızdan sayılır. 
lık 0;rosJarda yer yer ka1abn
~ıtıda ll'ıaklar bu çevrenin dı
lerin Ynşayol'. Geçmiş devir· 
cı· bırakt " · ıleri . ıgı duygu eserı ken-
lıığu11 ~1 .bu günkü ulusal toplu
kitıi Çıne karıştırmaktan çe

Y<>rlar 
~er· · 

"itıin sın ve Adana Halke"le-
\'erıııeeııı ~ok Toroslara değer 
~ erı 
'llnnıaı ve Torosluları ka-
kutıusuarı Yapacakları işin en 

llir dolacağını sanıyoruz. 
'l'urk 

0 
era Toroslarda yaşayan 

llnıJıy Yrnakıarı tahtncı diye 
ha ~ or. Hiç .. l k. d 
1 vtıce d . şup ıe yok ı a-
Ju ad g·· e ışaretıediğimiz gibi 
"~r· 0rduı·1 · · ılın· \ erı ışten öliiril 
lııı ış fnk t 
ı .v lltıları a bu gün kullanı-
l~· ıı s 
it 1 llıize u. oysal ve ulusal bir-
acıe et Yınıyncnk aykırılık 

•nektedir . Tahtacı gö· 

Cellat gölünün kurutulmasına başlandı 

ment...erese bir kanal acılıyor. 600 bin , 
hekta toprak meydana çıkacak . 

İZMİR, 30 (A.A) Asırlar-
danberi kfiçiik Menderes çev
resi ilretmcnleriniıı başında bir 
celJat roHinü oynayan CeJJat 
gölünün kurutma işine dün 
başlanmıştır . 

Dün sabah İzmirden hare
ket eden kurul Selçuka giderek 
vurulan ilk kazma töreninde 
hazır bulunmuştur. Yakın ilçe 
ve köylerden gelen salkurlar 
da bu törende buhmmuşlardır. 
Kurutma işine mansaptan baş
lanmıştır. Cellat gölilne doğru 
ilerlemek üzere büyük kazma 
makinelel'iyle bir ana kanal 
açılacaktır. Bu kanalın boyu 
kırk altı kilom~tre ve genişliği 
16,50 metredir. Kanalın derin
liği en az iki ve en çok dört 
metre olacaktır. Bu gUnkü ha-

liyle 600 bin hektar toprak 
daima su altındadır ve ayrıca 

Cellat gölünün taşmasiyle altı 

bin dört yüz hektarlık arazi de 
su altında kalarak zarar gör· 
mektedir. Bu toprak Cellat gö
lilniln kurutulmasiyle verimli 
devlet toprağı haline getirile
cektir. 

Törene başlanırken general 
Dirik, çok canlı bir söylev ver
miş ve Atatürk'iin işaretiyle 
CeHat gölünUı-: kurutulması 
i~ine savaşıldığını, Cellat gölil
niln yerinde pek kısa bir sure 
sunra verimli bir sağlık ovası 

meydana geleceğini izah et
miştir . 

Bundan sonra kurban1ar ke· 
silerek bilyük kazma makine
leriyle Cellat gölilne ilk kazma 
vurulmuştur . 

Orta okulların imtihanları 
Sınıf geçıne iıntibanı I-Iaziranda yapılacak 

. ( ültür Bakanlığı İmtihanların ciddi ve 
Sıkı olması icin yayım Yolladı. , 

ANKARA, (Hususi) - Lise 
ve orta oknlalarda bu yıl yeni 
imtihan talimatnamesine göre 
imtih~m yapılacaktır . 

Yeni talimatnamede eski
den yapılan bakalorya imtihanı 
usulü bu sene yeni girecekler 
için kaldırılmış ve yerine sınıf 
geçme imtihanı konulmuştur. 

lecek, böylece Lise birinci sı
nıfına geçeceklerdir . 

Bakanlık, imtihanların cid
di bir şekilde ve sıkı olması 

için bazı hususi tedbirler de 
almıştır. 

Genel milfettişler bulunmı
yan yerlerde Maarif Müdürleri 
imtihanları sık sık kontrol ede 
ceklerdir . 

Sınıf geçme imtihanları -----
Haziran ayı içinde her okula- ~1 aa I'İf 
nın kendi okuJasında ve mü-

meyyizler karşısında yapıla- ın ii d fır ti n1 fı z 
caktır . 

Orta okulaııın sekizinci sını- iyileŞerek dün iŞle· 
fında okuyan ve orta okulayı ri baŞına Geldiler 
bitirecek olan talebeler bu sınıf 
geçme imtih~nıııda muvaffak 
olurlarsa kendilerine bir orta 
okuln bitirme dipl.oması veri· 

ziyle halk, halk göziyle de tah
tacı lJirilıirlerini hor gören var 
lıklurı muzir kütle1erdir. Her 
şeyden önce bu düşünceyi yık-
mak ,.e tahtacılar üzerinde bir 
.Misyonergibi işlemek gerektir, 

Ötetlf'nberi bu alandatd a
raştırrnal~riyle çok değerli kök
leri ortaya çıkaran seyın Halk 
evi buskanımız Mansur Rozdo· . 
ğanın dileğimizi haklı bula· 
cağını umuyoruz . 

On beş gündenberi gözle· 
rinden yapılan bir ameliyat , 
neticesi evinden dışarı çıka

mıyan I\faarif MüdürümUz Nn
hid Cemal Toker temamen iyi
leşerek diln işleri başına gel
mişlerdir. En çok göziyle çalı
şaıı bu fikir işçisine geçmiş ol
sun deriz. -----
Açık TEŞEKKÜR 
Sağlık durumuna girmek

liği m dolayısile tedavi eden 
kıymetli Göz hastalıkları mu
tahassısı Doktor Kaşif Ömer'e 
ve ilişiklenen dostlara saygı-
)arımı sunarım • 

ingilizleri büyük korku sardı 
Ahnanynnın son kararı endişe. uyandırıyor 

12 Yeraltı gemisinin tezgaha konması 
Hükumetçe Emredildi • 

LONDRA, 30 (A.A) Avam 
Kamarasında Alman hilkOmeti · -
nin bir çok denizaltı gemileri
nin tezgaha konulması emret· 
tiğinn ve Kiyel bahriye mek
tebini yeniden tesis ettiğine 

dair malQmat olup olmadığı 

hakkında bir süale cevap veren 
Simon, Alman hükumetinin 
250 şer tonluk 12 denizaltı ge
misi sipariş etmiş olduğunu 

ihsas ettiğini söylemiş ve de-

miştir ki : 
« Rn mesele etrafiyle tetkik 

olunmaktadır. Kiyel bahriye 
mektel.ıine gelince; bu bapta 
resmi hiç hir malOmat nlama
dık. » 

LONDRA, 30 (A.A)- Roy· 
ter Ajansının istihbarına göre 
12 denizaltı gemisinin tezgaha 
konulması hükOmetçe emredil
miştir . 

Zirai Satış Kooperatifleri 
Ökonomi Bakanlığı bir layiha hazırladı 

En az on çifçi değişir serınayeli ınahdut ıne
suliyetli kooperatif kurabilecek . 

ANKARA, 30 (Hususi) -
Zirai satış kooperatifleri birlik 
leri kurulması hakkında Öko
nomi Bakanlığının Kamutay:ı 

Sıhhat 
Müdürümüz 

Ankaraya Tayin 
Edildi. 

HükCın1et doktoru Nazif 
Kütahya Sıhhat 
Müdürü Oldu 

İki yıldan
beri vilayeti
miz sağlık ve 
soysalyardım 
müdürlüğünü 

yapan Doktor 
Remzi Göne
nç Ankara A
şı tetkikhane 
Müdürlüğüne REMZİ GÖNENÇ 
tayin edilmiştir. 

Doktor Remzi Gönene Mer
sinde bulunduğu zaman içinde 
bir çok sağlık işleri ne el koy-

gönderdiği Hlyihaya göre, en 
az 10 çifçi. değişir sermayeli 
mahdut mesuliyetli koopera
tifler kurabilecektir. Mıntalrn

ları, Ökonomi Bakanlığı tayin 
edecektir . 

Kooperatiflerin vazi fele d, 

mahsullere ihraç pazarları ara· 
mak, mahsulleri madde halin
de işlemek, piyasada nazım 

mevki almak, ortaklarına is
tihsal vasıtaları bulmak ola
caktır . 

izmir - Ankara 
Telofon yolu kamu

nun konuşma
sına Açlldı 

---c... .. -- .. 

ANKARA, 30 (A.A) 
İzrnir -- Ankara telefonu-
mm açılış resmini, Bayındırlık 
Hakanımız Çetin Kayn, İzmir 
İlbayı Kazım Dirik'le görüş-
mek suretiy1e yapmıştır. Çetin 
Kaya, İzmir İlbayına Aydın 
demiryolunun satın alma söz· 
bağının prafa edilmek üzere 

muş müsbet çalışmalarının ol
gun verimleriyle halkın sevgi 
ve saygısını kazanmıştır . 

Yeni vazifelerinde de mu
vaffakiyetlerini diler:z . 

1 olduğunu ve BakanJar kuruJun 
cada onanmak ilzere görüşüldü· 
ğilnü bildirimiş ve memleket 
için böyle hayırlı bir işi gene 
memleket için başarılmış baş

ka bir hayırlı işin açılışını ya· 

Haber ald1ğımı1.a göre sayin 
doktor yarın Ankaraya hare- ı 

ket edeceklerdir. 
§Mersin hUkOmet doktoru 

Nazif Kütahya sağlık vo soysal 
yardım mUdürJUğUne tayin ediJ- 1 
miştir. İyi bir idareci değerli 
bir doktor olan Nazifi tebrik 

parken bildirmek fırsatım bul· 
duğundan kıvanç duyduğunu 

söylemiştir . 

R1za Atila NAHİD CEMAL TOKER Ederiz . 
·İzmir - Ankara telefonu 

kamuya açılmıştır. 

• 



• 

SAYFA: 2 

R sya-F ansa 
Konuşmalara devaın ediliyor. 

Sovyetler teahhüdatın tamamen mütekabil 
olması için uğraşıyorlar .. 

Moskov:ı, 30 (A.A) -
<(Tas»aJa nsı selt\hi~·ettar 

bir nıeııb:ulau Fransrzl:ır

la Sovyetler a rasında naii 

cakt11·. 
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lıalyan Başbakanı yyacilik alemi 
Venedik alanında 

bir s6ylevde bulundu . . 
1 

1 

Uoma • 29 < .\.A) -

ftalyau milli iş lrnyranu 

miinasebelivle tilin Ve-,., 

netlik mevdanmda sivalı 
~ . 

gömleklilerden ıuiiteş•, k-

Y (~ni ·l)ir Keşif dalıa 

El dokunmadan paraşütü açacak 
bir alet bulundu . 

iic kurrevi balontl~n ıufı-. 
r~kkep balon lreuiuirı 
lPcriihPsi yapılmıştır. 

teka bil )' ardım nıisa k ı 
<ıkli için y~pılmakla oları 

kil muazzam bir kütleye 
olduğu r~nada rniizakere -
lt~ r bilhassa bu rsase isti- lıituhen bir nulnk söyli-

M ırıtakei \'İ şark misakı 
ile Fransız - SÖvyet te . 
minat misakı nu~ vzubalıs 

Mo kova, :lO (.\.A) -
istenilen ~· iiksP.k li k le ve 
paı·aşütii kullanacak kim
senin iştiraki olmaksızın 

pa raşü Lli k~ndiliği Olfon 
acan bir cihazın tecrübesi 

Bu haloular lıalall3l'h1 

hirhirin~ huğlaıınuş idi-. 
ler. Bu üc halonclan ikİS1 

dok uz yii~ ve üciiucfü;İİ müzak~relerin seyriııt~ 

dair aşağıdaki tavzihi ul
mıştır : 

Bazı gazetelerin vernıiş 

oldukları hal>t~ rler lıihi 

fına olarak miitekabil var .. 
• dııu misakı mese leı;i Fr : ırı 

sızlarla Sovyetl e ı· iu ara. 
suıda hf>r hann·i bir nokt) 

tai nazar ihtilafına yol 
açmış değild i r. 

nJ tl t~ dilnu-k snrtıli\'le ,·a-., ~ 

pılrnıştır. Yalnız bu mi-
sak için en nıu vafık şe 

killer ara rul(hğı sırada 
• 

bazı giiçllikh~rt~ tesadüf 
edilmiştir. 

Sovyetler· ltıalıhüclatın 

ı a manwn miitPkahil olma-
smı l4 ! miııe ve misaka 
her haugi bir clt~ vı.~ t aley 
hine müt~vt-ıccilı olmad1-
gım gcisteı:ecek bir şekil 
1•ulıaıa~a çalışıı)akladırlar. 

Daha başlangıçtan iti
baren her iki taraf mii
teka bil vardımrn uluslar . Hu temayüllerin Fran
knrumu prensiplerine is - sız hükt'ıruelinin de arzıı-
li nad elıuesi hlzun~elet~e- la rına teka hu 1 t'lmek te 

' 
ği hususundu anlaşmışlar- olduğunu iddiaya mahal 
chr. · olmadığı gibi nıisakrn bii-

Biuaenaleyh Fransız - llin ahkanun111 larızinıi 

Sovvel misakı a vni za- hususu ud•• tam bir itilaf ., ., 

ma11da l...okarno itilafoa- hasıl olacağından şiiplı~ 

nwl~rine de ruutal>1k ola - elmt>kh~ doğru dPğildir. 

Türkiye' de 

Nüfus sayımı üzerineı 

bir yayım. 

Aukara , 29 (A.A.) 
Aldığınuz mMlumata gör·~ 

1935 umnnıi nüfus sayı

mı hazırlıkları lıt!r tarafta 
hararetle devam etmek-

" 
ledir. 

Son iki hafta zt1ı·fında 

istatistik umum miidiil·

lüğü Ankara, Cankırı ve 
• 

E~kişelıir vilayetleri da-

hilinde nu rurotaj teftişi 

yaptırmıştır. 

Diğer tarafları Başve
kil fsmP.l lnöoii vilayet
lere verdiği bir emirle 
ôaymı hazırhklarınm ve 
bilhassa numarolaj işle
rinin ehemmiyetle ta ki . 
bedilmesi .. liizu mu nu teha· .. 
rüz ettirdik ten sonra a. 

vıru işinin muvaffakıvetle . -
başarılmasıuın memlekete 

Açık T eşek~ür 
llanılirıi "aZPllikL~ rı son 

l'a refıkanula arız olan 
çok telıl ikeli bil' hastalığı 

cok kısa hir zaman icinde 
• • 
fennin sou lf!J'akkiyatına 

u~·gun urt~ lle leda vi ve 
muhakkak hir ölümün 

önüne geçen Sa)' ln tlok
lor opt•ratör ~lahmud 

Hagıb Develiye açık lP

şekklirleriıııi sunarım. 

Halk Sineması Müdürü 

Rifat 

temin eıfoceği faydalar 
kadar idare makinesinin 
kabiliyet vr. kud,·etioi ifa
de ~,ıect'ğini de bildir-

miştir. 

Yine bu tamimde Baş 

,·ekil ismet lnöuü, say1nı 
hakk11Hta islalistik. umum 
miidlirliiğiinden verih~cek 

talin"ıal ve emirlerin ö

nemlP takibi bütün idare 
reislori ncffm istflımişti r • 

yerek geçen seue siyasal 

ufkun aydınlanmı~ oldu

ğumı ve siyaset iklisadi

yala yarJım . elliği yani 

A vrupaya dıJha uzun bir 

sulh devresi temin edil
diği lakdirde hu ufkun 

daha çok aydınlanacağını 

aııcak milletltıri bir takım 
1 

vuhim siirprizlt~r kaı·şı- l 
1 

suala lıulunduran sulh- 1 

perverlel'İn boş idE>oiojile-j 

rine kapılwanıak icabede-

ct1ği ni söylemiştir. 

• 
LP.11ingrad tayyare nu~y

da ııında nrn Vjffa kıyelh' 

icra edilmiştir. 

Puraşiilçli Zyha ve 800 

metre yükseklikte para

~~iitiyle tayyareden atla

mışlır. 

Paraşütündeki cihaz 

5,5 sauiye hesabiyle ku

rulmuş idi. Ptıraşiiı Z) ba 

venin iştifak i opna ksızın 

tam tayiu edilmiş olan 

saale açılmıştır . 

Moskova, 30 (..\.A) -

~lussolini ııetice olarak Oiiuv:.cla ilk d~fa olarak .. 
bilhassa eski siyah göıu
le~liler~ hitapta buluna

rak faşist inkılalunın bu 
günde yarrnda keudilerine 

istinat Hn1t~k.te olduğunu 

lu~van • ~ lmistir. . 

Yurtdaş 

Ülkeni korumak isti· 
yorsan Tayyare Cemi-

1 
yetine aza ol. 

• • 
de 5 25 melrt~ mi kabı 

1 

hacmiude idi. Tl'ende alll 
kişi bulu uu .\ ortlu. Balo il' 
lar 1400 metre yüksek' 
liğe katlar çıktılar. 

Orada i lf i JH• raşiilçii 
kendileriui halondau oŞ3µı 
bıruktılar . Gerek pal'l1" 

şlitçiilP.r \'e gert~ k balorı

lar hic bir hadise olıucık" 
• 

sızın muvaffak ıyHtle k;ır•1 ' 

ya indilef'. 

Moskovn, 30 (ı\.A) / 
Kolebel yü~sek taJyare' 
cilik v•~ plauerizm ruek' 
lehi pı·ofesöf'lt .. rinden ({ıı~ 
torqouev :iki kişlik tıir 

PIAnor ilf~ \'t•ni bir diirı~D .. ., 
uçma uıiiddeL rPkoru teS'· 

~Lmiştir. 

K 1. . 26 .,cı 
erıt ısı saat ..,. 

d a k i k a lı a v cH l a k a 1 n ıı ş tı ,. · 

Osmanlıcaclan '"l,ürkçeye karşılık l{ılavuzıı N. 31 
f poloji - 1 poloji 
lJanzara, tablo - Görey 
.llarızara, ıwzaret - Görü 
llanzunar. - Dizge 
Maraz · Hastalık 

~larazı miistevli - S:dilın • 

l a l'fPtuıek - lHpaıuak, 

harcamak 
Masnı, sar'alı - Tuta

ra klı 
Massetmek - Emmek 
Masum, bigünah - .\ rı, 

Marazı mü hl iki müstevli- su es uz 
Kırau 

~tariz - Hasla 
~lareke - Vuru~&Jk, uru

şak. 

Ma rifol - Bilgi 
~Jaruf _ 'faıunmış, an . 

gın 

~laruz kalmak - Uğra -
mak 
~Jasal (mesP-1) - Masal 

[T. Kö.] 
Masebak - G~çmiş 

~laske, nikap - Yiizliik 
~laslahat - Jş 
lcalu maslahat - işin ~~

reği 

Masraf -
Saypa 

1-Har{! 2-·' 

. 
~lasu mi \'el · Sucsuzlu k, " . 

arıhk 

~lasuru - Dokurıulmaz 

~lasnniyP-l - no~unul -
nıazlı( 

\laş~r (Bak : CP.maal) -
Ömek 
Maşrık - Doğıı 

Maşuka, maşuk -
gili 

Sı~v-

~latbaa - Baskı evi, ba 
~mı evı 

~latbaHcı - BaStill 

llatbaacılık , tabaaL -
Bası 

~Jall.m · Basma 
llathua - Basıla 

Matbual -~ Basım 

y~~ 
matem (Bak:lHiın) -
Matla lı - DilPk 
nıallo h - ı - :\ lacak 

2 -- İstek . 
G .. ıJıı malnıalıı nazar - ıt' 

matuh - Bunak 
uıavera - Aşın, öte . . 
nıa vı - rua vı 

nıaylıoş - Ekşimsi 

maye • ma ya 
nıa,· i - Su \tJk 
nıa~Nm•·i ~t'ı _ Karalı 
mazhut - Derliwpl&• , 
wazP.rtıl (Bak : hizar} 

Öziir .. 
. Erı11ı; m:tzhar, uaıl - ~ , 

mazharı · itibar oln13 ~ 
Eliislli tulu ima k ı ı 

·ı· ıe ma1,hariyel , naı ı} 

F.rui h 

mazhar olmak, 
ıuak - Ermek 

k nail o 

mazi ~ "~emiş ~ ,ı~ 
r.ı • (\1 

mazhim, mağdur~ · 
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Borsa T elğrafları 
• Piyasası! lçel evkaf Müdürlügü11cten • 

• 
ı~taflbul 

1-5-935 K. s. BHclt>Iİ Surt~Li 

45 Sabıkı mevkii itla resi Nevi Vakf1 No. müsteciri sabıkı Türk. a il unu ~ 3 9 

39 
?- J •) t'.. .... ... ,il 

L. K. 
20 ıu:ı hmucli \'e mazbut Diikkau B.Z.ahma 6/9 Taılıcı Abdülkadir . 
20 )) )) mahzen )) 8/5 Boş (933 de koopr.ratif) 

100 Nusratİ\'e )) Ar~a )) 00 lıılıisar m. işgalinde . 
55 111:1 hnıu<live )) Oiikkan Yeni cami ıoı ı miiteahlıil Falıri ., 

isteı·lin 606 -- 25 

Dolar 79 87 

Fraıı~ ı 2 - 06 

Lin~l 9 64 ~ LR 
1-8 7 ,5 
9 

7!l ru~sudi \' •~ 
• 

)) llane Aşe lıoca 20/ıs malİJP-de memur ihsan 

7 50 
110 C. Stlrif 

~ 
)) lıa11e ve ruugril>i 16. i 7 A l>diil v~hha p 11 i n Dlikkan 

12,5 
7 

12 , . cami a r·kasırıda . » ArtJiye y. Cami hiJa Hoşdnr 
~laliyt~ dairesi ikinci 

lalısil şulwsi ahıııda hu . 
lu11aıı lic cllikk~\rı kiralık-

75 C. ŞHrif miillıa k mağaza eski cami 7118 mehni,~<l O. Hasan 
45 )) )) Ot'pO )) 10/4 nwhnw laamis • 

38 25 
100-99 

Paıarhk surelile eski miisıecirlerirae veritmeyen yu\arda yazıh evkaf ~karları 
935 SP.rwsi için ( bir ve üç ) sP-rae müddetle kiraya \'erilecf>giııdeu isleklileriu 
l 1-b 935 (cumartesi) gliuii saat ( 15) Le terniual akcahıril~ nwrsin evk~f idare-

dır. icara almak isleven-.. 
t 

fp,r·in Zafor caddesiude ~·e-

ni kaskt•l yapı yerine ıuii 
sioclek i ~·rtırina k umsİ\ onuna müracaJarı. 2-5 -8 . . raca atlan. 4-5 

240-~öü 

190 

16 
•) .... 

90 
~5 

75 

50 

~3 Lira 
~ ' , l> cu valı 20K. 50 

IJiitJ v . 
1.4' ll) .ıerli 
~,, .. 
S oıı lozu 

7& 
·ıo abu, f , . , 

ısa ız~,· tırı\. ~5 50 
23 

., 

2 90 

ı. )) ikinci .... . , 
~· r tlan 

~5-86 

TARSUS 
Onuncu Yıl Şar Sinen1iısında 

İlii 'Filim bir arada 

Bosna Sevdaları 
Tükçe sesli sö2-IQ 

mevsimin ~n hiiylik filimi müzik çok zengindir 

ilaveten Eu Y•;ni diiuya haberlm·i Vilyar a\lı sôn 
programı 

':ı lJjj lıer ..... ____________________________________________ ~----lllİı!ılı.-. .... Iİİİ!I 
'tazuıun - .. \ulam ~lt·cnıtı - Top, lİİmPI nuııliııe, .. ht>lcle - Silt~ i 

Pt)rş~nıhe Cuma giinleri matirw ~aal 14 ll~ 

ll;ı~ııuu - ~aııık uwcnıua - llPrgi med'iiv - Çağrık, çağırıh 1 

~a ·1..ur - Öziil'lü uwcrıuu - Çılğm, df'li nı•~Jyuıı - Borçlu, v~re-
1 ~~httH • Bi.ts haşlanlr mecra - Yalak, akağ c~lli 
)Q l . , , 
ş arı•rıc uwcruh - Yaralı mefor, mahalli , firar -
ıı ~ . 

11
: etıhuL olmak , behle nwcur - Kiralık Kaçıl. 
;;araıak _ ~c.ışakalnıak uıPczup - Sapık , sapıt- nwfharel (lla~: luilrnr) 1 

· •!hla" t-ı!iinıanı l>aliğa , kan, çalık m~flıum -öklem, k.avr!lm 
' 'ruta; ' · meçhul · Bellisiz, belir- mef,k~re .. ÜJ~ü, ideyP-1 
~ ı siz, bilinnwdik, tanmrua- (T K" ) ... ~ >ııi - ..• deu ötürü o. 
'lf~bus - sa, lav mış. bilinmez mf'fktire\·İ kİlma - ide -
~ l ., nwchulh•tıl - helirsizlik, il · 

f! >zuı - Bol • · ye eştırme 
~, l bilium~zlik, ıamnma·nışlık r ' k 1 1 11 
• ~ 1Ztıliypt - ·Bolluk UH' ktlre\'I 1 IHill\ - (e- , 
M.-c 1 • nu~dar (lstimulgah anla- il , . .,. • 
.'I~ (Bak: Takat) yt• eş ı m~" .1 ,, ,- mma) - Sö.\·kr. z chıırt1 u (Bak: Cebr) - mt>fhiç-Kötiiriim, inıut>ll 
Oı·ıın medar (Tp,r·im) - Döogtil nı~fkud .. Yok, \'İtil 
llecı nwdarı maiş•~t -Ge~inecek ( 0 .. , ... 

\'~ .. •Ul'i ( Bak: Cehr) - lll~ ruş - O~P.ı 
kıııu . rl meddii Ct•zir - Yaym ç~- mefruşat - Döşeme 

ateeb . ı ki rı 
~iik .. tırıyet (Hak: C~hr)- · mefs~d~t (Hak: Fesad> 

tını, 1.or nu~ıleni - Soysal nwfıun - Tutkun 
~Pcl mf•,tft·n - Kahir ~ııv 111

" olmak - Zorurıu nH·fLun \iP. m~shnr ol -
,, "•ak1 , 1 1 k 1 nırtlfun - Gi>nıük 11,,.11, _ 'ra~••••a•· ''ıuk zoru a lınt a a _ • " ,;7 " 

:\t ' Zorunda kalmak ıııt•tlh (uıetlı) - Övgü ıueflur - Htızkirı, lukkm 
.. flcearıen - Parasız caba ıtH'dhal - Girit mehabel, heybet -A .. vbat 
1'lflcli ~ J' 
111 ~, hev~l - Kurul medlıar - Yığla n1eharet - Eıluk 

'
1clut ... 

"' .. ele > - 1 utkun me<llwl · Ayıp, a~·ıplı" nwhaz - Kaynak 
1,1 ıh oluıiik-Tutulmak nwdlıuşii uıünlır.zim , mehcur - Ayrı , ıral , 

''Clü l . 
hıee )1)'et - Tulkunluk miizmaltil - Sır~gın uzak bırakılmış, atılnuş 

l\\a - Yığmak nwdid - Uzun, sürekli -Sonu Var-

Ev Eşyası Sergisi 
Ziyapaşa karşısında 

Akşam Ticaret Mektebi Salonlarında Açılınıştı 

Bir hafta devam edecektir . 

RİZEDE Y APIL.A.N 
T Aıv.t YERLİ :IY.IALI 

HEM YAZLIK Hem Kışlık 

ODA TAKIMLARI 
KOLTU':K:LAR 

KAN .APEI. .. ER. 
ŞEZLONGLAR. ------.-------... -

Jiatlar Ço~ Elverişlidir. lulf en Geliniz 
Saijf yeri: Hiiktimt l caddesinde Sedad Sahir No. 29 

Orman Çifliği Fabrikasının: 

(Ankara Birası) 
Sağhk Ve Kuvvet Kaynağı~ır 

1/2 Litre 

Ankara birası 
1- 400 Gram Şüt den 
2- 300 ,, Balık 

3- 100 ,, Ekmek 
4- 100 ,, Et 

dan 
den 
den 

5- 35 ,, Tereyağın dan 
6- 4 Adet Yumurta 

" 
Ahı;ıacak gıdaya denl{tir . 
Bira abrken "Orman Çifliii Ankara Birası,, marka

sına dikkat etmeyi unutmayımz. Bütlln lol<anta ve l>ak-
kaliye mağzalanndan isteyiniz 

Toptan Satış yeı:i 
HikkAk oğlu Silifkeli A. Rahmi Ticaretbanei 

Zayi T eıkera 
AskerliklHn almıs ollluüum h•rhi~ lt•zkPrt~nıi za\ i 

• t_ ... • 

ettim. Vf,nisiui alacağımdarı t'S~isirıiıı lılikıuii olnıa-

dığım ilan ~Jleriru. 

Silifkemn sökün kövlinderı •. 
Hasan Ali oğlu 322 doğumlu t\luu~l 



SAYFA·: 4 _ _,__,,.,,., __ 
Nöbetçi Eczane 
Bu Alişam 

llAl"'K Eczanesidir. 

• • 
SAGLIK 
ECZANESİ 

Mersin Gümrüt Civannda~u 

U.-.r ııevi Eczayi 
tıhbn•P, Yerli ve Av-.. 
rupa ruiistalız~r:ılı hu
lunur • 

YENi MERSiN 2 ~IA YIS 1935 PERŞE)IBE 

Tayyare Piyangosu 
Zengin olmak için 

liükünıet Caddesinde 

Uğtır gişesiı1s koşıınuz 

/{em Uğurlu Bilet Alacaksınız llem de 
Size Gişe Sahibi M. Şefik Tarafından 
Hediyeler Takdim Edilecektir. 

Biletler bitme}( üzeredir 
Almal{ta Acele Edil1iz. 

TC!JQ kiYE 

l1RA4T 
BANJ<ASı 

·~================~· 1 

Çifçi ve Bahçecilerimize' 
Y(Hİ M(RSİH 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Allı aylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık 100 yoktur 

Günü geçmiş sayılar 20 K. 

•••••••••••••• • • 
: Yeni Mersin Mat~aası : • • : mücellithanesi : 
• ., k' . 1 • + "~s ımış, parca an- • • • • • mış, fN·sudP. kitapla- • 
ı rmızı işe yaranwz d~-~ 
: ye atuıa~ımz. hirgiirı : 

+ ize ltızırıı olur. Kitap-• 

•!•ı lf ı ···• + arırıızı, • P ter erırt!ıı, • 

: miicelliıharuımize gön-: 
+ deriniz. • 
• H · k. • • er nevı ·ıtap ve • 
: defterler şık, zarif meı 
• tin ve kulla111şh ola - •!• 
• • . 1 • • + 1'3K <~il ~1111'. • • •• • • •••••••••••••• 
r.:----ı 
""tr~ 1 ...... 

• "Oo 
OIQ ..... 

s-~ toc a 
~ a CD 

~~~o 
~ ~ ,...... 
l~ ~ 
r ~ ~~ -1 ..... ~ o 
8" ~ 0-........... 
§ ~ ~ ... 
:s ~ ~ N 
.... Q ~ 
~~ 

g.~ s:: •• ...... 

• 

Toprakları . ııııı1arı tl.\i mahsul alahilau•k ve azami 
fa~ ılalaıınıak, ona t!)'i bakmakla oluf' . 

Tt,prak, daima giilH't•lt'ıııt·klt~ ~· P.uiltıştiı·ilir. Vt• 
ku V\'t~tltrndirilir . 

N f'rt·d~ıı gii bre hu la cağız dtı ye d iişii n nae~· i rıiz. 
Tiit•car tıa11111ıla Satış KoopPi'atıfine miiracaal etliuiı 

Kullanışlı, çok faydalı, sun'i gübre em· ·· 
i l l N rinize amade bulundurulmaktadır . 

100 Kiloluk cuvalı 260 kı.ınıştur. . 
Fırsatı kaçırmayınız . 4-5 

Remington 
R. R. 

E E 

::tv.r M 

İ İ 

N N 

G G 

T T 

o o 
N N 

Dünyanın en güzel ve en sağlan ı Yazı Ma
kinası Fiatları her keseye uygundur. 
3 Model Portatif Çıkarılmıştır 

- içel- -Haf ia Baş Muhendisliginden 
1 -- Krşif bedeli 1685 lira 50 kuruşdan ibaret ola•• 

Auamor Kilindire arısındaki köpriiniin noksaıa 
Kalan kısımlarmm iıışası pazarlık surelile eksiH~ 
meye konmuştur. 

2-Eksillme Is mayıs 935 curnarlt~si giinii saat 15 tir. 
Vilayet rıafia baş miiheutlisliğiıı<le yapılacakur. 

3-muvakkal teminat mıkları 126 lira 42 kuruşdur· 
isteklileri11i11 hu miktar teminal akcasmı mal sa"' 

. • k' 
dığıııa nılırmaları vt~\ almt nıutdwr barıka oıe 

~l · · k k · " · 1 • ı · l rtl l• r lU Hl crdlf'f:I'<' ' ·oıulS\'Otlit leVul t•lmt• erı meC Hl 
~ · rı 

4-lsteklilcrln nafıa lıas müheı11lısli~iıulen alaca~I~ 
rh\iyrt VP3ikaları ve. yol köprii .., inşaatınıla bn~''' 
nan hir mühendis Vflya fP.u memuru gösteruH•8

6 

mecburdurlar. le" 
5-i nşaal hak kanda fazla malumat almak isteyen 

içel nafia baş miilrnrniisligiue muracaaLlariyle 
projeleri parasız görnıeleri ilan olnnur. 

2-- -7-12 --ı'!__./ 

Acantası : Vilyam H. Rikar~s • Mersin Mersin Hukuk Hakim:liöin~en ; ,~, 
MPrsiniuiu kiremithaııP nı. E~ad kansı Fatıua . ,. 

Makinalarınızda yalnız Remington r d 1 k' . .. i .. .. L" .J , .. \.·h''' ra ın an "ocası es · ı ıslaS\'ou mut uru ~sau a ~: 
1 Markalı Şeritleri kullanınız. acıla11 i hla ı· da va.,ının y:: ıul nıak la olan do ruşuıa'•~.: 

--~--- -·--· .. ---~- d;: ılava olunan Es:ıdııı ikaııu•ıg:ihınııı ıııeçlıııl 111~::-
t:-.. ~ sırulan lıukk111ti a ki lt•hlıg Hın İhlllPll ~apılmaSllla 9 .: EN " ·ı . l ı ... 1 -aulL 

.~ KA y A-D EL :,.;;; , ~ rar ''~rı nıış , . ., 11111 ı~• l' nıt• 14 111 .ıyıs 935 :Sa ı " . 1,jr 
,, ';.~ talik ~dilmiş ol,Juğıuı ciluıılt• o güu lıizıaL vt•yıt ıd' 

l
i) MENEA SUYU . ~~i vekil göudt· rnıediği takti rpe rııuhakt>rıurniıı gı)atııı o' 

> Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin bu suya aıt aJ~ yapılacağı lt•hl i~ maka uıına ~ a i ın oluı .ı " iİlf'f' daıı 
>' TAHLİL RAPOR. U ~ luunr . 

~ )}) Oörüniiş ; Berrak Koleviyet (100 sm 3 suya sarfolıınan t1 • §til~.· 
~ No. 10 Hcı mibtarı) 02 sm 3 ~~ı &ft 
~ Renk · ; Renksiz Mecmu sertlik derecesi (Fransız) 1,5 ~ı il S l 

Koku : Kokusuz Uzvi maddeler için sarfolunan müve 1- ~~ ·~· Doktor Nejad eyhtlll 
lidilhumza litrede 0.40 Or. ~~ fJ 

Tadı : Utit ~~::• ~ ~~ 4 
: : g~gi: Cr.

1
~~ ! Kulak, Bofaz ve burun hastalıkları 

Teamül : Muledil Nitrat ( No 2) » 0,0010 ' ··. i 
Nitrit ,, Yok. 1. il MUT AHASSISI 

( ci 3'.3 ) Amonyak ,. Yok. · •:• d• 

111 Hastalannı saat 15 den sonra Yoğurt pazarıo ,. 1 
DEPOSt1: Mersin Paslahanr~i vt~ bitişiğ'in- k' h sut• Diş Tabibi Bay Babirin muayenehanesinde ı u 

deki LÜliindi ~Hic<dıil diikkarııruladır·. / İi dairesinde kabul edeı. ~5 -
~ ' . 27-30 il ~ 
~~~~~ (~~ -· . , ~~~ ~ 
~~~~wirU?-~P~~~ • _::~~---

Yeni Merıln Matbaası - Merıin 


