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50,000 Lirahk ikram iye Şehrimize Çıkti • 
Köylülerimizin Yüksek llamiyeti Tüze bakanhğında 

Sicil kanunu Projesi hazırlandı 
Partici Köylülerimiz ürünlerinin yüzde dördü 

nü Türk I-I ava kurumuna verecekler . 

Tüze Bakanlığı bir tüzel 
'<sici)» kanunu projesi hazırla
mıştır. 

Bu proje ile hükilmenleri
rnize duruşma sırasında suçlu
ll~n sicillini» iyice gözden ge
Çırrnek ve gerekirse ce1.asmı 
0na göre artırmak imkanı sağ
lanmış olacaktır. Ayni zaman
da baysallık ve gilvenlik nok· 
tasından tüzel «sicil>~ yönetim 
l'llakinesinin ön~mli bir ihtiya
cını karşıhyacaktır. 

Bu kanunla genel savaman 
hk bulunan yerlerde tüzel«sicil» 
(kazye jüdisyer) örgütleri ku-
1'\ıJacaktır. 

Her kasanığın bir sicilli 
"~Pılarak ouun doğduğu ve si
cıııendirildiği kasabada bu si-

cil saklanacak ve hakyerleri 
duruşmadan önce bu sicilli ye
tinden isteteceklerdir. 

TUze Bakanlığı bundan baş 
~a trıerkez örgütlerinde yapı-
lacak değişik1ikler hakkmdR 
bir kanun projesi ile,avukatlar 
~kkında da bir kanun projesi 
. aıırlamıya başlamıştır. Her 
1ki projeyi bakm~lık ileri ge
;nıeri gözden geçirmektedir. 

Unun sonunda elde edilecek 
ltaPorlar,bakanlıkça kurulacak 
6ıeı bir komisyonda gözden 
geçirilerek kanun projeleri son 
teklini alacaktır. 

lfer iki proje içinde yaban
cı rtıemleketlerin kanunları 
g6ıden geçirilerek projelerin 

Hı~eşiatanda İki Hi~ise 
bir Italyan konsolosu 

Taşa tutuldu. 

tı ANKAHA, 11 (A.A) İtalya
~n Resmi bir bildiriğine göre 
h 6beşistandaki sefirinin Habeş 
li~~Orneti yanında protosto et-

1 Yeni iki hlidise olmuştur. 
()t İtalyanın Horrar konsolusu 
~ 0tnobi1Je giderken bir kaç as 
) er tarafından tahkir edilerek 
)~lundan çevrilmek istenmiş. 
<l•rıe ayni konsolosun maiyetin 

h~ buluna yerli askerlerinden 
ırie· 

1 
1 taşa tutulmuştur. 

il&· ı 
~1 tere ve hava paktı 

'l'eı LONDRA, 11 (A.A) DeyJi 
t .. iraf gazetesine göre lngil
vre b' 
~ ır hava paktının imzalan 
~1:

1 ic;in elinden geldiği kadar 
'8caktır. 

esa Jarı toplanmıştır. 
Yeni hükümenJer kanunu

nun yürürlüğe girmesi tarihin
denberi bu kanunla beraber 
düzgün bir pratik örgüte yakı
şacnk ayrıtlı ve disiplinli avu
katlar elde edebilmek için tek 
sistemli bir knnun projesi ha-
zırlanmasına lüzum görillmüş
tür. Avukatlar kanunu projesi 
bu sebepten hazırlanmaktadır. 

BakanJık ayrıca « cürmi.l 
meşhut» hfidiselerini çabuk 
kovalamak ve daha sade usul
lere sokmak için incelemeler 
yapmaktadır. 

Duruşma işlerinin daha ça
buk yürümesi için «ceza ve hu 
kak muhakemeleri usulleri » 

kanunlarında değişiklik yapıl

ması ıçin de incelemeler yapıl
maktadır. 

Böylelikle duruşmaların 

sadeleştirilmesi ve çabuklaş-

tırılması imkanları elde edil
miş olacaktır. 

Tüze Bakanlığı ayrıca yü
ri.ltke dayreleriııde fazla ve lü
zumsuz işleri kaldırmak ve sa· 
de usuller elde etmek için «icra 
ve iflAs» kanununda da deği

şiklikler yaptırmayı dilşiin

mektedir. 
Bakanlık ayrıca memleke

timizin ceza sistemlerine gört) 
merkezi ve yersel hapsevi tip
leri ve tarımsal ceza kurumları 
kurmağa çalışacaktır. [UlusJ 

Eden Avam Kamarasında 
ltalya liarbH Baş 
Vurmuyacnkmı ? 

LONDRA, 11 (A.A) Eden 
Avam Kamarasında Habeş işi 
hakkındaki bir sorguya cevap 
olarak ltalyanın harbe başvur
muyacuğını kuvvetle ümit edi
yorum. İşin barışsal araçlarla 
kurtarılması için hükOmetimiz 

uğraşmak dölenindedir demtştir 

Cumhuriyetmi, 
Kıralhkmı ? 

Yunan parlamentosuna 
da kabul edilen kanun 

-ııa 1. 

ATİNA, 11 (A.A) - Yunan 
parlanıeııtosu kırallığın avdeti 
veya cumhuriyetin devamı hak
kında 1 Teşrinden önce yapı

Jacnk ohın geneloy hakkındaki 
kanun teklifini kabul etmiştir. 

C. H. Partisi Bilrhan Kamunkurulu kamuna bağlı köy ocak 
üyeleri ile bir arada bilyük bir toplantı yapmışlardır. 

Bu toplantıda Başbakan ismet İnönünün hava tehlikesine 
dair söylevi etrafında görilşillmüş ve yurt sever partici köylü
lerimiz Urünlerinin yüzde dördünü Türk Hava Kurumuna ver
meyi aralarında onaylamışlardır . 

~rpac Sakarlar Köyü 
T. Hava Kurumuna 
12 Bin Kilo Buğday 
ve Arpa Veriyorlar. 

Mersin merkezine bağh Aı· 
pac Sakarlar k<>yil muhtarı 

Mehmet, köylüleri toplıyarak 
Tilrk Hava Kurumu için bir 
arada görüşmüşler ve araların 
da kuruma yardımı onayla
mışlardır. Bundan sonra köyli.1- 1 
ler hallerine göre Arpa ve Buğ
day verme yükilmünde bulun
muşlardır. 

Verilmesi yüklenilen buğ
day ve Arpa 12 bin kiloyu bul 
muştur~ Bu teşebbüslerinden 
Tilrk Hava Kurumu Mersin ko 
lunuda da haber verildiğini 

öğrendik. Yurt sever Arpnç sa
karhları değerle karşıları?,, 

Han1di Ongun 
Ankara'da bulunan sayla

vımız Hamdi Ongun dünkü 
ekspresle şehrimize gelmiştir. 

Ahmet Bozkara 
Ankara Tarım Enstitüsü 

şeflerinden Ahmet Bozkara ev
velki gün Adanadan şehrimize 
gelmişlerdir. Bozkara ge1.dik
leri yerlerde incelemelerdebulun 
maktadır. 

Sağlık ve Soysal yar· 
dım direktörü 

BAŞBAKANllt11Z 

Van civarında tetkikat
ta bulundu 

VAN, 11 (A.A)- Başbakan 

İsmet İnönü Van civarında tel- · 
kikat yapmışlar ve tekrar Vana 
avdet etmişlerdir. 

İtalyan sevkiyatı de
vam ediyor 

NAPOLİ, 11 (A.A) Napoli
den 1800 Asker ve 1 General 
Afrikaya hareket etmiştir. 

Hapis evleri islah 
Ediliyor 

Ankara - Adliye Bakan
lığı yeni bir hapishaneler pro
jesi haıırlanmaktadır. 

Buna göre, hapishaneler 
esaslı surette islah edilecek 
ve merkezi• zirai ve çocuk 
hapishaneleri olarak üç tipe 
ayrılacaktır Her tip için ayrı 
hapishane yapılacaktır Bunun 
için icap eden para hazıraln
maktar· 

Yine Bakanlık tnrafından 
hazirlanmakta olan avukatlık 
kanunu meclisin budevresinde 
Müzakere edilecaktir. Avukat
kanunu hakimler kanununa 
muvazi ahkamı ihtiva etmek
tedir. 

İlimiz Sağlık ve Soysal yar· -----------
dım direktörliiğüne belit edilen 
İzmir hilkumet doktoru Nec
mettin Ostiln 1'ürk şehrimize 
gelmiş ve ödevine başlamıştır. 
Yeni ödevlerinde de muvaffak 
olmalarını dileriz. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
8256 Numaraya 
50 bin lira çıktı 
Büyük Tayyare Piyangosu

nun üçüncil keşidesinde 8256 
numaralı bilete elli bin lira 
isabet etmiştir. 

Bu biletin onda biri şehri
mizde bakkal Hacı Mehmet 
oğlu Hasann sahlnııştır. 

Liste gelir gelmez parasını 
alacaktır. Bu talihli .Yurtdaşı
m1zı kutlularız. 

Genel nüfus 
Sayımı 

20 lkinciteşrin935Pazar 
günü ıneınleketin her 
taraflnda yapılacaktır 

1 - Nüfus saymana esas ol
mak üzere Belediyelerce bü 
tün binalara numara konulmk 
tadır . 

2-Num•raıız binalarda otu-
ranlar hükumete haber veremğe 

mecburdurlar. Oturduğu bina 
numarasız olduğu halde ha
ber vermiyenlerle bu numara-

\ 

ları bozan ve silen ve kaldıran 
lar için para cezası vardır. 

Tuz ucuzladıktan 
sonra satış miktarı 

yükseldi 

1935 yılı İnhisarJnr Umum 
Mildürlüğü bütcesinde 127,000 
ton tuz satılacağı oranlanmıştır. 
Kilo fiyatında 3 kuruş ( tonda 
30 lira) indirme, istihsal ve sa
tış için ayni masraf yapılaca

ğına göre gelirde 127.000 - 30-
3ı810,000 Lira fedakfirltk ya
pıldığmı gösterir. 

Beş yılık vasati istihsal 
tliiktarı 176,000 \'e istihlak 
mi kdarı ise 125,000 tondur . 

Tuzun ucuzlaması üzerine 
Kulp ve Kağızman mıntnkasın
da satış mikdarı yüzde yirmi 
derecesinde artmıştır. Bu va
ziyete göre tuz ucuzluğunun 
islihUlki yüzde ~yirmi derece
sinde artacağı düşünülebilir. 

Fenni hesaplara göre bir 
insanın yılda tuz istihlfiki 5. 
büyük baş hayvanın 1 O, küçük 
baş hayvanın 1,8 kilodnr. 

Memlekette yılda 125 mil
yon kilo istihlak edildiğine gö 
re, bunun beş milyon kilosu sa· 
nayide ve 120 milyon kilosu 
da insan ve hayvan tarafından 
istihlak olunmaktadır. 

1934 yılında yapılan bir 
nraştırma, Ankara, Erzurum, 
Konya. Kayseri, Sıvas, Erzin
can, Siirt ve Bitlis mıntaknla

rındaki tuzlalarla satılan 56 
milyon kilo tuzun l 2,5 milyo
nunun köylüye 24 milyonunun 
tüccar ve esnafa ait olduğu 
anlaşılmıştır. Sahil ambarların
daki satışın ise yiizde 31 i köy 
lUye yüzde 69 da esnafadır. 

Tuzun köylU içi ıı önemi bii 
yüktür. Peynir, yağ ve saire 
gibi tuza ihtiyaç gösteren me
vaddan mada hayvan da tuza 
muhtaçtır. 

Köylü bunu da düşünmeğe 
mecburdur. Tuz yemeyen hay
vanın derisinin sağlam, yünü
nün iyi olamıyacağı gibi etinin 
lezzeti de olmaz. 

Kafi mikdarda tuz alamı

yan hayvanın bağırsağı da çU· 
rilk olur . 

Bu itibarla tuzun önemi 
hem sıhhat ve hem de ekonomi 
bakımmdadır. 

TOPRAKLARIMIZA ATEŞ 
VE ZEHİR SAÇACAK UÇAK
LARI KISKIVRAK BAGLIY A
BİI~MEK iÇİN EN AZ 5UO 
UÇAÖIMIZ OLMı}LIDIR. 



SAYFA: 2 

c. Bayar iLLERi \1iz nE 

Rus yaya gitme~en neler söyledi T o~atta su tesisatı 
~ 

SovvPl Hosvava Tiir-. . . 
kivt!Uİrı sevırileriui ır('Hii-. ~ ~ 

rPn Ekonomi Baka111 Ct~-
JtıJ Bayar Jıa rtıkf'li rıdtırı 
t~VVPI şuııları .fi)lf•nıiştir: 

'l'ok~tl ilinde 7 f1ll hin 
1 lira ~arfiyle ft>ııııi surt~lle 

su lnsisalı .\apılı.ıeaktır. 

« B ii y ii k dost m f. nı 1 ., -
kr.le giı ııH~k tPrı d u ydo
ğu m kıva11c cok <h~rirıdir. 

An~arada da çu~uk ~arajı yolu 

. . . 
So v yel u 1 usu 11 a T ii r k iye 

rıiıı say~ı ' '" scvgiltıriui 
erişli rtı<W ği nı. 

Biliyorsunuıki, saıı:ıyi 

lt•Snw ala1111ula Sov,·etl .. r· . . 
IH var>tıuınıız PllW~ hif'ljitj . ~ ~ 

son zamanlarda çok gü
z.-J sorıuc;lar 'Prmişlir. 

15 senedtın lwri hu hü-
)' ii k k om~a la f'ı uuzla lıt· r 
val İl :ırtan hir dostlu~ 

ve calıs.;nıa hirlifri viiriit 
ol • t..> • 

l ii k . B t1 11 u u e ~ o rı o m sa l 
alanda hdirnıeleride cok 

• 
\'t•r·i 111 li ol uı uşt ıı r. 

« Yeııi kalkınma ph\ 
rıı m ızda SovyPllt-ı rl•~ ay ııı 
Şt~kilde elhirliği t•tlecı1ği. 

mize işkil yoktur. Sovyrt 
leri n t1 Koııorrnrnl 3 la rnla ki 
hiiylik haşarıklarıru y.-rin 
de \'e ~'akında gördtile. 
ePğim içi11 Sfnirıiyornm. 

«Aynı kalkınma yolun 
da v ii r ii v P 11 ulus 1 arı rn ı z ., . 
hu tanışış vtı arılaşışlaı·-

tlan htır lıaldP. f;n da ., 
gürrcPklir. 

« Tiirkiyedtın ayrılır-

ken şimdiden Bi rı.~şi k 
Cuıuurlul\lara ve oıılarııı 

sa yırı yön rtgerl Pri rı•~ !"On

suz sev~ilt~r vollarım.» 
' . 

Zorlu baskın ............ ~ ..... ... 
Nevyorku sular bas
tı, 33 ö./ü l O milyon 

dolar zarar var 
Ntıvyurk - <.\.:\) Nr.v-

•urk ıliıule vukua gtıle11 

• 11 h·ı~k1111 !2İmdiye kadar 
gör ii 1erı1eri11 en zorlu~ u
du r. Bu 'lizdmı 33 kisi . . 
boğulmuş, 10 milyon 
dolarlı~da zı)·ıuı olmuş. 

tur. t;u nıarlesi gün iirıderı 
beri yağunı rla r durma-
da 11 yağmakla, göllerle 
rıeh i rl r.ı·i ıı su hır mı yük
sel lnw kl~d i r. 

400 kişi yaralı 
11 ·~ 1 t! ne - ~I o ı ı la ı ı a -( ı\ . A ) 

"\\rhet,ler yak111111da ~id-

delli va °'an ya ıruuı rla r .1 ., ~ ~ 

yiiziindeıı 24 kişiııiıı öl
miiş ve 400 kişinin ya--ı·alanmış ohluğıı söyleıı ... 
mek ted ir. 

.. ~ııkanı İlt! cuhıık ha-
• 

I': ı j ı a r a sırı d a k i lı i'ı y ii k 
yolun a~folt olarak yapıl 

uıa~ı l 10 hi11 lir:ıya ilıale 

P<lilmİŞlİI'. 

Konya~a halk ekmeği 
Konya ura\'I lıalkın 

ucuı Pk11wk \ ivehilıuesi . . 
için pi)asa~·a ltalk t!knıe 

ği çıkaı·ıuıştır. Beııgi hir 

az PSllıt~r ve vnumesi cok . . 
ıyı ve sılılıiğ oları hu 

t'knıt•ğin ~ilosu lH'Ş ku

rtı~a satılmaktadır. 

Ankara sta~yomu 
.\ııkara ~latt\'lını vt~ 

hipodrouıu ~·apısı Eyh'ıl 

sonurnla hitPcektir. lli

poılroııı it;irı şimdiye ka

dar l milyon 80 hin lira 

harca rı nı ıştır. 

Atatürk çiçeği 
Şıkagoıları hildirildiği

ıu' görr, Varıılt!rhih iirıi

\' tWSİ t PS i p roft·sörl f' I' i ll

d Pil dok lor Ki rlf'rııl h\lıo 

rnlu varıııda \' ı•ııi hiı· cicPk . . . 
dcft! t•lmistir. Profesör hu .. 
cicPğe « .\ıaıiirk» . . . . . . 

ısnııııı 

vt•rııı istir .. 

Şehirde 
Siperler sökülüyor 

Beled h·,.n i ıı d ii k kfuı-
o/ 

laı· iizerirıdt!ki sipı~dtH'i 

'asak ettiü:irıi !!Pcen sa -
., t_,1 (:7 • 

\' ınıızıla \.'llZmısıık. Bir ... . . ~ 

kaç giirıtlerılıel'İ, hiitii ıı 
ti iİ k k a 11 I ar h U Sİ f W r 1 t' I' İ 
sökdfırruekle nwşgulcfiir. 

Car~,ıların \' İizii ~üzii :ıcıl-
"* .r "- • 

mağa ve Şt>hir ~okakla-

rıdn göziikuu•ğt~ haşla

uııştır. Ay sonu11a var
uıad~uı ve belediyenin 
verdiği bir aylık miiddt•l 
bituwderı lıo sıper ve 
sacakltırın lemaınen bit-• 
miş • huluııacağı lemin 
edilmektedir. 

Jandarmamız 
İ slah ediliyor 

iç işlı·r hakaıılığı, Jan 
darnıarıırı :ılaca~ı \' enı 

t "' 

şek i 1 iizt~ri nıle bir pro-
gnı ıu lıazıl'lanıışlır. 

Bu pro~r3ıutla iki rıoktal 

göz üııiiuıle lulıılnıakta<lır 
1) jaııdarma sayısı ülke
ıııizdt•. kernlisiıw vt·rilen 
Hııenıli işi lıaşarmağa 

~ etişir olması. 2) jandar
nıaların, kt'ndileriıw ve. 

rilt•n işi lıak~iyle y:ipahi 
lı·c~k kadar yetişmiş hu-
1 u nması. 

Ho fH'0 1 'ranı hazırla-:, 

ııırktın, elde buluııan 

,iarıdarma kuruluda ~öz 
ü rı ii rı ti e l u l u I m u ş t u r. 

Ülkenıizdf-l, 700 niifu
sa ve 30 kilometreye 
hi r .Jarıda ı·ma ıliişnıek lP

d i r. 
19H1 yılmda da büyl•~ 

hir program hazırlannuş 
tı. Bu programa gfirt', 

19·l l yılımla jandarnrn 
sayl!lı 37 hin olacaktır. 

Yt·ni vapılan proırra-. :, 

ma göre, jandarmalara, 
hep ) eni Vt~ a) ııı ÇPŞİl 

L ii fo 11 k 1 H rl e y a k a 1: • n_ıa v H 

kovalama iciııde al vt~ . 
uıotörlii vasıta verilrcek 
tir. 

N fıJtıs sayımı 

l1azı rlıkları 

Doğu vr- giiru·y illerin 
ılt• ııiifıı~ sayımı hazırlı~
ltırını kontrol ~tm~k ii ~ 

ıP-re islatistik gt"nel di
ı·ı~~ törl iiğii şlı he direk Lör 
lcır·i ııden B. CPmi 1 kfiktır 
ve iL Şiikrii :\ ridor ~·ola 
cıknıı . lartlır. • • 

Geıwl llir·ektör yardım 
cısı B. Seliıu A~· kul bir 
k:ı<.~ .ııiine kadar hmir 

• ~J ' 

~la rıisa ve Cana k k alo i ile ,. . 
ri1ıi11 lt>ftisirır başlıvacak-' . 
l ı r · 

Diyarbekir \ 'fl )Öreni 
ile giiııey doğu .Anadolu 
su ve .Aııtalya yöresinin 
lt~ftişi tle\'auı etnıekkdir. 

NunwrolaJ ve sayım 
hazırlıkları k 011 trol u mırı 
15 ağustosa kaliar a l'k rsı 
alı rı a ca k, i il fi", hundan 
sonra sayım hölgeleri 
fü•aütleri kurma\'U başlı-o .. 
yacaklardır. 

Almanyanın 1935 Yıh deniz 
programı 

lkrlin (.\.A) - .\lm:ııı 

nırıırı 19 3 f> yılı deniz 
p ogramı neşredilmiştir. 

Bu programa görtı, 

yapılcıcak gPrııilıiJ' şuıı-

l ar< 1 n· : 
ı ~ Yiruıi altışar bin 

t o rı 1 u k ve ~ 8 san ti m 1 i k 
toplar taşıyacak olan iki 
kruvazör 

2 - . Onar bin tonluk. 
v•~ 20 saulinılik lupl:ıı· 

taşıyacak olan yine iki 
k ru \ aıör. 

3 - l 625şer to11luk 
ve ı 27 milinıetrelik top 
lar taşıyan 16 dislro~· t~r. 

Bunlardan bir kac • 
laıH'Sinirı yapıl nıası na 

Irakta 

1 ~;~.l de başlanmıştı. 

4 - iki )' İİZ ellişer 

tonluk yirmi parça deraiı 
altı geuıisi. Bnnlartlan 
hir tanesi gpçen 29 t.a
zir:uula denize indirilmiş 
lir. 

f> - Beş yu1. tonluk· 
6 parça denizaltı 

6 - Yedi yiiz 
tonluk ~ine iki 
denizahı gemisi. 

gemisi. 
ellişer 

parça 

C~ak laşı)· an gemiler 
yapılması gelecek yıl 
diişlirıültıceği gibi, değer 
bakımından eşitliği sağ
Jauıak icin daha bazı 

• 
gemilerin yapılması da 
~elt!cek yıla hırakılmıştır. 

. 
ısyan. 

~----s==a----... -
İst:ı rı bu 1 - Zaman da 11: ~\siler Siiley nıa niyeyi d•~ . . 
Fraıısız gaıelelerindt~ ele geçirmişlr.ntir. l\esoıı 

o~utluğuıııuzJ göre, hir Lchli"ler her ne katlar - o . 
ıuiitldP.l evvel Irakla baş isyanın nihayete eı·diği11I 
latlığıııı haber vertlığimiı L>ildiriyorlar~a da Irak 
isyan heniiz ııih:ı~elP. layyarelHri asi kar~rg~h 
ermeıuışLır. Yergilt~rin ları üzerine bombalar al-
yiiksekliği yüzlirulerı halk mışlar<lır. 
isyan elmiş ve on bin Bağ<l:ıtl divanı harbi 
kişi kadar olan miisellah bir cok idam kararları 
~nyl ii ler divani yeılt~ lop- vtH'1;ıışt11·· Bu meyaruta 
la nnıışlardır. saylav A hdiilga ni Hanı.~~ 

Hiikünwl mukalıil dinin dt~ idauı edilJıgı 
lt'dhir ler alıııcaya kadar hildirilnwkledir . 

Alı11anyada dalıa ne kadar 
yahudi var? 

( Völkischcr Beobachter den : 
'' Ulusal devletle ırk· 

polilika:.;ı ,, hakkında sı
yasa yiiksek m,.kleuinde 
rıa~yona 1 ıwcbgo.Jisi mi
n:ı rııula venligi bir kon
for;rnsı111la Prusva ıiıeclisi ., 

azasıntlan vı~ nazarPl 
ıııiistt1şarlan11daıı Dr. 
Coııti . fiıiirıii hugiiu Al-
marıvaıla daha ne kadar 
yalı111liııin yaşaclığı suali 
He getirertık, Almanyada 
daima " ya lr11z,, altı yiiz 
lıin ~·ahudi lrnlunduğu 
hakkırııltı orl:ıda yaııhş 
hir fıkir olduğunu SÖ)' le-
ıııi~ ve hu raka nıın l 9 l 2 
tle yapılan bir ~ayınulan 
ır.-ltliiriııi v•~ o savınıda 
~ ~ . 
yalı udi ltH' a rasuıda n ) al
ıııı yalıudi dinine uwn-
sup olanların hesap edll 
diğinı, hakikatta ise o 
vakıl 2,5 milyon gayri 
ari bulunduğunu, bu ade 
din şimdiye kadar 1,5 
milyona diiştüğlinii, bu 
glin Almanyada: 

n00,000 nıusevi dini•• 
den olau tam va lıutli. 

7 b0,000 ka ,;şık yah~• 
d i bulu ncl uğu illi sHyleuııŞ 
1 i r. 

Burulan sonra do~ıor 
Co 11 ti A 1ma11 nı i ile l ini" 
uitradı«Yı sovsuzlaşıuanıfl :, e • 
durdurularak milleti bi-
yoloJik tarztla ,·iiksetınek 
0

1liznruuntl:ın b~hsftnıiştif 
Ücüııcü Riclı'irı şiaudi.-. .~-

ye kadar takip ettıS1 

nüfus politikasına vP b11 

hapla vazt~Uiği kananl_ar• 
leıııaslan sonra hallP' 
cok cocu~lu ai1Pleri•1 

l~hine • olarak alınuıası 
lazım gelen ledhirltlrl~ 
memurlarm nıaaşlar111J3fJ 
rt•form )'a.pılnrnsı lıakk 111 

da nılilalealar ileri siit
nıiiş ve banlar lalbik e ... 
dilıliği laktirtle vergi po .. , 
litikası ve nüfus polilik36 

alanlarında cok ıuiihi 111 

• J,oı 
irıkilaplara yol açtlacalJ 
izah elmişlir. 



r 

1 

s 

, 
sı 

1 

ıal 

YENi MERslN ı 3 TEMMVZ 19,35 Ct~IARTESI SAYFA : 3 
------~-----~------~ ~------------------------------------_:__:_...:_ ____ _ 

Kayseri Genel mağazalar Mersin Buğday i.stasyonların·ı Limanımıza gelen 
Dokuma fabrikası da elde edilen 1 Vapurlar 

ilki lstanbul'Ja Piyasası tohumlar f n•'Ş ) ıllık e11diistri pla
hllnızı lu·r giin hiraz daha 
genişleterı f-' erler birt~r 

birer meydana gPlmekte
dir. Bu nlarm nı ii hi mi erin
dera birisi de hu hafta 
içirıtle işltH11Pg~ haşlayan 
Kayseri Dokuma Fa bri
kasıdır . 

Pamuklu fabrikalar ba
kıu11ntları Balkarıl:.ırcta esi 
huluunıayan ve teknik ~e
be ve gerrçleri rıi 11, ye
niliği hakınıından de Av· 
rupada tışirıe az rastlanan 
bu fabrikada 33 hin iğ vP 

ıos2 nwkarıik dokuma ltız · 
kahı \'ardır. Şimdiye ka
•lar hizde iğ sayısı on bi
•ıi aşan fabrika kurulma
ıauştır . 

Pabdkanııı bir yılda 
Sarf NlecPği pamuk beş 
1•ıilyon kilogram yani 25 

birı halyatlır. Bu ise yur
durı pamuk öretiıninin 
Yüzde v i rm i bPsi n i l>u 1 u · . ~ 

Yor demektir . 

Fabrikanın dokuJacağı 
Dezler kalın KGput bezi, 
~laca , Karanıantlol ve 
J0pon Dimisidir. Fabrika 
~Uruglar111m kapladığı yer 
33 Lin metre mu ra bl>a ıdır. 
l'eına mla yıcı k u raglarile 
beraber bu \ 'P.I' 50 bin 
~ . 
Uetrt' muı·abbarnu var-
ıuaktacfar • 

~"a hrikanın i~letgesi en 
fıtıla 4500 kilovallır. 

fl~ı· bıri 1500 kilovatlık 
Olaı~ .. 'I'.. b' I . I k • uc ur 111 e ış eme -
l~d' • 
· ır. Fal>rika pamuk sa

hQ 
" Sezou u olan kış av la-

rı • 
'
1da piyasaya pamuklu 

Çı~arıuağa başlayacaktır • 
. Kayseri dokuma fab-

tıkıts ö ... . .ı . b '"' g rmege gıuen ıç 
~~kaııı Şiikrii Kaya, An-

d~raya döıul iiviiıule ken-
ıs· . o 11

•1 karşılayanlara du-
)u~laruu arılalırkeu Orta 
A,,~ 1 b.. tol uda yiiksr.ltın bu 
a llyijk eserin bir kurtuluş 

111
lt old - T" k b ugurıu ve ur "·•ld .. 

b llstrileşme hareketinin 
a.şarı~ııaa ba~lı başına bir 

,,,,~ 1 . 
111.' a bulduğunu söyle · 

1 Şlir 
• 

.. hakaıun fJbrika,· ı ~ö-' 
··~w . ~ ~ '! 
" 

1 dolavısile fabrikaca 
•e,..ı ., 
nııı 1 

eu şöleutle iç haka· 
ıız larilaiu hiiyük la-

açılıyor 
........................... --............. -

lsıarıhul ve lzmir gibi K.G. 
licaret limanlarımızda açıl- Pamukekspres 
ması dlisiiniılen ''umumi lant> • 

Kupu malı 
Kozat!ı parlağı 

iane çi~idi 
J \'erli • 

ıııağazalar,, işi Ekonomi 
Bakanlığı tarafından ince 
lerınıiş, ve şimdilik lm 
iyi Şt-'hirde açılmalarım.1 

karar verilmiştir . 1 Susam 
Bu m:ığazalarıu kurul- · Fasulva 

masmda ki gaye, memle- Nolıu; 
ket içinıle istihsal olunup \l~rdm~~ 
istihl:lke arzedilt•cek, kıs- Kuş yemi 
men işlenip memlekt-'l dı- Kum cları 

şına gönıforilecek ve mem Celli~ 
• 

lekel tlışırıdan gelip satışa Acı çekirılek 
cıkarılacak ma farı muha-• 
faza etmek, mal sahiple -
rinin mallara mukabilinde 
kredi Luılmalarım kolay 
laştırmaktır . 

Toz şek~r 
({allv~ 

N işatlır 
Ça)' 
Ke1me Şekı r 
Sandıkea 

ıçı 

.., >> ecnP.bi 
l) • 

Kalay 
Bahar 

>> cuvalı . 

K. 
50 
45 
44 
46 

l 

s. 

75 
12 50 

7 
5 
8-9,50 

6 
4, 
6 50 

37,50 

29 
97 ,5 

16 
245-250 

190 
7f) 

Rn surtılle, stok mik
larlarrnrn kat'i surette tes· 
bili, riyatlarin sağlam o
lart1k belirmesi, speldi 
las~·ora lf-'Sirleriuiu hafifle
mesi inık~\n dahiline gir
miş olu )'Or • 

Arpa Arıatlol 3-,2b 

ilk unuanıi mağaza is· 
tarıbul'cla acılacaktır • • 

YfNİ ADAM 

,, yerli 2-8 7 ,5 
Pirinç 15,5 
Çavdar 3 
Huğday Yerli 3-62,5 
Limon tozu 7 5 
Sabunsafızeytin'V. 25 50 

>> ikinci 23 
T~rhiyeci lsnıail Hak

kı taı·afuuhın idare edilen 
f 1 

_ . . Mısır tları 
hu lıa la ıgın 80 uıcı sa- .. 3-50, 

85.86 1. .. 1 a.· k'I·• Kara huh~r 
yısı pe~ guze uır şe ı ue f ~ 

k i . 1 1. b nce Kepe~ 
çı tı. ÇllH e )'er ı ya an- . l 65 

cı bir çok yazmanların Kal.m >> 

izerlt~ri ve tenkitler var • lncır 
l 65 

'O den l 1 

3-' 
3,5 

Bu ular arasında lsm~il V ulaf Çu k uro 
Hakkı, Cami, Vahdet Gül- \' Anadol 
tekin'in eliitleriui Fransii 
lngiliz, Alman, ve hal -
yan ruii~ll · fferinirı yazıla

rım ok uyunuz. Yeni .\dam 
her ailenin ve her gencin 
lıir tane edinuwsi gere· 
ken öz kiillür gazet~sidir. 
ıo Kr. 

nıcfığı iki dost ulusun el 
ele vermesinden doğan 

----·--
Borsa T alğrıf lan ---

lslanbul 

Tiirk. ahunu 937 

islerlio {$22-75 

Dolar 79 - 10 

Frank 

Liret 

12 - 04 

9 -· 69 .34 

l.nı glizel ve yiikst~k eseri: -------·---
dt-'ğ ... rledikten sonra iki 
ulusun dostluğuna tlaya
ııak olan fikir·ler hüküm 
siiruwkle <levanı ellikce . 
lrn gibi eserlerin de her 
ikı ıarafta ilerli~·eceğirıi 

si•ylt•nıiş ve insan lari
hinin lnı en biiyük hare
kele baş oldnlarını kul
lamak gereğini ilave el
uıiştir • 

YENi Mf RSIN 

Nüshası 5 kuruştur 

Abone ı Türkiye Hariç 
Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 
Altı aylık 600 looo . 
Üç aylık 300 500 

Bir aylık loo yoktur 

Gnnii geçmit sayılar 20 K. 

Ankara - - Tarım ha
kanlığınca Aukara, Adana 
Eskişehir, Yeşilköy, Ada -
pazarı vt~ Nazillide açıl

mış bulunan buğday islalı 
islasyonlarrndan iyi neti· 
celer alııınuştır. 

Ru yıldan sonra Ankara 
mıntakasında, istasyonlar
da elde edilen kurağa da
yanır lahumlarrn deneme. 
leri yapılacaktır • 

Bugün Limanımıza ge-. ~ 

len Atıla vapuru ~ımtırılo 
tahli \'e etmektedir. .. 

Nö~etçi (czane 
Bu Akşam 

11.\LK Eczauesidir. 

Yurttaşı 
Ülkeni korumak isti· 

yorsan Tayyare Ceıni
yetine aza ol. 

D. D. Yolları Adana işletme 
..._ 

müf ettişlitinden : 

MERSİN istasyonunda Yerıl anbarcı billşl/c bölmeltrden 

I ve 2 numaralı ANTREPO bölmeleri senelik. mu/Mmmen 

bedeli icarı 360 lira hesablle ve 3 sene müddelle kiraya ve

rilmek ti.::ert açık artırmaya konımzşlur . 

Artırma Temmuzun 15 inci Pazar lesi günü sa al 10 da 

ADANA da işletme miifetllşllglndc yapılacaktır . 

Şartnumesi Mersin istasyon mıidı1rlt1jjüııde ve lslelme 

rnüf elllşliğinde komisyonda parasl:. görtileblllr . 

isteklilerin 2490 numaralı kamrn maclblnce vesaiki la

zlme ue yiizde 7,5 /ıesablle 81 Lira sağlamlık akçaslle ldrt 
lıl mezkıi.rda ADANA da lşlclme mtif elllşliğlrıe mürar.aalları 

Mersin Orman 

B i L 
Muamelat 

28- 3- 1-13 

i T 
Memurluğundan · 

lıinsiz kesildiğinden hazine rıanuna miisadere 
edilup Mersin'de idarede mevcul 26 çırıar lalası ve 
hflŞ 5 adet çam direği ve 320 atlel çam varil lahtası 
ve 920 kilo meşe kömüsti ve 3300 kilo karışık cam 

• 
odunu ve iki kollu lJıçk ı ve iki paha ve .\ k lam· ki>-
ytinde 54 ardıç hatıl ve ~lusallada 102 ardıç tel kazı

ğı ve Fındık pınarında s adet ardıç çağ ve Kuzucu 
belende 6 cınar lalası ,.e Softahırda 16 katran ve ar
dıç direği ile 20 adet çam crtğı 30-7--935 Salı giinli 
saat ı ı de ihale olunmak üzere J 1- 7-935 den ili La ren 
20 giin mliddelle sallığa çıkarıldı. fsteyenlt-win ihale 
giiuii olan 30 - 7-935 de Orman çevirgenliğinde mu
leşekkil ihale komisyonuna müracaat etmeleri bilit 
olunur. 13-18- -24 - 29 

f çel Tapu Müdürlügüaden 
M~rsinin Diivdüviran köyünde vaki tarafları şar· 

kan ilacı Duran oğlu Osman tarl<tsile zeytinli Har
man ve hacı öuıer Larlası garben kaudak şimaleu arap 
lsa kızı Emine ve Ali çavuş kızı Ayşe larlasırır ayı .. 
ran kandak cenuben ve arap Ali ve kandak malulut 
ı94t8 metre tarla lalılacı İt.irisin tasarrnfurıda ik~u 
324 tarihinde aralarında Ali O. Melıme,j cavuşa sallı-

• • 
ğı ve hunun tapuya l~scili.için kÖ)' ilmühaberi) le 
miiracaal etmiştir . Mezkur larlamn lapuıla kaydı hu 
lunmadığmdan ilan tarihinden itibaren on giiu sonra 
mahalliue keşif ve tahkiki için memur giiuderilecek
tir. Bu tarla için tasarruf iddiasında lıuluuanlar var
sa rflsmi evraklarile daireye ruiiı·acaatları veya ke"if 
giinlinderı gidecek memura aulatmaları ih\n olunur. 
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a çifte han Kaphcası Açlldı 

HALiS EOiRNE ve KAŞAR PEYNiRL[Ri 

l{ışlı k peynirleriniz i<;inhiç düşünn1eyiniz 
Fennin son terakkiyatı füerinc } ağlı, temiz peynirler hazırlanmıştır 

mersin Souh /lava Deposuna 

müracaat ediniz • 
17 Kilo safi hazırlanmış ve tuzlanmış. halis 

Edirne peyuir i tanekesı ile beraber 4. 5 liradır . 
Alındıktan sonra muhafazasıda:Souk Hava 

deposunda temin edilir • 
Evlerinizde uğraşmayınız ve yorj'.:unluk çel.meyiniz . 

Kaşar Peyrdrleri 
Yağlı Balkan peynırleri ayarında Ş maraklı ka-

şar peynirlerimiz piyasaya çıkaralm;şdır . 
Balya ile almnk isteyenler depomuza mürucaat 

etmelidirler • 
Her halde çok fayda göreceklerdir . 

Mersin - Souk hcva deposu sahihi Selim Şeın s i 

-~~ :0~ !\~~~ 

~ İTİMADI Mil-Lf. ~· ~ 1 
:ı Türk Siüorta Anonim ~irketi ~ ıı; 

Yanğin ve Nakliyat siğortalarınızı , 

Milli şirketine yaptırın tz. 

Men~in vp Ha\'ali .\ce11tt>lıği ~I 
Ômer Vasfi 

Glimriik caddt)si No. 15 

1
. 1 

19-30 ~ 1! 
~~~~~~~~,~ 
~~~~..,. ---.,~ 

[@ ~ Eğer Romatizma, Sıyatik, kara ciğer, B6brek kumları, 
[@ mesane taşları ağrılarile muztaripseniz vakit geçmeden 
~ Çifte han kaplıcasına koşunuz . fi 
~ Bir cok deri hastalıklarına, muannit ekzemanlara şifa verir. iM 

IÇ:e~l=n ~~~irii~ı~i~•~·.~!:.1~~-
~ katlar ,;,.ıııuıı; kahili iz:ıİı ılegilse ıle sı•ııı·İı~ıw." gttlıe olm:ııııı; lı:ı1.ı k:ıılıularııı il 1 15 ·20 ı;iiııliik h:ııı~ııılaıı sonra lı:ımilı: kalılıklan giiriilıııiişıiiı· , ~ 

R Çifte Han Kaphcasının 1 
1 Radyo aktifidesi dünyada mevcut bütün kaplıcalardan 
!{j daha yüksektir . 

~ [@ <Ç IE SiNDi\ 

l@ Olt~le hi r mu tb .ı lı ih) Vt~ ecl il ıuiş, Ül t•I dahili nılt~ yenwk hişi rnu~k nı~ne-

~ dilmiştir. 

~ r u ı · · ı ··· ~ ~s J H ısura aal mııl\tıııınıtıl<lir.Loli.a11ıası, Furumı, Bnkkaliyesi, Gazinosu 
~ Kasabı, Bt~rheri ~·a rdır . 
[@ FI.ATL.A~ JY.I:UTEDİLDİR. Jj 
~ Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır . 1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9~R~Bi ····:···:··· •••••. rE3~~E?E- =~E3, . ., 
i Yeni Mersin Basımevi i' ,. Bü~ük Tayyare 
: mücellit hanesi : ~I p• . ~ 
• ,~,kiıııiş, p:ıı5:ılaıı- t nı ıya nğosu ~ 
• mış, f ersudt~ kıla pla- • rı' ~ 
• rıııızı işe ~·aramaz <l•~-• l Pek çok kişilerin yüzünü 
: yt• atmayımı. birgiirı : ' güldürmüştür . 
• size lfızıııı olur. l\iı:ııı -• nı m 
: ı" rn • •Zr, ıMıe r1 eri" izi, ·:· nı On Dokuzuncu Tertip Dördüncü Kesi ~e W 
• mfıcellitharı~111iu~ ııfiıı-• ~ ••• · ' • 11 Ağustos 035 tarihindedir . 
• deriniz. • 

ile r 
1 
.. ~ v i ı.. i la il "e : B ü y ü k i k r a ı n i y e 

: ılı•fl..rler şık, zarif ıııe• ~ ~5,ooo Liradır • m 
• tirı Vl kulla111şh ola - • L mükafat 20,000 liradır • j 
.~. . 
• rak dtlt1 nir. • I •••••••••••••• ~ E3E •• 3-··-)- .W 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
~~-----1_2~-~7_-9_3_5~C~u_m __ a-=-g_ü_n_ü_b_o_r_s_a_s_a_tı~ş~la_r_ı~------------_../ı 

Nereııhı Mııh sulu MlKTARI F . 1 
~1 a l ı n c i n s Oldu~u 

F.ısul\'a t•ski\I. 
~2:mttmmıım mımımmımımım;mıım 'ı 

i Her Nevi Fotoğraf ~ 
K. G. B:. - l 

9 60()1 ~ 
1no 

s. 

~I. mağ:ııa lnzar 
V:!Aoııda 1 l giin Buğılay 45000 

.\ rpa l OOOOt l 
-150~0 

'' 
REH Kli j Kılişel~ri 1 RENKSiZ 1 

Lastik ve Madeni 1 
MOHOR Ve BASllklAR .. 

0 

3 
2 

:~ 7 ,5 
7 f) 
99 • _,n 

Pa yas v:ı pu rcla aO t•'
111 

\lt>rsi rı 1 hızı I' 

Basımevimizde yapılmaktadır. 
Krisla l,Saç, Broıız VP sağlı hO) a le' hal ar 

lwrkesin k'-'SP.~İnP o~'guıı şrkil<le y apılır. ~ 
mnmımmımmnmımmııımmumımmı 

Yeni Mersin Basımevi - Mersin 


