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rovadan Elli Bin Ba ya Pamuk Ah nacak. 
Başbakaı11ınız isnıet inöı1fı 

Adana' dan geçerken yeni Fabrikal!.lrımız 
icin bu yıl 50000 balya pamuk 
' alınacağının h •. üjdelediler 

ADANA, (Türk Sözii) Baş

kakanımız Geırnral İsmet fnönü 
geçenlerde doğu illerimize ge
çeri.erken kendilerini Yenice 
durağında karşıla)'nnlarla İlbay} 

lığımız hakkında çok sevindi· 
rici müjdeler vernıişlerdir. Ru 
nıi'.jdeleri :ışağıya yazıyoruz: 

Tarım Baıık:ısınııı ~ifçi 

borçlarım bölü ile almnsı hak-

kında olan kanun için çifci adı 
na Başbakanımız.'1 t~şekkür P.

dildi. Başbakan cevap olarak 
bu kanunu çok se\•erek çıkart· 
tığını bildirdi ve : 

« Yeni fabrikalar için 50 
Lin baly:ı pamuk isterim»dedi. 

Sulama islerine ilgilenerek 

bu is üzerinde sorular soran . 
Başba ka ırnnız. bu işin her yı 1 
iki milyon verilmek suretiyle 
hölii ile uaş~nlmnsı imkanı o
lup olınadığıııı S'l rdu. 

Yr ni bir müjde olarnk da 
büJgemizJe petrol buh.nduğnııun 
aıılaşıl<~ığını bild ı rdi. 

Hava tehlikesi haldrnıcln 

mmn bahisler ynpıldı. 
İsmel Crı{)nli A<lan<ıdnrı şiın 

diye kadar toplantın 70,000 li
,·ayı df'ğil, 7,000 tnne htı\'~ leh 
Ji ke~i ııi bilen üye yazı imasını 

arzu ettiğini söyledi ve Mer
sinle Tarsustn bu yolda yapı

lan \alışmaları dikkatle gözden 
geçirdiler. 

iTAL YA - HABEŞiSTAN 

Bu Me~ele Etrafında İngiltere Ve 
Fransa Basınlarının Neşriyatı 

Bir Harp Olursa Uluslar Sosyetesinin 
Temelleri sarsllacakmıŞ 

ANKARA, 3 (A.A) İngiliz 

basını Eden'in diyevi etrafında 
Şunları yazıyor : 

« İngilterenin Habeşistan 
hakkında takip ettiği siyasa 
rneçhul değiJdir. Mıısolini lfa
beşistana karşı şiddet isteye
rnez.Bu imzalanan anlfışınalara 
ve uluslar sosyetesi tuziiğüne 

uygun olmaz. Bir harp olursn 
uluslar sosyetesinin temelleri 
sarsılacaktır. Bunun için Fran
sa ile anlaşmalıdır.» 

Eden'i n cliyevindeıı yana 
Praıısız basını şunları yazı
Yor: 

« İtalyan Somalısını Eritre
Ye bağlıyacak olan <>nerge 

Ron1aı1ya 
Kıralı 

BükreŞ Elçimizi 
Yemeğe çağırdı 

1906 da İngiltere, Fransa ve 
İtalyn arasında Fransanın Ci· 
butideki demir yoluyle Reka
bet edilmi)'eceğine dair imza
la nan ' an laşmıya karşıtlı r. İn
gi ltereıı in Habeşistan hakkın

daki durumu uluslar sosyete
sine bağlılığını gösterdiği hal
de Almanya ile anlaşması bu 
bağlılığı yalanlamıştır. Hu gün 
lngiliz kabinesinin toplantısı

nın önemincien bahseden basın 
kahine İtalya yapılan uzlaşma 
tekliflerini kabul etmezse ulus· 
Jar sosyetesi araciyle İtalyaya 
karsı ekonomik bir hareket . 
yapılması fikrini ileri sürmek-
tedir. 

izı11i r J)a nı tık 
Sos}~etesi 

Hava Kurumuna 
, On Bin Lira verdi 

A: BOKREŞ, 3 (A.A) Anadolu 
Jansının özel Avtnrı hildi ri- ' 

Yor: · 
ANlLı\RA, 3 (A.A) - İzmir 

Pamuk '.\ ? ı•nsucat Şirketi Türk 

Hava Kunıınuna 10,000 Lira 
yardımdn bulunmuştur. 

S B~kreş Elçisi Hamdullah 
~ Uphı 'I'mırıöver ve Ba) anı ile 
"'UVYet Elçisi, hu gün Homaıı-

ğ~'? kırah tnrafmda ıı öale Yeme 
1 o -
ne Çağını mı ştı r. 

Kurum Başkanlığı tarafın

dan 8 syı teye bir teşekkilr 

me klulm gönderi imiştir. 

AYDIN I-IA'I,Tl 

Bayındırhk bakanımızın 
(Ulus) Gazetesine dedikleri 
Aydın demh·yollarınııı Devletce satın alınması 

U 1usu111 uz icin ın utlu Bir Hadisedir . 

Ulus'a SOyl~v veren Bayındırlık 
Bakanı Ali Çctinknya 

Bayındırlık Bakanı Ali Çe
tinkayn Ulus gazetesine şunla
rı söylemişlerdir: 

« - Aydın demiryollarının 

devletçe satın alınması ulusu
muz için mutlu bir hadisedir. 
Geçen yıl satın alınan ve bir 
yıl içinde, verdiği sonuçlar do· 
Jayısile satın almakta ne ka-
<l.ı r isabet ettiğimizi göstermiş 
Olan Knsaba hattı ne ise Aydın 
hattı da bizim için odur. 

Bu iki hat, Ege bölgesi gibi 
yurdun en verimli, tecime) ve 

ekonomik gelişme en elverişli 
bir kısmıııı biri Gediz ve öteki 

Mendflres \•r.dileri i~·inden u

znııarak. Akdenizde en Cinemli 
!iırn.ı!ıırnız olan Izmire !wğl:ll'. 
Yalnız ~u geognıfik durnmıın 

lnsac:ı gi'zden geçirilmesi Lile 
lııı iki h:ıttm önf•ıni ve değeri 

hakkıııdn lıir fikir· vernıeğe ye
ter. Aydm hattım satın alma
nm:, ek,moıııik erkinliğimiıi 

tenıaınladığı gibi onun daha 
çok gelişip yükselmesi için et

kili bir araç ta bulunmaktadır. 
Ru suretle demir yollarımı

zın birliği de sağlanmış bulun
maktadır. Bu yolun Afyon- An

talya hattiyle birleşmesinden 

sonra değerinin bir kat daha 
yükseleceği şüphesizdir. 

Devlet Demir Yolları di
rektörlüğü bu yeni hattıda bü-
tiin eksi kleriııi temamlıyarak 

az zamanda öteki devlet hal
lan derecesine çıkaracak ve 

tarifelerinde de ekonomik ku
ramımı1.a uyacak gibi değişik
likler yapacaktır. 

Hattın devlete geçmesi ulu
sa, İzmir ve hinterlandına kut
lu olsun . » 

Sovyet siyasasının temeli 

Her Zaınaı1 
:VIOSKOVA, 3 (A.A) Rus -

Japon hududunda olan hadise
leri bazı Japon ve Munciko 
süel urumları cıkarıyorlar. 

için B~irıştır 

mdli her zaman ıçın barıştır. 

Eğer Japon hükumeti barışmın 
korunmasını istiyorsa acele 
tedbirler almasını Sovyet ba-

Sovyetlerin siyasasmın te- 1 smı istiyor. 

Çinli ihtilalciler 
PEKİN - (A.A) Tungeliov 

yakınında yakalanan ihtilalci
ler arasında bu şehri bombar· 

Jm1an eden zırhlı trene kuman
da eden Tunşmih <le bulunmak· 'ı 
tndır. Kendisinin ölüm cezasına 

çarpılması çok muhtemeldir. 1 

Pekinde hiikünıet işyurları 
ihtilfilciler lideri ŞienvüyU diri 
getirene yirmi bin. ölü getire· 
ne on biıı dolarlık öden(mUkil
fat) adamışlardır. 

l-I ı.ı l<:ltk 

Ela ki nı liği 
Şarınuz Hukuk Hakimliğine 

Temyiz Mahkemesi Raportör· 
!erinden İsmail Mazhttrın atan
dığı öğrenilmiştir. 

Eski Hi\kimimiz Ali Rı1.a 

Yardım'a mahkeme azasındaıı 

Ramiz vekalet etmektedir. 
o 

başkanı ihtilali bastırdıkların

dan dolayı sliel ve polis kuv
vetlerine armağan ohırak 20 

Pekin siyasal konseyi yeni · bin dolar vermiştir. 

Türk Hava Kurumun 
da Çalışmalar 

1\Ierkez küyletinde de 
Şubeler :ıçıhyor 

Tl\t·k Hava Kurnmu yöne· 
tim kurulunda ittifakla karar
laştırılan hava tehlikesinibilen 
üye yazmak için yönetim ku
rulundan SPÇİlen As başkan 

8ay:-ı'1 Zekiye Olga Çny, f:ıhri 

ıniirak ip Esat Aırn r·. iiye Arif 
Ô!l aldarı ilnıı·et hr.yet 3 7 935 
Çıı :·şanı h:-ı gil n ii K~mıccı i !yas 
ve l\azanlının topl andığı 'Karn
tLıvar ki>yiirıe gitmişlerdi . 

Toplanan halka değe rli 

Arif Ünal hın•n tehlikesi hak
kında icap ~rlen bi idi riği heye
canlı bil' söylevle ankıtll . Buırnn 

üzerine ilç köy halkı çok sıcak 
ve içlerı ge leıı bir istekle Uye 
yazıl rrnığa başladılar. 

Karaduvardan yazılan üyeler: 
Yıllık 

YUkeni TEBERRO ADI 
20 10 Büyük Süleyman 
20 5 Mığribi » 

20 20 Çalış Ahmet 
20 5 » İmad 
20 20 Habip Mehmet 
20 5 Topal Mehmet 
20 20 Abud Ali 
20 5 Bakkal Re~t 

• 
20 20 Mehmet Yılmaz 
ve Eyup Mehmet, Ahmet 1 la
snıı, Mehmet Cemil, Mehmet 
Yasin, Habip Süleyman Diyap 
Mustafa, Sağır l\hıhmut 20 şer 
lira yıllık taahhüt etmişlerdir. 

KAZANLI DAN YAZILAN 
ÜYELER 

Yllhk 
yiikeni 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

TEBERHO ADI 
30 Esir İbrahim 

20 

10 

» Yusuf 
» Alij 
» Ahmet 

Eyup Yusuf 
» Salih 
» Salim 

Büber o. Yusuf 
Alı İ. o. Ali 
Mehmeto.Bedi 

20 Muhtar Latif 
KARACA İL YASTAN 
Mustafa oğlu İbrahim yıllık 

20 Lira taahhüt etıni~ ve 10 
Lirasını vermiştir. 

TOPHAKLARIMIZA ATEŞ 

VE ZEHİR SA<;ACAK UÇAK. 

LARI KISKIVRAK BAGLIY A
BİLMEK IÇlN EN AZ 500 

UÇAGIMIZ OLMALIDIH. 

• 
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Cam f a~rikası Alivre Satışlar 
l b l d bu' A imanların sipariş-

ça ışmaya aşa '· leri neden azalmış? 
kısımda rakı kolonya 
ve gazoz şişeleri ya

pılmaktadı. 
~·-"~ 

lstanbul, c Tan ) 
Paşa lrnlıçPdP. ~nrulan 

Canı vt~ şiŞP. fa brik ası ça

hşma ya başlamıştır. 1 

lzuıir - lzmiı· ilıracal 
liicc~arları kuru nw~· va 

ihracatı hak kında şunları 
d ii ~ ii 11 u w k le ti i r. • 

.'ıli\1 l'P. satışlan rıormal 

gidi~· or. Yalmz son ıa
maıılaı·tla brl~i rakalıel 

clolavıs!ln .\lm:uılarıu si-
'f~mmnzda bir colt. thn'P.l- ~ 

• parışteri azalıuışıır. 
!ilerin ve iş bankı.ısı ge

nPI rlirektörii MuamrnP-r 

Erişin önünde fabrika ilk 

imalAtını y~pmış ve bun

lar haıır hulunanlar ta

rafırıdarı lt>lk i k edilmiştir. 

Fabrikamn ~alışma~a 

haşlayan lıu hiriuci kıs 

mıncla Rakı, kolonya. 

Gaıoz şişeleri yapılacak 
ve ilk olar~k inhisar ida

rel('rindP.n ileride de diğer 

miiesseselP-rden siparişlt~r 

kabul edilec~ktir. 

Fabrikanın geriye k.a-

lan kı~ımlurıda Ağustosa 

kadar bitirilecek, Ağus

tos ortalarmda Rusyad~•ki 

tel.kik sP.ya hatrndan clfi-

nt>cek olan Ekonomi ha

kanı c~ıaı Bayar tara

fından Fabrikanın aç1lı~ 

resmi yapılacaktır. Rn 

yıl yapılacak lf'criibelflr 

11\'ğun diiştiiğii taktirde .. 
gelecek ~·ıldan itibarP.n 

Faltrik:.da ıwncPrP. camı 

yapılması için bir pavyon 
daha acılacaktır. Fabrika 

• 
tam ranchımanım vP.rdiği 

ıaman memleketimizin 

hiiliin cam ve şişe ihti

yacım karşılayabilecek tir. 

On üç kişinin 
yandıtı otokar kazası 

Rahat, 1 [ A.A] - Mek

nP.~ - Rahat \'Olunda hir . 
otokar kazayct u~ranuş 

on iiç kişi~ i ~·auara k kö. 
miir haline gelmiş sekiz 

k i~ı de ağır ~·ar<41a nrrnş ~ 
ıır. Kazaya ;~·olıJan g~çen 

bir iuek selwp olmuştur. 

Şöför haJ'Vana çarpmak 
i temediğinden kaza ol-
ıuustur . • 

lhın1111 çok ~urmıye-

ceği ve .\lnaaııycıuın ~P.

rek döviz vaıi yt>tİ v~ g•~

rt~kse KIP-ring vaziyeti 
dolayısil·~ kt·rnlisine lazım 

olau iiziinıleri memleke
limizdP.11 alacağı kuvvetle 
limit .-dili)·or. 

,\luıanya r·akiplt'rimize 
tWviz vt·rnu~k mechuri
Yt1lİnılediı·. Billıa.;sa .\me
rika iiziiuıltıri icin ... . 

lran üzliıult~riıı~ ~e
lirıct•, huralar doğrudan 

douru' a ,.,.,.a Husva \ 'O-,., . ' . . 
lile IJauıhurgıA SHtılı\· or. ._ . 
Onun icin mütalaa !-lerdel-

• 
nwk lazınıgP-lirse dPııebL 

lir ki tliccısrrnııı hir:.ız 

sahretlP-r~P- muhakkak ki 
her ~en~ oldu~u gihi bu . ' 

senH dt~ .\lmanyaılan hol 
sipariş alacakttr. 

Tüccarlarrnıız !'\rrlwst 
piyasalarda cia ra~abrl 

volurıu aranwlıı\ır. Birli. 
~ 

ğin tı.ışc~hhiis rttiği fiyatlar 
lıakk11ula ela cliyebilirim
k i esastm bi f'liğin lPŞ~h . 

biis t•lliği asgari fi~· atlar 

indirip çıkarmalara hem 
ktıodi ve ht'ıwle nıE>ml~-

kelirı nwf~rntulır. 

- Bir Jik harici salış 

)'Hpaular vardır fakat h11ıı
lar111 fırma ve adetlt~rini 

aucak r.-srııi \'P alakadar 
makamların hurıhıra gö1, 
yumacağım iimil t~lnwı11. 

- Bu s ~~neki irıdr ve 
liziim rekollesi normaJdır 
Bu ~ene bu nıahsu llPri
mizin lwr seıwki gibi ko-
laylıkla salılacağırn tla 
kuvvetle iiuıit dırn·kte\'İm 

"' 
Son zamanlarda 

rakiplerimizin fiyatları 

biraz ~indirdikleri haber 
:ılmnuştır. Birliğinde hu
nu nazar• dikkate alac~ağı -·--tabiidir. 

f staııdardizasyon ışi 
l licarel oılaları kongresin-

--~~--~~~----~~~--~-----

Mum ölçüsü yerine yeni Her Gün Beş Kelime 
bir ışık ölçüsü bulunacak 4l -
BPrlirı, l «.\.A» 
Arsıulusal ı~ık kongrt' 

~i, Avrupalı ve .\ vrupa 
clısuıdaki l 8 devh~ıi orun • 
tayan «temsil P.deıı>) 4 l 8 

drlgPsi hazır hulunduğu 

lıaltle hu giiu Ha~· iştağ 

s~lonunda acılmıstır. ca, 
• • • 

lışma prograroında şu ııla ~· 

vardır . 

1 - fla va \'ollarıııa . 
kunulJca l ışıkh işar~tler 

hakkı ııda ulusal tüzii kit" r 
(nizarıırıam~ler) ~·apılması 

hu ilki ile simdi ucakların . . 
örı laraflarwa konuları 

kırmızı ve yeşil ış1klar111 

a\·ni kuvvr.llelu hevaz . . 
ı~ıklar kadar göze çarp-

Bolu da 
Atatürk günü büyük 

t6renle kutlu/anacak 
BOLU, ~ (.\ .. \) - 17 

T.-mmuz Bolunun ve Ge
l't>ch~niu ve 18 tenrnıuı 

Diizc~rıin Atatürk giiııii-

diir. O ~uu ~apılucak 

ŞPnlil\ler ıçın şimclidt·n 

lıazırlıldar ~ apıluıaya 
haşlaıııuıştır. Şarlıa~ lıkça 
başhakaıı, kanıulay haş

kanı bakanlar il•~ saJlav. 
lar o uüııe cağırılmıslar-

' ") • LJ ~ 

dır. llalk :\latiırk giinii
rıii lrn~·tıcaııla heklemek
l edi r. 

llolu, 3 (a.a) - Şar

ha)· lıAmca yaptırılmakta 
olan cocuk halıcesinin ve 

• • 
ünce yapılıuakta oları iç -
me sn,·umw vt' cocuk 

• • 
halıcesi \'ak11ılarrn<la \'a-. . . 
pılıuakla olan ÇPŞmmıi 
acılrua lörr.ni Ataliirk 
g{inii ~apılacaktır. Ru İŞ-
ieri o giine k~ufa r tamam., 
lanıak icin :tralıksrz ca. . . 
lısı lnıakrndır. • 
hizzal Liiccar larar11ıda11 
nı e ıı ı lt~ k t' t v •~ nı ii s l a h si l ı ıı 
me11foati iktİZ it!'\J olcluğu 

~öylmınıiş ve bu iiıti~· aç 

~ati snrelle tespil edilmiş
ti I'. 

Dlinya piyasasııula is
tandar,iize edilmemiş mal
lar icin rekabet imkftrıı 

• 
pflk azalmıştır. 

Birıae.ualt~\· IJ ~ÜzPI fi-"' .. 
yatlarla malısullerinıizi 
"' 
dünya piyasalarında sala-
bilmek icin istandardi 

• 
zasyona ilıLiyaç katidir. 

ıuadık !. ırı laatırl:,ıılmakla

ıhı· . Burulan dolayı rP-nk
li ışıkların otomohillerd~ 

olıluğu gibi uç:ıklarm ar
kasrn<la tla konulması is
teıwcP.k tir . 

Burulan başka dağlar
da ışıklı işaretler lıuluıı. 

tlurnlmasıda öueq~ı·l~tıP-,_ 

c~klir. ( lt·klif Pdilece~ 

lir.) 
2 - Komisvon, otomu· . 

lıil fonerlerinin ışık kuv. 
vt>Iİ lwk~ında arsıulusal 

hir Llizg•~ yapacak ur. 
3 - Konıisyou, «nunın> 

ölçlisliniin yr.dıı~ grçe-
eek olan ~·t~ııi bir ışık 

ölcilsilniin kabulü ıcın 
• • 

calısacaklır. . . 
Tiirk Dili 

Genel bürosu ls
tanbula taşındı 

lslanbul, 3 < .\.A ) -
T ii r k d il i a r :t ş l ı r m a k u -
ruuıu geııel sekreterliği 

l>iirosu ile kılavuz korui~
vonu \' t~ ~ıarıel m~rkez' . . 
k u r u 1 u ıı u n h ii y ii k k ı s uı ı 

lstanhula la~wnııs ve ulu . . 
ÖııdP-rimizirı yüksek ka-

1 

Bil kılavıııu komis~·o· 

ı.u 1111 n görult'nliği lisleckrı 

okur·larrnıız : ı lıP.r giiıı lw · 
~er kPlinw suııu,'oruz. . ' 

Listetle cıkan (iz Tiirkc~ . . 
kdinwlerin osnıanlıcaları 
hurnla11 sonra ~aıelemizdtı 

k 11ilaııı1 nı ı \' a ca k ll r. 
1--- M:ıırıun - Sanık 
2-- Şalıit - Tanık 

3 -11 u rafo - l - Ur••' 
sa 

~ - ( Evlıam 
lal) ~anıka 

Örneldt•r : 1 

urasalanlan 
lazımdır. 

kurlarnıak 

~ - Biz hesaplarımııı 

sanıklar iiıt~:-iııP. ~urııı:ı· 

\' JZ. . 
4 - llassasiyt·t - tlu~·, 

ga11lı~ 
Önıt•kler : gaz~tPlt'r 

ha\'a savgJsı işinde bii .. 
yük bir cluyganlık gö~ 

terdiler. 
5 - Ş<\~·anı dikkat .. 

Oik kaldt•ğer 
Örıw~ : - ÜsJuhurauı 

elik k a Ltlt>ğm· hi r 
ici rıdedi r. .. 

gelişi11 1 

Not : Gazetemize gönde· 

rilecek yazılarda bu keleıııe

lerin Osmanlıcalan kullamlııı•"' 
\'arlarile Dolıuahahce Sa· 1 
"' • mıını rica ederiz. 
r:.tyıııda yedt•şerek çalış - -----------"" 
uı a 1 a ı·ırı:ı ha~I a rıı ış l ı r. 

Tarııu böliikl~riııe gnıa · 

derilen karşılık listelt!rilı~ 

tl(lrlenu~ ve selaks anketi 
fişlt"'İ es~isi gibi Arık.ara 

nu~rkezine gfiııderilecek 

tir. Bunlar clışın<laki )'a. 

ıılaı·ın Dolma halıce sa-• 
ı· ıı y ıu ıl a T ii r k d i 1 i a r aş -
tırma kurumu geuel sek
f'Plerliğe gfiııderilmPsiui 

diltıriı. 

dt~n 1 temmuza 935 ta 
rihine kadar 1305 çocuğa 

)' Hr<lım etmiştir. Bunlar
dan 247 hasta çocuk ve 
anne genel merkPzin po. 
linliklerinde bakılmış ve 
sağllılmıştır. Dış IJakını-

•~virııle de 280 cocuğıırı 

cli~lı~ri ııP. hak ıl mıŞlır. 60~ 
cocuk ve annP- g,•nPI uıt•f' 

0

kezi n han vola rı uda vıka'1' 
"' w 

uıışt ıı·. Siil tla mlasıraıiı• 
lıt>r giiu l 54 çocuga sii~? 
verilıııis ve15 1-tii11dP. 1:!6· . . .. 
kilo twda va ~İil dağıtılı 111~ 

j • • \ 1.11 
yartıı111 ıcırı ı)as vuraıı . . . 
çocuğa para ycırdınıı ~· 9"' 
pılmıştır. 
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I l A N 
---~---- -- ------------

Türkofisin Günlük Telgraf 

HAB[RLERf 
ı--

İzmir borsası 
2 7-35 d~· huğda y 6-6 

1
25 ktıl'l1Sla11, \t•rli 4,6l5 

5,125 ku;·11ştaı.ı • eldil't!k 

Afyon - Antalya 
Hattında travers ve 

ray dvşenmeğe 
başlandı .. ---.. . 

Ahon - A11ıaha hat-. . 
ııııda iJk ıra vt•rs ve ray 

diiŞt>ıımesi nıiiııast-helilt~ 

töı·.-rı ~ apılnıı~ıır . 51
625 kur11ş t:111 901: cuval 

lıakıa vadı}li 4,375 ku;·uş
l~ rı 50 loıı ~197 cnval sa-
lılııııştır· . . 

Af' on: «.\ .\ » Tört!ıule 

ı Afvoıı illıuyı, kolonlu ku-. . 

----------·----~--Bir pul koleksiyonu 
173 bin sterli -

ne satıldı ! 
............ 'T • 

Loııılra, (Dt~~ li E~spr<' S) 
- Bir pul kol e f..s i yorıu 
lıir yıldaııheri piy:ıs~<lay
tlı Bu giin (173,000) StPr 
ı · 
lrıt~ saııl ı lı . Bırcok1rirı bn 

loıP.k i~<111ıl:ırı _;· :ılııız lıir 1 

k\ıç pul aJalJiJmt>f.. iciu · 

''İ ,, ,., ,.,.,. ~ ıerı i.. v •• rn· işi..r-I 
s~ ılt~ ~olt·k~iyPııurı lop · 

~itıı satılnıası istt>ııil<liği 
1 çiı1, humı iıukan vfJriJ -
11ıc·rıı iş, ıı i hu ~·et k oltt ksi
Yoıı hu frv<ılı hularak sa
lıloııstır : . 

Kolt•ksi vorı ~I i~tt~r Ar-1 • 
Ur IJirıd rıau11nıla lıiriıw 
~itti 

İstanbul' da 
buğday düşüyor 

-----~ ... --..... ~ 

lsıarıhul - Buiichn rn 
ıJ •• l"'I • 

1
11Şıtıt•si d,. v:uu Plnıek lt-dir 

111 j .. .. f 1 1 usus nrı vat nrıua "lk. ~ . " 
1 )' :ıpmr~<lır . 

maııdarıı \'e fH'k çok kim· 

Sf' it• r h ii ~· ii k h i r iı :ı 1 k y ı -
;?mı IJazır huluıınıuştur. 

Ttlı·t>ııdt~ıı !'ionr·a ~·olıı 

~apnıulda ol:ırı nıli11t~ıuli~ 

ı~r larcıfuıdarı 200 kişilik 

ı,j,. şült-rı vttrilnıiştir. 

şm .. ıı çok iyi hir lıa\'a 

iciııdt· ~f·ı~uıistir . . .... . . 
lavahn kızı nişanlandı 
P:fris ((. \ .. .\ » -- Ha~ ha· 

k:ıııııı kızı .lo~w La\'<tliu 
N~ ,., tu·k h:, rosu a vu k a L

letrırıclau Koııl HP11e dü 

~anıbıınırı ıh~ ııi~aıdarı

dıuı llahef' \'erilnıt'ktr.dir. r.ı 

Ko ıı l (fö Şamhnw, L·ı · 

fa H'l a \'lt~si rıtft'n ~.wraeral 
• • • t....: 

dfi Şa111hru11 ilt: Ne Long-
vorlu rı oğlu t1 ur ve eski 
cunıur ha~k,ıııı Huzvehin • 
SOJSopıı, şimdiği cumur 
baskaıımıu ela \' f'UtıtticHr .• ~ . . , 
Dünyanın en meş

hur soğuk hava 
depoları 

Kelvinator {Elebftnile ile) 
Frigt/usx (Oazyatı ile) 
Elektro·lux (Elebtttri'e ileJ ---

1
' Fivathu· cok t·lve -c~~lra \'U111uşaklar 635 · • 

7ıo • j ri~li ve h~r kt•sp,~·e ., ; .,kslra )' onıu~aklar , " 
'IQ 1 11 ,u-1111 olacaktır. 

710 CJrasrndadır Arıa • 0::....-----

~:l~ı'ıl"ıı ııu ı;iiu so ıou 1 Bir kaç güne kadar ueliuoı 
~dav 011 l>PŞ l,,,. 1111 

~~ı . . ' . 
1•ııştir . 

i,·1\trıuı Brnkası ılurum ı! 
• ı 01duvıı iciıı satı~ var)-

111. ., " 'ı • 

11 iltııı~tır. ~.ırlı koıuİS\'O 
ıı ıt .. . 

"k ll1tkli ıoplarıtısırnia da , 
. " lı\'at arıııı ıııı ır-

SEDAD 
SAHİR. 

Hükumet caddesi No. 41 

ıv.r:ER.SİN 

Nö~etçi [czane 
ıııf.ı · .. 1 . t . , ' 

ıııış1 . . 
ıı· . Sa~lık Ec•zaıu~siclir. 

~· ' . 
Bu Ahşam 

~dana Ziraat Bankası 
~ieı1sııcat J:i,abrik:asından: 

Jl,f aden Kömürü Münakasası 

~tı Zira:ıt Banka ırıııı Aıfası:ıd:ıki .\)P11sucal fahrikası 
fıa1ı • .. .. ı 

e;1 ı . ıarf u ·ulile ( 1000) ton ka ı ılılli kirnauru a a 
"'lır· (]'I • ., .. •• 

l~ 111 • ~ksilrnıe 'f·~nınıuzuıı l ~ 11ıcı CıHua gnııu ~aat 
~i'kt t7 de Auana'da fabrika ruüdiirliiğtirıde ~·apıla-
1•ıs1 

1
"· Bu lmsustaki arluamt' Zir:rnt Baııkasınt.la pa-

. o\arak v.-riluw~t<•dir. 5•10 

Mersin ı 

Piyasası 
---. ....... ...._._. 

l K.(;. 
I · 
PH 11111 ~ ~ksprt-~ 

la Ut' 

Ka pu ımt lı 
KozHeı parla~ı 

l(jn~ ciüidi 
• 1'I 

\••rli .. 

Susanı 

Fa~u 1 ,. <i 

Volau l 

•~r<•inw~ 

K llS \' f'IUİ . . 
Kunı cf~ rı 

C•·lıi~ . 
.\cı c~k ıı·.t .. ~ . 
fo1, s~k••r • 
(\alıvt> 

~i~aılır • 
Ca,· 
• . 
1\ ala~ 
Bahar 
\rpa :\ rıatlol 

,, yerli 
Pirine . 
Çavılar 
lteıme Şek , r 
Sandıkıa 

i·~i 

,, ,> ~c·ıa·~hi 

K . 
fi O 

48 

47 

46 

s. 

1 

12 
1 :? 

5 

75 

9 ·8,ö 
7 
i:J,5o 
6 50 

36 
29 
97 ,f> 

16 
245-~50 

190 

7 fl 
.1-,50 
3 

15,5 
•) 50 -

ı>,. ,>çuvalı 

Huğıla~· Y ~..ıi 
Li nıon ıoıu 

3,25 
7 t) 

Sahunsafı ZtWLİıa Y. ~f> 50 
iki 11 c• i 

Mısır darı 

Kara lıiit.~r 

İııcP Kept~~ 
Kalın » 

f ııci r 
Yulaf Cuk uro 

• 
., Arıadol 

23 
•) ._,;;. 
... -uv, 

' 2ô 
1 ~5 

. o d~ıı l 1 

2 87 ,5 

3,5 

----·~--

Borsa T alğrıflan 
-_ _,.,......_ _ 

/si mrlml 

Tiir~ allı11111 ~41 

istf~rJi11 ti-791-75 

()olar 7}t - 48 4~ 

Frank ı 2 - O~ 

LirPI 9 - 62 

YENi M[RSIN 

Nüshası 5 kuruştur 
, 

Abone) Türkiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Allı aylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık ıoo yoktur 

Günü geçmit sayılar 20 K . 

i ı1J1i8arlar ıı1 fı el fı rl üğ·ii 11 el en · 
} -- İılarPmiz~ hir ~..-ıı .. i'.a rfında llt>niz .'olıit• ge:ecek 

\'H gt•n•k ~IN·sindP~İ arılı:ırımrw, gı\ l'Hİ-."' P tloğl'u
dan doirru va SııııaJarı olal':.ık ~()111 1 ıı d üfor iskt~ · ~ ~ . 
lt•sinclt·n alı11arak ılaJıılclf•ki l t• şkfü)tımıza ~oll a rı-
mak iizrt! va~oulara nakil VP istıf ·~dil ı• ı! l' k lalt

miıuın \'Pıli hin to11 tuzun İS~Plederı cıkarıııa ,.~ 
~ 

taşıma işi )' İrmi gürı miidcit'll•: açık t>ksiltuwye 
konu lnıuştu r . 

2 - Eksihnae 24 Terunnaz 935 Çarşauıhu giidii saat 
onda lrıhisarlar idar• · ..;irııle yupıJacakt11·. 

· 3 . - Bıı t~ksihıu~~· ·~ giı·t•c , •k! >riıı mıl\a~i\aı l ı-•rn i rıal 
akcası ofau 225 lir:1 ilt· lıirliktt' uıatJup ~\'!İ'afı . 
haiz olduklarırıa ve :icarf'I. od:ısırıdH ka~· ııll bcı-
l1111d11klHrırı:t dair v ı·~ikalan (ıpr·alh·r gPlİruıd t· ri 
13zın~tl ı r . 

4 - ~arlnantf• sur~lini ist~klilt•r d(lirPtııİz<len ;.ılahi-
lirlP.r. 5- 9- 12 -15 

------~--------·----~---- - -
i l j N 

Mersin Askeri Satm Alma Komisyonundan · 
1 -- Al:ı\' ırı bir senelik iljlİ\' H<lı olan ora hiıı iki viiı ~ i-. . . 

lo kuru fasul\'a aC'ık 4•k . ilıuıcye koııuldo t~k~ılı-" . . 
tllt' kı~laıla 13 lıaıil'an 93~ curuarl~~i ~iirıii ~aal 
ı ı d c> ~· a palaca k lı r. 

2 - -llulrnmnwu fial sekiz kur11~l11r. Muvt1kk:,t temi
nat ahnıı~ iki liradır . 

3-fsteklilt~rcf·~ karıuui ikftrut-ıgala vt• sika~ı hulu-
rıacaktır. 

4 - f strkli lerdP.rı fazla Lilği ögn~rı llH! k istP)'~11ler kışla -
da saı ırı aJuıa k om'İİ\ orrn !ı<hı şa rtna mtdPrdNa 
öğreru~ hilirh~r. 

5 - lsıeklilt>r ruua~·y••rı sa : ıll.:ı kışl:ııla lıuhıuuıalıdırlar. 
28 - 3 - 5 - 9 

1 l A N 

Mersin Askeri Satm alma Komisyonu Riyasetinden; 

J - .-\laJrn bir senelik ilılİ) ·u~ı olan 8400 kilo rıohut 
Acık P.ksihnıeye ~otııılılu. Eksillnıe Kışlaıta ı 3 • 
Tt-muı 9ö5 Cunıaf'tesi giiııii saal ~ ıl:ı yapıl:ıcakıır. 

2 - .\lulıamnı.-n fiat bı·ş kuruş HO ~arıtinıdir. \iu"ak
kaı. temiııaı H41iraıfır . 

a- ist .. klilt·r dt· kaııuııi ikaııı .. tgah \' t•sıı..a~ı tıul owı
caktır. 

·1- - lsıt'klilt·rıleıı fazl:ı lıilgi üğn•ıımt'h i~1P.\'ttnlc~r :ıl a v 
' ' . . 

Satırı alma komiS,\' OllU !ıdaki şarlııamelerden öğı·t~-
rıı: hilidPI'. 

5 - l~t~~lil~rin ıııoayyt>rı ~:talla koıui~yooda h·Jfurr-
maları lazımdır. 28--3 - 5 - 9 

Mersin bakkallar çarşısıı1da asri 

r ıeucau Trabzon Furunu EKMEK 
Sahibi H. Memiş 

Yeni açılan yuf urma makinasile ça· 
lııan bu furun Francala ve has ekmeki 
Çıkarıyor . 

-fl-RAN-CAl-A -,4-1-in-ci -(K-ME-K -8 j 
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Zayi Tasti~name 
\h!rsio Orta nıektPhirıirı ikiı : ci sııııf .\ ~ııllf'sirıdt~ıı 

• 
altlığını 87 sa~· ı ve 3 3 9:i5 giiııle111 1 ·çli ta~tik11art1P.lllİ 
y i l i r el i m . Ye n i si n i a 1 a c. ı ğ ı m 1 a n "s k i ~ i rı i 11 h ii k 111 ii ~ o ~ -
11 r . . \ rı a 111 ıu· 

(;üktas nıahallc·sirıılt>ıı • 
Bihtl o~lu llasau (~lirhiiz . 

m~~~~~-~~~~~~~~-~~~m~~GttBJ''~' 
~ a çifte han Kaphcası Açlldı 
~ Eğer Romatizma, Sıyatik, kara ciğer, Bdbrek kumları, 
i@ mesane taşları ağrılarile muztaripseniz vakit geçmeJetl 
~ Çifte han kaplıcasına koşunuz . . 
~ Bir cok deri hastalıklarına, muannit ekzemanlara şifa verıf• 

~ÇiF'TE HAN KAPLICASIN" 
~ Sediw~ ilt~ gPlı:n lıir cok kiiliiriimler yiirii\'t'rek clöıınıiislr.nlir. ller ,,e 
~ • • • • ~ i 1 

~ k~dar F+ırıu~n kahili izalı değilse dP. spıwl~rcı> gı~h•~ oluıauıı~ hazı kactuılıırıı 
~ ıs - 20 l(İİrıliik lıa:ı~·odaıı sorıı'<ı hamile, blclı~lan göriilıııiişıiiı· . 

~ Çıfte Han Kaphcasının 
~ Radyo aktifidesi dünyada mevcut bütün kaplıcalarJafl 
~ daha yüksektir . 
~ 
~ 
l@ 

İ Ti: PLIC/-\SBf4D~ 

~ OlelP. lıil' ruulhalı ılftvt~ t'thlmiş. Ot1·( d:ılıiliııcl•~ yı~ııı.-k lı i~i ruı~k 111..-ııt.' 
~ diluıi~tiı·. 

~ •'' ~ E~lM hı i~li ra frnl oı ii ~ .. nıt11td1Jir. Lo~ arı t.:ısı. Fu,. u rııı, Ha~ f.. ali' f•si, naııııtJ· 
~ Kasa hı, B~rht~ri vardı,. . 

~ FİATL.AR. ıv.r:U-TEDİLDİR.. 
~ Tiren ücretleri yarı yarıya terızilatlıdır . 

~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ı·~;;;;;;;::e:·ıı rE3EB;~~':= T:==a=:3=3~~:-·riS3e 
: mücellit hanesi : m p· .. 

~ .. ~75:<~~~1 
• Eskimiş~ parçalan- ~jl m ıyan~QSU 

,_A, , ~ '/ 'J,~. : uıtş, for~ude kitapla - + jıl 

I• T ı• M A D 1 M ,. L L "ı ' • rıııızı işe ~· ~ır·a nuız de-• I l1 Pek çok kişilerin yüzünü 
'o/ : yt~ almayırnz. hirgliu : lh güldürmüştür . 
~ • ~iz+~ IAzım olur. Kiı.a p-• m · 

Türk Siğorta Anoni~ Sirkeli ~ : ıarıııızı, •Mıerım·i .. :~i. ! W On Dokuzuncu Tertip Uçüncü Keşide 
' Yanğin ve Nakliyat sığortalarııuzı 1 ! nıiicelliılıaıwmiz~ giin ·: ~ 11 Temmuz 935 tarihindedir. 

""" ·11A • k . • deriniz. • . ır-ıı ı şır etıne yaptırınız. , • • B ü y ü İ{ i k r a m ı y e il . k. 
llersirı v•~ llunıli .\c .. rıteli~i ~I .. ./ • er n~vı ılap ''~ • ı jiJ S0,000 Liradır . 

· : deflPrler şı~, zarif JIH·~: ı 1 

Ömer Vasfi ı • ıiıı v, kull:ııııslı ola- • l mükafat 20,000 liradır · ( ~ ii uı r ii k c ad d c• si l~ o. t 5 ( .. ~. · • 
·~-:wi i. ı·ak cillenir. • . ı s-30 ,11 ı . mır:; :=-a ac: ~ ~ ==:;~ 
' I ............... .F='EE3e::::3" iiWME 3ı:::!s:ww=3 .-

"'~~:; ~~~, .. ·[[IJ Me~.-sinimizde 
HAliS f OiRNf ve KA~AR Pf YNiffl[Ri , 

sihhi bir ihıi~ıacı karŞıliyan bir müessese 
Kışlık peynirleri ııi z i<_:in hiç düşünıneyiniz 
fennin son terakkiy:ıtı ü<.erine ynğlı, lemiz peynirler hazır lanmıştır 

mersin Souk Hava Deposuna 
müracaat ediniz . 

17 Kilo safi hazırlanmış ve tuzlanmış. halis 
Edime peyuiri tanekesi ile beraber 4,5 liradır . 

Alındıktan sonra muhafazasıdıt Souk Hava 
deposunda temin edilir . 

Evlerinizde uğraşnıayınıı ve yor~unluk çekmeyiniı . 

Kaşar Peynirleri 
Yağlı Balkan peynırleri ayarında Ş maraklı ka

ıar peynirlerimiz piyasaya çıkarılmışdır . 

Balya ile almak isteyenler depomuza müracaat 
etmelidirler . 

Her halde çok fayda göreceklerdir . 
Mersin - Souk heva deposu sahihi Selim Şemsi 

28-50 
--ı..rn~ ................ ....._..._.. __ ..... ,... .. _.......,. -

Yeni Mersin Basımevi - Mersin 

CJ] 
1 1 

1 1 

1 1 
ı ı 

' 1 , 

SOGUK :HAVA DEPOSV ---- ...,..~~-~ _.__. -.......-... .. , ____ _ 
SAHiBi - - NiÖDELi SELiM ŞE~1Si 

Polis .Jfüdürlü{jü Karşısında 
~ --..----------

Yeni kurulan mi iessesemizin bütün tesisatı 
mükemmel ve son sistemdir· 

. 
Sıcaklarda gıda m;addelerinin bozulmaması için : 

Gıda maddele r.i. yapan ve Satanların ve Ailelerin . 

dikkat nazarlarını çel{erıı 

Sıcaktan ~ozulmar .11itan ~orktuğunuz her şeyinizi depomuza getiriaizA~ 

l;F..lilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-=--- ---~~~~ ~~,---==~---~~ 
illl!!!J!!JJI~~~~~~~ :!.~~~-~ ~'~~~~~~~~== 

s 


