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Deniz Erkinliği 

Sanfransisko'dan bir gemi 
gelir, eğer isterse, Tekirdağın
dan İstanbula yolcu taşırdı. Bu 
ancak sömürge yahut yarı sö
llıUrgelerde olur;lmralarda halk 
kölemen yuhut yarı kul'dur. 

1 Temmuz Tilrk gemicile
rinin deniz bayramı değil, bii· 
ton Ttirk ulusunun büyük er
kinlik bayramlarından biridir. 
Lozan'dan önce, Türk kıyıları 
1'Urk bayrağının gUresi ve öz
lesi içinde yanardı ; limanlar
da binbir dil Türkçeyi boğardı, 
"1htıınlar, gezmelere Şnngay 
rıhtım boylarını hatıl'ltırdı . 

Osmanlı İmparatorluğu için 
Sı\1as'ta daha öteye demiryolu 
ıaPmak Rus Çarının emrine ve 

eyfine, kendi limanları ara
sında vapur işletmek yabancı 
~Uırıpanyaların hoş görüşüne 
OağJı idi. Bu asırda kara ve 
deniz yolları, yani taşın ne de
rııekti r? Barış zamanı ekono-

~ik gelişimin Ruhu ve ııarp 
~rnanı biltiln hareketlerin te
ltıe}i demektir. 

b· İstanbul Rıhtımına yanaşan 
bır yabancı geminin merdiven 

1 
llsamağında, bir yabancı mem 

1
eketin toprağı ve bütün hak
~arı başlardı. Tilrk kanunu, bir 
... arış ötesindeki tahta basarna· 
~~çıkamazdı. Koca imparator· 
llgun şehir kıyılarında bir san
~k gölgesi boyunca hUkmil 
" 0ktu. 
d Ekonomi ve tecim bakımın 
tı arı olduğu kadar, şeref ve o
h Ur bakımından 1 Temmuz 
i;·!'rarnımn önem ve değerini 
" 

1 anlamalıyız. 1 Temnmz bay 
darnı, denizde Tilrk erkinliği 
ernekt· ır. 

,..
1
• Lozandanberi Türk deniz· ........ 

taı·g'rıin hiç bir yabançı kapi-
bi:~ Yardımı olmaksızın ve hiç 
hı ödünç almaksızın, ne kadar 

~la g r t·"' · · h b·1· ljll e ış ıgım ep ı ıyoruz. 

d gelişim karacı olduğu ka· 
ar de . . ... ld ~u nızcı olan, topragı o u-

tır1 kadar suları da hiikmü al· 

11 
a alan büyilk Tl!rklüğiln, 

arı1a ı 
111 

r arımızda taşıdığımız ka-

bi~ın henUz özlüğünden hiç 
ile ~ey kaybetmemiş olması 

•zatııanabilir. 
tıe I<endi denizlerimizdeki de-

\!ler t 
l'tıl'k arnamlandıktan sonra, 
san deniz sancağı, şeref ve 
leriltnızı, tekrar en uzak deniz· 

11 kıyılarına uhıştıracakhr . 
F. R. Atay 

· lile'de Yer 
beprenmesi 

IC<QeZl~·E, 4 (A.A)- Bu gün Zi

lQesi ~~detli bir yer depren· 
n1 uştur. Zarar yoktur. 

Türk Dili Araştırma Kurumu 
İstanbul' da Dolm~bahce Sara-, 

yındaki Dairesinde Çalışmıya Başladı. 

Ankal'a'dan fstanbula gitti
ğini yazdığımız Türk Dm Araş- ~ 
tırma Kurumu üyeleri Dolma- \ 
bahçe sarayındaki da~relerinde 
toplanmışlardır . 

Kurum Genel Sekreterliği 

şu bildi riği yapmıştır : 

kayralarıyla Dolmabahçe sara
yında yerleşerek çalışmalarına 
başlamıştır. 

Terim bölilklerine gönde
rilen karşılık listeleri ile der· 
leme ve sentak anketi fişleri 

eskisi giki Ankara Merkezine 

gönderilecektir. Bunlar dışın
daki yazıların Dolmabahçe sa

rayında Türk Dili Araştırma 

Kurumu Genel Sekreterliğine 

« Türk Dili Araştırma Ku
rumu Genel Sekreterliği Büro
su ile Kılavuz Komisyonu ve 
Genel Merkez Kurulunun bü
yük kısmı istanhula taşınmış 
ve Uluğ Önderimiziıı yüksek ı gönderilmesini dileriz . » 

Yunanistanda ı italya-Habeş 
Kıralhğın avdeti için 

Kanun teklifi 

ATİNA, 4 (A.A) Yunan hü
kumeti bu günkü Rejimin de
vamı ve ya kırallığın av· 
deti hususunda ulusun özgür 
olarak Rey verebilmesi için 
ketuya karar t verildiğini 
bildiren kanun teklifin 
hükumetler arasında dedekte 
bulunmaktadır . 

Berlin Görüşmesi 

BERLİN, 4 (A.A) - Alman 
basını Berlin görUşmnsinden 
sonra iki ülke arasında elbir
liğinin daha içten olacağını ya-

z1yorlar. 
Avusturya Bakanlar 

Kanun Projesi 

VİYANA, 4 (A.A) Avustur
,.a bakanları için bir kanun 
projesi hıızırlamağa karar ver· 

mişti r . 

y eı1i alıııacak 
14 ,rapur 

Toprak meselesi 
Neden çıkmış 
ROMA, 4 (A.A) - Jurnale 

Dital'ın yazdığına göre İtalya
yanm İngiliz önergelerini İn
giltere gibi İtalya da ekonomik 
gelişmesi için sömürgelerini 
genişldmek ihtiyacında oldu
ğundan Habeşistan'm İtalya 
sömürgelerini horlamakta olma
sından lngilterenin Habeşista
na bağışlamak isteğinde oldu
ğu Zella geçidind,m dolayı Ha
beşistan - İtalya 19'28 anlaş· 
masmda İtalyaya veri len Assa 
yolunun geri kalacağından İta) 
) a önergenler~ topraklarınınhiç 
bir işe yaramıyacağından dola
yı Reddettiğini yazıyor. 

ingiliz Kabinesi 
Toplandı 

LONDRA, 4 (A.A) Dünkü 
İngiliz kabine toplantısı ihra
mını basında irans basınında 

sil i7imleri bırakmıştır. İngil
terenin İransaııın gözüne gir· 
miye lransa'yı İtalyanın gözUn· 
den _dilşürmiye çalışıyor. 

Ingiliz - Alman çalışmasın-
d.ın sonra İtalya ile anlaşması 
İrans~yı haklı olarak sotaya 
dilşilrmüştür. 

- ----== ----- --

Genel Nüfus 
IST ANBTL, ( TAN ) 

Yeni yaptırılacak 14 vapur i · 
çin Avrupada tetkikat yapa-
rak dönen Heyetin Başkanı 1 Sayım 1 
deniz yolları idaresi Direktö· 
rü Sad~tdin Şehrimizde bu 20 lkinciteşrin985Pazarl 
lunan Ekonomi Bakana Celal günü ıneınleketin her 
Bayarla görüşmüş izahat ver- tarafında yapılacaktır 
miştir. 

TetkiklP.r etrafında hazır- 1 1 Nüfus saymına esas ol-
lanan rapor bu günlerde mak üzere Belediyelerce bü 
Bakanlıga gönderilecektir tün binalara numara konulmk 

V ·ı... malumata göre tadır · . 
erı \;nl 

1 
A t 2- Numarasız bınalarda otu· 

l·ıtene" p an ar gus osun b b w 

•• · · ranlar hükümde a er veremge 
15şine kadargemı ınşaat tez5ah d 1 Ot d - b" .. . . mecbur ur ar. ur ugu ına 
ları tarafından gonderılmış numarasız olduğu halde ba-
bulunacaktır' Bu planl~r. tet- ber vermiyenlerle bu numara· 
kik edildikten sonra ıçınden ları bozan ve silen ve kaldıran 
hitisi seçilecek ve pazarlık lar için para cezası vardır. 
görüşmelerine başlanacaktır. ------ -:~=== 

lll1ı Önderin1iziJı Balıçesi 
Bize Nüı11l1ı1e Oldıı 

Dörtyol ve havalisi ile Osn.aniye' de dikilen 
portakal/ıklar bu yıl 7 O milyonu bulacak 

DÖRTYOL, 4 (Özel) Şarı· 
mızdeki Ulu Önderimiz Atatilr 
kiln bahçesi hepimize bir nil
mune ve öğretmen yeri oldu. 
Portakal fidanlarını çoğaıtmak 

için verilen ehemmiyet pek 
fazladır, Payas, Erzin, Osmani· 

ye ve havalisinin bu yıl Tarsus 
fidanlığından ve sair yerlerden 
temin ettiği fidanların sayısı 

on beş bini geçmiştir. Bu me

rak üç beş yıl devam ettiği 

takdirde portakallarımız gittik 
çe coğalacaktır. 

Erzin nahiyesi istikametin· 
deki yabani zeytunlukların hal-

kımız etrafını çevirmekte 
ve budamaktadır. Bunlardan 
aşıya gelenleri aşılanarak zey· 
tunluklar yapılmağa başlan· 

mıştır. 

Esasen eskiden bu nahiye
de iyi zeytunluklar olduğu ve 
~pey bir hasılat alındığı söy· 
lenmektedi r. 

Tarsusta 

Bu yıl portakallarımız gö
riinüşüne göre geçen yılın ve
riminden bir misli fazla ola· 
caktır . 

Bu günkü tahmine göre 70 
milyon portakal alınabilecektir. 

Mevsimler çok müsait gittiğin 
den bahçe sahipleri seviniyor

lar. Şimdiden hazırlıklı bulun

mak için kerestecilerden san· 

dık işini yapmak için çalışmak· 
tadırlar. 

Bu sene birde hariçten mah· 
reç bulursak şarımızdakı por

takalcıların yüzü gülecek ve 

fidan dikmek şevki artacakttr. 

Cevizcesametini buian por

takallar al'tık her korkuyu at

latmıştır. Yalmzsu birazkısadır. 
Bu da nöbet usuliyle temin e
diliyorsa da kAfi değil. Bahçe· 
cilerimiz bu su işini şimdiki 

halinden fazlasına çıkarmak 

için çalışmaktadırlar. 

Amerikalı Kazı Heye
tine bir Çay Şöleni 

Kazı Yapan Amerikalı Verildi 
Heyet başkanı Gitti TARSUS, (Özel) - Tarsus 

Tarsusta Gözlü Kulede dört Belediye parkında diln Adana 
aydanberi kazı yapmakta olan Müze direktörü ve Kazı komi-
ve mutahassıs Mis Halli Gold- seri Yalman Yalgın tarafıı"!dan 
manın başkanlığında çalışan Tarsusta kazı işleriyle uğraşan 
heyet bu yıl çalışmasına yaz ve yaz münasebetiyle çahşma-
münasebetiyle son vermiş ve larını tatil ederek Amerikaya 
şarımıza gelerek Luit Triyes- : gitmek üzere bulunan Ameri
tino kumpanyasının vapuriyle kalı Kazı heyeti şerefine bir 
buradan ayrılmışlardır. Heyet- , çay şöleni verildi. 
ten başkan bir arkadaşiyle be· Yalman Yalgın şölenden 
raber Kıbrıs, Rndos yoluyle şonra çok derin ve saygılı duy 
Yunanistana ve oradan İtalya , gularla Amerikan heyetinin 
ve fta\1adan Amerikaya gide- . çalışmasını öğmüş ve Türkle
cekler ve şubat iptidasında Tar·, re karşı heyetin gösterdiği ala
susa dönerek beş yıl devam e- • kaları birer birer saymıştır. 
decek olan çalışmalarına baş- Bundan sonra heyetin başkanı 
Jıyacaklardır. Mis Goldman karşılık bir söy-

Heyeti Adana Müze Direk- lev vermiş vo Türkiyede gör-
töril ve Kazı komiseri Yalman dUğU bilyUk duyguya karşı çok 
Yalgın \'apura kadar uğurla· sevincler beslediğini ve Ame-
mış ve kendilerine memleke- rikada her memlekette Tilrkiln 
timizin derin sevgilerini bildi- bu yüksek seciyesini sitayişle 
rerek yolcu etmiştir. • yapacağını söylemiştir. 

Şölen iki saat kadar sür
müş ve bu çayda Maarif me
muru İsmet Öztürk ile daha ba
zı kimseler bulunmuştur. 

27 Gün 
Havada kalan 
tayyareciler 

Merisdian(Amerika) 4(A.A) 
Uçman Keys kardeşler niha· 
yet dün akşam saat 20,5 ta ye
re inmişlerdir. 

Keys kardeşler hiç verme-
den 27 giln 5 saat ve 33 daki
ka havada tutunarak bütün 
zaman rekorlerini kırmışlerdir. 

Gelenler 
Dünkü Ekspresle Konya 

saylavı Kazım, Ekonomi Bakan
lığı Limanlar genel direktörü 
Muhsin Rakım, Türk Çimento 
sosyetesi direktörü Celal Ab
durrahim şarımıza gelmişlerdir 
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Niçin Güceniyorlar A~ana ~if çileri -------------------------Bu Sene 

« Mir » Sofya 

haharıhır lııoiltt>l'P\'P . ~ . 
ciddi olarak /.{İİct•rıi_yodar 

F. H. kurumuna mah
sulatın yüzde üç6nü 

verecekler 

30,()00 
Romanyadan 

Göcmen gelecek 
Romanya, bunlara toplu paıaport veTil
mesini kabul etti. 7,200 kişi daha geçen 
seneden mallarını satarak göçe hazıTdıT. 

j Her Gün ~~ Kelim_!_ 
Dil kılavu1.u komisyo ... 

nuunn cJ'öıulerdiui listedr.11 o ~ 

oku f'larmıııa lu~r giin be ... Buuuu sdwplt·ri ıatıtlir ? 
Jşte : 

lt;llva - llalw.s HIPSelPSI . . 
karşısında fngihere ulus-
lar kurumu ııizarnlarrna 

uyğun hir vaziy~t almak. 
la ve halyarıhıra daima 
itidal ve aulaşıua la vsiyc~ 

p,lnıe~ledir . lugilizlerin 
isran ve hillwssa Eıterıin 

devamlı çalışması Sa) e

siude, CerıtHTedP halya 

ile Ua hesi~La ıı ara~i ıula ki . 
anlaşamauwzlığıu eyiliklt! 
hal edilme~ i l ı 1Jsusu ıuırı 

lemini cilwtiııe ~id i ldıil • 
mi~ti . Bu aulasma lem . . 
kı·siu ve hir sonuca ver
nwmis olma~la beraber . 
halyanlar'anane\'İ ve hli-
bir dostun hatırım kıruıa
nrnk ve uluslar kurumu
" u n is t f-' ğ i ra i ~·eri ne g e l i ı· -
miş olmak için daha ile
ri ve gitnwği uıuv:lfık bul-: 
manıışla rdı . 

Fakat ltal\'a ile ll<Jbe
şista rı arasıudak i anlaşma
ruazlığın eylikle halledil· 
uuısi icin ~enevrede veri. 

• 
len karardau iki gün cvel 

~lı~ır hiik umeti (bizzal l n

~illP.rt>!) ilr. llabeşistan 

arasırıdan llavi Nilin ak
dığı Tesauo gölü alaııı 

hak kmda lJir aulaşma İm· 
ıalanmı~ lnıhıırn~·ordu. Hu 
anlaşma, llebPşistan silah 

lan rua. ına \'CJ rdrnı tHf f>CP k . 
para)'I da Lemin ediyortlu 
Hu i r, lwm Ha lwşista ıı 
para temin elnwsi \r 

hemdP ~m~l brslediği bir 
~· erin hu su rellt~ eli 11tlen 
e1k111ası noktasından hal· 

.\daııa : (Yt>ııİ Adaua· 
dan) Dün üğleden evvel 
lwlt~di)·e salonunda Adana 
cifci ·i llava tehlikesine . . 
karşı en yiiksek duyğn 

\ ' e hisleı·ini göslf rmişler-

dir. E~asen .\dana cifcisi . . 
Ölttıl~nberi ve en hararet-

1 i gii ıılerirıde bile Ha va 
kurumunu unuLmanuş ve 
hu kuru mu n leşek k liliin. 
tlPn heri mahsuliin yüztlP 
,· arım \'(•ya birini bu ku~ 

runıa \'ermekle devam 
elmis ve bu suretle her . 
~•!ne otuz buı lira kadar 
yardımda buluıuuakta

dırlar. 

Nişan 

Şart mıı .\ğıı· ceza malı, 
kemesi aıas11uhuı IJa y ({a

miz Eh~tlinin kızı bavan 
"' 

Nihal Avdm ile Karaman 
• 

cı ıadP-lt>r muhasibi bay 
Zekinin evvelki akşam 

ni~anları l>ay llanıiz Euedi 
uin evi nele kalelwli k sa-

davetliler huzurile 
\'aınlnw~ "P-llC uisaullları . ~ ~ . . 
veeheve) ı. .. f'iui kutlularız. 

=-==--

Yurttaş I 

Bük reş, (Özel) - Bu 
yıl Romanyadan ana vA
lana 30,000 göçmen gi
decek tir. Şimdiye kadar 
göç için koıısolushığa mü
racaat edenlerin adedi 
L:t hm inen 26 270 kişiyi 

bulmuştur. bunlardan 
7262 soydaşımız daha 
gPçen yıldan mal ve miilk 
terini satnuşlar ve göçe 
hazır bir durumdadırlar 

G•~ri kalan 19008 SO)'Ja
şmıız da ~kinlerini top
laılıktan sonra, y~ni son 
baharda göçedeceklerdir. 

Geçen yıla kadar yur-
dumuza göç P,den soy
daşlarrnuı ayrı ayrı pa
saport alıyorlar•h. kendi
t ... rine büyiik masraflarcı 
mal olau ve yolsuzluk
lara kapı açan bu usuliira 
izalesi için köy ~öy miiş .. 
lerek pasaport verilmesi 
hususundaki Türk tr.kli

fini l\oman)1a lıii~unıeli ! 
esas itibarile ~abul elmiş-\ 
tir. j 

Bu hususla l\onrnn ma
kamlarma ·~mır verilmesi 
beklenmektedir. Dost 
l\omanya hiiktinıeliuin 

soydaşlarınıızıu menfaat 
ve mukadtleratuu cok 1 

yakrndan alakudar edeı~ bu 
vadini aı bir zamandi.I 
tatbik sahasına ko)aeağı 

Bu durumda olanlar 
ilk kafileyi teşkil edecek. 
terdir. 

« Nazım vapuru» kös-

şer kelime surıuyoruı · 
Listede çıkan nz Tlirkçe 

kelimelerin osmanlıcaları 
bundan sonra gazetemizd6 

kulla nılmıyaca~ur. 

ı - Kati - Ölüt ler cede soydaşlarınuzı 
beklemektedir. Krıtil - öldüren, öHil-

Nazımdan baş~a Hisar, çü 
.\dana, Adnan ve Bursa 
vapurları ikınci umumi 
müfeuişlik emrindedir. 

Bunlar muntazaman 
seferler yaparak hiç bt~k

letmeden soydaşlarınuzı 

naklini temin edecekler. 
dir. Göçmeulerin gPçen 

yıla nisbetl~ daha mu n
taza m bir şekilde sevkleri 
için icap eden tedbirler 
alrnnııştır. 

GeçP-n yıllara göre bu 
yıl yurdumuza göç etmek 
arıtı!'ıll daha fazlalaşuuş. 

Lır. Türklerin kesafeti 
itibarile gö~ mıntakaları
mn başında Silistre ve 
bu11dan sonra sırasile Pa
zarcık ve KöslP-nce san

caldarı gelmetedir . ..._, 

Bulgaristanda sığı· 
nan vatandaşlar 
Evvelki giin nulgaris-

tanda n 7 uüfusl u k bir 

Cinayet - kıya 

Cani - kıyan, kıyacı 

Örnekler : 1 - kadın 
yüzünden ölii l 

2 - ölütcülerin sonu 
• 

ölümdür. 

3 - Biiyükdere kıya" 
sım işliyenler lutulmu~

lu r. 
~ -:'Hasret - özlem 
3 - iştiyak - göresi 
Müştak. olmak - gö-

resi gelnwk, göresirn~k 
Örnekler : l - özlen• .. 

ve gört>sılerle size say ... 
gllarımla sunarnn . 

2 - Sizi göresim geldi 
4: .• Zühul etmek u · 

nulsamak 
Zfilıul - unutsa 
Örıwk : Unu lS(i btığıŞ· 

lanalJilir, sa,·asa (ihınal> 
hoş göriilm~ı. 

5 - Euıaıu~L - inan• 
Emanet etmek - inaruh• ... 

gfü;merı aile sırur11nıza mak 

sığınmıştır. Bu fı(ôçmen- Ör ne~: Atat firk ün g~ııÇ 
lere ilk tesadiif edPn giim liğe en hiiylik. inamı, Cll" 
riik muhafaza memurları muriyPllir. 
hiikumete teslim etmiştir. _ _________ _ 

Not; Gazetemize gaod" 
e' rilecek yazılarda bu keledl 

kuvvetıe urııil ellilrneklt~- Yug"oslavya.ıan 
dir. varlanııı ,.~ )' Oklarını U •• lerin Osmanlıcaları kullanddl daha geçen ~· ıldan sala- 200 g6çmen geldi 

Ülkeni korumak isti· rak bir illt •~vvt-1 ana , Yuğosla\'yadau ş.-hri- maını rica ederiz. /. 

yorsan Tayyare Cemi- yurda kavuşmak i~Lryen ıuizH 200 gfiçuwn gelmiş ----------·.ı 
Y
etine aza o) ........ !_ .... ! ••• ! ••• ! ••••• , 

· soydaşlarırwzıu göQ ha - tir, Hurılar Elaıiz~ sevk ............ ... ......... . ! Doktor ', yanın zarar111a lıir iştli. •=========~• zırhkları Lamameu bilmiş-, t'diltıct>klttrdi:'. , .... 
<• ' jugiherc iie lıabeşislan SAGLIK tiı·. • "Cumuriyet,, O MuhtaT Berlıet' I 

ara~mda yapılan konuş- ECZANESİ y • t • I ıııa ı a .. ok :ııta .. gizli l u l .. ı _ U nan 1 S an :Göz hastalıkları mutahssısıs 
nıuş ıJuki italyanlarrn ka. Mersin Gümrük Civann~a~ır 63 'l"'ayyare alıyor. : Pazaı·,fou maada Jıı•r s 
Liyen şüphesini davet et ' J.tÜn llastahane cad"' I 
memiş Vt> iu,ırihel'e hliku o r 1• ve •l 1• - • .. • ı · J y ... t 1.arı 'ı 

1' _'1e nev r.. Z'r:AY :\liııa, - Yuntin ha- r tiple 50 meklPp tayyare- • c esuuıe .ogur pa" 
meline kctr"ı inarıı~ıru • · -• k' eııe I "' ~ tıbluyP, Yerli ve Av- va bakanlığı şimdİ)' e ka- sinin Faler fabrikasında • e1varınua ı muay I 
~arsnuştır. rupa miistalazeratı bu- dar toplanan ianelerle 63 yapılmasuuda yakrnda ek- • hanesinde hastalar

1111 I 
Halbuki bu anlaşurn-~ lunur . yeni tayy~r~ almağa ka- sihmeye çıkaı·acakLır. O kabul eder. . ~ j 

11111 imza edilmesi ile hal • rar vernıışur. \'uııaıı hava lıa~anlı~ı : Kabul saaıleri: ög- 1 
yanlar aldadıl<lıldaruu pek . . • Bunla~tlau .45 i harp yeni ahnacak harp. tay- O ltıtlen evv~I 8 Jeu 12 ~ 
~cı olarak anlalruışl!Jrdsr. mt>se.lesıne arze edılme- tavvaresı, 18 t de nıek- yaresını kullanalJılt1cek •. x-ı .ı ra 10 1 

o • • . 1 k l . .1 . \'e ug euen son j 
8ınat1raal~yğ ~lısır- Habtış yen bir istikame.ti veruıış lt>p tayyar~sı il ~ca . bır. yem taylarecı er yt>Lış- •) den a~~ann kadar· 

llava bakaı.ılıgı,. un- tirnwğ•~ de önem vermek ~ J ~ < ••• 

a n<lfoşnw~ı. hal ya- Ha baş Lir· dan başka tayın edılece~ tedir. •+•+•:.•••+• 
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Ü Z Ü M 

Türtofisin Günlük Telgraf 
HABERlERI 

lıtanbul borsası • 
4-7-35 de arpa \'emlik 

3 ı. w 

'Uruş J4 paradan 3 ku .. 
r~ş 30 paraya kadar, ye-
111 Ürün UÖ~ llW CU vallı 85 
t • 
on, buğday sert ekstra 
7 kuruştan , yumuşak 6 

kuruş 25 paradan t> ku
ruş 32,5 paraya kadar , 
6 .. 
kuruştan 6 kuruş 12,5 

Para)'a katJar ekstra 1 
k ' 
llruştan 1 kuruş 17,5 pa-

taya kadar 182,5 ton, fın· 
~ık iç tombul Gireson 44 

kuruştan 20 lon, bakla 4 

~llruş 15 paradan 50 ton, 
~Pek 2 kuruş ıo paradan 

700 kilo, mısır bevaz 5 ku
ruş 30 paradan 3~ ton , 
Yular 3 kuruş 6 paradan 
100 tonı ze\·tin yağı eksl ta .. 

32 kuruştan 33 kuruşa 

kadar, birinci ''~meklik 
3Q kuruştan 32,5. kuruşa 
~adar, ikinci yemeklik 27,5 

Uruştan 29 kuruşa kadar 
8atalruışur. 

3-7 35 de ihr:ıc:ıt olma. 
ıııışlt r . 

lzmir bersası 
3-7.35 de luığliay Uşak 

6''~ · 6,75 kuruştan, verli s • 
,;.125 5,3125 kuruştau, ... ı-
"' . "~k 5,75 kuruştan, Mer-
Sı1, 

4 5 k uruşlan 2789 çu -
~~, 

, arpa yerli 3 3,?5 ku-
tııştan 756 cu val bakla i • , 
•l75 kunışlau 502 cuval 8a • 
lıluuştır . 

z----· 
eytinciliğiıniz 

ei, --
t lliimune zeytinya-

1 Fabrikası kurulacak 

t Aııkaı·a - Zira:ıt bau
'tts .ı •••dara bir heyel vak111-"' . .. ıeyti 11 nu uta kala r11uızı 
~lk ' k 1 e gidec•·ktir . 

d 11 .. y .. t, httl)'U )a da gi-
erek it 1 . -f. • a ya Ztl)'tlll yagı 
ıtbr· k . 

Ya .' (Jlarıuda letkikl~r 
Paca k tır . 

.. , 'r~tki~ler hitti"tHn sorı 
e ' . ht!yetiu muvafık gört~

t4Qı b' b ır mmtakada zi raal 
lhak. ' 

ti, asınca hir ııüme zey-
et11~ Yağ1 rahrikası kurula-
r\.. Ve Ze\·tinc.IP. r koo 
t'~rarı .. . 1 e dP-vı·t!tlilt· cektir. 

lstandardiıyonu Mersin J 

Piyasası Aııkara - Ekoı:oıui ha-

kaulığınca bir üziim slan- - · •••· ·•••· -
tlardizasyonu rıizanıuame.si K.G. K. s. 
laazırlaruna k tadır. Nizam- Pamuk ~k~pres 50 
nam~ye konulacak esaslar iane 48 
arasrnda ancak milli mar- Kapu malı 4 7 
ka ahında ihraç edilecek Kozae1 parlajlı 46 
üzümlerin standardize e- iane çiğitli 2 
dilmesi de vardır . :\lilli \ ~rli • ı 75 
markamn ka hulu ilk za -
ruanlarda ihracaıcılar idn • 
ihtiyari olacaktır. 

~levmıt laamüllere do
k unnlmanrnk surelile stan 
tlaudisiyon işinin gt>çire
Ct>ği istihaleler sırasmda 

ihracatın stıkltlye uğrama 

ması lt>min edilecektir. 

;\1iit~hassıslarm Ege 
nımlakasırn.la yaptıkları 

letkiklerden sonra bugün. 
ı~rde bastırılacak ve ih-

Susam 
FasulJH 
~ohul 

\tercimek 
Kuş ~·~rui 

Kuru d~rı 

Cehil • 
:\cı cek irtl~" ıcı • • 
Toı şek~r 

Kahw~ 

Nişadır 

Çay 
Kalay 

racatçılara dağıtılarak fi- Rahar 
kirleri alı nacaktır . Arpa .\na ti ol 

incir slantlartlizasyonu 
telkilderiue dP. öniimüzcle 
ki sonbaharda başlana

cakur • 

Türk - Fransız 
tecim anlaı maaı 

,, yerli 
Pirine 

• 
Çavdar 
Keıme f•k~r 
Sıadık'ı 

.., ,. ecnebi 
>> • » çuvalı 

lhığtla) Y ~rli 

12 
12 
5 
9-8,ö 

7 
3,5o 
6 50 

36 

29 
97,5 

16 
245-250 

190 
7ö 

3-,öO 

3 
15,5 
~ 50 

a,25 
.,. • • • .. ~ Limon tozu 7 6 

Fransa ile tecim ~ulaş- ~ l r· t. y ·>s::. 50 .. .._..,a mnsa ı zey ın . ...., 
ması ' 'apmak 11zere Eko- ·ı. · · 23 •· » 11\llWI 
nomi Hakanlığı ıuüşttışarı u 

1 
F K 1 

_
1 

. Lnısu· c arı 
aik urc og unun rıyase- K .. 
. ı t · 1 1 .. k aralrnh~r 
lııu e"ı ıey.-t ' un a · şanı I 
p . . . . :ıcP Kep~~ 
arıse gıtmrştır . Kahrı » 

Y rui Y" pıhtcak Tiirk
Frausız aula~masma cok 

• 
önem verilmek ıedir. Bun-

incir 
Yular Cukuro • 

., Anadol 

2-35, 
tS5-.86 

1 25 
l 25 

'O den 11 

:? 87 ,5 

3,5 dan evt>lki anhtşmada , 
Fransa biıe ihraç elliği 

mahu ~· iizde ytıtruişi mu -
ka 1tilinde rual almak ~ı.-c

burivetiıule idi. Halbuki 

- ---·--· 

.. 
hu tarz lalhik fl«lilflmİJor 

Vt! arılaşma miitemadiyen 
sarsılıyordu : Yeııi anlaş 

ma hu rsaslar göz öniiud~ 
hulu uduru iM rak yapıla -
c~ktır • 

TOPRAKLARIMIZA ATEŞ 

VE ZEH IR SAÇACAK UÇAK

LARI KISKIVRAK BAÖLIY A· 
BİLMEK iÇiN EN AZ 500 

UÇAÖIMIZ OLMALIDIR. 

Borsa T ılğrıflın ----
/stanbui 

Tiirk ahumı 941 

isterli11 ö2 J.-50 

Dolar 79 - 61 60 

Frank 12- 03 

Liret 9 - 62-- .37 

YENi MERSiN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Tir kiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik t2oo Kr. 2000 Kr. 
Altı aylık 600 1000 

Üç aylık 300 5oo 

Bir aylık ıoo yoktur 

Gllnil ıeçmif •yılar 2 O K. 

i l l H 
Mersin liman İşleri İnhisarı 1 ürk 

Anonim Şirketi Umum müdürlüğünden: 
Şirketimizin iki tonluk buharlı Vinci için evsafı 

aşağıda yazılı şakuli hir Virıç kazanı alıuactı ktı r . Veı·

mek isleyenlerin 2 5-- 7 -· g 3 5 t:ı r i lıiııe kadar göste
ri hm evsafa uyğun bir r·esmi il ~ fiy at ,.e tesl im şart
larmrn nwktupla bildirmeler: 1 iizuuıu ila u olunu r. 

Kazanm sistemi : Oik ve kros borulu 
» Boyu : 7 KadP-m 6 pus yani 2 OlP. f rt~ 2 50 
» Kutru: 3 » 3 1> » 0.975 
» Kuros boru "ded ı : 2 
» işleme tazyiki : 1 OD libre &.85 atmasf~ı· 

EujP-ktiir ve kazan ü·terirHh·ki teforriial lama ın 
olacakllr • 

Mersin icra memurluğundan : 
935-- 1343 
Bir Harçclan dolayı parasa çevrilmesine larar 

verilen 1903 tarihli ve ti42928 ve 6965~6 ııoma

rah üç adet uusır kredi fonsiye tahvili ile anla. 
ra bağlı bulunan 33 110. lu koponu ile birlikle L5-
7 _935 tarihinde saat 9 da Mersin icra dairesinde 
açık artırma ve p~şin para ile satılacaktır. alıcıla

rın Mersin icraJ dairesint· muracaatları ilan olunur. 

Mısin Sul~ Hukuk Hakimliğinden : 
Mersinde tüccardan Ö u~r Numaııi ve şii rekasırun 

kiremithane mahallesinde· ıı Küseri zade debbağ Ha
lit ve oğlu A bdu aleyhlerine açdıkla rı alacak da veısı
nın 'gıyaplarmda yaptlan muhakemesi sonunda nıiid
deabih 2:i1 liranın ınasarifı muhakeme ile LahsiliıH' 6 
kanunu saui 934 tarihindt· karar verildiği huku~u u
sulu mahkemeleri "anunıınun 407 iuci maddesi hiik
müıte t~vfikau baş katiplik ihbarnam.-si ilan ve lebliğ 
olunur . 

Mersin bakkallar çarşısında asri 

flRlHCALA Trabzon Furunu EKMEK 
Sahibi H. Memiş 

Yeni açılan 
lııan bu /urun 
çıkarıyor • 

yugurma makinasile ça· 
Francala ve has ekmeki 

ı-fl-RAH-Cll-A -,4-1-in-ci -[K-M[K-8. 

YEHI ADAM 
79 urıcu sayı~ı çıktı . 

lcindekilt~r: Is mail Hakkı, 
• 

biz <tKiilı.iir» oeJir aula
şılsm isti~·oruz. Camı, si
yasa acunuuda olanlar 
S. Lauk vauof, Sovvet Rus .. .. 
ya'Ja hasm. Hr.raltl Callen
der, il inci ası rJa dfınya 
nufusunu 6 milyara çık

maktan ne kurtarıyor·! A-

dil Radur, Oante Alighie 

ri. lsmail Hakkı, gcınçlik 
\çin Lfıyiik ldhlikel~r , 

Yurtdaı 

Onpara harcarken 
bile kimin cebine git· 
titini diJıün : 

Milli iktisat ve 
tasarruf c~miyeti 

V cıluJet Giillekiu, miint>k
kit çekişmesi. lsmail Hak
lu, içtinıaiyaL (halk iim
versitesi dersi ) . Tetk ikler 
l~ukiLler. ıo i\ u rus • • 
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l1Rl.\4T 
BANJ<ASı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

' çifte han Kaphcası Açıldı ~ 
~ Eğer Romatizma, fi ıyatik, kara ciğer, Böbrek kumları, İl 
~ mesane taşları ağrılarile muztaripseniz vakit geçmeden 1§. 
~ Çifte han kaplıcasına koşunuz . ~ 
l@ Bir cok deri hastalıklarına, muannit ekzemanlara şifa verir. 1 
ıçiFTE HAN KAPLıcAsıNAm 
~ Sedive ile ~elen hir t•ok kiitliriimlPr vlirii\·prek dünnıiislenlir. Her ne ~ 
~ kadttr l~~rırıeı; kHhili izaİı değilse de sen~İerct! .1-{elw olıııaıuı; bazı kadrnlarııı ~ l 1s ·20 giinliik baıı)ntlan soııı·a lıamilt~ kalılıklar~ uöriilıııiisti~ı·. ~ 
~ . ~· . ~ 

~ Çifte Han Kaphcasının ~ ~ ~ 
~ Radyo aktifidesi dünyada mevcut bütün kpplıcalardan 1 e daha yüksektir . . i 

D ~ Çİt=TI: PLIC sa~D.A\ il 
,;İ~~~QEN 1 Oıele lıir muılıah ilfive tıılilmiş, Otel ılahilinıle yeııı"k hişirıııek ııımıe-1 
QA'-lAT-~Qf:Q ~ dilmiştir. 1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ ~ . ~~lıalıı ~sıi~~!ıa'. ı~fiLeııııııelılir.~~kaıııası, ~nrııııu, lla kLaliyıısi, ~aziıı~su~ 
. 1', ~~- ~ KJsalıı, llt.rlıı . ı ı v.ırılır . ~ 

'' .• ,.. ·~~ ı ~ ~ · • :İAT.LAR. MUTE:ı:='İLDİR. İi1 
• 

1
. O 

1 1
. I / [ "I ~ !@ Tıren ucretle_rı yarı yarıya terızılatlıdır . ~ 

. ;,~, 1 T M A M L ~ lil~~~~~~~fillil~~~~~~~~~l!J~~~~~j 
1 ~ !Ork SNiğorkta,. Anoni~ ~irke,ti :~ :.:·:a:;:;;a·sım·e·vi. i.·ı ra, E3EB= ~u ... ~'y!!!5EJU .. ı==k--T. a==y~y~a!Jlire:IE3,. 
1 

ı anğın ve a ıyat sığorta arınızı • ,. 
itimadı Milli şirketine yaptırınız. e : mücellit hanesi : !!! p· ~ ~ 

(6 ~Jersirı Vf' Ha' ali .\cı .. rılPlıği ı· : Eskimiş, ııaı·çalaıı- ! ~ ıya ngosu u 
Ömer Vasfi • ıııış, forsu de kitapla- ~ ın ~ 

~ • ı·ıııızı işe yaramaz de-• :fil Pek çok kişilerin yüzünü 
(;iinırlik cadtlt>!"İ No. 15 .~~ıi~... • • 1 

16
_
30 

·~ • ye atma)· ııııı. hirgürı • ~! güldürmüştür . ~ 
~~~~ - ~~~~~ • SİZP l~)zım olur. Kitap -• o Dk T . u· K 

" ~~~~, .• • • , ~7~~ : l:ırnıızı, clefıer!m·iıı'.zi, : . n o uzuncu ertıp çüncü eşi~e ' 
HALiS EOiRHE ve KA(!lR PEYNiRLERi ! miicellitlı:ıııt•ıııize !(Ön -: ~ 11 Temmuz 935 tarihindedir. ~ 

Y • deri ııiz. • 1 

K 1 k · ı · · · · h" d ·· " · · • 11 . k. • B ü y ü k i k r a ın i y e 
ışı peynır erı11ız ıçın !<; uşunn1eyınız • ~r ııevı · ıtap ve • ill 

fennin son terakkiyatı üı.:erine yağlı, temiz peynirler hazırlanmıştır • 1 fl 1 k z · f • ı il 5 O ,000 liradır • • ( e t>r ~r şı ·, ·arı ıue• 

mersin Souk /lava Deposuna 
müracaat ediniz . 

17 Kilo safi hazırlanmış ve tuzlanmış. halis 
Edirne peyuiri tanekesı ile beraber 4.5 liradır . 

Alındıktan sonra muhafazasıdıt Souk Hava 

deposunda temin edilir . 
Evlerinizde uğraşmayınız ve yorgunluk çekmeviniz . 

Kaşar Peynirleri 
Yağlı Balkan peynırleri ayarında Ş maraklı ka-

şar peynirlerimiz piyasaya çıkarılmışdır . 
Balya ile almak isteyenler depomuza müru<:aat 

etmelidirler • 
Her halde çok fayda göreceklerdir . 

Mersin - Souk heva deposu sahibi Selim Şemsi 

: tirı v'" kullanışlı ola- •; L mükafat 20,000 liradır . j 
~ • . 1 . •ı • raf\ ,~11 emr. • 

1i••••••••••M·;rsini~;d;:~=3 ~ 
! sihhi bir ihtiyacı karŞıliyan bir müessese ı ı 
t soGuK HAVA DEPOSU 1 

SAHiBi Ni(JDELi SELiM Şl~~ISi 
Polis illüdılrlüğü Karşısında 

29-50 . l[[J]I Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı 
mükemmel ve son sistemdir. 

1 

~ 
111m1Ellli11]1J1ll•~1S• 

· Her Nevi kitap • 
• ller nevi eski kitap alınır. Vt' sauhr Gaze-· 

' te bavii hav Hacı Fehmi"~ miiracaat ediniz.,IJ a · · · em 
IJIJIJ•leEIEllBIJIJE 

Sıcaklarda gıda ınaddelerinin bozulmaması için : 
Gıda maddeleri yapan ve Satanların ve Ailelerin 

diltkat nazarlarıııı çekeriz , 

S1eaktan ~ozulmasmdan korktuğunuz her şeyinizi depomuza getiriniz. 

-..,,_....,.....~·---~--------------------
Yeni Mersin Basım evi - Mersin 


