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Bir vatandaş T. H. kurumuna 40,000 lira verdi 
Admı ~il~irmiyen ~ir vatan~aş ı Eden Parise Geldi 
T. H, kuruınuna kırk 

bin lira verdi 

Anknrn 14 A.A - Adını 

bildirmek istemeyen bir vatan 
daş Başbakan ismet İnönü va
sıtasıyle 'l'ilrk hava kurummıa 
kırk bin liralık hir veritde 
bulunmuştur. 

İngilizlerle Fransızlar arasında ilk konuş
malar başladı. Fransa İtalyanın Habeşis

tona girmesine karşı gelmezse ... 

Bu para ile alınacak uçağa 
kendi arzusiyle Müdanyn mil
tarikesini n bağıtlandığı yerin 
adı olarak ( Mudanya) konula
caktır. Tilrk hava kurumu bu 
değerli çocuğunu heycan ve 
teşekkürle nlkışlnmaktadır. 

Türk - Yunan takas 
anlaşın ası 

Ankara 14 A.A - Türk -
Yunan takas anlaşmasının 15 
EylUI 1935 ğiinüne kadar u1.a
tılması vekiller heyetinin tas
dikine sunulmuştur. 

Anadolu genel direk
törü Moskovada 

Moskovn 13 A.A - Anado
lu ajansının genel direktörü 
Muvaffak Menemenci oğlu bu 
gün Moskovaya gelmiştir . 
istasyonda 1'as ajansı di rektö
tii Ooletzky ve yabancı mem
leketleri~ kültür miinasebetleri 
sosyetesi mümessillerjle Tür
kiye elçiliği ve Sovyet gazete 
leri mümessilleri tarafından 

kurşılanrmştır . 

Paris 14 A.A - Eden diin 
akş:1m Parise gelmiş ve İngiliz 
lerle Fransızlar arasındaki i Ik 
frnnuşmalar bugiin başlamıştır. 
Fransız gazetaleri üçler konfe
ransında bı !hassa İngilterenin 
alacağı durumdan endişe et
mektedirler. 

Eko dö parinin Londra ay
larının yazdığına göre Eden 
Laval Fransa İngiliz tezine 
arka olmadığ1 ve İtalyanın 
Habeşistana girmesi ne karşı 

gelmediği takdirde İngi[tere
nin<.lo bir Alman tehdidi kar
şısında Fransnya yardım etmi
yeceğini ve bilhassa Avusturya 
erginliğiniıı muhafazası mese.: 
lesiyle ilgisini keseceğini söy
lemiştir. 

Maten'in Londra aytarıda 

İngiliz delegelerinin her iki 
taraf için kabul edilecek bir 
ekonomik kotarma yolu ara· 
mak emrini aldıklarını bildir 
mektedir. 

On iki adada ürfi idare var 
Run11ara sıkı bir kontrol tatbik ediliyor 

Londra 14 A.A - Royterin 
Atin:.ıdan bildirdiğine göre on 

iki adada ürfi idare ve muha

sara durumu vardır. İtalyanlar 

Bros adasını bir silah ve mü
himmat deposu haline getirmiş 

ingilterede 
Büyük manavralar 

başladı 

tir ve bu ada ile Oodosta eritre 
cephesinden gelecek hasta ve 

yaralılar için bir çok evlere el 

koymuştur. 

Rumlar hakkındada sıkı bir 
kontrol tntbi k edilmektedir. 

Habeşistan uluslar sos 
yetesine şiddetli bir 

protosto gönderdi 
Adis Ahaba 14 A.A - Ha-

Londra 13 A.A - Bir çok be:? hükumeti İtalyanın açıkca 
orduların iştirak edecekleri bir futuhat IHırbi hazırlarken 
büyük İngiliz manayraları dün ulushır sosyetesi üyel('lrinin 
başlamıştır. Bu manavralar Habeşistantı silah ihracatına 
altı hafta devam edecektir . ıniisaade etnıemeler-ini sosyete 
Mannvralara bir çok süvari nezdinde şiddetli protosto et-

., alayları ile iki yiizden fazla miştir. Hu mesele sosyetenin 
c..ehirli gazdan Tank ve zırhlı otomobiller iş- dört Eyhil toplantısında görü· 

korunma '-t-ir_a_k _e_de_c_eı_d_ir------~ş-ü_ıe_ce_k_t_ir_. ------

Ankarada ilk tedrisntl 
nıüf ettişlHrile baş mu
alli ın ler için bir kurs 1 

açıldı 

Ankarn Kiiltür bakanlığı 

tarafından 43 vi !ayetten çağı
rıtun ve buraya gelen ilk ted
risat müfettişleri ve baş mu
allimleri için bugün burada 
bir gaz kursu açılmıştır. On 
beş gün devam edecek olan 
hu kursta zehirli gazlardan 
korunma tedbirleri ha kkmda 
<iers verilecektir. 

Dersler ~erıeral Avni ve 
kirnyaker Rafet tarafından ve
l'ilecektir. 

1 
Müfettişlerle baş muallim

i er, burada öğrendiklerini mem 
eketıerine döndükleri zaman ı 
~~acakları kursta arkadaşlarına 
Oğreteceklerdi r, 

Mitat Tor Kordon kaldirlldı 
-~-

Bir müddetten heri izinli 
olarak Ankara ve Fındık pına
rına gitmiş olan şarbayınıız 
.Mitat tor; gelmiş ve işine baş
lamıştır. 

Silifke ilçesinin Recepli 
köyü keçileri ndeki uyuz hasta

, lığı ile koca oğlu köyündeki 
dalak hastalığı sönmüş ve kor
donları kaldırıhmştır. 

Ayran ve kayadelen suları 
Azami fiyattan fazlaya satılıyor 

U ray encüıneninin kararı tatbik erlilmelidir 

İçme suyu fiatlan bir hika
ye oldu: 

Damacanası yüz kuruşa sah· 
lan ayran ve kaya delen 
Suyu lirden bire hiç bir sebeb 
yokktn 175 kuruşa satılmağa 
başlandı daima halkın işlerini 
göz önünde bulunduran Uray 
işe müdabele etdi azami olarak 
Ayran ve Kayadelen suyunun 
toptan yüz perakente l 25 ku- 1 

ruşa sahlmasma karar verdi 
ve bu karar il yönetim kurulu
nunda tasdikinden geçti· Hal 
böyle iken dün bardakla su 
satanlara Ayran suyu 140 ku
ruşdan verildiği idare evimize 
Bildirilmektedir, 

Urayımızm tekrar bu işe 
dikkatlerini çeker ve halkm 
sağlığı ile ilğili olan su işine 
bir çare bulmasıni dileriz' 

! Namrun yaylası güzelleşiyor 
1 Yeni ihtiyar heyeti işe başladı çalışıyor. Bu 

sene çayır ekinine rağbet her seneden fazla 

Namrun mektubu : 

11-8 -935 
Uzun seneler varki Tarsu· 

sun biricik yaylası Namruııu 
görememiştim. Bu sene yazın 
«eyynın bahur» denilen ateşli 
güııleriııi geçirmek üzere Nam 
runa geldim. Bu günlerde her 
yer gibi gündüzleri Namrunda 
sıcak yaptı. Yalnız gölgeli yer
ler ve geceler serin geçti. 

Namrunda bu sene ev yap
tırmak işlerinde büyük bir 
çalışma göze çarpıyor. Her han 
gi tarafa gidecek olursanız ye-
ni yeni binaların yükseldiğini 
görürsünUz. Marangozların faa
Jiyetinigösteren keser tıkırtı-

larını işidirsiniz. 

Naınruna iki seneden beri 
istek fazlalaştığından, Adana 
ve Mersindonde aileler gelme
ğe başladığından mevcut evler 
yetişmemektedir. Bunun için 
ev yaptırma işinin devam ede
ceği umulmaktadır. 

••• 
Eyyam bahur geçer 

geçmez yakıcı sıcaklarda gitti. 
Ayın sekizinde idi kırlara şid-
detli ve sürekli yağmurlar yağ 
dı. 

Buralara kar getirmek için 
giden köyliilerin anlattığına 
göre fırtına, boradan ve şiddet 
li sellerden aziz canlarını güç 
kurtarabilmişler. İki günden 
beri Namrunada bol yağmurlar 
yağıyor. GUndüzleri kahveleri 
mesireleri dolduran yaylacılar 
geceleri evlPrinde ateş başında 
dırlar. •** 

Namrun köyünün yeni ihti
yar heyeti lbeş günden beri işe 
başladı.Derhal icraata başlayan 
heyet, çarşıdaki haymaları kal
dırttı. Yola tecavuz eden dük
kancıların bu tecavuzunü y~sak 
ladf Çarşının yollarını tesviye 
ettirdi.Sebzeciler için en güzel 
bir yer ayrıldı· Halkın temiz 
ve saf hava alması için çarşı 
içinde bulunan hanları ve nal
bant dilkkanlarmı daha uzak
lara yerleşdi rtti. 

Genel yolları işgal ederek 
dükkiin yapdıranlara bunların 
sökülmesi için yirmi dört saat 
möhletli bildiriğler gönderdi. 

Netice ilk iş o\arak Namrun 
çarşısı iyi bir şekle konuldu. 
Bu uğurda Namrun ihtiyar 
heyetini ve en başta azadan 
tecimen miriıni Mustafayı tak
dirle anmak ve alkışlamak bir 
borçtur. Bu çalışmalar devam 
ederse Namrunun çok güzell~
şeceğine hiç şüphe edilmeme
lidir · . .,, .. 

Evvelce Namrunun en ka-

lnbalık yeri kale ünü idi.Ştmdi 
havası, suyu güzel olan ve bol 
çum ağaçlarım koynunda bes
leyen çayır ekini denen mev-
kie ehemmiyet veriliyor. Bura 
sı her taraftan kalabalık .. 
İstirahat i~·iıı yaylaya çıkan 
öğretmenlerimiz ve işyarları
mız burayı diğer yerlerden 
üstün tutuyor ve burada oturu
yorlnr. Bayındırlık yönünden 
buradan sonra kate önü 
ikinciliği ve Cuma yakası de
nilen mahal üçüncülüğil almak 
tadır. 

Namrunua asayiş çok düz· 
gündür. En ufak bir zabıta 
vakasına bile rastlanılmamak 
tadır. Her ev açık, her kesin 
eşyası meydanda olduğu halde 
hiç kimsenin bir şeyi kayb 
olınumaktadır. Namrunun bü
yük bir kusuru varsa hastalara 
bakacnk bir doktorun bulun
mnmasıdır. Eğer buda temin 
edilirse Namruna rağbet daha 
fazla artacaktır. 

Namruna gelenler; eğlen-

mek hava almak, hoş vakit 
geçirerek dinlenmek için ge-
liyorlar. Kahvelerde evvelce 
oyun yoktu sonra tavla ve do-
mineye mnsaade edildi. Sabah 
dan akşama kadar kahkahalar 
atarak. karşısmdcıkileri kızdı
rarak oyun oynayanlar eksik 
değil .. -----
İşimiz kehaneteıni kaldı 

Mısırın tanınmış kahınle
l'inden şeyh Ali Salih adlı biri 
muharebenin ne zaman başla-
yacağı ve hangi devletlerin 
iştirak edeceği hakkında şu 
kehanette bulunmuştur: 

« - Devletlerin barışı ko-
ruma gayretlerine rağmen ital
ya ile Habeş arasında birinci 
Teşrinin başında muharebe 
başlayacaktır. İlk önce Habeş 
ordusu mağlup olur gibi görü
necek, fakat bir müddet sonra 
İtalyan ordusunda müthiş bir 
Kolera baş gösterecek ve bu 
yüzden Habeş ordusu zaferi 
kazanacaktır. 

Bundan sonra 1 Martta 936 
da A vrupadn bilyük bir muha
rebe olacak ve bu muharebede 
40 milyon insan ölecektir. 

İlk önce japonya ile Rusya 
bi rbi rile tutuşacaklar, bunu 
Yoğoslavya ile komşuları ara
sında baş!ayncak olan muhare
beler takip edecektir. Almanya 
Avusturyayı kendine birleşdi
recek ve bu yüzden Fransa ile 
Almanya muharebeye tutuşa -
caklardır. 937 şubatına kadar 
sürecek olan bu müthiş hailede 
bütün devletler ve Avrupa 
soysalhğı (medeniyeti) büyük 
zararlar görecektir. 

(Yeni gUn) 



~' ~K~U~~~-U~Z~~~~az~an~= ~sa~yta~r ~~ı-~ımi~gö~kl hk ~ektepler için projram 
111."'!tııl:ır ırı C'>' t·.~kı··ıeııl (lol k ı ·· .\ıı~ar;ı, -- Kiilliir ha-

, , '- 1\ "" • atııııa » ı 11~1111 ııııu ~i)ı 
lwri tliişn•<illl ;>:arı hula~··- öııiiııd.- ı uluııduı·uıah' karılı~ı 19ö5 - l 936 dPrS 
cı, )' ll'lıcı, Llf'lıt'ı, öldü- ~aloıı ~Hpı·k ,e kP-di- yılı ilk 111Pktqı prograın-
riicü 11ıi'ı ılıiş lıir lı:Jsl~- leriııi fıariçlP. ıı•ftı:ı . t'llir larırıı le~pit elnwk iizrt~ 
lıklır. nı•·ısı..-li. KöpekJ ... ı· gp·ı- .hir komsiyoıı lP.Ş~il c~tnıİŞ-

cfirıaıf'~P çıkarıldığı zaman lir. Bu Jıa~talı~a sı.i!ıdar 
• ~J , 

ko~uır, keçılt•r .:\t ve 
uıt·rkt·pler köpt•k, kedilt·r 
k ti nı r s 1 w y va rı 1 a r· ı k u ş 1 a r 
Fardt~r vahşi ha)· vaııhtr 

t u ı u J u ~ o ı·. K u doz o fo rı h i,. 
lıayvaıı lelıa\ı\!ÜI tlPvrirıe 

girdiği zaman uıuhili11d~ 
c~ırılı t•aıı~ız lwr ıw 'arsa 
~aldırır ısırır, koparır, 

parçalar. lıasıalık arazı 

olaıa c~rıav:ıı lı!!ı meHlaııa . . 
kor. Hasta ilkin sessiz 

~orıra ~akirı diişiinlir. 

~utku nrua k ister yavaş 

~:ı\':tŞ salya akaıa.\a h:aş

lar gözlt·r clöıwr sest~ıı, 

harrkellt'n hayal v~ ~fil

gederı irkilir lwı·rkPlf' 

~t·ç~r sahlırnıal v~ ısır

mak islt•r. 

Buııuıı nıikrohn s111ır-

1t~rdt·11 haşlı)·ar·ak he~ rıt1 

~Pçrr. lw~·rıp gı ç•·n mik
rop hasla lığın hfı tii n :l l':l
zıııı mtndarıa cıkarır . . . 

llaslamn gi)z ya~ı, sal 
~· ası, hiitiin ifrazatı hu
laştırıeı z•·iıirıiir. viicııtta

ki u(ak hir Si~ ırık hu fü-
el ii riicii k11tl11l'l11cu 

zrlıiri alnwva :ısılanıava . . . 
ve bulastırnıava kfıfidir • • • 
ırıs:ınların hu lıastalıga 

olan lıasasi VPLİ di uer lıay-~ ;""\ 

\':ır.lar ile lıeralwrdır. 

K u d u r a 11 l el u~ v ,, ii c v P . . . 
la harriis zaman 1 an rıdn . 
f'U P.vditti <_"ocuklarırıı, 

ku rdP leri rıi v~ vtı k ıııhı 1'1-.. 
111 ı ırmaktan v~ saldır-

nıakları ZPvk alır. \\~ rıi

faa) et B - 4 giin icirıde 
• 

kl\rarıarcık ölür. 
Kudurun kfi(Wk ve 

kurtlar çok koşarlar uıurı 
me. afo kal t>derler. halla 

250 kilollleln~ nwsafo 

kat ettiği lrspil rdilnıiştir 

Bu saha duhilirıtl~ füıl~ri-

11e 0~IP-11 ltayvırı ve irısan 

lan dalarlar. ~İ\'ar \İla

~f>ll~ kudurcıJı hir köpP.k 
'e kurt )irıui clörl saat 
içintle 11111Jıitinıizde gö
z ii k ehi lı r. hu rı u ıı i cin lı a 1-

• 
kuuız uıiitP-yak~iı hnlun-
uıalı « dalaıınıaktau ise 

lasuı:ı \ ' P. lmrurıs:ılık ile 
lrnraht•r çık:ırıııalı ba~ı 

ho~ !-lalıip ... iz ~öpı-k vp, k~-
ıli lt·r i ı hH VP. fa ndt-r i mlıa 

t·cfılnıeli. Köpek tarafın

daıı ı.:ırılma kedi tarafııı

darı lıruıalanıııa v : ,k:ı~ı ol
doğu zanıctıı cft•rlı :ıl dok
tora ısının Vt· ıırmaht\' an 

lıa} \' arıda vaki l gt>Cİ rı;ıe
dtııı fildiirnıeden h;~ytaı·a 
muayerı~ t'llirnu·li Ku
duzu rı frci öl ii 111jj 11 ii göz .. .. . .. 
o: ı u n P. g et ı r t• r 4' k 1ı p,. k •~ s 
hi>~ lr. bir lıaılist! karşısıu

cia kaldığı zaıııaıı zabıtavı 
lıiikı'ı•aıt•li ha~ ıarı lıah .. ;._ 
dar t'lıaıı lidir. 

Alacağımız Vapurlar 
D .. n iz ' o 11 :ı rı is it· ı ı u e . . 

ıclan~si tarafıııd:ııı salıu 

:ılııı:ı<•a k va p11 r l.ı r ici n ö-
• 

fı•'l't.wlt'I' •1c-lnıisliı· '-'·ıkııı .. fil\ •• • I< -

<l a İ s t a rı lı u 1 d ;ı el t• ı ı i 1. y o 11 a r 1 

i ~ 1 t> l u ıt • fon k 11 r u l ıı i 1 P. E
k ()il o ili i lı il k (1 rı i 1 g 1 c h· il iz 
ft•rı "-urulu lıir ar;ıda ıop

lanacak , •. \ıu i\ııf'l'"PIPr 
~ 

i11ct•lc•ııen · k !"Oııııc~u hir 
r:ı porla ha lduılığa hilıli-. 
rilt>c't klir. 

Türkofisin örgüt kanunu 
'fiirkJfi~iıı ütgiit "-a11uıı 

proj.,si lwzırlanruı~tır . E-• 
korıo1111 haka111 Ctdal Ba-
~ ar gP-zisirıd+'rı dfüıüııcP 

proje son ılt1 fa g(;lden ge-

çırilf'CPk VP. clıgt·r ilgili ha 

kanlık la rııı el ti~ii ncel~riıle • 
üğrt•rıilclikle11 so ira k cı rıııı 

lttya sunulacaktır. 

Mersin - Yeni Mersin 

Acık 
' 

Teşekkür 

C·~~· han 15. 8 .. 15 h~I 

Oıılwş giiııdür ç~ktiğim 

lıastalıkta11 bitkin kP-rıdinı 

ti,. u grçnı iş k c• u lw~ı nıd a 
clurarak sekiz saat tt• 

h~ni ayağa kalılıran Dı·. 

ihs:ın ..,akire Y f'llİ ller
si ıule İClt' n clot:ra n ~cık . ~ . 
saygılarımı sunarım. 

c .. ) hanıla ~ı~rsirıli 

Seref Gene 
' 

Konıisyou haşla n11ş ol 
duğu uıP.sai~iııi hu giiıı

lr.rtie hilirrcek vr. trspit 

t-clıleıı programlar bakan
lıkça ilha~lıklara göıultı

rilec•·ktir. 

Kömür istihsalatımız 
Çoğalıyor 

Sorı yılda könı ii r ilara
ca tınırı.da hir caulılık güı~ 

c;:ıq>uıapnıaktadır. Buıw 

st• bep Fra usa ve A" ustur
yanan memlekeliı:ıiztlen 

l fi ıu lir a 1 ıu ası v •~ S ii v t' ş
ltm g.-çen Japon gemilt•ri 
d e T ii r k k ü m ii r Ü k u 11a11 . 
nııa la rıtl ı r. 

93 l yılında könıiir istih 
salatımız bir hucuk nıilrorı . . 
loıı idi 934 yılııula hu 
nı i k la r· 2, ~ 8 :$ ,ooo 

lnı l nı u ştu r. 

Liman Haberleri : 

loıı u 

Oumlupunar Vapuru 
E\Vt'lki ~ııu a~~anı 

Li rua rıınıız:ı gP.lerı Tii rk 

lıarıılıralı n11ıul11ptııı:ır 

vapııru gP-tinJigi t••einıP-ıı 

t-~y:ısırıı \ıo~allararak ıliııı 

sual yirmi hiı·tle tecimt~ll 

tıs vası ve .. ,·olcu alarak 
~itnıistir. . . 

Yelkenci Vapuru 
Tiiı k ha rıd ıra h 

kPrıci vapur·ı irılıisar ida
rtısiıw ail luzuıı hoşaltma 
işine dt1vanı f'lrnP-ktedir • 

~ark Vapuru 
Türk haııtlıralı Şark 

\ ~·pil ,. u h il ğ d :ı y y Ü k 1 P. -

mektedir. 

Sofya Vapuru 
Alman harıdırah Sof~a 

vapuru getirdiği devlet 
demır· yollarına vt~ te
cinıenltıre ail ray demir _ 
lerirıi iıoşaltıuak\adır. 

Nö~etçi Eczane 

Bu Akşam 
lJ A LK Eczanesidir. 

Barış Kuran bir varhk 
T he Christian Science " Monito da~ ,, 

Yazan ; 1. H. Walto" 
TJıe Chri~ı i a 11 Seci rıc•· 

lloııilor ııarnına ~apılan 
bir nıiilakaua, Te~fık 

Hiiştii Anıs, Tiirkiyt'rıin 

boğazlar nıe~elesinP- mü
h·alli I\ ist~ğirıi sırasız bir 
zamanda ileri siirnı~siııiıı 
.. ~babı, 11ıenıleketi11i11 lt>l'
kiteslilıal JOluıula ycıpı

ları gay:'P.llt•rin iyi netice 
VP.l'UH'Sİ ııi lrlıl i ke\'e "ov-.. . 
ıııak isLPraıediü:indt•ıulir 

.::;ı ' 

deuıi~Lir. Bilalıare Tevfik 
IHiştii ı\r·a~, Tiir~ h· c•ııiıı ., 

bu giiıı~ii ~artlar içimle 
boğazlarm St~rlJeslisiui le· 

mıu etmek lıususuıulaki 

mesu li yeli rı i lı ic bir za-
• 

nıan verırıe gtıtıremİ\'e-. . . 
Ct'ğini söyle111işlir. Devanı 

•~der~k, Tiirk doua um ası 
i kendisiııe t•mretlilt'ctık 

olursa, lwlki hoğazhH' I 
helki kapatabilir, fakat 
salı ildeu mu kü VP uı .. t ol-
111aılıkca, lıic bir' doıaaunw . . 
hoğazlarııı uçık lntulıııası-

ııı ıeıııiıı edenwz. Terki 
lt>slilıat ko11feran!'.lm111 
ırnı vaffaki)' eliııiu ar tık 
'fiir'kiyenirı kentli nıese

lt•si11i serdt>tuwsilt~ mü 

Leessir ol mı ya cağı d iişii -

11ii1 t • ce k olu r sa, T ii r ~ i ,. ·~ -
"' 

rıirı, hil' hoğazlar uıt~stılt·-

si etrafında hu ~iiukü 
va'liyt-Liııirı ıH~ vakile ka
tlar muhafaz : ı edı·ct•ktir. 

~i nul i ıl erı ta' ın t'l uıtı ~ ., \' .. :, .; 

rikalıildir. 

Diüer taraftarı Tiirkhe 
~J ~ 

~ .. kP11di11i uıiidaf,ıa uıii . 

rn lıazasırıda il başka hi I' 
ıı aksal izaf P. elmt>k yanlış 

olur. 
TiirkiyP kPıııliliğirııleu 

halkaıı clP.\ ldlı•ri arasmda 
harışın h~nıiııiıu~ uğra~ · 

ıııış hir clP.\lt•l lwli11i al 
llll~lıl'. 

Soııra hiç lıir komşu 

Uevletiıı ar;ız•si iizeriııde 

amal lwslt·nwmekteclir. 
Tii rk i YP, iı~ıı ~ a ıılarm 

Aııadoluııuıı ct>rıup salıil

IP.ri ne <t yak basmak iste 
JiklPri ne dair çok SÖy

lt'IUW sözlert~ fazla luymeı 

vP.rm~ktedir. 

Mamafılı, Türkiye. bu 
ha valide lazuug~len ta h
kimatı yapmıştır. 

lier ne kadar hah· a~· 
kar~ı bir şiiplıt~ \ar;:ııl 
Türklerin kentlileri \ıil 
l'uııu ımılıik bulmak i~111 

sarih hir Sf-'bPp hulııı~· 
uıa k Latlır. 

ht.tly:: Tiirkive\t' ıbt 
000.000 dolur .. , f;kst'~ıı 
ği11de hir horc . vert•c·P~ 1 

Burıun manifa.ktiir vt• 11
13

' 

kinelPrl,.. va•>ac:ıltı fıul' 
• f ' 

vaıııu ~üzliııii tut111arııi1 •1 

ÜZt'l'İ llP, İ k 1 llH!llık~~I 
aı·a~ıııdaki ticarP.llt~ lıİ' 
clt·n~ce leıw'l'l.Ül etti. \

1

~ 
halya i~yarları arlık hll' 

~·ada fazla husu~i rağbet 
gön· nw nıc· k lt•d i r. 

Tiirk - \ ıın:w p,,k· 
linin a~lİ, .\ vr11pa111u lıt1 

kfişesinde ~'eni hir cfe\ir 
kii~adelti Ve hu halki1'1 

aıılanlırıuı lemelirıi tt·~~ıl 
t-lli. 

Tiir·ki\e, Yıı<ro~lav\rı, • n ~ • 

Yunanistan vtı llonıa ıı~H 
sağla nı hir a nlasma va \'3' . "' 
el ıla r. Bıı i~~ \'una 11 ilı' 
tilfıli ıh~vanı tılmeklt' i~t' 11 

ıuuhakkak ~tll't>lle patlı"' 
yacak ola 11 hir lıarlıiıı, lı 
rıii rıt~ "t>Cıııisti r 

~ . "'• . 
Oıı St'llH önct~ Tiirki) 11 

ih~ Y urı:ıııistau arasııııl•1 

bil' dostlu,i!nrı s ·~ı.İİ otp('St' 
tJ ~ • 

hu hilr. ~~iiliiııc olıu:l\' a 
l t • • 

kaficli. 

Faka l hu gii 11, ~""la rı'' 
claki closlluk hir lwkik:ıl" 
Lir. üstelik lıer iki tarcıf 
sa ı aı i m i ı 1 i r. Es k i k i 11 h :ı ... 
kikalerı H~ tanı:ırııt-'rı gi)· 

BI İİI ! il İİ Ş l İİ r. V H h İİ l tİ t l 
clostl u ~ larclan Tii rk- Yo"' 
11a11 dostluğu erı fazla iıl" 

k iş a fa 111 ii ~ la i ll i ,. . 
Bulgaı-İ..;Larıla ol.ıra uıii' 

11asdwl i~ iılir. fakat ıııİİ
~munu·I olnı.t~ları co~ . 
uzak LH' 

Dalıa geni~ bir halk:rı• 
lıirliğirıirı ~1111111,.tle rnlı:ık ... 
ktinıfııu~ ıuarıi olan VP fr· 
'l.P.rİııtlP St•11r.cllt'11t•rı L:ıŞı 

ı ~ll' btıra~ı. Aradaki., •. ,.. 
~ 

girdik, Arıkara Bulgar f.ı .. 
çisinin yen1 bir heyanaıil~ 
izale .. ttilnıiş derıehilır. 

Elçi, Bulgarisıarıın N~uillY 
nıullhedr.siııirı askt~ri kı
sım la rtııı d t~ rıorısa etru P. yt~ 

11iyet b~~lediğiııi söylr.uıiŞ 
tir. «Daha var» 
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Mersin 1 L A N 
Piyasası Mersin J an darına Okulu Satın Alına Komisyonu Başkanlığından: 

Eksillnu•\•' hdH~r kilosunuıı ~luvakkal 
K.( ;, K . s. L· o I' :ı ı ı . 1\ • mulı:.ımmen teminat 

Pamuk ~k"'Jl"t>"' 
1a1tt• 

K :qm nıa l ı 
Koz:ıc·ı parla[Jr 

l:tıw <·iüicli . . 
\ ··di ıı 

Koza 
Su..:auı 

Fa..;uJv: ı 

~o luıı 

~I t' re• i ı tıt.ı ~ 

Bu rcak 
• 

K u:-; , ~mı . . 
Kuın cfarı 

Ct·hik • 
Ac•ı çek1r4f~" ıçı 

Sa hun A' Htlık 
l\altVP 

~i~a clır 

La' . . 

. 

50 

f>O 
45 
45 

l 

8 
75 
50 

11,50·12 

7 ,50-8 

5 ,50 5,75 
7,50 ·8 

4 n25 

7,f>O·S 

4 9~5 
7 

39-40 
24-

97 . 5 

16 
260 ·300 

Keame Ş8'er 
Sandıkta .15 L. 
Toz~ekt•r cuvalı • • 
Kala\ 
B;dıar 

Arpa \ ııadol 
,. ~· t>rli 

PiriıH· . 
Çavdar 
Bıığdıı)' Aııadol 

Bu~da, Y P-rli . . 
Liuıoıı ıoz11 

ı7 L.55 K 
225 
7b 

i$ 50 
;) 

15 
•• iJ 

•);:.. _., 

4 75 

3 50 

78 
Y t• m e ~ 1 i k ze ~ l in Y. 
~altını Hirirıci ~5 

23 •> ikiıu·i 

~Jı..;ır darı 

Ciıı darı 
;~ 50 

R 50 
Kara l>fl 1ı~r 95- BO 
İrıe.- Keıwk J f>O 
l\:ıhıı )) 1 50 
lııc•ir lOdanll 

\' ıalafÇukurova. 3 25 

,, .\na dol 3 25 

Yapağı beyaz 4;3 

4 3 
62 
65-7<1 

~0 -22 

40 

---
Borsa T elğraflan 

................ 
lsla11bul 

· r ii ,. k a l 111 n 11 9 2 8 

ıst .. ,.ı i ıı 

holar 

~'r-aıık 
lir~l 

75 

79 

12-0ö 

9 - 70 - 25 

mı·vaddııı Mikllan fi_yatı miktarı Eksiltmenin yapılacağı llan~i usul ile eksiltme-
• 

Ciıısi Kilo Kuruş santim Lira Kr. giin ve saal ııirı yaılılacağı 

Eknwk 230000 7 70 ?293 75 ı-9-935 Pazartesi saat 14 Kapalı zarf 
Sıcrır t>Lİ 50000 15 oo 562 50 :"'I 

Kuru Fasulya ıoooo 

Nohut 
c.atl~ 'a"ı .. ~ .. ~ 

Bul"ur ~ 

Arpa 
Piri rıe . 
M e rt~i n ıt· k 
Toz şekP.r 

"hu 11 

fla ıa lt·!'ı 
Ze)' lİıı yağı 

z~~· tiıı <hınesi 

Kuru üziim 
Ku rıı soğan .. 
Odun 
Kfiı.uür 

\0000 

5000 
15000 

10000 

8000 

3100 

5000 

4000 

5000 

1000 

3000 

2000 

5000 

300000 

sooo 

1 t 

08 

55 

7 

3 

16 

8 

28 

25 

10 

30 

20 

14 

4 

1 

2 

00 

on 

50 

50 

00 

50 

50 

50 

50 

82 50 

60 00 

206 25 

84 38 

39 38 
9f) 00 

19 13 
105 

75 

37 

22 

45 
21 

16 88 

337 

15 

50 

)) » )) 

)) )) 

)) • )) 

3 9 935 S:lla saat 
)) » )) 

)) )) )) 

15 

16 
17 

14 

15 

16 
)) )) )) 17 

4-9-935 Çarşamba saat 14 
)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )} 

)) )) 

ô-9·935 Cuma 
)) )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

,, 
)) 

)) 

15 

16 

17 

14 

15 

16 

17 

12 

13 

)) 

)) 

)) )) 

Kapalı zarf 
)) )) 

)) 

)) )) 

.\cık Pksill. 
• 

)) 

)) )) 

)) )) 

» 

» )) 

)) )) 

» » 
)) )) 

)) )) 

Saman 15000 1 ı 1 25 » » » 14 » » 
Ca v 300 250 56 25 )'J » )) 15 » » . . 
Douıa les salcası 500 25 9 38 » >) » 16 » » • 

ı - ~lersiıı .Jandarma Okulunun 1-9-935 den 1-9-936 ya kadar olan bir seııe ıçıu mukavele ve bağ · 
larıac.tk hulunan yukarda cins ve mikdarı yazıl& mevaddı iaşe şartnaruetle yazılı olduğu şekilde teslim alın
mak şarlil•~ lıizalarrnda göst~rildiği usul ile eksiltnu~ye konulnıuştur . 

~ -- ~l11lıamruen lH'delh·ri \'e mtnakkat teminat mikdarları lıizalaı·mda göstP.ri~miştiı· . 
3 - llıalP-nin yapalacağı giin ve saat hizalarmtla gihtP-rilmişlir . 
4 - 1 twlP. ~lersiu Ja ncla rma Okulunda toplanacak komisyonda yapılacak tar . 
5 - ller dns içirı lazım olan evsaf v~ şartları Okul salonuncla mahsus yerine :ısılmıştır. lstr.klilere tag

dikli hirPr surt•Li parasız \t>rilir . 
6 - Kim~· a Lalı!iliııe lahi olmıyan mevaddm niimunı·leri komisyonda mevculluı·. Vt•rmiye istekli olanlar bu 

uiimuııf'leri lwr giin dileclıklerı saatlarc.la Okul. K hğrna rııliracaal ederek görPbilirler . 
7 - Karalı zarf usulile ~ksiltıueye konmuş olan nwvadm teklif mektupları ile 2 .t90 sayalı kanıına gör .. ~ ve

rilt·ct-k nunakkal leminatlarrn en g~ç ihale saatinden hir saat önce ihale komisyonuna m·ı kbuz mnkahilirnle 
t~slim etliluwsi şarllır. Bu sa :ı t1a11 sonra verilecek mektupların hükmü olnuyacaktır. 

8 - .\tJı k .-ksiltmeye konulan mevaddm mu vakkal teminatları 2490 sa yılı ka ıı ''na göre en gf'Ç ihale saa tın
dan bir saat i>nce makbuz mukabilinde Komisyona te~lim edilmiş butuuacaktır • 

~-llt"r iki surt-tlerde t>~siltmiye gireeekleriıı kanuni ıkametgah sahibi olduklaruıı Tecim Otla mtla ka) ılh 
bulu11d11klar1111 P-VVt~lce lealıhiit işlerinde bulunmuşsa laahlıiit ettıği işi doğrulukla yapmış ol<luklarma dair 

lalt\kaclar daind~rdN• ıasdıkli vesikaları ibraz etrniye mechurtlıır . 
LO - iş hu uıtıvaddı VP-rmiye istekli olanların evsaf v~ şarlları öğrenm~k liz~re lu~r ~iin Okul K. lığına ve 

ihal~ içiu ta~ in ediltıu gliu ve saatta komisyona miiracaaua bulunmaları liiziiıuu ih\n olunur . 

Tarsııs Amerıcan Oollege 
Amerikan Erkek Lise•i 

T e~risat 1 Birinci T eşrin~e Başlar 
Taııa devrt>li lisn oltluğu Kiilliir Bakanlığmca la 

di~ •·tiiJmişLir • 
Türkctı, lrH!ilizce Frarı~ızca okuıhır. Tit~ar~l ders· 

• • 1 ' 

leri vardır . 
Levli iicr~t 220 lira, Nehari ii(~rel 40 liradır . . 
Faıla mahiıual ıcın Direktörlüğe müracaat . 

• 
L6-18·~1·9·ll·13-lö 

Düzeltme 
1>:inkii nushanuzda sağlık ve soysal yardım di-

reklörliJğiinden göuderıleıı ~lt·rsin, Tarsus, Silifke sağ
lık tn leri erzak eksihmr. ilamuda ihale tarihi 16-8-
9!~5 cuma olaca~ )'erde 18-8-935 cuma olar<ık. yazıl
ıwşt ı r. ti iizt'l li riı. 

16 - 20 - 2n-ao 

B i L i T 
Mersin şarbaylığından ; 
Biikkau ve nıağazalar Hnleriırn asılacak lent~ · 

J..•riıı kırırnzı ve l>eyaz çubuklu ltezden yapılması ve 
:tçılır kapanır demir kollarla di\'arlara bağlanması be
lediye enciimeııinin 13 - 8 --935 giinlemeçli ve 1298 
sayılı kararı gereğindendir . Bundan bc;y}e teıılr.
lerin bu karara görP. yaplırılıuası ve mevcut b~)' «tZ 

v~ başka rt~nkte bulunan tentelP.rin de on bflŞ f,;iİU 

içiıufo karar dairP-sinde cleği~Liriimesi bilit olunur • 

8 i L i T 
Merain Şarbaylığından. 
Bir yıllık orarılanmış değeri 12 no lira oları .. ar

siipriintiisii 15-8-9:->5 günlemecin de iislerilmPk uze
re acık artırmaya konulmuş isede i tekli bulunm~H!tğı 
icin iisterme ~üre i on giin uzatılmış olduğuudan i . . ~ 

tekHlerin 26-8-935 pazartesi günü saal 1 J de belfltiİ-
yede taplanacak komisyona baş \'urmaları bilil olunur 
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2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

·~lan El? markasını arayınız. 

i l A N 
Alay Satm Alma Komisyonu Reisliginoen 

J -Konıutanlıkca palıah görülı-11 :ıla.,· ııı 

sığır eli yc·niden k:ıp:ılı '/. ·r r ııs ı ılilt• 

konuldu. 

i 1 i !' 

• k ,. lı ıtu·y~ 

~-- Eksiltme ~-P)' llil- t 9:3!} p ;, zarlt'~i saat l l .iı·cliı·. 

zarflar saat orıa k:ul:ır :ılınır. ~ : ı;ıt oııd: 11 ~oııra 

zar-f :.ılınmaı. 

i'ı -- ~luvakkal l~nıinnl hı!" 'iiz \f'lmiss•·kiz lir : 1 dır. \Tıa . . . ,. 

l ıa m men fia l orı <lü rı t.. 11 ru stn r. 
' 

4 - İsltl~lilP.rde l\:uıııııi i kanıı·ı~ · ·lı v• · s • ka:-"ı lııılıııı.ı. . 
ca k lı r. 

e sinimizde ~--------1] 
sihhi bir ihtiyacı karŞlliyan bir müessese 

SOGUK HAVA DEPOSU 
SAHiBi - NiÖDELi SELi~l ŞE~lSi 

J>olis Jllüdü1·lii,r/ü ltar~ısnuüı 
- -·-- -----------

Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı 
mükemmel ve son sistemdir. 

----------
Sıcaklarda gıda nı<ıddelerinin bozuJm~ınası için : 

Gıda maddeleri yapan ve Satanların ve Ailelerin 

dil<lcat ı1azarları111 çol{<~riz 

Sıcaktan ~ozulmasm~an kor~tuğunuz ~er şeyinizi ~epomuza getiriniz. 

SAGLIK 
E<...::::Z.A.NESİ 

Mersin Gümrük Civann~aau : 
Ecıa~· i 

lı hbıyı•, Yerli vt~ Av-
1' 11 p a uı ii s la h z t) r a ll h 11 -

lu11tar . 

52 

1 l A N 
İnhisarlar Müdürlüğünden : 

1 - Bir ~tıııP. ıarfırıda; d••11izıl•·11 gt>lip iskPlt-dPı·dt~ıı 
cıl\arıldı~laıı . .;oııra va tra11~iı :ıııh . ırıuıız . ı vPv.daııl isk •· . . . 
lı• civarırıH korıulaıı, ve tafırııirı,.ıı (3000) loıı luları -lll'C 

claıı ga)f'I- hil,~iinıl•~ nnıaıııt·l:h levazım vesair eşyaııııı 
'iiklelnw, iudirnat! ve istif •~tıu~ isi cft~ ıf:ıhil oldu~ıı . . . 
halde• si11ıı-11ıliHer vt•va idarı~ arıharına s.-v~ i vı~ hll . . 
f>~ya uı~yarıırıda clalıilcleki lt•şkilftıınııı:ı aiı olup cloğ· 

•==========i• ruıları cloğrtı .\·a isk~IP.tlı~ w·~··ı isk .. ı~ ci var·ırıda v:ığnıı

••n•·:·••••••••• i Yeni Mersin Basınıevi i 
lar.ı yiiklt~tilt>ıılP.rtl~ıı arta kal -.wak •uiilt>f;!r'l'i~ parçw 
lanıı avrıı s .. ~ildt> l!'ilasvoıı :ırıharıııa na~li vı~ karad:ııı 

~ . . 
şi me!ıtliiforl•• g··lt>eek l ıh ıaı i ıu•n ( 1 O O O ) lon lu la 11 fr· 

5 - şarlmınıeler m•·r~iııdt~ 

ği f-'dinnıek isl~\'eııltır 

• mücellit hanesi • 
l\ısl.ıclcıclır. ıl : dı;ı fazla hil- • v , . . 1 • 

· • r,sr.ıruış, parça an- • 
s: rtrı:ııu .. h·rtlerı ;;ğı·r.ııe \ı i- • 

ziim vı~ hilciiml•~ ,.mval v .. t'Şyarııu .\'İru~ ayrıı şı~~ ıde 
~Prt~k iclar~ aıılıarırıa, kPrt'k!'ie ilır.ıç oluııacak isk.-kY~ 

katlar gütiiriilm~!"İ vP. iıl:tı··~ aııhcır·ırıdaıı İsl:ısyorıa vı·~!l 

vapurlara gfiııdt~rih•(•Pk mallarırı ma \' t111alara taşııını : ı~ 1 

İslı•ri \' İl'ru~ ~iin rııiiddPllı~ aeık .. ksillıu••\' f' kornılnııı~ıııl' 

. . 
lirltır. • ' : ıııı~, ft·r~ııtlt~ ~itapla- • 

6-h•tPkliler· nıuay~· m• ıaıu : ııııııd.ı 1\ 1 ~1. ı da ... . tırı al
uıa komsivonunda h11lurııııalıılıı l. ı r. .. 

1 () . ) ( ) -- ., •) - _ _, 

nııızı i~·~ y:ır:ımaı d4'-•' 
• l' .. 1 v•· at111a\' Hıt'l .. •ırguu 9, 
•. . K. +I 
••• sizt• l:h.ını olur. ıtap- ~ • 

. 2 ~ Eksıİtıtıı•; 21 .~gu~tos- 935 t;arşanıha g;iııİİ 
saat oııda İııhi~arlar itl~i't~~iııılı· yapılacaktır . 

• lannııı, ıh·flt~rlt•riıı~ıi, : 

~fmlfml~f@lfmJmJfml~I@li@Jf@l[§J : nıücellithaııt•uıizP güıı-• 
3 - Eksiını~)'H girı•cı~klt~riıı muv:ı~kal. lt>ıııilal :ı~· 

çası olarak -670- tira ilr hidiktc~ nıatlup ev~afı lıHiı 
oltluklarıııa v~ tic:ır·f!l odasıııda k:ıyıllı . lı11l1111dıı~hirıııi 1 

mY BR ı·TAN.NT ı· C . ffilliEl .:. cır. .. ,i.rıt·i·z·. ,, •• .,, kil••ı· , .•• :. . " , dair vesikaları lwrahP-r gPIİrnıı•lı·ri l:hıuıdır . 
4-~a r'lrıa utt-' ~u r~Liııi i~lt·~ lilı->r ela i l't'ndz ı lt'rı a l:ı lıİ · 

mg BiSiKLETLERi F@ • dt'flt>ıler ~·~, ı:ırif nu·• jf'lpr. - --·-~- · 4 8 11 16 ·" 
inli , _ . ;::;;ı : liıı y, ~u;l;ıııı~lı ola- : Radyo meraklılarına müjde 
I!: 11!!1 • l . 1 . 
{ğy • İE] • raıı. cıl ~1111·. • Badyola:·ınızı fonrıi ~ınellP. l:ımir .. ıtirnıP.~ ist~·r~'ı 

liiJI ~ •••••••••••••• nız lh·lvii P. 1 s Ot.,.li :ılıırıda Had .' o Hı~~ ·Hla giHiirıı 1 1 ' 
t=:! H!!J • •!• •:• • •:• • •:• • •:• • •:• • •: .. :• u iz 111 *' r ı f:ı : ıt ı ı : ı ı i c: ı lı ı el ı r . 
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