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Bakanlar kurulu Atatürkün başkanlığında toplandı 
Cephe Arkadaşlarımız 

25 7.35 tarihli Berliner Bürsen zultung " Berlln,,den 

Son 1..amnnlarda gerek «Ça
nakkale » muharelıelerinden 

gerek « Ki.Hiilcınnre » mnhasn 
rasından bahseden bazı Alınan 
gazetelerinin bu savaş meydan 
Jarmdaki Türk kahraınanlığıııı 
göz önünde tutmayarak meıi

yeti Alman tekniğinde bulma
ğa kalkıştıkları görülmüş ve 
lıunlara gazetelerinıizce lilzım 
gelı•n cevab verilmişti. Alman
yanm en mühim gazetelerin
den biri olan «Börsen» gazete 
sinin aşağıdaki makalesi mil
nevver Alnıanlıırııı hakikatı 

söylemekten çekinmediklerini 
ortaya koymı:ıktadır. 

BUyiik savaşın eskı muha
ribler üzerinde bıraktığı izler, 
buglln tamamile başkabir şekil 
almıştır. Bir 1ıtınanlar birbirle· 
rine duşman olnnlar, şimdi 

dostca karşılaşarak birbirlerine 
ellerini verib ulusal abideleri 
başında, şehid düşen arkndnş
lnrmın hatıralarını tebcil edi
yorlar. Artık felfiket ve ölUm, 
kurban w~ yara hatıraları tama 
mile soldu ve karşı tarafın 
askerlerine nefret edilen bir 
duşınan gibi değil, bir cebhe 
arkaduşı olarak bnkılıyor. Çün 
ki her iki tarafdada askerlik 
(}devi onlardan, ulus ve vatan 
için kendilerini feda etmeyi 
emrediyordu. 

Gerek bizde ve gerek baş
knlnrında, yani bundan yi rıni 
sene evvel birbirlerine birer 
düşman olan nlkelerde baş 
gösteren bu yeııi diişUniiş tarıı 
bizi sevindiriyor. Fakat bu ara
lık, bizimle birlikte omuz omu
za, tA acı sonuç gelinceye ka
tlar eşsiz bir mücadeleye giri
şen mUttefiklorimizi uııutnıa
lllalıyız . 

Kendisinden daha bi1yük 

Abdurrahman Naci 
ucakları , 

--~----

fstanbul llnva kurumuna 
İlk yardıma başlanıldığı sıralar 
da müteahhit Abdurrahman 
Nacinin Hava kurumumı 120, 

OOo lira teberriicle bulunduğu 
n1aıuındur. 

Hava kurumu bu kıymetli 

Vatandaşın verdiği bu meblfiğı:ı 
nıukarat olmak Uzere aldığı ilç 
Uçağa onun adını koymağa ka
tar vermişti. Bunun için yirmi 

~YIOlde Yeşilköyde bir tören 
l'apılacak ve bu törende ilç 

ll<;ağa Abdurrahman Nacinin 
.. dı konulacaktır. 

bir kuvvetle çarpışarak mağlup 
ulusların akibetleri ve meş'um 
barış muahedeleri yüzünden 
dünyanın aldığı durum, tıpkı 

siınlli eski muhasımların ara-• 
sında olduğu gibi, eski cebhe 
arkadaşlarının <la karşılaşarak, 
s~ıva~ alnnmdaki müşterek ha
tıralarını taıelemP.lerine mani 
olmuştur. Netekiın bilhassa 
Türk-Alman silah arkadaşları 

arasındaki münasebetleri kuv
vetlendirmek çok giiç olmuştur 
Bu yüzden aradaki dostluğun 
yavaş yavaş unutularak onun 
yerine nnlaşmamazlıklarn ve 
aşırı bir hasasiyete yol açan 
bir nevi ya hancı lığın girmesi 
tehlikesi ııden korku hır. Mesela 
geçenlerde Alınan gazetelerin-
den birinde Kütiilarnara hak
kında çtkan bir yazı serisi, 
Almaııyunın. hu zaferin verdiği 
şeref hiss~sini sadece kendisi
ne ayırmak istediği 7.annını 
u-ynndırdığı için, Tilrk basının 
da çok şiddetli bir mukabeleye 
maruz knlınıstır. Fakat Türk . 
okuyucuları, Alman gazetes,i
nin, Irnk seferini ilrniğ bir 
şekilde incelemek suretile ha
rp tarihine ait bir etiid yap· 
.maktan ziyade, yıızıcının fizel 
maceralarını nnlatan vakit ge
çirici bi r makııle neşretmek 
istediğine dikkat etmemişler

dir. Türk ordularila birlikte 
çarpışan Alman askerlerinin, 
kendilerine diişen ödevi tıpkı 
1918 son baharında Verdun'un 
önünde Amerikalıların hilcuın
larına karşı, hiç bir 1..afer ümi
di olmadığı halde ta sonuna 
kndar cesurane bir şekilde 
mukabele eden Avusturya ve 
Macar bataryaları gibi ifa 
ettikleri kolayca ıın laşılabi lir. 

Sonu ikincide 

ilk incir üreni Bor 
saya geldi 

İzmir 20 A.A - Hu yılın 

lnr.i r ilrilnU lzmi r Borsasına 

gelmiş ve 5,5 ile 11 kunış 

arasında satılmıştır. 

Yeni üriin f ı nd ıkJarı 
mız vapurlara yük· 

ledildi 

Gi resoıı 20 A.A - Bugün 
Ot'dudrın 65 Gi resondan 637 
çuval )'Pni ilrün iç fındık dış 
memleketlere gönderilmek üze 
re türenle vapura yükledilmiş· 
tir. Ordunun bu yeni fındık 
rekoltesi on milyon sekiz yüz 
bin kilo tahmin edilmektedir. 

Yuğoslavyada yeni Atatürk Un 

Başka_nhğında Baknn 
Jar kurulu topJandı 

Amerikadan yedi tay
yare zabitimiz geJdi 

1 bir~ ~~rti 
Bundan Lir sene evvel 

tetkikat ve staj görmek için 
Amerikaya ghfon tayyare za
bitlerimizden yedisi dün akşnm 
gelmişlerdir. Zabitlerimiz ya- 1 

kında Eskişehire gideceklerdir : 

İstanbul 20 A.A Bakanlar 
kurulu ynrm Atatürkün (diin) 
Başkanlığı altında toplana -
raktır. 

RüŞtü aras 

İtalyan elçisini kabul 
etti 

İstanbul 20 A.A - Tevfik 
Rüştü Aras diln parapalastn 
İtalyan büyük elçisinin ziyare· 
tini kabul etnıi şti r. 

Nüfus sayımı ıçın 
müşavir gelecek 

Ankara 20 A.A - Yirmi 
ilk teşrinde yapılacak genel 
ni1fus sayımı i~~in müşavir sı
fatiyle angaje edilen İsviçre 
istatistik genel direktöril Eylil
llin yi rmisinde memleketimize 
gelecek ve otuz ilk teşrine ka
dar kalacaktır. 

Vergi borcundan satı
lan gayri ınenkuller 

Aı~kara - Finans Bakanlı
ğı mükelleflerin \'ergi borcun
dan dolayı satışa çıkarılıp alıcı 
çıkmıyan gayri menkullerin 
takdir edilen kıymetle hazine 
adına tescilinde açele edilme· 
ınesini ve lıu gibi satılınıyan 

gayri menkullerin bir sene 
beklemek suretile yeniden sa
tışa çıkarı lmasını yine alıcı 
çıkmadığı takdirde hazine adı
na tescili cihetine gidilmesini 
defterdarlıklara bildirmiştir. 

lzmir panayiri 

Romanyadan 
Yeni den beş yüz gö<; · 

men 'geldi 
İstanbul 20 A.A - Dün 

İstanbula Bursa v1puriyle Ro 
nıanyadaıı 500 göçmen daha 
gelmiş ve Tekir dağına gitmiş 
tir. 

Amerika 
Harp edenlere yardım 

etıniyec(~k 

Vaşiagton, A.A - Saylav
Jar kurulu dış işleri komisyoııu 
Bay Mac Reynolds, birleşik 

Amerikanın nötrlüğüne dair 
biı· sistem vücuda getirilmesini 
sağlamak üzere yeni bit· proje 
vermiştir. 

Bu projede, bilhassa cumur 
başkanının : 

1 - Harbe~n ulusların 

borsa değerlerinin birleşik A
merika topraklarında satılma
sıııı, 

2 - Ru uluslara cephaııe 
g<:ı1derilmesini, 

3 - Amerika limanlarıııa 

yabancı deniz altı gemilerinin 
girmesini yasak etmesi ve 
Amerikn vatandaşlarını harlı 
eden ulusların bayrağını ta~ı
yan gemilerle yolculuk etme
meye d1vet etmesi istenmek· 
tedir. 

amerika cevenleri 
endiŞede 

Nevyork 20 A.A - Nev
york Tayms gazetesi Amerika 
cevenlerinin Paris görüşmele
rının inkıtaa uğramasından 

öturU çok endişe ettiklerini ve 

İzmir 19 A.A -- Dokuz Ey
IUI arsıulusal panayirinin açıl
ma günil yaklaşmakta olduğun 
dan panayır alanında çalışan

lar gittikce artmaktadır. En 
ziyade tekiller idaresile banka 
hır ve hele Sovyet pavyonları 
göze çarpmaktadır. Panayır 

için gelenlerin sayısı günden 1 
güne çoğalmaktadır. :Şimdiden 

1 

otellerin bi r çoğu dolnnfştur· ı 

1 
bu inkıtaaın Avrupa ve Afrika 
da akislerinden korkulduğunu 
yazmaktadır. 

ÇekosJ ovakyan ın paris 
eJçisi Edenle görüştü 1 

Paris 20 T.A - Çekoslovak 
yanın Paris elçisi Edenle gö
rüşmüş ve küçük anlaşma 
devletleri adınn Paris görüşme 
leri hakkında malumat istemiş 
tir. Bu nazik durumda küçük 
anlaşma ile yapılan bu temasın 

1 

hususi bir değeri olduğu kayd 
edilmektedir . 

italya delegesi 

Diplomatik görüşıneler 
dende şüpheli 

Paris 20 A.A - İtalyan de 
!egesi Romaya dönmeden fince 
gazetecileri kabul ederek iler
deki diplomatik görüşmelerin 

sonucu üzerinde şüpheli bulun
duğunu söylemiştir. 

Lival paris elçimiz 
le görüŞtü 

Paris 20 A,t\ - LAval dUn 
Paris bUyilk elçimizle görilştu. 

1 Belgrat 20 A.A - Yuğos· 
I lavya radikalları Bosna rnüs-

lilman ları ve glerıkalları hi rl eş 
mek suretiyle Yıığoslavy:ı rn· 
<likal birliği adında yeni bir 
parti kurmuşlardır. Bıı partide 
bütün hükumet erkanı l>ııluıı

maktadır. 

ingıliz kabinası 
--- -

Toplanıyor pnrlen1ento 
da toplantıya çağ· ı

rılacak 

Lorıdra 20 A.A - Paris 
görüşmelerinin sonsuz kalması 
yüzünden çıkarı durumu görliş 

mek üzere İngiliz kabiııası 
önllmüzdeki perşembe günü 
(bugfüı) toplanacaktır. Durum 
fazla feıınlaşacak olursa parle· 
men loda toplantı ya çnğı rı la c·n k 
tır. 

Zaimis ve gazetele
rin notu 

Atina 19 A.A -- Başbakan 

Çaldaris Alinnya döndüğü zn
mım Junllığa taraftar olduğunu 
bildirirse cuınur bnşkıını Zaimi 
sin çekileceği ve bu takdirde 
de prens Nikola veya kralın 

aıncıısı Aııdreııin naibliğe ge
çeceği hakkında nyıntılar dn
lıışması üzerine gazeteler etkili 
kaynaklardan aldıkları aşağıda 
ki notu yaymaktadırlar : 

Zaims siyasal anlaşmazlik 

!ardan daima u1..ak durarak 
yeminine gayrı sadık k:tlmak
tadır. Oaimıı uzlaşma prensip
lerinden esinlenen ( mulhem 
olan ) cuımır başkanı normallı
ğııı pekiştirilmesi uğrundnld 

uğraşlarına devam edecektir. 
----~ 

Silifke - tekir çiftliği 

Bu sene ürünleri ınem 
nuniyete değer bir 

durunıdadır 

Silifkedeıı aldığıınız hnl>er 
lere gfire Tekir çiftliği iirünleri 
bu sene çok meınnuııiyet değer 
bir durumdadır. 

İane «Amerikan» pamukla
r ı iyi yetişmiştir. Htmların ya
kmda toplaıım:ısına ve ekilen 
çeltiklerin Je hasadına başlana 
caktır. 

Çiftlik hayvanatıda bu sene 
çok iyi yetişmiştir. Elde edilen 
ve büyüdüleıı hoğalar köyleri
mize damızlık olarak sntı l mnk 

tadır. 
ineklerden alınan safi VP 

temiz yağlar ise Mersin ve Sı
lifke piyasalarına gönderil -
mektedir. 



-· ·---~- -~-p----~::;r.-:..:::::.-·.....,....~~ --·--.-:::.:::~ . ..:.-:.--..::...:::.. --~4--·- -----· ~-.. --__ ,__ - ·---p~- -~___:::___-:-- --· -· . ~ 

S.\YF1: 2 

Menekşeler 

~ev ıri li kardt1~im ! .. -, ~ "' 
P~nbe vanaklarm cu-.. . 

kn rlt.ışl ı. Sana mektup ya-
zacağı mı his ellindemi 
gii lii yo rs urı . Ne güzel gii
ler in. Fa ka l hu giil iişii n
tle bile bi r hüziin var. 

.• 1 . . k l goz er ımı · a pı ~·orom. ya-
l ın ızca sesıni duyu)·orum. 
ağlayoı·nuısu n, yoksa kı

:rn ynzacağımımı zarıellin .. 
gözlerimi açtım işte •.. ya. 
nak l aruı gmtt~ çu kurlaştı. 

giil r.anmı )'avrnm. Rende 
ince se. ini dinliyerek ya-.. . 
ıa)' ı m. 

Seni ihmal ettiğime 

lizülnw. nu gii ıı l erde sen . 
den cok k endinH~ yazı . 
yorum. onla rı göndert~

vi mmi ?. Sana.. icimden 
~ . 
kopardığım çiçekleri sa-
nada koklatayım mı?. is
temiyorum .. ~wııdr benim 
gi bi ze hirle rımc. hayat 
sa lıifole ri birer birer a
çılıp kapam~·or. gözlerini 
çok kırpan iusr-ıılar gibi 
onları oknnıa~a vakit bu-• 
lanH)'Ol'um. Snndo lJilir-
siu amıııa. Fakat yalnız 

hilmek k:Hiın i '! orılar ya
şamahk i:. 

• Bilmem sen i rılP. konu-
şurken çiçek ı.~ rtlen tın 

· sn vdil!imin haıııd~i oldu-
• , 'l 

ğu n u süyle nıişmiclim ... 
tıemen kasla rın catıldı. • • 
ı s yan kar hi r sr~ heni ii r-
pertli . ılık hir koku içimi 
doldu rdu .. ,onra menekş~ 
nin rmıkle ri giil ı lü.. Se-

i rı . ustu. fak at onları 

hana getireli. ~lenekşel~r 

11e giizr Jdi r. Yeşil yap -
raklar a rasırıdan ne ic-

• 
lfm bakal'lar1 insana hak. 
lıkca ne kadar ~ok ulur-• 
lar . . Yıldızla rın mavilik
lere sokuluşu gibi.. Ya
hu t ışıklaruı sula rı iipiişii 

gibi .. sa rıki koparılmak 

ici n sesle nırler . • 
1içiu acaba vazolarda 

solmak isLemezlerde gö
g lisl erd '~ kn ru ma k ister
ler .. Bf•n im kadar sevil
mek i. lt•yPJ ı bir çiçek 
görmı•tlim . sonra sevilme
ğtıd •~ l:ı lıa mm ii lltH'İ yok. 
seviyorum i l e bunun 
için onları .. hiç olmazsa 
hen se ve ıntıyorsam kimse 
de SPVPmeyorya .. 
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Yazan : ES l ,\J 1 
Ce~~e Arkadaşlanmlz Uf uslar turumu [tonomi Ya h 11 eli ı o r 
Birinci sayfadan artan komitesi le Te111ps'den F nzla kadınalacaklar 

~lt~ıır. kş'' lt~ri niçin se
verim ben.. hilirmisin •. 

ller tiirHi ;aılaşma maz, 
lıklara mani olmak icin 

• 
onlar hir mevsime hakim- Şlllıları açıkca söyleyrlim, 
tlirlP-r. onun içli kokuları. Alnwnvada kimse liirkive 

Uluslar kurumu eko
nomi komilt·si 43 üncü 
topianlısıru 3 eylülde ~.~ 

ııc~ vr·ede yapacaktır, ruz
na mede şu meseleJer var
dır, Ekonomik durum ve 
bilhassa arsıulusal eko
ııomik mlirıasel>~t lıak-

m giizel reuklerirıi başka 

cict~ kler sileuıt•zler. . . 
iri caıılı )' apraklarmın 

iizerirnle iki canlı göz 
gibi gülerler insarıa. He-
le ıslatdıkca ıw kadar • 
giizelleşirler .. Fakat lwn 
onları gnz yaşlarımla hak
ruaktan o kadar lıoşla 

mrı nı ki ..• 

Sende SH\'t~ f'misin hu 
cicP~i lıil ıuem. Ha na me-• . . 
ııek~e verenlrri, düşma-
u11u olsa hile se~·i)'orum. 
fakat orıları benim kadar 
sevt4nlere <liişnıaıı ohıyo-

nım. istiyorunıki menek
şeler benim içimde açsın 
isttı<liğim zaman kurusun. 
çiinkü onun içliğini yal -
nız ben nnlıyorum. gice· 

leri odamda menekşeyle 

beraber uvu\orum. onlar "' . 
benim ışıkla rııu.. benı 

hekleyorlar . rüyasız göz 
lerime rli)'a işliyorlar .. 
koku, hep koku .. ölsem -
de hu kokular heni mes
ul ed«>cek . oular giiliip 
kaç.an dudaklar gibi, se 
viip kaçan gitıler gibi.. 
stıvgisirıi söyhuueyen kalp 
ler gibi.. avuçlara sığ

ıw'\yan saç Jığını gibi .• 

sadrce iztirap verirler .. 
ıwlt~r yazıyorum sana .. 

Şimdi onlara veda •~

deli ne cok olılu. Bu ay-.. 
rılık beııi üziiyormu bil-
mi\'orunı .• isle dizi dizi .. . 
geçiyorlar orılar .. koku-
larını bırak n orlar ici me, .. . 
r•·nklerini gözlerime,, u-
zaldaştıkça soluyorlar,, 
demek herıim icin canla-• 
nıyorlar öylemi?,, 

Her "Cicek hana nw-• • 
n~kse\'İ hatırlatır. kor-• • 

karım onları seviyorum, 

dt!meğe. Çünk Ü hemen 
renkler gözlerime işlenir .. 
kokusu dudaklarıma ~P.-

u 

lir, emerltır diye korka-

rım. Ben o zaman mP
nekşe mevsimine kadar 
ne yaparım.. her halde 
mektubu okurken bir 
menekşe d 'in yasında ya -
şayacaksrn. kağıdım yeşil 

~ . 
n i rı tıli nden K ti Liila ma ra 
ıaferirıin verdiği şerefi 

almak niyNiıule <h~ğ ildir 
Tiirk askerini11 Ktiliila
marada cöller icinde bii-• • 
y lik ve şerflf dolu bir 
muzafferi y•~t k a·za ndığını 
ve bu muzaffpf'İyetin par
laklığ111m Tiirk tariltirıde 

hic hir zam~n sol mı \'aca-. ~ 

ğıuı Almanyada lwrkes 
taktir ed~r 

Eğ .. r Irak, Çanakkale 
Fılistin ve Kafkas)· ad:ı 

akJn Alman kanının ancak 
damlalarla savılmas111n ., 
mukabil buralarda i)lerı 

ve yaralarıan Tiirkleri11 
bir milJondan fazla oldu
ğuruı unufacak olursak 
Tii rk cephe ,, rkada~ları
mızla birlikle yaptığımız 
m iicadelt~le ri n hatırası rıı 

karartmış oluruz, bizimle 
birlikte •1muz umnza Ga
liçada l\omanyada \'O ~1a

kedonyada çarpışan Tiirk 
kahremarılarını nıinru~llaı· 

hkla anarak şurada Vf1)'a 

burada kaza nela n miislt•rek • 
muzafferiyellerin hissPSİ 

hakkmda her hangi bir 
kimse ile cekisme\'İ red -. . . 
edt~riı, 

Bir tarafın diğer taraf_ 
tarı ne kadar fazla iş ba -

şardı~ını bizden sonra w~
lrcek nesillerin yazacagı 

tarihle aydınlatılması ge
rP-klir, Biz teker teker 
herkesın krrıdi ulusu içirı 

mücadele elliği düşiirılil

mesile daima hiitiin mev

kırulaki r•ıponın mliza. 
keresi temmuzda ve Pa -
risle toplanacak olan fi
ıaans komitesinin ve hazı 
biiro azalannın içtinıain
dan !'onra ge ı d st-ıkrt·-• 
lPrlik rnporun ihdas pro 
jesirıi l~ıruamlamağa me
mur edilmiş idi işle hu 
yf'ni ıwoj~ nılizakPrt~ nıev 
ıuu olac~a~tır, 

Uuznanwnin ikinci 
m~dtlesi~ini ithal \ıe ihra
cı nws•· l~si lt>şkil eluı•k

lt~dir, 

85 ha zira rula n 29 ha-
zı rana kadar loplanmı~ 
oları L:\li miilPhassıslar 
koruisvonu d tica rel hak ,,, 

kııııla arsıulus a l bir nıu
kavelt~ projf si lıazırl:ın
mışlır, 

Tali komite ekonomik 
komileyt~ verdiği raporcla 
bu projtmin muhtelif hii
kfrnwtlere lf~vdiirıi ve hu11 
elan sonra yerıicl~n tet
kik ini trklif t•tnıPklr.d i r, 
projP.nin hiikutt~tlerr. tev-
zii için lons•~J tarJfırıcları 

bir karar verilmesilazımdır 
l{o ·uilP ele 43 \ineli 

ıopla nlı~ında hu meselt• 

hakkında hir karar ver~
cektir, 

Ruznanwuin iicii11cii • 
maddesi de Sovyel Uus-
yaıım hir lt->~lifidir, ithahlt 
vr. ıhracal nu~flıunalarım 

tarif eden arsıulusal hir 
m11kavelenameni11 tatbi 
kine dairdir, 

cudiyetini nıiişterek gaye- ===--=--=--=,::.:~'-===== 
simle cok ta tlı la ,ıtu· alar )'e hasrelliğine kaııiiz, • 

1917 \'ılmcla Braila hırakruıştı, 
tla 6 mcı f.r~a kuınancla- llilmi pa ~:ı tarHfındarı 
na fl ilmi paşa~·a veda et· HH"İl•~ n rancl·~ vu, 0 henıerı 

tiği m za • ıHHl bu miikeıu- lıenwn hii Lii rı ctıphele rde 
mrl asker savaştan sonra tiirk vt~ :\iman askerleri 
Alman yada \Vi•·shaclP.ııtl,· turafmdarı !'a vaşıan sonra 
ıiif~kçi alayında hizuıet göriişuıek uzrr verilrn 

etmişti. bu zaman k~ndL vaitlt>I' gibi ~orısuz kaldı, 
==-~=-===-=-==--~--=--=~ 

yaprakları, ge lieleri nı nw 
nekşrleri, berıi mele başmı 
onla ran icincfon sa na uza -

• 
nacak,,, oda men~kşele-

rin dili 
B<~nide sakın ~enekş~ 

zan edtip koparma 

~laalese f bununla bir 
l i k le l ii r k n ı ii 1 l «>fi k 1 m· i ıu i ı i 
zaferlerini unulmadığınuz 
gihi hiiylik savaştaki şa

yamhayrel muvaffakiyet· 
lt>rini ı,tyıkı)· la la~lır e
dh'oruz, .. 

Kucliislt•ra Mısır gaze 
teleriııe yuzılıyor, 

Kle verman a(hnda hi r 
Yal 111 d i h i ı · k İla p çıka f'i.1-

ra k Kudiisl~ t\i yalıucli nii
fusuııü arlırnıak iciu fazla 

• 
k a r ı a lı mı k usu 1 ii n ii la l h i k 
rlme\' İ teklif rluıt~ kttıdir, 

•' 

Bu adanıı11 taraftarıu-

da11 iki ~is i Lehislarıa • 
gitmiştir, B1111Jar oradaki 
Y~tlıııılil••ri de~ lrn yola lt• Ş 

v i k t• c lı · <w k lt~ rd i r, 
E~k i z:ı nı:ı rıl :ı rda ~·ahu

dilerl t· d.-~ de fazla kudın 

alnıa vardı, Fal\al iic viiz . . 
seru~ füı c•~ isk t•J ı:ı zi ha-• 
ru:ınıl :ıı· ı lıunaı orladarı 

kalclırıııışla rclır, 

YfHİ ADAM 
'fr. rbiyeci lsıuail llakkl 

tarafından idare fHlih~n 

hu değerli 111Pcmu a uııı 
85 ittci sayısıdft cıktı. .. . 
içinde pek mühim yazı-

lar \'t' te rciinıde r vardır 
Bilhassa lsnıail llakkı mu 
« gı~ nçler içiu hiiyiik lelı
likel P.1'» vazısırıı okunın. . . 

Fi~· a ı ı on k cı r u ş tur. 

Liman Haberleri : 

Doğan Vapuru 
Tiirk bandıralı Doğan 

vapuru n .. vld dt • nıir yol--
lanııa ail köuılirii hoşalt ... 
mağa d~vam •~lnıekt,•dir. 

Yel~enci Vapuru 
Tiirk bandıralı Yelken .. 

ci vapm·u iulıis3r idaresi .. 
ıu~ ait tuzu hosHhmak · • 

la ılır, 

.Ramses Vapuru 
~lısı r ba rıdırah Hamse~ 

va p u r u l ıu h 11 t. a t a 1 n w k uı .. 
dı I'' 

Kadinko Vapuru 
Yu11an hanclıralı Ka .. 

ti i uko va pu r·u hu bu tı:ıl 
a lmaktacf ı ı· . 

Aliza Vapuru 
Alnıarı harıdfralı Al ı ıa 

vapuru 14 ton ~Ş)' a)" 

tiiccariv•~ cıkardı~ tan :-;0•
1 

. . 
ra ~600 k oyuıı kPci :ıJtı-. . 
ra k Ua~·faya gilnıi~tir, 

Esne Vapuru 
İngiliz harıdıralı Esı 11~ 

vapuru 80 ıorı t• şyn~" 
tüt~carh· ~, demir saç "r 
saire g~lirerek ho~aıtoııŞ 
2000 k~ci alılıktan sorır• 

• 
diin ha)·faya gitmiştir. 
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ilk öğıetmen okulla- J aı)onya 
rıiıa alınacak Silahlanıyor rAersin 

Piyasası talebeler 

Kiilliir B:ıkanlığı 1935 

1936 yılı icirı ilk ö~rrımeu . . . 
okullarına parasız ya ll 
t:ılt>luısi almak iiZPf't~ Ktil
tiir IJir'f'k ıörliikltı1·inP hir 
w·ıwl:re gürıclt•rnıiştir. 

•'>• ..... 

lzvestiya' dan : 

• Japou~ a'nın htış sen~· 

lik silahlanma pro~ranıı-. Pamuk ~ksfır~s 
ııın la ii la sası şu ti ttı' : 1 ant> 

Piyad•·lf~r için ları~-·~apu malı 
larla miicaclel.- all'llPri . Ko'f.at•ı parlalı1ı 

K . 
50 
48 
45 

s. 

50 

45 ·44 

D. Demir Yalları Adana Altıncı 

işletme Müfettişliğinden : 

f L A N 
AKŞEJJİR - ELOiJLU islasyonlan arastnda aşafjıda 

meukllerl, mlklart, muhammen bedel ve iş mfiddellerl ya
ztlı dürt ıwı/ıaldekl Taş ocaklarmclan BALAST ihzarı ıw~ 
palı :.ar{ usullle her biri ayrı ayrı ekslllml•yc lwrwmşdur. 

Ekslllme 5 Eyllil 9.1.i Perşembe yıimi saat ıo.:ıu dıı 
ADANA da işletme ımi{elllşll[iinde yap lacakdır . 

Kültiiı· BHkanlığı ilk Ta.' y.ın~~·e karşı lıava fart~ çi~icli 2 l 25 . Bu hususa ait şartname ve mulwvelename projesi 
Adana da işletme kaleminden ue Konya, Mersin, Feu:.fpaşa 
lslasyonlarmda Şube Şl'fliklerl11dı•11 bede/si: olarak alma
blllr. Mıwaklwt tı:minat mi/darı şarlnamr·ye ilişik listede 
yaztlıdır. Ayrı ayrı mektupla fı'yal verilmek ü:ere llcpsifle 
birden bir istekli kabul edllır . 

öcrı'Plntt'll okullarına gıı·,~ · ~ . 
ctıklt'rcle g~ıwl şartlardan 

haşka şu sıfaıları aramak
tadır • 

A) Ulusal karaklrriıım 
iviliiii nırr~lmPnlı~ı· kuru· • :-, :""I 

luııca aptaıııııış huluırnıak· 

B) Tirwl \'P. lu~tlt~ns .. I 
sn"lamlı"ı ok 111 doktoru ~ ~ 

tarafıruhut raporla hiltli-
rilnwk . 

Selait CO(!uklari,·I~ \·t~-• . .. . 
timler· okula kahulılt~ iis· 
tiin ıutulaeaklartlır . 

Türk kömürlerine 
yeni mahreçler 

Y ti rd ti UI llZ köıu tİ rJer-i, 
kalitt~ iı.ibarilP.dP. cok iyidir. . . 

Bunun icin haı·iclt•n . . 
talep lıPr giiıı fazlalaşmak 

lad ı r , 
Bu ntB) arıda y~qulan 

!ıir münakasa rwticesindt-ı 

könıiirlt·rinıiz f rı~iliz vt~ ._ 

Polon ya küııı ii rl" ri nclt' ti a
lı a iyi giiriilıliiğiiııdeu Bre
ıil)·:ı, hizden ilk parti o· 
1 a r a k 60 h i ıı IO 11 k fi u ı ii r 
al UIJŞlır, :\ \ usturya ela 
rıiimuru~ olttf'ak 200 lorı · 
luk kömiir almıştır, 

Burulan sonra arsıulu
sal parta~· ıra gündtH'eCPğİ
rııiz eş)·alar· :ıra~~ıncla ki>
ıuiirlerinıize bilhassa fütrıu 
Vt·recek tir , 

s Eyllil Ar-ıulusal Pa-.. 
11:.e yı ra tla k Hıuii rleri miı 
cleu hir sandık rıiinrnne 
olarak giilii riilt)crkti r, 

Tem iz kan fiyatı 
,~lıuurı it; i~leri haka111 

hir tauıiııı tıt'Sredt~rr.k, • 
kan aşı~ı içi 11 v~rilecek 
t•~uıiz ~art iicretleriui les
his etmiştir . 

toplan rııakirıt"li tiift>klerin \ •~rli •' 
artırılması . 

2 - Sii va ri lerth~ ateşli 

si ltllıla rı pi yacltdt•r d•~n~

Ct~si nP. cıkaruwk . 
• 

3- ·Adi ıoph.1 n ve claA 
loplanrıı a~rilt·~tirnwk vr. 
caıılarırıı hiiviilnırk. . ~ 

4 - .\ğu· lopları çoğalt 

Koza 

Fasuh·H 
Nolauı 

\t f' rci ııw~ 

lhı rca k 
• 

Kus n~ı111 . . 
Kuıu darı 
Ct•lti k • 

l 
8 

75 
50 

l l l 2 

7 ,50·8 
5,50-5,625 

7 ,50·8,50 

4 50 
7 ,f>0-8 

4 ., ... 
-O 

mak vt· )' Ptıi ionlar kP.~· 
fotnu· k . Acı ç~kırtt .. " ı-;ı 

7 
40-42 
24 . k , 1 1 1 Sa hu u A \' v·ılı k 5 Ft•rıııı il :.ı arı ( a Hl J • 

ye11i vasıtalarla lechiz et- l\.alıvr 
;,wk . N i~aclır 

97 5 
16 

6 · Na~liyat kıt'alarırıcla Ça~· 
k:ımyoıı \'t• olı)nıOhillr.rio :::;.:ı!e~er 

260 iH)O 

.15 L. 
s:ıvısnıı coğaltna:ık . . . . 

1 - )lakirıala~mış fırka
ları u sa~, ısırı ı ve silahla
rırı ı coUahıııa k . 

• t , 

s - Kim'n harbi icin . . 
yPni kıl'alar lt•şkili 

9 - .\sk•· rin atış kahili 
yeLiııi artırmak, 

Japonya dan 
Kareye tünel 

,,, k • oışe · ~r cu vah 
• 

Kala, . 
Bahar 

Arpa .\ 11aclol 

,, y~rli 

Pi rint • 
Çavdar 
Buğcl~•J A ııaclol 

Huğda.\ \'t>rli 

Li moıı Lo 1.11 

27 L.55 K 

225 
7b 

a 375 
3 125 

15 
n 
5 .. 
i) 50 

78 
.................... Yt~nıek li k ıe~ li u Y. ··? l>.-

.Jul .. r Verııriıı hir ıa

nıaıılar lıa\'al ltılakki edi-. 
ltırı hulu~ları içinde, aya 
ve yıldızlara ~P.y:•hal hi
k~)yd .. riııcforı haşka, gP.r 
ct~kl.-slirilnu•nıisi kalmadı. 
• • j 

Ut·~eri~·t>t, lıP.r giirı, fr.u · 
ııin yt•ııi bir harikası kar
şı sır tt 1 a k alı~· o r. Ş im el i d t~ 
Japoıılar, Japon ad:.tlarırı

da 11 Kore \'ar11n adasma . 
kadar bir derıiz altı tii-
llt11 i k azmağa trşehhiis 

f'divorlar. . 
Tiirıd, 150 kilomPtro· 

nıuazzaııı hir Şf~)' olacak-

tır. İnşaal on sene sürt~· 
CP-k hir milyar 500 milyon 
leyt~ mal olacak ve Ja
ponyada iş.;izliğ~~ karşı 

hiiviik hir deva lt~~kil 

Pdt•(•t>klir . 

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

Sa hun Hiriru~i 25 
)) ikiıwi '>3 w• 

~lısır cları ;{ 50 
Ci rı dara a 50 
Kara ltiilıı•r 95-HO 
İ rıc•~ Ke p~k ı 50 
Kalııı )) l 50 
lrıcir lOdara 11 
Yular Cukuro va. • 3 

" 
Amu.lol 3 

1 Yapağı beyaz 44 

1 " 
Si yalı 44 

·Tiftik 60 
SadP- yağ Urfa 65-70 
ZP.\'lin dau~si ~0-22 . 
Filitreden geçme 
zeyhn yağı 40 

_.._...9' 

Borsa Jelğraflan 
.-=AftO • ........, 

Pnalar 

Kendi viicudurıdan la
lf! kan ven~rı hir kimsP, 
ilk ıoo satiıııetro nıik:\hı 
kau icin ıo m:ırk iki11ci 
ıoo ~ıiıııetro ve kiisiiralı _!!P.r_ ti.ırlii uıasraflarıııı, iş
ıçin 5 mark iicrrt alacak... lf~rirııl~ıı alıkonulılukları 

Tiirk a huııu 

istel'liu 

929 

ö22 ·-50 

79--75 

12-06 

9--77-66 

Dolar 
hr ' içiıı ,·.-rılmesi hizırn gPlr.n 

Buıuhııt ba~ka , halis lazmirıalı lanıamP.n ala-
Un kam veren kiru~eler, caklardır . 

Frauk 

Lirel 

İsleklllerln "4.90 /\:o:lu A. Ekslllme kancınll madde/ 
malısusası mucibince ve şarlıuımede ya:ılı istenilen vesaik 
ve vezneye nakden yaltrillJ> mukabilinde alımıccık temiıwl 
makbu:u veya şarlmımeyc ilişik forımilclc banka ll'minal 
meklubt111u ve fiyat lddiflni havi :arflart ekslllme sualin· 
den bir saat evveline kadar ADANA da işletme nııVdllş
liğlrıe mal, bu: karşıltfiuıda vermeleri 11e posla ile gtmdc
rllecek tekliflerin de bu .mala km/ar lmlundurulmalm·ı ve 
eksiltme saalinde de lsleklllerln işletmede ha:ır bulwımalan . 

Kilo metre 

•3j0-:Jf>9 
:Jo7 - 31 fı 
421-(lf)() 

58-0()(} 

Mevkii 

Sarayönü 
ilacı kırı 

Ceyhan 
Eloğlu-Narlı 

Bt•lıer mt•lre Teslim 
Bu/asi mulıammen Müddell 
mlkdarı 

9500 
5000 
.1S()o 
4 fJ(J{) 

bedeli 
l!O K. 
l lıO 
120 
120 

8 Ay 
5 .. 
.~ ,, 
4 •• 

17-22-27-:i 

Mersin 
B i l i T 
Şarbaylığından ; 

Ştdıir yörrsi nıle ve~ içindeki genel arkların t•~ruiz
lt•Ui ri l mesi acık eksiltmeye khnnlnıuştur . • 

Bu temizlmuneni n kt·şif değeri ( 49 8 ) lira ( 2 5 ) 
lı.uruştur . 

lsteklilt1 riu ,·iiztlt• 7 hucuk rıi~lwtirıcle surt•siz lu-. . ' 
tak ile lislerwe giiıı\i olan 24 8 -935 Cunrnrle!'ii gii-
uii saat on birde Rdedip~ tlairPsiıuh~ toplan:ıca k ko · 
mİS)'Orta baş urnıaları hilit olunur. 1 O -14 -1 e-22 

i l l N 

Alay Satm Alma Kamisyonu Reisliginden 
l --Komutanlıkca palıah gfiriilt>ra alct)'ln lıir seıuılık 

sığrr eli ~·t•rtitien kapalı zıırf usulilı~ eksillnu~ye 
konuldu. 

2--Eksihme 2-e~· liil- l ~;$5 pazarlt>si saat 11 ,-fedir . 
zarflar saat ona kadar alııtır. saat ondan sonr~• 
ıa r·f almmaz. 

3-Mu vakk al tenıirıal heş y iiı y•~lmi~ St'kiz liradır. '1t1-
lıauımen fiat on dürt kuruştur. 

4 lslt!kliler,le l\auuni ikauıPlği•lt vt·sikası h•ıluua • 
ca ~ tır. 

5 -şartnameler mersindt~ 
ği edinmek isle)' erıler 

1 i rlt! r. 

Kı~lacladır. daha fazla lıil-• 
şa rlna melertlerı öğrerıehi-

6 -lstt•klil~r muay)1f'n zama1111ıcla Kışlacla s~lırt al
ma kom si vonu nda hulu 11111ahdırla r; 

., 16-20---22-24 

T. C. Kültür Bakanlığı Mersin Akıam 

T ıcim turu -ficaret Mektebi - OimtirlQOnden: 
... 

Okulumuz 20-8-935 tarihiıultrn itibaren tal he 
yazısına başladığı ilgililere hiltlirilir. 2 5 



SAYFA: 4 YENi MERSiN 22 A0USTOS ı 935 PEHŞF.\IRE 

llllaı~BIEl~[$]1JISIGIG Nö~etçi Eczane 
- ...... .-:. ... ... -. le 

i T i M AD 1 M i L L i 1 SaAlık Ecı:ııır.sitlir . 
Türk Siğorta Anonim Şirketi @e • =====~· 

Bu Akşam 

ttl Şirketin Bankası : Sümer Baııkdır le 
al _Yanğin ve Nakliyat siğortalarınızı g 
aıtimadı milli şirketine yaptırınız. f3I 

SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civann~a~u E ~lersiıı vı: llavııli .\cı~ıılt•lıjii le 
~ .. V f ~ ller ıu~\ i Ecza,·i 
~ Omer as i rif.i · 

1 
m-~ lıhhıy•~, Yedi ve Av-

Giimri'lk eaddrsi No. 15 ~ rupa miistah1.rrat1 bu· 
39-60 • luııur .. 

111•~-~-~~--~·~·=====i• 
rE3 BÜ~ükTuyy;re :3., 

~ 
~ 

~, . Piyanğosu 
\1 Pek çok kişilerin yüzünü 
ffi güldürmüştür . 

m On Dokuzuncu Tertip Beşinci Keşide 
il Eylül 935 ·tarihindedir. ~ 
Büyük ikramiye ~ 

35,000 Liradır . 

Le::::::a":!af:,~o,~=~=:'===· ::E3J 

Yurtdaş 

Onpara harcarken 

ile kimin cebine git· 

tiğini düşün: 
~1illi i~li~al v~· 

tasarruf cP.uıiyeıi ., 

••o••:·••••••••• • • • •!• 

: Yeni Mersin Basımevi : . ·:· 
• mücellit hanesi • 
• v k' . l • • ..,,s ııuış, parça an- •!• 
ı mış, fersude kitapla- : 
• ruıızı iı;:e yaramaz de-• . "' . .. .. ~~,~~ 

BAYSAL 
•:• _, .•• atma_,· ımı. birgiin • 

-<, -~-~- fi~ • . ! size lazım olur. Kitap- .. ~. 
~ ~ 

' • lar1111ıı, clefl~rltwiııh:i, : GEYiMEVi 
Sayın ~lersin halkından gfirdiiğti rağbet 

3 
ve teveccühe medyunu şiik rarnhr . 

Bı.. defa istanbuldan getirdiği kalfalarla atelyesini , 
geniıletmiş olduğundan dikiş ücretlerini "Yalnız A- t'iıi 
ğustos,, sonuna kadar yütde yirmi indirmek suretile 1 
şllkrnn borcunu ödemeye çalışncakdır . \ ~ 

lüks geyinmek isteğinde hıılunanların bu fırsattan isti· İ ·, ~ 
fade eylemek üzre Tiirk Hava kurumu binasındaki BAYSAL 1:--
0EViMEViNE teşrifleri • 7-7 -

~~~~~ ~w-~~---~/j 
~~~ ~~ı.~ "':1~ 

Remington Yazı MaKineıeri 

~ 
Gramofon tJe plaklarda büyük ffi 

tenzilat ve her nevi kol, cep saatları. Hl 
Satışyeri Vilyam H.Rıkards· Mersin 

• .. 11· ı . .. + ruuce ıl aa11emı1.e ~on-•!• 
• 1 . . • 
• ( el'llllZ. • 

: Her uevi kila p Vt~ : 

• dt~ft .. rler şık, zarif ıne• • • • lİn v~ ~ulla111şlı ola- • 
• ı · ı . • o ral\ eıl emr. • • • • • •••••••••••••• 
YENİ MERSİN 

- - --
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Allı aylık 600 tooo 

Üç aylık 300 500 

Bir a}•lık too yoktur 

Günü geçmiş sayılar 2 O K. 

-------------------

Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti

yorsan Hava kurumu 
na üye ol. 

• 
Tl:J O. KiYE. 

llRAAT 
BANKASı 

Kışlık peynirleriniz i(;inhit; düş[ııııneyiniz 
fennin son ttrakl<iyatı ih:erinc yağlı, temiz peyııi ıler hazırlanmış t ır 

mersin Souk llava Deposuna 
müracaat ediniz • 

17 Kilo safi hazırlanmış ve tuzlanmış. halis 

Edirne peyuiri tanekesı ile beraber 4.5 liradır . 
Alındıktan sonra mubafaıasıdu Souk Hava 

deposunda temin edilir • 
Evlerinizde uğraşmayınız ve yor~unluk çekme~· iniz • 

Kaşar Peynirleri 
Yağlı Balkan peynırleri ayarında Ş meraklı ka· 

şar peynirlerimiz piyasaya çıkarılm&şdır . 

Balya ile almak isteyenler depomuza mürucaat 

etmelidirler . 
Her halde çok fayda göreceklerdir . 

Mersin - Souk heva deposu sahibi Selim Şemsi 

48-50 
--------------------~----------------_,.... Yeni Mersin Basımevi - Mersin 


