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Atletizim Musabakalarında idmancllarımız birinci 
Bakanlar kurulu Atatürkün 
başkanhğında toplandı 

Başbakanımız gördüklerini V\~ yapılması 
gerekun işleri anlattı 

lstanbul 22 A.A - Başba
kan İsmet inöın.i doğu ve kara 
denizde yaptığı tetkikleri gör
dlikle.ıini derluıl yapılmnsı la
zım gelen işleri Cumur Baş 

kanına nrz etmiştir' Tedbirleri 
hakkında Atatüakün yüksek 
tasviblerini aldıktan sonra ba
kanları İstarıbula çağırmıştır. 

Dün ( evvelki gün ) 21 A
ğustos çarşamba glinü FJorya 
deniz evinde Atalürkün huzu
runda toplanan bakanlara baş 

bakan gördiiklerini ve yapılma 
sı gereken işleri anlatmıştır · 

Devlet idaresinin her nok
tasını alfıkndar eden işlerden 

Bakanlar snlfihiyeliııin yapma
ya kfifi olanlarının derhal tat
hi ki, ynpılınusı kanun ile ve 
bntç.e ile alakadar olanların 

şirrnliderı hazırlanarak kamuta
yın ilk toplnntısında kanunlaş
tırılması rnuv:.ıfık görüldii. Ata 
türk başbakı ve bakanı akşam 
yemeğine alıkoymuştur. 

ingiliz kabinesı 
--- -- -

italya-Habeşmeselesiı1i g·öri1ştii 

Mederning bost, Süveyş kanalının kapatıl
masını istiyor 

Londra 22~ A A ingiliz 
kabinesı bugün toplanmıştır . 
Londradnn bi idi rildiğine göre 
kabine erkanı hükOmet ve 
parlemento partileri arasında 
Cenevrede azimkfir bir hattı 
hareket takip hususunda tam 
bir anlaşma vukuu gibi görün· 
mektedir. Yalnız baz1 kabine 
erkünı ekonomik tedbirlerin 
harp demek oJacağı mutalaa
sındadır. 

Royter ajansı dün akşam 
toplanan kabine dış işleri lrn
mitesinin kabineye ingiliz hli
kOmelinin uluslar sosyetesi 
Paketinden çıkan yükümlerine 
kufi surette ya aleni kalmasını 
tavsiye ettiğini bildirmekte ve 
bu ko.rnrııı son çare olarak 
eğer uluslar sosyetesi hızmiıı 
eylediğini işaret eylemektedir. 
'J'aynıs ve Devil Herald gazete 
leri uluslar sosyetesinin İtalya 
Habeş işinde zecri tedbirler · 

ltabeŞ Ordusu sa-
vaştan zaferle 

çıkacak 

li4beş imperatoru böyle söylüyor 

Adis Abaqa 22 A.A - Ha.· 
bes imperatoru Deyli telgraf 
8Ylarına barış yolundaki gay
retler boşn çıktığı takdirde Ha 
beş ordusunun savaştan zaferle 

CCıkacağırıı söylemiştir. •beli tarık takviye 
ediliyor 

Ankara 22 A.A - Cebeli 
tarıktan bildiaildiğine göre 
boğazın kü1..el kıyısı İspanyol 
~ll.\1vetleri tarafından takviye 
edılrnektedi r. 

tatbik etmesini Morintg postda 
İtalynnın durumunu İngiltere
ye karşı meydan okuma mahi
yetinde telekki ederek Silveyş 
kanalının kapanmasını istemek 
tedirler. Mahalefet liderlerin
den lansbury hiikuınet uluslar 
sosyetesi niztımnamesini tatbi
ke karar verecek olursa parti
sinin biitUn knvvetile yardımda 
bulunacağını söylemiştir. 

Diğer ayrışık çevreleride 
başka hiç bir siyasa gilniln 
kabil olmadığı hususunda mu
tabık bulundukhrı bildirilmek 
tedi r. Diğer taraftan verilen 
bir habere göre İngiliz Bankası 
İtalyada normal ikrazlara artık 
devam elmemek kararını ver
mişlerdir. 

İtalyanm Ilabeşistandu deb 
ro kasnbnsıııdaki konsolosu 
bir av partisi esnasında yara· 
lanmıştır. 

Aksarayda kara saz ba 
taklığı kuruduluyor 

A ksnray 22 A.A Aksa-
raydn kara saz hatnklığının 

sıtmo. mücadelesi tarafından 

kurutulmasına devam edilmek 
tedir. Kurutulacak kısım altmış 
biıı dönüm tnhmin edilmekte
dir. 

An1iral Kondriyotis 
öldü 

Atina 22 A.A - Eski yu
nan Cumur başkanı Amiral 

Kondri yotis ölmüştür. 

Eski Afgan krah 

ı EınanuJlah Efganistana 
hücuın ınu edecek 
Londra A.A - Pelit Po.risi 

' en gazetesine göre, Rus-Efgan 
sınırı yakınında bulunduğu söy 
Jenilen eski kral Emanullah 
sınır üzerindeki Efgan karakol 
larma hücum etmek için hazır· 
lık yapnmktndır. Eski krnlm 
hararetli bir taraftarı olup 
EnıarıulJah yeniden ıahta. geç
ligi takdirde önemli bir mevkie 
atanacak oJnıı fikir - Lenamın 
bu hareketin ele başısı olduğu 
scylenmekte<lir. Jlarb etmek 
ü1.ere kabileleri bir araya top
hyan Lenam, kendilerine zen
gin ganimetler' vadetmektedir. 

Mnmafi, Emanullahııı Rus
Efgan sınırı üzerinde bulundu
ğunu teyit edecek hiç bir delil 
yoktur. 

Venizelosun yeni 
bir teklifi 

Atina 20 - Venizelos ge
noym, butUn partilerin iştirak 
edecekleri muvakkat bir kabi· 
nenin nezareti altında yapılma
sını teklif etmiştir. 

Kondilis, böyle bir teklifin 
münakaşa edilmiyecek kadar 
gülünç olduğnnu bildirmiştir. 

ilbaydan iç ele selam 
·~------------~~----~~-------

Mersini dnha gitme- Rekne~~in Sözer Diyorki : 
den sevdim- Çok çabuk geleceğim. lçele çokselam 

« - Ben diyor. İdare ma
kinesinin işlemesinde vebütün 
memleket işlerinde gazetenin 
üstiin bir kuvvet olduğuna ka
ni im. Bunun için İstanbulda 
gn1.etrcilerle çok çabuk ve çok 
iyi anlaştık. » 

Gazeteci arkadaşlar sordular: 
- - İlbayınızJa tnıııştınızmı? 

- Bugün ziyaretlerine gide-
ceğim ama hangi saatta bulu
nurlar n~abn?. dedim. 

Tanınmış repörtajcı söze 
karıştı. İçini çekerek dert yaııı 
yormuş gibi : 

- Eğer her kapısını çaldığını 
1.nt beni Rilkneddin gibi kar
şılasa ve gene Rükneddin gibi 
nrud1ğım yerde bulsam İstan
hulda çıkan gazetelerin hepsi
nede yazı yetiştiririm. 

« Rabfıli » haşmetli yaldız 

altında kof bir bünyenin sicu
liydi. Şu duvarlar dillensede 
söylese idare ve siyasa diye 
kaç maskaralığa gülmüştür . 
Bir zamanlar semtinden geç
mek bir erdem sayılan bu koca , 
ytıpmın geniş odalarından biri· 

ne bir halk kalabalığı arasıııda 
c.lnlarken «babalinin teha anla.
mile bizim halk mefhumumuz 
arasmdnki bas döndUrilcü bos· . . 
luğu bütün inceliklerile bir 
daha gördilın. 

İç elin yeni ilbayı İstanbul 
İlbay muavini Rükneddin sö
zerle görüşüyoruz. Beni gurbet 
de buluşan kam sıcak bir hem
şeri gi hi kn rşıladı. 

- Mersini daha gitmeden 
sevdim. Şarbny kültür direktö
rll daha bazı arkadaşlnrln bu
rada tanışhk. 

Şimdi "yeni mersinle,, kouıış
mıyorum. Sen bana orada sorar
sın sorğu burada benim hakkım 
diyor. 

Pıtknt ne ilbayın sorma~ına ve 
nede benim karşılık vermeme va
kit knlmıyorki. Kapı bir dilek ka
nalı sanki. Yığın yığın evrak akı· 
yor. Kendi ifadeleriyle ttrdı arkası 
kesilmiyen bir dere .. 

Bir aralık Mersinlilerin kendi
lerini beklediğini söyledim. 

barışa varmıyan yanliş yol 

- Bende çok çabuk gelmek 
istiyorum. Malumyn tez yapılmnsı 
gereken bir çok işler var. NOfus 
sayımı yaklaştı. Jstiyorumki~ bu 
önemli işin hazırlık günlerinde 
Mersinde hulunnyım. Fakat bura
daki yerime henüz bir arkadaş 

ntanmadi. Emrimi alır almaz An
kuraya gideceğim. Bakanlıkhırla 

temas ederek gnn bitirmeden ge· 
lf•ceğim dediler. 

"flı:- Daily Mail ,, den 

Günler akıp gidiyor hallm
ki dünya, Habeşistan ihtilAfı-

11111 halline yarayacak barışsal 
bir uzlaşmaya geçen zamanda 
nisbetle yaklaşamamış bulunu
yor. Her iki taraf nğlebi ihti
mal savaş hazırlığı yapmakla 
meşgul; uluslar sosyetesinin 
işe karışması ise, İtnlyanın her 
hangi bir uyuşmayı kabul et
mesini imkansız kılmıştır. 

Her temiz düşünen insan, 
Britaııya hükt1metinin en hn
liso.ne isteğinin barışı idame 
etmek olduğunu bilir. Bu böyle 
olmakla beraber, Britanya hil
kQraetinin barışı kollamak hu
susunda takibettiği yöndem 
(usul) maalesef yanlıştır. Bu 
usul, uzak şarktn japonya ile 
Çin arasındaki buhran miina
sebetiyle tf-criibe edilmiş oldu
ğu gibi şimdi de orta Şarkta 
İtalya ile Habeşistan arasında 
ki çarpışmaya tatbik olunmuş 
bulunuyorki bu iki defanın her 
birisinde de fenalıktan l>aşka 
bir neticı' vermediği muhak· 
kaktır. 

japonya için, tecim bakı· 
mından Mançuriyanın açılması 
keyfiyeti, hayatı bir ehemmi
yeti haiz, yani bir ulusal hayat 
memnn meselesiydi. Zira bu 

açılış, ahalisinin gıdasını temin 
etmek üzere yayılabilmesini 

temin edecek yegane kısımdır. 
Halbuki Britanyn hiikOmeti 
bu hakikatı tanımadı. Keza 
japonya'n ın Mançu riyada barış 
ve düzen (ni1.am) tesis etmesi· 
nin önemini ( ehemmiyetini ) 
kavrumadıki, buda ancak Man 
çuriya'yı Çinin sui idaresinden 
kurtarmakla kabildi' Bu suret
le Britanya hükumeti büyük 
Britanya'nm uzak Şarkta Lyl· 
ton komisyonunun icraatına 

ka rışmasina milsaade etti ki 
huda çinin vaziyetini ink~r 

götürmez bir şekilde sertleştir 
mek ve Çini Büyük Britanyn 
dan yardım göreceği hususun
da ümide kaptırmo.ktan geri 
knlınadı. 

Bu vaziyetten doğrudan 

doğruy~ husule gelon netice, 
japonyanın hemen cezri askeri 
tedbirlere baş vurması ve Lyt
ton Komisyonunun raporunun 
da sepete atılması olmuştur . 
İşte bu suretle hemde dünya
nın en iyi niyetlerini besleme
mize rağmen, sırf takip ettiği
miz usuller yüzünden hem eski 
dostumuz japonyayı kendimiz 
den yüz çevirttirdik hemde 
Çinin başını felakete soktuk. 

Halbuki bugün orta Asya 

Sayın ilbayımızın yanında bir 
saaltan fazla kalmıştım. izin iste
dim. Beni kapıya kadar uğurlnmak 
lutrunda bulundular ayrılırywn : 

- tç ele çok selam. Oradn bol 
bol gnroşnr ve el birliğiyle çalışı· 
rız dedjler. 

acununu sarsan buhran bnkı

mmdan bize diişen şey, - iki 
haftn evvel Sir Samneı Honre' 
in sarahaten söylediği gibi -
coğrafi şeraitin zarureti ve 
behemehal yayılma iztırarı 

karşısında bulunan japonyanın 
Habeşistan sahasında haklarını 

tanıtmaya mecbur olduğuı'u 

derhal teslim etmekti. 

Habeşistan teşci ediliyor . 

Bunu böy1e yapacak yerde, 
hi\kOmetimiz Habeşistan impe· 
ratorunn adeta teşci etmeye 
yaklaşır gibi oldu. Halbuki hü
kumetin bu işe karışması, an
cak Habeş imperatorunu. İtalya 
ya karşı durmanın faydasız 
olup ve en münasip hareketin • 
İtalya ile derhal barış yapmak 
olduğu hususunda ikaz etmek 
şartiyle yerinde olacaktır. 

Sonu ikincide 



SAYFA: 2 

Orta T e~risat ka~rolann~a 
Değişiklik yapılacak 

Istanbnl : « T.AN » -

Kültür bakanhğı erk~n 
ve direktörliiklerile orta 
tedrisat kadrosunda ger.iş 

bir değişiklik yapılacağı 
haber verilmektedir. 

Duyduğumuza göre 
bakaulıkta bunun icin bir • 

lisle önümüzdeld ders 
yıhndan evvel hazırlanacak 

ve tatbik satıasrna kona 
Haktır. Bu a~ada kühiir 
direktörleri arasında da 
~saslı değişmeler olacak. 
tar. lstanbul kiiltür direk 
törliiğüııe de Salih Zeki 
getirilecektir. 

Salih Zeki haremdeki 
derecesini göz önii1ade 
tutarak her ne k:uJar lıu 

vazifüyi kabul etmemiş 
isede, bakanlık 'lstanbul 
direktörlüğiine çok önem 
verdiğinden sabık miis
teşarua bu vazifeyi kabul 
etmesini israrla istemiştir 

Kültiir direktörliiğü. 

nün haremdeki maaş far· 
kının Salih Zekinin ha
remdeki derec~sile tezat 
teşkil etmemesi için ge
nel müfettişin de bu va
zifeye vekalelen g~tiril

nıesi kuvvetle muhtemel
dir, Bu taktir de Salih 
Zeki şimdi aldığı maaşla 
küllür direklörliiğiine ve-
kAleten tayin edilmiş ola
caktır. 

Tür~iye · ltaf ya 
K:lering ve Ticaret 

Anlaşması 
Ankara, 21 - Türk 

ofi e gelen haberlere gö
re, dün Alinaya gelen 
Faik Kurdoğlu ve mai-
yeti Yunanistanla ticaret 
mukavelesi için konuşma
lara başlanmıştır. 

Türkiye - ilfılya ticaret 
ve klering anla~malarmın 
meriyeL müddetleri 20 
birinci teşrinde biteceğin-
den remdidi için yakında 

müzakereler başhyaçaktır. 
Her iki anlaşmanın 

tatbiki esnasında yakın

dan alakadar olmuş te
cimunlerimizio ne gibi 
gücliiklere karşılaştıkları
nı yapılacak anlaşmalar-

cda ne gibi değişikliklerin 

yapılması lazım geldiği 
Ekonomi.Lakanhğrnca leci
menlerimizden sorulmuştur 
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Barışa Varmayan Yanlış Yol Peşte Kongresine çağırddık 
« The Daily Mail » den 

Birinci sayfadan artan 1 

halya plAularında sa
hil kaldığı lal\tird~, mu
ka velenamerıira müeyyide 
leriuin mutlaka italyaya 
kar~ı kuvveden fiıle çı

karılması icap fllliği zım-

mmtla yürütülen avam 
ka ıuarasmda ki yersiz söy 
levlerin neticesinde işte 

savaş italya ile flalwşis. 

tan arasrnda bu giin ar
tık ön~ne geçilmez bir 
halde gelmiştir. Bu suret
le Brilanya taliktimeli en 
iyi nelicelerle harekel el ~ 

miş olmasma rağmen ba
rışsal bir hal Larzını ta
mamen muhal kılmış o
luyor 

Bizim muvaffak iyeti
mizin sebebi Uluslar bir
liğine karışmış olmamız
dan ileri gelmektedir. 

Zira nasıl İtalya 191 1 
de Trablusu işğal ~uiği 

zaman biz geride durduk 
ise, hu gfınde bizi ancak 
cok uzaktan alakadar e-• 
den bir ihtilartan yine 
uzak kalabildik. bu gibi 
meselelerde miitlahale 
etnrnk hataların ~n vahi
midir. 

Bu kabil bir müdahale 
işte meselA Japonya ve 
İtalya gibi miithiş surette 
silahlanmış bulunan ulus-

ları tahrik edip onları 

hiç bir uzlaşmaya ~eya 

şarta riayet etmeye yanaş
nıak tan uzaklaştırıyor. 

keza bu ~abil bir müda-
hale uluslarm mevzubalıis 
memlekflte karşı ancak 
suiniyetlerini kötülüyor. 

Böyle bir miidalrnle, 
faydalı olamak yPrde, bil
akis Çin ve llabeşislan 

gil>i ıayif devletlere zarar 
veriyor, zira bu müdaha
lede bulunulmasaydı ve 
bizim hakiki veya mu
hayyt'l deste~imizi arka
laranda lıissetmeselerdi, 

bu iki devlet şüphesiz ki 
lıasımlarıyla çabucak uz
laşmak icabma uyacak
lardı. 

lliilasa barışı idame 
euirmenin en doğru yolu 
bulmak hüktimeLimizce 
ancak kendi işile uğraşıp 

cok tedbirli davranmakla 
• 
miimkiimliir. Zira, tığer 

memlt~ket hiiktimetin şim
diki ihtilafta, ingiltereyi 
nihayet bir savaşa siiriik
liyecek mahiyette olan 
faal bir rol oynadığı zeha
bına düşecek olursa bu 
hal, hiiktimeti derhal ye
rinden oynatacak kadar 
memleket dahilinde genf'I 
bir· iti raı ve hiddet ga le
ya nına mecra açar. 

Habeşistana silah Veriliyor 
il Giornali d' italia <(Roman~> dan 

Bazı lngıliz gazetelflri 1 si olarak son zamanlarda 
yazdıkları yazılarla lla- halyau asığlarma karşı 
lwşistana Lollukla silah J aldığı _durum halya Ha
gönderilmesiııi, hflkt)mete beşisLan ile ilKilerinin ra 
tavsiye etmektedirler. dikal bir şekilde ~otar

Bu hususta neşri)·at 

yapan Nev Chronicle ve 
~lanchester. Guardian ga -
ıeteleri uluslar sosyetesi
ne ve genel baraşa taraf
tarlıkla tanınmışlardır. 

Bu moralist adamların 
lop fabrikatörlerile bir şe 
kilde birleşik olduklarrn
dan bahse lüzum gör
miiyoruz. Yalnız bir kaç 

noktayı tesbit elmeği lii. 

zumlu giiriiyoruz : Ha 
b"eşist<ln zalen silahlan . 
mıştır. Habeşistanın silah
lanrrnş olasmm bir netice 

masını i~temiş ve islemek 
tedir. 

Tüze avnı zamanda . 
tarafsızlık da demektir. 

Eğer halya büyük har
bin ilk yılında tfirafsızlık 

kalrnanuş olsaydı lugihere 
zaferini daha bir kaç yüz 
bin ölü ve ulusal kaynak 
larınm daha kJltii sarsıl--
ıuasile öderuniş olacaktı. 

sonra İngiliz :imp~ralör
liiğiiniin başka bir çok 
hadiseleri karşısında bu 
liize adına İngiliz diişman 
larrna silah vermek ten 
kaçınmamış olsaydı, f ngil-

Ankara, - Macar. hii
k t)me li. EyliiHin onurnJa 
Pflştede 100 hiikiunetin 
iştirakile açılacak kogrr
ve lıiikti melimizı de ca-
~ . 
ğırdı. 

Kongrede bilhassa Lon 
dra - lslanbul turist yolu 
turistlere gösterilecek 
arsıulusal kolayhk lar ve 
giimriik formal ileleriniu 
sadelPŞtirilmesi gibi me· 
selrler iizerinde calısıla-• • 
caklır. 

Kongreye hükumetimiz 
namına glimriik v~ inhi-

sarlar· bakanlığı genel di
rektör' vekili ~lahmud ve 
Bayındırlık bak~ nltğı şoşe 

ve köprüler dairesi reisi 
Salim iştirak edeceklerdir 
Ekonomi bakanlığı da 
kongreye bir murahhas 
yollayacaktır, kongre dört 
gii n sii rtıcek tir. 

Atletizm Müsabakaları 
• Diin şehir stadyonıun

da Cukurova mmlaksı al-• 
letizm birincilikl~ri yapıl-
dı. Mersinliler rulist~sua 

diğ~r kulüplerimiz hazır
lık yapmamışlardı. 

Bazı düzen~izlik ler icin • 
de yapılan birincilikler 
sonunda ~1ersin idman 
Yurdu 40 puvanla birin
ci Adana idmnn yurdu 3o 
puvanla ikinci Seyhan{ S
por ı 9 puvanla •içiincü 

ve Toros 9 puvaula .+iincii 
oldular. Allamalar ve 
kosular hak knulakı tafsi-• 
lalı yarinki nuslıamııcla 

bildi recflğiı. 
Yeni ftlersin 

terenin savaşı daha güç 
olurdu. 

lngilizler şunu unutma 
malıdırki, acunun ucu A

disabaha da dPAildir. ve 
tarihle halya - Halwş 
anlaşmazlığında kap9rımı

vor. 
"' llE>ride daha IJir cok • 
miihim hat.lisfller zuhur 
edecektir ki halya bu ha
diseler ~arşısında laka~· t 

bir seyirci gibi kalır ve 
hallı hareketini bu giin 
kendi yilksek menfaatleri 
mevzubahis olduğu za ... 
marula huşkalarmın ıakrn

dıkları vaziyete göre tayin 
ve teshil ~ıleı·. 

Açık teşe~kür 
Hastahğmu kat'i şekilde 

teşhis tedavisilıusunda gös
terdiği isabet ·ve mu vaf
fak iyellen dolayı d::>ktor 
Bay ~luharreme açık tt•
şekkürde t.ulunmayı~ken

dim için borç sayarım. 

Mersin Ziraat Bankası 
~I u ha si pi erinden 

ZEKi 

Liman Haberleri : 

Doğan Vapuru 
Tiirk handırah Doğan 

vapuru ı\evlP-t demir yol
ların<l etil kHmiirii lwşalt

maktadır. 

Yelkenci Vapuru 

Tiirk bandıralı Yelken
ci vapuru inhisara ait 
getirmiş olduğu tuzun 
boşalmasına devam et
mektPdir. 

Tavil Zad3 vapuru 
§Türk ba1Hl1rah Tavil 

zadt~ vapuru Sumerbanka 
ait l 825 ton kömiiriinii 
boşahmağa dr.vam etmek 
tedir. 

Ramses Vapuru 
§ ~lısır handıralı Ham 

ses vapuru İtalya için hu 
buhat alıp bu ~ece payasa 
harekt>Ll~ oradanda hu
bubat alacaktır. 

Kadinko Vapuru 
§ Yunan ba ntlıralı ka

lingo vapuru ilalya için 
hu bu hat alma kladır. 

Zaferan Vapuru 
§ İngiliz bandıralı Za

feran vapuru lm sa~ah 
limanımıza gf'lmiş 40 ton 
tecimen t•şyası boşaltdık

lan sonra ı 650 haş ko
yora kPci aldıktan ~onr:ı . " 
saat 15 ~O da hareket et· 
miştir. 

TOPRAKLARIMIZA ATEŞ 

VE ZEHİR SAÇACAK UÇAK

LARI KISKIVRAK BAÖLIY .A.
BİLMEK İÇİN EN AZ 500 
UÇAGIMIZ OLMALIDIR. 
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Yunanistan~a Pamuk 
Türkofis raporundan : 

Le\·adya mahsulü: a,·ık . . 
lanruıŞ ve dtınk halinde 
okk:ısı 57 drahmi . 

Levad)'a ma hsulli: re V

kalach~ kalile okkası 57,50 

drahıui . 
~1ahim olduğu veçhile 

Yuııan Jıiiktlrueli pamuk 
istihsalalıru artırmak icin • 
Pldt·n gelen gayreti sar, 
fetnu~k leılir. Hu sene 536 

bin dHniim pamuk flkil -
miştir. Burıiın 112,010 şi 

sulak ve 363,990 dfmiimü 
kurak ara1.idedir • 

IJaziraucla diişen yağ 

ıuurlar ~urak olan hava
liye cok yaruuu~tır. Mez-. . ~ 

ruat hali hazır vazi vele . 
nazarau iyidir . 

Yalnız veı·ya ta rafla -
ı·uuta ağacın lf'miıl~nın~

sine matlup der~cede dık
kat edilmediğinden bu ci
var nrnlısulii Plverişli de
ğildir . l;nrnmi~· el itiharilt~ 
rtmçber pamuk enslitiisii
rıiin tavSİ)1 elr.ri tlalıilinde 

iş görmek Le ve en yeni 
usulleri lathik etmektedir. 

Yunan pamuk erıstiHi
sii pumuğtırt ıshllu ciıısi 
İciu srcme 530 bin okka • • 
Pamuk tohumu dağıtnıış 

Ve kendi furunlarında 475 

bin okka Lohum dezeııfok
te etmiştir . 

llavalar iyi gittiğinden 
Şiköyeti mucip bir hal 
Hıevcul dtlğilclir • 

Ağaçlar normal büyii
ruekte ve cicekleri el ve-

• • 
rişlı bir şekilde açılmak-
l:idır. Burulan maada bu 
•nahsulii korkutacak has· 
l~lıkla miişahede edilme
nıiştir . 

Evrensel Edebiyat 
Enstitüsü 

.................. -
Pravdadan : 

SOV)' t>llt1 r Birliği flalk 
l\tihlirii komisrrli~i llos
k&va'da Evremwl Lir ed~
lıiyat eıı Lİlii ıii kurmağa 
karar· vermiştir. Bu ens
lİlii ~lak . irugorki naruına 
ktırulacaktır . 
J Bina projesi arşitekl 
ehaııski tarafından yapıl -

1•ııştır. llu bina yirnıi hek
lur :ır ·a lisıürıde soo,ooo 
10~tro nıurab~rnlık hir ,·er 
hıt Hca k tir . • 

Volga · Moskova Mersin 
kaııalı • 

Pravd.z~~·- P ıyasası 
K.G. K. s. Türkiyenin lzmir şeh .. 

rintle kurulacak l'ana .. \·ır- Pamuk ~kspr~~ 48 
da Volga - ~loskova ka - iane 
nalının hir projesi teşhir Kapu malı 
olunacaktır. Volgayı ~los- Kozacı parlal{ı 
kova nelırirrn hağh)·acak iane çiğitli 
olan bu kanal, panama- \'erli , 
nıatlan sonra diiın·auın en u ' .. noza 
biiviik sn volu olacaktır· S · .. usam 

Yalnız kanaldan cıka . · 
• Fasulya 

rılacak kum ve taşın hacmi 
Nohut 

140 milyon mef.re mika· u . l · .ııercım~" 
bıııdan faılaclır. Bu kanal 0 k 

uurça · 
içiıı (3, 100,000) metre mi-

Kuş yemi 
kahı dt1 mir beton kulla-

- Kuru darı 
nılacaktır 1 Auustosla 69 Ç 1 'k " e lı · 

45 
44 
42 

2 
l 
8 

1 1 

75 
50 

7 50 
5-37 ,5 
7 50 

4 50 
7 f>O 

4 25 
6 75 

milyon metre mikabı lop- A ._. 
1. • • a.. . et eeıdl'ti•·k ıça 

ra 1\ ısı uı tmış ve soo,ooo ~ 1 • A 
1 

k 
39 

• .:Ja tun yva ı · 
nwtre mikah l>t~lon kul rr l 

ı' a ı v~ 
laııılı.uş olacaktır • 

il 
.. A Nişadır 

er gun vasatı 300,000 

nıikah nwtrdik toprak Çay 
Keame Şeker 

kazılacak ve 5 ~ 7 bin mi- sandıkta 

24 

97-5 
16 

260-300 

. 1 f> L. 

kah metre beton yapıla- Toz şeker çuvalı 27 L.55 K 

caktır. Kurulacak hına vP. Kalay 
~·apıların sayısı 210 dir. Bahar 
Ve onlardan şimdi 10 i Arpa Anatlol 
taunun olmuştur. ~1osko ,, yerli 
va - Volga kanala gt~lecek Pirinç 
yılan ilk h1~ri1ı1inde biiyiik i Ça~dar 
türenle açılacaktır . J Bu~d~y ·~na~lol 

Bo kanal bittikten son- I Bugtlay \ ~rlı 
ra ~lo. kovamn şehirde kul 1 Limon Lozu 

225 
75 

3 375 
3 125 

14 50. 
3 
5 
a 50 
78 

la111lan su miktarım üç jYemeklik zeylin Y. 32-38 

misli artırmak kabil ola- Sabun Birinci 

cak, ~loskova nehrinin se - » ikind 

viyesi iiç metre yiiksele- ~hsır darı 
cek. bıımlan dolayı ~Jos- j Cin darı 
kova etrafnıda ki Bular ve l Kara bii h~r 
gi>llt~r biiyiiyecek, sayfiye 

1 
fnct~ Kepek 

3 
3 

25 
23 

50 

95-90 
l 
1 

50 
50 yerleri çoğalacak, şehrin I Kahn » 

ve lıavasuıın temizliği ar-
1 
incir lOdan l l 

tacaktır: Bu kanalm inşa- 1 \,.ulaf Çukurova. 3 
srnda her giin 1200 kam-

1 
,, Arıadol 3 

yon, t33 tarak makinesi. Yapağı beyaz 
80 lokomotif, )38 traktör, 1 ,, Siyah 
on hinlerce işçi .. ile .tek- ı1'iftik 
nisyt~n ve muherulısler Saclt~ va!! Urfa 

1 • o 
calı!"nıa ~ta dır . • • Ztıytin da n~si - . -

Eııstitiive bağlı tecrübe Filitreden geçme 
w • zeytın yağı 

43 

43 
60 
65-70 

~0-22 

40 
daireleı·i, prova li~· atrosu, 1 

- -·--· 

ilmi istihbarat şulwsi, bir 
milyon cilcllik bir kiitli -
pane, mÜZP, sPrgi salon
ları ve saire olacaktır. 

Enstitlinün yapılacağı 

parka \' P ~Joskova nt>hri
ne b:ıkan kısma Hamer'
den bu giinr. kadar ye
t işen h ü ı ii n h ii ~ ii k ii ı .1 ii 
şairlerin lwykrllf-l'İ diki
lecı·ktir . 

Barsa T elğraflan 
,....... ....... .....-. 

Paralar 

Tiirk ahunn 929 

isterli n 823 

Bolar 79- -1 n 
Frank 12-03 

Liret 9 - 70 - ı 8 

Kırılmaz cam 

Pravdadan: 

Gorki şdırindeki cam 
fahrik:.ısrnda yeni bir cins 
cam kt1Şfedilmişdir • Bu 
iki melro mes~ feden atılan 
yumurta büyiikliiğiindeki 
lai ve Çfllik parçalarına 

mukavemet etmekde ve 
kırılmamakladır. Bu ca-
mm otomobil ve vai!on-... 
lar için çok t>hemmiyelli 
faideler temin edebileceği 
anlaşılmış ve çok mik
darda istihsali icin emır . 
verilmiştir • 

Acık Teşekkür 

Eşimin diinyaya çocuk 
getirnıesi dolayısıle çok 
tehlikeli bir vaziyetle ikNı 
gayt·t kolay v~ arızasız 

hir şekilde ikiz iki erkek 
çocuğumun doğumlarıııı 

temin eden doktor Bay. 
Mu l.arreme cok deriu le-

• 
ŞP.kkiir ve sayğılarunı sun 
mayı horç bildiği.rnın kiy
metli gazetenizle ilanını ri
ce ederim . 

Mersin Ziraat Bankası 
muakkibi Edip Yiğit 

i L l H 
Alay Satm Alma Komisyonu Reisligin~en 

ı --Koruulanlrkca pahalı giiriilerı arayın bir s~ıwlik 

sığır eli yt~niden kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konuldu. 

2- -Eksiltme 2-eylöl- ı 935 pazarl•'Sİ saat 11 dedir. 
zarflar saat ona kadar alımr. saat ontlan sonra 
zar·f alınmaz. 

ö-Muvakkat teminal lwş )' ÜZ yelmişsekiz liradır.~lu
lıarumen fiat on dört kuruştnr. 

4 - lsLeklilerJe l\anuni i~ametğah v~ ikası hııhına. 
caktrr. 

5 -şartnameler mersinde 
ği edinmek isteyenler 
lirler. 

Kışladatlır. tlaha fazla hil· 
şartnamelerden öğrencbi .. 

6 - istekliler muayyen zamanında Kı~latla s~lın al .. 
ıua komsiyonu nda huhınmalulı rlar. 

16 - 20---22 - 24 

Resmi Ruhsatı Haiz 

Toros Kız Talebe Yt1rdı1 
lstanbul - Şehzadebaşı Caddesi 

Toros Gençlt•r Birligi namma ve Tlirkiyede ilk 
açılan Kız Talebe Yurdudur • 

Yurd, lstanbul üniversitesinin ve yüksek lllt~ k .. 
teplerin yalmz Kız Talehelm·iıw tahsis tlrlilmişlir. 

Senelerdenberi )' İice katların pğiitler: ini kazanmış
tır . ika mel, tabldol tek mil konforla aylık ücret 18 

liradır . Tafsilat almak isteyenlt~r Şehzadebaşm<laki 
Yurd miidiirlüğiine yazmalıdırlar. 3 5 

T. C. Kültür Bakanlığı Mersin Akşam 

Tecim Oku~u - Ticaret Mekte~i - Oirektörlü~ün~en: 
Okulumuz 20-8-935 tarihinc..lt!n itibaren lalPbe 

yazısına haşladığı ilgililt·re bildirilir. 4 5 

YEDİKULE GAZHANESİ 
(ISTl\NBUL) 

Vapurları kalafatlamak içinyumuşak 

Z 1 P-- T 
Ve tuğla boya ve yaya kaldırıınları için sert 

ZiFT 
Stoklarımız daima vardır • 
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rE3 BÜlf iik T ;y~;r~E31 
~ Piyanğosu ~ 

~
ill Pek çok kişilerin yüzünü ffi 

güldürmüştür • lli 
On Dokuzuncu Tertip Besinci Keşide ID 

11 Eylül 935 tarihindedir. W~ 
Büyük ikramiye 

35,000 Liradır . 

Le:::::==af::,,!o::~::/:r= 2• ==J 
lili~lilililililili~ 

;mı 

ATLAS imi 
BOYAEVi~ 

Mersinde bulunmayan çamaşır makinaları islim buhar ;;;;J 
makinalarırını ATLAS BOYA EVi yirminci asrın son mihaniki ll!!J 
tekamUlü celp ildi. bilkimya h!r renkli roplar erkek kostümleri ~ 
gerek boya ve gerek. lekeleri islim maki nası ile yapmaktadır ;mı 

Sc>lmaz ve sabit bovaları miiessP.seruizden ;:;.., 
yapılmasını arayı.ııız zi.ra lıakili i~liııı lıizıledir~ 

Kışla caddesı Atlas Bova evı ll!:!J 
~ 6- iO f[§J 

~~mlmlJ~mll~il!JmJJ~~81J~im) 

Nefis kebap 
YEMEK İSTER.MİSİNİZ 

Kıbrıs çarşısmda ve balan karşısında Numune ke

bapcısı ustA. Ahmedin dükkinauda eyi koyun etinden 

hamurlu Halep usulu, et suyu ile yoğurtlu, T omates 

ve batlıcanlı kıymalı ve şişli Kebaplar yapı.lmaktadır. 

Saym ruiişlerilt~rimiz bu Kehaplardan hir 
iki defa yedikleı·intle söı)eriruizin doğnılu -
ğunu gör~cek lerdir . 

lsltınildiği tuklirde evlere Kt·hap gönderilir 

Şişelerde temiz sular bulundurulur. 
·Salata, Cacık, Ayran ve s·air isteyicilerin emrine 

daima hazırdır . 10-15 

1 
1 

1 
1 -· 

Yurtdaş 

Onpara harcarken 
ile kimin cebine git· 

fiğini düşün: 

Milli i~tisat Vt> 

tasarruf c~nıiyeıi 

••P••:•••••••••• • • . ·:· 
: Yeni Mersin Basımevi : . .... 
• mücellit hanesi • 
• v k0 

• 1 • 
• r .. s muş, parça an- •!• 1: mış, fersude kitapla- : 
: rırıızı işe )'aramaz de-: 
•:• ye atmayıuız. birgiin • 
! size lazım olur. Kitan-: 
~ . ~ 
: larınııı, d~ftel'leriuiıi, : 
• miicellithanenaiıe f(iin-•!• 
• 1 . . • 
• t erınız. • 
• il . k. • • er uev1 ıtap ve • 
: dt'fl~rler şık, zarif rne: 

• tin v~ ~ n llamşh ola- • 
• k . 1 • • o ra cıl enır. • • • • • •••••••••••••• 
--------------------YENİ MERSİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiye Hariç 

Şeraiti için iç;n 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 looo 

Üç aylık 300 500 

Bir arlık loo yoktur 

Günü geçmiş sayılar 20 K. __________________ ..... 

Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti

yorsan Hava kurumu 
na üye ol. 

Kışlık peynirleriııiz için hiç d üşünn1eyiniz 
fennin son terakkiv:ıtı ür.erine yıığlı, temiz peynirler hazırlanmıştır 

mersin Souk llava Deposuna 
müracaat ediniz • 

17 Kilo safi hazırlanmış ve tuzlanmış. halis 

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

deposunda temin edilir • 
Evlerinizde u~raşmayınız ve yor~unluk çekmeyiniz • 

Kaşar Peynirleri 
Yağlı Balkan peynırleri ayarında Ş maraklı ka·• 

şar peynirlerimiz piyasaya çıkarılmışdır . 

Balya ile almak isteyenler depomuza mürucaat 

etmelidirler • 
Her halde çok fayda göreceklerdir . 

Mersin - 5ouk ht!va deposu sahibi Selim Şemsi 

50-50 

ESANS-LOSYON 
KOLONYA 

Sıcak Tt·mnuız giiıaleı·iuizi gliıt•I kokular ara~ııı

t.La bir ilk bahar gibi ya~atruak için Fransa vt~ is .. 
viçr~d~u gP.tirıli gi ru <(ES:\ NL \il» da ıı yapı la ıı 1\ O .. 
LO~Y.\ , . ., LO .. ,YONL.\IU).\N al:ırak kullauınız. 

Gençlik Kolonyaları 
Bütün Ko1onyalardan üstündür • 

Dı•11Pnıtıler hurıun tloğrtılıığuııu gi\ . .;t.•rir • 

Mağazan11zda her nevi ESANS 
LOSYON KOLONY.b 

Bulunduğu gibi şık ve temiz geymek isteyenler içİl1 
Gömlek - Çorap - Fanila ve sair tuhafiye eşyas•da vardır. 
Mallarımız temiz sağlam ve ucuzdur . 

Sivri sineklerden ko·unmak sağlık ödevidir. Bunları öldGrmek için açıktan 

Kilosu 100 kuruşa alacağınız FİLİ'l1 
İLE OLUR.. 

ADRES Gümrük çivarında içel Tecimevi 
· : ve gençlik kolonyası sahibi 

A· HAJY.IDİ 

Yeni Mersin Basıınevi - Mersin 


