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Ormanları koruma kanunu 
/Ki 

ÇARE 

Dünya ufuklarında sisli 
bulutlar dolaşıyor. Var gücleri
ni silfth yarışına döken devlet 
lel' kudretlerini denemek için 
cılız bir ulus arıyorlar. Barıı,ı 
korumak için toplanan konfe
ranslardan bile barut kokusu 
sızıyor. 

Bu korkunç durumun hangi 
yönüne bakılsa alınacak umud 
kırıcı akis tek kelimeden iba
rettir: 

- Tehlike. 
Patladı patlayacak diye her 

gün artan bir heyecanla bekle
nilen harp belki uzun silrme
yecf'k. Fakat şu muhakkaktır 
ki harbi uçak kazanacak ve 
ta~rruza uğrayan bir yurdu 
kili olmaktan ve tarihin karan
lıklarına gömillmekten uçak 
kurtaracak. Uçağına gilvenmi· 
yen ve tehlikeyi önceden seze
meyen ulusların egeınenl!ğide 

erginliğide işbortaya dökülmüş 

bir matağ kadar olsun kıymet 
ifade edemez. 

Dilnya siyasasına şu veya 
bu yönü vermekte onursal bir 
mevkii olan cumurluğumuz 

kuvvet :muvazenesindede duru 
mile denk bir varlığa sahiptir. 
Fakat en saUlhiyetli bir devlet 
adamımızdan gene en açık bir 
dille duyduk ki her hangi bir 
taarruz karşısında kanımızla 
yazdığımız erginliğimizi ve ca
nımızdan çok sevdiğimiz yur
dumuzu korumak için 500 
uçağımız daha olmazsa bütün 
varlığımız tehlikededir. 

Bu tehlike biltOn önemile 
şekillendirildiği için önlemek 
yolunda ulusca gösterile~ . h~
reketide açıkca inceleyebı(lrız. 

BOtOn dUnya bilir ki Tllrk 
ulusu yurdunun erginliğini en 
mUşkUI şartlar içinde bile ko
rumuş, egemenliğini bütün 
bir cihanın pençesinden kurtar 
mıştır. Hava tehlikesini sezdiği 
günden sonra gösterdiği ki~l~ 
hareketide bunun canlı örnegı
dir. Yalnız bu sütunda dünde 
açıkladığımız gibi en çok ser
vete dayanan 500 uçak bedeli 
30 milyon lira toplanırken 
birer uçak armnğan edecek 
durumda olan ıenginlerimiz 
fakir köylUlerimiz kadar olsun 
kasalarına el atmamışlar, ay
dınlarımız işin söylev yönünde 
onları hıirekete getirmek için 
beyhude nefes tüketmişlerdir. 

Bir memur aylığından yUz
da iki veriyor, bir ·çiftci bir 
köyJO ürününden yüzde dört 
ayınyor. Bunların karşısında 
serveti bir köyü satın alabile
cek derecede olan bir zenginde 

Bunuda zenginler okusun 
Yurtsever köylülerimiz içlerinden gelen 
istekle hava kurumuna yardıma kofuyorlar 

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

Dünde Çavuşlu bölgesi köyleri ürünlerinin 
yüzde dördünü hava kurumuna verdiler 

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

Türk hava kurumundan bir 
kurul dün Çavuşlu bölgesine 
giderek hava tehlikesi konusu 
ce.vresinde Buluklu köyüne 
top 1 a n a n köylülerimizle 
görüşmüşler ve Başbakan 

1 
ismet İııönilniln hava tehlikesi-

1

• 

ni belirten söylevini okuyarak 
tehlikenin ne demek olduğunu 1 

anlatmışlardır. Yurdu koruma-
11ın ne demek olduğunu bilen 
köylUlerimiz derhal kendilikle 
rinden ürünlerinin yuzdr. dör· 
dünü hava kurumuna vermeyi 
kabul etmişler ve mazbataları
m imzalamışlardır. 

Hulukludan ayrılan kurul 

dönUşde Kara isah köyüne uğ· 
ramışlar köylüler bilyilk sevinç 
içinde davul zurnalarla karşı
layarak hava tehlikesini önle· 
mek yolunda canla başla çalış
maya and içmişler ve diğer 
köylerimiz gibi ürünlerinin 
yüzde dördünü hava kurumuna 
vermeyi kabul etmişlerdir. 

Yurd sever köylillerimizin 
bu vatan borcunu ödemekte 
gösterdikleri gayreti biltnn 
kalbimizle alkışlarken kasala
rının başında uyuklayan zen· 
ginlerimize bunlardan ibret 
almalarını bir daha tavsiye 
ederiz. 

italyanın Anadoluda gözü yok ------ ..-- ---
Kötü nefriyat<ı bir İtalyan gazetesinin cevabı 

Anadolu cesur dahalı bir şefin modertleştirdiği 
egemen bir devlete aiddir. 

Uluslar sosyetuinde ltalya Ha- ı 
beş işi RÖrUşillürken Türkiye·ilalya 
dostluı?unu 1'ozmaya matuf çirkin 
bir neşriyat yapılmış ve bunun 
akisleri ajans haberi olarak yazılmıştı 

Oozettede papola bu neşriyata 
özden bir cevap vtrmekte ve ezcüm 
le şunları söylemektedir. 

«Journalde genevie » nin 
hasseten İtalyayı haklı gören 
ve uluslar sosyetesi tarafından 
takip edilmesi gereken yolu 
gösteren bir yazısına hadisele
re intizaren bir cevap vermek 

isteriz. 
Her halde İtalyaya teklif 

edilen torraklar arasında Ana-

20 lira vererek vatan borcunu 
ödedim diye yan geliyor. Ha
miyet ölçllye vurulmaz ama 
göklerde tehlike bulutları do
laşırken uyuyan hamiyyette 
kendi hali ne terk edilemez. 

Para şıkırtısından başka 

kulağı ses almayan zengin; 
vatan bir tehlike ile karşılaşır 
sa gölden düşecek bomba köy
lünün kulilbesinden önce senin 
köşke misafir olacak ve bir 
gece taarruzunda köyden sızan 
isli kandildeğilbeşyilz mumluk' 
senin abajörlil elektriklerin 
dUşmaı.u hedef bulduracak ve 
tehlike karşısında açılmayttn 
kasa o zaman yere batacaktır. 

Vatan için bir hava tehlike 
sinin var olduğu meydana çık
tıktıktan sonra ona karşı koy· 
mak hamiyet değil borç ve 

dolu topraklarının gösterilmesi 
ni kabul edemeyiz. 

Hayır Anadolu; Türkiye 
cesur ve dehah bir şefin dai
ma daha fazla modernleştirdiği 
egemen bir devlete, kendisiyle 
dostca münasebetler idame 
ettirdiğimiz bir devlete aiddir. 
Bir kere daha çok açıkca ve 
çok anlaşılır şekilde söyliyelim 
ki; İtalyanın Anadoluda kati
yen gözU yoktur ve Atatürk 
TOrkiyesile itimada ve dostlu

ğa dayanan elbirliğini inkişaf 

ettirmekten başka bir şey 

düşünmemektedir. 

mecburiyettir. Biz bugün ma
demki 30 milyon lira istiyoruz 
ve bunu en kısa bir zaman 
içinde toplayacağız baş vurula
cak iki çare vaırdır : 

1 - Bir kanunla her vatan 
daşı serveti ve kazancına göre 
« hava tehlikesi \'ergisi » ne 
mecbur tutmak. 

2 - 30 milyon lirayı illere 
pay ederek tayin edilen bir 
1..aman içinde bu parayı topla
maya ve vermeye mecbur tul· 
mak. 

Bu iki şekild~n hangisi tat-
bik edilirse edilsin ulusun verim 

kapasitesi dışında bir kUlfet 
olmaz. ÇUnkll az gelirli yurdlu· 
Jar paylarına düşen parayı bel
kide daha fazlasile ödf1mişler-
dir. 

Rıza .Atild 

a 

projesi hazırlandı 
------------------------------0 r m an muhafaza teşkilatı 

Tarım Bakanlıfının hazırladığı kanun 
projesi Başbakanlığa sunuldu 

Orman kaçakçıları ihtisas mahkemelerine ve-: 
- rilecek. Orınan kanunu da Başbakanlıkta 

Giizel ormanlarımızdan bir görünüş 

Ankara 11 ( özel aytarımız 
dan ) ormanlarımızı yangın ve 
tahripten korumak için önemli 
tedbir alın makta olduğunu bi 1-
dirmiştim. Tarım bakanlığı bu 
tedbirler arasında gilmrilk mu
hafauı teşkilatına benzeyen bir 
teşkilat yapılmasına lüzum gör 
muştur. Bakanhkca buna dair 
ince etlldlerden sonra hazırla

nan kanun projesi başbakanlığa 
sunulmuştur. Bunda kaçakcı

lığında çok sıkı şekilde takibi 
gözetilmektedir. 

Kesin olarak söylendiğine 
göre bu projede kereste kaçak
cıları ihtisas mahkemelerine 
verilecektir. 

Tarım bakanlığının ayrıca 

hazırlamış olduğu orman ka
nunu projeside başbakanlıkta 
dır. Proje ormanlarımızı devlet 

işletmesi esası üzerine hazırlan 

mıştır. Ormanların yilzde yir

misini teşkil eden ve bakımsız 

bir şekilde kalan özel orman

larda istihlak edilecektir. 

Dil bayramına hazırhk 
26 Eylül dil bayramı halkevlerinde çok 

canlı törenle kutlanacak 
Bayram için şimdiden geniş ölçüde hazırlık 

görülüyor. Radyolarla söylevler verilecek 

İstanbul 10 A.A - Tilrk 
dili araştırma kurumu genel 
sekreterliğinden : 

Geçen yıl olduğu gibi bu 
yılda geniş ve ulusal ölçüde 
kutlanması ulu önderimizce 
yerinde görUlen 26 eylül 1935 
Dil bayramı için hazırlanan 

program aşağıdadır. · 
1 - 26 eylül birinci dil 

kurultayının toplandığı tarihtir 
Kurultay bugün dil kurumu 
üyeleri arasında kutlanacak 
bir bayram günü olarak karar 
laştırılmıştır. Dil işi bütün ulu
sun ortak bir işi olduğundan 
bu bayram geçen yıllar olduğu 

20 ilkteşrin paza 
Genelnüluasayımı 

Bütün ulusal kuv 
vetlerin kaynağı 
nüfustur. 

gibi biltiln halkevleri ile basın 
ve yayın kurumları tarafından 
geniş ölçüde kutlanacaktır. 

2 - Türk dili araştırma 
kurumu 26 EylOl 1935 gilnü 
radyo ile bil tun yurda bir ayda 
verecel<tir. Bu ayda için 1sten
bul ve Ankara radyo merkez 
leri birleştirilecektir. Aydanın 
han~i saatte, hangi radyo mer
kezinden verileceği ayrıca ka
rarlaştırılarak bildiricektir . 
O saatte bütnn halkevleri dil, 
tarih ve edebiyat şubelerinin 

öncillUğilyle toplu olarak bulu
nacak ve bu aydayı dinliyecek 
tir. 

3 - Halkevleri di 1 bayramı 
için önceden hazırlanarak top
lantılar yapacaklardır. Bu top
lantılarda okunacak şiirler, 

verilecek söylevler için kapsal 
olarak şu yönetge verilebilir. 

A - Elden geldiği kud~r 

öz, sade, güzel anlaşılır tilrkçe 
ile yazılmış ve söylenmiş ol -

1 mak. l Sonu üçüncüde 
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İllerimizde : 

Isı Yt1vay1 Ziyar<~t, 
Yazan: 

Z. Odabaşı İn~isarlar İdaresi 
.. ~öşe. haşıııch~. h~n.ıi·~ J il~ lıazırla<lıµı ~· ··111 PS~ri 

)'Uzuyle rnsarıa g,,lt~I' gıhı 
1 

lıakkıntla hoi iz :dıal ver
duran bir bina !. "apııları 1 di. 
uzun ve boşça bir kori- lsıanhulun ev,eldt~İı 

lzmird=;n ~züm satın 
alıyor 
... .,....._ ...... _ 

İ rı lıisa rla r idaresi lım i r 
deıı iiziim s~ıın almayH 
haşlamıştır. hu alış piya
sada çok iyi bir tesir bı

rakım~ ve fiyatlar derhal 
yükselmiştir. 

dora girilİ)'Or. iki tarafta" 
bol JŞıklı ve h~ va dar oda 
laksimalı var. Evin ~rka 
kısmında lesviJt-Si herıiiz 

hitmemiş, insan hoyunda 
cluvarla cevriJi hir hahcı~. 

• • 
Yuvanın ti i relı. tfir ii ~lrı r-

şidt>, beni her zamanki 
rıazik mnanwlesi ve gii
ler )' lİZİİ ile karşıladı. 

Koridorun İlt?risindek i 
kiiçtik fakat çok zarif ıuii
diir oılasırıa .!.!PCtik. 'rer-o • 

tibi henüz hitmemiş ol -
wa ki a ber;ı htH' şık ~· fızı ~ 

lıarıtısi, lerh~miz evrak 
dolabı, köşt~deki çicr.kli 
selabası ve duvarlara asıl

mak iizı·e tanzim edilen 
güzel çocuk tasvirleri ile 
bu çalışma odasında ze \'
ki okşıyun bir sad<~lik 

hüküm siirüyortlu. 
Bitişiğindeki oyun oda

sı da kiiciiciik hasır kol-• 
tukları ve irili ufaklı, ren-
gArenkle oyuncaklarla 
dolu camlı dolabile insa 

na gayrilıtiyari hiı· çocuk 
olma İSlP.ği lf)lkiu etf iyoı·
du. 

Daha öndeki iki oıf a
uin duvar diplrri hO)'llll

ca ana suufJa rına ma h
~us k iiciicü k sa ıulahala r . ~ 

clizilmişli. 

5 - 6 yuşwdaki çocuk
larnl gört-bileceklı~ri hir 
yiikseklikle asılnus zarif . . 
cocuk resimleri s1111fın • 
yekue aklığmı azaltı)'Or-

du. VeJlaasıl yuvarıın IH'r 
tarafı, intizanu y:ıratnuya 
alışkın iıu~H bir zevkin 
kontrolu ahırnlan geçmiş, 
resmi bir çocuk kurunnı-
ııa yakışır bir sur~tl~ dö 
şenmiş bulunuyor•lu. 

Gecen seneden beri • 
Halkevimizin cok isabetli • 
hir ıeşebbiisii ile hiiyiik 
hir hoşluğu kısmen olsun 
doldurmak iizı·e acılan hu 

• 
~na yuvasının cok lüzum . . 
Ju eh~manlarrn, terhiyevi 
noktai u~zara uygun ola
rak secmek icin yuvanın . . . 
kıymetli direktör ve l\ğ-
relmeni iki aydanberi 
istanbulda uğraşıyordu. 

Bana büyük bir itina 

Antep Buz f abri~ası 

yahaneısı olmadığı ana 
sınıflar1111 LP.krar gP1.~rek 

kıymt~lli idar••cilPril~ gü 
riişliiğii ıı ii, meslPği ıw :ı i ı 
İnlihalarını ~' enilPştirip f 
ı;oga1Ltığ111ı, ish•ıliği hiçim l 
tlt• oyuııcaklaı· \' t' t•I işl~ri 
vt•s·ıitirıi huhıucaya kadar Anlc·ph~ y:ıpıl:.ırı yeııı 
hir ç.>k yer)Pre haş vur- buz fabrikasının yapısı 
duğunu kP.ndi~iıw malı- bitruişlir. Fabrika otuz 

k 1 k iiç hin liraya mal olıunş-sus CO St~ll H~ <!Hfl 1 O-
• • 

l ·ı · ı · tur. ~iinde iie hucuk ton nusus arzı •~ ıza ı ollı. . • • 
• • 1 

ı huz cıkaracaktır. 
HNıkli resimlt~rle dolu • 

l\rn,..klik allıfüuler, llasır ,. b ld J50 T 
iŞIPrine lllllhSUS kutular 1 stan u a on 
dolusu çııhuldar, mant:ır-ıkaçak ipekliyakalandı 
tar ç<>ph·r, houcuklar, as- lstanhul gümrük nıu-
luıa lıeııztır şekiJclP. tertip J hafaza teşkilAtı önP-nıli 
P<lilmek iiıre kısımlara bir kumaş kaçakcılığı 
ayrılmış resı nılPr, terbi)·e- meydana çıkarnuştır. 
ci Ftıroltelin ovun lak11n-. 
lar1 ve hu na hen zer cok 

• 
cazip ·~Jnıuanları birer 
birer PIİlııe alırkP.n coc·ık 

• 
olmayışıma ve bilhassa 
karsımdaki df~i!erli öi!ret-

) t ,J t J 

UIP rı i il 1 a leh t'Sİ olrn:l )' IŞllUa 
snrr.imiyetl~ lt\essiif rclL 
~·ordum. 

Ona. mualliğirıin ler. 
hi)'t'Vİ usııllerirw etraflıca 

vakı( olıışuııa, nu~sleğine 

karşı lw~l~diği dN·iu ilgi 
ilavtt edilirse hu kıymetli 

arkadaşın df\ğPri hakkmda 
bir fikir VtH'İlmis olur. 

11 k ok 11 lla ı·a, a nhl )' 1~ 
snz süy lt\y iş kabili )'~li 

uyanmış, lıa\'a~ı i11kişaf 

etnıiş, mek lPp lıa yatının 

mmlleriıw ısrnmış (fOCtık

lar yr.lişti rtm Isı y 11 va nın 
cok favtlalı hir kuruu ol-. . 
duğıuıa şiiphe ~ oktiir. 

Hiclt~n varlık varatnııva . . . 
muvaffak · oları enerjik 
idareciyi, tatnıirıe tff'ğer 

bir ihliya<~anuza cevap 
vm·nu~k hususu rıda ~ÖS-
lerdiği haşa rrcılı k k tı.Jrt•ti 
icin biitün kalbimle kul-• 
lula) ara~ ayrıldım ... 

Bulgaristanda iş 
saatı 

lş~ızlere iş temin e-
clilPhilmesi icirı Bnl~ar . \ 

hiikt'ımeti haftalık nu~sai 

1 

s~atlerini 48 e irıdi.rnıiş 

lı r. 

~Jalımut paşada iiç de
poda yapılan ai·aştırmalcir 

nelicesinde kaca k oldu~u 
• • 

anlaşılan 150 ton İJH~kli 

kumaş giiruriiğe getiril -
nıiş \'e muhafaza alluıa 

u lmnustır. • 

25, ve 50 kuruşluklar 
lstanbul, ·- Zarpharıe

de ba~ılacak olan 25 ve 
50 kuruşluklar için bii
tiin lıazırltklar lamamlan
mışt.ır. Paralar 29 hiri rıci 
lf~Şrintle teda viilc~ çıkarıla
c:ı k lır. 

MfRZifON ~a 
Çarşaf ve Peçe yasak 

edildi 
Merzifon şa r kurulu on 

beş giirı evvel fevkalade~ 

toplanarak 9arşaf vt~ pe
c~nin cı karıl 1 uası lıak k ı uda 
• • 
karar VtH'ruiştir. Bu karar 
halk la ra rırııla n cok h·i . "' 
karsılanarak lwmen lal • 
bika haşlarııuışt11·. 

Ak Gün gazetesi 
Gı r~sonıla cc Ak gli n» a -

dilP. lıafıalık hir gazt•lr. 
çıkmaya haşlamıştır. Ar
kadaşıınızı kutlular uzun 
yaşamu dilr.riz. 

Hö~etçi Eczane 
------

Bu Akşam 
isti kamel Ecza nesidir. 

Ekonon1i Bakanlığımız 

Bir genelge ile elektrik ~ava gazı ve su sayaçlarile ve 
ölçü yaraçlanm yurdumuza nasıl getirileceğini saptadı 

Ekonomi Bakanlığm· / ölçii Jaraçlarilr. ıaksinwt-
tla n ; re getirtmek iste~t·n salıcı 

Bu giin •~koııonıik ve larm savac ve va~·Hclarıııı~ı 
lAknik gerekliklerirıe yii- tip ve ~is.lenıl;,rirıi ·liiziik 
k ün olmadık laı·ından ve- 1 ve fiğrenekleri ne göre ön
~·a clış iilkelr.re çıkarılmak cedt->n tıkonomi hakanlığı. 
argesile ()zensiz vt~ kont- na onaylatmaları ve alıcı 
rolsiiz ~'akıluuş oJnwJarı larırı şiparişlt•rirw tip ve 
)' iizii rıd~u yapıldık lar1 iil- sistmuh~ri orıa )' I atı I ru ı~ sa-
k t~lerde satılmıyan aşağı yaç VH ült;ii )' ar;.lçl:~rı \'t~-

ruallarrn hundan höyle rılmesiııi şart koşmaları 

iilk~miıtlt~ siirülmesınin lavsiyf! olurımaklathr. 
örıiinP. g•~çilıuek iizre ~

konomı hakanlığı filcliler 
• • 

tiiz\iğliniirı HO \lllCtl matf-
dc•sine ve hıırıa da~·ana

rak resmi g-~zPl•~ iletlP-
hasılmı~ olan ürneklere 

göre elektrik, hava gazı 
ve su sayaclarile öleli \ ' 3-. . . . 
raclarmın ve taksimat-• 
larının tip VP. sistemleri-
nin oııa~· L.trunası işlerini 

ünemli bir iş olarak sii 
rlitnu-~kledir. 

Öl\~iiler. ı..atHJllUhUU )'İİ
~ iimsel olarak yerir ıl nwğe 
haşlandığı 934 yılırıtfan 

lwri bir cok lanmnııs YH-. .. •' 

flırgı firmalar t•konomi 
hakanlı~ına baş vurarak 
Tiirkiyede satmak istedik 
h•ri hu gihi sav:ıc ve \'3-, .. . . 
raçların tip \'t~ sisltımleri-

ni onayla lnıışla rcl•r. 

Ekonomi hakaıılığı ölçii
lflr H~ ayar direklörliiğiin
cle li p ve sistt•nıi orıa y -
lannuş ölçii ve yaraçla r 
dan alman ürneklerlP. ku 
nılmuş olan kolfoksiyon 
herke~P. acık hulundurul-• 
maktrıdır. 

Bundan h()yle tip ve sis 
lenıler·i ona~·l:ınaıı sayaç 
ve varacların listesi rP-smi 

~ . 
gazt\le ile hilılir-ilttcP.ktir 

Bunların lislttleri isten:
lt~n her liirlii aydıralatıc• 

bil~i ve lu·lg .. leı .\nkara 
ela ölciiler vt~ avar direk-. .. 
tfirliiğlindP.n v~ m~rkez 
leri İstanbul iınıir Samsun 
vr. ~Jersiml~ de hulunan 
böl11e ölciil•~r VP. ayar baş 

~ . . 
is pek terlik l"rinden alma_ 
hi 1 i,.. 

GiimriillP-rcle gliçlük
IPrle karşılaşmamak ve 
zarara uğramamak için 
dış ülkelerden elektiri~ 

ha va gazı ve su sayaç ve 

Komşu D,,.vletlerde : 

Irak Harbiye Bakanı 

Hir miiıid~u ••rı her·i ı\ v
ru pada hnlnnan Irak 
lıa rbi\·e ha ka 111 Ca friilas-., 

koripal Bağdada dönmiiş-
tür. 

Bir Yunan Filosu 
manavra yapacak 

Yunan donarıruasmrn 

bir filos:: acık deniz nıa . • 
rıa vraları yapmak iizre 
FolJrden lıarektı;t etmiştir. 

Pasaport Harcları 
J 

ucuzladı 
Bulgar lıiikfırueli iki 

nevi pasaport ihdas t~lli. 

Birisi komşu h iik ti met
IP.ro mahsus ki 200 clt n 
diğeri isn diğt!I' hiiktı-

mr.tlt're mu hsus olup 
rPii !eldi iiç ~ ı~ıı " lik fiyatı 
1000 Je,·dir. EvvPleP. pa
saport harçl :trı c;ok ılalı~ 

palaalı idi. 

Mısır erkinlik istiyor 
Tayıuis gazPtesi Veftl 

partisinin llalyan - llabeş 
a 11laşmazlığıııa karşı obua 
clunımn1111 izah ı~dPn Nu
has paşanın sfizlt~rini ya)
nıa k tadır. 

Nulaas pıışa cl~mişliı·ki 

«-Halk lerJne kar;ır 

vcırmt>zse hir irıgiliz _ \Jı~ır 
el birliği ol uı.t yaca ktı r. Bu 
gii 11 ile l.9 14 Jı it arasın
ıla biiviik Lir fark VHr. ., 
dı I'. 

Erkinliğe ve erkinlik 
haklarına salıip olmak 
İöli )'Oruz. Eşil hi r tlu r u nı
da olıuadığımız taktırde 

gPlrcek hir harbe girmi
~eceğiz . » 



Ka mal . .\ lu tiirk Tiir ki
yesinin ne bii)·iik bir gay
retle asrileşliği mahimdur, 
fakal Tiirkiy•~ ayni za
manda cok wlihim bir ' . 
prestij unsuru olan uzak 
mazisinin iz ve bakiyeleri- ' 
ni yeniden candırmağa 

çalışıyor . 
Hu ıtibarla lslaulmlda 

yapılmış olan arkeolojik 
ar:ıştırmalar, Bizans im
paralorlarnun saraymrn 
laakiki m~vk iiui teshil el· 
mişlerd;r . 

Bu meyanda bir de 
cesim ve mozaik döşeli 
geçil meydana çıkarılnuş
tır. Ru gN;idiu, hippod
ronrn'a nazaran amudi bir 
galeri teşkil elliği zanne
diliyor . 

Görüliiyor ki Türklerin 
de yerinde bir iltitta4"1a 
~öylt:dikleri gibi, lstanbul 
göğsiinde baruıdırmış ol
duğu veya birbirl~rini ta
kip elmiş veyahuua bir 
birlerine girift s u r u l l f 

yaşamış olan nlt'deni -
yetl~rin bütiin asarı yer
el en e1karıldık lan sonra 

• 
dünyada eşsiz bir yer o-

lacaklar . - ---
Sisınlik lhtiyır 

dan ela biitün yer yiizii 
kiihiir dillerine kaynak 

~usanı 

Fa~ulva . 
olması en ~sl\i ve ana Nohul 
bir dil ohJuü1111u anlatma- "ercime~ e 
ğa yaracak yoltla seçilmek Burçak 

11 
8-9 

5 50 
8-9 
4 625 
7-8 
4 
6 75 

4 - Hnlk~vi toplauıı- Kuş yemi 
larmda sö~ len şiirler ve Kn~ı darı 
SÖ\' levlt~rin birer kopyası Çehık 
diİ kurumu m~rkezine gön Ae1 çekirdek içi 41 .\3 
derilectıklir. Sabun Ayvalık 24 

H ık 1 · t 1 lfahve 98 5 - a ev erı op an- •. 
lıları dil kurumunun rad- Nışadır 
.. vo ile verec~ği aydadan Çay 

&eam• ••ker 

16 
270-275 

15 L. öraee veva sonra yapıla- 1udı1ı:ta 
bilir . • Toz şeker çu vah 2'1 L.55 K 

Kala\· Araca k baş anda veya J 
212 

7ô t .k. . dd d Bahar sonnru a ı rncı rua e e 

1 ld - ·b· b Arı•a A natlol 3 37 5 
yazı 1 o ugu g• 1 u ay- r 
dadinlenilecektir · p· '~ yer 

1 3 25 
ırınç 14 25 

6 - Radyo merk~zi O· Çavdar 3 50 
lan y~rlerde H~lkevı l~p- Buğd&y Anadol 4, 7 5-5 
ları .da radyo ıle verıle- Buğday Yerli 3 7 5 
eektır . Limon lozu 7 5 

7 - Tiirkiyede çıkan Yemeklik zeytin Y. 34-
biitün gazflteler o gün 

Sabun Birinci 26 
için dil işinin değerine , • ikinci 
iiç yılcla alman yolun v~ Mı~ar t.ları 

24 
a 50 

öniimiizdeki çahşmaların Cin dat1 3 
Kıakandıfı kadını 18 ön~mine dair yazılar ya· Kara biih"r 95_90 

yerinden vurdu, zac~klar ve dil bayramım ince Kepek 1 70 
öldürdü canlandıraeaklardır. Kahu • 1 70 

lzmir, 10 - Dün ge- Bu )' azılar içinde üçün- incir 10 dan 1 l 
ce burada feci bir cina- cü maddede yazılı yöner. Yulaf Çukuro va. 3- 25 
yel işlendi. 80 ~·.ışlarmda ge göıönünde lululmahdır. ,, • .\nadol 3 25 

Abdullah boşadığı Nesibe . Yapaj(ı beyaz 42-44-41 
nin Üvey oğlu ile mü na- lamak surelıle ~adun öl- ,, Siyah 42-44 41 
sebelinden şüpheye düşe·\ diirtJ.ü. ihliyar yakalandı Tiftik 62 50 
rek ı 8 yerinden bıçak- tahlukal yapıhyor Sade yağ Urfa -70 

Mersin Asliyı Hukuk Hakimliğinden ; 
Meninin mahmudiye mahllllesi 495 No.lu hane lizerine 

lutyatla olup Nusratiye mahallesinde oturan ~uh kızı ve ~bnab 
Ali kanaa Bahire tarafından yine mabmudıye maballamden 

Ahmed otlu (kocası) Ali aleyhine açılan boıanma davasının 
l•Y aben yapılan duruşma11 sonunda : 

Sabit olan bopnma sebeblerinden dolayı Ttirk medeni 

kanununun 138 inci maddesine tevfakan iki tarafın boıanmala.. 
nna ve bopnma hBkmBnde kabahatb olan k~ bir 1eae 
lllllddetle aharla evlenememesiae ve 400 kul'Uf ılim barcmıa 
dava olunandan at.amasına temyizi kabil olmak lizre lS Tem
llluz 935 tarihinde verilen gıyabı hiilimlln ilin tarilıiııdea itiba· 
ren (lS) on beş glln içinde temyiz edilmediji takdirde kesbi 
katiyet ~deceği tebliğ makamına kaim olmak lizre ilin olunur· 

z~ylin danesi 
PUitredea geçme .. ,, .. ,.,. 20·22 

40 ____ _. .. .., ___ . 
lın J~lflf lıt 

...... o .......... 

Paralar 

2•9-966 

Türl ~llunu 934: 

islerlin 622-50 

Dolar 79-- 31 

Fran .. 

Lirel 

12-3 - 50 

9--72-10 

T adf isat 1 Bifinci T Blfinda Baılaf 
Tam JevrtAli lise olduğu Kiihür Bakanhğmca las 

elik edilmiştir . 
Türkçe, lugilizce, Frangızca okuıhır. 'fit~arel dt-~s· 

ler.i vardır . 
l .. eyll iicrel 220 lira, Nehaf'İ iicrel 40 liradır . 
Fazla mahlmal için Oireklörlüğe miiracaal . 

16·18·21·8·11·13·15 

Hademe Aranıyor 
Merain llalkevi Isı Yuva 

Okulu DirektörliJl(l.nden : 
Özel Ana 

Genç ve orta ) aşta olmak üzere , çucukları iyi 
bakabilecek iki kadm hademe aranmaktadır . 

Adres: Soğuksu catld~si lnhisarlar dairesi civa
nndali mektebe her gün 9 Jan 12 y~ kadar müra 
caat edilebilir • 5-7 

Acele Satlık Hane 

Gözne Yaylasında 
Fev~ani dört oda, lahlani iki uda bir mulbah ve 

bir banyolu, ı 840 mdre mu~abbaı eşçarı müsmireli 
ve bağh tarlayı havi doktor Hifzinin hane~i acde 
sathluhr • 

Cok müsail ve eh ven bir bedel mukabilinde satı-
• 

lacak olan bu evin bedeliclH muleber bir liiccar 
ke(aletile üe senede allı Laksill~ ödenmesi kabul edilir • • 

Fazla lafsih\L almak v~ görüşmek isleyenlerin m:tL-
baanuıa ve ismet lşuvine müracaatları . 10-30 

ITIMADI MiLLi 
Tik Siiıtı Anonim ~irketi 

Şirketin Bankası : Sümer Bankdır 

Y anfin ve Nakliyat sitortalarıttızı 

itimadı milli ıirketine yaptırınız • 

Mersin ve Havali .<\eenl~hği 

Ôdler va.ti· 
Gümriık caddesi No 15 
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SAYFA:4 YENi MERSiN lH EYLÜL 1935 CU~tA 

Tarsus icra memurluğun~an ; 
935'\,2003 

Naiuıenin Mahıırnl ağa kfiviiruleıı U a fıı Ahııwd . "' 

zimmetiıH.leki alacağınun t~uı i ıı i i c i rı horcl u namuıa 
L • • 

yazılan ödeme emrinde iic SPııe t•vv1-1I hil innH'Z vert~ . . 
gilliği köy derıu .. ği tarafıııdan anlaşılmakla alacaklm111 
isteği iizerine ilaut·rı t~hliğ:ıt ifosma k:ıraı· n~rilnı iş 

i~bu iltuulan bil ilihar lıir av icirnlt~ dava olunan 240 

lirayı icra veznesine ~f·lirme~i : ,. i ti nız ı oldul!u lak -
~ .~ 

\ir<le on glin içinde iliraımıı ı ~·a pılma~ı a~si ta kti rde-~ 

ıcraya devam ediler.Pği ilftn olu ıı ur 

~- 511~50 

TÜRK. DOK.U.1\1.IASI 

KALIN BEZ 
Çadırlık - Muşambalık - 1 .. entelik 

Bu luw.lfWP. ihli~· acı olanl ar SP lfın ik Ban
ka~ı karşısında A IJ \IEH .\ VŞEH OÜLr T•· ciuı 
~vintlerı lPdarik edPh ilı ı lt' I' . 

'1c1zldır ıuağıı za d .t hal i'\ rrfa sa<I ' ~ x a ğı , 

yPnwklik Zeytiıı yağı, ~.dm ıı , f\ a lıv(•, Pil'i 11ç 
şeker ve saire huluııuı·. Topla ıı vt~ p<':·ak t• rnf P. 

satılır . R-:>O 
lillllml !.iB!m!mlMIWI~ 

•t============::::.!• 
SAGLIK 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civanndadır 

Her rıevi Eczavi .. 
tıhlHy~, Yedi ve Av
rupa müstahıeralı bu· 
lunur .. 

•i======·' 

Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti

yorsan Havn kurumu 
na üye ol. 

••o•·:·••••••• • • • • •!• 

Yeni Mersin Basımevi • ••• 
Jml~~~~l@f@;!fmJ~Jiil j@~I@ mücellit hanesi • 
l'iill • ,~ k. . • I!::: ~ • 1.S · ınıış, parçalan- •!• 
~ La Konkord Siğortası r.;;1 ! ııw, r~rsml" kitaııla-

11!!1 .• r1111zı i~~ yaramaz ti~-• 
NAKLİYAT VE HAR.İK. ·~ . •!• 11!!1 •:• ~· t .. atmayrnız. hirgiin • 

riill ACANTASI: KARAMAN ÇİFÇİ BANKASI rr.11 · 1 • 1 K ~ . . . . ~ ••• sızt~ azını o ur. itap-. 
fiili MERKEZI 1 DAHESl MEHSIN imi • 1 1 f 1 · · · ~ I!:: I arnıııı,' eter erım~:ı, 
liiJI Mallarmııı ••nıniyPtlt~ SiğorLa t· llil'iıı .iı . ;:;;ı + .. 11 . 1 • •. • I!::! ~ 

4 
_ 16 ll!!I m11ct~ ıt ıarn·mı'.I.•• gon-•!• 

~~~iJiJiJ~mJ~@nii]Ji~lJi~Jf§J • ılf'riniz. • 
• llPr· 11evi kitap ve • 

j • • 'f."' 
. . .. . . .,.., 

CLiMASX 
KLiMARKS 

klın1al{s Su Değirı11enleri 
Bütün Dünyaca Tamnmış llir İngiliz Mar~a~n 

~lemleketiıuizde bil 

has a bahçelerin sulannıa. 

._ ı iç; n çok lii z u nı hı o 1 d n -

ğurulan tav~iye)t-' ltlriktır. 

ı\l'ZU t~tl~rıler doğru

dan doğru ya Fahri kad:.Hı 

celbi icin tavassut Ptlilnark -
• 

dedir. 
----·----.:......... . . 
Adres; MersiniHükiımet caddesi 

Osman Enver 
J 3-30 

r+I Her Nevi kitap le 
ti HPr nevi eski kitap ı;lıııır. VP ~atılır Gazeıeeıe 
• hayii hay ilacı F••hmiy•~ miiracaat rcliniz . ~ 
IJEIGIJMIJlll~~M~EI 

+ dt~flP rl ~ r şık, zarif me• 
• 1 • 

• lırı Vl ~ul arıısh ola - • 
• ' . 1 . • 
.:. nıt\ cıl t~nır. • 

• • • • •••••••••••••• 
YENİ MERSİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Allı aylık 600 ıooo 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık 1 oo yoktur 

Günü geçmiş sayılar 20 K . 

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

Yurtdaş 

Onpara harcarken 
ile kimin cebine git· 

tiğini düşün: 

)lilli iktistJl ve 

tasarruf cHmiyPtİ 

' . .. v ... 
." 

ESANS-LOSYON 
KOLONYA ----

Sıcak TPnuırnz giiıılerinizi güzel kokul.ır ara . ın
cla hir ilk halıar gibi yaşatmak için Fransa ve İs
viçrr.dP.rı gdirıtigi m «ESANLA B » tla n ~· a pılan KO
LO~ YA vt~ LO.SYONLAROAN alarak ~ollauını1, . 

Gençlik Kolony:ıları 
Bütün Kolonyalardan üstündür • 

Dt~ıuwıPler hunun ıloğruluğunu gii~l·~rir . 

Mağazan11zda her nevi ESANS 
LOSYON K.OLONY"A 

Bulunduğu gibi şık ve temiz geymek isteyenler için 
Gömlek - Çorap - Fanila ve sair tuhafiye eşyasıda vardır. 
Mallarımız temiz sağlam ve ucuzdur . 

Sivri sineklerden korunmak sağlık öde·: i ıfü. Burı1arı fildürmck iç:n açıktan 

Kilosu 100 kuruşa alacağınız FİLİT 
İLE OLUR. 

ADRES : OOrnr{ik çivarında içel Tecimcvi. 
ve gençlik kolonyası sahibi 

A· HA:ı.v.rDİ 

rE3Bü~ükr;;;;~E3 ı 
~ Piyanğosu ~ 
1 Pek çok kişilerin yüzünü ffi 

ffi On güldürmüştür . nı~ 
ill Dokuzuncu Tertip Altmcı Keşi~e 

11 T eşrinevvel 935 tarihindedir. ~ 

B ü y ü k i k r a ın i y e 

200,000 Liradır . 

L rn:;af:~o;~~=:. aJ 
Yeni I\1ersin Basıınevi - ~f ersin 


