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ilk Okullarda Talebe Yazımı Başhyor. 
Doğuda 

Başbakanımızdan sonra, 
hükOmet arkadaşlarının biı kaçı 
daha doğu illerimize gitmekte
dirler. TUrkiyflnin hiç l>ir tara
fırıdu ve hiç bir halk p~rças~.n 

d ·ı·.., ve '-'Oksulluga goz a gerı ıge ,, dd 
yummamak, yurd ve yur aş 
acısını l>enirnsemek ulusal cu-

• •1 • .,. ·ı · eski reı'imler 
rnurıyet~~ı ıgımız 
denayıran L>aşlıcn vasıflardan-

dır. b 
B. , dda l>i r sınıf hesa ı
ız )UT • . d w·J 

na sömilrgeci bir polıtıka. eg_ı 
r \'etlı bı r geniş ve tam mesu 1

J • • 

"t ekteuız Bız yurd sıyasnsı gu m " :· . 
den hiç kimse irnkilnsızlıgı ıs-
tiyemez. Fakat elimizden gele-

. } tnrnfa ve her kese az 
nı ıer .. . 
çok yetiştirmek , medenıyet ve 

ıik savaşını bütün halk gen . ..k.. il 
ölçüsünde yUrütmek yu ·um 

altındayız. 
İki usul vardır: Biri bütce 
. .....,,k11nıarını göstererek, ve ış ıın u .., 

l . b' r şe'-' ynpmamagı, yahut 
llÇ 1 J .., b''"' .. 
pek az şey yopmagı .~a ı~g gor-
ıııek ve giistermek, otekıde yal 
nız yapılması lazım gelen şey
leri düşünüp. onları başarmak 
için, iınkfmlnr yaratmak • ..,°ndı
mıza göre yollar ve çıgırlar 

bulmak! 
Bizim yıllardanberi çıkar

dığımız kanunlar, kendi şart· 
!arımızı göz önünde tutarak, 

kü "k bll'-•ük yönetim adamlaçu J • t 
rımı1..a hizmet aramak, hızme 
bulmuk ve hizmet yapmak fır-

K.. ka
satlnrını hnzırlamıştır. oy 
nuııuna bakınız : Bu kan?~ bol 
para değil, kuvvetli, iş bıhr v~ 
. .. ., · er adaın beklı
ıs gormegı sev 
y~orl Netekim Anadolu'da yer 
yer gördüğümüz kalkınma ha
reketleri ile, yer yer rastladı-

. I"kl para ğımız hareketsız ı er, 
d .., .1 cak h~sever 

mantığı ile egı , nn ~ . 
lik ve iş bilirlik mantıgı ıle 
izah olunabilir. Antalya ovala· 
rındn kanallar eğer yal~ız ba
yındırlık bütcesinden ımdad 
beklemiş olaydı, daha çok uzun 
yıllar bu ovnlarm .sıt~~adan 
kurtulacağı ve su yUzil gorece-
w. •·t lş olınıvan yerde gı yo" u. ., 
para dOşllncesinden önce,adam 
düşüncesine saplanmak, genç, 

ı Ve Yorulmaz hizmet , 
yı maz t 
cumuriyetçileri kadrosunu a· 
mnmlamağa çalışmak daha 
doğru olur. 

Demiryuhı ve limanlardan 
uznkJnşmamnk, bir çok ~e~ıçle
rimizde bir hastalık halını .a~-

t.., gıbı mıştır. Ordunun yap ıgı ' 
doğu illerinde hizmet,ve yalnız 
hizmet değil , iş başarmak ''e 
iş görmek, l>Uliln devlet. cıha
zında ilerlemek ve yetışmek , ., 
için şart olmalıdır Dogu numa-
rası iyi olmıynn, hrıy~tının. s.a
katlanmış olduğunu bılmelıdır. 

---------------------------------Tarım bakanının doğu gezisi 
-

Muhlis Erhmen Trabzona geçti 

Kara deniz kıyıla!'ında ınoyva ağaçlarının islah ı 
için incelemeler yapıllyor 

Tarım Bakımı Muhlis Erkmen 

Gilmüşane 13 A.A - Doğu 

illeri nele l>i r araştırma gezisi 

yapan Tarım bakanı Muhlis 
Erkınen, yanında bulunan ta -
rım bankası genel direktöril 
Kemal Zaim, orman genel di
rektörü Fahri ve diğer zevat 
olduğu halde dün Gilmüşaneye 
gelmiştir. 

Bakan C. il. Parttsini, şar
bayhk ve aşevini gezmiştir. 
Muhlis Erkmen mey va ağaçla· 
rmın islahı \'C meyvalarda olan 
hastalı klar için ilimizdeki uz
manın yaptığı işleri gözden 
geçirmiş, bağ ve bahçelerde 
incelemeler yapmıştır 

Trabzon 13 A.A - Tarım 
bakanı Muhlis Erkmen, bera-
berlerind~kilerle bugiln Gilmil
şaneden şehrimize geldi. Uray, 
bakanın onurun~ bir şölen ver 
di. Bakan; dört giln Trabzonda 
ka lncaktır. 

·Kuvvetsiz olanın vay haline 
~---- ~-

Dünya Vilson prensiplerini unuttu 

N asyonal sosyalist pertisi kongresinde gene 
H itlerin bir söylevi okundu 

Berli n - Nasyonal sosya
list partisinin kongresinde Wa 
gner, Bitlerin bir söylevini 
okumuştur. Bitler bu söylevin
de ezciimle demiştir ki : 

« - Çok karo.rsız ve karı
şık günler yaşıyoruz. Bu karı. 
sık devirde kmıvetsiz olanların 
ho.li yamandır Bütün dünya 
Vilsonun meşhur 14 prensipini 
unutmuş görünüyor. 

Çok şilkü rki Almanya artık 
kendisi le alay etmesine milsa
ade etmiyecek bir hale gelmiş 
tir. Biz sulh istiyoruz, fakat 
bu sulh başkalarının istedikle
ri sulh değildir. 

Almanya. idaresi kuvvetli 

olan devletlerle teşriki mesai
ye daima hazırdır. » 

Kongrede bulunan Hesse 
söz alarak nasyono.l sosyalist 
hareketinin tarihçesini yapmış 
Hi tlere teşekkür ettikten sonra 
demiştir ki : 

« - Alman ordusunu yeni
den kuran Hiller, Alman ulusu 
mm hürriyet ve namusunu 
kurtarmıştır. » 

Zekiye Olgaçay 
Bir müddetten beri İstanbul

da bulunan belediye meclisi 
üyesinden Zekiye Olgaçay 
ütey günkü ekspresle şehrimi· 
ze dönmUştUr. 

" 

20 ilk teşrin 1935 Pazar günü . 
Suyım memurları, sayım kontrol memurları, bu işle ilgili 

resmi onınln, bUyUk ve kaçnk işyarlar, sayıma girecek batarı 
yurtdaşlar VP yurtda oturan yabancılar bir tek ödevle yUkUmlil
dl\rlcr. 

Ne bir eksik. Ne bi r f:ızla 

1 ürk ulusunun sayısını doğru çıkarmak 

En giizel Avrupa şehirlerin 
de ata~ •:ııilter olan gençlerimi • 
zin, A 11adolu içinde, alabi itliği· 
nize uzakla, bir tabur veya 
alaya staj için çağırıldıklarında 
bunn şe,·k ile karşıladıklarını 
hep lıiliyonız. Çünkil bu genç
lerin büliln ilerleme imkanları, 

hizmet mantığına bağlanmıştır. 
Hizmet etmek ve hizmeti ba
şarmak hnlkalarından yapılmış 

bir zenciri 
Niçin her meslek için böyle 

olmasın? 

F.R. Atay 

Yunanistanın tarihi günleri 
Rejim için gene1oyrlan vaz geçilıniyecek 

Başkakan Çaldaris her kesi sükunla 
sonucu beklemeye çağırdı 

Yunanistanın tarihi günler ya · 
şadığını unlatan Çaldaris bildiriği 
nin metnini bugUn aynen yazıya · 

ruz. 

daima berkittim. Ve bu dener 
dünmez yenilediğim konu bu
dur. Yurda zararlı bir aytışma 
ve tahriklere yol açmamak 

« Yunan ulusuna, ic;in halkçı partinin başkanı 
Dlin açık bir aıılaşmazhk sıfatile, fikrimi vaktinden önce 

yüzünden esef edilecek sahne- · bildirmemek lüzumuna inan-
Jer geçmiştir. Bundan dolayı ımıkia beraber, bu meseledeki 
bUyilk bir tiksinti ve nefret durumum halkçı partinin tari-
duyduğumu bildiririm. Bu sah· 

1 
hind.en açık bir surette belli 

nelerin sora vlılarına karşı ted idi. Ve dün, memleketimizin 
birler alınmıştır. SoravJılar en tal.iiiğ ve yunan ulusuna 
şiddetle cezalnndırılacaklardır. oyunu vermesini tavsiye~ ede· 
Dünkü hadiseler, ulus sınıfları 1 ceğim rejimin kırallı dernok · 
ve silahlı kuvvetler içinde ye· : rasi rejimi olduğu düşüncesile 
rinde olmıyan bir sinirliliği , yaptığım diyev de budur. Her 
anlatmaktadır. Bununla beraber kesi sükOna çağırırım. Soravh 

1 hiç bir kimse kaygulanmama
lıdır. Kayguların bışhca sebebi 
rejim meselesidir. Bu mesele
nin kotarllması için güdfüecek 
yol çok önce çizilmiştir. Yunan 
ulusuna yaptığlm vade bayrı 

ve bu suretle yurdun yüksek 
asığlarına hizmet ettiğimP. ka.
niğ olarak meseleyi ulusal 
asambleye bildirdim. Ve gonel 
oya baş vurulması kararlaşmış 
tır. Esasen, tabiiğ olduğu veç- 1 

hile geneloyun yapılacağını 

lıükOınet l>aşkanı sıfatiyle, bu 
nazik ve tarihiğ anda. sükun 
ve düzenin hiç bir suretle bo
zulmasını müsamaha ile knrşı
lıyaımyacağıını lıi\diririm. 

S1yasal dostlarımla biltün 
yunan ulusunun ve yurdun 
siUUııı kuvvetlerinin, yurdse
ver hislerinden esinlenerek 
benimle birlikte sükun, huzur 
ve düzenin içlem koruyucusu 
olacağına kanaatım vardıı-. 

Paııazis Çaldaris 

Döviz fiyatları saptandı 
- -

[cne~i ~övizlerin yeni fiYatlan ilk teşrin~e tat~i~ e~ilece~ 
Muamele vergisi kanunu

nun 10 uncu maddesine tevfi
kan, orijinal fatura ve menşe 
şahadetnamelori nde yazılı ec · 
nebi parahrın Türk parasına 
çevrilişinde 1 Birinci teşrin 
935 ayı içinde itibnra alınacak 
borsamızda kote olan dövizle
rin vasati çek fiyatları Gümrük 
ler Genel Di rektörlilğünce tes 
pit edilmiş ve alakalılara bil
dirilmiştir. Yeni fiyatlar şöyle 

di r : Fransız frangı: 12,0375, 
İngiliz lirası: 623.50 Dolar:0.79. 
7372, Liret: 9.7166. İsviçre 
frangı : 2.4388, Florin:l.9792, 
Belga: 4.7274, Drahmi 83.5667 
Leva : 63.4679. Kuron :19.1964 
Şilin : 4.J 970, Pezeta: 5.3131 
Zloti : 4.3257, Ley : 97.7278 
Yen : 2.7225, Dinar: 34.7846 

Çernove~. : 1091, Kuro «İsveç» 
3.1156. 

----. 
Ankarada Açılan yeni yollar 
Otobüsler ilkteşrinde çalışmaya başlıyacak 

Ankara Belediyesi getirmiş olduğu yeni Otobuslarla An knra 
milnakalAtını temin edecektir. Otobusların kolay işlemesi için 
biitün yollarda esaslı değişiklikle r yapılmıştır. Yazısım 1kinci 
sayfada okuyuııuz, 
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filistina An karada Bir Gecenin İzi 

2 
Yazan: ESİN Gönder;/en Yaş mey- Belediye otobüsleri , 

va nümuncleri 1 inci Teşrinde işliyor · Bana gt.;rıe soı·ac<ı k ~ı ıı 
bu kız o kadar giizrlntiy 
cl i?. 

Hayır lıayır giizfd tle _ 
ğildi. Yalrıız oııurı al'k:ı . 
sırnlan bakan gfizlPr ren. 
g i n i k a y lw ll i. 

Bu g.-.cc hPrkes uıa vi 
yi sfnlimi acaba!. Yoksa 
hP.nuıi ii.vle göriiyorum. 
Btıı•atla il uzaklaşma~ is
ledi uı. llir· :uı içiıı korıuŞ
tum; 

- Yok~a berı hunuıı 
giizelliAi11i kıska 111yoruı u
i d i 111 t c ii 11 k ii : «kati ırı la r • 
giizt'f k:ıdırıl ;ı rılau lws-
lanmazlar» dt•rltır. · 

Ha yır· im yı,. hu r~na 1111 

hiç bir zaman . be11irıı kal. 
Li111de yaşanıadıki . ~la. 

Fil isti ııe ~fiıuleri 1 nıt~k . 
i'ı1.re iyi cin~ m:dlarınıız 

claıı NiğdP. \'P. Borda 11 

hircır va~cm Plnıa armut 

ile~ Karanıarıclaıı hir \' :ıgoıı 

k ~• v u 11 u 1 uı nı ı ~ l ı r. hu ıı I ;ı r • 
rıiinıu 111~ olarak gfinderilt~

ef'k lir. Bu mallarımızırı 

Filistirıdf~ cok kuvveıle . 
umulma~ tadır. 

Ya~ancı Kağıt: Ye Şişeler 

.\rık:ıra, · nlimrlik Vt~ 

i 11l1 i ~ a ı· I ar hak a ıı 1 q~ ı t> c n ~ -

h i Ol c ~ 111 I f ~ k t~ ı I t' ,. d f' il gel P.11 

kftğıl vı~ ~i~r.lt·r~ ail giinı 
rlik \P11zih\l1111n kaldırıl-

mufilı bu kızda (iJle 'bir uıası lıak ~ ıııda ••korıonıi 
kuvvet varki insanda )'a. 
ratılmayarı hisleri uyar
lıyor. Sanki o bir derıiı 

lı aka ı ılı ğ 11 l ı ı ı ı ı ı ii ı· a C<• t ı ı ı ı 

t•~tldk vı~ k:.tlnıl t>lnıiştir, 

gibiydi. Herıidr. derinlere ohtu. Eğer s~ıHIPıı evvel 
götürüyor. Beıı bir k~ğıt bir haskasınırı !!Özlerini . ._, 
parçası gihi sulanıı kol . hu kt~linıelt~r üperse mu 
1 :ı rrncf a sii r ii kit• 11 ip gidi . hakkak seıı İ!ıd•~ ici nd e 
yordum. başka biı· tı · sir )' ~par. 

Sardıkc.a san.ı ordu. ·· ı . .. lk k ı • - ı ' ı~unıuı ı o uyan "agıt a 
fakat bu sarış o kati._.,. ıu·ahakkak bir nıaı ı a is-
tatlıki. islemiyt!l'ek uvrıl- li~' t1C~k. flalhıı~i hihu,; 
d11u. lıala onuıılavıııı. 1 J t•rki lH'rı uı:ıvİ\'İ sevP-rinı 
Kağıdınıcla mavi oldu. " 
kelimder kumral hir reıık 

\'t~ o kızda nıavı rerıgt~ 

biilİİll güz.-lfiğİrıİ Vt'l'tliği 
taşı~·or. Bu iki rr.ıık ne icin St~vdim . SPrıin icirıcle 
kadar y:.u·aşı,,·o,. lıiı'biriııt• • • 

J k i \' ... ,. i m i ıl " c; isli r aı t> k i s -
Gfldig-inı zaman nuıh . · ~ • 

knH•ııı. cüııkii SPni ar - ' 
la hı yatağınula bu lclu m. k • ( atlaşlarırııın içirıde k inı . 
(;(jzleriıu ıçııu yorgıuı ~w~· e lf-'rcilı P.dt!nıı>r~a. 1 
BPrıİ lwkt.~~·rn yastı~mıa ffarıi hilirnıisirı hazaıı 
ha!Zınıı koydum. Yasltğrıu sular kabarır kabarır her 
beni kucakladı. Onu illi m . . . . 
k ı . şevı ıc111P. alır. ışl•~ onurıdtı 

Orr\ u yorum o giizt-d ha _ • . • . ı 
. , • . t>:llııst>lerı kahank kabarık • 

yalden hır ~paı·ça alır dıy,~. 
~lelıtaı> linı bilir k:ıc 

• 
lrnşm y:.stıgıncla giil ii) or. 
k a ç d e r ı I i J 1 e k o rı 11 ş 11 y o;·. 
ışıklar ne nwst'ıl. isle<lik 
leriui lwr zaman uöre · ' . _, 
biliyorlar. korkuyorum 
o mavi lıa y:.tli lH'ııde rı :.ı 

lırda başkalarına µötiiriir 
ıH ve. t!ii rı k ii hu 1 u tl:u·ırı . . 

arasından ~mu görenı~ııı : şıi 

Birclerı mavi bir tül ü -
. il :ifup yığıltlı.. 

O giizt·I b:ış hiisbiiliiıı giil
tJii. yığılan liillPri alıp ka 
çıyor. Alı.. o mavi ha yal 
arkasuutan akan ben .. 

Bu saııki sev~ilicien ._ 

şıkayel flleo bir uwktup 

lıa~ırıı gii!'iltH'nıİ )'f't~ •~ k k a
d:ıı· iıısaf!'lız kahank . 

Soııra hir dul!!a !!İhi · 
"' t ~ 1 

o kollar aç~ ldı. içi ııtfon 1 

iki ılanıla ışık )'andı sön- ı• 
d ii. A lı oı ıl ar o ısı k 1 ar. . . 

Bu mek ln bu gt- ııt! i 1 k • 
drfa İt'İnı yazdı. soııra . . 
parmaklarım. icinıin ,·az-. . 
dı~ları kalt~nıimıleıı 1-.uv-
vt>tli sa ıık i gt·c~ kağıtlar 

dolclokça lıışırtılarım du . 
\' u \'Ol'll m. . " 

Susta susa yuu. ö~· I·~ 

bir kuvvet ol~ak i göz-
• 

lerin kapalı gilıi okusarı-

da hu hayal seninde göz
leriıae si11111esr. 

.... _... . 

Bt>lt~tliyenin otobiish·ri 
ününıüzdek i a ym başında 1 

ser vi~ltH'e haşlayacak tır, 

Otobüs direktörlüğü 
llzııugdrıı hazırlık lan 
lıiti rnıPğP. çalı~rua k tatlı r . 
itlarrnin işlt~tme \e atelyt~ 
servisi nele hir seııe müd
deth~ çahş11rnk l'ız•·e Hus
yacla rı dürt ıuiirnlı:ıssıs · 

celhiııe karar verilmiştir, 

lliit~lıa~~ıslar yak111tla şdı 
riruizP geleceklerdir, 

Hus,·:ulan sntın ahnau 
~· 

otohii~l.-r Ankaralıların 

rahatına t'~min t•tltıcek mii 
kenııııeliyellellir, OLobiis 
idart~si gt•re~ iicret tarife. 

sini ~er~kse hareket za . 
ma ula rını güsterf'n Larifo · 
)' İ lıaııdamışl.ır, bu giinkü 
iicr(•tlere nisbetle ycıni La

riied•~ ucuzluk göze çarp

maktadır. 

Yeni tarifede Şehir -
Ça11kaya 15. Şrhir Devlet 
ma hailesi 15, Şelai r Ce
lu~ci 15 kuruş olarak tes-
pit e,lilnıi~ti•·, ı 

Bundan başka bu la -
rife i'ızP- rindı~n memurlara 
daireh~re gidiş ve dönüş 
saatlerinde ~· iiz,le 25 rıis · 
he ti nele tenzilat ya pıi ması 
da düşüniilnıekledir, 

Gaz Maskesinin 
Yapısı bitiyor 

Kızılayrn yaptırmakta 

olduğu gaz maskesi fah
rikas111111 kurulma işi iler~ 

lenwklt~dir. ürıced~rı \'3Z • 
dağımız gibi fabrikarım 

acıl nıa Wreııi eu nau ri v·e-. ~ 

tin ~ıl tlönü.dlirıtlP. ya-
f) ı I a c; ı k l ı r. ı\1 • ~ ı a • I t: k • • L i ı ı ı izi ı ı 
hlitiin maske ihli)· acrnı 1 

kal'sılav:ıcaJ\ kadar hü\'iik . "' . 
olan hu fahrikaıla aoo 
den cok isci calışac.ıkfır 

• • • • 
Bunuıı 80 katlarını fab-
rikaılaki dikiuı işlPrin<lP. 

kullarıılacak kadrnlar lPŞkil 

etmektedir. Fabrika )' lltJa 

3000 maske yapaca~ lır. 

Nöbetçi f czane 

Bu Akşam 
SAGLIK Eczanesidir. 

Un, B11gday 
fiyatlar 

bir miktar 
yeniden 
yükseldi 

l~Lanbul, - fsla11l>ulu11 
huğclay ~lış VP-rişlP-ri çok 
garip ve anormal hir tlu . 
ı·uıudadır. Fı,· atlar mii
ltrnıatli yen tlr~işi) or ve 
lwr hafta hir ka~ gün 
cJiişliikten ~~oııra muhak
kak tekrar yl'ık~wliyor. 

Son defa da lıö)· le ol
muş, iki giirı evvt-1 6 ku
ruş '!o para)·a düş~11 AL 
pullu nıallan diiıı 7 ku
ru~ G pal'aya kaılar ~· ük

srl•ui~li ı· . 

Satışların <;oğu 4 ku
ruş :~O p a ra i 1 e 6 k u r u ş 
G para anısırııla olnıu~tur, 

Orta bir hPsap ile ekuıP-k-
lik ~f'Şııiyi lP~kil ede11 
huğclav lıalit : sı fi vatı 5 . .. . 
kuruş 2o paradır. 

Yumuşak buğday uıı-

1 :1 r ı 6 l o - f) 4 o k u r u ş la rı, 
sert buğday unları 510 
kuruşta 11 muamele gfir -
nıiiştür. 

Borsaya göre, ortada 
t•knwk fiyat111a dokuna . 
cak kadar hir yii~s .. (ıııe 
)Oktur. 

llamafi fırırıcılar tic :ıl'el 

odasııaa bas vurarak. bP-• 
ledheııin uarlıa esas hıl-. 
tuğu formlilt~ gireıı imal 
nıasraflaruıırı 170 kuruşa 

indirilmesi yüzünden za
rara u~radık lanııı iddia • 
rlnıişler vt~ mPst·lt~ııirı 

i rıcelen mesi rıi islt• mişler
d i I'. 

Oda, fırrncıların şika

yetlerini ele almış ve a
raşllrmalara başlamıştır. 

ilk· okullarda 
Yeni talebe kaydine 
yarın başlanıyor. 

İlk okullarda kayitlere ya
rın bnslanacaktır. Her v1l artan . ~ 

bir okuma hevesi sonucu çocuk 

velileri mekteplerde yer bula
mamak endişesile günlerce 
evvel çocuklarının evrakın1 

tamamlamışlardır. 

Öyle umuluyorki okullara 
yarın bilyilk bir tehacüm ola -
caktır. 

Tatil münasebetile yaylalar 
da ve başka yerlerde bulunan 
ilk okul baş ögretmenleri şeh

rimize dönmüşler ve açılış 

hazırlıklarına başlamışlardır. 
Okullarda derslere ay sonunda 
başlanacaktır. 

\ Dil Kılavuzlan Basıl~ı 
•&•••..., 

Dil kılavıız11n1111 hirirı

cı cildinin lıasılnıa ışi bil
n.iştiı·. Bı_ı kılavuz osmııu -
lıc:Hta 11 Tii r~c•)· vt~ olarak . .. 
clizilnıis bof urıuıtıkladır. 

ikinci cild <le tiir~cr.-• 
dPıı osmanlıca~·a olarak 
ba~ı)nıaktadır. Burıhu·a 

konulan fiyat 20 kuruştur 
! IUilliir dirrktöderi fiğ-

r t' l nı en it~ r· c i k i cildi t l r. 
arnı:ığarı olarak vert>cek
tir • .:\\'l'lCa tale\wlcre lr11-

~ 

zihhlı olarak Sf'lış yapıla
ea l\lır. 

Birinci ciltlıleıı simdi-• 
l ı k l 20 hirı l~rıe basılmış -
ıır. A~ rıca görülecek lü
zuma gi•re da lı :ı cok ha -

' . 
sılnıası da kararlaştırılmış 
bul1111nıakt:ıclır. Kiiltfır 

bakanlığı h:ısrn <lirP.klUr
liiğiirıe şimdiderı l>asılnıış 

olan ve basılmakla olan 
cep dil kılavuzlarmın tez 
göııderilmasi için bir çok 
~iihiir direktürlerinden 
VH okullardan paralar 
gönder·ilmektedir. Basıl-

rııış olan birirıci cildi11 
satışına yakında başlana. 

caktır. 

A~dül~amidin Paralan 
Büyük bir kısmını bir 

Amerikalı almış 

Sof ya, -- « Utro» gaz•~

tesiııiu öğrt·ruliğine göre 
.. \bdlillıamid, sallanalarıııı 
son zamanlar111da servrti
rı i 11 h ii )' i~ k h i r k ı sn ur 11, 

.\111t"rika\'a uedrmı ~ k iciıı 
.. • .J • • 

Coıı ıle Kt~y ıı.JmınJa hi1· 
ı\uıenkalı\'a devrdıaıistir 

"' ~ 

Ahtliilhamidin varisl .. ri 
olıluklarırıı iddia eden 2 l 
katl : ır prt>llSPS ve prrııs 
.-\nıerikalıvı hulmuslar ve . . 
..\hdiilhaıuitltlP-ıı k:ılaıı mi-
rası sormusla nlır. .\ s:H·-• 
rikalıda hnrıl :ıra Ahıliil-

h a mı d d ·~ n hiç lı i r ş P. y a 1-
m adı ğ ıı ıı süylı~yince val'is. 
l•·r eski Fransız cumur 
başkanı avukat .\1. .llilP.r
antla haş v11rnrnşlardır. 

A \' llİ g~ZP.lPlli il ·'az-
.. t 

tlığıua g(kc Con d~ Ke y, 
aldığı paralarla Ana eri ka
<la bir (.)anka viicude ge
Lirmi~t ir. 

Bu giirılrrde ba11kasrn-
da~i lahvilleri, bonoları 

ve paraları toplayıp ızı 

biliıuuiyen l>ir semle gil
mi~tir. 
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Mersin 
Piyasası 

K.G. 
Pamuk ~ksprt'!" 
ı~ rıe 
Kapu malı 
Kozacı parlağ ı 

laue çiğid i 
\ P.rli • 
Koza 

Susa 111 

Fasul v .. . 
Nohut 
Mercime~ 
Burcak • 
Kus ,·~mi • • 

Rum cları 
Çtıhik 

Acı çekir.ı..-ı.. içi 
Sahura Ayvalık 
1\ah Vfl 

Nişadır 

ÇaJ 
Keame Şe•er 
8andılr.ta 

K. S. 
48 
45 25 
43 

41 
2 75 
l 75 
8 

ı 1 50 
8-9 
5 50 
8-9 
4 625 
7 

4 
6 50 

42-.\3 

24 

98 

16 
270-275 

15 L. 
Toz~~kP.r cu valt 27 L.55 K • • 
Kala\' . 
Bahar 
Arpa Auadol 

,, yerli 
Piri uç 
Çavdar 
Buğd&)' Anadol 
Buğda~· Y ~f'li 

212 

75 
.~ 375 
3 25 

14 
. ?5 o ""' 
4,75-5 
3 75 

Limon loıu 7 5 

Y .. meklik ze~tiu Y. 34-

Sabun Birinci 26 

Satlık Yağ ve Çiğit F..,abrikası 
istan~ul Ziraat Bankasmdan : 
ll.-rsindt-, }1ersin ·- Tarsus yolu iizerinde Nus 

raliye malwJlesinde ~ain Pawuk ve Nebati Yağlar 

SanaJii Tih·k Anonim Şirketinin malı . 
Yağ ve Çiğit Fc.thl'İkaları VH nıiişteıuil:\t ve icinde 

IJulunan ahit VP- P-<fP.vat nıotör ve sair~sile bi;liklfl 
( llüfredatı şartnamede yazılıdu._ ) Beyoğlu Altmcı No
terliğiııce tasdik edilmiş 30 - 1 l - 931 tarih ve 15142 
numarala mukavf' le ile Pamuk ve Nebati Yağlar Sa
ııaJiİ Tiirk Arıonim Şirketiııiu Barıkamıza olan mik.
tar1111 ıualfuu borcunu 10 - 4 -935 larilıirule ~önde
rildiği kaydP.n miisbel ilıbarrıame üzerine dP- tavsiye 
r.lnwruiş oltfuğuudan iş bu horcun ihal~ tarihine ka
dar yiizıl~ 9 faiz ve yüzde 3 komisyon , Sigorta üc
reti, hesap masrafı, Nakli nukııd, muamel~ vergisi, 
avukat iicreli vesair bilL)mtl'U masarifile birlikte tah
sili için lıu borç mukabilinde Bankanuza ipot~kli yu
karıda lıudut, cins vesail' evsafı yazılı Mt!rsin Tapu 
müdüdiiğürıün 23 - J l - 929 tarih 54, 980-128 nu
maralı Tapu seııedile Şirketin tasarrufu ahırada bulu
nan ve 2280 numarah kanuna tevfikan üç yeminli 
elıli vukuf larafmdan ceman ( 158.822) lira kiymel 
takdir edilen mezkiır falJrika ( 1698) uuruarah Ziraat 
Bankası kanunu hiikümleri dairesinde 10 - 8 - 935 ta
rihinden itibaren bir IJuçuk ay müddetle açık artır-

ı maya çıl\arılmıştır . 
Mu v<ıkkal ihalesi 26-9-935 larihinP. miisadif 

Perşı-mıbe giinii saat 2 de lstanbnl Ziraat Bankasında 
yapılacaktır • 

Teminat akçası yüzde 7 1/2 dir . 
Şartname Galatada kAin Bankamız, Adana, Mer

sin Ankura Zira~l Bankaları kapılarına asılnuşlır . 
15 -20 

B i L i T 
Mersin Şarbaylığından : 
Yeni mezarlık dıvllrmm geriye kalan 1523 met-

» ikirıci 

Mısır darı 
24 

3 
50 ' relik kıs mı 13 • 9 • 9 3 5 gii rılemecinde açık eksiltm~-

ye konulmuş isede istekli IJulunmadığı için iisterme 
Cin darı 
Kara biilı~r 
İ rıce Kep4~~ 
Kaim » 
lııcir 

3 
95-90 
1 60 
1 60 

10 dau l l 
Yulaf Cu k uro va. 3- 25 

• 
p Auadol 

Yapağı be)·az 
,, Siyah 

liflik 
Sa dt! ~· ağ lfrf a 

z.-~· tirı daru~si 
Pıuıreden g eçme 
ıeyııo yağı 

3 25 

42 - 47 ı 
42 47 ' 

62 50 
-70 

~0-22 

40 

------·------
Borsa T alğraflan 

Paralar 

13-9 -935 

Tiirk altunu 

isteri in 

934 

Dolar 

Frank 

Liret 

79 -- 25 

ı 2- oa 
9 - 70 - 50 

sureti on giin uzatılmış olduğundan isteklilerin 24·9· 
935 Sah giinii saat 11 de Belecliyede toplanacak ko
misyona baş urmaları bilit ulurmr • 

1 L A N 
İçel Nafia Baş Mu~endisliğinden : 

ı - ~lflrsin - Silifke yolunun 27 + 346 - 35 -1- 400 
kilo ıut>lreları. arasıuda ( 7322) lira 82 kuruş bedeli 
keşifli v~ muhtelif açık lakta on üç adet Btıton ~ rme 
rutrnft'Z iuşaatı açık eksiltmeye konuluıuşlur . 

2 - Eksiltnw 18- 9 - 93f> tarihiıu~ tesacHif eden 
Carsamba giinii saat 10 da Vıl:lvet Daimi Encüme-~ ~ ~ ,/ 

niude yapılacaktır . 
iJ- fste~lilerin )'iİZd~ 7,5 teminatı olan (549) li 

ra 21 kuruşu Özel sayış dirflktörHiğii veznesine )'a 

tırdıklarana dair makbuz veya bu miktar miiteber IJan· 
ka nu~ ktupl:.1r11u ve 935 yılı ticar~t odası vesikasnu 
enciinu~ıw vernıPğe ve bu işleri yapabilecek ehliyeti 
olduğuna dair Nafia müdürlüğünce tasdik edilen ve
sika) i haiz bir fon memuru gösıermeğe mecbıırdurlar 

4 Yapıl~ca k menf~zleri n kt>şif evrakını görmek 
ve fazla malumat almak isleyenf P.rin VihiyP.t Nafia 
miidürHiğiine miiraeaht etmttleri ilan olunur . 

30 - 5 -11--15 

B i L i T 
Mersin Şarhaylıgından: 
Bu giiu kapalı zarf usulile iiste!·ilmek iizere ek

sihme)'e konulan 6 m~tre gtrnişliğimle ve ıoo metre 
uzuuhığunda illracat iskelesini yapmaya istekli kimse 
çıkmadığından bu iş bir ay içinde pazarlıkla yapıla

caktır. isteklilerin 21 •9•9~i5 Cumartesi glinii saat 11 

de B~lediye hesap işleri müdiirlliğiinii baş urmaları 
bilit olunur . 

İçel Tapu Direktörlüğünden ; 
~ler:o'in mahmudiye ma hallesinclt! k:lin ve i IJraz 

olunan Nisan 337 tarih ve 29 numaralı Tapu senedi 
mucibince Cebrail oğlu !smail nanı111a mukayyet bu
lunduğu a11luşıla11 şarkan tarik garben usla Lıgor şi • 
malen Endriya cenuben tarik ile mahdut 357 metre 
b~hçe yerjnin lapu ka)' <lı hükumet konağı ya ıHlığın

da muhterik olduğu ve kayl örru-ığinin vaktile kayudi 
umumiyeye gönderilmemiş olduğundan bu kere rnii
maih~yhin vefatile vereseleri tarafmdan te~kili kayt 
isterıiJmektedir. Bu hususta keşif ve tahkik içun ma
halline memur gönderileeeğiıulen alakası olanlarm bu 
on gün zarfmcla evrakı mlisbitelerile daireye müra
caatları veya tahkikat günii mahalline gidecek me
mura arılatmaları ilAn olunur . 

İçel Defterdarhğından: 
Takdir olunan kiymel 

Mahallesi Cinsi Lira K. ~lelre N 
Nusratiye M. .ı\ rsa 184 230 l 
Balıce ~I. ,, 144 181 2 • 

" 
,, ,, 230 230 a 

" 
,, 

" 
690 690 4 
276 690 

. ,, ,, . ' D 

,, ,, 
" 

862 862 6 
Nusratiye M. Nısıf hisse laa ue 800 11~9 7 

" 
,, Arsa 576 b76 8 

,, 
" " 

1370 1270 9 

Cami şerif .\1. ., 106 213 10 

" " 
,, 30 60 L l 

" " ,, 345 '>"O .... .) 12 
Nusratiyo M. 

" 
276 460 13 

" " Hane 800 14 
l -- Yukarıda cins ve kiymetl~ri yazılı gayrı men~ul 

emval bedelleri pe~in almnıak iiır·e mülkiyelltırİ 
10 - 9 - 935 tarihinden itibaren 15 giin müddet
le açık aı·tırmaya ~orıulmuştıır. 

2 - ihale 26 - 9 ·- 935 tar· İhirulc Pt'rşembe glinii aal 
lfl da Dt•fterdarlıkta salış komisyonunda yapıhı
caktır . 

3 -- Taliplerin yüz,ıe )'elli buçuk leminallarını mal 
saıuhğ111a yatırarak makbuzlaril~ birlikte Defter
darlıga müracaatlar1 . 11 - 15 - 20 - 24 

Tarsııs Amerıcan College 
Amerikan Erkek Li•e•i 

T e~risıt 1 Birinci T aşrinde Başlar 
Tam devreli lise olduğu Klihlir Bakanhğınca tas 

dik edilmiştir . 
Tiirkçe, lngilizce, Fı·an~ızca okun\lr. Ticaret der • 

IP-ri vardır • 
Leyli iicrel 220 lira, Nehari iir.ret 40 l iradır . 
Fazla malumat için Direklörliiğe miiracaat . 

ıs-ıs-21-s-ıt-1 3-ıo 
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•l==============~· 
SAGLIK. 

ECZA.NESİ 

Mersin Gümrük Civarm~a~n 

lh~r ıH!\· ı Eczavi . 
lıhhıv~, Yerli ve Av-., 

rupa miistaln.tıralı bu 
luuur .. 

•i==============· 

Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti· 

yorsan Hava kurumu 
na üye ol. 

··~··:·•········ • • . ·:· 
: Yeni Mersin Basımevi : . ·:· 
• mücellit hanesi • 
• ~ k. . 1 • • ... ~s ın11ş, parça an- •:• 

: nuş, fer~mle kitapla- : 

• rımzı işe yaramaz de-! . . •""'.'• 
•:• y~ alıuayımz. hirgiin • 

: size lazım olur. Kitap-: 

• larırnzı, ıfpflerleriuhi, : 
• .. ıı· l . .. 1 • nauce ıı •arwm11P ~on-•:• 

YENi ~ERSiN 15 EYLÜL ı 935 PAZ \R 

i L N 
Sili[l{e,Jaı1darına Oktıl11 Satın Alına Komisyonu Başkanlığından; 

Ek si hnıt• \' •~ 
korıaıı 

lllt' vadci ııı 
Ciıısi 

Ekıııt>k 

~ığır .-ti 
Kuru Fa~ulva 
Nolı ıı l 

11 t• rci ıı u· k 
Sadi' ~ağı 
Bu lğu ı· 
Pi l'İ llC . 
Palalt•s 

Sahurı 

Z•·vtiıı va"ı . . ~ 

Z•·ytiıı daw·si 
Edirrıt~ JH~yrıiri 

Kuru uzuuı 

K 11 ru ~oğa ıı 
:\rp:ı 

Odu 11 

Kfiııı ii ı· 
San~:ııı 

Ca v 
~ . 
Toz St'kt~r • 

h.-hr.r kilosurıuu 
11111 lıamuıtııı 

~1 i k dan 
Kilo 

~10000 

45000 

ıoooo 

10000 

3JOO 
5000 

15001) 

8000 

5000 

5000 

1000 
3000 

1000 

2<)00 

5000 

15000 

300000 

ıoooo 

15000 
301) 

50<•0 

fİ)' alı 

Kurus • 
10 
9 

14 

7 

9 

70 
7,5 

20 

6 

30 

30 
25 

50 

9 

4 

5 

0,50 

2 

0 ,50 

300 

Houıa lt>~ sa lca~ı soo 
32 

25 • 

~1 u vak kat 
lPmİııat 

nıikları 

Lira 1\ r·. 
?575 

337 50 
105 

52 50 
20 :t5 

262 50 

112 50 

120 

22 50 

i07 50 

22 50 

56 25 

32 50 

13 50 

15 
33 75 

107 50 

15 

5 65 

67 50 
120 

9 40 

Eksihnwnin yapılaeağı 
giirı VP. ~:ıal 

26-9-935 P t' rştrn ı he S. 8 
)) )) )) 

)) )) )) 

» • )) 

)) )) )) 

)) )) )) 

27-9 935 Cuma 
\) )) 

)) )) 

)} )) )) 

)) )) 

)) )) )) 

)) )) )) 

)) 

)) )) )) 

)) )) 

1 r. 
12 
14 

16 

17 

s. 8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 
16 

28·9 935 Cumartt>si S. 
17 

8 
)) )) 

l) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) 

)) 

)) 

9 

10 

1 ı 

12 

13 

llaaıgi usulile eksillme
rıiu yapılaca~ı 

Kapalı zarf 
Acık t·ksihme 

• 
)) » 

)) )) 

)) 1) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) 

)) )) 

)) 1) 

)) )) 

)) )) 

1- Silifke J.ıııdarma Okulunun 1-10-935 dE>ıı 1-9 - 936 ya kaclar oları v~ bir S•~ne için nıukavele~·e ba~ 
laııacak hıılunan yukarda cins YP. ıuikdarl yazıla llH~VadılJ iaşe Şal'lnamede )'3Zıll olcltı~ll ŞPkildr. lt>SIİIU olun
ıtıak ~aı tile hizalarında göst••rilcliği usul ile eksiltmP~ r. konulmuştur . 

~ - - ,\lıılı:ınınıerı lwdellrri ve mnvakkal lemiııal nıikclal'lan lıizal:ırmda gfisltıriluıiştir 

H llıalt•nİrı ~·apılacağı giiıı V•~ s:ı:ıl hizalan11da güslerilnıİŞlİr • 
-l - i it.ılı~ ~ilif~·~ .ı a 11ıla rnıa o~\) lu ıula lOpl:waca k komis~·onda ~·a pılacak lıl' . 

• 1 . . • 
• c erınaz. • 5 - ll~r cins iciıı liizilnı olan Pv~ar vt~ saı·llan Okul ~aloııurııla oıah..,us 't•riıu~ :ı~ılrnıştu·. lstekliltH'e tas-
: Her uevi kilap ve : dikli hin~r sureli ·paı·asız YP-rilir . • . 
• •leflerlt>r şık ıarif ıaı~• 6 - l{imva ıalıliline tabi olml\·an mevaddın rıiimtınt~leri komis,·onda mevcuttur. VPrmiy~ istekli olanlar bu . \ ' ' . . . . ~ 

• tin Vl kullarnslı ola- • 11ii11ıu11t>lt!rİ lu~r giin tlilediklt~rı saatlartla Okul. K . lığına ı,ıiiraeaal P.cler..-k gfirPbilirlP.r . 
• · • 7 - Karalı zaı f usulile eksih11u~ye konmuş olan mevadın teklif mektupları ilt~ 2490 sa)· ılı kamına göre ve-
• rak citltrıir. • • • rilı·ct•k mu vak kal lemirıaı la rı n erı g~ç ihale ~aa tinden hir saat üneı~ ihalP. koıuisyoııa ma khuz mukabili ruh~ 
• • Leslinı Pılilnıı·si şarllır. Bu saallan sonra veriltıeek mektııpl :ır111 hliknıli olnH)' :ıcaklır. 

•••••••••••••• 8 - A<;ık Pksillıuey•~ lıorrnlaıı tuP.v:.ıdJarı muvtıkkal lı'nıi11atları 2490 sayılı ka111.11a gü re en ~· c; : lt:ıl ı· s:..ı :ıtın-

Y[Hİ MERSİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone~ 
Şeraiti l 
Senelik 

Altı aylık 

Üç aylık 

Türkiye 
için 

1200 Kr. 

600 

300 

Hariç 
için 

2000 Kr. 

tooo 

500 

Bir aylık t oo yoktur 

Günü geçmiş sayılar 2 O K. 

Yurtdaş 

dan bir s:wt i'tııc•~ makhuz mukahiliıule Komisyona te~liıu eclilnıiş hulun:ıcaktır • 
H llı1 r ıki sıırPllıarde t·ksiltnıiYP ~irN~tıldP.ri11 kaıııaııi ıkarueı~:Hı sahihi olcl11klarırıı · Tı · c•iııı o la) ırıııd . ı ~3\' ıl!ı 

• • 41 • 

bul11111luklarıııı .. ,., ... ıcı~ lt><ılalıl'ıl i~h~rinıle hulunmuşsa taalıhiit ellı~i işi doğrulu 1 la yapmış olduklarına daiı· 

ah\k adar ci<ı i rdPrdc•u ıasd ıkli v•jsik:ıla rı i hrtız Ptmi yt~ ıut>chu rtlıu· . 
ıo - I~ lıu nırvaddı Vf'rmi~· r. İSlt>kli olanların evsaf v .. ş:ırlları ngrenmek iizere her giiu Okul K. lıgına ve 

ihalı• iciıı la\ İiı ~dih•rı giiıı ve saalla komisvona miirac.ıalla bulurımaları liiziim1J ilan oluııur • 
• • t • 

· Hadenıe Aranıyor 
Mersin llalkevi lsı Yuva 

Okulu Direktörlüğünden : 

Ôzel Ana 

fiırnç v•~ orta ~aşla olmak ÜZt'rı•, çucııkl:ırı ıyı 

hakahilPCP.~ iki kaılııı lı:ıdtınw ararınıakıadır. 

.\drt•s: So~uksn catlılesi İııhisarlar clain~si cıva 

rııulaki mtıklehr. lı ~ i' g ı i n 9 ıt a " ı 2 y e k a el a ı· nı ii r a 

J 1 - 15-~0 - 25 

TÜRK. DOK.UlY.I:ASI 

KALIN BEZ 
Çadırlık - Muşamba/ık - Tentelik 

Onpara harcarken caal tıclilcıhilir . h-7 

Bu h"1IP.r~ ihtiyacı olanlar s .. l:\nik Ban
kası kar~ısıııda All\lhl> ..\ VŞ~R OGLU T•·cim 
~vinıl~u t~darik eıltıhilirh·r . 

u .. ıkfır uıağ.ız:ıda lıalis Vrfa ~ac111 yaAı, 
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