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italyanlar Mısır sınırlarında da tahşidat yapıyorlar 
OKul ihtiyacı 

ller yıl bu günlerde kültür 
değerinin ulusco. kavrıınm.ış 

olmasından duyduğumuz sevın 
ce bedel okuma ~~ağına gelmiş 
yUzlPrce yavrunuı~ iztira~ınıda 
paylaşmaktayız. Bütün bır ~az 
okula girmenin tatlı hulyasıle 
yaşayan çocuk ders yılı başı~-
da kapıların yüzüne kapandıgı 
nı görüyor. 

Daha oku11ar açılıp sınıf 
mevcutları belli olmamakla 
beraber iki günlük k'lyit işinin 
sonucuna bakarak yeni girecek 
talebe mevcudunun ne kadar 
olacağını tahmin edebiliriz. 

Mersin merkezinde bulunan 
butün ilk oku11arın öğretmen 
kadrosu cteçen yıla göre art· 

t> • 

matlığından her sınıfa el~ışer 
talel>e koymak şo.rtile yemden 
ancak 180 çocuk alınabilecek· 
tir. Halbuki bu yektln okullar· 
da kayde başlandığı saat dol
muştur. Aşağı yukarı okuma 
çağında 100 çocuk bulunduğu
na göre okul kapıları bu yılda 
800 çocuğun yüzüne kapana· 
caktır. 

Bu işin çıkar yolu her şey
den ünce l>Utueye dayanır. Çün 
kii okullara en az sekiz şube 
daha açılmalıki açıkta kalanla 
ra yer bulunabilsin. Bu gün 
için huna imkan olmadığını 
testim etmekle beraber 800 
çocuğun açıkta kalmasın ... a hiç 
bir gönlün katlanmayacagınıda 
stiylemek zorağındayız. 

zaten bu yıl okulsuz kala
cak çocukların bir çoğu geçen 
yıldnnberi okulla~da y~r . ara
yan ve okuma ço.gına ı ... kı yıl 
önce basan 926-927 dogumlu
lardır. Şimdi bunlara ge~ecek 
yılı bekleyin demekte hır az 
doğru olmasa gerektir. 

Her yıl karşılaşılan bu . iç 
sızlatıcı durum ~~ltdür bütce~le 
beraber il meclısın e gene er 
yıl öne sürüldüğü halde ~i~ka· 
ti çekemiyor ve bu ıztırap 
tamamen unutuluyor. . 

Bugün açıkta kalacak ~e~ı~ 
yilz çecuğun üz?ntüsü ılgılı 
olanlarda nasıl bır yetke bıra
k a bıraksın bir az biltce 
f~~:karlığl ve dolayisile. o~ul 
. t d'ıği kesin bir gerçeklıktır. 
ıs e b'k . kA 

Kültür kalkınmamızın ana bağı 

Köy okul programları köylüyü 
hayata hazırlayacak 
~~~~~~----·~~~~~~-

Bakan hk ta bir komsiyon bu işle uğraşıyor. Üç sımf köy 
o~uru kurulacak programlarda parti programı esas tutuluyor 

Ankara {özel ayturımızdan) 
Bakanlıkta kurulan bir komis
yon köy okulları programını 

saptamakla meşguldür. Prog· 
rnmlar yapılırken daha önce 
öteki bakanlıklara sorulup ah· 
no.n mütalaalardan da istifnde 
edilmektedir. 

Bu programda bilhassa par
ti programının köy okulları 

hakkındaki maddesi esas tutul
maktn ve bu çerçeve içinde 
maddeler konmaktadır Şimdi
ye kado.r yapılan incelemeler 
den bu günkü üç sınıflı köy 
oku11arından çıknn çocukların 

hayatta kendilerine faydalı bir 
bilgi edinemedikleri sonucuna 
varılmıştır, Esasen köyünden 

ve toprağından ayrılmayan ve 
eso.sen ayrılışı ekonomik siya
samız bakımından mahzurlu 
görülen köylü çocuğu ilk okul
dan çıkınca kendisini yaşata
cak işlere sarıldığından aradan 
bir kaç sene geçince okulda 
verdiği emekten kendisinde 
hiç bir şey kalmadığı görülmek 
tededir. 

Bu sebeplerden dolayı köy 
çocuğunu hayatta karşılaşacağı 
çeşitli işlerde bilgisini yükselt 
meye ihtiyoç görüJmilş ve köy 
okulu programını şu esaslar 
dahilinde hazırlamak zarureti 
duyulmuştur. 

Sonu Jkincide 

Yeni ihracet iskelesi 
Belediye yeni bir iskele yaptırıyor. Bu 

iskele yalnız ihracat icin kullanılacak , 

Mersinin şimdiki ihracat iskelesi 

ihracat faaliyeti her yıl bir projesini hazırlatarak münaka-
az daha artmakta olan Mersin saya çıkarmıştır. Yeni iskele 
limanında iskeleler kafi gel- şimdiki belediye binasının kar 
memekte ,.e bu yüzden bir çok 
zorluklar çekilmekte idi. Bu şısından denize açılan sokağın 
durumu göz <>nünde tutan be- bittiği yerde kurulacak ve 
lediye yeniden bir iskele daha yalmz ihracat iskelesi olarak 
yaptırmaya karaı· vermiş ve kullanılacaktır. 

kastamonide Çankırıda 
.. 

Uç hafif zelzele 
Bunun için tat ı ım unı-

nın olup olmadığını münakaşa ' 
etmeden ilk akla gelen çar?de 
küıtilr bütcesine gerek nak!l ve 

32 evli bir köy tama
men yandı oldu 

kse mum.tını bir tahsısat 
gere ·· ders 
ekleyerek; yarım gun . 
yaptırmaktır. Ege bölgesınde 
okulların uz ve öğret~1en kad-

utl dar 1.>ulundugu yıllar-rosun . 
da hu sekil tatbik edilmış okul 
suz hi; bir çocul\ buakılınadığı 
gibi çok iyi sonuçlar.da ~lın.mış 
t Halada bir çok ıllerımızde 
ı. ı 
okulsuzluğun önüne bu surete 
geçilmektedir. 

Rıza Atila 

Kastomoni 16 A·A - Kas

tamonide aracın 32 evli gemi 

köyümle ~~ıkan yangın netice

si ndt• B2 ev samanlık ve snbar 

larile beraber yanmıştır. Köy 

Çangırı 16 A.A - Dün Çan 

kırı ve İlgazda üç defa hafif 
depreme olmuştur. 

lüler eşyalarımda lmrtarama
mışlardır. 

2o ilk teŞrin Pazar 

Genel nüfus sayımı 
Sayım yurdumuzun her tarafında ayni günde yapılacak 

ve bir günde bitirilecektir. 
Bunun için her kes yalnız bulunduğu yerde yazılacakbr. 

HabeŞ iŞi neler doğuruyor?. 

italyan lar Trabulustada geniş 
mikyasta tahşidat yapıyorlar - -
Mısır smmnda 20 ! ~in kişi topla~ılar. İ~i İtalya ~eniz altı 
gemisi Süveyşe geçti. Ha~eşistan en~işe için~e ~ekliyor 

Portsaid 17 A.A - İki İtal
ya deniz altı gemisi diln sabah 
Portsaide gelmiş ve Süveyş 

kanalına. girmiştir. 

Paris 17 A.A - İtalyanlar 
Trablustada geniş mikyasta 
tahşidat yapmaktadırlar. Trab
lustaki İtalyan kuvvetleri so
malı neferlerile kuvvetlendiril 
miş ve doğu Afrikasınada Tra
bulus askerleri gcnderilmiştir. 

Mısır - Trabulus sınırında 
20 bin kişilik bir kuvvet top
lanmış ve İtalyanlar denizden 
itibaren içerilere doğru 150 
millik biı· mesafe üzerinde üç 
dikenli tel hattı kurmuşlardır. 

Kahire 17 A.A - Mısır sü 
bakanı beraberinde ordu genel 
espektöril olduğu halde doğu 
sahrada bir teftiş seyahatma 
çıkmıştır. 

Adisabnba 17 A.A - Ha-
beşistanın yağmur mevsimi 
on beş gün sonra bitecektir . 
Resmi çevenlerdeki kanaatıı 
göre italya Habeşistana saldır
mak için yağmur mevsimin~ 
bitmesini beklemektedir. Bu
mm içindirki Habeşistan yağ· 
rnurların sonunu endişe ile 
beklenıektedi r. 

İmparatorun bu hafta içimle 
çok önemli kararlar alacuğı 

muhtemil görülmektedir. 

Ray1ştağ N orenbergde toplandı 
Almanyada sıyasal haklar ari ırklarındır 

Yahudilerle arilerin evlenmeai ve cinai 
münasebetleri tamamen yasak edildi 

- - ------ -
Berlin 16 A.A - Rayihştağ 1 

dün Nörenberg şehrinde bir top 
hıntı yapılmıştır. Hitler söyle- ı 
vinde Almanyanın barışa sar· 
sılmaz bir sevgi ile bağlı oldu- 1 
ğunu Alman ordusunun yeni- ı 
den kurulmasındaki amacın 

yalnız Almnn ulusunun hürri
yetini korumak olduğunu söy
lemiş ve Almanyanın kendisini 
ilgilemeyen hadiselerin içine 
sürüklenmek istemediğini te
baruz ettirmiştir. Memel mes
elesinde Hitler meselenin 
oradaki Almanlar hakkında 

Litvanya hükumetine yapılan 
bütiin müracaatların faydasız 
kaldığını bildirmiş bu işe ulus 

lar sosyetesinin bakması lazım 
geldiğini söylemiş ve bu mü
dahalenin buradaki hadiselerin 
her kesin esefle karşılayaco.ğı 
bir şekil almasından önce ya
pılmasını istemiştir. Bundan 
soııra.Rayhştağ üç kanun kabul 
etmiştir. Bu kanunlardan IJirisi 
Alman ulusal bayrağının değiş 
tirilmesine ötekisi Alman va
tandaşlık hakkına, üçüncüsü 
ise Yahudilerin durumuna aid
di r. Ucu kıvrık haçlı bayrak 
ulusal bayrak olacak Almanya 
da sıyasal haklar ari ırkımı 

mensup olanlara aid olacak ve 
Yahuuilerle aryanlar arasında 
ki izdivaçlar, her nevi cinsi 
münasebet yasak edilecektir. 

bloke yabancı paralar 
Memleketimizde 36 ınilyon lira bloke para var 

Yeni tecim anlafmalarına göre yabancılar 
bu parayı mal alarak eritecekler 

Ekonomi Bakanlığı yeııi 
yapılan ve yapılmakta ohm le
ci m anlaşmalarında bilhassa 
bir noktayı prensip olarak ka
bul etmiş bulunmaktadır. Bu 
karar bilhassa ulusal ürünleri
miz için çok önemlidir. Bu ka
rar ecnebilerin memleketimiz 
deki bloke paralarına mukabil 
ürünlerimizi satın almak sure· 
tile alacaklarını eritmelerini 
temin etmeği istihdaf etmekte-

<lir. Memleketimizde şimdi 36 
milyon liralık bloke yabancı 
para vardır. Bu tedbir ihrnç 
mallarımızın süı·ümil bakımın

dan çok önemli sayılmaktadır . 
Ayni zamanda bu bloke para
lar eritilirl{on tilrlil maddeleri
miz değer fiatlerle satılm ış 
olacaktır. 

Takip edilen bu 1 olitika 

1 
esasından ınillhem olarak Fran 

Sonu ikincıde 
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cek. • 
Dalğa la rla döğiişe dö-

ğüşe ufuklara ka<lHr )'Ol
lauahm arkadaş!.. 

Ufuklara ..• Sonsuzluk
lara kadar ... çek arkadaş! 

ikimizinde acılarım 
yiiklenen şu oyrrnk tek 
ne beyaz dişlerile köpii
ren dalgalara kapaklan
sada ıztırelplarunız biter
mi dersin .. 

Zaten ikimizde : 
Yarı acız!. ikimizde; 
- Yalın ayak, 
Berdliyiı!.. i~·i yaşıya-

mamak felakt•ti seninde 
yakanda. benimde ... 

Geriye kalacak: 
Ne ~partman 
Ne bir dükkan 
Son kalan yırtık pal

lomuzla yiizümiizii kapar
lar. Rflki de dalgalar 
bizi öıü bir martı gibi 
köpüklerind~ sallaya sal
laya bir kıyıcı~a bırakı-. 
verır .. 
Şu toprak üstiinde sli

riinsek te arkadaş, başı

mız diktir. Alm terimiz 
damlayor ağzımıza giden 
damlaya .. O da, iki kal 
bükülerek çalışmamın 

zorluğudur. Oturduğum 

yerden başkasım çalış
tırarak hic bir alın terine • 
hiç bir eru~ğe ortak ol-
madım çalışmadım urka
claş •• 

Şu gelen vapurları is. 
~eleye bağlayan halatçı
~· ı göriiyormusura? .. 

Onu g•~rçek bir ya~a 
)'l..a kim hağJıyor? .. 
~ek kiirt~klt~ri ark:ıtla~ ... 
l)alıralarla ılöuiist\ dfi-

1 ~ ,-, . 
ğ ii ş e u f u k 1 a r a k a <f • ı r ~ o 1 
laualını arkadaş .. hayat 
ufuklanrıa umul ufo~l:ırı
na kadar .. 

Biz, cep dolusu pal'a 
aşkından gazeteler dolu -
su şöhı·et aşkındaıı ve 
bir sürü etiket aşkın

dan riyakar bir kadın 

cilvesinden de uzağız .. 
u~r şeyden uzağız arka
daş! .. 

Bir ihtiras var içimde, 
kalbimi burkan, kafamı 

delirten kanımı kaynaş

taran bir ateş yanıyor 

icimde. Bende istiyordum • 

.\rl.ad<ıŞ: 

Giilıau•k 

lyi yaşamak!. 

Çahşnıayormu)' lırn ki 
bende hep <.llişü nüyoru m. 
Jwp IJô)lenıi kalacağım .. 

lwp hö) lemi kalacağız! .. 
Bazan dalı,· oru111. llavat . ~ 

JUV:ıl'lak hir kadrn kal
cası ~ihi karsımda kımıl. 
• ( J • 

tlaıııyor giizel dolgun bir 
~öğiisii gibi sallamyor. 
işte başımı diıim~ day~ . 
yacak hir k:"atlın da yok! .. 

Cek kiirekleri arkadaş ,. 

çek!.. Hayal iklimlerine 
katlar! .. 

Bu hayal ağır bir hap
sane kokusu gibi yüziimii 
lm ruştu ru yor·. Bi:1.i niçin 

ana gibi kucaklumasın, 

bizim iç;u yanmasın bu 

hayatt. Şu nasırlı eli ne 

zaman ~ıkacak onun yu

muşak elleri. Yüıiimüzii 

ne zaman okşayacak ve 
bize ne zaman giilecek? .. 

Şu çatık kaşla dalgalar 
t-tibi oda bizı yu varlanıak 
i~tivor .. Vakitsiz acılacak 

w • 

kör bir cukura. 
• 

Bir ağaç gibi bizi kö-
k iinıiizderı kopararak cle

virmek istiyor bu riizgar .. 
Halbuki biz yeşermek 

istiyoruz ve : 

Yaşamak iyi yaşamak 
isti ~·o rnz, 

Cek kürekleri arkadaş! .. • 
Dalgalarla clöğiişe dö-

ğiişe ufuklara k .~dar .. 
,. o il a rı a 1 ıu ı a r k adaş. , u -. 
ıutıl. ufuklanııa lı ; ıyal ıı -

fukl.Hıtıa k ;ıda r 

i ~ İ 1\1 İ 'l İ fi el t• LI C 1 J tı f' 1111 

yiiklı·ıı•rn ~u o~ ı ak ırkııe 
lu~y:ız dişlt•rilt· üzt-riuıiıe 

Cloc;.,.u ırtd•~u dLıl~alardan 
l"'I :"'I • 

~apakl~ıısa da ızlınıpları-

mız h i leruıi dersirı biltıl'-
. '> illi .,, 

Bloke Ya~ancı Paralar 
"Birinci Sayfadan,, 

sızlarla yapılan tecim anlaşma 
sına bu şekilde maddeler ko
nulduğundan ve mutabık kılın
dığından Fransız ithalt\t evleri 
adamlarını memleketimize gön 
dererek tetkikata başlamışlar 

dır. 

Yunanistan, Romanya, Po· 
lonya ile yapılacak anhışmalar 
da bu esasta olacaktır. • 

, S l I r i .)' e - F r a ı1 sa 
1 

Muahedenin meclise 
verilmesi muhtemel - ŞEHİR. H.ABER.LER..İ -

_...... ............ 
« El k a lH'S )) ~aıelesi - Sinemanm Uektrik Tesisatı Ne kadar Ark Temizlendi 

• 
rıiu yuztlığırıa göre BtH'ııt 

ta bulunan valarıi finder
lerindeu birine parisl~n 

!!Pi en bir mek lu pla flo 
komi~er Dömartelin (L 
rıemlı projelerle Suriye
"~ cWııntt>Sİ vakınhtSIUIŞ -. . . 
lı r. 

Bu nwkt.upıa verilen 
bir habert~ gör~ bu proje 
lerin başında Suriye- F
ransa muahedesi geJmek
lediı .. 

Kout Oömartel Fra usız 
dış hakaıılığıyle uzun U

ıadıya göriişllikhrn sonra 

Suriye - Fnrnsa mu. 
ahetlesinin ana yollarım 

~ 

tespit elmiş ve Suri)· ey•~ 

dörıer dönmez mu:ılıede-
vi tusdik icin meclise 
w • 

vernıe,y( kararlaştır. 
Yeni mualıedede eski 

muahedeııin bazı madde
larini degiştirmek surelile 
önemli değişiklikler ya
pıldığı <la ayrıc!l h~her 
verilmek tetl i r. 

A ııcak bu mualıedeniıt 

bu günkü mecJisemi yok
sa yer.iden yapılacak bir 
secimle kurulacak olan • 
yeni bir meclismi verile
ceği henüz belli değildir . 

Cocuk .-~ sirµflme kuru
muna btıfodiyeııirı de yar 
dımile yenidt•ıı yapılnıak-

ta olan sinema binası 

hitnH~k üzrt~dir. 

Sinemanın eleklrik te
sisatı 730 lira olarak kP.Ş

fediluıis ve münakasaya • 
cıkanlnıışlı. Bn tesisallfl 
;ııohil ye kıs mı ha rİ\} llı

tu la ra k esas elektrik tec
hizalı 350 liraya kach o.~

hı Fahriye verilmiş ve 
diinden itibaren de ya
pılmaya başlanmıştır. 

Şehir ~amurdan ~urtuluyor 
St>hrin ic soka~ ları vi~ \ , . 

ana yollar üzerinde 12 
bin metre murabba yaya 
kaldırımı yapılması bele- ' 
divece kararlaştırılmış ve 
miinakasaya çikaı·ılıuıştır, 
Kış günleri çamurdan çe
kilnıekte olan bir çok 
zorlukla rm önüne bu ya
ya ka ldınmlarımn )'H pıl

masile geçilt•cf>klir. 

Sıt~ı Akkay 
ilimiz ilk okul ispek

teri Sıtkı Akkaya okullar 
açıldığı zaman ödevi ba
sıııda bulu rımak üzre hir '• 
ay izin vt•rilmiştir. 

Köy Otul Proğramları Köylüyü Hayata Hazırlayacak 
Bir Şetilde Yapıhyor 

Btrlncl sayfadan artan 1--:1 . ·-[ T ii ." k r d ~ v 1 t> l i. 
ı -- Okuma yaınıa ili... tl~vlrtın şr.klı, ve da)· aıı

zumu kadar hesap twrnlt~- dığı ~sasları kanıalizıu ve 
st~ küylii coeuğunun ka- fiğreıleri laakkında sağlam .. . 
fasını hurafolt~rd(•n kur- lenu·lli fikirlar. 
taracak derecede gerwl 4 - Tiirk vatanclaşı-

tabial hilgisi. mn H<levleri ve hakları 
2 - l\uvvelli ve kök- lıelt~ ekonomik alancla 

lü ulusal f'ğitim. öğrenmesi ger~kli belgel~r 

HdediyH tarafınd<tu 

hu Jıl şehir için 105 1 O 
nıf~lre uzunluğunda ge-
rlt'I arklar temizlelliriluıiş 
l i , .. 

Yeni Mezarht Divarlan 
Yeni sehriıuiz mezar· 

lıi'rının clrafına cevrilme~ o . 
te olan divarın bir kısmı 
evvelce ihale etlılmişli. 

Bu kısım şimdi yapıl
ıuıs hulunnıaklauır. bir 'l 

kac ~iirıt' kadar miileah -
hidiı~den teşlim alınacak 
tır. Gerive k:.ılan 1500 
metrelik .. divarda müna-
kasaya çıkarılmıştır. 

Umumi Hala Yapılacak 
Belediye şehir içinde 

h j r u mu m i ile iki Ü r ii n u 
var yaplırmağa karar ver 
miştir. 

Şimdi bunlar için mü
nasip llir yer aranma~la
dır. bulunduğu takdirde 
derhal mü ııak asaya çıka
rıfacak ve kısa bir zama11 
içinde yaptırılacaktır. 

Orta Okul~a Smaçlar 
Orta okulda ikmal sı-

nacları diirı bilmiştir. • 
Ok·ıluu birinci sımfına 

bu \' ıl 144. veni talebe 
* * 

namzedi ka)' İl edilmiştir 

Gecen \' ılda n sınıfla ka
la rıİa rd~ bu yekt'uıa idhal 
edilil'se hn vıl vmıiden 

., w 

~11 h~lt~ r :ıcıl rna :~ı l:lzı m . . 

lhı ncl:nı h:ı~"<t konıis-• 
\ 'Oll ki>v okuJlaı·ınırı tfürt . .. 
CP~iı olııı:ı~ı ı..: ı rarırı:ı '""' 
;" :~ı ır. lııııılar d:ııı lıi ri ııdt~ • 
ıalısil e:ı!1ııııl:ı olaıı hüy 
('ocııkl;ıı · ; o~uııuı ul,;ı c.ık -. 
ı ı r. iki ı ı c i ~i ıtıİt: bi rhi ri ııt~ 
uza~ ol:ııı ~fi .dı·rirı <_:rn;uk
lan Yt' ! l· · ~Iİ• ılı • cı• k vı• hu 
okıılİar p .ı·n~iyoıılu 0~111 
ol:ıc~a k t ır. 

Ü~i'ıııciı tip okul ıst~ 
tahsil çağırıı tı~nıış köy 
deliknıılıl:ınııa mahsus o. 
lacak ve lıurılar hu okul
lart1a IJIİİsail zamaultırın' 

da st~ıı~de bir kaç a ~· o
k tı ll•ı ru lacak tı r, 

istidat ve zekaları mii' 
sait giirülen ki>J çocuk
ları icinde bazı ıuıntaka .. • 
larda okul acılacak ve • 
hurıların <laha cok oku-

• 
,abılmeleri lenıin edile .. 
"' 
ceklir. 
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Ameril{a'da 
Pamuk azalıyor 

•9•••..., 
Tutulan bir islalisLiğe 

göre 1933 lem muzu nıla n 
19:i4 yılı temmuzurıa ka
dar 12 ay içinde Ame · 
rıka 7,921,000 balya parmak 
ihrac edilmiştir . . 

1934 V ılı ile 1935 yılı 
arasrndaki on iki ay içiu 
de ise ancak 4,826,000 bal 
ya ihraç edilmişlir . 

Amerika pamuğunun 

azalması pamuk almak 
ihliyacında olan ınemle. 
ketİeri başka ülkelere baş 
vurnıağa mecbur elmiş
lir. Bu durum, ı\merika
)' 1 lso,ooo,ooo dolar zara
ra uğratmıştır · 

Pancar Tohumu - ---

Suriyede !Mersin 
vataniler kongres; 

.. ~ 11 ta k )' a ( Y ~ u i G ii 11) . -
llalep - burada toplanan 
Vatani parlı kongresi, ge
çen yıl llalep korıgresinde 
verilen önemli kararları 

tatbika karar vermiştir. 

Piyasası 
K.G. 

Petmuk eksprP.~ 
iane 
Kapu rualt 
Kozacı parlağı 
iane ...... r 

Kongre toplanlısmdan '. çı~ıc 1 

sonra bir lıe\'el Liibnanda \' erlı • 
1 • _ Koza 

bu unau genel onder Ha- ... 
. .. 1 . . . d Susam 
şuuu etasıyı zıyarel e e- F 

k k 1• • k . asulya re erHılSIOe r ongrenaıı 

kararlarını bildirmiş ve Nohut 
Mercimek bu kararlar, Haşimlilelası 
Burcak 

tarafından da tasvip ulun- • 
muştur . Kuş yemi 

Doğru kaynaklardan Kul~ık darı 
d _ .. V ,. Çe tı 

sız ıgma gore, alanı par- A 
ti pek yakında Suriyenin S c: çekird~k içi 

her şehrinde muntazam Ka l>un Ayvahk 

K. 
46 
42 
40 
38 

s. 

50 

2 126 
l 875 
8 
il 50 
8-9 

5 50 
8-9 
4 
7 
3 
6 

50 

50 
50 

42-44 
24 
98 k·ıA k a ıve Leş ı al yapaca ve mem· N" 

Şeker istihsalinde kul- leketin siyasal ve ekonom Ç ışadır 
laD1lan pancarların tohum- sal işleri;H.Je partinin lP.k ay 270 -275 

16 

k ·· Ke1me felıer 15 L 
larını ishih elruP. uzere bir cephe halinde hare- &andılı:ta • 

Lehistandan memleketimi- ketini temin edecektir. Tozşekerçuvah 27 L.55 K 
ze iki uzman gelmiştir. -·- Kalay 212 

Tohumlar islah edildik- A 1 • Bahar 75 
Len sonra pancarların da- Dn8 ere OğÜI Arpa Anadol 3 375 

ha fazla randıman vere- Çocuk Esirgeme kuru- ,, yerli 3 375 
cekleri limit olunmaktadır mu Genel Merkezi; yeni Pirinç 14 

linitten ham petrol doğan çocuklarrn bir ya- Çavdar a 
çıkarılacak şma gelinceye kadar nasıl Buğd&y Anadol 5 375 
- • •• • • •• • · bakılacağını öğreten "An- Buğday Yerli 3 7 5 

Ülkemizdeki madenler- nelere öğüt,, ün ı inci sa- Limon tozu 75 
den istifade edilmek üzere yısını tekrar bastırmıştır. Yemeklik zeytin Y. 34-
Ekonomi bakanlığına bağla Bu öğiitler birer aylık Sabun Birinci 26 
olarak kurulan maden 12 tane yazıdır. » ikinci 24 
arama bürosu, bilhassa .\yrıca çocukların na~nl Mısır tları 3 50 
petrol işi~· le yakmdan ala· heslenec~~ğiui ve mama- Cin darı 3 
kar olmaktadır. 

Bazı nıemhahtr bulmak larınm nasıl hazırfanaca- Kara büh~r 95-90 

l ğını öğreten « AırnelerP. ince Kepek J 65 imk~\ru olmakla bera )er 
1 · ·ı l>ğtil» ün 2 inci sa\'IS~ıı da Kaim » ı 65 Liııitterı, hanı pP.tro ıslı ı- " 

l h:..sıırmıştır . incir 10 dan ı l 
1. ·· rı·rııle \"l pılan tt'Şt~ ,. 

~a 1 ti Zt' , ' \" 1 ( Ç k 
~üsler iJi ut'liceler vermiştir ı VP. 2 sa~·ılı öğiitl~ri 11 a u uro va. 3- 25 

d İ~tt' ~' PlllP.rP. k" ru ru pa rasıı '' A 11adol a 2 5 
Istaı1bı1l a olarak gfüıclP-rir. Art~aracla Yapağı beyaz 43 ·47 1 

Balık bol olacak Çocıık Esir~Prıtc• kurumu ,, Siyah 43 47 
- - ------- · Gt>ıu•I nwrkf'zi Baskarılıuı - Tiftik 

"·, ·ı ıula il talı ıuiult~re go.· - ~ ~ ~a 1 ai.i u r 63 

• rıa ,· nzı ilH allr~s hilclirmek .J ( e Y' n " a 
l J \·ıl ııalaıuol ve dı-

-70 
f'P. il ' 

ğt'f' h:ız.ı halı~lar çok bol 

O Jiı Cil k lır' . 
Balıkcılar hu talııum 

tizeriıw,. balı~larrn az t;ı · 
k a raluıası ve bu su retle 
balık fiyatlarının diiş.~ue-
. . .. ,··ıııo crecmek uzere 

sının on '"' " , • 
hir birlik kurnıağa karar 
vermişlerdir · 

Nö~atçi (ezana 
---"~ 

Bu Akıam 
SAGLI K Ecza nesidir. 

\'Plt'f' • .. 

MERSİN 

Tdrk kadınları 
biçki yurdu 

1 Uiri11ci Teşrinden 

itihar~n der~e başlamak 

iizre Talebe kayd ve ka

bulli 11e başlanuştır . 

Her gün sabahlan ak

şama kadar bürosunda 

çalışan Direktörlüğüne 

müracaatları . 

ZP-~·tin daıw~i 
Fllhreden geçme 
aeytın yağı 

-----·-

~0-22 

40 

Bııı TıliJıf lın 
~ ......... .._, 

Paralar 

14-9-935 

Türk ahunu 934 

isleri in 623-50 

Dolar 79 --30-66 

Frank 12-3-25 

Liret 9--71- 88 

~SPIRİN 
2 ve 20 kom~imelık amh~l'1iıarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliOin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

lçel Tapu Direktörlüğünden : 
Buluklu köylinde vaki halen sarkı köse Hasan ve-. . 

resesi garbi kör Andon şimali Hacı oğlu Ahmed hef-
keleri cenubu köse ibrahim veresesi ahırı) i~e mah
dut lapu sicilinin nisan 318 tarih ve 44 numarasında 
İbrahim oğlu Halil na manda müseccel bir parça hef
kereyi haricen satın almak r surelile ve mururu za
manla tasarruf flltiklerinden kaydının kendi namları
na yiiriitülmesi köse llascın veresesi tarafından talep 
edildiğinden iddianın derce sıhhatı hakkında ilan ta· 
rihinden on giin sonra mahallinde keşif ve tahkikal 
yapılacaktır . 

Bu yerde alaka iddia edeuler varsa ilan müddeti 
içinde evrakı müsbitelerile tapu dairesine veya tah. 
tahkikat esnasmda tahkik memuruna müracaat eyle
meleri liizumu ilan olunur . 

lçel Tapu Direktörlüğünden 
Bulukltı köyünde vaki ve tapu sicilinin nisan 318 tarih ve 

45 numarasında ibrabim oğlu köse basan namın mukayyet ta
rafları cebel ve mebmet ve halil ve kara mehmet ile mahdut 
bir kıta befkerenin intikalı için verese tarafından muracaat edil 
diği gibi ve diger tarafdanda bu hefkerenin otuz kırk sene 
evvel haricen kendilerine satıldığı üzerinde bina vücuda geti
rerek tasarruf etmekte olduğundan mevcut kaydın kıymet bu
kukiyesi kalmadığı köse basan oğulları ahmet ve süleyman ve 
hafidi abdülkadir tarafından idare edilmekte olduğundan her 
iki talebin tahkiki için ilin tarihinden itibaren 10 gün sonra 

mahalline memur gönderileceginden bu yerde başkaca bir alaka 
iddea edenler varsa ilin müddeti içinde evrakı müsbitelerile 
Tapu dairesine veya esnayı tabkikatda tahkik memuruna mu· 
racaatları lüzumu ilin olunur. 

İ 11u·rlk Ms· A DAlnonMı·m İe~k ~ i 1 
ığorta vır atı ~ 

Şirketin Bankası : Sümer Bankdır 'le 
Y anfin ve Nakliyat sifortalarınızı M 
İtimadı milli şirketine yaptırınız. M 

Mersin ve HavaH Acenteliği 

Ömer Vasfi 
Giimriik caddesi No. ıs 



SAYFA:4 

i l A H 
lçel Nafia Baş Mühen~isliğin~en : 

1-Mersiu-S•lifke yoJnnurı 27-l-1l4ö - 3n-l-400 
kilo metreleri arasında ( 7 3~2 ) lira 8~ kuruş bedeli 
keşifJi ve muhttıiif acıklıkta ou iic ad•~l Beton arnuı 

• • 
aue1ı(ez inşaalı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 18-9-!lnf> larilıırıP tesadiif flıl~n 
Çarşamba giinli saat 1 O tla \'il:\ypt Bainıi EııciimP-

ninde yapılacaktır. 

YENi ~ERSiN 18 EYLÜL l 935 ÇA RŞA~IBA 

•t=======~· 
SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civarm~aou 
ller ne \'İ Ecza yi 

tıhbıyP, Yerli ve .\ v

ru pa nılistahzera lı bu 
1 ti IHJI' ,. 

~--........ --------------------------
Acele Satlık Hane 

Gözne Yaylasında 
Fevkani dört oda, lahtani iki oda bir rnulbah ve 

bir hanvolu, ı 840 nıdre m•ır·ablnu escarı nıii~mireli 
~ .. 

ve bağlı tal'layı lıavi doktor llifzinirı harıe~i a<wle 
satlakdır . 

Cok uıiisail vt~ ehven hir hedfl mukahiliıule satı-
~ 

lacak olan hu t'viıı bP(it·lid,~ muteber bir tiiccar 
kefaletile üc senede allı taksitle üılenmesi kalıul ediliı· 

• 3-lsteklilerin yüzde 7,5 lt>nıirıatı olan (549) lira 
2 l kuruşu Öıel Sayış ()irt>ktödiiğii veıııe~iııH ya_ •i========= Fazla Wfsilftt alnıak Vt~ görüşıut>k i~le.' enlerin rn:ıt
lırdıklarrna dair makbuz veya hu miktar nılilt~her harı- • baaıuıza ve İsıuPl İştwiıır. nıiiraca<ltları . 13 -~ 0 
ka n~ektnplarını vr. 935 yılı Tieaı·pt Ollası vt~~ika~ıııı 
enciimeue vermeğe ve l.nı i~leri y apahi lt ~ t"P~ t-lıli y•~ti 

olduğuna tlair Nafia miıdiirliiğü ıwt~ tasıli" edilen vesi 
kayı haiz bir fen memuru güstt!rnwğe nıPdmrdurlar 

4-Yapılacak menfezleriu kt'şif •~vı·akırıı göı·nH'k 
vt fazla mahlmat 3lmak isteyeıılP-rin Vilf\yt'l Nafia 
müdürliiğiine müracaat etnwlt!l'İ i!an olunur , 

CIEICl•M~·--~-~~M 
~ 30 Liraya 1 
. . Taksitle ~· 

• en ucuz ~n son model ve modaya gi)re y~rli E 
• ve A vrupcı kumaşlarnıdan 30 liraya lrnru- • 

1 
de taksitle elhi~~ )' aplırahilirsirıiz. ~ 

. . i-t-~ 
"FERiT ÇELEBi,, ınüesseselerine. 

• uğrayınız. M 
leEa•~~-~ı~•E••E 

CLiMASX
KLiMARKS 

klımaks Su Değirmenleri 
Bütün Dünyaca Tamnmış Uir İngiliz Markadu 

~I em 1 ekelim izde bil 

lıa ... ~rn bahcelerin sulanma-• 

. ı icin cok liiznmlu oldu . 
• • 

ğuıulan tavsiyeye lariktır. 

Arzu eılP.nler doğru

dan doğruya Fabrikadan 

celbi icin tavassut edilnu~k -• 
dedir. 

Adres; Mersin Hükumet caddesi 

Oaman Enver 

:. J 

15-30 ' 
.... ... 

El Her, Nevi kitap • 
• Her rıevi eski kitap ~lıııır. \'P. saıılır GazetP.IG 
• bayii bay Hacı Fehmiyt~ nıiiracaaı rcl i niı . ~I 

Ba1•a•1t•E1 

Yurttaş! 
.. 
Ulkeni korumak isti-

yorsan Hava kurumu 
na üye ol. 

••o•·:·••••••••• • • . ·:· 

TÜRK. DOKU.MASI 

KALIN BEZ 
Çadırlık - Muşamba/ık - Tentelik 

Bu lwılere ihtiyacı olanla ı· SPh\ni k Ban
k:ı~ı kar~ısırıda .\11\JE() A VŞ.-\H 0(1Lt; Tı•cim 

P. v i n ıl P 11 le ıhı r i k P t le b i 1 i r 1 t' I' • 

'lezkür mağcıza<la halis Urfa sad~ yağı, 

yPnwklik Zeytin yağı. Sabun, f(ahvf', Pirinç 
şeker ve saire hııluııur. Toplan vP. perakPnde i Yeni Mersin Basımevi ! I 

• mücellit hanesi + ~:ılllır . 6-30 , 
• 1) k' . 1 • !ml&D 
• r .. s · ımış, parça aıı- •!• 

: mış, rers•Hle kitapla-: rE3•BÜc.-=.·9yÜ3.e==k-Taayt:y.ii411t!a;)lre4E3 ı 
• rmızı işe varamaz de-~ . . .. """.'. 
•!• ye atmayınız. birglin • 

: siz~ h\zım olur. Kit~r-: ın p·ıya· nFrosu ~ 
• larmızı, deflt~rleri11izi, : I~ D ~ 
ı nıiieellitlıarıenıi1.~ gfin-•:•ı il Pek k k .. 1 . .. .. .. ~ 
• • c,o ışı erın yuzunu 1 . . 1 

• ( t'rınız. • 1 ~ güldürmüştür . 
: llt•r uevi kitap ve : 

: ııerıerıer şık, zarir ıııe: On Dokuzuncu Tertip Altıncı Keşide m 
• ıiıı v' kullanışlı ola- • 11 Teşrinevvel 935 tarihindedir. W 
• k ·1 . • ~ + ra cıt ~111r. • B u·· y u·· k. • k . • • ı ran1ıye 

200,000 

Y(Hİ M[RSİH 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone~ 
Şeraiti? 
Senelik 

Allı aylık 

Üç aylık 

Türkiye 

için 

1200 Kr. 

600 

300 

Hariç 
için 

2000 Kr. 

tooo 

500 

Bir aylık Joo yoktur 

Günü geçmiş sayılar 20 K. 

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

Yurtdaş 

Onpara harcarken 
ile kimin cebine git· 

tiğini düşün: 

llilli iktisat v~ 

tasarruf cemiyeti 

mükafat So,ooo liradır . 

' ESANS-LOSYON . 

KOLONYA 
Sıcak Tt• 111 nıuz ~ii nlt•ri 11iıi güztıl kokular arasın~ 

da hir ilk hiıhar ~ibi yu~almak için Fransa ve İs· 
viçn~dt~u g••tirdiği111 «ES.\NLAlh claıı ~· apılan KO · 
LO~Y:\ V•~ IJ)-.;YONL\HD.\N alarak kullamaıı .. 

Genelik , Kolonyaları 
Bütün Kolonyalardan üstündür . 

Ot~ıu~nı .. lt•r hu ııu n doğruluğunu gilst••ri r . 

Mağazaınızda her nevi ESANS 
LOSYON KOLON Y .A-

Bulunduğu gibi şık ve temiz geymek isteyenler içirı 
Gömlek - Çorap - Fanila ve sair tuhafiye eşyası da vardır. 
Mallaramız temiz sağlam ve ucuzdur . 

Sivri sineklerden korunmak sağlık ödevidir. Bunları öldfümek için açıktan 

Kilosu 100 kuruşa alacağınız FİLİ'T 
İLE OLUR. . 

ADRES : Gümrük çivarında içel Tecimevi 
ve gençlik kolonyası sahibi 

A.HAMDİ 


