
25 
M. Fuad Akbaş EYLÜL 

Sahib ve Yazı işleri DirektörO Çarşamba 

1935 
No. 2194 

T. T. 24 TEMMUZ 19-28 

.-

ing iltere ile italya karşıhkh teminat verdiler 
Spekülatör umduğunu 
bulamıyacak. 

S kUUitörlerin burnu barut 
pe Id Gözlerini butt1nık kokusu a ı.. . . K -

. as.ı ufuklarına dıktıleı·.. u 
S1Y .· d Sırtlarını 
laklnrı top sesın e .. 

l dayadılar. buğday anba.r arına -
bekliyorlur ki harb çıksın . Çı 

. ak mı çıkarkacak mı çılrmı) ac 
sa ne olacak onu. Cenevr~d~· 
k· ıer de kestiremıyorlar. Sızım 

ı . bütün 
b'ldiğimiz fakır halkın 
a~ıhğile tattığı harb patlan:· 

d kokusunun bir lokma e -
an d' 
meğe de sindiği ır. . 

Uray gene karar vermış ek-

l 
. . nara daha fazlası na 

me r yırmı .... - . .. b'r 
yinecek. Yarın için Uç~ncu ı 

} kınası da ihtımıtlden 
narı çı .. · , d 
uzak değildir. Çünku pı) asa a 

buğday yok. 
Fırıncı un bulamıyor. F~b-

ri ka çıkardığı unu daha .~arlı 
satmak için istanbula gonde-
. B da anormal durumun 
rıyor. u 
normal sonucudur· . 

Biz çifçiyiz. Ekı~?ğı ucuz 

k karımızla dogıl zararı-yeme . 
ln bı' ter. Dış pazarların yil· 

mız... .., "d b. 
il Uze kapandıgı bug ayın ır z m ·r .. 

dUştUğünil ve çı çının 
kuruşa d .. dilk . b da )'akın an gor . 
ıztıra ını . · 
Köylünün üretim ktı.pn~ıtesı 

. ek kertesine gelmıştl· Dev 
erıın 
let el koydu. Buğdayı koruma 

. . kt Tarım bankası 
vergısı çı ı . b'l buğ 
çifçiden 1.nrarıın b~.10 1 ~ B~ 
day aldı. Piyasa yukseldı. l'"' 
bHimle 14 milyonun gen ıg~ . 

... · k' losunu on ku için ekmegın 1 
" dayız ama 

ruşa yemek zoragın , kl' k 
ne Yo.zık ki ortadaki gerçe ı 

, . . surdııyın 
bunun tersınedır. g . 

. ktıg" 1 fıyat köylünün elınden çı 
msbetinde ekmeği alınak Hlz~~ 
gelse buailn altı kuruştan o.~ ı 

" . B "dayşım-olınaması gerekır. ug · 
di spekalatöriln elindedir. Bun· 
lar geniş teşkiHitı tuzakçıları 

. ürün top· 
ve sermayesıle daha fi 
rakta iken harekete geç ı er. 
'farım bankasının alım mer~e~ 

girme emrını 
terine piyasaya . terine 
geç vermiş olması da ı~ . • . . ı· den ıkı ku 
yaradı. Çifçının e ın 

b ... day kaptılar. 
ruşa kadar .. ~g . asaların 
ltalyanın istegı ve pıy 

· fhalarını ihtiyatlı davranışı ış ı. .. de 
kabarttı. Bekliyorlar kı yuz 
beşyilz ktirle satsınlar. . k' 

. . le şUphesız ı 
Tecim ışın< 'f . · 

Fakat çı çıyı 
gaye kazançtır. "da 1 
darda boğarnk alınan bug y 

Açıkta Talebe Kalmıyacak ı Beşler salahiyet istedi 
l /ngiltereve ltalya karşılıklı teminat verdiler ---

Orta okula yeniden şubeler ilave ediliyor 
Kültür Bakanhğı espektörü geldi. ilk 

okullar için de tedbir ahnıyor. 
Durum biraz daha iyiliğe yüz tuttu. ted-

---~~~~~--=-

Orta okulun bugünkil kad
rosuna göre pek az bir talebe 
alınması JUzım gelmekte idi. 
Önce de yazdığımız gibi bu yıl 
yalnız birinci sınıfa 150 den 
artık namzet yazılmış olduğun· 
dan durum Kültür bakanlığına 
bildirilmişti. Bakanlık yenid.,n 
şubeler açılmasını muvafık gör 
müşlür. Şimdi orta okulda hiç 
bir talebe açıkta kalmıyacak 

ve birinci sınıf 4 ikinci sınıf ta 
2 şubeye ayrılacaktır. Ynlmz 
bu şubelerin açılmasına okul 
binası milsııit olmadığından 
hariçten bina ;aranmaktadır. 
Öğrendiğimize göre dün bazı 
binalara bakılmış ve bunların 

içinde en uygunu olarak eski 
Amerikan okulu bulunmuştur. 

Diğer taraftan ilk okullar
da da yeniden talebe yazımına 
devam edilmektedir. Hakiki 

kadro durumu ayın 29 uncu 
günU belli olacaktır. Mekteple
rin şimdiki öğretmen kadrosu
na göre ancak 180 talebe alın
ması Hlzımgelmekte mekteple· 
re baş vuranlar ise bundan çok 
fazla bir yf:lkOn tutmaktadır. 

Kültür direktörlUğU orta o
kullara olduğu gibi ilk okullar 
da da okuma çağına gelmiş hiç 
bir çocuğun açıkta kalmaması 
için tedbirler aramaktadır. Ayın 
29 uncu gilnü hakiki durum 
belli olacak ve ondan sonra ta
lebe okullara yerleştirilecektir 

Kültür genel ispektörü 
KültUr bakanlığı genel is

pektörü Kadri şehrimize gel
miştir. Dün öğleden önce orta 
ve ilk okullara giderek talebe 
durumunu incelemiş öğleden 

sanra da kültür direktörlüğün
de meşgul olmuştur. 

Dil bayramı yarın kutlulanacak 
Halkevi geniş bir program h<ız.ırladı 

Halkavi salonunda hazırhklar bittı. söy
levleri dinlemek için tertibat ahndı 
26 Eyhil birinci Tilrk Dili . 

kurultayının ilk toplanış günü ---
olduğundan her yıl olduğu gibi 1 
bu yıl da Halkevlerinde Dil 

Dikkatler 

bayramı olarak kutlulanacaktır . 
Halkevimiz bu kUltür dev· 

rimimizin harekete geçişi gibi 
bUylik önem taşıyan Dil bay-
rammın kutlulanması için ge
niş bir program hazırlamıştır. 
Buna göre: 

Merkezden bildirilecek sa
atte radyo ile Ankarndan veri-
lecek söylev dinlenilecek ve 
gençler tarafından kurultay 
marşı söylenecektir. Bundan 
sonra dil edebiyat tarih komi· 
tesi adına bir söylev verilecek 
çapraşık Osmo.nlıca ile akıcı 
bir ahengi olan öz Türkçenin 

arasındo.ki farkı gösterir po.rçalar 
ve öz Türkçe ile yazılmış şiir-
ler olrnnacnktır 

Halkevi salonunda hazırlık
lar bitmiş ve radyo tertibatı a· 
Iııımıştır. 

Hyor ki Tiirkiyede bir buğday 
sıkıntısı olanını ve ~kmek aşırı 
fiyatla satılmaz. 

HükOmet bu gibi halleri 

Bu Marş 
Meze Değildir. 
Biz büyük devrimler yapan 

ve hala da devrim yaşıyan bir 
ulusuz. Tarihimizin her yapra
ğı bilyilk başarıların sembolü 
olan kutsal kelimelerle dolu
dur. Bunlar bizden her tekra
rında saygı istiyen mefhumlar
dır. 

Gezdiğiniz yerlerdeki lev· 
halara bir bakınız: 

«İnkılap bakkaliyesi» Cumu
riyet gazinosu» «İnönü kahve
si» « istiklAl birahanesi »gibi 
levhalarla karşılaşırsınız. 

Barlarda, meyhanelerde, ga
zinolarda vo hiç yakışık alma· 
yan yerlerde Türk büyükleri
nin fotoğraflarını görUrsünUz. 
ve gene bu yerlerde sık sık 

kıymetlerin ifadesi olan şarkı
lar duyarsınn. Belediye bahçe· 
sine gidenler dinlemişlerdir: 

birler taarruz maksadı taşımıyor. 

Cenevre 24 (A.A) - Beşler 
komitesi toplanmış Habeşistan 
ile ltalyanın cevaplarını ince
lemiş ve durum hakkında ulus
lar sosyetesi koose yine veril 
mek üzre raporunu hazırlama
ğa karar vermiştir·~ 

Cenevre 24 (A A) - Komite 
işe engel olan menfaatlerin 
önemi dolayısile ödevine de
vam edemiyeceğini ve konsey
den yeniden salahiyet alması 

lazım geldiğini onamıştır. 

Roma 24 (A.A)- ingiltere
nin Roma elçisi İngilterenio 
Akdenizde almış olduğu süel 
ve deniz tedbirlerinin bir taar
ruz mahiyeti taşımadığı hak
kında İtalyan Dış bakanlığına 
inanç vermiş v~ bilhassa ken
disine de İtalyan tedbirlerinin 
bir taarruz ergisi taşımadığl 
karşılığı verilmiştir. Londra çe 
venleri bu teminat üzerine du
rumun daha mülayimleşeceği 
kanaatindedir. __ _..._._ _____________ _ 

Adananın yeni uçakları 
Uçakların bugün ad kouma töreni yapılıyor. 

-------- --- -- ~ 
Adanadan EskiŞehire uçan bir Hollan-

dah uçak kazaya mı uğradı ? 
Adana 24 ( Türk Sözü ) - \ H y J d 

Milli mensucat fabrikasa adana amrun Q Un 8 
alınan uçakla dördüncü ve ay-

rıca bir hizmet uçağı bugün 

saat 8,5 da şehrimizdeki uçak 

alanına inecek ve yarın « bu 
gün » ad konma töreni yapı-

lacaktır. Tören için geniş bir 

program hazırlanmıştır . 

••• 
Dün bir Holland• tayyaresi 

11,40 da Halepten gelmiş ve 
şehrimize inmişti. Hafif hir 
yolcu uçağı olan bu tayyare 

Adanadan 15,10 da Eskişehir
de bulunmak üzre uçmuştu. Fa 
kat Eskişebire indiğine dair 
bir haber alınamadığına göre 
tayyarenin bir kazaya uğrama 
sı ihtimalinden endişe edilmek 
tedir. 

Bir köprünün çatısı 
ayrıldı. 

Tarsus (Özel) - Tarsusla 
Nanırun arasında I<eşblikün 

köprüsü adiyle anılan büyük 
köprü tam ortadan çatlamış ve 
tehlikeli bir dmum almıştır. 

Hu köprüden hergün bir çok 
otomobil ve kamyon geçmekte 
ve köprü üzerinde yolcular in
dirilmektedir. 

Yağmur mevsimi başladığı 
zaman köprünün temamen çök
mesi ihtimali de çoktur. Şimdi 
az bir masrafla tamir ~diliı·se 
hem td11ikenin ve hem de köp 
rüyü yeniden yaptırmak gibi 
ağır bir külfetin ünUne geçil
miş olur. 

Suriyede değişiklik olacak mı 
Siyasal çevenler önemli hadiseler bekliyor. 

Yüce komiserin Ankaraya uğramasile 
Türkiye Suriye tecim iŞi kuvvetlenecek. 

Hnlep 23 (özel aytarımızdan) . 
1 

ve ekonomik anlaşmalarının 
daha çok 1'uvvet bulacağını 

8üylemektedirler. 
Suriyenin siyasal çevenlerinde l 
bilhassa vatanilerde Yüce lw

miserin Paristen dönmesinin 
yakınlaşması mOnasebetilE' ha- ı 
raretli bir faaliyet göze çarr· hiç de meşru 

spekülasyonun ., 1 akta 
olmıyan şekline bag ~ın _ 
kelimenin biltiln anlamıle soy 

çok ı.aman önce düşünmilş un 
vergisi almak suretile buğday 
fiyatlarını düşüklükten kurtar
dığı gi tıi 'l'nrım Bankasının si
lolarında bu memleketin ihti
yacını önleyecek buğdayını da 
depo etmiştir. 

Burada her akşam sololar 
arasında bir de bayrak marşı
·mız okur.uyor ve alkol buharı 
içine yayılıyor. 

1 
maktadır. Bir evvelki mektu- ı 

bumda bildirdiğim gibi kom· 
ser dö Martelin ayın yi rnıi se
kizinde Paristen ayrılarak An
karaya ve oradan da 5 İlkteş
rinde Halebe geleceği tahak-

Suriye ve Lilbnanın ida.e 
sisteminde önemli deği~ıkfik
ler olacağı şayiaları yeniden 
efkfırı uınumiyeyi işgal etmi 
ve başladı. Buna dair vilzera 
başkanı Şeyh Taciddinin Pa
riste bulunduğu sırada Loval 
ve ynce komiseri yeni deği 

şi kliklerin neden ibaret olaca
ğının tesbit edHdiği şeklinde 
bura gazeteleri nde yazılan ha
berlerin hepsi tahminden iba· 
ı·etti r. Haki ki durum y ücf\ ko· 
miserin dönüşünde neşredece· 

gunculuktur. . r ·e-
Fırınlar bir tarafta ışı) 

cek un bulamazken öte Y.~nda 
· · hulya-ka1..a nacağı yUzbınlerın 
1 t .. SOS''ete

sına do.lan spekU o. . or . J V"' 

de başı cernhath bır çılınn . " 
• 1 1 kesesıne nihayet n11lyon arıı 

el almaya ç.ılışan hırzızdır. 
B la berauer şurasıııı 

unun d b' 
ül tö e ı· kesin olarak spek 8 r 

Her hangi bir sıkıntı duru· 
mn J:;n rşısmdn banka si lolarrnı 
a<,~acnk ve gene piyasaya ege
men olacaktır. 

Rıza .Atila 

Bayrağımızın rengini sevi
yorsak egemenliği uğrunda 
kan döktilğilmilz içindir. 

Hele o marş meyhanelerde 
allnş toplamak ve rakı sofrala· 
rında meze olmak için yapılma 
nııştır. Şimdilik bu kadar. 

Sera 

kuk etmektedir. Suriye gnzete 
Jeri yilce komiserin Ankaraya 
uğramasını önemle kaydederek 

Türkiye • Suri e tecim i leri i bildiri ile anla bilttce tir 
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Kendi }{en elimize g·iivenn1eliyiz -~~-~!! ~-~-~-~-r·:~ 
~~---~~~~~~~~~~~~---

S ov yet Rusyanın kararı - -------
ftalyan gazeteleri ortada çarpışan menfaat tezadı diyorlar 

Cenevre muhıti acun fikirlerini ve 
duygularını temsil etmiyer mu? 

lı Corriere delta Sera ' ' Milona ,, dan 

Cenevrenin halyan - llalwşislana karşı takın-
JlabflŞ ilıtilfıfı kar~ısında dıkhın miidafaa durumu 
aldığı cephe hizi hayrflt isr, hir larafla11 halyaum 
te bırakamaz. ft:ılya, bir gPrıişlP.nıf'siudt:>rı, diğr.r 
tecrübe dersi almak üze- laraftanda Fasisl reı·imine • • 
re bir taraftan tıltı~lar 1· '" l 1 t·kı · ı·· . t\ar .,ı ws ec ı · erı < Hsman • • 
~osvetPsiniu islerini dik-.. . 
kati~ takip ~lliği ~ihi, 
diğer lar<ıflarıda bu sos:.. 
yeleuin rniiıakerelerine 

ve kararlarına kllrşı la
kayd kalıyor. Orl~ıda her 
hangi bir menfaat tezadı 

bulununca veva ha!unur ., 

gihi gözükiince, uluslar 
arcısındaki dostluğuıı, an 
anevi denilen iyi ıniina

sebellerin, rnauP.vi rahılH 

ların karşılıklı lıizmetlr.rin 

ve halt:'\ berabarce harp 
elmiş olmaktan doğan 
mfışlerek hatıraların ne 
kadar aldatıcı ve ne ka
clar kıymetsiz olduğunu 
uluslar sosyetesinin son 
toplantısında, bir defa 
daha, anlamak fırsatını 

bulduk. Ru devleılerden 
bazıları ale)·hiruizde şid
detli hücumlarda bulu
nuyor, bazıları düşman

larınuza sempati güsleri
yor, diğer bir kısımda 

bize kar·şı şüpheli bir du 
ru m almak tadır. 

Dostluğu şiipheli olan 
hu kütle karşısında biz 
ancak kf!ndi kendimiz~ 

~iiverımeliyiz. 
halyan murahhasının 

Ulu la r sosyetesine ver
diii memorandtırnn sarih 
lir. Biitün acun bu me
morandumun mulıtevİ)'a
tını biliyor, fakat buna 
rağmen uluslar sosyetesi 
çizdiği yoldan gP.ri dön
miyecektir. Biiliin hu 
devletler hakikatları l>il
dikleri, Habeşistanın bar 
harlığını tanıdıkları ve 

ona hakarP.t gözile bak
tıkları halde bize karşı 

cephe almış bulunuyor
lar. Halbuki bu nlu~larm 

Airika miistemlekel~rincie 

takip ellikleri vahşi rue
todlar irısanlık hakkını 

ir>kar t~dici bir mahiyet· 

lıktau ilnri g.-lnu~kt~dir. . . 
Avrupa d~vltıl adanılan 

mulıafozak:)rdırlar ve hu 
mrn icirıdP. halvaııın lıer . . 
lıarı~i gelişim sıyasasırıa 
karşı zıddiyP.l gHstermP.k 
tedirh~r·. Faşisl rPjirniıw 

karşı güsterilerı düşman. 

lı~ın sr.htıhirıide .\ ~rupa 
gazeteleriniu ıwşri yatında 
aramak icap eder. Bu 
gazeleleri n P~seri yeti de-.. . 
mokrat ve sol CtHHJlı fır-

kalar111a mnnsup ~lanlar 
la, maşon ve uurnfaalpe . 
rest gruplara lıağlı oları

lardır. 
Cenevre muhili acunun 

fikirlerini ve duygula rnu 
temsil etmİ)' Or. Biz kerıdi 
kt~ndiruize giiveniyoruz. 
Çizıliğimiz programı bii
tün azim ve kuvvetle lat
bi k edecPğiz. 

Sıvas - Erzurum 
Demiryolu 

Ankara - Sı vas-Erzu
rum l>t~uıiryolu islikı·azı 

tahvillerinin ikinci tertibi 
T(lşri nisunide pi ya sa ~· a 

çıkarılac;ıktır, 4,5milyon 
lira lotan obligasyonlar 
Cnnıuriyel ~forkP.z Banka 
sı vasılasile hiiliin ban
kalarımızda VP. mal ~an
dıklarıncla satılacak ve 
yiizde 7 faizli olacak ve 
100 lirnlık tahviJ 95 
lira\'a satılacaktır. . 
Otomobil kazalarını 

önlemek icin , 
Giiverılik direktörHiğii 

son günlerde şr.lırimizd~ 

çoğaldığı göriilen otomo· 
bil kazalaruıa karşı şid

'"lelli tedhirler almağa 
karar vermiştir·. Bn nda u 
sorıra cadd.-.Jerde nomal 
hızda u cok \'Ol alan oto . ., 

rhohil söförlerinin ehli\'el 
4 ~ 

nam~leri alınacak ve ay 
tedir. 

.A. vrupa 
rıca olomohil sahiph~rine 

devJellerinin ele paı·a cezası verilecektir • 

l..1iselere Suriye ve lübnanda japon malları sürül
Parasız girecek ta- düğü için buralardan ham madde almıyacak 

lebenin sınacları , 

Lise ve orta okullara 
parasız ve yalıh olarak 
girecek talebenin sınac-• 
ları diin ve üten:;iin orta 
okulda ~'~pılmış ve sıııaç 
lara 13 tal~be girmiştir. 
Sına~ kağıtları k iiltür 
hakaıılığma güm.lerilecek 
Orada i 11celendik len 
sorıra kazanan tal~berıiıı 

adları bildi rilecck tir. 

Eli işten cektirildi 

Bakanlıkca göf'iilen 
liizu ru üzeri ne hlıa lat 
~iimriiğii direktörü ~laı
lrnrın eli işlen çekliril. 
ıuiştir. 

Buz sıkıntısı 
Fabrikalar ihtiyacı 

önliyecek buz 
cıkarmıyorlar 
' 

Şehir iiç giirıderıberi 

gene buz sı~ınlısı çeki
yor. Buz çı kaı·an fa bri
kalu rın garip IJir adeti 
var. Havalar soğuyunca 
istihsali artırırlar havayı 

lıir az sıcak buldularmı 
günlük ihtiyacın yarısıru 

bil~ önf Pyemiyecek ka -
dar bir buz cıkarırlar. • 
Son iki iiç gii rı içi ndt' 

sıca ki arın artması fahri

kalara bu atletlerini ha

ltrlatlı. Şimdi sabahları 

\·esika ile e~nıek alır gibi 
bir parça buz almak 
ruiimkün oluyor.Öğleden 
sonra ve hele akşama 

doğru tek hi r kilo h·ız 

bulunmuyor. • 
Aşağı yukarı daha bir 

ay sıcaklarm siirec~ği 

ihtimaline göre fabrika

ların ikide bir halkı huz 
sıkırılısile karşıla~ılırnw 

sının öuiiııe geçilnwsirıi 

dileyoruz. 

lh~yrut - İzinli ola 
rak Husyaya ~itlen ve 
geri dünerı Sov~·Pt Rus. 
)'anm Beyrul lecinı işi 

güderi gazetecilert- ver
diği diyevde demirlir ki: 

« -- Uusya lıü k ti meli 
geçen yıl Suriye ve Liib 
nandan 600 bin Suriye 
lirası değerinde yiirı, 

pamuk ve saire gibi ham 
eşya salan almıştır. Hal
hu ki lurna ~arştlık Suriye 
ve Liilrnarı, Hus)adan an 
cak 390 hin liralık mal 
satın almıştır. Suriye ve 
Lübııaudan japon maluıa 

T.i.C.i nın 
Tüzüğünü değiştir

mek icin 
' 

Türkive idman cemı-., 

yelleri iuifakmın çokları 
beri bir cok eksiklikleri 

• 
göriilmekte ve spor işle-

rinin istenildiği gibi yü
rümesine engel olduğu 
hemen her kesce SÖ\'lenil . ., 

mekte olan liiıüğürıü 

dtığiştirmek ve değişecek 
tiizliğe göre birde heş 
yıllık çalışma planı ha
zırlamak iizere toplana
cağı bildirilmı komisyon, 
Erzurum saylavı Aziz Ak 

yüreğin bakanlığı ahında 

toplanarak işe lrnşlamış. 

l 11'. 

Bu topla ıılıda henüz 

hic bir kesin karar veril-
• 

miş olmaıiıakla beraber 
)' apılan görüşmelerin ım 

çok spor kuliiplerinin 
kuruluş ve çalışış tarzile 
teknik lu·~)· eLlerirı gPnel 

nıl-\rkP.zle birlikle calışma • 

sı, hölgP. kurullarımn da
ha sadeleşlirilmesi ve 

spor yarışmalarının ligler 
ta rafından yörıetilnıPsi 

iizerintle )' apıldığı iiğre-

nilnıiştir. 

Mi11ctimizin ileri atılmalariyle dolu olan, yaşama kudret 
ve hakkını dünyaya tıımtan blr devirde yaşıyoruz. lnkişafla . 
rımızın ölçülmesi için içinde bulunduğumuz, üzerinde ehemmi
yetle duraCdğJmız işlerden birisi de muhakkak ki: 

20 İlkteşrin pazar günü yapılacak 

olan genel nüfus sayımıdır. 

l tJrşı hiiylik rağbet var. 
Suriye piyasalarında en 
çok r:ığbeı gtiı·en ja pon 
malıdır. 

llalbuki jctponya urL 
~ e ve Liibnarıa milyonlar 
ca lira d~ğeriıule mul 

gürıderdıği halde hu na 
karşılık hu iilke sizdeu 
hic bir sey almamakla-

• • • 
el ı r. 

Bu d u nı ıuu ~öz öniine . 
alan Sov\'f'l Husva, önii-. . 
nıiizdt•ki \ıl icinde Sori-.. . 
ye Lü bna ntlaıı ha ru eşya 

satın almı \'ataktır . .. 
Ankaraya bir Romen 

hava filosu geliyor 

Aııkara 2-1 A.A - Bu 
ayın yirmi altısrnda yedi 
siiel u~a k tan mürekkep 

bir Homen ha va filosu 
Ankarayı resmen ziyaret 

edecektir. Filo sehrimiz 
6 

de iki gün kalacaktır. 

Atinada bir yasak 

Atina 21 A.A - Vurıa 

rıisları ulusal müdafaa ku 

ruhı siiel kuvvetler hak
k mda her tlirl ii yazıyı 

yasak etmiştir. 

Hall\:evi 

ISJ YUVA 

Özel ana okulu 
clirekörliiğiirıden : 

Ya vrularrn iter tiir
lli ihtiyaç ve islira
ha ti d lisii n iilere k bu • 
yıl yuva uııza en mo
dererı (iğretme vasıla 

ları ahnnuştır. 

Kayıtlara 27 Eylt'ıl 
C u m a g ii n ii n den il İ
h a ren haşlarrncağm

dan <;ocııklar11ıı yaz. 
dırmak istey~nler so
ğuksu caddesi 1 nlıisa r 
lar iclaresi civarındaki 
)' Uvamıza 

et.lt!bilirler. 
miiracaat 

.\yrıca evleri uzak 
olan vavrular icindP 

~ . 
yuvamızda hir yemek 
odası hazırlaıınııştır. 
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SAYFA : 3 

Komşularımızda Olanlar !Mersin 
Moskova Maçları · Milano Havacılık Serkisi- Tajikistanda piyasası 

Yeni Harfler • Kavuçu~ UnJan - Volga Kanalı K.G. K. s. 
·1 1 ·k · ci leri ic.in y:lpılnıakta olan P

1
.amuk ekspres 45 ~ A ~, ıu ı 1\ ve ı ı ~a 

lıaftusında Prag - Lenıng- ılenf>cler iyi sonuclar ver- ane 42 
rad ve Prag - ~loskova mişdi•r . • Kapu malı 40 
fntlıol takımları karşılaş · § iki yıldanheri yapıl- ~oıaııı.!.a;.'ajtı 37 
mışlar ve lıcr iki oyunda makta olan ~loskova - Vol- ane çıgu 1 2l 8770~ 'ı k ı · 1 · ı · \'erli , da flraglılar I...eningrad ıa ga ana ııırn g•HHŞ elhıp 

l .. .. ·· ı . . . E I ·\ 1 Koza 
2_2 ve ~Joskova ile 3-3 myulu mesı ıçın g y u - ... 

. k ~usaru 
lıel'abere kalmışlardır . de bır anırnanıe çı~mış-
~loskova maçında 75,000 lıf'. Hu kararnameye görf! Fa~ulya 

l 1 kanctldan biivük U'erniler Nohut 
S·euı·rci bu onuyor( u · ., ~ u " ııercinrnk 

~ 12 İlk ltıs.rindP- ~lila- de geçebilecektir. B 
,"\\ il . . . urcak 

rıo'da acılacak olan hava- u ış ıcın J,400,000,000 • 
· ı ruble har~anacak, J35,800- Kuş )' eıui 

cılık ser!!isine Sovyel tır· K. ı 
..... · ooo mP.tre mikabı toprak um <arı 

de oireceklerdir. Bu sergı Ç ll'k 

7 50 
11,50-12 

8-9 
5 50 
8-9 
4 

7 
4 

6 

50 

75 ~ d' ·k'in ka·tılacak, 2.900,000 metre e 1 

daha <~ok aero ınamı A k · ı 
• k mikabı beton dökiilecek ve cı çe 1

"' ek içi 
ilerle~· işleri11i güsterece . - Sabun Ay v l k 

42-44 
24 
98 

·d ı ve 29,ooo lon demir celik a 1 

lir. SO\' \' ~ller sergı e ur . . 
1 1. • ltahve 

.; ısı )'apı acaıdır· 
l•a\'a '-·olculıılhı, bir tu. • Nişadır 
• ' ._, Bu yıl temmuzuna ka- Ç ı·izm .bir hava cambazlığı . . ay 

' d ı'zlu dar 61, 700,000 metre mı- lteı-e lileJııer ve bir dt! kutup en ~·- - " 

16 
270-275 

15 L. 
l k kabı toprak kazılmış ve ~ndıktak 

rinde ucnıağa nıa ıs us uça . Toz şe ~r cu vah 27 L.55 K 
• ki d 638,ooo metre ıuıkabı be- K 

1 
• hulunduraca · ar ır. a ay 

lon döklilmliştii Cıkan ka 
8 • TaJ"ikistan cunrnrlu- • ahar 

_ rarnam~ kanalın 1937 sey- A 
u.'u eski arap .. l .. ıarfleriııi . f . . I . I rpa Arıadol 
., 1 1 rıs~ er mevsınunc e ış eme-

1
. 

bırakmış ve burun ~uru - .... 
1 

,, yer ı 
ge açı masanı emretmek- p· . . 

larrnda, gaıetelerinde ve ledir . ıran~ 
okullarında lalincedeu çev Kanaları gP.çec~ği yol Çavdar 
rilnıt~ yerıi harfler kalml üzerinde kurulacak olan Buğd&J Anadol 

. t" 1. k . 1 1 k 'k Buğday Yerli 
etmışır. ur co uroee · trı saut . 

d ~ . . Limon tozu 

212 
75 

3 
3 

14 

50 
25 

o 125 
5-5,50 
4 

75 • Nikelli lJakır ma en~ ralları oralardakı şehırlerle y . . 
p k .. e ~lur k il ı 1 .1 k' emekhk zeytm Y. 34-lr.rini işletme uzer · · - o ıoz ara 50 ım von ı. 

marısk'ta kurulmakta olan lovat elektrik ver~cektir. Sabun Birinci 26 
1 · · ·n c · k ı k >> ikinci 24 iki fakrikanın işçi erı ıçı •em ana ın ekonomi 

l.k Mısır darı 
birbirıne 37 kilo metre 1 önemi de büyiik olacak 

l)l
·r tlemir.,·olu ile L>ağh ve birçok merkezleri su Cin darı 

· ~ara büh~r 
ı\lonce"tH'SI\ ve Olen ya )'Olu ile birbirine bağlı ya- I 

o 1 nce Kepek 
adın~ta, birincisi 50 bin cakttr . Vo ga nehrirıd~ Kalın » 

ve iki rıdsi 25 bin n iifus- işli yen derin su kesimli 
luk iki şehir kurulmak - vapurlar Moskova rıhtım-
ladır . larına yanaşabileceklerdir 

• Kazak;stan'da çıkan Tatlı su çok l>ollanacağı 

incir 
Yulaf Çukuro 

,\ Anadol 
Yapağı beyaz 

Koksakız ve Kruuda çı- için dört milyon n~fusu 
1. K s·ıkız adında olan lloskova şehrı de, 

1 
r " 

~an r·uu u 'i tik 
Siyah 

3 50 
3 
95-90 
l 75 
1 75 

10 dan l 1 
va. 3 25 

3 25 
42-47 
42-47 

62 
1 d k. k, cuk unlarınm sılıat bakıuıından çok şeyler .... 

at rn a : an: · t"rilrne- kaıannuş olacaktır . Sade yag Urfa 
Siberya tlatl~ )'ellŞ 1 ' Zeylin danesi 

-70 
~0-22 

40 

Mersin 

B i l i T 
Şarbaylığından · 

~ 
1

. 1 36 sokakta yeniden yapılac:lk 12409 
~H llrl e '} )' k f ·1 '·l · aknı:ı cakıl 1 P- ac ı yaya a uırımı metro mu ra u ,aı Ç • 

acık ~k Si itmeye k c)flU I lllllŞlU r . 
· · •· ·r d,..g-t~ri 75 50 kuruştur . H~r nıetrosurıun l\eşı . ' , 

1. •·il . iisleffHP. giinii olan 28 - 9- 935 Cu-
sle" ı erın .. . k b 1 

: .. .. . . l l l de \'iizde 7 ,5 suresız tuta · '' -
nrnrtesı gnnu s .cıa . J •• • 

. . 1 1. . lairesınde usuı~ruae kom1syonuna 
gesı ıle Be fH 1) p ( ' • • r· 

PJlltreden geçme 
&e7tın yağı 

----------------·-..-------~-

Borsa T alğratlan 
................ ,.... 

Paralar 

23·9· 935 

Tiirk ah.unu 

isteri in 
940 

62t 

79 - -43-50 
ı. 

1 
• O 1•11s!tal ~arlnamesına 23 kuruş •yal · 

ua~ vurrna arı h . ~ · " . . . • 

1 'r 1 ,.. · .! ,. ·ılabiltıceklt>rı hılıt ohHnır . 
a en c iH' l'P~ırıue . • ' 21 2 5 . 13 -- 17 - --

Dolar 

Frank 

Liret 
12- 06 

9--76- 50 

Mersin Halkevi 
Dil Bayramı kutlama Programı 

26 Eylül 935 Perşembe 
1-·Ankara Radyo3unıla verih~ct>k ayla dinlenecek. 
2 - Kurulta)' ~larşı . 
a -Oil, edebiyat ve tarih komitesi başkanı Suad 

Asral tarafından Türk dili hakkmda söylev. 
4- Dil alkışlarını gösteren kara k terislik şiirler. 
5--Rıza Tulungiic tarafından dil devrimi üzerin

de avla • .. 
A -Çağırıhısız herkHS llalk~vine gtıh~bilir. 
B - Programa Ankara ı·adyosunun verecPği ayla 

dinlendikten sonra başlanacaktır . 
Dil, Edebi yat ve Tarih Komit'!si 

i L A H 

Adana Yedinci Daire Su İşleri Müdürlüğünden: 
Silifkeniu Su biikllinıii mevkii nde \'e Göksii ırma

ğrnın sol sahilinde yerıi<lP.n yapılması lazım g~len hir 
mehmuzla evelce yaptırılarak mevcut bulunan döı·t 

nıehmuzun sellerden harap olan sellerle kaplamaları11 
tamir ve inşaatııırn keşif hedrli olan 3467 lira 51 ku
ruş mukabilinde 2490 sa~· ılı eksihme ve artırma ka
nunununa tevfikan eksiltnıeye çıkarılmıştır • 

1) Şartname plan ve keşifnameleri .~dana'da Su 
işleri tlairesinde bulunmakta olduğundan isleklilerine 
gösterilecek ve arzu edenlere lJunları tetkik ve iade 
etmek üzre birP.r suretleri verilecektir • 

2) Açık eksillme l 935 yllı birinci teşrinin ikinci 
Ç:uşamba giinii öğleden evel saat onda MP-rsin lhi
ktimet korıağında yapılacaktır . 

3) Muvakkat teminat miktarı 26 ı liradan ibaret 
olup istekliler Su işleri dairesine veya Nafia müdiir
lerinin birisinden alınmış bir müteahhit ehliyelnauu~ -
sini ve Ticaret odasında mukayyel olduğuna dair ve_ 
sikayı ve mu vak kal Leminalm Mersin mal sandığına 
bu iş için yatırıldığına dair makbuz senedini kom is· 
yona göstereceklerdir . 

Bu vesikaları bulunmayauların yukarıda adı geçen 
eksiltmeye giremiyecekleri ilan olunur . 

19 - 22-25 - 28 

Mersin Sulh Hukuk Hakimliğinden : 
Mahmudiye malıallesirıden )' apıcı lbrahirn ustanm 

ayni mahalleden Hasan kızı Vesile aleyhine acdıiiı . ~ 
alacak davasının yapılan mu lıakenıesi sırasırıda müd-
dei aleyhin mahalli azimet ve ikamPtgAh ı mn mechul 
bulunmadığından gaıete ile ilanen lebliğat icra ~dil
miş ve muhakeme günii olan 20-9 9'i5 tarihinde mah
kemeye gelmediğinden rnuhakenrnnin gıyabında ya
pılmasına karar vel'ilerek gıyap kararınmda gazele 
ile ilanen telJliğine karar verilerek muhakeme 14 te~-

• 
rirıi evvel 935 giinlemeeine raslla yan Pazartesi gii nii 
saat 9 za bırakılmış olduğundan ilıharnamenin teb
liğinden ilibaren l>eş giin içinde itiraz etme~i ve yev
mi muallakuıda mahkemeye gelmesi ak~i tak tirde hu _ 
karneye kabul olunmayacağı usulun t41, 142, 143 inci 
maddeleri hükiimleriue tevfikaı• keyfiyet ilan olunur. 

Satlık Ev 
Hastane c:niıiesirulP- köşe haşında Bay doktor 

Mahmud harıesine bilişik allı bodrum üzerinde yağlı 
boya ve tabanları muşambalı dörl oda bir mutba lı ve 
hamamltğı ve bahçesi mevcnd hane acele athk d ı r . 
görnwk isley•mler her ~iin öğleye kadar görebiliı·le r 
almak isteyenler Osmarıh Bankası Direktörü lfay 
Uarfuşa müracaat etmelidirler • 2-10 
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SAYFA:4 

Nö~etçi (czane 

Bu Akşam 
lslikanıel Eczanesidir. 

Satlık Kasa 
lngiliz manıulatındau 

eyi bir marka, ~üzel bir 

kasa saf.lıkdır. Almak isle

yenlerin Liman işcileri or · 

taklıgı Kooperatifi idare 
memuru Ray Emine mu-

racaalları ı-:i 

·~===============.!• 
SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrü~ Civann~a~ır 

ller nevi Eczayi 
lı bbıye, Yerli ve Av
rupa miistahzeraıı bu
lunur .. 

•=======· 

YENi '1ERSl1' 25 EYLUL 1935 ÇARŞAMBA 
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L N 
Silifke Jandarma Ok11lu Satın Alına Komisyonu Baş;kanlığından; 

Eksiltmeye 
konan 
nı t•vaddın 

Ciıısi 

Ekmek 
Sığır •~ ti 

Kuru Fasul)·a 
Nohut 
.\lert~imek 

Sade )ağı 
Bulğur 

Pirine 
• 

Patal<~s 

Su hu 11 

Ze'-' lirı yacrı ,,J • ~ 

Zt>ytiıı daırnsi 
Edirne peyniri 
Kuru iiz ii ru 
Kuru sogau 
Arpa 
Odun 
Kfinıiir 

San;an 
Cav 
" " 

b~her kilosunun 
muhamnaen 

~I i k dal'ı 
Kilo 

210000 
45000 

10000 
10000 

3000 
5000 

15000 

8000 
5000 
5000 

1000 

3000 

1000 

2000 

5000 

15000 
300000 

JOOOO 

15000 
300 

fiyatı 

Kuruş 

10 

9 

14 

7 

9 

70 
7,5 
20 
6 

30 

30 

25 

50 

9 

4 

5 

0,50 

2 

0,50 

300 

~luvakkat 

lemi nat 
miktarı 

Lira Kr. 
1575 

337 50 
105 
52 50 

20 25 

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 
Toz ş~ker 5000 32 120 

F.k~illnurni n yapılacağı 
giiıı ve sa:ıt 

ı6-9-935 Prrşenıhe S. 8 
)) )) )) 

)) )) )) 

)) • )) 

)) )) )) 

)} )) )) 

27-9-935 Cuma 
)) )) » 

)) )) 

)) )) ) ) 

)) )) )) 

)) )) )) 

)) )) )) 

)) 

)) )) )) 

)) )) 

s. 

10 

12 
14 

16 

17 

28-9 -935 Cumartesi S. 

8 

9 

10 

J 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

8 
)) )) )) 9 
)) )) )) 10 
)) )) 1 1 
)) )) )) 

llangi usulih~ eksiltme
nin ~· apılaca~ı 

Kapalı zarf 
Acık t•ksihme 

• 
)) )) 

)) )) 

)) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)} )) 

)) )) 

)) )) 

Domates salcası 500 25 9 40 

Yurttaş J ! - Silifke ,İandarrua Okulunun 1- 10- 935 den 1- 9 - 936 ya katlar olan vı~ bir sene için mukaveleye bağ · 
12 

13 )) )) )) )) )) 

Ülkeni korumak isti· lanacak bulunan yukarda cins ve mikdarı yazılı mevadtlı iaşe şartnamede yazılı olduğu şekilde teslim olun
mak şarlile hizalarrnda gösterildiği usul ile eksiltmeye konulmuştur . 

yorsan Hava kurumu 
na üye ol. 

~ - - Mu ha mm en bedelleri ve mu vak kat tmui nal mi kdarla r1 lıizalaı·mda göst~rn miştir . 
3 - - lhaleniu yapılacağı gün ve saat hizalar11ula göstt~rilmiştir • 
4 - 1 halP. Silifke Jandarma Ok ulu nda toplanacak komis~·onda yapılacak lır . 

ı•o••:•••••••••: 5 - lfer cins için liiznm olan evsaf ve şartlan Okul salonunda mahsus yerin•~ :ısılmıştır. lstt>klil~re tas-
• •!• dikli hirer sureli pan\sız verilir. • 
: Yeni Mersin BasımeVİ : G -- Kim~· a talıliliıae tabi olmıyan ıuevatltlırı niimuneleri komi~)·ontla mevcuttur. Vr.rmİ)' e istekli olaular bu 
• • • •!• nlinıurwleri lwr giirı tliledildt~ri saatlanla Okul. K.lığına ıııiiracaat edert-k gfir('bilirler . 
: müc~l~ıt hanesı : 7 -Karalı zarf usulile eksiltmey~ konmuş olan mevadın teklif ru~ktupları ile ~490 sayıfı kanuna güre ve
• Rskımış, parçalan- •:• rilecek muvakkat lemi na ı la rın en geç ihale sa ali ntlen hi ı· saat öıwP. ihale komisyona makbuz nın kahili nrle 
: nuş, fersude kitapla- : teslim edilmesi şarttır. Bu saatlau sonra vel'İlecek mektupların hiikrnii olmıyaca~tır . 
• raruzı ise yaramaz de-f 8 - ı\~ık eksillmeye konulan mevaddın muvakkat l~minalları 2490 sayılı kan•ırw göre eu g"Ç ihale santın-
: ye atm~y;mz. birglin ; dan bir scıal önce makbuz mukabilinde Komisyona teslim edilmiş bulunacaktır . 
• • IA 1 K·ıtap • 9 - ller iki suretlerde eksiltnıiye ai recekleri n kanu ui ıkametıralı sahibi olduk la rıııı Tt•ci m od ala randa ka \' ıth sıze azını o ur. - .. ..., roı J 

: 1 1 f 1 . . . : bulu udu k la rını e\'· v~lce lf~a hlıiit işlerinde bulunmuşsa taahhiit ettıği işi doğrulu~ la yH pnıış olein k larına dair 
arnuzı, ' e ter erııuzı, . 1 ki' ·k ı ·ı · l ı ' · • _ . . .. f alakadar daırt•ltırdeıı tast ı · ı vesı ·a arı ı )r&z etmıye mec rnr( ur . 

• mucellıtlıanemıze ~on-•.• i l l I · · • · ı· 1 l f 1 ··.. k .. ı .. Ok ı K 1 ... • . . · • 10 - ş m nwvat' ı VP.rmıye ıslel\ ı o an arın evsa vP şart arı ogrenme · uzere aer gun . · u . ıgına ve 
• derınız. • ihale icin tayin edilen glin ve saalta komİSJona miiracaatta bulunmaları lüziinıu ilan olunur . 
: Her nevi kitap ve : · 11 - 15- 20 - · 25 

: defterler şık, zarif rne: İ l j N zu edenler~ bunları lt~ lkik ve iade rtmtak üzre bir('r 
• tin v<. knUamşh ola- • suretleri verilectaklir . 
: rak cilı~nir. : A~ana · Ye~inci Daire Su işleri Mü~ürlüğün~en: 2) • .\<;•k ·~ksillrııe 935 ~· 11ı ıık ıeşriuirı 2 nei ç :,r-
• • şanı ba günü öğleden sonra saat on lwşte ~1ersin il ii • • • ı) Tarsus kasabası civarrnda Kalburcu savacağı 
•••••••••••••• K l 1 B <l 11 . ... k , · 1 kt'ınwl korıağrnda yapılacaktır . 

YENİ MERSİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) 
Şeraiti 

Senelik 

Altı aylık 

Üç aylık 

Türkiye 
için 

1200 Kr. 

600 

300 

Hariç 
için 

2000 Kr. 

1000 

500 

Bir a}· lık loo yoktur 

Glloll geçmiş sayılar 20 K. 

ile ö emusa ı er an ta ı ıye ayagının · avşı. yerırH e kırk 
3) ~hıvakkal lemirıat miktarı 544 ( Res yiiz ve hu ayağın bir kıyısından öteki kıyısına kanal di-

l dört liradır) 
binin ahından geçmek üzr~ 4f> metre uzunluğuıu a b'ır·ı· _ 

4) istekliler Su ve)'a Nafia mjiıliirluklerinin ht'tornJan hir sifou ile bunun k~rgir Leforrualı Kal · 
siıulen almmış bir miiteahhil tıhliyt>luaıue~irai, Ticaret burcu kanalile şarlağm islahı vt~ şevlerinin kaplaıua-
odasında mu kay yeı olduğu na clair bir v~sika ) ' I ve larla tahkimi ve sifonun nihayf'lİnde bataklık içinde 
muvakkat leruiuatau l1tw8in mal sandığına bu iş için evelce açılmış olan ..\ kanal11ıa birleşmek frıre 2170 
yalınltlığına tlair bir mak lmıu homisyona gösterecr.k

nu~lre uzunluğunda labanı bir buçuk melre eninde 
yeniden bir kanal açılması 7248 lira ( Yedibin iki yüz 
kırk sekiz lira) keşif bedeli ile açık eksiltmeye çıka 

rılmıştır . 
Şarlnanw , plan ye ke.şifnameler Adana'da Sn iş- j 

leri dairesinde bulunup isteklilere gösterilecek ve ar-
" 

lerdir • 
Bu vesikaları buluurınyanların bu eksiltmeye gi · 

r~mİJecekleri ililn olunur· . 19 • 22 - 25 • 28 
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