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italyanlarda Mesina boğazını kapamak niyetinde 
Gene dünkü okul meselesi • 
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Kültür nirektörlüğü Akşam Ticaret Okulunun 
sadece bir kurs old~unu söylüyor 

Dünkü Yeni Mersinde Ak· 
şanı Ticaret Okulunun durumu
nu inceleyen bir yazımızdan 
ötürü İçil killtur direktörlüğün
den şu yazıyı aldık : 

Gazetenizin 5 Eyhll Perşem 
be nushasında çıkan ( Akşam 
Ticaret Okulu ) başlıklı yazıyı 

okudum. Satırlar arasında ser· 
pişdiriJmiş olan düşüncelere 

karşı olsun diye aşağıdaki nok 
taları aydınlatıyorum : 

1 İlk önce belirtmek js· 
terimki (Akşam Ticaret Okulu) 
bir kursdur. Ve her kurs gibi 
dar bir çerçeve içinde çalışır. 

Bunun bir Tecim okuluna çev
rilmesini burada konuşmak 

yetgem dışında kalır. 
2 - Konumuz olan Mersin 

deki Tecim kursu istatistiklere 
dolgun rakkam yetistirmez, var 
olanı bildirir. 

3 - Yaptığı işler ilgili yer 
tere raporlarla bildirilmiştir. 

Bu işlerin burada sayılması 

uygun düşmez. 
4 - Her sene Mersine Ba

kanlık lspekterleri sık sık uğ
rar. Bir kaç yılı örnek olarak 
yazıyorum: 

932-933 yılı Alicanip, Reşat 
Nuri ve Burun Reşid, 933-934 
yılı Repd Nuri, Doktor Celal, 
934-936 yılı Osman ve vekAlet 
mllzeler direktörü Hamit Koşay 
Mersine gelmişler ve teftişleri 
ni yapmışlardır. 

6 - Kursdu devam itleri 
Orta Okullar öğrt'negesinin tıp 
kısadır. Yar.i okuma suresinin 
Dçde ikisini doldurmayana o
kur amaçlara alınmaz ve sınıf 
da alakonur. Nitekim bu yıl üç 
efendi bu muameleye uğcadı. 

6 - Yaş, en az orta okula 
girme yaşıdır.Yalnız bunda son · 
hat yoktur. ÇUnkO kursa her 
kesin girmesine yer bırakılmış 
dır. 

7 - Kursa devam edenle- • 
rin vakitleri öldilrillmez. Çiln
kO Kurs, admdanda anlaşılaca
ğı vechile gece çalışır. GDmlilz 
okurlar hariçdeki işleriyle uğ
raşırlar. Tam tersine olarak 
geceleri, vakıtlerini şurada bu
rada öldüreceklerine bir ihti-
888' tQhsili yaparlar.Nitekim bu 
Bene çıkan onbi r okurun hepsi 
hariçde iş sahibidirler. 

8 - Gösterdiğiniz ilgiye 
bir değer verdiğimiz için bu 
&atırları yollarken bu kurumun 
&abipsiz olmadığını ve Qzerin
de her yurtseveri sevindirecek 
surette çalışılmakda olduğunu 
ayrıca ve hoşnutlukla bildirir 

bu yazının ~azetenizin yarınki 
sayısına konmasını dilerim. 

f çel Kültür Direktörü 
Nahit Cemal Toker 

J< ültil r dire ktörümilzi!n ken 
di ifadeleri le satırlar arasına 

serpişdi rdiğimiz düşüncelere 

karşı olsun diye alelusul ve 
bir azda resmi mecburiyetle 
gönderdikleri yazıyı diledikleri 
gibi bugünkü sayıya koyduk. 
Nahit Cemal Tokerle her han
gi bir konunun iki ayrı yönün
de bulunmak istemezdik ama 
söylediklerimize pek az doku· 
nan sert kalemli sekiz madde 
lerine bizde sekiz madde ile 
karşı durmak zorağını duyduk. 

ı - Akşam Ticaret okulu 
nun nihayet bir kurs olduğunu 
sayın direktörün bu yazılariyle 
öğrendik. Geçen yıl bu mesele 
bir daha ortaya atılmıştı. Okul 
direktörlüğü bir sirgUler çıka
rarak burasının resmi bir okul 
olduiunu diplomaalanların orta 
mektep mezunu yetgesini kaza 
nacağını ilAn etmişti. Bunun 
ikisinden birisi bizim söyledi
ğimizdir. 

2 - Biz istatistiklere ye
tiştirilen dolgun rakkamı belki 
ile kaydettik. Bunun bir kati
yet ifadesi olmadığını söyleme
ye hacet olmamakla beraber 
bu noktaya dokunan cevabında 
müsbet rakkamlar sıralaması 

lazım gelirdi kanaatmdayız. 
3 - Bir okulun g5rd0kleı·i 

işlerin sayılmasmdaki uygun
suzluğu anlayamadık. Konuşu
lan konu için en inandırıcı 
karşılık lıu olabilirdi. Zaten biz 
sarfedilen para verilen emek 
bedeli bir verim alınamadığını 
söylemiştik. Hesabını vermek 
mecburiyetini duymuyorlarsa 
niçin bu sekiz maddelik karşı· 
lığı zahmet etlilerde yazdılar. 

4 - Mersine Bakanlık mü
fettişlerinin geldiğini söylemek 
mazur görsünler ama bizim 
yazdığımıza bir karşılık değil
dir Killtllr Direktörümüz okul 
defterinde adlarını yazdıkları 
müfettişlerin tek imzalarını -
velevkı bir müfettişin olsun -
gösterebilirlermi? Bunu göste 
remezlerse bu okul pardon 
4<KUl'S» şimdiye kadar teftiş 
görmüş, kontrol edilmiş sayılır 
mı?. Bıı yıl her halde dedikleri 
olacaktır. Onu kendilerinin ya
pacaklarına inanımız var zaten 

5 - Bu karşılık bizi ve 
yazdıklarımızı okuyanları hiçte 
tatmin edici bir anlam taşımı
yor. Biz talebe devam etmediği 
halde imtihana giriyor deme-

Turizm Konferansı 
Memleketimizden gi
decek delegeler bu 
gün yola çıkacak 

• •• 
Ankara (Kurun) -· Ayın 

on beşinde Peştede toplanacak 
olan Londra - fstanbul turizm 
konferansında hUktlmetimizi 
temsil edecek delegasyonun 
başkanlığına bayındırlık bakan 
lığı köprOJer ve şoseler reisi 
Bay Talip seçildi. Turing klUp 
reisi Bay Reşit S!lffet dı~ Mü· 
şavir olarak heyete iştirak 
edecektir. Heyet Cuma günü 
Peşteye doğru yola çıkacaktır. 

Konferansın ruznamesinde 
yolda olan kazalara karşı Kızıl 
ay ve Kızılhaç cemiyetlerince 
müşterek tedbirler alınması 
meseleside bulunduğundan Kı
zılaydan bir mümessilin hey
etle birlikte gitmesi muhtemel 
dir. 

Burada kongreye çok ehem 
miyet verilmekle, alınacak ted 
birler ile İstanbul& çok seyyah 
geleceği umulmaktadır. 

dik. Okula adını yazdıran tale
be istatistiklerde okul mevcu
du için bir rakkam olduğu hal 
de derslere devam etmiyor 
yani devam temin edilemiyor 
dedik. 

6 - Yaş ve seviye mesele . 
sidtt yanlış anlaşılmış. Yazımız 
tekrar okunursa görillOrki biz 
her kesin girmesini istememelc 
gibi bir gaflet~ saplanmadık. 
Sadece okul veriminin kısırlı
ğı arasındaki sebeplerden biri
sininde muhtelif kültür seviye 
si ve yaşta bulunan talebeuin 
bir dersi ayni derecede kavra
yamıyacaklarını söyledik. 

7 - Kursa devam edenle
rin vakitleri öldürülmez ama 
devlet biltcesinden geniş ölçü
de hhsisat alınarak Uç beş 
kişinin şurada burada vakitle. 
rini boş geçirmemesi için sarf 
edilirmi?. Buradan dir ''>ma al
dığı söylenilenler zaten iş sa
hibi olanlardır. Diploma aldık
ları için iş bulmuş değillerdir. 

8 - DUşilncelerimiı.e bir 
değer verilmiş olmasını şahsı
mız için değil yurt işlerine 
karşı olan ilgilinize bir delil 
sayarız. Çünkü nihııyet ortada 
ki konu bir tecim merkezi olan 
Mersinde en çok ticaret haya
tına atılan yurt çocuklarını 
bu hayatta mavaffak edecek 
bir okula olan ihtiyacın anla
tılmasından ve bugün Mersinde 
çalışan bizimde attık kurs 
bileceğimiz bir dershane ile 

ı Okulların açılması yaklaşınca 

Kültür muhitinde ve cocuklar arasında , 
bir hareket başladı 

Önümüzdeki ders yılında lise ve ort,a okullar 
dan bazı derslerin kaldırılınas ı onandı 

.. ,._ ------
Okulların açılmasının yak

lıışması kültür muhitinde v~ 

çocuk babaları arasında yeni 
bir hareket uyandırdı. Okullar 
da yer bulamamak endişesiyle 
ilk okullarda daha kayitlere 
başlanmadığı halde bir çok 
çocuk babaları okullara baş 

vurmaktadırlar. 

Orta okulda ikmal smaçla· 
rına devam edilmektedir. İlk 
okullarda kayitlere 15 Eylülde 
başlanacak ve TUrkiyenin her 
tarafında okullar ay sonunda 
açılacaktır. 

Ankaran gelen duyumlara 
göre ; 

Kültür bakanlığı tatil ayla
rında lise ve orta okul program 
ları hakkında araştırmalar yap 
mıştır. Bu :unştırmalarda lise 
programlarında lise talebesinin 

seviyelerile mütenasip olınıya· 
cak bazı dersler göriilmüş ve 
bıı derslerin öııüıniizdeki ijers 
senesinden evvel programdan 
kaldırılması knrarlaştırılmıştır. 

Fakat kliltiir baknnhğı, lise ve 
orta okullardan daha iyi talebl3 
yetişebilmesi ıçm program 
meselesinden ziyade öğretmen 
lerle tnlelıe arasındaki müna
sebetlerin tayini Jazım geldiği· 
ni anlamıştır. 

Lise ve orta okul öğretmen 
leri muayyen saatlerdeki ders 
lerini verdikten sonra okuldan 
çıkıp gitmekte ancak ikinci 
ders saatinde talebe ile karşı

laşmaktadırlar. Haftanın ancak 
muayyen saatlerinde öğretmen 
\erini g<iren talebe, kendilerini 
aydınlatacak bir merci bula
mamaktadırlar. 

ingilizler Süveyşi kaparlarsa 
ltalyada Mesina boğazını kapayacakmış 

Bir italyan gazetesi M esi na bizim tayyare 
kuvvetlerimizin elind<:'dir diyor 

Romada çıkan «Ottobr» ga
zetesi, son çıkan nııshalarındnn 
birinde, İngiltereyi «Mesina» 
boğazını kapatmakla korkulu· 
yor. İtalyan gazetesinin yazdık 
ları işte : 

« lngiltere, Akdeniz Silveyş 
ve CeblUttarık kapılarını elin
de tutmakla bu deni1.de kendi
sini tamnmile hakim sayıyol'sa 
ald:ınıyor . Çilnl<Q vaziyeti bu 
denizin ancak şark havzasında 
UstundUr. Merkezi havzada ise 
yalnız Malta arası vardır. Hal
buki burada Sicilya adası ve 
Libya sahillerile ltnlya daha 
hakimdir. Akdenizin garp kıs-

Mersin-lzmir vapur 
postaları 

- i:P=i ... 

lzmir (Ozel) Son gnnlerde tzmir 

ve Mersin arasında işleyen posta 
lar fcvkalı\de kalabalık olmaktadır. 

mında ise İngilterenin yalnız 
Cebelüttarıka sahip bulunması 

na mukabil İtalyanın SiciJ)a. 
Sardilnya ile Toskanya sahilleri 
vardır. Mesina boğazına haki
miz. Bu adadan Tunus sahiline 
ancak 150 kilometr~ me&tfe 
vardır. Bu adaya biz sahip 
bulundukça Mesina lxığazınrla 

ki seyrüseferede hakimiz de

mektir. 

Ru boğaz, tayyare kuvvet

lerimizin elindedir. Eğer lngil· 

tere Silveyş kanalını kapatırsa 

bizde Mesina boğazmı kapatırız 

o 1..amnn İngiltere ne yapacak?. 

Adat kuvvet demektir 
2oilkteŞrin Pazar 
Günü yapılaCclk olan 

,....,, 

1 
Genel nüfus sayımı 
Türk ulusunun kuv
vetinigösterecekLl r. 

,_ 

bu ihtiyacın karşılanamıyaca
ğından ibarettir. 

Rıza Atila 

Bu kalabalığın en mDblm sebe 
bi arsı ulusal lzmir panayirtdir. 
Anadolu lçerllertnden gelmekte 
olan bir çok aileler tenzilatlı gidiş 
geliş biletlerinden istifade ederek 
lzmlre gelmektedirler. Bu yOzden 
bu postalan yapan vapurlarda yer 

1 

bulmak kabil olmamaktadır. ilgili 
makamlar bu halt göz önünde 

bulundurarak lzmir \ e Mersin 
hatlanna bu fevkalade günlere 
mhhsus olmak üzere ilave postalar 
yapilma~ı lçln durumu Ankar1tya 
bildirmişlerdir. 
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Hayvaı1Iara zt1luı11 'le işl{e11ce 
Yapı11a)raJıı11 

Na111runda f Bir Aylık Hayvan ilıracatımız 

Uçak haftasında bü- Ağustos ayında 19966 hayvan ihraç ettik 

lıısaıılara bir çok 111t>11-ı 
faal lemin eclrn hayvan
lan1 zulum 'e işkence 

yapmak hPr halde insa11-
lıü;ın ve vicdaıım kahul 

• 
edemİ)'eCP.ği bir lıa ki kal-
l i I'. 

Etlerirıden, siillt-rinJen 
dtırileriuden kPmiklerin
deıı, kuvvetlerinden, siir
utler·inılerı ve halla glih
relerirıden azami dt~rPCt'

de faiclt-dernliğinıiz .tahi
alm hu varlığma karşı 

rahim \'e miişfık <lavra
ru rsa k her· h :ı ide i nsa u lık 
şiarına \1 akısa11 sekli mı 

- el • • 

hik elmiş oluruz. 
Hayvan 11Pdir tarif 

t~clPlinı. 

TPŞt>kkiih\lı itibarile in
sandan farkı olmav:uı val-,, .. 
rıız nıefk,)rt~ ve konuşma
sı bulunmayan his ve e
lemi duyan irısarılarm e

li rıde esir çalışma ~· a ve 
çalıştırılmaya ma lısns hi r 
uwhlfıktur. O lwlde hii. 

liin acıları biiti'm izlİl'::tp 

ları his eden ve bizlere 
yalnız hoğazı tokluğuna ça 
hşarı l.rn lıayvarılardan 

ne isliyoruzda kırbaç Vt~ 

kanatılar ve talaammiiliin-
• 

den fazla y ii k iN' altııuf a 
t>ZIJOl'UZ. 

Bir çocuk okşandığı vt~ 

St~vildiği zaman ne kadar 
lıaz ve ıwş•~ duyarsa lıa~· 
vaııl:.arda okşaıııp ~ı~vil-

diği vakıt hır takım hissi 
lıa rt·kellt>ri le sa tıihi ııe 
yaltaklanmalarile ıwşelt ri 
ui izlıar ederler. Meşhur 
bir ula ..,özii vardır. tatlı 

dil ) ılam deliği ııden çı

kHrır. 

Böylt~ olduğu lıalde 

göziinıüziin öniiııdt' ca-• 
lışan ve <;alıştırılan araba 
beygirleri rıiçin kırhaçlar 

allmda eziliyor. kimi 
döğiiyorsurıuz ve rııç111 

kırbachrorsurıuz. hir hav 
• ~ w 

van Lakatindrrı ve taham-
miiliiuden fazla yük ta
Şl)'a hilit·mi~ ~· ra halara iiç 

· ton huğcl:ı)'I yiiklP-yip soıı 

ra bu hayvanl(}rın cPk . . 
me i ve uut ha ili ne ~t· Liri 1. ._ 

nwsi mi isteniyor. )'aıık 

değilmi~ lıay,·arı sahipleri 
size oro yorum. 

Hayvau sırtıudau elenı 

vı· izıirap ilt• k:ıf'ışık ka- yük şenlikler yapıldı 
t 

~~.....,_._ 

zaıu ığıı11z ~ o paralal'clan 
isıil\ıclenıi edect-ksirıiz. Tarsus, « Özt-1 » ·-

Balıa ikinci lıir misal Kale kfiyü1ı(le11 ayrıla-

nın kii\ ii 'l'arsns ve civar 
rak yeııi kunıla11 Nanı-

F:.ı) toıı ara ha la rı ; içlerüı- -
tlf\ ü~ IPlı·ri nH'''Cllllur ki 
cl.-ğil miiştrriyi taşı~ııı hoş 

faytoııu cekııu•klı~ıı aciz-. . 
dir 

lhı) \'a111n gıtlasıııclan 

~ C'SOH' k Sil f't} t ılı· \'t' mi k a-. 
z a 11e1111 ~ P y i f v ı ~ l ıt ~ v t~ si 11 e 
sarf •~denler icl~rinde hir 

• • 
acı ,._. ~ızı ti u ,. nnı \'Orla r-. . 
1111? lrn ytılmiyornıuş gibi 
viiculları zayir diişeıı kııv 
vel vt~ k ııdr~ltt->11 kt-ısilmiş 

r:1 vlonu c••kt•nıin•ıı o lwy-., . ., . 
,·a11lara k:ı mci vurmak la 

• 
kiirtir Sa\'urnıakla t:tsıdı-• 
ğmız yolcu~~uuı eaka ~·a-

ı•ıyclrstııı•ı'I .. 

Bundan başka şehir 

dahilinde çalışan ve ça
lıştırılaıa hu hayvanları 

al:ıhılclikleri11t' ko~turmak 
ltırlelmek ~1ornrn k lwr 
halde i ııs:ı fsızlı k •lı~ğilnıi
cl i r. 

Başka i llPrde ha\' van-.. 
l:u·:ı zul u 111 ya pılıuanıası 
iein lıavvauları koruma . _, 

kurumları vardır. 

" 
ova kö\'lel'inin her \'il 

~ . 
vaz mevsiminde cıktıktık-. . 
ları Toro5'1arrn ~n iyi 
Sa) riyesidir. lıele bu yıl 
sıcakla r111 cok sitldetli ol-

• • 
ması \'iİziinden lıalk Nam . 
nına gt•çen )'ıllara nis-
heten dalaa fazla akın 

etuıişlt:rdir. 

30 Ağustos zafer ha)
ramıle haslıvarı ucak haf-. ., . 
tasının dH\'am elliği nıiicl-
d(•LçH cıva r köylerclerı 
gelen halkın da işlirakilr. 
Torosliu·cla şimdiye ka;J:ır 
miİııe ra~llanuıanuı St•ıı-. . . 
likler yapılnuştır. 

Bu gPcP.lertle ini~li çı 

kışlı h~pt'ler iizerine ku
rulan evler ve yüksek 
zt-WVt>lercle atrşler yakıl

mak ve frnar alavları ter-
"' 

tip f~dilnu~k gibi biitün 
Toroslar ışık dalgalarile 
siislendi. Bilhassa cuma 
yakasınin şerif oluğu 
ve zu V'lt~k lPpeieri görii
lecek hi r ma nıara trşki l 

)lt~r:-:i11 gibi nıiisıe,·ver· t~divor·clu . .. 
hiı· ıııulıillr lı:ı)· v~u11 hol Brı gfislt-ır'İlt~rdt! Yt~rıi 

hir ~t>l'tle lıH~lt~ l'ir ku . köyiiu çalı~karı idare lıe~·-
rtım nıeyclau:ı gt•lirilmez- uti vt~ ~ehrin hii)·iik ~irt-
nıi?... B.\ YTAB çilPriıult~n gerıel m .. clis 

Hilmı· Go" k · 1 K 

Rusyada bir casıt örü-, ~ 

sü meydana cıkarıldı 
J 

Mo~ko-va, c' ;\ •• \ » --

Tas ajansı hiltliri)'or. 
lrkulsa~la toplanan Sov 

yelltır hirliği ~ argutayı 

sliel ~ollt·ji cliin hazı lıPyaz 
Busların duruşmasırıa ha~ 

laııııştır. hiı: yaharıcı tlev 

tiyı· erinclerı araca arslan 
hii~ iik varlıklar ~fistermiş 
\'H htitüıı obaları gııınwk 

ve köyllileı·inıizi şenlik
lere iştirak t-ılli rmek \'t~ 

hava tehlikrsiııi anlatmak 
gibi dt>ğerli işlt~r görnıÜŞ

t ii r. 

IPl çaşıtlık i\q.;iitiirıiin t•

ıuirlt!rİ lizm·ine llarıcul'İ • 
yolilt~ Sovyt>t loprağıua 

gif'miş oları suçlular t>Ski 
allMy Kobilkiıı ile t~ski 

sıı ha) la rcla rı Pt~relaclof v•~ 

Ol•~ııi kord tı r. 
\'anlarında ilalı yan

gın homhaları ve karşı 

azı )' a ~· 111ı olduğu ha ide 
sınırı geçtikten sonra ~·a· 

k a 1 !ı ı ı t l ı ı ş 1 a r c l ı r. 
Suçlular, ilk gerçin 

sırasında suclarını tama. • 

Konyada Hayvan 
Sergisi 

15 Evlt'ıl 935 . 
g ii u ii K o rı y a c la 

pazar 
h:ıvvan •. 

st•r!!isi acılaca k tır. 
t I 6 

Sergiye lıayv:in göllif'-

mP-k isl~ye11ler il haytar 
dirt~k törWğiint~ ~aş v u
t't1rlarsa şartlarım öğrr
nehilirler. 

men itiraf t·lnıişler ve 
kınavlarmın hedef ve arac • 
ları ''e enıir aldıkları k tı-
runılar hakkıııcla 

bilg~ vermişlerdir· 

(jP.çrıı Ağustos a yuıtla 
~lı•rsiııdP.n yabancı illere 
19966 hayvan gitmiştir. 

Bunurı icind~ l l 8~0 . 
kPCİ ilr 81~2 ko\'Ull H~ • • 
14 sığır vardır. 

Huıılartlan 305 kO)'Utı 
Reruta ve sıgırlarda is-
kenderi ye)'P. geri kalan 
lıayvauhu·rn hepiside Hay 
fa)'it gitmiştir. Bu itibarla 
hay va11 ları11uzm başlıca 

ulıcı~ı Filistin oLmustur. 
~ 

Yt\haııcı ill~re gidt>n 
hu hayvanlar· Mer·sirı, Si
lifkt~, Karanıau, Ert-ğli, 

l)iyarhekir, Niğde, Ak
saray v~ Ce) lıan çevre 

lt>riııd~n ıoplaıınuştır. 

lla ~· va11la nla n başka 
"ıbrısa 3600 kilo tleri, 
Almaııya ya da 11070 
kilo ''aırnui "ilmiştir. • r-, o 

ihracalurnzıu unwuı 

tutarı ~2:357 lirttya var. 
ma k tadıı·. Bu ııa karşı ·İh
raca lrruız ise 7 50 lira 
dt>~eriıule 1500 ~ ilo ıuan 

cla tlHrisi nlup .\ vuslural
yaılan ithal edilmişti~. 

Bu ay hayvan ilıraca
lınuı g.·ç~n aydan 6647 
haş Vt-' gt>Çt'U ~ ılm ayni 
a~·mtla11 4 7 27 haş fazla 
olıuuşlur·. 

Komşıılarımız da neler <>ltıyor? 
Sovyetler birliğinde 

§ ~loskovada bP.Ş y iiz 

topoğraf yeni mahallerin 

tlela)' planlar uu hazırla

maktadır · on ahı l>in 
hektarlık bir uenislik o • 

iiır.rincle şimdiye kadar 
çalı~miştır. 

§ l1oskova nı~lropoli

lt~ııindt' çalışan bir gurup 
haşlarınila ildııci direk-

törleri olduğu haltlt~ rliid 
y:ıpnıak iizre Loıulra, 
Paris, ,.~ Berline hareket 

elmişlenli r. · 
• ~..,ov,·~tlt•r sırıkla al-

~ . 
lama ri>korı nwrıi Nikola 
ozolin grç•·ıı giin 4,0fl 
nu~lre atlayarak iiçiiııcli . 

güre bu g Ü rı k ii Kızı lorc.J u 
940,000 kişidir. Yardmıc• 
örgütlerde kalılwca bu 
rakam l ,500,000 i bul
maktadır. lmııun içinde 
40,000 su ba\tla ,·ardır. 
ialiıu görnıüŞ ~·edekl~ri11 
sayısı 8,5 mil \'On olarak 
lı•:sap t-dilnwÜr.tlir. Bu 
duruma gfirt-ı, Sovv~t Ru~ 
~·n hir haı·p çıkınca ıo 
milyon kişilik hır ordu 
ile ortaya cıkacaktır. 

Son iiç yıl icirult~ki 
hafif lop sa~ ısı 2 400 iken 
4floo larık VP. zırJıh olo
nıohillt•rde a5o iken a5oo 

taueye "·arnuştır. Ha'a 
dorıanmas111111 4300 uçağı 
vaı·dır. hunl;ırm arasırnla 

lfloo taııPsİ a~ar lıoıuhar

d 1ı ıua ıı ut.;ağıdır. 
clt fit kr rıtl i re~ oru rıu 
kırnııştır. Avrupa sırıkla 
atlama ~anıpi~·oııtı oları 
alman millt~r den hir sau 
tim daha yüksek atlayan 
ozolin hu rt·koronuda geç 
nwğP çalışııı klJtlır. 

ı ... ~ .. ~~an Hab~rleri : 

~ ~loskova - Lerıi11gratl 

arasıudaki s;ıtranc \'arts-. . . 
11ıas1111 ,\loskova kazaıımıs-• 
tıı·. ~1oskov:ılılar l ,5 sa-
\'1\'a karsı 3,5 sa\ı il~ . . . . 
iisliinlüklt•ı·iııi ht~lli elmiş 

IPrclir. 
§ Moskova<laki plastik 

adar nıiİZt>Sind~ Sovyc·t 
Tii rk nu!rıista nı sergisi a -
çılnııştır. T\irknırrıistarı 
lıa~·au haklunda 120 tah 
lo vardır. 

~ Parisle çıkara Dt1 r-
11iyor Nuvrl gazelesiııe 

Moskovadan bildiriİdiğine 

Ordu Vapuru 
Tiirk haıulırrtlı Orclu va
puru geli rmi~ oltlu~u ka
ranıanclla:·a ait könıllrii 
hosallma k t:ıclı r. • 

lne~olu Vapuru 
Türk bandıralı İnebolu va 

puro bir miktar tecimen eşy••1 

ile limunamıza gelmiş burad•P 
da 400 ton kadar çeşitli eşya 

alnrak istanbula gitmiştir . 
~MiL MORANDİ VAPURV 

İtalyan bandırah Emil morao· 
<li vapuru İtalyan için limanılll1' 
dan 400 to• ve payastan 750 
hayvan hububat almış ve gece 
hareket etmiştir. 

AKKA VAPURU 
Alman bandırah akka vapuru 

385 ton tecimen eşyası boıalt· 
maktadır. 

ALİZE VAPURU 
Alman bandıralı Alize vapuru 
hayfa ve yafa için 3500 b9f 
koyun ve keçi almış hareket 

etmiftir. 
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Dilnyanııı Ü sn o mal işleri 

Dünya Kaç Yaşında - Japon Otomo~illeri - Taş Kalpli Kadm .. 

Mersin 
P~iyasası 

Kremlin Kartallan • Satranç Olimpiyadı - Amerikan İşi K.(i. K. s. 
~ ı• ·· ı ı \' 1 k ı 1 · 1 ı Pamuk ıek~t•res ~ ,u guu Prt ~~ · arşova ·al ar yayı manuş o nıa"- ~ 

1 l . ı · . 1 •· •· k 1 ant-'a Hhrn salraııc o ımpı - a uerauer, mı co · oto· K 

43 
42 

40 
a1 

• . • , anu malı yalandan gazt>lt-lr.r tıpe~· mobıl kazası Japonya tla ,. _ 
ballselliler. FtJkal ttii 11 ,·a, olmaktadır • Yalıuı Tok)O Kozacı parla1ıtı 

1 f • şehriutle son allı a\' ic.in- lanet;if(itli um en ıu ıa satranç par- " 

1 tisi, hirisı kuzay Amerika- ele t4,600 kMza olmuştur. \ •~rli • 
Yani giinde sı Laza ! iş ı Koza 

2 

l 
6 

75 
50 smcla, örteki orla Okya- 1 

nu!4~· atla bulunan iki 0 . !ıöyle olcluğuna görtı, Ja Susauı 
1•011 olouıohil fabrikaları- Fasuh· ~ 

l 1 

8 yuııcu arasıucla o~·rıan

nıaklaclır. Buıılar ovurıla . 
r1111 nwkluph oym.ıdıkları 
için, k eıulileri rw el iişii ı.
m~k içirı t'fH~y zamau kal
maktadır. Satrarıcta11 au-

• 
layarıhır, hu oyunurı 1943 

yıluıdarı öuce bitnıh· ece-. . 
ğiui sHylPuwktPdırl~r! 

§ Nt•vyorku11 e11 hii
yiik olellerirıclerı biri, La -
ğajlarım VCJğorıtla lurak.;ı. 

rak trPrıi kaçırarı yolcu
lara en lüzumlu eşyayı 
vernwği <liişiinmiişliir. 

Otrle gelen erkek yol
culara içiıule bir pijama 
hir tarak, hir diş fırcası . ' 
bir tiip diş pastası , bir 
ustura, la 1 k poıl rası v~ 

taş sahunu hul1111a11 bir 
pakPt v~rilmeklHtlir. Ku -
11111 yolculara is~, bir ge
c~lik gönılPği ile liizn nılu 
lu val~t eş) ası verilmek
tedir. Çamaşırlar , tarak 
Vt' saç fırçalarif P. ustura 1 

lar sterilize e,Jildikteu son
ra Şt~ff<.ıf zarflartla saklan 
maktadır. Öt~ki flŞya ) 'Ol -

eularıu malı oleırak kal
uıaktadır. 

§ Alimlı·r ÜlfH.hmberi 
t.liin)1 arıı11 kaç yaşuıcla ol
duğunu arılamak icin ka-

• 
fa ~·brclukları lı:ıld~ hu1111n 
1 ı t.ı k ~ 1111 I a h i ,. l ii r lii :ı 11 I a -

Şaıwımışlarchr . Buular111 
arasını hulm:1k ici11, AmP--. 
rikarı jt>ologlan ~' t?ııi hir 
ıut•totl bulmuşlardır: Hun
lar, hazı •uaılt1u eevlwrle-
• iucleki lwhum v~ raılyum . . 
ıuiltlar·ım i.vice sapla~·arak 

diitt\'HlllU yasıııı kf'Sİll o . . . 
lar(ık s(iyliyP.hilf>ef'kl.-rini 
hildirmektedirlm·. Yap 
lı~lan lıt•SiJha gür'~ cliinya 
i k i m i 1 v :ı r \'f• ı li ,. u z 111 i 1-. " ~ 

.\ora va~11ıdatlır ! .. . 
§ Ja porı .' ;ı 'cl:ı oıo . uohil 

Prausa , .... . \uwri~a'daki 

1 • 

11111 i~· i satış )':.ptıkları Noluu 
~iiphPsizclir . Fakat oto- . Mercim~~ 
mobil fi \'atları orada ucuz Bu rcak· 

• • • 
olduüu11a 1.!Öre , fabrika- Kus y~mi 

v t.J ' • • 

laran k~\rları cok olmasa Kum darı 
• 

ge•·~ktir • Çehik 
§ llafif ahlaklı IJir ka- Acı ç~~irct~~ ıc;ı 

cim olan ve hu yılın ha- Sa hun Ay vahk 
şrncla iiç k iiçiik çocuğunu 1\ alı v.-
bir oılaya kaırntııl ac.·lak-. Nişadır 

5 625 
7-8 

4 
7 

- ,... nv 
50 

a 50 
6 50 

39-41 

24 
97 5 

16 
tan öldiirP11 Şarlol -Jlin~- Çay 
liıau adlı 24 yaşrnda bir &e1me Şehr 

Sandıkta k atim, gt'çeıı a yrn 27 sin-

260 -300 

.15 L. 

de BPrliıulf'ki Plölzenze 
havapisevirıcle halta ile 
idam edilmiştir • 

§ ~ovyetler Birliği halk 
komis ... rleri kurulu ve ko-

Toz ş~k~r cu valı 
• 

Kalay 
Bahar 
Arpa :\ mttlol 

,, yerli 

.. · t t' · · k l)ı'riı••~ uıurııs par ısınrn ıuer ·ez • 
komitesi, iiniinıiizcleki 1 Çavdar 

27 L.55 K 

225 
75 

3 ~5 

3 

14 25 
3 

ikinei t .. şdn ~iiuü için Buğd~ y :\ uadol 
Kremlin sara ymıu dört Huğtla ~ Y ~rli 
kul~sindr.ki ~artalların kal- Lim9n loıu 

dırılnıasuaı ve lturıların Yemeklik ze) tin Y. 
)' eriıu~ Hus ~· ıltlızilH orak Sabun Bir inci 

5 125 

3 625 
78 

3~-ô8 

25 
23 ve ce9'icin korıulmasım ka -• 

ı·a rl aştır nuşll r. 

Mihalokopulos da 
krallığın iadesi 

aley,hinde 

Alina - Eski Yunan 
Oış işl~ri Uak~ını Mihala
kopulos A vrupatlan dön · 
miiş , keıulisile görüşen 

g:ızPt••cil~re Krallığın ia 
tlf-'si :ılf~\· hirıcl~ bulundu-. 
~unu vH sivasal ufuk ka .. . . 
rarma~ta buluncluğu ei-
lı.-tlı~ Yunauistanın rejim 
işi ilt~ uğra~acağına milli 
nıiiclafaası ile uğraşması 

tl:ı lıa i \'İ olaca~ını sö,·le-. . . 
uıiştir . -----
,, bankasının kum· 

bara ikramiyesi 
Tiirk iş Harıkasrnın 

lumhara ikramiyesinin 
çekilişi ) apılıuış, Hankaaıın 
:\f) oukaralıb•ar şuhr.siude 
Turan 1 hr:ıhim'iu kızı 2000 

1 i ra k ttıiio naışıı r . 

1) ikirıd 

Mısır cları 

Cirı darı 

Kara ltiit.~r 
j 11ct~ Kep~~ 

Kalı11 · » 

50 
2 75 
95-90 
J 

l 
55 
ö5 

incir 10 dan 11 
\" ulaf Çukurova. 3 

" 
Auatlol , 3 

Yapağı beyaz 
Si\·ah 

" J 

Tiftik 
Sadt~ yağ Urfa 
z~\·Lin clarwsi . 
Pllitredea geçme 
zeyııa yatı 

··-
.......... ......, 

Paralar 

2 ... 9 935 

Tiirk alıunu 

42 
42 

60 • 

65-70 
20·2:! 

40 

isteri in t>25 - 25 

Dolar 79- -80 

Fran~ 12-4 . 50 

LireL 9 - 7 l-50 

SAYFA 3 

i l A N 
İçel Baytar DireUörlüğü~en : 
!I a~ğırlarmm bir ~· ıllıl\ ılıtiya ~ları için 6000 kilo 

) ulaf ile 6000 kilo sauıan e~siltnu~ye konulmuş id i. 
llıalesi 2 E) lt'ıl 935 Pazartesi gfllıii ~· apıla cak idi . 
lst~kli. i çıkmadığı için ihaln 12 • 9 • 935 Per~Pml>t' 
giiuiiue hırakılclı. Sama111n bdwr kılosarıun nıuha :u · 
rueıt beddi bir kuruş 50 ~aulim yulafın heher kilo ~ u 

iiç kuruş 50 santimdir·. ,\luva~k a t lt•mirıat pal'a ~ı 22 
lira 50 kuruştur . ŞarLnam~yi gürııwk vı~ eks i ltm ı1 ~ e 
girm~k isteyenlt~rin 12 • 9 • 935 Pt·rş .. mhı: giinii ~a a t 
1 O tlt~ il Erıciimenirıe gtılmelt•ri iltuı olırnur . 

Acele Satlık · Hane 

Gözne Yaylasında 
Fevkarıi dört oda, tahtarıi iki otla bir mutha lı ve 

bir hanyol u, 1840 nwtre mura hhaı eşç . ı rı uıiisıııireli 
ve bağlı l:ırlayı havi doktor IJifzinirı lıaııt~~ i :ıc ı· le 

sa Lllkdır . 
Cok uıiisait ve ehvHn bir l u~t lt • I mııkahiliııde s a tı-
• 

lacak olan hu ~vi11 hB ı lt·l i· l . ı 11H1lt,\mr hir Liice .ı r 

kefalPlile ii~ seıu~cle altı laksitlt• fi ı lerınıe~i kahul Pd ilir. 
• 

Fazla t.:ıfsih\l almak vı~ güdi~mek i~le.' eulerin 111 :11-

baanuza vP. ls111Pl l~Hvi11.- nıiirac•a:ı1ları . 5 30 

Bir Memur Aramyor 
Giı ı aıriik koıuisyo'Jl't1luğ11 yapahilttcek \'asıf l arı 

haiz ve~ Giimri"ak iwlpı·ırı ı l t~ calıs ·ıt•ak bir nıeıuura ih-" . . 
ti vac varclır . 

~ . 
lst~klilt~rirı KUHTULIJŞ T~ci nı ve Kouıis von w~ ine 

baş vu rnıaları . 3-3 

~ 
iTIMADI Milli 1 

Türk Siğorta Anonim Şirketi ~ 
Şirketin Bankası : Sün1er Bankdır • a 

~ an~in ve Nakliyat si ğortalarınız.ı 91 
itimadı milli şirketine yaptırınız. ~ 

~. · ,\ler~in ve ll<n ali .\ctrnlt>liği i.W 

Ômer Vasfi IS 
i? 

(;iiuırfık caclcl .. ~i No. ıs 
47-00 rtf. 

·111~---~~~-lt· 

Nefis kebap 
YEMEK. İSTER. "MİSİNİZ 

Kıbrıs çarıısında ve bulm kar\>.:sında Numune ke
bapcısı ustn Abmedin dükkinmda eyi koyun etinden. 
hamurlu HaleR usulu, et suyu ile yoğurtlu, T omates 
ve batlıcanh kıymah ve şişli Kebnplnr ynpılQ\alçtadır. 

Sayın miişterilerjıuit hu Kdı:.tplardau hi r 
ild clefa \'et!iklerintle silılP.riuıiıiı, doğru l u .. . 
ğunu gört-ceklerclir . 

lst~oildiği taktirde evler tl Kt•ltap gi>odt•rilir 

Şi~lerde temiz sular bulundurulur. 
Salata, Cacık , Ayran ve snir isteyicilerin emrine 

daima ba:ıardır • 15-15 1. 

·~··111··~·-~~11111~ 
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CLiMASX
KLiMARKS 

klımaks Su Değirmenleri 
Bütün Dünyaca Tanmmış Bir İngiliz Marka~u 

Memleketi mizcle hil 

lıassa halıct~lerin ~ularınıa-
• 

~· icin cok liizunılu ol,lu • • 

~uuılau lav~iyeJe hni~tır. 

Arzu ~-ı~nı~r tlo"ru-
rı 

dan cloğru~·a F•thrikcıcları 

CPlhi için lavas~ul Ptlİ)nlf'k

d~dir. 

Adres; Mersin~Hükümet caddesi 

Osman Enver 
8-30 

rE3 BÜ~Ük T a;;;,_~E31 

güldürmüştür . 

On Dokuzuncu Tertip Beşinci Keşide 
11 Eylül 935 tarihindedir. 
Büyük ikramiye ffi 

L 
35,000 Liradır • nı 

11 EEiE:a"!af;:.~o,~:o~~~;~ . 
3
J 

Remington Yazı MaKineleri 

~ 
Gramofon oe plaklarda büyük nı 

tenzilat ve her nevi kol, cep saatları. '11 

Satıf yeri Vilyam H.Rıkards - Mersin 

Her Nevi kitap ti 
Her nevi eski kitap alıı'ıır. Vıı suıılır GazeıeM 

hayii hay Hacı Fehmiye nıiiracaat. P.clirıiz . IJ 
-······••El 

·=======J• 
SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civanndadır 

ll~r rwvi Eczayi 
llhhryP, Yedi v~ Av
rupa ruiisıalazrr:ılı hu· 
lunur .. 

~i======·' ••o•·:·••••••••• • • . . ... 
: Yeni Mersin Basımevi i • • •• : mücellit hanesi • 

'

., k. . . • 
• •,s ıruıs, ı)arcalan- .... • • • • 
• ıuış, forstıdt~ kilapla- : 

•
• rıııızı İSP. vararuaz de-• 

• • ••• 
•:• ~· ı· alua<ı) ırnz. hirgiin • 

! size 13ıını olur. Kitan-! 
~ 1 .... 

: la ruıızı, defterlerinizi, ~ 

• .. ıı· 1 . • muce 1 l ıa rıemız~ uün-··· 
• 1 . • ~ • 
• • er·ıru1.. • 

: ller nevi kitap ve : 
: defterler şık, zarif rne• 

• tin Vl k ullanısh ola- : 
• l . 1 • • • + ra~ cıl ~nır. • 

. 
Tl:IQ kiYE 

l1R.64T 
BANKASı 

. . ...... 

ESANS-L.:.OSYON 
KOLONYA 

• • tla 

Sıcak Tr mm uz giiıılt•ri11iıi ~ihel kokular a ra~m 
hir ilk hahar gibi yaşatmak iciıı Fransa vH Is-

• • • •••••••••••••• 
f[Hİ M[RSİH 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 looo 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık t oo yoktur 

Günü geçmiş sayılar 20 K. 

-------------------
Zayi mak~uz 

Zira al bank asma nıu -
vakkat teuıinal olarak H> 

-10-934 tarih ve 64151 ~a-
yılı ıo liralık makhuıunu 

gaip ellinı. ll••zk tir mak
huıun lıüknıü olmadığı 

ilan olunur · 
B~kirtle Köylind(~11 

u~rviş oğlu ,\lt~hııwd 

viçr~den g..tirtliğiru «ESANL.\I\» ,fan yapılan KO· 
l..ıO~YA Vt~ LO.~YONL \H() \N alarak lullanımz . 

Gençlik Kolony.aları 
Bütün Kolonyalardan üstündür • 

llt•11enıPIPr hunun tloğruluğu nu gfü;l··ri r • 

Mağazan11zda her nevi ESANS 
LOSYON KOLONYA 

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

Sivri sineklerden korunmak saı!lık ödevidir. Uunları öldl\rınek iç.n açıktan 

~ilosu 100 kuruşa alacağınız FİLİ'r 
İLE OLUR.. 

ADRES : Olimrük çivarında içel Tecimevi 
ve gençlik kolonyası sahibi 

A· HAMDİ 

l)lil!lil!l@lil!fmlil!lil!lil!lil!~liiU~lill 

mu ATLAS 1 
1 . BOYAEV~ı 
(fgJ Mersınde bulunmayan çamaşır makinahı rı islim buhar ::;;, 

liiJI makinalarırını ATLAS BOYA EVi yirminci asrın son mihaniki I~ 
l!::! tekamiilü celp ildi. bilkimya h .. r renkli roplar erkek kostümleri ~ 

Yurtdaş mu gerek. boya ve gerek Jek .. leri islim maki nası .İle r•rmaktadır iaJ 
(fgJ Sı)lmaz ve sahıl hovaları miiı~~s··snmiıden ~ 

. On~a~a ha~c~rk~n liill yapıl1JJasını :ırayı.ııız zira lıaki~l i~liııı hizıleılir~ 

:!;i:~m;:,~~ıne grt· 1;;11;·,:;:~:,:~~Jı;,:,~;~r.;111 
~I İ ili i k L İ ~ a l v f! 1!::!J l!:!J l!:!J 1!::!J 15!1IEJ1EJ i!:! L!::!J lEJ lSJ IEJ IE!l I ~ 

tnsarrnf CP.miyeıi _________________ _,, __ _..~ 

Yeni Mersin Basırnevi - Mersin 


