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Orman yangınlarını önleyici tedbirler ahnacak 
-----------------8 ayındır h ğ ı mızın sembolü ı Ormanları koruma 

Cumuriyet bayramında iki büyük hattımız 
daha işlemeye açılacak 

1 

1 

önemli ulusal bir borçtur 
.... ·- --·---- -~-- ---- .. _ ... __ ... . .. 

___ ...,._. ------ ----.-- -- - · -- _,,_ .. __ _ 
T Grım Bakanlığı son yangınlar dolayisile 

illere telgrafla bir genelge yolladı 
Açılıı töreni için geniş program hazırlanıyor. Törenlerde 

Ankaradan 200 kişilik bir kurul bulunacak 

... ________________ _ 

Cumuriyetin on Uçilncil yıl 
dönilmünil kovahyan günler, 
yurdun ekonomik durumunda 
devrim yapabilecek değerde 
iki bllyilk hattımızın işlemeye 
başJadığı mutlu günler olacak
tır . 

Diyarbekirle ekonomik ilgisi 
olan geniş bir bölgeden Diyar 
beki re akın edecek binlerce 
inS3nın, cumuriyetin ~n büyük 
başarılarından biri olan bu 
ölmez eserin açılışında hazır 

bulunacağı anhışılmaktadır . 
Çok eski ve tarihiğ bir şehir 
olan Diyarbekire cumuriyet 
bayındırhğının modern bir 
sembolü olan şimendiferin va
rışı doğu Anadoluda yeni bir 

devrin başlangıcı olacaktır. 
Sevr andlaşmasının ana 

yurddan ayırmış olduğu Diyar 
bekir yalnız sıyasal kurtuluşa 
ermiş değil, demiryolun yapıl
masiyle çelik ağlarla yurd küt
lesine bağlanmış oluyor. Bu 
bağlanışın doğu çevresinde ya
ratacağı yeni hayatın verimleri 
çok yakın bir zamanda kendini 
gösterecektir. 

Sonu ikincide 

Son günlerde yurdun türlil 
yerlerinde en değerli ormanla
rımızın bir çok sebeplerle yan· 
makta olduğunu bilyilk acılar 

içinde ve gönlümüz sızlayarak 
haber veriyorduk. Tllrkiye için 
her biri bir insan kadar değeri 
olan ağaçlarımızın, hazan bek· 
tarlarca yanmasının karşılan

ması çok zor ve zaman isteyen 
bir kayıp olduğunu önemle göz 
önünde tutan Tarım bakanlığı 

illere telgrafla bir genelge gön 
df'rerek, son zamanlarda sayısı 
görUlmemiş bir şekilde artan 
orman yangınları dolayisiyle 
yurddaşların kayıdsızlıklarına 

ve orman koruma örgütünün 
en çok randıman alınacak bir 

hale getirilmesi lüzumuna işa
ret etmiştir. 

Bakanlık yangına lı.arşı ilk 
sn!.ltlerde bütün araçlardan 
faydalanarak tam bir savaşa 
girişilirse yangının zararınm 

ıızalacağına işaret etmiş, elimiz 
de kalan son orman servetleri 
Uzerinde çok kıskanç ve titiz 
davranılmasını tavsiye etmiş
tir. Gereken yersel tedbirler 
alındıktan sonra ilçebayların, 

kamunbayların ve orman di· 
rektörlerinin, jandarma ve süel 
kuvvetlerin, 'köylil, yardımına 

eklenerek botDn ulusun aynı 

heyecan ve hislikle yurdun 
ağaçlarının korunması önemle 
rica edilmektedir. 

Yıllardanberi durur dinlen
meden bitirilmesine çalışılan 
Irmak - Filyos halliyle, Fevzi 
ı)aşa - Diyarbekir ve Afyon -
Antalya hattlnın İspartaya 
kadar olan kısmı işlemeye baş
hyacabtır. Bu üç hattımızın 

açılış töreni için geniş bir pro· 
grnm hazırlanmaktadır. Başın
da Bayındırlık Bakanının bu· 
lunacağı ve saylavlarla devlet 
ve parti ileri gelenlerinin katı
lacağı 200 kişilik bir kurul 
Ankaradan hareketle önce Ir
mak • Filyos hattının sonuna 
kadar giderek açılma törenini 
yapacak, oradan Kayseri-Ada
na yoliyle Diyarbekire geçecek 
tir . 

---·-·-·-------------------

Diyarbekirde açılma töreni 
nin çok gilzel olacağı tahmin 
edilmektedir. Doğu illerinden 
gelecek kurullarla, doğunun 

önemli bir tecim merkezi olan Cumuriyet Bayındırbğının sembolü yeni hatlar iiıtünde bir köprü 

ltalyan generah 
---- --

~"ransız ordusunun ma 
navr:1lnrında bulunuyor 

-- - -- ı 
Paris A.A - İtalyan mera- 1 

şah Badeglio, harbiye bakanı 
tarafından kabul edilmiş v~ 

maraşal Patainde hazır olduğu 
halde genel kurmay bakanı ile 
yemek yemiştir. Mareş:.l Ba
deglio bugün Reims manavrn
larının sonunda hazır buluna
caktır. 

iran dış bakanı 
lstanbuldnn tayyare 
ile Cenevreye gitti 

• 1 • 

İstanbul 8 A.A - İran Dış 
işler Bakanı bugünkü ekspere& 
le Aııkaradnn buraya gelmiş 
ve Haydar paşa durağında lcar
şılanmıştır. Dış Bakan uluslar 
sosyetesi konseyinde bulunmak 
U1.ere tayyare ile buradan Ce· 
nevreye hareket etmiştir. 

Türk - Bulgar yakınl~~!"-~sı 
Bui;;-iİ~isi Ô~emli bir diyevde bulundu 

1 

1 
Sultan Ahmıtteki kazı Çocuklarımızı düŞünelim ---Prof eaör bakster iza

hat verdi Sıhhatı korunmayan eğitimi 
" Bulgariatanın Balkan paktına girmesini 
kolaylaıtıracalı bir formiil bulunabilir,, İstanbul - Prefesör Bakster 

hiçe sayılan ço~uklar 

lstanbul 6 .. Bulgaristanın Tür ı 
kiye flçi~i Pavlof Tokatlıyan ole- 1 

linde kendisile Türk·Bulgar müna- 1 

sebetıeri hakkında görüşen gazete 
cilere şunları söylemiştir : 

« - İki devlet Dış Bakanı 
nm Sofyada müştereken ver
dikleri beyanata ilave edecek 
bir sözüm yoktur. Bakanlar 
mütefekkirlere hitap etmişlerdi. 
Bu işde ilk vazife matbuata ! 
dOşer. Matbuat bize yardım 1 

ederse, iki memleket arasında ı 
ki dostluğu artırmak için sarf r 

edeceğimiz gayretler çok kolay 
)aşacaktır. 

Sultanahmedde yapılan kazılar 
ki bu gayretlerim ancak mat- hakkında şunları sllyledi : 
buntın buna göstereceği yardım « - Mozaikleri halka gös- Yazıcı Bayanlardan Suat 
la iyi netice verebilecektir. termek için bir zaman tayin Dervişin çocuklarımızın maddi 

«Bulgaristanın Balkan pak- edeceğimiz hakkında yazılan- ve manevi eğitimlerile ne da-
lına girmesi milmkün olup lar yanlıştır. Şimdilik teşhir receye kadar ilgili olduğumuzu 
olamıyacağını soruyorsunuz . • için hiç bir kararımız yoktur. inceleyen betkelerini gazeteler 
Bulgaristanın şimdiye kadar Ben on beş gUn daha burada de okuyoruz. Bu mesele bizim 

için üzerinde en çok durulması Balkan paktına girmemesinin kalacağım.» 
sebepleri malQmdur. Bununla Profesör Bakster şimdiye lAzım gelen :>nemli bir konu 
beraber, şahsi dilşilncelerime kadar çıkarılan mozaiklerin halindedir. Değerli yazıcı hu 
göre, Bulgaristanın pakta gir- bir dam altında korunması için husustaki incelemelerinden el-
mesini kolaylaştıran bir formül bir proje hazırlamış ve bu pro- de ettiği sonuçları yaymakla 
bulunması milmkündilr. Bu for jeye göre yeni binanın yapılma belki istemiyerek ihmal edilen 
mUIU bulmak işi, tabiatile bu 1 sına bugUn başlanmıştır. çocuklarımızın muhtelif ihtiyaç 
gün pakta iştirak etmiş olanlara .---~ .... ___ ... ___ .. larını gözlerimizin önüne koymuş 

dilşf'n bir vazifedir.» 20 ilk teırin Pazar oluyor. Böylelikle görmiyor ve 

An karada Genel nüfus sayımı bilmiyor gibi davrand1ğımız, 
soravı omuzlarımıu çökmOş 

Bugünkü nllfuaumuzun olan bu önemli meseleye şim-
Bir uçak düştii uyısınr, vasıflarım bilmek dikinden daha saf1am bir ngi 
Ankara 6 A.A _ Dile An- Devlet ve Ulusa yannki ile bağlanmıya c;ahşacağız. 

« Tevfik ROştil Arasın şah· 
smda Türkiye ile Bulgaristan 
arasında dostane münasebet 
idamesine samimiyetle kani 
olduğunu memnuniyetle gör
düm. Bende, bu fikrin tahak· 
kuku için IJntiln kuvvetlerimle 
c;ahşmayı kendime necip b!r 
vazife biliyorum. Yalnız bır 
defa daha teltrar etmek isterim 

d ı ibtiyaçlanmız1n neler olaca Bugftn ihmal edilen çocuk-
kara uçak alanında Bollan a ı 

\ 

ğım tanıtacak, onlan karp- )ar önllmilzdeki devre bakim 
tay)'areci Kerhard bir tecrübe 

lamanın çarelerini öğrete· olacnk bir nesildir. Nasıl ki biz 
uçuşu yaparken uçak dilşmilş cektir. dDniln çocukları idik. Üzerine 
ve kendisi ölmilştilr. 

1
._ __________ .. 

Yazan: Z. ODABAŞI 
titrediğimiz ve asırlık tekAmil· 
IUnU yıllar1 sığdırmak için 
ateşli bir sureltt' uğraştığımız 

yurdumuzu şüphe yokki ileri
de bizden daha becerikli bir 
neslin eline tevdi etmek isteriz. 
Öyle bir amacımız varsa onu 
bugOnden hazırlamaya gayret 
etmeliyiz. 

Sıhhatı IUzumu derecesinde 
korunmıyan, eğitimine titizlik 
ı~ itina olunmıyan çocukların 
yaratacakları emniyete ne de· 
receye kadar gilvenilebilir? Bu 
itibarla her neslin soravı ken
dinden evvel gelenin omuzla
rındadır. 

Bu gün arayıp soranı oıma-
dığı için sokaklarda düşUp 

kalkan, gezip oynıyan , lastik
lerle kuş avhyan ve yuva bo
zan çocuklar birbirleri için 
zehirli denecek kadar muzır 

bir muhit teşkil ederler. 
Sonu ikincide 
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Çoçuklarımızı Düşünelim 
------...------

Sıl1hatı Korumayaıı Eğitimi 
. lıiçe sayılan Çocııl{Iar 

"Birinci Sayfadan artan,, 

Bizıle ~oka~lar, cocuk-• 
larrnuzıu ekserisi icin hir 

• 
nevi ilticagalıtır. Evtle 
cam sıkılan, verilmiş hir 
işten kaçmak istiyen, ken
tti ne oyun arkadaşı bul
mak ihtiyucuu clu)'an lu~r 

çocuk henu'n sokağa fır-

lar. Orada bulduğu ço
cuk gruplarına karışır, 
saatlerce dolaşır veva 
kapı eş\ k leri 11de biizii 1 ii r 
aylcsi de « f'SPfle sö~· ley•· 
yim ki a)·tlın olarıları d.ı 

dahil olmak iizre\ı huna 
pek tabii hir hal uaıarile 
bakar. llalbuki sokakla 
dolaşan çocuklar arasmda 
öyle tehlikeli olanlara ,·ar 
ki en leıuiz bir yavrtı)' a 

bir haftada ıehirlemi,·e . 
kadirdiler. En kirli VP, 

iğrenç sözler bunların a
ğızlannda clolaşı, en za. 
rarh itiyatlar onlara göre 
pek nomal lıarekeılt~r ha
linde berıim~enir. Vt~ hu 
suretle fenaltklHn f.-n:ılı~a • 
yuvarlanarak sılıltatlan 
kadar nıa nevi,. :ı tla rırn da . 
harap Pderler. 
Bunların ara~ıuda kim . 

ses iz ola rıla r vur. 
Huım rıla bera her lwpsi 

tle pek kiiçlik farklarla 
ayni dereceıle nıe'.riikliir 

ler. 

dir! . orılann ilıtivaclarrnı . " 
tP.nıin Plnıtık lıusu~undaki 

horc~uuıuzu itiraf t•tnıe

y .. ı • , o ıı 1 a I' ı d ii ş l ii k 1 t· r i gir -

clapları """tarıııak için 
hh.ım olan maıldi kuvveti 
yaralanııyaıa hizlı•rtledir. 

ll ati P m k i co c u ~ , a \' 1 P.-. . 
dt>u ziyadt~ ctıuıiyt·lin ma-
l1tlır, o lı:ıldP :ıylderin 

nwtf'i'ık hıraktıAı ~ocuk

larırı varcll'llllı:t CPIUİ Vt'l . . 
ko.snıalı dı·üilmitlirt " . , 

dıı lıie olmazsa cocuk. . . 
larııı İ)' İ hir ~ocuk balwe-
~i buluıısa Vt' hir iki nıli

ı·p hhi niıı idarPsi a ltmda 

olsaydı <;ocuklarımızın f-'k-
seri\·etine vakm hir kısmını . . 
sokaklal'da siil'ii11iir gUr-

' ı l İ )' e Ct' k l İ k. 

Her f r.rd, cocukları • 
kol'uyan yurdlaa·tlan kP-n

tliıu· tlii~trn ~· ardını hisse
sini t>Sİr genwdiği aııılaJır 

ki vazif•·sini ~·apnıış hir 

yurdd:ış sıfalı)· la gurur
larıahilir. lJr;ıv eocuklan 

w • 

koru ıua vıı r<lu ve saır . 
hayırlı CtHaıiytıllc•r ıle ferd 

lerin vardmılar1111 2ocuk -. . 
larrnı1zın ttğitimlerile ilgi-

li kurumlar haline koyma-
ıra calısırlarsa hiı· atı f"V-
~ . . 
vPI gelt>Ct!k ııc·slin islik-

halini koruıııu~ olJCi ğıı. 

1 
Ankarara Duyumları . ı ı Cumuriyet Bayramında İki Büyük 
____ . Da~a İşlemiye Açılaca~ 

Hattım il 

Anl{ar~ı Uçak 
istasyo111ı 

_ ........... .,. ~ 

ı\ n kara, - Ankara Vf' 

lsLarıhul ucak istasvonları " . 
nın durumu hava yolları 
gPıwl direktörii taraf111dau 
incelP.nnrnktHılir. Ankara 
ucak alanmın 

" 
sehırdt'n • 

uzakta olması, v•~ iniş, 
kJlkış i<;inde iste11ih~11 ŞP

kilde buhuanıa)' IŞI i'ızerirw 
yapılmakla olan yPui alan 
ara~tırmaları da sonuc-

' " 
la11uıı~tır. Bu giirıkli uçak 
alaııındaıı cok daha İ\'İ . . 
VP fllverişli ve geııe a~· 111 

1aruaııda Şt>hre daha ya
k111 bulunan bu alan ~e

hir plauınıu uçak. y~rleri 

olarak saptanmış olan 
~·ski koşu yeridir. Bura
sının salın almması işine 

girişilruişlir. 

Hava yolları işyarları 

İ<;İn yeni bir tüzük ve 
ayrıca kurulacak sigorta 
ve vardım sandıkları hak .. 
krnda hir proje hazırla-
narak bayındırlık bakan
lığına sunulmuştur. 

Hava pilot ve maki-
nistlerine telsiz kursu 

Pilot ve makinistlerin 
telsizcilik öğrennu·lrri içiu 
hava yollara Larafandau 
bir telsiz kursu acalnıış-

" 
lır. Bütün pilot ve nıaki-
nistltır' hu kursa viildim-

"' 
Sf'l olarak d.-vi-lm t•dP-ctık-

ı~rdir. 

Açılış töreni için geniş program hazırlanı
yor. Törenlerde Ankaradan 200 kişilik 

Bir kurul bulunacak 

Birinci 'Sayfadan arlan ı 

Uzun vt~ çalışması giit;J 
~·olları kısaltan Diyarbekirl 
dr.mlr)'Olile Ankara CP-nu- 1 

hu doğusurırm kendi ya
ratıcı Vtl devrimci hava
sının s11urlar111a almış ol
maktadır. Fevzipaşa - Di
yal'lwkir hallı, sakiıı do 
ğırnun ilt•rl~nıe ve gdişnıt' 
harekt~llt~ı·i11P makiııa Lek
rıiğiııirı yaratıcı temposu. 
nu götürmeklt~dir. 

Afyon - Isparta 
Töreıı icin A ıaka rada11 

• 
giden kurul Diyarbekir-
den sonra gene Adana 
liztırinılen Konyaya uğra 

yarak Afyona grlecck ve 
o zamana kadar ray dö
şeııme~i bilPlİŞ ola 11 yPnİ 
hat iizeriıulen eecel'ek 

~ . 
l~parta~·a varacaktır. Is. 
parla da durak binası 29 1 
biriııci leşrine kadar ha- : 
zırlaıınus olacaktır. Gül 

~ 

hah diyar111a ula~an hal-
tm Anlalyaya doğru iler 
lemesine gent> <tym hızla 

devam edilecek Lir. 1 

l\urul .\y,hn dt~mir)olu ı 

uun tiintdleri ,ıevlet de

nıTr yollun vagonlarının 

geçnu~sirıe elverişli olma
dığıııchua gc•rıp Afyon iize
ri nd~ıı izmire geçPcek v~ 
salan alınau A vdın demir , , 

yolu üzerinde hir ttlfıd 
w 

gt'zisi yapacaktır. Kurul 
iıııairdt'll ~onra Balıktısir 

Kiil:ıltva iizPrirnlen :\11-. 
karaya dfillt'cek Lir. •. 
Demiryolları Diyar-
bekirden sonra doğu 

illerine ilerliyor. 
Bi ya rlH' ki ı·tlerı soıı ra 

dogu ~ııaırlan \Ü11eti11e 
doğru ) apılacak demir 
yollarının yol uğraklarını 
gerı~l olarak sa plannrn k 
üzre ha \'llldırh k lrn ka nh0ı . ~ 

inşaat feu kurulu başkam 
Necatiıain başkarıl.ığı dl
tmdaki bir kurnluıı bu 
gün veya )· aı·i n Ankara . 
ıla n harekd edec.-ği öğ-

reuilnai~tir. Bu yolculuk • • 
da bize dt~vletiu doğuda 

yeni tlenıiryollarımn ya
pılmasına ~arar verdiğini 

vt~ )'t1rtluıı hu hül~esindP. 

m111lı ve ha rc~k Hlli hi r ~-
koııomik hayat yar·atacak 
olan lt~dbirlt~rin başında 

gPlen~ dt•. uıir· )'Olu ışının 

başla )'acağuıı iı ııla lnıa l ta
dı I'. 

--------------··--·--~ ---
Tütün Satışımll Artıyor 1 Silifke hastahanesi 

operatörü 
Gecen yıla göre altı 

Güniin her hangi bir 
:wmauın<la az har~ketli 
her harıgi bir cadde \'~ l , Sılifkf', «ÜZPI» -- ~·~UI 

Bu ihmalt~ g«'lnı•~z hir Doğru hava posta arı aylık fazlal;k 3 mil-
lt~krl h:ıslaııt·si operaıör

liiğiine tayin t~dilen Dok
tor llanıdi iki giin evvel 
Sılifkeye gdr.rek ışme 

başla naıştır. 

ya ~oka ktan gt>çerılerimiz 
azhk veya kalabalık çoc·ık 

gruplarımn etrafta~i ev 
halkım bizar edf~c~k ka. 
dar ~iirii hii ya pmakl.ı 
kulaklar: tıkamak ihtiya
c11u duyuran çirkin keli 
meler kullanarak oyna
makla ,·akit geçirdikl.-riui 
göriiyoruz. Bu, farkm<la 
olmadığımız lıir ftıcaallir. 

· Soka~larda siiriindür-. 
mekle çirkin itiyatlar be
nimseowleriıu_, meydan 
·v•!nliğimiz biitiin bu ço
cuk kalahaiığuı<lan ileride 
bilmenıki k~ndiruizde ue 
derece)'e kadar temiz bir 
nesil, ahlakı mükemmel 
bir cemiyet beklemek 
hakkım lmlahiliriz~.Onlar 

bö)'le ise l\alJahat lJizJe- ' 

borcu ıuuııl 11 r. lla va ~·ollan ileri ge- yon 280 bin liradır 
z. ODABAŞI ima lerirulen topla nan özd 

bir komSİVOH tara(ında11 Du \'il lÜliin SallSllHIZlll 
~ • i 

İlk okulların müf.. da .\n~aı·a - lsı.arıhul a- ün~tnwrai ve dt·vJdi mr.m-

redat programları 
- - --

İlk okullar111 miifrPclal 
programlarmı incelemek 
iizre Kiiltiir hakanhğında 
hir konısiyon toplanmıştı. 

Koıuisyoıı hu gii n ~leh~ 
nu~vcnt ol(uı miifrPılal 

pı·ogr a mlarırun hazı mad
d.-leri ÜzP.rincle değı~ıueler 
yapılmıştır. Bu değişrue

lenı~ talehenin iyi yetişe

hilnH!Sİ için öğrf'lmenh•rin 
• 

mesail~ri artırılruışlır. 

Yapalan dPğişmeler 

yakanda belli olacaktır. 

ra:~ınıla bir uçuş deılt'Cİ 

)' apılıuıştır. Bu uçuşa 

gid~rk.~n ve gdirken ayrı 
yollar ii1,erirnlen uçulmuş 
ve hiç y •· rt~ i 11ilme111 işli r. 
Alınan sonuclar cok iyi . . . 
oldu~ıı için Ankara ile 
islanlrnl arasıuda yapıla -
ca k ha va yolları po~ta 

srforl~rinin doğrudan ıloğ 

ru ya gidilmesi ve hiç yP.rr 
inilmemesi kararlaştırıl

mıştır. 

Bn surdle yeni pos
talar )'arım saatlık hir 
zaman kazanmış ohwak
lardır. 

11011 P.tlPCPk hir Şı>kildt' 

olac<iğı aııla~ılmaktudar . 

~ 3 4 )' 1l111 ııı ilk altı a -
,·rnda ılıs ıwzarlara tıc 
• • • 
milyon 7 öO hin lira de-

ğ•~rinılt~ 5 ı\40 ton tiitiiıı 

saltlmıstır Bu \' ılan ilk . ~ 

ahı a\'1 iciııılt~ 7 mihou . . . 
3 ı hin lira cl~ğeriude 9 
a2 ı ton llitiin satılmıştır. 

8u na göre hu yılın 

aym ayları içilılle, geç~n 

yıldan ağırlıkça 3870 ton 

k ı)· met((e iiç milyon 280 
hin Tiirk lira~ı hir fazla
lık kavdedilnaişlir. 

ti 

Bu ilk salı~lar bu )' alıu 

lii l ii n fi)' : ı lla rmın gpçen 

~· ala gUrt~ daha yiiksrk 
olacağı u ıııutl u uu vermek
lP<lir. 

B ii \' ii k h i r A n at' r i kan 
•' 

tiitiin firı.aa~ı lzmirtl~ hir 
sulu~ acar~k lznıir piva-
~ . . 
sasanılan 600 l>in liralık 

Liiliin alacağt haber alın
n11ştı r. 

lımirclen 11elttn lıa h~r-• 
de hu )' al İzmir pi_\· asasın 

da tiitiin satışınm ço~ ha
reketli v~ canlı olacağıııı 

aulatmakladır. 
• 

lllt 

fıu 

oh 
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lk 
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ka 
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Türkiye Baş Pehlivamm Seçme Güreşleri 

Çocu~ '1>in~··ıue l\uru-: 
tııu GP.ru·I nwrkt>zi tara- ' 
fındau Lerlip ı · dilmekl<~ 
olaıı Tiirkiye Baş Pehli
Vaııım secnw giir.-şlt>l'İ ı 

l~iuci Ttı~riııcl~ ,\ rakarada 
J•~rıi st:.ıdyorıu.la yapı la -
Caktır . Baş Pe•hliYa11lığı 

kaza11a11a 500 lira luıdh·e ., 

i 1 H h i r ele m :u 1 a 1 \' a v ~ rı -

lPct·ktir. Biilii~' Türkiye 
Pdılh anları 

ca~rılıclır . • • 

hu 

-----·----
Nöbetçi Eczane 
Bu Akşam 

fi A LK Ecza nesidir. 

i l A N 
P. T. · T. OireUörlüğünden : 
Üne~ y:lpılaıa ıuii11ak:ı~arıın kaııuııun tarif ~lliği 

Şr.kilt~ nyğun olmadığı gör lilt>f't!k feslı~dile•u l1t~rsin 
Postalıaııtısi ih~ gt>lip gidec·t·~ ,·apurlar arası kayıkla 

11osıa siiriiciiliiğii 6. 9 • 935 larihinıltrn itil>ar~rı (J 5) 
&lin nıiitlcJ.,tle yenideıı eksiltmeye konulaıuştıır· . 

~lulıaıunımı. a ~ lık iicrel altmış lwş liradır 4 

İhalt~~i 20. g. 935 Cuma giiııii saat 16 tla J3 
111 hı ca k tır· . 

Talip ola ıılann temi nalı nıu vak kata la ri y le birlikte 
)lt~rsin Po. la miidiirliiğiiııe miiracaallan ilt\n olunur. 

i L A N 
P. T. T. Oirektörlüğün~en : 

8- 11 - 14- 16 

ÜııcH yapıları miinakas:ırıırt karınnun tarif t>ltiği 
Ş~kilde oln»<ıtlığı :riiriilert!k frslwdilen ~lersin postaha· 
11Psivltı istas,·ou arası ,. a,· lı araba ile Posla slirlicii -
lngii 6 - .\ğ;ısto~ - 935 ğiiııürulen itibaren ( 15) ~ün 
hıfüldt~ ll•~ yeııid~n eksillnw ye komılmu~lu r . 

Muha11111ıt•11 a~· lık İlcreti otuz liradır . 

İ lı a 1 t~ 2 O • 9 • 9 3 5 C u nı a ğ ii n ii ~ a a l 1 6 da ~· a p ı-
1~ e aktır . 

Talip olarıların muvakkat l~minalltıri~ le birlikte 
~ersiu J'o ~ıa miicliirliigiirrn ruiiracautları ilan olunur. 

8- 11 - 14 - 17 

İçel Tapu Direktörlüğünden: 
~lersirı ~1ahnıudi\'t' mahallPsinde kain ve ibraz 

Olurıan 30 Nis:.uı 340 ıarllı ve 39 rıuruaralı Lapu senedi 
11 ı11cihince o srnan oğlu rıolıutçı llaci Al inin namında 
11ıukayyel ol<luğ anlaşılan ( Sağı Feridederı Siiley 
rııaıı ve Ahrııede gt'Çt~rı lıaıaeler solu lla~kıdan ,\leh-
111Hd ve ~lalımucl Cumaya grçerı haneler arkası l>ak
~:ıı Botfos ikt)n IJaeı .Alınıetl h :11u~si ünü yol \' t~ Ft~ri
llt~dt>u ~ldıuwı!e g•'<;"n lıarıe) ilt~ mahdut 172 metro 
111Hratıhaı bir hap lıaııerıirı tapu kaydı lıiikt'ııurt ko · 
h:ı;;ı yanılığırıda nıutıterik olduğu \'e kayıt Ö"rıeğinin 
Vak tile kayucli unıuuıiyeye görıılt>riluu~miş olmasmdan 
t .. Şkili kaydı islt~ ııilııwktt!ıtir. hu hususla kt!~if ve lt.1h
kiki iein nıalıallirıe li.trilıi ih,n111da11 iliharı•n ou gün 
80rıra • uıt•uıur göııclerilt~ceğirıden alakası olarılarrn hu 
1'1Ütldt•l iciıulı~ evra~ı miishitt•lt)rile clairt,ye nıiiı·acaal
htrı veya · l~lı~ikul glinii malıalliıu~ gidecek nırmura 
~ıılatıualarıııı ilfuı olumu· . 

Mersin Halkevi Isı Yuva Ôzel Ana 
Okulu Direktörlüğündeu : 

Ükuluıı ~t·cPn \' il cılıuarı ruhsaınamcsi kaybol· 
hıııştur . Yeuid~ıı hi~ ı uhsaLname alırıaeağı için ~vel
kiııi11 lıü~uıii olmadığı ilau •)luaiur. 1-3 

rVlersin 
Piyasası 

K.(i. 

Pamuk ~kspr~!i' 
laıw 
Kapu malı 
Kozacı parla~ı 

iane \~iğidi 
\ t~rli • 
Koza 
~usaıu 

F:ı~tıl Vit 

Not.ut 

"t' f(_~ i lll ·~ ~ 
Burcak 

• 
K u~ ~· enıi 
Kum darı 
Çeltik 

K. 
44 
42 

41 

38 
2 

s. 

75 

l 7ö 
6,50-6, 7 5 

ı 1 
7-9 

5 625 
8-9 

4,50 -4,6~5 

7 50 
4 125 
6 

38 

1 
1 

Acı çekırd~l içi 
Sabun Ayvulık 
llalıve 

1 
24 1 

97 50 l 
16 

1 
Ni~adır 

Çay 260 -300 1 
S:eıme Şeker l Bandıkıa 
Toz şekP-r çu vah 
Kala)' 
Blilıar 

Arpa .\ uadol 

,, verli • 
Pirine • 

15 L. 
27 L.55 K 

225 
7b 

ö ~5 

3 625 
14 

1 

1 

1 
1 

Çavdar 3 . 1 

Buğd~·Y Anadol 5 125 
Buğday v~rli 3 625 
Limon tozu 78 
Yemeklik zeytin Y. 32-:18 

Sa bu rı Birinci 
» i~iııc~i 

~lısır durı 

Cin darı . 
Kara hiih~r 
İ net~ Kep~k 
Kaim » 

25 
23 
a öo 
3 

95-HO 
ı 75 
l 75 

f ncir 
Yular Çukuro 

10 dan 11 
va. a 

,, Arıadol 

Yapağı beyaz 
,, Siyah 

'l'iflik 
Sat.le yağ Urfa 
ze,·tin danesi 

" 
PUiıreden geçme 
zeytıu yağı 

3 

42-47 

42-47 

65 

65-70 
20-22 

40 

----·--
Borsa T elğrallan 

Paralar 

2-9-935 

Türk altunu ~35 

isterlin ti25 - 25 

Dolar 79 --80 

Frank 

Liret 

12- 4 - 50 

9--71 - f>O 

Mersin Tecim ve [n~üstr i O~ısmdan ; 
Sicil No: 876 Sımfı : iici"ıııcii . 
Is lan lrnlu rı Çakma kcıla rda Sandal yacıl:ı r sok ağın

da 5 No. hı P.vth~ oturan T. <:. lahasırulau olup ~J~r
sinin Nusrali~· t~ mahallesinılt~ llli~t'ınwl ca tlılt•sindt : , 

sokağında 36 No.lu yr.ri kanuni licnrptg~ih ~dirıPt'Pk 

5-9 935 tarilıiudtml>eri lopları, JH'raktmde •\ llıi~t~ kaskt'l 
ticareti işi i~lerile uğraş :Hı Bay ÜıuPI' :\ vn ~ Y rl in 

( Örner A vııi yt•I )' Urlrn~tlları mağazası lİt!arP. l l a k:ıhırıt 
Noterden laslikli gdirııı.-si iizt•riııe 5 9 935 tarilıiııtlt~ 

876 numaralı sicile licartıl ka11um111un 42 nıaclılesiı ıe 

göre kayl \'~ tescil tıtlildiği hildiı·ilir . 

Mersin Tecim ve En~üstri O~asmdan · 
ıliersiniu t,ski cumi sokağında 16 mnuaralı m<ığa' · 

zacla vt> Bakkallar carsısuula 6 numaralı seker ve his -• • • 
kiivil iıualalhaııeleri ~ahihi v~ ticart'f. sicil dt'friııtle 710 

numarasınıla yazılı ve 3. sııııfclı~ mukayyet Alınwd 

oğlu Üuwr 7 9-935 Laı·ilıi11dt•ıı itibarcm yukarıda isiııı

IP-ri geçen mağazaları ba~kalarırıa tle vrelnwkle U\PZ· 

kfır mağazalarda alakası kalmadığı odamıza \' t'l'tliği 

7-9 935 larihli islitla!ı!ındarı aııla~ılclığındarı keyfiyt-t ih'ıı 
olunur . 

Hademe Ara~1ıyor 
Mersin llalkevi Isı Yuva Özel Ana 

Okulu Direktörlüğünden : 

Genç ve orta ~aşla olmak iizt1rt' , çucukları i)·i 

hakahilt>cel iki kadın hadı~ıue aı·annıaktaılır . 

AtlrPS: Soğuksu caıldt·si lulıisarlar dair~si civa

rrndaki meklelw h~r µuıı 9 dau 12 yt• katlar· mııra·· 

caal edilebilir . 1- 7 

rrarsııs Aınerıcan College 
Amerikan Erkek Liseai 

T e~risat 1 Birinci T eşrin~e Başlar 
Tam devrtıli lisP. olduğu Kiiltiir Bak:ırılığrnca la-;

dik t•dilmi~tir • 

Tiirkçe, 1 ııgi lizct', Frao~ızca oku lhll'. TicarPl dt·rs 
leri vardır • 

Leyli iicrt'l 220 lir:ı, Nelıaı i fü~rel 40 lira ılır . 

Fazla nıahinrnt u; ırı l>irektörliiğe nıiirHcaal • 

lii· 1 8-2 l ·8· l 1. ı 3-1 f) 

Acele Satlık Hane 

· Gözne Yaylasında 
• 

Fevkaui tlörl oda, lalılani iki utla bir mulhalı \ ' t• 

bir hanyolu, 1840 nu~tr~ murahhaı t>Şçarı ruii smin~lı 
ve l>ağlı larlayı havi doktor llifziuirı han.-~i act•J.~ 
s:ı tlıkdır . 

Çol\ ıuiisail ve ehvHrı bir heıl~I mukahil ındP sah· 

lacak olan bu e\·ira beddicfo mul~htt r bir tiicc.ı:" 
keraletile üc senede ahı tt.1ksith• ödtırımPsi kcthul ı•tlılır . . 

Fazla tarsilal almak ve göriişnwk isteverılerin nıııt-
IJaamııi.I ve lsuwl IŞH\'İtw miiracıwtları : 7 30 



SAYFA: 4: 

ı , 

f. 

2 ve 20 ! cınprimelık ambalajlarda bulunur. 

Amb"'laj ve korrıprimelerin üzerinde halis· 

İiğ i n timsali olnn EB markasını arayınız --
I l A N 

As~eri Satm Alma Komisyonu 8iyasetin~en ; 
Konya garniıo11111nın 935 hir sı>n .. lık ihti.\'acı için 

350 lora Kok kömiidi kapalı zarfla t~k~ihnrnye koııul
muştur. Tahmiu edilen hrd1>li ( 12250) lira, nıuvak .. 
kat teminatı ( 919 ) liradır. ihalesi Konya<ia Kor Ko .. 
nıu la nltğı hiuasırıda Kor ~a tırı A l:lıa ~onıh~yonu ıııla 

26 -Eylfıl- 935 PerşP,uıhe giiuia s'ial 10 tl . ı yapJla
caktır . lste~lilerin karıuııda ) ~azıldığı ~Pkilılt~ lc~klif 
mektupları ile ihaleden bir saat H\' Vc·liıu~ kaılar ko
misvona miiraca~ılları . ~aı lııanıP~i komis~oırnııwzıla 

resı~ıi tadil ~iiııh~riiutP-n maada lwr gun hila lıeıJel o
kullurulur. 5 12 i9 --· 21 

CLiMASX 
KLiMARKS 

klımaks Su Değirı11eı1leri 
Bütün Dünyaca T amnmış Gir İngiliz Marka~u 

Mr m lt~k ~ti ıu izdr hil 

has a halaçr.leriu sulaııuıa 

.. ı icin cok liizuuılu ol,lu 
• • 

ğuıulau tavsiyey~ larildır. 

ıU'ZU edt>ul~r cloğnı 

tlan cloğru~' a Fahrikaclan 

cf'lhi ici11 tavassut Pciilnıı·k -. 
dedir. 

----·-------· ... .__. 

Adres· Mersin Hükümet caddesi , ~ 

Osman Enver 
10-30 

YENi MERSiN 8 EYLÜL ı ~35 PAZAR 

·~======~· ' 
S.AGLIK. 1 
ECZANESİ 

1 
Mersin Gümrü~ Civanndadu 

ııhhı)' Pt Yt>rli vt~ Av
ru p:ı ıı ı ii~ı alız<• ra lı hu · 
luuur .. 

l 
•i==============· 

Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti· 

yorsan Hava kurumu 
nn üye ol. 

••o•·:·••••••••• • • . ·:· 
: Yeni Mersin Basımevi : . ·:· 
• mücellit hanesi • 
• v k" . 1 • 
• 11 .. s · 1ııı1ş, parça an- •:• 

: mış, f .. r~udt~ kitiıpla-: 
• rınııı is~ \'~ramaz de-~ . ~ . •""'.'• 
•!• ye· a tuıa yııııı. bi r~ra n • 
• . ı· l K. • •!• sızc~ azın,ı o ur. ı LH p-•:• 
• lar1111ıı. 11t~ftP.rlt~ı·i11!·1.i, : 
ı: miicPllithaıaP.nıizt~ gfin-•:• 
• 1 . . • 
• t • ~ 1·11ıız. • 
: llt·I' llt•Vİ kitap Vt~: 
• dPflt·rlm· sık, zarif 111P• • • • 
• lİıı V\ kullaııışlı ola - + 
• l • ı . • •:. ra ... (~il t·uır. • • • • • •••••••••••••• 
YENİ MERSİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone\ Türkiye Hariç 

Şeraiti? için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Allı av l ık 600 looo 

Üç aylık 300 500 

Bir avlık loo yoktur 

Günü g~çmiş sayılar 20 K. 

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

Yurtdaş 

Onpara harcarken 
ile kimin cebine git-

tiğini düşün: 

11illi i~ Lisal VP 

ta~arruf CHnıİ)'eli 

T~QK;ye 

l1RA4T 
....... BANJ<ASı 

ESANS-LOSYON 
KOLONYA 

Sıc:ık Tc•nııuuz giirıl .. ri11izi giizc•I kokular :ırasın

da hir ilk h:ılaar ~ihi v:ı~alıuak iciıa Fransa ve İs-
,-, • A ıt 

. 

viçretleıı gl'li nl i ~i ıu <d~S .\ N L \ H » ela rı ~· a pı ları K O· 
LO~YA Vt~ LO"YO.NL \Hl)\~ :ılar:ık kull:ı111nı ·t . 

Gençlik Kolony~ları 
Bütün Kolonyalardan üstündür . 

l>t•ııtınıt•ler hurııarı doğr11l11guııu gfoa~rir • 

Mağnzaınızda her nevi ESANS 
LOSYON KOLONYA 

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

Sivri sineklerden ko ·unmak sağlık iidevic1 ir. Bunlıırı ölctfümek içln aç·ktan 

Kilosu 100 kuruşa alacağınız FİLİT 
İLE OLUR.. 

ADRES : Gümrük çivarında İçel TecimevQ 
ve ı:!Cnç l ik kolonyası sahibi 

A· H.A?v.IDİ 

rE3Bü;iik =r=~=;;r~E31 
~ Piyanğosu ~ 
.. .. 
! ~ 

Pek cok kisilerin yüzünü , .. 
güldürmüştür . 

ili 

1 
il Eylül 935 tarihindedir. W 

ı Büyük ikramiye ~ 

Dokuzuncu Tertip Beşinci Keşide On 

Le:=3'"!d~=~o,~=~~=:::.-n 
._.~.....,- '91,,...._. ___ _.., ________________ _ 

Yeni Mersin Basınıevi -- Mersin 


