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Atatürk '*41ül8katlar Kraliçesine Dedi • • 
Ben Diktatör Değilim. 

l'ürkiyede Bolşe~iklik olınıyacaktır - 1 ürkiye 
BoğHzları Talıkinıe nıecburdur· Devamlı sulh 
. isteniyorsa kütlelerin vaziyetlerini 
1 Yileştirecek lıeyneln1ilel tedbirler alınınnlıdır 

l Oiadys Baktr'm Atatürk'lt mü· 
4ktıi tına dair intişar eden JJO.Zısımn 
t ı,,, . . 

-~----

te tereddüt etmemelidir. En 
seri ve müessir tedhir muhte-

ttı· 1lt l!t(tn bir aslından tercüme 
lJ!oruz : 

ç k «- Yakın bir iitide harbin 
~ rnası muhtemel olduğunu 
rınediyormusunuz ? » 

1 mel bir mutaarrıza taarı uzu
nun yanına kar kalınıyacağı 

nı açıkça anlatacak beynelmi
lel teşkilfıtın kurulmasıdır. » 

At S?n 1.amanlarda kendisine 

1 aturk ismi ved
en M 
~'k ustafa Knmül 
'rn e~ inkilubcmm 
Ye[.kıye Cumhuri
e ı Reisi olmadan 
ik:eı Sultanların 
)} rnetgahı o ı n n 
~lrna Bahçe isimli 
~ )'az mermer sa
~Ydaki yemr.k ma 

1 
810ın nltun sofra 

akırnınd d '' .. t · .. 1 tiıı· an urus ınavı goz e-
i . 1 kaldırdı ve na1.arJnrı Şam 
.ışı Perdeli yüksek penr.ereler· 
14Eltı ı. 
l~irı· l\aranlık ve asOde Boğaz 
~iıı·ı geçerek Anadolu sahili
tit '.n Yanıp sönen ziyolarınn 

h. Ağır ve ciddi bir sesle : 

tııeı~':" Ynkın iltiden bahsetme·! 
%1

1Yız, dedi. Harp tehlikesi 
llnduğumuz 1.amarıda vardır.» 

ka Avrupadaki vaziyetin bir 
1 

te~7vveJkisine nnzaran daha 
~: ın olup olmadığı soru1un 4 

fen« - Daha fenadır, daha çok 
lini&dır, dedi. Hnrbin ciddiye
).ı na1ıırı dikkate alnuyan bn
tıı gayri samimi önderler taar-

zu11 
'tıtışı Vas1tnları ncantaları ol-
ki ~rdır. Kontrolleri altında-
~tı'ttııııetıeri ; milliyetciliği ve 
ltır:tıeyi yanlış bir şekilde gös 
aır1_ "ek ve suiisli mal ederek 
~u 

Sıtatı ~llşlardır . Bu lmhrnnlı 
lllak ~· ~e herclimerce nıfıııi ol
kara ıçı il kütlelerin kendileri 
lllev~·~~rmeleri ve mesuHyet 
~nkıı Hnı Yilksek karakterli ve 
liıı ek Vicdanlı insanların e· 

ll\i:t~evdi etmeleri zamanı geJ
tııa1ı~r. Bu gecikmeden yapıl-

ır . » 
B 

tn"k ~ndan sonra Renlisit Ata-
~tcı Unyaınıı en kuv,·etli dik 
~:ilUğUne çıkmak için hiç bir 
t'rleyeaya ınusama1ın göster
~~k ~· Çanaklrnle'ııin ve çok 
i'ti~lA ır mazide olmıyan Türk 
llıarı1 1 harbinin askeri kahra-

decti ki : 
~- E" ltıfiı4 ger harb bir bomba 

lt\iıı kı gibi birdenbire çıka rsa 
ltto~~ler harbe mani olmak için 
tlı~ıt ~ah mukavemetlerini ve 

Udretıeri ni birleştirmek-

Atatürk; mıntakavi misak-
ların nihaiğ kıymetinin biltün 

milletlere şamil o· 
Jacak umumi bir 
paktm akdinde ol
duğuna kanidir. 

« - Mamafih 
dedi . Halihazırda 

en miistacel ihtiyac 
komşu memleketle 
riıı birbirlerinin hu 
susi ihtiyaclarını 
\ 'C meselelerini gö-

rüşmeleridir. Bundan başka mın 
takavi misaklar sulhun muh:ı
fa7.ası için kıymetlerini şimdi
den ishal etmişlerdir.» 

İnsarıı teslim alıcı gözlerin-
de Gazi'nin fevkalHde finderlik 
kuvveti vardır. l<alııı kaşları 

silkin durmaz yüksek entelle
tuel zirvelere kalkar \'e şayam 

hayret denecek geniş alnında 

derin çizgiJer oyacak bir şe· 

kilde çatılır. Derisi açık renkli 
ve güneşten yanmıştır. Esmet· 
değildir. Saçı sarımtırak kahve 
renginde ve kül rengindedir. 
Hazır cevaptır nnznrı dikkati 
celp edecek şekilde 7.ekidir. 

« - Harp olduğu takdirde 
Amerika bilnrafhk siyasetini 
nrnhnfrıza edebi lecekıni?» dedim 

« - imkanı yok dedi. Eğer 
harp çıkarsa Amerikanın mil
letler çalışmasmdtın işgal ettiği 
yüksek mevki her halde müte- 1 

es~ir olacaktır. Coğrafiğ vazi
yetleri ne olursa olsun millet
ler birbirlerine bir çok Rabıta· 
lnrla unğlıdırlur. » 

Atntiirk; dUnyadaki millet
leri bir apartımanın sakinleri 
teliikki ediyor : 

« Amerika Cumhuriyet
leri bu apartımanın en liiks 
d:ı i resinde oturmaktadır. Eğer 
apartımmı , sfıkinlerinden ba-
zıları tarafından ateşe \'erilir
se diğerlerinin yangının tesi· 
rinden kurtulmasına imkan 
yoktur. Harp için de ayni şey 

varittir. Birleşik Amerika cum 
huriyetlerinin bundan uzak kal
ması gayrl · ırnbildir. » 

Alatürlc şu sözleri ilfive 
etti : 

« Bundan başka Amerika 
« Sonu ikincide » 

Suvarilerimiz 
Tuna Büyük :\1 iiknfa

tln1 Kaıandılar 
ANKARA, 22 (A.A)Hcızira

nın yirmisinde fiudapeşte'de 

yapılan atlı mrn~nbalrnlarda 'fuıın 

biiyiik milkfıfatını eklblerimiz 
kazanmışlardır. 

Bu musal>akaya Alman. 1tal 
yan ve Macarlardan 51 ve Türk
lerden 7 olmak Uzere 58 atlı 
girmiş ve musabaka 24 maniB 
üzerinde yapılmıştır. 

Tegmen Eyup birinci, Saim 
ikinci, Yüzbaşı Cevat sekizin· 
ci olmuşlardır. On binlerce hal 
kın önlinde siivarilerinıiz şid· 

detler al ınşlanımşlanhr. 

Yugoslavya da 
Kabine istifa etti. Kü

çük Anlaşn1a 
Toplantısı Kaldı. 
BELGRAT, 22 (A.A) Naibe 

gereken lrnrnrlnrı almak için 
parlamento durumunu incele
mek üzere Yugoslavya kabine
si istifa etmiştir. 

Yugoslavya kabinesinin 
istifası üzerine 22 Hnziranda 
Relgrat'da toplanarak olan Kii· 
çük Anlaşma toplantısı talike· 
dilmiştir. 

So\1}ret 
H ii k:t1111 eti 

·Yeni Elçinıiz için ınu

vafakat. cP.vabı verdi 

Moskova Elçimiz Zeknı Apaydın 
ANKARA, 22 (AA) - Vasıf 

Çınar'ııı öliimiyle acılnn Mos
kovn büyi\k elçiliğine eski Sil 
fü1kanı Zekai Apaydın'ın atan
ması için yttpılan sorguya Sov· 
yet hükumeti muvafakat ceva
bı vermiştir. 

TOPRAKLAHIMIZA ATEŞ 
VE ZEHiR SAÇACAK UÇAK
LARl KISKIVRAILBAÖLIYA
BİLMEK lÇİN EN AZ 500 
UÇAÖIMIZ OLMALIDIR. 

Tl\rk Hava Kurumu Mer::. ı n Şuğuesi yap ısı 

H. kurumunda canh çahşma 
Gösterilen gayreti kn ruın merkezi takdir etti 

Genel Toplantı Hazırlıkları Görülüyor. 
Geçen 4 yılın verimleri gözden geçirilecek. 

IJ Kurumu genel Başkanı Funt Bul ca 

·rurk Hava Kurumu Mersin 
kolunda ötedenheri görülen 
<'anlı çnhşmnlar son güııler 

içinde hi r kat dalın fll'lmlınış 

asıl ödıwine verdiği önem lrn
dıır hava tehlikesini hileıı iiye 

ynzmnk işindede parlak verimler 
nlıınştır. 

'l'Urk Hava Kurumu Raşlrnn-1 

lığından Mersin şuğbesi baş

knıılığrna ~e len bir genelgede 
Mersiıılile~in hava tehlikesi ni 
bilenler yarışında gösterdik
leri gayret tnkdi rle anılmakta 
ve tiye yazmakta çok iyi çalı

şan yciııetiın kurulu ile tertip 
nltiği mitingle bu ödevi ynpan 
Cumlrnriyet llal k Partisi üye
lerine ve her giin hu vatnniğ 
i şl e sny folarını bezeyc·n :\1e r~ 

si ıı gnzeteleri ıı o teşQk k ii r Nli 1-
ınektf•di r. 

•*ıt: 
Tiirk llava Kunıırnı Me ı siıı 

şuğbesiııiıı öniimUzdeki gii ıı le r 
ılt"\ gmıcl t op lnııtıs ı yapılaca· 

ğından hazulıklnra bnşlnnımş
tır . 

Bu t oplaııtııla geçen dört y ı 

im Vf>l'İ mleri gözden geçı rile 
cek \'e yen i yiiıwliın k urıılıı 

SC'(' İ IPcektir. 
l{ıırııın tlizoğine göre y<iııe-

tim kuruluna iiye gönderecek 
müesseselerden gelecek üye 
adları kuruma bildi ri l miştir. 

ingiliz - Alman Anlaşması 
An1erika111arın Y iireğine Korku Saldı. 

Tay mis;" /ngiltere; Fransa İle İtalya'yıda 
Hesaba Katmalıdır . ,, Diyor. 

NEVYORK, 22 (A.A)İngiliz 
Alman deniz uzlaşmasını tefsir 
eden «Nevyork Taymis» gaze
tesi diyor ki : 

İngi ite re hükOmeti başka -
ları için arsıulusal yasalara 
karşı bir tecavüz saydığrnı ken
di kendine ynpmıştır.İhtimalki 
Versay andlaşmnsının Alman-
ynya karşı ihtiva elliği cezn 
lınknmleriyle tahditleri kalclır
tırnk zamanı gelmiştir. Ancak 
lngiıterenin bu husustaki gidi
şi için denebilir ki bir nndlaş-

ma bi>yle bozııJnınaz. 
İngiltere, Fransa ile İtalya· 

yı da hesaba kntmalıclır. Bun· 
lar meseleyi aeunsai bi.r !ıak 
yerine g<HürebilirJer. lngıJ.te
renin gürmi.ış olduğu bu ışe 
kar8ı ne Amerika ne de Japon .. 
ya ilgisiz kalamazlar. . 

Söyleı~diği gibi lngıltere 
hu devletleri hi ı· deııiz lrnnfr>
rnnsınn çnğırncnlc olursn lm 
başkadır \7C l\endileri ni hu 
güııkU durumu altüst eden hi r 
olut (emri vaki) karşısında bu
lundurmak ta gene bnşkadır.» 
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Sal{ın Giiln1e ! Bogı1ll1rst1n. 
0 ~:11\ar ('Ok oi)\i"l\01' . ~ . 

l . ' h t ••• 

Gözlt·ri oi)rmi \"flCt•k r.'! • 

kadar h~·ızüHi~· or. ağzı yıt·. 

tılacak kadar ayılıyordu. 
Kahkalıaların şithlPlİ, gök 
~linii kalaycı körfığii gi hi 
şişirt>, iiflPye işltıliyor. 

Cok ~ii 1 ii ,·onf u .. Ptt k . ... . 
cok ... 
• 

Ktrılırt~aswa, patlar· 
'~~sına, fil ii rcesi ııe ~iilii ·-
~ordu ... 

Nasıl dPmir tavında 

döğiiliirse ~arhoşda kah. 
kahas1 tıPŞP.Sİ arasında 

boğolur ıuuş. 

lşltı : hu da. tam kı. 

\ 'UIHlfHt ~t'lllıİS ılP.mekti. . . 

llafıf ı~ıklı loş tara~ltl 

dar hfünwsi uıleki bir ma-
saıla , ılurmadan 

içtikçe d~, gftlen 

hir adam var. 

IÇt>ll, 

lı k naz 

Dolanmış kolunu çfi
ztırek gök~iiudeki sap sarı 

hir öhrk sacı c~kti. . . 
Bu hir kadın, lwru clfl 

hı valrt denen ~ntariılen 
g~yinnıiş, ~arı çıblak bir 
k adan. 

Tıknaz Pf'kPğin kah
kahalarııulan irkilrrek cloğ 
rulan hu h<iŞ ; Bu kaclın 

başmıla, iki göz var, Çok 
ıslannıış fakal L urmuş . 
Çok gi}rmiİŞ rakal U) UŞ-

lllUŞ, iki kara göz. 
Bu giizlt•r : Şimşek 1 

gihi hirden çaklı. parlattı 
ve öndii. Kapandı, açıldı, 

döndü, tlurdu. NihayP.t 
siizgtiu 'e baygm tık11az 

erkrğe kaydı, aktı, kaldı 

Hah, hah hah ... 

~eclen bana övle hav-. . 
ğıu, ha)'ğın ha~ıyorsnn 

Şt>kerim. 

. . 
- · ilah, hah, ... Da-

rıldın nu ha ? ... Söy-
leseııB güzelim. 

. . . . . 
- ilah, llıalı, halı .•. 1 

Sö)·lt~SP.IH~ \allahi giilnu~k
l~ı~ Ult~ceğim. 

Tatlımsı işvP, )'apma
cık bir giilıaıeden sonra. 

- içelim .. 
Alkoluu tam pençPsine 

diişmüş dimağtla harekel-

tı•ıı, aıl:ıl~sirnlt~ hislt·n 1.t>I' 

ı·ıı hd~ kalmamış iı;nıeklt>ll 
:ılkol fıcı~m:ı ıtfüu•ıa lık11aı 

• 
ti U rtl ti ılii~ii ıı iİ ~ Ol'll\UŞ gi hi, 
aıala)·orıııuş gihi, giildii. 

- llalı hala hah .• ya .. 
ic .. li uı icdiuulH acılalım. 
• • • 

- Haydi. Ştırrfe,' 

1 

Ualo11 hardaki.ar, bir ~o 

lul\ta boşaldı, ııknaı er

k~k arlık bilmiyor, duy
nı:ı ~ or, görıuii~·or işitmiyor 

Olllı hare~.f'ltt ~t>tirnır.k 

ölüyü ılirihm~kltın f(iİç ..• 

S:ı rı saçlı, sı ~· ah göz ili 
kadm i~lt~yor ... 

- Bir şiş~ ela ha gefirin. 
- Bini~ ıur.~· \· p getiriu .. 

Bir i~ .. claha .. . 
t:ı·tirin. gPlirin •. gelirin. 

. . . 
Bir kihrit •;akırıea rarla~ 

~·:u!ak katl.ır içen daha doğ 
rusu alkoh göıuiilen lıknaı 
sıznuş, masa n1 n iistiioe ha 

\'a~ı k:ıçnıı~ halon gihi 

~Pl'İlmişt.i. 

·~ imtli ~u~nn kahkahalar 
p-u·ini horultulara hınllı. 
.lar·a hıı·a k mışı ı. 

N PŞt> n i rı k açtığırı ı, sız111 

tının ı ii k r11tliği yer•IH sarı 

saçlı, si~·alı ~özlii ~ece ka-
l . . t ( mın ışı ırn .•. 

••• 

G••cı•uiıı s~s~iıliğini ~·ır

taı•tcaı giirühiilf>ri uiha,·et . 
ıık rıazı ha rPk t->lt; gtıtirdi. 

Dolguu cüzdarıırıdan lıt· 

sah pusla~ı ~· .. k(ırıunu Ö

derken. 

lcti~i alkoluıı Yiizıle 
• t _,. • 

)'t'l.mişi de ka ~ lwui. Göz-
leri açılth. 

Yiizij gerilıli, damarları 

şişti, kırışıklari çoğaltlı, 

CP.ne kemiklPri kı~ntlPrıcli 
• 

Hrlli itli ki içliği alkol 
lıiclclel şe~liıul~ lhH'rıtrnda11 
fitil fitil çıkıyor. . Gözleri 
~!ir ş~yler arayor. Huldu .. 

1 
Uc masa iler,ıe baska hir • • 
~rke~I~ giilen, iç~rı sarı 

saçli, siyah göılii katlım 
gör,Hi. Tıpkı kendi gilıi, 

kP.111linP. yapıları gihi. 

(it>c~t! yarasa~ı onuda 
flmiyor. Adama icindeu: • 

- Sakm gülme, sakın 
gülme diyordu. Çiirıkii lJo
ğuln rsıı. 

B. K. 

Bor Çukurovanm Yaylası 
Bor , 22 l flnsu~iJ -

nu ~ıl şarımı'l:t yaylacı

lar tl~vanılı sul'~ll.t-ı gı·l

lUP.kledil'. 

1 Be11 Diktatör 
1 Değilim. 

1-He-r 6-ün-~-e1ş -Kel-im __ -e __...-. 

Şimcliy•~ katlar g~len 
yaylam misafirler 70 ha
ru~yi bulmuştur. Ekserisi 
}lersin ve Adanadaıulır. 

Şanımı lwlttdi~·f>si ya~l(f
cıları istasyonda kar·şıla
ruak ve lu~r hususta oı~ı. 
lere ev vesairelerini bul
mak iiıere hususi hi r 
adam bırakmış, ya) lacı

lara hrr sem~ olduğu gibi i 
ev kiralarmı ucuz riyatla 
temin etmektedir. 

Yeşil yurtlunınzun l•~

miz lıa vası, miide\· vPr men 
ha okçu ~n~·n~ H~ s.-.ln.~
leri ol~ıuıla~mağa lıa~

lanuşllr. Arıadolu11u11 i~

\ İCr~~i savılan sarımııa . .. . 
Çulurovalılarm göstertliµi 
alakatlan halk ml~rununi

, .... ı clu\'nıakladır. Orla \'e . . 
lise öğrrlmenlerin vav.ifo
leri hHti k len sonra \'ll rda 
~iiıel kir ha~·at bnşlaya. 
caklır. Grç~n yıllar gibi 
hu yıl da kır PğlencPIPri 
spor ve ılaha çok g\izPI 
gezinti programlaruu şim
diden gençlik hazırla ıua k
laıtır. 

., .... 
1' .-; 

Sa)'lavıımı Halici Men
hu hususla hiı ·· hir 

çok şr~ ler laazırlamaklığı-

mııa yar,iııularmı esirge

memektedirler. Zen~in v~ • 
10 biul~rc,~ kitablara ıua-
li k k litüblnuae v~ müze 
miıtle va \·lacılar her isle-., . 
dikleri okumak zevkleriui 
tatmin edec . .)klerdir. 

Deuiıclen t 800 metr•' • 
yüksek yurtlumuza gt'lt~

c~k \'a ,·lcrnıla r sıhhalları ., . 
ü1.t>.r·inclt~ bii~ ük ıtrğişik

liklt-r görece~ leri mu hak· l 
kakCbulunduğuncla11 Mer
sinli şa rdaşlarımızı ela VPl 

ederiz. 

~i . 
Yf>ŞİI yurdumuz giine 

~·flşil doğar y~şil haıar 

)'a'I. ıuevsimirnl~ herkes•' 
~l\'erişli, bahçelikti evlPr 
her zaman me vculltır. Et 
ekmek meyve ıwk ueu1 . 

denecek şekildedir. Yeni 
gelen ilk okullar öğret

menlerimiz bunlara şahid 
olmuşlardır. 

-Birinci sayfadan devam

büyUk kuvvetli va dünyanın her 
yerinde alakası olan bir Dev· 
let olduğundan kendisinin si· 
yaset ve iktisadiyat cihetinden 
ikinci derecede bir mevkie düş
masine asli müsaade edemeıt 

" Fikrinizce Amerika 
adalet divanına iltihak etme
melimi idi ? » 

Sualini sordum. dediki : 
« - Adalet divanına ilti· 

bak etmekle birleşik Amerike 
Cumhuriyetleri şilpbesiz umu
mi sulhun idamesine yardı~ 
etmiş olacakdı. nufuz ve insani 
idealları o kadar bilyük olan 
bir milletin beynelmilel ihtilif· 
ların muslihane hal ve faslında 
aktif bir hisse almağı ıred et
mesi doğru değildir .• , 

" - Öyle ise miller cemiye· 
tinin sulhun muhafaza•• için 
müessir bir vasıta olduğunu 

:ınn ediyorsınıı , , dedim. 

' ' - Milletler cemiyeti he· 
nUz kafi ve müessir bir va· 
sıta olduğunu isbat etmemiı· 
dir . Diger tarafdan Milletler 
cemiyeti bugiln biitün milletle· 
rin mUşterek gayesinin tabak· 
kuku için çalışabilecekleri teş · 
kilatdır ,, dedi . 

On dört milyon Türk tara· 
fından vatanlannın kurtancısı 
olmakla tanınan idealist Ata 
türk devam etdi : 

" - Şunada kaniimki eğer 
devamlı Sulh isteniyorsa kitle • 
lerin vaziyetlerini iyileşdirecek 
beynelmilel tedbirler alanmah
dar. insanlığın heyet umumiye
sinin refaha açlık ve tazyikın 
yerine geçmelidir. Dünya vatan· 
daşlara ; hased , açgözllllük 
ve yeniden uıaklaıacak ıekil -
de terbiye edilmelidir .• , 

Atatürk bu sözlerini hassas 
ellerile ekseriya yapdığı jest
lerle tebarüz etdirmiıdir. 

Türkiyede Bolşevikliğin ya· 
yılmasından korkuyormusu -
nuz ,, dedim. Şu cevabı verdi: 

'' - Türkiyede Bolşeviklik 
olmıyacakdıs. Çilnkü Tllrk hil
kümetinin ilk ğayesi halka hu
riyet ve saadet vermek Asker
lerimize olduğu kadar sivil 
halkımızada iyi bakmakdır. 
Türkiyede işsizlik yoktur. Mil
letimiz efradı boş zamanlann· 
da sıhhi dinlenme imk•nlarına 
malikdir.,. 

'' - Türkiye neden Bo· 
ğazları tahkim etmek istiyor ,, 
sualini sordum : 

"- TUrkiyenin huğazlorı açık 
bırnkmıığn razı olduğu Lozan mu· 
ahedeslndPn bt>ri dünya vaziyeti 
ve bazı şel'ait değişmiştir. Boğaz-

~lar TUrk nrazitıini iki kısma ayınr. 
Bundan dolayı bu değer geçidin 
tahkimi · zamanında beynelmilel 
mUnnsebetln can alıca bir unsu
rudur. Anahtar vaziyetinde bö~le 
mUhlmdlr her hangi sergUteştçl 

bir taarruzun k~yfine ve merLa· 
metine hırnkılamaz. TUrklye mtıh· 

Dil kılavuzu konıi~,·o-
- " 

HU"'"' g()ıultwıliği li~tealeO 
okurla rtmıza hPI' ~ii n b'-' 

şer krliuu~ ~unuyornı • 
l)slecle cıkan nz Tiir~çe 

• 
keliıuderin osmanlwaıarl 

· ıe ha ıulı u sonra gazeteruıı1 

kulla mi nu yaca k.ur. 
L - .\lt'vsuk Doğriı • 

lu~l~i~ 
Örıwk ! nu ha heri il 

lwlginliği111le şiiph•~ e,li

\'oru ıaL 
• 

2 - Kurunu 

lllca~ • • 
Kurunu ahire _ so11 

çağ 

.\srı ha1.11· _ Y pnİÇ~~ 
~ - .\sı i - \lotfrrrı 
.ı -- Zanıwlıntık - sarı 

mak 
Zan - Saru 
5- Güzide - Seckill • 

Not : Gazetemife gc;ode· 
rilecek yazılarda bu kelellle .. 

lerin Oımanlıcaları kullanallll• ... 

msını rica ederiz. 
==---==-====-=====~ 

temel sulh bozucularının birblr
lerri harp etmek için boğazlard811 
geçmesine mani olmağa mecbıır-
dur.,, 

Kusursuz simukinin altında ge· 
niş omuzları doğruldu. de 

" - Türkiye buna asla mUsB 
etmiyecektir ,, dedi. 

Kamal Atatnk'e: 1 
"-Neden diktatör diye ça'111 

• 

maktan hoşlanmadığını,, sordU~~At. 
"- Ben diktatör değilim. ~ 

ıe· 
Bence kuvvetim olduğunu söY 
yorlar. Evet bu doğrudur. sen:; 

• arzu edipte yapamıyacağım e 
şey yoktur. çunki ben zoraki " 
insafsızca hareket etmek bilın~: 
Benim diktatör di""erlerini irad 

6 1'•· 
ne ram edendir. Ben kalpleri ı 
rarak değil kalpleri kazanar• 
bOkmetınek isterim . ., i 

O Gazi yani m~zaffer olJl1
11 

tıı• 
unvanınıda sevmez. 'Ona halk 
rafından verilen ve ~Tnrklerin .,,. 
bası demek olan At~tnrk diye ~ 
ğınlmağı tercih eder. lstirab8

t 
iken yUzU sert dudaklı vetraJlk~ 
·Neşeli olduğu zaman bile gözlet ede. 
çelik pırıldamttsını muhafaza r-

" Mesut olup elmadığanı 60 

dum. • 

" - Evet dedi. ciif1k
1 

muvaffak oldum-.~ 

Yurttaş 1 
Ülkeni korumak itfiİ' . 

yorsan Tayyare (Jeıll 
, ... 

yetine aza o). 

lı 

h 
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S Almanya Türk Ticaret Odasının 
on Raporundan ; 

Berlin de Tür~ ~ileği 
Türk of isin Günlük Telgraf 

HABERLERi 

Mersin . 
GPçt•rı giirı Bt·rlirıP -

lıelki larilultı ilk clı•fa o
larak Tiirki.H~'deıı taze 
çilf!k 0t'lirilıııisılir. Cılt•k 

ı 

Piyasası 1 

İzmir bersası 
- .......... ~ ...... -· 

r: ~ ~ • 

Zıya ve Kf'rttuı Kılıc kar-
ıl .. şler larufırıdaıı , İıaleu 
Hı·rliıı'tle hııl ı ıııaıı l\enan 
~ılıcoğlu aclmu tay~are 
ıı .. ~öıııh~riluıişLir. GPcP.11 c . 
.arşaıuba 11ii11ii varıi 5 

1 
K.(i. 

20 6 35 clP 'uıfrıla.\' U-.. Panın~~k~pr .. ~ 
~ak 5 6 kuru~l" u, .\·•·rli " ., letue 
5,625 5,75 kuruşları 488 K 1 apu ma ı 

çuval, bakla 4,50 kuntŞ- Kozum parlajlı 
lan 467 çuval, pamuk çt.- iane ciğitli 
kirdrği 2,30 kuruştan 150 \'erli. • 
c.•uval, ı.aruuk 50·52 ku- s .. !ISH 111 

il . e . 
aziı·ttn 1935 de ~alt:ılı · ruştau 

ı,., 1• k tır . 
326 bal~·a s<1lılnuş- Fasuha . 

•• 11 ga\'t'l rr mı la\ \arf' Nolaul il . . . 
e ~ola <·ıkarıları cilt>kleı· • \lt•rcinw~ 

:ıy,., gra;, s.ıat 1;,30 .ıa lavrensin yazdığı gizli eser Ku~ Y~• .. , 
B~ı·liu la\'\' art~ nıfn-ılaııııı:ı :--- Kum cları 
S .. lirilnıiştfr . Casusun ölümıle bera· Ctıhik 

1 
~r~irki~·e'dt•ıı t:ı ·1.t~ çilt·k ber eser deyok olmuş ..\eı cekıı·.ı .. ~ içi 

getırıl111r~i, lıaclisr\ i ha- --- .. - - -· -
1 • To·l ~~~·)r 
·~r alrıııltu·«•a hii\'iik hir ingiliz ~a1.~h~ltıri mira- rr I ~ 
'il • • \Ct 1 H~ 
j, aka ' '" ıakılidıı karşı- IR~ l./nTPnsin lngiliı hn· Kaim ., 
'1 1lııııştır. Cilt·klt>r umu~ v:l ku \'\'Ptl~ri tPŞ~ilatma ~· 

1 ~ııi~· (·t itil>~rile ller-lirıfl co~ ıl:ıir vazdıği ırizli hir Pse- Çış\a' 4 ır 
ı \ · . • · · ,.... a 
• 

1 hır durumla ~tılnıişdir. rin ka1aya uğı·ayip ölı~ii.. Ka.la~· 
. IJalhuki hu ilk parti 
ttyııı zamarıda ilk hir l•·c- ~u sırada esrarengiz bir Bahar 
"iihe olduirurıduu lahıi "•·- snrelt~ kayholdnğunn ha- Arpa Anadol 
liş- ·· ~ . . ': her vPri~·orlar . ''~rli 
1 

1 SUZt>I auılrnlaJ f1 tlılıuı~- ,, • 
trılir. Burıa rağnwu ci . Lavrt'ns bu •·~eri in.. Piriuc 
ekıeriıı hozulmaclan h;,_ ~iliz askPri hava kuvvPti 

1

Çavtl~r 
~aya \'i.ISll olma 1 hu cfw erkantntn İStİfadPSİ İCİn 

1 
&Hm• Şek r 

~ • Saadıkıa 

't•r·li iiriiniirutiziiu bdt'u- yaınuş ve Hava NPıarP.Iİ- » » ~cru~hi 
ııı .. !İ 1 ... l . . 

ıı~ t •·ger 'il' lllP.\'Zu rıP. h~slim etmiştir . » • » çuval. 
Ol·•,ıv .. . . 
('

\J ~UllU ~OSLPrmı~ıır . ,, f f k b' 
- "' P atnu an ısa ır Buğday Y ~rli 

1~~t~11 vıl ıwr·ıakal işi ı.ıle .. l I I l · · t 

K. 
-') n ... 

s. 

50 
48-49 
45-46 

1 75 
12-50 
7 
4,875 
7 50 
6 
:1,5o 
6 50 

36 
38 25 
ıoo 99 
1 

16 
2~0 -~ao 

190 

90 
a-,f>O 
3 

14 
•) -

15 
50 

Ohlu ... • .
1

. l ıuuc <el ~V\'P m esP-rı 
1
Limon tozu 

gu gı >ı Hı ,.d Alman 1 1 , 
\'u · hazi Jeni parça ar iAve ,Saburısa(ız~vtiuY. 
· )a cilek St!vkiııdt! dt~ Uu 1 ~ 

3, '!5 
·io 

~f> f)(} 

2;ı ·, • etmek iizer~ muv:tkkaten » ikirıc~i ·,.:ak 011111 Ziya w~ KP.11a11 
~ılı 1 . i gtıı·i almıştır . .\lısıı· ·l,·trı coğ u karclP ler firma- ' 
Sı ı -. ~laruf casusun Hliimil~ . !tır surt>lle lakıJir ka-
1.ütıuıış tfeuıt•klir. hHralu~r l11~iliz hava lPŞ· 
~ kilatımn iç ~ iiziiuii gös· 

l Qş meyve ve sebze· t+ı1·~n ~stır clt~ ortadan ,·ok 
er llQsıl ihraç edilecek · 

i olıııuştur. ·nu ~sflrin lJiri-
staııhul - - ebı., \'e . ı· •v• ı. 

ı nın ~ 111"' ,!!tıc.lıoı ve ullfHHl ıı~vv ·ı . .... " 
•I ., e ı ıracaluıuı hır .-1- hu ki~·mflllı PSeri satmak 
l .eıı Yapılması ic ... i11 "uru - 1 1 ~ 1 ü k islediği IJaıı • r aı tlflrı au-
1. ca lt--şekkiiliirı hazırlık-
dt laşılnus.tır . 11 "u ı a d ii rı ti P. ele "a m 
tıdil . . 

llll~lır . Hıracaıcllan · 
ıı ıı· 1 
1 

'I. ıu is j,~i n ~ v vP.h\ ;,. v-., . . 
illfıaya vapıır ıwft•r·IPri 

11h ı I" 1 .. k 
l ' rıı azu uı 11 uormt-- · ·· 
fi ı · ..., 1 ır· ı tt r. T ti r k of ıs i d e, i h -
"~1 c·ı 1 ı s

11 
.' <;ı df'a pl'İıtı \'f~r iluıP-

................. 
YfNI ADAM 

11 iııci sayıs1 çıktı . 

lci1111t~~il•·r: lsmail llakkı • 
Eu bti\'iik tlfwlrl sivHsası. . . 

Kara hiih~r 
Jucc• Kep~k 

incir 

Yulaf Cukuro • 
Amulol 

85-86 
25 

'O tl~n 1 l 

2 87,5 
3,5 

-------
Barsa T alğrıflın 

- .. -~.-...- -
lsla11h11l 

T ii r l alı 1111 u 

ist~rlio 

Dolar 

Frank 

941 

ti 19 

79 45 

12 - 03 

9 6~ 90 11 lt>~ 1 i r p( rıı i şti r . 

). Avrupa\a ıurfoıula s .. h-
.. ,. . 

11 ·, Ve nıe~· ve ilıracalırıa 

B .. rtraııd Hı.ssPI, Cocuk 
ları öpmeli mi? Ca.mi, Av· l ________ ml!lll_• .. 

1
1 \· aııı t•ılilrı1t•klPdir. Dün 

1 fi 

'
. 50 kilo pallıc.ırı t·k~ı) , .. , 
İl.'~ :-m kilo da la)· ~· ;· l"f~ 

1
• Bt·r·liııt• ufi11dt~ril111işlir. 
Buııdarı e\·~f nörıd•·rıl-

ıııi~ ~ 

1) '(oları 100 kilo patlıcan 
·~ lf 

,.{t .. 
111 pi yasasırıcla •:o~ 

Shet görnı ii \' P. bizim 
Jıa,.. 
1 <11uızla kilosu 120 ku-
"Ştan saııl1111ştır· . 

ru pa pul itik a stıı ıhı ,\' t• ıı i 

kar~:ış.ıkh~ . . \clil Budur, 

D.111lt~. llP~ ".-ltraş Ziih-
t ii 'n ti rt ti t~ dik 1 t• r i. 1 s uı a il 

YENi MERSiN 
Nüshası 5 kuruşt.ur 

ı Abone ') Türkiye 
11.ık~ı, hir ucakcalık ter· ı 1·rın • • r Şer•iti ,. için 

Hariç 

IJiyt·:oiİ orgauizas~'OUU. V~ h . Senelik • 1200 Kr. 2ooo Kr. 

<let Cı.lıt>kiu , EtlPIJiyaua Altı aylık 6oo .tooo 

coll~ctif.ık. Zahir Sııkı, El üç aylık 300 500 

(Hi~ayt') Kano~, hir köy Bir a)•lık too yoktur 

dPnıircisi • Guno ıeçmif aayılar 20 K. 

i l A N 
l. SA. Kom. Reisliğinden : 

1 - Alaym dört aylık ihıiyarı it:in ac;ık t'~"iltuıP~~ 
konuları laı~ sı~hzt!rıirı 19 -rtaz. - 935 :-'a:ıı ıs cif~ 

)' apılan eksiltrued·~ fiyatlar layık had.la ~ö iilme
diğiucltın ~ksiltmP. 29 - flaziran - 935 Cuııaarltısi 

giiuii saat ona lnrakılnıı~lır. 

2 -- Ş a r t I a r a y rı i <l i r . 1 s le ld i 1 t~ r a ç ı k P k s i 1 t uı P. s r. i ~ l i -
n•k •)lnıt\k üzP.re ka11u11i ikanwtg:)h vPsikahn i l~ 

mezkt)r sa alla koıuis yo:ıda hul 11 nmala ra ve 134 

lir(jlık muvakkat leminaılarım hı·raherlPriııılt• lııı
lundurmalan ilan olunuı· . 

f l A N 
Mersin icra memurluğundan : 
935/ 1343 

Borcılan dola)'' para~·a Ç tW!·il111ı•sine kal'al' V«!f'İI P rı 

1903 tarihli 635345, 642928, VH 696596 nnmar:ıh liç adı• t 
kredi fonci~r llısır taln·ili il~ urılara hağlı huluııaıı j J 
numaralı koponn il~ hirl ı ktl•• 1- 7-9.\5 !'\aal 9 da ~1t•r· 
~Hl iera tlairflsinde :u•ık :ırtr• ·m ı ilt• ~atılar ıkıır· 

• 
Alwılarırı ieraya gt-l ı ııı· lı·ı· i ihlıı olıırııır. 

Mersin Ticaret ve Sanayi Odasm~an: 
ller ·iııirı \'Pni maltallesiıHh' 00 ııtıınaralı H\'dt! ., 

oturJn v~ T. C lah •~ııaılan olup .ll~r.,irıin ~USl'Jlı -
.... 

ye mahalfflsindr. llii~t'ıııwl cad ı it•sirıde ki ı ıs mııuarn· 

lı ıuağaıası ikanıtııgahı Lit~ : ıri ittihaz t~clerPk ı -6-35 

larilıiruleuhPt·i lopları ve ıwrakenılt-- z ılı \ re Vt~ hohııhat 

ticart-tilP. iştiğal eyl.-diğirıi hilılirt--n Or>rewJ.-li Ahdür
ralama11 oğlu lfoluuet .\ li Ka lJasa kalın c< tldı uwı. .\ li 
Kahasakal » unvaı.ı t i cari~irıi Noıedi"l••n musadtlal\ 
gelirrıwsi iiz~riru~ Odalaı· nizaıurıaıuPsioin 102 ei maıt
d~si11e göre 3 eti sınıf liit~c.ır , .• ~ Ticar~l kaııumwun 

42 <~İ madde~iru• gi>r~ ılt~ 857 sicil uunıaras111a 19·U·935 ·-
tarihi nd"' ka"'yt \'f~ le~cil t~ıliltliµi ilftrı olurıur . 

i L l N 
Payas Giimriiğiinclen alclığınıız 25 - 3 - 1935 tarihli 

ve 107074 numaralı BeozirıE1 aitJ (~iiuıl'iik \'t'ZUP. rıı:ık .. 
lJuzunu zayi elliğiıuizclt~n hu makhuııı hularılanıı oıı
btış giin zarfında atlrt-'simize g~tirnwsini v•~ bu miiıl

dellt~n sonra giimriikl~n y~uisiııi alacağınıız<lan zayi 
olan makbuznrı hiiknıii kalnıı~· ac.ığ1111 lu·~~· atı t'dPr·iz. 

\ler~iıult• .lozPf Katoııi Vt! 

Şiiı•t·~fü~ı Miit•SSPSP.Sİ 

Satlık Arsa 
~hwsiu bPledh· ~ halıcılsi civarıuda, kilise vanınıla . . . 

yeni )· apıla11 hinalara ıuullasal hi11,ı, a,.partm:ırı \'e 
saire ~·aJllırmaya ••lvtıri~li arsalar acP.le sallıkılır. 

.\lı.,ak istr.y~nl•~rin giizd palasta .\ntuvarı .\r·spııe 

miiracaal Plmeleri , 1 5 

•lllllllltmtlllmtmlmt~mıımmı· 

Her Nevi Fotoğraf 1 
R Li K L i 1 K ı l i ş e I ~ r i 8 E H K S i 1 

lastik ve Madeni 
1 MO HOR Y_e B A~ll kLA 8 1 

Baaımevimizde yapılmaktadır. 
Kristal, ~ aç, Broıı·1. vtı yağlı hoy:ı it>' l:alnr 

lu~rkf'Sin k••st•sirıP ll)'ğnn ş••J..ildc~ yapılır . 
lllllllUlllllllllllmmDlllJmnm;mım 
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.DARA 
BiRiKTiREN 
QAı...IAT- ~D(;R 

HALiS EOiRNE ve KA~ ~R PlYNiRlERi 
l{ışlık peynirleriniz i•;in hi•.: düşfınıneyiniz 
Fennin son lerakkiyatı li;:erine ynğlr, ıemiz peynirler hazır la nmı ştır 

mersin Souk Jlava Deposuna 
müracaat ediniz • 

17 Kilo safi hazırlanmış ve tuzlanm ış. hal is 
Edirne peyuiri tanekesı ile beraber 4 liradır . 

Ahndıktan sonra muhafa.zasıdu Souk Hava 
deposunda te~in edilir . 

Evlerinizde uğraşmayın ız ve yor~un l uk çekmeyiniz . 

Kaşar PeyTlirleri 
Yağh Balkan peynarleri ayarında Ş maraklı ka-

şar peynirlerimiz piyasaya çıkarılmışdır . 

Balya ile almak isteyenler depomuza müru~aat 
etmelidirler . 

Her halde çok fayda göreceklerdir . 
Mersin - Souk htva deposu snhihi Selim Şem si 

~f>- f> O 

İTİMADI Milli 

ı~~~~~~~~~~~~~~~firnın~~ 

~ çıfte han Kaphcası Açlldı e Eter Romatizma, Siyatik, kara citer, BiJbrek kumları, 
{ij mesane taşları ağrılarıle muztaripseniz vakit geçmeden 
~ Çifte han kaplıcasına koşunuz . 
r@ Bir cok deri hastaliklarına, muannit ekzemanlara şifa verir. 

I ÇiFTE HAN KAPLICASINA 
~ St•di~·n iltı grlt-n hi r çok kiitiirnruı .. r ~· ürii~· tıre k c lnrıruiişlt•rdir. lfor ne 
~ kadar FPrııu~n ktthili iza lı dt•ğils t~ dP. SP. llf'lt~re .. gP1ıP o l mamış bazı k :ulıularan 
~ 15 ·20 gii 111 iı k ha 11)"Oda11 soııı·a lı:ınıil ı: k alılıkları ~öriı 1 ıııiişı iiı· . 

~ Çifte Han Kaplıcasının 
~ Radyo aktifidesi dünyada mevcut bütün kaplıcalardan 

daha yüksektir . 

ç i r=Tr: 
~-----------------------

1'PLI C A S IND 1' 

~ Ott·lt~ lıiı· nı11ıhalı i l~t v c• Pıfilnıiş , Otı·l tl . ılıilirnlc ~ yP.uu~k hişi rnwk mPnr.-
~ 41 il ... işı i , .. 

~ 
~ E~lMhı i~tir:ılıat ru ii kP111nıt•ldir.Lok:ı11ıası, F11rı11111, Bakkati~· t·si , (}ızinosu' 
~ K:ısahı, Bt~ ..ıu~ri vardı r . ili FİA TLAR. :M:UTEDİLDİR. . 

~ Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır . 

m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

ı·~:~:;n·;a;.;a:·ı ~ rE3;~~ T ;yy:re E31 
: mücef lit hanesi :ı m . . ~ 
• Eskiuıiş, par.çalan- : ı IJI PıyanğOSU ~ 
: ııı ış, forguıl ı\ kıla pla - • 111 ~ 
• rırıızı İŞH ~·aramaz tle-• 1 Pek çok kişilerin yüzünü 
: yt· atuıayımz. hirgiirı : ; ı güldürmüştür . 
• sizt-' lazım olur. Kitap • i 
: ıa r111•z•, .ı..rıeı·1.-ri11!ıi. : On Dokuzuncu Tertip Oçüncü Keşide 1 
~~ · • 11 Temmuz 935 tarihindedir. 
• tlP-riniı. • 
• ı ı · k · • B ü y ü k i k r a ın i .Y e 
• t'I' llt~VI itap \'C~ • ffl 
: drflt·rler şık, zarif lllP.:. 50,000 Liradır . il 

..... . • tin v~ ~. ullaııışlt ohı - • I l mükafat 20,000 liradır. J 
• ra~ citl~nir. • I 

Türk Siğorta Anonim ~ir~eti 1 •••••••••••••• m e:ac •• ır=•-==3 ~-

itimadı Milli şirketine yaptırın z. ~ _ 1 sihhi · bir ihtiyacı karŞlliyan bir müessese 
.\l t> rsi n v•~ lla vali .\cP rıh• lı~i ~ ~ 

• 

Ömer Vasfi 
( ~ ii ıu rii ~ c•adılt• . i N o. 15 

SOGUK HAVA DEPOSU 
SAHiBi - NiGDELi SELiM ŞEl\fSi 

Polis Jlüdürlü{jii Karşısnıda 

Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı 
mükemmel ve son sistemdir . 

kolonyaSI Sıcaklarda gıda madde lerinin bozulmaması için : 

. Sıhhat vr. 1 Pra \' f~ lir ı izi daima muhafaza Gıda · maddeleri yapan ve Satanların ve Ailelerin 

.. 

~tmr. k için istikamf'l Eczarwsi ı:ırafırıdan dikkat nazarlarını Çekeriz 
imal t•dile rı irfan ı\l ııs:l Kolorıvastrıı kul- • 
1Arı1111z. • e; t ·: Sıcaktan bozulmasm~an . korktuğunuz ~er şeyinizi depomuza getiriniz. 
1Btlt1Gl•1e1e ..... ~ :. rt~ ~~.====-~~iiiiiiiiiiiiiii 

Yeni Mersin Basıınevi - Mersin ~ .. : .... · ~~· ~~~~~~~~~~~J ~J·~~~~~~~~~~!!! 


