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Devletler Sil&h Yarışına Yeniden Hız verdiler 
1000 Kanat 
1'ürk Hava Kurumunun 6 

~ncı kurultayında sayın Başba· 
anımız, 1935 yılının başlıca 
:~YlevJerinden birini vermiş· 
,ır· Gazetelerde hemen bir say
b~ Yer tutan bu söylevin,hemen 
nlr satırını bile kaldıramazsı-
ız, İçinde öyle cümleler varki 

onıa t rı yalnız hayal meyal ha· 

1 ~r~a tutmak değil, ezberleme· 
ısın iz. 

Başbakanımız diyor ki : 
ıf « Evinizin çatısı açıktır ve 
tıııe hiç kimse ha\•mım daha 
~ ka~~r zaman yağmursuz ge 
Ceğını söyliyemez l » 

de t~Yük harbın ilk günlerin · 

8Po bııe havacılık henüz bir 
ha rdu: Kullanan taraf için 
<la~rcılik gibi işlerde. 't?k fay
SiJ&.h fakat karşı taraf ıçın,harp 
de~· 1 ?larak, o kadar tehlikeli 
tn 11dı. Bu gün mesele büsbü
d n başkadır : Bir ada ve kıyı 
evıer · · d ı ıçın donanma bir kara 
6\ıler · · ' bu ı ıçın top ve tüfek ne ise, 
~ .. gun, her devlet için kanat 
"\'ver ~aıı ı odur. Denizde daı· bo-

&arp ar, ~etin girintiler, karada 
~':I dagıar, nehirJer, bir dere
\te e kadar, sllrsalı güçleştirir 
i~irı~gayı kolaylaştırır. Hava 
ha\' ~Je bir şey yoktur. Her 
hiç ~.bırdir.Hiç bir enişi çıkışı, 
takı ~r dağı deresi, nehri ba· 
tırı8

1!' 1ı ve hiç bir yerinde ba
~kıg~ olrnıyan dümdüz bir top· 
lekrı·ğ~r?da yalnız kuvvet ve 

~ 1n11,e güvenebilirsiniz. 
tıirı 5~a~a son hız denemeleri 
untun ~ıJometre üslilnde dön
ol'tlu U t hatırda tutunuz. Bir 
fek t duşun unuz ki bütün tü· 
~e;i ~p vu tankları ile Türki
bilir 1 er gUn bir defa dolaşa
~~rnı' ~Skiden rüyalarda bile 
~ırı h rtııyen bu tehlike, asrımı
~lltt~Vasında bir hakikat ol· 

S r. 
~i : ~a:yııı Başbakanımız diyor 
'tatı ~avanız açıktır. Si1,e en 
~OQ k OOo kanat Hlzım. Şimdi 
~~t Yı~~adınız var. Her tek ka
kı rah 830,000li radır. Demek
ha\>arı at nefes alabilmeniz için 
~ksirıı·za 30,ooo,ooo Jira vere· 
)o"llnı 12

· Siz vereceksiniz, di-
111~et" · QUnku bütcesini mem· 
1~tı i;: enaz yaşama ihtiyaç
lı.tıiz, buUQuşa getiren hü ktlıne
tııeri a Parayı veremez. Ver
tı UQ rtırrnak değil azaltma-
la tUnu . .' 

l'"ııı ':I Yoruz. Bütün yurtdaş-
qllıarı Urt lehli keye düştüğü 
~rcaci ~arını yoğunu severek 
ehlikeıgını bilirim. Size yurdu 
~re g~~ . dUşürmiyecek bir 
ıı ~"llnıunerıyorum : Türk Hava 
~rrıiı 

1 
• a Yazıhnız ve onu ge· 

~ · ı. 119betinde yardım edi-
l· ~uy . 

1~ içirı &rdırn, orta halli bir 
' Yılda 20 Liradır. 

Atatürk Hava tehlikesini Bilenlerin Başına Geçtiler. Hava 
Kurumuna On bin Lira verdiler - ilk okullar sergisi yarın 

saat 16 da açllacat 

Bu yıl okurlann sergisi ~ir araya toplandı 

Bu sergide Mersinin geçen sekiz yıllık 
kültürel devresi de grafiklerle gösterilecek 

A11 kara, :30 (A.A) Atatürk Türk }fava Kuru
muna on bin lira vererek "Hava Tehlikesini 
Bilenlerin,, başına geçmişlerdir. Ve deınişler
dir ki : " Bu en zor znmanlarda meınleket, 
ödevlerine canla başla koşmuştur. istedikle. 
rinden daha fazla başaracaklardır tuttukları 
yol doğrudur . ,, 

--- 1 İlk OkuJlarm ders yılı son· (Kültür gösteriş salonu) hazır

l adık . » diye çiziliyor. Er.111 qnice g'azetnleı· de so·· z veı·dı· 1 ıarındakendi yapılarında birer . 
...... ~ sergi açtıkları maJUmdur. Bu İçel kültür kurumumuzun 

bıı seneki veriın\l çalışmasına 

bir çok defalar sevinçle parmak Yurt iŞlerinde Türk Ermeni Gazeteleri 
HemŞehrilerinden Ayrdmıyacaklar 

ANKARA, 29 (A.A) Tür-
kiye Birinci Basın Kurultayına 
Ermeni dilindeki Türk gazet~
leri delegesi olarak iştiri\k et
miş olan Samlı Basın Genel 
Direktörlüğüne şu tel~rafı gön
dermiştir : 

K uruıtayımız milnasebetile 
bize karşı gösterdiğiniz yük
sek kardeşlik muamelesine 
caııdaıı teşekkllr ederken yurt 
işlerinde Türk Ermemi gazete-

)erinin diğer hemşerilerinden 
ayrılmamayı prensip olarak 
kabul ettiklerini Yüce Büyük
lerimizle Ankara inkilAp mu
hitinin bizde kıraktığı silinmez 
hatıra ve heyecanlarından hız 
alarak bundan sonra dtı ödev
lerini bilyük bir anlayışla ve 
bütün kabiliyetıeriyla ifa ede
ceklerinden BUyük Şeflerimizi 
temin buyurmanızı derin say
gılarımla dilerim. 

-----~--- ---

Ekonomi Bakanı 1 Telef on 
Moskovaya gidecek Şebekesi 

ANKARA, - Ekonomi Ba-
kanı Ceıaı Bayar Kamutayın Yeni Hatlar 
kapanmasından sonra Mosko- Çekiliyor 
vaya gidecektir. Bakan bilhas
sa elektrik tesisatı işlerini ya· 
kından tetkik edecektir. Bu 
seyahat dolayısi le Nazilli fah
ri kasının açılma merasimi 22 
Ağustosa kalmıştır. 

Bir anda herşey yeri ne her 
gün bir şey l 

Sayın Başbakanımız her 
Til rk'il rahatsız edecek bir ha
ber verdi : « Tehlikedesiniz 1 » 

Bir de yol gösterdi : « Her ay 
cıgaranıza verdiğinizin onda 
birini TUrk Hava Kurumuna 
veriniz 1 » 

Hemen organize olmak 18-
zımdır:Her yerde herkesi Türk 
Hava Kurumuna üye yazdır· 

mak, herkese Türk kanadı için 
kazancına göre bir şey ödet
mek! 

Bu sessiz bahar havasının, 

bir giin, başınız üstünde bir 
yanardağ gibi tutuştuğunu,evi
nize, bahçenize ve tarlanıza lüv 
yağdığını göz önüne getiriniz. 
Sizi bövle bir feUlketten ancak 

" ve en aşağı 1000 TUrk kanadı 

kurtara bilir 1 
1000 kanat 1 
Yılda 30,000,000 1 
Ve bu iki rakamı elde edin· 

ciye kadar, rahat uyumamak, 
yarına güvenmemek 1 

F. R. ATAY 

ANKARA Posta ve Tel-
graf Umum Müdürlüğü tara
fından verilen izahata göre 
Kastamoni - Ankara telefonu . 
yakında bitecektir. Ankara --
Adana hatları da çekilmiye 
başlanmıştır. ilk konuşma Bi· 
rinciteşrinin 29 unda yapıla
caktır. Sıvas - Ankara tele· 
fon hattının gelecek yıl içinde 
biteceği anlaşılıyor. 

Yeni Nüfus TeŞki
lit Kanunu 

ANKARA - İç Bakanlı· 
ğınca hazırlanan yeni nüfus 
teşkilatı kanunu Devlet Ştlrası 
Tanzimat Dairesi tarafından 
umumi heyete gönderildi. Ka· 
nun yakında Kaınutayda göril· 
şülecekti r. 

({ızılay 

Mevsimin En [ğlenceli Gar~en 
Partisini Yeriyor 

Kızılay'ın Belediye Bah~e
sinde pek yakında vereceği 
Garden Parti mevsimin en eğ
lenceli zarif bir gecesi olacaktır. 

yıl, ilimiz içinde bulunan okul
lar bu ~devi yerine getirmiş- 1 

lerdir. Ancak Mersin merke
zinde bulunan okullar elbirliği 
ederek Ticaret Okulu yapısın· 
da bir sergi hazırladllar. 

ı basmış olun gazetemiz bu ha-

Bu serginin açılacağını ha

ber veren çağırılık kağıdında 
yapanların amacı kesin olarak: 

« Vilayetimizde kültür iş

ı~rine ödediğiniz paralar kar
şılığı olarak, bu ders yılı okul
larımızdan neler yaptığımızı, 

nasıl çalıştığımızı bir araya top
lıyarak gözleriniz önilne koy· 
mak, hesap vermek için bir 

beri verirken programını da 
• hoşnutlukla aş8ğıya koyuyoruz. 

Açılış yapıldıktan som·a 
gördüklerimizi ayrıca yazaca
ğız. 

Sergi saat 14de açılacaktır. 

Program şudur : 

1- isti kH\l marşı 

2 Cumhuriyet marşı(200) 
okur tarafından 

3-- A~~ılış söylevi (Kültür 
DirektörUmüz Nahit Cemal 
Toker ta rafıııdan) 

Silah yarışı gene l1ızlaı1clı 
Dört günde Asker ve pilot kayıt bürosuna 

110 kişi Baş Vurmuş 

20 bin kişi ve Pilot Bürosuna 
90 bin kişi baş vurmuştur.Hal
buki hava filosuna aııcak22bin 
500 kişi alınacaktır. Bunların 

LONDRA, 29 (A.A)- İngi
liz hava işleri filosu için ya
pılan kayıt işleri bir başarımla 
yürümektedir. İlk dört günde 
Londra Asker Kayıt Bilrosuna 

1 
2500 pilot ve 20 bini Asker o
lacaktır. 

Sovyet 
tiyatrosunda 
Türkiyeye gelen sanat 
karlar konser verdiler 

MOSKOVA, 29 (A.A) -
Büyük Moskova Tiyatrosunda 1 
Türkiyede yaptıkları seyahat- ! 
tan dönen Sovyet artistleri bir 
konser vermişler ve bu kon
serde 'fiirkiye büyük elçilik 
ve dış işleri komiserliği ileri 
gelenleri ve basın milmessi ileri 
hazır bulunmuşlardır. 

Tllrkiyenin bilyllk elçisi 
Vasıf Çınar hükumet locasında 
göz .. kUr gözükmez şiddetli bir 
alkış kopmuştur. 

Vasıf Çınar kendini alkış-

lıyanları locadan setamlamış ve 
teşekkür etmiştir. Tiyatro mü
dürü TUrkiyede gördüklerini 
öğUcll bir dille anlatmıştır. 

Hicaz Veliahdı 
ANKARA - Hicaz Veliah

dının Tjlrkiyeyi ne zaman ziya 

Atletizın 

Aı1treı1örü 
Dün dlersine geldi. 

Sinemada Spor 
Filmi gösteriliyor 

Türkiye İdman Cemiyetleri 
İttifakı merkezinin çağırmış 
olduğu Atletizm Antrenörü 
Abraham dtin İdman Yurdunun 
misafiri olarak Mersine gelmiş 
tir. Antrenörün beraberinde 
getirdiği 3500 metrelik 10 kı
sımlı spor filimi diln Halk Si
nemasında Mekteplilere para-
sız gösterilmiştir. Bu günde ge
ne ayni fi linı parasıız olarak 
saat 10 dan 12 ye kadar halka 
gösterilecektir. 

Filim her yaşda ve her mes-
lek salıibiniıı yapabileceği spor 
ları fenni ve teknik kısımları
nı göstermektedir. 

=---L -=='™"ıa.m=-==--=::-=:z~-

ret edeceği belli deği idi r.Mem-
Jeketi mizde bir de Hicaz Elçi
liğinin tesis olunacağı hakkın-
da da Resmi malOmat yoktur. 
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Toroslarda a anyad askerlik 
Tahtacı Oymakları 

Prusyada Mec~uri Askerlik 55 e ~ıtanld1. 

Bir eok Tiirk lıo\ IH . . . 
rrnd~u Tiiı·k nıe11 w~ ~· ıır

clun kollar11hiarı ayrılupıa 
hizim ) ordda ~· erit şen 

rıice O)'Urnklar varılır .. 

Bu hadise ue lrngli
' ili n ve ıı e ele d ii ıı ii 11 do -
ğurduğu sosyal hir bil.im
dir !. Bu, asirların kale
mi _y le topraklara yaztla 11 

tarihsel hir mese:edir. 

Haki kal ler ,, ılla rın va · ., . 
l:.\ucı örtiisiirıü yırtarı hir 
hız, ve Türklük kitap sa
hif Plerine s:ğmıyarak ta
şan bir varlık olduk~ ı 

hiz eski kurunu fiğreıı

nwk le ve onla ı· hize ic • 
"iizlı~ ri ni !!fislernıek le !!İİ~-
~ o u , 

ilik cekmhece~lerdir . . 
Bu lıPsbellidir!. Şark 

tau balı illeriııe uğurla

ırnu glinf'şin ardıudarı 

cırıu kovalar ıri lJi As va um 
~ . 

göbrğiuden akıncılar fış-

kı rnııştır .. 

Bu fışkı ra rı hi r su 
değil , biı· st!l dt>ğil , ve 
hir riizg~)r değildi!. 

Su olsa kızg111 kum
lar onu bağrına bastıra

rak su turur, sel olsa ye 
şillikler bir gilriişte so -
murur, )'t'I olsa dağlar 

durdururdu!. 

Bu hiı· medeuiy(lt za
f..-ri ni va v la r111da n fırla van 

w ~ • 

ok gihi t-trHfa saçarak ve 
karanlık , dik dağları ve 
halla tarihin ilk sahifele · 
rini :.tçarak ilerl~yt>ıt hir 
u 1 usu rı göçi)·cli!. 

Dağ boyun flğdi. . 
Hüzgar lflpelef'i okşa yarak 
oecli .. Deniz dizlerine cük ;:, . . 
tii ve bu akın hızım böv-. 
le bir bilimle soğuttu!. 

Bu kac yıl sii rd ii. .. . .. 
Ülkeler kac yıl bu iinlü • • 

metleııi yel no ri )' le çalku n-
dı ve parladı , kaç göıii 
kör ulusun kirpiklerinde
ki kilit parçalandı.. Jşte 

huras11u ihlivar ve ilali-
~ 

yarlığı tesiriyle de huuak-
laşau tarih İ)'i halırlıya

mı yor ... 
nu i hti ya f'lll ka rıına 

ilaç veri yor uz, ca n.ı gel. 
sin dile gelsin diye ! işte 

Yazan : Taha Toros 

:ırtık o dilı• gt>l i ~or ve' 

hizdP iinlii lıir cıla ıım m·c · t• • 

mi ş i ıı i «.\la t ii r k » devrin d •' 

d i nlt~ \'Ol'UZ!. . 
"'*'* 

Arrndolıı .. KHc uluı"u . 
haArııııla yaşaıaıı ve kaç 
Lacı toprak la ra güme11 hir 
ii 1 k fl.. O k ada r •·ski b i r 
toprak ki iiz••ri ıw dök iileıı 
k :. uda rı ) 'Pli ideıı ~ aptl nıış 
gihi özlü .. Ve l)f•r iilkf~ 

loprağıııcla 11 ela lıa onurlu .. 
Öyle ilıtiyaı· ki iskP-nderi, 
kr••zosu , daı·ayı daha 
ti ti n ~ a ~ a u u ş g i h i ha t ı r • 

lıyan hir valaıı .. 

Hu vaı:wı ilk ak ıııla 

l'iylt~ kura11 Tiirk ulusu 

ıw mutlu ki son zaf P.riyle 

ele cloııallı!.. 

Yıllarca t-'\'\'t•I gt·lt•ıı 

Tiirk O\ mahla ı·ı ova~ırıa 

ve da ıila rı na reıık ve \'a . .. 
şayışırı:ı :ılı•)ıık n~rdi.. Bu 
1111 t'H so11uııda Osnıaıı 

oğulları da SPzP-rPk Pski 
Türk ulusla l'J rıı lıi rleştir-

nwğe bir d ~·\'leL kurnıa

ğa çalışf ı .. 

ı~ı~ \azık ki lac kav-. 
gasi.'le :\rıa , folu, Tiirkiin 

Tiirk~ saldırdığını hiıı 

kerre görd ii.. 

flaymc"ırıa hunu hay-

kırıyor .. Karaman bun
(1.ın dert ~· anı~·or .. T ... kt~ 
ve Ziilfiikar oğulları bu -

·~------

Her mıntaka ihtiyat kollarını kendi 
mıntakalarından Çıkaracak. 

Btı f'I in , 2 9 [ .\. c\] - l 
lire huri lask rrl i k hiznıe -
ıiniıı ihtiyat ttışkil~\tı kara 
hakımındarı YJJHl<ıcaktır. 

Şinıdilik her askP.rlik 
nıııııakası ilıtival kıı vv••l -. 
lt>ri ni n haslıcası kendi • 
mırı lak ala rıncla u tedarik 
edect>klt•r'tiir. 

Faka l doğu Pı·usyası 

. aihi arıa vatandan avrıl -
~, . 
nıış \'B kendi sa vg.ısını 
kernlisi ııi n ~·apıuası lazı ıu 

gPleıı Vt! nüfusu az olan 

hu nıınlaka içirı llarbiye 

Bakarılığı ııll'cbud asker
liği 55 yaşına kadar (}1· 

karmış ve ik iuci bir smıfı 
ı 9 ı O sırııfırıın ela silah 

allıııa çağırmıştır. 

Örıiimiiıılt•ki SPııelPr
clt~ de l 915 liler ih~ 19 L l 

lilPI', l 916 lılar ilt-' 19 ı 2 

l ı lt.ı ,. ve l 9 1 7 Jile r i 1 •~ 

19 1 :~ llil<w a~· !ıİ zamanda 

silah altıııda bulunduru _ 

lacakla,.dır. 

lingilterenin Silahlanması 
~Jden yeniden diyev verdi. 

İngiltere Kollektif Sistemin Bir Üyesi 
Olarak Çalışabilir Diyor . 

Loııdra , 29 .\ . .-\ - arllıruıası bil«~ lazım ge . 
Edıırı ıuuhafoza~ar ~aılııı. lir. 11~111 clt• hu silahlan-
lar hirliği11iıı loplaıılısm- 1 

da irıfirati Sİ\'U~r al n\'hiucle ' 
• • 1 

buluıımuş ve demiştir ki: ·I 
Oişlt•ri ııe kadar silah- jl 

lı hir dünyada \'H kollc·k 
1 

ti f hi r sislttm ici rıılr. i ıı- 1 

• 
ğih .. rtm i rı silahsızld 11 nw3ı 
imh\ıısızdır. 1 

Başkalar111ın silahlan- 1 
ması güıilrıiiuıje lulıılur- 1 

1 

sa l11gillPrf'11i11 sihthlarıııı ' 

irlandada 

ıııa oldukca kuvvelli ol-
• 

uıalıtfır. Taki : f rıgillP.re 
kollektif sislnmin bir li
yt)si olarak ödPvini yapa
bilsin . 

İııµiltP.rt:rıİrı Vt' cliiıı 
vaııııı Utt'ııf;ı aılerini ortava . . 
cık:ıcak lıt>r tiirlü zorluk-• 
la,., yerıPIJi IP<~t·k k u v velli 
bir u lu~la r sosyP.lflSİ La A 

ra frııdaıı korun nıa lıdır. 

/·Gene Habeş işi 
ıı u n a h h 1 •~ va s el u \' ı n o r. l ı 

· · · · . Hükümet gene ilbay- Uluslar şoşyetesi sek-
N·~ .' an.ızuıı _-- !'arıkı 1 lığı kaldırıyor. 1 releri Habes elcisi le 

başka hır mıllPllır; saıık ı 1 · ' ~ 
l l · k ı I> t ı· 99 \ \ görüştü . ya rn rı c ı > 11· a rı ı a n 1111 ş ıı ) ın , .... . ·. . : - -

1 CPIWVl't' ' 29 :\ .A -
gilıi göriiş vt~ bilişl••ri <ı)'- Başhakarı dö Valera ,._ 

Ulıı~l :ı r sos~· PtPSİ gt>ıwl 
rı diyt~ (40,000) ~·~yiyi ltuıda diyetindeki di~· p.-
öldiir.'mrsi,· ıır. Suharı llalı vinde hiikt'ıııwliıı g~ıır.I SPkl'Plc ri lıakemlik işini 

i diizt ·ltıııt-k ic i ıı Ct•ucı\' rPde 
muduıı nıezllf'p v•~ uu·s- lhaylığr kaldırılacağını • 

kalmış olaıı llalw~ist ~uıırı 
lek ayrılığına karşı aman bildiı· uıişlil'. 

Puris .. ıçisi ile gof'lişmliş-
s ı ı d ii ş nı a n l ı 'J ı , n P. R u r - Bu p 13 ıı 111 g <' ı H! e g P - L ti ,. . 
sada hal~çıltkla isyan ha)' lişıııe~i için arıa ya!'a l\a- t~l'11Pl ~ı · kı·Pler hakeıu 

rağrnı çekeu Bedriddi!ı rıu nu ııda değişi 1\ li k ~ apı- konı isyoııu uu n Lop la 11 nıa 

Sinaavinin fıkirleri üzeri- acaktır. tarih ve yerinin karar. 

ne satır iudirilnwsi ve nP 

de balıailer kıyamı Osuıau 
oğulları ve Selçuk tari
hine bir şeref değil belk~ 

• 
bi ı· leke sürer .• 

- Sonu Var -

.\ yrr~ lideri şi uıdi ki 
genel ilbaylık öuevleri 
lıer lıarıgi gene bir isl! ,. 
tarafından yapılabilP.CPğini 

SÖ)'lcmiştir. 

t;enel ilbay Bucullz 

laştırıluaJsı hak kmda lıer 

iki la rafa ya rclı mcht hu
hrnuıağı lr.klif eylemiştir. 

y:ıluız iııgilt••re ilr. frlaııda 
ctevlP. ti arflsında irtihal 

vazifesini glitmekıedir. 

Her Gün Beş Kelime 
ı ~~ _____.,,, 

l> il kılavuzu koıuis)· o

nuııuıı ~iiııdPrdiği 1isrnıle11 

o k ıı r I a r ı nı ı z a h P r g ti ıı he · 

~er keliuac~ ~urıuyoruı · 

Listede cıkarı <iz Tiir~çe 
• 

kt·d i meleri ıı osma 111Jcaıarl 

harnlı11 sonra gaıetP.naiı116 

k ıı ll iı ııı I r~ıı yaca k tır. 

l - Sukutu lıa\' al - lJ. 
mu sa 

~ 

Su kulu ha~· ait! 11 ğra ııa:ık 
- Uuıusannıuk 

Örrıek: l{endisirıdefl 
o kadar iş ht>klHdiğiruiZ 
bu 1.al, hiıi ıw cahuk ,, .. 

• 
ruusa~· a uğrallı. 

2 - Tesaniil .. Daya
nışma 

Örnt>k : En hiiyiik kll" 

'•~l. Y u rddaşlar a raSJnıla 
dayarıışnıadrr . 

n - s~vi ye - Olizey 

4 -- Maksat - Erge 
ÖrııP.~l er: Kiiltlir· işle .. 

· 1 · 1 .. .. ırd 
rıııc ·~ erg~ıu ıı, rn tun y t 
daşları yiik.sek bir bilgi 
(Iİİ 'lt~viıw cık~rmaktır. 

5 -· Hek.a hr.l fllnu· k .. (} 

il Ü rdt•Ş Ult' k 

Hr.kalwl - Öıılirdeşn•8 

Hak ip - Önürdrş 
Örnek ı~r : l -- EkorıD<-

mi iş 1 twi rıtle liizwusuz ö, 
11ürıleşrnt-'l.-ri11 zararıı•• 
çekiyoruz. 

2 - Önürıleşıuek , hf.r 

zaman fa ydah dtı ğilcl i r · 

3 - Ba)' yüksek ıek.A' 
sı ilP, hiitlin öuiirdeşler1 ' 

ui ) ıklı. 

rlW NOT : Gazetemize gönde 
cek yazılarda bu kellmelerin oS. 
manlıcaları kullanılmamasını rfcl 
ederiz. 

===--=-= --=-~ 
Goriı1g 

Sofyada Göriiş/er 
Yapmamış. 

~oh ~ı, 29 (A. I\) .,.,. 

llulgar .uj ııısı hildiri~· ıır;, 
Ct·neral Goringin 5° .. ~, 

. . 1 1 . J ··o .. ,. ıış 
zı varetı c o a \'ısı v e ö 

J ._, • ll' 
ler ,·aıHlıhi!ı hakk11uJa Y 

w . ,., ıı 

hancı gazetelerde çık 3 .. .... ~ ı• 
la a lw r it> r lı a y a 1 i el i r. ti ti ' 1 .. 
Prus,,a lhş n!k ili rıiıı ıw. .. . .. . . 
garisla ııa ya plığı goreı 
la nıameıı üıel idi. 
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1 

1 l T 
SAYFA : 3 

Vekiletname 
Piyasası ~1ersin şarba}rlığından ; \lrrkt•zi İslarılHıl'da hulurıan 500000 - l.wş yiiz bi u 

liirk lirası ~wrnrnve ile kurulmus is liru i leıl unva nlı - ....... ....__ 

\) t-'CUt'hi 

K. s. 
49 
47 

45 
44 

l 75 
L-62,5 

9 
7 

4 
6 öO 
f> 
a 25 
6 75 

35 
38 25 

100-99 

l 25 
16 

240 -~öü 

190 
90 

9 -5'> 5 - ... , 
14 50 
2 40 

') " 1 . :..v .. ıra 
' hıı" • •> çuvalı 20K. 50 

l. lNay Ym·li 
ltıı 

(1 °11 tozu 

2& 
·ıo \)\lb 

llr&safızeylin\'. 25 50 
~ ,. ikinci 23 

1sı r 1 ~ 1 arı 
J ilı·iA hii ltP.f' 

•ıct' 1\ 
1 ~pek 
ll(!j,. 

\' 11hrç ' ukuro 
'' Arıadol 

3-:12,5 

85-86 

25 
'Odt-11 l l 

·> 37· 5 ... - ,. 
2-87,5 

~·~--
Borsa T elğraflan 

lslanbul 

BO 5 _ 9a5 
· ı·n •·k ı . a t.uuu ~33 
ıst~ı·li,. 

hol ar 

~'ı·aıak 

l..i ... , l 

6~2 - .)0 

79 38 

12 - 06 

9 - 64 

r [ H 1 M ER SİN -
~u -

shası 5 kuruştur 
~bo I ~---
ştt-~ ) Türkiye Hariç 
'Ln için için 
"' tlik 
.\11ı 1200 Kr. 2000 Kr. 
U llYlık 600 1000 

Qi~ ilYlık 300 
~ •1·1ık 

Gıatı 100 yoktur 

aeç11aiı ••yılar 20 K. 

500 

T:ılısisatile herab .. r 56 lira aylıgı olan ikirıci sııııf 
iiç lh•lediJe Zabıta nwmurluğu açıktır. Bu memuri
yeth~re girmek isteyPrıler arasında i5 Haziran 935 

Cumartesi giinii saat 10 da u~IPdiye dairesinde yanş 
sınaçı ~·apılacaktır. isteklilerin okul diploması ve i)'d 
ahlak v~ askerlik lwJgeleri vt~ uıemuriytılle bulunmuş 
ola ula rın arılık mazbata la rmı alarak Belediye Eneli 
uw 11 i ue g•· I meler·i bili l ol n nur . 

~ i • 

şirket nam ve lıesabırıa olarak Mer~in VilayPli Mer· 
k~z v~ mü_lhakatında haııkalardc:ı alacaklı lwsabı carisi 
acıuak, hPsabı cari liz~riıw Ct>k cekıur.k : 

• • 
B - -Şirket muamelatı v~ emvali için icar ve isti-

car nrnkavt'lt-leri aktelmek ; 
C - ~lenkul emval v~ emtiayı tiiccariye salın al

mak. ve salmak ve bıı alım satıma mÜltıftırri hilunuıın 
muamelat icin evrak ve SP.nedal tanzim vt ~ iırr1,a ey-

1 l A N 
lçel Mu~asebei Hususiye müdürlüğünden · 

Cinsi 
Diikkarı 

)) 

Adet 
1 

llulaaıumerı 

llahallt~si Bedeli 
.\laluuudi )'e 50 

)) 50 

Muvakkat 
teminatı 

Lira K. 
3 75 

3 75 
» 1 » fiO 3 75 

DP-po · tlağaza ı » t>O 4 50 

)) )) 1 )) 50 3 7 5 
Otel alurula gazino ı >) 400 30 oo 
Konfr.rarıs salonu » 50 3 3 

Bir Sf~rae mlidt'lle kiraya verilmek lizre artırıuağa 
çıkanlrrnş olan .\IPr~irnleki akarau llususiyeye nıuay
yen oları miiddet içirufo ist~kli çıkmarnas11u.lan ÖlÜrii 
artırma işi 30-5-935 tarilıinıJen itibaren on· giin uza
lılnuştır. ihale 9-6-935 Pazar giinü saal on beşte 
yapılacak lır. lslf~klileri n yuka rHfo yazılı lemi nal ak
çalaril~ o glin :Jyui saatta Vilayel Daimi Enciimeniıw 
müracaatları . 

I L A N 
lslahiye Oğ. A. (~mek Satm Alma Komisyonun~an 
ı - fslalıiyedeki Oağ alayı ile emrindeki kıtaalın 

el ört aylık Ek nıek ihti ~· ~cı kapah zarf usulu ile eksi il
me ye konulmuştur . 

2 - Eksihme Is - 6 • 935 Cuıuartesi giinü saat on 
1.wşte fslahiyede Dağ alayı satm alma komisyouu bi-
nasında yapılacaktır . . 

3 ·Talipler şartnameyi konıis~·ondan alacaklır. 
4 - Muvakkal leminal miktarı 945 liradır. 

5 - Numuıwsine ~öre tanzim ediltm teklif mektup· 
ları 15 -ll:ız.- 935 ~aal on tlörue komisyona verilmiş 

olacaktır. 31-3-1-11 

1 L l N 

Mersin Orman muamelat memurluğundan ; 
Hazine namma miisadr.re etlilup ~lersiude uwv

cul 3115 kilo kömfır ve 4070 kilo çamla karışık nwşe 
oıluııu ve 350 kazık ve 52 nalinlik ve 6 çam çağı ve 
14 meşe ok ve 36 kazma ve 24 bel \'e 70 kırbaç sap · 
ları ve bir paha ve Beleu keşlikte 80 kilo puse v~ 
200 kilo Köy pınarında ve 210 kilo kömürde Tece 
köpriisiiıade ve 51 adel artfıç kızıl ağaç çağı çavakta 
ve 16 :ıclt~l mP.rtek Kuz•ıcu ve 20 Topak Koca Vila
yette '' <~ 20 topakla Kuzucu belt-lendt! olup ı-6-935 

glinli ilıale olunmak üzer~ satlığa çıkarıldı talip ola
caklar111 ihale glinli Mersin Orman idaresirule toplana
cak olan satış koıuis~·onuna miiracaat etmeler·i , 

J 4 - 19 --25 . 1 

. 
lrıuek ; 

D Giimriiğe leminal nwktuhu imza ve tevdi 
lemek ; 

11-Şirkelimiz nanı v•~ h P,sahın a .ll t~ ı · siu isUtS)' 01111· 

na g.-leıı \'eya gdecek bilumum lı11h11hal Vt' sair em
tiayı teslim alıp bunları sevk etmek ica hırnla hu mal
ların takas muanwlelerini takip Vt! ikmal eylemek ve 
işhn ruevaddan dolayı gP.rek Dr. vlet demir yolları, 

gerek güıuriik ve sair re5mi devair ııeztlinde ve icap 
edt~n lakihalda bulunmak ve bu hıı!ilusda lıer ıttı\' İ 
evrakı tanzim ve imza etmek . 

Ve işbu il. maddesirıdt! y a zılı SPh\hiyetl ı ·rin bir 
kısmını veya hPpsini şirkP.lİuıİ 'l namrna yapmak iize
re başkasrna veya başka la rına V*~kalrl vermek ve ica -
bıı da hunları vekalettlt~n azletnrnk ; 

(Sel~hiyetleri n her ikisi tarafından ayııı za ma ııda 
ruiişlcreken ve ıuiiçLrmian ifa P rlil e bilnıek) 

1-Horsa, giiııırii~ , ticarP.t odaları ve liman ve 
diğer resıııi dairelerde şirket namına lakihal icra ve 
bu lakihala aid arzuhal Vt~ sair t ~ vra kı inr1,a eylem~k 
(stıiahiyeli miiçlemiarı ve~· a her biri tarafuıdan ayrı 

ayrı yapılmak) iizere lforsin'dP- mukim SEYFi ve 
ZIHNl'vi vr.kil naslı ve la\.'İn e\'ledik, . . . 

2 &larl 1935 

Pul \'e imza İş LiıuitP.d 
SP.rma ytısi 500,000 T. L. 

2 I jlarl / 1935 tarihli hıı vekal f~lmtıut~ : hııula~i 
imzalarla kılişr.nin ist.ıobu ı 'da h ıhç ı~kap ıd .ı iş h :ı ııın ıla 
iş Limited şi rkelini n olup şi rkeli uı t>zk lire ye izafetP.n 
dairede rnevcud vt·sai ke nazara 11 ıu iişterekerı i wla 
koymağa nırzunlar şahıs ve hüviyetleri dJirece ma
rur miidiir BEOHI NEOh1 ve mulwselwci NUREDDiN 
tarafından imzalandığını taslik eılerim . 

iki mart bin dokuz yiiz oluı heş Cuuıart~si giinii 
ı Mart 1935 

Pul ve miihiir imza İ~taııhul llfinliiucii Noteri 
:\ L 1 ~I U H T. \ Z A 

Ticaret ve Sanayi O~asm~an: 
Sicil No; 854 Srnırı: F <Jvkalade 
Merk(•zi lstan1'ul'da olup ~l~rsinin Hlikıimel cad · 

dP-sinde Aıak zade hanıııdaki mahalli ticari ikamM
gah itıihnz fldtırek 13 - 2 - 1935 tarihinden itibar~u 

Loplaıa ilhalat v.- ilır·acal ticarl'li ilt~ uğ raşacağını bil
diren iŞ LhllTEO ~UBESİ rıin oıla~·a ibraz ettiği 
nıukavelerıanu~, un,·an tastiki, Şube işlerinin çevril
mesi için miict~mian imzaya selahiy~llar miitllirlerin 
sıfal vr selalıivetlerini bitdirir vek~llt~lnamenin Ticarel 

" 
kanununun mevad rualısusasasına l•~vfıkan 85.t numa-
ralı sicille 2 Mart 1935 larilıirnle tescil edilmiş olduğu 
ilan olunur . 

Yitik T asti~name 
328 Seıwsi ızmir~hl:.ıdisi 1 ci sır11fımlan aldığım 

tastikrıaıuevi vitirdim. lhılu11duğu11da lalikmii yoktur. .. .. 
iş Hankası nnılıasPbe memuru 

M. Emin 
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2 ve 20 komprimelik ambalajlarda . 
bulunur. Ambalaj ve komprime- ıd!l!Dı..., 

• l 

lerin (;zerinde halisliğini tekeffü l ~,_..."=", 

eden 9' markasını arayınız. 

Mersin Askerlik Subesin~en ; 
1 -ller SHllP oldugu gihi hu s•~tıl'dt~ ıııütı·k:ıit \ ' P. 

müstafa ilıtiyat zahila11 Vf' uu~nıuriııi a. keriytı yokla-

malarına ı •6•935 le haşla rwca ~ , .•• 30•ti•935 lt~ bitmiş 

olaca uında n ~u he ve ruli racaa ı +ıtnu·lt·ri . 
~ .. . 

2- Bu miiddet zarf11ıda lıer nP. ~ılf't>llt~ olursa ol-
sun \O~lamalarırıı yaptırma~arılar lıakkırıd . ı 1076 No. 
lu k~nuntın ıo cu madtlr~inin t:ıthik .-clilt>cı·ği ilan 
olunur . 2 -3 

~3 ee====.:=:::=:=3 

Piyanğosu . 
Pek cok kisilerin yüzünü , .. 

güldürmüştür . 

On Dokuzuncu Tertip ikinci Keşi~e 

~ 
~ 

l 1 Haziran 935 tarihindedir. m 
B ü y ü k i k r a ın i y e W 

30,000 Liradır . 

ramiy::.r :::·~';~==7~~ka:t. 

HALiS [OiRNE ve KAŞlR Pf YNiRL[Ri 
Kışlık peynirleri11iz için hi<; düşfınıne:>:iniz 
fennin son terakkiyatı üzerine yflğlı, temiz peynirler hazırlanmıştır 

mersin Souk llava Deposuna 
müracaat ediniz . 

17 Kilo safi hazırlanm ıı ve tuzlanmış. halis 
Edirne peyuiri tanekesı ile beraber 4 liradır . 

Alındıktan sonra muhafaıaaıdtt Souk Hava 
depoıunda temin edilir . 

Evlerinizde u~raşmayınız ve yorğunluk çekmeyiniz . 

Kaşar Peynirleri 
Yağlı Balkan peynırleri ayarında Ş maraklı ka-

tar peynirlerimiz piyasaya çıkarılmışdır . 

Balya ile almak iıteyeoler depomuza mUncaat 
etmelidirler . • 

Her halde çok fayda göreceklerdir . 
Meuin - Souk hcva depoiu sahibi Selim Şemsi 

9-50 

Mersinimizde 
· Sıhhi bir ihtiyacı karŞıhyan bir müessese 

SOGUK HAVA DEPOSU 
-~---------. 

SAHiBi - NiÖDELi SELiM ŞE~Si 
Polis Jfüdürlilğü Karşısrnda 

Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı ıtQJJ 
mükemmel ve son sistemdir. 

Sıcaklarda gıda ınaddelerinin bozulmaması için : 
Gıda maddeleri yapan ve Satanların ve Ailelerin 

dikkat nazarlarını çekeriz 

1 Sıcaktan bozulmasından korktuğunuz her şeyinizi depomuza getiriniz. 

[l]~~~~~[i]-~~~~~ı 

i L A N 
içel sıl1hat ve içt.imai rntıavenet miirliiğünden; 
R' zakın rıt~vı 

'flakarrna 
Şt•lıri ~· r. 

SadP. \'ai! . . 
z._. y ti il ~· a.ğı 

t~az \' a~ı . . 
Ca\' . . 
Kesme ş .. k ... r 
Liruoıı tozu 
Pif'iııc 

• 
Ni~asta 
Çt~kilmenıiş tuz 
Kuru soğa ıı 

>) Fasulva . 
·ı~ l ıı · ııa es suyu 
1( u rıı iizii nı 
Ka~·ısı kıınısıı 

Nolıud 

\I r. r c i n w k 

Bul~tır 
Pata lr.s 

Sahıırı 

\11'. llast:ıru)si Silifke lls. Tar~us lls. Mulı. hedeli ıtitn·ak.'f.ll· 
Kılo Kilo Kilo Lira K. Liı·a 1\. 
)oo 

75 
350 

350 

:150 

8 
1000 

1500 

30 

200 

650 
201) 

75 
80 

30 

loo 

250 
2 )O 

500 

400 

loo 
25 

fsu 
25 
75 

3 

350 

300 

5 

loo 
200 

150 

30 

50 
o 

250 

50 

300 

30 

175 
8 

60t> 

1 

600 

15 

lılO 

450 

200 

75 

1~5 
o 

ıoo 

lso 
f50 

o 
o 
o 

o 
o 
2 

o 
o 
o 
() 

o 

o 
o 
() 

o 
o 
() 

o 
o 
o 

2? ) 

2~ } 
55 ) 

27,5 ) 

21 ) ll.-rsiıı 
50 ) L. 1\. 
41 ) 312 94 

85 ) 
16,5 ) 

19 ) 

9 ) 
7,5 ) 
g ) Silifke 

2l ) L. I{. 

fo ) 113 56 

23 ) 

6 ) 

9 ) 

8 ) 
s ) Tıı rsus 

23 ) L. 1\. 
I 
{ Pirirıc uıııı 
\ . 50 

75ou 

5 

4000 

75 

loo 
loo 

300 

150 

lo 
2500 

5 
() 

600 

300 

lo 
5000 

5 

2500 

o 
2500 
1250 
4000 

o 

o 

o 
o 
o 
() 

35 ) 233 (~ 
· E~ nwk ı ıııcı J Ne. 7 ) 

17,5 ) 
30 ) t

! P e k si ıtı t'l ı> 

Ko\· urı rti 

)) 

' . 
j 

ı 
ı 

Kt>ci di . 
İ r ıt! k ~ i ı d ii 

» · Younrdu ;"'\ 

Odurı k()'uiirii 
Y Pf'Iİ llltıdt~ll kÖnttİf'İI 

o 

:i5oo 
3500 

4000 

1501111 

f SO' ı 

looo 
800 

fooo 

loooo 
. 

o 

o 
o 

o 

25 ) 
lo ) 
f o ) 

2,5 ) 

2,85 s) 
Yu~ancla cinsi, uıı~<brı, rıulıaıunıt·rı bt•dt.>Iİ ve muvakkat IPuıinat tnt:ırı 

Y~zılı ııu·r·sııı, tarsus, silifkp, ltasL:!rıPIP.rinin \İyP.crk, İC•~c .. k, ~· akılaC•'k 
• • . f' 

SPnıdik ilatıyaçları Vılay .. ı • ~ ııciinrnrıittcH a~· rı ayrı :ıçık .t>ksiltmt·~ · 
Konu lmuşdu,., 

1 1 j 1 V. J ~ • 1 . i r,fl' haleleri 2-6-9:->5 pazar güuü saal onb:-ışı •} çt~ ı ~t)'elı t clW• •. ,. .. 

cii nwrıi nele ~·apılaca kd11·. istr kli lt~ri n ş••ra ı ll a ulamak üzre sılthal u;iitl 11 

liiğiine ve o giiu ve saatta ViJayt'l erıciimeuinP. mİİi'acaatları ilan olunur. 
islt~klilr.rin tP.minal nwktnhu ile biı·liktP. nrnracaalları. 

17-22 - -:ı7--31 

Yeni Mersin Basıınevi - Mersin 


