
M. Fuad Akbaş 
Stthib ve Yazı işleri DirektörO 

No. 2164 

21 
AGUSTOS 

Çarşamba 

1935 

Fiyatı S Kuruş 
'2 

GÜNDELİK GAZETE T. T. 24 TEMMUZ 1928 

ingiltere uluslar sosyetesile elbirliği yapacak 
üçler konfaransı · italyanların menfi 

dolayisile dağıldı durumu 
İngiliz kabinesi tophınacak bu toplantıda müstemlikelerde kuvvetlerin 

fazlalaştıralması dört Eylulde alınacak dunun görüşülecek 

İngiliz cevenlerinde Mussoliniye karşı hiddet var. ingiliz ve 
Fransız basınları neşriyatı devam ediyor 

Paris 19 A .A - Fransız 1 Tayms gazetesi A vrupanın 
gazetelerinin bir kısmı Paris karışık durnrnu ve büyük dev-
gfüüşmelerinin yarıda kalma· letlerin çok mnkul dileklerini 
smm fena sonuçlar vereceğini nazarı itibara almadan çılgın 

bir Avrupa harbinin karışıklık bir hareketin avukatlığını ya-
Jarn sebep olacağını ve İtnlya- panlar barışa pek hizmet etme 
ııın uluslar sosyetesinin Cenev mektedirler. 
re prensiplerine dayanmakta Büyük Britanyanın Hnbeşis 
devam edeceğini bildirmektedir· hmdrı önemli ınenfaatları var-

fngiliz gazete1eride bu ko- ' dır de~ekledir. ... j 
nuşma)arın bu suretle muvaffa Paris-Italyn Habeş anlaşmazlıgı 
kiyetsizliğe uğramasından do- ! mn barış yolu ilehnlline imkfm 
ğan vahmneti kaydetınektedi r 1 vermek ve Cenevre konuşma
ler. İngiliz cevenldrinde Musso larınada bir esas huzırlamak 

!anacaktır İki bakan arasında 
~'apılacak bu görüşmelerde İtal 
yan ve Habeşistana yapılan 

silah sevkiyat1 üzerine nmbarğo 
konulması, l labeşistandaki İıı
giJiz elçiJiğiııin muhafazası ve 
Habeşistan civarındaki İngHiz 
mlistemlekelerindeki kuvvetle
!'in fazlaJaştırılması ve İngiliz 
ltalyan münasebetlerile İngil
terenin uluslar sosyetesi kon· 
seyinin dört EylOl toplantısın
da alacağı durum incelenecek 
tir. 

liniye karşı büyük bir hiddet 
vardır. Bu cevenler Habeşistan 
da mııvaffıtk olmadığı takdirde 1 
İtalyan rejiminin fazla devam 
edemiyeceğini söylemektedirler, 

Yine Londradaıı bildirildi
ğine göre lngi ite re hilkuıneti 
uluslar sosyetesi konseyinin 
4 EyJOI toplantısında italyaya 
karsı bir takbihe karar verme-. 
sini istiyecek ve gcrüşe göre 
İtalya bu toplantıda hazır bu
lunmayacaktır. 

maksa.dile günlerden beri .Pa
riste, Irıgiltere, Fransa ve ltal-
yanlar arnsmda yapılan konuş 
malar ita1yanların İngiliz. Fran 
sız tekliflerine karşı aldıkları 

menfi durum dolnyisiyle dün 
inkıtaa uğramıştır. 

Teklifleriı~, tetkiklerine 
diplomatik yolu ile devam 
edileceği bildirilmektedir. 

Londradan bildiri itliğine 
göre lngiliz dış bakanı Edenle 
görüştükten sonra kabine top-

Ulu Torosun, gözne yaylasın 
da verilen temsil 

Göznede bu pazar akşamı 
Halk evimizin temsil kolu aşa
ğı göznede gözneliler ile civar 
köylillere bir temsil vermiştir. 

Askeri bundonunda bulun
duğu bu temsi ide hemen bütihı 
gözneliler ve yakın köylüler 
bulunmuş çok kalabalık olmuş 
hır. Aandonun parçaları dinlen 
rrıiş ve saat yi rıni birde bando 
nun çaldığı İstiklal marşına 
lemsi 1 kolu iiyeleride ağızla 
Söylemek suretile iştirak et
mişlerdi rdi r. 

Saat yirmiyi beş geçe per· 
de açılarak «inkilap» çocukları 
nanıındnki milJi manzum bir 
Piyes temsil ediJmiş ve ayrıca 
bir perdelik birde komedi oy
nanmış çok alkışlanmıştır. 

En son olarak temsil komi
t~sinden Kftmil güler soy 
tarafından çeşit çeşit monoloğ 
lar söylenmiş. bilhassa «vatan 
dıiş tUrkçe konuş » monoloğu 
<!?şkunca alkışlanmış ve tem
Sıle saat 2 3de nihavet verilmis 
lir J • 

Ev idare heyetinin ve baş· 
kanının bnyle yerinde buluşlart 
hepimizi sevindirmektedir. 

Kırlarda ve köylerde yapıl
ması miimkün olan bu gibi 
temsillerin iç köylüklere de 
teşmilini ~aııdan diler, temsil 
kolunda çalışan gençlerimizi 
kutlulnrız. 

-·-.. 
Oğretmenlerin mec-

buri hizmetleri 
ilk okul öğretmenlerinin ye

tiştikleri okulların cinsine göre, 
kendilerine devletin baktığı her 
yıl için bir veya bir buçuk yıl 

mecburi hizmet görmeleri kanun 
gereğinden iken bunlardan bir 
kısmının bu borçlarını ödemeden 
işleri bnşhırındım çekildikleri ve 
mali ilişiklikleri olnıadıği mahalli 
ilbaylıklarından aldıkları mazbata 
ile haşka işlere girdikleri görül· 
mckl<1d r. KUıtnr Bakımlığı bundan 
sonra ı.er turın devlet dayrelerine 
alınacak bu gibi öğretmenlerin 

ellerinde nııtzbııtalarıda olsa du
rumları hakkında KUltOr Bttkanlı
ğındım ınnıamat alınmadıkça kendi 
lerhıc iş verilmemesini karıır altı
na almış ve keyfiyet bUtUn resmi 
makmnhmı tebliğ edilmiştir. 

İngiltere Cenevrede alacağı 
vaziyeti önce Frnnsanm fikrini 
sormadan tesbit etmiyecektir. 

Mamafi yine Londradan 
bildirildiğine göre uluslar sos
yetesi konseyinde İngiltere, 
barışın ve Habeşistan erginli
ği ııi ıı muhafazası için sarfedi· 
lccek gayretlerde uluslar sos· 
yetesi ile tamnınile elbirliği 

yapmağa hazır bulunduğunu 

söyliyecektir. 

Mersin ve Snmsun 
Limanları 

Ekonomi Bakanlığı Mersin 
limanının iskeleleri, isk~le üc
retleri, eşyanın vapurlara yük
letme ve indirme işl~ri ile li
man sosyetesinin nasıl çalıştı
ğını yerinde incelemek üzere 
iki işyarını Mersine göndermiş 
ti. İşlerini bitirip dönen işyar 
!arın verdikleri rapora göre 
Mersin limanının tecirnel hare
keti iki yıl füıceden bir kat 
dRha çoktur. 

Liman sosydtesinin çahsma 
sıda iyi ve yolundadır. Yaİnız 
iskele ve depoların işe yetme
diği görülrniiştür. Hakanlık 
iskelelerin onarılmasını ve 
yeniden bir iskete ile bunun 
kenarında sundurmalı depolar 
yapılmasını düşünmektedir. 
Ekonomi Bakanlığı Samsun 
limanının durumunu görmek 
üzere buraya du bir işyar gön
dermiştir. 

«ULUS» 

Türk vatandaŞhğına 
girenler 

Ankara - 972 kişinin türk 
vatandaşlığına alınması Bakan 
hır kurulunca onaylanmıştır. 

Dışarda Türkiye: 

Yeni tiirkiyeı1iıı denıiryolları 
Nessische Landes Zitung *Oarmıstatd, dan 

Büyük savaştan evvelki 
Türkiye hemen hemen her ba
kırndan yabancı siyasal ve eko 
nomi k kuvvetlerin elinde bir 
oyunr,ak olmuştu. Nasılki TUrk 
ordusu ve Türk filosu, batı 

Avrupadaıı gelen hocalar tara
fından yetiştiriliyor, endustri 
memleketlerinden getirtilen si 
lahlarla techiz ediliyor, velha
sıl biiyiik devletlerden örnek 
alıyorsa, demiryollarıda Alman 
iııgiliz, ve Fransız şirketleri 
tarafından inşa olunuyor ve 
Anadolunun bu büyük milnıı· 

kale sıyasası için lazım gelen 
paralar, hisse senetleri esham 
ve tahvilatın yardımiyle dünya 
nın dört köşesinden toplanıyor 
du. 

Buna rağmen bilhassa de
mi ryo1u inşası alanında elde 
edilen muvaffakiyetler pek 
büyük değildi. En önemli yapı 
tar, İstanbulu Suriye vasıtasile 
Bağdada bağlayan ana hattm 
geçdiği batı Anadoluda toplam 
yordu. Zira, o zaraan « Berlin
Bağdad » hattının çok büyUk 
bir ohemmiyeti vardı. Bu hat
tan başka yapılan bütün inşaat 
ancak milnferid limanları da

hildeki verimli mıntnkalarla 
birleşdiren küçilk yollardan 

HADOS TOHKLlHİ J 

1-1 icretleri münasip gö 
rühnediği bildirildi 

Radosta çıkan Selam gaze
tesi Rados konsolosluğumuzmı 
şu tebJiğini neşrediyor : 

ltalya tabiiyetindeki ırkdaş 
larımızdan bir kısmı Tilrkiye
deki akrabası yanma hicret 
için konsolosluğumuza müra· 
caat etmektedirler. İtalyan ada 
ları hilkOmetinin adalaı·daki 

Türk akalliyetine karşı iyi 
muamele etmesi dolayisile bu 
gibileriıı Tilrkiyeye hicretleri 
hükOmetimizce münasip görül
mediğinden, bu iş için arzu ve 
müracantte bulunmamalarını 

Tiirkiye Rados konsolosu alA
kadarana bi idi rınekle kesbi 
şeref eder. 

Yakalan paralar 
Ankara - Eskidiğinden 

dolayı banka kişeleı·inde değiş 
tirilen bankonotlar merkez 
bankasında toplanmakta ve bir 
kurulun kontrolu altında yakıl 
maktadır. Şimdiye kıtdar yakı· 
lan bir liralık bankonot sayısı 
3528729 dur. 

ibaret olduğu için hakikiğ bir 
münakale ağından bahsetmeğe 
imkan yokdu. Almanyadnn 
hemen hemen iki defa daha 
bily n k olan bir memleketle 
mevcut demir yolların m mec
mııır ancnk 3500 kilometreyi 
hu lnbi li yorctu. . 

Tiirki yenin sm ı r)Qrı barışın 
iınınlanınasından sonra Anado 
luya rııunhasır kalınca hilkO· 
mel, uzun bir snvaşdan sonra, 
halsiz ve zayıf kalan ekonomik 
vasıtalarla, memleketi canlan· 
dırnıak gibi güç bir ödev kar-
şısında knldı. Yeui Türkiyenin 
önderleri, memleketin tekrar 
hayat bulması için muntazam 
münakale yollarına ihtiyaç 
olduğunu derhal jnladılar.Ayni 
zamanda ve memleketde müna 
kale işlerinin, ecnebi_şirketıe-

rin lutuflarına ve kazanç hırs
larına bağlı kalmaması Ulzım 
geldiğini ve hatta muhakkak 
bir verim vadetmeyen yerlerde 
bile demir yolları inşa etmek 
icabettiğini takdir eylediler. 
Yavaş yavaş yapılacak olan 
bu yolların ekonomi siyasası 

ve stratejik meseleler büyük 
bir rol oynayordu. 

Sonu ikincide 

M fılayi 111 pehlivan, 
Dinarlı Mehınedi 

yendi 
ill 1 E 

Ankara 19 A.A - Hava 
kurıınm tarafından tertip olu
nun gürt'şleriıı birincisi dün 

İstanbulda yapılmış ve baş 
pehlivanlardun MülAyim, Ame
riknda bir çok muvaffakiyetıi 
güreşler yapmiş ve yeni dön-

müş olan Dinarlı Melımedi 

yenmiştir. 

Bayrak kanunu 

Ankara - Bayrak kamı

nunu hazırlamak üzere kurulan 

komisyon birinci toplantısını 

yapmıştır. Bır kaç toplantıdan 
sonra proje hazırlanmış olacnk 
tır. 

Konısbrg pnnayirinrle 
ürünlerimiz beğenildi 

BMlin 19 A.A - Alnuınya 

da Konısurg de açılan arsıulu

sal panayirinde teşhir edıleıı 

Türk ürünleri ç.ok beğenilmiş 

biiyilk bir ilgi uyandırmıştıl'. 



YENi MESIN 21 AGUSTOS ı 93f> Çarşamba SAYFA: 2 

Portekiz Dış Bakam Dışarda Türkiye İtalyan gazeteleri Danimarka
ya ~a çatıyorlar 

llgiornale d' İtalia 

Eden HabeŞ elçi
sıle görüŞtü 

Afrikadaki toprağı
mızdan bir karış bile 

vermeyiz diyor. 
Yeni Türkiyenin demiryolları 
Nessische Landes Zeitung <ıDarmıstatdı> Oaııimarka dt>lgesi 

Londra 19 A.A - Eden Ha 
beşistanın Paris elçisile görilş
ınUş ve konferans neticesi hak 
kında malümat vermiştir. 

Lizl>ou, <•A.A» - Por. dan : 
tek.iz dış bakam, OiariP

de Noticiais gazelf>Sİ a )'. 
tarana di)·evde bulunarak 
Afrikada olup hilen şey-

lerden hic birisinin bii-• 
yiik bir Afrika devirli 
olan Port~k izi ilgisiz hıra k 
nuyacağuu SÖ) lemi~ ve 
demiştir ki : 

halya ile Habf>şistan 

arasuula bir harp çıkllğı 

taktırde sfüuiirgelerde 
yel'lilerin A vrupahlara ' 
karşı ayaklanmaları gihi 
citldi bir tehlike olduğuna 
manmıvorum. lhınunla 

ti 

Birinci sayfadan artan Bundan haşka Tiirkiyt"' 
hiiktimrti ,·abancalara ve-.. Bu gii 11 kam )'Onların 

lw 1 k i h ii l ii n k ii il ii r nı e m- rilen deruiryolla rı imtiya . 
leketlerinde, tlP.nıiryollara- ııru satw alarak kemli-
mt ciJdi surt'tle rekabet sini rcnebilerin tesiriutl~n 
elmel ... ı·ine rağmen 'für- kurtarmak icin 159 mil-

~ 

ki)'e lokomotifleri işlt>t- ~·on tiirk lirası sarfetmiş 
uwk ve rlektrik kuvvt'lİ ve hu suretle m~selA loo7 
.-.lele elnwk iciıı k~H mik-• 
tarda kl>luiire malik oltlu
ğu haldf\, pr.trol kayn:ık
larına malik olmadığından 
kuvvei muharı·ike malide. 
lerinin itlhaliırn hağla kal-.. 
ruak için demi ryolu inşa-

sına karar vereli. 

kilometre uzunluğu ncla ki 
«Anadolu clemiryollar11u 
gP.ri alabilmiştir. 

Bu giin çizilen plaıım 
tamamen tatbik oluııması 

icin cok zaman islemesi-
• • 

ne ra~meu icabettiği tak-

susmak ica lıelliği lıa ki ka
tini taktir lıususuıula, u 
luslar sos' etesincle zu . ı 
lıur eden l>ir fırsallan is
tifad~ etnu~sini bilmedi. 

Danimarka, uluslar sos 
yelesinde dostlar aramak
tadır. Ciinkii Danimarka -
ya ait baıı miihim me
selelt>r, uluslar SOS)etflsiu 
tle tetkik edilecf>klir . 

Fakat ulu~lar ~osyetP
sinde tenıın r.dilt't't>k lhı-

lwş dostluğu o ~adar ~ıy

uaetli olmaz. Bu uu ııla Le

raber Daniuıarka dt'lgesi 
uluslar sosyelt~sinde h:ıl
ya aleyhinde nutuk siiy
lt~me\tt>n çekinmemiştir. 

İtalya - Habeş hakem 
komisyonu 

Paris 19 A.A - İtalya -Ha
beş hakem komisyonu bu gUn 
Pariste toplanacaktır. 

M oskovada uçak şen· 
likleri 

Moskova 19 A.A - OUn 
Moskovada uçak gUnü şenlik· 

teri yapılmıştır. 

HABE~iSTAH 
Bir çok filim şirket,. 

leri operatörler 
gönderdiler 

halyaıı - llalıt-ş anlaş

nıa1.lığı iiz 1. riıw llabt>ŞİS

lan siueuıa it;iıı de giiniin 
nwsPIPSİ olmuştur. Bir c;ok 

beraber harbin önüne gN; 
mek için her çareye baş 
vurmak biıim asığmuı 

~ereğidir. 

Buntlan tam 01a sem~ 

evvel yerıi demir~·oln pla
nının tatbikine başlanmış-
l L""" F" (" • ' ır. r .... gt'r r.von .. auzıg-
m « gPopolitik» nwcmtsa
smda )'aplığı gibi, mazi- ' 
ye bir göz atarsak o za
man yeni ve kuvvelli 

dirde Akdeıiiz sahillerine 
istenildiği kadar asker 
yollamağa ·hemde sahıl 

ile ic A naJolu a rasuıda 
• 

nakliyatı lemiu elmeğe 

yarayan demİl')'Ollarrnın 
en esaslı kısmı bitmiştir. 

Bizce bu hadise o ka 
tlar elwmmiyeti ha iz de
ğildir. Lak i u bu un k a yit 
Vt' işar.-t elnwk gere~lir. 
ltalyanm dostlar ve diiş

maıılar arşivine buda il~
ve olunmalıdır. 

filim şirkt>Llel'i Haht~şistan~ 
operat")rler göıulermi~ler

tlir. Bunlar llabosistanrn • 

Tiirkiy~ devletinin bir 
kac yıl icinde neler t..a-. .. . 
şardığım anl:ınz. 

lstanlnıl hududa daha 
çok yakın olduğu ve bun-

Her ne kadar şimdilik 
liirkiye devlet demiryol
larrnrn uzunluğu ancak 
5000 kilometreyi bulursa 
tla yapılan kısım nrnayytln 
bir plana göre vücuda 
gelirildi~i için, devlel e
limle hakikaten vt•rimli 

Dış bakan bundan son
ra Afrika har tasanın de
ğiştirilmesi ergesilt' bir 
kongre toplanmasını ileri 
sfıriilmiyeceğini ve her 
halde Porıekizira hak ba
lunundan kendisinin olan 
ıoprağm bir karaş1111 bile 
terkelmenıeye karar ver
miş olduğunu ilave etmiş
tir. 

Finans~l güdükler stS

miirgelt>r yönetimindeki 

~ksiklikler ve sıyasal hay 
tadaki anarşı gibi por
tek ize )'liklenen kur~lar 

hakkında sorulora dış 

bakam biillirı bunları geç
mişe ait oldu~unu si>yle
mişlir. 

bir münakale ağının te
tlığı içiu slratt'jik bakım- melini trşkil etmekt~dir. 
dan daha cok müsait --- -

• 

dan dolayıda tdılikeye 
daha ziyade uıaruz kal-

Bir muharrir öldürü
lecek sonra d;riltile

cekmiş ! 

/ran lakabları resmen 
kaldırıldı 

Sou gelen Tahran ga
zetesi lranda unvan ve 

IAkaplarm kah.lırıldığma 
dair resmi teLliği neşrel
mektedir. Bu tebliğe gö
re şimdiden sonra öı adla 
birlikle Mirze, harı, bey, 

Emir IAkabı ve unvanlara 
n~ söylenecek nede ya

olan f\rıkarHda yeni hir 
paytalıl kurnlurke•n fakir 
Tii rk iye y•~ıı i demi ryolla rı 
inşaatı için sacle iki yiiı 

elli mil~on Türk lirası . 
tahsis elmiş ve lmımııla 

iki bin kilometrelik hir 
yol yapmıştır. 

Amarikada 

Büyük servetlere 
vergiler 

Vaşiugton, «A .A » 

Senato, büyük servellt'ı'e 
le hii y ii k a ra1.i Üıf ri mle 
yeni vergilel' koymak iiz
re ~nmur baş~,ınma yet 
ki vermesine dair olan 

kanun projesini kabul et-
miştir. 

ıılacaktar. 
Bunların yerine erkek- Settalo, 3)' 1H zanıaııJa 

lerin öz adlarile « aka ,, v~rgiden müstesna kaydi 
kadmların adları il~de • ile devlel eshamı çık<lrıl-
«haoını» sözleri ~ullanıla- masım yasak f.den bir 
ea .. lır. ıeklifi de kabul etmiştir. 

Fransızca Le .Journal 
gaıele!ilinin yaztlığrna gö
re Holivulla bir tloktor, 
bir piyes muharririle ga
rip lJir mukavele imza-

lanuşlır. 

Villard atl11ula olau bu 
(lok.lor, mtıka vele muci -
1'i11ce lıayatıuı ~endisiue 
~nıanet etlen piy•'S nnı
harrir11ıi soğuk va~ıla~ile 
üldiirecr.k ve sonra dil'il 
lecekmiş. 

Piyes nıoharl'iri « öl-
meden sonra ne olduğu 
nu inansm rıe hisl~r du )' 
doğunu öğrennıek isliyor· 
dum. Bu fırsatla buna im
kan bulacağım)) denwk
t~ymiş. 

Doktor Vıllard lecriibe 
sini altı doktorun huzn 

runda yapacaktır. Amarika 

Danimarka, ltalyaya 
tllişman bir devlet olJu
ğnnu ispat etmiştir. Da
nimarka emiu olahilir ki 
ltalyadan layık olduğu 

mukabele~·i görecektir. 
Baniıuarka icin halle -• 

clilmesi icap etlen bir kuç 
mest'le vardır. o ıaman 
hal yada mn\..a lwlPcle hu . 
lunacaktır. 

Çin f eyezamnda 
1 milyon 800 bin kişi 

ölmüş 

Paris, - Çi1HJen gelen 
uıiilemmim ıuahimata 

• .1 

göre Sarı nehrin laşması 
uetir.esinde ülenlerin mik
tarı bir mil \'On 800 bin 

•' 

kişiyi bulmuştur. 

TOPRAKLARIMIZA ATEŞ 
VE ZEHİR SAÇACAK UÇAK
LARI KISKIVRAK BAGLIY A-

BlLMEK İÇİN EN AZ 500 
UÇAGIMIZ OLMALIDIR. 

hiik iımeti bn tecrii beye 
mani olrluğn taktirde ise 
Meksika\·a ~idertık tec-

- u 

rübeyi orada ~·apaca k tır. 

muhtelif ~elıirlerini, o•·a

tlaki yaşayış larz11u filme 

cek i \'Orla r. . "' 

Yeni mevsim iptidasan. 
tla gösterilt>cek olaıı hu 
fılimler hem eğlt'nceli heuı 
merak luh r. ita lwş li pi eri 
kal>ilelt·riu iptidai lıayJtt 
saraydaki lt>şrifal nlimler-

de ~öriiuihor. . "' 

Bozöyukte ~ulunan ~izans 
Manastın. Hafriyat müsadesi 

istiyenler coğal~ı 
Ankara - Bozfiyiikte 

llüyük me\'kiiıııltı hizauS'" 
lılartlaıı kalma olduğu t:th 

miu t>dileu P-ski bir Ma .. 

nastır bulurnluğunu haıı 

kimsP-ler tarafuulan Ki'al .. 
Lilr Vt' Fmarıs ha kn11lığ11ı:1 

bildirilmiş vP. lwl'rİ)' al it;ill 
nıiisarıde istennıişt i r. 

Uuhsat alıaıak icin ınİİ"' • 
racaal eclc•11l•·r arasında 
Bilt->cik sada\'I lhralıiuıJe 
vardır . 

Bozö) ilktP !ılt'göllü bir 
kırnıisyoncu da ilk 11ıiira .. 
eaalının kentlisi larafıİı"' 
tlan ~ apıldığını il~ri sür# 
mekte ve rnhs ,,tın kendi" 
sine verilmtısinı istemek' 
tt:dir. Kfıhür bakanları~ 
müracaatları tetkik ctuı6 

Ledir . 
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--------~------------------~~~ ......... ------------------------~--------------~~~~ 

Sovyetlerin 
Paris sergisi 
-··· ·«-4-- -

Alkol Metilik 
çıkaracak fabrika 

kurulmak isteniyor 
Pravda'dan : --------
l•arİSlt> Tt~mnıu1. 24 deiı Bir tiirk kinı~ agt>ri Pıt-

Mersin 
Piyasası 

htH'İ '')933 sı•rıPsincle Sov- diislri işlet·iııde çok kul· 
)'eller Birliği,, i~inıli sergi· laııılan :\lkol M..ıilik çık:ı

tl~va ıu .-tnwk ledir . Bu racak hi r fabrika k u ruıa ~ 

SPrgi Fransa ela ki Sovyet 

tlo.~ tları larafııulaıı lt~rtip 

ol 11 nmuşlu. SP.rgid~ lt~v

h:ı l;ır, grafikle ve tahlo 

li•rln Sovyetlt~rin eııdiistri, 

lanm \'t~ tligtır t~konoruik 

alanlardaki ilrrle~· işi, si -

yal, sosyal ve kiiltiirtıl 

udisnwsi acık ve erk id 
u • • .. 

iizt-ıre Başhaka rılığa baş 

vurmu~lur . Bu nıadtle 

ker .. slt~cleıı ulırıdığı içiu 
i~i irıc.~ı·lt·mc·k ve hit k:.rar 
' 

k 
.. 1 .,, 

\'t~l'UH~ llZt~re 4~Vl'al\ cl '-

rlUl hakanlığın:ı göıult~ril 

nıislir F:ı hrika Osmaııh·e . ~ 

de kttrulıııak isleuilnu~~-

lt•tl i,. • 

Yugoslavya'da 

K .c i. 
Panıu~ ~k~pr~~ 

larıtı 
Kapıı malı 

Kozacı parlajlı 

f :J IU~ Çİ~İcl İ 
\ Prlİ O 

K uza 

~llSCI ili 

F:tsul va 

Nolıııt 

\1 ~rt·i lllt' ~ 

Bu f'(~a k 
• hir şrkıldt) güslerilnıPk -

lt·dir . 

Mısır Piyanğosu 
Tarım durumu Ku~ ~Pıaıı 

Kum ıları 
Bt-ılgraıl - Bu ~ıl Luğ- Celıik 

•a•••..., 

K. s. 
50 
48 50 
45 

45 44 

2 1~5 

l 75 

8 50 
l l 12 

7 ,50-8 
r- f>O - 6-J5 !),. -:>' ..... 

7 ,50 8,flO 

4 öO 
7 ,flü-8 

4 '>, -D 

7 

Kulıire - Yüzde tlC 

clay rt•koltPsirıin 011 lwş • 
Acı <;e"tnlt-~ ıç.ı 

hiu v:ığoıı oltıcağı tahmin 

t•llilnıı·klf-dir. 

40-42 
24 • Salın n Ayvalık 

Birlt>~ik Anıtırika lıfı
il alı Vt' 

faiz vt~ ikramiyeli ~lısır 

krrdi Fonsi~· t~ talıviUeri
uin tlünkli çtı~ilişiude : ~h~actır 

k•lnıP.tlerih~ ArJ'arıtin huğ· ~ 
Çay 

tla\'larınm lıast~lık \ iiziin 

97 5 

16 

260 300 

. 15 ı~. 
1886 Yılı talıvill~rindtın 

191,697 mınıaru so,ooo ı 

fra uk, )903 yılı lalı villeri n i 
den 699.059 numara so,ooo 

• • Keıme Şe~ er 

1 
Frak )91 ı \'ılı talıvilltırin-. 

' • 1 
elen 179,566 11u rnara so,ooo: 
Fr·auk k~zanıuışlaı·dır. 

Alman Sineması 

Yahudilerin alakaları I 
büsbütün kesiliyor j 

llerliı:ı~e~~~:;erı lıaher-1 
lt•re gül't~ Nazi lıiiktlrut'li 

Almaıı siru~malarım ya· 
luulileri n ~li nılt!ll aJ ıuaga 
kar:ır vc•rnıiştir. 

d~ıı a'I. olması ve nıulıle
mel halyct - lJa lwş savaşı 
\' tıziiııdı·n halvanm cok . - . 
buğday saluı alması fiyat-
ları ~ ii~S•·dtmiştir. 

~h ır· rtı kollPsi de otuz 
beş hin vağon kadar ola -
ca~ıır. ··Orta Avrupadaki 
ku\'aklık yiızürult>ıı Yu· 
goslavya nıısırl:ırı da kiy
m~l iıı i a rllırıuışL11· . 

Güzel kokular için 
Lo ııcl ra 'd .ı hi r « giizt•I 

kokular cr.ınİ)"Plİ» kıırul

nıuşı u~lu r . 
C•~miyelin ilk işi Loııd~ 

ra'nın gP.tıP.l hahçPlr.riruh~ 
. imcli.\·e katlilr si!wuıa 

J cicek h• ri c.•oiiahma k vr. . ~ . ~ 
şirkt~llerinin lıaşlıcaları c•kil~cr.k cice~leri dtı, ela-

• • 

Sandık.ıa 

Toz sekP.r cu vah • • 
Kala,· . 
Ralıar 

Arpa A ııaılol 

,, verli . 
P~rin~ 
Çavdar 
Buğchı y A ıı:ulol 

27 L.55 K 
225 

7b 

a 375 
3 125 

15 
3 
5 

Li ıuon loıu 

YPnıeklik ze~lin Y. 

3 50 

78 
32 

25 
23 

Sabuıı Ririrıci 

)) 

.\lısır darı 

Ciıı dan 

K :ı n1 hii 1ıt·r 

l nct~ Kep~k 
Kal111 

l ncir 

» 

:ı 50 
50 

95-~0 

J 50 
l 50 

.''ah udi sermayesilt• ku - lıa c.·o~, !!İİz•·I kokulardan, 
~, Vula(Cukurova. 

rulmuştıı. Artistlerden vt~ SP.cmek iciıı Lorulra ura- • 
1 

LOıian 11 

3 

1 • • :\ mulo 
l'P.jişürlerılen hiiyfık hir yına haş\'urmak olmuşlur: '' · 

3 

kısım yalmdi idi Nazi Ct•miy~l başkanı tliye- Yapağı b~~·aı 
lıiil(ımtılİ y:ılrnılileriu ~i- l1 viıııle <(bİİ) li~ ş~lıirdeki ,, Siyah 

44 
44 

'
\ı·~ kt>'· .. l,·ırı •. ,,,<~ .. ·tk g•"ı'l ..... I Tiftik rwurn ile alakl.ilarını kr.s- •.., ".. ., 

1 kol 11 ela vasırıı 1ı~rk4•SP. SudP- yağ lfrfa 
60 
65 -70 

uıek istiyor. 

.\lıaıa11\'atlaki yalwcli 
uıal t'lıutıkle orlatlaıı kal - Zrvtiıı cl:Htt'Sİ 

rc·jisör ve aı·tisllt~rdeıı hir 

kıs1111 başka menılekt•tltıre 
gitmişlerdi. '"" imdi lJir 

kısmı ılalıa .-\ lnıaıı)'rt tlan 

ayrılmağa lıaıırla11J)Orlar. 

... 
ti ıra l ı i 1 i r i '/. » '1 t' ı a a P k 1Pc1 i r. 
----·-----

Nöbetçi Eczane 
Bu Akşam 

H.\LK Eczanesidir. 

T. C. Kültür Bakanlığı ~!ersin Akşam 

Tecim Oku~u - Ticaret Mektebi Oirektörlüğun~en: 
Okulumuz 2n- B- 935 tarihinden itibaren talebe 

~·azısıua başladığı ilgililere bildirilir. 1-5 

Filiıreden geçme 
zcyıın yağı 4:0 

- --~·-----·--

Borsa T elğraflan 
......... ..... -- o...__, 

Paralar 

TiirK al1unu 929 

istedin t>22 50 

Dolar 

Fran~ 

Liret 

79--75 

12-06 

9 --77- 66 

, KIZIL.AY
Hasta bakıcı Hemşireler 

1 
1 

Okulası Direktörlügünden: 
Genç kızlarımıza çok onurlu ve önemli bir istikbal hazırlıyan 

okulamıza yeni talebe yazılma ve alınma muamelesine başlanmıştır. 
KABUL ŞARTLAR! : 

1 - Türk tabaası olmak 
2-Sıhhab yerinde olmak hiç bir hastahğı bulunmamak 

( Muayene okulada yapılar ) 
3-Yafı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak 
4 - iffet ehJi ve ahlak sahibi olmak , 
5 En az orta tahsili bitirmiş olmak vey ahud o derecede 

tahsil ettiğini vesikalarla göstermek . 
6 - Evli bulunmamak, evvelce evlenmiş ve ayrılmış veya 

zevci ölmüş ise çocuğu bulunmamak . 
7-0kulayı veya mesleği terki, beş sene mecburi hizmeti 

ifa etmediği veyahud bu hizmet esnasında izdivacı ı 
okula dan veya meslekden ihracı halinde tahsil masra : 
fını ödeyeceğioe ve mecburi hizmeti ifadan sonra 
evlenmediği ve meslekde kaldığı müddetçe Hemşireler 
yurduna bağlı kalacağına dair Noterden musaddak 
bir kefaletname vermek . 

8-Tahsil müddeti 3 senedir ve Birinci teşrin başlanğıcında başlar 
9-Talebelerin iaşeleri, giyimleri ve yatıları Kızılay Cemiyeti tara

fından temin edildiği gibi kendilerine her ay münasip bir harçlık 
da verilir . 

10-0kulayı bitiren ve hemşire çıkan Bayanlar Kızılay Ceıniyeli 

tarafından kcrulan Hasla bakıcı Hemşireler Yurdu himayesine 
girer. Hastalananlara v~ çalışamıyanlara bu Yurd bakar. ı 

11- isteklilerin 15 Eylul 1935 günlemecine kadar bizzat veya yazı 

ile Aksarayda Haseki caddesinde Okula Direktörlli~üne müra· 
caalları - 7·21 • -· 

B l T 
Mersin Şarbaylığı.ndaıı : 
Şehriıı doğusu rnla \'4' Ta hak h:ı fi•• yört•sinıle hu 1 U

ua n halaklığıo kurutulıu:ısı açık eksiltmeye konul .. 
muştur . 

Bu ~urulıuauıu kt~şif d .. µ.•d 1367 lira 45 kuruş 
tur. lstekliltıriu ~ iizdt~ 7 hıu;uk uisbeliıult~ siir·Psiı 
l u ı a k i 1 e ii s le r m P. g ii ıı ii ola 11 2 3 8 - g 3 5 C u u ı a g ii i ı ü 
saat 11 Je Belediy•! dairt•siıule loplauacak ~onıısyoırn 
h~~ urmaları vt~ şar·tııanH•)' İ parasız olarak Fc•ıı dai ~ 
re~irulen alabilPcekltıri lı ı lit olunur. g \ 3-17 - 2 l 

·mwmumm 
YEDİKULE GAZHANESİ 

(ISTANBUC.) 

Vapurları kalafatlamak için yumuşak 

Z i ~ T 
Ve tuğla boya ve yay~ kaldı rı ınları için sert 

Z 1 F' T 
Stoklarımız daima vardır . 

Tarstıs Amerıcaı1 Colleg·e 
Amerikan Erkek lise•i 

T e~risat 1 Birinci Teşrin~e Başlar 
Tam ılevrtıli lisP. olılnğo Kiilliir Bakanlığınca la~ 

elik edilmiştir . 
Türkçtı, f ııgilizce, Fı·aıısızca oku ıHı r. Tica rPL drı·ı.\ 

ltıı·i vardır . 
Leyli iicrel 220 lira, Ndaari iit~rPl 40 liradır . 
Fazla nıalunrnl içiu Dirtıkli>rliiğ~ miiratmal • 

16·18-21·9·11·1 3-lb 
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Mersin Asliye Ma~kemesi Başkitipliğin~en : 
No: 57 ı 

No. 
Ka)·t 

12/13 

Tarihi 
~layıs 

321 

~insi 

bahc•~ • 
ev 

~· i k l<tr"l 

6433 
mt·trP. 

7100 

lira 

Ma ha ilesi 

halle•~ ~ovuk . 
~u polis 
K. civ. 

lhıthu.lu : Şarkan Aziz, ~adH'n '\' usuf , şinrnlNl 
,oı, ceuubeu Aziz balıcesi . . . 

Yukarıda cins ve evsafı ,. ,~ huılmln yazıla \'P. filii 
Ct~brail oğlu lsmaile ait s • kşi liıııou, 76 yPrli, sı yafa 
portakalı, 40 turunç, 20 yeui cli~11ya, t5 nar, 15 asmah 
lo asmasız dut ağ;"ıcı, bir rnurı, Jo irıcir, ı\ ka)· sı, 19 

zt•rtlali, 40 mandalina, bir ŞPkP.r' pan•, lo tılma, 4 P.rik 
bir şeftali. bir çinar, a~acııu ve bir tlolahlı ku~ıı v•~ 
hir iizeri açik tahtadan yapılmış lı:ırnyı ilttiv:ı ~d.-n 
6433 metre uınrahhauulaki hahc•' ,· .. ri ilt~ hu hahc•·tle . . . 
inşa ~tlilmiş birinci kal botlnınılu 4 otla hir salon 
ve bir gayri munlazaru hamamlık, ikirıci kat sofaları 

beton, beş otla bir salon vP naltmaam bir muthah, 
iiçiincii kat sofal:ır1 taht:ı beş oda bir salonlu çntısı 

kirenaiıli karğir evin ve •~vin s:ığ tarafında iiç du· 

varı laş, bir sıvarı ile Ü'teri çinko ile Hrtiilli samanlık 
VP.rese arasuula taksimi kahilolamatlığırulan izalP.i ~u -
yn kanununa levfiknn hilıuiizaytıtl~ salılarak h~tlrliuin 

verese urasmda laksirui hakkuıda mahkt•uuıct! vr.rilP-11 
11-l2·934 tarihli karar iizflrine gerPk btıhçe ve ge
rekse ev açık artırmaya konmuş olup şartuame ta
rihli ulan 19-8-935 tarihinden itihar•~ıı mah~,tıme ka -
leminde herkesin görebilecPği giLi 2 L· ı0-9;15 tarihi-
ne miisadif Pazartesi giinü saat 11 de acık arLu·nıa 

~ . 
ile ve ptışin para ile satılacnğmdan artırma , bedeli 
muhammen kiyrueliniıı yiizclt~ yf•tmiş br.şirai bulma
dığı taktirde son artıranrn Leahhiidii haki ~al nıa k şa r
\ile 5--11-935 tarihirw miisadif Sah giiııii clai
remizde yapılacak olan a rtırruada gayri nıeıı k u 1 Pra 

çok arltrana ihale edilectığindPn Laliplr.rin nauhamnıt•ıı 
kiymelin yüztl~ 7,5 nishetinch~ P"Y akçası veya 
milli bir bankaıırn teminat nH'kluhuuu hauıil lmltın 
maları lazınullr. 200.ı No.lu icra ve iflas kanun 126 

mcı maddesinde ipotekli alacakhlarla dıj(.-.r alakatlar
ıarm ve irtifak hakkı ve hususil·~ fai·l v~ naasarife 
dair iddiası olanların ilAn larihincforı itibart~n 20 ~iin 

içinde evra~ı miishilelerile bilclirmeleri 3ksi lakclirde 
tapu sicilirule sahil olmadıkça satış hecldi paylaşma

smdan mal11·um kalacakları cilwtle alakadararıın ishu • 
madde fıkrasına göre hareket elmelPri v~ tla lıa fazla 
malfımal almak istiyenlerin dP. .\tersin mahkf•mP. baş 
kilaheline muracaat evlem~leri ilan olunur . .. 

-·-gf;~· IJ: EICIMIG•EEI• 
. . . " M 
ITIMADI Milli 1 

Türk Siğorta Anonim Sirkeli tiG 
Şirketin Bankası : Sihner Bankdır le 

Yanfin ve Nakliyat sifortalarınızı § 
İtimadı milli şirketine yaptırınız. • 

Mersin ve Havali Acenteliği • 

Ômer Vasfi le 
Giimriik caddesi No~ ıs • 

38-60 • • 

riilml. MElllEIIllll•IB 

Mersin Gümrük Civann~aöu 

1 H~r ne\'İ Eczayi 
lıhbıyP,-YP.rli ve Av
rupa ruiistahzPralı bu· 
lunur .. 

••o•·:·••••••••• • • . ·:· 
: Yeni Mersin Basımevi : 
• •!• 
• mücellit hanesi • 
• v k' . 1 • • r~s muş, parça an- •:• 

: nu~, fı~rsutlt~ kitapla- : 

•
• rmızı isP- varamaz de-~ 

" . •"""• 
•:• y~ atma)·mız. hirgiin • 
: sizt~ lazına olur. Kitap-% 
• • 
: laruuzı, clefterleriu~:ıi, ~ 

.. 11' 1 . •. • • uauce ıl ıa11P.11ııze gon-•!• 
• 1 . . • 
• t erını1.. • 
• il . k' • • Pr nP.vı ıtap ve • 
: defterler şık, zarif me• 

• tin v, k ullauı5'h ola- : • • • + rak citlenir. • 

• • • • • ••••••••••••• 
YENİ MERSİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiye tlariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Allı aylık 600 looo 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık l oo yoktur 

Günü geçmiş sayılar 20 K. 

~------------------
YurttaŞ! 
Ülkeni korumak isti

yorsan Hava kurumu 
na üye ol. 

HAliS EOiRNE ve KAŞlR PEYNiRlERi 

Kışlık peynirleriuiz için hiç düşünıneyiniz 
Fennin son terakkiyatı ii ;: erine yaMlı, temiz peynirler hazırlanrnışlır 

mersin Souk llava Deposuna 
müracaat ediniz • 

17 Kilo safi ha.zırlanmış ve tuzlanmış, halis 

Edirne peyuiri tanekesi ile beraber 4.5 liradır • 
Alındıktan sonra muhafazasıda Souk Hava 

deposunda temin edilir • 
Evlerinizde uğraşmayınız ve y or~unluk çekmeyiniz • 

Kaşar Peynirleri 
Yağlı Balkan peynırleri ayarında Ş maraklı ka· 

şar peynirlerimiz piyasaya çıkarılmışdır . 

Balya ile almak isteyenler depomuza mürucaat 

etmelidirler • 
Her halde çok fayda göreceklerdir . 

Mersin - Souk h~va deposu sahibi Selim Şemsi 

47-50 

ESANS-L.OSYON 
KOL.ONYA 

Sıcak Trrıamuz glirıl~ri11izi giiz~ · l kokular ara . 111· 

d · ı bir ilk bahar gihi ~· aşatm:ık içirı Frarı~a vt~ is· 
viçrP.d~n gt•tirdiğiıu «ESANLAH» tla11 ~· apılan KO
LO~YA V•~ LO~\'ONL\Bll \N alarak ~ulla111n11 .• 

Gençlik Kolonyaları 
Bütün Ko1onyalardan üstündür . 

i)t•ıwnwlt·r hu111111 dogruluğurıu gia~t·~rir . 

Mağazanıızda her nevi ESANS 
LOSYON KOLON Y' .b 

Bulunduğu gibi şık ve temiz geyme k isteyenler içiP 

.Gömlek - Çorap - Fanila ve sair tuhafiye eşyasıda vardır. 
Mallarımız temiz sağlam ve ucuzdur . 

Sivri sineklerden ko t.nmak sağlık ödevidir. Bunları öldfümek için açıklall 
~ 

Kilosu100 kuruşa alacağınız FİLİ'l1 
İLE OLUR. 

ADRES : Gümrük çivannda içel Tecimevi 
ve gençlik kolonyası sahibi 

A· HAMDİ 
'·4. -~ .. ' ' 

Yeni Mersin Basıınevi - Mersin 


