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italya asker sevkiyatına devam ediyor 
istanbula Türkiye Yüzme 

Birinciliklerine giden 
-- ·-----.---·-···- ...... 

Denizcileriıniz geldiler ve idn1ancıların11z 
tarafından karşllandılar 

-- ----:---..-. - --·-~------·-

Şelirimize dönen denızci gençlerimiz 

17-18 Ağustosta İstnnbulda 
yapılan Türkiye yüzme birinci 
Jikleri müsabnkasına iştirak 
eden şehrimiz İdman yurdu 
denizciler kolunun İstanbulda 
hu musnbaknlara iştirak ettiği 
genel mmmbnkada beşincilik 

kazandıklarını ve birinci defa 
iştirnk ettikleri halde göster
dikleri muvaffakiyetli yüzme
ler dolayisiyle takdirle karşı

landıklarını evvelce yazmıştık. 
Güsterilen muvaffakiyet fe 

derasyoncadn ıyı görülmüş 

ve yüzücülerimizin teknik bir 
sahada çalışabilnıeleri için Mer 
sine antrenörün gcnderilmesi 

de federasyonca kararlaştırıl -
mıştır. Antrenörün bir aya 
kadnr şehrimize gelmesi umul
maktadır, 

lstanbula giden denizcileri
miz evvelki gün İstanbul treni 
le ve Konya yolu ile şehrimi1,e 
gelmiş ve istasyonda bütün 
idınanc1lar ve bir çok spor 
sevenler ile idman yurdu baş
kanı IJukkı Cemal ve kaptan 
Muharrem Hilmi tarafından 

karşı )anmışlardır. 

İdmancılarımızYeknasak elbise 
ve şapkatar giyen şen yüzlü 
arkadaşlarına çok sam1mı 

tezahuratta bulunmuşlardır. 

Yurtsever Naınrlın 
l{öy l iileri 

• ve cıvar 

Türk havli kurumuna 4 bin lira vermeyi yüken 
diler Bugün de güJek kamununda toplan ılacak 

'l'o.rsus Tilrk hava kurumu idare ' 
heyetinden bir kısmı başkan 
Kemal Songur ile birlikte ge
<,;en Cuma günü Namrun köyü 
ne gitmişlerdir. 

Etraf köylülerinde iştirakile 
burada büyük bir toplantı yn
pıhnıştır. Toplantıda Başkan 

l<eınal Songur çok gilzel bir 
hitabede bulunmuş ve baş ba
knnımız ismet İnönilnUn Türk 
hava kurumu kurultayındaki 
hitabelerinden \'e hava tehlike 
Sinden uzun uzadıya bahsetmiş 
l'nemleket müdafaasında uçağın 
luzum ve ehemmiyetini köylü
lerimize anlatmışt1r. 

Bunun üzerine görüşmeler 
Yapılmış ve yurdunu her şey
den fazla seven köylülerimiz 
aŞağıdn mi kdarım yazdığım 
ödevlerde bulunmak 8Uretiyle 
\?atan sevgilerini bir daha 
göstermişlerdir. 

Heyet önümüzdeki Cuma 
da «bugün» gülek karnununa 
gidecek ve ora köylülerilede 
görüşmeler yııpıtacaktır. 

Lira 

200 Nnmrun kale köyü 
150 Sebil 
100 Fakılar 

50 Körilsten bagça dağı 
100 Darı pınarı 
50 Yalamık 

150 Sarı kavak, sahrinç 
koyağı 

100 Körmen1ik 
300 Manaz 
100 Topaklı 

150 Şarn)ar 

100 Kıristnn 

150 
150 
100 
100 
150 

Değirmen dere 
Çapar 
Durak ve boyrü 
Pir Ömer 
Kaklık taş 

eğri 

1 

Londrada imperatorluk kon
feransı toplandı 

Makdonald, bugünkü- d urumun ciddiyetini 
anlattı ve vahiın olduğunu söyledi 

Loııdra 21 A.A - İmpera
torlıık konferansı hııgiln kiiçiik 
ınikyastn bir toplantı ynpnıış 

ve dış bakanı ile Eden durum 
hakkında malumat vermişlt~rdir 

Makdonald bugünkü durn
mıııı ~~ok c·irl<li hatta 1914 yılın 
dan heri kar~ılasılan durumla-. . 
rın en vahi mi olduğunu söyle
miştir. 

İngiliz dı~ hakanı ile parti 
liuerleı·i arnsıııth diiıı vu hu 
sııbalı toplantılar yapılıııası ar
smlusnl buhran sırasında tat
lıik edilecek biricik ınetud 
olarak kalıul edilrnektedil'. 

Yine Londradan bildirildi
ğine göre İngiliz hükumetinin 

l 
1 

Arabistan haberleri: 

şimdiki siyasası diplomatık yol 
ile yapıları görüşmelere büyük 
bir önem vermektedir. Bunun
la beraber Pal'is konuşmaları

ııııı muvaffakiyetsizlikle sonuç 
landırılmasından beri İngiltere 
İtalya ile hiç bir diplomatik 
gö.·i.işme yapmn)'a tP.şebbüs et
ınr.miştir. 

Biitüıı Fransız gazetelerinin 
dikkatleri İngiliz kabinesinin 
varıııki loplaııl ısındadır. iurnnl 
gazetesi 1 labt~!?istana ztH·aı- ver 
diği lıalıaııesile silah ihracatı 

üzerine konulan yasağın kaldı
rılacağını b'.lzı İngiliz çevenle
riııin iddia ettiklerini yaznı:ık 
tadır. 

Emir Suudun ziyareti müna· 
sebetile yapllan tezahurat 
----------~----------

Emirin Filistinde karşı l anınası , S uriye vatani 
heyeti Filistine kabul edilıned i , Eınir Ummnn 
da üç gün kaldı , Filistin, Suriye ve Lübnan 
hububatı almıyor, I rakta genel af için ka nun 

Antakya<ta çıkan yeni gün arkadaşımızdan alınmıştır. 

Kudus - Hicaz voliahdi İ olmuştur. Avrupadan dönerek 
Eıııir Suut buraya gelmiş, bin- 1 memleketine giderken uğradı-
Jerce kişi ve hükumet erkfinı ğı bu yerlerde,on binlerce halk 
tarafından hararetle karşılan- Emirin istikbaline çıkmış . ay-
mıştır Bu esnada havada bir rıca İngiliz bükOmetide bu 
çok uçaklar nümayiş yaparak ziyaretlere önem verdiğinden 
karşıJamaya iştirak etmekte idi. büyük tezahurat yapılmış, arap 
Emire hariciye mümessili Fuat birliği sözleri karşılıklı olarak 
Hamza refakat etmPktedir . Emirle heyetler arasında tek· 
Emir arap ınemleketlerind~n rar edilmiştir. Bilhassa Suriye 
gelen heyetleri kabul etmiştir. gazeteleri bu tezahurat haber-
Milşariileyh burada iki gün !erini büyük harflerle yazup, 
kalarak Amana gidecektir. ayrıca baş makalelerle Emiri 

Emirin Suriyeyi ziyaretten selamlayarak büyük arap birli 
vaz geçtiği anlaşılrnaktad1r. ği emellerini açıklamışlardır . 

Şam - Kudustan gelen bir Gelen haberler İbnissuudun 
haber, Hicaz veliahdını selam- mukabil olarak Aman vefüıhdı 
lamak üzere Filistine giden Emir Telah Hicazı ziyarete 
Hicaz veliahdı Emir Suudun davet ettiğini bildirmektedir. 
Filistin ve şarkiJerdeni ziyareti § Umman Hicaz veliahdi 
buralarda ve Suriye vatanı ı Emir Suud buraya gelmiş, hu
araplari arasında bilytik teza- dutta veliaht Emir Telal tara
hurata v~le veren bir hadise j fından askeri merasimle kar-

150 Relen köy I şılanmıştır. Emir Suud burada 

100 Çakırlı Emir Abdullahın konuğu olarak 
lOO Kara diken • ı üç g~n kdalacak, buradan mem-
100 Do.şcıh 1 leketıne önerek, uzun zaman-
75 Parmak kurdu dan beri devam eden gezisine 
50 Sarı Veli çırış tepe son verecektir. 

100 Hüseyin köyü § Filistin hükOnıetinin Su-
75 Tepe köy riye vo Lübnan lıububatının 

tOO Ulaş «mahsulat arzıye girmesine mani olduğu malum 
verecekler müstesna» dur. Dün gelen Şam gazeteleri 

400 Kadıncık ormanında şimdide şarkılerden Amirliği-
çalışan tahtacılar nin Suriye ve lilbnan hububatı 

İş banka~• ormanında çalışanla- nı almamağa karar verdiğini 
rın taahhütlerinide ayrıca bildireceğiz haber vermektedirler. 

! Teminat olarak veri 
len hisse senetleri 

Ankara - Finans Bakan
lığı aJakalıJara bir tamim gön
dererek, teminat şeklinde ka
bul edilecek hisse senedi veya 
tahvillerin kabulü esnasındaki 
kıymeti için tatbik edilecek 
fiyatn esas teşkil edemiyeceği
ni bildirmiş, ve şirketlere ait 
hisse sem~tlerinin bir kısmının 
haıniliııe , bir kısmmında nama 
muhaner olması dolayisile, 
i lı!ride hel' hangi bir yaıılı~lığa 
nı:ılıal vermemek üzere, temi
nat olarak kabul etli lecek es. 
hanı ve tnhvi !atın mutlaka ha
mili ıw ımıharrnr olmasma dik
kut ı•ılilınesi lii.zıın geldiği ilüve 
edilmiştir. 

1 Çankırıda deprenti 
oldu 

Çankırı 21A.A - Bu sabah 
Çankırıda dört otuzda bir dep
renme olmuştur zarar yoktur. 

ingiltere kabinesı 
toplandı 

Londra 21 A.A - ingiltere 
lrnbinası yarın toplanacaktır. 

Bu toplantıda verilecek karar
larm son derece ilnemli olaca
ğına ihtimal verilmektedir. 

italya asker sevki 
yatın~ devamediyor 

Roma 21 A.A - Romadan 
bildirildiğine göre ltalyanm 
uluslar sosyetesi konseyinin 
Eyhll toplantısında bulunacağı 
kesin olarak sanılmaktadır. 

İtalyanın sevkiyatı devam 

etmektedir. Yeniden beş siyah 
gömlekli fırkasının yakında 

doğu Afri kasına gideceği söy
lenmektedir. Habeşistanda or
du hizmetine girmek isteyenle 
rin çoğalması dolayisiyle yeni 
bir yurd açılmış ve hükOmet 
sermayenin memleketten çık

masının önüne geçmek için 
piyasadan yabancı paralar alım 
satımını kontroJa karar vermiş 
' 
tir. 

Lavalin görüşmeleri 
Paris 21 A.A - Laval bu 

gün İtRlyaıı ve Habeş hakem
lerile görilşmilştur. 

Bu yıl, müşte.risizlik yilziln 
den zaten pai·a etmiyen mah u 
lumuzun bu kararlar karşısın
da bir az daha değersizlenece
ği muhakkaktır. 

Bağdad- Kral gazinin, ye· 
ni saylnvlar meclisini açarken 
v('rdiği söylevde vadetmiş ol
duğu üzere, son ayaklanmalara 
karışan suçluların toptan affı 

için bir kanun hazırlanmakta

dır. Bu kanun meclisten geç.e
rek derhal tenfiz olunacaktır· 
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The Daily mail <•Londra» dan 

Bu giin llirulislan fe
d~ral hiiktimetini islikbal
Je tesis edecek olan ve 
india bill nam l~şkilatı e· 
sa~iye kanunu k ralm l~s . 

vihini iktisabediyor ve bu 
feci karar kanuni yet kes
ltediyor. tabiidir ki bu 
kanun derhal mevkii mer 
iyete vazolu nacak değil
dir. Buraya kadar daha 

bir çok formalitelerin ye-
rine getirilmiş olması 

icabediyor Hu kanun po
litikacıların Hritauya nwrı 
faallerini göz i>niinde lııl . 

mayan faaliyetlerinin malı 
sulüdür. 

Bu kanun, Hindista11 
metropolun vedası demek 
lir, lrlanda da, ~lısırda ve 
CeyJonda, hazin nelice
lerile görmüş olduğumuz 
Rritanya miistemlikeleri
nin birer birer elden cı-
karılnaası sislemiırn de~ana 
edildiğini müşahede {~di

yoruz. Asırlarca sadıkaııe 

hizmet ve gayret mahsu
lü olan ve Clive, llaliugs 
La Wrence gibi devlet hiz
metkarlarım n viicude ge
tirmiş oldukları muazzam 

P.Seri parçalamış oluyoruz 
şimdiye kadar bu derece 
siyasi bir körlüğe tesa .. 
diif olunmanuştı. Bu mem 
lekel 'emniyeti ve iktisadi 
refahı bakuumdan deniz 
aşırı miisrerulikelerine 
hağlulır. Miisleıulikesiz 

i tik balde ancak sefalet 
ve inhidam bekleyebilir, 
fakat miistemlikeleri elin
de bulnndukça, istikbal 

onun demektir. Metropo

lun imperatorluk müsteın
Jikelerile olan ticJret nıii

nasebaıınuı inkişaf sürati 
sair ecnebi memltıkeller .. 
le olan ticaret inkişaf siir
atine nisbetle iki mislidir. 
Hiudistan ko11gre fırkası .. 
mn mevkii iktidara gel
diği vakit bu kanunla bu 
t:\rzda hareket i mkanmı 
hulmnş oı~c~kıır. llırnlis

tanrn Jugillere il~ olan 
ıicarP-t ruiinasehau daha . 
fazla tahdidata manız ka-
lacak ve lm j~.,, f ngiliz 

aılalarrnda ~r.ııış bir mik
)·asta iktisadi imkan5\ızlak 

cluğuracaktır. 
h i> l)'a ve .lapon,·a bu

rıa miimasil hadisatı ol .. 
du~u gihi kabul ~tnu~k· 
le gtıcikmişlt~ rclir. onlar 
bayrağın ardında ticlire
l İ 11 Y Ü r ii d ti ğ Ü u ii hak i k a l 
olarak k:.ı imi etmişlerdir. 
ve ticareti11 nrnrsır· dün
yada arıcak bayrağm hi
mayesi altında miimkiin 
old ugu rıu da ıwk iyi bil
ıw·k Led ir, BiuaenalP-ylı hu 
ıki memleket sinirsiz \'e 
k ndrtllsiz ellerimizle l>ile 
s.ıhip olduğumuz impera-
torluk miistemlikelerimizi 
rlcfon çıkarrırnkta olduğu· 
muz bir za rn<ı uda metre
polleri dışmda iktisadi in-
kişaflarını miinıkiin kıla
bilecek miislemlikeler 
kurma yoluna sapuuslar-
dır. • 

Bu karnın imperator
luğu yıkıcı lıususiyelile 
bir taraftan hüyiik Britan 
ya halkına diğer tarartan 
da llındisı:rn halklarına 
ihanet etmiş olu vor. Bu .. 
Hindistan teşkılatı esasive 
kanunu Hindistanı mer"'
hametsiıce kongı·~ polili
kacı~a rmm niza msızhğına 
ve ıdare~izliğirıe tevdi 
ı~ tmiş olu yor. ~.\syaıun hic 
bir larafıncla parlaruanler. 
hiiktl mel şekli şimdi v~ 
kadar· kök ~almıştır. İıu 
tarı hiikt'unel ve idare 
A syanm clehasıua ya tıan~ 
cı bir keyfiyellir. Binaen . 
a iP. ~· h bu i ndia Bill'i im
kansız şerait içinde bfiy-
le bir idare sistemini 
kurmak teşebbiisiiude bu
lunmasile Hint hayalınm 
hPr şarı ve tecellisini 
miişkiilleştirecek ve tarih 
ııazarmda da milli vazife
nin m~şum bir feragati 
ve reddi:numnnesi olarak 
kalacaktır. 

TOPRAKLARIMIZA ATEŞ 
VE ZEHİR SAÇACAK UÇAK
LARI KISKIVRAK BAÖLJY A
BiLMEK İÇİN EN AZ 500 
UÇAOIMIZ OLMALIDIR. 

İllerimizde : 

lfova lt-lalikesiue karşı 
lzmir ve Hinterlandımn 

ruiişt~r~k bir hald~ çalış
masırıı lemin için lzmirde 
bir kongre yapılması ka
ra rla~tı rıl mıştı r. 

Teslim Alman Paraşütlar 
Hava kurumu tarafın

dan sivil tayyarecilik için 
Rns~1 aya ısruarlanan pa
raşiitlerlt~ paraşiil kulesi 
ve sair malzem~ lstan
hulda teslim almmış ~e 

Aukara gtınel nwrkezine 
g ')n~ leril raa iştir. 

İstan~ul öğretmenlerin~an 
Bir kafile İzmirde 

Yargutay An~araya taşımyor 
Şimdiye kadar Eski

şehirdP. çalışmakla olan 
ya rgula ym Y eui~elıirde 
clt> vlel mahallesinlle y~
pılan kurağa taşınıuası 

işi hu giin yarin hitmek 
üzredir. 

Yargulaym Eskişehirde 
yalnız uöb~tçi hakyerleri 
kalmıştır onlar da en son 
25 ağustosla Ankaraya 
gelmiş bulu 11aca klardır. 

Humerotaj Kontrolu Ay 
Sonunda bitiyor 

Haber aldığımıza göre 
Yozgat, NiğclP. lç~I Adana 
lıaric olmak iizr~ vurdun . "' 

her tarafında 11urnerotaj 
işleri ilce \'P kamunlara 

• 
lstanbul ö~relnıenlerin.. varıncaya kadar bütün 

den kadm e~kek 60 öğ . kontrol edilmiş ve bu kont 
retmen incelenu-derde. hu . rol esnasıuda yönetim 
lunmak üzre izmire git- 1 başl\aularına sayım işi 
mişler ve izmir Hğr~tmen hakkrnda şcıhsPn izahlar 
leri Larafındandan kaı·ş!- verilm_iştir. 
la nmışla rdır. lsmı sayılan dört ilde 

Havuzlar~aki Tamirhaneler 
Ankara, - Havuzlar 

direklör·lliğiine ait tamir. 
hanelerin yeni deniz in
şaatrna yarıyacak surette 
faydalı hale getirilmesi 
icin liizumu olan demir 
• 
saç ve çelik gibi madde-

lerin muafiyet yektlnu 25 
bin lirayı geçmemek ve 
935 mali yılına mahsup 
olmak lizre gümriik res 
minden muar tutulmasına 
bakanlar heyetirıce karar 
verilmiştir. 

Ankara -Zonguldak Telefonu 
Şehrimizin aralarrnı 

telefonla birbirine bağla
mak için hazırlanın pro. 
grama göre ilerleıuekle

dir yapılmakta olan An

kara dan Zonguldak te
lefon hattmm Ankaradau 
Kızılcalıamanw kadar o-
lan kısmı bilmiştir, Bu 
halla deraeçl~r yapıldık lan 
sonra telefon halka acıla -• 
cakıır, Kızılcahamam Zon 
guldak hattı da kış mev
simine kadar yapılmış o 
lacaklır 

' 
Özel yönetgeler büt-

çeleri onaylandi 
Kanuna göre iç bakan

lığında kuralan özel yö
nelgeler inceleme kurulu 

de bu ay ~onuna kadar 
koulrol ~apılacdklır.~Konl 

rollar scuncu halkın ve 

yönetim örgiitlerinin LHı 

işe istenen ilgiyi göster
diğini 111eydana. çıkarmıştır 

f~tanl>ul şehrinin sayım 
işlerini diizelt nıek üzre 
kurulan özd s~yım biiro . 
su yarın resmen faaliyete 
g~çecektir. Gaz~le ve si
nemalarla propaganda işi 

1 Eylülden başlamak iiz
re ledl>ir almmıştır. 

Sayuuda s:.ıplauacak 

nüfus o gün her yerde ve 
şahsHn hazır bulunan rıii-

fusıur. Nüfus mukime 
ayınJ edilmiyecektir. 

Saymı işleri hakkında 

görüş ve diişüncdf rini 
bildirmek üzre daıuşman 
s•fatilt~ angaje edalerı ls

viçre istatistik genel direk
törü Bı·usva) ler 20 ey
lüldtı memlrketiuıize gt' .. 
lerek ve : O ilk t~srine • 
kadar kalacaktır. «A .A» 

16 iliıı hiitcesi iiz~riıult>-. 
ki çalışmasını bitirmiş v~ 

bu biitceler hakanlar 
• 

kurulu rıc~ da oua y la nııuş. 
tır. Hu iller şunlardır : 

Afyorı, Amasya, A ntal
) a, Bil~cik, Burdur, Cau
~ırı, İçd İstanbul, ~la
lalya, ~lardin, Muğla 

Samsun Seyhan 

Hazar Türklerden kalan 
Amtlar Ye lzerler 

Pravdadan 
K iiltiir tarihi akademi

si, Don nehri kıyısındaki 
l..,imliyanski kc)yiinde ar 
keolojik kazımlar ~· apmak
tacJır. Ru yerde )' ~dinci 

asırada hazar Tiirklf.rinin 
baş ş~hri ol\ln Sarıgöl 

bulnrıuyordu. Bu kazım 
esrıasancla yüzden fazla 
m~·ıarıla açılmıştır. Bun
la ruı hi r kıs mı Xl XII 
ıncı asırlara aillir. Bu 
nwıa rhı r ·cl:ı cok lhıemli • 
Türk est·rleri cıkmaktadır 

• 
Bunlar a rası111la dtlğer

li zirwt .-ş~· aları, kılrnç 

harıcer, ~\hın ''sva ve a-. . ., 
varıı huluıııuaktadır. 

Kızıl)ar ~dıri civarın-

da da kazımlar dtn·:un 
t~lmekte ve burada eski 
hazar şdırirıiu amıları a
raştırılmaktadır. Bu işlere 

akademiden başka Azak 
ve Kar,adeniz müzeler 
m iid li rl ii ğiide işli r ak t•l

mek ted i r. 

Liman Haberleri : 

Yüklerini ~oşaltan vapurlar 

DevlPt clemir ,· ollaı· ı 

için kömiir getirmiŞ olan 
Doğan vapuru, Kayseri 
Stınıtw bank ıuensucal 
fabrikası için kfüuiir ge
tirmiş olau Tavil vapuru 
inhisarlar idaresi icin tuz 

• 
getiren Y tılkenci \'·apnru 
~· tik lt~ ri n i hoşa ltma k tadır
lar. 

Sa~ık zade vapuru 
Vapurculuk şiketinin 

Sadık zadP. vapuru yükii ... 
nii boşaltmış ,·e 400 lon 
hububat ,. Pı başkaca yük 
alarak islanhula gitnıiştir. 

Hu~u~at alan vapurlar 
Yunan haııclaralı Tatiu ... 

ko, ve r.Jısır bandıralı 

HamsP-s vapurları hubu
bal almaktadırlar . 
Bu gün beklenen Vapurlar 

llidivi kumpan)'asıuır• 
Zafran vapuru bu giiıı 
limanımıza g~lecek ve ht• 
giin boşaltıp 2900 koy·ır• 
ve k(>çi alarak llayfaya 
gidecektir. 
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Mersin ı L A H 

Piyasası İnhisarlar Müdürlüğünden: 
Denişik haberler : Arap Komümistler 

Amerika' da 
bir vnsiyetname Arap komünist par· 

ti/erinin birleştirilme· 
sine çalışılıyor - Yeni 

partiler kuruluyar 

- -----~· ·~4--- 1 - Bır SP.ne zarfında ; ılenizdmı gt~lip iskeleler· 
Amerika'da, lllinuva'tla K.G. K. S. den çıkarıldıktan sonra ~· a Lransil anbarırnıza veyada 

ölen bir adam cocuklara ı> k k 50 · k ı • amu ~ !-ifıt'P.~ ı~ ·e e civarma konulan , vt~ ıahmiııP.n ( 3000 ) lhn ....... ~ 
~loskovatlan Dt'yli Telg 

rafa bildirilhor : 

vcsıyetname ilt>, şunları laıu~ 48 lulan -Tuzdan gayri- hilcümlt~ maaıultn, levazım ve-
lnrakruıştır: «Kırların hii· Kapu malı 45 sair eşyanrn yiikletme, indirme vtı istif etme işi ılt~ 

. tün çiçeklP.ri, ırmak kıyı- Kozacı parla~ı 43 dahil olduğu halde şirueıulüfor v~ya iılare anbarma 
"Burada toplanan konı- ları, <.ıl!açlar, içinde ~· iizii- iane çi~idi 2 sevki ve lm eşya meyanında dtthildeki teşkil~\lmııza 

ıuitern'de .\rap ıuurnh- lehilecek hiitiin çaylar , Y~rli • t 75 ait olup doğrudan doğruya iskelede veva iskele civa. 
hası İrak, Sııriye, Filistin kı~ın karla firtiilii yamaç- Koza 8 50 rrnda vağoıılara )iİkleLilenlerclt~n artaialacak miilt~ -
~laverayi~rden, ~1ısır, Trab lar, can·ırlar, ormanla~ .. » ~usam ı 2 ferrik parçaların aynı şekilde istasyon anharına nakli 
lus, Cezayir. Tunus ve Uiirı)~ad; P.n dt-ğerli şeyin Fasul~·a 7 50 ve karadan şiınendliforle gelecek tahminen ( 1000) 
Faslaki ihtih\1 han~ketle- la1'ial olduğurın bir kere Nohut 5 50 ton f,ulan tiziim ve bilciiıııle •~m~al ve eşyanın yine 
rinılen bahsedere~ bu daha a11latmak icin mi 'l \1erciınek 7 ,50·8,50 aym şekiltle gerek idare anharına, gereks~ ihraç olu -

• l'uı·cıık 4 ;;o nacak iskeleye kadar götüriilmesi ve idare anharantlan 
ıarnıuleketler<h~ki 60,000,000 j 'd ' " v sp.a

6
n.l)'a a Ktıs: \.' Llı. ıııı 7 ı::.o istasyona veya vapurlara göııderilrcek malların ma\'u-

ııiifusuu sun'i bir surette ,.-. ., 
yenı ır savaş · · nalara Laşmması işleri yirmi gün rniiıidetle açık ek_ 

9 1 1 l l f ı'k e .. ,·ı Ktıru cları 4 25 menı el\e e e r ,(• • siltmeye konulmuştu • 
diklerini ve böylece im- lspan~·a'ıla açık saçık Çeltik 7 2 - . 21 - Ağustos - 935 tarihinde yapılan eksilt-
peri ya listler tarafmdan is-f kılıklara karşı bir savaş Acı çek inltAk ıçı 40-42 mede verilen son bedel laadd i layı kmıla görülmediği 
tisıuar oluıu.luğuım anlat- başlamıştır. ~lesela, denize Sabun Ayvalık 24 için 2490 numaralt kanunun 43 üncü maddesi mu -
nıış. <l~lıa soura şu süz- girnwk içiıı mayyoter gö- ({alıvfl 97 .5 ci~ince on giin miidcltıtl~ lf'krar eksiltmeye konul-

leri siiylemiştir : riilmekle, kapah bir kos- Nişadır l 6 muştur . 
ı tiiru .... "i.yilm~si isleıailmek- Çay 260 -300 3 - Eksiltme; 2 - Eyh)I - 935 Pazartesi günli saat 

"Bu giiu Arap koıuii- f n 

· t t"I · · ı · 
1 

t' ıe j' ledir, ~::~:t!e1ııer .15 L. 15,30 dt~ İulıisarlar idartısi11de yapılaeaktır. 
11ıs par ı eruıı )lr eş ırn , B k ·ı · ki · kk · 
ğe calışıvoruz. Arap menı 1 Geçen giin, bir takma Toz şeker çuvala 27 L.55 K- 4 - u e sı lmeye gırtıce errn mnva ··at ltrnaı-

• " ı gençler, hu kararları pro- K alav 225 uat akçası olarak -135 - lira ile hirlıkte matlup t~v-
lekellerind~ komiinist par ı • 

75 
safı haiz olduklarrna ve ticar•!l odasında ka)'ılh hu· 

lileri !!izli c.alışmak mec- 1
1 
l~sto etmiş olmak fızere, Bahar ..., lurıduklarına dair H~si kalan bera lwr g(~lirmeleri la-

buri yeti ndedir. Onun için hir yiiznrn havuzuna, her Arpa Anadol a 375 zundır . 
halk kt.'ıtleleriııi temsil e- kesin kahkahaları arasın- ,, .. verli 3 125 ş · . . ı ; ı·ı . ı d 5 - arlname surelırıı Hiler. ı er uairemiz en ala-
deu fakat Komist adım <la Jgog yılında giyilen de Pirinç 15 bilirler . 
taşıu11ya11 teşkilat viicuıla niz kostiimlflrİ)' le gP-lmiş.. Çavdar 3 

l . k ı ı 1 .ı· Buuıi~y Arıadol 5 
~e ırme · azımı ır . j P-ruır · ~ 

Af H . d. Buğday Y~rli 
Bu teşkihitırı progranı- 1 yon - ın ıstan 

3 50 
78 

ları halkın i~tisadi ihth·ac , huaudunda . . Limon loıu 

Yemeklik ze~·tin Y. 
larıru lalmin etmelidir.,, 

Arap uıurahlıasi Komii

ııist partilerinin llısırda: 1 

~'elestiıı ve lrakıa süreıle I 
Çağaldıuıııı, ve Arap bur
juvasım da tutarak lm-
peryalisler aleyhindP- ça 
lıştığım anlatmış. Araclar 1 

a~asrnda çıkarı Faşistlerin 1 

hıle Faşist dlişmam, Jm-

f)eryalizın diişmam v~ 1 

Sovvel taraftarı olduğunu 1 

ilav;, Pllikten sonra ;üıii 4 1 

lıli şfiylece bitirmiştir : 

"Biz Arap konıünistle

ı·ı programı mızı ~erçeklt>ş-

lirnaek icin lstalinin az-
• 

1Hiyle çalışmaga söz veri
Yortız t , . '' 

- ·· ••• 1 

.,fğan - HindisLan hu-
41udurıda .\fğauh bir gen
cin llindli bir kadını ka

çırması yüzünden kabile
ler arasında bir çarpışma 

olmuş 27 kişi ölmüşdiir. 

Sabun Birinci 
)) ikinci 

~lısır tları 

Cin darı 

Kara hiih~r 
ine~ Kepek 
Kalın )) 

3 
3 

25 
23 

50 
50 

95-90 
J 50 
1 50 

ırakta ürf i idare incir lOdanll 
YulafÇukurova. 3 

Irak hiikumeti, ~lusul ,, Anailol 3 
sancağına bağlı bazı mm- Yapağı beyaz 42 
takaların urfi idare ile ,, Siyah 42 
idare edilmesini karar- Tiftik 60 
Jaştırdi . Sade yağ Us·fa 65-70 

Buralarm Şirbazda ki Z~ytin danesi ~0-22 
askeri kunıandarılığın ~m- ~~~:::d;:1feçme 40 

riırn tabi olacağı hakkın- -·--

ılaki kral emirnamflsi çık- Borsa Telğraflan 
mıştır . 

Paralar 

Zayi Tasti~name Tiirk alı 11 nn 

isterliıı 

928 

623 

79--75 

12-0.\ 

912 s~ııe "i ruh~ EdirııP- Su ha 111 mek tebirıin doku
~~• ııcu sınıfından aldığını lascliknaıııı~nai yilirdim. Ye-
11'si il lacağı mda u eYvelk inin hii ~ mii ka ima ti ığını il3n 
~ ıleri uı, 

Mersin Mahmudiye mahallesi ziyaret caddesi 12 No. hanede 

lla yi m oğlu A vram 

Bolar 

Frank 

Liret 9--71-38 

Mersin Sulh Hakimliğinden : 
~lt>rsinirı mahmudiye malıallesiudeu yapıcı lhrahiru 

ustanın o mahalleden llasan kızı v.~sile aleyhirw ac-. . 
dığı alacak davasından dolayı miiddea aleyh namına 

)azılan davetiyenin mahalli aıiurnl v~ ikanrnlgahınrn 

meçhul bulunduğundarı hila tebliğ iadt~ edildıği da
vetiyedeki mübaşir meşruhalındau anlaşılmış ve teb
liğatın gazete ile ilam su reli YP yapılmasına karar ve
rilere~ muhakeme 20 Eyltil 935 giiulenu~cine rastlayan 
Cuma giinii saat 10 na bırakılmış olduğundan o giin 
ve saalla mahkemeye gr.lmesi v .. ya hir vekil göncit~ r • 
mesi aksi takdird~ mulıakeme11i11 gıyahıncla güriilece
ği usulun 141, 142 ve 143 iuci nıadclt·lerine levfikaıa 

ilAn olunur . 

Resmi Ruhsatı Haiz 

Toros Kız Talebe Yurdu 
Istanbul - Şehzadebaşı Caddesi 

Toros Gençlt~r Birliği namırıa ve 'riirkiye<le ilk 
acılan Kız Talebe Yurdudur . • 

Yurd, lstanbul üniversitesinin ve yliksek mek · 
lP-plerin yalnız Kız Talebeleri ne tahsis edilmiştir. 

Senelerdenberi yiice katların öğiillerini kuzanmı -
tır . ika mel, tabldot tek mil koııforla a ,· lık iicret ıs 
liradır . Tafsilat almak isle)' eııler Şehzadehaşmdaki 
Yurd miidiirlliğiine yazmahdırlar. 2 5 

T. C. Kültür Bakanlığı Mersin Akşam 

Tecim Okna -- Ticaret Mektebi 
' 

Direkt örlüğun~en: 
Okulumuz 20-8 - 935 tarihinden itibaren lalelw 

yazısırıa başladığı ilgilikre bildirilir. 3 5 
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Nö~etçi Eczane ~--IJ~lll·~~~-~-
~ . . . /\ • j ITIMADI MiLLi 1 Bu Akşam 
!§ Türk Siğorta Anonim Sirkeli GiG • lsıikaıııP.ı Rcıanesidir . • 

Şirketin Bankası : Sünıer Barıkdır le 
Y anğin ve Nakliyat siğortalarınızı ~ 

::&~İtimadı milli şirketine yaptırınız. M 
g Mersin vt! lla \'ali .\ct~nt.-lıµ;i ~ 

SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrü~ Civarmdadu 

O .. meT 1 }"asri . ~. v 
1 

Ti lltj ll~r ıu~\·i Eczayi 

m.-~ lıhl>ı~· e, Yeri i ve Av-
Giimriik caddt>si No. 15 &rt1i ~ ~ rupa miislah1.eratı bu· 

~ 40-50 ~ lnnur .. 

~-~~---~--~~~~·========i• 

nı 

E3B~Ük T ;~~;r~E31 
Piyanğosu ~ 

Pek çok kişilerin yüzünü 
güldürmüştür . ~ 

m 

ı ı Ey lul 935 tarihindedir. ~ill 
Büyük ikramiye 

Dokuzuncu Tertip Beşinci Keşide On 

35,000 LiTadır • 

L===3=df:•a2e:o3,~;_:~ad:~2=.====J 
~Iili~Iirmllililililililili 
~ ffi!I 
~ATLAS im1 1 BOY.AEVil 

Mersinde bulunmayan çamaşır makinaları islim buhar i;;;"I 
makinalarırını ATLAS BOYA EVi yirminci asrın son mihaniki ll!!J 
tekamülü celp ildi. bilkimya h~r renkli roplar erkek kostümleri ~ 
gerek .. boya ve gerek lek.eleri islim makina~'. ile yapma~tadır il 

. ı•lmaı ve sahıl bovaları nuaessesP-mızden iMJ 
yapılıııasını arayı_ııız zi

0

ra lıakiki i~linı hizdeılir ;;;:;ı 
Kışla eadcJesı Atlas Boya evı ~ 

5 - 10 11!!1 

~mD~IJIJ~iiU@JJ~iliU~il 
r/D+mm+mm+llBl+~+IBl+ıml+mll+lmm1• 

1 Nefis kebap 
1 YE:ıv.r:EK. İSTER.~İSİNİZ 
fti Kıbrıs çarşısında ve hnlm karşısında Numune ke-

Yurtdaş 

Onpara harcarken 

ile kimin cebine git .. · 

tiğini düşün: 

.\1 iJI i i ~ l i ~ a l ' : · 

la~urnıf (~f'UIİ\PIİ 

••P••:•••••••••• • • . ·:· 
: Yeni Mersin Basımevi : 
• •!• 
• mücellit hanesi • 
• D k' . ( • • ., .. s · ınıış, parça an- •!• r: nıış, forsmle kitapla- : 
• ruuzı ise yaramaz ele-~ 
• • • +,""'.'• 

•:• ' 'e alma\'llllZ. bir~iiu • 
% ~ize lazır~ı olur. K.itap-% 
~ . 
: larmızı, tl•~flerh~riuhi, : 
+ uıiicellithaııeıuize gün-•!• 
• 1 . • • 
• < erı mz. • 
• H · k. • • er nevı itap ve • 
• deflrrler şık, zarif uıe• • • • tin vı kulhwışlı ola- • 
• 1. • l . • + ra11. cıl euır. • • • • • •••••••••••••• 
Y(Hİ M[RSİH 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr 2000 Kr. 

Altı aylık 600 ıooo 

Üç aylık 300 500 bapcısı ustn Ahmedin dükkanında eyi koyun etinden 

hamurlu Hnlep usulu, et suyu ile yoğurtlu, T omates 

ve bnthcanh kıymalı ve şişli Kebaplar yapılmaktadır. 

~ Bir aylık ıoo yoktur 

Sayın nıiişteril,·rimiz hu K~haplanJan bir 
iki clf'fa )'fülikleriude sözlerimizin doğrulu -
ğu nu gör•~ceklerdir . 

1 Günü geçmiş sayılar 20 K. 

rs --------------------

lstPnilciiği taktirde evlere Kt~bap gönderilir 

Şişelerde temiz sular bulundurulur.IJ I~ 
Salata, Cacık, Ayran ve ·sair isteyicilerin emrine 

daima hazırdır . 9-15 

•a111111+il®lfml+ + • 

Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti· 

yorsan Hava kurumu 

na üye ol. 

Tl!!J r""\ K . 
""<. •Ye 

l1RA4T 
~,BANJ<ASı 

Kışlık peynirlerirıiz içinh!ç düşiinıneyiniz 
fennin son terakkiyatı U.:erine yağlı , temiz peynirler hazırlanmıştır 

mersin Souk llava Deposuna 
müracaat ediniz • 

17 Kilo safi hazırlanmış ve tuzlanmış. halis 

Edirne peyuiri tanekesı ile beraber 4.5 liradır • 

Alındıktan sonra muhafazasıda Souk Hava 

deposunda temin edilir • 
Evlerinizde uğraşmayınız ve yor~unluk çekmeyiniz • 

Kaşar Peyrıirleri 
Yağlı Balkan peynırleri ayarın da Ş meraklı ka· 

şar peynirlerimiz piyasaya çıkarılmışdır . 

Balya ile almak isteyenler depomuza mürucaat 
etmelidirler • 

Her halde çok fayda göreceklerdir • 
Mersin - Souk htva deposu sahibi Selim Şemsi 

4~-50 
----~·~~~~~~~~-~~~----~~~---~.._.,-', 

Yeni Mersin Basıınevi - Mersin 


