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Beş Yllhk Bir Tarım Programı Hazırlandı 

Habeş işi kotarllıyor mu ? 
Düğümler çözülüyor 

Uluslar sosyetesi konseyi 
iki günden beri İtalya - Habeş 
davasının çıkmaza saplanan 
pilrilzleri ni inceli yor. Bilindiği 
gibi konsey davanın kuramına 
geçip bir karar vermezden 
önce görUşnıelerdd güdülecek 
yolu tesbit edecekti. Çünki; 

On bir ay önce Habeş top
raklnriyle İtalya somalisi ara· 
sındaki valaval kuyuları deni
len yerde ltalyan askerleriyle 
Habeş a~kerleri arasında bir 
çarpışma olmuş mesuliyetin 
tayini sıralarında bu mevkiin 
İtalyaya mı yoksa Habeşistana 1 

nu aid olduğu sorusunda İtalya 
kurt kuzu oyununa başlamış 
Habeşistan üç defa uluslar 
kurumuna baş vurduğu halde 
siyasasının yönilnü karanlık 
bırakaruk bir taraftan anlaşma 
taraftarı olduğunu söylerken 1 
diğer turartaııda doğu Afriknya ' 
vapurlar dolusu sUel kuvvetler 1 

Yollamıştı. 
Uluslar sosyetesi konseyi 

hundan önceki toplantısında 
Verdiği bir ~rn rarla iki ltalyan 
ikisi de Habeşistandan seçile -
Cek dört kişilik bir komisyonun 
işi incelemesini bu komisyon 
rnUsbet bir sonuca varamazsa 
25 temmuzda toplanıp beşinci 
bir üye seçilmesini ve 25 
Ağustos toplantısındada beş 
kişiJik komisyonunun varacağı 
sonucu tasdik etmeyi daha 
lll'gun bulmuştu. 

Hadisenin başlangıcında 
~·ani valaval kuyuları çarpış -
trıasında İtalya, sadece mesuli
~etio Habeşlilerde <;>lduğunu 
1ddia ediyor tarziye ve tazmi
rıat istiyordu. 
l İş uzadıkça döçenin istek
eri arttı. Ve İtalyan basını 
~ep bir ağızdan «Habeşistansız 
1 
tal ya her zaman yarımdır . 
~abeş ülkesi bizimdir» dediler 

ll yUksekten istekler dört 
~İşilik komisy0nu l~areketsiz 
d ıra~rrıakla kalmadı Ingilizleri 
e buyuk kuşkuya dilşürdü . 
~Unki 'l'rablus garbi elinde 
~lunduran IJtalya Habeşistana 
~ sahip olursa Mısır üzerinde 
e~:at~cağı süet iistü~lük elde 
ltı 1 lınış olacak ve Ingiliz sö· 
to Urgeleride İtalyanın impera
oı;1uk hillynları içine karışmıs 

Caktı. . 

lm ? zn~ana kadar bitaraf 
v/Unen Ingiliz siyasası Eden 
~ Musolini konuşmasından 

llra · l{110 açıklandı ve Ingiıtere 

dı ~Şistanı italyanlaru kap· 
1 rın, ltdı . nıak yolunu aramaya baş 

s1ll~irnuiki Cenevre toplantı- ı 
a görüşülmekte olan i~e 

- - -
konsey bir formül buldu 

Ötey günkü toplantı geri kaldı. Musolini 
duygularını açıklıyor 

Ankara 1 A.A - Uluslar 
sosyetesi konseyi dün saat 17 
de İtalya Habeş davasını gö· 
rlişmek üzre toplanmış ve gizli 
bir oturum yapmıştır. 

Royter ajansının bildirdiği
ne göre Lfival, Litvinof, Eden 
İtalya Habeş işinin kotarılma
sında uzlaşma usulüne devam 
edilmesi bu arada harp yapıl

maması, hakem komisyonuna 
beşinci bir yargıç seçilmesi 
190ö andlasmasını imalayan • 
devletlerin ara bulmağa çalış· 
maları (ilzerinde anlaşmışlardır 

Hugün Cerıevreden alınan 

haberler İtalyanın bu esasları 
kahul ettiğini ancak müddet 
tayinini istediğini bildirmek-

-----
tedir. 

Konsey bugün yapacağı top 
lantıyı geri bırakmıştır. 

T opolo d' iiali gazetesi 
Musolininin yazdığı söylenen 
bir betkede diyorki : 

İtalya - Habeş meselesinin 
ancak tek bir tavsiye tarzı 
vardır. Ve bu mesele Cenevre 
ile birlikte Cenevresiz ve bat
ta Cenevreye karşıda olsa o 
suretle haelldilecektir. 

Pabrdılara son vermek için 
1 

reddedilemez iki delilimiz var 
dır.; Bunlardan birisi İtalyan 
ulusunun hayatiğ asığları öte
kide İtalyanın doğu Afrikasın· 
da süel güvenliği meselesidir 
bu ikincisi katidir. 

Beş yıllık tarım projesi 
l\1emleketiınizde çeşitli ürün ekilecek 

Tarım bakanlığının hazırladığı proje ya
kındn bakanlar kurulunda görüşülecek 

Ankara (özel aytarımızdan) 
memleketimizde çeşitıi ziraat 
yapılması için epice zamaı-;dan 
beri etiidler yaptıran tarım ba
kanlığı beş yıllık bir tarım 

programı hazırlamıştır. Bugün
lerde bakanlar kurnlunda gö
rüşUlecek olan yeni programda 
çiftcilerimizin çeşitli ziraat 

Ali Çetın kaya 
Gediz köprüsünü açtı 

Ankara 1 A.A - Menemen 
ovasında 98bin liraya yapılmış 
olan beş 'gözlü büyük Gediz 
köprüsü dtin bayındırlık baka
nı Ali Çetin kaya tarafından 
açılmıştır. 

gelince; görünüşte konseyin 
ilk karnrmı tatbik yani işi bir 
üye daha seçerek beş kişilik 
komisyona bırakmaktan iba
rettir. 

Düne kadar zihinlerde dü· 
ğümlenen sorgu İtalyanın bu 
beşinci iiyeyi kabul edip et-
miyeceği noktasında toplanı
yordu. 

Dün gelen ajans haberleri 
Litvinof,Laval, Eden'in uzlaşma 
usulurıe devam edilmesi Ye 
hakem komisyonuna beşinci 
bir üye dnha kat!lması üznrin
de arıluşdıklnrmı ltalyanın da bu 
esasları k:ıhul ettiğini ancak 
müddet tayini istediğini bil
di rmekted.i r. Eğer bu müd-
det tayiııi konseyin öteki 
toplantılarında olduğu gibi 

yapmaları hakkında çok geniş 
esaslar vardır. Programda su

lama işleride büyük bir önemle 

giiz üıı ünde tutulmuştur. 

Program bakanlar kurulun

dan çıktıktan sonra gün yitir

meden tatbik alanına çıkarıJa

caktır. 

çaldaris 
otomobil kazası geçirdi 

Atina 1 A.ft.: - . Yunan baş 
bakanı Çaldarıs bır otomobil 
kazasında başından hafifce 
yaralanmıştır. 

Çaldaris Yoğuslnvya kral 
naibi ve başbakanile görüşmek 
üzre yakında Belgrada gide
cektir. 

oyalayıcı bir amaç gütmüyorsa 
on bir aydan beri dünyayı 
ilgilendiren Habeş İtalya anla
şamarnazlığı hakem usuliyle 
kortarılacak demektir. Yalnız 
düşündürücü bir nokta kalıyor: 

- İtalya işi hakemle uzlaş· 
maya bırakacaktı. Belki vnlaval 
hadisesinden ufo.k bir tazminat 
aıaco.ktıdo. yüz binlerce askeri 
ve milyonlarca parayı doğu 
-A.frikaya niçin döktu?. 

Konseydeki İtalyan tezi 
nnluşılıp bir karar alınmazdan 
önce bu sorunun karşılığını 

bulmuk mümkün değiJdir. Bu
du !jU l>ir kaç gün içinde au1u. 
~ılacaktır. 

Rıza Atila 

Köy okullarına önem verilecek 
Kültür bakanı yapılncak işleri anJattı 

Bakanlığırı üzerinde durduğu önemli 
konulardan biriside sınaclardır , 

Kültür Bakanımız Saf ftt Arı 
kanm Ulus gaztltsint vtrdif i diyt· 
vin bir bölümü11ü aynen yazıyoruz . 

« Çok yerinde olan bu pro
gram maddesi ile ilk günden 
beri ilgilendim. Ancak size 
şimdilik kesin bir karar söyli
yebilecek sonuca varmış deği
lim. Bilirsiniz ki böyle bütün 
bir kütleyi en çok ilgilendiren 
işlerde, yapılacak şey, en ince 
parçasına varıncaya kadar na
sıl yupılacağı düşilnülmek , 
yapacağın yerine kendini koy-

olanı l>u programa uydurmak 
gerektir: Bunun kolay bir iş 
olımyacağını kestirirsiııiz. Yal
nız şunu scyliyeyiın ki köy 

; eğitiminde hütiin devle t örgüt
lerini n, bnknnlıklarm köyliiden 
bilgi olarak ne istediklerini ; 
bu prograınm temeli olacaktır. 
Bakanlığa geldiğim günlerde 
bakan urkadaşlarıına yaptığım 
hu sorulara önemle hazırlamak 
ta oldukları cevapları bekliyo-

mak; yapabilir olduğuna kan
dıktan sonra karar ve emir 
vermektir. Bunun içindir ki 
bakanlığın en önemli olan bu 

1 
işi ile bu yönden her an zihni-

1 
mi yormaktayım. Arıcak işin 

1 
ııasıl bir çerçeve içine alınma-

1 

rnm. BunJur gelince irdelene
cek, hazlrlık yapılacak; bu yıl 

1 
işidir. Bunun içindir kı size 
kesin bir şey söyliyemem, 
demiştim. 

Kültnr işlerinde bütiin yur
du ilgilendiren konulardı.m biri 
de sınaçlardır. Bunun üzerinde 

her zaman hi r çok şeyler söy
lenir. Öğretmenleri suçlu çıka· 
raıılar ulur, çocuklar çalışmı

yor denilir. Usullere itiraz edi
lir. Bn bir yığın fikir arasında 
tek hirle~ilen nokta, on bini . 

sında en çok fayda olduğunu 

kabataslak kestirdim. Gözetti· 
ğim amaç; köy okulu talebele- I 
rinin, Kemalist, yurtsever. u· I 
Juscıl, birer fert; kamuğasıyı I 
özel düşünce üstünde tutar 1 
ekonomik birer unsur olması· 

1 
dır.Bu amaca varmak için yeni j aşan çocuğun her y1l en iyi 
bir program hazırlamak; var bir sınamaya irişınesidi r .» 

CLımuriyetciler şart l\:oştı_yorlar 
Yunanistanda rejim ayt,ışması hararetlenjyor 
Hükumet geneloyda kralın ne kadar ek

seriyet alabileceğini incelettiriyor 
Atinadan İstanbul gazetele- ğırmanın yetip yetmiyeceğini 

rine yazılıyor - Hükumet ma- ; takdir etmek meselesinin hü· 
hafilinde, reyiam sonunda kumete bırakılmasını teklif 
kralın Yunanistana çağırılması 

1 
etmektedir. 

için ne kadar bir ekseriyd llükQmetin bu davetini 
hasıl olması Hlzım geleceği kabul edip etmemek krala aid 
tetkik edilmektedir. Bir çok 1 bir meseledir. Kral i1e hükfı· 
saylav1ar, rey!ilmda yüzde 60 ı met arasında bir anlaşmazlık 
nisbetinde bir ekseriyet hasıl ı çıkarsa kabine istifaya mecbur 
olursa yeteceği fikrinde bulu· olacaktır. 
nuyorlar. 

Başbakan muavini ve har
biye bakanı general Kondilis, 
evvelden bir nisbet tayin edil· 
mesini ve reyifim sonuçunun 
kralı Yunanistaııa gelmeğe ça-

c. H. Partisi 
Genyön kurulu 

toplandı 

Ankara 1 A.A - C. il. Par 
tisi gen yönkurulu bugün bel
li toplantısını yaparak bazı ilçe 
hı!şkanhkları ile il yön kurul 
iiyeliklerine seçilenlerin ödev
lerini incelemiş ve onaylamış
tır. Gen yön kurul bundan baş 
ka partinin i~~ işleri iizerinde 
görüşmeler yapmıştır. 

Her halde, şimdiki luılde 

mesele, müzakere ve tetkik 

safhasındadır. Kati karar baş 
1 

l 
bakanın Alman kaplıcalarından 

dönüşünden sonra verilecektir 

Af kanunu 
Hükfıınet kanuna ek 
bir proje hazırlıyor 

Ankara - 2350 sayılı af 
kanununun 16 ıncı maddesinin 
tatbik suretini gösteren tali
matnamenin tatbikinde bnzı 
müşkilllere rastlandığından hü 
kılmet lıu ıniişkülleri ortadan 
kaldırmak için uf kanununa 
ek bir kamın projesi hazırla

maktadır. 
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Dışarda T · rkiye 
Kayserı Doktıı11a Fabrıl{ası 

lzvestiyanın 5713 numaralı sayısından: 

Ankara~a Hitit [~erleri 
Aukara şehri yan

lunnda yapıları irıcellnw · 

l~nle ,· t•rıidı·11 iic hitil 
w • 

aslam bu h.ııımuştu '" Bu 11 

Ka)·seride açtlma k la J pli k doku uıa VP. boya - larJ a u biri güdüıule bir 
olan iplik ve dokuma uıa. evin lt~mdimledir ve ye-
fabrikası hakkında Sovyet Fahrika her yıl 30 mil niden çıkarılmışllr. Diğer 
gazeteleri mulıtelif helke - . yon uıetre beyaz vt~ renk- ıkisiJe Ayaş 11alıiyesini11 
ler yazmaktadır. fi dokuma V~l'PCektir. arslan taŞ me\'kİinde hU-

((Tiirkiyenİn en güzel İplik ~alu~sindt~ 33.000 lunmuşlur. 
dağlannın eteğine yas- iğ vt~ dokuma ş·ıhesinde ------
la nan Kayseri şarı yakan- ıooo otomatik tt-z~ah Biğada 
da kurulmakta olun bii- 1 vardır. Tiirk hiiktlnu~tiuin 130 Ev ve 50 dükkan 
yiik dokuma fabrikası, ı i~ plfuıına göre Fabrika 
Türkiye ile Sovye.ller yılıla ;~06 gün ve her 
birliği arasıuda dostlu- j giin iki ııöbet olaı·ak ~~a
ğun ve iş hirliğınin bir J lı~acaklır. Fahrikatla yal
belgesidir. Bu fabrika 

1 
ı ı ıı Türk pamuğu kulla

sovyel tekniğinin plan 'e l nılaca~tır. Fabrikanın e
makinelerile kurulmakla- ! IPktirik santırah lı~r biri 
dır. löoo kilovat luıvvelimle 

Tiirkiyede iplik ve H buhar makinPsi ile ça-
dokunıa endüstrisi ile meş- hşacaktır. 
ğul 351 imalathane ve Faltrikamn \'amnda 
fabrika vardı. Bunların <:n·aklar ve genç işçiler 
nenfll "'elirimi Tlirkiyeuin iciu criizt•I bir o~ula acıl-o .,} • :, • 
umumi ihLiyacmın ancak maktadır. Burada Türki-
ylizde on beşini verme~- \'e dokuma fabrikaları 
tedir. Yalmz beş fabrika lcin l~knikci ve makinist . ' . 
beyaz pamuklu yaparlar gibi elt·uıaıılar hazırlana 
ve bunlarında yıllık ve- t~a k tH' Fahrika11111 teloıik 

rimi 15 milyon metroyu üstiirılüğü ve işçiler için 
~ışn11yordu. llcllbuki ülke- temizlik vt~ istirahat va
nin ihtiyacı 150 milyon sıtaları çok dikkati çt--k
metrodur. Bu snrelle Tür nwklı~dir. Kav~eri Fab. 
kiye cumuriyeli her yıl rikasrrıııı tlt·111irb:ış1111 ver-
135 mil yon mel re pamuk uırğt! 150 ~ov.\ Pl Fa hrika . 

d d I" sı İSi i ra k eLıu i~ti r. [zma n 
hı dokumayı ışar an tı • • " 
nıak zorunda idi. Fakat ve katin> 1UPSPlesiııi11 halli 
Kayseri rahrikası lıaıı cins içi11de Sovyrtl•·r bil'li~i 
pamuk dokumaları ithalin · çok çalışmış ve 7o Tiirk 
den Türkiyeyi kurlara- ustabaşısı ve 5 Tiirk nıü-
caklı r. Bu fabrika Sumer he udisi lloskova dokuma 
hauka ha"lı olacaklır ve nu~klehirıde yetiştirilmiş-

~ 

Yandı. 

Bığada 29 Teuımuz<la 

Barut \'e patlayıcı mad
deler dükkanmda· bir yan 

g111 çıkmış ve 130 ~v 50 
dii k kan yarnhklan sorıra 

söndürülmüşlür. Yangın 

haberi Canakkale,·e vt~ri . . 
lir verilmez lazaıugelen 

initlal gfinderilmiş Bah

kt>sir ve glinarularıtlan 

arazoı'lar gPlmiştir. Yan

gında insanca kayıp ol
manuştır. Açıkla ~<tlan-

lar otellf re ve lıüyiil\ 
bina 1 ara ~·erl~şt i ril nıişli r. 

YivPr.~kleri icin ledbirlef' .. . 
ah11111ışLır. 

Adanada Sıtma Kursu 
14 Birinci Teşrinde 

Acılacak , 

Sıtma uı licadelt~ 

nurıu gerekiuce her sene 

süd VP- sivil tloklorları-

mız icin Adana sıluıa mii 
• 

cadele başk,uılığıntla açı· 

irandaki irtic~ 
Bir kaç şeyhin eli altından çıktı 
Şeyh Behlülün vaaz için çıktıgı kürsiden 

halkı irticaa sürükledi 
lramn lJoı·asau vila 1 he\ leri vt~ serserilere 

,·etinde lleşhellt~ bir irtica şapka ile yeni kıyaf~le 
lıarektıti olduğu \' t~ bu kar~ı ağzını açmış, gözii-
nurı derhal baslınldığt nii yummuş, bir çok uy-
ünce tPlgrar lwlrnri olarak gurısuz sözl~r SÖ) leruiştir. 
yaııluıışt1. lrarı µazete- lliikt'ımel durumun 
terinde okuı,uğumuıa gayri tabii bir şekıl al-
göre hadise şöyle olmuş- makta olduğunu görerek 
tur : hu kalahahğı dağıtmak 

« ilorasa1Hla luıaııı Hı
za11111 gfüui"alii buluntloğu 
f'lt>Şht:l kasabası vardır. 
Bu rulau hemen h~men 
yirmi beş yıl önce onhir 
temmuzda bir nus a~keri 
müfrezesi buraya girmiş 
ve bir iki top almıştı. 

Giillt·lerd•~ biri imam 
l\n.a nın türbesine düşmüş 
n~ z~delemişli. işte o za
manlanlanbed onbir tem
muzda halk türbenin el
rafırıa toplanarak imanım 
hatırası111 kutlular. 

ötedeııberi antirikacı

lıklarile lamnıuış ve bir 
kaç tlt•fo karışıkhk çıkar
mak istetliği11de11 dolayı 
ceza ya ça rplı rıl ıu ış obı n 

Şey lı Behh'ıl atlında bir 
adam. bu gunu rırsat 
bilerP.k glJya '«vaaz etltı• 
CP"iıu)) dh·e lıalkı lopla-

;o, " • 
nıaya çağır·.ıııştır. Erafıua 

içirı üğiille bulunmuş ise
tl~ hir fa ~· ıht vermemiş 

serserileri ıı kafa tutması 
üzerin~ ciddi harekete 

geçilmi~ ve bir iki polis 

filmiistiir. Bu rıu ıı üzerine • 
asktH' kuvvf'li kan~arak 

sers~rilt~rdeıı hir çoğunu 
yakalamıştır. Biitüu hun
lara SP.bep olan Şe~h Beh 
itil hir kaç yardakçısı ile 
birlikle kaçabilmiştir. 

Karışıklık çıkarmak 
isteyen şeyhin bu haı·e-

kelini ~leşhel halkı kHtü
le111iQ biiviik bir sevincle 

'l • • 

şapkayı ve yeni kıyafeti 

kabul elnıiştir. İranan her 
lararında şapka giymekte 
ve bıı sou yıllarda yapılan 

ilerlemeler konferanslar 
ve söylevlerle a ula lll mak ... 
t<hlır. Y Pni d:ınım lıiç bir 
zorluk göstermede1a yer-
leşıııişlir. ıoplağı bir takım kiilhan-

=-=========-=o..=====================~ 

M h d t \ 
Liman Haberleri : 

enşe şa a e name· ··--·--···---···-
leri harcı Fedriko Vapuru 

l\. ve B işaretli menşe halyau bandırah Fed-
ş·•hatlelııanıeltıri tek Lek riko vapuru geLirdiği 20 

. 
1 1 

olıııa.;;:ı ton Lecimen eşyasım l>o" 
hır şa ıa( elua rue ~ 

hauka bu fabrikayı ı 5 ay lertlir. lan sıtma kursu bu sene 
şalluıış .ve 250 lon hubll' 

dolayısilt>, yalnız A işarel . bal alarak diiu gece giL· 
icinde adeta enle benzer Bunların yt-tişnu~sini 

• • 
bo bir yerde kurulmuş- kolaylaştırmak içiu bir 
tur. Fakat arlık bu nıii- c.~ok kitaı•lar Uusc.adan hafla sürecektir. 
e. sese Tiirkiycnin nıer- Türkçeye çevrilmiştir. hu 

lis\ııden vize harcı alm ~ı- nıiştir. 
rak B işarellisintiP-n hare Zmemalik Vapurıl 
alırınıaıııa~1 ~ümriik ve llit.livi kumpanyasına ~il 
ttıldtler Bakaıılığınca il. İngiliz \Jarnhralı Zemali~ 
gililt~ı·t~ hildirilıuisLir. va(lııru 5o ton teci11ıeı 11 

14 birinci ttışrinde açı-

lacaktır. bu kurs beş 

ktızlerinden biri olma~ Tlirk okurlar~ Moskova Pulsuz veya eksik 
üzeredir. Lerıingral ve lvaııova fah- ullu kağıtların cezası 

Kayseri falu·ika~ı ~4 rikasında ayrıc ~ seneler- p 

· • eşyası hoşa ltmı~ 250 ~.o; 
Mısıra ~· un ve keçi alarak ti~'' .. 

hektar nıurabbaı bir alan ce çalışlırılnıışlardır . ~luhasP.lw dairelerinde Yaş Meyve gönder-
hazıl'larıa ra k alacak sahip- mek ic;n üstüne kurulmuştur. De· Sovyel uzmi.rnlan ve 

mir ve belon işlerinin kıs- mühendisleri ile Kay5'eri-
ruen kış içinde hile ~·ii- deki Tiirk ruiihendis ve 
rütiilebilmesi ve susuı- işçilerinin beral>Pr çalış-
luğa rağmen i nşaalnı mu
ayyen plan içinde )'iirü
yüşii Türk mimar ve iş
çilerinin hiiyiik bir başa
rısıd11·. 

Kayseri (loku ıua fah-
ri kası iic kı~ın• olacaktır. 

~ 

ması devanı etmekte vt~ 

bu surf>tlede orada tlirk
lt~rJen yeni yeni Türk tek 
nikçileri yetiştırmek ted i r. 

• Bu fabrika 25 haziran-

danberi işe başlamış sa
,·ıl nıa k tadır. .. 

lerin~ imzalallırılan pul

suz v•~ya eksik pullu Ö

deme emirlerile ötr.ki 

masrar kağıtlarınlfl pul 
ve para cezalarının sağış-

uıarılardau alınması ka

rarlaştırılmış ve keyfiyet 
Finans bakanlığınca ilgi
lilP.re bildirilmişlir. 

, 
ilgililerin ~·aplığı tel 

kikler, iiıüm, çilek,elma 
:kavun, karpuz, vişne gihi 
lwr çeşıl nı~yvelerimiz11 

~lısır piyasas,nda istihlal\ 
olunabilecek kabiliyetle 
bulunduğunu gö~termiş
t i r. ~I ı !' ı r piyasa .s 1 rı ın l I ii-
~ ii k l ii~üıu\ rağmen, <löviz- 1l 
leri Türk parasıoa na'ıa-

gece lskeudrunı dogr e 
yola çıkmıştır. Necat ~ 
N u miko vapurları yiik :ı · 
lıp vP-rnu~kledir. 

ran çok. düşük olaıılLct 1~, 
\lan ve Yunanlllar btl f 
J k .... 
yasada mallarınuza r~ .' r:• 
bet Nlebilmekl~dir. ~lı~ ... 
yaş me)' ve gfüuleret~~ 

1
, 

lerin bu ciheti g<>ı örı'~~ 
de bulundurmaları ·~'' 
rekh\nıa fazla önr.rH '~tf." 
meleri la vsi ye ed ihale 

dir. 

' 

' .. 

• 

3 
1 

~. 
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Ne v yor k Sokaklarında 
Göriilmen1iş Bir Haydııtluk 

llaydutlar güpe gündüz bir 
kuyumcu dükkanını soydular 

Nevyork - (A.A) - 1 

Diiıı besiııci caddede, Nev 
york un .en lam mrn~ k n - 1 

yurucu ~mağazalarrndan hi-1 
rirw cok c.-. aretle hir la .. . 
arru:l yapılmıştır . 

Cad<fo, haştarı hcışa ka-
labalık bir halk kütl,~si 
ile clolu hu l 11 rıcluğu ve 
ıuağaza11111 50 atlım kadar 
ilerisinde hir polis mcnrn
ru nöbet beklrdiği haldt! 
bir cok haydutlar nıcıua-• • e 
zaya girerek ciddi hirer 
ıuiişltH'İ imişler gibi, gör
ıııek ıçin dPğerli baıı mü
ııevverler çıkartnırşlartfu·· 

Bu sırada birdenbire 

oradaki nılicevherleriıı en 
iyilerini seçmişfor ve ca
nwkfuıcla lrnlurıa~ı ve vak
tile ~lari ArıluaııetP. ait 
olu f>, fi yal l 011 ula mı yaca k 
derec~dP değerli ol~ra bir 
yakut ~.-rdanlığı ahalinİ!ı 

giiz)eı·i üoürıde aln11şJardır 

lbt)'tlutlar, hu gerdan
lığıu ha kH i olduğu ua da
ir mağazada bulunan bir 
şa lıadetııa nwyi tı im ağıda 
1111 u tııı :ı rı>ışla rdı r. 

lşlP.rini bitirdikten son
ra llaydutlar, hic bir Laz-. . 
yike uğramadan mağaza-
dan ayrılruışlarllır. 

Mersin 
Piyasası 

K.(;. 
Pa111uk~~"'iJ'I'+'~ . 

lan~ 
Kapu malı 
Kozacı parlallı 

laue çiğidi 
Yerli • 

Koza 
Susam 

Fasul V;i 

Noh 111 

\1en~i ıuHk 

Burcak • 
Kus \'emi . . 
Kum darı 

Celtik • 
Acı ç~kir•l~k ı~ı 

Sabun Ayvalık 
ICahv~ 

Nisadır • 

K. 
50 
50 
47 

44 
2 

ı 

8 

s. 

15 
50 

l 1 ,5 

6-5 
4-87 ,5 

7 ,5-8,5 

4-
6,5·7 ,5 
4 
7 

37 ,5 
24 
96-5 
16 

, ruağaza müdürü ile ora
da tesadiHen buhH>an hir 

Çaldıkları elmasların Ça)' 260-300 

ınüştt~riniu üzerine atıla· 

r·ak kendilerini sımsıkı 
bağlamışlar ve hiç hir 

(log- ' ,· O 00 l 1 Keeme Şe~er 1 ı=.. } .- f 11, 25 , 0 ( 0 arı geç- Sandıkta • \J .J. 

ru~~tedir . Bu taarruzu Tozşek~r cu vah 27 L.55 K 
• 

)'apaıılar111 kim oldukları. 
nı güstert>c~k lıie hir de-... . 

Kala)· 
Bahar 

225 
7ô 

Mersin Tecim ve [n~üstri O~asm~an : 
llrrsirıııı IJii~lJfllC't caddesindt~ 38 ıı1111ıaralı mahal

li Licari i~aııu~tgt\lı ittihaz "e i~karpin. Tııhafı~r, ıl rı
)'3t imalı JH~rakeııde licart'lİ) I.· uğr:ı~an G:ı zi:ıntepli 325 

tloğunılu Türk tabasından ( .\rılepli oğlu Bahallin vt~ 

Gaziantepli 1330 doğumlu K11·t1Llr llt~ lını~ ı l oglu ~~li Hı
zamn ( Antepli oğlu Bahalliıı vt~ l\ıı·atlı oğlu Ali l{ıza) 
unvan ve Beykoz iş firmasm111 Noterlikten nmsaddah. 
getirmesi ticaret ka nurıu nuu 42 ci ,.,. ~i rkel ıııu ka' ,. _ 
lenamesinin musaddak ibrazı ı la Ticaret .kanununun 
148 ci ma<ldelerıne tevfikan 21-1-935 tarihindt~ o ılalar 

nizamnamesinin 102 ci madıle"inH ~öre clörd ii neli ~ı • • 
nıfa ve Ticaret sicil ılefteriııi11 869 cı mımara~ıııa 

kadJt ve l~lscil edildiği ilan olunur. 

il Makamından : 
1 l A H 

~lai'ma ra a<lalarma giderek yerlrşmek isti \'t~ n 
balıkcı aileler orada 251 O sayılı kaııurı VH taliuıatıı:J

nu~leri dahilinde nakil vt• i~kan t~dileet>ğintleu nwı

ktir adalara gitmek arzu.-\tıııda hıılu11anların istida ilt~ 

Vihlyele müracaat eylemdt~ r i iları olunur. 4 - 10 

Piyano Akord ve Tamir (~iliyor 
Bir k~ç gün için İstaıahnltl:rn ~tdırinıiıe gelen hay 

~lina Larafından ıu~r ıu~vi Piyano akortlu Vt~ :tamiratı, 

teruirw ılı olarak ~·a pılı r. Fırsatı ka~ırma yıııız za 111a n 
pek dardır . 

~celeye liizum görmeden lif yoktur. Arpa .o\nadol 3 25 ~lersin: Au~aı·a Pal'1sl1a: ı\liınl)' :t ıuiiracaat . 

Tür~ofisin Günlü~ Telgraf Ha~erleri 
yerli 2-82,ö 1 5 ,, !lf ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Pirine 15 50 

• 

lstanbul borsası ..... darı 2 J>araclancla 25 pa- Çavdar -
3 ~'] Orman Çift} iği ~ 

Buğd~y Anadol 4 25 rro L b · ı eııı 
) -g-g35 d~ arpa yemlik radanda Okllflll)'Of' • (~ rl,3 rJ {3Sl11111 ~ J 

k Buuthn Yerli 3-75,5 ~ı ı rn 
3 ·uruş 25 paradan 10 ton /zmir bersası . Lir7.on"' tozu 75 rJ YENİ FANTAZİ ŞİŞELİ ~ 
lpıuğ<ljt1Y serkt 4 kuruş 20 il 31-1 93fl de üzlinı 7 No. Yemeklik ze~· lin Y. 32 ~~ AN IC A ~ A ;;J~ 
arac an 5 · uruşa kadar·, 8 kuruştan 6 cuval, ıo N. (,1 ' ' ~ ı~ y Sabun Birinci 24 '° ;;,ı 
uıuuşak 5 kuruş 35 pa- ıo kuruştan ı; cuval in- ~~ Salon Birası Satışa Çıkarıldı iı:J 

"ada 6 k ı k • )) ikiıwi ? ... 3 ı'E:: 1 ~ n · uruş 7 rnçu cir lıurda yP-oi mahsul 5 aıı f' 28 K ff y J A ci'll 
Paraya kaıhır 398 ıoıı, fın- _11_35 ılı! ı.e~lim 4 kuruş- Mısır ıları 3 50 ('J IJ3(1 UrDŞ(Ur er 0fu0 raylOIZ f~ 
~ık 101 tombul eylul Tralı dan, huğday 3,875 kuruş- Cirı clara 3 ~~ Herkes gibi sizde yalnız Ankatıa ~ 
~5011 43 kuı·uş 20 paradan lan 300 ton huğıtay 5 kn- ~ara hiih~r 95.: ~O J (,J Bitrası i~iniz . 2 .. 7 ~~ 
040 kilo, bakla vadeli 4 ruştan 4,375 kuruşa kadar ince Kepek J 50 1 \.\., Ji 

k 1 ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
urıuş 20 parada11 100 ton 401 cuval bakla 4.375 -4_ Kalrn » 50 

keı>ek. 20 kuruş 4 buçuk 6?5 kuruştan 853 çuval No - lııcir 10 den ı ı 
(>aradan 2 kuruş 15 pa- lıut 5 ·25-5.50 kuruştan 98 Yul<t( Cukuro va. 3 25 
"aya kadar, 6650 kilo raz- çuval pamuk birinci 47,50 ,, ·Anadol 3.62,5 
'hol 173 kuru~tan 190 ku ı kuruşdan 262 balya 25 4 .• r ~ Yapa~ı b~yaz ~ 
ıışa kadar, 435 c.·unll kuş' harar satılmıştır . 44 , ,, Siyah 
-'~ıui vaclt•li 7 kuruş 36 -------·---- Tiftik 
~aractırn s kuruş 38 pa- Ayın Tarihi 69 

""' ı. Sade vail' lJ,.fa 65-70 .:a ~adar 30 ton vulaf 17 · · _ı k J 0 

~ ' . ıncı aayısıaa çı tı ze,·tin danesi ~0_22 er·sin 3 kuruş g paradan ., 
loc) Basım geıwl clir~ktörlt"ı- Fllitreden geçme ')5 37 ı::. ton tiftik mal 62 ku - ' zeytın yağı v - ,., 

~llş 16 paradan 30882 kilo ğii tarafından lwr ay çı- -·--
ltlki 475 kuruştan 550 ku- karılmakta 01 a0 .\yın tal'İ- Borsa Telğraflan 
"u a kad&.ır', 840 adet s~n- hiuirı 17 irıci sayısıda 420 
·ar ı sayfalık hiiyiik bir cilt l 900 kuru~taıı 2 aded 
;Ors·~d ı ·· .. lıalirule çıkarılnuşlır . ti· · 1 a muam~ e gormuş-
~ ır. Jı-1-935 dt? Odt>Sa\'~t Yıırtlumuzda ve dış 
c\2000 kil•> tiftik ilır.ac lilkt•J .. nl•~ oları bir a~· lık 
ed·ı • 1 rnişlir . soysal ,.,. ~iyasal hare-

~itıJaYeıulik 3 kunış 25 pa- , kP.lleri loplıy:ın Aymta -
ı~ h 2 parala vakun hak.'. rilıiui okıırlarııuıza tavsi

vadeli 4 kuruş 20 para-
1 

e<lflriz . 

----
lslanbul 

Türk allunu 932 

isteri in 

Dolar 

Frank 

Liret 

ö2 ı - 75 

79 - 70 

12-0:i 

9 -70-19 

B U A. K. Ş A. 1\1.! 

Mersin Belediye Bahcesi Yazlık Sinemada 
' 

Meçhul · Şampiyon 
SP.ssiz Sirrnm:uım dahi artisti ( IL\HHİ PiL ) ı a. 

rafından ov na nan bu filim basları sorıuna kadar iıt• -. . 
yP.canla <lolu olan hu ı~ser i ~a.vw mü~tPrilerimiz~ bil-
lıa:;sa la vsi )'e ed~riz . 

ilaveten Dünya Haberleri 
~ 

Türkiye baş pehlivanını seçme güreşleri 

Çoeuk Esirg~m~ knru- 1 
mu Gtuwl merkeziııt!e Ler·. 

tip fldilmekl~ olaıı Tiir -
~ i ~ e baş pehli vHııırıı seç
ıue giir~şleri ı ikinci "teş 
rinde Ankarada yeni stad 

1 

yomda )'apalaca ~ tır . 

Baş l'ehlivanlı~ı kaıa 

uarıa i>ıu•ıulı para ilt- hir 

Jik lt~ hil'ıtP. ıuad:ılya vt- ı·ı · 

lt~eektir. Bi1Liiıı TürkiYP 

ıwhlivaıılaf'ı 

çağrılıılır . 

. 
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Sa tl ı }{ 1' ağ 're Ç i <»it F ~ t l) ı· i ]{ası 

istan~ol Ziraat Bankasmdan ; 
~lersi11dt•, ~lt!r~iıı -- Tarsu!'i yolu ii1.«~riııd~ Nusra · 

ti ,. e 111 a lı a ıı .. si ıı de k :·ı i 11 P a 111 u k ,, '· N d ı a l i Yağ l. ı ,. 
Samnii Tlirk .\ııoııinı Sir"diııiıı uıalı. 

Y;fr vt~ Ciğit fahrıkaları vt~ uıii~ Pnıil:\t vt~ i~iııtlP. 
tJ ~ .. 

bulunan al~h vt~ t•dP.vat ıaıııli>I' "~ !'İ:tİresilt• hirlikLt• 

( \tiifrt~clalı şaı·tııarw~dt~ ~ a1.ılıdır ) H .. _, oğlu .\llıııcı :\o

lerliği11cP. tasdik P.dilaıi~ 30 11 931 tarih \t! 15142 
uııuıarafı ruul\ave.le ile P.11111ık \' f' ~t·I ali Y;ığlai· ~;ı · 

uavii Türk Anonim SirkP.lİııiu B.ın!· aıo11.a olan nıik· 
ta ,:1111 ıuahlıu horcıı ıı~. t O - 4 - 9 3 5 t.ı ri hi ııdı~ güııtl•~
rild ıği 1\ayılen miishP.l ilıbarııa111t~ l'ı'lı!riııı· ılt· tPsviy~ 
et ueuıiş oldıığuıuları i~bu lıorcuıı ilıalı• l :ı rilıiıw ka
daı· yiizd~ g faiz Vt~ yiizdH 3 koıui~~ on, ~igo t · ı ii<~
reli, hesap nıasraft, Nakli 11uk11d, muaıaıt'lt~ '<ı·rµi~i. 

6 AYLIK 
ONDULASYON 

F t~ 11 r ı i o h ii t ii ıı 
ilt'rlı · visini ıröz . . ~ 

üııiirıcJe tutula· 
ı·ak )'apıığımız 

( )ııtl Ü la~\<> ııl.ı r 

d a ıı h ii l ii ıı 111 ii .; · . 
t ( ~,. i 1 t~ rı uı iz 1 il t • ıı ı 

11111 ; kal111 1sLır-. 
d 11' • 

Soıı tfpfa 111.ı . 

kiıwmiz VH lı'~İ· 

saluııız EIP.~lrik 

s i I' k .. , i 111 ii lı t' fi -• 

avukat iicreli ves.tir bilt'ı 1 11uıu ıuasari(ılt~ b ı rlikl ıı t.ıh- • 
sili iciu bu borc UhlkahiliıulP Baıık:ııuıza ipotd.li yuka · •l==========~ 

d i 'i \' I' l ı ı l •' l' i y t~ 
t'lt•I-. tri k koıııi · 
~Prı larafırııları 

lllllil\' tHlt' t • clilı• · rıda ·hudut, ciı;s ve."iair twsafı yaıılı ~l ersiıı Tapu mii

<liirltiğürıiin 23 -1 1- 929 t. rilı \'P. 54, 980428 rw
raıaralı Tapu seıı ~ dilt• Şir t~fi u l:ı~ ırnıfu altırııl.ı hu· 
luuau ve 2280 ııuuıa ra lı ı.. . 1•111 ıa t ·vfikan ti~ yeminli 
Hlılivukuf tarafiııdan Ct>ma11 ( t 58.822) lira kiynml 
takdfr edilen mezktir fahriJ.. :ı ( 1698 ) ııuna.ıralı Ziraat 
Bankası kanunu lıliklinıleri dain•sinıh~ 10 - 8-- 935 la· 
rilıirıden itibaren hir uucuk av miiılıiellH acık arlır-

• w • 

S.AGLIK 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civarm~a~u 
Eczayi 

tıbhıy .. , Yerli \' ~ Av
ro pa ıuiis1ahıera lı bu· 

. 
rek nıiikP-nııau·ı 

lııılunduğu gihi Asri Berber Salonunda Ondülasyon yapılırken 
rt-<;t'lt·uıizclc· koıılrol ed ilıııi~ \'f! lıPIP.di~· · · ••e OıuHılttS' 

'011 ıu li~aılt•si vt-ıri i 111 isli r . . . 
Sayın nıiişLerilPr·ituizt~ Ok~ijı·ıı vt~ hoyalı ~a~lar Orıclii-

nıa\· a cıkarılmışlır. lunur 

. ~IU.\'akkal ihalesi 26 - 9- 935 tarilaiııP nıüsnclif •i=========• 

la~yo•ıu ~·.apılır. Saçla) 1111 ı. aıu hir t-'ırnıi~· ptJe Ondübıs' 
yoıı yapdıı·ahılt• Ct·kl··riııi :ıf'z e.\ IPriz . 

Y:ıpılaıı s:ıçlar ~ıkaııdıı·:ı, lı>rh~dikçı! dalıa güzel· 
lt>~ir. 

Perşenılw günü , aat 2 de lsl<ıtıul Ziraat Harıkasırıcla 
yapılacaktır. 

Tenıinat akcası viizcle 1 1 /2 tlir. . . 
Şartname Galalaıla k~tin Bankanıız, :\tlaııa, \lfrsin 

,\nkara Ziraal Bankaları kapılarına cısılmı~lll" 

SılılıaL ve Leravetiııizi ~tainw ıuulıafaza 

etmek icin lstikam~l Eczane~i larafarıdan I] 
• • 

imal t•tlileıı lrfou Musa Kolouva~ırıı kul-
h\nıuız. • ~ le 
IJ•l]•g•~la-~EI-

6 ayclaıı Pv~I lıoz11Jı,ıa~ıııa iuık:in yoktur. h . ı :ıl U ••n•·:·••••••••• • • av iciııdP. hozulur~a p:ıı·a gPrİ iaılt~ edilecektir, 

: Yeni Mersin Basımevi i 
~ . ...,. mücellit hanesi . •) 
• . 1 • 
• Eski1111~, parça an- • 
• 1111~, fı•rsudP kitapla·: 
: rıııızı i~e yaramaz ele-• }I 

\'t' alıııa~ 111ız. hir~iin : 
• . ,. . • 1 
• ~i'l.t' l:)zını olur. \ll:ıp-·~~I 

l:ırıııızı, .ı •. rı~ıforiıı:ıi, + ' ~I 
ıııiicdliı lı:111~ıııi1.~ ı:<iıı-: ~ 

• ıh·ri ııiz. <>; 
• k" • , • il P,. 11 ~ v i ı tap ve • ı 

: dt>ftt>rler şık, zarif me: ; 

• lİrı v<. ~ ullaı11şlı ola -
•. · ı . • • , • rah. cıl enır. • .... . .. • •' •••••••••••••• 

Diploma No 3016 Kı~la caddesi Asri Berber salonu Ali 

Remington Yazı MaKineleri 
~ 

ı 
I! 

ı 
1 
1 

~ 
Gramofon oe plaklarda büyük ID 

tenzilat ve her nevi kol, cep saatları. \fi 

Acentesi Vilyam H. Rıkards - ll-lersin 

~~,~,...,,.....~~~•ec=::::::J=:3e=::aee::==3=::===ıa±"<1 

Yurttaş! tl61iel1Jla~lele~9191-
Ülkeni korumak isti· 

yorsan Tayyare Cemi· 

'yetine aza ol. 

&+~ • • • /\ 1 
191 ITIMADI MiLLi i 
i 1 Türk Siğorta Anonim Sirkeli • 
ı ~ -------·----: 91 Şirketin Bankası : Sün1er Bankdır 

Y [ H İ M [ R S İ H ~ Y anğin ve Nakliyat s;ğortalarınızı 
.itimadı milli şirketine yaptmnız. 
~ Mers i ıı :e llavali .\cP.nlt•ligi 

ii'1i Omer Vasfi • 
• Giiuıriik cacltltısi No. ı5 .. 

• 21-30 -~~ 
1eat1t1~tt~~§me111~ 

fi 

Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiye llariç 

Şeraiti için için 

Senelik t2oo Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık too yoktur 

Günü geçmiş sayılar 20 K. Yeni l\1ersin Basıınevi Mersin 


