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ilimiz 
HabeŞistan ve Av· 

rupa durumu 
-~-

' izvestiya Moskova) 
İtaly? ile Habeşistan mü· 

nasebeti öyle bir noktaya gel
miştir ki İtalya artık yakında 
ya savaşı, yahut barışı s~çmek 
1.orundadır. İtalyanın bu husus 
taki kararı İngiltere ile Fransa 
nın Habeşistun meselesinde 
İtalyayı tatmin edecek bir şe
kil bulmalarına ve Habeş im
peratorununda bu şekli kabul 
etmesine bağlı olacaktır. Eğer 

böyle bir şekil üulunmaz veya
hut Habeşistan İtalya himaye 
sini kabul etme1.se savaş çeki
nilemez bir hal alacaktır. 

İtalya siyasetinin şimdi 
ıımacı Afrikanın son ve tek 
müstakil devJetinide istikUilin 
den ayırarak kendi gücü altına 
almaktır. İngiliz basını tarafın
dan bu hususta 1talyaya karşı 
yaptıkları hücumlara İtalya 
hasmı ve Musolini ingilterenin 
IIindistanda ve dünyanın her 
Yerinde yaptığı istilaları gös· 
tererek lm işte şimdide İtalya 
nın vazifesi renkli ve vahşiğ 
ırkları medenileştirme olduğu
nu söyHiyor. llabeşistanda hfila 
esııretin yaşaması yalnız ital
Yan silahı ile ortadan kaldırı

lacaktır diyor. Halbuki İtalya 
kendi sümürgelerindede esare 
tiıı hfila yaşadığını unutuyor. 
~u meselenin asıl mümessili, 
ltalyanın umumi cihan savası
nın neticelerinden memn~rı 
olmaması ve bunun için de 
aeunda yeni değişiklikler is· 
temesidir. 

İtalyanın, Avusturyayı isti-
14 hareketi, Almanyanın mu
kavemeti ne uğradığından İtal
ya ile . Almanya arasında dost 
luk bozulmuştur. Bir zamanlar 
Versay muahedesinin yeniden 
~özden geçirilmesini isteyen 
ltaJya şimdi bilakis Almanya 
aleyhinde harekete gr~ti. 

llüUlsa bu suı·etle Avrupa 
<la genişlemek imkanını bula
tnıyan ve harp sonunda bütün 
galiplerin büyük müstemleke· 
~~r edinmesine mukabil eline 
ıç bir şey geçmiyen ve Bal

~anı~rda da !Ilevkiini kuvvet 
endırmeyen Italya şimdi doğu 

J\frikada macera peşine düş
ltıUştür. Musolini'nin tahminine 
~?re Avrupa üç seneden evvel 

1 
•r savaşa hazırlanamaz. Hal

.lUki o bu arada Habeşistan 
:~tilusını bitirip Avrupada yeni 
\ftvgnlara karışabHir. Musolini 
Yine emindirki Fransa. Alman 
raya karşı İtalyan dostluğunu 
. 8Ybetınemek için onun bu 
l Sli}"' l 1 1 "} .. . J u e\., 1 1ı sune manı o mı-
ra~ıktır. Musoliniye göre Ha
~~~ıstanııı istilası ıçi n 300.000 

l\er kUfidir. 
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GÜNDELİK GAZETE T. T. 24 TEMMUZ 1928 

Sağhk Komisyonu 
Başbakanımızın Doğu Gezisi 
Şiınendöfer ınuhtelif istikametlere gidecek 

İsmet İnönü Samsuna uğrayarak İnebolu 
yoluyle Zonguldağa geld;ler 

Başl>akım ismet inönü 

Ankara 7 A.A - Diln va
purla Ordudan ayrılan Başba
kan İsmet İnönü Samsuna uğ
rayarak İneboluya .. gelmiş ve 
bu sabahda oradan Zonguldağa 
gitmiştir. 

••• 

Kırk giinden lıeri doğu 

illerimizde bir inceleme gezisi 
yapan Haş bakanımız general 
ismet İnününUn ordudan av-., 
rıldıklarını diin ajans haberi 

olarak yazmıştık. Sayın baş 
bakan Ünyeye giderken vapur· 
da Kurun gazetesi aytarına şu 
diyevde bulunmuşlardır: 

« - Temmuz başından beri 
Dıs isleri bakanı doktor Arasla . . 
beraber olarak doğu illerinde 
vazife yapıyoruz. Şimdiye ka· 
dar 14 ili gördüm. 

Genel olarnk gezi sonuçla
rından memnunum. Hemen 
yapılacak ve sıraya konulacak 
bir çok işler gprdük. Karade
niz kıyılariyle içeri illerin mü 
nasebetlerini yakından araştır 
mak başlıca dikkat ettiğim 
meseleydi. Diyarbekir ve Er
zurum şimendiferinin Hopadan 
Samsuna kadar Karadeniz kı

yısında muhteJif istikametler 
de bağlanması buraların her 
bakımdan gelişmesini ve iler· 
lemesini arttıracaktır. Karada· 
niz kenarında boydan boya bir 
kıyı yolunun çok faydalı olaca 
ğını sanıyorum. Karadeniz ke· 
narının milstesna güzelliğinin 

yaz ve kış uyı ve özel alımının 
bütün iyurtça bilinmesini ve 
bunlardan kolay<'a istifade edil 
mesini çok arzu ederim. » 

Suç Cezasız kalmaz 
İç Bakanlığ·ının önemli bir genelgesi 

Polis şef feri ve işyar/arı kimseye 
mü;amaha edemiyecekler 

İç Bak::ı.nlığı ilbaylıklara 
· giinderdiği lıir genelgede polis 

ve yföıetiın şefleri ile şahsiğ 

dostlukları olanların polis tü

züğiine karşı işledi klerl suçlar 

da hoş görürlükle karşılandı· 

ğının işitilmekte olduğu kayd 

edilmekle ve denilmektedir ki: 

Halbuki İtalya kısa bir 
zamt?nda bir milyon asker top-
layabilir ve bunların bir kısmı 
n•da ayırarak Avusturya hudu-
dunda bırakabilir. 

İngilterenin Almanya ile 
deniz anlaşması, Fransanm 
ingiltereye olan itimadını sars 
tı. Buda onun ingiltere ile 
dostluğunun kuvvetlenmesine 
yet1 i bir vesile oldu. Buda 
italyunın macera hareketleri
nin yeııi bir desteği olmuştur. 
Fakat biz şuna inanıyoruz ki 
Trablus harbi Avrupa savaşı 
için ne olmuşsa, Habeşistan 
savılşHla yPni hir cihan harbi 
için o tPs: ri gösterecektir. 

Kurl 1-ladeck 

« Polis şefleri ve işyarları 
iyi lıilirlerki her kime karşı 
olursa olsun kanun )'eritilirken 

' yapılacak hoş görürlük devle· 
tin otoritesi, cumuriyetin dü
zeni ve son olarnkda soravlı 

şefin kesin emirlerine karşı 
işlenmiş bir suçtur. Cumuriyet 
te suç cezasız kalmaz .. » 

Yanar dağ 
Tromeli yanar dağı 

yeniden coştu 

Roma 7 A.A - İtalyadaki 
Tromeli yanar dağı dün sabah 
tan itibaren coşmuş ve kızgın 

kaya parçalariyle önemli bir 
lav akıntısı fırlatmağa başla -
mıştır . 

. Tecim anlaŞmasl 

Paris 7 A.A - Türk - Fran 
sız tecim Ye klearnig adaşma· 
ları Lav al ile t Paris elci mi z 
arasında imzalanmıştır. 

Dün Toplandı 
italya 400 uçakla Habeşis

tana taarruza hazırlanıyor 
Londra Paris konuşınalarına umud bağJamı -

yor Süveyş kanalı kapanacak 

Roma 7 A.A - İtalyadan 
Habeşistana karşı silel hazırlık 
lar devam etmektedir. Bugün
de iki vapur asker ve malze
me iledoğn Afrikasına hareket 
etmiştir . 

Londra 7 A.A - Yarı res· 
mi lngiliz Cevenlerin italya 
Ha beş anlaşamazlığı etrafında 

Fransa İngiltere ve ltalya ara
sında Pariste yapılacak konuş
malarda bir sonuca varılması 
umutsuz görülmektedir. Bu 
Cevenler Habeşistanda İtalyaya 
ancak ekonomik ruenfeatlar 
verilebileceğini teyit eylemek 
te ve Musolini şimdiki duru· 
mundn inadederek harp açarsa 
İngilterenin uluslar sosyetesin 
de İtalyaya karşı tedbir alın· 
masını istiyeceği ve bu meyan 
da Süveyş kanalının kapatılma 

sı gibi tedbirlere baş vuracağı 
zan edilmektedir. 

Ankara 7 A.A - Royter 
ajansından : İtalyanın Habeşis· 
tan::ı. karşı dört yilz uçakla ha· 
va baskını yapmak niyetinde 
olduğunu ve bunların zehirli 
gazlar kullanacaklarını bildir
mektedi r. 

Adis Ababa 7 A.A - Soru· 
lan bi !' s9ale karşı Habeş im
paratoru Italyaya Habeşistanda 
özel ekonomik menfaatlar ve· 
rilmiyeceğini söylemiş. 

Nevyork 7 A.A - 49 Ame 
rika iş federasyonu İtalyanın 
Ilabeşistana karşı tecavüzünü 
durdurmak için Cumur başka
nına baş vurmuştur. 

Londrn 7 A.A - İngiltere 
hükumeti İtalyan gazetelerinin 
İngiltere aleyhindeki neşriya
tını protosto etmiştir. 

1-'ise programları değiştirildi 
Ahlak ve metafizik dersleri kaldırılacak 

Ankara - Müfredat pro
gramlarını tanzim için buraya 
gelen komisyon üyelerinden 
bir kısmı lstanbula döndü. 
Komisyonun aldığı karar ara· 
sında şunlar vardır : 

Lise son smıfıarında oku· ; 
tulan metafizik ve ahlak ders· ~ 

leri kaldırılmıştır. Bunlar fel· 

sefa vesosyoloji dersleri içinde 
bir kaç bahis halinde okutula · 
caktır. Yeni müfredat program 
larında Fransa liselerinde 12 
ve Alman liselerinde 13 ders 
yılında okutulan derslerin 11 
ders senesine sığdırılması güz 

önünde tutulmuştur. -----

Güzel izmlrden bir görtınnş 

Panayır hazırlıkları bitiyor 
lzmirde otel ve yiyeceklerde ucuzluyor 

İzmir (Özel aytarımızdan) 
Şarbay ve panayır komitesi 
Başkanı Dr. Behcet uz panayir 
işleri üzerinde tecimenlerle 
görilşrnek üzre on gündenberi 
istanbulda bulunmaktadır. 

Panayirin açılmasının ynk
laşmasmdan ötürü hazırlıklara 
geceli gündilzlil devnın ediliyor. 
Telgraflarla her tnı nftan pa\' · 
yon istenmektedir. Panayır 
alanındaki yollar asfalt olarak 
yapıldığı gibi pnnayır gazino
suda gcQt.3 11 yılkinin bir misli 

1 büyültülmüşt ür. 
Devlet demir yolları onbeş 

günlük halk ticaret biletlerini 
de yüzde elli ucuzlatacaktır. 
İkinci mevki 12 buçuk lira 
üçilncU mevki 875 kuruş veren 
ler izmi ri görebilecek hemde 
on beş gün içinde Devlet de.
mir yolları şebekesinde ıstedi · 
ği yerl~rn gidebileceklerdir . 
Bu yıl İzmir pnııajırini en az 
yarım milyon kişinin gezeceği 
umuluyor. Otel yiyecek içecek 
fiyatıarıdR ucuzlayacaktır. 
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An~arara Duyumları ; 1 
ff alK Bankası 

Ira \ Ta rrelı l il{üSİ11 i Bilenler 

Köylülerimiz Canla Başla ~ahşıyorlar 
1 

• 
ınanma 1 

~lt-lıtahsıı bir ~r.CP. .. 

Nizanamenın hazır
lanmasına başlandı 

Kuzucu Belan bölgesi 2835 lira 
yardımda bulundu, 

Yıldızlar kara11lık st~mada 

vnıi douaıı cocuk uözleri 
• l' • ~ 

gilıi açılıp kapanıyorlar. 

--~--~--

Ekorıonıi lbkanl1iiı hir e 
huçuk nıil,vorı lira SPI' 

111 a J e il e v ~ l ı :ı 1 ~ a t• 11 •· 1 
v., r i Ş 1 i Ş a rl 1 u r ti :1 la i 1 ırı ti,~ 
kredi lPnıirıi maksadile 
kurulması kuhul Pdilt~ rı 
laaJk barıkası 11izaıunauıP.
!ı'İnin y:ı pıl uıasıua hasla 11 _ . 
u11şıır. Buna gür~ nıt~l'-

kf>zi ..\11karada olacak 
olau lwlk ha ıı ka:-ı n:ı lıağ-

lı olıııak ve lıiikmi şah

si~ r l i lı a iz lı ıı l 1111 r rnı k ii :~ 
re nıeuılekt·liıı nııılaıt• lıf 

uıerkt'zlrrirıde ~aııdı k la r 

~urul<waktır· Baııka ı, 1111 _ 

lar ın rıazuuı ve nıurakıhı 
v~zi )'eli ıuJe olacaktır. 

Kıızucubth\11 rıahi\' t'Si 1 
nıırıta kas:nda ~ i aşir~·t ler 

\t' ~n~· liil~re lwva lt!h
likt•:' i rıi a11ll.tl111ak \'e \'ar-. 
dırnl a r temin Plıtıt· k iizre 
gid~n h~)'Pl a vtlt•l f'luıİŞ-

lİ r·. Aş i re Llt~r Vt~ k Ü)' rn le ri 
nı iz hcna k u rı.ı ınırna hii

y tik !'it~\' İrıçh~rle ~· anluua 

ko~raı ıı~lanlı r. A ~iı ·etler 

39 lira lehenii etnıi~ler- · 
ti 1,.' 

.'fh·rke1.e bağlı köylPf'İn 
taalılıiıllt-ri devanı etmek
ı.-,Ji ı·. ,\J a lıa liderde li ye 
ka~di çalışmaları th•vam 
f'lnwkltıdir 

' 
1\ uıucu beb\ıı rıa hi yesi 

1111 ııla kası ııda ki 
l:rnlalıiitlPri : 

Tatar köyü 
.'lrslan köyü 
Dirık kösü 
So rı t u r as k ü J ii 
KuzuculH'lft 

Kuzucu 
Otorı küyii 
A psu ıı )) 
Erçel köyli 
Akarca » 
n~uıir ışık )) 
lliııar » 

Turu rıcl u • 
Takallı 

Koca \'er 
Karucacılı 

Şalına 

100 

700 
40 

100 
175 

150 
100 
loo 
200 

175 
150 

:!2fl 
60 

loo 
180 

l6o 
120 

sahildt~ k.iicük dalualar . ,_,, 

kum 1 artla o~· ırn şı )'orl ar, 
deniz o kadar korku nck i .. • 
Gündiizki mavilikler ne
rede~ .. 

İnsan denizi gtıcı• gör
~e mavi oldu~u na inan
ruıyacal\ ..• 

Gözl~rimde bütün giin
IHr sıralanayor. Hatıralar 

IJirer çiçek gibi bu çiçek 
yığıuından başlar uzalll)Or 
gözler· canlanı)'Or .. Oıılara 

dcılıyorum .. hakdıkca u-• 
ıa klaşı )'Orlar .. 

Gözler kadar ice vakm . .., 

Niza uı na 111~, E~ orıoıaıı 
halanı C..Jal Ha,·aruı L.-t 

kik iudt>u gt>çi riİtlik lt>ıı son 
ra Bakaıılar kuraiurıa vt~
rilt'Ct'k tir. 

[konomi Bakanhğmm 1 Tanın Bankasının Beyannamesi 

bir dost, nnla r kalla r da 
yakıcı ve zalıuı IJir diiş
mau olmaz. Gözlere ina
nanlar havalla daima \'a-

~ . 
nılanJardır. o :yaranaaı 

41ıkaracla 

Modern uçuş istasyon 

lla vu yolları i~IPlm~~i 
A 11 k a r :ı da nı o· it~ r rı lı i ,. u 

t;uş istas~crnu yapacaktır 

Bu ~ ii n i p l i d a i h i r l ı a 1 el p 

h11lu11:.ıu İsla~yonda lPl!"iz 

lt>lgraf. tt•Jpforı, radyo crnrı . :--, 

~ om~lre lt>sis t>d i lt><W k ti,.. 

Ofis işleri hakkında 
karar 

Tiirkofis sek~iyoııları 

da11ışmalar111d:ın k~ıruları 
l~kuik ve yönetsel korısP\' 
tlıirı öğleden sonra ~1.-c-., 
det Alkinin başkanlığında 
lophrnarak ofi!' işlrri laak
kmda kararlar vermiştir 

Pamukculuk Uzmanı 
Geldi 

T«t i'J lll baka 11 lığı n ın 
Briiksellf era geli ru iği pa-

mukçuluk uzrntl rıı Bay ~·o 

Aukaraya gelmiş ve düu 
hi1ku11lıkta işitıt' haşlanııŞ

ıır. 

iş ve ödevini gösteren 
Tüzük 

Ekoııoıııi hakaıılığı i~

yad . ırıııırı ~örc-ceklrri 

i~ Vt~ <iıh~vlt~ri gösternu~k 

ÜZl't' h:ık:ııılrk (~l'gİİllPlllHt~ ı 
k:111~lllllll~~ll hP~IPt"İ uıatl- ı 
clPsıııe gorP. lı:ız11 l :11ınıası ı 

1 

lfızııaıg .. leıı liizii k Darı ıs- ı' • 'ıl 

l:ıy tar;ıfııııl:ıu iııctdP.11-

mPktı·dir. 

Gelen göçmenlerin 
Yurdlandırılması 
Büıı Bulgar i:-ııaııdaıı 

şı·hriuıizt~ Samutluııuıı 

ör 11 ek k ö \' ii ıu 1 e ,. u r d 1 a rı _ . . 
tlırılnıak iizr.- arabalarile 
hirli~lP. 54 11iifu..;lu 12 

t'V ~ÜÇlllP-11 gr.lıtıİŞlİf'. 

B · ınl3r yak11ula yer
lt!rİ ne Y" r1PŞl·İ l'I ltıcP kit• r -
ti i,.. 

Sağlık Komisyonu 
Dün ilkatında 

toplandı 
Sağ l ı ~ ~o uı is \ ' O ıı u d ii ıı . . 

ilkatırıda ilbay Vt~ kiliuiıa 

lrnşkanliğıııda toplanarak 
şı·hriu sağlık durumu11u 
iı.c.~IPnıİ~ şu kararı vt~r· 

nıiştir: 

l Beledi ye bahçesi ne 
~· aplırılan plaj' k:ıldırıla-

Ba .. \1.1' () ,, 1 "k .. .. 
' ' Jt' ~ı a sunaur- caklır 

~t·l:-rirıin pamuk hölge- 2 ~~whir siipriiut\ilı•ri sinı-
lerınılt· uzun \' lllar calış- •. ı·ı·k .. l. ,ı a • _ . - . • uı ı ŞP- aıruen uza~ yer-
JI ı ı Ş d •· !.C .. d ı h ı r u z nı a u d ı r l ı ·· ı ·· l k · 

y • ere t o" u Pce 

rt>nkler m~ çabuk dt>ği

şi rler bazen si1.i rı içi 11ize'J 

girerler onlar rıe ~ö\· ler . " 

Finans bakanlığıyle 
banka Daniştayın 
kararını bekliyor 
Fina1ıs bakanlığı ile la · size. O anda rıe kadar 

rıııı bankası arasında bir mesutl olnrsunuı Biiliin 
Vt>.rgi aııiaşnıazlığı çıkmış- 6mevcudiyetrnizi gözlt~re 
ıır. Yuplığımıı incP.leme hağlarsmız. Fakat zarua11la 
hurıuıı söyle11diği gibi Ö- o sizi saadete bağlayan 
ıırıııll bir aııtaşurnıhk gözlP.rden kaç.ırsırıız IJir 
olıııadığ11ıı gösternıekletlir tlaha g·•rnıemek iiırt•. 

Fiııarıs Lrnkarılığı ka- Güzlt~r aldatırlar .• St'f-
ııuııları uu~nılPkimizdeki katlt~ dolıulur .• Baklıkca 
tarım kretli kooperatif- • ı~riue bazı ayıram ve ha- yakınlaşır, hu it;li saıui-

ıuivP.t !'İzirı iciniz.-.,.crirtır 
ğışıklıklar tarıınıaşlı. t:ırını " • .,M • girdikç•~ kalbiniztl~ yt•r-
haııkası kapitalini coual -tırken bu tarıııı kr;a~ ko· lt·~ir. · Arlık hi'ıLiin ızlir<~-
oıwratirleriru~ verileıı av- hınızı hu müşfik hakışlar-
rım ve lıagışıklıkltaı·d;;·u la t!rİLn}ek isıt>rsiııiz. Bir 
tla faydalanması _ kararlaş- ~ün lıoyası silinıui~ yiiz 
lırılmış, anc.ak fırıans ha- •gibi 0 ifatle silinir. 0 ·w· 
kaıılı"'ı tarını hank·ı · ~ t sının nıau kacarsım ·1. onlardan 
~ al11ız tarım kreıti işlerin- 1 • ..,1 ..... 1 "rek. (>· ,. .·, 

dt•ıı ha~k:ı h:ınkacılıkla 
y . ıpıığıııı ilt-ri siirt~rt>k 

kap:taliııin çoğaltılması 

sırasırıda larıırınıası ilPri 
siiriiluıiiş olau ayrım v~ 

bağışıklık l .ı rı vol ti rıda cr()r . . ~ 

meıuiş VP. tliğer lıankalarırı 

görme~le olduğu mua 
nıt•lenirı tanm hankasrna 
da ~· pritil ıuesi n i isleruiş

li r. 

.~ Kihlerıl~ birer buuıı . ~ 

makinesi bulurıdurulacak 
4 Şehir içindeki bataklık
lar kurutulacak 
fl t~üzne yolundaki 
kapatılacaklır. 

. 
ıcnıe • 

=" '"' lr; . ••• ><IZcHl sıze 

c;ok sıwdiğiııi söy~t~r. Yaş

lar dar,ılacık l:.ırla öniil
meğe onlar siıide ağla

tırlar. 

O karışaıı göz ya~larıu 

da hliyük bir sedakal 
yenıiniRvardır. Dudakların 
yemini gözlerin~i kadar 
carılı, kuvvf'Lli değildir. 

Çünkü dünyada hiç bir 
ftza göz kadar izliraln
m içli,cauh ifade edemez 
zaman ()lür yenıirı

de <;(\ziiliir. o gözler baş-
ka hir gözde sevgi urar .•. 

Fakat Acaba her ba-

Yazan : GÖLGE 1 
kışa i~ıamlmaznıı~. lıic bir . 
göz içinin ifadesini göz
IPri ıulP ~öy lı•meznıi?. d u .. 

claklarırıııı urzulilrını ko

mışruaznu'?. konuşur fa .. 

kat zamanla oralar başka 

hi,. rP.ukle canlanmak icirı 

hu hapisten kurtulmak 

i~lerlt~r.. Çii u k ii gözler 

lahakkiime gel~mr.zler .. 

Giiztılliklere doğru akar . 
l:ar ... 

Bazaııtla gözler içleriu' 

de yeni bir riiyiHlll\ iş

leııı:ıesi ıı i islt~cl iği için u .. 

zaklaşnı:ıı. Bt>I ki se\·diği 

güzlP.rin acısını icinde tlİ' . 
ğPr bir reııklt~ sil ;uek iciıı • 
kaçar. Belkidt~ glizellik-
ı~re aşıktır. Yahutda hiS; 

1t~ri11in esiridir. llele ı.,aıı 

~özler her IJakışla iir.

perir örseleııir.. Höyle 
gözlere inaumak değil. 

hak ma k bi lr. doğru de~il' 
dir. .. iki tlarula sudarı 

farkları ııe ... 

Göıltwde reıık ayrılar· 
kimi ~i)· ah, kinıi yt>şilı 

kimi mavi kimi el~ Sf.' 

vt>r. Faka L g()zlt~rtle rt'ıı~ 
l.,n ziyade hakış, hakı~·J 
lan Zİ\' atlP vPfa sevilir. 

ol 

GiizPI hir giiz h~t 

kalplt~ konuşur. Yelt•I'~ 
o kalbin clt>riuliklerinclf. 

lıir damla rPıık lnrakuı~1~ 
islPmesi 11 •• 

Diinyadaki lıiillin se" 
gilt~riu nırııbaı gözler•lt' 
ti i,. .. 

Yt'ııi tloğan lıir \'a"'d· 
· ·ık ı r · ·· 11·'

1 

~urntsııı~ ı ( t~ a goı 

ile sevgisini sövler ... 
t "' ,, 

Güzler lrnr rolii o,· rı9 

lar. cıhlırurlar. 0;~~11' 
• 

c derlrr.. ıriil•liirürl•''•'' 
~ ıe 

lh~n hu karanlık ,, •• ,.e,ı 
l"I ~ 

.. 1 . .. .. r ti ıı crpne 0'01,t•rı CYOrU\' 0 
~ ~ r:ı .J 1 ,, 
Beni ıu de ışıkları m oıı il 

nıi bilııwnı ... 

''"' Gech·o .. lar ha har •. 
ce~leri • ui lJi !!Öll~r uııı \'11, 
• • ~, i'.' el 
ler, sarılar, ytışillcr·· h , 

&;" ~·· si lalh bır renk.. ı· tt il' 
- . ,. tt• 

en magruru mavı, e .. •:'' 
likr.si siyah .. en uıutı• · 

·ıft>f•' 
rı. en rır.~r.lisi ~·pşı rtı 

·· ,ıe Fakat vazık go'' 
" 

ınanan göııülltıre •.• 
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-------------Y~ENI ~IERSIN 9 AGUSTOS 1935 CU~IA 

Türk of isin Günlük Telgraf 
HABERLERi 

Rusyada turistler 
için yeni kayıdlar 

Moskovu: (.\ . .\) llavas 

Mersin 
Piyasası 

Istanbul borsası . 
7-8 935 de Arpa yerıılik 

çu va Ilı 3 kuruş 32 bucu k 
paradan 4 kurusa ka;laı· 

• 
68 lorı, huğday sert 4 kn· 
ruş 30 paradan yumnşiJk 
5 kuruş 27 lHıçuk para-
dan 6 kuru' 7 bucuk ırn -"' . 
ı·a~· a kadar, ekstra 6 ku-
ruş 25 paradan 4J4 ton, 
Fmdık ic tombul ~vh'ıl 

fop •~irt~~oıı 45 kuruş~lau 
5040 kilo, bakla 4 kuı·us 

·~ 

27 paradan 5 kuruşa k:l
cfar 225 ton, kt>pek 2 kur 
nışdan 2 kuruş ı ı paraya 
2450 kilo kuş ~· enıi vaiJeli 
S kuruş 5 paradan 15 torı 
J'ulaf 3 kuruş 15 par~darı 

3 kuruş )6 paraya kadar ., 

loo ton Tiftik mal 57 ku
ru~ 13 paradan 63 kuruş 

K. <i. 
ajansı lıi iti i rh·or : .. 

llalk komiserleri kuru-
hı, turistlerle devlelın o
lau kurunılarıu burıdarı 

hö~· le her tiirlii alım sa· 
tını işlt~ri için dogrudara 
doğruya yabarıcı kurum

larla ilgilerde Lmlunmala
rma karat vermişlir . 

Pamuk ~kspres 
iane 

Kapu malı 
Kozacı parlallı 

iane çiği,li 
\ 'erli 
Koza 

Şimdiye kadar bu el- Susanı 
y~m yahancı meml~kPl - Fasul)':i 

• 

IP-rd•~ki Sovyel ekonomi Nohut 
salgıtları ve l~cim komi- Mercime~ 
serliği araeiJle yapılıyor Burçak 
du. Saıııldığına göre ve· Kuş yeıui 
rilen hu karar, hiiktimetin Kum darı 
yavaş yavaş yabancı mem Çeltik 

leketlerde bulunan eko- Acı çekird~k ıçı 
nomi kurumlarını kaldırmak Sabuu Ayvalık 
ııiyetınde olduğunu gös . l~alıvfl 
teruıektedir . Hatla bazı ~işadır 
menılektıllerdeki salkıtla- Çay 

K. 
50 
50 

47 
45 

2 
l 
8 

12 

s. 

75 
75 

7 ,5 8 
- 1''~ 5 o - ""'""' 
7-8 
3,75-4 

6,5-7,5 
4 25 
7 

38 
24 

97_5 

16 

260-300 7 paraya kadar 17756 kilo 
hors:ıtla muamelP. uörnılis .. . 
6-8 935 ele ilır·acal olnıa
mışll . 

rın kaltlırılmas111a daha 
şimdiden başla nıuışlır . 

S:eame Şeker l 5 L 
Sandıkıa • • 
,., k • ozşe er çu vah 27 L.55 K 

lzmir bersası 
6 s -935 de Borsada bu~ 

day 4,125,5,50 kuruşdarı 

t6..ı6 çuval susam 12,50 

ku ru~da n 50 çuval kerıdir 
tohumu 4,25 kurnşdan 35 

çuval, uolaul 5,625,5,05 k u-

Tu ristl~rle kuru mlal'ın Kalay 

giri~t·cekh~ri yiikenlerden B<ılıar 
dola)'I fıiç bir zaman ne Arpa Anadol 

adı geçen kurulların \'e " yerli 
ne d~ dış lt>cim komis~r~ Pirine 
liğirıiu rinaıısal sora\'l ileri Çavd~r 
sii riilemİ) ecrkti r. Buğd~ y A 11adol 

ruşcları 68 co val palamut 
lll·ıı·ık 41 4

•
55 

k~ 
1 

Şurası da ka\•ıledilmek Buğda\· Yerli 
' , uruşı an . . · · · 

225 
75 

3 

3 
15 

3 

25 

50 

4 75 
3-42,5 

78 

25 
k l 

ı.· . . k gerektır kı, kurumlarla tn- Lımon toıu 
a •a uıı·rncı 330 u rusda rı · 

kal 
_ ~ ristler ic fir!!iiLleri bakı- Yemeklik zeytin Y 'H> 

> a e ıı ~ 11 2 ıo, 215 k u- • ~:. . _ . :-.. . . · . · a ... 
ruşdarı 789 kental pamuk ı~uu_t~ao ~ok orıenılt degı- Sabun Bırıncı 
birirıci 47,

50 
kuruştan 

295 
şıklıge u~ramakta ve hal- n ikirı<~i 

kilo, ha~la 4,75,5 kuru~dan ta arıtılmakta veya kal- llısır ıları 
125 lon 3410 çuval satıl - dır1lmaklatl11· . Cin tları 

23 

3 
50 
25 

ıuışlır. Stop liziim lizerirıe Yaş meyvaları Ro- Kara büh~r 95-90 
nuıauwlt~ olmamıştır . J manya yolu ile nce Kepek ı 50 

Yaş meyva ve sebze göndermek icin Kalrıı » l 50 
tecimerlerine kredi ~--··~ ' · incir ıo den 11 

.\nkara - Tarını Bun- lstarıhul - Yaş mey-
1 
Yula( Cukuro va 

kasmm ya~ meyva ve vaları Honıaııya yolu ile 1 " :.\nadol . 
s~bze c.•ıkalı "' cıpau lt>Cİ- ort • .. d k .ı . a o vru paya gon erme , Yapağı beyaz 
nıerlt•J'e kr~di a~~<Jcağı ya- ınık:\rılarını araştıran ko- i s· . 1 
z'.~ıııı~tı • Oğrcıııliğiıııiıe ıııisyorıılaki ronıeıı delgesi Tirıi~ ' ıya 

1 

gort~ BaHka grçen yıl ·~ı l .. k 1 
k :ıı Ya p:ı rı l«ci ıııerlere :6 ııı ~ıı rıe aılar yapılan : Sa ıle \'ağ Urfa 

~oııuşıuaları anlaLıuak v~ · " 
ıuil)·on 434 hi11 lira üdii11c ız~,·tirı danesi 
Vel·ıaıı·~tır. • clin~ klif almak ic.in Bük- , · "' PilUredeD geçme 

n 1 reş~ ailmiştir. Konuşma- zeyııo 1•ğı 
uU ) 'Hl'( llUlll bıı ~· ıf g~- ._, 

3-12,5 
3 25 

44 

44 
58 
65-70 

~0-22 

40 

Borsa T elğraflan 
çerı vıldan dalıa cok fi- lara sonra devam ndile - ----·--
nemli hir tutarda 

0

olaca"ı ce~tir . 
N ~ 

soylenmt>klP-clir . -,. ~~~--~ 
1 ff R l:LUSI: 1 

Gtlz va:!ı ile ;.-ıeven 1 . '--" ~ . 

1 

Soğuk Hava Dolabı b 
12 ay taksitle . 1 

Sedad Sahir 1 
Hükfımeı caddesi 41 J 

2- 3 ~ 
~~-m .. ~~h!i~ 

......... -. o...._. 

lslanbul 

Türk ahunu 929 

isteri in 623 

Dolar 79 - 65 - 13 

Frank 12-03 

Liret 9 - 70 

Mersin 

SAYFA : 3 

B i l i T 
Şarbaylığından : 

ŞP-hrin doğusurnla vr Tahakhan·~ ~·üresinde bulu -
uarı bataklığın kurutulması açık eksiltmeye konul ~ 
muştur . 

Bu kurutmanın keşif dP~ef'İ 13 61 lira 45 kuru ş · 
tur . lstekliltırin yüzde 7 buçuk nisbeLinde siiresi1. 
tutak ile iisterrnt~ giinii olan 23 - 8- 935 Cuma giiıı ii 
saat 11 de Belediy~ dairesinde toplanacak komisyona 
ba~ urmaları v~ şartname)' İ parasız olarak Fen dai 
resinden alabil~cekleri bilit olunur. 9--13 -17 - 2 l 

Mersin 
8 i L i T 

Şarbaylığından : 
Reledİ)' e temizlik işcileri tarafından toplanan şdıir 

siipüriintiilerinin açıll artırma usulile satılığa çıkarıl-
mıştır . 

Bir yıllık süpiirü nlii nün or~! ulanan ha hası 1200 

liradır . lsteklilt~rin bu fiyatrn y iizıle 7 ,5 nisbeti ıı<le 
siirer tutak ile listerıue Hiinii olan 15-8-935 Perşem
be glinii saat ı ı de Belediye dairesinde toplanacak 
ihale komisyonuna· baş urmaları bilit olunur • 

30-- ·4 ~-9-13 

Zayi ~e~adetname 
933 - 934 ders senesinde Ca nkava mr.ktebinden al-. " 

mış olduğum şahadetnaıueyi gayip elliru . Yenisiııi 
alacağımdarı ~v~lldnin lıiikmii olmadığını ilan ederim 

27 ·7-935 

Doktor Fazıl oğlu ~\hrued Edip 

Piyano Akor~ ve Tamir [~ili yor 
Bir k~ç giin ıçın lstaııbuldan şehrimize gelen hay 

~lina larafmdau her 11evi Piyauo akordu ve tamirall, 
teminatlı olarak yapılar. Fırsatı kaçırma~· wız zaıu-ıu 

pek dardır • 
~lersin : Ankara Palasd~ Mi11aya miiracaat . 

4 5 

,~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~ Orman Çiftliği rrJ 

l 
~ :F'abrikasınm ~J 
(J YENİ FANTAZİ ŞİŞELİ ~~ 

f;~ AN~A~A ~ 
'Oı~ Salon Birası Satışa Çıkarıldı ~ ~ I~ 
r~ fiyatı 28 Kuruştur Her Yer~e Arayınız PJ 
~~ Herkes gibi sizde yalnız Ankatıa ~i 
rJ Biııası iqiniz . 7,.7 ~~ 
~~~~~~~~~t;~~~~~~~,gP 

TARS US 
IR.:M:AK LOK.ANT .ASI 

Yemeklerinin nefaseti, mevkHnin güıelliği, ha
vasının temizliği ile tanınmış Tarsusun en eyi lokan
talarındandır. LokantayaZson model bir Radyo getiri
lerek muzik ihtiyacı da temin edilmişdir . 

Tarsusa~gelenler burada çiçP.kler arasında 
ve akar su kenarında hem yenwklerirıi y~r 

ler ve hemde asude bir vakıı gPt;ırm iş olurlar 

';::==::;::====::;:;~~· ::;:===9=10=1 



SAYFA:4 YENi MERSiN 9 ..\GUSTO._ J 935 CU\1A 

Tl:JQ KiYE 

l1RL\4T 
..-.....BANKASı 

.DARA 
6iRiKTiREN 

ıQAAAT-~O~Q 

1 

~ 
Gramofon ve plaklarda büyük ffi 

tenzilat ve her nevi kol, cep saatları. ~!J 
Acentesi Vilyam H. Rıkards - Jl,f ersin 

' l!!!!!!~!!l.IEE*]EE::::::::J3E:=3E;:;:;:;3-3~ · o o 

Yeni 1\1 ersiH Basıınevi Mersin 

•t=======~·' 
SAGLIK. 

Ec...-:=ZANESİ 

Mersin Gümrük Civanndadu 
~·1.-.r rtP.\' İ EczaJİ 

lahhı~· P, Yr.rli v~ Av
rupa miisıalıZf'l'<Hı hu 
lıırı 11 r .. 

E3!!~9!!!:3EaE==:==:a3E35ill(!] 

' Piyanğosu 

~ 
~ 

Pek çok kişilerin yüzünü 
güldürmüştür . 

On DoKuzuncu Tertip Dördüncü Keşide 

~ 
~ 
~ 

11 Ağustos U3G tarihindedir. ffi 
Büyük ikramiye nı 

1 •i==============· 
35,000 Liradır • ffi 

L~::.:::r=.::;:::r.;;;o;::;;ı:;;;:;:ıJ 

Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı 
mükemmel ve son sistemdir. 

Sıcaklarda gıda maddelerinin bozulmaınası için. : 
Gıda maddeleri yapan ve Satanların ve Ailelerin 

dil{l{at ı1azarlarını çel{eriz 

S1eaktan bozulmasmdan korktuğunuz her şeyinizi depomuza getiriniz. 


