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ital yanlar Malta yaıknlarında ma.navra yapacaklar 
Dış siyasamızın ana hatları 

dünya ile iyi geçinmektir 
Antrasitimiz 

Antrasit fabrikasından 
ne kadar randuınan 

alınacak 

Harp insafsız bir şekil alacak 

Dış Bakanımız Bulgar bakanının sözlerine 
karşı önemli bir diyevde bulundu 

1 
Zonguldakta kurulan Söıni 

kok-fabrikası eylOI sonlarında 
tiirk antrasitini piyasaya çıka
racaktır. 

llarpten önce /ngilizltalyanbasınıçarpışıyor 
ltalyanlar biz ingiliı.lere dokunmak istemi 
yorıız Onlarda bize dokunmasın diyorlar 

İstanbul 30 A.A . Dış işler ; hakkrndnki sarih sözlerin bizim 1 

Bakanı Tevfik Hiiştii Arns Ce-

1

. de samimi duygularımızın ve ı 
ııevreye hareketinden önce arzularımızın tabiisi ve samimi / 
Bulgaristan dış Bakanının Türk makesi olduğunu söylemiş 
Bulgar milnasebeti hakkındaki VP demiştir ki : Fabrika yılda elli beş bin 

ton antrasit, 500 ton benzin, 
350 ton mawt, 2500 ton yol 
katranı çıkuracaktır. 

--tı OiOrnale d'ltalia " Romadan ,, 

Kendi !erine sulhperver sil· 
sünil veren ve bu suretle BU
yUk Britanyayı İtalyaya karşı 
en ihtiyatsızca vf1 en tehlikeli 
bir şekilde harekete sevketmek 
isteyen müfritlere söylenmesi 
icabeden diğer bir söz vardır. 

Bu müşevvikler yangına ateşle 
giden kimselerdir. Bunlar, Af
rika köşelerinde vahşi bir müs 
teınleke, ufacık b!r harp ateşi
ni sfindürrnok istemekle bütün 
medeni beşeriyete ateş püskilr 
mekden çekinmiyorlar. Yangı
na ateşle giden kimselere net 
ve sert söylememiz gerektir. 
1talyaya l<arşı hareket etmek 
isteyenlere ne vahim ıniişkil

lata mııruz kalacaklarını i?..ah 

« Cuınuriyet hükOmetinin beyanatı münasebetile Anadolu 
dış siyasasının ana hallı umuajansına bu beyanatı gazeteler 1 
miyetle bütün dünya ile iyi de bilylik bir memnuniyetle 

1 
geçinmek ve hususile komşuokuduğunu ve iki ulusun kar- lnrırnızla karşılıklı itiınad ve 

şılıklı itimad ve saygıya istinat 

1 

sevgi iizerinde iyi komşu haya 
eden dostluk ve sevgi içerisin tı yaşayabilmektir. Bulgarista· 
de yaşamasını temin etmek ve , nın bizim taraftan bu temel 
son zamnnlurdn araya giren 1 siyasamızın dışında bulunma-

bazıyanlış tefehhüınleri dağıtmak 1 sına aslo. arzu ve temayülümüz 
için bUtün gayrelile çalışacağı J yoktur. » 

Demir yollarımız ilerliyor 
Isparta bozon hattı 29 Taşrinde açılacak 

Sivas Erzurum hattının çabuk bitmesi için 
Erzurum yönündende yapı baş /ayacak 

Maske fabrikaaı 

Alman ve İngiliz antrasit
leri vasıflarında ve aynı kalite 
de olacak olan antrasilimiz; 
her sobada , kaloriferde, maltız 
larda kolaylıkla ve ciiruf bırak 
mndan yanabilecektir. 

Fiatı tabii antrasitlerin ya
rısına yakın olacaktır. Bu ba
kımdan yerli ve yabancı kok
lara nisbetle yüzde otuz beş ile 
elli, bir artırım kabil olacaktır. 

Çıkacak antrasitler ona 
yirmi, yirmiye otuz, otuza kırk 
kırkr nıtmış, altmışa yilz yirmi 
boylarında olacaktır. 

etmek de lazımdır. Uluslar 
sosyetesi prensipleri ve Habeş 

Silifke yeni binalar kazanıyor 
Ankarıı - Sıvas - Erzurum 

ve MaJatya iltisakı hatları inşa 
atı hararetle devam etmekte 
ve demir yolu her giln bir az Yakında açılıyor yılda 8 l h k,. b. b .- kt h . 

3oob. k k k u yı ii umet ınası ır me ep apıaane daha Erzuruma yaklaşmaktadır ı n ınas e çı araca . . 
250 Kilometre uzunluğunda 

olan Sıvas - Erzurum hattında 

inşaat her biri 20 ve 25 kilo 
metrelik kıeımlııra ayrılarak 

Yapılmaktadır. Şimdiye kadar 
Sıvaetan itibaren birinci ve 
ikinci kısımların inşaalıda ta
mamile bitmiştir. Üçüncü ve 
dördilncil kısımların inşaatıda 
bu günlerde bitmek ilzeredir. 
DördUnca kısım bittikten son-

, ra Sıvastan itibaren yolun 92 
kilometresi yapılmış olacaktır. 

Bundan başka 5, 6, 7, 8, 9, 
uncu kısımlarındn inşaatına 

başlanmıştır. Bu beş kısının 
intautı 937 senesi haıiranmda 
tamamlanacaktır. 

Yol açılıp ray döşeııdikçe 
bir tnraftanda tren işletilmesi
ne açılmaktadır. 

Sıvas - Erzurum tren hath
nın in~aAtı 941 sene~inde bite
cel(tir. 

MaJatya-Sıvas ilfisakı hattı 

na gelince takriben sekiz kıs
rna ayrılan bu hattın yarı in
şaatı bitmiştir. Malatya hattı 

Sıvas Erzurum yoJile eski Koç 
köprUniln yeni adı olan Çetin 

kaya<tan b~rlevecektir. 
Malatyadan itibaren Kesik 

köprüye kadar ray döşeme 
"rneliyatı bitmiştir. 

Sonu ikincide 

, ve ıandarma bınaları yapılacak 
Ankara - Gaz maskesi fab 

ri kasının inşaatı bitmek üzere 
dir.29 Teşrini evvel Cumuriyet 
bayramında açılacaktır. Fabri
ka senevi 300 bin maske yapa 
cak kabiliyettedir. Aldığımız 
malumata glire gazlardan ko
runma kursları açılarak Kanu
nu evvele kadıır devam edecek 
tir. Bu kurslar münavebe ile 
memleketin her tarafındaki 

meslekler erbabından elli kişi
de bir ıniirnessiller iştirak et
mekteqir. 

Mesel~ fubrikalar, itfaiye, 
Belediye. tramvay, memur]ıırı 
vesaire mesleklerden gelen mil 
messiHer 15 gUıı kursa devam 
ediyorlar bunlarda yerlerine 
avdet ettikleri zaman diğer 

mP-slekdoşlarına öğr<'tecekler 

bu suretle gazdan korunma 
meselesile bütün vatandaşlar 

alakadar olacaklardır. 

Finans Bakanlığının 
bir tamimi 

Finans Bakanlığı iJbaylık 

}ara hirer tamim göndererek 
asgari lrnzanç vergilerine buh-

Silifkeliler yeni binalar için geniş teberrüler 
de bulundular.Şimdiye kadu 9binlira toplandı 

Silifke 30 (lizel) - Silifke 
hükumet binası dün Mersinden 
buraya nakleden jandarma oku 
)una verilmiş olduğundan yeni 
bir hiikı1met binası yaptırmak 
için epice evvel faaliyete geçil 
mişti . 

llükOmet yapısının taşları

nın taşınmasına başlandığı gibi 
kireç içinde muhtelif yer1erden 
10 kireç ocağı açılmıştır. 

Binanın yeri karşıyaka cu
muriyet alnnındadır. Hükumet 
binasının yapılması için biltiin 
Silifkeliler can atmakta ve el
den gelen yardımı yapmakta
dırlar. Şimdiye kadar haJkın-

bına iQin yaptığı teberru mikdarı 
dokuz bin lirayı bulmuştur. 
Buna köylillerimizde iştirak 
etmektedir. Bundan başka bir . 

mekteple birde hapishane ve 
jandarma binası yapılacaktır . 
Mektebin yapılması için Silif-
keliler geniş taahhütlere gir
mişlerdir. Burada mevcat usta 
Jar yirmişer gün parasız çalışa 
cakları gibi mektep binasının 

taşları halk tarafından taşın
mıştır. iki yıl içinde daha baş · 
ka katılacak binalarla Silifke-
nin şimdiki müşkül durumu 
tamamen önlenmiş olacaktır. 

jandarma mektebi 
Silifkede 
--- --

iki yıldan beri geleceği 
beklenen jandarma mektebi 
dür: mersinden bütün kadrOSu 
ile nakletmiştir. Mektep talebe
si gice gelmiş olmasına rağmen 
bil tün Silifkeli !erce büyük gös
teri !erle karşı lanmıştır. 

Önümüzdeki 20 ilk 1 eşrin Pazar 
gilnfı Genel Nüfus. Sayımı Günüdür 

ran zammı iJdvelenmesini, 934 Sayım, çok geniş, çok kapsal bir iştir. Başarılması her 
yılı içinde işe başlayan milkel- birimizin üzerimize düşen yükümü son derece özenle yap 
leflerin ka1.anç vergisinin, tica mamııa bağladır. Doğru sonuçlar alabilmek için hepimiz 
ret milddetine göre kıstelyevm gücümüz yettiği kadar çalışmalı ve uğraşmalıyız. 

soretUe ahn~asını bildir~iştir [~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~ 

mndafii olan İngiliz gazete g
rupları yiiksek sesle uluslnr 
sosyetesinin şimşeklerini 1taı

yaya karşı dökmesini istiyor
lar. Hundan başka Süveyş ka
nalının kapanması, Habeşistana 

silah ve cebhane sipariş müsa
adesi ve saire gibi cezri tedbir 
Jer nlınmnsı~hususunda teşvik 

de bulunmaktadırlar. Bir harp 

hareketi sayılan bütün bu ted

birler faşist İtalya tarafından 

red edirir. 
IJabeşistanın lngiltereden 

silah ve cebhane alması müsa
adesi, 21 Ağustos 1930 tarihin 
de akdediJen muahedeye bir 
tecavüz teşkil etmektedir. su
veyş kanalının kapanmasıda 
1888 muahedesine muhaliftir. 
UJusllır sosyetesi bu muahede
ye karşı bir karar alsabile ki\fi 
değildir· Çilnkil Versay mua
hedesi] 1888 muahedesinin ah
kftmını tasdik etmiştir. 

Harbi teşvik eden İngiliz 
gazeteleri, bir taraftan İtaJyayı 
muahedelere tecavüz eden dev 
Jet olmakla itham ediyorlar. 
Diğer taraftanda İngilterenin 
imza ettiği muahedelere karşı 

tecavüz olmasını istiyorlar. 

Bütiln bu millAhazalarm biz 
ce ehemmiyeti yoktur. Asıl 
söyliyeceğimiz şey şudur : 
Sanksiyonlar harp demektir. 
İngiliz gazeteleri cezri tedbir 
ler isteyince harp istiyorlar 
demektir. Bu harp Afrikadan 
bUtiln A vrupaya ve A vrupadan 
bütlln acun kenarlarına yayıla
cak kadar kati ve merhame!siz 
bir şekil alacaktır. Kuvvetli ve 
öfkelenmiş İtalya ise tarihe 
karşı kakkını ve istikbalini 
bütiln mevcudiyetini bn harp 
de feda edecektir. 

Bu sözlerimiz ile kimseyi 
tehdit etmek istemiyoruz. SR· 
dece bizi tehdit etmek istiyen
lere cevap veriyoruz. 

İngiJiz matbuatının polemik 
)erine karşı İtalyan matbuatı
nında polemik yapmakta, teh
didlerine karşıda aynı surette 
cevap vermektedir. 

Biz lngiliz imperatorluğuna 
dokunmak ve ilişmek istemi
yoruz. lngiltereninde bize do
kunmamasını ve yürildüğümUz 
yoJJarda engel olmamasını isti· 
yoruz. 
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be~i ~o-tl_a_rı _ _...I 
Kemalizmiıı Yeni Bir Eseri 

Bund Abendblatt Bernden 

Kahramanlar kanım Ankaratlan hiı· kaç 
kalra katra içi u ve biraz- kilonwtre uzak la Çubuk 
da onun için dik başlı vathsirule yapılmakla olan 

mali nele hulu na 11 Çubuk 
vallisindP- bir· baraj kurul
masana karar verildi bu 
11u11 için de iptidada 2.-durun Toros ge~ilirkeu Harajıu i''şası hilnHtk 

larih yaprakları kendi- iizrt~tlir. Yeni Tiirki~enin 
liğinden açılıyor. hiik tinwl merkt>ıi olup 

• • • 

324•299 Türk lirası mas
rar lahmin edilmiştir. 

Fakat sonradan bir 

• 

iş Maltanın Başında 

60 ltalya deniz altı gemisi Malta da Manavra yapacak 
ltalyo. Somalilerile Hcibeşistana 

kaçmaları başladı 

Paris 3o«A.A» -- 60 olduğunu ve bu m~yamıa 
halyan deuiz allı gemi- alları ve silahları ile bir

sine Malta civarında deniz likte ahı bin Somalilinin işle dediler : Giilr.k lıir kac yıl ieiıule en mo· 
boğazı şu sivri tepenin 

1 

tleru Şf'hirlertlen hirisi•o-
arkasrnda. Y:ılçrn kaya. lacak olan Aukaı·anm halA 

Hollandalı mütehassıs ki 
elyevm buradaki inşaatı 

bu adam idare ~tnıekte
dir. Barajm nehir yatağan 
dan lo melre değil 22 
metre yüksekliğinde ol 
masa lazımgeldiğini ishal 
edince inşaat masrafı 4,-
7 7 5.ooo Türk lir asma cık-

manavraları yapurnsı için llabeşler tarafına gPçtiği-
emiı· verildiği bildirilmek ni bildirmekt~dir. 

ların gölgP.sinde bir kitabe hir dertli varthr. Susuz-
gibi dura\' bilmem kaç hık Eğ~r kafi miktarda 
asırhk çam ağacı dillem ve muntazam t~vzi edilen 
mişle anlatıyor sanki : su mevcut olsaydı bu 

Yolur.u şaşıran Roma ' tak tirde Şt>hrin t>trafmda 
ordusu şu ,derede perişan: k.i va~i çöl lu~men mezru 
oldu. i bir arazi halini alır ve 

D~ramn pişclarları şu .\ukara ~okaklaranın toz 
~ıtlarJ tırmandı. hPn bun-! ve çamurları hemen gay-
ların:hangi birisini sa liolnr,ıu. Bunun iciıuJirki • 
y~)·nn. dalaa ) akanlara 1 o yıldanb~ri su meselesi 
gPle.lim şu tepedeki ka . ş~hir için en büyiik rolü 
leyi 'forosları aşan tek oynamıştır. 

ordunun neferleri Mısırlı ' Çubuk barajn,H.la ışe 
lbrahim paşanın askerleri J 929 son bahannda baş
yapu. 11.,alal ~rginlik sa- lann11ştır ..\nkaramn hii
vaşında bir avuç Türkfın kumel mer.k.-ıi olmasına 

yazdı~ı zafer Jestanmı hiç müleakiı) dt~rtıal miile-
bif ordu y~ratamadı. ve hassıslar marifeLile içme 
hiç bir kuvvet bu kadar suyu t~tk,ikatma !Jaşlan . 
şahlanmada·. ılhrıldı. çüuk ü sfıratle bii-

Toros biraz~a Türklin yliyen bir şehir için suyu 
hii viyetirıden bir parça· daima fucular ve dama-• 
dır. bunu tariht~ i)vle canler icintle istanbuldan 

w • 

bilir. getırmek alda sığmazdı. 
Hrr ne tarafa ba~alsa Bir ilalya miitt>ha. sısımn 

bu hüviyetin onursal var- raporuna göre .\~kara 
lıklarl~ cıletlattdığım gör- ıım bir kaç ~ ilometre şi. 
m~k ınümkiindiir amma 
ne yazıMki şi~li edebiva-

, r f ., 
Jmd~n vak;ı arJ.Jr~nınyan 
Torosu yazıuadalar.. ~az

nuyorlar. 
* . " 

Anadolu taıu bir tezat
lar ülkesi güneş batarkeu 
ye~jl Toros g~ride kalJı. 

UJu~ışjad;ııı ~mnra bozlur 
bpşlıyor. çıplak l~pelerin 
geniş yarmaları · arasmdan . . 
tren döne döne kıvrıla 

~ı~raJ~ Erciyt:şe doğf~• u
zam~·or. 

Vaktile kı.ılesinden ker· 
van gnzet1enen han yıkın-.. 1 lı f 

lıhtrımn yam başJar.mda 
beton istasyon binaları 

yükselmiş, ~ı~rıkh ~uyu

lar ~ baş~u~~ Y~fn~es\iren 
Ç~1'.~iler.den eser yok 
y .. rıerini yolculara yemiş 

salan kôy çocukları dol· 
dor~o . De~e ~mg~rak
l~rımo sesi di~miş loko-
om~I ı.\i~P.l!Qsii şi~~pJeri 
çıol8tıyor. 

TirP-n yolculuğ~ının 
en iiziintiilii kısmı gece 
geçtrnidir. Komılartman

lar tık hm ııkhm dol~. uyu. 
manan imkim yok. ço . 
cul~ar ses yarışma ~ıktı
lar. Habire ş;•rkı söy)iyor 
hır. Edip vekil harchğı 
kiıuae)'e bırakmıyor. 

Muharremle Yakup 
hiti~iğimizdeki kompart
manla ahbaplığı ilerlelli
ı~r. Maksatları bavulları 
indirt,rek raflara kendileri 
u~anma~ .•• öteldlf'r uyku
suzluğun hrncını yemek 
stapetlerinden ahY,orlar 
amma. fi.uda aç lalmak 
tehlikesine işarettir. Ni
tekim öyle oldu. Eskişt-hir 
de ayr:ın diye satılan bir 
bardak beyaz suıa yedi 
buçuk ~P.rip bir kilo ek
meği kırl kuruşa ahrken 
a~şamki oburluğun acJSI· 
nı ceklik. 

• 
R. A. 

tedir Ankara, 3o «.AA)> ·-
lngilizlerce Maltayı ucak 

Deyi telgraf gaıet~si lara ~cırşı müdafaa ter-
italyan siimürgelerindeki i.İhJlırıın ku\'vetleruliril .. 
serbtıs k ıtılar arasnula ,ıu~~· t~ haşladığını Lorulra 
bir cok kacnıa vakaları dan biltlirilmektetlir· 

• • 

• 
nuşlır. Baraj ha vuıunun 
su istiap k•ıdreli 13,500-
000 metre mikabı olacak 
ve ayui zamanda 18 mil
yon metre mikalJı ~u is. 
tiap etmeğede elverişli 

italyanıar 

Suriyede yerlilerden 
amele yazarak Afrika 

ya gönderiyormuş 

Demir yallarımız 
ilerliyor 

Birinci ~ayfadan artan 

Haşbakau İsmet lnüuii 
doğu viUtyetlnri seyahau 
esnasmda Erzururna uğ

ranuş Vf! Siwas Erzurum 
hallmm tlaha cahuk bil-

bulunacaktır. bu nuktar-
dan 6 milyon ın~tre mi
lal)I hiikumet merkezinin 
içıue suyu olacak ve ge
ri kalan l2 milyon metre 
mikfıbı da sulama işleri 
için kullamlacaklır. içme 
suyu l.m giin ancak 60 
bin niifus olan An~ara 

200 bin nüfuslu bir şehir 
olunca niifus başrna 200 

lilre su düşecek derece
de lrnsap edilmiştir· 

Harajm su biriken sa. 
hası 6 kilometre uzun. 
luğunda ve 300 metre de
rinliğinde olacak ve bu 
suretle 18 k.ılometre urn
rabbaı bir satha malik 
bulunacaktır. llar.ajm öı 
ili bir toı)rağı olan yeşil 
bir vadide bulunması sa-, 
yesinde burası Ankara 
ahalisi için yeşil bir te -
n~zzlih yeri olacaktır. 

itiraz komisyanları
nın kararları 

Kazanc v~ muamele 
• 

vergisi lıa k kmdaki iti~az 
komisJOUU kararlarmm 
temyiz komisyoularmca 
boıulması halmde yeni
den verilecek kararlar 
gene temyiz komissonu 
yananda temyiz edilmiye
ceğuıi "e IJu gibi karaı·
lar için damşmaya baş 
vurularak idari dava açıl

ması lazım geleceği Fıi· 
' naus bakanhğmca ilgili-
lere bildirilmiştir. 

_ ............. ..... 
Berulla cıkan ,,Elilliha-· 

• 
diilliibnaui» gazetesi Bt:
rut ve Trahlusda, Erilre 
ve Somaliye gömlerilmek 
üzre halyanlar hesahrna 
amele vazan birer acente .. 
açıh.hğuu ve hu acenlenin 
huh11uluğu h.ina ile ıue
nrnrlaruu isim ve cisim
leril~ haber verınek Letlir. 

Hu gazetenin iddiasma 
bakılırsa Eritreye gitmek 
üıre şimdiye kadar bin 
geuç ile 25.> şoför bu a
ct>ntelert• isimlerini kavil . 
tı lt i rmişlerd i r. 

r 

Bu gençler' birer aylıl 
licretlerini prşin alacak . 
lar vt' buradan hugusi 
bir İtalyan vapuru ile 
Musa,~a limanına Cgide-
ce~lerdir. 

Orada, İtalyan ordusu-
uun ~eri hizmetlerirıde 

k ullamlacaklardır. 

lluulartlan ali mektep 
uwıuulan tla varmış. 

Ayni gazP-lP-, hu aceu· 
t~nin Şam~a da bir şube 
açmpğcı teş~bhiis ~lliği ni 
ve bir çok g•mçler iğfal 
~uiğini yazarak hiikti· 
tin naıan dikkatini c~lp 

etm~ktedir. 

Ôfretmen okullarına 
gir~cekler 

Bu vıl memleketimiz -., 
tleki öğretmen okullarrna 
800 yatı t~lebesi ahnacak 
tı~. Bun.lar içi11 yar1şma 
sayacı y.QpJlmıJacak yalnız 

• 
mesi için inşaatın ayni 
zamanda Erzurum c.ihe· 
linden de ha3laması arzu· 
suuu güsh·rnıiştir. 

~imdiye kadar hatun 
yalmz iva tan Erıuruıua 
d(>ğru gitı Je i ve Erzu 
rumdan inşaata baş~anma .. 
masmm sebebi dr.mir mal· 
ıeme \e ~air~nin Erzu
ruma uaklirnleki gfıçliik 
idi. 

Şimdi hunun temi11i 
careleri aranmakla Sov-
• 
vrt Rusvadan dtııuir ınal· . . 
z<rnu' ithali tliişiiniilnwk
lt~•lir. 

OtHnir ~ollar umuru 
rufüliirii lbrahiıu Kemal 
hir ili giine kadar Er
zuruma gidect'k ve duru .. 
mu yt}riudr, l~~k i~ ede
cektir. 

Vakmtla yolun hir 
ucuuun da ErzurunHlall 
başlayacağı kuvv~tltt söY"' 
leniypr. 

llu snrellr. inşaatı 94 l 
senesindt• bitecek olall 
Sivas Rrzuru m haıuuırı 

bir kac SP.ne t•vvel bitirİ' 
• 

leceği 5e daha çabuk iş 
ı~meğe açılacağı anhışıl"' 
makl~dır. ~./. 

orta okulu iyi ve pe~ iY
1 

derf>celerle bitmiş ola ulaJ~ 
seçilecek tir. şehri~niıdr~~ 
ismet inönii enstitiisfı Y'~ 
sek kısmı icinde hu Y' • 
3o talebr~ıin a.lmıyasırttl 
Larar vcriimi~ir. 
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lnailtarada Bahıhhk -lsvaç issizleri · ltılyada Japınlar • 
Uçan ladmlar - Bir Ydhk Kitap - Amarikada · Otomo~il 

Mersin 
P.iyasa ~ 

K.G. K.. S 

~, lnfliliz iş hakanllğı· ı yılarmdaki bu ç~şit Ja· Pamuk eksı•re~ 46 
" iane 42 aO 

11111 son istatistiklf tine gö- ponlarm gittjkçe artmak· K 
d la 010,aları(lır . apu mala 4o re bu Ağustosun birin e • 

perakende eşya fiyatları § Amerikada işlew .. lte Kozacı parlaıı 
Pntleksi, 1914 y3h ttınıruuz olan yolcu uçaklarmda bu iane çiğidi 
ayuun fiyatlarından yüzde glin , yolculara bakmak YHrli • 
56 \'Üksekti. <Bu endekste işi ile uğraşan iki yüz Koza 

• kadm, bir ş~hirden bir Susana 

39 
2 
l 
7 

12 

75 
75 

ev kirası, yiyecek, gi:e-
eek ' yakacak fiyatlarile Ş*'hire uçup gitmektedirler. Fasuly~ 7 50 

Un k·ıclınlarm s .. cimiu- Nohut 5 25 t'lektrik, hava gazı gibi • 
tle g~nçlikleri, güz~llille- "erciıne~ 7 50.-t 

aydınlanmağa ya'ra yan şey 
4 

7 ~ :1 ri H ö z önünde tutul - Burça~ v 

lerin fıyatları göz önline maktadır. Hundan başka Kuş yemi 7 
ahnruişlır · > Yiyecek fi oldukça ent.-1).taktiit•I olma- Kum darı 4 J 25 
yatlarına gf'lince : Bunlar ları ve ~· iik.sekçe bilgi is· Çeltik 6 50 
1914 fiyatlarına nisbelle tiyttn gör.·işmelere girişe· Acı çekirtl~k içi 39 
\•almz \'ÜZtle 26 vfıksel . a. ·ı 1 . 1 1 1 
J .J .J uı nw ··rı ( e azmu tr • Sabun Ay vah~ 24 
miştir • 1934 ağustosunda, Bu ular yetmiyormuş gibi ltahve 97 .5 
hayal pahahhğı biraz daha yolculara, iizeriıule uç· Nişachr 16 
azdı; orta hesapla yüz.Jf. tukl.ar.lart yHrler h~kkmd~ Çay 260·300 
42 ve yiyim eşyası ıçm geıuş ızahlur vt~rebılmelerı ••••• •~·' 
de yiizde 23 .•• <Unutma- lüzum görjildiiğii zarnan ıa.aık~ •

15 ı. 
mah li bu fiyatlar, d .. ğe- polilika, edebiıat, tiyatro Tozşek~rçuvah 27 L.55 K 

1r ı Kalay 225 riui ka)·beden İngiliz 1ir.1A- ya ılair müu~"'aşa ar ya-
75 Pttbilmel~ri ve dördüıaeii Hahar sı üzerinedir · > 3 25 

Hu islatistikten anl;1şı· bulunmazsa hriç parlile- Arpa Ana.tol 

k d rinde de dördüncü olarak! ,, yerli 3 
lan şudur ki .pera en t~ 14 60 
fiyallan , lngiliz lirasmm oynamaları şaruır . Pirio~ 

Hiç biri 25 yaşmı geç- Çavd;Jr 3 
yeni rayicine uymaktadır. kin ve y1tşlı olo.anı•r' Buğd&y ,\nadol 4 'l6 

S l~v.-ç iş ve SOS)al da esas tutulnaaLtad1r • Bujdat)· YP.rli 3 :>p 
yardım bakam, bir söyle- § 1914 tle kJlW teçifui Limon tozu 78 
vind~, lşvt>çte işsiz sayı- bir yıl önr.~~i)•e nisbetle YemeLli~ zeylin Y. 32-88 
smm ( Sovyetler başka ) biraz gerilemiştir. Rekor, Sabun Birinci 25 

iliin A vrupada en dii · 32,379 _.serle Sovyeılerde · • ikint~i 23 
şük sayı oltluAunu, hiç dir . Ondan sonra 21,001 Mı~ır darı 3 oO 
işi olmıyanlarna 13,ooo ve eserle Almanya, ls,022 e- Cin darı 3 5p 
zaman zAQıan işşiz kalan- s~rle lngihere gelmektedir Kara biib~r 95-9p 
larua da 30,000 kişi olduk- 1 Dördiineiilflk 12,971 eserle ince Kepek ı bP 
laruu bildirmiQtir • Frau!iadadır · K· ı 1 e:.o 

"' A 0 k o· 1 ·t D a ın • "r-
~ halyan orgıuu olan ı~aerı 3 ır eşıa. ev- in ir lOdan ı ı 
.,_ , letlerınde ancak 8 092 eser ~ 

Gazetta Az11rra nm yaz- d·ı . . N~ b" L Yulaf Ç11kuro va. 3 
.., b. k neşre ı nuştır. ıs ı ço.- d 1 dıuma bakılarsa ır aç 1 k n~ . L d 1 o o Ana o 3 " . . u 'lnlrHmar.a at ır. · 

zamandanberı halyan plaj· 
1 

.. f 
91 

Yapağı beyaz 42 rat a 10,000 nu usa , . 
larında bjr takım Japon· 1. • • 1 t l •·t d" ,, Sıyah 42 .. . . r.ılap ısa »t' e ıuer. e ır . .. . 
lar &uremıştır . . Bu nisbr.l Fransa' da ~ tfllk ... 6Q 

Hunlardan hır lakmu 3.I, Maearislanda 2,9, Bel- Sad~ yag u~~a 65-70 
ufak t~fek S'.l.ta.rak .. pa~a çikada 2, 1 VP. Amerika Zeylin danesı 20·2~ 
L k Ptllv.Ma seç•• ~·o .azauma la, ıyı gıymnuş IHrlttşik Devletlerinde ise ••1••• 1•tı -.: 
olan bir tak11m da turist o,6 dır. 
gibi g~zerek halkın ara- § ı\•uerikada otomobil 
sma karışıp 11 .. r şe)· i gör- ~ndiistrisi A vrupada bu 
mek ve öğrenyaek iste- lunan Vt! ort~kları olar! 

- ....... eHe"4_.....__ 

Bu Ak,am 
lslikante& lca11esidir. 

mektedirfor . ol?ıuolul fabrıkalanudakı 
Ufak t_.r~k satan gez. kapitallerini arurmaLta... daha yalırnuştır . 

ginci Japonlarm çok bir ,ıı.ı·,:ar • Mesela. Gev.er~l Vakard 'e Kra ysleı· 
şey kazanmamakta oldu· Motor:oı Kumparu, lu~ıte.re sosyeteleri d.e ayn! sure e 
ğu bes~elli olduğuna göre ve 1\l.!rnnyadaki ol<ı~bil hareket elm.'şlerdır. B.f 
bunlar acaba 11e ile ge· işlerini gelitlirmel ifn 50 hal : ~n!u~ıka otomobı 
çiuiyorlar ' milyon dolar vermif. Ford eıKl?s'~ı~ımn ~MNpe dı 

Bunu kimse bilmemek· sosy_etPsi ise, ~ene \v ga- y~m hır ılerleyışı d~ıekj 
Ledir; bilinen, balya kıyı- ye ılf., 27 wü~·en dolar l dır • 

SAYFA : 8 

B i L i T 
Mersin Şarbaylığından: 
Yeni Meıar,~m kenarma çekilecek ( 8948 ) lira 

( 8 ) kuruş keşif değerli ( 1523 ) mr.tr~ divar yapısı 

açık olarak eksiltmeye konulmuş. Verilen peyler tam 
değer görülürse 13 -9-935 Cuma giinii saat (11) de 
Ht}lediye IJayresinde iisterilecekıir • 

isteklilerin yiizde 7 ,5 tutak kağulile belirtilen giin 
ve-~de ~~ toplanacak komis}·ona baş vur· 
oaaları ve şarLname ve proj.,sinin <45> kurut fiyatla 
Btled!JP. Fen Dayresinden alınabileceği bilil olunur. 

28-1-5-10 

Acele Satlık Hane 

Gözne Yaylasında 
}""evkani dört oda, tahtani iki uda bir mulbah ve 

bir banyolu, ı 840 metre murabbaı eşçarı müsmireli 
ve ~jh &ariayı havi doktor Hifzinin hanesi acrle 
sa•hluhr . 

Çol uıütah ve ehvP-n bir betlel mukabilinde satı

lacak olan bu evin becldi ı l.' muteb~r bir liiccJr 
kef'şlelil~ ii~ senede altı taksili~ ödenmesi kabul edilir. 

Fazla tafsilAt almak ve görüşmek isleyenlerin nutt· 
baanuza ve 1smel lşt~vinr. müracaatları . 1 · 30 

... ............... liillil-fii 

BRITANNTIC fi 
1 ' • •J 

lngiliz çeliğinden yapll11uş Ye bütün dün ... 
ya~a tamnnuş " RRITANNIC ,, bisikletleri 
lersine'de ~eldi • 

Gllmrllk caddelİDde Ômer Vufi tecimevinde ..W.r. 
28·30 

EVi 
Mersinde bu1Ull9llY811 ÇllMltr makinalın iılim buhar 

makinalamını ATLAS~ A EVİ yirminci asrın son mihıniki 
~ cçlp ildi. bUkiıPJa h!t renkli ropW' erkek koslilmleri 

~e9'k boya ve gerek lekeleri islim makinısı ile yapmaktadır il 
s.,ırua.p~ ve ·sab1l bo~al~rı müedSeseutlzden 

yaptlmasım araymız zira ha\iki islim bizdedir 

Kıola cadd.,si A&lu Boya evı 
9-JO . 

iiiimilliiiiiiiiml~· 

• 
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CL.iMASX
KL.iMARKS 

klımaks Su Değirmenleri 
Bütün Dünyaca Tanmmış Bir İngiliz Markadır 

!"I icin <•ok liııurulu ol,lu~u . . . 
tHl:ın tav~i\' e\t' lal'iktır. . ., 

ıt r·zu t•d fl n ltı r t 1 oğ ru -

dan do~ru~· a F:ıhrikad:ın 

t•elbi idn la\'a!'lsul t•tlilıw·k-
• 

eledir. 

Adrea; Mersin Hükumet cadd, si 

Oaman Enver 
4-30 

ESANS-LOSYON 
KOLONYA 

Sıcak Temmuz giinlerirıizi giiz.,l kokular arasan
da bir ilk bahar !!İbi \'aSalruak ici11 Fl'ansa ve ls-

•;J J • • 

viçreden getirdiğim «ESANL.\l\» elan yapılan KO-
LO.SY A ve LO.SYONLARD.\N alarak kulla11rnız • 

Gençlik Kolonyııları 
Bntnn Kolonyalardan üstündür . 

Deuemfller hunun doğruluğunu gilsl~rir . 

Mağazamızda her nevi ESANS 
LOSYON KOLONYA 

Bulunduğu gibi şık ve temiz geymek isteyenler için 
G6mlek - Çorap - Fanila ve sair tuhafiye eşyasıda vardır. 
Mallanmıı temiz sağlam ve ucuzdur . 

Sivri sineklerden korunmak sağlık ödevidir. Bunları öldl\rmek için açıktan 

KiloaulOOkuruşa alacağınız PİLİT 
İLE OLUR.. 

ADRES : Gümrük çivarmda içel Tecimevi 
ve gençlik kolonyası sahibi 

A· HAıv.I:Dİ 

Remington Yazı MaKineleri 
~ 
~ 
~ 
~ 

Gramofon oe plaklarda büyük ffi 
tenzilat ve her nevi kol, cep aaatları. m 
Satıı yeri Vilyam H.Rıkards - Merain 

Yeni Mersin Basımevi - Mersin 

'·~======~·' 
SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civanndadu 
n~r IH~Vi Eczayi 

lılıhıyP, Yerli ve Av
rupa 111ii~l:ılı1.Pl'alı bu · 
lııııur . 

•'========· 

Yurtdaş 

Onpara harcarken 

ile kimin cebine git· 

tiğini düşün: 

.\1 i il i i ~ l i :o' a l v ~ · 

laıo;arrııf Cl'nıİ n•ı i 

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

: uıış, forsutfo kitapla- : 
• r1111zı ise varamaz de-~ 
• 1 • •"""."• 

•!• ye almoyııuz. birgiin • 
: size laz11u olur. Kitap-: 
• lar1111zı, cleflerlerinizi, : 
• .. 11· l . •t ~ • muce ıl aan~mız~ ~<ın-~.• 
• 1 . . • 
• t ermız. • 
: ller ıu~vi kitap VP. : 

f 

T~O. kiYE 

llRAL\T 
BANKASı 

•llBl+IRl+llRl+IBl+~~~IRl+E~+RI+~• 

Nefis kebap 1 
YE:JY.IEK İSTER "MİSİNİZ 

Kıbrıs çarşısında ve halın kar~ .sın da Numune ke· 
bapcısı ustA. Ahmedin dükkanında eyi koyun etinden 
hamurlu Halep usulu, et suyu ile yoğurtlu, T omates 
ve batlıcanlı kıymalı ve şişli Kebaplar yapılmaktadır. 

Sayın nıiişlt·rilt•rimiz hu Kt .. haplarclau hir 
iki clefa yP-di~lerindt~ sfizlerimizin doğrulu -
ğunu gört•cn~lerdir . 

lst~niltliği Laklirde e\·lere K .. hap gihıderilir 

Şişelerde temiz sular bulundurulur. 
Sala.ta., Cacık, Ayran ve sair isteyicilerin emrine 

daima hazırdır . 14-15 
• tle(Lt~rlt•r şık, zarif 111e• • • • • lirı Vl kullamşh ola- • 

·:·m·:•BlllllHllHll•:• • 
• • + rak citlerıir. • 

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

Abone ı Tüıklye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Allı aylık 600 tooo 

Üç aylık 300 500 

Bir a>•lık loo yoktur 

Günü geçmiş sayılar 20 K. 

Borsa T elğraflan ............. _ 
Paralar 

Tür~ alıuno 932 

isteri in ti24 

Dolar 79--75 

Frank 12-04 

Liret 9 --71 

r~ BÜ~ük T ;y:y;re =-1 
~ Piyanğosu ~ 
~1 Pek çok kişilerin yüzünü ~ 

güldürmüştür . 
• 

On Ootuzuncu T erti~ Beşinci Keşide 
11 Eylıil 935 tarihindedir. 
Büyük ikramiye ffi 

3!i,OOO Liradır . nı 

Lee==:;a::.a':.~0::~=~· aJ 
İRFAN MUSA 
kolonyası 

Sılıhal ve leravetinizi 4Jaima muhafaza 

etmek icin lslikanwı Eezane~i laraftnd~n • 

1 
• imal t•dilerı irfan Musa Kolonyasmı kul- m 

lamnız. ~ 

·---


