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Hocesını vuran Mersinli talebe 
Başı boş ve gelişi gU~el bir 

yönetime bağlı bulunan ış ve 
işçi hayatını düzene. ko~ınak 
hizde de günün başlı ışlerı ara· 
sında yer almış bulunuyur. 

Dün Musolini i ugiliz elçisini kabul etti· 
HabeŞ kuvvetleri sınırlardan geriçekildi 

İzmirde cok acı bir cinayet oldu. , 
ReŞad adh bir talebe iki yll sınıfta kal

dığı ıçin hocasını ve kendini vurdu. 
llükOmet uzun incelemel~r 

sonucu memleketin ekonomık 
kuramına uygun bir iş kanu· 
nu pro;esi hazırladığı gibi ~u
nıuriyet Halk partisi de d3gı· 
nık halde ve yokluğu varlığını 
nratmıyacak kadar faydasız 
bir durum gnsteren esnaf. ve 
işçi teşekküllerini hi~leşt_ıre
rek verimli ve gerekh bırer 
unsur hııline getirmek gayre-

tini gütınektedi r. . . 
İlk adım olarak lzmırde 

bulunarı 24 işçi ve esnaf teşek
külil birleştirilerek bir biiroya 
hağlanmırtır. Şim.di ötek~ şe
hirlerimizde ve bılhassa ış ha
yatının geniş bulun~uğu Y?r· 
terde de ayni şeklın tatbıkı 
için iırnelemeler yapılmaktadır. 

ilk bokışta nihayet üç beş 
teşekkül yerine bir büronun 
çalışması gibi basit bir durum 
gösteren bu iş hakikatte eko
nomi k knlkınmamızm bir ko· 
lunu temamhyan önemli bir 

harekettir. 
Şimdiki esnaf ve işçi teşe~ 

külleri gayeleri ve gördüklerı 
iş itibarile eski loncaların. ad 
değişmiş döküntüsünden ıba-
rettir. 

Her şeyden önce .. bu teş~k
kil ller yönetim zorlugu v~ büt
çe darlığı yilzünden kendı men 
suplarına bir güven v~rm.e
mekte her sanatın ve işçılerın 
ayrı ayrı teşekkülleri bulu~d.u· 
ğundan hepsi de nihay~t ~ılık 
bir gölge durumundan ılerı ge
çememektedirler. Bugüne ka
dar gördükleri iş ancak kırta
siye masraflarını bile ksrşıla
ınıyacak en dar ölçUde ai~at 
torlamaktnn ileri geçememış· 

tir. 
Bakkal dükkftnlarının bile 

kooperatifleşmeye yüz tuttuğu 
ve çıkrıkların yerini ağır en~ 
düstriye bıraktığı bugiln ayn~ 
sistem altında bulunmuş olma 
]arı fayda değil ihtiyacı Hn.l~
yecek bir teşekkül olmaları ılı
barile kendi mensuplarınn çok 

zararlı olurlar. 
Hemen her şehirde bulu

nan birçok esnaf ve iş?i te~~k
küllerinden hepsi de ış gore
mediğinden şikAyetçidir . Ayrı 
ayrı idare heyetleri ayrı ayrı 
bütçeler, ayrı ayrı tiizilkle~le 
teşkiHlt adı altında tam dagı
nıklığın ifadesidir. 

Halbuki çok kısa bir 1.anıan 
içinde iş hayatını dü1..ene koy.a 
cak olan iş kaııurıu çıkncak.. 1~ 
alanla iş verenin menfaatlerını 

Cenevre 27 (A.A) - Ulus· 
lar sosyetesi konseyi İtalyan 

delgesi haric olmak üzre diğer 
bütün devlet ilyeleri bulnı~du

ğu halde hususi bir toplantı 
yapmış ve bu toplantıda İtalya 
Habeş anhışamazlığının halli 
için takibedilecek usulü ittifak 
la kabul etmiş ve beşler komi
tesinin raporu her iki tarafça
da kabul edilmediği için ince
lemeye sosyete paktının 15 ci 
maddesinde yazılı tavsiyeleri 
hakkında rapor vermek üzre 
İtalya delgesi hariç bütün kon· 
sey üyelerinden mürekkep bir 
tahrir komitesi teşkiline karar 
vermiştir. Beşler komitesi de 
konsey tavsiyeler raporunu ka· 
bul edinceye kadar uzlaşma 

usulüne devam edecoktir. 
Konsey bu akşamki asamb· 

lede cumartesi günü yapacağı 
toplantıyı sonraye ~ırakmıştır. 
Fakat her zaman toplanabile
ceklerdi r. Hususi celseden son 
ra konsı\y açık bir toplantı 

yapmıştır. 

Ad!sababa 27 (A.A)- Ha-

beşistan uluslar sosyetesine 

veı·diği bir notada Habeş kıta
larının sınırdan 30 kilometre 
geri çekilmek emrini yerine 
getirdiklerini bildirmiş ve Ha
beşistanın konseyin zaruri gö· 
receği her türlü ihtiyati tedbir-

lerin tatbikma yardım edece
ğini ilave etmiştir. 

Roma 27 (A.A) - Musolini 
İngiliz elçisini kabul etmiştir. 
Elçi Musoliniye İngiliz dış ba
kanının iki memleket arasın

da faydasız bir sui tefehhümün 
önüne geçilmesini arzu ettiğini 
bildiren şahsi bir mektubunu 
vermiş ve Musolini de bu teb
liğatın önemini takdir ve ka
bul ettiğini söylemiştir. 

Roma 27 (A.A) - Popolo 
d'İtalia gazetesi yazdığı bir 
betkede diyor ki : Cenevrenin 
gü10nç tekliflerinden sonra 
İtalya biltun hadıselere karşı 

gelmeye hazırdır. O menfaatle
rini ve haklarını tamamen ko· 
rumasını bilecektir. Bundan 
ötnril Afrikaya asker sevkiya· 
tına devam etmektedir. 

Afyon • Antalya demiryolu 
Karakuyuda ray döşeme töreni yapıldı 

. . -
Otuz beŞ güne kadar Afyon • Sandıkh 

arasi da bitirilmiş olacak. 
. 

Afyon 26 (A.A) - Antalya ra kürsüye çıkan Afyon Halke· 
demiryolunnn döşenmesi vi Başkanı demirer heyecanlı 
dolayısile bugün Sandıklıda söylevinde Sandıklı dıırağında 
büyük bir tören yapılmıştır. ki tören, bizi yarında Antalya 

Törende, bütün Sandıklı da bekliyor. demiştir. 
halkından başka köylüler ve Antalya, Denizli, Burdur, 
yakın il ve ilçelerden gelen ku· ı İsparta, Dinar ve Sandıklı adı 
rullar bulunmuştur. na söz söyliyenler de çok al· 

Sandıklı halkı elli kadar kur· kışlanmışlardır. 
ban kesmiş, ko.nuklarla, hatta Halk trene kavuşmaktan 
işçi ve köylülere büyük bir şö- dolayı sevinç içindedir. Tören 
len verilmiştir. sırasında ilk tren bayraklar ve 

Töreni, Bayındırlık bakan çam dallarile süslü olarak San 
lığı adına Afyon ilbayı açmış dıkh istasyonuna girerken on 
ve Antalya battı çalışmasında bin kişiyi geçen bir halk kütle-
büyük bir sürat rekoru kırıldı- si tarafından ortalığı inleten 
ğını, 35 güne kadar Afyon - bir alkış tufanile karşılanmıştır. 
Sandıklı arasının da hazır ola- Hal~ geceleyin de şenlik yap 

cağı söylenmiştir: _Bundan son _mıy~~azır!a~y~or~ 
gözeten ve hiç bir -tarafı. hırp~- 1 .alaca~lardır. Bütün bu sonuçla 

ı dan ekonomik gelışmeyı dır kı her yurtluya lazım olan 
ama . r . . k 

yoluna koymak gayesini güden önemı. v~reb~ lpart. ı ışçkı tteşel • 

k . lısma ile sermaye ara kUllerını ır eş ırere op u, 
anun ça • . . . . . t 1. b. l 

d tam bir nazım olacak ve dısıphnh ve sıs em ı ır ça ış· 
sın a 1 ·· t k b l Ekonomi hakanının ifadesile ma yo u gos erme ve u u?· 

, . h kkı sermaye ve ser- mıyan yerlerde de bu teşekkül 
sa ) ın a d t· kl · · 
mnyenin hakkı sa'ya geçmiye- ler·i mey ~na ge ırme ~ ışçıye 
cektir. Bu alanda sanat işçi ve büyük deger vermektedır .• 

esnaf teşekkülleri büyük rol Rıza Atıla 

İzmir 25 ( Özel aytanmız

dan) - Diln gece burada kül
tür muhitini bilyilk acı içinde 
boğan kötü bir hadise oldu. 

Sanatlar mektebinde oku 
yan Mersinli Reşad adında bir 
talebe iki yıldanberi sınıfta 

kalmakta imiş. Geçen gün de 

ikmal sınacı yapılarak muvaf
fak olamamış ve gene sınıfta 

kalmış mektepte parasız yatılı 

olduğu için iki yıl sınıfta kal · 
ması yüzünden kaydı silinmiş· 
tir. 

Mektebin yardım sandığın
dan memleketine gitmek için 
yol parası alan Reşad doğruca 
silahçı dükkanına giderek bir 
tabanca alarak mektep civarın-

da beklemeye başlamış bu ara

da arkadaşları durumundan 
şüplıelenmişlerse de bunu tees
şürilne han~letmişlerdir. Saat 

yirmi sıralarında mektebe gel· 
melde olan resim muallimi 
Haydar birdenbire Reşadın ta
bancasından çıkan kurşunlarla 

başından ve yüzilnden ağır su
rette yaralanarak yere dUşmüş 
tür. Suçsuz bir muallimi yara· 
hyan Reşt1d cezasını gene ken· 
di elile vermek için tabanca· 
sını kendisine çevirmiş ve ağ· 
zından bir kurşun da kendi 
ağzına boşaltarak yere yıkıl· 
mıştır. İki y'.lrah da hastaneye 
kaldırılmışsa da hayatlarından 

endişe edilmektedir. 

Telefon şebekesi genişliyor 
Baymduhk bakam Ali Çetinkaya türlü isleri anlattı 

Suriyt, Irak, Iran, Sovyet Rusya istikametin. 
de ana telefon hatlarına başlanacak. 

fstanbulda bulunan Bayın
dırlık bakanı Ali Çetinkaya 
türlü Bayındırlık işleri hakkın 
da gazetelere önemli bir diyev
de bulunarak İstanbul Tram· 
vay sosyetesi işlerini radyonun 
geniş ölçüde islah edileceğini 
anlatmış ve yeni kurulacak 
Telefon şebekesi hakkında şun 
}arı söylemişlerdir: 

«Tolefon meselesinin, mem
leketin menfaatine uygun bir 
surette ve daha geniş mikyasta 
başarılması için elimizden gel· 
diği kadtır çalışacağız. İlk dört 
senelik Telefon varidatını bil· 
tun memlekette, Şarka doğru 
Suriy~, Irak, İran ve Sovyet 
Rusya istikametinde ana tele-

Dil bayramı 
Memlekette büyük 
törenle kutlulandı. 

Ankara 27 (A.A)- Türk di· 
li bayramı diln başlamıştır. Bu 
münasebetle Ankara Halkevin 

fon hatları tesisine hasretmek 
azmindeyiz. Bu tesislerle, şark 
tan olacak bütün telefon muha 
berelerini memleketimizde ge· 
çirmek suretile bir istifade ve 
hizmet etrrıek istiyoruz. Bunun 
için, istanbulda yapılacak ilk iş 
sırasında gerek memleketimiz 
ihtiyacını temin etmek, ge rek
se harici muhabereye geniş yol 
vermek üzre kuvvetli « kuran 
portörler» koyacağız. Bunun 
için teşebbilse girişilmi şti r. 

tık fırsatta bir iki tanesi 
gelecek ve telefon milessesesi
ne konacaktır. Tedricen, yuka 
rıda söylediğimiz şekilde te
kemmül ettirilecektir· 

Uçaklarımız 

16 Uçağın daha ad 
konma töreni yapıldı 

de ve lstanbulda büyük tören 
yapılmış ve radyo ile yayılan 
söylevler verilmiştir. 

Türk Dili kurumu genel sek· 
releri İbrahim Necmi Dilmen 
kurum adına lstanbul radyosile ı 
verdiği söylevde üç yıl önce 
AtatilrkUn yüksek buluş ve 
yaralış1yle bnşhyan dil devri
minin kısa bir tarihini yaptık· 
tan sonra dil devriminde bu 
güne kadar başarılmış olan iş· 

.l\nkara 26 ( A.A ) - Dün 
Samsunda Samsun , Kavak, 
Fatsa, ve Alaçamların aldıkta· 
rı 6 uçağa ad konma l öreni ya 
pılmıştır. Ayni zamanda diğer 
10 uçaktan mürekkep bir filo
muz da adlarını aldıkları Trab· 
zon, Sürmene, Rize, Hopa, Gi
reson, Görele şehirleri ni dola ş· 
tıktan ve buralarda uçuşla r 

yaptıktan sonra Erzincana i n· 
misler ve yeni adların ı almış· 
lardı r. leri anlatmıştır. 
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Mısır elçisi niçin değişdirildi 

Kahire gazeteleri bunun sebebini yazıyor 

İ~i elçi bozuş muşlar f ransada ~unu şi~ayet etmiş 
Kahin·c.le çıkarı <1.Elbe- 1 ve bakanlığırı kararların. 

hiğ» gazfllesi ~lısır dış dan lıaherdar olunca iiç 
lıakaulığmm son günlerde hafta siirı>ct-ık m.-zunivel 
değiştirdiği elçilerdera alarak lıemtıu ~lı~ıra ğfll-
hahseden bir mak·•le.~ı·ıı(le ·ış '-1 · l ş k·ı,· ·e u u Hl. , ·' 1~11 Hl Ve l \ , 

şu s(;zl•~ride vaztvor : 
lrıgilterenln s~luk Tiir 

kiye ve şimdiki Fransa 
t1lcisirıin bir suvar~de . 
~Iısırın Aııkara elcisi 

• 
Jlamza bey nakkuıda ba-
zı sözler söylediği Paris
len dış bakarılığ111a bil. 
clirilmiş, dış bakanlığı hu 
~özlerin llamza beyi baş 
ka bir memlekr.te nakil 

lıH rıci n~ ııazır· vekili ile 
lıi r kuc kere ~öriişerek 

• • 
hakkında vuku bulan is 
naclhırın Hslı oJnıadığım 

ispat elmiş nilnıyet dış 

hakanlığı erkfuıından biri 
bize : 

<' llamıa beyi Ankara 
dan rıakil fllnıPk kararı 

doğru olmadığı ~ibi bunu 
dfodinmekde ver!'lizdir » 

• w 

demiştir. 

llamza bey aleyhinde 

Kadro g·eldi / 
Riyaziye öğretmeni l 

Feyzi İstanbula 
atandı 

Orta okul kadrosu 
tliinkii posla ile gelmiştir 
Kt1droda yalrıız riyaziye 
öğretmeni FeJZİ fstanbul 
kız orta ok uh rıyazı!·e 

Uğf'e.lmerıliğirıe alanrrnşrır 

Fe~· zi döı·t yıldanberi 
~h~rsin orta okulunda ca-

• 
lışmış ve k iiltiir lıa\' alı-

"' 
mıza bliyiik lıizmellerJe 

bulu ıı nı uş d(1ğerl i \'P- ça
lışkan bir öğrt~tmr.nimiz _ 
dir. Yeni ödevirıi kutlu. 
lar Mt·rsinde olduğu gibi 
İstaııhulda iyi başariler 
dileriz. 

llalkevinin köylüye 
yaptığı yardımlar 

Uşak 25 .-\.A - llalk 
evi kö.ycüler şulwsinden 
bir grup dün doktorlai'la 
birlikle kö\'lt!rt~ gilliler. . .. 
Boşkuş köyünde 50 ço 
cuğu siinrıel elliler. Ök 
siiz, Getli k ler ve Susuz 

~öylerinde ~ iiz kadar laas 
La kôJliiye haklılar v~ 

recelt~lerini ver·diler. llalk 
• 

evi kfiyliilP-r ve soysal 
yardım şubeleri birlik 
olarak hu lrnstalara i13c • 
sağlıyacaklardır. n~: fa)'

dalı çalışma lıel' laaila 
devam edf-'CHk tir. 

il{i yeni tecim anlaşn1ası için kuvvetli bir sebep 
lflŞkil elliğini görerek 
Ha 'Uza heyi lran, Irak 
ve ; Efganislan nezdinde 
elçi tayin ile bu lıiiku
ıuetlerden keyfiyeti sor
muş, huıılarda lJu tayini 
kabul etmişlerdir. Diğer 

ldı·aftan }fısır hiikumeti 
Cezairin yeni Arıkara el. 
çiliğiue S«!çerek kendisi 
hakkında istiıuz~cla bu-

vuku bulan isnadların l 1~ unanistanla 
aslı olmadığ111a dair lıii- ~ 

Romanyayla 

• 
lunmuşln r. 

Hamza be.v, aleylıirıde 

vuku bulan inadlardan 

Boğazdan geçen 
gemiler 

lstanlıul - Boğazlardan 
hu yıl haziran ayı içinde 

n59, temmuz ayı ıçiııde 

495 gemi geçmiştir. Ha 

zirancla geçenlarirı ı ıou 

tiirk, kalam yaharıcı ge. 

nıilerdir. Temmuzda ge

cenlerin 71i tiirk kalanı • 
yabane1 gemilerdir. 

İtalyaya kömür satışı 
artıyor 

ltalva va ıuaJmı kömii-. . 
rii satışı 935 yılı it;inde 
durmadan artmaktadır. 

1935 ,·ılınw birinci avı . . 
olan ikirıc~i kanuna göre 
Temmuz ayında hu satış 

yedi misline yaklaşmıştır 
l~irıci karnın 1935de 
9500 ton olan satışımız 

Şubatla 13 hiu Marllada 
16200 Nisarıda 34000, 
Mayısla 48400 Temmuz
da 60300 Haziranda 6 ı . 
900 ton olmuştur. 

ktimeli ikna tıllikten son 
ra gerek memleketin hay 
siyetirıi gerek şah~i hay
sivetini korumak icin An . . 
kara va dürınıPsi, sonra .. 
Talararıdan b~şka bir ye. 
re la\'İn olunması tazun ., 

l 

geldiğine karıi olmaktadır. 
Hamza h~yin tlaha sonra 
Vıyanaya görıderilrc•~ği 

anlaşılıyor. 

Goredede 

Büyük bir yangın oldu 

Bolu 26 A. A - Ge-
l'edenin Alımetlr.r kUviin 

" 
de diin gece bir yangın 
cıktı. • 

1f> ev, 30 sa·arnnlık, 

ı 5 alıır tamamer• yandı. 
v-~ yalnız bir ev kurla
rıltlı. Köy 1 ii n ii u ıa hi re ve 
eşyalal'ıda ytlndı. 

Yangın hiı· ağıldan ve 
köy 1iirıii11 lıa y va 11 ırıa gt>ce 
cıra iltı bakarken otların . . 
lu luşm•ısmdan çık nıışlı r. 

Boluda kuraklık 

Bolu 25 A.A 
\'irmi lwşiıulen beri btış .. 
aydır Bolu ve çevresine 
yağmur diişmediğindfln 

bir cok sular kesilmiştir. . 
Çiftçi, nadas ve ekim 

yapamadığırııian zahire 
lıer hafta bir~r kuruş 

):ükselnıektedir, Havalar 
TP.nuımı gibi sıcak gidi
vor. 
"' 

Yunanistanla trcim an 
laşuıası için epi ıaman
dauberi Atinada bulunan 
kurulumuza istedikleri 
talimat Ekorıomi Bakan -
lığınca verilmiştir. Elde
ki anlaşma lıiikiimleri 
ay niha yntiru~ kadar· uıa
lılnıış olduğundan yeni 
anlaşruauın hu a)'lll sonu 
na katlar bitrceğı unıul-

maktadır. ller alanda ara 
nıııda ku\Vt'tli bir uosl
lu k olan Y u rıanisla nla 
yapacağımız yeni anlaş . 

ma ile hu dostluğun le -

cinıel alan<lada k~ndini 
göstermesi, iki devletçede 
ist~nildiğinderı anlaşma

larda iki hiikt'unetin birge 
olan ihrac malları ve dıs • • 
pazarlara s~uıkları aynı 

cins eşya göz Uniinde 
tutularak alıcı piyasalar 
da öniirdeş duruma clii· 
şiilmiyecek hlikiimler bek 
lenilmektedir. 

Atina'da bulunan ku· 
rulunıuzun başkum Eko
rıoıui baka nltğı yönelk eri 
B. Faik kurdoğlu dlin 
telefoııla Tii rkofis' ğöriiş · 
miiştiir. 

Kurulumuz lasırılan-

clığı gibi anh1şnıa hu a~· ın 

sonundan önce parafe 
edilecek olursa \'ak anda .. 
dönecek lir . 

Uzun 
Romanya 

zamandan beri 
hiiktlmeti ile 

yapılmakta olan tecim ve 
klering anlaşmaları hak
k ırıdak i gör'iişnıeler son 
safh3)'3 gdmişlir . 

Yeni anlaşmalar; şim

tliye kadar iki rnemlt~ke

lin tecim ilg·h\ri üzerindt~ 
<ılırıması gere~e11 hütiiu 
ltldl.>irleri• taşıyacağından 
iki memleket icinde miis-• 

ı het ~orıuclar verebile. 
• 

cektir. 
Üt'la ve kuzey A vrup:ı 

sına sevkelliğimiz yaş 

sebze ve nwyvalarımızın 

Köslence yolu üz.erinden 
sevk i~i üzerinde yapılan 
aıılaşmanın tiirlii alarılar 

da kuvvetleııdirihnesi iki 
hiikfımelce <le ictem ola-• • 
rak islf•ıuliğinderı )'P-ni 
a11laşmalar şimdiye ka
dar tecinwl ·gelişimi geri 
bıraktıracak mahiyetle 
olan dn ru mu ıJiizrhebile-
cek lir. 

Böyle bir sonuç ala
lıilnwk icin uzun zaman • 

· danberi siiren konuşma-
,· lann bağlanacağı anla~

malar, iki devletin asığ 
larına ~n cok u\· 11un "e -• .. t) ~ 

len sonuçlan taşıyacağı 

umulnuıktadır. 

1 
20 İLK TEŞRİN-PAZAR 
GENEL NÜFUS SAYIMI 

Sayım işine verilen önem Türk Ulusunun kalkınma 
ve çoğalma çağında bulunduğunun belgesidir 

~rars1ısta 
Hava kurumu çalış

maları 

Tarsus (üzel) - Türk 
ha va k u r u mu lı er e ii 11 ·-
\'eni lJir hızla calısmakta - . . 
dır. Köylere gitlPn komite 

w • 

yurtsever küyliileri nıiz la 
rafından cok h·i karsılan . - . 
maktaclıl'lar. 

~4 Eyliile katlar malı
suhil arzi~ eden önemli 
hir )· ~ktlu tahsil edilmiş 
ve merktıze ~rönderilmis-

~ . 
ti,.. 

llalwr alılığınıa ~fire 

Tarsus hir t:ıvvare ala-
~ .. 

bilecek d u rn ıua gelmiştir. 
Kurum nw\·keıinderı bir 
ıuazlıata ilP- bir Tarsus 
tayyaresi aluıması isle
neceklir, 

Abidin özmen 
An karada 

An~ara -Birinci genel 
ispekltır Bay Abidin Öz
men bnra\a ~eldi. ic i~ .. ' .. . . 
leri Bakanhğile lfma~a 

bHŞladı. 

Romatizmanın sebebi 

Bernard Şlezinger, Gorden 
Sinyi ve S, Rusel Emiye göre, 
ileri romatizma hastalığından 

ölmüş insanların göğüs ve ciğer 
" ifrazatı ,, nın mikrofotogra· 
fileri su çiçeğinde görülen to· 
humlara benzer tohumhır gös 
termiştir. 

1 Halkevi 
/Sl YUVA 

Üt.t>I ana okulu 
dirt•körliiğünden; 

Yavruların lıer tiir
lii ihtıyaç ve ıslıra

lı a l i d ii ş ii 11 iil en~ k bu 
yıl pı va nııza f~n mo
deren öğretme vasıla 
lan al111nıışlır. 

Kayıtlara 2 7 Eylül 
Cu nıa gii n ii nde n iti
baren haşlanacağm

dan cocukları1tı \'3Z-. . 
dırıua k istt~y~nh~r so -
ğuksu caıldtısi lnhisa~ 
lar iılarc·si civ,ırın<laki 
yuvamıza nıiiracaal 

ed~hilirler. 

.\yrıca evh~ri uzak 
olan vavrular icintlP 

~ . 
yuvamııtla hir yemek 
Ollası hazırlannııstır . • 



YENi MERSiN 29 EYLOL 1935 C~U~M·~~R~T~E~s~t~~~~~~~~~S_A_YF_A~:_3~~ __ ___,;--___ ,__ ______________ _ 
işleri Dünyanın 

• 
garıp 1 L A N 

ltöniJllüler • Felemenk silahlanıyor • 
ıınontar tecrübesi .. bakanlıfın ta· 
'usunu almış • verem ilacı - b;r çare 

···~ 

\Mersin 
Piyasası 

K.G. s. 
ı•aıuuk ~l\spr~!i' 

SJhlwş ordusuıul<l Ç ·•-ı 
lışın~ iizere 5000 1 rla ndalı 

bağışlanmış ve crzası, ö · iane 
llinct~ye kadar kürek lıap- Kapu malı 

K. 
45 

42 
40 
3'1 

Aşafıda adları yazılı Bankalar 1 bi
rinci teşrin 1935 Salı gününden itibaren 
aabahları saat dokuzdan on ikiye ve on 
d6rtten on altıya kadar kasalarını açık 
bulundıracaklardır • 

llabfİSlan hiikllmeline 
baş urıuuşlur. 3000 Fran · 
sız yiiıltırce l11giliz ve 
Hu a lıö)· le bir nıiira · 
caafl bulu11muşlardır . 
llü~nwtin neşrelliği bir 
hilJriğdt•, hunların ara
sıu~n pek azının miira
caj kabul t>dildiği bil
tlıJnıf'k ledir . 

Arsıulusal işlerin p~k 
tle diizgün gitmediğini 
g<f.n Fel~menk lılikt)me

li )roje halinde olan si
la~aı·uuu ~ogall:luıası işi
"ivar k n v vP.tle hızlaştır · 
n ğa k~rar vermiştir. 

Bu ı•rojeye gi\rtı, uç.ık
la kal t..al çoğalulacak , 
o~uya yeni uçak lopları 

sine cevrilmişli . Kozacı llarlaı?ı . . 
llal:~ ~uçsuz olduğunu iane çiğicli 

iıldia elmr.kle olan Moru·~)· \'erli • 
\' t'nhlerı muhakeme edil- Koza .. 
mek iizrrt~ Kaliforniya'ya Susam 
göncleriluıiştir . Fasulya 

§ ÇelosJovakya'n111 Nt>lıuı 

Sparta kuliibiinii ayak Mercime~ 
lopu o) na yan da oyna- Burçak 
ıuayarı el:~, hemen hemen Kuş ~·emi 
lu~rkes işitmiştir. ~on haf- Kum darı 

talar içimle orta Avrupa Çelli~ 

ayak topu şampisonluğu Acı çeldrd~k itti 
için Prag'Ja yapılan son Sabun Ayvahk 
maçlarda Sparla , ~laca ([alıve 

rislaıı'm Fere.nç Varoş Nişadır 
kulliLünü 3 -o yenerek Çay 
Orta A vnıpa şampiyonlu- Ke1me Şehr 

Sandıkta 

ğU!ı.H ~lmı~lır. ~laçta 60000 Toz şeker çu vah 
seyırcı varnuş . Kala\' 

~ \T • J 
~ • erem ve çımento Bahar 

- Yaı•ılan bir cok denflc- , " 1 1 

l 125 

ı 

7 
81 f> 

50 
11 50 

8·9 

5 50 
8-9 
4 

7 
! 

6 

öO 
50 

75 
42-.\4 

24 

98 
16 

270-27 5 
15 L. 
27 L.55 K 

212 
'15 k ılacakllr. Bundan baş -

"' cephane dt>polarrnuı 
d e'ksikleri lamamlana-

: • ~ rpa .""l nat o 
. ler~ bakıhrsa çuııenlo fab- yerli 
1 rikalarrnda çahşan işçiler . Pi:~nc 

verem lıastahğma kolayca Ç .ı • 
avuar 

a 50 
3 3'75 

14 cJ tu· . 
l~ IJer maıılar vennw-~ ~ 

t~i gibi yenilehilenini de 
Sçnıek hircız giiçtiir. Bu-

c ıwşte'.te, Zflhirli olup 
< madığıııı bilmeyen bir 
:'acar a)·lesi bir mantar 
}.nwği pişirmiş beş Ç•>Cll· 

iı ile hırlikle zehirlene
~k öl m ii~tii r. 

§ ltalya b~ışbakanı ~hı
L>lini uzun ıamandanberi . , 
phinesinin yedi dane ba-
~nlığ111ı da iizerine almış 
ulunuyor. D,uuadı kont 
liano propaganda bakanı 
li. Şimdi son giinltırde 
· i o"ltı ile birlikle Afri-

~ 

lava gfüulerdigi ılamadı -
ııı; ~>~kanlık işlerini de 
izeriu~ almıştır. Damadı 
~frikadan gt~ri dönliuce 
~· ine propaganda bakam 

olaea k lıl' . 
§ Dünya harbi çıkmaz 

~an aı öne•~ Sa nfra nsısko' 
da ~· apılan siiel hir gflÇil 
rt>sınh•in orıasana bomba 
atarak bir çok cana kıy· 
ınak ~ucu ile muhakeme . 
~ılilmiş olan Tom Moncy 
Hliim cezasına çarpılmışll. 

Uu sudu eski cumur 
A 

Laşkam Vil ,on tararındau 

tutulmamakta ve lululmuş 
Buğd&y ~uadol olanlar da çimento fahri- ... · . 

lrnlarırula çahşmaklan fay- Bugday v~rh 
Limon tozu da görmektedirler . 

25 
5-5,50 
4 25 

75 

§ Geçenlerde BeruL'la 
ölen Salih :\ bdülmecid 
adrnda bir dileracinin, ö · 
liimiinden sonra acmasmı 

Yemeklik zeylin Y. 34-

Sabun Birinci 26 

• 
vasiyflt ed~r~k , oğluna 

bıraktığı üç asma kilıdli 

bir küçük sandık açıldığı 
z~nı~n idnde 43 tane 1886 

• 

» ikinei 
llısır darı 

Cin darı 
Kara bfilı.-,r 

ince Kepek 
Kaim » 

ve~ 30 tane 191 t tarihli incir 
Mısır kredi fonsiye obli- Yular Çukuro 
gasyorıu, 600 llısır lirası, ,\ Anadol 
750 Liibnan lirası ve 25 Yapa~ı beyaz 
Hllm Türk lirası bulundu · ,, Siyah 

ğu görülnıiişliir . Tiftik 

24 
a 50 
;-) 

95-90 

l 75 
1 75 

lOdanll 

va. 3 25 
3 25 

42 
42 

62 50 
-70 

20-22 

40 

§ lspanya'daki ayak Sade yağ Urra 
lopu alanlarında laalk a- z~,·tin danesi 
ra sıra birihirine girerek Pili;redeD geçme 

tokat, silltı, baston kul- HJtlD Jatı ____ ... ______________ _ 
(andığı için , alanlar de
mir örgii vPya parn;ak
hklar ile çevrilmiştir • 

Almanyadaki alanlar 
tla büyle hir tedbir aluı -
mış d .. g\ldir, geçenlerde 
Tiiri 11gt•u 'de yapılan bir 
maçta, seyirciler yargıca 
kızmışlar, aralarwda kav 
ğa •·lnı•·ğ~ başlamışlar , 

, 

ellerine gtıÇP-n, laş, san
dal) a, baston gibi şeyl~ri 

biri birlerine kullanmışlar, 
bu da yelmeznıiş ala rrn 

çıkmışlar, oyuncuları döv· 
muşlerdir . Oyuncuların 

ço~u ağır yaralıdır. içle
rinden biri aldığı ağır ya
radan ölmüştür . 

Türkiye Ziraat Bankası Türkiye lş Bankası 

Mersin Şubesi Mersin Şubesi 

Selinik Bankası 

Adana 

Menin Şubesi 

Yedinci 
i L 

Daire 
l 

Su 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası 

Mersin Şubesi 

Osmanlı Bankası 
Mersin Şubesi 

H 
İşleri Müdürlüğünden: 

Silifkenin Su bii~liimii nwvkiiuıte v~ Göksii ırrua
ğmm sol sahilinde yeuitl~n yapılması hizam g~len bir 
m~hmuzla evelce yaptırılarak mevcut hıılurıau döf'l 
mehmuzun Stlllerden harap olan sellerle kaplamalarrn 
la mir ve inşaalırun keşifı bedt-li olan 3467 lira 5 l ku
ruş mukabilinde 2490 sayılı t>ksihme ve artırma ka
nunununa tevfikan eksihnu~ye çıkarılmıştır • 

l) Şartname plan ve k~şifnameleri Aclana'da Su 
işleri dairesinde bulu nm ık ta olduğundan isteklileriıu~ 
gösterilecek ve arzu edenlere hunları lelkik ve iade 
elm~k iizre birP.r surr.tleri vtı. rilt'cektir • 

~) Açık eksiltme 1935 yıll birinci teşrinin ikinci 
Çarşamba giinii öğleden evel saat oııda ~h~rsin Hfa
ktimet konağında yapılacaktır . 

3) Muvakkat teminat miktarı 261 liradan ibareL 
olup istekliler Su işleri dairesine veya Nafia müdür
lerinin birisinden alınmış bir müleahhil ehliyetnanrn -
sini ve Ticarel utlasııu.la ıuukay)'el olduğuna dair ve
sikavı ve muvakkat teminatın Mersin mal sandığına 

~ 

bu iş için yatırıldığına dair mak lJuz s~neıtini kom is· 
yona göstereceklerdir • 

Bu vesikaları bulunmayanların yukarııla atlı g~çen 

eksihmeye giremiyecekleri ilan olunur . 
Ul - 22-25 - 28 

lçel Tapu Direktörlüğünden : 
Mersinin Ke~lik köyüude vaki ve tarafları (şarkan 

sahibi senet garben kavas Abdunahman ve dere şi. 
malen dere cenuhen yol ile mahdut bir ve kez ta
rafları ) cŞarkan ~lehmeıl Ali hoca ve dere garben 
işlm mahalden müfrt~z M.-huwd .oğlu Hahaelline sa -
lılan ev şimalen dere ceuuhen yo~ ile mahdut) birki 
ceınan iki bap hanenin senetsiz olarak lasarrufoıula 
bulunduğundan murur zaman yolu ile namına le eili 
zilyedi bı.lunan Keşlik. köyünden İbrahim oğlu Meh
med tarafından islenilmektt: olduğunılan bu iddiarnn 
mahallen tahkiki için ilan larihind~n on giin sonra 
mahalline memur gönıforıleceklir. Bu )'erde alakası 

olduğunu iıldia edenler· varsa ilan miiddeli içinde 
~vrakı müsbitelerile lapu idaresine veya esnayi lalı

kikaua memuru mah~usuna miiracaal evlemeleri ili-. 
zumu ilan olunur . 

Satlık Ev 
Hastane caıldt>sinde köşe haşıncla Bay doktor 

Mahmud hanesine lJitişik altı hoJrum lizerindo yağla 

boya ve tabanlara muşambalı dört oda bir nnılbah ve 
hamamlığı ve bahçtısi mevcud hane acPle sa llıkdır . 
görm~k istP-yP.nler her giin öğleytı kndar göt·e!Jilirlrr, 
almak isteyenlPr Osmanh llanka. ı Dirflktörii '•ay 
Harfnşa müracaat etmelididtır • 5-1 O 
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Borsa T elğraflan 
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Paralar 

26-9-935 

Türk al Lu nu 940 

isleri in ö 20 

Dolar 79 --40 

Frank 12-06 

Liret 9-- 7 4 - GO 

·==============~· 
SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrü~ Civanndadu 
ller ne\·i Eczayi 

Lıbbı)'e, Yerli ve Av
rnpa ıuiistalızeralı bu
lunur .. 

• • 
Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti

yorsan Hava kurumu 
na üye ol. 

··~•·:·•········ • • . . ... • y .~ 
• eni Mersin Basımevi • . . ... 
• mücellit hanesi • 
• ., k' . • 
ı r,s ınuş, parçalan- •!• 
• mış, fersntle kitapla- : 

•• rımzı işe yaramaz de-! .. ~ 
•:• ye almayınız. hirgiin • 
: size lazım olur. Kitap-: 

: Jarmızı, defterlerirıizi, ~ 

• .. ıı· J • .. • muce il ıanemıze ~on-•:• 
• 1 . . t • 

• t ermız. • 
: Her nevi kitap ve : 
ı deflerler şık, zarif um• 

• • • uıı v<. kullamşh ola- • 

: rak cillenir. : • • • • •••••••••••••• 
YENİ MERSiN 

Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik ı2oo Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir a)'lık ı oo yoktur 

Günü geçmiş sayılar 20 K. 

--------------------
Yurtdaı 

Onpara harcarken 
ile kimin cebine git· 

tilini düfün: 

\7ENI ~ERSiN 28 EYLÜL 1935 CUMARTESi 

,=.=========, 
BiR DAMACANA 

·- - --.. -----::~::::.--· .... ·:-· ....... ·-=~ - :"' - ----·-·---- --

KAYADELEN SUYU 
1~25 KURUŞTUR.. 

İyi su fiyatlarında yapılan ihtikar üzerine sayğılı 
Mersin halkının ş i k a y e t i n i nazan itibara alan 
ticarethanemiz bu kere yine eskisi gibi Zafer cad
desindeki depomuzda Kayadelen Suyu satışına de. 
vam edecektir . 

Mersin' de satılan suların en iyisi Kayadelen Suyu 
olduğu Sıhhat Bakanhğınm raporile sabittir. Bu ci
heti sağlığını düşünen halkımızın nazarı dikkatina 
arzederiz . 

Uraylığın vermiş olduğu narh mucibi bir Damacana 

KAY AD ELEN SUYU 125 kuruştur. Istenilt!n adrese derhal 11 
gönderilir . 

Adres : Zafer caddesinde Sakarya lokantası karşısında 
6-10 Kayadelen Suyu Satış Deposu 

!----------------=· 
1 L l N 

Alay Satm Alma Komsiyonun~an 
ı --.\lay hay\'analımn bir seıwlik ihtiyacı oları 88 

stıkserı srkiz l>in ~ilo samanı acık eksıllmeve kO!ıul. . . 
du. Eksiltme 12·1. lt>şrin 935 cu marlt~si saat 9 da 
kışlada )' apılacaktır. 

2 - ~lulrnmm~u bedd 1320 lira vt~ muvakkat tc•
minal 99 liradır. 
3 - istek lilPrdt~ ka rıu 11i ika ruetg:\lı VPSİ kası hulu na -.. 

caktır. 
4 - Şartnameler a laydadı I' fazla hi lgi P.di nnıe~ is-

lP-verılr.r alav salın alnıa kom~i\·onuııa nıliracaat . . . 
edebilirlt)r. 26-28· J.3 

i l l N 
Alay Satm Alma Komsiyonun~an 

i - ı\byın sekiz aylık ihtiyucı olan ii~~ hin )'tiz 
elli kilo kuru liziim açık eksiltmeye ko11ular.akt1r . 

Eksiltme L~- ı te~rin 935 cuıuartesi giiuii saat 
ı O <la kı~ladudır. 

2 - muhammen hedel 378 lira ve muvakkat 
LPnıiııal 29 liradır. 

3 - istek !ilerde kanuni ika m~tgah \'esik ası bu 

lu 11aca klır. 
4 - Şartrıameler alaytladır. Fazla bilgi edinmek 

isleye111t~r salın alma ktwıisvoııtına mliracaal ede . . ~ 

bılirltı. r. 26 -- 28 -- 1-- 3 

İçel Tapu Dire~törlüğün~en : 
Çavuşlu ~ö~· ürule ve Tt)şrirıisarıi 307 l:nilıli tapu 

senedirıirı 45 sıra numarasında lJP.hnwd Kahya kızı 

Emine naruma kayıtlı tarafları tarik ve lıark ve ka
vas e vl3dla rı VP. hendek ilt~ rua lıd ut 9190 metreli bir 
kıta tadanın lıarici Le(t)rnığa miisltrnidr.n kırk st>ne
clPnh~ri baltaları paşa Burmuş ,\liye ve orıunda vefa · 
tilr. k•~rıdil .. rine irılikal elliğinden kaydının rıanalar11ı:ı 

'öriitiilnH)si vereseden ~1elınu~cl taraf111da11 is Len il mis . \ 

olmakla ke)·fiyelin tahkiki için iları larilıiııdeıı ou gii11 
sonra mahalline memur göııderilecek&ir , hu yenir. 
ahıka irldia edenler varsa ilan müddeti iciude e\•rakı . 
miishitP-lerile l:ıpu dairesine veya tahkikat esnasında 

memn ru mahsusu na _ nıiiracaal etmeleri lüıu mu ilan I 
oluour • 

j 

2 ve 20 komprımelik ambalaj larda 
bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

i l A N 
A~ana Yedinci Daire Su işleri Mü~ürlüğün~er . 
ı) Tarsus kasabası civarında Kalburcu savaetı 

ilr. Kölenıusalı Rerdan tahliye ayağırıın kavşıt ~·eriı~ 

VP. hu ayağın bir kı)' tsıııdarı öLt•ki kıyı~ıııa kaııal (
hinin altırıclan gPçnwk üzı·~ 4:1 nıelre uıunluğu11~ 

ht~ toıHlan hir sifoıe i!P lhrnurı kfırgir ltıferrualı Ka
hurcu kan~tlile şarlağm islalıı v•~ şe\lt!rinin kaplanı" 

larla tahkimi vt~ sifoııun rıilHlvelindf~ halaklık icino 
~ . 

evelce açılmış oları :\ k:ııwlırıa biı lrşuwk ii1.re 2 ! 't 
nwlre uzunluğurıda taba111 bir buçuk nıP.lr•~ P-ninı 

yeniden hir kanal açdnınsı 7248 lira ( Y.-dihiıı ikiyi 
kırk SP.kiı lira) ke~ir lwdt>li ile açık eksiltmeye çık~ı 

rılnuştır . 
Şa rlı:a niıı, plan vt~ kPŞİ fııa nuı 1.-r A du 11(.ı 'da Su is 

IP.ri dairc·sindı~ bulunup isl~klilPrt~ gö~lPrilt~cek \'e a; 
zu edenlt~re hu rıla rı lt~Lk i k v~ İtHh~ elnH~k lizre lıirt-

su rNleri verilecrklir . 
2) Açık •~ksihme g35 yılı İlk lf~~riuirı ~ nei C·ır 

" 
~amha günü Hğleden sonra s:ıal orı lw~lP- .Uersıo llii 
k t'ı ııwt koııağında yapılacak lır . 

3) ~hıvakkat Lemiual miktarı 544 ( Br.ş yiiz kır~ 

dört liradır) 
4) istekliler ~u vt~ya Nafia ruiilliirhikl~rinin biri 

sinden alınmı~ bir müteahhit elıliyelnam~sirai, Tical'Pl 
oda~ında nıuk:ı\' \'P.I olclu~uıı:t clair hir Vfl~ikavı , .•• .. . . . 
muvakkat lt~ıuiııal11ı llt~rsin nıal sandığına hu iş u;ın 

yalırılıfığına dair· bir 111ak huzu homi~JOna gi;sterc'Ct•k • 
lt·rclir . 

Bu vesikaları buluumayaııların hıı eksilluu~~· e gi-
r.·nıi yc-ceklef'İ il~rı olu rıu ı· . 1 9 • 2 ~ - 25 • ~8 

Zayi T er~is T ez~iresi . 
Fırka 7. alay 23. T. 2 hH liik 7 ılc~n almış olduğum 

lt!rlıi~ vPsik~nu ı0•9•9:i5 ıar-ilıinclc! zayi c ~ tdiın. Yoııi

siııi a lac.ığımtla rı z·ı y i elıııi~ olduğu nı i~hu vı~si ka mırı 
hiiknıü olmaıhğını ih\n ederim • 

Tarsusun : Şt~lıil ~luslafa mahallesiıuleıı 

Osman oğlu il alil lhralıiın doğumu 320 

Yeni Mersin Basıevi - Mersin 


