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durum çıkarıyor imtiyazlar ortaya yeni bir 
Roma derin hiddet içinde 

Bu tehlik_e kamus~l Habeşistanın yarısında ingil· 
çalış"!!!_!!:.!_nlenır 1 tere geniş imtiyaz aldı 

1 B~yle düşünsel~r 

Memleketimizde ilk defa 1 

tertip edilen uçak haftasının 1

1 

İmtiyaz alınan bölgeler İtalyan eline geç-
içinde bulunuyoruz. d J J / 

Yurdun bir hava tehlikesiJe tiği takdir e sa yan ar tanımayacaklar 
yan yann bulunduğu hakikatı 

ortaya atıldığı glirıden beri her 
vatandaşın uçağa karşı olan 
bakışmm mıJarnı değişti. Fakat 
bugüne kadar gfülllen çalışma , 
ve almnn verim hava tehlike- 1 

sini kavramak hesabına önemli . 
bir adım sayılnbilirsede işin \ 
gerek lendi rdiği üsnonıal bir 
hareket olduğu söylenemez. 

Dünyanın her bucağından 
gelen haberler sinirlerin son 
kertesine kadar gerildiğini ba
rış için toplanan konferans· 
larırı mutlak bir harbe gebe 
bulunduğunu anlatıyor. Böyle 
bir devir yaşadığımız şu gün
lerde uçnğın rolii göz önünde 
tululursn çok hayatiğ ve ulusal 1 
bir mesele ohm ve dünyanında 
ayni gözle baktığı hava teh!Hrn ı 
sini kavratmak ve <>nlemek i 
işinin daha sitemli V'' kamusal 
bir çalışmaya ihtiyaç hissettir
diği hiç düşünmeye mahal 
kalmadan çok açık oJarak gö
rUJebilir kanaatındayız. 

Adis Ababa l A.A - Res- keşfiyat haklarım veren bir 
mi bir Habeş bildiriğine göre mukavele imznlanımştır. Bn 
bir İngiliz Amerikan konsorsi· topraklar İtalyan sornalisi ve 
yomuna Habeşistan toprakları- eritresi boyunca uzamakta ve 
nın büyük bir kısmında petrol hemen hemen Habeşistanın 
imtiyazile işletme ve her tiirlii yarısını ihtiva etmektedir. -----

Mussolini 
İngiljzleri sefil poletika 
cılıkla ithaın ediyor 

imtiyazlar 
Fransadada derin hey 

can uyandırdı 

Paris 2 A.A _ İmtiyaz rnes 
elesi Fransız gazetelerinde kuv 
vetli bir heycan uyandırmıştır. 
Gazeteler bu durum karşısında 
anJaşamazlığın durulacağı yer
de fazla karıştığını bir ağızdan 
söylemektedirler. 

••• 

Roma 2 A.A - Habeşistan 
topraklarının işletilmesinin bir 
İngiliz Amerikan grulmn:ı ve
rilmesi Homada derin bir hid
det ve infial uyandırmıştır . 
İmli yazla rm nıevzmınu teşkil 
eden bölgel~r İtalyan egemen
liğine geçtiği takdirde İtalya· 
nın lm i mtiynzları tanım~yacağı 
teyit edilmektedir. Nevyork 2 A.A - Amerika 

Roma 2 A.A - Mussolini dış brıkanı Amerikan hilkOme· 
verdiği yeni bir diyevde: tinin bu imtiyaz meselesinde 

« İtalyanın kuvvetli yü- İtalya Habeş aıılaşamazlığında 
rüyüşiinii sefil bir poletika ile alakadar olmasına katiyen im-
ağırlaştırmak veya durdurmak 
vahiminde bulunanlar bu ve· kan olmadığını ve özol muame 
himlerini bırakmalıdır.» de- lelerin adi ahvalde ilgilendir· 
miştir. , mey~ceğini söylemiştir. 

Hava tehJikesini hiç dili
mi1.den dilşilrmeden üzerinde 
israrla durarak l\onuşmak ve 
bu tehlikeyi her noktasına 
kadıır ap açık uhırsn kavrat· 
nıak mecburiyetindeyiz. 

1 Balkan andlaşma konferansı 
! Belgratda siyasal durumu inceledi Her kesin bildiği bu haki· 

katları söyliyeceklerimize me
dar olsun için kısaca tekrarla· 
dıktan sonra hava tehlikesine 
karşı son çalışmalar üzerinde 
de azıcık durmttk istiyoruz . 
Bilmiyoruz tehJikenin büyük
lüğü karşısında bu kımıldama· 
htra bir çalışma denebilir mi? 

BeJgrad 2 A A - Dün Bel· 
gratda Türkiye Romanya dış 

1 uııkanları şerefi ne Yuğosla vya 
1 başbakanı tarafından verilen 
şönlende sonra Yunan dış bakanı 

ı nı temsi) eden Yunan elçisinin 1 
1 iştirakiyle Bnlkan konferansı 

Açık gfiren açık düşünen 

ve dünyaca açık söylemekle 
tanınmış olan Başbakanın hava 
lehli kesini kendisi ne has ve 
Pervasız bir açıklıkla işaretle· 
rnesi Uzeı~ne memleketin her 
tarafında taşkın bir hareket 
görUldU. Gazetelerin baş sahife 
lerinde renkli tablolarla bu 
tehlike anlatıldı mitingler ya· ı 
Pıldı söylevler verildi ve vatan 
daşlar butcelerinin müsaadesi 
nisbetinde ve hatta bu nisbeti
de aşarak hava kurumuna yar
dım eli uzattılar. 

Gerçek bir lehli ke sezi imiş 
olduğundan işin önemi kayb 
oJmamakln beraber başladığı· 
rnız heyecanla yiirlimediğimiz 
de muhakkaktır. Oç günden 
beri içinde bulunduğumuz u
çak haftasının verdiği dersi 

bize hava teklikesine karşı 

çalışmnnııı ynl111z hava kuru· 
munun lizerinde kaldığını öğ

retti. 
Kimse gücenmesin amma 

hava kurumu esasen hava leh· 
likesi işaret ediJmedende geniş 
adımlarla çalışıyordu. Jinva 
tehli kes!ne karşı koymak ve 
uçağın gelecek harplerde ne 
derece bir kudret olduğunu 
tanımak ve tamtmak Jalmz 
hava kurumundnn değil bütiin 
comiyetlerden ve bütün Türk 
ulusuııdan üsnomal faaliyet 
bekliycn Lir vatan borcudur. 

30 Ağustos faferinin yıl 
dönümüııde başlayan uçak 
haftası bn faaliyet için en iyi 
bir zemindi. Fakat ne yazık ki 
bunun canlı izlerini göremedik 

toplunmış ve delegeler bütün 
meseleler ve bilhassa Cenevre
deki işler Uzerinde tam bir 
surette mutabık kalmışlardır. 

Belgrat 2 A.A - Yuğoslav· 
ya dış b::ı.kanı Ulvalin daveti 
üzerine Parise gitmiştir. 

Memlekette bir uçak tehlikesi 
mevcut olduğu sezildikten son
ra bunu <>nlemek ne yalnız bir 
kurumun ve nede devlet bütce 
sinin kfirı değildir. Bu durum 
sezildiği gün kotarılmasıda hal 
ka intikal eder. Bunun çıkar 
yolu ise davnnın amacını hal
kın benliğine yerleştirmekle 
bulunabilir. 

Bütün cemiyetler, sosyete
ler ve kurumlar hava tehlike· 
sini önlemek işinide ödevleri 
sırasına a)malı ve Türk ulusu· 
nu seferber duruma getirmeyi 
borç bilmelidir. Genel ilgi ya
radılınadıktan sonra ferdiğ ça· 
JışmnlarJa amaca ulaşmak kolay 
kolay milmkün olamaz. 

Rıza A.tild 

Bulgar basını dış bakanların 
diyevine geniş yer veriyorlar 
" iki memleket münasebatını diyevde bı
rakmamalı emniyetide artırmalıdır,, 

Dış işler bakanımız Tevfik 
Riiştii Aras Sof yadan geçerken 
kral namına saray nazırı baş 

vekil namına füel büro şefi ve 
Bulgar dış bakanı köse İvanof 
tarafından selftnılnı~ınış ve ken 
disini hududa lrndnr uğurlaynn 
dıs baknnln görfüımeleri sonu· . . 
cu mntbuatn milşterek bir di-
yevde bulunarak; Türkiye He 
Bulgaristan arasındaki dostluk 
miinasebetlerinin normal seyri 
ni takip etmekte olduğunu iyi 
niyet beslemek le olan iki tara
fın her iki hUkOınelin dostluğu 
mı bozacak biitiin menfi teseb-. 
büslere mani olınaya nrnvaffak 
olacaklarını süyleınlşlercli. Bu 
di yevi n Rulgar gnzeleleri ndeki 
aksini Anadolu ajansı şilylece 

hillasa etmektedir: 

Sofya 2 A.A - Tevfik Riiş 
lii Arasta Bulgar dış bakanının 
diyevleri Sofyn gazetelerinde 
O'üni~ bir ~'er almaktadti". « S-
n • J 

lo\'a » gazetesi lm diyevlerin 
'fiil'klcrle Hnlgnl'lar arasındaki 
ananevi dostluk milnasebatına 
engel olmakta olan bazı teınn
ylilleri dağıtınağa matuf önemli 
bir adını teşkil etligini «Mir» 
gazeteside bu diyevlerin Bul
gar efkarı unnımiyesi tarafın
dan lfıyık olduğu önemle telak
ki oluııacağrnı işaret ederek 
domekdedi r.ki : 

« İki hilkOınet ve iki mem
leket arasındnki münasebetleri 
sadece bir uiyev halinde bırak 
mamnh her gün emniyeti artı· 
rncnk mahiyette yeni bir şey 
yapmnlıdır. » 

Limanın yükleme tarifesi 
~~~~~~~~~~~~·~~~---~~-

?O bin liralık zarar kısmen önlendi 
İkinci altı aylık tarife Ekonomi Bakanının An

karaya dönüşünden sonra tasdik edilecek 

Mersin Liman sosyetesi 
ikinci allı nylık tarifesi hakkın 
da ekonomi bakanlığına liizım 

gelnn izahatı vermek üzere 
Ankaraya giden sosyete idare 
meclisi basknm Doktor Muhtar . 
Berker şehrimize dönınüşllir . 
Dun kendisile görüşen bir 
yazıcumza Muhtar Berker şu 

diyevde bulunmuştur : 
« - Birinci altı aylık tari

fede bakanlıkca yapılmış olan 
önemli indirmeler liman sos
yetesinin aşağı yukarı 70 bin 

Yeni ilbayımız 
Rükneddin Siızer bu 

Günlerde gelecek 

Yeni ilbayıınız İstanbul yar 
hayı Hükneddin Siizer İstanbul 
dn kendisile göriişetı arkadaşı
mıza emrini alır almaz Ankara 
ya giderek BakanhklarJa te
mas ettikten sonrn Mersine 
geleceklerini söylemiş\erdi. 

İstanbul ynr bayhğınu ma
halli idareler genel direktör 
muavini tayin ediJmiştir. Buna 
göre Rükneddin Siizer önümüz 
deki hafta içinde şehrimize 

geleceklerdir. 

lira kadar bir zararını mucip 
olmakta idi. Bu esaslı noktayı 
göz nniiııde tutan mahalli tarife 
komisyonu tarafından tanzim 
edilen ikinci altı aylık tarifede 
bu zararı kısmen telfifi edecek 
şeki ide bir değişiklik yapılmış 
tı . Ankarnda ilgili ınakamlura 

bu konu çevresinde izahat ver
dik. Noktai nazarımız tasvip 
edildi. Hazırlanan yeni tarife 
ekonomi bakanının Ankarnya 
dönüşiinden sonra tasdik edi
lerek gönderilecektir. » 

imam Yahya 
Saltanattan çekildi mi 

çekiln1edi mi? 

Lonra 1 A.A - Röyter aj1n 
sının yetkili knynaklardan ilğ
rendiğine göro Adende çıkan 

bazı haberler İmam Yahymıın 
saltanattan çekildiğini bildir
mektedir. 

İn.:ıam Ynhyanın hasta oldu 
ğu ve yerine oğlunun geçtiği 

sari hleıımektedir. 
Aden 1 A A - Yetkili kay 

naklardan verilen haberlere 
göre, İmam Yahyanın tnhttAn 
çekiJınesi söylentilerinin aslı 
yoktur. 
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izınit fabrikası 

Memleketin kağıt ih
tiyacını karşılayacak 

Yaylalarda Yapılan Şeııliklt~r 

Zafer Sayamı ~u yıl Yaylalarda ço~ canh yaşatlldı 

Acılnıa töreni yakında 
• 

Fındık pınarında 120 çocuğun sünnet 
düğünü ve güreş yapıldı. 

yapılacak olan lzmit ka~ıl 
fahrikasımn nıonlajı la- Bu yal sıcakların lıii 

maman bilmiş buhıını)or tiiıı şitltlt>Llt~ ıh•vanı etme-

1 f b 'k si .\IPrsin lıalkwı y:ı.\· la-Bu giinlert e a rı anın _ 
turbinleri yapılmakta ve fara kaçırnıış olcluğunclan 

~u ihtiyacım karşılamak 0o Ağostos 1.afpı· l>ayranıı-
iizre kiraz deresinde ayn ela şt•hircl•~n clulaa çok 
bir tesisat viic•1de getiril- ya)· lalrırcla bii~· ük heye -
mektedir. can ve güslerilrrh~ kul-

lzmil kağıt fabrikası lulanmıştır. 
çalışmaya başlar başla- Ya~ laların yol gPçit 
maı her cins kağıt imal lr.rine hiiyiik taklar ku 
edeceği gibi gazele ka rulnıuş ve · h~r yer göz 
ğıdula çıkaracaktır. Ayni çekici durumda ışı.k.IJn-
zamanda zarf, bilet ve ~a- dıl'tlmıslı. Bu ,.,, Gözne . . 
ire yapacak bir çok im ya~ lasın ela ilk ~ardenparti 
susi makineler de işliye- v•~rildicri 11ibi Fındık p111a 

h ~ 

r111da da yirmi köy laalkı

rırn istirakile simdi\·e ka-• • .J 

dar güriilmeyen şenlikler 

ve muhtelif ulusal o~· tuı

la r lertip edilmiş ve l 20 
çucuğun sünnet düğiinii 
yapılımştı. 

Bunlardan b~ışka tıyrıca 
yapılan giireşlereele k<1y
h~riıuizele tanmmış peh
li\anlar işlirak etmiş ve 
neticede ça\'uşlu köyiin
clmı nniımekar oğlu hacı 

9 pdalivanı yenerek Fın

dık pmarı b<ilgP-sinin bi
rirıdsi olmuştur. 

Mman Yur~unun Deniz 
~enlikleri 

Ucak haf tası ouörii ne . 
Mt~rsin idman Yurdudt~-

11ız kolu taı·ufrnda11 lJir 

şeıalik tel'lip Pdilcliğini ya1. 
mı~lık. 

Ş•wlik için gtrniş ülçii
de hazırlamuış olan genç
lei' öğleden evvel ve son-

ı 

ra olmak üzre Aulrenör- · 
ün idart~Si allııada muh
lelif JÜıme ve kayık ya
rışlal'ı yapmışlarıhr. 

Öğretmen llayri 
Bir· miitldellt~nberi aııa-

clolunun ıuulıtPlif Lölge
lerirıde gt>1,İılr. bulun an 
Atatiirk okulu baş üğn~l 

meni llayri öte giin Şf-'h

rimize dönmiiştiir. 
rek kırtasiye işini. karşı- •. -====-===-=-==~~=====-

laya ca l 11 r. J O 1 ü m Makinesi Baskanın Muhakemesi Temyiz Mahkemesi 
İlişikli makamlarla yaı> ı· ı· f .:ı • l"h. . sına aaemı sa a ı- Ankarada c,alışmava lığımız konuşma nelİCf>- Yeni hir ölüıu aleti, k d. 'J 

yeni hir silah.. llenıde yet ararı ver ı başladı 
sirıde fabrikada 260 işçi- Antak\·a, «Yeni !!İin •> 

kullanılmakla olan silah- .J ._, 
nin çahşar.ağmı Hğrendik Surive ~1ebusau mecli-

larm • IH'pisınden daha "' 
Bu işçilerin 200 kadarı korkuııc bir silah vlicude si başkam Subhi Bere-
erkek altmış kadarı kızdır • katın, ıwlis naibini tahkir 

getirilmiştir. 
diğer taraftan hu glinler- elliğindt-Ha dolayı şehrimiz 

Bu sil~\lı ingillerede de montaj işlerine naza- sulh mahkemesinde ıo 
de V«'J>ılmıştır. ve yapıl-

ret eden otuz uzmandan "' Suri lirasma nrnlıktim e-
mış itibarile taı.u ingiltPre 

sekizi fabrikada çalışmak- dilci iği bu kaı·arm başkan 
iu-.oiliz holk~ilı.i!ına yaras.ır f 1 · · f ı ı makta devam edecektir. ._, ._, tara ıru an ıslına o urH u--
hir silahtır. ğu ınahiıudur. 

ideal tip ~uğ· 
day Tolı1ımu 
Ankara, - Tarım «Zi

raat>1 hakanlığı hu yıl, 

kurak mıntakalur icin 
• 

yf•tiştiı·nıiş olduğu «İth .. al 
li p» lrnğılay lohu nılar11ula ıı 

kurak mıntakalardaki kih· 
Hilere mlimkiin olduğu 
kadar fazla tohum vere-

., 

cektir Bu yeni tohumlar 
memlekette kuraklık tflh. 
likesinir. öniine geçilect~k
lir. Çünkii yapılan tec 

rübeler netic~sinde bu 
tolıumlarm 95 günde ye
tiştiği göriilmiiştiir. Bu 
netice kuraklık tehli~esi
nin giderilmesi )>ak mun
çok iyi ve önemlidir. 

Bakanhk, hu yıl ~u 

rakhk dolayısile iyi mah
sul almannş olan yerlere 
tercihan bu tipi dağıtllra
cak tır. üç yıla varmadan 
biitün kuraklık ceken sa-

• 
haya buğdayın yayılması 
Lemin edilmiş olacaktır. 

Bu sih\lun aclı «Aer 
robolı> tur ilk lPcrlibesi 

Çarşamba giinii sahalıı 

st-dırimiz bida\'t>t mahke . . . 
de bunda!• iiç elü.·t gün mesinde görülen bu isti-
evv•ıl yapılıuışt1r. nar itirazı lıakkıncla mah. 

Es:ıs itih:ırile bir lay- k•)mP kararını vermiştir. 

~· ar~ ol:•n bu y•~ııi haı·p Bu karard ii, ıaıalıkPulf' . 

:ı 1 eli pi 1ots11 z lı a ı·ı ·kel t' - 11 in n ı ii rı lt• l ı a p h i r n w (' 1 is 
der pilot yı\rirıd" bir ro , ı·,.isiııi ıııal1kP11u1~e ~aln -

bol, yaııi ıucıkiıw adanı lıiy~ti olm:ulığı kayil e-
varılır. hu Aef'o telsiz cliierek dava reci olunmuş 
ma rifetile karada ha re ket tur. 

==~= 

Hllirilmekle Vt~ robot ele nabilir. 
tayyareyi bu suretle idare Öyle bir kuvvet ki, in 
t-lıuek t~di r. sun fedası na liizu ıu olma

Yapılan trcrübe lanı 

bir muvaffak i yelle netice
lenmiştir. bir dairede bu 
lunan bir zahit telsiz «İİÇ»j 
emrini verince robot tay
yart!)'İ harekele getirmiş 
ve ucm ustur . (( Y li ksP-1 » • • 
ve\·a alcal e11ıirleri veri-. . 
linçe yiikselmiş veya al· 
çalnuştır. Hu suretle iste
uileu mana,-ralar yapıl

dıktan sonra tayyareyi 
iıulirmek kahil olmuştur. 

• f ngiliz hava kuvvetleri 
hu surerle çok bliyiik bir 
ku v velelde etmiş addolu-

dnn her türlü fedakarlık 
yapılacak Hı hir hiicum 
sırasında a~aptan dimağ-
dan ve koku hislerinden 
mahrum hir alet, lıiç lıir 

hir ~·~Y clii~iiıırueden kuv
vetli bir isalwtle hart~ket

len kalınca va kaıla r düş 
mana zarar ·vermekte de-
vaıu ~clecrktir. 

Bu Metin verdiği mu
vaffakiyr.l üzerine İngiliz 

ler tayyare laa rruzlarına 
larşı Londrayı muclafaa 
için ele lrnna yakın teş

kilAt vlicude getirmeğe 

karar vermişlerdir. 

Ankara, ·- Temyizin 

hiitii n ma h k cHlwleri bu 

gürıden itihar~rı çalışma~·a 

başlamıştır. Umumi hey
eti içtinıalarına ayrılan 

hiiyiik salonun tf-'frişi he-
nliz bitmemiş olduğundan 

umumi toplantı muvak
katen u nurnıi reis otlasın

cla yapılacaktır. 

Ye 11 i h i u ada 2 oo d ~ 11 

fazla otlt~, riiPsa içiu ban
~·o v•~ i 'lira hal !iia 1011 la rı 
v: ı r ı l ı r. T, · " ' v i ·ı. i ı ı h ıı :·: • ' a . . 
g • · l ı& 11 • !" i ii z • · ri ıı (' t \ ' ' t· 1 e · 
E..:ki~H·lıirtf., t~alı~aıı H\11 · 

... . . . 
katlarla istaulıul a\'ukal 
lanndan bir çokları yazı

hanelerini buraya taşı 

mışl.ı rdır. 

iran - Iral{ 
Anlaşmamazlık ulus
lnr sosyetesine gidiyor 

Tahran, 2 «A.A» Şal 

lula rap ıwlıri n Sf~ ) risefort• 
laalluk edeıı İrarı - Irak 
anlasamaıuazlıi!ı ~trafınıla 

• t I 

Irak clış h:ıkırıınm Talıraıı 

ela yapnıış olduğu görii~

melerdeu hi r sonuc el ele 
• 

edilememiştir· iki laiiku-
m~tin imzaladığı hiı· hel
~~ye göre uluslar kurn
uu11u111 geltıcek loplrtntı 

s111ıla hu göriişruelere 

tekrar başlanacakur. 

Bu Şene 
Avrupaya 23 yüksek 
mektep mezunu gön

derilecek 
--- --

:\ nkara,- Kiilliir. ad
liyP., Tarıi.l hakanlıkları 

harita genel direk türl iiğii 
lwsabına yiiksek rutıklPp 

nıezunlarırulan 23 kişi 

müsabaka ile ı\ vrupaya 
gö nılt~ri lt~cek lNI i r. 

Bunlardan dürdü As
\ 'a clilleri ü'~lİ hukuk ikısi . . 
nıii ·ı.t•cilik ikisi heclen ler
hi~ PSİ , iki~i sulama ve 
ktHH~Vir ZPriyutı, ikisi 

arşiv. dfü·tl ii a rkPoloji coğ
ra f va LHhsil edPceklPrtlir . . 

Redt~n terbiyesi miisa
ba kala rlfla · gidt• cf•k leri 11 

Gazi ensliliisünılen harita
cılık oku)·acuklaruula nıii

la?.ııdis mealebinden \'eya 

fon fakiihesinden nı~zun 
"' olmaları ş u·uır bu smıe 

lise mezu nler11ulan a vru
paya lalehe gönderilmi
yecek tir. 

16 bin Nasturi geliyor 
Vt•rilen lıalwrlere gü

re E)' hll ll)' ında Irak lan 
Suriy•~)·e 16 hin Nastnri 
daha hicret edt~rek iskan 
cdilP<!ek tir. 

İngiltere - İtalyayı 
kömür satışını kesti 
Ekoııomi mahafiliıule cin 

yulcluğuna göre lngiltPre 
italyaya krPcli il·~ kümiir 
satışım durdurmuştur. 

Buna sebep olarakta 
italyamn yeni durumunu 
iltH' I ~iirıııt:klt~clir. 

Liman Haberleri : 

Doğan Vapuru 
Tiirk hnııchralı Bo~:ın • 

vapuru I)~ vlt'l tlemi r ) ol ... 
larma ait ~,.lirmis olclu-• • 
ğu könıiiriin hoşalmas11t1 

yariu akş:ınaa kaclar bilirt> .. 
c~k ve ayııi giin istanhula 
lıart, ~t!l •·tlt-cPktir. 

Kana Vapuru 
Dörl giiıulenueri liuH ... 

nınuzcla bulunan iogiliı 
bandıralı Karıa vapurll 
bu gii n giimriiğe ait ı so 
ton eşya)' I boşııltdıkUtfl 

sonra 3500 koyun ve ke .. 
çi ala rcı k Ha )'fa ya giclt•-
cektir. 
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Diinyanın Üsnamaı işleri Mersin 
Piyasası Monakonun Silahı .. Rostofta Kasırga - Ameri~a 

Bankacılığı • Ruzveltin T ed~irleri K. s. 
---iiiiiiiiimô--·••·,~----

§ .\lorıako df! ı iP.ti si
lah la r1111 aza 1 tnı:ı üa has-

cı 1 

hımışlır. Mona konun hu-

iHer. ltH·•~ )'a pılaca k a ıııtıo 

projtderi lıazırlaıımıştır. 

Kaza kurharılannııı gö ·-

Pamuk P-kspr~~ 
larıf' 50 

giine kadar· 200 kişilik hir I 
ordusu \'ardı. ~lorıa ko ga- ; 
zirıo uıuhıki ışl.-r kütii gil
tigirıclerı her )'andarı mas- 1 

rafl<ı rı kesnwk ve bu ara
da da ordu hiicfct~sinı kı. 

miilii oldukları No'o De-
vici nıezarlıüı ııın dı va nna • o 

bilişik olarak ~·Hpılacak 

olan bu anıl, bir uçağı 
ofislel't'll hli\'Ük hiı· ovma h ~ • 

da11 ıue~ dana g•·lnwkledir 
Arııla, m~rnıer bir mer
di Vt~uıc~ cı kılmak tadır . 

K:ıpu mail 
Kozacı parla~ı 

la ıt~ çiğitli 
\' ~rli •> 

Koza 

41 

42 
40 
39 

9 ... 
l 
7 

75 
75 

' '-ııusa ıu I 0-1 1 
Fasul~·a 8 
\Tolıut 5 3 125 • 

sallnıak h\zını g.-lnıiştir . 
~ii hakanı Buy~·on-L:ıforı, 

ordunun 200 kişidtm 87 ı 
~işiye iııclirilıu~sirıe karar 
vermiştir . 

~ • Fedt•ral HizPrv Bord 
tarafıuılan 11Pşreclilm1 bil' 
is la tisti k, son dörl yılda, 
Amerika bankacılarrnın 

nasıl hir durumu olcluğn

ııu güslcrmekledir . 

Bu is la lisLiğe hak ılırsa 

31 ilk kfuıun 1929 Ja A- ı 
uıerikada 24,630 banka 
vardı ve l.uı bankalara ya -
lırılmış olan parafar da 
55,289 milyon doları bu -
lu vord u • .. 

1933 lfoziraıııncla ise bu 
suretle barakalara valırıl-. 
mış par:.ılar 37,998 milyon 
1934 yılı 3ı ilk kanıırıurıda 
ise 44,771 milyon dolardı. 
Haukalarıu sayısı 16,042 

ye cHişmiişlii . 

~ Hosıof'ıta hiiyiik bir 
kası,.~a cıkuıı~, kasır~.ı ilP 

' . .. ' ./ 

hc·ralıt•r ı'olııd:ı \ :ıitnı:ıc;:ı . :ı :"" 

lı.ı~lcıuııştır. Buırnrı ar -

~asıudarı bir sağuak l>aş 

lamış, sokaklar sel yatağı 
haliui almış ve ŞPfıı·iıı aşa 
ğı mahallrsini su basnııs. 

' 
lır . Yıldırrnı 15 dane 
hı~~gir ölcHirnıii~ ve çabuk 
sfüıdiirlilen hir cok van .. . " 

gınlara selu·p olmuştur . 
IHr ev t.arap olnıuşlıır. 

Kasırğa (ahrikalara da 
Zarar )'apnu~tır. Uir fah-
ri karım 5000 kilovatlık 
trarısformaıürii , lıa~a ra 
Uğramış hir tuğla fabrika
sım su hasnıişt11·. Demir 

Sollar hir ~~rnt i~ltınu~miş 

h kişi ülnıiiş ve hir kişi 
Yaralannıı tır . 

§ Maksim Gork i uça
ğının düşme i yiiziinden 

• \tercinwk 7 ,5 8,5 
~ Auu~rika f'koııomi - Burçak 4 6875 

siııdt~ pomuğurı ~·eri çok Kuş yemi 7 
i>rıenılidir. Burulan başka Kum darı 4 J 25 
huhraııırı sı•lıf•plerirıd~n Çtdt.ik 6 50 
hiri S:t)ılan Amerikan p:.-- Acı çt~kird .. k ıt;ı 41 
nıuk iiretiruini sınırlanıak Sabun Ayvalık 24 
için ~umur haşkauı Huz- l\:.ılıve 97 _5 
velti11 aldığı tedbirleri de Nişadır ı 6 
hiliriz .• \şağıdtJki taplo Çay 26o _

300 
JllllUUk ekİIUİlli 3Zahru3k Keıme Şelıer 1 
. • J I Sandıkta .15 "· 
ıçın yapı mı~ o aıı gayrel-

TozşekP-r çuvala 27 L.55 K 
lt~rin verdiği soııuçları gös-

Kala v ~),25 teruwk l•Hli r . J -

Bahar 75 Yıl Milyon Lal ya 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

olarak pamuk 
ii reli mi 

17,09 

13,06 
13,04 

9,63 

11,79 

Y tıı1anistan' da 
Ekonomik durum 

Arpa :\naclol 

,, Y'~rli 

Pirine • 
Çavdar 
Buğd~y Anadol 
Buğday Yer·li 

Limon tozu 
Yemeklik ze~lin Y. 
Sa hu ıı Birinci 

» ikind 

3 
3 

14 
3 

25 

4 75 
3 45 

78 

25 
23 

3 
§ Yunanistan ıarım 

lıakaıılığıııırı hilılİl'tlığirn~ 

~Ürl'. Y ıırıa ııi~t:ı ıı 'da tazı~ 
' 

! ~!.ısır darı 
1 cın darı 

. Kara lıiilıt•r 
1. 
: lrıc•· Kt-pı·~ 

3 
50 
50 

95-HO 
ı 50 
l 50 il,,.~ \ ' il ç 1 k ; ı l ı il 11 ı ":ı ~ 1 ;ı d 1ğ1 

larilı hlaıı 25 lemıuuztlan 

16 aği)Slos tarihine kadar 
yaharıcı memleketlere 5-16 

1 

1\ :ılı u >> 

lııcir lOtfan 11 
\·uıafCukurova. 3 • 

.\na dol H 

ton iizii ıu göndermiştir. y 3 pağı beyaz 
Çoğu Girit ve Pelepo- ,, Siyah 

3 
45 50 
45 
66 ~'.'.z' ılr.ı'. ğ~ı.ıı."• ri 1 e '/. l'.'.ı i'.- l 1'i f ıi k 

zt~nılt11 Bt ılııı, ~ ar~ova, Sacle yağ Uı·fa , 65-70 
Vı)·ana ve Per:t" cJa har- 1 • . 

rı 1 z~ylın da nesı 20-22 
40 

canıuı~lll' . Ayrıca Jsviçre ' FllitredeD geçme 
ilt~ İngiltere'ye de yedişer ' zeytın yağı 

t ... ~---

ton . liziinı gfüul.-rilmiştir. 

§ il ii k tı ııu~li nı izle y ,. p
tı frı l t>ci m arı tasması aere -

• , • •.J 

!!iıwt~ Viilnız Tiirk liziimii ._, . 
satıu almak zornnıla olan 
:\imarı hii kt'ııııet i, Yuna 
ıliı;;t.rnın ~ullarıiye iiziim~ 

leriııi .\lnıanva'"~ sokma· 
~ . 

ma!!a karar venuisLi . 
u • 

G••cı·ııh!rde Yunanistan . 
t'konomi hakaulığ111a gelen 
hir lrnhıırıı görP, Alman- 1 

Nö~etçi [czane 
Bu Akşam 

Sağlık Eczanesi.tir. 

ya'ya pınarı incirleri için 
de aym kararı vermiştir. 

Yuna t~kononıi bakanı, 

hu kararın değiştirilmesi 

için girgilerde lwlunmayı 
dış bakana ~laksimos'Lan 
isliyecektir . 

SAYFA : 3 

D. Demir Yalları Adana Altıncı 

işletme Müfettişliğinden 

1 L A N 

ANŞEIJİR - ELO(JLU lslasyouları arasmda aşağıda 
mevkileri, mlktan, mulwmmen bedel uc iş mti.dclellerl ya
zılı dört mahaldeki Taş ocaklarından BALAST llı:arı ka
palt :ar{ usullle her biri ayrı ayrı eksil/meye lwmnuşdur. 

Kksillme fi Ey/zil 9.1:5 Perşembe gıinü sual 10,SO dıı 
ADANA da işletme müfellişlif/lnde yap·Lacakdır . 

Bu hususa ait şdrlname ve mukavelename projesi 
Adana da işletme lwlemincien ve Konya, Mersin, Fev:lpaşa 
islasyonlaruula Şube şefliklerinden bedelsiz olarak alma
bfllr. Muvakkat ttJminal mil\laf/ şarlaanwye ilişik Listede 
yaztlubr. Ayrı ayrı mektupla fiyal verilmek ıi:ere hepsine 
birden bir istekli imimi edllfr . 

İsteklilerin ''490 1\"o:lu A. Ekslllme kananu madde/ 
mahsusası mucibince ve şarl11amcdc yaulı isfrnllen vesaik 
ve ue:.neyc nakden yaiırtlıp mukabilinde altwıcak teminat 
makbu:u veya şarlnameye ilişik formtllde l>ankcı teminat 
mektubunu ve fiyat lekllflni havi :arfltırı eksiltme saatin
den bir saat evveline kadar ADA NA da işletme mıifelllş
llğine mal, bu: karşllt{jında uermelcrl LJe posla ile gönde
rilecek tekliflerin de bu saala kadar bulundurulmalan ve 
eksi/ime saatinde de lsleklilcrlıı lşlclmede lm:ır bulunmalart· 

Beher metre Teslim 
Kilo metre Mcv/cli Balast muhammen Müddell 

350-.'159 
:Jo7 - 3 l rı 
421-(100 
58-000 

Sarayönü 
Hcıcıktrt 
Ceyhan 

l!..'loğlu-Narlt 

mlkdart bcdcll 
0500 
5000· 
3:100 
4000 

i L A N 

Jıo K. 8 Ay 
11.0 5 ., 
120 3 ,, 
120 4 ,, 

17-22-27-.~ 

Alay Satın Alma Komisyonu Reisliğin~en : 
1 --- Alayın bir serwlik ihtiyacı olan erzaklar açık 

eksihmeye konuldu. Eksiltme Kışladadır . 

2 - Erzakların cinsi, miktarı, muhammen bedelleri' 
mu vak kal lemi nal, eksillmeuin tarihi, giinii, ~;aalı 

aşağıya yazıldı . 
3 - isteklilerde kanuıai ikaınetgtth vesikası buluna -

ca k lır • 
4 - Şartnameler alaydaclır. Faıla l\ilgi edinmek ıs· 

leyenler şarlnamelt~rden ögrpru·bilirler . 

~1uhanıruen ~luvakkal Eksiltme 
Cinsi ~liktan hedt1 li lP-minal tarihi giinii saat 

Lira Lira 
Pirine 8000 1388 104 17E~lul35Sala 8 • 
~adn yağ 5700 4010 301 " " " " 9 
~lc~rcimek 8000 840 63 

,, 
" '. " 9,5 

Bulğur 15000 1253 94 " " " " JO 
Patates 10000 660 50 

,, 
" ,, 

" 10,5 
Kurusoğan 3900 188 15 " " " " 11 
Salca 950 253 19 

,, ,, ,, ,, 
1 J ,5 • 

Sahuıı 5000 1343 1 o 1 " ,, " " 3 
Zeylin )' ağı 1350 417 32 " " " ,, 

3,50 
29 - nl - -3-5 

Acele Satlık Hane 

Gözne Yaylasında 
F•·vkani dörl oda, talııani iki ocJa bir mutbah ve 

hir haııyolu, 1840 nwtre murabbaı eşçarı nıii '"' ınireli 
ve bağh tarlayı havi doktor llifzinin hanesi ac+>le 
S~llıkthr . 

Çok miisail ve ehven bir hetlrl mukabilinde satı
lacak olan bu evin beclelitfo nrnleher bir llicc .11~ 
kufaletile iic senede altı laksillr. fülenmesi kabul edilir . . 

Fazla t.a(silal almak ve görüşnwk i~teyenlerin mttL-
lJaanuza ve lsmel lşt~,· iıw ıniiracaatları . 2 30 
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CL.iMASX
KL.iMARKS 

klımaks Su Değirmenleri 
Bütün Dünyaca Tamnmış Bir İngiliz Marka~ır 

~l~nılt~k~Linıiıclr hH 

lı:ıssa halu•pff>ri11 sıılarınıa-
• 

sı icin <•ok liızunı!u ol,hı~u-. . . 
11.lan tavsiyt~)t' lariktıı·. 

rt ı·zu ech•ıılfl r do" ru-:"I 

dau doğruya Fethrikacları 

c~lhi icin Laval"sul c·clilnıf'k-• 

VENi MERSiN 3 EYLCJL 1935 SAL 

SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrüt Civanndadu 

u~r fl(~Vİ Eczayi 
ıılıhr\'P, Y twli ve Av-.. 
ru pa nıiist:ılaıPrcı ll bu · 
1 u nur .. 

• • 
··~··:·•········ • • . ·:· 
: Yeni Mersin Basımevi : • • •• 
• mücellit hanesi • 
• ,, 1. • 1 • 
• 

1,s"ı11ııs, ı•arca :ııı- ••• • • • 
: nıı~, ft~rsıadt~ kilapla - : 

Tef Q kiYE 

l~RAAT 
BANJ<ASı 

Adru; Mersin Hükumet caddl si 

Osman Enver 

•• rıııızı i~e \' araıuaz dP.-~ . . ..... 
1 

•:• ) .- alıııavı111z. hir11ii11 • 
• • 1:' 

5-30 

ESANS-L.OSYON 
KOL.ONYA 

Sıcak T~mmuz glinleriııizi giiıc·I kokular arasın
da bir ilk bahar gibi yaşatmak içiu Fransa ve is
viçreden getirdiğim «ES:\NLAB» dan yapılan KO
LO~Y A ve 1.,,0S\'ONLAHO \N alarak kullanınız . 

Gençlik Kolonyaları 
Bllt6n Kolonyalardan üstündür . 

Dfluenwler hunun doAruluğunu giasl~rir • 

Mağazamızda her nevi ESANS 
LOSYON KOLON Y .A 

Bulunduğu gibi şık ve temiz geymek isteyenler için 
Gömlek - Çorap - F ınila ve sair tuhafiye eşyası da vardır. 
Mallarımız temiz sağlam ve ucuzdur . 
Sivri sineklerden korunmak sağlık ödevidir. Bunları öldOrmek için açıklan 

Kilosu 1 OOkuruşa alacağınız FİL İT 
İLE OLUR.. 

ADRES ; Gümrük çivarında içel Tecimevi 
ve gençlik kolonyası sahibi 

.A· HAMDİ 

r BÜ~Ük Tay;;r~E31 
~ Piyane:osu . ~ 
m~ Pek çok kişilerin yüzünü ffi 

güldürmüştür . W 

On Dokuzuncu Tertip Beşinci Keşide m 
il EylUI 930 tarihindedir. ~ 
Büyük ikramiye W 

35,000 Liradır • J 
Leaa"'!df=~o·~=~,a~eadsıer =· :e:a 

Yeni Mersin Basımevi - Mersin 

•!• sizP. lazım olur. Kitap-: 
: larıuızı, •lt·flerl•1 ri11!ıi, : 

• nı iiet•ll it lıa ıw n ı iıP. ~fiıı- •!• 
• 1 . . . • 
• t erınız. • 
: IJ~r rıPvi kitap ve : 
: deft•~rler şık, zarif ıue• 

• • 
• l111 v\ kullamşlı ola- • 
• 1 • 1 • • + ra~ cıl emr. • • • • • •••••••••••••• 

Y(NI MERSİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 tooo 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık 1 oo yoktur 

Günü geçmiş sayılar 20 K. 

-------------------

~«~~~ ~~~ - ~ 
~~~~~./ 7F'~~~ ~ 

G PİYA~~NIN 
:it EN LUKS 

, rı.• EN UCUZ 
~ -~ 
;( ~ EN SON 

.KUMAŞLARININ 

YERLİ VE AVRUPA ÇEŞİTLERİNİ 

Ferit çelebi ·~f 

1 
Müessesatında bulabilirsiniz • 

1~ 
fiyatları Tetkik Ediniz . llf' 

' 3 -- 16 ~~~ v 

ÇI~~~~~~-

~ Her Nevi kitap il 
elG lleı· ııP.vi eski ~iıap ıılı•ıır. Ve s;ıulır tiauıı.-ı 
• ha\' İİ hav ll:ıcı Fehnıh·" nıi'ıraeaaı. P.ılıniı.. ' • 
~~~~~~~t:~~~ ... ~'1.~~~ ir.tlrililrili~ifiifi~~~~~lriliifl 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
2-9-935 Pazartesi günü borsa satişları 

Malın cins Nareoln ahı ulu IKTARI F . 1 ŞEHAIT Olduğu -a. a:- g, • 1 s. 1 ~ 

Yulaf Mt•rsiu ırıÜool 3 M. mağaza hazır 

Arpa Kilirıdire ~0000< 3 l '> r Gi li nıl i r·e fop 20-9-af> 
.... '·' 

Nohut A) ııılep 100000 Payas v. •I L gun 'f' o 3 ) •) - t) . ';;., :) 

Borc .ık 60000 ı.ı n8,7f> '. . ' " 
\13,it~li 

• " 


