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üç genel enspektörlük daha teşkil edilecek 
Uluslar Sosyetesi Bugün gene toplanacak 

l İran ya/unu da açacatız 

italya isteğiılde israr ediyor 'çetinkayanın gezisi 
. ------- ,,__ ----- --

-~----

ilk toplantıda heycanlı münakaşalar oldu 
italya delegesi diyor ki : HabeŞ delegesi soruyor; 

Habeşistana karşı bir imha 
harbi başlayacakmıdır? 

Vahşi bir devletle hukukan 
müsavi olamayız 

Cenevre A.A - Uluslar 
sosyetesi ıwnseyinde B. Eden 
ilk olarnk söz nlm1ş, Paris pak
tını hatırlatmış ve üçler konfe
ransının tarihçesini yabmış, 
Habeşistanda yeğritim lüzumu 
nu teslim etmiş ve demiştirki : 

« - Habeşistan, bu yeğriti 
mi Uluslar sosyetesinin kontro 
lu altında ve Fransanın, İngil
terenin, italynnm birge yardım 
ları ile başarabilir. Bu hususta 
italynnın özel asığları göz 
Bnünde tutulacağı gibi toprak 
değişiklikleri de göz önünde 
tutulabilir. 

B. Eden'den sonra söz alan 
Fransız Başbakanı B. Lnval 
Fransanin barışçıl bir anlaşma 
elde edilmesi için her şeyi 

yapacağını söylemiştir. 
Bunun üzerine · ttalyan de

legflsi B. Aloisi siHlhlanmış 
olan Habeşistanın İtalya sınır
larını tehdit ettiğini ve biltün 
yükenlerini bozmuş olan Ha-
beşistana İtalyanın gilvenemi
ceğini söylemiş ve demiştir ki: 

« - Vahşi bir devlet olan 
Habeşistanın medeni devletler
le hak eşitliği ve iş birliği 
olamaz. İtalya şurnsıı~ı kesin 
olarak söylemek zorağındadır 
ki, eğer uluslar sosyetesinde 
llubeşistan ile bir düzey olarak 
gUrUşülere devam edilecek 
olursa soysal onuru ağır suret-
te yaralanmış olacaktır ve İtal
ya Habeşistana bu eşitliği ta
nımaktan çekinir. 

B. Aloisiden sonra Habeş 
delegesi B .• Jese İtalyan delege 
Sinin sözlerini protosto ettikten 
Sonra Ualual hadisesinden Ha
beşistanın kesin olarak soravlı 
olmadığı hakkında birlikte ve
rilen yargıç kararını kaydet
riş ve ortada hudise olmayınca 
falyanın sllel tedbirlerininde 
artık Jıakh olmadığını söyliye
rek demiştir ki : 

« - Vakit dardır. Bir kaç 
INne kadar Ilaheşistana karşı 
bir imha harbinin başlayıp 
~aşJaınıyacağmı bilmek lilzım
"lr . ,. 

İspanya delegesi B. Oli va
da uluslar sosyetesinin kendi 
~ktınm düzenlerini yerilmek 
1 • 
Çın her şeyi yapması lazım 
~eldiğini söylemiştir. 

Bunun üzerine baş kan cel
Qa • 

Yı kapamış ve kons3yin Cu-
':~rldsi toplantıya ç1jıraca ğını 
lldirmiştir. 

Siyasal durum çok karanhk 
Malta limanının ağzı kapandı 

İtalya hükfııneti Habeş hükuınetini şirldetJe 
protesto etti 

Londra 5 A.A - Maltada 
Marsemucetto limanının ağzı 

kapatılmış ve tersanede çalışan 
altı bin kişiye sekiz gün içinde 
gaz maskesi dağıtılması ve 
bunlara gaz hakkında ders ve
rilmesi emri verilmiştir. Ayni 
zamanda Adadaki btitiln oto
mobil sahipleri 12 Eylülden 
önce arabaları hakkmdn polise 
tam mahlmat vermeğe mecbur 
tutu) muşlardır. 

ı Cenevre 5 ( Royter ajansın-

ı dan ) Durum karanlık olmakta 
devam etmekte ve İtalyanın 
durumunda katiyen değişiklik 
olmadığı anlaşılmaktadır. 

Adis Ababa 5 A.A - Bir 
İtalyan milhendisine taarruz 
edilmesi ve iki İtalyan evinin 
taşa tutulmasını İtalya elçisi 
Habeş hükOmetine protosto 
etmiş ve ltalyanm ilerde meş
ru mOdnfaa kullanmasından 

mesul olmayacağını bildirmiştir. 

Kırtasyeciliğe karşı 
Başbakanlığa bağlı bir mücadele bürnsu 

kurulacak. yeni tedbirler düşünülüyor 
Ankara (fü~el aytarımızdan) 

Hükumetin meden beri önemle 
üzerinde durduğu kırtasyeciliği 
ünlemek işide kotarılma\< kı

vamına girmiş sayılabilir. İki 
ay önce h'.llkın ve devlet teş
kiHllının beyhude vaktini öl
düren kırtasyeciliği incelemek 
üzere bakanlıklar müsteşarları 
mnda iştirak ettiği bir komis
yonda bu iş etrafhca görüşül
mllştü. Gilvenilir bir yerden 
5ğrendiğime göre pratik şekil 
d~ kırtasyecilikle mücade'e 
edilecek Baş bakanlığa bağlı 
olarak teşki 1 edilecek olan 
« kırtasyecilikle milcadele » 

bürosu devlet muamelelerini 1 
kontrol ede~k ve bütün resmi · 

1 

muamelelerin çabuk çıkması 

için tedbirler arayacak lilzum

suz yere muhabere ve muame· 

leleri uzatan memurlar hakkın 
dada kanuni takibat yapılacak-

r--------
Genel enspektörlükler .. 

Uç genel enspektör 
lük daha teşkil 

edilecek 
.. 1 .. 

Ankıtra (özel) Genel e . 
nspektörlüklere icrai salahi
yet verilmesi hakkında ga
zetelerde bahsedilen kanun 
projesi etrafında burada 
aydınlatıcı bir malumat 
yoktur. · Yalnız hazırlanan 
kanunlatla enspektörlere 
murakabe itlerinden başka 
ödevler verileceği muhak
kak görülmektedir. Şimdi 
teşkil edilen üçüncü genel 
enspektörlükten başka kara 
deniz, Ege, ve cenup illerin
dede bir enspektörlük ku 
rulacağı katiyetle söylen
mektedir. 

tır. 

Muhtelif memleketlerde tat 
1 

kartile malOınat verilmeside 
bik l'di len muamele usulleri de 

1 faydalı görlllmektedir. 
incelenmiştir. Bunlardan en 

pratik o•.arak ekonomi bakan

lığının tatbik etmekte olduğu 
numaralı fiş usulü iyi sonuçlar 
vermiş olduğundan bütün day
relere teşmilide dilşUnillmekte 
dir. Bundan başka iş sahipleri
ne işleri hakkında bir posta 

l Her ne şekilde olursa olsun 

önümüzdeki aylar içinde kır

tasyeciliğe karşı şiddetli bir 

milcadele açılacak ve füzuli 

yere memurların uğraşması 

halkın günlerce iş takip etme

sinin önüne geçilecektir. 

Doğu illerimize yeni bayındır
hk varhklari kazandiracak 
Ankara 5 ( özel aytnrımız

dan ) Bayındırlık bakanı AJi 
Çetinkayanın bir ay devam 
edecek olan bir doğu gezisine 
çıktığını telgrafla bi idi rmiştim. 
Bakanın gezisi çevresinde edin 
diğim bilgiyi bugün yazıyorum : 

Gezinin Ankaradan Sıvasa 
kadaı· olan kısmı şimendöferle 
ve ilerisi otomobille yapılacak 
tır. Sıvastan sonra Erzincan 
Erzurum Sarı kamış ve Kars 
illerilü bu çevre içinde geziye 
devam edilecektir. Bakan gidiş 
veya dUnüşilnde Erzurumdan 
Trabzomı kadar olan bölgeyide 
dolaşacaktır. Dönüş ayni yol· 
dan ve Kars - Erzincan - Erzu
rum- Sıvas yönünden olacaktır 

Devletin doğu illerinde ge
niş ölçüde bir yeğitim pUlnmm 
esaslarını sııptadığı bu sıralar 

da Bayındırlık bakanının bu 
gezisine bilytik önem verilmek 
tedir. 

Doğu illerinde yapılacak 

bayındırlık işlerinin bazıları 
şunlardır : 

Erzurum Kars yolu : - Er-

zurumla Kars arasında işlemek 

de olan ve büyilk harpte yapı
lan demir yolunun işleme ka
pasitesi ve bu günkü etildler 
yapılacaktır. Yurdun doğusun
daki geniş bir bölgeyi batıya 

bağlayan bu hat üzerinde ge
rekli yenilikler ve düzenleme
ler yapılarak iyi bir işletmeye 
kavuşması sağlaııacaktır. 

Hu hatta bir çok traversler 
yenilenecek ve duraklarla hat 
boyu; ihtiyaçları karşıhyacak 

bir hale gntirilecektir. Başka 

bir sistemde yapılmış olan bu 
hattın devlet demiryolları sis-

Sonu jkincide 

A~et kuvvet ~emektir 
2oilkteŞrin Pazar 

1 
Günü yapılacak olan 

Genelnüfussayımı 

Türk ulusunun kuv
vetinigösterecektir. 

-------------- - ~ 

Türkiye fütbol birincilikıerı 
Fener T oros sporu 0-9 la yendi 

lstanbul 5 A.A - Dün Tak 
sim stadyomundn başlıyan Tiir 
kiye futbol şampiyonluğu neti
celeri şunlardır : 

1 - İzmir Altınordu kulUbü 
Eskişehir Demir sporu 2 2 ye 
beraber kaldıktan sonrn yarım 
saatlik uzatmadan sonra 3 - 2 
yenmiştir. 

finans Bakanlığı 

2 - İstanbul Fenerbalıçe 
birinci devrede 4 ikinci devre 
de 5 sayı yaparak Adana toros 
sporu yenmiştir. Cuma günil 
İzmir Altın ordu Samsun şam
piyonu ile karşılaşacak ve bu 
maçın galibi Pazar giinü Fener 
bahçe ile şampiyona final ma-
çını oymyacaktır. 

Ada nada 
Pul satışları talimat Ekmekler dört yıldız 
namesini değiştiriyor, undan yapılacak 

Ankaradan yazılıyor : 

Pul bayilerile bayi bulun
mayan kilçilk kasabalarda yap 
tırılan pul satışları ve beyiye 
aidatı hakkında defterdarlık

lardan ve mal müdilrlilklerin
den istenilen malOmat Finans 
Bakanlığına gelmeye başlamış 
tır. Bakanlık bu malOmatıiı in· 
celemesini bitirdikten sonra 
satış talimRtnnmesini değiştire 
cektir. Yapılan değişiklikde 
pul satabilecek olanlar yeniden 
tesbit edilecek ve bayilere 
verilen komisyon nisbetleıide 

değiştirilecektir. 

--- --
Un ve ekmok meselesini 

incelemekte olan komisyon, 
dünde öğleden önce toplanmış, 

un ve ekmek meselesini ince
lemiştir. Bu inceleme sonucun
da fırıncıların fabrikalar tara
fından çıkarılacak olan dört 
yıldız undan ekmek yap1p sa
tabilecekleri kararlaştırılmıştır 
Buna fabrikacılar ve fırıncılar 
mecbur tutulacaklardır. Halk 
ekmeği içinde ayrıca inceleme 
ler yapılmakta olup bunun için 
de yakmdn bir karar verilecek 
tir. 

(Türk sözU) 
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Tekir · ~iftliğinde iraı1 Y <)l t11111 da 
Genç kız Kalbi Yazıın : IŞIK 

Türkçe Cep 
ktlavuzu Koyunların Islahi Açacağız 

Bir gen(( kız tamrdım. 
onu hic bir ~eve benzet-

• 'j al 

mek islemediıu. çiinkii 
tliinyada benzetilen şey
lerin hic birisi onun ka-

• 
ılar temiz değildi. onu 
ışıklara benzelemem. çiin 
kii ışıklar çiçekleri, su 
ları her zaman öperler •. 
çiçekler kelebeklerin du
dakları arasında firselenir 
ler : Arılara renklerini 
tatlarmı verirler. 

Deuiıe hic henzetemem 
• 

ciinkii o her zama değişir 
• 
Onu akar bir suya ben 
zetemem. ciinkii o ka\lcı . ., 

dflğildir. Sularda yeşil-
likleri sarmak için kaba -
rırlar. Ayın pusesile süs
lenirler. o yalnızca mazi
sini çocukluk~hatıralarile 
içli gfiz yaşla rile siisle -
mişlir. Onun aldandığına 
inanmak istemezdim. gü-

nün biriıule od lişgeydi ta
hialm~ büliin ışıklan on·ı 
gfirmemek, gfistermemek 
icin söueceklerdi.. onun 

~ibiı\ir. oua islikhalintlt~ .. 
kendini mesul etlrcek a. 
damııı isminı, s•~vgisini 
,·az.ar .. 

GPııc kız ~~\lhi berrak 
• 

lı i ı· su g i h i ti i r ... 
Hi\'a damlaları o suyu 

lckr.l;rnwmeliclir. Oı~nc kız • 
kalhı nlnwH~n hir yavru . . 
\ ' 111..\1 u:ihi lt'IHİ'l.(lir .. Ü 
~ u -

lt"miz yiiz, ilk sevtınin 
pusPsile ürst•lt>nPce~tir. 

Geııc kız kalbi, rii)a, . 
hayal, iimil ~aynağıdır .. 
Bu l~ıui·ı.liğt~ gölge yap
mak al\ah111 af eclemiye
crği ~iinalıların en büyü . 
ğihlür. Orıu te:1)İZ ha)·aL 
lPriıulen a,·u·mak, onun 
ünıil nwnl;«ıırıı kurutmak 
riivalarına karanlık bir ., 
gece kariştırmak ne acı-
dır. llunu yapan insan
ları cemi)'Cl koğmaluhr .. 
ller erkek gt~nç kız kal
binde yer aiaınaz. Erkek 
olması keııcline inanJır
m ası H\zınulır .. Fa kal g'\1, 

lr.ri dudaklar1 inandırmak 
icin c~ıhsır~en icınin fe_ . . ' . 
nalıkları nasıl oluyor da 

• 
kalbi isli~balini ~·aşatacak 

kahramamnı 

--· 'r t) ,,, <.., · · • . . ,emı) eli ta-
rafıri<la n hazıl'hllı ma k la 
olan Türkcetlen osmanlı-

• 
ca\'3 ve osmanlıcadan 
Ti~rkç•~)'e kılavuzlar füı\i
m\iz(leki ay ortalarında 

do"ru l)İ'-' asava cıkarıla. ;o, J ~ • 

caktır. llerk~sin istifadt~ 
edehilnu•si icin \' irıuişeı· . .. 
kuruşa satılacuklır. 

Türk Dili lelkik cemi 
yeli ev vdce geıetrlertle 
neşredilen listder Üzi~rin
de venitlen incelemeler 
yap~• ra k ve yn pıla n an-
kt'lltıri göz füıii nde bu
lundurarak her iki kıla
vuzu da ha geniş ve ol
!!llll bir sekihh~ hazırla . .... . 
mıştır. Osmanlıcadan türk 

çeye kıla vuıu nn n d izilnw· 
si ve basılması bilıuişıir. 

Şimdi Tiirkçederı osman .. 
lıcaya olan ltıgatın lıası 
mile urrrasılmakl:ulır. 

~ . 
Genel s~kreterlik kıla-

vuzlar işini bitirdikten 
sonra ekler dergisinitle 
laazıl'lıyacak lır. 

Ekler dergisi, aylar-

Husvaclaıı sureti mala. 
~u~atla., Tt•l\ir çiflliğiııe 
~ara giil koçlan celp e
dilmiştir. hunların suni 
hak ıı:llarla yHrli koyun
larımnın ıslahına haşlan-

uııştır. huııların bir sene 
evvel ciftlikle lrcrlihe 
h~ri yaİlılnıış vt~ iyi ıwli-
celer vermişti. Bu ~ene 

iki hin ko,·unun asılaıwca-
" . 

ğı lllellHHllli)'PLlı~ lıalwr 

alınmıştır, 

Fraı1sa'ya 
Satılacak üzüm ve 

incirler 
Ankara, ÖnP-nıli 

bazı Fransız firmaları 
Tlirkofis(~ baş vurarak, 
l>üyiik miktarda İzmir pi
)' asasıaula n ii1.iim ve ind r 
salm alac~•klanrıı l>ildir-
mişler ve iş yapmak iiz
rP kendilerine giivenile 
cek tecim evleri adres
(Prinin yazılmasını iste
m işi eni i r. Uu n la rda n hi risi 
hazırladığı bir propagan
da hiirosti niiıle ofi2e ~ön 

L 

dt~rmişıir. Bu firma, Tiirk 
tlanheri iizeriıule çalışılan 
hir kitaptır. bu eser muh 
telif Türkcelerinde bulu-

incir 1 erinin çok nefis o 1-
d o ğo n u biilfüı Frausaya 
tanıtacağına ~öz vermPk
tedir. 

• 

Birinci sayfadan artan 

temine çevrilmesi üzerinde in
celemeler yapılacaktır. Hatta 
randımanı fazlalaştımıak için 
fazla yUk taşıınn kudreti veri
lecektir . 
Trabzon- İran otobüs seferleri : ·- ---· 

Üzerinde etüd yapılacak 
önemli işler arasında Trabwn 
dan İran sımrına kadar gide
cek ve Erzurumdan geçecek 
otobüs seferleri kurulması i~ide 
vardır. Şimdiden düşünüldü
ğiine güre Uç grur halinde 
Trnbwn - Kızıldize arasında 

ll~vlr.tce olan otobüsler 
lr:.ın l;ansit tasınını fay_ . .. 
dala bir Ş•~kiltle artıracak 
v~ doğuyu halıya lJağ

layan hu çok t.ısk i ve ta
rihi yol eski üstün dtı~P.-. . 
rini lt- kr:.ır alacaktır. 

İkinci derecede yollar : 
.... --········· . . ··-········ 
Bavııulırhk bakanımı-., 

zm gt>zisi sırasında demir 
)'Ol ve gerPkse transit 
şosP-sine doğru türlii yö
nellerden yapılacak kara 
yolları i~ide ayrıca inct'
leıwceklir ki bu yollar, 
tlemiryol kt!nllerimizi ve .. 
şehrimizi iki ana yola hag
lıyacaktır. 

Sivas - Erzurum hattanın etüdü 

Ba\' ırulirlık bakanının ., 
yuvasmm 
beklerdi. 

Bu kahraman baz::ın 

yiiıiine aksetmiyoı·'t genç 
kız istik batinin kahrama
nına gfri.lt-rinden, dudak
larından ziya de şahşiyeti
ne inarak içini veriyor 
içinde kurduğu sıcakları 

nau biiliin ~kleri ve hun
ların gör.tükleri vazife 
leri gü·terecektir. Bu f•k-

Brosiirdt~ liirk incirlrrı-• 
gt~zisiııin Sivas - Erzuruua 

.temi ryolu yilıwli ııde ya· 
pılması buralardaki şi
ıuendfifer yapımının ya
kında gfizden gPçi riluwsi
ııe iııı~f\ıı vt : rıa1t'kt 1 ·uir. 

icinde muzaffer olur. ba-
• 

zan hayalimla kuru bir 
yaprak, dağılan bir çiçek 
gibi diişiip öHirdii .. 
Acaba içime )aıacağmı 

tek isim beni mesul etle
cekmi derdi .. onun bt>d
hahl olac~_tğııu iş itli nce 

kalemim isyan elli.. ka
ğıtlar hu isy:lna i'.aal el
lide~ yaza bildim. Erkekler 
bilhassa kendilerine gii
venen erkekler çok zalim 

ıwmli olu yor. Y u vanm 
içiucle ateşi, sıcakhğı, ~öz
leri ışıkları. fakat içiıule 
yaratılan bu m e s u t 

cali bir söılt· dtıi!isen hir 
• f _.} • 

bakışla yıkılıyor. Genç 
k ı z lı a r a p ola n lm ~ u v ::ı ı I a 
yapyalnız kalıyor. artık 
hay::ıtu ~iilen gHıleri kii
siiyor, saadetinP. tlüa c-
d~n tlmlaklan kiıpanıyor. 

id rnlt~ o ca ula kay na k k u 
• 

ruyor .. ününde siyah bir 
yol.. 

Hu karanhkta ikinci 

ltırden ~ ılavuzda kulla
nıla nlar da tıSPrde a\•rwa . . 
işaret t'di IN•ek lir. 

Ti"ırk dili tetkik cemi
yeti, diğer taraftan «Ya. 
kul» lfıgatini ele hazırla -
maktadır. Bu kitap Sihir
yanın şimali şarkisiıule 
vasavan bir Türk kahile-.. . " 
sinin çok kıymetli olan 
rusca bir h'ıgalidir . Pe
karski adıntla hi r H us tfl

rafında n vazılan bu leıgal . ~ 

parça parça liirkçeye ter-
cüme edilnwkledir. 

uın kalilt~ hakııutndan 
Cezair iııcidHrirıdt~u daha 
yiik!wk olduğu yazılmak
taılır. i vi hir ~P,~ ilde ha-

• • 
zırlanmış olan l>roşiir, 
incir rt•siuılt·rini rtır•kli o
larak hasmı~lır. Şi ıudidP.n 
hinlerce sayı~ı Fransaum 
her tarafına da~ıtılnuştır. 
Firma hu ) ıl lllt!m leli ıuiı· 
den mİl)'Onlarca kilo incir 
ve ii1.ii m sa lılaca ktır. 

Tiirkofis hiriııci sınıf cıkat .. 
çılanmrtı hu firmaya tti-

111lnıışııı·. 

Bu ar<Hhı üğ • t!ıadiğiuıize 
gün~ \ııı lı . ıt ijıcl'iınie o;,ı 
rikle Kemah arasında 0'" 

l.ın yapı mı .-11 giiç hi r 
lıo"az ol:\11 Kt'mah bo ... o 
ga·lı dışrna doğru çalışoıa 
öriisii ge11i~lelilnıek lPtlir. 
ÜlttYa ııda n Erzu ru nubı•• 
Erzinca na doğru topr:ı k 
tesviyt~siııe clt~ yakıncl~' 
h:ışlanaca kllr. 

dırlar sevgi yolunda bir 
genç kızm kalbini kaza
narak bir yaprak kadar 
muli olarak akıp gider
ler. Fakal tam yolun so
nu g~lince kayip olurlar. 
Dudak l~rında fiyle acı bir 
güliiş sırıl1r ki onun bir 

bir ısılı. bekhw~cek. Fakat • • 

bu 'lt~fa içindeki biiliin 
inançlar şiiphe içind~ t~
rimiş olarak.. Genç kız 
kalhilP, halt,• hiç hir kalp 
le oyun olamaz. l\alhi hir 
oyuncak diye ellerinde 
kırap alanlar. \'İcdan aza
h1111 temsil eılerter. 

Bu kitapta lerciinıe~i 

ve konlrolii bittikten son
ra nr.şre,lileePkli r. 

İstanbul Telefon sos
yetesi işyar/arı 

Ankara, - Bayındırlık 

ha kanlığı islan hu I lt•lf'fon 
so~ydP. . inin clevlde g•'c} 

nw~i iizı~riıu~ burada ca-

" . k , ..• Bu hak ı mtlan •.ıPlın ••- • 

""' gPzi~i ııi ıı Si ~as - Er' 
zurum hallı iiıtH·ınılt~ ol 

1 C~k ıuası~ hural:ınla yapı ıı 

damla zehir olması bence 
Jaha makbuldur. 

Türk - ~ekoslovak 
Tecim anlaşmaıı 
AnkBra, Süresi lJitr.n 

Cekoslovakya tecim an-
• 
taşması feslıeclilnıetliğin-

. 
hşan i~yarların miiklrSP.p 

Pliidlt•rlt• bu lıallın tlah~• 
cahtık vt~ lwr imkanıla•• • .. ,ce 
fa y ti·' 1 a nı l a r a k lı i r a 11 o 1 

hitme§i "ihi bir t1ur11111 

~ ı·r Khzanmak için söyle 
dikleri sözler iclerinden • 
gelen bir ses değil sırf 
dudaldarmı örten bir te
bessüm gibidir. Hemen 
ölür v~ unutur.. G~nc • 
kız kalbi leoıiz tJir sahife 

lstenir ki lınnu y;ıpan-
Larm içleriııiu karanlığı 
,·üılerine leke yapsın .. 
• Kızlanunz hu maskt.ıli 
insanlara i11ampla içlerini 
kararımasmlar. 

'kn bu anlaşmaya hağlı 
iki saplı kontenjanlar 
bu a)1dan başlayarak ahı 
ayhk de,·re için yenilen
miştir. 

hakları gfiı. öııiinde lu· 
tularak harem kannnnn 
tlaki d~ı·ecelPrini güst~rir 

yP11i bir karıun proj~si 
lıaıırlamaktatl1r. Bu projt~ 
kamuH•)·a, açıldığı 
sunulacaktır. 

yaratahilrcek değertle• 1 

Nö~etçi Eczane 
Bu Akşam 

İstikanıel EczauesiJir . 
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Dünya 111 n Ü snomal işleri Mersin 
Piyasası 

İçel Tapu Dire~törlüğün~en: 

Normandi Gemisi • Bir Ampul - Ameri~amn Borçlan .. Buluklu kü\'İİııdt~ \'t' diiz VPI' nıP.v~iinde tarafla-. . 
rı ~arkan hacı ~lehnwd oğlu Mtılınıed tarlası garhen 
kaşla sırt Vt! ~h·lırawl oğlu llamel tar lası şimaleıı tarik 
v~~ Ali kızı l>utln hırlasa cı~ nulımı ~lu lafa oğlu Sami 
vt~ Mehnwıl oğlu ~1elanH~<l larlal a rıile mahdul iki h~k
tar 2975 nıf'lr·P. tarla cin Yusuf oğlu llehmedin «"'Pcl 

ve babasından uhtlesiue intikal elnu·k suretile senfd
siz tasarrufunda iken vukuu vrfaLilP v~reselerine in -
tikal et•uiş ve vert~sei mumaileyhirıde tapuya tescili 
için ki) y il m ti lıa lu~rile m ii ra <'O at (>dil nıışti r. Tapu tla 
kaydı olmadığmdan mahallPn kPşir ve tahkiki için 
mPnıur gömlerilPcekli r . 

Fransada r angmlar - Hind Mecusileri - Japonyada Tufan K.(i. K. s. 
§ Biiyiik lıarplPn öııce 

Lir huz dağına çarparak 
halara Tilaııik \'apnrunnn 
başına gelen Lu kazayı 

göz öniindt~ huluıuluran • yeni Normaıuli gemi.sinin 
sahibi kumpanya, vapu
run yolu üzerine çıkabi
lecek lıer harıgi L>ir ya
b3ncı cismi hemen haber 
verecek bir rad\'O - elekl-.. 
rik makinesi yapuuştır . 

Hu makine C•)k kısa .. 
tlalğa veren ,.e alan bir 
alellir ki çıkardığı bu kıı§a 

dalğa geminin yolu iize
riıuleki yabarıCI cisme çar 
pıp geri dönmekte ve böy 
lece lt-hlike anlaşılmak -
tadar • · 

§ Hir Fransız sosyelesi 
her biri 12 franga (bir Türk 
lirasrna) tabii güneş ışığı 
veren yeni bir elektrik 
amınılü yapıp satmağa 

başlauuştır. nu ampuller, 
evlerimizde kullanmakla 
olduğumuz elektrik cer
)'am ile işlt•nrnkl~ ve gii
neşin yazm neşrelliği iih

ra vi yole ışığı vermekte
d irler . A mpullin üzd CPr

yam 2800 angsrömden aşa 
ğı takim edici hiizmeleri 
dışarıya hırakmamaktad11·. 

§ Amerika cumur ba~
kam Uuzvelt , hiiklimet 
borçlaranm ahında ütlen
uıesi v:idiniu kaldırılnuş 

olmasmdau dolayı yapıla
cak davalarm ı son kamın 1 

1936 da11 ilibaren hakyer
lerince ~örülnwmesi hak
kıntla yeni hir kararuame 
imzalanuşlır . 

§ Paris ilfaiyesinin çı
kardığı hir istatisliğe göre 
1934 yılmda en çok )'3 n· 
ğm, ambalajcılar ve ma • 
raugozlarda çıkmışor . 

Unrula n sonra sıra~ile 
lokantalar, kapıcılar, lt'r
ziler, olt-lcilP.r, sinemalar 
ve tiyatrolar gelmekl~dir. 
~"akat islatislik , itfaiye 
kışlasmda 1934 )'ıhnd~ çı
kıp söruliiriileu iiç yan
ğuulan lıic halıs~lmf-'mel\-. 
tedir ! 

S Hiuuıstantla üombay 

da Ha yel ara had'tla nwcu~i-
1 e r I e m ii s lii m a rı 1 a r ın y •· ıı i · 
deu çarpışmalarında (~ili 

kişi ~·aralanmış hi rçoğu 
filuıöşliir . ,. etiştirilen po 
lis kuvvellt~ri kargaşalık
ları baslırmı~sa da, du
runulaki w~rğiulik herıiiz 

kalkmamıştır . 

Pamuk ekspr~~ 
iane 
Kapu malı 
Kozacı J,arla~ı 

iane t;iğitli 
\ m•li D 

Koza 
Susaın 

Fasuly<t 
Nohul 

~ Burulan bir kaç giin 
~1 Merdme~ 

44 
42 
41 

38 

2 
l 

75 

75 
6,50-6, 7 5 

ı l 

7-9 
5 625 
8-9 

öııcP-, Japonyarım hatısm-
Hurcak 4,ö0-4,625 da sağnaklarla karışık • 

)'eni hir layfun frhikeli Kuş ~·emi 7 50 
olmuştur. ilde limanlar. Kum darı 4 125 
tlaki ziyanlar çok biiyiik- Çdtik 6 
liir. Kol>a

1 
Ozaka ve Tok. Acı çekirtı .. ı.. ıçi 38 

Yoda şimdiye kadar 21 Sabun Ayvalık 24 

Tarihi ih\ııdan on giin sonra keşfi icra kılmaca -
ğııulan tasarruf iddiasuula bulunanların t~vrakı ıniis · 
lıilelcrile daireye veya k• 1 şif giiuiirıde gidecek memu~ 
ra anlatmalari itan olunur • 

Acele Satlık Hane 

Gözne Yaylasında 
Fevkani dört oda, lahlani iki oda bir mutbah ve 

kişi itlmiişliir. TayfıHHJn l\ahve 97 ·5 bir lıan)·olu, 1840 nwlr~ murahhaı eşçara ıulismireli 
dolaştığı alanlarda 25,ooo Nişadır 16 ve lıağlı larlayı havi doktor IJifzinin hanesi act'le 
ev su altmtla kalmıştır . Çay 260-300 Sttllıktlar . 
Fırtrnalarm arkası henüz :::d.~,!eııer .15 L. Cok nılisait ve eh vmı bir hetlfll mukabilinde satı-.. 
kesilmemiştir · Toz şeker çuvala 27 L.55 K lacak olan bu evin heılt~lidı~ muld>er IJir tüccar 

§ Freirısaya ötndenberi Kalay 225 kefalelile üç senede ahı taksitle öllt~nmesi kalıul edilir. 
her yıl bir ç<~k lngiliz , Da har 75 Fuzla tafsih\t almak ve göriişnıek isleyenlerin mat-
luristi g•~lmekte idi.. 1929, Arpa Anatlol a 25 baanuza ve ismet İşuvine miiraca:Hları . 6-30 

ti a Fransa)' a ge 1 en tur is l - , , yerli 3 6 2 5 fiil rr;ı r;;ui:il rr;ı rr;ı rr.;w rr;ı r;;ı r;;;ı rr;ı rr;ı rr;ı ;;a 
lerin sa yı~ı 78 ı ,O()(ı di. Bu Piri ne 14 L!:!lll!:!ll!::!ll!::!ll!::!ll!:!l~ll!::!ll!::!ll!:!ll!::!ll!::!ll!::!ll!!I 

sayı 1931 de 703,ooo e 1934 Çavd~r 3 {§g • • imi 
'-•~ 482,830 a diişlii. Ara - Huğtlıty Anadol 5 ı 25 ~[§g BRITAN_N!IC • imlİİ!) 
daki farL aşağı yukan Buğday v~rli a 625 
\'iizde t'lli nisbetindedir. Limon tozu 78 
• llu 11111vsiııı ise ıurisı- Yeıııeklikz11yliıı Y. 32-38 ~ BiSiKLETLERi ~ 
lerin sayısı geçen Jıla gö- Sabun Hirinci 25 ~ 11!!1 
re daha azdır. Fransanm ,> ikind 23 ~ • imi 
burulan gördiiğii zarar Mısır darı 3 öO liiJI ;;;ı 
hiiyüktiir. Turizm yiiziin- Cin dara 3 l!: 11!!1 

tlen memlekelc gire11 pa- Kara hüh~r 95 __ 90 [§g imi 
ra 1928 ele )5 milyar frank İncH Kepek 1 75 ~ .i;;il 
1932 ılıı ıle iiç milyar fr:ııı Kalın • 1 75 ~ !§51 
ga diişıuiiş, 1933 tle ise 7 l ncir 10 dan 1 1 

1 
!§51 

milyara çıkabilmiştir . \·uıar Çukurova. 
33
.• ~ 

Hu azala~m sebebı, Is- ,, Anatlol f C!!I 
viçre, halya ve Alman- Yapağı beyaz 42 _47 ~ imi 
yanm turisllere gfisterdik- ,, Siyah 42_4 7 1 "' ;;;ı 
lt', rİ kolayhklardır. Tiftik lrıgiliz çt-liğintl(ln yapılımş ve büliin dün- 11!!1 

65~ yaca lamnmış " HlllTANNIC ,, bisikletleri imi 
Alman Donanması Sade yağ Ur·fa 65-70 fiill Mersine'tlP. geldi . . ı i;;J 

Baltık denizinde 
manavra yapacak 

···-··~ 
Bedin (.\ .. \) -· Dt>tıiJ. 

manavralan ı ı \'P. 19 E)
hll aı·a~mda kuıt•y Ballık 

ılNıizlerinde cP.rPyan ede
etlt-ıc• ktir . 

Zırlılılar, haltı harp gP. 
mileri, ıorbilolar' mayin 
gemilerileri deniz altı ge
nıil~ri vı~ uçaklar prog
ra1111 gibi luluhıyor . 

Zeylin danesi ~0-2:! ~l.=::l Gümrük caddesinde Ömer Vasfi tecimevinde satalar.fığ]ll!I 
Pilitreden geçme 40 29-30 
zeytın yağı 

---·--
Borsa T elğraflan 

r-...&ı:nO ,.._. 

Paralar 

2-9-935 

Tiirk ahurm 935 

islerli n 625-25 

()olar 79--80 

Frank 12-4 - 50 

Lirel 9. -71- f>() 

~iilliilliilliillilililil~i&ilmll~ 

fRFAN MUSA 
kolonyası 

Sıhhat ve teraveliuizi ılaima muhafaza 

etmek için lsLikamel Ec7.anesi tarafrndan 
imal t•tlilen irfan ~lusa Kolon)asmı kul-
h\mnız. 

ilEaElll~·ı ~i~ 
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CLiMASX
KLiMARKS 

klımaks Su l)eğirmeı1leri 
Bütün Dünyaca T anmmış mr ingiliz Markadu 

Memlek~Linıizıl~ hil 

has~a hahct~l~riıı ~ulaıınıa . 
• 

sı icin cok liızunılu ol.lu . . 
ğuıulan tav~İ~' t')t~ lari~tır. 

At'Zll Pılt>nltır tloğru

dan doğruya Fahrikadan 

celbi icin tavassut t•ıli)ull'k-
• 

cl~dir. 

Adre1; Mersin~ Hükumet caddes.i 

Oaman Enver 
9-30 

rE3·BÜ~ük T a;;;r~E3 ı 
1 
~ 

1 Pek ~~~~~~~Sy~zünü 
m güldürmüştür . 

nı On Dokuzuncu Tertip Beşinci Keşj~e 

Büyük ikramiye 

35,000 Liradır . 

Le:::::::e':::e.0a1:.Dtma~e:03'=~::~:'2.. =· =:::::::ı~J 

Remington Yazı MaKineıeri 
~ 

~ 
~lramo~hon ve ~lkak1larda büyük ~ 

tenzı dt ve er nevı o , cep saatları. 1
1J 

Satıı yeri Vilyam H.Rıkards • ll-lersin 

Her Nevi kitap IJ . ~ 
Her nevi eski kitap (tlı111r. v~ ~atılır GazetelH'i 

bayii bay t·focı Fehmi vr. miir:wnaı •)dirıiz . IJ 
E1••1JEl]CIEI 

•t==============~· . Tl!!JQ KiYE 

llRAAT SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civannda~u 
1 --;,:~.-~cıvi ·-ll-.cznyi 

1 tılthıyP, Yt~l'li ve Av-
i rupn uıiistalızeratı hu· 

l lıınur .. I 
•iı:=:::::::::::::::::. 

Yurttaş! 
Ü 1 keni korun1a k isti· 

yorsan ı·ıava kuruınu 

na üye ol. 

••P••:•••••••••• • • . ·:· 
: Yeni Mersin Basımevi : . ·:· 
• mücellit hanesi • 
• v k. . 1 • 
• r .. s ıruış, par~a an- •!• 

: mış, forsutle kitapla- : 
• rınızı işe \'aramaz de-~ . . .. ""'.'. 
•!• y•~ almaymız. hirgiin • 
! size lftzım olur. Kitap-% 
~ ~ 

• lanmzı, ch~fterlt~rinizi, : 
• .. ıı· 1 . •• .. • nuwe ıt wu~ıuız~ ~on-~.~ 

• l . . • 
• t erınız. • 
: llt•r ıwvi ki lap v~ : 

• .ı~flt•rler ~ık, zarif nw• • • • • lira Vl knllauışh ola- • 
• ı. • 1 • • + ra" cll erıır. • • • • • •••••••••••••• 

• • 

YENi M[RSIN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 1000 

Üç ftylık 300 500 

Bir aylık loo yoktur 

Günü geçmiş sayılar 20 K. 

Yurtdaş 

Onpara harcarken 

ile kimin cebine git· 

tiğini düşün: 

~I illi i k Lisa l v t~ 

tasarruf CP-1UİJ1 eti 

BANKASı 

ESANS-LOSYON 
KOLONYA 

Sıcak Tttnuuuz giiııl .. riııiıi giiz•·l kokular arasın 
da hir ilk hahar gi.Li ya~almak içiu Fransa ve İs
viçr~tleu ~dirtliğim «ESANL:\l\n tlan yapılan KO· 
l..O~YA ve LO~YONL \HD.\N alarak ~ulla111mı • 

Gençlik Kolony.::ıları 
Bütün Kolonyalardan üstündür . 

Dt1 u~nıt>ler humuı doğruluğunu gi'sl~rir • 

Mağazamızda her nevi ESANS 
LOSYON KOLONYA 

Bulunduğu gibi şık ve temiz geymek isteyenler için 
Göml~k - Çorap - Fanila ve sair tuhafiye eşyasıda vardır. 
Mallanmız temiz sağlam ve ucuzdur . 
Sivri sineklerden korunmak sağlık ödevidir. Bunları ölclfümek için açıklan 

Kilosu 100 kuruşa alaca(jınız FİLİT 
İLE OLUR. 

ADRES : Gümrük çivarında İçel Tecimevi 
ve gençlik kolonyası sahibi 

A· HAMDİ 

~~ 
~~~ 

~~~ 
~~~~ 

1 
1 
1 

1 
j ' 

"/ 

( 

PİYASANIN 

EN LÜKS 

EN UCUZ 

EN SON 

'K.Uıv.IAŞLAR.ININ 

YERLİ VE AVHUPA ÇEŞiTLEHİNİ 

7 FMüerit çd eb ı,eb·~,~ . :1 
.,~, essesatın a u a ı ırsınız . 1 

' fiyatları Tetkik Ediniz . , 
.... , - . 

v o -- ı 6 ~ ! 

~~~~~~~ 
------·~-----------------------~---__.---

Yeni Mersin Basıınevi - Mersin 


