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Bayındırhk Bakanımız Aydın Hattını Geziye Çıkti 
Menfaat Maksadile 

Cinayet 

Daily Herld'tan : 

Son durumlar Musolininin 
nrtık Habeşistana yumruğunu 

indirmekte gecikmiyeceğini 

gösteriyor.İki tarafı barıştırma 

ınakinnsı bu giin tahrip edil
miş vaziyete girmiştir. Halle
dilmesi gereken ihtilfıfların 
ınevcudiyeti bahanesi, matuf 
olan maksada kafi derecede 

ı Başbakan 
Kars'a Geldi 

Ankara, 21 (A.A) - Başba
kan İsrHet f nönü dün sabah 
Erzurum'uan hareketle Tortum 
Öttü ılıcalarındnn geçerek ak
şam Kurs'a gelmişlerdir. 

Ankara, 21 (A.A) - ismet 
İnönü diin Erzurumda yeni 
yapılan öğretmen okulunu.has
taneleri yl>netkeleri gezmiş

lerdir . 
hizmet etmiş olduğundan, artık 
bir tarafa atılmıştır. Yaklaşan 
harbin sıkılmadan ve utanma
dan açılan bir kasti tecaviiz ve 
Yağma harbi olduğu bütün çıp
laktığiyle meydana çıkmıştır. 

C. ll. Partisi Kenkurul u 
Toplandı 

Bütiln bu haki katle re rağ
men İngilterede bu hareketi 
Yalnız tasvip eden değil, ona 
n1uzaha ret gösteren kimselerde 
Var. Bu giln kimseler İtalyanın 
genişlemek içiı-: araziye, kolo
niye ve sanayi için pa1.ara 
nıuhtaç olduğunu sBylemekte· 
~irler. Bu insanların görüşle
rınce bu ihtiyaçlar bir devleti 
harp açmakta mazur göstere
Cek hususlardır. 

Bu işi açıkca tetkik edelim. 
lfabeşlerin, İtalyanların göz 
dikdikleri bir vatanları vardır. 
Demek İtalyanlar bu vatantı 
göz diktikleri için, yurtlarını 
61Ierinden almak ilzere Habeş
leri katletmeğe mezundurlar. 

John Marlay bir aralık «hah 
Settiğiniz ticari harpler menfa-

~t ın_aksadiyle yapılan cinayet
erdı r. » demişti. 

Bu menfaat maksadiyle ya
~llan cinayete mani olmak ilzre 
llzı hareketlerde bulunmağı 

;lldedilen uluslar kurumu dev
etıeri de vnidlerinden vaz ge-
~l rek kat'ıl'ı Ik l " h n ış amagn azır-

llnıyorlar. 

f b İ?gilterede ve Fransada bu 
~· rııyeti güdenler acaba ne 
~61>lıktarınm farkmdamıdırlnr? 
~er ltalya Habeş topraklarını 
~Q '11ak için andlaşmalar hil
ı>: tnlerini hiçe sayarak harbe 
"'ri . ~ Şır ve eğer uluslar kurumu 

Ankara, 21 (A.A) Cumuri
yet Halk Partisi Kenyön ku
rulu son topluntısında pnrlinin 
iç işleri iizeri nde görüşmeler 
yapmış ve karar vermiştir. 

İllerden gelen bazı önerge
lerin de tüzeye uygun olanları 
onanmıştır . 

Ekonoıni Bakanımız 

şerefine Leningrata 
Bir şölen verildi 

Ankara, 21 (A.A) Ekonomi 
Bakanı CeHH Bayar diln Lenin 
gratta fabrikaları gezmiş ve 
Leningrat sosyete başkanı ta· 
rafından şerefine bir akşam 
yemeği verilmiştir. 

Çaldaris yeni kabineyi 
teşkil etti 

Atina, 21 (A.A) - Çaldaris 
yeni kalıineyi teşkil etmiştir. 
General Kondilis başbakan mu 
avinliği ile sü bakanlığını Mak· 
simos dış bakanlığını muhafaza 
etmektedirler. Siyasal cunlar 
yeni kabinenin kıralhktan yana 
olanlar için bir başarı demek 
olacağını söylüyorlar . 

Bulgar ihtililcllerı 
ozgur bıraklldı 

Ankara, 21 (A.A) Geçenler 
de Bulgaristanda yakalanan 
biltün ihtildlcı Makidonyalılar 
hapsedilmiş şefleri müstesna 
olmak üzere ozgur bırakmış

lardır . 

Bn ğdat - Musul den ıir 
yolu Anadoluya 
Bağlanacak mı ? 

oırn' Uyelerin bu cinayete şerik 
iç· 8k yolunu tutmuş oldukları 
0

1~ Vazifesini ifa edemez ise, 
k 

1 
rtıan uluslar kurumu.bütün 

~"lektif emniyet sistemi ıle 
aber mezara girmiş olacaktır 

16/\rtık dünya «vahşet devir
)~1 kanununa» rilcfi ediyor.Bu 

Ankara, 21 (A.A) Irak hü
kumeti ile İngiliz,Alınan,Fran· 
sız, İtalyan ve İsviçre serma
yesiyle kurulan bir sosyete a· 
rasında Bağdat, Musul demir
yoluııu Anadolu demiryollarına 
bağhyncnk bir hat inşasını gö
zeten bir mukavele imznlamış
tır. Şirket ayni zamanda Musul 
cenubunda bulunan \"e kendi
sine ftit olan petrollnrı işleterek 
bu hnt ile Akdenize taşıyacak
tır. 

tle~rıalnız Afrika doğusunda 
l14 ' her yerde ve her zaman 

ll~~~r ve harp tehlikeleri 
~ehı· ıracak bir harekettir . 
~lisj'~e!~ giren Habeşistanın 
qır egıl, medeniyetin atisi-

• l>) 

Baym~trll~ Ba~ammız 
Aydın Hattını 

Gezecek. 

Y i1zme Yarışları Yaı)ıldı Alıı1a11 
Son, Hiçde Feııa Değil 

Daha erkenden Yurdun de· 
nizcilik kolunda hazırlıklar baş
lamıştı . Bütiin vasıtalar suya 
çıkarılıyor, bir taraftım mesa
halar yapılarak yarış için şa

mandıralar konuyor, bayraklar 
dikili yordu. 

Bayındırlık bakam Ali Çetinkııya 

Ankara, 21 (A.A) Haymdır
hk Bakanı yanında Devl~t De
mir Yolları Genel Direktörü 
olduğu halde dünkü trenle iz
mire doğru yola çıkmış ve bu 
gün Afyona varmıştır. Ali Çe
tinknya teslim alma işi temam 
lanmış olan Aydm demiryolu
mı gezecek ve incelemeler ya· 
parak gereken tedbirleri ala
caktır . 

Musulda 300 Kişi 
Tevkif Edildi. 

Ankara, 21 «A.A» Tahurda 
Mnsnllularıııın ayaklanması 

üzerine 300 kişi tevkif edil
miştir. Geceyi sokaklarda ge
çiren Müslilmanlar şafakla be
raber teşkil ettikleri alayı dur 
durmak !çin polisler tarafından 
vaki teşebbils halk tarafından 
taşlarla karşılandığından süel 
kuvvetler ateş açmışlardır. Ölen 
ve yaralananların sayısı belli 
değildir. 

Habeş, Savaşa 
Teşvik Ediliyor 

Ankara, 21 (A.A) Taymis 
gazetesinin 'l'okyo'<lan aldığı 
bir habere göre Japonyada ku 
rulaıı Habeş işleri cemiyeti Re
isi Habeş dış işleri bakanlığına 
bir telgraf çekerek Babeşista· 
nın erkinliğini korumak için 
savaşmıya teşvik etmektedir. 

~laarif ceı11iyeti 
Bu yıl Ankara' da bir 

kollej yaptırıyor 
Ankara - Manrif cemiyeti 

umumi merkezi Gireson say
lavı general ihsanın başkanlı
ğında toplanarak 1935-1936 
yılı bütçesini kabul etti. Yeni 
bütçede gelir ve çıkar 222,832 
liradır. Çıkara, bu yıl Anka
da yapılacak kollar binası için 
aynlan 100,000 lira dahildir . 

Hazırlıklar bitti yarışa baş· 
lamak için yalnız Adana spor
cularının gelmesi bekleniyor. 

Yüzmeye gir.ecek gençler 
kayıkhane çevresinde öbek ö
bek toplanmış ateşli ateşli an
latıyorlar : 

- Aceba bu gün muvaffak 
olacakmıyım ? 

- Birinci yüzmeden çıkın
ca sırt üstil yüzmeye de gire
ceğim. 

- Bende öyle acebn kesi· 
lirmiyim. 

- Ben birincilik alırsam 

başkasına girmem . 
Bu da gösteriyordu ki gene 

lerde] deniz sporuna karşıda 
alaka ve heves uyanmıştı. 

Saat ona doğru Adanalı spor 
cu kardeşlerden Seyhan Spor
lulnrla Torosspordan bazıları 

geldiler. 
Mersin İdman Yurdundan 

Asaf kaptan Yurd genel kaptanı 

Japonya, HabeŞ • 
italyan savaşına 

hal çaresi bulacak 

Ankara, 21 (A.A) Royter 
ajansına göre Japon dış bakanı 
İtalyan elçiliğine Japonya, İta\. 
ya ve Habeş hilkumetleriyle 
dost olduğu için riki hükt1met 
arasındaki anlaşamazlık hak
kındaki görüşünü söyliyecek 
durulmak olmadığım ve Japon 
yanın dostane bir kurtarma yo 
IL1 bulacağı ümidiyle meseleyi 
sükunetle takip etmekte oldu
ğunu bildirmiştir. 

Yunanistanda 

Genel toplantı 

yasak edildi 

Atina. 21 (A.A) - Çaldaris 
gazetecilere Rejim hakkında 

yapılan genel bir toplantı kar
~;ısında hükumetin durumunda 
hiç bir değişiklik olmadığını 
ve bundan önce kararlaşhrıJan 
tarihte yapılacağını söylemiş

tir. Cumlıuriyetcilerin, kıral

<'ılnrm genel toplantı ynpma
ıan yasak edilmiştir. 

Atina barosunun 600 avu
katı Cumhuriyetin korunması 

1 

için bir beyanııaıne imzalamış
lardır . 

Edip Boran, Seyhan Spordan 
Rıza Salih Torosspordan Hifat 
yarışların devamı ınüddetiıH·e 
hakemliğe seçiluiler. 

Mıntuka denizcilik heyeti· 
nin verdiği proğrama göre ya· 
rtşlal'a başlanacaktı. Şamandı
ralara yiiziicüleri gl.>türecek 
fılılrn hazırlanmış başlatma hfı
kimtı<Tine denizcilik he\etin-t:> • 

den Dayı Hasan ve Toroslu 
Hi rat ~eçınişler yfrlüciileri içeı i 
alıyorlardı. 'fam sant 11 de ya
rışlere başlandı. Alınan sonu 
aşağıya yazıyoruz : 

100 YÜZ METRE SERBES 
YÜZME 

Birinci Ahmet Ay 'l'imur 
idman Yurdu, İkinci İrfan İd· 
man yurdu, üçüncü Hulfısi Sey 
han Spor. 

200 METRE KURBAGALAMA 
YÜZME 

Birinci Mustafa İdman yur
du, ikinci Kemal İdman yurdu, 
üçHncil Zekeriya Seyhanspor. 

1500 METRE MUKAVEMET 
YÜZMESİ 

Birinci Turgut İdman yur
du. ikinci Mustafn İdman yur
du, üçüncü İrfan idman yurdu. 

Havanm dalgalı olmasına 
rağmen elde edilen son hiç le 
fena değildi. Santin bire gel
mesi dolayısile yarışın üst tara 
fı öğleden sonraya bırakıldı. 

Öğleden sonra yarışa saat 
Uçte başlandı. Deniz dalgayı 
geçmiş adeta fırtına şeklini 
almasına Rağmen hakem heye 
ti vnnqın devamını istedi. Ge-. .. 
nel kaptan Edibin yüksek sesi 
yarışın başladığını ilan ediyor
du. Yüzücüler yine iskeledeki 
fılıkalara bindiler şamaııdırn
lardan yarış başladı : 

200 METRE YÜZME 
Birinci Turgut İdman Y. 

İkinci İrfan i. Y. Üçüncü Mus· 
tafa İ. Y. 

100 SIRT 0ST0 YOZME 
Birinci Mustafa, ikinci Ke

mal, Üçüııcil Ahmet İdman 
Yurdundan. 

Bayrak yanşı için rakip ol
madığından idman yurrlu birinci 
Hun edilerek yarışlara son verildi. 

Yarış tam blr 1ntiwmht dcvn?ı 
elli. seyirciierin çokluğu denı.z 
sporile başlayan aUikayı .ğö~tC':ı
yorduki buda bizi çok scvındırdı. 

TOPRAKLAHIMIZA ATEŞ 
VE ZEHİR SAÇACAK UÇAK 
LARI KISKIVRAK BAGL1' 
BİLMEK İÇİN EN AZ 500 
UÇAGIMIZ OLMALIDIR. 
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Yayla gezileri : 

Ü()z11e \Te ,atl1 
)7 <) ı e1ıl 1 ığtı 

l 

Gfrlnc•, <ıÜZPl aylarırnız-

d&111» Yeşil pamuk ttır-

l:ılan aras111da cliizgi'ırı \'e 

~iizPI hir yoldan otomuz 
~iir:ıllt~ ilc\diyor. Biiyük 
hir köyc~ «.\rpa<; sağlar)> 

F - :.a da töremek isteyen 
bir " H itler ,, 

Kolonel Dolarok f ransada bir diktatörlük kurmak istiyor. 

Bir zarııarnları\)l'ri P:ı 

rislP hir llit\tır var. 
. \ l uıarı ya rıııı il itlc~riıın 

htınZPtıH' l\ icin orta va . ., 

cıkan « Kolorn·I ()olark » 
• 
~ski miıhariplt>f'df'rı hiri 

tlir. 

)olları huıılard:ırı ih:ırt'l

ı i r. 
Bu na karşı p a rlilPrch~ 

t 1ski haşlrnkan Ualdinyt·in 

hask a ıılıfrı rula bi rlc•st~rek 
• t.J • 

Uolarok 'w faaliydini folee 
u"ral ııak icin cahsm:ı"a :, . . ~ ~ 

Çc)rtııı1 ilbayı 
il. Berksan 

Ev,·tılcP. llt>rsin ilhavı . 
ikt>n Çorum ilhaylığı ile 

~anuuzdau ;Hrılan llakk.ı 
1 • 

lla yda r BP-rk sun Coru nıa 
vararak ı~İııP. haslamıştır • • • 

Çoruma gittiğinin tlnr
ıliirıcü giirıii anrwsi bayan 

il ii s rı ü v t~ N i ha l ın (lJ ii m ii-•. 
nii haber ahlık. K•~der 

~~lik Miğf erliler Hakkm~a 
Şiddetle takibat 

yapılıyor. 

Bt~ rl i ıı , 2 l (( A . A » - · 

Btldi u polis direk lörii uiiıı 
çt~k ilnu~si iiıeri ne pro ... 

a ,·akltı~n·oruz. ,, ,~ nilHl\'Pl Bn atla 111, il itlt•ri 11 haşlamışlanlır. Fr:ı11sanı11 ve acılarına i~tirak c·deriz. • 

pagantla baka111 hiiktinıel 
merkPzini 1111 nwrk.,ı 

konıonistlerin harap rt
meğe gırışnırye çalış

nıasrnda n ve Yahudiler 
sov~· etlerirı durumlar11aı 
sok mala rmcla n temid~me~ 
için bir kouf~rans wp
li.tıılı~ıııd(t nazi fırk•ıs1111 rı 

si va sal ılireksı yonu ile 
hiicum kıtuları kuru
la rmm k u rıua~'t gii va ulik 
ve şarbayhk arasında ya' 
pılaca k ber<ı heı· çalışma .. 
lar icin bir t<ıkım \'otlar 

.. . . . 
kfiye girdik küy alauırnla 

cami öniiude otomuz tlıır

du. 

işten yerıi gt•ler~k bi

raz dinlenmek iizre C'-!Hli 

üııiirufoki küy kalıVf·sindeı 

heklemiş olan kfi) liilt· r 1 

hiıi tallı hir cdu·n ilı~ • 
knrşıladılar. lloş hP.Şh~n 

« t;"rıgPlli lıaç » sıınıboliıw 

karşı hir « alPŞlı•11 haç >) 

sen. holi ~ a plı. E~k i Fra n
~ ız muharipl~rini yanına 

lophulı. «ateşleu haçlıhH'» 
aılırıı VPrdiği lıir guru-
bun haşma gtıÇt~r,~k Fran
sada lıii~tinwli tıliııe al• 
ııak •lnvasırıı acu. • 

Şinıdiyt~ katlar l\olo-
sonra nu~klPplPrini gUrnı.-k nel Dohrkııı programı 

istc·ğinde ohluğnnıozu pt~k lwlli dt'ğildi. Bir 

sö~lt~~'ince seviıulilt!r. lıarta li11c.· finPmli hir 
~tuhtarııı tıvinden he- tlt~,,~v il(• hunuda ilan t•lli 

ıııa n a ııa lı la rı ge ı i rcl i lı• r v I' il,; ıu·ogra ııı lı ii ~ ıi nw ti 
1 

lı P. p her a h t• I' 11 iP. k l t~ he g i r - p it~ a l ıu a k i ç i " lı a r p i 1 a il 1 

dik. gihi lJiı· Şt~ytlir tıpkı llit-

MektPp ymıi tanzim•~ lt•rın Aluıa11yatla konıorıist· 
lnrf' ,.~ es~i partilPrle 

başlanan VP kil~ fın vc•rine ,. .. · - .. ık:ıvg:ılarına, parlt~nwn1o 
~on~ cok orgun olan gu- s 1.. 1 .1\ ·-· '- • .,..., "" U. U llJW \tlf'SI 1 ~tll t~ltıgı 

hutludsuz hlil'İ\t~ti icıude . . 
~arpışan bu iki µ;nnıplan 

aeeha han~isi nıuvc1ffak 
~ 

olacaktır?. 

Fransr1. ulusunun hii
ı·i Yf~t aşkı 1111 k al'şısmda 
Dola rok'ın biitii 11 •~nwk-

lt~ri nin hoşa gitmesi ih 
Lim:ıli daha kuvvetli gö-
rülrıac~ktedir. 

« Y~rıi Gii11» 

Öğretmenlere öz dil kursu 
.\11kara, - Kiiltür ha

kanlığı ilk ve orta okul 
öğrPtnıenlerinin öz tilrkçe 
melekderini artırmak 
içirı Ankara•la bir kuı·s 

a cıııa k iizrctl i r. 
• 

ıd Vfl gttniş hir hahçtırıin lwrp gibi. • 
içerisi ııd 1\ :ı lıışa I' oıl :ılı ti. oloıu· I Dııl:ı ro ~ «a ıc·ş - Sovyetler Birliğinde 
iki katlı ve geni~ salonlu Li·u lwclılar» ırı hii\ i'ık Halk sağlığı alanında . -

hir Loplaıııı:--ııııla ~n~ lt'.\ıli. 1 büyük bir buluşağrısız 
i1i ~orı .;;(h iP\' il .. IH"O"ramı cac uk doğurma 
t"\ • :., ' ---

~argircl~n damı kirmuıtli 

giizt•I hir hiua burada 
hu unıntazam hiu:n ı ııa- nırı •'n carılı , .•• rı .. riııi . Pr~ı vcla : - SovyP.tlt·r 

birli~i tloğunı tloktorlnrın . 

elan lkonikova ağl'ı~ıı 

çoeuk tloğunıu it,:in yrni 

~ ı I yap l ık 1 arı rıı 
lliise~· irı hi'.1.P. 

sorıluk ŞÜ) lt> biLirmiştir. 
1 - İ U\ a n ı a c (< h f' c I • · f •> 

aııla-

lı~ orılu. 

- Bu hin ayı 
k ö) lü m li ı ~· a p t ı . p 1a11 ır ıı 
yaptıran ve zanıan ııtman 
gfllip inşaatı kontrol etlerı 

v~ hize <lililP- para iledc~ 

doğrnsn saylavınıız Fikri 
Mutlu çok y:Hdım t~lli. 

Kaç muallim olduğu
nu ve memnun olup ol
madıklarıru sorduk. 

IJ iiseyi u ağa 

• 
olarak lıi"ıkt'ını .. ıi t>ln :ıl -
nıak ülkcdf sıkı hir di 
~ipliu kunııfık. 

2 - Fra11sız asın y:.ısasıııı 

«kaıı1111 Psasbirıi» dPğiş

tinııek. 

3 - Bakaıılıkları <(rıa

zart~tleri » aza llnıu k. 
4 - İşsizlPrP iş hıılnıak 

ve işçil~r için ev yaptır

mak. 
5 - Devrimci «inkih\p-

hir usul bulmuştur. Bu 
u s u l , bu a l a n ti a ş i m c 1 i y t~ 
katlar tatbik olu nan döl't 
usulün hPp~indPtı iyidir. 
~imdiye kaılar doğum 
ağnla rına karşı hilhassa 
Klor t•l l koklanıyordu. 

Fakat lm cok luı lla rıı . 
• 

lı ,·orsa zararh oıu,·ordu. . .. 
Y ' · n i u su I d •~ Na r k ol i k 1 P. I' -

•le11 Evip:ın Nalri kulla
ııılmak tadır. Bu nı:.uldt•• 

Meçcani T ale~e olmak için 
Baş vuranlar çok 

H•~r yıl oltluğa gibi 

hu S(rnede Lise vt> Orta 
okullara maccani talebe 

alınması icin Evllil sonun-. . 
. . 

kahul edilmiştir. 

nesuıi bir l>ildiriğe da nıusabaka imtihanlal'I 
yapılacaktır. 

lnıtiharalara ipeyi zaman 
olchığu haldP. tlaha şim

tliden nıiiracaal edenl.-r 
vardı;·. Btırıtla11da hu se· 
ueki islrklilt~rin !!P.CMı 

göre bundan sonra tanı bir 
rıazi hükt'ımel merkezi 
haliıw w~tirilecektir. Oi .. 
"'Pi' laraftın .\lma11va111ıı n • 

Q • 

yıldan (azla ohıcağı an-
laşılıyor. 

f m ti h a rı s ii a il" r i k Ü il ii r 
hak:ıııltğı tarafıntlan ter-

tip edilerek okul itlare
leri 11e gündeı·İlt'CP.k lir. ..., 

luıliharılara nıiiSa\İ 

tlf'recPtlt~ ola ulu rtla n a 113-

sız ha hasız olu pla ~endi 
ba~ına Lalısilirıi yapamı-

yacak olaıılar lt-rcih t>di-
1 t' c •~ k l i r . 

Uçakla Yaş Meyva İ~racı 
Türkofişi İstanbul ŞU

hesinin Berlin miimessil
liğiuclen aldığı bh· hab~r

dc•, yaş meyva Vt,ya seh; 
ze nakliyatı için tayyal'e 

ücrelh~riıult~ yt·ui lenzihit 
ycı pıldığı hild i ril nrnk teclir. 

her bue.ığırutan çelik nıİ' 
fon~ karsı !!P.llİS ölciitle. . . ] . . 
takibala başlamıştır. yerli 

guruplar dağılmakta şef
lt~r hapis edilmekle ku
rumun biitiin malları 
ahac edilmektedir . 

• 
Kf~ıa Alman tiiıt)n tıa" 

kanı hu rnlan \'Ola\' ilk lar~ ., . 
karşı ulus ve ıl•~vlelin k()' 

·~ ruama!'\ı kanununu t:.ttb1 

~ıl il naPSİ n l e nı ret ru işli ı· · 

Ankara, 21 «A.A )) / 
Papa katolik kili~~sirıe 

karşı takip P-diluwkte 01~111 

hu tli rıi siyasaya kar~' 
protc stoıla bulnnmuşuır· 
(~•)ne Alman kız ve kt1• 

dınlarile nıiiua~ehetlercfe 
huluııara1'. arı ırkmı ~ir" 

Al 
leten vahu•til~rt~ kar~ 
açılan *'s~n·aş siiriip ~il" 
nu~ktedir. , 

,~ 

Bir valıuıli lt>duai hM 
- fi 

edilmiş hir •liğeri ka11ıP
1 

aulnııştır. 

- Üc muallimimiı var 
• 

iyi adumlar lı•·psiudt>rı 
mt'n11n11rnz doğru~u d~di 

B tı köy ha 1 k ı y li z •~ l li 
~tıııe kadar e ,.,., icel in) va-

• 

lisinden buraya göç •~l

miş ve onlwş yirmi ha. 
n~derı iiı·emis cok calış-

çı» soıı parlilt·ri ~1ok r.t
nı P. k \' e b ii l ii 11 F r a n sa d a 
so,·sal cdclinrni11 sımflar . . 
ara~rncla barışıklık yap-
mak. 

l) - Fraıısız ulusuna 
ve hirli k düzenlik vtwmt!k 
hu nuu ici n hic bir na -

• • 
·ıariyt>:yt~ saplarııp kalma
mak. 

tlt'n bir kaç gramı m:.ıyi 
halinde kıl'rnızı kan da
ıııarlarına zerk ediluıek
te ve l>ir ela ki ka sonra 
hasla hafif hir uykuya 
daralarak, hiç bir ağn 
du \'matla n coco k alınmak-

~ . 

Air Fran~ tayyare şir

k eti ~O kiloya kadar yaş 

ııwyvu ve st\hzPyi Viyana 
ya yiizdcı iiO tenzi hltla 
tası,· or'tlu. Yivanadan Mii-• - . 
ııilı, Herlin ve Dtlrsden 
şehirlennede Doyçe Luft
lıanza tayyar(~ şirketi bu 
maddeleri y üzcle 50 ten
zilatla taşıyacaktır. Tlirk 
ofisi bu yeni tenzilatla 11 

Çin Cumur Başkanının O~ 
Amarikalı bir kıı ~ 

evlendi 
/ 

.\ ş la n l, 2 1 « ı\ . A )) 1, • l k ·ıll 
Cin r.umurluk )aŞ.' l~ 

nın oğlu ~I. Cin1slı 11 J' .., ı~ 
Kolonıbosta bir ıuag3 ,111 

satıcılık eden Vh·ot uro 
' . . 

karı v~ diri insanlardır. 

« Sonu Var» 
işte Koloııd Dolarok '111 

ilan elliği programm ana 

tadır. Bu usülde, tlığHr 
usiillerde görünen mah
ıurlartlan hiç biri yoktur. 

istifatle etmelf~ri için iigili 
lPrcimenlerin dikkatlerini 
.-henımi\·etle celmektedir ., . 

•. ti• 
l>u aym 14 ünde bur3 

evlenmiştir . 
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fstanbUf ve İzmir Çocuk Esirgeme Kurumunun 
liman işyar/arının 

emekli ve koru
ma hakları 

lsta uk 111 \' P. hmi r liman 
hır JÜrıP.lgPf eri a ~ lılı i~ · 
Yatları t-mPkli \'f~ koruma 
hakları lıpkı lt·~itlerdeki 
işyarlarancJaki gibi kabul 
olunmuştur . 

1 
Bu duruuıa görtı limau' 

~·nnetgelt·ri kentli biidce
ı~riud~ yiizcle 4,5 ayrılacak 
Vp, işyaı lardarıda ayrıca 

Yiizcle 5 kesilec~ktir • Ko
ruma hakkuula asığlarıma 

Şekli aylak bağlamak su -
tetindA olmayıp işyarla

tıu işlerinden ayrılışların· 

da kflnclilerini gP.çindire
c~k ()ir şekiltle toplan hir 
Para verileceklir. Ölenle
rin a,·leledne de tıihl~ 

w w 

Yardım edilecek tir • 

Mısırlarımız 

( Çocuk Bakıcı O~uf u ) 
Mersin 1 

Cocuk E~iq.~Pnıe kuru · 
Piyasası 

. .... .................... 
urnnuıı Ankara'daki (Ço- K.(i. 
cuk bakıcı okulu) na ta- Pamu~~k~pr~~ 

l~he \'azıfnıasına haslau- laufl . . 
nuştır . Kapu malı 

\~ocuk bakıcı okulu ya- Ko1.acı parla~ı 

lıluJır ve parL1s1zdır . iane çiğiıli 
Öğrt'limi iki yıldır . \' t~ rli • 

()ersler hr.m 1f1orik (ııa- Su:;a111 

zarı) lwııı de pratiktir . Fasuly:ı 
Okulu h:ış:ınkla bilirer~k Nohut 
diploıaa alanlar hasta \forciuı~~ 
bakını evlerinde hasla ha- Kuş )' ~mi 
kıcı, a,· lelt~r vanmda co 

• v • 

cuk b,ıkicı ve Cocuk R-
• 

sirgenıe Kurumfarrna a
tamrlar . 

Okula yazılma ve alın· 
nıa şaı·tları şunlardır: 

Kum cları 
Cehik 
• 
Acı çek ir.t~ k ıçı 

Toz şek~r 
(\ahv~ 

Nişaclır 

Çay 
ı- ıs Ya~.ıııdan asa-.. "• • .., Keıme Şekt r 

)) . » çuvalı 

Olntamak ' Sandıktı 
» » ecrı•·hi 

2- ilk okulclan diplo-

K. s. 
50 
50 
47 

40 
2 
1-8 7 ,5 

l ı 50 
7 

4 75 
7 8 

6 

3 50 
7 

37 ,50 

29 

97,5 
16 

245-250 

ma alnıış olnıak, orta o
" - Kala~ 
ı unanistanda deferli kulu ve liseyi bitirenler Bahar 

liatl'lrla satılacak lislt·rilir (tercih edilir) . 

190 

10 

_.. .... ~ ... ~ 
Yununistamn ülkemiz

de yetişlirilt>n mısırları
••uz için t~n emnİJelli bir 
Çıkış ytJri olduğu Türko
fis direk ıörliiğiiml~n hil 
dirilmi~Lir . 

Yunanista11da şimdıki 
el uru mcla nıı~ırrn \' iİZ ki -
losu Pirede tesli;u ~clil-
1hek şartile 430- - 480 Fran 
Sız Crang11ıll satılmak La dır. 

Yalnız göıulerilt~cP.k o
hın hu ımsırlarm en zi
Yade biiyiik tlaıwll • sar• 
l'tankli vu yiiztle 19 rulu· 
~elli olması diğerlerini 
Ustün tutulmaktadır . 

Yunarıistan lazım ge
len mısın şimdiye Ladar 
noıuanyadan almakta idi. 

Runuu icin Turım Di
"~ktnrlüğii .rnısar ekiminin 
ÇoAaltılması icin ılcab;ıy-
1•klara hilger göıuformişlir 

Almanya'ya 
domates satacafız 

Alruarıva, Kamır\'3 a 
dalar ve .diğir y~rı;~rdeu 
Y•lda bir bucuk mil\'on ... . . 

·arklık domal•)s ithalatı 
l'tlpıyordu. Ancak, Almau 
)'aya domates göndertln 
••• f. 1 -. 
1 

· •tı eketl~rirı Almanya 
1 
e olan Klerinğ duruş

•taalarında .JeğişiklHder ol-

3 - Uz gidimli (lıüsnü
hal sahibi) ve sağlıkll ol
mak . 

Oku in yazılmak iste-

Arpa .\ IHhlol 

,, yerli 
Pirine 

• 
Çavdar 
Buğday Yerli 

!l o-, 
2-87 ,5 
15,75 
3 

yeııler (Ankara'da Çocuk Limon tozu 
Esirgt~me kurumu Geru~ı Sabuusafi z~ylin Y. 

25 

75 

llerkt•ıi haşkanhğrna) yazı » ikiııci 
ile lrns vurmalıdırlar. Mısır cları 

23 

• 

Ya1.ılma için gPrekli o 

lan hdgelt>r : 
Okul diploması, özlıe

lek ( 11 ti fus k~\adı) , uzgi-

clinıli kaudı, sağlık ve aşı 

raporları, iiç fotograf. 0-

kula yazılma işi Temmuz 
ayı sonuua kadardır. 

Not : Bu okul yalnız Ba-

yanlar içindir , 3-4 

~--~--·--~~~-

Nö~atci (ezana 
................ ,.. 

Bu Akfam 

Sağlık Hczanesidir. 

<luğuıulan Alruanya'da clo 
mates uuhra111 baş gös 
termiştir . 

Bulgaristan, Almanya
ya domates ihracmı let. 
kik t'lıtıt-tkledir. Bizim de 
Almanya ya doıuaıes gön 
dermeruiz imkan dahilin
dedir . Ttıcim odası ala. 
kadarlara hildirruiştir . 

Kara Liil>~r 
1 ne~ Kt~pek 
Kaim » 

incir 
V ulaf Cukuro Va. • 

Anat.lol 

:i 50 
85-86 

1 50 
l 50 

'OdtHtll 

2 87,5 
3-12,5 

----·-----
Borsa T alğraflan 

• ..,., 1 

lslanbul 

Tiirk alluıuı 

isl~rlin 

932 

ö21 . ·-25 

79-75 Dolar 

Frank 

Lirel 

12-03 

9 - 66 -10 

YENi M[RSitl 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone~ 
Şeraiti l 
Senelik 

Altı aylık 

Üç aylık 

Tilrkiye 
için 

1200 Kr. 

600 

300 

Hariç 
için 

2000 Kr. 
tooo 

500 

Bir a)•lık 1 oo yoktur 

Gtınil geçmiş sayalar 20 K. 

i l l N 
Askeri Satm Alma Komisyonu Riyasetin~en : 

1 - :\hı)' a~kt>rinin hir St'11t>lı~ ilıti~ acı ol a ıı c• lli lı t> ş 
hin kilo Sığır eti kapalı ıarf usulilt• ı · ~sihmP-)e 

korıu!tlu . 
2 -- Eksiltme 4 .\ğu~los 9 3 5 s:ıal 1 O dadır . Zarflar 

saat dokuza kadar almahilir . Dokuzdan sonra 
al111uıaz . 

3 -- ~luvukkal teminal lwş yüz yetmiş srkiz liraılı ı· . 

Tahmin edilen fi yal eti 11 kil osu 14 kuruşlu r . 
4 - isteklilerde kanuni ikurıwlg~\Ja vı•sikası bulurıa · 

caklır . 
5 -- Şartnameler Mersinclt! Kı~latiaclır. Daha fazla lı i l

ği edinmek isteyenltJr şartıı:tıuelerden üğreıwlt i 

lirler . 
6 - istekliler mna)·yen zamaıılarında buluıııualulır. 

20•23•30•1 

i l A N 

Askeri Satm Alma Komisyonu Riyasetinden ; 
1 - Alay hayvanlarının ()ir senelik ihtiyacı olan sek

sen sekiz bin kilo arpası a<_:ık eksıltıne_ye konultl11 

2 Eksi ilme 4 Ağustos 9 3 5 saat 11 de Kışlada Sa -
tm alma komisyonuı ı dadıı· . 

3 - ~luvakkal lemirıal i~i yiiz otuz hir liratlır. Tah 
min (!dilen fiyaltla iiç buçuk kuruşlur . 

4 - · isteklilerde kanurıi ikaurnlgah vesikası buluna -
caktır . 

5 - Şarlnnmeler Alayclaılır. Daha fazla hilği edinawk 
isleyenl~r şartnauwlf~rthm öğr~ıwhilirler . 

6 - istekliler 2 maclcleki zamancla komisyona miira-
caatları irnn olunur. 20•23•30•1 

Şehrimize eyi bir kazancı ve demir 

işleri ustası geldi 
Uzun zamaıularıberi .\ılana'cla sa~lam ve mt>tın 

i~lerile kentlisini biitiin fa hrik a, Pntl iislriel miiessPs ı• · 
lere ve cifcilere laıııtmı~ olan Bahrİ\'e Kaıau Pvi11clt' n • • • 

yetişme kazancı Hacı usla hu ch·fa ŞPhrimize gt!lm iş 
ve Silifke caıldtısiude bii,·ük hamam \' akııırnda acclılu . . . 
yerde işe l>aşlamışl1r . 

KP-ndisi ve oğulları lwr s11ııf Buhar Kazauları iitii 
1 

Sabun, Hamam kazanl:trı, Fabrika bacalaı·ı, Dt~nı ir 

i~kele işleri, Demir çatı . nemir kapu ve parma klık , 
Oksijtrn kaynak işleri yapnıakda v~ gP,lenleri sağla u 
ve temiz işleri il~ memırnn elmekteclir . Bu gibi iş i 

olupda zorluğa · uğrayanlarar·ua hu raya miiracaalları 
2 . 5 

TARSUS 
IR.lMl:AK. LOK.ANT ASI 

Yemeklerinin nefaseti, mevkiinin güzelliği, ha
vasının temizliği ile tanınmış T arsuaun ea eyi lokan
talanndandır. Lokantaya ıon model bir Radyo getiri
lerek muzik ihtiyacı da temin edilmişdir . 

Tarsusa gelenler hurada cicP.kler arasnıda • • 
ve akar su keuarmda hem vem~kleriui ver 

w • 

ler ve henide asude bir va kıt gflçırmiş olurlar 

4 10 
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Remington Y zı aKineleri 

ES 
KO 

Sıcak Ttımnrnz gii11lpr·i 11 iıi giizc· I kokul ar a rasrn-
d:ı hir ilk halıar gilıi ~: ış:ı t uı :d, iç i rı Fraıı~a H' İs
\İ<)rPdP11 gtıtird iğiru «ES.\.NL \ H» ılaıı ~apılaıı 1\0 
LOi\YA , ... LOSYO~L \HU \ N :ı l :ı r a k ~ull a rıı : ıız . 

Genelik Kolonynları , 
Bütün Kolonyalardan üstündür . 

Mağazaınızda her nevi ESANS 
LOSYON KOLON Y." A 

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

Shri sineklerden ko unmak sağlık ödevidir. Bunhırı öldlirmek 1ç.n açıklan 

Kilosu 100 kuruşa alacağınız FİLİT 
İLE OLUR.. 

AOJ=>ES . Gümrük çiv?rı nda içe! Tecim . • evi 
:\. • ve gençlık kolonyas ı sahıhı 

A· HAlvIDİ 

~~~.~~~~~~~~.~~~~~.~~~~.~~~~~.~~~~ ~~ }t~~c:tz.Jlli:JUIDUitJ(llt)lfitJ~ürtJ~lllt1lilt.1% tiW~llTtJ~JlllütiTdllT:Jl:eltiitJ~l:m:n.ıT:J<:m:JW. 
~ ~ 
~ çifte han Kaphcası Açlldı . 
~ E " R . S ·k k "ğ B .. b k k l ~ ger omatızma, ıyatı , ara cı er, o re um arı, 
~ mesane taşları ağrılarile muztaripseniz vakit geçmeden ~ 
~ Çifte han kaplıcasına koşunuz . ~ 
~ Bir cok deri hastalıklarına, muanrıit ekzemanlara şifa verir. -

~Çi~TE HAN KAPLICASINA~ 
~ St•(Ji~,. ile-• gt•f,.n bir ~ok kiiliirii11ılt>r yiirti.rt•rt~k dfüııuii~h·rtlir. Her ııc 
~ kadar Ft·rıııPn ~alıili izalı dPğilse dt! sc·ıwl~ı (· • ~ gdH~ olıııaıaııs hazı kaclınlarırı 1 15 -20 gii ıı lii k harı ~·oıl :ı 11 soııı· ;, ha ııı i ı., k :ıl ılık hır·; görıi 1 ııı iişl tir -

~ Çifte Han Kaplıcasının 
[@ Radyo aktifidesi dünyada mevcut bütün kaplıcalardan 
~ daha yüksektir . 
~ 
[g] 
~ 

<Çi 

~ Olt-dt~ hi r ıııu ıha h il:\ Vt' t!d ilmiş, Oı ı•I ıla la ili rıdt• ~· twıt~k hişi ruwk ntP.rae-
[@ diluıi~tir. a E,h.ıhı i;lil':ıhaı nıiikl'ıııııı"ldir.Lıı~anıa~ı, Fıırnıııı, BııHali~· psi, Gazinosu ~ 
~ K:ı~alıı, Bc•rht~ ı i .\'af'dır . . . ft1 
~ FIA TLAR. ıv.ı::UTEDII. .. DIR. . ~ 

[@ Tiren ücretleri yarı yarıya te11zilatlıdır . tJ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
• 

mersin Gümrn~ Civarındadır ! ~ Piyanğosu 
1: Pek çok kişilerin yüzünü ~ .! lı hhıy•·, Yc~ rli ve .\, üldü .. t .. 

;·,·:.'::: .. ıııiisıa1ı1n.• ıı ı. .. -. i ~ On Dokuz:Ocu ;e~i;' ~;dü~cü Keşide ~ 
:l " r rw\'i Et'zavi 

• 
8 

: ffil 

1 
il Ağustos 93fı tarihindedir. nı 

m:ım~ımımmımımu-;1mımnmmum y t J 1111 Büyük i k r anı iye W 

=~ Her Nevı F otog· raf il urt aş · ~I afi,ooo Liradır . ~ 
1 mükafat 20,000 liradır . ~ Ülkeni korumak isti· l j 

MOHOR Ye BA~ll~lAR 
Basımevimizde y~pılm'aktadır. 
Kristal Soc, Bro,,z VP 'ağlı lıonı ı.~ , ! : ahır 

L:~~~=~J 
1 İRFAN MÜSA · ı ~ 
11 kolonyası ~ g 

Sılılıal w .l•'l':ı vı~ l. iııizi' ıl:ıiıı_rn ıuıılı:ıfoz:ı 1 
elmek içi rı istika U1(1t fwza llf'SI la rafı rıda n ~~ 

• iııı:ıl t•ılilı•ıı İl'f:ııı llıı s:ı Kolonyasıııı kul- -
lanrnız. ir'~ 

· ~IGE~EIEIE~~ll~Jlele 

Mersinimizde 
sihhi bir ihtiyacı karŞlliyan bir müessese 

SOGUK HAVA DEPOSU 
~-.-.-------·-~----·---

SAfiiBi - NiGDELi SELiM ŞB~MSi 
JJolis Alüdürlü{jü Ka1·ş1s1nda 
-~~--------

Yeni kuru lan müessesemizin bütün tesisatı 
mükemmel ve son sistemdir. 

Sıcaklarda gıd:l ınaddelerinin bozulmaınası için : 
Gıda maddeleri yapan ve Satanların ve Ailelerin 

dikkat nazarlarını çekeriz 

Yeni ~f erRİR Basıınevi ~tersin 

Sıcaktan bozulmasm~an korktuğunuz ~er şeyinizi depomuza getiriniz. 

~-------------~nn 1 U!!!J~~~~~~~~~~ ~ ~ ~~~~~=~~~~~ 


