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60 ingiliz Harp Gemisi Yunan Limanlarına geldi. 
Kamutay ay başında açllıyor 

Baş~akan ismet inönü önemli ~ir söylev verecek 
------

K tavın ·ruznamesinde üç idam kararı amu 'J • • 

ve 13 kanun preıesı var 

Ankara 25 (Özel aytarımız· ı 
dan) - Kamutayın açılması ya-

kınlaştığı için salonda .~apıl~n · 
hazırlıklar dn bitmek uzredı.r. 

\ "u gelmış Snylavlnrın pe < çog 
bulunuyor· Bu toplantıda . Baş-
bakan İsmet İnönünün ıç ~e 

dil anın sı-
dış siyasamızı ve ııy .. m ' 
yasal durumunu anlatan one • 1 
li bir sfiylev vereceği sanılmak 
tadıı. 

Ato.tilrk söylevini 2 inci toş-
. d ıacak olan ikiııci top· 

rın e açı k 
1 ken verece -

Jantı yııı barş nr .. . 
d. K muta'-' encuınenlerı ler ı r. a ,J 

seçimi de o zaman yapılacak

tır. 

Bu toplantıda tasdik edil-

mek üzre üç idam hükmü maz· 
batası da kamutaya gelmiştir. 

Bundan başka kamutay ruzna
mesinde 18 kanun pro;esi 
vardır. 

Tatil devresinde veya daha 
önce hazırlanmış ve henüz baş 
bakanlıkta bulunan kanun pro 
jeleri de bu günlerde kamula
ya verilecektir. Kamutayın i-
kinci içtima yılına başlamadan 
birkaç gün tatil kararı verme
si muhtemeldir. 

60 ingiliz harp gemisi dün 
Yunanistan limanlarına geldi 
j tolyan krovaz.örleride Korfoda belılen;yor 

A tinıı 26 (A.A)- İngi \tere-
. Akdeniz filosuna mensup 

nın . 
4 zırhlı, 2 uçak gemisı. 8 .. kro: 
vnzör ve 46 torpitoden murek_ 
kep bir filosu dün akşam Yu 

. N ·n Korfo ve 
nanıstanın avarı ' . tir 
Apuslol limanlarına gelmış · 

Bu filo 25 birinci teşrine ka
dar bu limanlarda kalacaktır. 

Diğer taraftan bir İtalyan kr..>· 
vazörünün de gelmesi bekle
nilmektedir. Bir italyan krovn 
zi>rUııUn de Korfoya gelmesi 
için izin istenmiştir. 

Dil Bayramı 
., ... • .. .a..-

Dün parlak şekilde 
kutlulandı. 

Dil bayramı dün şehrimizde 
değerile denk durumda kutlu
lındı. Şehir baştan başa bay· 1 

raklarla donatılmış parti ve 
Halkevi binaları göz çekici du
rumda süslenmişti 

Saat 16.30da Halkevi salonu 
tamamen dolmuş bulunuyordu. 
Gençlerin söylediği kurultay 
marşile törene başlandı" Bunu 
mkteakip edebiyat komitesi 
adına dil devriminin anlamı bir 
söylevle anlatıldı öz türkçe 
şiirler okundu ve sart 18de 
alınan radyo tertibatile Istan
buldan dil bayramı adına ve
rilen söylev dinlenildi. 

Recep Peker 
lstanbuldan Anka

raya geldi. 

Ankara 25 (Özel) - Üç aya 
yakın bir zemandnnberi A vru· 
pa gezisinde bulunan C. H. P. 
genel sekreteri Recep Peker 
İstanbuldan Ankaraya dönmüş 
ve durakta saylnvlar ve parti· 
liler tarafından karşılanmıştır. 
Recep Pekerle bernber istan
bulda bulunan parti bilrosu da 
Anknrsya gelmiştir. 

Yemen imamı yahya ölmedi 

İmam ~asta olduğu için işleri oğlu görüyor 
Yemen hapishaneleri tamamen boşaltıldı. 
Veliaht önemli islahat kararları <ılıyor 

Yemen hilkümdarı imam 

Yahya bini llamideltin öldüğü 
ve yerine oğlu Veliaht Seyfül· 
islamın imamlığa geçtiği yazıl
mıştı· 

Son gelon «Elfeba» gazetesi 
İstanbul radyosu tarafından 
neşredilen ölüm haberinin baş 
ka resmi ve ne de hususi bir 
kaynaktan teyit edildiğini ya
zarak, bu ş1yianın imam Yah· 
yanın hastalığı üzerine devlet 
işlerini oğlu Emir Ahmed Sey
fUlisıama tevdi etmiş olmasın· 
dan galat bulunduğunu iddia et-, 
mektedir. 

Barutta çıkan «Elbelağ» ga · , 
1..etesi, San'a hususi muhabirin
den aldığı bir mektuba istina· 
den bu mesele hakkında şu laf 
silah vermektedir: 

" imam Yahya, ihtiyarlığı 

dolayısiyle son günlerde biraz 
rahatsızlanmış ve doktorlarının 
tavsiyesi üzerine bir müddet 
istirahat etmek için devlet iş-

l~rini oğlu Seyfülislüma tevdi 
etmiştir. 

Veliahtın imametini ele al· 
dığı haberi üzerine bine yakın 
kabile şeyhi San'aya gelerek 
Veliahte tebrik ve biatlerini 
o.rzetmişlerdir. Veliaht Seyfül· 
islam esasen bütün Yemen a
halisince sevilen ve ondan çok 
şeyler beklenilen bir zat oldu-

ğundan, devlet işlerini eline 

alması memleketin her tarafın 

da büyük sevinç ve ümitlerle 

karşılanmıştır. 

Sonu ikincide 

Filistin endişe içinde 
İngiliz ~arp gemileri Hayfa limanıeda ~emirle~i 

Tecim hareketi durdu bankalar krediyi kesti 

yunanistanda 
Rejim münakaşası 

başladı 

ingiliz kabinesi de toplandı 

İngiltere ancak Cenevre~e ~onuşuruz ~iyor 

Hayfa 24 - Ansızın bura· 
ya gelen 18 İngiliz harb gemi
si limanda demirlemiştir. 

Hiç beklenmedik bir za
manda gelen bu gemil~r halkı 
~elftş ve heyecana dilşilrmüş 

ı Italyanların Hayfnya taarruz 

Şehirde birçok dedikodular 
baş göstermiş ve hnrbin bugün 
yarın ilan edileceği haberi ya
)' ılınca heyecan son dereceyi 
bulmuştur. Gemiler bir mUd· 
det limanda kaldıktan sonra 
saf harp nizamında limanm di
şarısına çıkarak u1..akta demir
lemi şlerdi r. Birçok kimseler 
bımkalardaki paralarını çek
mişler ve evlerine iki senelik 
zahire depo etmışlerdir. Lüb· 
nan yaylalarında yazı geçirmek 
için giden 3000 Filistinli harp 
haberlerinin korkusile alelace
le memleketlerine dönmüşler
dir. 

Atinadan İstanbul gazeteJe· 

rino yazılıyor : 
ld · eski Cu

Başbakan Jl Ça arıs, 
. · · geneloya 

muriyet partılerının .. 
. · ·ıeri siirduk 

iştirak etmek ıçın 1 • 
. . t tk .k ve belkı de 

Jerı taleplerı e 1 • 

kabul edıleceklerini söylemış· 
tir. 

H. Çııldaris Cumnriyf\t~~ler-
le beraber çalışmak için huktlk: 

· · d ayrılan es 1 
met partısı n en . 

b 1• B Trıko 
sosyal yardım a \.anı · 
ile sekiz saylav ve arkadaşının 
hilkOmete cevap vererek l~ü.klı· 

. .. . . d kendısıne 
matın reıını ışın ° 
çizdiği yoldnn ayrıJnııyacağını 
bildirmiştir. 

1 
L" k" . işleri bakanı B. Ra 
ı:.S 1 lÇ rı-

) is hUkOmet partisinden ay 
. teşkil ede-la rak ayrı bır grup 

ceğini yalanlamıştır. . 
Venizelosun Cumuriyetçıle

. t. k etmemele-ri n geneloya ış ıra . 
.. daır 

ri lehinde hulundugunn 
olan haberler teeyynt etme· 

miştir. 

İtalyanın kesin isteği nedir. Habeşistan 
hava yolile bir arsıulusal heyet istiyor 

edecekleri 1..annını doğurmuş

tur. 

Doğu işleri 
Cenevre 26 (A.A) - Beşler 

komitesinin uluslar sosyetesi 
konseyine verdiği raporda bir 
hüküm veya netice kaydedil
memektedir. Rapora bağlı üç 
mektuptan birinde İtalya del
gesin in lrnmite başkanlığına 
söylediği düşünceleri şöylece 

hulasa edilmektedir: 
Habeşistan sosyeteye girer 

ken üzerine aldığı neticeleri 
ye üye olarak kabul edilmesi 
için taahhütlerini yeri~e getir_
memiştir. Anlaşamazlıgın hallı 
Habeşistan etrafında b~lu~.an 
bölgelerin Habeş tahakkümun-
den kurtarılmasına bağlıdır. 
Arsrnlusal kontrol bir hal sure 
ti olamrız sosyete paktı da bu
nu halletmeye imkiin veremez. 

Siyasal çevenler bu durum 
karşısında konseyin nasıl bir 
vaziyet alacağını inc~leme~te 
hnzılan konseyin zecrı tedbır· 
le• alınmak kararını inceliye
ceğini bazıları da muhasama-

1

1 tın başlıyacağım siiylemekte- · 

dirler. '. Birincigenel enıpektör 

1 

Londra 26 (A.A) - Diln top 1 b. d . 
lanan İngiliz kabinesinde in- ır rapor ver ı 

gilterenin Cenevredekisiyasasma Ankaradan bildirildiğine 
1 
ait yeni bir karar verilmemiştir. 1 

göre Doğu Enspektörü Abidin 
Ankara 26 (A.A) Cenevre- Ozmen Tilze bakanlığına bir 

den bildirildiğine göre Ingiliz- rapor göndererek bu mıntaka· 
ler icabeden tedbirlerin çok a- nın Tüze vaziyeti ve gereken 
cele etmeksizin ve fakat pek- islahııtı hakkında y~ptığı ince· 
de gecikmeksizin uluslar sos- lemeleri anlatmaktadır. 
yetesince alınmasına azmetmiş . 
ler ve yeni konuşmaların Ce- Raporda; Hapishanelerimi-
nevreden başka yerde olma- zin buralarda pek iptidai ol· 

dukları ve içinde oturulmıya-
sını kabul etmemişlerdir. cak bir halde bulundukları ve 

Cenevre 26 (A.A) - Habeş behemehal ıslilhı H'ızımgeldiği 
hükOmeti llabeşistanın tecavüz bildirilmektedir Ahidin öz. 
tedbirleri alıp almadığını gör- men raporunda burada asri ha-
mek ve muhasamaya hangi ta· pishaneler yaparaK binlerce 
raftan başlanacağını tesbit et- lira masraf değil fnkat hiç ot- J 

mek üzre Hnbeşistana derhal mazsa içinde oturulabilir bir 
~ıava yolile icabederse masrafı şekilde ıslahını temenni etmek 

tedir. Bundan başka buralarda 
Habeşistan tarafından ödenmek• istinaf mahkemelerinin tekrnr 
ü~re A_rsıul~s~l bir komisyon \ kurulması kazalarda salahiyet
g~nderı~mesı?ı ~luslar sosyete- I li hakimler bulı~ndurulması 
sınden ıstemıştır.. • l tavsiye edilmektedır. . 

ingilizlerir~, Hayfadaki pet
rol deposuna ltalyanların sal
dırmasından korktukları ve 
bunun için Hayfa limanını 

kuvvetli bir muhafaza kordonu 
altına aldıkları anlaşılıyor. 

Diğer taraftan hemen her 
gllıı İngiliz tnşırna gemileri 
harp gerçesi ile zahire boşalt

makta ve şehre civar ımntaka

la rdn tahkimat yarı t ınaktadır. 

Hundan başka harp gerçesı ile 
zahireleri muhafaza için yeraltı 

mahzenleri de inşn edilmiştir. 
Tayyare filoları hergiln Hayfa 
üzerinde harp manevraları ynp 
mnkladır. Bu yiizden Hn) fa da 
ticari hareket temamen dur· 
muş ve ban kalıır da bu duruın 
karşısında krediyi kesmişlerdir 
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Peşte spor ünüversitesinde 
dört gii11 ,_A __ nk_ara ___ Duy_um_lar_ı :_. 

1Temen imame Yahya ölmedi 
------ ·- --

-- Birinciden Artan -

Emir SP-vfuli!'llam işi 

eline alır Hlmaz ilk defa 
kale ve hapishanelerin 
kapısını açmış ve bura
larda gerek sıyasi ve ge
rek adi cürümlerden do 
'ayı mahpus bulunan ne 
kadar nıahkuıu varsa 
ciinılesini bilakaydüşart 

affederek serbest bırakmış 
tır. Bunun ilk icraat Ye
nıeulileri bir kal daha 

yeni başt:rn ~özden geçir· 
mek ve buını :..srın icabı
ıw uygun hir şekilıle is-
1:\h etmek .fikrirıd~dir. 

Spor, artık her kesin ulu orta üzerinde konuşamıyacağı 

ıumullu bir ilim olmuştur. "M~.!1e~~~-~--~-~-~.!~ ... !?..i_~•! .. 

i\ merikadan sonra ci
hanm en teknik ve eski 
teşkilatına sahip olan Ma 
car.istam yakırıdan gör
mek, hakiki bir sporcU)'\I 
hayranlıkla ş~şırlan var
lıklarla doludur. l913tle 

l dlinyada ilk defa spor 
lilkanuuu neşr etlen Ma

carlar, umumi harbin 
1

~dehşetJi w krizleriıw rnğ

men vine ilk defa elli iic . . 
numarala bir mecburi s-
por kanunu çıkartan s
portmen bir uhıslur. 21 
yaşana kadar her genci 
okumaya ve spor yapma
ya uu~cbnr tutan ~lacar 
ulusu sporu « kafa \ıe 

heden kültürti » olarak 
benimseyen ve sporda 
gaye, ulusunun VP. ordu
sunun .sıhhatli ve neşeli 

ve zeki oluşunu gösteren 
yPgane sporcu kütledir. 
Türklerf' en yakın bir 
dosl sevgisile bağh olan 
Macar sporcuları (Q.l.t} 
rumuzile anılan ve neza
ret pa)esini taşıyar. bir 
makam tarafından dif'ije 
idıler. ŞP.hirler, kulüpler 
tarafından tatmin edilir. 
Fakal köyler ve kasaba
lar hiik1imelin cok dik-

• 
katli nezaretinde çalaştı-
rılar. Fa brik ala rda spor 
umumidir. Blitiin ~lacar 

sı>oru Peşl~dek i « Spor 
iini \r~rsilesi » mezurıJu rı 

ta1·afından idare edilir. 

l O- fizyoloji l l _ teşrih 
12- anlrt>pOlt~ji U>- 8th
hi ye 14 - ııaza ri hareket 
Jer· 15 - rne vsi m . poru 

1 '1- ~· iiriiyiiŞIPr 17 . açık 

hava oyurıları ı 8- yürii. 
yi'ışler 19 - _viizmek, ıs

kırim, boks, giiruş, atle
tizim, lahanca, tiifrnk, 
«nazari ve ameli» 20 iz
c~ilik 2 l- kiiciiklHr•~ as-.. 
ked der ler 2~- ,,ıilli "ar 
kılar 23- lıariıa ile gece 
yiiriişleri. 

Dikkate değcw uotlar-
1 Peştede k iiçü k spor 
k uliiplerinin atletizm sa 
hasında kadın üyesi 40 
~rkek ~00 büyiiklerde 
200.200dir. 2 - iyi bir 
allel olmayan iiiLboln oy 
nayaıuaz. 3- kuliiplerde, 
dedikodu, lıased, gıhlf', 

yalaııcılık yapanlar akor 
dra v.- da\'a"a ug-Yrar. .. ~ 

4 - herkes, cok mesud • 
yaşamak için spor yapar 
Alkıs ve~ fivaka icin rtit. . .. . 
bol df>ğil. 5- llüktiıuet-

J~l'i sporda gayeyi, kafa 
ve viicul kuvvetlerinde 
muvazenede bulur. Bir lr.k 
elimle ile,ornda spor«tam 
ve mesud bir insan lt~•·

bi Jr.SiJİr. » 

Atletizim heyeti reisi 

~luhta1~ Bedii 

Demir endüstrimiz 

Yeni 

Ucaklara ad kondu , 

Ank:tra 26 A.A- İsları 
l>Ulda yeşil kfiyde bugün 
A hdurrahm~n Naci Demir 
ağın Tlirk hava ordusuna 
armağan elliği üç uçağın 
ad korınrn Wreni yapıl-

mıştır. 

Anadolu çimento sosj· mesrur f>truişli•·. VeliahL 
yelesinin hisseleri 

1 
bununla kaln11yarak tler· 

1 hal askeri, mali, <tdli ve 
Ankara - Anadolu Çİ- ı bayındırlık işlerini tetkik 

Yeni imam islahala 
başlamatlan önce mem
leket dahilinde hü)·lik bir 
seyalıata karar vermiştir 
Bu seyahatinde rf>fak3line 
bir cok devlel ada mlarile • 
kabile reislerini alacak 
ve evvel emirde ordunun 
modern :bir şekilde tan
ıiıui ve hudutların tahki
mi hak ı mm dan işe haş

hyaca k tır. Bu seyahatte 
önce merkez hiikfunellt~ 

nurnto sosyetesinin hariç elnwgıe haşlamıştır. Emir 
k. ı · ı · ki · iyi gPçinmiyen bazı mm-le · ı ıı~se erı, erıng an devletin lıiiliirı teşkilfıtnu 

takalarda ziyaret edilerek 
laşrua nıız olmıya n mem-

lA Bı· r sır oradaki rüesa ile görüşü leketlere, c~nup vi ayet-
lerimizden tedarik ede- lecPk ve aratld ki her tlir-

-· . JS OOO ı· l k · lfı sui lP-fehhiimler kal-cegı havvanları ıhrac su- • ta yan as erı 
'• · :. · k • 1 J ·ı · · dırılarak Yemen kıtasınm retıyJe odemesı Ba · arı ar nereye gönaerı mış 

knrı;lunea tasdik olundu. t\ lam bir birliğinin tesisin~ 

Liman şirketleri 
tarifeleri 

Ankara - Liman şir

ketleri larifeleı·i ekonomi 
bakanlığırıca lasdik olurı
du. Yanu tebliğ etlil•~-

ce k lir. 
lznıir körfez şirketi 

.bilPlleriıulen kırkar para 
lstanbuhlaki u·ansil gemi 
lt•re vt-rilecek suların lo 
nundan onar kuruş ten
zilat yapılması, kabul e-
dilen dtığişildikler.dendir. 

Suclu postacılar 
' 

Hooıa 25 <cRoyter ajan çalışılacaktır. 
~•bildiriyor)> 

Bir ordunun iki fır. yttll3llİStanda 
kasırıı tPskil eden 35 bin • 
n(lferin şimdi nered~ bu · 
lu rnlu kla rını bilinmemek 
tedir. Bn asker Cenevre 
tlt~ 18 vapura yiiklrumiş 
ti. Bu vapurların t..irinci 
si ey lul ii n <lok uzunda ve 
sonuncusu on sekiziude 
l•arPkt>l etmiştir. 

Rejim .münakaşası 

- Birinciden artan -

Girid ilbayı, Giridde bulu
nan kral taraftarlarının silAh
landırılmasını hUkOmete teklif 
ettiğine dail~ gazetelerde çıkan 
haberleri yalanlamış ve demiş
tir ki : 

HUkQmete böyle bir teklif
te bulunmadığım gibi, bulun· 
mağa da niyetim yoktur. Esn· 
sen on gündenberi Atinada bu· 
lunuyorum . 

JSJ HUVA 

Üzt>l ana okulu 

Malzemenin alınması a. ıl çuhşıyorlar -
Akılları durduran bir sür için komisyon kuruldu 

Ankara _ Posta mü 
diirlerinın mu hakemde -
rine devam olundu. ~lah
~emei lt-ıruyiıin nakzıua 
uvdu. Dava, suçluların 
m~iidafaatarı ıçin geri bı-

Bu vapurlaruı doğu 

Afrikasaua gilli~leri söy
leniyordu. Şimdiye kadar 
hiç değilse buıılardan on 
birinin Sii H'YŞ kanalını 
geçmesi gert>ktir. Fakat 
hu sahalı Port aillen ge
len bir telgraf bu gerui
le~tlen hiç hirinin oraya 
varmadığını hildirımekte 

dir. Yetkeli cevreuler bu 

d i rt .. körl ii ğii uth~n : 

Yavruların her tiir
lii ihtiyaç ve istira
hati d lişiinülerek bu 
yıl yuvamıza tHl mo
der~n öğretme vasıla 

ları alııııuışlır. 

at ve inliza mla .•. rek
tör t doktor çekovati çok 
değerli bir profosördiir. 
Bu mektebin nasıl çahş

dığmı anlatmak biiyiik 
bir kitap hazırlamağa 
bağhdır. Ben yalnız clers 
programım yazacağım. 

Sizd~ ~lacarların ve di~er 
t.. 

nıfldeni milletlerin sporda 
nasıl ve neden ilerlt-ıdik

lerini bundan anla~· 11uz. 

J -Cocuk ve ha vatı 2-- . 
)'Üksek hayal bilgisi 3-
fel t>fo 4 - pedagoji 5 -
terUiyefor tarımı 6- spor 
organizasyonu 7 - ders 
öğretmek 8- hasla çocuk 

lar jimnastiği 9 ana t>rııi 

;ı c c 

Ankara - Krop fabr.ikasm 
dan kredi ile alınacak 10 mil
yon liralık malzeme ile kurula
cak demir endilstrisi için Sil
morbank ve Ekonomi bakanlı

ğı mütehassıslarının hazırla· 

dıkları müşterek proje, maden 
mütehassıslarının da. işti rakile 
teşkil edilen ikinci oir komis
yon tarafından tetkik olunu· 
yor. 

Projenin en kısa zamanda 
tatbikına geçilecektir. Bunun 
için Almanyadan mütehassıs 

getirtilecektir. 

rakıldı. 

Kükürt fabrikası 
direktörü 

Arıkara - Keciborlu .. 
kiiküı·t fabrikası direktö-
riiuiin d i ğt~r bir vazifeye 

· ta\'İn edileceği, fabl'ika 
m;nıurları 3rasıntla de
ğişik liklP.r yapılacağı söy
leniyor. 

20 İLK TEŞRiN-PAZAR 
GENEL NÜFUSSAYIMI 

.. . ···--·-··---------·· .. -·-····· -·-- ·-··--
Sayımın bütün yurtda bir günde başarılması soysal 

birlik ve çalışmanın en güzel bir belgesi olacaktır. 

Bu büyük günde devletin buyruklanna hepimiz [I 
uymalıyız. 

,, •r .: t: ! '•' "- : •tlii• · • "r 'fı , 

. 
askerlerin kuıe\' Afrikava . .. 
gi>ıuleri ld iğini i ııkar edi-
yorlar. 

Homa .Cerıc vreden ha -
re kel eden 35 bin aske
rin nerf'ye görulerihlikle 
ri hakkında Hoyler ajansı 
aytarile gör.iiştın yt-ılkPli 

l\ir şahsiyet dmuiştirki : 
« - halyan kuvvt•tleri

nin hareketleri ~izlidir. 
<...: 

Falal bunlarrn hic bir • 
A vı·upa. devletine karşı 

sevk'3dilruediklerini söv-.. 
livelıilirim. » .. 

Genel olarak sanıldığı 
ııa görtı, lıu kuvvetler 
Bin•razi ve Trablu ·a oöıa 

~ :-. 
derilmiş bulunmaktadır. 

Ka~· ıtlara 27 Eylt'ıl 
Cuma giiniinden iti
baren haşlanacağm -
dan co<~uklaı·ırıı vaz-. . 
dırıua k i~tey~nler so-
ğuksu caılt.lesi inhisar 
la r idaresi ci vcı rı nıla ki 
yuvamıza 

eli~ lii li rle"r. 
miiracaat 

.\yrıca evleri uzak 
olan vavru la r iciml~ . . 
yuvamızda hir yemek 
otlası hazırlaıını1ştır. 



Avrupa~a Pamuk - ---
Das Doyçe Vollen 

geverbede okunmuştur 
....... ~·-

Avrupa iklimi miisaid 
olan vel'lertle pa ruuk ta -
rımı )· apılnrn k tadır. lımir 
pamuk mah~uHinün bu 
~ıl geç~n yılın 40 bin b.al
yasına mukabil 60 ~.ın . 
halva olduğuna göre Tur
kiy~de pamuk mahsuliinli 
arurınak hugusunda sar 
fedHerı ga yretleı· aulaşılır. 
Pamuk taruuı o dertıce 
ilerlemiştirki elyevm key 
fiyetçe pek iyi de.~•ecek 
standart tipleri vucuda 

1 • t. .\laka uyandı-ge mış ır. . . 
ran cihet şudurk.ı pannı-
ğu n bir kıs mı ve hemen 
\'arısı ecnebiye çıkar:l -
;uakta ve Almanya bunµn 
rnüşk illeri arasınıha bu. 

lu11maktadır · 
Türk pamuğunun f~

yatı arsıulusal p~rnuk pı
vasasile bir mutabakatı 
; ·oktur. Geçen yıl malı . 
sulünün iter kiloğramı 
38 ku rnşto n 60 kuruşa 
kadar satıldığı halde şim· 
eli lzuair pamuğu 50 kuru
sa alınacaklır. Adana pa · 
~rnğu geçen ~· ıl çok iyi 

idi hu ,· ılki mahsul de 
· ık · d ı1d·ıdır gpçen yı · ı uruı ~ .. : 

145 bin balya alwctcagı 
he ah ulunu~·or ki olduk
ca önemli bir ruikdardır . 
Adana pamuklarının miı· 
1. l ·ı· kıs"' rnıtla ihrac al m >I • 

olu nur • 
Şurası ilgilidır ki Tiirk 

k (i,· alları Alruan pamu . . . 
amuk miiştehliklermın 

p b.d. Alman hareketine ta 1 ır. 

pamuk saıHlJİİ Tiirk pa
ıuuklarile pek giiıel rıe
tict-ler almışlardır · 

.~lmanya ile Tiirki)·e 
arasuıı!a ki Lt·cimrl mürıa -
. ebeth~r icabile pauıuk 
celhi ) iikseltlilehilir. Fa
kat Alıuanyaya daima .az 

- r · Zıra 'riirk pa unıgu ge ır . 
Almanya) a ' gönderılen 
Türk paıuu kla rı Al ıuan 
sanayıinin kullandığı pa .. 

d · z bır mukların aıma 3 

k ısıuıdır . 
A vruı)ada pamuk tarı . 

·ı p~nul olau hir mem · 
mı e Hl ~o ,. . 
lt!kel d·· f..:pauyadır 't!fll 
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~caz Hattı için 
Hayf ada bir l&ongre 

akdedilecek ..... , ... 
Hayfa - ıo ı Birinci 

tt-şriıu.le burada toplana
cak olan HiCi:iZ hattı kong 
resi hakkanda Hicaz hfr· 
k tim eti şu tebliği ntışret-

miştir : 

K~G. 

~a mu k ,k .. prP.s 
f arıe 
Kapu ıuah 

Kozacı parla~ı 
iane çiğidi 
\' erli • 
Koza 

K . 
45 
42 
40 
37 

l 125 

2 
7 50 

" Hicaz h iikti m~ti ile 
Fransa ve lngihere hü · 
ktimeıleri arasuıda Hicaz 

Susam J 1 50 
Fasulya 8-9 

hattı içiu cereyan eden N 
1 • .. . o ıut 5 50 

resmı muzakereler nelıce- \1 . l 

ercuu~" 8·9 
SİndP, birirıd leŞrİnin O- IJurcak 

4 625 
nuucu giinii Havfa şeh- K • . 
. . .. . uş yemı 7 50 
rınde hır kongre akdedıl- Kum darı 

4 
mesi ttıkarrur ~lmişt~.r. Çellik 

6 75 
Bu kongrenın muza- A 1. • t ı. . . 

42 
__ .. 

4 . . cı çer.ti'( ~~ ıçı , 
keratı, hallan ıslahı ıle Sabun A v 1 k 24 
H. ..d ...... 

1 
yaı 

ıcaz erazasın e yurulu - Kalıve 
98 

mesi meselesin~ ltasrolu-/ Nişadır 16 
nacaktır . Çay 270-2'75 

Hükunı~limiz bu hallın s:eame , .... , 1 ~ L 
. f • Sandıkta tJ • 

bar shim vakfı olması ilı- ,., ı k 
1 . .. ~oşeerçuvaı27L.55K 

barıle nrnlkiyeti hakkmda K l· 
212 ki noklai nazarını muha- Balay 

. a sar 75 faza etmek kaydıle, kong-
reye iştiraki kabul edil
miştir. ,, 

Nö~etçi (czane 
Bu Akıam 

Sağlık Eczanesidir • _________________ ...._._ 

alınan habm·~ göre 1935 

)' ılında 37 bin htıktanda 

tarım yapılmıştır. Ramuk 

Arpa Auatlol a 50 
,, yerli 3 30 

Pirinç 14 
Çavdar a 25 
Buğd:ty Anadol 5-5,50 
Buğday Yerli 4 25 
Limon tozu 7 5 
Yemeklik .zeytin Y. 34-

Sabun Birinci 26 

üretnıenlerinin lıir lop- • ikinci 
lanlısıncla IJiiktiuaetçe pa- M.ısır darı 
muğun kiloğramına o,t5 Cın darı 
peçele verilmesi lemin Kara büb~r 
olunduğu takdirde pamuk f ~ıce Kepek 

24 
3 
2 

50 
50 

95-90 
J 75 

tarımm111 mühim surette Kaim » 1 75 

artırılacağına karar ve.,il
miştir . 

Şimdi mesele ispanya 
hiU'. tiruelinin bunu lemin 
edip edemeyecP-ğindedtr. 
ispanya ~imdi mali bir 
buhranda bulunuyor . 

Ve lspar!ya hükıim~ti 
si) asa giiçliiklerile -asaYaş

tığı için bunu lf~min ede· 
n;iyor. Lakin ispanyada 
12 hin köylii pamuk ta · 
raıuı yapıyor . 

Giiniin birinde A meri -
kalılarıu kendilerine mün
hasır sandıkları pa ıu k 
vetlştirilme inin ansızın .. 
A vrupada da tin alması 

ve bunun fen yoluyla pek 
ziyade terakki etmesi müm 
k ii rnlii r . 

incir 
Vulaf Çukuro 

,, Anadol 

lOdanıı 
va. 3 25 

3 25 
Yapağı beyaz 

,. Siyah 
Tiftik 
Sade yağ Urfa 
Zeylin danesi 
Fllltreden geçme 
ı:eytın yatı 

42·47 
42-47 
'62 50 

-70 
20-2~ 

40 

Borsa T elğraf lan 
"'""' ....... .....,, 

Paralar 

25-9-935 

Tiirk ahunu 937 

isteri in 6 20 

Oolar 79--52-75 

Frank 12-06 

Lirel 9 -- 7 ~ - 50 

SAYFA: 3 

i L A N 
Aıatıda adları yazılı Bankalar 1 bi

rinci teırin 1935 Salı gününden itibaren 
aabôhları saat dokuzdan on ikiye ve on 
dörtten on altıya . kadar kasalarını açık 
bulundıracaklardır . 
Türkiye Ziraat Bankası Türkiye lş Bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası 

Merıin Şubesi Mersin Şubesi Mersin Şubesi 

Selinik Bankası Osmanb Bankası 
Merıin Şubesi Mersin Şubesi 

B i l i T 
Mersin Şarbaylıgından : 
Bir yıllık orantlan dP.~eri t 000 lira olcın şar sii. 

ı~üriintibii yeniden açık arlirmaya konulmuşıur. 

isteklilerin yüzde 7 ,5 süresiz tutak ile 7· 10·9 3 5 
Pazartesi glinli saat 1 f de Belediyede toplanacak ko-
misyona baş vurmaları şartnameyi parasız olaJak Be
lediye muhasebe dairesinden alabilecekleri bilit olu-
nur . 1 7 - -- 2 2 - 2 7 - -2 

lçel Tapu Direktörlüğünden : 
~lersinin Tırtar köyiiııde ve tarafları şa rkan hacı 

Ali garben hayta hacı, şinıalen c~Lel , cenuheıt şahın 
~lustafa ile çevrili ile ( ı) hektar (3785) melrP. geniş li -
ğinde bir kıla tarla teşrin evel ·322 tarilı ve g numa
ralı sicilde Mehmed oğlu bekar lliise,·in namında ta· 

"' . 
puda mukayyet olup haricen satm almak surelile ve 
mururu zamanla tasarrufunda bulunduğundan kaydı
nın ~endi namına yiiriitülmesi Tırlar köyünden Dur
muş oğlu Ali vereseleı·i Durmuş, Hasan, gfilsiim ce 
mile Fatma, Huriye tarafından islenilmckle olduğun
dan bu iddianın mahallen tahkiki icin ilan tarihirıtlen 

• 4 

on gün sonra mahalline memur göndP.rHeceğinden bu 
yerde altlkası olduğunu iddia edenler varsa ilan müd
deti içinde evrakı miisbitelerile Tapu idaresi ne ve ya 
esnayı talıkikaua memuru nrnlısusuna ıiıüracaat ey
lemeleri ilA.n olunur. 

Satlık Ev 
Hastane caddesinde köşe başında Bay doktor 

Mahmud hanesine bilişik altı bodrum üzerinde yağh 
boya ve tabanları muşambalı dört oda lJir nıulbah ve 
hamamlığı ve bahçP-si mevcud hane acele satlıkdır • 
görm~k istP.yP.nler her gii n öğleye kadar görebilirle r, 
almak isteyenler Osmanlı Bankası Dir~klörii Uay 
Uarfuşa müracaat elmelidider . 4-10 

İJIMADI MİLLİ 
Türk Siğorta Anonim ~irketi 

Şirketin Bankası : Sün1er Bankdır le 
Y:Of!tin ve Nakliyat sitortalarınızı [+I 
itimadı milli şir~etine yap~ırını:z; . ı . 

Mersın ve llavalı Aeeııtel'ği le 
Ômer Vasfi ~ 

Giimriik caddtısi o. 15 • 
• 53-50 

·IGIJCll!lleMEl-tl 
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Satlık Kasa , 1==.=========' 
fngiliz mamulalııuhua 

cyj bir marka, ~üzel bfr 

kasa saf. lıkdır. ·\lnıak ist(~ .. 

Tarsus 
• 
ıcra memurluğundan 

~·enlerin Linwn işcilef'i or · 

lakhgı Kooperatifi icJarf~ 

nrnmuru Ha~· Emine mu-
rac:ıatları • 3 · :i 

•t=======~· 
S.AGLIK 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civarm~adır 
ll~r ne \'İ Ecza vi 

~ 

tıbl>r)'P, Yerli ve Av-
rupa uıiist:ılızr.ralı hu
luuur .. 

•i==============· 
Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti· 

yorsan Hava kurumu 
na üye ol. 

··~•·:·•········ • • • <• 
: Yeni Mersin Basımevi : . .. .. 
• mücellit hanesi •ı 
• v k. . 1 • : r~s mıış, parça an- •!• 
• mış, fersude kitapla- : 

•. rmızı işe \'aramaz de-• 
.J .... 

•:• Y'. almayınız. birgürı • 
• • JA 1 K. • •> sıze iıZllH o ur. ılap-•:• 
: larmızı, deflerleriu!zi, ~ 
• .. ıı· 1 . •• • muce il ıaıwmıze gon-•!• 
• 1 • • • 
• < erınız. • 
: H~r rıevi kitap ve : 

: defterler şık, zarif rne• 
• • • Un vt kullaraışh ola- • 

• k . 1 • • 
• ra cıt enır. . -• . • • •••••••••••••• 
YENİ M(RSIN 

Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiye Hariç 
Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 
Altı aylık 600 tooo 
Üç aylık 300 Soo 
Bir a}·lık loo yoktur 

GUnü geçmiş sayılar 20 K. 

Yurtclaş 

Onpara harcarken 
ile kimin cebine git-

titini d{İf ün: 

1 

BiR DAMACANA 
·- ---· --~-.;::::::::::.--====.. 

KAYADELEN SUYU 
:1.~~5 KUR. UŞTUR.. 

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

Mersin' de satılan suların en iyisi Kay ad elen Suyu 

olduğu Sıhhat Bakanlığmın raporile sabittir. Bu ci
h di sağlığını düşünen halkımı:ı:m nazarı dikkatina 
arzederiz . 

Uraylıt!ın vermiş olduğu narh mııcibi bir Damacana 

KAVADELEN SUYU 125 kuruştur. lstPnil~n adrese derhal 11 
gönderilir • 

Adrc:s : Zafer caddesinde S:ıkaı yn lokantası karşısında 

5 • 1 O Kaya delen Suyu Satış Deposu -----------==• 
CLiMASX 

KLiMARKS 
klın1aks Su Değirmeı1leri 

Bütün Dünyaca T amnmış Uir İngiliz Mar~adır 
\ 

lle nı 1 t~k Pt im iıtle hi 1 

hassa balıct-derin sulanma-
• 

sı icin cok Hızumlu ol,lu 
• • 

ğ u rı ı I an la v siy c )' e 1 ar i k t ı r. 

Arzu edt-ınltır doğru-

dan doğruva Fahrikadaıı 
' . 

cr.lbi icin tavassut tldilnaPk-
• 

dtıdir. 

Adres; Mersin.Hükumet caddesi 

Osman Enver 
20-30 

Pek çok kişilerin yüzünü 
güldürmüştür . 

On Dokuzuncu ·Tertip Altıncı Keşide 

Yeni Mersin Basıevi - Mersin 

,. . 
t.ılllSI 

935/ ı 135 

No. Tarihi 
lo Eyhil bağ ve 

icinde ufak 

ll~kta r 
ll.112 
55158 

933 • 
bir cardak ve . 
lwğın içiııde bir 
.su kuyusu ve 
ağaçları hisseli 

Kivuu•ti ., 

hağın beher· 
lıek ttı ,., 

435 1 2 k u f' ll ş 

ve canlak . 
40 lira 

~INIRI 

.\1e,· kiı 

Namrun 

Giin doğusu yol vt~ giin barısı ve poy
r·azı Saylı .\lehıuı!d verr.st-'~İ h:ığı kihlı·si yol 

Alacaklı: Köşkeı· Talip 
Hdrçlu: f)plikli O. Duran ve Sahil lıoca oğlu Malımud 

Yukarıda hududu ve evsafı yazılı bal! ve çardak açık artırmaya 
ko11muş olup şartname 30-9-935 tarilıi11dtfl itibaren dairemizde lıerkts 
görebi/eceJ!i gibi 30-10-935 tarihine müsadif Çarş?mba günü saat 11 de 
açık artırma ile satılacaktır. Artırma bedeli multammrn kıymetini11 ;·üzdt 

7 5 ini bulma<tıj!ı taktirde son artıra11111 taal!lııidü baki kalmak şartile 
14-ıJ-035 mii,.çadif Perşembe günü saat 11 de dairemizde yapılacak oları 
artırmada gayri menkrıl e11 çok artırana ihale ediltct/!indm taliplerin mu· 
lıammeız kıymeti11irz yüzde 7,5 nisbetinde pey akç.ısı veya milli bir ba11· 
kanın teminat mektubunu hamil bulu11maları lazımdır. 

2004 numaralı icra iflas kınıununun 126 mn maddesi dördüncü /ık· 
rasma tevfikarı bu. gayri menkul üzerinde ipotekli alacaklılarla diJ!er bir 
alakadaraıwun ve irtıf a ltakkı ve hususile faiz ve mns ırife dair olan 
iddialarını ilafl tarilzinde11 itibaren yirmi gün iritıde evrakı mıisbitelerile 

bildirmeleri aksi taktirde tapu sicilinde sabit olmadıkça satış b~deli pay

laşmasmdan mahrum kalacakları cilıette alakadarm işbu. madde fıkrasına 

göre lw.reket etııuleri ııt dalı'J. f rızla matıımat almak isteJ•enlerin Tarsus 
ıcra dairesi11e müracaatları ilan olunur, 

TÜRK DOKUMASI 

KALIN BEZ 
Çadırlık - Muşamba/ık - Tentelik 

Bu lwı.lere ihli~·acı olanlar SP.l:\nik IJan
kası karşıs11ıda Ali \IE() .\ VŞ.\H OGLU T~cim 
r. v i n ı 1 en t P d a r i k e d e lı il i r· it~ I' • 

'lPzk tir mağazada halis Urfa sacle yai(ı, 
yt->mt>~lik Zeytin ~· ağı. Sahun, f\alıve, Pirinç e şekı·r \ı~ saire .. ~ .• hıılurıor. Toplan ve p~iakende 

14.;30 


