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Boğazlar işi gene Arsıulusal 
Bir Mesele Oluyor 

Dış işler Bakanımızın Sovyet El«;isiyle görfış· 
ınes(Paris ve l{omada reaksiyonlara yol açnuş 

--------
(Japon Times) ten : 

[-Java 
1 [(1ıruın11nda 
1 Yeni idare heyeti 
/ seçimi hazırlıkları 
1 TUrk Hav; ıZurumu Mersin 

Son gün terin lrn berleri ar:ı
stındn Çnnnkkale ile boğaz içi 
Yine en önemlileri sırasına 
~lrdi. Türkiye Dış Bakanı Tev 
fık RüstU Aras'ın Bükreste Sov
l'et elçlsi ile boğazları . siUlh- j 
landırmak mevzuu üzerinde 

1 gôrUşmesi Londrll, Paris Ye j 
nonıadnn sidrletli Henksiyoıı· 

1 lara yol ~ctı. Buna mukabil 
Rerlin Türk iyeye karşı bu işrle j 
buyuk bir sempati göstermek
tedir. Cenevredeki kanaate gö-
re bu meseleyi halletmek için 
Yeni bir Lo1ı111 konferansına 
ihtiyac vardır. 

dır ki Vilsonun 14 maddesi a- 1 kolu idare heyetinin milddeti 
rasındn Roğaıların ulusal rekn bitmiş ve yeniden soçilme işine 
bellere ve düşmanlıklura yol başlanmıştır . Öğreııdiğimize 
açmasına ıniini olabilmek üzre göre Belediyeden Zekiye Ha-
Çanakknle'nin arsıuluslaşhrıl- lil Zaloğlu. Vilayet Meclisi u· 
mnsı ileri siirülınüştlir. ımımisinrlen Mahmut Develi, 

İlilfıf kuv,·etleri biiyiik sa- Halkevinden doktor Herkr, Ti-
vaştan ::ıldıkları acı tecrübe do caret Odasındnn Bahri seçil-
layısiyle Boğazlnr meselesinde mişlerdir.Diğer Uyelerin adları 
P.ndişeye diiştüler. bu iki glln İÇİJ1de kuruma bil-

General Lodendorff Boğaz- dirilecek ve Haziran sonuna 
tarın knpatılırnısının savaşı en kadar yeni idare heyeti teşek-
aşağı iki yıl n1 .. attığını söyle- kül etmiş bulunacaktır·. 
mişti. İtilfif kuvvetleri bütün § Türk Havrı Kurumu Es· 

16 Nisan 935 de Uuluslar 
l{tırumu konseyinin toplantısın
~ 1'Urk mümessilinin Avus- 1 
turya, Macaristan ve Bulgaris-
11ltıın yeniden siHlhlanmasma 
flıUsaade edildiği takdirde Tür
~İYenin de Boğazları silahlan
dıracağını bildirmesi hali ha
~1"daki can sıkıcı tahdidattan 1 

~rt~tmak için Türkiyenin ~üs 
t Slyasasını göstermektedır. 
'l'Orkiyenin maksat ve ni

~9tini teyit etmesi bu işi Bal-

savaş boyunca Husyadan bir pektörlerindeıı Kemal Adana-
yardım göremedikleri gibi ken- ' dan şehrimize gelmişler ve a
dilerinin de Rusyaya hiç bir 1 raştırmalarma başlamışlardır. 
yardımda bulunamadıklarına 1 

Burada bulundukları milddetce 
göre böyle bir hatırlatmıya ih- Türk Hava Kurumu tehlikeyi 
tiyaçları yoktur. ' bilenler koluna üye yazılması 

İtilaf devletleri ile Türk işlerini de gözden geçirecek-
nasyonal devleti arasındaki leri haber alınmıştır. Bay Ke-
belli başlı meseleleri halletmiş mal ilbay ve Şarbay ile C. 11. 
ve bu meyanda Sevr andlaş· Partisi VilAyet heyeti başka-

« Sonu ikincide» mm ziyaret eimişlerdir. 

TarSusta Şeker buhram Var 
Hesap kitap bir türlü fiyat tesbit edilemedi lltı devletlerinin silfihlanma-

11111dan daha önemli uir şekle 
&okuyor. 

~I Bilhassa Akdenizde Arsı
k usaı kuvvet muvazenesi ba
İQ'~ınctan yilzlerce yıl süren 
~ l'ihy geçimsizlikleri hatı:ıar~ 

Şeker Satanlar müşteriye Başka Alış veriş 
1 

Etmezse Şeker Vermiyorlar . 

llıt k bu meselenin ehemınıyeh 
ha ziyade glize çarpar. 1 

s· ~Undan sonra .Jnpos rJ'ime
hlrt Yazgam Kırım savası ~.anın 1 
'llfld • 1 ı an başlıyarnk son 1.amaıı-
~ra kadar Boğazların ne gibi j 
likfhaıar geçirdiğinden bahset-
t ten sonra harp sonrasına 
eÇerek ıliyor ki : 

~ Genel savastnıı sonra Bo-
ll~lar : 'd il ~11 ıneselesı yenı en m na-
~ ınevzuu oldu. 1 Iatırlarda-

Qezici grubu 1 

~~ctından 5 yüz kıŞi I 
•sıa~_!• geldi ı 

~ ~SPARTA, 24 (A.A) Aydın- 1 
leq. ~ıııay Kurumunun düzen
~ru'~ı beşyUze yrı kın bir gezici 

Gu l~pa rtu'ya gelrnişti r . 
r, 11~ ezıcilere Şarba) lık lara
\>e 11 bir çby şöleni veriJmiş 
bul'UAtıtt.Urk'ün anıtı önünde 

<\ k hır· tören yapılmıştır. 
t~ic·tııtu Aydın Kızılay'ı ve 
'-l~,t~l~r namına celenklor kon 

TARSUS, 25 (Hususi) Bir 
1 

haftadan beri Ta rsusta bir şeker 1 
bnhram, seker vurgunu,,.. şeker 
dalgası<lu: altlı ynrildü ve ha- ı 
Hl da linU alınamadı. Şekerin 

ucuzlaması dolayısile Beledi- 1 

yede kurulan komisyoıl r.trrıf- , 
iten inceleıneJer yaptı. Toz şe
kerin 28, kesme şekerin de 31 
kuruştan srıtılınasıııı lrnrnrlnş

tmJı. 

1 

fırsat bilen tüccar şimdi kat'iğ 
hir fiyat ortada yok diye şeke 
rin kilosunu 36 kuruştan satı

yorlar. Bununla dn iktifn etmi
yerek bir kilo şeker alınırken 

yanında pirinç. sabun ve emsa 
lı gibi maddeler ilzeri nde de 

alış \'eris edi lme1..Se şeker ver
miyorlar . 

Piyasada şeker ç.ok olduğu 
halde toptnıı<'ı tüccar bu fiyatı 
az bularak perakendecilere şe
ker vermedi. Toptancılar Bele: 
diyeye çağrılarak gözlerinin ö

nünde bir hesap yapıldı ,.e 
Tarsusta şekel'in hu fiyattan 
fazla satılnrnsııın iınkilrı olmn
dığı bildiriJdi. İlk giln toptan
cılarda buna muvııfakat ettik
leri halde ikinci giin ortaya ye 

j iç işler Bal<anı 

ıı i lıi ı· lıPsnp daha çıkardılar. 

Biriııl'i lıesuha vagoııdn 151irn 
sigorlrı ii<'l'eli konıılmadığını 
iddia ettiler. Bu defa yeniden 
bir hesap başladı. Devlet De
mir Vollarından fabrikalardan 
soruldu telgraflar çekildi bir 
cevap ahnumadı. Bu karışıklığı 

ı 
1 

Orta Anadoluda bir 
tetkik gezisine çıktı 

ANKARA, 24 (A.A) İç İşler 
Bakanı ŞUkrii l\aya ile Slimer 
Rank Genel Direktörü dün ak
şam Kayseri'ye hareket etmiş
lr.rdi r . 

KA YSEHI, 24 (A.A) iç İşler 
Bakanı Şükrü Kaya bu sabahki 
trenle Ankara'dan şehrimize 

gelmişler ve durakta parlak 
bir şekilde karşılanmışlardır. 

Hakan işlemiye başlıyan doku
ma rabri kasını gezecektir. 

Yurtda Spor Hareketleri 
---- ~~--

Ankara'da Büyük Bisiklet Yarışlnrı ve 
Önemli Futbol . maçları Yapıldı . 

iSTA NBUL, 24 (AA) Dün ANKARA, 24 (A.A)- Diln 

Ferıerbahçe Beşiktaş takımları ıfşelırimizde 38 kilometrelik bi-
arasında yapılan maçı 3 - l siklet yarışları yapılmıştır. Y n-
Reşi ktaş kazanmışhr. rışta Güvenç Spordan Nuri bi-

ANKARA, 24 (A.A) - Dün r!nci, Talat ikinci, Orhan üçün 

şehrimizde yapılan Altunordu cü gelmişlerdir. Bu uzayı 69 

Çankaya maçını 2 l Altıııordu dakika 43 saniyede almıştır. 
lrn1..anrmştır. 

İZMİR, 24(A.A) İzmir şam
piyonunu belli edecek olan rnn~· 

dilrı Alsnrıcak alanında Karşı 

Yaka ve Altmordu arasında 
yapıldı. Altmordu ikiye karşı 
iiç sayı ile kazanarak İzmir 
şampiyonu oldu. 

TOPHAKLARIMIZA ATEŞ 

VE ZEIIfR SAÇACAK UÇAK

LARI KISKIVRAK BAGI...IY A-

BİLMEK IÇİN EN AZ 500 

UÇAGIMIZ OLMALIDIH. 

Hangisine Acımah ? .. 
- ----------

40 45 lik bir kadın, elin· 
efe bir pullu kfiğıt; arkasında 
9 10 yaşlarında hir erkek ço
cuk .. 

Kadın göz yaşları ile Cum-
huriyet MUddeiumuıniliği ne 
elindeki istidrıyı uznth ve nğ· ' 

tıyarak Bayım dedi , yamnrı yak 
!aşan tombul yavrunun kolunu 1 

açtı. Sağ elinin humşan par-
1 

maklarım gösterdi. Bu biı·icik , 
yavrumun eli sakat oldu. Heni , 
aldattılar hem paramı aldılar 

ve hem de çocuğumu perişan 
ettiler. Kadının göz yaşları ar
tıyor, hıçkırıkları SÖ7.lerine im- . 
rışıyordu ... 

~·oruk; gözlerini MUddei 
Umumiye dikmiş oııdnn şifa 
ve ilınit b~kliyordu. 

Açılan kola baklık. Morar
mıştı. Parmakları susuz kalmış 

ve solmuş bir Ç{örpe fidan dalı
na dfinmliştli. 

Şernf Eroğlu'rıuıı mı f Priğ 
hfüliReler karşısında hile me
tin dnraıı yiizü sarardı. Gözleri 
krırarır gibi oldu. Ve kadına 

anlat bana ne oldu, dedi. 
Kadrn .. Davacıyım diyordu. 
Bu benim biricik yavrum

ciur, dUstii eli inridimi, kırıldı-. 
ıııı bi lınom. Doktvra göturiiyor
dunı önilme çıktılar iyi ederim 
dediler. Reş liramı aldılar \'e 

çocuğumu bOyle alil bıraktılar. 
~ize yrılvnrıyornın Ray. Çncıı
ğunm iyi ettiriniz, 01111 kurla
l'lltıı . 

- J{imo gösterdiniz, hangi 
doktora baktırdınız? 

- Doktora göstermedim, 
Kilrt Cindo denilen bir adam 
bana iyi ederim dedi ve çocu
ğumu bu hale o soktu. 

Kadın mütemadiyen ağlı
yordu . . 

Hayan, burnrla hiikfiınetin 

hastnııesi varken, Belediyenin 
çifte çifte doktorları, bakım-

evleri varken ve hunlar para
sız pulsuz kendi ne baş vuran
hırı iyi edel'lrnn niye hnrnl:ıra 
gitmedin . 

- Beni aldattılar. Ben ca
hil lıir kadınım. kandım. inan
dıın .. 

istidayı okuyup bitiren 
Müddei Umuminin çok acı duy 
duğu gözlerinden belli idi. Ka· 
dınm sunduğu pullu kfığıda bir 
ŞP.ylor yazdı ve lrndınn dönerek: 

- Bu Renin ınaneviğ c·e-
7.andır. Her gün bu yavruyu 
gifrdiikce kalbin sızlıyacak-dedi 

istidası havale edilen kadın 
odadan çıktı . 

• 
Saknt kalan günahsız çoetı-

ğa nı ı , <'Hhn Jete kurban verilen 
bir yurt yavrusuı~n mı , üç beş 

kuruş almak için bir zavallıyı 

bu hale sokan ve cezasını çe-
kecek olan ki mseyemi ? Yaksa 
göz yaşı döken Anaya mı acı

yalım. 

HfıHl Ufiirllkcillerden medet 
umanlarııı , gizli yerlerde kuş 

beyinli eski lwcn tasl:ıklarııın 

ım~ska ya1..dıranların , karı iUlç· 
!arına t~el bağlıyanların varlı
ğmı du) uyorunı da lrn~binı nğ
lıyor .. Yukıı rıdn gösterı leıı a<'ı k-
lı vak'n bir hikaye veya Honıau 
mevzuu değildir. Acı ve çok 
acı bir hakikattir. Bundan ib

ret alalım .. 

F. Ail 



SAYFA: 2 

Taze Etmi Yoksa 
Dondurulmuş Etmi 

Yemeli ? 

Yiy~•·t>klt•ı·inıiı ara~ın. 

ıta uılihiııı lıir yer· wıau 

Eılt·rclrn fazla istifadt• 
t'lruek için kesilP-n VP 

taze olarHk piyasaya su
nulan ~lmi daha t>)' İttir. 

vP gıdahdır. \'oksa kt•
~ildiktfln sonra tlinlt>nıli 

rilnıiş, tlOlhlUf'Ulınuş VH 

c lıa~· :ıtl:ınıı~ - ~4 saal St~· 

rin hir yt>rde hek letmek) 
eı lt>rİ nı i ela ha P \ ' i \ ' P. ~ı-. ._ 

tlalıtlır. Bu1111 fonııi hir 
tt·tkiklt-u gPçirmt>k lazım 

gt-lir "' t~ Pllı>riıı evsHftrıı 

şu şek ilclı· a ~ ı rma icap 
rder: 

1 -- Tiı't.t• v~ ~·fwi k t' . 

silmiş Ptlertlr. lt•zzd ~ok 
1 u,.. 
~ - Tav~ \t! yeni ~f~

silmiş PllPI' Hdi ıfpf'PC~dP. 

(!H lııı k kok:H' 
• 
a - Tazt• , .• ~ '' • • ııi kı· -. 

..;ilmiş ellt•nlP öliim , .•• 

ı P kail ii s k ~ )' fi~· t> ı i ı a m a m -
la11nıaıuıştır. Samh nu~yti 
\'Ukua ~~lnıPmişdir. Kim -

y t• ' i l u· k t' mi ~isli ha I •· ~ i 11 i 
ikmal ·~ılenıP.miştir. 

4 - Taze \ ' t! n·ni k~ -. 
silmiş Ptlerde hazımı ı ... 
lwn lPhassnl tılmt-miştir. 

5 - 'l'aıe \'r. ~· p,oİ ke
silmiş t•ller kf!nıalt~ irnw
mişlir ~' ani Diyasla~, lli. 
~·ozi n ve Tiri psi n gitti 
ce v fapr·i gulai ler h'Şt!k k ii 1 
~denwnaiştir. 

6 - T;ı1.P. t->ller haric-• 
clPr> hakılclığı zanıan ~· u

mu-ı: ak nrngi uçuk pellt~ 

lıaliude istPrıİIPn Şf>kil 

v~rilmtıyen her larafa 
\a\·tlan hir kitledir.. Su . . ~ 

halt> gön~ : 
Ahı madde içinde ıop

lanau mahzurlar 1aze 
t>lin bize \'f.clirilmemesini . 
f.ntr Pclİ)'Or ıer~kki eımi~ 
memleketlerde bu Htlerin 

piya aya snııulnıasHla )a· 

sakdır lrnlbuki kıvanıa 

w~lmiş ba~' atlamış, din 
lerulirHmiş hir elle gi\r•~· 

Cf ğimiz lı>Şt~kkiil ve kiru
)'P\'İ lahalliil işlilaamızı 

fazlalaşıwacağı gihi lt->z
zt>ti w~ guhıi kıynrnti ~· iik

seliı·, Kesilt>u hir f>t au . 
cak 24 aal içindf' ke-

YEN 1 ~lEHSJN 2H H ı\ZI HAi~ l lt::if> 

B()ğ·azlar işi Gene Arsı Ultısal 
l>i r 111es'ele ol1ıy<lr 

Birinci yüzden artan 

m a sıııı or·ta ti a o k aiti ı rı 1. 
mış oları l 92a Loz:ın arul
li!~m:ısı diğ~r haıı kayıt

lar :lra""mtla Ç<tnak~ale, 

. \lar·ıuara dtHıizi ve Kara
th•uiz hı»ğaz111111 lıPr diirlü 
gırnıileı·in !!••cıııP~İ icirı . . .. . 
açık ıutulıuasını. uluslar 
ktar·unı11nu11 l!oğazlar ko

mis.,·orıunurı hu işi C\oııırol 

t·lnıtısini, hoğ.,zlann, hµ,r 
iki sahiliuirı ~a\ ri ask .. ı · i . . 
hl\l~ı·lt~r olmak şarıilfl: 

Türk haki ıui yt>I i alt11ula 
kalıua~ım kararJaslır-. 
n11şlı. 

'fiiı·kivenin kaimi Plli-. 
ği lıu s~raik uvuurı· ~v-

~ . ~ 
\' t'ICt~ ~t1t;mi~ hi r i\rnPk 
olmaılığı i•;in Loza11 aıuf-

-----------------------
Eden Romada 

Ronıa ·~ l ( .\ . \) - Eıteu 

ıliirı akilllll l'OlllHya gPl
mi tir. Bu giiıı llnsolini 
ilf' ~i\rİİŞPt~ı·t.. 1 İ f'. 

Erzurvmda Zelzele 

En.urum :?4 (..\.A) -

Bu g•·CP. ~a:ıt ~,22 clP. 

yPr ~arsınlısı olmuştur. 

llasanH ~· oktur. 

uıaln irt~I' hu 111iiclclPl 
Ziaı·fırıda t>l lifleriuirı la
kalliisii - ıiır~m~si ka\·h . 
olur , .• ~ saıula nw~·ti hu
suh~ gt>lir. Et içiuıle mu. 
hamnıir tliyaslaslar mu· 

ha 111 mir ~I i ,. 01.i n ler vası . 
lasil.- Pihw.nrn' ı atlrli 
talı:ıssiir rdPr lıazıu Pl
tir İci tiripsirı nıacldP-Sİ 

lt1 Şt>kkiil t•tlt'l't'k t~li gtW

reklPŞlİrİr. Bununla lu~

raher· ltaıuııı ı~tuw lt·

ŞP~kiil eclerP.~ .. ,irı osar~si 
hol lt1ı·1.eti zi nule haıim . . 
vtı lP.ıuessiil kahilivPti . 
fazla bir şekle kor hu-

nun icin \'Pili krsilen hir . . 
..ı souk hava ,ı,~posurnla 

2 i s.aa l lP-rk t~cli 1 m•· l i 
sonra y~meli. Hunun 
iciudeki fenni mezbahası 
• 
oları ~·erltwde m~zbalıa 

yanmda hircle ~ouk lıa\'a 

d~poları yapılır ve ~He 

huraıla dirılrndirilir. 

H. Gök 

L.~ma"'ıııa "'asa yapan 
aıullaşma,, atlı vel"ilıti. 

Boğ.tzlar·rn ~a~·ri askrr
ı .. ştirilnwsi mevzuu l.:.10 

zamla cok . harar.-lle mü· 
• 

uakaşa edildi. \'p, netice-
ıh~ 'fiirkh·e ile SOV\'Pl . . 
Hus,·a11m İtirazlarına ra"-• l"I 

men lu~illt·r·e ilP. hah·a-. . 
ııtıı aı·zuları lıakim oltlu. 

Bu suretle Lozau •ilHI. 
laşıuası Boğazlar me~·~-

lPsi ~lrafmda uınn ıamau
tla n h~ti lu~sl+HtP.n cliiş. 

ınaıılık hislP-rini mP.ycl~na 
cıkarth. Ciinki Tfırk ha-. ~ 

k11uuıtla11 hu şekilclP-ki 

tahdulat ulusal tlgemeu 

liği hahctlayan hir han~. 

kelli. Filhakika her ha ı µi 

ani bir laarrn1. karşıswcla 
Tiirki\'~\ i vurdlarııırn . . . 
m iiıl ar ;Hası işi ıutf' .. ı ı~ri 
hağh hir \'aziy .. lt> soku 

~orclu . 
Tiirkiyeuirı noklaiua

zarwa taı11ug.-lt•n saygı~ ı 

gfisı .. rm~k lı~ hrr:t her hizr. 
kahrsa Loza n a ıullaşuıa-
81111 imza Ptlf\n clı•vh~LlerlP 

mftzakf~rP. t'lmP-dt•11 boğaz. 

lan v.-niclt·n silahla11ıltr-... 

mak Lozancla ~·apılan t··-

a hh iilleri in~ ar m:ı hi \"t'. 

ti11tle ol:ıc:lğı şiiphr.sizdir. 

Tüı·kiyPrıiıı hu gibi laah
h illlt>1·i u i fosheı meıleu t' v _ 
vd hiç olmazsa diplo 
malik vasıtalarm llt'psiıw 

miiraHaat t'lm~sini can . 
elan dileriz. Bu me~tılenin 

ıuiizakeresiıule ise Sov. 
vel l\uS\' anın vardrnuna . . . 
rnazha r olacaih icin Tür-

~ . 
l i ~· ~ hüshittiin clostsuı 

kalıua,·acaktır. Fransa, . 
hal ya ve İ n~iltflre boğaz· 
lru·111 yenichrn sılahl:ııı
ruasrnı kabul hnsu~urula 

olclukca ~ıskaııe tla\l'a-. 
nacak larchr, H111u111la he· 
raber hngiiııkü hakikallP.r 
kaı·şısında hiç şiiııhfisiı 

Ol\lar da muvafakat ~de
ceklertlir. Asıl ehemmt 
yelli olan şey, A vrnpada 
hu gibi iht.ilt\fhır ve su
r~tihalleri ile al<tkadar 
devletlerin makul bir vol . 
tutmalarıdır. 

Ç.\ HŞ.\ ı\l iL\ 

Atatürk Büst{ı 

\l 1u•11 ı· ~ 4 (. \. .\ J f) ii n 

1- Her Gün ~~ş Kelim!_ 

\luc~urcla 'fiirk u~Lalart

ıaı11 ~· aplıklar·ı .\tuliirk 
Biistiiniin t~nwl alma 
lÖl't\lıİ yapılmış ve luı 

lör·eu uıucurcla geıarl 

göst~rih~re \'e~il~ ol
muşuır. 

Bal\:anlık 

Tuz Satıılarını 
takip ediyor 

fliinıriik v~ l11hisarlar 
Haka11lığ11ulan hel~diye)· ~ 

gelen )'Pili hir lez~ ~rttd .. 
hakkallar111 ve ıuz sa
laıılarm sa~ı hir kontrol 
:ı llııufa hıı l 11 nıl ,, rula ra k 
halkı kaıuhrmamalarmm 

ltHnirıi, haziran ~onuucla 

hakanlığa hu hususla İZH
hal verilnu~si bil.liril. 
nıekıerıir. 

Gelenler 

Uil kılavu'l.u komis~'O .. 
ıu11ıuu gfüut~r.liği lisletfefl 

okurlarumın hPr gün h'-· 
şer kelinH~ sunuyoruz · 
Lislecle cıkau tiz Tiir~çe 

• 
kttlimelerin o..,nrnuhct\ları 

hundan ~onr<1 ~aıeteıniı•I*' 
k cı llaıııl mı )'acak tır. 

- Hav~ v ici zaruri~ . ., . 
- \' aşallk 
Örıu~k : H ii k fu~)el ~·a

salık fi \'atla ruu indirutfl~ . .. 
içirı ~lintltm g~leui yapı .. 
\' 01'. .. 

2 ·· · Gula 
laş~ 

· Örn~kler : 

- n~sin 

- Ueslt>" 
ı . Çocn~-

lar icin siiı ~n ~vi ite .. . . 
siru1ir. 
~ - llir ortluuun h~S .. 

lev nteseJesi, en buşuı 

gelP.11 işlerclemlir. 

Oii11 SP-,·han savlavı . . 
ÜmPr Bicrr Atlanadau 

3 - Gıpt~ • lmrell 
Öru~k : 1 mreu giiıtl 

bir SPy•lir. 
1 4 ·_ Haset Giirıfi 

. 
v~ Tarsus ilçe bayı Hıfzı 
Eg•· tarsusclan ş .. hrimiıe 
gelmişler , ... alı.şam dön
miişt iir. 

Irak dııyumları 

lrakda Mecburi 
Askerlik 

lntk kralt 9 numar'4h 
kanumrn tatlıik sahasında 
ko11ul111as111a dair bi'r 
emiruaıu~ imıalaıiuşlır 
IJu kanun fUf>Cburi h~kt>r 
lik hakkındadır. Yeni ka-: 
nuu, imıa.:;ı tarihinden 
mu teber olduğu cihetle 
lrakla ask~rlik bilfiil 
haşla nuş ti•· mek ı iı-. 

Enıirsuud Londrada 

Hicaı Vt•lialuli tetu
muı ha~111a kadar Lon. • 
d raıla kalacak \'e hii kıl. 
nwti11 ıaıisaftri olacaktır. 

llaıiı·anıra ~ irmi ~şiıulr. 
Bukinğam sarayuMla Kral 
ıarafıtttlan ş..-rtıfin~ bir 
balntl rtısoıi \!apılacak 

" ' 
Emir Suud al yarışların. 
da. tt•nis ve polo oyunla
r1111la hazır buluuaeakllr. 
Ayrıca hlikumel ve Lon
c.lra şelıiremini de zi}:a-

fetler vereceklerdir. 

Ürurk : Giinii en cirkİfl . 
hu,· la rtla nch r. . 

5 - Lutfu ilısao· Kayr~ 
Ürntık : 'fiirk havH ku

rumu na ~·a rctımımz, bir 
kayrtt ll~ğil, bir ötlt,\'•Iİ'· 

Not : Gazetemize p•cle' 
rilecek yazılarda bu keletO'' 
lerin Oımanlıcalan kuUaoıllll•· 
m11nı rica ederiz . _________________ _,,,, 

Cidde Emirlilİ 
Kaldırıldı 

llicazdan hildirildiği•1' 
gört>, hugiin~ kadar :ııyr• 
hir emirlik s~klinde itJar' 
.-.Jilmektle .olan . Cid•lt. 
lt.rnissuuduu l\ararile di· 
ger yerler gi hi merir-'' 
hağlanmı~. emirlik ktı1"" 

il .~·•' 1hrılmışı11'. anula ıc• 
zrn eski konsolosu )Jth. 
m~d .\ bclurrpüf im Y"''' 
makama mwylanmışur· 

Mehracenin Mae6" 
heri eri 

Parisi11 +'il tanır••''~ .,, 
kuyumcularırulaw b• ' 

. i•• (Payliyala) • mehr,~esııı 
111 iice v he rleri 1111 bir k•~; 
mel koymak içiu.Ç9 if1 
ralmış, tetkikat neuce~ b 
de bu miicevherteritı ~ 1 
milyon frankhk otdıq,' 
a ulaşıl mışlı. 

1 

ft 
L 
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Mersin i l A H Emniyet müdürlüfünden : 

1 Mersin Liman İşleri İnhiaarı 
Piyasası Tark Anonim Şirketinden: 

Şirkt-L t;t>kuu· , ... L:ışım:l \' :ı~atalari ihLiy~wı i~in 

lstanbııl Polis ı11ektel1i ·ne 
girme}{ şartları 

K.(i . 
J) 
dUıu k ~kSJlf't>.'-

lallf' 
l\apu ıualı 
kozacı parl~ ~· 
lau~ çi~icl i 
\ +!rli n 

A11adol 

K. 
üO 
48 
47 

46 
' / -
l 
12 

12 

' ~. 

75 

5 
9-8,ö 

7 
ö,f>o 
6 nO 

n6 
·>9 -· 
97 ,f> 

16 

7h 
3-,bO 

3 
15,5 
:! 50 

n,25 
7 5 

:!f> f>O 

23 
2-35, 

85-86 

1 

1 
25 
!!5 

'Otl~u 11 

2 87 ,5 

---··----
Borsa T alğraf lan . -- . 

lslanbul 
·r·· llrk allumı . 
18leı•lin 
hoıar 
~'ı·a11~ 

940 
. ') l 

t> "" 

79-.)0 

1 2 - OH 

9 - 66 ~ 
lar-üı o-.ğ-er -J .-cim-en-iare-

_, \' e 11 i M ~ v sim içi n nı a 1 
'taak .. 1 • f ~ uzert• ur lıa ta 

~ıra lsta11l.rnla gidect'ğiı.u 
, seıu~si ici u husu!oiİ 
'''• I . . . lı,. '"SelJ~ cit~flerleri yap · 
~;cagıaıtları i tt'diğirıiz 
ltıe~rlerin ebadmı hildir
ti lıJlfonda trnlunmauı-

dilerim . 

Sedad Sahir 

aşağıda evsafı ve nıiktlitri yazıh en iyi cins,lera halaı 
almaca~llr . v .. rm~k İSlP-yt'fllerin 10-7-935 tarihine 
ke!dar leklifleriui v~ riyatlarmı Şirket satın alma ko
mis ,·onu na hilıfi rw~ltı ri n~ rıiinmne vermel~ri il arı . 
olu mır. 

2 Rocla 4 . ı/2 fhır;.{alalık ~apanlık halal 400 ~ilo 
4 

4 

6 
2 

2 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

2 1/2 n El irıc~si 280 >> 

6, 

5. 
3. 
ı. l /2 

1 

» 
., 
)) 

)) 

l 

Cer iciu • 
)) )) 

Ki incesi 

A 

A N 

1520 )) 

1560 )) 

140 )) 

50 )) 

3950 

ı - Tiiı·kiye Cumhur·i.n~li ıahasıııcfaıı olmak 
2-Yaşı 23 ılen a~ağı ve 30 dan \·nkal'I olmamak 
3 --(Fili askerlik hizru~tirıi ~' :ıpııırŞ hufuıımak 
4 -Ask~f'liğirıi yapclıkıau sonra ya~rnı lasılı elli ruıiş 

olmamak . 
5 -0kudıığurıu arılayacak , .... tt>kı·ıu· ccft>Ctık \'e mııo-. 

1 a'f.a m hi r rapor ve ~· a za hll varak ası ta rızi 111 ttıl•~ -
cek \ ' t! Polis llekteiJiııcle ukotlurulaıı tfeı·sleri aıı
layac<ık kabili~·elle bulunmak . 

fi--Mahkt)ıuİ\'tıl vemazrauuivt'li ve ferıa söhreti hulıııı-- "' ~ 
UHIUHlk • 

7 -Sıhlıati11i ıuemlekt-lin her taraftııtla polislik v:ııif~-
sini ifa)'a müsait bulunduğunu v t~ hiç hir hası a 
lığı v~ malfıliyel~ olnıaclığıııı tın az i'ı ç hPkim ta
rafıncları miilP.Şf-kkil hir lu~~· ~L l;H'afrn ıfan ta s ıik ..- _ 
clilmr.k . Mersin Ticaret ve Sanayi Odasmdan · 

Odamızın r~\'kalacle s11ufrn Vl~ Tıcaret ~icilinin 2 
8 

110 nıa rasııuhı SELANf K ft-ıN K A Si .\IPı·siu Şubesi un· 
9 

V<trıı ıicarisil~ v~ Banka işlflrile mfşğul hnluruluğu 

-Sarhoşluk k11 nıarba1.lı k ve u yu~ı u ruc·u maddt'l t> ri 
kullanmak gihi f P.ua iltti.\atl :ırr olmamak 

.lltı k lehi uı u va ff dl İ\· •~ l ı~ lıi ti l' tHlH~ıl i~i la~ lİ rde lllt~ k ... 

ka \' İllı ve müseccel hulıwarı miiessestınin 7- 5 935 la· 
" 

rihilP. verclikleri fülüııç para verme 'u~yanuauwsiucle 

Harıka mnam~latında icra totliltıef1ği ikrazat veya is· 
kout-0larca istifa ~cltıctıği azami ~·iizde 12 faiz lıadcliui 

teshil ~~·lemiş o141uğundau 2279 muharalı kanunuının 
ahkamıııa l~vfikan 22 -- 6 - 935 tarihinde 2 numaralı 

sicillt~rine ka_yt ~*" tescil Nlildiği ilau olunur. 

• 
Tarsus ıcra mamurluğundın · 
No. 9351413 

No. Tarihi 
192 K.evtıl 

340 

Cin~i 

Tarla 
H~ktar Kiymeti 
3,61 llO bP.h~r h~ktarı 

M. \12 435 lira 12 K. 
SiNiRi 

Köyii 
Bağlar 

başı 

Şarkan Cabbar oğlu lbrahim gar
ben sahihi s~nel simal~n cabbar oulu . ., 
llü~eyiu c~uuhen hoca autoua hos v.,. 
resesi ıaf'lası ikHn ~lyevm Halil vP-re-
sesi let rlası . 

Alacaklı: Tarsusta Kiivrani oğlu Salwi 
Borçlu: 8ağlarhaşı kö) üncten Ali Osmau oğlu Abdullah 

YukarHla luıdud ,.e ~vsafı \' aııh tarla acık arıır 
• • 

ma~· a konmuş şartnu·ue 1 - 7 -35 tarihiuden iıibarflrı 
dairemizce lwrkt~s görebilt1ceği 16 - 7 35 t~ı·ihiue mü 
sadif sah giinü saat il dt~ açık artu·.rnH ile Salllacaltu·. 

Tar·ilainde artırmaya konulan yukarda yazılı gayri 
menkul her iki artırmada yiizd~ yetmiş beşini bulma
dığmdan Jwş St'n~ ıecil eclilmi~ tecil müddetinin bi
rinci laksil miidt.l~ti dolduğunclau ve horçluyucla ih
barname Lt~bliğ P-dildiği halele taksit lı(~lirilmediğirulPn 
2280 rıumaralt kanunun ildnci fıkrası nmcihiuc~ g:t)' 

ri ıue11kul her kaçcı gidtıcek olur~a miişl~risiırn ihal~ 
ectil~er.kliı·. Yevmi nwzkılrcla viiıde \' t~di lurcuk ııis-.. •' . 
htıtiıule pe~ akçası VP.)'a milli bir ban~arım teminath 
meklnhu huhuamak şartila Tarsus icra tlairesind~ bu
lu 11ma1 an il ün olu 11 ur . 

1 t j 1 
Türkiye Ziraat Bankası Mersin Şuhuiadln ; 
Parııuk v~ Nebali Yağlar· fahri~asrnm Nusrative 

. . 
malıallc·sindeki fabrika binası yıktırılacaktır. Yıkmak 

• 
istiyenlc~riu şarllmızı anlamak üzere l T~mmuz g35 

tarihli Pazartesi giinii saat onbirde Bankanuza gel 
mel~ri . 

• v 

lep larafmıları kerıılisi iç i ıı yapılaıı hiiıiirı masraf-
ları füleVt'f'tı~ine tlair NoLPl'liktt-ıı ıan'l.İIH Pılilmis . . \ 

kefal~trıauw vermtık . 
10 - ~lt·klt•ht~ kadar ~· ol uı.ı srafı la l':ifında11 \' tH' İlt•c •t!klir. 

U -Teırisat 15 E~·h)ltle ha şlaı· \'e ıo Ha1iı·au 936 vı
. ltrula hitam huhıcakc.lı l' . Bu ıuiiıldet . zarfında Lalwe .. 

h~rı i rı hiilii 11 i hl i y açla n nıe k lt' ,, uı iid ii rl iiğii rıee Le

min t~clilecek \'e a\'r1e.ula laP-r av sonurııla harclık . . .. 
olarak h~ş lira VP-rilPeeklir . 

12 - Orta , ... ilk mttklPp rı;t•zu rıları tercihen k a hul edilir 
lstanhul Polis nu~ktt•hinirı 48 ei okuma clPvre~irıe 

alıuacak polkis namzeıleı· ın haiz olılukları P.Vs:tf ve 
ş~raili göst~r·ir 12 maddr. ~· ukarı~·a çıkarılmıştır. Ta. 
tip olanlar varsH nurnmd~lc'riıu~ hakılıuak iizer·P. di
ltı k na melel'İ le Em11i yt'l ~liitl ü rliiğii ne ı u iiracaa tla rı il:'\ n 
olunur . 

Tarsus Tapu memurluğundan : 
Na m r u n ll rı k a 1 e ön ii rn 1 e va k i ~ a ,. k a rı h a frt. İ h r a -

rahim kızı Sem\haya satılan mahal garben gök Ali ve 
sert llahuıud hağlHrı ilt• ıualıdul bir kılatla iki odalı 

bir hap çardak ilt~ 1876 nuıln~ ıuurahhaı v~ yintı a) ııi 
mahallede vaki şarkan yol garlwıı hayaıı NerısP. uh
dc~irıtle kalan mahal şiuıalt•ıı ~· ol ePrıuhcrı Durmuş 

bağı ile mahdut bir kıtada i~i od:tlı hir hap çarchık 
ile 1800 metre nmtalJbaı bağ yt1.ri senetsiz ve kayıtsız 
olarak 1320 senede11beri surPli gayri ı ·esmiyedP- T:lr
susun TahaklwnP- nıalıallt~siıule11 yöriik lıaet Malamed 
oğlu fhrahim Hakkı v~ kardeşi Nel11uetde11 leferru .. 
et·ıwk surelilr. bila niza Tarsusun miiftii mahall~sin-

tlen arpacı lliiseyin kızı ve ınulla ihrahiıu ı~vcesi Nt·
fisenin ulaıl~siıult• olup hu ktıı'rP. tapuya IHscil mua
nwlPsi ~·ap1lacağıı11lan uı:ıhallin t lt~ 9-7 935 Sair gi!uii 
saat 16 da İ(~ra etlilPct>k kt•şfı~· atta tem~lliik itldia~ııı

da buluna11lar111 nrnıkl)r saaua mahalliıuie hazır hu· 
lunmaları ~·~yahut evrakı 1ı1iishilelerile birlikıle Tar· 
sus lapu clairr.sine miirar.aatları ilfln olunur . 

Yiti~ Taıdi~name 
1928 Stı.nt>Sİıule lzıuiı· itl~disinılt1 rı aldığım lascli~ .. _ 

namemi g<ayb eltim . \7 ~nisini ahıc1tğmıda11 •·ski inin 
hükmü kalmadığmı ilan ederim . 

Mersin iş Hankası 
Muhasebe Muavini Mehmed Emiu 
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i l A N 
Mersin Liman İşleri İnhisari 

Türk Anonim Şirketinden: 
Şirkt'l alt>lyt,~iıulr. kııllaııılıııak iiırP çapları \'~ Sil

yıları <ış:ığıda yazılı çırnlı çarıı k•·rp~ltısi ~aııu :ılırıac~~ıır 

400 
400 
450 
260 

24X12 300 .\ıl .. ı 

18X15 150 )) 

J5X15 50 1) 

24X13 100 )) 

600 
Bu uğat;l<trı att·ly .. de l"sliııı l'lnu·k şartılP 

İ~le\'Prılerin 5-7-935 laritıirıc• kadar Sirkt>l 

Vf'fmt'k 

sat111 al· 
nıt'klupla 

"' " 
ma komisyonuntl LPklifJPri11i ,.,. 
hiltlirnwltıri iları ol1111nr . 

rı nıı ta f'tlll . 

~o. 

89 

Tarsus 
• 

memurluğundan ıcra 
. 

735/ 44') 

Tarilıi Cııısi 11. ~L\12 1\ iv ıııf'li Kch·ii . 
~ u h:ı 1 Ta rl:ı 3. 7 ;03 hd aer t tt• k la rı Yiiksı·k 

341 :~26J4 "u rns • 
~INllU 

Şar·k:111 ~arhf'n taı·ik anı ~imalt'n 

Bt'kİr !ariası C~t•ııuht•ıı t•t\fllıt'I lal'last 

,\laeaklJ : Yii~~t~k KH. ~aiıııl' 

Borçlu: ~ )) lla(•ı İhrahiııı o~:lıı .\li 
}'okanchı lıudıulu ve cı1safı ya:ılı Jarl<ı açıl\ artır

maya konmuş olup şartname 29· 6-93 5 l<ırlh/11de11 ili bat· en 
dairemizde he1· kes görcbllcce,iji yihl 21 - 7·-935 larllıl
ne mt1sadif pa:.artesi gıimi saat 11 de açık Artırma ile satı
lacaktır· • artırma bedeli m11/wmme:: klymetiuin yüzde 
7.5 111 bulmadı!}t takdirde .ıwn arlrramn lealıhlidti. baki 
lwlmak şarllle 13 - 8 - 935 larllıinc rmisadif salt 
gıirui saat ı ı de dairemizde y<Jptlacak olem arttırma 

gayri menkul yüzde 15 ldymcti bulmadtffl taktirde 22RO 
110. lu kamın mucibince borç lııksile lmğlmwca!iı ve bulduğu 
takllrde ihale edileceği lalipfrrin m11/ıamme11 kıymeliniıı 

yüzde 7,5 nisbelinde pey akçası veya milli bir bunlrnmn 
teminat meklubunu hamil bulunmaları ldzımdır . 

2004 mwwralı icra iflas lrn11umm1111 ı 26 mcı 

maddesi dördüncü fıkt•as11uı le"filrnn im gayri me11kul üze
rinde lpolek.li alacaklılar ile diğer bir cılcllwdarımlll 111! 

irllf a hakin sahiplerinin bu lıaklurtflt ve lwsusilı.: ful: vr. 
masarif e dair olan iddlalarull ilan larl/ılnde11 itibaren 
yirmi yün içinde evrakı mtisbllelerile bildirmeleri ak.o;/ 
lukdirde Tapu sicilinde &ablt olmadıkça salış bedeli pay· 
/aşmasından mahrum lwlacaklart cilıelle alcıkadara111n işbu 
madde fı/\raswa göte Jrnrekl'l elmeletl ve daha fcı:la ma
lumat almak lsleyenlerln tar.<rns icra ·fairesirıc müracaatları 

ilan olıuwr. 

1 l A N 
Tar sus Belediye Riyasetinden : 
lh•tt•cliyeuiu tarızifal lıa' ,· arıları ıcııı (t"0500n l..ilo . . . 

arpa \ ' fl <c200•> ~amarı 20 gii" nıiidcltıllt> :1t;ık ,.k.silıuu~~ e 
çıkarılnuşlır. 935 S·•tıf·~i ı~uımuzunun 5 inci Cunıa giı· 
uii . aal ıo ela iltal~ ~cliltte~~Liı·. İ~Leklilt!l'İu p ... y akça 
sile lwralwr belediyf>)'P. miiracaatlan ilau Qluuur. 

i l l N 
T ırsus Belediye Riyasetinden : 
1lt'lt 1 tliyenİ11 İlfaİ~'H makİrıt>lt~ı· iıult~ kollaııılruak Üzrr, 

«250» wu~k·~ ht•nıiu. «25)) LP-ıwkr, makina \'a~ı. «3•> . ·~ 

l.,n~kt• iru~H ~·ağ ve hir l~ıı~kt• kll't~S yaAı <•20» ~üu 

mfıdd..ıl~ acık ~ksihnw\·e cıkarılu11Sllf'. 935 ~~nPsi lem· • • • • 
muıutıun 5 inci giinii saaı ıo da ihale •141ilt-c•~kıir. 

fslt'k lih~rin ıw~· akçasilP lwl'aher lh~lf'tli~·pye miira
~aallH rı ilan olunur • 

Yeni Mersin Basımevi - Mersin 

• 

~ çifte han Kaphcası Açlldı e Eğer Romatizma, Siyatik, kara ciğer, Böbrek kumları, 
ijJ mesane taşları ağrılarıle muztaripseniz vakit geçmeden 
~ Çifte han kaplıcasına koşunuz . 
~ Bir cok deri hastalıklarına, muannit ekzemanlara şifa verir. 

eÇiFTE HAN KAPLICASINA 
~ St~tliv•~ ile ~t'lt~iı bir cok kiitiiriinıl.-r \iiı·i"ıvt>rt~k tlüıınıi'ıslt•rtlir. ller u~ 
~ katlar l;t·ııııPıı. ~ahili izaİı clPğilse dt~ sı·rıı·İt·ı c.- ·gt·hP olnıanıı; hazı ~atlrnların 

15 20 giiıılii~ h<tıı~odaıı soıını lıaruilt· kaldıkları görl"ılıtıiişıiir· . 

Çifte Han Kaphcasının 
Radyo aktifidesi dünyada mevcut bütün kaplıcalardan 

daha yüksektir . 

01Plt> lıir mulhalı ilftvı• tıtlilıuis. Oıı·I ıl:ılıilinılı• \t'nwk hi~iı·m ... k uw11~-. ' 
dilınisıiı·. . 

E"'h.ıhı İ!lllİraleal 11ıi'ık••ı11111tddir.Lok:ıııtası. Fuı·ıııııı. Ba~kali~· ··si. Hazioo~U· 

Ka~ahı, Btıl'lu~ri \'ardır· . 
F'İA TLAR 1\1.IUTEDİI. .. DİR . 

Tiren ücretleri yarı yarıya terızilô:tlırlır . 

m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
•••·:·•·:·•···~····:·ı • • 
ı Yeni Mersin Matbaası : : • •ı 
: mücellit hanesi :ı 
• Eskinıi~, ı,arcalau- • ı 1 • . ••• ı 
• uu~, for~ııdt• ki ı a pJa- • 

Pek cok kişilerin yüzünü , • rınızı işt> ~·ara ıııaz ılt~- • I . ' ...• • y•· aııaıa~rnıı. ııq.cıııı • 
: siztı l:lzııu olur. Kil:ıp ! nı

1 • lannızı, tlt•flf)f'lt~riııb.i, • m 
• miic~lliıtıaıwmi'l.f' gfirı-• 

On 

güldürmüştür . 

Dokuzuncu Tertip Üçüncü Keşide . ~. . . 
• ılt~ri 11 iz. • ı 
: llt•r ııt• vi k. itap v~ : 

: ıh~ft ... rltır şık, zarif ıııtı: · 
• ıiıı v~ ~. ullanışlı ola - • ..... . 
• rak eitl~nir. • ' •••••••••••••• 
YENİ MERSİN 
Nüshası 5 kuruştur 

{ 

Abone) Türkiyt Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2orıo Kr. 

Altı aylık 600 looo 

Üç aylık 300 500 

Bir a)'lık loo vokııır 

Günü geçmiş sayılar 20 K. 

---------------------
l 

Yurtdaş 1 

Onpara harcarken 
b ·ı k. . b. . 1 
ı e ımın ce ıne gıt • 
tifini düıün: 

)lilli i~Lisat v:• 

tasarruf CP,IUİJeli 

ı 11 Temmuz 935 tarihindedir . 

1 Büyük ikranliye 

j 50,000 Liradır . 

Le=s:•e::da:Dta~e:
0

a,:=~::r=;:;;;~=;;;;;ı 
Satlık 

ıli1 
\1ı·r'"\İrı lwl~·ıli\'e haltcı·si civarııula, ~ilisH ,·auır• . • • 'ı' 

~«'!tİ )apılaıı lıiıı.ıl:ıra nıulla~ıl hiua. a,.parıman 

s.ıir·ı• \'aı•ıırııı l\a t>lverisli a··s ·ılar :ıc.~ln !'\allıkdar. ., 
• • • ~ ıllf' 

.\lıııak İSl•')'•~nlı~rİıt gii·1. .. l pal:ısla .\11\11\'an Arl'i: ~ 
111 ii r ~• c a :ı ı .. 111 u• l P r i , 3 

Her Nevi Fotoğraf 1 
R E K Li I_ K ı l i ş d ~ r i \ R E U S i l 

lastik ve Madeni 
1 MOHOR Ye BASLIHAR 1 

Basımevimizde yapılmaktadır. 
l\.ı'İ. ıal, Sat;. Bro•ı'l. vı• yağlı tıoya le,· halcır 

lı•WkPSİn k·,~P~İıw ıı~ğun 'P.kilılt• yapılır. 

m11111mımımmnımımm1ımw 


