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Başbakanımız ismet inö'1ü Erzurum'a Vardılar . 
Başbakanımız Ermenistanda 
ismet lnönü, Ermenistandaki Serdarabô:t 
Baraj ve kanalının nasıl çalışldığını gördü 

Ermenistan devlet adan llarile yemek 
sofrasında dostca konuştu 

Sarıkamış, 19 (A.A) Sabah 
lğdır'dnn hareket eden Başba· 
kan fsmet İnönü, Hariciye Ve
kili Aras ve yanındakilerle 
l<arakösede Serdarabat bara
iını tetkik etmiştir . 

. Aras, Talvegnin hudut teş
kıı ettiği Sovyet Ermenistan 
Cunıhuriyetinin başvekili Tif
liste bulunmadığından başvekil 
muavini muvakkat baş\'ekil 
Sıfatiyle ve ittihadın Sovyet 
~rnıenistandaki diplomatik a
i&nı ve Sovvet Ermenistan hil
knrnetinin ;iraat komiseri ve 
8Ulama işleri şefi ve hudut liva 
81 kamutanı ile politelcnik mek
tebinde profesör, mnhendisten 
~Urekep hır heyet hudut üze
•ıncte Başvekilimizi ziyaret ve 
~fakatlerindekilerle beraber 

\'et etmişlerdir. 
Bu dav~t ilzerine karşı ta

rafa geçilmiş Serdarabat barajı 
~e ~analının nasıl işlediği en 
Uçuk teferruatına kadar gö· 
r~ırnuş ve hazırlanan salona 
~dilerek birlikte sabah yemeği 
~lmiştir. 

(~onomi Kakammız 

Kabul çok yilrekten olmuş 

Türkiye Cumhuriyetile Sovyet 
ittihadı arasında kuvvetle ya
kınlık ve komşu Sovyet Erme
nistan Cumhuriyeti ile aramız
daki iyi komşuluk münasebet
leri hakkında çok samimi gö
rüşmeler yapılmıştır. 

İki dost Cumuriyetin büyilk 
şefleri layık oldukları büyük 
sanalarla yadedilreiş ve devlet 
adamlarının sıhhatleri ve Türk 
milletinin ittihat milletlerinin 
saadet ve ikbali temennileri 
alkışlarla karşılanmıştır. 

İki komşu devletin sulh 
siyaseti bilhassa sena edilmiş
tir . Bu hazırlanmamış olan 
buluşma karşılıklı çok sıcak 
tezahürata vesile vermiştir. 

Başbakan ismet İnönü bu
radan Kağızmana gitmişler ve 
öğle yemeğini yedikten sonra 
Sarıkannşa hareket etmişler 

ve akşama Sarıkamışa vasıl 

olmuşlar ve geceyi orada ge
çirmişlerdir. 

Başbakammız dün de Erzu 
ruma gelmişlerdir. 

ı Yunan Ka~inesi istifa Etti. 
Ceidl Bayar Lenin- Çaldaris, kabineyi n1il 

grat' a Gitti. Jetin güvenine dayana 
• • rak kuracağım diyor 

~kAnkara, 19 (A.A) Ekonomi 
eı . 8?ımız Moskova büyük 
ı 11 çırnızıe beraber tetkikatta bu 
Lerı~ak üzere Moskova'dan 

llıngrat'a gelmiştir. 

ltalyanlar Harp Uerlerse 
hliabeşliler ınızraklı, 
anQerli ve modern si-
~ 1ah1ı bir milyon 
ll\1vetle çarpışacaklar 
L !:l'l'Ci 

~eJe 0 ndra, 19 (A.A) Londraya 
~k ~· li~beş hllkOmetinin yilk 
'l't ır ışyarı Royter Ajansı 
~ arına diyevinde harp olur-

biı-~ı~ra k, hançer ve el !erindeki 
be ~·aç nıodern siUihlarla har
~~ ı~ecek olan ı milyon 113-

Atina, 19 (A.A) Yunan ka
binesi istifa etmiştir. Çaldaris 
gazetecilere demiştir ki : 

Kabineyi kendi telakkiJe
rime göre ve milletin güvenine 
dayanarak kuracağım, yoksa 
kaldırım kabadayılarının güve 
nine dayanarak değil. Çünkü 
umumi işlerden yalnız ben 
mesulnm. 

TOPRAKLARIMIZA ATEŞ 
VE ZEHİR SAÇACAK UÇAK
LAHI KISKIVRAK BAGLTY A
BILMEI\ tÇlN EN AZ 500 
UÇAGIMlZ OLMALIDIR. 

· Habeşistan
italya -----

Habeşistan - İtalya anlaşa
nuızlığı dünya efkarı umumi
yesini meşgul etmekte herde· 
vamdır. Habeşistan hükumeti 
bilindiği gibi bu anlaşamazlı
ğın kotarılması hususunda ta
vassutta bulunması için Birle
şik Amerika devletierine mü
racaatta bulunmuş ve reddedil 
miş idi. Amerika hükumeti 
Briyan - Kellog paktını imza 
etmiş .olan devletlerden hiç bi
rinin Italya - Habeşistan anla
şaınazhğını kotarmak için si· 
Hlha sarılmıyacağı ümit ve ina
nını ileri atmakta ve uluslar 
sosyetesinin anlaşamazhğı tes
viye etmeğe teşebbüs etmesin
den memnun olacağını bildir
miştir. 

Amerikanın cevabını mev
zu bahseden «Temps» gazetesi 
bundan sonra İtalyaya karşı 
ekonomik sıkıştırma tedbirleri 
hususunda İngilterenin Ameri
kaya dayanamıyacağını yazıyor. 

Habeşistan durumu hakkın 
da bir mekale yazan « Times» 
gazetesi diyor ki : 

« Şimdi İngiltere siyasası
nın temel vaziyetlerini dikkat, 
müşavere ve basiret teşkil et
mektedir. Eğer bir hareket, ih
tiyati Lir hareket yapmak ge· 
rek olur ise ancak müşterek 
hi r hareket istenen sonucu do
ğurabilir . » 

Ayni mevzu hakkında Daily 
Telegraph gazetesi şu mütalea 
ları ortaya atıyor : 

« Biz İngiltere hükumetinin 
uluslar sosyetesi mefhumunun 
muhafaza edilmesine çalışmak 
ta ve diğer devletlerin de im
kan dairesinde burada çalışma 
ları gerek olduğu fikrindeyiz. 
Diğer uluslarla iş birliği yap· 
mak başlıca esas demektir. 

«Morning Post» gazetesi u
luslar sosyetesinin meseleye 
müdahalesi fikri hakkında yaz 
dığı bir makalede diyor ki : 

« Uluslar sosyetesinin, hal 
edemiyec~ği bir ihtilafa karış
masını isteyeı~ler uluslar sos
yetesinin dostu oJmıyanJardır. 
Uluslar sosyetesi şimdiye ka
dar selahiyet ve kuvveti dahi
Ji nde olmıyan işlere karışmak 
yüzünden bir çok acılara ma
ruz kalmıştır . 

İngiltere dış işler bakanı 
Si r Samuel Hor Avam kama
rasında Habeşistan işi hakkın
da söylediği l>ir söylevde lngil 
terenin Zaylo limanını ve bir 
koridoru flabeşistana tereket
mek hususunda yaptığı tekli
fin mevzu bahs topraklarda ya-

~~e~irnparntorun kumanda e· 
~r111 nı, kadınlarla din adam
~"1.rı ıtı da bu savaşa katılacak-
~•rş,' Söylemiş ve uçağa 't korumak için de hükO-

s şayan halkın menfaatlarını mu 
geride kalacak halkın dağlara hafa?.aya matuf bulunduğunu 

ıtı~rkezirıin boşaltılarak 
ve y:nnaçlara sığınacağını ili\· si:iylemiştir. 
ve etmiştir . <<:Sonu ikincide » 

ŞEH1H DUYUMLARI : 

İki Köyde Develerde ~içek Has
tahğı görüldü, tedbir ahndı. 
Damızlığa Yaramı

yan Tosunlar 
Evvelki gün hayvan hasta· 

lıklarını araştırmak için Kuru· 
cular ve Kerimler köylerine 
giden Baytar Direktörümüz dün 
şehrimize dönmüştür. 

Bu kcylerde yapılan araş
tırmada develer arasında çiçek ' 
hastalığı olduğu görülmüş ve 

1 

bunun için nizamname daire· 
1 

Liman Sosyetesi 

idman Yurdudenizcilik 
koluna yard11n etti 

Mersinde deniz sporlarının 
ve deniz hareketlerinin geniş
lemesine yardım olmak üzere 
Liman İnhisar Sosyetesi İdman 
Yurdu denizcilik koluna 200 
lira veritte bulunmuştur. 

C. H. P. İJyön kurulu 
toplantısı 

Evvelki gün C. il. P. ilyönü 
kurnlu toplanarak uazı karar
lar verıni şlenli r . 1 

sinde alınması gerekli tedbir- j 
ler alınmıştır. Bu vesile ile her 1 kinci altı aylık Liınan 
iki köyde ıslahı hayvanat ka- ı1 TarifHSİ 
nunu tatbikatı da yapılarak da 
mızlığa yaramıyan tosunlar iğ- 1 Liman İnhisar Sosyetesinin 
diş edilmiştir. 1 ikinci altı aylık tarifesi tanzim 

Bu köyün her ikisinde de edilmek i.izere kanunen toplan 
damızlık bulunmadığı anlaşıl- '. ması gerek olan komisyon Li-
mış köylüler, köyleri için da- mnn Başkanı tarufındaıı toplan 
mızlık boğa tedarik edecekte- tıya çağırılmıştır. 
rini temin eylemişlerdir. 

Komisyon ilk toplantıyı 
Direktör ayni zamanda köy- p 

h.llere hava tehlikesi hakkmda 1 azartesi giinü Liman Sosye· 
·ı sinde yapacaktır. 

önemli sözler söylemiş hava 

tehlikesi için Türk Hava kuru ı Deniz BirinciliUeri 
muna yardım edilmesi husu-
sunda teşvi katta bulunmuş
lardır . 

ilin1izde 
Penbe ve yeŞil 
kurt Görülmedi 

Pamuklarda bir kaç sene 
evelisi tahribat yapan penbe 
ve yeşil kurdun bu sene ilimiz 
de bulunup bulunmadığı ve za
rar yapıp yapmadığı İlimiz 
Tarım Direktörlüğünce ince
lenmektedir. 

Bu maksat için Tarım Di
rektörü çalışımı arkadaşlari le 
köylere gitmişler ve araştırma 
)arda bulunmuştur. Bu böcek· 
lere rastlanmadığı öğrenilmiş
tir . 

Türkiye Futbol 
Birincilikleri 

Cenup ınıntakası gurup 
birincilikleri 

Adanada yapılacak 

Bugün yüzme ya
rıŞları Yapılacak 

Bu gün idman Yurdunun 
denizcilik kolu önünde Türkiye 
deniz birinciliklerine i~tirfik • 
edeceklerin seçim musabalrnsı 
yapılacak, Adana kuliipleri yii 
zilcüleri de bu musabakalara 
gireceklerdir . 

Berberler Acık , 
Eskidenheri Berberler cemi

yeti Cumaları açınamağa karar 
verdiklerinden hafta tnlili Pa
zara dönünce de bir kaç hafta 
açmamışlardı. 

Geçen hafta berberler ara· 
larında ikinci bir karar vererek 
dükkanlarını açmağa başla
mışlardır. 

italyanlar Kıbrıstan 
Hayvan Aldllar 

Özel duyumlara göre İtal· 
yanlar Kıbrıstan 600 e yakın 

katır ve eşek satın alarak doğu 
Her sene Cumuriyet bay- Afrikasına göndermişlerdir. 

ramında yapılan Türkiye futbol ~ 

b. . 'l'kl . I b d takası gurubuna hangi mıo-
ırıocı ı erı maç an u efa 

takaların verildiği malum de
ağustos başlangıcında yapıla-
caktır. Mıntakamız futbol bey- ğildir. yakında proğram ge-

eti bu seneki gurup birinci· 1 
tikleri maçlarının Adanada 
yapılması istemiş ve federas-

yonca bu onaylanmış ve maç

lar ağustosun ilk haftasında 
burada olacaktır. Cenup mın-

le:cektir. 

~ ampiyonumuz Torosspor 
gelen telgraf üzerine derhal 

çalışmalarına başlamıştır. 

Kendilerinden yü2ümüzü 
ağartmalarını istrriz. Tllrk Söıll 
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I-J a beşistaı1 _iLLERi.Mtz oE Aı1 tal ya - Af}r<)Il Fraı1saı1ıı1 
lZ111 ı r lıa \Ta g·azı Demir yolu Meşhur doktoru 6ldi'ı 

Birinciden artan 
tesisatı (Yliz )il yaşamanın İtalya lıiikt'tuı•~ti lluht~ kfrnıf'li Zailo iim:ımıım 

şistarulaki siiel trcfhirlrri llahtısistana lt'l'k t•dilnw 
Aıııalya-Ah·on arnsın . " 

ılaki dtınıir yolu döşen- sırları ) <Hlındakı kitalıı 

rıt~ cl<wam t•l ıtıt' 1\ ttıdi r . 
Lorul ra ~I\ asa 1 ma hafı llP r· i 
lı:ılya llaİıeşislaıı:ı lıiicnml 
ettiği takdiı·de uluslar 1 
sn. yelesi pak tırı ın on al • 
ll ncı maddesinin ilPri 
sliriilmesine imkt\n gfir
memPkledirler. Bunun 
:o;Phehicle uluslar sosy~te 

~inin tılin<le İlalvava kar 

• 
riııe nıiih1 allık ol.ı u hu Uraya ~evre~iliyor n11· a nıı~I i J•~~i ıı e ,\ f yorulan 

ha~laıımışlır. 

v aza ıı F ra usanın ıueşlı ur 
eJ 

plaııı lllPZal'dan c;ık:H'ıp 

orUJya aımışlır. » 

clok torla rında n }I · Goıuıö 
lznıir - llava gazı 

lPSİsa tının helrtli yeye dev 
ri iciıı sirlu~lle ueledive . . "' 

arasırıdaki itilaf halledil-
miştir. 

Hazineı11i iı11iş 
acaba~ 

nı il) ii ş 1 ii I'. 

Havada yangın 

E asta ııda yolcu laşı

\' an bir ocakla ani nlan\k . . 

İt:·l~·:ı - llalıeşi~tnn an 
l:ışnnıazlığını lt>lh ik için 
teşkil ol:ıııarı arsınlus:ıl 
l . onıİS\011cla11 n~ nıtısaisin 

den P\Velc~ halıs etmiş 

ve hu komİS)oııuu pa11-
lP~ol yortusu rıuiııa~PlH~- , 
tile çalışmalarırıı tatil 
ettiğini hildirnıistik. Ana 

Yakıuda mukavele ya 
pılacak, şirket ve beledi
y•rnin murahhasları 4.\ il

k araya giderek nıukave

ltwi havınılırlık hakarılı-

Konyada bulunan gömülü para 
yarıgın çıkmış 2 yolcu 

ve •. . 
Yunanistandarı gelen 

ihbaraua bulunan 
filmtiş 4 kişidP- ağır ya
ı·alHlır. 

~ı iuihaz 
tPthi rlP.rin 

Pdilect>k Ci\zai 
tatbiki icin 

.\rlapolus tarafından gös 
lPrilr.ıı bir yrr, hiikl1nıel 
işyaı·ları önlirıde kazılmış 
ve cıkarıların sa\' ısı alın-

• • 
japonya da 40 kışı 

~ • 
lftzı m gP-lt"n k u v vr.ti n dolu aja nsın:ı Lfthiôtrn 

.. "' 

gında iruıalayacıklardır. 

Oııtlaıı soura ha va gazı hulunmaması<lır Bu sı

ya 'al uıahf Pllrr İtalya -
Habeşistan a rıltışa nıazlı .. 
ğırıın ancak Praıısarım 

Uonıa ve Adis .\baba'da 

altlı~ı lıahtırlt>rc\ güre hu 
komisyon 9 Tt>mmnzda 
) a ptığı son içli matla nw-

. Lelediyeye devredilect>ktır 

1 saisirıi kut'i olarak tatil 
<'luH"k kararını vernıiştir. 

dostane tavassutta lmluu 
mn"ı ile kolanlahilecrği 
kiJ ıına lı ııdc.ı ılırlar. 

lngiliz uluslar sosyete 
si ha ka 111 Edt·niu ilahe· 
~ista ıı - hulya davası hak
k 111tla yaptığı teklifi hun 
daıı evvelki lıcıftalık rapor 
lanıuızda elrafhca aıılat

mıştık · ftalya ve Loııd ra 
kahirırleri [arasmda şhl

tlPtli ihtilufı mucip olan 
hu tt·klif lıakkınd:ı hala 
u eş r i )' a t )' a p ı 1 m a k ta d ı r . 
lngiliz mulıarrirlerindrn 
SLanley Yevo11s «~lorrıiııg 

post» gazPtP.Sincle huna 
dajı· yazdığı lıir nıakalPd~ 

cliyork i: 
«lngillere hükliuwıi 

1925 yılırHlanlJeri, ~lavi 

Nil mıntakasında nıiisaa
d t• karlık la bu I u il mas 1 ş a r 
tile HalJeşistaua lugiliz 
'omalisinden toprak tek
lif ~lmekledir. Bu teklif 
Zailo liınanı vr hu liman 
ile Adis-AbalJa arasında 
bir <lenıir yolu inşası 

teklifi dahi dalıiltlir. 

Fransa ve ltalyamn 
itirazları 'iiziindeu a~im 

•' 

kalan bu mii'.wkerelerdeıı 
halJa haberdar Pdilme
miş idi. » 

Oldukça dikkali celh 

eden bu )':Jzıları mevzuu 
bahseden llorıaing post 
gazetesinin siyasal mu• 
haniri diyorki: 

Slefa'rıi ;ıja 1t8111ırı hır 

h~hligi11H gfirı• lıakPPl 

komİ~)Onııııurı mP~abirıi 

l:ıtil ('lUIPSİ llalH'ŞİSlaıı 

dr lPgelP' iııin Ual Uul ara-, 
zisinirı kiıaw ait t)lduğu 

uwselesıııirı miirnık:ısa • 
f dilnu1 sirıdt~ ı~r:ır elnw-
siuderı ilt!ı i !!t~lnıist.ir. ._, . 

hal nı !.!aZt'lt> h~ri Ua l -., '-' 

Ual'io stı11elt~rtlP11 lu~ri 

İtalyaıa işgali allınıla hu . 
lcınnıası \'fl ll:ılw~istunın 

ş 1 n ıtl i p~ k a d a r h n n a i ı i -
raıda bulunrııa,·ısı itiha-. . 
r ı l t' h u l o p r a k hı r ın k i m e 
~İL olduğu m•·~IPsiııin 

nuwzu u ha hs ola nıı yaca
ğırıı ~azuıaktaılırlar. 

Adis-A ha ha nıa hf Plleri 
h:ıl \';} lll ti hu ııwsd•~ııin 

" 
nı ii na kaşa sına ~· a rı aş n w -
masmdaıı ha\ rt>t rtmPılik 

" 
IPrini VH burıuıı Ual ual-
in Hahrşislaua ait oldu
ğunu ta~i11irti ishal eylt'
diğiııi he) fiil t'lmPk lt•di t•ler 

Heu t•'" aj:ırı~ırı::ı gilre 
iıalva hülulnwli Hahtısis 

" . 
tarı nı~St'lesi ni sil~lh k 11 v-
vt>tile lıalletmeğe karar 
vernıış görii ırnu~k trdi r . 
A vııı aJ'ansa göre hazı . '-

ita 1 va ıı ıneha felleri Siif•l .. 
harflketlerin 25 Ağustos 

la haşlamasırıı istemektt~
dir. Hu tarihle uluslar 
sosyetesi İtalya.Habeşis
tan da vasım Letk ika baş
laya<~ağuıdan lrn surt~tlt~ 
bir t~mri vaki karşısında 

kalmış olacaktır. 
Yarı rr.sıni ital\'an .. 

Ti\rk hava k1ı
rumu1ıa 

~· .. e• 

ON BiN LİRA ARMAGAN 

İınıir pamuk uı•~n~n

cal Tiiı·k Aııoııim so ·yt·
tP.si \Önetinı kurulu has . . 
kanlarıuchıa lJarri .Jıı onı 

hava kuruıunua 10 hin 
lira a nuağa 11 •'lmiş vtı 
~· ıl•la ~ hin lira vt~rnwği 
la a lı lı ii l P t m i ş t i r. 

Bu a rrııağa ıı bava k ll
nı nıu tarafınılaıı takdirle 
k a rşala ıı nııştı ı·. 

~ 

~ini izanı ~tmflnıesini ve 
ltalva111n lıaklı istekleri ., 
11i dikkat nazar11u1 alma
sam tavsiye ediyor. Uu 
gazete ilal~amn llahr
şislanı işgal elnwsinin 
İngiliz nıeufaalları ıçııı 
tPlılike lf>Şkil elmiyf>CPği 
ııi yazıyor vt~ ingilterederı 

Avrupa birliğırıi 'e tesa
nüdünii bozmamasını is 

ti vor. 
• ltalya - ~llabesislaıı 

tlavası hu şekilde iııkişaf 
etlt·rkeıı Ha lwşist;uula 
ilarrara nwvkiiııtlt~ ital
va11 koıısolosu ile llaheş 
" zabitleri arasında hir 
lıadise olmıış ve İtalya 
ko11solosu tahkir etlil miş 
tir. 

Ayni giiııde İtalya 

ikonsolosha ıwsi ni mu hafa
za eden İtalyan askerlf'-

rindtm biri yerlilerin hii 
cunıuııe maruz kalnıışllr. 

• w 

mıştır. 

3 ahun saat 7 köstek 
295 osrııanlı lirası 3~ingiliz 
lirası 7 Alman 37 ~ Fran 
sız ve 1 ! ziıu•t ahur u 
i 1.- 1 ~ lwşi bir yerde 3 
kırauıı!'I orıveniiıdo~ allınr 
vt~ dPğPri kalnıaımş Uus 
m a 11 alı i 1 tı d r alım i k ro n . 
daıı ibarc·ltir. 

boz kurt 
sigaraları 

teknik idaresinin onuncu yıl 
dönümü münasebetile hazırla
nan Bozkurt sigaraları satışa 
çıkarılacaktır. Bozkurt sigara 
ları ağustosun beşine kadar 
satılacakbr, 

ctıleyerek şu11la1·1 Sfi) le
mişliJ': 

« ltalyanıu gerıişlenıe 
arıular1111 daima en ge
niş bir tarzda takdir ellik 
lııgiltere hiiktlmeli llalwş 
hiiktimet\ne karşı tevcih 
Ptlih•n bazı tenkitlerin 
doğruluğunu kabul el
mektellir. Fakat İtalyanın 
sümiirgelP-rde genişleme 
arıusisle Haheşistarıa 
karşı il~ri ~iidilPn şika

)'Pllt·r lıir h:H'p için y11tPr 
:idıt-·plı·r tll'gilclir.,, 

Sir SanHwl llor, gı-• ç

ıuiş ıarua11larda hu gihi 
anlaşmazlıkların harpsiz 
kotarılmış olduğurıu ve 

ilalyayı abluka elnıek 

veya ilalyaya karşı taz
yik mahiyetinde her han
~i bir ekonomik tedbir 
almak üzere ingilterenin 
Frausadan elbirliği isle
tliği hakkmdaki son yA-

« Edenin Roma) a ha· 
reketi sır·asıuda hiç bir 
hazırlanmış plan sahibi 
bulunrmy~11 Lorıdra hü· 

~azetesi «Giorııale ıt'italia» 
'-• 

Sir Sarnuel Hor İtalyan 
- Habeş meselesiıai in-

~yınlıları-şayıaları- yalaıı

lauuş " İtalya bizim dos· 
tunıuzdur demiştir. ,, 1 ngiltereye uluslar sos-

6ldü. 131 kişide 
yaralandı 

'fok vu - Form uza 3 .. 

dasmtl~ \'eni sarsıntı ol
muş 40 "'kişi filmli~ l :1 l 
kişi yaralanmış ( L50J e\' 
ydulmıştır. 

LAVRENŞ 
Anası misyöner ol" 
L;y le beraber ingil" 

tereye geldi 

Loıul ra gaı..-teleri ııill 
vPrlliüi nıah'ımata göı'f. 

p ~ 

Lanrt·nsin aııasıııı iugil' 
tertıyt~ giiliiren vaptır 
rı htınıa ~· a o aştığı za 111:1

11 

lıic hir kimseniıı vllpur~ 
. . . . b~' 

~·aklaşm:ıması ıçm tertı k 
alınnıış, vapura a1ıc3 
L~ıvreıısin kardPŞi Arrt0

11 
. ,, 

sokul nıustnr. La vr .. usı .. . ı·ı 

kardt~şi anası hak~ ıo• i 

su süzleri SÖ\' lenıiştir. 
• 1 . l . 1 "\' li '' Vi.ilı em >ıı· h•. 

ivilPsnıi"tir. Çi11ıl~ hultı1
1 ~ 

• ~ " • 1 
durru sıraıla cok hasta 11 

:""' . .;..,, 
gPzi on o i ,. i ı.,şli rıııe~ 
'anlını rllİ. ,, 
~ 1i~ 

La vrensin anasına () 
tle nıis,· oıu'rli k (!) ede",. 

• 1· •O 
diğtır oğlu rPfa kH l el ı) 

Amerikad_aki Al~:; 
lard<ı yahudiler a ti 
hine mitinkler yaP 

1 ııı:t 
V:ışirıgton - Aloı:ıll 1~ • ı . •ti 

larına karsı ..\nır.rll\' . . ,, 
\'ahudil~ı· tarafındall )'il 
• \' ıl 
p1laıı boykotlara ce. ~i 
ol nak iizere Anıerik~1 tl.11 1,1~ 

i ,, .. .. k ,ııı' 
Alma n hfn a un \' u 

1 
r' • ti 

ler ya pruışla r A hutt•~~rı'' 
karşı boykot yap3 11 ~ıı 
Amerika dlişma~ll ollil'Gıı 
nu söylemişlerdir. ~i;i 
milinklere on bil& 
iş\irak elmiştir. 
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Mersin 
Piyasası 

---..... ··*~--
K.(i. 

Paıuuk~kıoıipr~s 
laıu~ 
K:,ıuı m:ı lı 
kozacı parlağı 
faru~ cirritli . "' 
\ ~r·H o 

Stısam 

Fasuh·:, 
Nohu; 
~~rt~im~~ 
Kuş y~mi 
k uıu ,tarı 
Çt-hik 
Acı ç~~ ir,ı~k tçı 
loı şekf)r 
kahvf) 
Nişadır 
Ça) 
:•1.nıe Şekt r 
••dıkta 

)) )) .. (' .. t~ h i 
)) ,, » <;uvalı 

K. 
.... 
~. 

49 
47 

45 
'l ... 
l 75 

il 50 

7 
4 50 
7 

6 

3,75 
7 

37 ,50 
29 
97 ,f> 

16 

kaıa,· ı 90 
Raırn·r 7 b 

Arı•a .ı\ na dol ıi-, 
,, yerli 2-8 7 ,5 

lliriııc 15,75 
Ç~yd~r 3 
8uğt1a ,. Y ~rli 9-,50 

Lioaor; lo·1.u 7 5 

Saburısafı z~ylin Y. ~5 50 

,. ikiud 2ö 
llısır tları 3 25 

kara lJü lt~r Mö-86 
lııet~ Kepek ı 65 

l\ahra » ı 65 
hacir ; O d~n 11 

\'utar Cukuro Va. 3-, 
• 

,, AnaJol 3 25 ----·--
Borsa T ılğraf lan 

lstanbul 

'l'ürk ahunu 932 

1 'l~rlin ö21--25 

[)olar 7 9 7 5 

~~rauk 

l..iret 

l 2 - 0:3 

9 66 40 

Y(NI MERSİN 
~ üshası 5 kuruştur 

.\bone) Tir kiye 
Şep•iti için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Hariç 

için 

~ltı aylık 600 

Oç aylık 300 
Q· 
~ ır aylık loo yoktur 

tbıa reçmit sayılar 2 O K. 

looo 

500 

Tarsus İcra Memurluğundan : 
No: 

144 

148 

146 

152 

154 

345 

19 

Tarihi 
EJhll 

335 

Cinsi 
Tarla mu 
36 hissede 
1 hissesi 

)) 

)) 

)) 

)) )) )) 

Kfl . t• vel » 

335 

)) 

E~'hil335 •> » 

l it·~ tar 
llfllre Mu2 
8,54951,232 

8,82530,304 

47 ,52799,428 

00,6894,76 

4 7' 160 "! 1 ':-112 

10, l 123,2ô4 

7.44634 

K:l.e \'el 
335 

4 lahlani 
ve fe~kaui 

4 samanlak 
Alacaklı : BP-l~diye 

Borçlu : Y iiz başı oğlu Arif 

Ki~·nwli Mevldi 
lwher Yaramış 

hek ları 
6527 K. 
5439 K. )) 

5439 K. • 

16317 K· )) 

65?7 K. )) 

8723 K. )) 

10878 K. )) 

soooo K. 

1 
Yokarlda hududu ve evsafL yazılı tarlrılar açlk arttr-

maya konmuş olup şartname 22-7-935 tarihinden itibaren 
ı dairemi:de her kes göreb/lecefil gibi 2 2- 8·-935 tarilıl-

1
' ne müsadif perşembe günü. saat 11 de açlk Artırma ile satL· 

lacal\lır . arllrma bedeli mulıamnıerı kiymeliniıı yüzde 

J 
75 nl bulmadtf/t takdirde son artıranın leahhlidıi baki 
kalmak ıartile 9-9-935 tarihine müsadlf pazartesi 

f gıi.rııi. saat 1 1 de dairemizde yapllacak olan arttırmada 
; gayri merıkul erı çok artı:ana iluı .. le edileceğinden tallpl~rin 
1 mulıammen ktymelinin ym:de 7,o rılsbetirıde pey akçasz 

1 
veya mlllt bir banlcamn teminat mektubunu hamil bulun
maları ldztmdır . 

i L A N 
Tarsus Mal müdürlüğünden : 

J .\f ~lre Hed~I 
1 Köyü Cinsi M. ~lnhammeni Hududu 
lsarı larla 2:-1000 Lira Şarkan kiirt Ali tarlası 
Kavak ~arben dere v~ topal tar-

1ası şimal~n Eyyuıl oğlu 
t..u lası Ct'nuben Yetim 
oğlu tarlası : 

Yukarıda cins VP. evsafı ~·azıla bir kıl'ada 23000 

metre M. 25 hissada 14 l11ssas111m mülkiveti biluıüıa-.. 
yetfo satılae~ağından 17 TP.mmuz 935 tarihinclen 2 A-
ğustos 935 l<ırihine kadar 15 giin miiddetle müzayede
ye konmuştur 

Son p~y haddi layik görüldüğii taktirde 2 Ağuslos 
,935 Pazarlesi saat 12 ele ihal~si icra kılınacağından ta-
lip olanlarm muhammen heılelin 'üz<le 7/50 nisbelirıde 

1 
pP.y akçasmı mal s~nfhğrna trslin~ ·~tfert·k yP.vmi mpz

; kurde Tarsus Mal miidiirliiğiind:~ hazır bulunmaları 
ı ilAn olunur . 21 - 24 -27 -30 

'~------------------------------------------~ Şehrimize eyi bir kazancı ve demir 
iıleri ustaaı geldi 

1 Uzun zamarularabı·ri Aclana'da sa~lana ve metin 
j i~lt~rile k~n~isi ni IJütiiu fa hrik a, tan~iislriel naiiP~srst~· 
.lrre \'P. çıfe1l~r~ tauıtnuş olan Hahrı~·e Kazan f\vıuden 
yeli~me kaıa11cı Hacı usla bu cl..,fa ştdarimiz~ gdmiş 

ve Silifke ca,ldesinde biiylik hamam yak1111rada açlhlu 
yertlt~ işe başlamıştır . 

KPrnlisi ve oğulları her srnıf Buhar Kazanları ütü 
Sabuu, llamam kazauları, Fabrika hacal:.rı, Demir 
iskele i~lı·ri, Oemir çatı, Demir kapu v~ parmakhl, 
Oksijen ~aynak işleri yapnıakda ve gelt•nl••ri sağlam 
ve temiz i~leri ile m~mnun etmektedir . Bu gihi işi 
olu pda zorluğa uğra yanlararıu hu raya miiracaaUarı 

1 . 5 

S 1 N 1 R 1 
Sarkan llaCI ı\lt>hnwd uaduıu ~luslafa . .. H~ lbrahim 

şimalt-n Zülw)·ir ~·olu c~nulwıı yol ü 

S:arkaıı ·~oLan kO\'tmlarrnııı ~arh..-rı lhr:ılaim V<~ İh, 
• • • f. 

saıı ~imal•·ıı Ziiheyir )' Ohı c••ıı11ht•11 \la~tara ve İhrahiıu 
Sarkau hacı M~hnwl vt•r•·s .. si ~arlı"ıı cil llanıza \'e • • • 

şürekası şimalen llustafa ve f hrahiıu Ce. ziilu~yir yolu 
Şarkan m~zar başı garht~n .llust:ıf.~ ve İlJrallinı ct•

nulJen keza ~luslafa vt~ ilJralıim şiıual..-n ziyaurnt ~'olu 

Şarkan tarik am garhen ~'ol şimalt•n )'İiı ha~ı zati~ 
Arif Ce. lil oğlu 

Şarkan garben Ft~yzullah ağa şinrnlt•n Aılauah ih
rahim uırlası cennben ziyanıat ~·olu . 

Şarkan ve garben tarik anı şlnı:ıl~n gtrn şıh ~J .. h. 
med bahası Ce. ktıza şıh Mehnwtl P.lyevm şıh ile mahdut 

Yen.ıini larik am yesari Esal nAti emlaki arklisı la -

rik am cephesi tarik am E~al emlaki ilt~ mahdut. 

2004 numaralı icra lflc1s kalltılllıtlllll 1 26 rncı 

maddesi dördü.neti. fıkras111a tevfikan im gayri menlrnl ü:e
rlnde lpolekli alacaklılar ile dificr bir cılcilrndarmwı ,,,, 

irlifa lıalda ve lıususile fai: "'' musurlfe dair olan id
dlalaruu ilda tarihinden llibaren yirmi gıi.ıı içinde eura-
ln müsbitelerile bildirmeleri ak.o;/ la/cdirde Tapll sicilinde 
&ablt olmadLkça salış bedeli paylaşmasuıdan malıriun lrn-
lacal\lcırı cilıetle alakadaram ıı işbu madde flkrasuw göte 
hareket etmeleri ve dalıa fa:la malumat almak isleyenlerin 
tarsus icra dairesine mliracaatları ilan olu.nur. 

Tarsus memurluğun~an : 
• 
ıcra 

No. Tarihi Cinsi Mevkii H. M. ~- 2 Kıymeti 

72 Şubat 339 maa furuo kızıl murat 115216 bilumum 1900 L. 
ve 1 dükkan mahallesi S 1 N 1 R 1 

98 3 baş dükkan 

Şarkan hiristofi masarasi 
garben tarik şimalen hu
mur zadeler iken ~Kayserli 
Abdulaziz veresesi cenuben 
ıosa yolu 

H. M. M, 2 Kıymeti 
- 110668 bilumum 600 L. 

Sınırı 

Şarkan Ahmet hamis dük
kanı garben ve cenuben tari· 
kiam şimalen Fahri hissesi 

Alacaklı : T anus Belediyesi 

Borçlu : Burhan zade Mustafa 

Yukarıda hududu ve evsafı yazılı Furun ve Dükkan açık artırmaya 
/tonmuş olup şartname 22-7-935 tarihinden itibaren dairemizde herkes 

g6rebllecetl gibi 22 • 8 - Q35 tarihine müsadif Perşembe günü saat 11 dt 
açık artırma ile satılacaktır. Artırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde 
75 ini bulmaaıtı taktirde son artıranın laahhüd/l baki kalmak şartilt 
'.J • 9 . Q35 mllsadif pazartesi gllnll saat 1 I de dlJiremizde yapı/tıcak olan 
artırmada gayri mtnkt1l en çok artırana ihale ediltct/!indtn taliplerin mu· 
hammtn kıymetinin yilzdt 7,5 nlsbetlndt pey akçası veya milli bir ban· 
kanın teminat 1116/ıtabuna hamil bulunmaları lazımdır. 

2004 numaralı icra iflas kıınununun 126 ıncı maddesi d6rdilncil /ık· 
tasına tevfikan bu gayri mtnlwl üzerintü l;>ôtekli alacaklılarla diUtr bir 
alakadaranının ve irtifa ballı ve hususile fa1Z ve mcısarife dair olan 
iddialarını ilan tarihindliı {itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbiteltrilt 
bildirnultrl aksi taktirde tapu sicilinde sabit olmadıkça satış bıdeli pay· 
laşmasından mahrum kalacakları cilutle alakadarın işbu madde fıkrasına 
g6re hareket etmeleri ve tlalıa fazla malumat al,,,ak isteptnlerin Tarsus 
icra da/Tesine müracaatları Udn olunur, 

Höbetçi Eczane ............ _ 

Bu _ Akıam 

Sağhk Eczanesidir. 

Yurtdaş 

Onpara harcarken 
bile kimin cebine git· 

titini dÜfiJn: 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

1 çifte han Kaphcası Açtldı 1 

2 ve 20 komprimellk ambalajlarda 

bul .. nur 

Ambelaj ve komprimelerin 

üzerinde halisligin timsali 

olan ffi markasını arayınız. 

Tarsus icra memurluğundan : 
Tarsus inhisarlar iılar<1siııiıı ,\1iilo ıuii~kir:ıl in 

hisarı Buş memuru K:\miltlP ::l:ıc:ığı olan m:ısrafılan 
g:ı)' rİ sekiz yüz ~Ilı lira Pili ~wkiz kunışdaıı ~~ola~· ı 
Tarsus icrasına ilama miist.-ııil vaki ıuürac ıat \11.t'l'l-

a Eğer Romatizma, Sıyatik, kara ciğer, B6brek kumları, 1 
~ mesane taşları ağrılarile muztaripseniz vakit geçmeden ~ 
~ Çifte han kaplıcasına koşunuz . @l 
~ Bir cok deri hastalıklarına, muannit ekzemanlara şifa verir. I 
IÇ:e~e~~ıı~!~irii~ı~i~~·.~.!.~.·~.~I 
~ kadaı· Feuııen kahili izalı dei!ilse de St~rıelercı: gdua olmamış bazı kadırılarm 1 
~@ ..., • 

;115-20 giiııliik h:ıııyoıl;ııı soıırn lıaıııilı, kalılılları göriilıııiişıiir . ti-. 

~ Çifte Han Kaphcasının U 
! RadY_o akt!f idesi dünyada mevcut bütün kaplıcalardan 
i@ daha yuksektır . 

.[@ Çİ Ti: A\PLIC~S!ND~ ~ ________ __..;;:;...... ________ __ 
~ OtP.lt~ bir mullrnh il:tvt~ eılilıuiş, Otel dalailiıtılt~ y•rnu~k hişirmek nwne-
~ dilnıişlir. • 

[@ 
EslMhı istirahat miik~mıueltlir.Lokanıası, Fuı·uıw, ~ 

[@ 

~ Tiren ücretleri yarı yarıya tenziltitlıdır . 1 
m~~m~~~~~~~~~~~~~~~~m~~~~ ne borçlu nannııa çıkurıları LPhliğal :ır~a~ırı :l uıiihaşır 

tararırıtlan verilt•rı nwşruhalla İh~nwtgflhuıın atf>Çhul •=========• 
oltlu~u he~· anilt~ tP-hlığ:ıl y:ıpılaruatiığı a11l:ışılıaıakla 
i ıa ı ı e ıı t t' h 1 i ğ a t i fa s ın a k a r a r ve ı· i 1 m i i o 1 ti u ğ 11 ııc 1 a n l a • 
rihi ih\rulan itibarr,u hir a~ ıaıf111tl., horçlu Kfı · uiliıı 
mezkfır horcu fült•nwsi vrya bir ıtir:ızı vars:ı hıı nıiiıf
dd zarfmda icra dairesiııt~ tahrin·ıı vt•ya şifalırn bil
dirmesi VH horcu kaimi edh ors:ı boreuna ~ PlrePk 
enl\al ~azanç \'e g.-liri lıak~~ıula lwyaııalla hulunnıa · 
sı liizumn aksi takdirde icraya tlP\anı oluıııua ~ı leh 

Ll(!)P!==ıs==e=.===:=:=3 

liğal makamnıa kaim olmak iızre ih\11 olunur . 

~----------------' 
TARSUS 

IRMAK LOKANTASI 

Yemeklerinin nefaseti, mevkiinin gü~elliği, ha
vasının temizliği ile tanınmış T arsusun en eyi lokan
talarındandır. Lokantaya son model bir Radyo getiri
lerek muzik ihtiyacı dn temin edilmişdir . 

'fe1r~u a "fllerılP.r lıurada cicr.klti!' nrasıııda 
o...: ~ .. . 

ve aka~· sıı krrıarııula lıı·ıu Y•'Ult>klel'iııi y p ı· 

ler ve hemde :tsudr. hir vaJ..ıt g•·çırmiş olurlar 
3 ıo 

Remington Yazı MaKineleri 
~ 
~ ~ı 

~ 
~ 

Gramofon oe plaklarda büyük ~ 
tenzilat ve her nevi kol, cep saatları. 'I 

Acentesi Vilyam H. Rıkards - Mersin 

SAGLIK. 
ECZANESİ 

ı ~ 
Mersin Gümrük Civarındadır 1 nı 

ı~r rıPvi E<~zavi '~1 . 
ıl ,· 

Piyanğosu 
Pek çok kişilerin yüzünü 111 

lıhhtyP, Yerli \ 'C Av
r cı p n nı ii ~ l ;ı h Zt-' ı · cı l ı h u -
luııur 

güldürmüştür . nı 
: ~ On Dokuzuncu Tertip Dördüncü Keşide ~ 

11 Ağustos 935 tarihindedir. 

B ü y ü k i k r a ın i y e 

35,000 Liradır . 
Ülkeni korumak isti- m 

~~;i~~na:aa~~re Cemi- Le:=:::a::f:~0·~::~:~~· 3~ 
Yurttaş! 

Mersinimizde 
sihhi bir ihtiyacı karŞlliyan bir müessese 

SOGUK HAVA DEPOSU 
SAHiBi - NiGDELi SELiM ŞEl\iSi 

P<>lis ılliidürlü{jii Karşısında 
-

Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı ~ 
mükemmel ve son sistemdir. 

Sıcaklarda gıda nıaddeJerinin bozulmaması için ~ 

Gıda maddeleri yapan ve Satanların oe Ailelerin 

dikkat nazarlarını çekeriz 

Sıcaktan bozulmasm~an korktuğunuz her şeyinizi depomuza getiriniz. 

r.1111wı -----------------~,, n a ~~~~~~~~~~~~·~ ~ ~~~~~~~~~~~~ 
Yeni Mersia Basımevi - Mersin 


