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Cenaze merasiminde Bulunacak Heyetimiz Belgrat'a Gidiyor 
Ou ı11l1 tıriyetiı1 011 biriı1ci yılı 

Memleketin her taraf m~a coşkun tezahuratla kutlanacak 

l Cenaze Merasiminde 

Hazırlıklar görülüyor. Vekaletler alakalı 
olanlara yapılacak İfleri tamim ettiler 

C.mlı1Ul1"in O.-tll Yu fD&ıDmDntü 5üslnıtn TaJ'JGrt C. Blncsı 
A"wa, 14.A/ - Bu u111lıl C•mhul)letln on blri1tei ııl dlnlJml . . 

CumhurlJ·ttın ilanı ,.,, dfJnama ba· hu 11hv. it.asaba vı ~yde J!ttt 1111 
~ tlln mımltlcetlt lt111wlli vı derin a· gündüz aynt toşkunlnlt.la luıtlona· 
IUsltT J•apocak §tkil vt /arılarda lcul· calttır. Bayram )'alnız bir 1111UJıl6 

lanacakt1r. Bu bayramı inltilllbın kalmayacak, süsltmt ve donanma· 
Mlcltl"ftJI klklnltri için (Olı ttslll/ dan balJca Cumhuf'.ıytl Vt inltllllb111 
bir /vıaı soyan C. H f ult.ası u111a· f'ıtzlmnl ve dtvltl çal11moızn111 ,. 

soslarını blıliJn hcl/ı ıobc it.asına 011-
~ mi ido" htyrt/ bv lolımotno1111 
Ilı .Hyro111 rnılılt1"1nln lofallillını 
ltSPtl ıtl11ılt vaiıindt biJl/J11 'Walı 
mokoll&laro H l'fkillJto JDllomlfht- • 

Dnltt ''#dl"' ldf'tlflllda• JO,I· 
l11tak ttrtıpltr için vtUlnur tmlrlu 
vermqtlr. BlltDn haılTllAlar ıçm o 
n111ıeu yıl bayçomınddt tatbılt kcrü 
btl#UUltn dt isti/ıdt tdıuttldir. 

Her ytTdt lfşkıl olunan vt ııe baş 

/ayan /comısyonlara mahal/in tn bil· 
ylJ/c ldart dmlt' rlisliJı ttmtltltdır. 

20 Birinci tıırln 1934 günü 

llıtotalı mah~tllt tanlı ""° ttrtipll 
olocoJılu. H~ yrr;U lımılllD w 
"""/translar vrrllt~lcı ir. V u lyd vı 
walarda c. H. Fırltasmm Strbnt 
Jıallt. kllrsültri arılocalt.tu . 

29 Birinci ltfrtndt bilhassa mem 
ltktli11 htr )'tm dtkl gazeltltr, mte· 
mualar htr gllnltü lıncmuıdtn büı,ük . ' 
vı rtJ1mli pluıcalt., fokıldp ve Is/ılı· 
lt21in b/}fük lt.ıymtl ve ılıtmmi••ttini 
onlataaılc JOZllnr koracaklar .,, 
Cumhuriytt tserilt sütu11/an11 ı süs· 
l/J'tetklırdv . 

marsilya cinayetinirt saflıaları 

Belgratta halk ltalyan konıoloshanesini taşa tuttu 
Katilin kullandığı tabancalar dakikada 

250 fifek atabilecek fekilde imiş 

Marsllya, 11 /A AJ- Zabıta ta· 

rafından icra tdlltn la~klkal ntti· 

ttstndt Kaltmtnln iki ru~·tlveri oldu
lu ve "81"t1rtlan yalnız b/rini luJ/. 

'""mıt bllÜMduJa alll,,,,ımışt". Bu 1 
rıwtJvır mt1ı-wr -'sttmiltdtdir . Ta· 
banca, ttltrar doldw/9/lya llU11m 

R~r/JltMltsh/11 ylrtnJ f llM ata1t ha· 
~t bl~ m/Jral,,ıdlJr Tıaba • ntanın 

tanzim tdlltblltn bir lllf4nRtJhı var· 

d1T. l(ılıfı da strtllr. Blnaınaltyh 

/cab111d• bu ial'ab/M Ull#w llllTI· 

'ltblllr. 81Utu11la 4alıJbda 250 ,,,.,. 
mi 111d11htı kabildir • 

Mars/Jyp, J 9 /A.AJ - EtlUllyd 
m/Jd/UIJ M. Ctl, bir lokanta gar 
sonunu W/cvap ttmlştlr. Bu EMIOn 

uti/ln 20 l!yl1Jld4nbttl ytllltjkrlnl 

l#ndlllAIA ÇllÜflMiJa NJuıullılu lo· 
kantada Yfm/I old111Unu ~ylımlı· 

ıu Şa halı t/Jn btll, Manllyada 

hlt olmuu lld "4/1• Atllmıı dl
mtitlt ' 

AnnenoasSt, 13 /A.AJ - Kolt· 
mtnin şeriki cürümltri oldukları zan 
olanan /iti itişi, blldlrlltn qlt4ıt za. 
re Lozana gUmtk Dztre [vapur btlt 
ltmtiıt oldukları bir sırcda bir lo· 
ilanla VtJ a ltahvtdt tnklf tdil1ntş· 
ltrdlr, 

Bunların YuROSlavya 'haricinde 
şllbtlu:I olan ~niş bv ttş~ld/• 1111n· 
sup olddlan zcnntdilmtlt.ltdlr. Ban· 

lar, Kral ilt M. Bartonun Marsll· 
J'aJ''' eıtmtk /(in takip etmq olduk
ları yolu ta/tip tlmış oldllkl•mı iti· 
'af ttmlfurdir . 

&l2rdt. 13 /A AJ- in/idi /(Uı. 
dt bulanan hılk S.ra;"'1ı""'l/a nll· 
mo Jci~/,, ı apmışlar, blrlndslndi Nıb· 
rrlto• lsmtndtltl Hl!vat umiJ ttl b/. 

•a Ilı ltaı,on ltoRJOl~hanalRl 

~ıla111,,ıor, llclnclslndı de UrvatsAJ 
lılst illnlndtki lfuvat aaultJI bina· 

sını yatnuı dmlflndlr. 

Paru, 13 /A AJ - l(rtll AW· 
llUtlÜ IU M. Btuton1P1 ~"""'61 

- Gerisi ikinci Sayfldı -

Hü~Ometimiz Namma Bir 
Heyet Bulunacak 

Heyet Tevfik Rüştü 
B.in riy_asetinde gidiyor 

Bu ayın 18 inde Yugoslav
va krala müteveffa Aleksandr 
Hazretlerine Belgratta yapıla
cak cenaze merasiminde hllk6-
metimiıi temsil edecek heyet 
ıu suretle tetekldil etmiıtir : 

Hariciye vekili Doktor Tev
fik Rllttii Bey, ikinci Ordu 
Müfettiıi Birinci Ferik izzettin 
Pqa, Reiıicumhar Hauetleri
Dİ• h .. '8••leri binbMa Cdil 
Boy. Deni& harp akademisi 
kumandanı miralay Fahri bey, 
hava zabiti binbqa Naim bey 
Hariciye Veklleti albacı daire 
tefi Melamet CeYat bey, Hari• 
ciye Vekileti huausi kalem mil· 
dnrn Refik Amir Bey . 

Bundan bqka mulıafn ala
yı kumaaduı kaymakam lımail 
Hakkı Bey alaydan bir kaç u · 
bit ve bir halik uker de he
yetle birlikte Bdırata gidecek
tir • 

Heyet Ankaraclaa Selbik 
yolu ile Belgrat• a gidecektir . 

Hayri Gültıkia Bey 
Belediye meclisi 
azalıfına seçildi 

Hoır' Olilttltin &y 

Belediye mecliaiae bu dev· 
re içia aeçilea ult •e yedek I· 
ıalaa dla 19ftQlfbk • Azadan 
Şima Ham• Dit doktoru Bahir 
Beyle yakıa akraba oldutun
clan 1ı....- ayal •ecliate ka 
oı..aıy1t•klttl.'I -.arı itibara 
ahnarak iatllaap encllmeniDce 
Şlma H_... IUhta kab .. e

clllmemit "ı.a..,.. fule rey 
alu ~ri GWteldn Bey ç,tı
nlmıtbr • 

Hayri Gllteldn Bey pçen 
Belediye mecliaiacle de balak 
ppmlf ı• ve -.jik bir ar
bdap•ı•clar. KeDdi'6ai tebrik 
ederiz • 

ınel<teplere alal{a fazlalaştı 

Maarif Vekili fzmirda Maarif işlerini anldltl 
Vekalet içinde Bulutıduğumuz ders sene•i 
için yeni imtihan talimatnamesi hazırlayor 

lzmir,13/Hususi/ "t1aari/ Vtkilı A· 
bidi11 8ty ltftişltriııi bitirmiş ı•r diin 
Avdma J!İfmıştır. Vtkil Bt}' lzmır· 
dt tıf tiıltri hakkında şu brv .11alla 

bul•mmuıtur : 

c - Onzi lzmiri ıskislndr-ı bnş· 
it.o bir btnlık t ışt}'llr. Her J lJnd~ g/J· 

rültn bu iltrilemtden Maarif İ?frn 
OJ''lltımoıdt ııt fJyle dt olmuştur • 
Ust vt Oı ta mtkltpltrlı ilk nuk/tfJ· 
lt!I gJrdü'll. Bunlar muallim, hiıır., 

oluma v•l'talafl iliborllt çolt. züıtl· 
dirltT. Elimlzdtlt.i mtltJtpltrin müra· 
caat tdtn taltbt~ lt.4/i ttlmtmrsl 
ludtrlt dtlil, mtmtıunlyttlt ltarıtla· 

natalt bir ifllr. Arzu tlli/lmiz,bugün 

gfJrdlJ/ümüı ptlc b/Jyü [bir mtltlt· 

bin ya"n lt4JI gıl1t11maldv . Biz 
mtklıpurln b'I kalmasından ltorlca
flZ. Dolup laftnası mtmnunlytti 11.u. 

\ 

Cifi bir lıa/Jir. Bt11 bu lıali sıvinçlt 

S•'JUl/im. Çıink/1, derhal dışarıda 

1 ka/qıı ta/dırJ'i okutmak içi11 hültu. 
mtt uıibirltr alır ve ntltkim almış· 

1 tır tla. fl.frktrp1trin bin ıları Cumlıu· 
rtı' 1/11 birer 11'1/ılrsid/r. Muallim/,,; 
g:ı•rrtli f!lJrciüm Asurı 111/ka muztsi 

ıJ ı torızım rdtlmiştir. Ntır/IOIE4hlalti 

l'Sk lz111 r 112/rfratı da çok mühim 

bır buluşlur Elimirdtkı lise ı•t orta 

nukltpltri tam bir suretle bina, 

malztmt, muallim itibarile arzu tdi• 
im ştklt sokmadan yınitün hiç b" 
J'ttdt, hiç bir ".rlıttp açmak taraf· 

tarı dtliliz. AJ•d1n maarifin/ lk it/· 

tışttn sonra IErnir yolilt Anlıaraıa 
d/Jntcftlm • 

Bu stnt için ytni bir lf111ihan ta· 
limatnamtsl haıulıvoruı • • 

,. 

8/JyükJFaaliyelt Sahnt Olan Mrrslıı lske'ıltrindtn Birisi 

Zararın ()11i1Jıe g~eçilmeli 

ihracat Mallan iskelelerde Sokaklarda Jçlkta Ouruyı 
Evvelki gice ya~an yJt{mur ekime faydalı olma 
sına bedel ihracat eı:;' aRınada bii~ iik zarar açtı 

Evvelki giln aktam• doğru 

baılayan alpak halinde şid

detli bir yaimur muhtelif fası
lalarla devim etmiş ve ıokak
lan 1ıeçilcmeyecek halde sel· 

ler kaplamııbr 
MeHimin bu ilk yaİJtı ekim 

yaziyetinde çok faydala olduğu 

kadarda ihraç edilmek llıere 
Menine itlen mahsuller Qıe
rlnde de bl11Gk zararlar mey
dana ıetirmiıtir. 

BHinditi tiW lleninia ih
racat Yulytıti ita ... memle
ket beubı- ylz ,aldllrtlcD bir 
maman alautbr. 

Limandan biç ebik olma 
yan •para.. mlte .. diyen 

pa..k n laabubal yllkleıacliii 

UW. fıllkeWIJI' •e iltayon (İ- 1 

varı da tıklam tıklım çuvallar 

ve balyalarla doludur . 

Evvelki günkü yağıf daha 

evvel hinedilmiı mallarıa ... 

hafaıaaı için büyilk ıapet .u
f edilmipede maddi imkla ıö

rülcmediiinden çaresiz olarak 
ytıimurua altında bırakılmıı •tt 
bu yllzdea epeyce urar mey

dana ıelmiıtir • 

Şimdi dDtDaUlecek olan en 
mllhim aokta kıt mevlimiae ai
difimia itiberile bu tehlikeain 

ber zaman mevcut olma11dar . 

Eter bir tedbir alınıp ihracat 

eşyua korunmaua ıaillet aer

Yetinin b11,11k!bir kısmı mah

volmak :mevkiiadedii , 



'· 

~a)'fa 2 r. ~ '· • --~'~?v~.N~l~~~,,~~l~)s~·ı~~~l~h~l~C~!~T~E~~l~~i~N:.....:.:1~~;)~4~~')·~\Z~ .. ~\l~r~rE~~s~i _____ ~~-------------------
_g....::..::.14.~ıe_9_,,,34_d ___ e~ ............ .,....-.-....Y---eni Bir Karar İsveç Veliahtı Hz. 

--Ati/an 
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Kursunla-
~ 

farkı Yek iller Heyeti Mensucat Sanayii için bir ~ararname ~abul etti lzmirde büyük sayğı ve sevinç içinde karşıllDi 
-................ 

:Vt! gcırip hir lr~:ıd:if ! 
iki :ı ci Bal~:ı ıı nnılıarPlıP

~inirı ~onurıd:ı ~ırhisıau 

hiiyün:iişll'ı. Biitiirı Sırp 

gaıett\leri, Slav illiha dı ııa 
ııı a 11 i o 1 n n T ii r k ive d t • ,. . 
lrti ort.ıdan l.alktıklau 

~orır·ct ~İrJHlı dağılma sıra

~"' ırı ;\ \' ll stu r ya ya geltl İ
di ui rı i \':J'f.l\'ortırdı . Bu 
~ . . 

lı:.ırar·etli )'azıhır 1914 

seı esi ~lart ve Nisarı ay- l 
Jarı zarfında pek zi~· acle- 1 
IP11nıişti • Sırpl< rın gizli 
milli lrşkilalları \ardı. Bu 
Leş~ ilatw haşırıda ~lirala~· j 
Diıuilf'İ)e\İÇ Lulunuyor- 1 
du . « Kı·alhır öl<liirrıı » 

lakahı vrrilt~u bu Sırp 

uıif':ılayı lwr tarafa fodai
l•~r sal<lırıyorılu. Sırpların, 
~izi; h·şkih\tı Sırbislau -
A vust11f'~ a huducluııda 

ver altıııdau hir tünd .. 
a'çmağa mııv•1ffak olnıuş-
llı. s 11' p i lı l i 1a1 c ı I a r 1 \' e 
f ~da ileri hu gizi i t ii ıı P-1 de rı 
serhe lÇP gPlip gPçiyorlar 
silflhlarını, homhalarıııı , 
lu~va rı rıa nu~leri ni getirip .. 
~iltürii yorl ardı. 

Sırp uıilli tPşkilatırım 

hu im m nıalı faali yt>li sa· 
yesirule icli ki, Tt~ıurıul'l 

1914 le: aray Bosrıacla 

toplauau Sırp ve Boşııak 

ftıd:ıil .. ri ı~ ı ah'ım oları alı
' al \'t' ştırail lalılıııda A
\' USlur~· a vc·liafıtı .1.rşidiit 

ve Frarısova Ferdirıarıdı 

ve ZPVCP.Sİllİ üldiirıııii~

lt•rdi. [ıuurııi lıarbirı zu
hunırıa SPlwp oları hu 
hadi~'~ , "'aray Bosnada 
Princip larafıııd<.1n alıları 

kurşuııların lıedt-fi .\ \ ' llS-

ıuryu velialııı olmaktan 
zi vade , \''ustun a 11111 da-. . 
ğılması ve Sırbistan tara-

fırulau lakip edilen 1milli 
gayenin husül bulması, 

y:uai .ceuuhi Slav devlc
ııu i rı lPŞek k iil etmesiydi. 

Prirıcip'iıı kur~ıııılan bu 

gayeyi lemin Pili. Sırhi~
(aıı dP\'IPlİ Yfü'İııe lıütiiu 

ctrnııbi Sl=nları ilwta ederı 
Yııgosl:Hya devh .. li kaim 
oldu. FakaL aratl:.ırı yirmi 
sen~ grt;li k lP•ı sonra hu 
Yugoslav tlevlt-lini11 Kr·alı 

olan Alek ~au<lr llazrf!tl«•ri 
o <ltwleli h•skil eden Hır-. 
vat unsuru mı nıensu p bir 

Kararnamede fabrikalar ve pamuk ipliği 
hakkında · cok esaslı hükümler var , 

• 
Güstav Adolf Hz lzmir münevverleri'j 
şehri gezdikten sonra hareket edecelı 

\ 
1 • 1 • l •) l,'ı .uf ı ı I p -• 111\cl el - - \. 

f..t•f ff' lt>~ İS ,•dıl ı Ct~k pa-
ıtHı k ipliği \' ı• 11w:nsucat 
~:w:ıvıi lwkkıııcla \'ekiller 

llt•Velİ t.ti'afuıdaıı 1\ahııl .. 
Pc!ilıui~ olan r.ssasların 

111 İİ f 11rıı1 c• I' İ ŞU fi 1 U I' d J I'; 

ı - Pamuk ipliği VH 

uwrısııcaıı icin hu ~ usi Le-
~ 

~t~hhiis Prhahırıırı nıeuılt~-. 
k«'tt~ so~ nıak i~livect·k-. 
lı·ri rıınkiıwlt! re iktisat 
V.-kMdirıce şıı . e~aslar da
lıilirıdt~ ıuiisaacle verilir: 1 

2 -·- ı i rıci nıadde mu
cibi ncc \'eriltıcek müsa-

acfo nııktarı şinıdilık 3500 

«lig•> ilt! GOO l. Pzgahı ge
<;t'IUt'Z. Bunlar p<imuk ıp
likli 111.-11.,ucal icirı sun-. . 

~ihi unıuıııi hiikt'ıml~r~ . 
1 Ü h i t 11111 l 11 \'o, .. . 

Ma h kt•me!cri n K lering 
a ıılaşrua~ı nıtwcu l ,-.~ya 

nır.mlt·ketinıize ohın İl 

i.alalı , kt>11clil<'ri11e olau 
ilu·acalınıızı !!P~merıı~k .... . 
suretil+~ umu mi mu lnıtl~le 
haı·ek•!lİ lehiuıiz· · olan vt~ 

avui za.ııantla tedin~ mu
\'~tzt•nt•!°'İ t~!'lasını . kabul 
ed i it· rt• k Tii rk ive i tha hHı· , . 
na kar~ı lıiç bir La1.yik 
kovnıamıs uuluııarı nı~ru-. ~ 

leketlenJerı ~elirilmP.leri 

şa rllı r. 
ı Karıunsani J 934 La-

rilıiue kacl;,,. Tlirkiy~ 

iz llJ İ f' 1 2 (C • \. • \ )) - J ~ \' t~ C 
• 

\•etiahtı Gü!'Otav :\dolf tıaz 
l'Pllfri zeH.~ ... ıeri pn~uses 
Luis ve keri nırleri prP.n
St>S J ııgrıd la azf'etlf ri v~ 
ıııa i vellf ri er·ka"' 111 hum il .. 
olan lsvec harıdıralı Va-• 
salautl vapuru bu sahalt 
saat onda limauıuııza gel
ruiştiı·. 

v.,Jı K~\ıun paşa ve 
Veliaht hazretli milınıau· 
tlarhklarma tayin oluuau 
H iisn Ü Rıza paşa ve ha
rici,.~ ve kaleli el'ka11111-. 
dan Fuat llulusi ve Şef-
k ·ıli, heledi)'e reisi doktor 
Behcet Salih, Vali ruua-• 
vi11i Fuat, polis uıüdiirü 

Fevzi iu--vlt"r 1
VP- snrmu-.. . . 

zııı lsvPc ~ousolosu ve . 

leri i~ıikha!c:ılariyle. 
l . · ·ter likte molıH'a unıuı~ d 

Gazi kon<ı~r önÜ'' 
·- ı~ıfl 

rılatama hiıılt~rce ha 

~· kışları arasuıcla çr 
lardır. Veliahl ııazr 

1 
rinin ikamelleriu~ 18 

- l)I 
kılınan Gazi ~orı:f~1 • 

Je kendilerin~ ilal• 
. . J·•ıtd 

merasımr Ya•tafl p • 
• r . O 

ma kılasım lt.>fllŞ eli 
ve gördiikl~ri iulİZ8111 

rniıkerunıeliye·uen 1 

te vellil menuauu!ye&I 
klla ku111arula11111a 
mişler vt~ teşekkfır .,& 

lt!rtlir. 
Veliaht , Gazi k 

önlinJe loplanau '78 
giimrlikl+•rirıe gtdruiş olup 
la iktisat Vt>kAlPline talı .. 
ri rt!ll h ildi ril uıi~ olan pa
muk ipekli vt• m~nsucalı 

rPfıkalal'ı il~ l~vec leba-• ı - l'aıııuk taramaya 111 .... 
1 •11 ,~~l.-riııirı iılıalirıt~ 2 

··" ' · sırıclaıı bazı zt•val motor ... 

cJ ileri ne §a mi ıui Leı' 
ralla bulunan ve al~I~ 
halkı seh\ınla mışlar1 ller taraf Tiirk "8 9 

bavraklariyle Jon9' ~ 
v~: misafir buhıudll 

uıa lıStb ticaret lt'ze:ahları · · ı ı ö · rı ii "'a 
._, 111cı uıat t .. y ... g re 1 ~ - larla vapura gilnı~k su-

2 pamuk Ct~r makirıeleri 3(·ı.~ oh11uu·. rt~tİ\IB V.-lifdıl hazretle ... 
3 alPluıuunı fitil makirıe- lplikharı~si olnıry~ıı mev ı·irıi ı~tiklıal ~tıııişler ve 
lt>ri, 4 hilr.zikli iplik 5 cut veya :ıtiytın l~tıssiis llH'\' Sİnı cict~~lerindeu pflk 
'~u·g.-1. •~tlf'Ct-k miislakil dokunıa zarif ~~~tıcİt) ~' apılu11ş hir 

1 .• konaira lsvrc Ve 1 
~ • ·ıı 

malı~us ha~'rak ÇP._k~ 
{) - Tanığınııı grııi~- fobrikalar111111 mikt: ı r ve cok hiikellt•r· t:ıkclim •~l-

liği 40 saıılinwlrecl~ıı yıı- imal usulfı ilihal'ile seri ;uişlPrcliı·. 
Veliah ltazretlerı 

öğleden sonra Halke 
\'e miizeyi Zİ)·areL kan olaıı .ı~kuıııa ıezgfllı-_ ı inıal:\uaıı sa~ ılııııyan <ploş) Bir ıııiidıll'I sonra Yeli 

ları. · (kadifo (lı~n lıı) (clö~enıt•- 1 ;ı lıt (.;iista v .\ciolf hazrtıl· 
Bu uıakiıwlerd~ıt haşka lik) v ! CpPnfPlik) gihi pa-ı ----------------~ 

doğnutarı doğru~· a iplik n•ııktarı y:ıpıı 1111ş l.umaş- Jı,. arsilya cinayetinin .! Himayei etfal CınriJ 

Ct' k 1.- rcl i r. 

iıııaliııılı! vem ıloku ııı aılıı lar il,, hayvan veyıı 11 •·- safhaları. J 
kullaııılm:ıy;p pamuk ip- lıati t•lyaf ıl•~ k:trışık olan _,..____ Tebrik telgf 

l ıaıuuklu nwnsucal yap- - Birinei Sııyf:ıdan Artan - l • IFri Y•~ nwnsuc:ılı sı.mayı- t name erı 
~ . • mak idrı, iktisat Veka- uı.-rkt·zi A vnıpanııı gaye _______...,,_ 

inin ihzar, ikmal, boya . hassas olan rıoklusrnda ' . eı•' 
v~~·a lerhiyt!Sİnde kulla - lr.tirıin nıiisaath~si~·le ge- 1 Himayei etfal ceın•Y 10 - . k SUlhuo f"Sa~lal'IUI gP-UIŞ- telgrafları için ıarif, siiS llllar' al ... , ı,1 rııtım makinP-- tirf•cekleri clo uma lez - . 8ı.ı 

' Ieımek icin icrası tasa\'- 1 kaıtıtıarı ihdas elıniştır. aıl ı~rin vP. ~·edek par·ça larıu gfthlar·ı hu nıadclPIP.rde • 1 her telgraf merkezinde b .-

1 1 1 ı l vur edilrııis olan uzun ı•" ikuıuli ve ~· eclt~k parçala- yazı ı şarL ara IUUl\a~· yr • Tebrik telgrafların• .
1 1 ııok la i nazar tec. tileri aıe kafıtla muhatabanıza tJer• rm ithali •~s~icl~rı olduğu tulu anıaz. f 

mani olmuştur. llamafilı terseniz arzunuzu ıeıgr• 
katil taraf111da11 öldürüldü. 
~larsilvada atılaıı kurşurı-., 
lar· Yogo~hıvya devlt•tirıiıı 
kul'ulıuas111<la ve iukişa 

fu1tlcı en mfıhım rolü oy

nı ,·Jrı blivük bia şahsi -. ., 

veli ifna elli. 
Fakat bu st~r~r atılan 

kurşunlar burulan )' İrmi 
"'ene t1 \'Vel sarav Hosnada 

"' 
Sırp milli fedaisi priucip 
rar(jfından ~tıhuı kur şun
ların hedefinin biisbiitlin 

zıdth.olan bir ğay.eye doğ
ru tevcih Pdilnıi~ oluyor. 
Princip'in kurşunları .\~ 

vusturyayı tlağılmek VP. 

Cenhi Slav ittihadını le -

.. ,.,eti mira -lmek ıçıu alıl1111ştı iş geı·i kalmış Jrğildir. söyleyiniz. Telgra· u-.· 
ka vereceginiz ıs kurut E\ \'elki. _.,iin marsil.vad ka- ı)"lgı·'Jt \ ' t• J>aris ka-

.,, k " nızı temin eder. 
0 ıil kalt•rueu Larafııulau · hirwl~ı·i sulhun muhafa- Tebrik telırafınızı sil,ı 

atılan kurşunla rrn hedt~fi zası ve k u \' vtHlendiril nıesi alan muhalabınız ı.ı" 
. ... \ l Hl d "\ UI l - 1 · d olRca~ına ve zerafetiniıe ıse ~·ng.us .a.V)"J • . 'c - için gayrt•tlerini lev 11 e 
masını ısılıhdaf edıyor. tlPvam edt>ct·lderJir. ~I. ce~ine şüphe yokıur-

Sırıı ııriııciıı i ıı . ku ~ - 1 V evtid rı • """ " •. g?riişl.,ri -1;11 -ş~lısııı .Aıix- ~ıi• 
şunları tam lted"fıne ısa- ı.unun hır dt·lılıdır. d~ IJu ismi \'eruııf 
bel elıııişdi. Hırvat kale- Paris l~ • ıL\ " - - lıila şiiplıeli Yıı~ 
ıııeıı' i 11 k ıırşıı nl af ıda lı a ki- Piı risı" ika ııu• ı N ıııiş ol- rırı i k arııeıgAlılal'I fi 

ki heclefe isahel ed.-cek- <'uğ\ı Otelde Benese re- harriyat ~·apma~&• 
mi Vt' Hırvatlarla Sırplar fakat edt~n ve Nalis ol- .k 
arasında mevcut olan muh - du~u zannolunan şahsın de ~dilen ves.ıı ad'' 

· · ı ı b lıassıslar taraf•' 11., tdif vr. bahu5US dini ihlİ- Kramer ISIUI :ı tıru a u .. d'l aı.ır4 
l .J - (~llUt~ t- l Hl.- J• l;.flar hirer kurşun parça- . otı·lde <•turmuş o ungn ,., 

• 1 k Yurrosluv tevkif sı "İhi acılacakmı bunları . meydana <;• ' mıştır. c o • 
yakm bir :\tide görecegiz ı Malum olcluğn v~çhile , tir. 
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Hariçte Türk Malları 
Sııt Buğdaylarımlıa Talep devam ediyot 

Mersin 
Piyasası 1 

---- - 1 

Mer•inden gönderilen arpalar Avrupa 
piyasalarında çok eyi tuturJdu 

K.G. K. S. 1 
Pamuk ek!iipr~~ 36 
iane 3b 

Berlin Türk Ticaret Odası 
Rıporundın : 

BUGOA Y: "ert huğtlay-
larmuza talep tlr\'ana el
nu-kledir. Son lıafta icı~ · 
risiru.I~ miileadtlit fHH'li·l·~
riuıiz 100 kilo lJ şana cif 
ll:uulrnrg 7,20-7,20 flori11 
iiıeriıulen . atılnuşlardır . 

Diğt•r llP.Yİ lmğda)'la · 
rmuıa, ~·aui ~· nmuşak ue -! 
vilere ul~ka pel az veya 1 

yok gibidir. Evelki rapor
lar11111zda da arıoluutluğu 
iizere yumuşak lmğclay
lar üzeriudt-u uauameı ... ıer 
yapılalJilmesi şimd;Jik za
mana muhtuc bulunurnk.· • 
tadır. 

Ç.\ VDAR: Türkh·edeu 
nisbeltm yüks .. k fiyatla 
lal.-p olunduğu zannetJili • 
)'Or. Bu ci hetl8 iş ya pala
ma ma k uuhr . 

73 Kiloluk nuth~ullerin 
cif Hamburg ıoo kilo ba
şına 4,25,4,30 florin liz~

randen satılahilecPgi ıtıh . 
ınin .,dili \'Or . . 

ARP.\ : Alman re mi 
Zuhire daire~iui11 ~ora haf-
111 zarfmda Ulflml~k .. li -

miıd.-11 a r p :t alnıaı!tğı 
ôyleniyor . 

Bu s~btıplt' foıLlar bi • 
raıcık ctiişmüş \ e muamP.
lelear ni. b~len k ilçü k par
tilere n11i11ha ... ır kal mı~· • 
lardır. 

63 1 94 Rilolak arpala
rmuz cif Hamhurg 52 Frau 
sız frangma satlluuştır . 
66 1 67 Kiloluk ise 53,5 

lranka muamPI~ görmii'-
" ~ lur . 

Almanya'Ja , arr•aya 
p.,k Cuıla alaka ve ilıtivac 
vardır. Piyasa diğer m~tl: 
del~rd~ olJu~u gibi cok 
eanh olıuakla hPrAher • P.. 

min ve ümitlidir. 
Mühim miktarlar üze· 

rindfln muameleye ba~ 
• 'li 

lanmaiı, y~m karar11anu~-
11in latbilat ruPvkiiu .. ko. 
ııuluıa mJarı sonrı uınu
mi vazivelm vuzuh ku-

ı 
1 

1 
1 

1 

1 

"' 
ıanma ma bağh hulura- I 

makladır • f hracat11mzan 
muarueley~ hazır lmlu11-
mc1ları v~ teklif ve ııümu
nPlftrini •akıil~ hazırla-

1 
' 1 

maları t>heııımi~· ptf .. , tav- Kapu malı 
siyP. oluııur. Kozacı parhı~ı 

GtıçenlerJt· ~lersintl.-n lan*' çiAitli 
yiikl!•ru·rı arp:ılarımız İİ- }'~rli • 
midin ft·,· kiııde i~· ı huluıı- B~~· a:1. ~apaL 

muşlar \ ' P. lJiiyiik , bir Susam 
uıe11111uui~· f'tlt> ~arşıları - .. .,asul~· aı 
nıı )Hrdır. llahsulh•rimiıirı Nohut 
~alitel~rine dıl k:ıt t•dilme- '9~rcim~~ 
si ıa hialil~ faıla u laka u- Kuş , . .,.

111
i 

\'andıracak v~ clalıa fazla · 
· Kum tları 
atışlar ~·:ıpılnıasma imkan Çf'hiL 

ver .. cektir. Yular 

Acı ç~ldrcl~l. i~i 
Toı. şe~~r 

1 mkdruız bir 
profram tqebbibü 

•••· ·••• . "aı.v~ 
NtPıyork -- Çay 
feneralJohnsou'un ıuil Kalay 

li kalkınma id.1re:si riya- Huhe1r 
St-linden çtıkilnwsi o katlar Arva .\uatlul 
uzurı bir zama11t.la11 beri » Y f-'rli 
beU .. niyordu ki bu hAdi- Piriuc 

• 
serıirı bu gün vuluu hıo Kara biih~r 

3~ 

3:! 
2 25 
9 ... 

.. n o, 

8-30-
8 
4 :!5 

8 75 
6 

4 75 
6 50 

2-62··50 
27 50 
88 25 

ıoo 

240-2ao 
188-190 

90 
a 25 
9 ... 75 

bir hayreti mucip olma~ Nişadır 
ırnştır. Hu lıaher muh. » ikiııci t 3 
telif aki~ler lunıkacakllr. Mı~ır darı 2_87 _50 

16 50 

85-86 

16 

CP.ueral Jolırıson bir Çavdar 2 87 _50 
çok hahtlar ~ apnuşlır . • ..... t•1ıı. , 20 Lira 

40 
K . 

0111111 diktatöre .. har.-l.-l •acb1ıı.a. 
• • t"Cllt"bJ ~3 Lira leri, l_.şrik i me ai eln,..si 

hlıım gelen hir cok kim- ,, • » çuvalı 20K. f>O 

seleri tlarahnuşu·r. Sözfin- Buğday Y ~rli !? 87-50 
de durmamak , .• ~ h<1k ız J incir • Ode•u 1 1 
lıartı~_.l P.lnwk ırihi ,·olsuz l ıı Cf' KeptAk 1 75 ,., . 
i~leri ıwk göriilmiiştiir. Kaim » 1 50 

Fakat ,aıuimi ~· eıiuel~11 Limon tuzu 70 
ve ltii!"rıii niyNiıult•n şiip- ı ahurı safı Z") tin y. 25 50 
he etuu~k imkam yoktur. ·---~-

Son zamarıtı kac.lar mu-
vaffakiy.-tiw• hiiyiik hır 

ümit lmğl:uhğı lm imkarı. 
sız proğramı muvaffaki
yelle tathik P.lmek ga~·r~
lile hilal> cliiı:iirıci~, .. ka. 

dar çaJıştığı muhalkaktır. 

Nibıtçi Eczane 
Bu Akıam 

lstilrnnıet Eczarwsidir. ı 
, J E 11 MERSll 

~ 

N üshaaı 5 kuruştur 

Abone) Tlrldyt Hariç 
Şvaiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 
Altı aylık 600 1000 
Oç aylık 300 500 
Bir aylık 100 yoktur 

Ga.11 ıeçmif aayalar 20 Kr. 

Bıu T ılğrıf lın 

/ıla11bıu 

14 - 10 - 934 

924 
613 . 50 

80-15 

Tiirl allunu 

i l~rlin 

Oolar 

FrauL 12· - 06 
9 - 27 - 92 Lirfll 

1 t - 10 934 

llaıır 6 - 97 
,. adP.li 6-68 

,, 6-65 
Hint 4-90 

lnyrk 
14- ll-93' 

12-32 

----
i l A N 

Vilayet Daimi f ncümenin~en : 
218 Lira 21 kurıı :ı: lı ·· ıl ı li k P~i fl ı Taı·sus Sak:sr~· a 

ıau·k h·h i t a miratı 17-10 93-l ı :ırihiıw ıl:i ._ "11 <.:~rş~mba 

giinii sa al 011 lw~lt> p:ız . rlı~ ..; urPI İlt ~ i lıal ,~ ·~tlilt1cegin • 

clt-11 talipl .. ri11 Vil:)yt>I Eı ll'iİııH"ııiıı" rııiir:ıc:ıatl,ırı ilan 
uluıı11r. 1- 2 

--------
i l A N 

Adaı1a 1'ediı1ci Daire Su 
işleri n1iic11irJ üğ·i1ı1deı1 ; 

- 1521 O- Oıı huş lı i ıı i~i ! iiz 1111 lira nıukabi
linılt~ \ ' P. kapalı zarf ıı~ · ılıı i lP ııı i'ııı:ık:ısa\'a cıkarıla-. .. 
ra~ v ı~ 3 · 'ft• şrini t'Vl'I - 934 t. ırilı i rıılt~ ilıalt•si il~n 
olurıaıı Tarsus Sulauıa ~aıı:ılı iizP riııdf' ~apılacak su 
na i i nıal:hrn gürü ı ~ ı ı lii lll ıu iiz·· ri rı t" m ii rl'I ka~ ·ı 111 iiJ-

deti ni rı yirmi giiıı ıfalıa L ı ·11 ııl11 1i il .. 934 · eııt• i T .. ş
rini ~vP.lin 24 ıu~ii Ç ı r·~ . ı ıılı ı ğ ii ııiı zca,alı s .ıal 011 heş

le ihalesi icra +-'clilPc ·ğ iıı ıl . · ıı ı ıl i plt: rın k .. ş ı f betleliuiu 
yiizde yedi buçuk lt•ıııin : ıl :ıkı.; .ı:ı;ı ilP ılı~··r ve ·ıiki 

havi ~npala z·arflarw 11 .. ı~iıı'ıl•~ lll'ıktlıu~l dairesirul•~ 

miilPs.-kk il komİS\'Oııa lf• vıli f'lrtıt>IPri VP mu ku vel~ ve . . 
şaruıanw \'P:'lair foııııi c-vr.1~1111 ~iknwk i tiyenl.-rin 
ll~r~ iıı'ıle Nafıa B:ış miilu~ ııcli · liğiıu• vı• Atlana'tla Su 
işleri dairtı. ine miir:ıcaatları il:lıı oloııur . 

9 12 15--18 

lt~alit Gümrüğü mü~ürlüğün~en : 
Ciıı~i "' uıiktarı Ciiuıdik kapu~ııııcta :ı~ılı kağıtla 

~· azılı 58 ~Hp ke.._laııt• hiilas:ı~ı, lıo~ ~u,:ıl, kapulbf>Zİ, 

pamuk uı~rısıwal ve ~ain· lııı f.(İİ11k i larihlt111 itibart'U 
21 giin soura :ele11i ~atı~a ~·ıkarıl a cajlı ilftıt olunur. 

10 15 19 25 

Muhasebei Hususiye mü~ürlüğün~en · 
lılart)İ lln ·u İ\'t"\'tı ait isllt~\011 caılılt' i iiz~rirulo . . . 

vaki \' İrıııı dürıiinı ar~ ı iic ~ı · ı wliirj Kira .. ı· a \'erilmek • • ~ .J 

iiıpı·ı~ ~ irmi gtin miiddtitlı~ a r ı ıınıwğa koııulmuştur • 
ltı:ılı~ µiiııii ~4 Teşrirıi,·vPI 9ii 4 Çar~auıha giiııii saat 

oıılwşlt~ Vih\y.-t oainıi t•rıe iiıaıPrı i rıdc~ .\apılac ,ıktır. ISL+'

y~nl..-rin ~ iizde 7 huçıık lt•ıu i ııal 11111 vakkalalarile Myni 
tıtiin Vt> larilıt~ uıiir·ac .ı:ııla r ı. J l - 15 . l~-23 

-
Yerli Mah Sandalya 

Gürgen ağacın

dan yopılmıı sağlam, 

veucuzdur. 

il ii ~ti ıaıt"l CaddPsi No.26 
ÖUH! J' Vcı . fı &: 
Osnw u Eıı' flr' 

TARSUSTA: 
Hikmet Bekir 
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Sab1111 Sabl111a })e11zer fal{at lıer Sabtııı bir 

olıııaz Sal)ltı1 alrlığ·ıııızda: 0\7<:dü, 

Sabu~cu zade Kadri 

markasına dikkat 

---------------------

Sabuncu zade KADRJ 

markasına dikkat 

bu MarKah Sabunları Her Yerde Arayınız 
Halkımıza her şeyden evel sıhhatını dü"şünmek gayesile · bul 

kere Fabrikamızda halis yemeklik Zeytin yağından yapılan 

SABUNCU ZADE KADRi markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmıştır: 
SABUNCU ZAD11~ KAD[ti Harhillı :-:ıburılcır ıALK (Toprak) 

vt· Silikat ~ihı lıılu111u111 zar.ıl'lı \t' \akıcı ıııadd•~l~rıi~a aridır . . 

J 

Ağrıları ve soğuk algınlığını ÇJeçirecek 
bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha· 
tırlayınıı: : Alacağınız mal, hakiki olmalı . 

AmDalajlarda ve kompri· i71. imi; 
melerin üzerinde EB ,.... • 
markasının mutlaka ~ 
bulunmuına dik- ~TI 
kat ediniz 1 

SABUNCU ZAO[ KADRİ Markah Sa~unlar cil~e Yumşakhk, Letafet verir çünkü hilesizoir 

' Mersin Belediye Riyasetinden : 
lçel Tapu mü~ürlüğünden: , ..... ------·ı Soka klımla ··lı·klrik l:ınıh:\l:ırı ici11 salın alınacak 

&lcrsini11 d ~ıııir ışık K öyiiııık va ki tarafları şarkıııı G6z hastalıkları koıııpile a 11 ıhajor ilı: ıoo :ıılnı .;ıııhajor caıııı ı.f• 
Koca fakı oğlu lliiseyi 11 garlw11 ~l ıı il a il iiseyi 11 oğlu mütehassısı Ta rilıi ıııh• i lıa l ıwlu 11ıııa k iizerıı kapalı zarf u;ııılil' 
e,· Jatları şimalen lsa t~fernli ct~11ulH~ ıı wş ahmet tarla- Or. Ahmet Muhtar B. rı.ıkasaya koıııılnıuş isı~d•~ r:ılip çıkmadığı cih~'~ 
1 

·ı ı ·• l k ıı:ıkas .ıdarı vaz ,.,ırfc.ilrııiıoi.' VP 21-ttl 934 (lazar." lJ1
al arı e ma ıuul >İr ıla lıt•fk••rH it.~ şarkau lu~ııtlak gar- ~ ~ 

lwn ç~gıllı b .. ı,,n şiıııal••ıı ç:fıtı lıilılli ceıııılınıı hendek Buılefa lsıaıılııılılaıı iti ıhı Jl:ız:ıl'lık sııretilı, :ılııııııa~ı kuradaştırıluııŞI. 
il~ nıahdul iic hektar 7 lGO mPtn· ıııurahhaı hir l\ıta avcl•~l edtrn r.öz rııii- olaıılarm nıua~·~·pu giin Vt~ saal Ht>lt~ıli.H" ·~neti . 
tada ilacı Alınu~l o~lt.ı Hasarı ağ.aıııu otuz s~uP.clt~n- Leha~sısı Doktor ~tuhlar ııP rırnracaöl .. ~ıenwlPrii laıı ol:uıur. 

::~i~:~!~~.~~i:l~i (;::~:~~~. ~ö~:·~:·E:'.: ~;~:::~;,::~'.:'.l ·:~ '.'. ;~~ ;.;,.:'. :.'.~ :~. :·~ ~(:;.::~:~·~'.'., ~.~(;;~;·.:: :::: ~ 1••~1ee1mee1~a 
şif ve lalıkikatı icra kılıııacağııulaıı hu ~ .. ..ı .. re tasar- ~1ahrııul lwyl•~riıı nıua · [I ı• RFA N MU SA 
ruf icldiasınclau huluna11larıu ı·ı·snıi t~\r:ı~larilt~ daire· )'t'1ıt'!::• 1 •P~irnitıki lııbu~i ~ 
ye miin1<•aalları Vt•\ a ~11~if ~liııüııtle ~İdt·c•·~ ıııt•uıura ılairt~~i1111ı• lıa~talarıııı '1ti 
;ııııaın•a ıaı, iııııı oıı.ıııu ı·. • • ~ ka1ıuı eıııı•·iı:•· ııaşıa 91 kolonya Si 
Jm@@@@@Jiil@fiğ]@J~@@@ ruışı;~·~wvı•ııe ~aall:ırı: I] 1 f·ı 
lnll H N • K" @l @\J@'] Sılılıııl rn ıı•ral't'li cı i;;i ıl:ı i ııı;ı 11111 ı:ı • 

tHuıf'k ıcııı l~likauıt'I. Eczautı .. i lal'·• •11 l!.: er evı ıta p ffi!I Ögl~d.-11 t>\'PI: ~aaı ~ . ( J 

il 
. 1 . • 1 • 

1 
SPkiıd~u on iki.\'e ö~le- · l J:I ı· r ""1 ip ~·· ::11 er llP.VI eSl\I nlli!p 3 11111' vr.s:ıtılır. Ga- ~ lllla t•ı 1 eu I' au :1 ıı...;:ı \Olorl\ a~ııır 

~ ~ ılP11 ~onra ondörlcltı:ı ~ · 
I!: ZBte havii Jhwı Ft·lırni P.ft>rıdhıı-· miirtıc:wr 11!:!1 1 ou~ekizP kadar. .,i~ Jauıı·ız. . 
~ ediniz.~ • ffi!J IJIEE;~~~i]~~~~ 

Mersin Ticaret ve Zahire-Borsası :····~ ·••• 
maim cius· 

rnııe 

,. 
,, 
,, 

" ,, 

" ,, 

" 
Arpa 
Yulaf 

" ,, 
,, 

Fasulya 

14-10-934 Pazar günü borsa &atışları 

Nereuln Mahıulu KlKTARl F. 
Olduğu lf:""""o.- - x.-

:\un dol 

! 90001 B7 
6000 36 
4500 36 
4f>OO 06 iJ 

4500 37 
~500 ii8 
4500 38 
8500 37 
8500 37 

30000 3 
• 

15000 2 
15000 2 
15000 2 
1500 '> ... 
4000 9 

s . 

50 

70 
75 
80 
93,75 
50 

ALiCi 

M,sipahi . vt~ r.hr 
l11Kişı.ıt ş, 

. . 
•• ., • 

., •• 
,, ,, 

" 
,, 

'. . " 
'' . " 
,, 

" Edv:tr duma·ui 
,, 

" ': 

llakim bP.V .. : . 

" 
,, 

''I ,, 
" ,, 
" 

5.\TICI ŞERAİT 

Argir zacl•~ .\li vt~ Ş. i.Tt~.NihayP,r l 
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