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Ziraat Bankası Bir Kanunla İktisat Vekaletine Bağlanıyor 

Türkçe Konuşturma Hareketinin Hızı Neden Durdu 
Le l<ırtasi)TeciJik~ l1allerilo toı)Itı l1arel{eti cl11rduraı1 bir ı1iı111i (.,o~;ı1i~ i l<a11lclı 

Eski Çalışmalara Dönülmezse Bu Öz Budunluk Dava Uyumak stidadındadır 
beyecammızmı eridi ? En temiz ve pürüzsüz bir duyuşla başladığımız 

TUrk dili konuşturma çalışmalarından ne yazık ki ara
dan alta ay gibi uzun bir r.aman geçtiği halde umu
Jan verjmi alamadık.ilk bir aylak gayretleelde edilen ne 
ticeye bu gline kadar lehe bir varlık ekleyemedik. Or-

Heyecan imanı besleyen idradeyi bileyen başlı 
başına bir kuvvettir Onun yok oluşunu düşünmek 

Günlük çalışmalara yeni hız veren toplantıların arası 1 

uzatıldı. Buda yetişmiyormuş gibi bir sene evvel teşek
kül etliği halde tek vatandaşa Türkçe konuş ihtarını 
yapmak zHhmetine bile katlanmayan Türk Dili Konuş
turma Cemiyetine vücut verildi. ı\1üzakere, karar, mii
nakaşa, nizamnaml', hesap. kitap ve malum olan kır
tasiyecilik hallerile işe bir ninni çeşni ·i katıldı. Şimdi 1 

yerinde sayıyor. Eğer eski çalışmalara dönülmezse 
şimdiden haber vc"clım ki bu budunluk dava uyumak 
istidadındadır 

1 tada zihinlere bir pıtrak gibi takılan sözler dolaşıyor • 

Mersinde yabancı diller duymak kadar acı olur. Bir iç 

burkuntusu içinde şunu itiraf etmeliyiz ki : 

Diyorlar ki : 
- Türkçe konuıturma hareketinin ilk günlerdeki 

Jaw.durdu. itte .bariz bir tav .. yış var. Buna sebep ne 
lilzummu görülmedi yoksa onlann inadı karşısında 

Türkçe konuşh1rmak giki milli bağın düğüm nok
tası olan bir dava etrafında mahdut bir kaç şahsiyet 

müstesna iençlik sebat gösteremedi. Toplu yürüyüş
leri gerileten bir adam sendecilik cereyanına yol açıldı 

Pariste l1azi11 bir ınerasiın 

M. Bartonun Cenazesi Göz Yaşlarile lal~ınldı 
- - ----

8Qfuekil ft.·. Dumerg heyecanlı bir hitabe 
ile 6ı1yıik 61"/Jnün hizmetlerini anlattı. 
Parls, 14 /A.AJ- Bartonun et· 

lftzt merasimi bu JJÜn hüıü11lii bir 
MVO vı:. biJ'ük bfr kalabalık içinde 

l'.treyaıı tlm~şt/r. T:abutun konuldu/u 

Hariciye Ntzartfi11/n saatli salonu 
S/yall kllmOşla Vt bir (Ok rtlr.nk/trlt 
lJrtlllmJJıtü. Kral, /ua/ıçt 111 hükli· 

mttlerin mu"zz"ıtı ''" sayısız rtltnll· 
Itri arasında euümlt Yugoslav , 
7 ür/l, Japon ve satr hliklimıtluin 
(tlmklerl nazarı dtkkati relbed/yordu. 
l(no hal/mı lussıyatmı g6sttrtt1 
mlllıvazl buketltr tem)'ız r.dılmtktr. 
idi. Tabut kald11ıldıktan sonra l'trıa 
zt alayı trştkluil ettı Reislcümllur 
M. Albtr LObron, dtı•ltf rtislmnin 
gDndtrdilf l fevk /ddr. münu" ıllr.r, 
Stfirltr lıtJ•tti, mr.b1151111 ıe liyan mr.c 
llsltri rtıslr.rl, 110 ır/ar, r.cnıbi hü· 
ltumetler m/Jmrss llaı, n11Uetlır et· 

miyeti mQn.essillui vt mCttaddit ht· 
J''tlır cmuze olarında gDzt rarpmalc
fa idi. Alay Enııalitr. gtltrtk tabut 

(tltnkltri hamil ve SİJ•ahlarla Drtülii 

dört muazzam sütun üztrint hazır· 

lanan malıallt konulmuştur. 

Alayı l<şkil eden tabutun dra· 
/ında tanzim tdıltn büJ•ük murabba 

ft•luıdtkl tribünlerde J'tr alarak '1. 
Dunırgm duf 11 heyrcamm gizltmr.J!t 
çalışa11 bir sesl, irat ettıffi mülttJ • 
yıç nutku dinlrnml~tir. 

Bu11da11 so11ra M Dumtrf! mt· 
saı arkaılaşının ustdi ö11ütıde ltiir· 

metle t~ilmiştir. Bir saatim fazla 

dtı•am r.dr.n büyük bir aske.r {!tçidİll· 

dm so11ra tabut ayni merasimle En· 
vallt Sm Lul kilısrsme nakltdilrmş 

1 vr. orııda dmi merasim yapılmı~tır. 

u ri )1e i~ 1 eri ıı lıa lele 

fev~ala~e Komiser Ay Sonun~a An~araya Celiyor. Vatani· 
lerin f ransa ile Anlaşması ~im~ilik Uzak Görülüyor 

Btrut 1 ':J / llususi/ - leı·kalôde 
ümistr Ko11t Dllmarltl Paris'le 
Suriye illtrlnl dit allika/ı makam. 
laıla temasta bulu11dutuna du/r 
lıa/Hrla- ldtMttedir. Komisrr aym 
"" btş/nfl~ Parls'ttn OJ'rtlata/ı mu· 
Aorrtrlun Harlc/Joe N10ılfl M. Bar· 
tp1111n ~,." dolaJ•ısUe hutluflnl 
bir m/Jddn tehir ttti/i diınk/J gazt· 
ıt11rtü >'anl•"tflır, F1Ansa ltablnt· 

ıbuü barı dl.l4'1ılUı ol1J1t1S1 Ilı/imali 
varil o'makla IMra~r luulet sl.rau. 
tinin o~nl d/Jıtnl ta/ılp ~tli de 
tmlbtüok g~rlJlmtlctı vı bilhassa 
Surl1t t#lf dlf/J1rlltn lfltri1t btlvtn 
*lif'lllF'uti l#tİll 'elllJl1'1MUdir . 

1(1111' J;MmarJtluı •1 sonlllida 
C111nrt>'t ıidtcıJl ııt or.od4n Alılıara 
>Dliylt Sur/J't}'t dDntct~i takarrür 
tlmış J!/bldlr. Sl}'ost vıthofıl komi 

serin bu zlyarttlrrlndtn sonra mOs 

takil lllunde' un sa11ca/ı lılnln Su· 
rl~e ııt l.i1b11anda mJabttın iade 
d/Uatl lulklunda plumlım ş~zltrilı 
/ıatipm o J dmlanactJ/l /ıanaatin· 
dtdlr. 

Ctmll Mm/Om &p rlyosttlnd.e 

ı Votanflr.r taroj111dan Fransa ile 

anlaşma>'' ftmin içi11 gl111dtrilt11 ltry· 

rtlr.n he11fiz dc/!ru bir lıabr.r ptlmt· 

mlştlr. Yalmz Suriye ışlerilt mtşEul 

bir zatın ıfadtslntalfın Elahall ea· 

zr.ltsi bu teştbblisün müspet bir nt· 

tla ı•trmt}'ttıtini yazmaktadır . 

iktisat Vekilimiz 
Tetkik aeyahatın· 

elan d6ndüler 
Erıaoi baku madmlerile 

Mardinde yapılan pdrol ıon · 
daj ameliyatını tetkik etmek 
üzere on bet glln evvel ıehri
mizden geçerek cenup ve prk 
ftllyeMeı iae·~n lktWt Ve· 
kilimiz CeJil Beyle :ref.lcatle
rinde bulunan zevat evvelki 

glin mardin trenile Yaıiceliea 

ıeçerek Ankuaya ıitmiflerdir. 

ı Hariciye Vekilimiz 
1 Ankaradan Belgrat' a 

Hareket Etti 
Ankara, 14 "A.A,, Yugos· 

lavya krala müteveffa Alek
sandr hazretlerinin Belgratta 
yapılacak cenaze merasiminde 
Reisiclimbur Haıretlerile Türk 
millet ve hükümetini ve Türk 
ordusunu temsil etmek üzere 
Hariciye Vekili Doktor Tevfik 
Rilttl Beyefendinin riyasetin
de tqekktU eden heyetimiz 

dün Belgrat'a müteveccihen 

şehrimizden lstanbula hareket 

etmiştir. Tevfik Rüştü Be!efen- j 
di istasyonda Başvekıl ismet 1 

Paşa Hazretlerile Vekiller,Mc- . 

buslar, Sefi~ler ve sefaretler j 
erkanı ile bır çok zevat tarafın

dan uğurlanmıştır Tedfin me · 

rasimi e,ınaıında ihtiram vazi

fesini ifa etmek üzere ayrı bir 

trenle hareket etmiş olan mu

hafız alayına mensup bölükte 

yarın heyetle birlikte Selanik 

yolu ile Belgra'a hareket ede-

cektir . 

JTALYANLAR 

Vugoslavya~a vaziyetin değiş
i memesini tammanni e~iyorlar 
1 Roma, 14 (A.A) ltalya ef· 

· klrı umumiyesi marsilya sui 

kastinin verebileceği siyasi 

neticeler hakkında büyük bir 

dikkat g6ıtermektedir. Gaze

teler btp birlikte Yugoslavya
da auyişin bozulmamasına ve 
umulan ailkdnet siyasetinde de-

vam edilmesini temenni ediyor 
lar. Gazeteler, İtalyanın ~u
go.lavya aanırıncla Hkeri hare
kat yaptığını tekzip etmekte 
ve münhasıran hadiselerin ö
nüne geçmek için Yugoslavya
nın da yaptığı gibi bazı ihtiyat 
tedbirleri alandıiını yazmak
tadır. 

rııar il) a ciı1ayeti11iı1 faill(~ri 

~eteri [s~i Me~usldf~an Paletiç Mare [~iyormuş 
Fransız zabıtası kiyamcılar cemiyetine 

mensup olan katilin arkadaflarını yakalaı 

Belgrat, 14 /AA/ - Kral Alek- ı si11dr. diktatörliik ilan r.dildif'i zaman 
sa11drtn hat~li ilt şeriki cürlimlu~ doktor Pavr.lılİ(' tetlıiş lıarcketi11e gt(· 

{Ous ta Chısj ya11i kt>•amcılar dtm· k 1 lk 1 ,, tl , · b 
nıt ar u, 111 J'Or e.mış ı•e Ufla 

itli !!İZii tethi:ı cemiytlmi11 OZCSlll· k /. / . arorwm~u. 
daudtrlar. Bu ctnurr.t 19 tJ StlltSlfl· • . 

dm evvel Frallko tarofmdı.fl ttsıs Ftrka harnutlı b~r Yugo~l':v 
dilmiş ola'l müfrit Hırı•atlar /lfka· vatandaşı olan cNorostı. gaztl sımn 

sma mens•ıp sabık ZaJ!U/1 111rb11su 
dokt 1r P.ll'rlttr tarafuufnrt lt'~krl r· 
dilmiştir. lfabsburf! hallrd.wma şu/ 
detir. merbut ve S11plar111 mıitlu~ 
düşmdnı olan Franko, harpfr.fl ıı ve/ 
Saraybos11ada öldürtilnuiş 0!011 A' -
şiduk I ransuva Fr.rdill(llldlll Avu.s · 
turya Macarlslall imparatorlulfu1111 

Aımslurya Macarisla11 - lfırı•atis

la11 imparatorlu/!u şeklifltlt J'fllidrn 
tensıki projr.si11e miizalıortl tdi)'nrdu. 
Bu fırka J 18 se11r.si11de Yugosltw 
yam11 lt'şekkül r/qusi üuri11t blitt711 
nüfuzunu kaybetmiş ııe J<J2 ı s t11e 

müddrü11ü öldlirmek surttile bu işt 
başlurtm;ttr. Oazrtr. müdürü Pnspi· 
elti/ ı•r. /Jabıfch /awf111dofl taba11ca 
ıle öldtınilmüş ı·e bu clnaytli•ı ıknı 

t!>nasmda tr.thişçiler jr.11darmnlann 
k ıtılltri tle grrm11clultıt maf.İ ol
" nk ~ıudiı•lr ytJrduuda balllnmuş· 

lıırtlır. !Jurul,11ı :ınma doktor, Krı1la 
ıwrşı 7.af!rtıı rıı•nt 111da ı/k sui kastı 
talip rtmi,lır. /Ju sui kast ltralırı 

"t'(tag'i bir köpn1 liuri11de ıwtla ı a· 
cak olan büriik bu /JJmba ııJsıtası/e 
ı nı ılacak ıdi . 

- Geri i '3. cü Sayfada -

Ziraat I~aı1l{a 1 Projesi 

Banka iUisat Ve~aletine Bağlamyor. Proje hazulandı. Yalmz 
Ziraat işlerila uğraşan mali müessese olarak çalışaca~ 
Ankara, 14 "Hususi,,Ziraal 

bankasının iktisat V ckalt•tine 

bağlanması düşünülüyor Bu 

hususta bir proje hazırlanmak

tadır. Projeye göre banka yal

nız kredi ve istıhsal koopera

tiflerini organize eden silolar 

v c buğdayı koruma kauuuuııun 

latbikatile uğraşan.hasılı zira

at işlerile meşgul olun mali bir 

müessese olacaktır . Banka bu 

suretle ticari kredi müessesesi 

olmaktan ç.ıkacaktar. 
Projenin esaıları hazırlan

mıştır. meclise verilmezden ev

vel her sene toplanan banka 
umumi heyeti tarafından da 

bu şekilde karar •erilmesi icap 

etmektedir.Yakında yapılacak 

toplantıda meselenin konuşul
muı ihtimali vardır . 

Ankara Sergisi 

Sergiye Yüz Yirmi firma 
iştirak [~iyor 

Ankara, 14 uA A,, l\.Oılli 

il<tisat ve tasarruf cemiyeti tn

rafmdan 29-10-934 te Ankara 

sergi evinde açılacak sanayi 

sergisine 120 firma iştirak et

mektedir.Sumcrbank ve iş ıban 

kası gayet gür.el pavyonlar ha -
ıırlamaktadır . Onnan çiftliği 

c!c bütün faali) etini KÖSlereıı 
:!!r paviyon tertip etın ktedir . 

Milli iktisat ve ve: tasarruf ce

miyetinin hazırladığı { Lozaıı

dan önce ve sonra ] :rurkiye 

adla daire çok cazip ve f aydah 

bir eser olacaktır • 

-
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Emsaline 
olacak bir 

nümune 
Müessese Petrol Arama işi lsyeç Yelia~ j Küç!Jt!IBI J 

1 Hariciye nazırları Bel izmirde mektep J i_viıi_r, ı ı ı.vı•· ~t·v . ,.ı ; ği ilf' İktisat Ve~ilimiz Sondaj Yapılan Yerde Tetki~atta Bulun~o 
ıı ı e nı it· k eti ıı d e h ii v ii k li u ı • • • 

ı l . ıo' 
1 gratta toplanacaklar müessese erı ge 

1 l . 1. .. · '"ı~·, Arama ışı bır mutahassıs hevet tarafından " '' mış ur uı· m11ı~~~P. ~.. • • • .., 

hl \'ar: ı o~ıı<tlı S:.ılilı hPy. ehemmıyetlı surette yapılıyor 
M i u \' :ı t l 4 (( A . A » -. Bu t•virı nH!rkezi .\da

rıaditdır. Ora fıa~·ıı· ruii-

t> ~est>lı•rirıe ve fakir hal
k11ıa, lwsla11deri11~ yap
lıkla rı ya rdııula rı sırası 

gelılikç~ Adanadaki arka
daşlanmız )'3Znıışlardır . 

Biz, huracla hu dtığerli 

ve hamiyetli zenğinimizin 

~li d )'al haza s ı tJ a lı i 1 i rı de 
Jı•olojik rıoklai ııazardan 

UİI' JWlrol lf!Zalıuratı ar
zelrtıPklt• olau v•·:hu iti
harlt~ petrol aranıak iiz.-re 
sondaj amf'li)'t-Sİ yapıl
ttlUSI muvafık güriilPn nok 

iic ılürt starwden heri vilti 
• 

yetimiz tlalıilinıle biiyük 
hir iftihar hissi cluyarak 
görnrnğe başla<lığımız iy
likleri nden bazılarım nıin
rwl ve şiikr:ırı bof'cuuıuzu 

nıanen olsun ödt~nrnk mak
~:•d ile \'acl etnıek isli YO-. .. 
ruz. 

VilAyetinıizin erı mü
him sanayi . müessesesi 
Tarsu:Surı Rasim bey fal>-
rikası laıu dih'l sene ka
palı kaldıkta11 soura ancak' 
Bosnalı 1Salih heyin bii · 
yiik l>ir fodakrtrlık güslt~
reu lt!Şebbiisile işletilmeğe 
haşlanmış \'e hu sa yede 
hi nlerce fakir ve yoksul 
ki nıseleriıı !!PCİ nme <lert-,J • 
lerirıe bir caı·e temi11 

• 
edilmiş oldu. 

lada en mii kenımt~l v .. lnw
doılern sondaj fwzıl'lı klan 
ikmal t-clil··rtık dfı11 iktisat 
Vekili llahmul Cd~\I he
yiu huzuruncla sondaja 
başlanmıştır. 

Sorıtlaj aleti işlf~tilnwğe 
haslannıadarı e\'vel ıktisal • 
vekili, r~tr(ıl ~rama ida-
resi "rkam na mu vaffaki· 
Vt'l temenni edtH'Pk kor- ı .. 
dehivı kesnıistir. • • 

Vekil beve r~·fak(Jt r.tlt~" .. 
profesöı· Granik , p~trol 

arama hJare~i reisi Ct•\'al 
E~· )'tip ht~yle birlikte a· 
raştırrna salıasırıı ttıtkik 
r.tnıiş ve araz!ııin Jeolojık 
tezahtirat itiharile soudaj 
içi n e n i y i y •~ r i n i 11 l i ha p 
t~<lilmiş miisait rıokla ol
duğunu siiyl•~nıiştir. ik
tisat VPkiliıııiı tt·tkikat 
11NİCf'Sİ lıak k ırıcla krııtl İ-

Bu fahıikanın bacası 
sincltHı mallınıal ric ,ı t 1den 

lÜlnwzken Tarsusun )'iİZ-
«A11atlolu» :.j.111~1 muha

ı .. rcı- VP hiıılN·ce evinin 
hirirıe şu heyarıalla hu. 

ocı•ğıda liilnwzdi. Bu mli 
luıımuşıur: 

l'S'i\BSe , Tarsus ~u lu~~ini 
<(lJususi lıir ka111ın ile 

açtıAı sırularda Tarsus: --=-=-'-'----=-----=-="-'"'--··=· ..;.__· _ _ 

cifcisi \'iirrkler aeısı bir . . . 
kıllık vt~ ,·oı..luk icf·risin . . 
de iıji • Oııuıı uzattığı 

rıu• şal.- VP!\ardınıcı eldir 
ki, çıfçiye tarlasına ser. 
peçt.ık bir paı·çu Lolıum; 

malısuliiuii ~aldırabilecek 

lıi r parça k u \' vel \'t'rtli. 
Çifçi, panıuğuııa d~ğerli 

fıatı ancak l u falnikanın 
carkları dömliikıen som·a 
• 
bulabilir oldu. 

IJ usu si su r•~lle dde t~t-

mdı•ni n sıhhat işlPri ııt~ 

23000 lira.vı 1rı~cı)rı hir :-, . 
masraf ilıLivar t~clilmis Tar . . 
s n s fa k i r 1 e r i ıı f~ ,. c lı a ~· ı r 
nıiİHSSPSdP-rİrıt~ 19460 li
ralık leberruda hulurıul-

muştu ı·. 

il azırlık~ız dl masına rağ-
nwn m!iı~sscsm>iu hıı SP . 

rw pamuk ı•kimi nı~,·si

miııdP cifcilerimizP. tevzi 
• • 

rlliği tohumluk çiğit ~·üz 

hin kilo~· u g•)çmişt i r. 

) 'tısat V f'k:\letine ha#:(lı 
~ 

hükmi sah si \'eli ha iz bir . . 
petrol arauıa v~ işletme 

i da rP j t eş ki 1 ed i 1diğini11 
n~ haşırıa Aıuel'ikatla talı! 
~ıl 0 örmii"' 11ı•uclerinıiz- 1 

l":! " :"'o • 

derı '-:evat Eyyup lwyin 
gt~lirilıliği11i hiliyoruz. Bu 
idarünitı güslertli~i liizunı 
iizı~ı·iııe hugtiu burada 
fH'lrnl hulıuak içiu ilk 
arama auıdisesirıe baş -
lı voruz. Kati netice vi va
k ;ııda hize sondaj gösl~- 1 

rt•cek ı i r. ll P m lt-tkeli m izde ı 

ıwtrol tt•zahiiratı olan 
ıuulıt .. lif sahal~r vartlır. I 
Bu ula rm hepisi bi rPr .i~ - J 

olojik dikkate tal>i tutu - 1 

lacaktır. Pdrolu bulmak 
ici n i IP.ri nw mi~ k ~llt• ri u 
~ 

yaptıklar1111 hizede ilnu~ 
dayaııarak yapmak la -
rarıuıta VH İ\'İ n~tic~~,· ·~ 

"' . 
alıuak azmi il~ çalı~ııHtk-
la\' IZ. . 

. \lerasinıdP. biri ııci umu nıi 
m i'ı fo ll iş ll ı l ıu i B. , \1 a r -
ilin Valisı v~ civar köy
lt•rdt•n gt•lmiş halk bu -
lıınuıakta itli. iktisat v,._ 
kili, rPfakatirhlt·ki 'l.t!Valla 

hirlik tt! hugiııı a k~am ~lar 
diııdPn .\ııkaraya laarekı·L 

Pth1 C\) ~lİI'. 

ı Ytınanistanda 

İntihap işleri normal 
bir vaziyette devam 

ediyor 
.\ti11a l4 ( A. A. ) -

S i \'asi va z i n· t k a 1 i h : ıl . . 
saflıa~rna ~irn . işti r. Kor
porasyonlar ta rafır dan 
iotilıap tıclilıui~ olan gro
b.t merısu p :) ya uda n on 
v•~di zat rdsicuıuhur l1. 
Za i misin ~·erıiden inli ha l>1 
iein r~,· v~ruıtık tPUifiu
cİo hul~ıumuslarclır. Hei~i-• 

tiğinıiz mallımala gfire bu Miie~SP-SP, seırnlerden- cumhuruıı tPkrar irılihahı 
miiessese grçerı :bir )'ti heri hiç denecek fiatlnrla hu surt~lle lemin edilmi~ 
i~iı!dt• çalışlırdığı auıt'leye icar etlilen D•~hhas fahri- mebusau nwcli~inin ft·~lıi 

-7 5 i!e ı 50 kuruş ara- k.asmı bu sene I 3oOO lira j faydas.ız hir hale g .. lmiş 
sında dmıişmek üzere 2gibi yiiksek bir fiatla tul- vP normal parlP.nwntn 
tanı «3tl 1440» giinliik yev nrnk surP.tile lıazine)'P 1 ııa)atınm clHv,tmı i t ı kfiu 
1111 ~·~ Vt'rnıiştir. biiyfı\ hir faycfası dokun-! dairPsirı~ ~iruıiş olunur. 

•ı ·· ~ .. ll st r Iı rı muşlu r. 1 Şn h~ilılP. C. ald_aris lıt.·i ·' ııesst•. e , <:· ı.. ı ( ~ 
:ııneleuin sılılıati il~de ya ~1euılrkete, höyl~ lıayırh ktiuwti ihya w~ ım:ır sı 
kınt.ları alakadar olmak- işleri haşariJnlara ve )'a ~a~wıiııP ıtPve: m ••dil•·cPk 
tadır. Bir şeru~ icinde a- panlara ne mutlu.. tir . 

• 

BPlgrat 14 ( .\ .:\) Avala 
aj:uısı bildiriyor: 

lsLilıharalrnHza raazar•uı 1 

hu avın 19 unda Kral · .. 
Aleksantlır111 cı·ıwzP nrn
ra~imirıden soııra Belg- , 

lımir ıa (A.A) 
vPc V.-li:ıhti GusLa" .4' 
ha~retleri hu giin re.fa 
leriııde Vali l\azır11 .. 

1.. ııll 
mihnrnntlarları 1 us 
ıa paşala,· oltlo~ıı lı• 
Gazi ilk ıtH-\kLP-Uile nalla kiiciik itiJ:\f hariciye 

rıazırları~ıırı kouforansı ' Rt'mıi incir lıan•0' .... 
ıoplarıacaktır. ı\uu~rika Toharo ~ 111~ miiessı~Sl1Sini g•W"' 1ş 
İspanyada ihtilali" dir. 

bastırılmasına ça- Vdialıl hazretı~ri Y 

lışıyorlar ~ahahlP-,· in Br.rgan18 

~ladrit 14 d~oyt.-r) ajansı Efe:; lıa;·ahelei'iui z;~ı 
hildirhor: edt>~nk H! akşauıa' 

Kılaa l .\sln rida ki gi- hu )'Uracak lanlır.!_.... 
rıtırıda kara~' a '}ıkıuış ve 

1 
Cumhuriyet Ba1 

mahalli asilPrl ~~ ınuhare· hazırlıkları 
hP. haşlrmıştır. Asill~rden 

(~O) kişi fil ıuiiş, ~, iiı1Pr·ce 

kisi ıevkif edilmislir. • • 

Roma Elçimiz 
M. Mussolini tarafın

dan kabul edildi. 

Uoıua 14 < A • .\. ) 

Baş 1•4~kil 'L ~lııssolini 
\' •• fi i T {i f' ki v H h ii \' ii k .. ı -
Çisi llliseyi

0

n nağıp heyi 
kabul ~tmiştir. lliisP.yiıı 

Ha~ıp lwy itinıalnamesi

nin hir surt'lini ~1. llus
soliı ı iyc~ \'Prmiştir. 

Kayseri Fabrikası 
malzemesi geldi 

İsLHıhul 14 ( A. A. )-
Ka\'seriılı~ kunılnwkta . 
olan hiiyük ~len~ucal 

Fahrikasınm , maldnP VH 

tP~isatmdao ikiııci parıi 
Ocl•·sacla n ha rckc•l etmiş
ti ,. . 

Curuhurivr.tin 011 tıi 
Yıl dönü;nfıniin P'. 

1 
ŞHkilıle kuLlııt una·~~ . 
talimalııame ,.,ucı 
teşt~k k iil eden kouıile, 
vanılı toplcıntılar ya~ 
Bavranıın fovkala 
rıi .. lemin eclt-'cek ha ~ 
ları miizaktwe eıuıt. 

1 I dir. llalkeviuc.Je "e d 
l leplerde daha şi(ll 

hararetli çalışııaalar 
riilnu~ktedir. 

Yağmurlar Jı 
ediyor ol 

MBvsim icabı 

1 •. - Jell 
ha va ar uç gor~ ' 
.\·ağışlı gitnuıkl~ttır· ili 
k. .. ... .• 1;;11• 

ı gu u ~· a ga u ~' ,.. 
v i 1 a \' ~ l i r 1 lı e ,. r :l r:ı . .. 
dii~erı \'t! ekim ' . ' cok f,ı\' tlala ol111UŞ . . 

Dii nele öğlt•y., 

.. ı· . 1 ı···"-O'llCH'S 1 "il-~" ıf e • ~ ıe~ 
1t~clen sonra hirt 

Siimer Bank fabrika - 1 ı 
hozulmus \'t~ raı J) 

larııım uwnııılatım lf'~hir · 1 .. .aııı lardJ yağıııur l '
1
" 

(~lnrnk ve satmak için · · ~, 

n.-\'ouluntla ı~ti~IM cad- E 1 c i 
de~iıı:ı.ı yarın. tıir uwğaza Himayei ifa ! 
açılat~aktır. Tebrik 
Gümüş Paralar nameleti 
İ . .;ıauhnl 14 ( .\ .• \ . )- eti' 

Himayei etfıı cerni\10 BiiLirn hazırlıklaı·ı yapıl - telgrafları. için zar'.f: .'O IJd 
1111~ v~ tt•criibl'leri iyi ııe-ı klı,tıtlarııhdasetmıştır •. 

tic~ v~rmiş olan gümiiş her ıeı~raf m~rkezinde ti 
Tebrik telgrafların•''~ 

paraların hasılmasrna bu kllıtla muhatabınıza"~ 
hafla haşlanacak ve hası- terseniz arzunuzu teııır•. 
hın paralar lıı1nwn piya- ,, söyleyiniz. Telgra· uçretı 
sa,·a cıkarılacaktır • ka vereceginiz 15 kurıJŞ . . 

nızı temin eder. ıf" 
sil• 

r ., •• k d d Tebrik telgrafınızı 
11 1 ur ytır llll a alan muhatabınızınfsı 

.. k D . } . 1 olacağına ve zerafetiniıe T tı r ı ı. . ce~ine şilphe yoktur· 
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MA CIRISTAN SEFI Hl 
nrn f aıllerı 

I l A N 
Suika•tın Macariatan 

da hazırlandığını 
ıelczip ediyor 

Mars~lya ~ina!eti- ı Mers·ı n 
- Bir:nc; s:;,;d:; Arlan - piyasa Si ' 
O zaman lethişcılercltın _ __ 1 

Vilayet Daimi [ncümenin~en : 
:'18 Li r·.ı 21 ~ 11r tı!'Ô lı 1 ·d· ii k··~; fli Tıı rsus ~akar,·a . . . .•.•. .., iki kişi asılmış, t6 tethjşcı K.4.i. K. S. 1 lll «' kl ~·h i Laıu i ratı 17 - ıo - 934 ı:ırihiut• cHi~f'U Ç :ırşamba 

~iirıli .'iial 011 hı· .• ıı· p:ız.ı l'lık :-;ıır~tilt• ilıal, ~ tıılilt-ceğin

clt•ıı laliplı · riıı \'il:tyı • I Eıll' İİ11w11iıu1 ıuiir:waa&lart il:\11 
1..oudra : 13 «A.A» 

Macar ruaslahatgiızarı Mar 
si~a facia .. mda ~lacaris
ıarıın şu ve~1 a hu . urPlle 
nwlhaldar olduğ11 11a dair 
cloluşa11 a.\ ıal ar ı kati su -
rfllf• l P J..ııp t'lnıi .. iir. 

de hap e ve ngır . lıiınwt- Pamuk ~k~pre!" 36 1 
iP-re malıkı)m edilmi~ itli. laue 39 
Fakat Pa f)İchil ilt~ r••is Kapu malı 3~ 
J>a\'Plitçh hal)· a'~·a v~ mu- Koz~wı parl:ı~ı 3~ 
alıht•f'••11 ~lac<lrİSları:ı kiılç - larwçiğidi 2 25 
nrnAa nnn·•ıffak olnn.ışıu r \' m·li il 2 

• O zaııı:uıd:ıuhtıri hir Bt·~· az .vap:ıl 
~I :ı s 1 a ha l g ii za r hu c i-

1." Y ll , , 
1 

ço~ ., 11ika ıl t· r olmu~tur Smrnıu 
... •~ e ugo~ il\'laruı bas. 
k • ki Y ıı~o~ l a vy:ı 11111 mill..-t- Fasuh _. 

a hir mill~ıi uwthaldar 
Jı·r c.Puıi.H•tiw• \ı·rmiş ol- Nolıuı 

gihHt1rıueyi istihd,ıf cılmı 
1 l tlugu hir ııot.ula hımlar \l .. rt·iııı•·l 
ıa ıt·ı·l~ri11 ,\ vruparıııı sul- " 

hu içiu Ztrarlı ve lt'hlik.eh hin·r hırer ~aytp dö~iil- Ku~ \'tııui 
1 J 

mİl~liir . K · 1 o acağuu i av~ ~l111iştir. 11111 cı:ırı 
Po~pi,•hiJ firarırıdart sou C 1 . l 

llutlapPŞl~: 13 «A .:\» _ At' tı" ra ta11oviç i~nıirıi takın- ~ 1. ( Macar ajansı bildiri \"Or: ·r . . . . 111 ,ı . uııştı. Pll11~cıleruı i'lll-
Diitiin ~la(•ar mallmalı ı. 1 Aca c.·~~ircl~~ ~a .. l t)rİtıP ~urhau ola11la-

AUacari tanla 'lar._,il\'a sui · ı .. 11 Toz . c~k.-r . rın uıı ıdar· ı ' I\ ı Pr ara- • 
ka Li arasuula uıiiuasebel d 1 l{ah\'P . m a 5 - ö Ü 6 - .. varalı 
l6:Jİ etmek i. tin~n talı- C 

k 
• ve mu im fıı t' fraclı ih\ po- • a )' 

ri i:lmız habttrl0rı· rıe(1·0 t K·ıl ı\ 
r, ' lis ıtuım11ı·lan ar·a uu.Ja ' ; 

ve infialterPct~ Pldfl t•l- Balıar 
mPk t~dirlttr. 2 ölii '•· ili y:ı ralı~ ~t 

A lt·•lı"u 1 't ı Arıuı .\ıHult•I " ze. r,, K&Z~le i iflir.ı u " o mar. :Hır. , 
1 l D \flr-Iİ 

~e ya an >aşlıLlı makal•)- Mahltiuı oltJuğ : ı vtıc -
1
, . . 

• J ı ı · · ı ruıc aıu ~ wr it\~ uel milel ha- 111 iP A 1111t'ma . Ptfa lu tulup K • .. 
,. .. ·ı ·ı u · ı k ı · · · N ara l.uıltt>r c ll"H v~·sı P. ı t' '"."c.t1r·ı ta- e11 ~ ı · ıuı11 O\'ak olllu~u- .. 

11:1 ~n ınık:lrısız ıftıralarda mı ıdclia ('cl••n sa tıs Pos- I Nışadır 
hnluıını:ığa çalış a u mal- piclıilirı la kPudisitÜr . » ikirıci 
b ı. l f Mısır darı uutm .ut~ Jeth ıh:w~ mü · K~udi i ,.~ yine sahte 

4 :!5 

8 75 
6 
4 75 
6 50 

2-fl2 öO 

ici • 
27 50 

:- s •) f) ... 
ıoo 
240 -~nu 

188- '90 
9Q 

a •) .. .. o 

2 75 
t 6 !>O 

85- 86 

16 
23 
2-8'7-50 
2 rl7-50 cadele. 1111 prolc'l"lO ~dPrt-k olarak leucli"'in., Uerıes Çavdıtr 

diyor ki .: ~li~en urlrncl;ışı Jandarma :.:J- ' 20 l .. ira .ıo K. 

ol ıı 11 11 r. l. - 2 

------------·~----~~--~~- __ ...__~~----------~-

Mars in Sulh ff u~u~ Hatim liğinden : 
·"er~iıı'ılt• lte~~· i fi ıhrıslı c•ı• 111:ıl (•foucfi tarafından 

llt•rs i ıı'dH ıınıki u Sı•Lıhaııin K:i ı nıl \t} H11slafa ve in
hisarlar idaı·p~i rakı fahrık:ısı ıısıa haşı~ı F~vzi erendi 
alP .\lıl ·· riıua ik:ınw a~l .. ıtigi al.ıt•ak ıla\:t~111111 t>Snavi 
mulıakPrııı·. l ııd ~ ıııiidılt~i alı·ylıi n ul t>ıı Fc~ \'Zİ efondinin 
m.thalli :ıziııh1 l \' t' ikarıwıg:Hurıııı 1111-._•lıııl h11l1111dnAuu
da 11 da \'~Lİ ~ t' lt' hl iğ ı•ıli 1 ı • ıu t> ıl ığ i nl ii h. ış i ri n mPşı·u ha
ll ıula n :ırıla .• ıfrııış \ t ' ıc·hl i~ ıtırı il:l 11 t•rı ic :·:ıs111a karar 
\'eı·ilHrt!k ıuuhakt•ın .. 31 lP~riııi t'\'t•I 934 C· ır:-l ımba uii-• • • ıı 

saat 10 ua talik ~ılilmi~ oltluğuııd:tu .'«'\' Jllİ uwzkurtla 
mahkeuu~~·~· gPlnıı•:i \' t>y :ı hir \'ttkil göııdt-rm~si ~~si 
Uk Lirtlt• 11111 lıa kenwıii ıı µı ,\ · ı lım ı l.ı ıcra t>clilt·t~t-ği h· hliğ 

makanııua ka ım ol :ua k ıız •' (' ~ ı · .dı ,\' +'l fü\u tll uuur. 

- --- ·------
i LAN 

Sı~~at va içtimai Muavenet Müdürlüjündın; 
f \'ilayet Hast;111.,l•·ri i~·iu a~ ıgııla miifr~Jatı ~·aztlı 
i (14) kal~ıu c•şya 24 T. l'\'PI 934 Larihiıw diişerı c_;aı·şam· 

1

1 ha giirıii saat 15 tlP- iha lı• ••ıJiJııu·k İİZ+'l'e ~ irıui giirı 
m İİlitlellt' ıu ii na k a~:ı ~· :ı 1\011 u l muştur . Talip o1 a ula rm 

1 şc•r.ı iti :uılamak üz.-r.· ~ ılılı.ıl cla i rPsııu• \' t~ ihale gii11 ii 
\'ıl:i~ Pl Euciinwrıiıu· miir:ıc.aal ··~ lt'nıt'l••ri il:\rı olunur 

\rala~hk punuı~ 1060 Kilo 
KHlm :\ ru~rik:rn 470 .\lt•tr·o 

Macarıslaıım ~arsilya dairt'. in .. "Öliirt"ıl ··şı 1. • » tAeı ... hi :!3 l..ira 
• L • ı- 11111 ert ır 

1 lll l\aSlllt· hi(• hir «Jb\Lası » • ,. çuvalı 20K . 50 ı 
(Don , ... f(Öuılt·Llık .\uıf'f'İkarı) 2700 • 

Htmkli .H~rli hı•zi f'ij:rnı:ıJı~ 3:i0 » 

Yokt M .. 1 • .1 1.ı ı Bn11lar Fran ız eumi- 1 
ur. , u lflCI .. ,. i' aca- .

1 
. n, 1 ;; .ıa~· Yt•rlı' _·> 87 - .~tl · , 1 YPtı nmumi~· .. .;i ıararm- .,u " nauanh·c• ~· erli cifl ~il 80 .\ılttl 

rıst:uı c a lJaşka nu•ıuh·ket- I 
ı 1 alt · ncir "Ocl•·11 11 jprdt• olclıığu gihi \:ı~a- • aıı · 1 t• pa ·aport ısti-

maktadırlar . . ~ m:lli , .•• ci11:ıJ~llca uwthal - lııcr Kep~L ı 75 
Fakat uw~wrn P;u·iste clar olmakla itıiham ~dil- Kaim • 1 50 

kutl~diJen flu·,·at S ('fİ Ha· mPklectir·ler. l..ıimou tuzu 70 . -·----
diciu oğlu \' f~ Kral .\lek- SOVYEJ eosr• Sah1111. :ı(ız~~· ıinY. :!f> f)O 
saıulr :llfl) Jıi11t• Jwr sa tırı 1 il • ..., __ _ 

Krala ~arşı şiıfd ı· ılı Liuı~ ' ·•••· ·•••· · Borsı Tılnrıflın 
1 1 l · k' JannnvaJaki felaLet· ı• (o u ur ılal11 Frau · ızca ,.,- 'J R 

olarak hir ~,ı·aıısız \a~ıt a - ı zedelere 100 bin 
siJe rwşn•dt•u llınat stıfiri yen verdi 
Prihiçevi~ gihi uict· flrrvat ......... ,.._... 
muhaciri )'aşamakt:ulır. Tokyo -- , ' o"~' fll lhıs-

'·Ujıı~mz.-clH~,, gaz~t .. si ya, layfou ~aıaztttlt'leri 11~ 
111 iift~ril~ri1ı ) iizl .. riıuit•u I ) ardı.m içi11 100 hi11 ymı 
ma. k.-~i irulirmek ieiu t.la- vermışıır. Hu sur.-lle toı•
luı (ırsuılar elimizP • PCe - J Jana11 para, bir milyon 
c.-ktir diyor. g • yeruJdu fazla olmuştur . 

f E 1. I M E 1 S 1 1 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) 
Şenıu 

SeneHJc 
Altı aylık 

Oç aylık 

Tlrkiyt 
için 

1200 Kr. 

600 

300 

Hariç 
için 

2000 Kr. 

1000 

500 

Bit •>•hk 100 yoldur 

GllDa ıeçmif aayalar 20 Kr. 

Kalıiıw la)fuwJan ha
ratı• olart ~fA11İr ve n11nlrı
kalar111 im:ıri için hir İ)roj'C-
ram yapmak iizPrf' clivtıl 
nwcli. ini rı~\ kalatle ol~rak 
loplaıınıağa da\~l Ptmive 
lerar 'e•rmışlir. ., 

Biitiiu t•cn.-bi t'fir)pr 
M. llirol.ı)n, bizzat bii
k tlmf'llt rinin taıiy.-lerini 
bihliruaişltArdir. 

lılaııbııl 

•• 10 - 934 

TiirL ahunu 924 
6 ı 3 . 50 ist~rliu 

Bolar 

Frau~ 

Lir~l 

80 . J 5 
1 ~ . -06 

9 - 27 - 92 

Liıı-81 
ı l - 10 934 

Uaıır 6-97 
\' adf!li ~~-68 

,, 6-65 
Hint 4-90 

Nıryık 
14-l 1-934 

12-32 

. . . 
~ala~por 200 Meıro 

l't•rli peşkir iplil 240 Adt•l 
1 fo m a m ha v 1 u · n h ii \ ii k 21) 

Yt•rli ~orap iplik 120 
8-12-16-21 

; l N 
Merain Cumhuriyet Müddei 

Umumilifinden : 
1032 Lira lwıfrli k• ·şifli nwrsi11 llapi h:111esiui11 

Aleui ıuiirıa~a!'a ·urdi ilı· 1.ır11ir.ılı nıüuak~ıı4a~ a konul
nıu~lur. iş hu laıuir.ıı:ı .ıit k f' ~irıı:ıua) \'t~ şarluauao 
Cnm huri~ l m iiclclP; umu ıı ı i l ı ği uci•~ uıt~ \ ' Cll llll r. 

Kati ihale 31 - JO 934 ç ır~anlm giiııii saat ı ıltt uwr 
sin Cuuılıurİ)' f'l 111ii ı~tlı·iu:ıı11ıuliiği11 cl:ıir~siml.- hapi~
lwıw kom. iyonu lıuznri ilı• ~:tpılaı~aktır. 

Ta\ipPr h~r gii11 9 ılaıı 12 ,,. \'e 13,30 t.lan 11 ''' 
Kad :'ır mı" ·in Cunılturiyı·ı uıiiıJ~l .. iıımumJigin~ uıür;ı _ 
caalla keşifname \ ' «' şarlnıııut·~ i gör .. hilect•klPri il6n 
olunur. l l ~ 16-2 l -26 

~~-------------------------------------·---
f l j N 

Türkiyı Zirııt Bankası Mersin Şuhısindın : 
Acık artırma ur~tile 15 -· ı0-934 larilıi11~ ilıale_ . 

ltH·i kararlaştırılan 203 11111uaralı h,a,w ilt• 240, 2.cı. 

2~2, 2!>3, 254, 267 Vt' 2ô9 lo. larhl.\r:ı talip t;ıkm:ıdı 
ğmJun ilinci ihalelPri 23 ıo - 934 ' :ılı gliuiı ~· ;•ıaıl
mak üz .. re ihalrleriui11 bir hafta hmulit rflıldiği . 
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; - , .:r·--·~ ·. - -
Ra l)1111 Rabııı1a l1eı1zer fa l{at l1er Sabun b ir 

olı11 <1z Sabtın a l (} ığ·ıı1ızda: e'r<~la, 

ı--------
Sabuncu zade Kadri Sabuncu zade KADRi 

markasına dikkat markasına dikkat 

--------

~~ fml~~!@lfm]fm]fiilfmlffil ......... 
1 Doktor Ali Bedri 
[§!! İzmirden gelmiş muayene'ba'~~ 

ı f§YKışla caddesinde 82 inci sokak 
~şesinde (8) numarada açmıştır. 

mı 1 11 1 . .. ı ·· 1 l ~;tb ~ a!" la anı ı ı ~t·ce gu ıH uz ıt'I' ~aa 

~l'der .. 

@j~~@ll~~@!l~~@ll@!l 

Bu Markalı Sabunları Her 
Yerde Arayınız 

---~~~---im 
1 1~ . 

~ .~ iRFAN MUSA 

Halkımıza her şeyden evel sıhhatını düşünmek gayesile bu 
kere Fabrikamızda halis yemeklik Zeytin yatından yapı lan 

SABUNCU ZAO( KADRİ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmııtır 

SABUNCU ZADE KADRi ~laı·kalı ~abuular TALK (Toprak) 
ve Silikat uibi bilumum zararlı ve \'akıcı madclc~ı~rcl en ariJir . .. 

kolonyası 

Veoi Mersin Matbaası - Mersin 


