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Yugoslavya Krahnın Cenazesi Bugün Merasimle Kaldınlacak 
l\ral Alek aı1drıı1 ceı1azesi 

Bu gün devletler mura~haslarının iştiratiy le ~al~mlaca~ 
Franaa ve Bulgaristanda katilin auç ortak
larından bir çok kimseler tevkif edildi. 

Zagrtp, 16 /A Af - Kral Altk· 
sandrm crstdi Zae u pten Be'J!rada 
lcolkmışt1r. 300 lım tahmin olunu11 
halk butı1n gece ve sabah istasyon 
~nDndt ltşlıir tdilmiş olan tabutun 
~m1ndtn /lt(mlştir. Saat 13 it husu· 
Jİ trınln hartlutl için halkın geç· 
mesinin menine mecbur kalıntntştır . 

riciJ•e nazırı M. Barfonun vefatları 

do/afısllt Boşvtkil lsmtt Paşa Haz . 
re/Itri, Harir.iyt l'ekili Tevf ik Rüştü 
Beye/ endi latnfınılan Yu~oslav vt 
ve Fransız ricaline çeki/en taziyt t 
telgraflarına tışekkürü mutııznmmm 

cevap ttll!raf'arı gtlmiştir . 

Pamuk f iyatlan 
İki Gündenberi 

yükselmeye başladı 

~1erli s reisi \11]{ara)ra clöııdii 

Kış çahşma devresine ~ir ~aç güne kadar başf amyor 

Gazi /-iz. nin meclisin açıldığı gün çok mü
him bir nutuk söy liyecekleri haber veriliyor 

Ankara, 16 /l lususi/ - Mıliet 
Wtclısi Rmi Kôzım Paşa <itin ak 

şam l sta11hulda11 llartkel edrrrk J arm 
sobalı şelzrimiu muvasalat etmiş 

olaraktır. Mıl/tt Mıclisinin J nz la· 
tıl dtvrt i bı/mıktedır Mtdis kış (u· 

lışma deı•resine bir kar gün sonra 

/Jaşlıyar.tıktır. Ciımlıur Rtr:.i Oazı 

lfz rıi11 meclis orıldılfı gün ılk eti 

bu devresinde ymi kanun 16yılıalart 
müzakere edılectktir. İş ka11u11u la· 
yilrasmm "" hu d ı•rtde ~ mutlaka 
müzakere edılıp lwmm şeklini ıktısap 
ıd ,·,ğı söı•lemyor. IJ1111don bo ka ık· 
tıs ... tli ışlere iill hu" mühim kamm 
MJ rlıalormw da bu devrtdt: J!;,ruş· 

Parls, 16 /A.A/ - frarlSlz ve 
Yugoslav polisleri MarsilJ n rinaf e· 
ti fer/ltltrinl aramak için mtsailtrini 
birltştirmelttedir. Oft11 J<.valunilı is · 
minddi ftf in ltflıisi mümltün olmuş· 
tur. Mtrlıurnun tmi11 bir mahalde 
l[iıltnmlı olması mu/ıltmddlr. Rdat 
polis >'ak111da bir netice ıldt tMU· 
/ini ümit ty/,melıtedır . Bambuyye 
ormanında bir ctsıt bulunmUflur Bu
lunmuştur. Bunun ronttnbloda }H· 
darmalarm tUndtn uran Slanl ol· 
dll/u unntdllmişst dt verlltn tşW 

8/Jkrtş, 16 /A A/ - Krul Kıır,o
lun üç a~· matem mDddelirıden sonra 
rtsmen P .. risi ziJ•ard edereRi ltabtri 
tn hafif tablrirlt valulsız addtdil . 
mtltttdir . 

londra, 16 /AA/ - Kmt Du· 
itası d/Jn Parist lt.ardışi Prtns DlJ. 
Qalin tan·artsi ile gitmiştir . /ngil· 
Itri! sefiri ilt nişanlısı Prenses Ma· 
rina Jundlslni karşılamışlardır. Bir 
az JOnra nişanlm ve nlşanllSlnın 
annesi Yunanistan Prtnsl Hikola ilt 
kral Altksandrın cınau mtrasimint 
lne/lttrtyi ltmsil tlmtk üztre Btl· 
2rada hareket etmiştir . 

Adana, 17 [Türk Sözü] 
Hemen bir haftadanberi Bor
samızda hararetli alış verişlere 
phit oluyoruz. Borsa emteası 
arasmda bilhassa mevsim itiba
rile pamuk eve koza sabşları 

beş gün evvel iki üç günlük 
bir duraklama yapmış fak at 
beş altı gün evvelinden başla · 
yan ve her gün yükselen bir 
hareket uyandırmıştır. 

Piyasadaki bu durgunluk 
ve yükseliı hareketlerinin ha
kiki sebeplerini kati olarak 1 

bilmiyorsak ta, müspet olarak 
bildiğimiz şey; bu yükselişlerin 
memleket müstahsili, ihracat 
tüccarlan ve daha şümullu ifa
desile bütün memlekette uyan· 
dırdığı memnuniyettir . Filha- ' 
kika yalnız borsa içinde değil. 
her yerde çarşıda pazarda son 

'günlerde sevinilecek bir kay-

' setle irat buyuracakları mıt111lta ro'" 
11111/ıim SİJ•ast ve iktisadi rillrtlut 
temas buyuracak/art habtr vtrti· 
mektrdir. 

me mevzuu olar.ajfı a11laşılmaktadır. 
Ay ıra matbuat ı•t neşriyat işlerini 

al ıkaJıır edm bazı kaunrı /dyıha/a • 

r111m cin bu devrede mi/iti mrclısme 

s~ vktdılmtsi mulıteme/Jir. Her lın/de 
merlisiıı · uu deııredeki mesai i role 
riimrrt olacok'ır. 1 Drlftr r.ıhttletı 11111/tf mrclisı11ltt 

' 111eı111ı r 111aa ~ ları Jl (]a ı1 i sbetsizlılr 

•ymamalttadır. 

1..ondra, 16 /A.A/- l(ıal,Yugos· 
lavfa kralı Altltsandrm (tnaıt me· 
raslmlnin J'omlarofı 18 Ttşrintv· 
~lldt bütln JıiJ!Wmtl dalrtlırint ma· 
l'm bOJ'rOJ!ı (tkılmtsin/ 'mrdm/.tir. 

Brlgrat, 16 /A .A/ lfovoı aj an· 
sınırı fı/!rtndilf int f!/11t uslasUtr sal 
kastin YugoslavJ•amn ınht/dlint w 
Avusturya, Macar/ tarı vt Hırvatis· 
tandan mDrtkktp bir impnralorluk 
ttsislne lmkdrı vertctf!irıi zannttmtklt 
ldlltr. 

Anlıaro, /IJ /A. A/ - Kral Altlı· 
sandr Huzretierlnin ı•e /'fansa Ha 

Anntmassr, 16 /A.A)Hudut mu 
ha/aza rntmurları iki e ündtnbul 
bir rok şiiphtll şahısları yalıalamış· 
tır. D/Jn de Otks cihdindtn lsviçrt 
hadudanu gizlice aşmak lstl~m d~rl 
itil/ revrilmlştir. Bunlar tahrif tdll· 
mlş hissini vtrtn pasaportlar ibraz 
etmiş ve karmakar.şılt ifaddtrdt bu· 
lunmuşlardır. />on/ pisi/ ıle Rayticin 
alınan if udtltri üu rine t ld,, tdiltn 
malfımat ve vesaik Fransız vı Yu. 
goslav zabıta müfdtişltrl tora/in· 
dan tlıemmi;-tlle fttkık olunmakta· 
dtr • / Otrlsi llıinci Say/ada} 

nayış var. bu iyi vaziyetin de· 
vamla olması elbette herkes ta
rafından istenir bir 9eydir . 

Evvelki gün pamuk satışları 
Mısır pamukları için kilosu en 
fazla 28 kuruştu . Fakat dün 

1 

sabah işler hareketsizdi. Öğ
leye doğru fiyatlar yükselme-

! 
ğe başladı ve 39 kuruıu buldu, 

Öğleden sonra ve hilhassa 
1 borsanm kapanma saati olan 

M. 1 >uanl{are de öldü 

l~tiyar diplomatm ölümü Pariste ~üyü~ ~eyecan uyan~ırdı 

1 16 ya doğru işler artmıştır . Pa-
1 muğun kilosu 40 kuruştan al ı cı 

1 

bulmuştu. 
Nihayet fiyatlar bu derece

de kalmamış ve en son olarak 
41 kuruşa yüksPJmiştir. 

Hayatının .43 senesini Fransa hizmetine 
hasreden Puankare için merasim yapılacak 

Paris 16 A.A -- Esk ı reisicum· 
hur Vı .Puankare dün sabah Salt 3.30 
da vefat etmişt ir. 

Puankare , a rımızın en bü · 
yllk parlemcnto simalarındandır • 
Harpten evv~I ve harp esnasında , 
ve ~harbı ııakip eden on sene 
zarfında Fransanın ı;iynsetin" hl kim 
olmuş biı 7.Atfır Sonra dutar oldu· 
~u hastalık yOzilndeıı bu mümtaz 
devlel ıdamı 1920 senesi temmu· 
zvnda iktidar mcvkilni teketmek 
mecburiyelinde kalmıştır. O sırada 
kendisini 69 yaşına girmek üzere 
bulunuyordu. 

Paris , 10 AA - M Oumerg 
Puvankare için cum:ırlesı gOnO M 

LöbrönUn Btlgratllın nv jetinde mil· 
li merıclm yapılmasını nazırlar mec· 
lisine teklir edecektir. 

Puvankarenin ölUmü büyük bir 

heyec:aa levlil etmiştir. Taziyelerin 
arkası eelmemektedir. 

Parls, 16 A.A - Puvankarenln 
vefatı haber i duyulur duyulmu halk 
evinin önUnde loplınnuyı batlamıı· 

tır. M. Oumera, Löbröa ""aulrlar 

sabık reisicumhurun önünde eği l · 

m işlerd ir. Puvankare itin millt cena· 
ze merasimi yapılacafı zannedilmek· 
tedir. 

• 
• • 

Puvankare 1886 senesindenberi 
teşrii vekAlete sahip bulunuyordu. 
Hayatının 43 senesini Fran sanın hiz· 
metine va kfetmiş tir. 

20 AQustos 1860 lari'ı inde Bar· 
lö d!lk'de dOnyaya gtlmişti. 

17 Kinun sani 1913 tarihinde 
Cumhurreisı setildi. M. Puvankare 
Petrograt'da tıulundu~u sırada umu· 
mt harp patlamı şt ı . 29 Temmuz 919 
da f ransaya dönmOş ve bu tarihten 
itibaren seferberli~ başlamıştı ki, 
bütan bunların mesuliyelini Puvan· 
kare Marn muzafferiyeliyle Uzerinden 
atmı şıı 10 Klnun sani 1920 de 
Ver11y muahedesini imzalamıştı . 

Bundan sonra bir kat def• bas· 
vekllele gel mis f ransayı bir çok 
buhranlardan kurtarmıştı . 

20 Temmuz 1929 da doktorla· 
rın tavsiyesi üzerine istifa elmek 
mecburiyetinde kalmı,tı. 

Bu hararetli alışverişler yal · 
naz Mısır pamukları üzerinde 
kalmamıştır . Yerli cinslerin 
fiyatı da bir günde iki kuruş 

gibi mühim bir farkla kabar
mıştır . 

Dün sabah 33,25 kuruşla 
açılan yerli cins pamuklar ak
ıama dogru 35,25 kuruşla ka
panmıştır. 

Koza fiyatlarına gelince, 

onun da kilosu 7-7,5 kuruşa 
satılmıştır • 

İlk T e~risat Muf ettişleri 
Dofan ve Hakkı bey

ler yer defiıtiler 
Seyhan ilk tedrisat mllfet

tişlerindea Arif Doiaa Beyle 
villyetimiz ilk tedrisat müfet
tiflerinden Hakkı Beylerin ken 
di isteklerile VekAletçe yer
leri deiiıtirilmit ve emirleri 
villyete ıelmiıtir. Her iki de
ierli mAarifçimize de yeni ~ va
zifelerinde muvaffak olmalannı 
dileriz. 

Müs ~ eşarlar Komisyonu memurldr ~anun projesini tetki~ e~iyor 
A11kara, 16 /H11susij Müste-

şar/ar komisro11u umum dtılet llll· 
murlnrı kcrwmı projesi elra I 111-/a 
ki tetkıkltri11t dtt•am edı)'nr. l 'rll)t· 
fi ili tsasları ta11zim rdrlmişlu Umum 
tftvfl'I lfltlllUrlart kantlllllfl (tklŞllldtlkl 

stbtpltr şu sure/it izalı tdllebllır : 
/Ju gü11kli devlet kadrosımıla, 

"1tnJUr, Ürret/ı lllltnllr Ctb/ hJiylik 
bir aı111lık varıftr. 

Bunda11 başka umumi 111/ivnzr· 
ııtft tabı d ı 'd mtmurlartla,mulhak 
bütçtle·e bağlı devlet mtmur/ar11111 
mcın~l m arasmda da /Jü>ük farklar 
f!ÖU çarı111ıakıadır 

o ı zama11iaı da iktisat Vekti/e. 

tmirı reni trşkif(ltmda, in/Iİ'iarlar 
ida1rsinde :ve b11nu11 f!ibi mülhak 
biitrelerde, umum müdür, müşaı ir, 

mtirakip maaşlnrumı 6f1U-700 lira· 

J'G (lk/ıffı /!Öf film İŞ/fic. 

Halbuki nylli evsafı hdız memur· 
lnrm um11Hıt müvazeruJ e tabi devlet 
teşkll/it111da, bare111e ba/llı olarak 
dalla az para altlıkları vakidır. 

Ayrıl dev/t i kadrıJs//nda ayni tV· 
safı itli iz ola11 müilürltr r.rasmdaki 
bu 11ishtlsizlikleriıı li111i11e I! < 11tk 
iUedmberi A1.ıliJt l'ekaleti tora/m· 
dan ılen sürüliiJOrdu . 

Oer isi ikınci Sayfada -

ilk: tecl risat1 ı ı ı s l a lı ı 111e elesi 

~ _ f ır~a gru~u ;f evkala~e toplantı~a ~o işi , görüş ece~ 
Köy mektepleri ve köy çocuklarının tahsili 

üzerinde devlet çok titiz davranıyor 

Kôy ı\\eklep'eı inden Biri i ve K >ylli f ı ·'"> • ·r 
Ankara, 16 /Husus!/ - Buyük ilk talmlin maddi vt maneı•F ri· 

Mi/iti Mu/isi açıldık'an so11ra, Jtr· lttlltrdtn daha ~·em11lı olması irm 
lt:a grubu ftvl..a l6dt olarak toplana· lıükumet ve /trka rok tlttnımııtlli 
rak ııe ilk tedrisat vaııvetini Kllru· hartktt tlmekledır. Maarif V ki i 
ıtr ktır. F1rka Krubunun gt(tn lop· Abldill Beı• fırka g 11bu11da ılk tn 
ıa .tı ında ilk tedrisat mesıltsl irin sil hakkında miş beyanatla b11l11· 
tttkıkına /tarar vtrllen notları11 nt· rıacakltr. 
/irtlm u stftr konuşularak, bazı Bıilıassa kD)' mektepleri ıt köy 
ltdb11/tı o/ıracak, kararlar ı•trilt· rocllkları liztrinde dt~·ltt (ok titiz 
c#ttlr . davra11maktadır • 
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İtalyan Milletinin 
Teessürü 

il Oi?rnale d'/talia'dan: 

Revnelmilel huvalı sar-
~ ~ 

san bu uıuzli m lıareketi 

deriıa bir elem ile kar. 
şıl:uuaktayız. A. vrupanrn 
ufuklarrnda uçuşan ~on 
göl~Pler, Yugoslavya mat 
bualımn son tf>cavüzleri 

1 kalbimizi kırmıs idi. Ma-• 
ma fi h, bu rıJar, bu bii y ii k 
haile karşısmcla hissetti 
ğimiz duygulara m~ini o
lamaz. 

Ülen Kral Aleksarulr'rn 
1.atırasrm levkır ederiz. 
Kral Aleksandr Balkan 
muharebesinde ve hassa
ten cihan harbinde Orta 

Avnıpa-Balkan mukadde
ı·atıuda büyük bir amil 
olmuştur. 

Yirmi sene evvel A "
nıpanm yeni bir tarihi, 
Saray - Bosna dramı · ile 
başlamıştır. 

A Hısturya imparator
luğu cenup komşusu a
leyhine kan davası kay
gusu ile lıareket etmiş 
ve umumi harp ilan edil 
miş,ir. 

Yirmi senelik bir rası
la ile veni bir Slav dra-. 
mı karsısmda bulunnvo-. 
ruz. Bu dram icine Fran . 
sız Hariciye nazırı da 
diişmiiştür. ller nekatfar 
bugiirık ü ııesilft.~r IJer tiir 
lii lrndiselere alışmışlar J 
ise de llarsiJ~·a faciası bii
tiiu ltalyaıı milletini bli -., 

yiik leessiir içinde bırak 
nııştır. 

Yn~osJavva ile mtina-..., .. 
selrntlPrimizi, Mussolirıi-

nin ~Jilarıoda sö~ lrdiği 
sözler ile lesbit f>dehili
riz. ~J ussoli rıi Yugoslav
ya hakkında demiştir ki: 

« Yalmz diplomasi pro
ıokoJlarrnda donmuş bir 
halde kalnııvacak ve fa-., 

kal ahalinin kalbine ka-
dar işliyPcek bir dostluk 

siya.seti için ilk şart ftal
van ordu~unun kıvmeti . .. 
h a k k w da tl n k ii e ii k bir . 
şiiphe bil~ gösterilmeuae 
sidir. bn ordu. hütiin mül 
t~fikltlr içiıı lıarlJetnıiş 
•wlntlarınm en kivmelli-

• 
IP.rini Carsoıla, ~lakedon-

ı11arsilya ciı1ayeti etrafında 

f ngiliz gazetesi vaziyeti ~aranll~ görüyor 
Yugoslavya halkını heyecana veren 

amiller nelerdir ? . 

İngiliz gazelP. h~ ri .\ v
rup:ı mn vaziyPtini karaıı
Jık ve endişe ver~cek 
malıiyrrte görİİ)Ol'laı·. 

Buıılaruı arasında bed
hirıliktr en ilerive ~idc ıı . " 
Beyli Eksprestir. 

Bu gazetenin Zagrf-' p 
mtıhahiri cekti~i mlisla -

4 • 

Ct'I bir tel yazıs111da di-
vor ki: ., 

«Zahıla lıt\ rlıaııcrj hir 
~ 

had iseytA meydan HH'-

memek iciıı kafi Pnıır 
• 

aldı, lıer yertlP. siUıhlı 

de\'l'İ)· el4•r gf>ZOIİ) e haş

ladı. Buna rağmen sokak 
larda oldukca uıiihinı 

• 
toplantılar oldu: 
-ftalyayı kahrtıtnrn

liviz. . 
-llacaristanı kalırel

meliyiz. 
- lntika m alma~ isli

voruz! . 
Sesi eri işi ti ld i ve ita 1-

y a ile Macar konsolo~ha
neleı·inirı Hniirule niirua
~' işler yapıltlı, taşlar atıl

dı. ihtiyat tedl>if'i olmak 
lizre bu iki koıısolo~lıa

ne peraçerel~rini kapat
nıışlartlı, ka'l.a olnrnclı n~ 

halk <;abuk duğıtıldı. Bu
na rağmen dkarı umu
mi y•· o derece ıu~ yeca,, 
icirıdı•dir ki her dakika • 
m iihi m hiı· had isr.n irı cık 

• 
ması mümk iindür. 

Yugoslavya halkırıı 

bilhassa hu iki devlP.l a
le\ lıiıw tahrik tıtl t' n SP-. 
bep nrnddi olmaktan zi
vatle nH.tllt>Vidir. Filhaki-. 
ka Yu~oslavvalılar İlal-.. .. 
\' a v ı m i ili h i ,. d ii s nı a 11 ., ., . 
sannrnl,ta ve Yo~oslavva . . 
kralının öhimti hu uıeuı-
lf~keti parçalamaya uw
tu r hi r lıa rek el ol ti nca 
mutlaka orada lıazırJan

mış olahilecPğiu'1 lıiH.

ıu.-true~tedirler. Bu iıı~i

vaki kanaatin ~lacada-., , 

ra da leşmiliuin sebt·l>i 
İSt', Mucarların muhare 
hedf n sonra Yugoslav. 
yaya. geçen topraklaruıı 

g.·ri İSlfl mt•ı. l«'n lıali kal
manwları ve hu ~-olda 

it:ılyacfau muzaharel hu
Itır g(iriinnıelt-ridir. 

İşte hillıassa hu lwle
ti rulıiye dola~· ısilt'dir· ki 
ht'n vaziveli uıiıhim ~Ü-. . 
diyonıuı. 

Yugoslav.va hükünwti , 
lwr ihtimale karsı İlalva . . 
\ 'fA 'dac . tı· hudutlanııcla 

hulurıaıı a. keriııi hir mis 
li ziv:ıdt•lt· stif'rui~, zalutc.ı ' . . " 
k u ,, \' 4·1 lt•riııi st~ferher hı-

ra k uııştır. Sokaklar siio
giilti :.ıskPl'İıı mıılıafaıa

sı altaıuladır. 

Hililia~merin yardımlan 
llih\lia lımer cemİ)' eli 

umumi merkezi tarafın

dan onbeş .Ağustos 9ö4 
tarihinden onl>eş teşrini 
evvPI 934 tarihine kadar 
vatanın mulıtPlif ~· erle

rinde nıua ve nele mu lıtac 
• 

diişerı vatandaşlara yapı-

lan VHrdım listesi: .. 
Akseki kazası htı~· iik 

E' l:h k<h·ii nde e vlt!f'i va-. . 
naıı 39 haııe lrnlkına yar 
dım ı490. Orhaneliııiıı 

.\kcalıiik küviirıde cıki:n . "' . 
~· arı g ıı ı da n Hl a \' t~ n ~ ı t • m ıı lı 

1.. 1 n• 'lı lae c u~eıı •! l'P .::ın ı, a.ş-• • 
k ör ,. ii il ii il \' ı I a u lı k Ü y ii il -
de t~vleri ~' aııarılara yar
dım 256, f)t>Vt'li kazası ı 
se y la pz.etlelPt'İ ne ~·a ryıru 

3000, Y ~nu·n ve il icaz . 
daıı urıa vatana gt'lİrileıı 

Hı vatarıtlasın vol mas-. . 
rafları ı2ı7, Kayseri vi. 
k'ıvı•li Talas mdıivPsİ SP.\' 

~ . . 
lapzetlt•lt·riııe ~· :~rclrnı 7 bO 
Riıt! ve Sa \'Sc•t kazaları • • 
muhtaçla rın:ı .\'cı pıl a 11 yar 
dım ıO ı 14, Uaı·mara fa_ 
ciasıııda hoğala ula rrn mu-
11 vmı~le ıııulıtuç cliişen 

ailelP,rİrıe )'ardım 500 
lltırkezi umu mİCH yapıla ıı 
uıiitrforrik ~·ardrnılar 461 

Y t-' k ti 11: ı 8 4 :J 9 lira . 

Marmara faciası 

)'ada ve Bilginde feda ey 
lemiş ve yalnız 19 J 8 ha
ziranmda Pia ve sahille
rinde başlı)'an müşterek 
zafer icin ahıviiz bin ölü 

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

lstanbul T ~larrııara
daki dP.ııiz faciasının hu
kuki kısmına ait l:.ılıki-

,, .. 

vermiştir. 

lhınunla beraber Yu; 
gosla vlarla aulaşmıya ta
raftarız. 

kat birinci ticarette baş
ladı. c~za) tahkikalınada 

ayrıca devam edilmektt~
dir. 

Kral Aleksandrın 
Cenazesi 

- Birinci Sayfadan Arlan -

Bt1 l;.(ral 1 () r.\.A] Ka-
ti 1 l\fl le 111 tı rı ıı n nıı el iğ,~ ri 

Vlaıla GP.oogoıyef lakabı . .. 
ise \~tH' ıızerısk i olthığu 

· ktlııdisiııiıa Bıılıt:ır tabi-
'-' 

,·etinde huluııclu~u Bul-. . 
uaı· ı\Jakedoııv:ı sıı ı da Ka-~ ~ 

nıcııica Kunwncede doğ
duğu vt ~ ,lht~t · cfoııyn da. 
lıili ilıtih)I ı..o •u ile:-iİ aza
sıııdaıı oldu~u tahakkuk 

t 

tllıuiş gibidir. MPrhum 
llifıalofıırı Pt'l.riclHk i f,a _ . 
ı·a rgfı hı ile u~tası lt1 llıiş 

~onıi tPS İ ııirı lrnridcki fa 
• 

:tlİ\'t) I flH' I k t> Zİ arasırıda . 
kurvPlik v :..ız i fo~i rıı ifa Pl-. 
ıııiştir. 

Bt}lgrnt: 1 ö 1 A .. \ J -
Kr< lırı ceııazt!Sİ diiıı ge· 
ce saat :.?:1,lh t.e ZaHre · 
lı .. g ~ l i r i 1 nı i ~ , a s k • • ı· i ve 
ıııi'ılki t~ ı ·kfuı ile saJISJı 

lıir halk ~alahalığı tara
fırıcları kar~ıJaıımıştır. Ta 
lıııt ista~yonu11 siyah kr~p 
örtiilü krallık <lairesiııe 

götiiriilert•k hazırlanan 

s:ırıılnkamrı iizP-rine kon. 
ntUSlll 1'. C~•11:ı:1.m1İ il Üıı ijn-• 
ti<~ lı.ılk gt-ÇİL rt~smi yap-
uııst.ır. CPnaz••\ i tasıyarı 

~ • • e.: 

lrt'rı diiıı sa a ı 2H iP. Bt·l~
rada .. va rnıışı ır. . 

Par!~: l l) [ .\ .• \j - - llır-

Maaslardalıi . 
Nisbetsizlik 

- Birinci Sayfadan A 

Son zamaulard• 
nispetsizlik ı~r eırsfı 
fikirler unuuuilPŞ 
De\'lt-'l nıenıurlarırtl 
zifoJ,1 ri ve alacağı 1 

lar arasuıda bir • 
bir ulıenk rnuıiu 6 

sırası g..-lıııistir. Bll 
. • l 

retler viiziiuden tJ 
. ~· devlPl uıPnınrları 

pı·ı ljB~ İ ya pılrllttkİI 
Pı·oje valuız arada~ 

.· · .. f·ırkl 
aş vt~ ucret ' 
k a lılıı· uıa k ıa rı ibare' 
ğildir . • 

~liilek :ı il uıeuıll 
clevl e tiıı di~er uıii 
lt·riııde (~alısnıası 

• • 
ııw lızu rJa r da göz 
ti~ 'lutnlmnktadır. • 

~J iisı eşa rla r k1
'

111 

mı bu ı•oklalar ha~ 
1 .. k • l . k •• rat 
l :! flUZ atı >il' '" 

meuıişLir. Fa kat P 
deki aırn prensibe 
umum devlet ıueıJl 
rııun ayııi şartlar. 

sinde çalı.şr~ıas.~ ... ~1 (ı 
maaşlı "ıhı bın· Lık ,., . 
hıra meydan ,.~r .

1 hir alıenk leıuhıi 1 

siiriilm•~ktedi r. .. ,,,, 
Bu prensibe ~o 

IP-L nwuıurluğuuuaf1 
hangi hir sn~etl~ 111 

kail ohırı hir uır.111 

tt-kr·a r devi HL hiz111
"
1 

licrdli olarak çahf~ 
de,· ıeı 111Pıuurları 

vat diliııdt> y azılmış he
v:ıııııauu•lf'r lıaslırm;ıl, İs

t i ~ t · ıı ,\\11 :-; lıırya leL:ıa

~ıııdaıı Enıa Bıını isnıiıı 

tlttki kadıfl 11 ıt•nılrkt•tlt•11 

dı.sarı :ıtıh: caklır. • 
Pal'is 16 f"A.A] - Bt'lg-

ı·attan ~Pltrn mahlnıat li -
l 

ruuııı çıkarmakta~; ..i 
·· ırıır ,.r. muhalır 11öı·11 . ~ 

dir. 
·~ 

zeriue ıa hı ta kral katillt~ 

f' İ ıı in PIHhaşı~ı ol uıası ırnk 
rıuılıtr.rıwl hııluııa rı be
şi rı rn ş a lı s ıt ı h ii v i y ,.. ı i 11 i 
lP5'f)İt etmi Lir. Bu adam 
l 9 l O da lh·l 1'f'a ll a do<r-..., ;., 

rıııış ltılt • lıf'dt • u Evgoh E-
vuıor rı i ktir. J>;ısaporıurı

da ise gazP lı• ci o!tluğu ve 
1 n l O da Ta ınışvarda doğ 
tluğu y:ızılıdır. Kııııdisi . 

ııiıı uslasilPr i ıı n·isi La
Vt'liein hnşlıc:ı ~· ~ırdağı 

olduğu zarıııt~diliyor. 

Pa ris ı 6 <1 .-\. A \)_ Pa ris
ltı ki ~wfan·li v:ısıtasi,yle 

llHcar lıiik(ııllPlİ K~le

merıi u suc orta darı Hl-. 
rafırıdan vrrilip gazete-
lt·rtle Ut1Şl't->d İ 1~11 isi r11Jer · 
dPki eşhasa llacar ma
kamatı tarafıudan hicbir .. 
pa5aporl \'r rilnıPmiş ol-
duğuuu tel>Hğ ediyor. 



YENi ılER .. I 
--------------------------------

18 ı. CI Ti! RIN 1934 PER 'E&IBE Si\ YF.\ : a 
/ran ·Büyük 

Britanya ...... 
"Nenr East,, df>n 
Her n~ kadar lran Ha

riciy., Mazırı Seyit ilan 
Kazemi Cmw vre·'dPk i işi
nin miistacrlivt•li dolayı-. . 
sile Londra'cla ~ aluız iki 
giin k.alahilmiş ise de 
Hritanya hiikıiuıetile, lu1y
ıu~lnail~I nılina betlerin 
t• a mı ıeşkH eden şah i 
tema~ı f Pruiııe muvaffak 
olmuştur • 

lraıı iJe Bii\lik Hri -
taıl\' a moıleru nakil vası-. 
tdlal'lıım ler:tkki t~lıui~ ol-
mas111a rağmen coğrari 

bak1111dar. ltiribirintl~n ol
•lukca uzaktır. Hu nıal-. 
hk, bir memlekNin tliğn
ri için meçhul bir toprak 
olacJk cl~r~cede ıltığil e 
de, iki ıneml~kfll halkımn 
lam bir şekilde anlaşılma
sını telıir ediyor . f ran 
ile lngih~re arasmda ~" 
büyük ayrıhk. matbuat 
sistemindedır. Hüyük Bri
ıanya'da matbuat, verdiği 
mah)m~lm me 'uliyeli11i 
kabul eden e ki bis mii 
flSSt> edir • 

yeni paralar 
Daaplaanede para 

ba•ma faaliye • 
ti ilerledi 

Mersin 
Piyasası 
----:---

--· .. ·--
lslanbul --

K.fı. 

Pamuk ~ksı·~~ 
iane Yeni giimii. para rm,-

liyeli hayli ilerilewi~tir • Kapu malı 
narphaııe makineleri bir Kozacı parla~ı 
taraftaıı giinni., ç.-likleri iane çillidi 
ya ılallyor, bir ıaraflan \'erli • 
.1 ( ) [, 1 ·· ı RP..~"HZ .\Clfl:t~ ua ıoo "uruş U• arm 
pullarnu hazırlıyor. ...u anı 

(100 Kuruşluk gümü~ Fa ulya 
paralarrn kahpl.ırı pau- Nohul 
Lograf makiut'lel"incle ha- '9ereinu~~ 
zırlaıımak laclar. D:upha ne Kuş )'~mi 
on ent>d~ııheri ihmal ~- Kum cları 
diltf ı,ıi i<;in hazırhk ilerle- Ç+-ltik 
clilçe hazı rıok . :11 ı l:ar or- Yul:•f 

la~a çılmaktadır. Acı cekirclek, ici 
lhınun için de para Toz ·eker • 

ba. ılm:ı l(İİuii kat'i olarak 
1

., 
1 

" 
l . 1 1 . . \ a l\' tı 

lt'S nt .,, ' t'lllfHuıstır. A , • .,. 
• . Çay 

\' ıruusiucl~ haşlama ı nıuh- K ·
1 J a uv 

tP.m.-ldir kı hu takLirdf~ ., 
. Rahar de yeııı paraların Cum-

~rıaa .\natl(•t t_..riyet bayram111Ja leda- · ' 
vüle çıkarılacağı pek za- • Y .. rli 
\'lf bir ilıtimaldır. 1 Pirinç 
• ·- 1 Kara biih~r 

NôlJatçi (ezanı 
---

Bu A/qam 

! Nişadır 
j • iki raci 
Mı. ır d~rı 
Çavdar 

K. 
40 
89 
36 
33 

2 
2 

5S 

25 

8-30-
8 il:l 9 
4 .,-.... a 

8 
6 

4 
6 

75 

75 
50 

2,80 
27 50 
38 25 
ıoo 
2~0-2ao 

188-190 
90 

2fJ 
s 

l6 o O 
85-86 

16 
23 

3 
2-75 

lrau'dı matbuat yeni 
rAiiml., beraber yeniden 

'J f:::t.f-k r 20 Lir~ı 40 K. iQe başladı. lı·uu aua.\·iin- _________ .__ 
'j • • • "cm·bi 23 Lira 

1 tikaruet Ecıanesidir. 

de vta zir4t11t11ult' olduğu ceye tetkik etm~si h~r 
tcibi nuubualan ela luikıi- z:uuau için labildir. Her » " » c;nvah 20K. öO 
melltm yarcluu l(İ•rnu-diği j iki ınt>uıl.-l .. ıiu arzusu 1- Bui(tia ~· Y ... rli 2 · 7 5 
taktir.le t•iha11 "ıamlatllma ran'ın lamauıİ\'Ptirıin clai- incir ·oclı•11l1 
yetişnw. iıu• iııık:\u )(lktur. ! mi hir tı a. iizerine ku- lııt• ı ' l\flfWk 1 7 5 

l11giliz mathuatınuı rwş . 11 rulcluğunu ve memlel~- Kaim )) l f>O 
r·ıyatıı• 1 I· ı 1 · ıı re 1 i"ı tin kUV\'ftl ,. ~ macldı' re'alı 70 " ,ı ı rı~ ı •· , ı - ,, Limon tu~u 
k ·\ıı•etı"ıı·ı ' l t t - 1 • .: 4 fıal;u·uu.la tlevaııılı lJı·ı· 

u • mes u u m~gcı '" 'abunsa(ııt')tiul' . ~f> au 
teşebbii. t'tnwk lrauhlar surf>tlP. ilP.rleJiğini gör -
için ne kadar nıruıa ız nıeklt'lİr . 

i t', lı·uu gaz~tf>l••riııin hac- Eğ~r Ba. ra Lörr~zinde 
mirıi \e saıı. ım ııazarı 
itihara alarak lngiltPre 
de hir giirı l•il .. ya._ı,\·anu
yae:.Lları miilAhaza ilf' on
ları kıyıu.-t~iz aclcletm~k- 1 

t~ lnsiliz'lt~r icin '<ıcma 
bir diişiine .. di;. · 1 

1 

lran hükönwLiniu Lond- 1 

ra'da f~giltertt') i iyi ta- ı 
myan lHr sefir bulundur
ma ı ve Jgihere Haricive 1 
Nezare&ifo c!oğrudan doİ
ruyu t.-masa gtıçme i, ln-
gihere - lrau miina e· 
ba&ımn istikbali içi11 çok 
hayırlı bir barek.~l olur .. 

lngih~re'rıiıı lrana kar
şı güuiiğü si ytt "l pek 
arih&ir. Ve lr.au laiilu -

mr.linin )Jun~ haCftdPn in-

halletlilru.-... i IAzım g .. len 
bazı mPs.-J.,fer varsa hun-1 
lar •la mii takhel hii nii 

niy~ıle lelkik f'dilf\hilir • 
Çiiuk ii Ha. ra körr~zirule 
\ iiz s••ıu·cltm fazla bir ıa-. 
marula11 lu--ri yapılaıı in-
zilnı, ~uvir ve liımuı iş

lerini bu giin elin•le lıw
lunau halıriy~ luV\'t'lile 
öl'.:iilt>(Wk olan Jran hiikli
uıetiıaiu şınuliye kadar bu 
işltıri yaparı tlevleıi o su· 
litrıla nuatnı lıir ıtliku 
1ıÇiht•·rm~k tP11 ruflnedPce
ğiui ii11ıit r.lmİJoruı. H~r 
iki tar •• ftan gö lerilt1cf>k 
i~·i ui)t-llt-rn merununiye-
lİ mucip bir aul:.şımya 
Sô&ÜrecPğİllİ Uru.rız. 

--------·~--------
8111 T ıl;ıf lıı 

lsla1ıbul 

17 10-934 

Tiir~ alturm 925 
612 . 50 ist~rli11 

Uolar 

Frarık 

l..ir,.., 

80-17 
l:? -06 

9-28-58 

liııp~ 
17-10 934 

llaıır 6-69 
\. adeli 6-72 

,, 6-70 
Hint 4-92 

llıyı~ 
17-11-934 

12-82 

i l l N 
Adaııa Yedinci Daire 811 

işleri ıniiclürlüğ~ünden; 
1521 O - On heş hin iki ~·üz on lira mukabi

linde ve kaıHıJı zarf u~ulu ile münakasaya çıkurıla-
ruk ve 3 - Teşrini evel - 934 tarihinde ihalesi ilfuı 
oluııan Tarsus 'ulamu kanalı üzerinde yapılacak ~u
uai iıııalfıtın giiriil~ıı lüzum iizflrioe miinaka a miid-
detini11 yirmi giin daha h1 1rnlidi ile 934 ene. i Teş 
rini evetin 24 ııcii Çar·amha ~iinii zevali saal on heş
ıe ihalt·~i irra t>dilecrğiııdttıı ı c.ı lipleriu kP if bedelinin 
~· iizde yt•di buçuk lr.nıin:.H a~ça ı ile diğf'r vesıiki 

lw ,.; kapalı zarflarnı Mt•rsiu'd<• llükıim~t dairesiıufo 
miilt>Şekkil komi yona ttwdi rtmeleri ve mukavelP. ve 
şartname \' t~~air foııııi tı\Ta ~ıııı gih'ıuek i tiyenlt1 rin 

UP.rsiu'de Nafıa B:1~ miilıeıı tli ·liğiue ve Adana'Ja Su 
işltıri dair~siııtı miiracaatları il:ln oluuur . 

9- 12 - 15 -LB_ 
Tarsus Tapu memurluğundan: 
Tarsusuıı F~r:uıgiilii kö\ iiudt' \a~i saAı ilacı ib-._ . 

rahim oğlu lla. :rn IJii~P.\ irı ~olu yol arka. ı yol i)11ii 
Hafız vPre. esi \' t' Wtl ılt• 111 ılı lut ısoo metro eirlik . . 
ıl .uuı \ ' r. miislPmilal vt• \' İıı ı• :--arkan ilacı ihr'"dıim kııı . ~ . 
Euıiş garbeu Hacı fakı kızı iiınmiigülsiiru oğlu kaplan 
şimalen Ilı.acı ihrahim kızı Elif.- cen11lwıı yol ile mah
clul ıs hektar 3160 rırnlro tarla ve yine şarkan ve Şİ
malen AbtHilct•l>har tarla .;ı ":ırl>rn ve ceuubP.n 
yol ile mahdut bir hektar 9353 ım~tro hağ yeri esasen_ 
~n~t ·iz baha mtlan intikalan hilinnwdik enedenberı 

mnla. arrıfı T.C. T. deli O "'ıırnu oğlu A hdiilkadir a~anm 
ulultısimJe ikeıı 927 tarihinıle ölıue ·ile• \'Hreselereriııine 
ıntikal elmiş ve iş hu g.ıyri ınenkul l3f)Uya rapll için 
T. ~velin 27 nci Cıımartesi giinii mahallen keşif ve 
lahkikal icra edileceğiuden h:ı bapla hakkı la ·arruf 
v~ya vertt P.l iddiasuula hul1111aıalar111 ~·evmi mezkıirde 
hazır bulunmaları veya lapu iclaresirıf' miiracaat ey
IPm~leri ilAn ofunur. 

=~,.. fitra:: 
1 DUNLOP 1 
1 D D 1 

1 

1 

u 
N 
L. 
o 
p 

- .. u 
N 
L. 

o 
p 

Otomobilinize , Kamyonunuza 
biaikletinize daima DUNLO lô:atifi, 
lınız • 

Çünki DUNLOP la ati lı le ri 
İngiliz yapı•ıdır. ngiliz yapıaın ıntlı 
dilerler.inden daha •af lam oldufun 
~lemeye lüzum yoktur. 

MPr. in VP Havali. i .\(~P11lal1Aı ·ı 
Ôıner Vasfi ve Osın:ın En' er 

-·· rv.ılllİll------------------~•• 



SAYFA : 4 l. et TFıSHIN 19a4 PERSE.l!RE " . - lllfil~~~~~~~liiıı 
Sab1ın Sabtına benzer fakat her Sabıın bir 

olmaz Sabun aldığıı1ızda: evela, 
:;J Doktor Ali Bedri 
[§D lzmirden gelmiş muayenehaneıi 

Saburıcu zade KaJri 

markaaına dikkat 

Sabuncu zade KADRi 

markasına dikkat 

(ğgKışla caddesinde 82 inci sokak 
~şesinde (8) numarada açmıştır. 

- 11 1 .. j .. 1 ı . ·ı hol 
a~ta arırıı !!f'Ce guru uz u~r saal "' 

1 ·~ < 

l(§Deder . 

-------- l lililJJilJJ~ilJJiiUilJJilJJilJJilJJilJJii 
1 

Bu Markalı Sabunları Her 
Yerde Arayınız 

1 T oros Çiçekleri 
KOLONYASI 

Halkımıza her şeyden evel sıhhatını düşünmek gayesile bu 
kere Fabrikamızda halis yemeklik Zeytin yağından yapılan 

SABUNCU ZAD[ KADRİ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmıştır 

SABUNCU ZADE KADRi ~hırkalı ~almrılar TALK ( Toprak ) 
ve SilikAL ~ibi hilumunı zararh ve yak1eı madclelercleıı aridir 

Toptan ve Perakende Satış d 
E~ki c:ımi karşı!'\1tıdarı Giimriik nı~~· clanıll;, 

Poslttfıaıw İllisalıııda li satış rııah lliıw u:ı 

elmistir . rJ 
. Her nevi natürel esanslar, fetl .,, 

aurette yapılan sıhhi kolonyalar~ 
muhterem müşterilerini bu r a "
karıılar . 

1 

P~k yakmda, BRIY.\NTIN , 

SABUNCU ZADE KADRi. M k 1 S L 1 'ld y ki L l f k L 1 · · miistalızt1ı·atıcla ihzar •~dtıcPktiı·. il ..._ ar a 1 auun ar cı e umşa lı, ela et verir çün o ııİ esızd,n ! A~Tıca k..-ndi ıııa~iııal a ril~ ~· :ıpıırdığı y•'~ 
.. - Çoraplaril ı ~ dcılaili VP il :ı r i c i miiştt•ril~rir• 11• 

Ba~çe Meraklılarına •IBEl~IGl][ll)~afe~ie çoı;~'';ı i:~'i·''t~;··;;· .r~~.;,. "''""lı .. t1ir. 

~,:.~s::r::ıı_ 1 • İRFAN MUSA le Toros Kolonyasını Arayınız. 
... 19-20 

civan is arn·or. 
• w 

Evlerinin Bahçelerini tanzim 
ellirm~k her • nevi Çiçel\ ek· 
,1irmek, tarh ettirmek arzu eden 
lerin matbaamıza müracaatları 

Ücret nıuledilclir. 
Fıratları 

f>diuiz. 

~- ' 

kolonyası . rE3~~~rii.•41tr.! 
• 

1 a·· .. k T &fG Sılılı'.ıı_ "". 'N:n·uıiııizi. ıl:ıiııı'.ı ııııılıaf:ız:ı ~I ! . U~ U a yya re 
~ etnwk ıçırı Jsııkaıııcı Eeı.:ıııtı<ı ıarafıııtlaıı !~ ~ p• ., 
llfii imal ··dilen irfan ~ıu~:ı Kolonyas1111 kul- ~~ ıyangOSU 
• h\mnız. ~ ı , r • 

IG~CIEl•El~Die&l~le(ll{j fi On Sekizınci Tertıp Birinci Kesıde 
~ Her Nevi Kitap ~ ·J ı ı - 2 ci Teşrin 934tarihindeJir· v urttaş ! 1 ~ 111'1' rıuvi eski :.iı<ıp alıııır \'l'Salılır. Ga- ffi1I j B Ü y Ü k i k r a ın i y e 

Onpara harcarken' ~ zeı~ ~ı:ı.ı ii ilacı Fı•lııııi dı•ıııliyı• ıııiiraeaaı ffi!I Lıl 20,000 Liradır . 
bile kimin cebine git- ~ eılıııız. _ frru 

1 
Mükafat 20,000 Liradır . 

fiğini düşün: ' ~~~~~~Jm1~Jml~Jmı~~~ a e _,~esm:mm:wE:3E:::3~., 
-Mersin Ticaret ve Zahire Borsası --•••••••••· i Yeni Mersin Mat-. 

malın cins: 
....::====·- -==-=-= 

iaııe külliisü 
Yerli ,, 
Arpa 
Nohut 

" 
" 

17-10-934 Çarşamba günü borsa aahşları 

MereııloMahıulu MiKTARI F . • ALfCf SATICI 
Oldutu K. G. K~ s . 

Yerli 

' - 1 8 0001 1 2 1 =A--=r=g i=·; =-z--=. ::::0::-.:\li-----: ~v-. ~~, . --=--;- • \ l'İ f l H )(' a ~z .___,,.\_li e f. 

J 2000 11 " " " ,, 
30000 !? 81,25 Kaz11u H. 

100000 
15000 
50000 

4 
4 
5 

• 

İtalya muhabirimiz 
Kazım h. 
Şaşali Bit 

.\hııwt muini 
ıu~işaf Ş. 

.~ hnwl Pf. 
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