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Turhal Şeker F abrikasınınResmi Küşa ını Basvekilimiz Yaptı 
~ 

T ur~al ~eker f a~ri~asmm Resmi Kuşaaı 
Dün Parlak merasimle yapıldı 
Baş Vekil İsmet Paşa Hazretleri Bir 

Nutuk Irat Buyurdular 
Tur/ıa/, Jf) /A .A/- Mem/ektlill 

dlird/Jnc/1 şeker f abTtkasmı aracak 
, olan DaşvtkiJ lsmfl Paşa Hazrellt
rilt ref akallerl!ukki zevat l't: ht)'tl· 
lui llfJmıl hususi lrt11 bu gün saat 
/6,5 la bUfO)'Q J!t/di. 

Bafvtkil lsm,t Paşa lf azrtlltrl 
lıRt011 Tut/ıal ltalltı lt Sivas, Tokat, 
Mtrzlf on, llovza vı l.4dildm geltn 
~yellerle as~ut müJrtze, mekltplılu 
ve izclltr lf1rafmdan istasyonda lıa· 
rar.dlı ve ltıahuratla karşılandı. 

K.afılt /abrlka mtydanlıffma lop 
landı. .,traslm iıtlklfJI marşı ilt 
boıtadı. /(Qrs/1ı•tı Rtlttı Nuri Btv 
(/(lllahya) f obrika namma uzun bir 
nutuk Irat ede.rtk 111rk l'atanınm 
yirmi v//Oyıl/n/ kaplayan l!tniş bir 
.st1•a lçlndt 15() blntkn fazla (ifri· 
,.Jn hır sınt 20 milJ•on d6nllmlük 
/)iJntar )'tliştirdı~lnl, şıktr fabrika· 
lar:uun 60·70 bin ton maden kömü 
rll ilt 25 b/,, mttro mik'ap kereste 
snrfellftitti ve iki mllJ•on lirOJ'l mü. 
fttavl~ llcrıl veıd/Jjınl yarım mil· 
)'ıJ(ı lonlult fazla bir nakliye ilt na· 
kil vasıtalar 11111za J'drdım rtliginl 
vt /abrikunw inşastntla iki milJ on 
~Oııptlilt surfedildiUtni s6ykmiş ve 
Bl1J•/Jlt Şrje karşı olan baglılı/fl be· 
)'an tlmiıtir. 

Nurı 8tyd111 soıua klirsüJ e l!tltn 
Boşveltll lsnııı Paşa lfazrtlltri Ana· 
dolu11un ortasmda J filtstk sana>'i 
mOtssese/ulndtn bırlnın daha arıt· 
ması mllnastbetıle Nur1 Beyin sliyle· 
ditl s6ıleu nazar1 dlkkatı rtlbtdtnk 
şılur /abtikalamwı kurulmo~a baş. 
landığwda şüplıtltı it karşılandıff1111 
işaret tlmlŞ'lr. isme/ Paşa Hazret. 

lerl 1 urltal fllbrth ISlllln diper f ab
rikalardan alwn11 mOrpet ııttirdtr 
üzerine k11rulrt11ff111111 sö l'Jtrtl: milli 
ıanoyi o/111adıltra ufa~ olmıJ ı caffı· 

• 

Bulgar llaşvekili 

Pravada Gazetesine Beya
natta Bulun~u 

Sofya, 19 11A.A
11

- Başve
kil M•rıilya ıui kastı hakkın
a Pravada gaıetesine yaptığı 
bey•natta katiJ Kegormofiin 

Bulgar makamata taraf mdan 
arınmakta olduiunu ve cina

yetin blltUn Bulıariatanda u

mumi nefret ve infiali mucip 
oJduj'unu s&ylemiıtir. Baıvekil 
811Jgari11tanda tethi çiler ken

di araiisindeki yuvalann tah

rip edildiğini ve bu auretle kar
dq milletler araıındaki itimat-

Fabrikanın resmi küşadını ya-
pan Başvekil Pa;a Hz. 

nı, ıkllsadi proJjramın biran ewtl 

boşartlması lôzım gddilflnl bfyan 
etmiş ve Tur/ıat f ııbrikastnın dlln· 
J am11 lıtr memlrktlinde l!lJrültn bü 
yük fabrikalardan birı oldu!Junu 

Vt /ter Vf'Çlıi/t tmniytl l'trfr bir nu· 
dtnlytl mfiessrstsi o/dutunu slJJ•fl. 
mlş ı·e lralkı lttp btrabu / abrikayı 
[!tzmeıe <lavtt etmiştir. 

Bundan sonra f abriluınm maki· 

ne daiıtsl, mtm11r veamt'e trlui ve 
lıastanesl gezilmiş ı•t elirültn f tv· 

kaMde intızamdan dolayı lsmtl 

Paşa lfazretltn mem11uni}•el/uini 
ızlıar b11yurmuşiardır. 

11musi trenuı bu akşam saat 
20 de AnkaraJ•a ltarrkeıı mu'lltmtl
dır. Tur/tal bt71·Dk bir bayram l!Ü· 

nti J1uşamaktadır. 7 rzalıurat devam 
tlmektedir. 

Almanyanın nüfusu 

65 Milyon Küsür Olara~ 
Tespit Edildi 

Berlin, 19 (A A) Resmi is
tatistiklere nazaran Sar hariç 

olmak üzere Almanyanın nü

fusu 65 miJyon 200 bindir. Bun

ların 40 milyon 900bini protes

tan ve 21 milyon 200ü katolik

tir. 

1925 te yapılan son tahriri 

nllfuaa niıbetle protestanlar 

815 bin ve katolikler 976 bin 
artmıştır . 

Yahudilerin sayısı 65 bin 

azalma'· suret ile 500bine düş
ınUıtUr. 

Hiç bir dini cemaata men

ıup olmıyanJ•rm sayısa 2 mil-

ıızlık ve ibtilif mcnbalarmm 
kaldırmak olduiunu söylemiş 
ve Bulıar-Yuaoılav milletleri

nin doıtluk yollarının terkedil
miyeceiini illve eylemiıtir. 

yon 400 bindir. Bunlar 1925 te 

1 milyon yüz bin idi. 

-----------------------·-------------~ 
Halkevinde calışmalar devam , ediyor. 

ŞAKA: 

Belediyede Hc•is İnti
habı Do1ayisilc 

Cumhuriyet bayramı kutlu· 
Jama heyeh ses ve yazı komi
tesi dün saat 17 de Halkevin
de Doktor nı uhtar beyin rİ} a
seli altında toplanmış ve 

gazete sahiplerinin dı: iştirak 

ettiği bu komitede bayramda ı 

intişar edecelt gazetelerin bü
yüklüğü ve yazılacak yazalar 

Halk kürsülerinde söz söy

liyecel<ler ise fırka vilayet he· 

yeli reisi be;le görüştildüklen 

sonra tespit edileceklerdir. 

- 1-
Eıw/ki giJ11 BelediJe .Mtc ltsi 

ftvkalftde ıctıma ettı. U.ttwamei mu 
zaktral rtis l't ılaiuıi rııctimm ciza
lıkları intıltabı ııli. 

Feci Hadisenin 

Cürüm C rta~lan İtiraf ta 
Bulunuyorlar 

Va11a yakıla bir grrıci11 bt11i oı a· 
dıf!11,1 gördüm. Urun aı /ar ''arkı bt· 
ıti ne bir arar, ııe bır c:orar vardı . 
8u elin v11a11 tVlllllll lıarop k Pl5ı I 

nrtb.ı kım r11iıJ ordu ? 

hakkında görüsüJmüş, muhte

lif mahallerde nutuk söyleye· 

cek olan h1'tip)er tespit olun
muştur. Buna göre bayram gü· 
n~ Cumhuriyet meydanında 
Hakkı kazım , yine Cumhuriyet 

meydanında Cumhuriyetin ilam 
saati olan yirmi buçukta Ce
mil kamil' Halkevi müsamere 

Marsilya, 19 (A.A)-Marsil· 

ynda bir otelde ıkaınet ettik · 

lcri sabit olnn Malfi is nile ta
nınan Kari Siınyon otel miis-

Drfltrılıırtmızdan Allülı rıı'f!ı ol 
swı. Ve111tk masasını v (l/tırı ı k 
ku ık dukilk sa11ılı1IJ alarırru lıu ettir· 
ıl kim so11r ı taltsıldarlarda tvi ut 
ıı ıı taz olmuş1u .. 

l\/m bılır btllli rski dosttur tle 
miştım. l\"P ıJ•a •tir/im, (ıe11( adam: 

· Akbaş ~izn11s11w! dtdı. 

~aşı111u~tı ·ı I slııjju 11/lıih, ltn· 
demz, llulu11ur, dun lwı 1111 ım tledım. 

~ımdı s 111 patron ıslıı or. Acdt 
Jlt/11tt11! söı ltdl.ıl1tıhim l11r ış J•ardrdı 

salonunda ise İbrahim Beyler· 
tarafından nutuklar söylene 
cektir . 

tahdenıiJe karşılaşt111lınca bu
nu itiraf etmiştir. ismini Mari 
Voronof olarak kaydettiren 

sarışın kadının aranmasına de

vam edilmektedir . 

Pcıtro11 i:;f nuş. Ullmtmtk olmaz. 
Cakttiıı sol /.olunu }Olun J cınsuuta 
gi)'tbıltfim ve huz.urıı J tlişl1111. 

1" ar tL, 13 e I e d i} e i Re i i 11 ti h a b ı 

Riyasete Müttef i~an MuvaffaK Ziza Bay Seçil~i. 

Patron bu gtill rok ciddt ı•t bıraz 
dü~uflcdı idı ifa/ hatır somıolfa 
lüzum görmedi 

- Akbaş! .. lf avale tdilectk mu· 
him işlerim var. 81111/arm lisltsmi 
soııra l'tftetffım • Şımılı sm derhal 
Rtlcdıyeye ko,acaks111. 01Dda rtıs ~·e 
e11c/imen azaları uıttlıabı var. U11n 
/arı f(spıt llr. J!aztlrye J c1zaraksm 
bılôlıare se11i me 1ın1111 ed a"!lımdt11 
tnıtn ol dedi ı t ayo ~ kaklı. 811 l11c 
durma .. Oıı. I u .. la ı.if Hfmıt ılı· 
J!ıldı Pdu deılim l'I" J nldını. 

Encümen azalık/arına Hafız Tefik Burhan 
zade Kemal ve Ali Rıza beyler ayrıldılar 

Tarsusım Oenc Btudııt Rrı!>i MuvafjtJk /ıfa Bt} 

Tarsus. {Hususi] - Tarsus Ruınamcde başka müzake-
belediyc riyaset ve encümen re edilecek bir şey bulunma-
izalıkları intihabı dün Tarsus- clığından toplantıya nihayet ve-
ta belediye dairesi salonunda rildi. . . . . 

ı t Belediye ı· · Y cm M rsın: Sekız sencdJr 

• • • 
f)m V11 a11şd1rt l!tllık/en m ıı ; 

)'ılmaz eı:ıuıecılıktm > ılmış, ~uı u 
aparı1111an sulubı o/mu . Çcı111.kt lı.lı 

IZ/11/ ka;•brtnuş, Demir Alplar, l fıı· 
1 fiklaı, / "1/ıtlu J lız cev1rn11şltı dı . 
/Ju defa palr0/111 ebriişumde luılllı( 
etcıdı,.ı. /Jm;t/ar111111 OJ rılışı zaml/11·1 

J'tpraln11~ ı tdım Bl"ş on ıı luu tltrtclt 
t~kı b.r ıiş111a rast rrldı . Vt J tll 
Vt Patıo11ım lı ılınt 011a filJ; lıd ı 
gu cilt • Olt 011a mfotc ltı.k. Bu k. 
dar leessurü fltltdııt mtdıs 11e dza 
olamjd.ğwdaı.dır V.ıı. smi ı ır· 
mıızclı Kendi /! de"Jı I c.kal muttts· 
sır d~ onda11. , tnl aıı/adı, dcdı. 

Bffl mulıaıabu•ıa lıak l'trmekle 
btralltr, slJz ı•crdıg111ı l(İn vazı/eme 
koştum .. 

• • • yapı mış ır . mec ısı d- ü t IAt t't· 1 k 
•. U h' d b 1 ur s muamc a ı, ı ız ça ış an-

izalarmdan uç şe ır e u u- 1 w "dd ' ı· · ı b 1 d" 
fitltdıJ•t dautst bt11 görnur u 

t.e katlar t/fğışmış Alt katta btr cok 
"dalılr, htı odada azametli insaı J ,, , 
şık masalar , lı1trdivmdı n J. kurt 
rık•ım, su/011 süslr11n11ş, kapu ı 111iu 

büı ık J uksrk bır ş pka asa~ J!ı ko11 
muş,ı/I: rnsıladı/jmı lltlediı tmn ute 

rtıs: oldu /Jırlıol oııu stili nlttdırn, 
ı 01.ııta > okla~lım E/1111 nim na ko J • 

muş dol 'Ilı dm11Jor Vt dı • UJOrdu 

w b ' . . ıgı , cı ıye ı ı c e c ıye namadıgınd~n ve ırısı de ra- riyasetini hüsnü sureti\,; ifa e-
hatsız oldugun~an ~oplantıya d en genç ve dınç ı eis Muvaffak 
iştirak eder_ne~ı.şl~ı~dar ·. . Ziya Beyin tekrar riyasete İn· 

Di~er yırmı ıkı aza ıse ın- ti habı dolayisilc gösterilen isa-
tihapta hazır bulunmuşlardır. betten dolayı belediye iizaları-

lntihap esnasında samiin nı tebrik edeı iz 
sıraları temamiJe dolmuştu . Diğer cncünı~n ftzal rı Bur-
Herkeste bir merak vardı· han Zad I< mal, Hafız Tevfik 

Celse açıl~ı ve .r~znamede \'C Ali Rız.n Beyler de Tar us-
buluna~ b~ledı ye re151 .ve. encü- ta herkes tarafından se\ if,.n 
men d~ı~ı balıkları ıntıhabı- ve lcendilerine ,hürmet bes-
na geçıldı. 1 h · ı ld ~ d 

R · hafi ile )'ap l · <'nen şa sıyet er o ugun an 
cyı 1 

an reıs öniimiizd ki eneleı de Tarsus 
intihabatında Muvaffak Zi}•a b Jediye inin şehrin imarı hu-
Bey müttefikan riyasete ve 18 : unda çok büyük ve muvaf-
reyle Burhan Za~e Kemal, 21 fakiyctli işler göreceğine kaniiz 
reyle Hafız Tevfık ve 20 reyle Rei ve encümen azaları 
Ali Rıza Beyler encümen Aza· beyleri kutlular ve daima mu· 
hklarma seçildiler. vaffakiyetlerini dileriz . 

Reı .m1111Jm m itr r dun 
JOrsu11 Aldırma /~ olara'tma la1tr. 
~e 1011111mı d ı ''11 otur dtı' ı 

Akbı.ş rnhal:;ızı , StJltkla 
n11şmı I 011ddft duşiiıucr hır ş J' 
J oktur dtdl. 

Btıı ıeısimı:u bılırtm, o da '" ı 
bilir. /) ışlinur se 111/e lt11/ı la f , 
kımstler olmaı a11 ~trlellft du w a, 

lırnı burıda dflşu11trrk ı e wr, u ''· 
ardı bir reıslık dt/ı ı ı ? 

Bitmedi AKBAŞ 
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Doktor Habip Şekip bey Suikastle alakadar Ş e r i r 1 e r i 11 i t i r a f l a 
iki kişi daha .. --;;;. 

Verem hakkında g~azetemize 
Beyanatta Buluı1d11. 

yakalandı . "Say et kralı öldürmek emrını 
saydım ayni işi ben yapardıtfl•' 

/ lstanbul Hususi Muhabirimizden/ 

Geceıılerde İsvicrede . . 
açtlan beynelmilel Etihba 
cemiyeti tekamül kursla
rma iştirak Ptoıek üzere 
gideıı, şehrimizin maruf 
\'e kıvnu-lli lft,klıH'larından . 
muallim Şekip llahıp he · 
)'efendi bir kaç gün e\•vel 
şelırirniıe <löumliştiir. 

~fahioı olduğu iizel'e 
tekarniil kursurıa dü11ya 
11111 lıer la rafmda n ~elt~n 

~ 

\P. ~2 milletin en maruf 
''e hlivük profesör ve dok- s ı ·ı ı Et"bb c · ı· T k" ··ı .. eyne rnı e ı a emıye ı e aınu 
torları İŞlİrak etmişlerdir. Kurslarına iştirak eden Doktor 

iler tarafta olduğu gibi Şekip Habip Bf. 
. . a \'d elnıekle hera ber tek 

nu~ ruleketrnıızdede « ve- " 1 , l . k ·r _ . ve ıalla nr co · · cı t ta-
reıu» hastalıgı vardır. Elı- f'I p .. .. • 1 ' • 

uc ge~en her hastasını 
ra ı rıomuln.ll\S ve anıe 

lival lPda vilt~ ı·i ve bir ara 
"' 

lık h~rkedilt>rı \'e bir cok . 
laraflaı·tla uın\·a ffakıvetle 

tatbik eılilt>n Toherkiiliin 
teda\'ileri ile üıuil edilme( 
dik şifolar lfrnıin edildiğini 

Huma 19 (A.A.) Frau 
sa hükünıelinin tllh•bi üze 
ri nP. Pa va lic VH 1\a vlflric - . 
isıııi11d" iki kişi lutuluHıŞ-

ıuı·. Burılar \larsilya cimı-

YPlirıi irıkar etmiş olma 
larıııa rağnı~u Pavlicirı 

<...: 

ustası t~Lhi~cilerin rtıisli -

ğiııi yaptığı ve Hırvatla

rın a~·i' ılıuasmı isteıliği 

~ahit olrnu~ıur. 

Yug•>sla\'yaılan kaçtık
ları sorıra gı\'ıtbeıı idama 

L. • 

nw l ık \ııu ol nıus tur. K a vo-
• 1 

lerrıikt• gelince nırrkıırn 1 

hu St-rıe başında Zağra p 
suikaslirıde müşevvik ol

muştur. 

Piyango Ha~erleri . 
Tay~· are piJangosu111111 

17 ci Leı·tibi hitam bul
muş ve orısekizirıci tPrlip 

başlamıştır. 

dünden itibaren 17 cı 

öl iimden kurtaran ve ona 
yeni bir hayal veren ve 
ayrıi zamanda Harbiye 
meklf~hinin sıhhat hocası 

ve baş hekimi olan bu 
kıymetdar doktorumuzu 
ziyaret ettim. Beni neza
ketle karşıhıyan iistad , 

gönl li nı. 
iki sene 1 1 t(ll-

tertip altıncı keşidt~ ik-
evve hir 

ramiyt>lerinin, tevziirıe 
Sfl\o'ahati veremin son te-.. 
davisi hakkındaki sualime 
cevaben: 

En önce şunu kemali 
iftilıarla söyliye)·im ki ; 
ı\ vrupadaki sP.yalıatım es
nasında temas ettiğim en 
yiiksek salısiv~tler ve Av _ "' . ., 
rupa efk:hı uruumiyesi 
Gazimizin yarat.lığı i uki
lftlu birer birm· saymakla 
ve hliyiik bir şiikra nla 
karşılamak ta dırlar. llem
Jekelimizdeki bu inkiltthm 
her tarafta havrel uvan-.. .. 
dırrııası ve bizi lJöyle yiik-
seltmesi beni candan sr -
vindirdi. Bu irıkihibı ya
ratan büyiik Gazive tüknn ., . 
meı minnel ve şii k ra nla r .• 

()fldik ten sonra söz
lerine şöyle d~\'am elti : 

İsviçrf•, Londra ve Pa
r iste ~i en biiyiik labora
tuvar, sanatoryom ve has
tahaneleri gezdim ve bii
y ü k profesör la r·lf göriiş

tii m. Oi>giis lwstalıklarmm 
ve bilhassa vel'mnin kat'i 
tedavisi icin her tarafla 

• 
çalışılmak tadır. Faka l he-
niiz kHt'i ilftcı bulunma-
masına rağmen şifa adedi 
arlruaktadır . Bu da en 
başta sıhhat şeraitine ri-

yan doktoru uu n vert~ıu 

için keşf'tılliği vt~ gazete
lerin uzun boylu yazdık
ları St~ ı·uııı meselesi talıak 

k u k eı.nıemişti r. 

Bıı ııda ıı maacla Fransa 
1 b. .. 1 • 1 ta ır muPsseseıe ~mıı 1 
hi r· «ve t'füH,, aşı~ı usu 1 ii 1 

f 

tPcriihe edilmektediı· . Bu ı 

aşı lalıoral11\'a1· ha)'vanalı 

i]zerinde tall>ik edilmiş · 
v•~ i~i bir favda vtwıııis . . . 
ist~ <le bir defa tla nıav-. 
mu nla r iizeri İHI•· lecrii he-

ler vaoılacakllr, E~ .. ,. il\'-
.; ' ' • f 

ni fayda ruavıuurılarda da 
" •• ı k lr • 1 

goru ece o ursa \'Pf't•nnn 

basla nnıı~t 11-. • • 
ıs ci terli hin planları 

<la gelmiş ve dağılmakta

dır. GP-cen lerlip cok r:ığ- 11 . . ~ 

bel gfirdiiğiiıııleıı ytrni ler-

lıplt~ o suretle yapıl1111ş 

Bii y iik i k ra nıi VH 20~00 . . 
lira ti ı r. F ı Iha k ika yeni tt> r 
tip bılelleriııden almak 

için hayılt~re şayaııi dik

kat ~ekilde tehacüm var-• 
<l ı r . 

çıkmış ve Honıaya leda

vıyt~ gelmiştir. Berı bu 

hastaya Hournda tP~adlif tedavisi h:ısil hir ş .. kil 
almış ola(:aklır . ı eltim. Bu cıhaıı Hodosta • 

Bu11darı nıaıla h:ıgı r _ c•v kHpı~kleriuin cildinde 

sak ve hiHırek hasıalıkla- dalıi tesadüf ediluıiştir. 
rıııı n soıı lflda vi Şt>k li lıak Bizim dok tor-la rrnıızrn 
kında dahi tNkikalla hu- , hu hastalıkla mücadele 

1 
lurıduru. 

Siz~ erıtn~sarı bir ŞPY 
sil y l i y" y i m; A n ı P- p, il a 1 r p 
ve lıa v:ılisi halkında \'P 

güz.-1 kızlarının yiizlt·riııde 

çıkan ve giizelliklerini ho
zan v~ yalnız bu havalide 
olöuğu iddia Pdilen Halep 
çı bam denmf kle ta nmuuş 
Layişmanyaz yüz çıbanı 

gf>çenlt•rde Rados adasın
da bir hastanrn yüzünde 

elliği ve A.11timorı leda' isi 
ile çıbanı iyi elnwğe mu
vaffak oldukları giiriilmek ı 

leclir . O taraf halk111111 
cilt doktorlanmıza mü -
racaa l etmelerini la vsi ye 
ederim dtıdi. 

Bu kıymettar doktoru-. 
muza teşekkür ederek ya-
nından avrıldım. 

"' 
Şeref 

- --:SC!!'!!Z?>-•• .. · ·~----

Pa ris, - - ~la rsil va dan ı 

gPlen nıalü ıua la nazaran 
~ıı i ~ as li 11 f:ı ili ({ :ı l tı ntP rı i rı 
~t~ f'İki cfıriiıaıl t'l"İ ol.ın Ha-, 
il~h ve J'o~pi~clıil diin 
. \ nrwcy h :ı pisha ne!'iiııden 
llars i lya~· a gPti rilmişler .. 
tl i , .. 

Pospisclıilin i slicvaln 
ıwlicesindt~ dört l tt ılıişci .. 
ll İ ıı '2 ~) tW 1 t'ı I l a I' İ lı i il ti t ~ İS-., 
v ı c n~ l ı 11 d u d u n u a ş 1111 ~ 

~ 

oldukları arıl<1şılmıştıı·. 

Bunlar, hududu sahte pa
sa porı la geçmişler Vt~ 29 
t~vllıhlerı it;baren Parislc . 
ika ııwle h:ışla uıışla r<lır. 

Paspiclıil, ~ leşriııiev

vıd suikastiııi öğl'enmis 
t ; • 

oltl11ğt111u süylenıiştir . 
Kt~ııtlisi Haitsh ile lwra 
lwr tt·krar lsvicı·e htuhı-. 
dııııa gitııuık islenıiş ve 
zabıtayı şaşırtmak için fon 
teııhlihle mola vermiş, ni
hayet .-\rınt>mP.~SP.de levkif 
edilmiştir . 

Pospisehi 1, if< dtısi ne şu 

sözleri ila v•~ etmisti r: • 
« - P~!riste ue !·apaca -

ğınu bilnıe.di~im gibi ar
kadaşlarım tla ne yapa-

ros u rul a lw l 1111 11111~ 
evrak lelkik eıJilı•I 
Eııı i ıı d i r nwrı ba<fsP 
riltlii?:iıu~ aür~ lJtl 

._, .., . ~· 
arasmda lıicbır · 

• 
saportu yokwr. 

Macar Ajat1fl 
Tekzibi. ,, 

Buda peşle 1 S (:~ 
llacar ajansı IJildl 
Bazı .-cuehi ğaı~ 

. "' ~lacar zabitlerııı 

ve lta)' Sİ yt! tlerirt~ I 
cak hazı ha vaılıS 
relnı i şl erdi I'. Utı 1!t 
lere göre mlillt-CI . ... , .. " 
ki kaıııpı olaıı J3

. 

la ~lacar zahill~rı 
muhacirlere gt)Ytl 

hi~ laareketiıule b 
• •• 

1<~111 dm·s vt>r!l'\ 
SP.h\lıiyeıtaı· )hıca, 
fili hu haberı~rı ~ 
,.,.ile lekzip t:lll1e. 
hunları hainaue 
di ve tavsif etl~rek 

w ı·r. 
redtlevlenwktr.t l 

Tekıi pna naetlfı 
U ildi t'rj trj bi bll b 

~ ~ ı ir 
dliuvauırı hiç •

1 fmd~ı k.u lak ası 1 

derece(le saçuıa 

caklar1111 hilmiyorlardi . lerdir . 
Sa \'t't k rah öldiirnu~k ---~ 

ıııaı'l11°ıı oltlu~uııtı hilnıiş A~ 
olsa~tlım lıu ışı yapmak . (J 
lan kat'ıyP.:ı gt•ri durmaz . y~p~lan tecr ali 
dını vt) meıısop olduğum 1 ıyım~ 
tP.Ş~ i la tın e ııı ri rıe i taa l ey- ~I enı 1 t' keli 111iı11" 
IPrd!nı.». . . . . ! ~· etiştircaH!k i.çi•• ~ 

KPrnlı~ın : rı cma~elle 1 tecriilwlN', ı,ılhll .ı 
Şt!riki cüriinı olarak itham va lıavalisiıııl~ 1111 

cıliluıtıkte olduğunu öğ- l tiePhH' \' Prnıişlir•d 
ı·.-ıu•n Pospichil, katiyeıı I Zira~•t \1fkAle 
ı,~·ytıcarıa lapıl111au11ş VP. i lrcriilwlPrl•~ ~"1 ~1 

• 
· · · ı · · udı~ tt'llıışm lPŞl\ı at111 wyın kadar olm~ıkl' .. ,, 

t~dt • CPği avukatı kahul t~<le V~kMt>Iİll ıı•~ 
cPği11i ilav~~ t~)lt•nıi-}lir . larırıdaıı Profr~"r 
llii~taıı tık l\:ı it• h i i~t~ı· v:ı fi 1 

gal :\ 11 ı:ı ı ya.~· ııd• 
flliktıııı ~oıır.ı Pospıc_lııl l nınz lıahç~ı..rı~1 

• 

ilt~ miiv~ıct·lı•~ edPCP.ktır. ı \'apnıakta, ,.,,ıs' 
Bu kadın da kim ? 1 ·~·.,savada hı;l•111111 4 
Ei~ ~ ım i'l'(ıveııcı~de ya 1 ,\l;ıtıiha!'SI" '. iİ 

kala11ıuış olaıı ~larit~ Yen- · balıceleriıdu b1' 

dorf ismirıdt>ki k~hiırıla leli icin;le g~ni~ ıııi~.1 
. . k · ı · .. • .... 

hışçıl~~r. teş ı atı rutısasırı-

1 
)' elişlirmeğe .. ~ 

dan hırı ohw Gramer hak. hale ~dt•eHğı• 11 •• ., 

farında te~ ki( nıiiıekkeresi lı ~ıiir ~ Döıaii••1 l1 l 
ısıhır0f~dilnıişlir. ı lira kadar grli' .. il 

• 1 911"-; 
Diğer taraftan Lozan- ! icin' avni z:.-t111 i 

1 
" •• ~ • el ıı 

dan gp, en malumata gore , hir iş oluu uıt ge 
tethişçilere ait olup Lo- kısa zaııwnda 
zan istasyonu emanet bii- cektir. 
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Almanya' da Mallanmız 
Gelen rapora göre 
durıun oaziyettedir ------

Türk Ofi in Almarıva-.. 
d~ki ruiimes iJinde rı g e lt111 

rapordu nrnllan1111zııı B.-r
liu pi ya. a mdaki \•azı yeli 
hakkmda ~u nıalürual ve • 
rilmekledir. 

Kuru liziim piya ~a. r 
uru :ımi vaziyN dolayı~ile 
durğuu gtıçuıi~tir. 

Jııcir piyasası iizerin
tlt, Le lwıut·rı hir iş )'a
pılnrn1111şıır . Bu selıtıple 
fiatlartla tla drği ,. ;klık ol
mamıştır • 

iç fmdık; 1934 Gir .. sou 
rualı 100 kilo uaşma ' jf 

Hamburg 500 Frau ,ız frara 
gr, Levarıterıler icin 490-

• 
495 Frcuı ız frangıdır. 

Tatlı badem icin ıoo . 
kilo başına i( Hamburg 
62, Acı bademler icin ise 
yiue ıoo kilo başu;a Sif 
llamburg ~ fiorin radde-
indedir. 

-----~---·---·~------
Gazi· Hazretlerinin 
lıiy metli reıimleri 

--...~ ..... 
Muhterem halk11uızm 

Cuuahuriyei bayramında 
Gaıi u~zretleriııiu resim
lerinden en miikemmelini 

ltH.larik ~tt~hi lnıPl +>r i icin . 
Ta~ yar .. ft>mi~t· ı i rıcle• ~a
tılmakta olaıı n· ·imlt•rin 
fıatı azahılnıışıır. 

Tayyare ct•ıuiyctiudeki 
re imler Herlin Sanayi 
nefise akademisi reı ı 

profesör t\rtl)r Kau tara
(mdau yapılrmş ve Vi)a-
11ada yai(lr boya iizerine 
ba ılnuştır . 

Hetlkımız111 alt•lade ba
sılmış rt• iuılercl•m sarfı 
nazarla hu yü~ ... .. k ~St'rdttn 

Liman ll<1berlerl . 

IMersin 
1 l1Zll 1rmak Vapuru 

De\ lel tJemir yolları Piyasası 
için 4150 ton köııaiir ge-

k K.t.. tirmiş olan Kızıl lrma · , 
l 1. · · l · · Pamuk ~k--ı•r~" vapuru ta ı ı~· e:ısını ııtır- · · · 

mış ve lıruir iciu 500 iane 
k l , • 1 k Kaıuı malı panrn ,a,yası o ara _ 

lstarıbula gituıi..tir. ·Koz<tcı parletl(ı 
iane çi~icli 
\erli • Konya Vapuru .... ,.. ..... 
Httyaz ~·apaL Konvd yapuru iki ~· tiz ., 

' ' irmi torı muhtelif \' iİk Su am 
iıtt limana gPlrııi~ bur~dan Fa~ulya 
da iki ~ iiı ton k:ular Nohut 
nıulıh~ lif yiik \' t! yolcu ala- \l~rcinu~ "' 

rak lstarıhula gitmi~tir. Kuş ~· tmı i 

Çimento T ahliyasl 
Il ı ar \'apurn çimento 

t a hli)•'Sİııe <ltWtİlll t>tnıek

tedir . 

Amman Vapuru 
5500 balya pa· 

mukg6türdü 

Almau handırah Am
man vapuru 5500 pamuk 
bal~a. ı alarak Alnıanya'ya 
giımi lir. 

Hububat yükleyen 
oapurlar ................ 

Kum tlara 
Cehik • 
Yular 

Acı c~"' irtl~k ici • • 
Toı şeker 

ltalavfl 
Ca'' . . 
Kala~ 

Bahar 
Arpa .\ natlul 

» Yerli 
Pirine 

• 
Kara lJiih~r 

Ni,. adır 

» ikinci 
Mısır Jarı 

K. 
40 
39 
36 
33 

2 
') -

8-30-

s. 1 

25 

8 iU\ 9 
4 :?5 

8 75 
6 

4 75 
6 50 

2,80 
27 50 
f 8 25 

ıoo 

240 -~30 

188-lHO 

~o 

a 25 
3 

16 50 
85-8() 

16 
23 

C . 1 2 75 hal yan b :uıtlırah Ginilli a vuar 
1 1 1 ...... ,.11. r 20 1..ira .ıo K. vapuru, ı\lman taıu ıra ı ıandıllı• 

Kiel vapuru v•~ Helçik:ı ., ,, ecnebi 23 Lira 
h:ırultralı La) . ve Lopold » " »çuvalı 20K. bO 

vapurları laulmhal ~ iik- Buğtla~ Y•·rli :! 75 
lt•mekledir. ' incir 'Otlt·ıı 11 

Yu11an harulıralı Fıl · lıım• Kep~k 1 75 
mena v:ıpuru bo~ olarak 
lirmrna gelmiş olup hu
radan 500 tou hulrnlnıt 
~ iikleyı•ct•ktir. 

halyau haıuhrah Fıragn 
vapuru yt'lnıiş lora )·iik 
gt'lİrmiş ve huradau da 

350 ton dökme hububat 
alarak hal~' <t)' a gitmiştir. 

Kaim • ı f>O 

70 Limon Luzu 
ahun sari z~ytin y. 25 50 
------~·~------~ 

8111 T ılğrıflın 
lstaubul 

21 10- 934 

İ~lifode f'lnu·l eri iciu t•v- :\iman hanchralı Zinas 
Vt>lc .. on lira olan ;t> imler vapuru il~ vapurculuk 
şimdi iki lir .ı v~ lwş Ji- 1 ~ir·kf'liııi." Fruzan \'apu~u 
rahklar bir ı;,.3 , 3 kaclar yarın lımamla lwklenıl -

Tiirk alturın 
i~tt'rliıı 

Bolar 
Frank 

~25 

6~1 50 
79 _95 

12--06 

9 28 azultıluaışhr. · nwktedir. 
Portr.-ı~r .-ili ku rus .. tur . 

Tayyetrt' C••miyetiıul t• n 
ve lliikt)uwl Ctıdt.I+• ıraclc• 
Setlal ithir hrJ kiitiıp 

hane iıult•n almahilir. 

Nöbetçi (ezana 

Bu Akıam 
HALK Eczane idir. 

YENİ MERSiM 

Nüshası 5 kuruştur 
I 

Abone) 
Şeraiti 

Senclık 

Altı aylık 

Üç aylık 

TOrklye 
için 

Hariç 
için 

1200 Kr. 2000 Kr. 

600 1000 

300 500 

Bir 11•hk 100 yoktur 

Gnnn ıeçmit sayılar 20 Kr. 

l..iret 

Liıırpol 
21 - 10 934 

llazır 

\' at.lt1li 

Uııı ~ 

Nııyork 

6 93 

6- 6H 
t) 64 

4 - 89 

2 J - l I-934 

f2 28 

Onu senelerden beri tanır, a(Jrılarda ve soğuk 
algınlığındaki çabuk tesırinı bılırsin.iz . 
6' markasın ı n tekcfful ctliqı ASPiRiN, sız ı bun· 

dan sonra dahi m mnun ed cekfır. 

f l A N 
Mersin Belediye Riyasetinden : 
lları " ı a ·li i 1750 ku ru · olan BelPdİ) n Zahıla me

mu rluğu a~ı lını lır . İ slt~~li l Pr aı"tt~ın<la mlisahnka im

tiha111 )apılacii ğı mla ıı Bt•l .. <!iyH nwm ur 'e. nıii ·tal u] pm
ltH'İ ııiıamuaııı esirıi ıı i ~i ıı c i ıu ad t i ('si ıa dr. ay ıl aıı Pvsa
fı haiz lwl1111a11lar111 25 10 --934 P•' f'ŞPnı lH~ gü nü 

sual ıo da t•vrakı miisbilPlerile hirlikte Ht · lt·d i y~ Dai
re ine gt>l111t'l eri ih\11 olurıur. 

·-~ ~·· ··~ ..... 1 -DUNLOP 1 
1 D --- D 1 

1 

1 

u 
N 
L 
o 
p 

~~~\ • • • • • • 1 • 

• • • • • • 

u 
N 
L 
o 
p 

Otomobilinize , Kamyonunuza 
bisikletinize daima DUNLO lastiği, 
alınız . 

Çünki DUNLOP last i kleri 
i ngiliz yapısıdır. ngiliz yapısınında 
diğerlerinden daha sağlam olduğunu 
öylemeye lüzum yoktur. 

.. ~lt• r..:in ' " ll a\'cı l i~i .\ı•ı)11 l:ılığı 1 
Oıner Vasfi ve ()sın·ın En,er 

• 

-----------""'·: 
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' 

Piyaı1goclan r · 

azanılan 
'Para İle 
Yapılmıştır · ·. 
Kadı köyündedir. 

Ev sahibi olmak 
icin siz de : , 

Bir Piyango 
Bileti Alınız. 

EV 
1 

GÜZEL BİR. EV 

İçel Defterdarhğıo 
İsmi Saıı'atı ,\lt1 vhii 

Al.diilk;.tdir Sahıırıcu Silıfkı~ 

K ı• ' ... , .... " 
cıı~t1 • •ai 

, · ı ar• 
~tırıp~J il 

929 
161 

Ernarıertııll .tla t'f. caıldP-~İ 

\
' ı . 1 . . t • • ·ikili 
Ut\ arıt a ısını, sarı al, SPnesı ve v .. rgı '" d' 

zılr rııiik~llcfıu malrnUi ikaıııf'li lt~shit ••dileııae 
h~hligat yc.ıpılamaıııı~lır. 'I\ hlig makamııı:ı kaitt• 

1 
iizn~ i~hu il:)rı L:ırihirıclerı iLihanrn (30) giiıt 
nıiikt~llt~f uıall'ula vergiyt~ İLİr;ıı edehiliı·. Uıt 

1 liıı ıuürul'uııdan sonı·a ver~iuin "eshi kal'iye& l vacihiittaltsil hir l1aJ,. gr.lt·c~·ği ilfuı olurıur 

~~·: .... i murrın~~~~~~ımı~liil 
1 1 Doktor Ali Bedri 

-~ \~l İzmirden gelmiş muayenehatl 

, - .. ' 
Sabun Sabtına benzer fakat l1er~{Sabun bir . -- ---._ 

l§UKışla caddesinde 82 inci sakalı 
~şesinde (8) numarada açmıştır. 

jiiJJ Hastalarım gf>Ce giiruli'aı her saat 
~tıder .. 

olmaz Sabun aldığınızda: evela, 

Sabuncu zade KaJri Sabuncu zade KADRi 

markasına dikkat 

1-----
markasına dikkat 

1 Bu Markalı Sabunları Her 
Yerde Arayınız 

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

SABUNCU ZAO[ KADRİ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmıştır. 

SABUNCU ZADE KAl)Rİ .\hırkalı ~ahuıılar 1 ALK ( Toprak ) 

ve Silikat gibi hilumum zararlı ve yukıcı matldderclP.11 aridir 

SABUNCU ZAO( KADRİ Markah Sa~unlar cil~e Yumşakhk, letafet verir çünkü ~ilesizdir 

l ~i!!l~~~~~i!!Jil. 
1 

. 
T oros Çiçekleri 
KOL.ONYASI 
Toptan ve P.erakende Satıl 

E~"i cami kar·şısından Giirııriik uuıy,Ja'I 
Poslaharn~ itti:;alıuda ~i sahş malwlliue. 
etmişi i r . 

ller nevi natürel esanslar, ~ 
surette yaP.ılan sıhhi kolonyaı 
muhterem müşterilerini bu r d 
karşılar . 

p,." yakırıcla, BBIYANTİN , KHE" 
ıııiislalaz<ıral1tla ihzaı· etl~c·· ktiı-. 

Ayrıca kt•nıli maldualarile yapıırılt~• ~ 
1 ·ı 1 1 ·ı· 1 . ' .. .;ı~rı ~orap an e ta ıı ı ve la ı· ı <~ ı ıuuştı~r 

Çorap ihli~açlar·ıııı t.emin etıuc~redir. 
11 E R Y E 1\ () E 

Toros Kolonyasım Araymız. 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
20 20 

••••••••• rf< 

• : Yeni Mersin Mıl 

malın cinsi Nerenin Jıfahıulu 
Olduğu 

21-10-934 Pazar günü borsa satışları 

Al..ICI MlK'fARI F . 
-ır;:. G. ][. s. 

. _ , : mücellithd 
ŞEHAIT • r~ 

~ ~~"~"-

~.-02001 
1 

___ ___ ;ı::_..:.::__ 
SATICI 

Suphi ef. 
Ali ~r. 

Yusuf ef. 
Aziz sarraf 

"" •:• Es k i ıu i ~ . p:.ı .., • ~ .,:ı . 
rnne 

" 
" Arpa 

Koza 
Nohut 

" ,, 

a400 
3400 

Yerköy 105000 
lllöO 

105000 
1 f>OOO 
15000 

39 
39 
39 

3 43, 7 f> 
6 50 
4 50 
4 50 
4 50 

I 

inkisar· S ... ~i • 

,, 
,, 

" 
Ş:ışati Bit 
KAzını B. 

" 

Ş.Z. kredi koopP-. 
Tahsin it 
~lüftü Z. Sadenin 
Yusuf ~r. 

1 • mı~, forsuılt~ ~1 

I.• ruuzı ise nırc.t 11 • 
llazır nıal 

" . . .,. 
.. " ,. I • ve atnıa\'ıuıZ· d 

:~ıguıı Z .. \l.V.T. ·• ·. I\ · I ,r _. 
il • SJZP :'/JIUfl' ••

1 azır ı r .. z "' V 'f + Jarımzı, deftere. 
2' gun ... Ln. • • • iS' 
10 • naiiceJliıhanefl' 

,, " • ı ·· ı hafta Z • l erımz. 
. " • Her nevi kU:tP. 

: deflerler şık, Z~ 
• tin ve kulla11•i 

1 

• • • 1 • • ı·al (·ıl enır. 

l: •••••• lf •• 

Veni Mersin Matbaası ' 


