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Yunanistan Hariciye ve İktisat Nazırlan Ankaraya Geliyorlar 
Kasaba Belediyeleri 

Cu 11buriyet Belediyeciliği 
bir kaç gUn sonra ikinci çalış
ma devresine girecek 

Yurdu bir harabe yaiına 
halinde teslim ılın yeai rejim 
en mUşkül ıartlAr içinde bile 
tatbikinden geri durmadıiı 
imar siyasetinin yUz güldürücü 
verimlerini ortaya koydu . 

V a:ıi fesi nihayet bozuk kal
dırımlara iki tat çakmak ve 
köıe ba;larına dört kandil as· 
maktan ibaret olan Belediye
ler: bu ııUn ta\bik edilmekte 
olan ileri kanunla vazifelendi
rildi ve Belediyeler İm•r kadro 
ıu içine alındı . 

Fak at bu kanunun her yer
de ayni ehemmiyetle tatbikine 
imarda •na kuvvet olan para 
dolayisile imkAn görlllemediii 
de muhakkaktır . Bu netice ile 
Belediye teıkilitı mevcut olan 
ıehir ve kasabalar 

1 ilerleyen 
il Y.erinde sayan 
ili Gerileyen 

Olmak itibarile üç tipte topla· 
n bilir. 

Birinciler bUtçelerinde en 
az 30 bin lira tahıilit yapan
lardar ki bunların kanunla O· 
zerlerine aldıklara vuifelerini 
derece farkile yaptaklaranda 
fllphe edilemez . 

1 ikinci tipte olanlar dar bilt
çelerilc bir it yapmamış olmakla 
beraber mevcudu muhafaza e
debilenlerdir . 

Bunlcnn içiode en acıklı o
lan UçUncülerdir ki latatistik 
Umum MndurlUğUnUn neşret
mit olduğu dCSrt sen elik Bele· 
diyeler geliri cetveliuin bilhassa 
llaıa merkezlerinden yüzde 
aekaeninin ,bu geri vaziyette 
olduklarJ anlaşılıyor. Bir çok 
Belediyelerin oturacak binaları 
olmıdıiı gibi bUtUn teıkilltın1 
basık tavanla bir odaya ııkıı
tıranlar da pek çoktur. Yine 
bu iatatiatikte sıardOk ki ka
nunla memur maaıa verebilmek 

için tanzim ettikleri muhayyel 
bütç~lcrinin ancak beıte birini 
tabaıl edebilmiılerdir • Bunun 
tutan ela betylz lirada. ibaret
tir. Bu belediyeler lc-.....ıc1 
bir çok nahiye ve k&ylerdeJc&; 
k'nununun tatbik eseri olarak 
her ıeoe daha yeru bir ileri 
manzara almaktadır. 

Bir çok itler batardalc 
ve balen de htıanuz durmadan 
o faaliyyette çalkanıyoruz.Par
lak İf plAm g6ıteren kanun 
raflarda toılancLktan aonra ne 
1e yarar. Gntteritten boılan-
mayan ve her zaman mO.pet 
itlere luymct veren bir millet 
oldu;umuıa ıöre Belediyeler 
kanununun vadettiji bOyOk 
itleri befYllZ lir•lık bir bQtçe· 

"'\-eni Kabiı1e~ i 

Es~i Başve~il ~artlar Altm~a Kabineyi teş~ili Ka~ul Etti 
Takip Edilen Siyasete Taraftar Olmıyan

Nüfus Yazımı 
Sene Sonuna Kadar 

Kw•sız ~z~~,~~:nırır a. 1 

Ju ıılum it~(' l rı ıc 11 n rtdılm af 

Kabir Sorgusu 
Cqlıoıı Beledi; t bi11asının Rris 

oıf.1 mda ot11r11J oruz. 

Krmnm l1nD11dt bir yıJ!m tşrof 

11ar. E.lterituıe btrtr al/ abı btkltşi· 

J'Orlar, /rlerindm ıuk az11ıı11 kenJ tı· 
lar Nazarı ltibare Alınmıyacak k 111u11un:ı11 rıiiJ /rtı '111 tl;lfl 011 bt· , dm t111111 olda/111 y zlrrlndı11 belli . 

!Jt!Erot, 21 /4.A/- Kabunm 
nt surtlle ltştltkül t draf!i lıakkınd.ı 

nıulıleli/ riva;•tllrr vardır. /\1. Uzu 
noririn ttkr ar kabını başwa (u/!ırıl 
masına rol!m rı tski kr.bıntni11 lıaltlı 

ltalmıfOCJdl hakkı11Jı lcı ka.ıaat U· 

mumiAır, Mümkün oluısa bır ko;ılıs 
yon kabi11ısi lt~tltkülü şaJ•cnı arzu 

8aralmtlclı ısı dt! bunda müşkülata 

ttsadü/ olunoroJ!ı zan110/uqmakta· 
dır. Eski başvıltil M . Marinkovlr:n 

sandal>•asız ııaztr sıf attle hr;·tle !!İt. 

mısi mlJıltmıldır. Dıfrr larllftan 
M Uzunoviçin il zrlanıt11/o azası Si• 

fa/ılı JDlmı nazır artırarok 5 ne· 
zaretln mtbusa11 ve tıy.ı11 lıarmndtn 

atıam 2ıtirrce/i slMenmtltlttiır. 

Btlgrat, 21 /AA/ - Avala ajan· 
sı bildiriyor : 

Başvtkıl M. Uzunovır dün saray· 
dan ('lkarJten EDZtlecılerin israrı Ü· 

ztrint befanalla bulu11aralt. dtmiş 

tir ki: 

" Nihayet mrclisi mıbusan tara· 

lrık T ayyarılni 
Dün Aclanaya 

Geldiler 
--~--

Adana21/ TurltSfmi/ -Ankara· 
da )lapılacak Cuml11m; rtimızi11 011 
birinci )'il dö11ümü ~nlık!erln<k bu· 
lunmak üztre ve Irak hükumelmin 
:l9 3J, 32, J numaralı d~rt IOJ'J'G• 
rtsl dün saat 13,15 te ~hrimize 
gtlmlş ~·t layyart mt; danına 111miş· 
ıir . 

Ftlo, bmbaşı Mı'ımtt Alı Ctı•at 
Bt;•irı' kumandasındadır. Mflreltcbat 
kuma11da11lo birlıktt : vtdi kişi olup 
birisi }'üzbaşı, ıkısi Birincı Mü/4-

ılrn ''t ürü dı mak msttm ıbartttlr. 
7 OJ'YDrtltr ıJün sabah sekizde 

BaUJııltan hartktl dmıştir. l J ,30dıı 
Dirzurda intrtlt ıımtk ytdıkten ve 
bt11zln aldıktan sonra havalanarak 
saat'.13,45 tı ,şrlırlmiıt ulaş1111ştır. 

Yolrulult.ları role ıyi VI rahat gr{· 
miş, ne motar/trdt nı de tanartlt· 
rln başka ltmmtarında hiç bır arıza 
olmamıştır . 

BatJattall hattlut ve şthrimizt 
iniş saalltrlnı kllre /ilo 5 saat 45 
dakikada Adonoya geubılmlştir. 

F"o hava mDsait o'dutu laledir· 
tü bu kD.n Konyaya dofru uçacaklar 
orada bt!Uin vt suirt aldıkton sonra 
Aniaraya gldtcdlırdir . 

deo beklemf"k hiçle doğru 

olamu . 
Bu g\1a imar aiyaıeti mu-

Yacelaainde yerinde aayan ve 
ıerileycn Belediy~lerin bulun
duldan h•I her teyden evvel 
dOfllnlil •cek bir meaele mahi
yetindedir .Akla gelen tedbirse 
Yaridatları muayyen bir hadden 
aıaiı olan merkezlerde Bele
diyeler kaauau yeriıne K6y ka
nunu tatbik etmektir . 

Rıza Atil<l 

fwdun bana tn I ıdılrn l'OZ f tdı şu 
ka}'ıt t'Ordır : 

Yeni k 1birıt111n 1tşki1111de şımdiyı 
kudur 1.ıkıp tdıltrı s yasete kayıtsız 
ve şartsız o:arak taraftar o'd11f!u11u 
orıkra bıldirmtı m kimstl r n:ızarı 
ılıbara alınmaz 

M Uzunovir bu sfyasttitı rsas 

prt11siplerı kara Oe:ı gev•ç /ıJ11uialll 
mılli bit Jık mtı·c ı' ttşkıl41ı esasiı'tJ'e 
pare vı nizam k ıbul ıtma Yutros/av. 
ya o'du1tu11u tlu·rn11i;elle k ırd ıltrtlc ' 
JU11/nrı ıllıvt q/e.nuştır : 

Bu siyastt dtJst ı•e r.ıultr/ık num 
ltkeılerr ıs•ı11at eltrt ıur s ıl/1 s J'JSı · 

inde b.tml~ vt /Ja mu.fd t ıç111de üc 

mllJ ona yak 11 krı ı ıt ız d 1J!um y~· 

zı/•11ıştı D.ı ıa r ıemldu.I ır rıtlt ı ık 

cok kavıtsız doğll'11lar oldulf11 1111/a· 

şıldıliınJıı11 lıükıir11 iç af kar11111u 
mü.Jdt/111111 s ıu sonu,,a k ıdcır uza 
tılmasuw karar ı t:rtlmiş ~ t bu k1J 
rar Dalı llrt Vtk ltıindeıı ~·ila rllrre 
ltı r11im tdilm•ştır . 

Haber a11/lğ11111 "gört ro~ rsa lı 

t r t bat a/111 ırak kısa bir zrımaıı ı 

ırmdt bu 111ülu111 mv11lt ktt iş ı':mal 

tdilrcektır . 

f u~a~a Büyü~ Bir Toplantı 
Cumhuriyetin on birinci yıl 

dönümünü kutlama hazırlıkla

rına ehemmiyetle devam edi-

ti ıııuııhe:J,/ rle ıl•das edııtn v~ZtJt 
tin bülü!l Yugoslııv mılltt111i11 roktan 
btri ta51•ip vt kııb"t rltifı bütün 
dü11; amn son hazill gimltr zarf111da 
kani oldukları ı•tçhllr muhafazasıdır. 

Başı•tk 1 eaztltcıltrln rski fır kalır 
lıakkmdaki sualı ıizerint tskı f uka 
larm rollerim ıkmol ı·dtttlt ıarihı 
karıştıklarmı k,. ti oları.il s6ylrnuş l't 
bu fırkalar l4tvrdilmıştir. Vt asld 
dirilmlyec /elerdir; dtmiştir. 

' liyorr Dün gece saat yirmide 
Halk Fırkasının vilayet, kaza, 
nahiye V'! ocak h~yetlerı büyük 
bir toplantı yaparak bü} ük 
bayıamda fırka cephesinden 

!Yapılacak işleri tespit el niştir. 

HariciyP ' TekiJ inı iz l)öıı(]ii 

Yunan Hariciye ve İktisat Nazulan da Ankaraya Geliyo,lar 
Ankara, 24 .. Hususi,, Ha-

riciye Vekili Tevf.k R lştil 
Beyle r .:fak•tlerinde B!l_lrada 
gitmiı olan askeri h~y~tiıniz 
dilnkü İstanbul trenile şehrimi
ze geldiler. 

Vekil Bey istasyo:ıda Baş 
vekil İsmet Paşa Haıretlerile 
Vekiller, Mebuslar ve vilayet 
erkana tarafandan karşılandı
lar. Bir polis müfrezesi resmi 
selamı ifa etti. Tevfik Rüştü 
Beyle Belgrada gitmiı olan 
Mubaf z Alayı bölüğü de bu
raya dönmüştür. 

Vekil Bey bu gün toplana
cak olan Fırka gıubunda ha
rici siyasete ait izahat verece
ği umuluyor . 

YUNAN HARiCiYE 

NAZiRi GELiYOR 
Ankara, 24 "Husuıi,, Ati-

halya Hükumeti 
Suikastçıları ne .za
man iade edecek 

B /ırat/an Doııt•ı il ririıt Vı•kılı 

Ttv/ık Rul/lu IJeJ' 

nadan buraya gelen h•herl re 

göre Yunan ilericiye Nazm 

M. Maksimoı ve iktisat Nazırı 

M Bcsmrzoğlu Cuınart~si gü
nü Ankaraya gdmck üzere A
tinadan lıarel~f"t edeceklerdir. 

Yeni Defterdarımız 
Viliyetimiı Defter darlığına 

tayin edilen Antalya Defterda
rı Hilmi Bey şehrimize gelerek 
vaıifelerine başlamışlardar Mu-

Torioo' 23 "A.A" Poliı vaffakiyet dileri:ı 
Hırvat Pavliç ile Kvaternikin ' likki edilmektedir. iade kararı 
tevkifleri hakkında tafıilit ver- 1 tahkikata memUI' malakemuin 
mekteo benli%. imti?~ ~tmekte- ı karara üzerine adliye nazırı t•
dir. Bualano ıadetı ıçın daha raf:ll)daq VCjrilecektir. Torino 

poliıınin, Fransız polisi tara
bir kaç hafta liı.ım olduğu f ndan ver'len radyoyu alır al-
anlaıılmaktadar Ecnebi devlet maı. iki maz.nu,uo birini T ori-
reialerine ve devlet adamların• noda vr diğerini de Milanoda 
kartı olan ıuikutlar mllcri.-- bularak te\•kif etmesi takdire 
lerin iadesi için kifi ıehep te- feJaDclar • 

Bır kısmı klJk slllur gıbı nlf abt lıe· 

rrli)'or Ökuzlinü ka)'btlmiş Mehmet 

affa gıbi duşlint1 ler dı J ok dtlfıl. 

Rdslık nıak .mmı Komiser Bt; 

ışı:.:ıl ılmiş. Butii11 nza"1t'i IJstDmtr.. 

iki kaşınm arasmdaıı bir ilnt zor 

/! rebılır . 

\lıı.ı:rş tarzı trknik rıfm11m tıştn· 

c/11 111ıma llo~ görmtk ldzım. SlJylr· 

tiıkleı u11 masal dtlfıl hak/katta da 
ükmk ara; a11 kim kı zaten . 

nu l!ün bir /tvkaladelık var. Ko· 
m "stı 111 si •ar asmda11 pltan dumamn 

"/!tr a/!ır J lıksellşidt bu11u gl1sterı· 

ıor. Sert adımla oıla>ı biı kac dt/a 
arftr:/ 11ıkt 11 oııra zile b11slılar • 

Akııbmde r ıırdt J'n/J1şfmldı : 
R11eı bırtr J!tfslftltr i(~Iİ. 

Bir tşro/ zade gırdi. ff allnde 
bir crkirıot11lık var K(lfk<Jk adım· 

larltı. iltrltdı. Sorgu da başladı. Adı 

sam dof!duffa ytr işi yazıldı . 

Okur razarnusm ?. 

- Eh .. l'nrı buçuk . 

Nt demek o . . Vtr tlbıdtlcl 

lu.abı . 
Alfabe rnasa,a senidi . D6rl lct· 

/tnıt OklJI du : 
.. D.ıMa uc l1Uş rnr . • 

IJ ı işte ok11; on,.u11. Dcılt ııt, 
Üıdı ı;ı/tJ't dore11t gihıdrrrrd ıft· 
J!lllZJ {l 

O cıktı lıır ıki11cl girdi mutt't 
sorJ!ulan/a11 so11ra : 

- Okur J'OZarn:ıs·rı ? 
Ntdt11 son/11n ? 
Okur J'aztır/tjfm yoha "z<ı· 

lıkla11 cıkncaksm . 

- /Jurtu Ntl't ıvvtl dü~Dnmt 

mışltr . 
Btll orasını l11l1111m . 

Ö; it: Jst btnde sena ctvı.p 
''"mel'/ . 

Ürü cü. br:jl11cl, onur.ru tam 3S 
r~roj g.rıJi rıktı. AJ'llİ şıyltr sorul· 
d 11 A~a~ı ı ukaı ı btnuri cevap/cır 
alwdı . 

• • • 
llır saat sonra bu elli/ık talr 

beden kalabalık 1.ıuba ttlgrafllarır· 

dı raslludurı • 

lia111 şu imtıha11tla 111uvajf.1k 

olaıı11Ja•, lalebtıtifl mtklıp idarts m 
ıııtirtırftzlerı Maarif Vtlc8ltllnt ş 
kay(! ellikleri gibi b1'nlar da Dolu 
tıı r Vfk0letm • Vıldtrımla bir artıt' 

sun11yorl1trdı Nansıl uvap aldılar 
bılmi1orı11n omnıa bir kasaba halkı 

nm UJ ıle qza srçilti(kftn sonra kablf 

suolın~ rrltllmtnln atmm duJ r 
zibı oluıorum . 

, 'rwap 

Başvekilin ziyareti 
Ankara, 24 (l lususi) D"•1 

baıvekit ismet Paşa Hazreti .. 
ri Dahiliye Vekili Şükrü ~· 
beyi V ck~let ~akamında ~İ) .ı • 
ret ederek iki saat kadar· gö 
rlişmüşlerdir . ~ 
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S11il<asta kı1rbaı1 Olanlar i Küçük itilaf iktisadi! Almanya Hükumeti llususi takasa 
Maddeler. 

Şim~iye Kadar Kaç T ach Baş Kur~an Ol~u. 
Meclisinin Kararı. , ı 

Japonya ile gizli bir· 
Son tlt~fa Belgratta top ticaret muahedesi 

1 a na K ii c Ü k i l i hH i k l is adi 

------ ·~ 
Törk i )'e Cuuahtl~İe 

1881 den 1934 Ortasına kadar yapılan sui 
kastlar başlı başına birer faciadır. 

mtıdisi, ·küçiik ililaf d~v - Yaptı. 
lellP.ri arasırıda iklis:u!i 1 
mi'ıuasehalın gittikçe daha 
fazla ~ıkılaşması iizerintie 

Lo 11 d r a ~ 2 f .-\ . A . ] 
"Üt~\'li llerald,, ~azetPSİ 

ile ltah'a arasında a 
dilmiş .olau Ticarel l))dıf 
kavPlt~m•mesiue ha~~ 
numar:-.la li~teuirı ılr.,trrf 
rilmesi iki hiiklilllf.L 1W 
smda kararlaşn11Ş "~ 
caret mu ka velena»• 

"Neus Wiener Journal,, den 

YugoslaV)'a kralına ya
pılan müthiş suikast, bun 
dan evvel tach başların \ 
ve devlel rei~lerinin kur- , 
han diiştilkleri bir takma 1 

suikastlara hatıra getir
mişlir . 

Dikkate h\\'ik suikast-
" 

lerden biri, 13 ~lctrl J881 
de Rus Carı ikinci Alek-.. 
saudr'e yapılan suikasttır. 
Oalıa evvel Nihilist'ler Ca 

" 
rı cebren ortadan kaldır-
mak için on lu~ş kere sui 
~asla tPşebbüs etmişlerdi. 
Zalnlamn biiliin dikkat ve, 
ıeılbirlerine rağmen niha
yrt Çar :Aleksandr feci 
akihellen kurtulamadı . 
Kı~IJk sarayına giderke11 
arabasının altında bir bom 
lrn patladı ve hu iştitı 1 ile 
Çar parça parça oldu. 

hal)·a krah Umberto· 
ınaıı :iki beti de f rci oldu .. 
~lumailevh \'İrmi iki sene ., .. 
lıiikiiru siirdükten sonra 
ı 900 senP.si temmuzunda 
bir suikaste kurban gitti. 

Kendisi Monıa parkında 
gezinirkeıı anarşist Brt>sci 
tarafırıılan vurulmuştur. 

Alman Kayseri birinci 
WılhPlnı'e de iki defa 
suikasl yapılmıştır. 1878 
~t1 rwsi haziranmda yapı- \ 
lan ikiuci suikalla mu- 1 
mil~yh suikastçı Nobiling 
tarafından atılan kurşun-

larla ağır suretle yaraları

nıış isede hayatı kurtarı -
bilmistir. 

A vustur~·a imparalori
cesi Elisabeth'in ölümü-. 
u iiu acı hatıraları hala ha· 
kidir. ~lumaileylıa nedi -
mesiyle bır gezintide iken 
1 O .Eylül 1898 tle Luc
d1eni isnıinde bir halya11 

.a narsisl tarafmdan taar-• 
rnza nğn yarak katilin sok 
tuğu gayet iuce ve keskin 
bir ~ğ~ darbesiyle ölmüş. 

t tir. 

iki Aıuerikah devlet rei 
~i de suikasta kurban gil

ğine yiikselmiş olan A b
raham Liııconl'e yapılan 

suikasllir. 

Esirciliğiıı ortadan kal. 
- 1 

dırılması iciu d~vanalı ve \ 
• 

müsaıuc·hasız ga)'f't~ti yii-

ıünden Li ncoln , ceııu p 
de v 1 ., t I '~ r i n i n d ii ş m a u l ı ğ 1111 

kaza nmısll. Kendisi ı.~k ra r . 
tlt~vlt>l reisi iutilıap Pdil-
dikten sonra ı 865 S•~rıesi 

Nisarııuda lUchıuond'cla 

bir ti va Lro temsilind~ hu . .. 
lumıyorken mutaassıp bir 

oyuııcu tarafından kur .. 

ş" 11 I a ül dil rii 1 m Üş l ii r. .:\ y -
ni akıhetP. hirlesik .:\nu~-. 
rika dr.vlrtleriuin başka 

lH r r r isi \1 a c K i rı I t! y d a h i 
kurban olnıu~tur. ~luuıai

leylı 190 l dP. Buffalotla 
auarşisl Ezolgos:t Larafııı

da n öltl li riil nı iisl ü r. • 
Fransız Cumhurh·.-linin . 

bli)'iik tesirler icrasından 
hali kalmıyacak olan Lir 

~ . 
:'ltı haft~\ e\'\PI Japonya 
ile Al • uarıya arasmda giz. 
lice miilıim hir licarel iti-

çok kararlar almı~ ve hun lafı imza t~diltliğirıi bihli
tan İlilaflar halinde lPshil rt•cek vaziyelle huh11ulu-

. ·~li~ 
~·apılan hu değ•.~' -i 
kt'ımfllce Bii ,.uk ·r 
~ı ı · ·. l · 1 ı · . · ı ıiall ' ,, ee ısı ne tı t ıı·• u ., F 

ederek k licii k ili laf tla imi • 
meclisinin tasvibine ar
·o~ y le~ 11 ıu işli r. 

Bu itilafların esasları 

şunlardır: 

1 - \~ifle verginin il
gaswa clair Yugoslav-ÇP

~oslo\'ak komis\· oın11n111 ., 

mazbatası. 

2 - Demiryolları iiıe· 

rirule ltl~riki nwsai hak-• 
k ırula ki uıazbM la. 

iS - Tuna iizeri11dt~ 
sevrüseför daimi komite-. 
sinin mazbatası. 

4 - Tuna seyriisefor 
kuıupauyalan arasuula 

tarife iulhaılı vücuıle ~·~ 
tirilme!'\İ hakkrnda nıu~a-

ğu ııu yazı~ or. Bu gazPle

ye nazaran Almanya, .la-
Bu tltıırisikliklt~r~ ~~l 

:"! ~ ll'i 
ayui listedeki ttiğ~r., 

ponyH,lan mühim miktar- huhal nıi~!llii a~aıla.k•~ 
tla Çin hPZt'lye~i taıw~i 1 ıl~lt·r miktarı lahJıl 

• lıl 
satan alac•·k v~ hun~ ııı~~- 1 nwk~ızııı husu~ı ı 
kabil :\lnıaıı kını_yevı nıus 1 tabi tutulacak.ur. 

b 1 ·r . .. I'' 
tahsilatı v~recekur. Alıuan 1 se z~ er, ~ıtun, 

ya her seıw hi r milyon I Dr.rı ler ' \' u laf ' ,\ 
bir hucuk ~lih· orı il' 

lım Çin lwzr.lyesi ithal P.t-
1
1 • • k 

Lirt~ti miktarııı:• ,1 
mekl~tlir .. ~ kt~dilr.n diğeri 1 , .1, .ı ... zıı..-

rnsusı aças ru"' 9 

bir itilafa nazaran da ge- 1 
1 bilecektir. larJ~ Jt 

lecek sent-} Jaı)onvaya 50 ! ı ı ı 111 J 111:.t en ı~e v ıer er ~ 

..\imara la~· yar~cisi ve mü- ' metlerinin \'arı~ıu:ı 
1 • ~ 

lau~u.-i ltı ~as ıut\'ı lu ndis gillect>ktir. 

hilect~k tir . 

AMERiKA 

devlt'l n~isler·i rıe hi r ço~ \ 'dP . 

Sahillerinde şiddetli 
fırtınalar. 

Veni a11laş111<11 f;ısi 
kiitiiklPri iciu 1aus11 

lar vaı·tlır : :.\uhtŞ 
lmzaı'ı tarilıiutlt11 .. 

İlalyaya ıloğrıı i'1 

<lefala r su i kasıla r Y•• pıL 
ııuştır. Bural<1rdan halkt;ı 

5 - - Tuna iiıeri11d•~ 

n a k 1 i y {ı l ın ı s 1 a lı 111 a a i l h i r 
bir adanı olan Sadi Caı·- nıuka Vt'le proj+•si. 

rıot, 1894 sern!sirıde Lyon İ 

ela bir sr.r~irıirı acılı"ıııda 
.... . "' 

() - \'ugoslav)·a ilt~ ç ... 
koslovak~·a arasırıda, Yu . 

bir aııarşisl tarafırnlaıı öl- go~l:ıv~·a ile Romanya ara 
diiriilrniişllir. 1 ~ında ve Hoınauya ile Çe

il :ı11rası lu~ııliz taze olan koslovakya arasında nıun
bir sui~asl, daha hir k ~ıc ıazaııı havai ııakliyal !'W -

• 
sene C\' Vt)I devlPl reİ!'\İ ft>rlrri ilııhts \ ' t' işlet\lnıe. 

Doume,.·· ~ yapılan su i kasl . 

tir . Gorgu la \V ismi ude 
hif' Rus, mumailHylıin iis 

tüue miiteaddit kurşunl<ır 

atmış ve hurılarla ihtiyar 
reis ölmüştür . 1\atil bu 
ciuayeli11i, ki.yotiıw haşuıı 
vernıeklt~ fülr.miştir. 

Biiyiik siyasi suikast-
lardau biri Je Ldıistarıırı 
ilk devlP-l reisi GaLriel 

~i ııe dair muka \'eleler. 
7 - Hoıuanya ile Yu-

gosl:n·ya a rası111la Belft
ra l - Bli k rfl~ denıiq·olunuu 

~ w 

uzatılma'sana dair protokol. 

8 - Her lic memleket • 
arasmda g~rni miislalıde-

mıhlll sıhhi muayeııesi 

hakkırıtla iLil3f. 
9 ·- Her iic menılelel .. 

arasmtla Pusla Telgraf \'e 
Narulowicz'e L 920 sene-
sinde~ hir sanal ser~isini 

<..: 

Teleforı idareleriuiu teş-
1 

riki mesai hakkında mu-
' 

zi va reli esuasanda mec -
" 

kavele . 1 • 

nu n hi r ressa ru la ra frn . l O - Her üc memle-• 

dan )'~'IHI nııştı r. ket posta tasarruf sandık-

Fransisko :!'~ [A.Aj 
Amerikanın ~imali gar
bisirHleki fırlınallan l6 

kişi film iişlia r. Sahi hl~ bu
lu 11a11 bir cok şehirlerl11 . 
so~aklan ta~mışıır. Soulh 
Alhe.rden şt·ltir lıalkı sa
hil mu hafız grınileri tara
famlurı kurlarılıuıştır. 

Kembric kütüpanesi , 

Acıldı . 
' 
Keıul>ri•: ~2 (A . .-\] - 

Kntl ife Kralice Üıdversi-
tenin )·eni 
açn11şlarılır. 

• 
k ii tii pa rwsi 11 i 

AYOIN'DA 
""'"" ............... 

Belediye Meclisi 
Toplanıyor. 

Aydm 23 f A.A. j 
Y ~ui Belediye uıtıclisi aza 
sı 24 birinci lPŞrinde lop 

ları arasmda teşrıki me-
k 1 lanarak rt>İS ve daimi saiye ait prolo ·o. .. ' 

11 _ ller lic merııl~- encnmP,n azalarını seç~· 
'l,ürk yıırdıında kel arasmda ~ey)·ah mii- 'ctklerdir. 

limanlt1rmclan !'~" 
c~viı küıiiuii uıikd 

r:ı .. , •. ı, il 
hususi laka~ lıll-' r 
t:ibi ıuııılaccfklardı' 
rihlerı ~ouraki ihrıa 
dr.li kilizing h.-s;t 
k a''dPdilecek tir. . ,,,,,,,,.,,,, 

lim~ 
.\lmau ba11Jıri11! 

v ... Ki,· .. ı vaıHırl•''' 
· f 101 

nan haıultralı 1 

1 •ı 1 
puru huhuhal ' 
dırlar . 

§ fi isa r v" pıır'1 

to tahlh·t~ P.ıliyor· .• 
.. · uı•'f § l'a yasa gı ti 1Jt1i 

Erzurum 'apur sf'I 
limarrn ~.-lt>I'~~ 

• .. l· ~g 
mulılPlif ,· u~ • lal 
alacak lsta11bt1 

CH~lİr. d • 1 
§ lngiliz bari 

1
sO 

lalyan vapurtl 
,. ı . . • btJ" yut. getıruHŞ ,ı 

200 ton kö5el~ .,,o 
§ Bugli 11 ıo•. ot' 

limanda bt:kle1111 

rni~lerdir! Aemerikada en rr.. k D. ı. 
mühim siyasi katil odun llr 1 1. 

badelesini fazlalaştırmak Oiğt~r taraftan C. H. 
için vlicude gtılirilen bir Fırkası kö~· ocak kong-
itilAf projP.si. relerine de başlanmıştır. llalk kesicilik len de vlt~t reisli. 
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Türkiye Ziraat 
TPmiııalm 

LJra &. Ho. Vadesi Ohıı l llöy ·uya 
mahallHi 

Şubesinden : 
Tapu . PUP•lin ihlıarnam•· 

llnlı:ll No. tari hi fff11e tıbllt ı.ı rlhl 
Miktarı 

il 11 1> U D l' Borclun :ua küyii \'e uctı 
• • 

~72 52 154 ı -s 934 'l'a rla g 1900 Kaza11lı Kaııhlip 171 25-2-327 9·8-934 Şarkan Kasım ef. ve Nadir, gar· Kuzaulı: E ' İr 1.ade 

)) 

474 66 168 )) )) 3 

921 3ô 264 )) 

)) )) 

)) 2 

5950 

2165 

4704 

4704 

7520 

:o 

Yanıpar 

)) 

Kızılv~r 79 11 -2 - :-1 ~9 

&araca 
llJH 

96 26·5 931 

95 31-12 927 

39 31 12 927 

)) 

ti » ) ) 

1 9 . ~) 

Bort•lar1111 vadt•lt>rindt! i)dt-!nıtrnıiş hulurınn aıllan, hor~· ruikl:ıl'ı \'f' lt'rııiııaıları 
• 

ben ibrahim er şimalen tarik ve ib· 
rahim, cerıuhcn deniz kumu. 

Şarkan Süleyman ve Arif vr su 
kanalı g:ırben Çalış oğlu ve Kfl mil 
paşa, şimalen Ali ve ti iida, ccnuben 
mulla M ehmet • 

Şarkım larik, şimalen har ı yakup 
aQ'adan Hana Raşi t beye geı;en larla 
ve garbl!n t-talil ibrnhim, renubeıı Kt • 
rim nj:ı:ı ulı t esinc geçen la rı a· 

Sarkan, gnrbı!n hendek, şimalen 
cenuben ı ar ik 

Sarkan Durmuş lıcfk c resi, l:Dr· 

b.:11 ıc ceıı :ı h! n hendek şarkun tarik: 
Ş·ırkaıı h :ı rk, garbeıı kasap Al1 

verese ·i, şi rnalen rumlu t-tüseyin, ce· 

nubeıı Bülbül Muslafa bahçesi. 

,\ hıuel ef. 

llul'lıan : 

,\111r~i11: ilacı ~lural 
·ı.ade ~I u lı .; j 11 lmv . 

yu~ ::rııla ~' azılı ıııiL lt•kr izl ı·ı·inıiı , Bankamız Lararıudaıı 

~·aı>ılau r~smi VH kauurıi ihbare rağ ı 11t>11, ihharııauıt>tlP la~ ira oluıı:ııı uııiclılı•I ~·· çıiği lı ılclt~ lıorçlarırıı ö ı lt~ıu .. ıliklt·ı·indt•ıı , Baııkamız mat

lubalmtn maa faiz, lomi~~·on \' ~ m:ı:':ırif istifası içiu , hirinci tlttrt•cı•tle· vt~ hiriıaei ~ıracla Baııkaıııııza ipot .. ~ıi huluııau yukarıtla ciııs, 

ıui ktarı, huclutl:ın vt~ cliğPı· t·\~ar ~· :ızılı ga~'l'İ ıuPııkul malları, Zir:ıal Brulası lıakk111cl:ıki 11 ~larl 340 ıarilı ,.,. 444 No.lu karıuna uıii -

ı~~~· ··I 8 - 6 1930 ıarih ,·e 1697 No.lu kauı11w nıiı~tmıidt•rı ~ :ıtıl.ıcttkllr . 

Miiza)· ~dt>)'e çıkarılan i~hu ~ayı i nı•·u~ulh•r 25 - 1 O 1934 t . ırilıiııılc•ıı iı i h ıreıı lıir lııı~u~ :n ~oıırı· y .1111 11 llirirıei K:\111111 

1734 'ah giiniı saat omla :ı-:ık urtlf'm.a !ıilll'f'lil~ uıuv:ıkkal ilıalt>lt>ı i ~· :qulaca~ıır. Taliplı·r· in ·' iizcl•~ 7~ ıııııv:ı~~:ıl lP111İrı:ıı ;ık,;alari)· le lu~

raber Bankamıza miiaacaalları ih\n oluııuı· . 

Fııiı~ f ~·.·~_ ltılyan .K~dı~ına ı Mersi n 
lazıfısmı ogretmak ıçm uç • 

roksak mektep Açılıyor Pıyasası 
•il Popolo d' italia, den K.G. Faşist fırka ı , Faşi t ka

tluuua vazir .. ~iııi i\ğrduu~k Pamuk ekspres 
ic;iu üç y ii k el nu•k lPp la ıw 
fiÇUıtftır. Mt•ktt•pleı·in a-:ıl- Kapu malı 
ma mt·rusimimlt· )laadf l\oz<tt·ı parlat:• 
uazırı il~ faşi~l farlrnsı u- lanP ~iğhli 
mumi katihi lı :ııır lıulıııı- '·~rli , 
muştur. M:rnrir ıı:ızırı ilal- Ht•)' :ı 1. ~·ap~·~ 
Yau kadwı11a ten·dcliil "' 
etleu vazife h ıkkında uzhu 

u am 
Fas11J ,·a hir nutuk . ö)le111i..ıir. • 

• 
1ohut Fuşisl fu·k ası u ıuu 1111 

kALilJi hu ii'} mek LPhiıı mu- 1 ~ı~rdmtt~ 
vaffakiveliui h•mtrnui Pl- Ku~ H~mi • 1 'I • 

K. s. 

39 
36 

50 
9 - 25 
') -

.. 3 ~ 

8-aO-
8 ilft 9 

4 

8 

6 

50 
7 f) 

ıikltm . onra clcmi~tir ki; Kum dara 4 75 
Katlrnm t•sa:0 ,· :ızift• i ai- ' c~hik 6 50 

lede uwk trptt', yardım iş- \~ I· r > 97 o 
lerirnlt», fahrikalarıla ve , 11 

·• . ~' ,5 
.. 

1 1 1
. I' . .. . .. ,cı cel ıı·ıl~k 1t;ı 27 50 

koy tırt e• ır ta ı ~ l r~Jllm .. ,. • 
Wh le katluılarn muhtacclır • oz ·. ~k,.r 

·Kacl111 haklırıda .\h; o- l\ahvtı 
liniu iu pr~u~iplt•riui la~;fl Ça~· 
rnlec•·iiiz. Kadın lıfttiin Kala\ 

" 1 • 
r~iletl~ri !iğrttıuıt•ek ' ' P- j Bahar 
ögrele(!ek ur. 1.\ rpa .\ 11aılol 

Fa~i t k1tıl1111 şu fazih·t- ,, \' t!rli 

leri öğrelt-ıC•1 ktir : haul ! l'iriıı ~· 
faziltıti, 1 fuzilt• ı i , l)·ilik Kara hiit,.•r 

fıtıiieti '~ a c h.ıkal fazile- ~işaıJır 
lidir. n ikint'i 

2fl 
100 
ı~o-~:~o 

188-IBO 
90 

16 
2ö 

5o 

fıO 

Borsa T elğraflan 

hta11l111I 

24 

Tii ı·~ altu mı 

isl~rı i u 
Bolar 

Fra11~ 

7959 - 13 

l :! 04 - 50 

H 2ti - 90 

liverpol 
24 - 10 9ıi4 

llazır 6 92 

Vacl.-li 6 - 68 

'. fl- 6 f> 

llinı 4 - S:J 

Nıvyork 
26 - l 1- 934 

12 - 24 

Y[Ni M[RSIN 

, 
Abone l Tiirklyt Hariç 

Şeraiti için iı;in 

St>ntlik 1200 Kr 2000 Kr. 

Allı aylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık 100 yokıur 

GüoD ııeçmit sayılar 20 Kr. 
Nutuklar hilli kteu on- ~lı"''" ıf arı 

ra ur.rek ~laarif N azu·ı "~ ç 1 " • , a Ve ar 3 incir 'Ocle·ııll 

20 l..ira .ıo K. ince Kep~k 75 gt•rekst' f:tşi l fırkası ~ - ' .... m. ,.~ r 

momi kAlihi ~lrkıep hına- ıaadıkh 
· · 1 ,, » •·c·ıwhi :l3 Ura Kaim » ı 50 formı gözden geçırnuş er- · · 

dir. Bu binalar modren » • » çuvah 20K. ôO !Limon tuzu 70 
cihazları ihtiva ~·lnw~tedir. Buğday v~rli =! -75 ~alın11~afıZe)lİ11'\'. 25 50 

i l A N 
f çek Maarif Mü~ürlüğün~en : 
.lliiıılıal huh111:111 Oıı Lira maaşlı v . ızifoy•~ hir R:\ . 

lİp :ılııı:ıcrkıır. 30 - IO - 1934 larihiıute icra ctlilt·cek 
iuıtilıarıa .ll,.nıııdar k a ııuııuuun 4 iiııcii maılcfosindek 
e\saf \' t• ~Praiti haiz huluııa11larm nılirac,ıat elnlt'leri 
ila ıı 01111 ı u ,. . 

J l AN 
Türkiye Ziraat Bankası Mersin Şubesinden : 

G:ı~ rı 111•~11kul ıuiihaclillt·ı·t· :ıil 20:i ~um:.ır:ılı il ıru~ 
ilı• 240, 241, 252, 253, 254, :l67, 2H9 Nuuıar,ılı Tad :ılara 

ikiıı,.i ilı:ıltdt.1riııtlt• clc talip ~ıkmaıuı~ ''•! ~iiriilen p ı·~· 

lı·r ıııuvufık gi>rillnu•ıui .• olduğuıulau pazarlığı terk"
cliklt! l'İ. 

- M&rsin-Belediye RiYiSBlin~an ; ·-
~1.ıc ır.11 Ltif t•dilıau~ k ii1.ro kira~"' vm·ilmek ici n . 

ıııiizayccle\'ı' . konulnıu~ ol;111 fla1lrnrıe ch·ar11u.laki ar:ı -. . . 
Zİ) i kiral:ııııaya talip çıkıııaciıµıııılaıı nıiiı.a)'t!ıle miiıl-

cleli lıir hafla ııı.atılnn lır. Talip ol,ııılaruı 30 - 10 - ~ J.ı 

Sali ~iiııii :ıat 16 ıla Brlı•tli~· H Ern'ii11ımıi11t~ miirac. ı -
aı ,., h•ııw i iU\11 olunur. . 

Mersin İcra Memurloğun~an : 
Dosya No. 1934- a143 

Bir li··~· ııiıı l•·ıui11i i~tifası zimuıııııla ıuahcuı belı · r 
kılo:-;11 (127ff80) kııruş kıynıt•tiudt• ;jf)5f> kilo parıııı 

guu paraya ~t! vr i lıaıt!Sİrıt~ ~ar;ıa· \' erilıui~Lir. 

Satış 27- 10-934 (~uuıarı .. si ~aal 14 it' ~lersin it•ra 
d ,ıin•si ü11ii11dP y:ıpılac :ıklı l'. Tali pim i11 ~· ••vıu vt• vaktı 

ıu••zkı)rdı• nuılıauuııt! rı kıy111Pliııi11 yiiıcl·~ ~Pdi huçuA'u 
ııi~lwtiııdtt pPy a~•;a~ıııı lıaıııilPn 1tlt'11111ri~· t•liuıize nıi; _ 
ı ıtt• a atl a r ı hıı hapla t a 11ıi111 ol11m111 arıırurn ~:tf'lııaıııı·

siniıı huJ.(İİııılPrı itilıflrc ıı lwd~c·s tarafııulau gn, iilt>hı 
lect>ği il:iıı oluour. 

h~alit Gümrüğü müdürlüğun~en : 
Cirı ·i , .•. ıııiktarı t : iiıııriik kapu~ıııula asılı kA~ ı lla 

~aıılı 58 kHp ku"Lıuu· hiila~ası , lıo~ f:ınal, ~apulh ·z; , 
pamuk uıeusucal ve . uiı'H bu giirıki larihltm ilibat ·ı·u 
21 f!İİıı ~orıra alP.ni alı a ~ıkarılacağı iH\r.ı olu1111 r. 

ıo -- 15 - 19- 2i 
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BU G Ö R o:ü G Ü N Ü Z 
Piyaı1godan 

Kazanılan 
Para İle 

EV 
........ 

Yerli ve Avrup~ Her Boyda Odun ve Kömür So~ 

Banyo ta Bova 
Yerli oe Amerikan malı 

1 

sağlam, her ç e ş i t Su 
Tulumbaları , 

Yapılmıştır 
1 

Her mi~yasta su tulum~alan 
l Künk borular ve b u n 1 a r a ait 

~:..--•ı 1 bilumum Tef enuat , 

Bir Piyango 
Bileti Alınız. GÜZEL BİR. EV 

Y:1 ~lı, V e r rı i k 1 i, Toz 

Alinıirı~ ııuı, l ı o~~Jar111 lıt>f' f'c•ııği 

1 
~ ersin' de Kılıncoğlu 

, - ' ı K cimi l ve mahdumları 
Sabun Sabuna benzer fakat her sabun bır 1 Ticarethanesinden Ar&YI 

olmaz Sabun aldığıııızda: evela, 1 2 90 

Sabuncu zade Kaclri 

markaaına dikkat 

1---
Sabuncu zade KADRi 

markasına dikkat 

Bu Markah Sabunlan Her 
Yerde Arayınız 

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

SABUNCU ZADE KADRİ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmıştır. 

SABUNCU ZADE KADRİ \larkaJı ~ubuıılar 1 ALK ( Toprak ) 

ve Silikat ~ibi biJu ruu ru zararlı ve vakıcı maddeJerdt~u aricli r 
' ~ 

· ~ 

&1 Her Nevi Kitap 
l§g ıı~ı· l lf' Vİ P.s~i ~iıap alınır vı·sıııılır. llP • 

1 n~ Zt·l~ ha \ ii ilacı Ft>ltnıi t•ft>rıtlivt• ruiirac:1tl' 
~ ediuiz.. . · 

mJfmlf@!ffiU~rmlfiil ~ff!l~tijlıml 

rE3Bü;ükTay~;r~~ 
~l Piyangosu 

1 
~ • On Sekizinci Tertip Birinci Keşide 

1 !~ l l - 2 ci Teşrin 934 tarihindedir~ 
)!! B ü y ü k i k r a ın i y e 

lsABUNCU ZADE KADRİ Markalı Sabunlar cilde Yumsaklık, Letafet verir çünkü hilesizdir 

20,000 Liradır . 

L~ Mükafat 20,000 Liradır . 
E~SE:::2e=:::=:a. ı WlaWE3E=s~ -- " Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 

24-10-934 Çarşamba günü borsa satışları 
~ 

~· 

nıahn cinsi Nerenin lfahıulu lflKTARI p, Al..ICI SATlCI Olduğu ır; . G . K. s . .. 
~~- --- - .= -

ı s5000ı-2-·-jıı1 ,oO - - - --- U -- --· - - ==--•· 
Yuluf Ali VP-li Z.'f. ~h·hna~t flr. 
Arpa ..\nadol 15000 3 12,50 Urfa T. Çoli.ık fi . Z. Kamil 

. . 

. 

• 

. 
. ı 

. 1 . . 
• 

••••••••••• • 
: Yani Mersin Matb~ 

----- : mücellithan'" 
ŞER.\ iT • lıJ'ı~ 

- •:• Eskimi~. parça ..., 
llaıır M. V.'f. • mı!1, r~,·~ u.lc~ ~iı:ıplfl 

(Pirimiz) ı • · . d " ı ı rrnaıı ı~ ı~ ~araıu~ı 1,. 
• ,.~ atnw \'1111z. lJı~t 1• . . . .,~ 
• ~ıze l:'ızı 111 nl ur. ~1• ·, . ıj. 

• la rmııı, ıle(ter!t~rıfl 
: ruücellithaııeıuize g6' 
• deriniz. . ,,, 
• Her nevi kiW~ 11, 

: defltırler şık, zar•'18 ... 
• lin ve lullarıışh 0 

• ' • 1 • • rar. cll tmr . ,. .• , 
1 :::.~~:.!:.·~· 


