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Balkan Hariciye Nazırları Konferansı Ankarada Toplanıyor 
B 111 il le t 111 e l i ~ ) ı 1 d ı • 

l jf. Karal1a11 

Hariciye Ve~ilimiz MGJsilya Cinaf eti Hak~rn~a fıa~at Verai. 
Hal~an Birliğinin ~ok Sağlam Bir Bağa Oa~an~ı~ım Söyledi. 

1 fı nkaraya Gel~i ve İtimatna
mesini Vertii 

Dünkü toplantıda Yugoslavya ve Romanya 
ileyapılacak muahedeler müzakere edildi 

Ankara, 24 (Hususi) - Do lan teşebbüsleri anlattılar ve 
gUn saat on beşte Büyük Millet 

1 
milletler n a~ı münaseb tlert! 

Meclisi Reis Kazım Paşa Haz- temas ettil<len sonrn Balkon 
retlerinin riyasctind~ fevkalade B'rliğinin çok sağlam bir esa-
loplantısmı yaptı. Bütün mcb- sa dayandığım ve o bağı hiç 
uslar toplantıya iştirak etmişti. bir tesirin bozamıylıcağını 
Süfera locaları temam ·n dolu söyledal.r · 
idi. Reis Paşa makamlarını iş- Tevfik Rüştü Beyin beya-
gal ettikten sonra şu sözlerle natı nlloslarla sona erdi. 
celseyi açtılar : Reis Paşa f\larsilya cinayeti 

" - Son giinlerde siyasi va- kurbanlarının hatıralarını taziz 
ziyelin ehemmiyet kesbetmcsi için meclisi bir dakika süküta 
dolayısile yakından çalışmak davd etli. MecI;s derin bir sü · 
için meclisi dav t ettim. Hari· küt içinde bir d kıkn ayakta 
ciye Vekili Tevfik Rüştü Bey durdu Verilen bir takrir üze-
efendi Marsilya cinayeti hak- rine Türk milletinin teessürle-
kında yüksek he~etiııiz~ beyn- rinin Yugo la\}a ve FransR 
nalla bulunncnklardır . ,, meclislerine bildirilmesi teklif 

Dunu müt aldp Tevfik Rüş- edildi. Bu t klıf ittifakla kabul 
tü Bey l~lirs iye gelerel: mütte- edil rek yaı m toplanmak üzere 
fikimiı Yugoslavya Kıralı ve içtimaa nihRyct verildi . 
dostumuz Fransa Hariciye na- Ankara. 25(Hususi)- BM. 
21rı111n menfur bir cinayete meclisi bu rUn saat onda Reis 
kurtlan gidişinin l ütün dünya- Kazım Paşr- Hazretlerinin ri-
da ve hasseten m ml~ketimiz- yascliııde oı lanarak Yugos-
de uyandırdığı büy ık acıdan lavyn v,. R('lmanyiı ile aktolu· 
bahsederek hu gibi cinayetle- nacak mual edeleri ve ticaret 
rio önüne geçilme i için yapı- itilaflarını ıaüzakere etti. 

I f arp Olursa .. I3all{a11 llari 

Ankara, 23 [A.AJ-Sovyet 
Ru~yanm yeni Ankara büyiik 
elçisi Karahan cenapları bu 
gün şehrimize gelıniş ve istas
yo ada Protokol Umum müdür 
muavini ile Haric;ye Hususi 
Kalem müdürü muavini tarafın
dan karşılanmıştır. 

Ankara, 23 (A.A) - Sov
yet Rusyanın yeni büyük elçisi 
Karahan Ccnnpları bu gün 
öğleden sonra Çankaya köş
kiinde mutat merasimle Reisi
cumhur HazrelJ .. rıne itiınalna
mesini takdim etmicıtir. y 

Karahan cennplarının Reisi-
cumhur hazret'eri tarafından 
kabulü esnasında hariciye Ve
kili Tevfik Rüştü Bey de hazır 
bulunmuştur. -------
İran K onsôloslu ğu 

ersine Hakle~iliyor 
lran hfikfr, •' n.. Adı ''. ;.v,.,,ıJ 

lcsu ls"ınll Vrc.li ffıı!l dlin şrlıri· 
mıze gılmışlir. 11cıbtr a/dılfmuza 

g/'Jre bu zlr:ı,,.ı kem olöslu/!uıı Mer· 
smt 11oklı işııle ol k. lıdır Dün 
ktudıs11le gliıfli'ul!Omüz l'ecdı ilan 
llaııttltri : 

c - lltfl şahs n /.o so/c,slutım 

MrrSİllt ıillkliflt far /tarım. llükÜ· 
mrlım rıtzdindt il tl bii c,ıfo b11 una· 
coJ!ım • > dtrni /rrd r . 

. 
IVP 

1 azırlaı·ı . 
Devletler Hasıl Bir Zümre 

Teşkil (deceklermiş 
29 T eşrinevvel sa~a~ı Ankara~a ~ulunaca~lar 

.Marsll)'a cltınyrtlmlm ~01ıra C:lin 
ya gazdı/ r/11dt yrnl hır harp talı· 

'"'" tdrbn atı baş/atlı lftr bmsi ay 
n 0 ~·11 hOkümltr vuiJ or halla harp 

oldu/fu tnkdlrde J!.11ı P l't mafflfıp 

devlttltrl bl/f. taylu tdıJorlar 

Hariciye Nazırları konferansı 30 Teşrin 
eve/de toplanacak Türk - Yunan 

Ticaret Muahedesi imzalanacak 

/11gilltrt11in tıı /JOJfık eazrtflt· 
r/ndt11 b11isl olan • Dt 1 Mtyl ~ dt 
yakmda bir harp (ıkar a dtı•ltllerm 

rıe şekilde m"lıasım zli ırtltrt nJfl· 
lacr/fl hakkımla lı ırı talım/11/er J u 
rlltrrult.tedtr . 

IJu flDlt1' lnlu11i11ltr111i Fra11sa 
ılı Almonyamn t11l11şmalat1 ilıtimali 
üztrillt istinat ttllrtrtlı 111ulws11n 
ıltvltllerl şllJolt suola;or: 

Alma11ya, M t1carlsto11 l.elıista11 

Yugoslaı·ya bir ittifak zümrısı lrf 

kil tdtctltltrdır . 
!Juna karşı mülltfıka11 harp r:dt· 

etk 0/011 dtı•ltlltr dt şunlardır : 
Fransa, ltr.lyo, Çdro !ovak o, 

Romanya, Soı•Jrt Rus a, Tlırlme 
Y/11e bu gault11m ükmw e lJre 

Alman grubu tfl/'tr ı: ııha f aıkıır. 
Clln/!t/J vazlJtl nurkt tr . Vt mu· 
ltcanls bir kuı L't/ltr. 

Dtyt Mtı•l, earlpttrkl ltmanun 

ktndl hnyo/111/11 mal lt1 o/all bu lah· 
mlnlnlnde Yıwa11lsla11, 8u/f!OflSla11 
ı•t /ngllltrm 11 vaztJdml mr ki'it 
~t(mtlt.ltdır • ilde ~·uco5/aıJtJJl 

f fOllSll z/ımrts/ıultn aj" OSl lSt 

tahmininde ne /uıdar o/d,ındığu,a 
tnr lJmtkllr • 

Ankara, 25 (Hususi) - 30 
Teşrinevvelde Balkan Haı ici 

ye Nazırlarının Ankarada top
lanacakları katilt>şti . 

Yunan Hariciye Nazırı M. , 
Maksimos, Romanya Hariciye 

Nazırı M Titülesko ve Yugos
lavya Hariciye Nazırı M Y ev-

tiç 29 l"eşrinevvcl sabahı An

karada bulunacaklar ve askeri 
merasimle karşılanacaklardır. 

Misafirler Ankarada üç 
gün kalacaklar ve 31 Teşrin
evvcl akşamı Ankaradan ay
nlıcaklardır. 

Ankara, 25 "Hususi,, -An
karn} a geleceğini dün bildir-

diğim Yunan iktisat Na11rı M. 

Pesnıl ığlu, Hariciye NuJrı 
M M l~ iınosla Aukaraya ge
lecek ve Cumhuriyet bayramı 
merasiminde buluniıcaktır . 

Söylendiğine göre Türk 
Yunan ticaret muahedesi etra
fında iki hükumet arasında e-

sas itibarile itilaf hasıl olmuş
tur Yunan menabiinden gelen 

habcrlcrdede Ankarada halli 
icap eden bir iki nokta üz.erin
de görüşüldükten sonra mua · 
hede imıa edilecektir. 

Yunanistana ithal edeceği

miz malların bedeli bono mu
kabilinde ödenecektir. Şimdi-

ye kadar Yunanlılar ithal etti

ğimiz malı bedel yüzde elli 
bono vermekte idiler. Son 1a
manlarda bu bonolar hayli 

kıymetten düşmüş olduğundan 

Ankara konuşmalarında bunun 
önüne geçilecek bir tedbir a
lınması da muhtemeldir. 

Bükreş, 24 "A.A,,- M. Ti

tülesko Türl iyenin Cumhuri
yet bayramında hazır bulun· 
mnk ve Balkan itilafının ~O 
Teşrinevvelde ~ a ktedeceği iç
timaa iştirak etmek üzere hu 
ayın 25 inde [dün) Ankaraya 
hareket edecektir. 

1 

. 
l.ırı~ye J{onıi 

• 
erı Döı1di1 

Pariste Büyüx Elçimizle Türkiye-Suriye Meseleleri Konuşul~u 

Vatani fırka hezimetemİ uğradı. Fransa, 
komiserin pro~ramını Tasvip Etti. 

Btrul, n /llususi/ - :.,uriyt ı•t mflştlir . 
l librrall Alt Ko msrri /(out Domur/ti 1 

Kasr.r lorpılo ı/r t!ii11 Pirrdt11 im a111za' 

gtldi ıe merasimle lwrşılaudı Alı Ko· 
mistr I ransad.ıki so11 sıyasi ıraziytl 

dolaı isılt ba.ka z J arttltr J apma. 
da11 actlt ol ıak vczıf ısl başmo eti· 
1111ştiı Söyleı dfjjlflt göre Komlstrm 
7 lirkiJt zhartlı ömimüzdtki DJ' içirr· 
dt olacı1kfır 

§ Parıstm btldmldi/fİllt görr, 
/ rcu sız /far riJ t Nı.ızlfl M. Loı al 
ılt l iirkiı t IJliJ uk f.lçısi Suat ı•t 
K01.t Domaıt I nrasmda btr lop/an 
tı ı apılıırak l ürkiyt ve Suriyeyi 
alôkaland1ra11 mtstlcltr göı üşü!· 

§ f·ransız dev/ti odamlcrilt. gii· 
ı Oştr,tk Surirı mtsrlesini /ıallelmtk 
üure. f>arise. gitmiş ola11 Cemil Mcr· 
dtim llt)' r/J'OSf!/l11dtkl Vatani lıtJ tlin 

lılr bır iş göreme.dıff l bura1aetlen 11.ı· 

btrltrdr11 aıılaşt/maktadır. Bu lıeyt· 

tın ''~ hbı2ltrlnin akarnelt u/ramnsı 
mut,tılrftt paılisimfl itimadını haiz 

ol 1111111swda11 lltri f!limlştir . 

IJ1111a mukabil l raıısız Hariciyı 
Ne.zanti Kont Domarle.lln !intidop 
allmdakl mtmltktfltrdt tatbik trft· 
ergi prnğramı bir kerrt daha ftJ•it 
tlmışlir . 

So,1 yot Rtı ~ya • St1riye 

Ticari Vaziyeti Gün Geçti~çe İn~işafa Yüz Tutuyor 

Ali Komiserliğin tebliği üzerine Suriyeye 
gelen mallardan az gümrük alınıyor 

Btrut, 21 //lususij - Sov)'tl 1 za1111tlmişltrdtr . 
Rusyamn buı/111.lur dern,lfint girme· /·akot bıı korkuya mahal }'Ok· 
suu/111 ve 1 rr.nsa ile lıcıırd muoht· 1 tur. ÇiJnkO resmi lslatistikltrt naza· 
dısi akti11derı sonra RuSJ'O ıle Sur/- 1 ran, 914 se11tsi başında" şlnıdiJ'l 
)'t ırosmda a tıcari hareketler car.· kadar SurlJ•tdm 8 milyoll 850 bin 
/, 11mışlır 8 l/i;ıı:.sJ Rusyadan '5u11· 

J tJ t qtl c k mali ırdo11 tn az güm· 

rlilı rl'sml clmmasma d ıır Ati Ko· 
misfllıkçt nrşroluna11 karar fiztrim 
b•ı llareket bır kal dalıo artn11~tır . 

B.rutta bulu11a11 Sovyıt itctırtt 

miimessılı bu hususta gozdtcilere bt. 
ya11atta bulunarak dtnıi~tirki : 

" - Bazı kimseler bu karnrdaıı 
sonra Ruspadon SuriJ'tJ't kiillıyr.tli 
mal gtlrcrlfml vt j po11 malları gıbı 

5111 iJ•t piyasasım flit üst edtctJini 

İsveç Veli A~tı 
Ay Sonuna Kadar 
Halepte Kalacak 
Halep, 24 (Hueu i) Scya

ha tlarma devam etmelc üzere 
burnya gelen İsveç Veli Ahtı 
Güstav Adolf Hazretleri hafif 
bir rahatsızlık geçirmekte ol
duğundan bu ayın 28 ine ka
dar Haleptc kalacaklardır. 

Veliaht liaz.rellerinin refı
kaları Prenses Doiz Hazretleri 
otomobille dün Antakyaya git· 
mişler ve akşam Halep'e dön
müşlerdir . Vcliahtın büyük 
oğlu da lskcnderuna giderek 
bu gün Halep'e dönmüştür . 

Tarsusta 
O Bayran11 lıazırhkları 

ı ar us, //fusust/ - jCuml111r1ytl 
l ı·romı /çm bfiyıik /ıaz11lıklar p,lJ· 
rO/lııcJr. /Jaıramm parlak ştkitc/e 
ku umm.ısı ı(lll ltştkklil tdtn komi· 
/titr dr~o ılı /c,pl1111tılar ropnrak 
J'Opılacuk olem işleri ltspıt rtmişltrdir l 

fra11k d'J!trindt ipt/Jot nıaddtle.r 
sotm alarak Rusya)'a giJndmiık . 
81110 karşı ay11i OJ lar ıçindt Rus 
yadan SurlJ t> t anctık iki nıll foıı J•ı2z 
rllı bl11 f ra11k dr/!trindt mal girmiş· 
tır lf alb11kl J i11t bit nıüddtt iriııdt 

japonı•adcın Suri)'r;·ı 622 b/11 Osman
lı ollu1111 drlferinilt mal f!İrmiş, buıı:ı 

karşı Sımytdtn japonyaya ancak 
775 al/unluk tşya glindtrilnıiştir 

811 rakamlar göstıriyorkl Rusyo11uı 

Suri)•tdt bir dampi11ı: yapmasına 

imkü11 roktur . > 

Yugoslav Ka~inesi 
M. Uzunoviç tarafın

dan teşkil edildi 
Belgrat, 24 "A.A,,-Avala 

ajansı bildiriyor : 

Uıunoviç kabinesi şu suret· 
le te "ekkül etmiştir ; 

Başvekil m. U1unoviç, ·Ha
riciye m. Y evtiç, Harbiye va 

bahriye Ceneral Zivkoviç, Da· 
hiliye m Laziç, Nafıa m Srkulj 

maliye m. Georgeviç, maarif 
m. kumenkoviç, Orman ve ma-

denler m. Ulmanıki, Adliye 
m maksimoviç, Beden terbi
yesi m. Ancelinoviç, Ziraat m. 

Kojiç içtimai basiret m. Novalc 

Ticaret ve sanayi m. Demotro
viç, münakalat. m. Kuzmano-

viç, kabineye memur nazırla r: 

Sabık başvekil m. marinkoviç 

ile keza sabık başvekil m, 
Srabkıç . 



~avfa 2 

Ziraat Vekilinin 
Öz Türkce Bir , 
Nutku. 

1 
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Tapu Memurlan için Avrupada Yıkıcı 
Kuvvetler. 

Ve~alet Yeni 
Ziraat vekili llnlılis he. j 

Bir Kanun layi~ası Hazırladı . '' L'indqwııdaııce Rou. 
maiııtı., gazt>h~sinde okun
raıuşlıu·: Cuwarlesi gliuii 
~I. B:.ırtuııurı ırnşi öniirıde 

sö~le<!iği uıiifıp~· yi<; uul
kunda, M. l>u · ııe.r~, A \TU 

) i 11 zi rcıa l en isli tiileri nde 
ralebe alınnıa ruerasiıuiu

de irtica len !"Ö) lemi~ olduk 
lan üı Türkee bir nulkun 

• 
u ..- l rı i ~ u d ur· : 

Cok ue~el'li llektörli-
~ . , 

n ii z ii n, giiıt> l sözl t~ ri utle n, 
üğlitlerirnJeu sonra ha na 
~öyli~t·cek kalmıyor. Au 
cak ht·n hu loplarııştaıı 

o de11l11 kıvanç, gönenç 
duydum ki kr.ıhliraıi hir 
iki süz sn~ h·uwdeu alamı 
vucai!ııu . . . ... 

Tii rk cu nı lıu rl uğun u u 
)'al111z öz )'tırdcı <l.-ğil, lÜ
kt>l bilgi acuııuna da dP
.Vt·ı·li 1 ir armaO'aHJ ol:uı ~ ;., 

Eı ıs ti t.ü nı iiz, k u r'u lalı L ii m 
hir yıl bile olmadı. Öyley 
kf•rı kerıdiııi giisterdi; ev
n·ıı ~tıl bir tin alılı. 

Oııduıı ötürii PllStitii 
~··çeu yılı için kıvauahi
lir, öğlinebilir; gelen Jıla 

daha bii)·iik işler . başar
nıak için giivenle, inaula 
~iı·ebilir:. Amaca doğru 
hu yükselişte, önlirmede 
·uektörün yılmak ~bilmez 
çalışmasını; bilgili profe
sörlef'in, oulaı·ın drğedi 

v<1rdınıcılarırıırı emeklerini .. 
alkışlurla urıaruu. Grçe11 
yıl burada okuyanlar, siz 
Jc•r <ff~ lıilgi S~\'erliğinizi 

lıi lgi ye hağlılığınızr, hi l
~ı~·e erdeuılığini göster·
diııiz, çttlıştmız. Sağ olııu. 

Bu \'il anımıza katılaıı 
1 a,., en~titü ~· e yeni gi ruı •: ! 
ler! sizlt•r de uğurlar ge-: 
Liı·diuiz. Ttırım hilgisirıi ı 

~wcliğiııizden ölürii Sİ't.lt~- ! 
ri ·alkışlarım. BurJthr u- 1 

zun boylu öğiillt!r veı·H
c,·k dflğilinı. Ulusuıı, ulu
şun sizlerden ne be~le

diğirıi, ne dilP-diğioi bilir 
siniz, hunu ~·ürekten <lu
)'H rsrnız. Henden sizlere 
kamu rıuza esenlik, gihıeuç 
dilek ı~ri ylc sevgiler. 

DoUor Nüzhet Bey. 
:\leuılfıket hastansi kulak 

hurun bogaz hastalıkları 

mu tahassısı dok toı· N üzlwt 
lu~y şelıriadze gelerek va
zif~ıleri ne başlamışlardır. 
~liiracaat edec11k hastalar 
pazarlPSİ giirıü ııırccarıeıı 

nıuavene edilrıH~ktedir. .. 

Layihada müdür müfeıtiş ve memurların 
vazifelerine ait esaslı hükümler var. 

.\ıık.ara 24 fllusu!'i] - 1 
'l\ı p lJ ll 11 Hl ili 1U Ü d tİ l'I İİ ğ lİ , 
tapu nwmur ve miidiir
lerirıi, tapu raıiifdli~l.-riııi 

aJakadaı· ~dP.11 iki uıiilıiııı 

layiha lıazıdauıış ve nıii
fouişltwt~ ait ola111111 Bt1ş
ve k a 1 fi Le v t~f'lll işti,.. ll iif Pt
l İsi ere ait l:i\'ilıadaki t•sas . . 
lara gör,.., lm;.(iıı rrn~vcal 

o 1 a ıı 1 9 ta p u ıaı ii fo ll işi u i ıı 

sın ısı kıd. a cıkarrlmakta . -
\ 'e aluıucak uıiifrllişlPrclc~ 

bazı t!''!il:-tf ~trarnlmaktadır. 

selrhilrceklPr ve bu su
reı le asli maaşları 90 li
ra kadar tulal>ilect•ktir . 
Liizum göriiltliiğii lıaldt• 

uıiifollişlt~ı· .-\ vrupaya da 

göııdeı·i h•cp,k lerd i r. 

Tapucıılara ait projt.ı-

y•~ gör•·, lrspuya iıılis:ıp 

t•drhilnııık it;irı uıullıık:ı 

h il k il k • ili il 1 k i ~· P. v ·~ l :ı pil 
kaıl•ı'lfo nwktehi ııwz111111 

olmak s:.ırllır . Buıılcırııı • 
harit~İ olarılarJ, zarıırt'l 

lıasıl olnıaılıkça, Lapu~•ı 

i 11 ti sap k :ı pıJa r·ı kapa uı rı L 
ıuıştır . 

' 
pa~ ı ve :\ vrupa medrni-
\'t>lini vıknıak icirı ittifak 
0

Pl111İı.ı .,ırihi cr()f'İ~IH~ll klJ\' - 1 
't :"") ~ 1 

i \'t~llerclt•ıı hafısp~· lt·ıuiştir. 1 

T .. şkih\t lıaliııdf~ ciıaayPtlt·r 

le sıyasi lıozgıuıculuk le-

şnhhi"ı~IPriıw karşı uıiida

f. ta i c i ıı k a l 'i :.ı z i ı ıı lı 11 I u 11-
• 

ıaıa'l.:0 . 1 , ya lrıız sulh iste
nwk, miizak•~rt·ltırde lıu-

AdlJrta 25 - ~ 
l l ' ( 1 5111 . uıunıı lıı ıı~ 

.. 11 
nı is \'orı u d ii ıı o~ 
Vt1 I .. vil~\v~tte vrılİ. 
lladi lw~·in rrislii' 

1 • . ·ı rırat top arııııı~ vt~ ~~ • . c•,. katlar t•d.-11 hır • -. 
ı .. ı~ı· etrafında gör 

• 11ıiŞ vt~ kararlar veı 
~1a 

toplaııııda billı:ı~! 

1 . f ı ·ı lı• St' · ·~ı Plra ırıı' 

koııusııı:ılar olıııtıŞ 
l ·ı· . . .. ,.,ut. 

ı ı ık lıır rıuıı 
l11rımcık , .• ~ rııi.saklar imza k 

vusu actırılı11a~ 1 1 
t>lnlt'k ktHi tlt>ğıldir. Epey İırılıııısİır . Bll 111 

z:ıuıaııdaıılH~ridir cehir ve ' · ·i' 
k uy 11 :u ıı da u . ı ~ d 

~idılt·ıiıı lıiiküuırarı olduğu 1 alıııclıcrı taktır·ıle 
hir· ılt~viı·ıh~ \·a~ı,·orıız. ~ rıl• 

· • · allı kuyu a~ll. ·~, 

1JiifP.ltişli~, lıaşlı haşıııa 

ayrı h İl' iş o 1 a r a k l :il ı h it 
edil nıek lt', 111 iiföttiş ola hil· 

n ı ek i e i ıı ı u ii 1 k İ\ P. v P. l 111 • 
'il il pil 11111 IJIU 

lla rplt·n ~ v vf'I si) asi hu surt'llr şehrll1 
m ii d ij r ij · k l ·· f ı k . .. c ~ııı as 111111, .. P.ITI" v~ · il- vacırıırı ı.enıirıırı ... , • . . 

ktık nwzuııu cıl111ak şart 

koşul nı:ıktatl ır·. 

Cf•nıal lıev hu 
w 

. 
lıu~11ıa ,ideıı savılırdı . flalhuki ı ... • C:tl\lll'. .. 

di voı· ki : 

•' -Tupu ve Kadası ı·o Bir ~ayde güre dtı ıııü-
hir ihtisas i~itlir. Bu işiu fottişler l:ı p11 ya, la pucu- 1 
lı iç hil mi prn hi ri la nıfırı-la r ıuiifolli~liğe geçPıııi -
da ıı öğreııi 1 mr.~i t~ 11 az ii c yt•ceklerdir. lhıularda iki · • 

iıuıilıaıı tlevrPsi olacak smıeılir. llallıuki ıııÜh!- 1 

ilk iıutilıarıla ~lırıacak ol:ııı hiuıiı iki seılt'de laleh~ 1 
lar iki St!ııe mua\·iıılikterı ~elİŞlİl'İyor. llekltdıt'! t>IH•ııı 
sonra ikirıci bir' iıutilaanla 1 ıııiyel VPl'nıt-k ve zaruı·et 

hasıl olu ,.sa eu az lise 

siıııdi lwr giirıliik va~:" i , uıtJ • ·- · .\Ilı k isio•~ll 
sırası rıa gtı<;uıi~ hu luıınıak , hi r lıP vel~ hugİİ'' 
ta \' C lıiç hir lPkrıik Lt·for_ , St-kizdt~ Belt~tli~·t>ll~ 
rii:ılı k(11;ıruı:ı~aıı ve hii. rıaı·ak ş :ırımııdı.ı Y 

riiu ilıtir~!Slarclaıı ;slifa,fo ol· 
1 

lı· l o .... ı~si 

'

. a ı d m~,~~ 

Pıh·n. i11ce hir. lPŞk.ihitı.ıı da gürii~erek ıaıı 
lllPS:ll ~Plllf'f'P~l vazı VPllll- 1 1 't etlf. 

il . l k .. ,. 1 P.SJS arı ft'S il 
ti·~ l~·ce ı t'\ enu~ · leı ıı· . 

1
. _ 

1 
·ıA~ııL'" 

.. saat 011< a vı cı.' 
Bu kaıılı St'l'İ\' H Alıııan j c k 1 1111 ıofl1I • rı a Ja o a u 

yatla Hallıoııau'rıiıı, Erz- sılılıa konıisvo11ıırıl 
ikmal ,.. 1111 i~leri 1ı her~iıı vt~ bir çok diğer l't'Ct>k '"'~ ora;I:• tla 

d t~ ııı ok ,. a l n • i ~ 11-! r i n k a r 1 i il•~ ~ · I • • r r. r h g 

nıüf PLtişliğP. geçebilt•cH~ tir. 
~J iif.-uislP-r lıa remi rı bP- La lısili ııi 

• 
~irıci dertıcr·sirıe kadar yiik aluıak hhıuıdır.,, 1 1 ~~ t t . el 111(. ~ 

------------------ J l> :ışl:ıııırnş \P. uıilli sosya - hir karar w~rilt>Ci 
lrak 
Gitti. 

Tayyareleri 

Adana 25 -

Evvt•lki giin şdırinıiz•~ 
gelen ll'ak tayyareleri ı·a
k,plcı·i lwlurı:.ıu hirıh:.aşı 
~lelıuıel Ce\'al, )' iiıhaşı 
Kt·ı·iıu lJii~ıak, .\liil~hıııı 
Asını, uıii!fızııu Aıiı lu~y-

lerlP. lic ıual\irıisl t•foudi
lt~r Ada rıatla VPni oh~le . 
misafir •~diJuıi~lerdi. 

VıhlJf'l m1111111a he!Pdi . 
ye lanı fuul arı m is·ı fi rler 
~ertıfine bir akşam ziyaf Pli 
tertip edilmiştir. Bu ziya 
ft>LlP hir eok askeri ve 

• 

Şadi Bey 
ı lizııı nıe' kİİ iktidara g•·L 1 -rnrıc 
1 diktP.rı ~orıra gillikce faz

, l ıala~arı hiı· ~ ii~·üyiiŞlt~ dt~- : 
Sergiye iştirak için ı v:ım olıııımu~lur. Bu nıi- ı 

Ankaraya gitti ı sa ıı.~r la:ı kiki hi r ci na yt!l 1 

TlJrsus Cukuro\'a fah-. 
rikası sahipleriııdı~11 tlt·-
,; e rl i fa h r i ~ tt l (\ r Ş il d i lw ,. n .. 
Cu 111h u ri n~l Lav ra m111d a . . 
acılac:.ık olaıı StH'il'.İ uİiiııa-

• tJ 

SP.hctiyle Aukal'aya git-
IU i Ş it\ I' p İ 1'. 

SP-rgide fabrikarırn çı _ 
karmakta oltloğu lwzlt-11' 
teşlıir rdılt>c~ktir. 

ııı«•klehirıiıı \'tİCut hulnıası 1· rıı tevlit ··~ lt>rni~tir. 
1 

Serıe hida yt'li rıdeıı lwri 
arka arkaya Dııka, Dol
fıııo;, KraJ . .\h~ksaııdr ve 
Barllaou HlıliiriHnıüştiir • / 
Bu kıHlcıı· fazla kurhara ve- ı 

riluıesi cok valıiıu ihti- 1 

uıallPı i .diişiıııdiiruıeklt!- 1 
tlir. Cii11kii füe11l~riıı lı•·psi 

1 ~ . . k 1 1 
cep ıeıııu nyrıı ı"lruıau a, 

r·uıı·~i·,~. ~ıılfı ,olı•' .. . . il 
ntPğt~ St' \' keth•ll ~I 
ld atlaııılarıııırı 

nıt~sirıi lı:lzırhıY 311 

•• .nıll3 
V•~rlı · ı·ılt• ıull~'' 
. - ~~ 
lıa tt a t t>~ vi" ~"·' J 
nı11nıhalnrı l,111 1111 İf 
ıık t:ılıa~kuk eli'' 
. 1 l . · ı ,·el · ıs er·ı~ uı· ııı ı<t. ., . . '"'' si zaıırnrıı gt>l••11",, 

• • tfJJ 
.\ vrup:ıya ct~hı• iıtl 

!ıükmol11uruağt1 ~. 
1. . . . "'~ ır, rnsaıııyetın , 

nılilki zHval hulurınıuşlar- , ~----------.. 

dır tİiı· heyP.l ıarafııulaıı 1 

Y [ H İ M [ R S j N 

su l lı miida fıleri 1-. ısııııııda 

hulurıııwkta idilı•r. lh·psi 

şidtleti yl.- hu n11 '' .. k 
viiksrlnıı•z \' t~ Jııl 
İ,u cirıa\t~l ,,,Jt11'

1

1• 

uğurla11a11 Iraklı misafir_ 
lerimiz diirı saat 8,:30 da 1 

Ada11ada11 lıar• kel ederek 
9,55 le Konyaya varmışlar ı 
ve orudau beıızi11 ald•klan • 
sonra saat 11,15 teArı-
kara ya lıa rekf'l elmişler
dil'. 12,30 da ..\ııkara,· a 

ruuvasalal eylPnıişlenJir. 

N üsh:ısı 5 kuruştur 

Abone~ 
Şeraiti ( 
Senelik 

Altı aylık 

Türkiye llariç 
için için 

1200 Kr. 2000 Kr. 

600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık 100 yoktur 

Günü geçmiş sayılar 20 Kr. 

' biiYiik ııw\kil,..ı· İS!! ıll el-
, J' J 

nwkle idilt~r VH ga~·h11-

lwllt~ri he~·uelmiJel vazi
)' ~lle bii~· iik karışı~lıklar 
tevlit '~dt~ctığinde11 ve men 
sup olduğu memleketi u 
miihinı sureue zavıflama-. 
sırıı intaç (~yleyrcfğinden 
dola vı SPCilruislenlir. . . . 

Türk Sözil 
________ ! _________ __ 

Bugiin Avrupada, Av-

. ~ . 

. . . 1'•' , 
nwk kuvvrtirıl ııl• 
hr~a bii,Cik (e , . ( ~ " ıi , ,,, 
ıulıza r etmek 1 ı 

Türk yıırd11 

~fiirk Dili. 
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Mersin 
Piyasası 
- - --

K.G. K. s. 
Pamuk ~ksprt>1' 44 
iane 39 
Kapu malt 
Kozacı pi.trla~ı 

iane çijlidi 

Y •~rli • 
u~ya1. ~· ap;tl 

Susauı 

Fasulva . 
Nohut 
M~rc•İmt'" 

Ku. \ ' tHua • • 

Kum ıları 
Çehik 
Yular 

36 
34 50 

2 25 
'> ... 

53 
8-30-
8 ila 9 
4 50 
8 7f> 

6 

Acı cek ircl~"- içi 
• 

4 75 
6 50 

2,97 ,50 
27 50 
i"8 25 Toz şeker 

l~ahve 

Çay 
Kalav . 
Ha har 
Arpa AuaJol 

» , .erli 

Pirine • 
Kara IJiit.t'r 

Nişadır 

• ikiııci 
~lısar ıforı 

Çavdar 

ıoo 

240-~ao 

188-190 
90 

~ 5o 
3 

l 6 50 
85-86 

23 
D 

3 

16 

a .... ••11 ' 20 l .. ira 4:0 K . ..... 11,. 
• • ~•·ıwbı 23 Lira 
» • » çuvalı 20K. 50 

Buğday Yt•rli 2 -75 
incir ~otl.-1111 

f ııct' Kep~k ı 7 5 

Kuhu » J 50 

Limon tuzu 70 
ahuu sara zttyliu \'. 25 50 

Bırıı T ılirıf lın 

lıla11b11l 

25-10- 934 

Tiirk allumı 
islerliu 
l,olar 
~,rank 

Liret 

25-10 

llazır 

\1 adeli 

,, 
Hini 

926 
625 . 50 

79_75 

12--06 

9-28 

934 

6 - 9a 

6-7 J 

6-69 

4- 86 

laıylk 
25 - 11-934 

12 38 

1 l İ N 
iç Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden 
Tiirkiyt~'•le Yuıığuı, llayat, Nakli~·at v., Kaza Si

gorta işlerile çalışmak üzere kaııurıi lıiiki11uler daire
si mi~ le cil t•dilerek hu giiu faali~el laalirııle bulunan 
l..;tu11ltul Umum Sigorta şirkeli im lt>rrP. müracaatla 
ll~r\ in'tfp, açacağı acerıtPliğe şirkPl namına \'a11g111 ve 
Nakli~«il sigorta işlerile mcşğnl olmak ve hu işlPrden 
cloğacak dav~l.ırda hiitiiu nıahkeruelenle miiddt'i , 
mii<ldeaale.\· lı ve iiçiirıcii alu ıfatlarile hazar bulun -
mak iizrr~ \~ifçi ıade ·ı. aban ve ~ ür .. ka ' 1111 tayin eyle
diğiııi IJildiruıişlir. Kt~yfiyel igorta şirkt•tleriuirı lt>hiş 
Vt• 11ıiirakalw i hakkındaki 2shaziran927 tarihlı ~anunuu 
lıirkiinılerine mu varık gÖr\ilmiiş olmakla ilan oluııur. 

Mersin Ticaret ve Sanayi Odasmdan : 
Oılaruızırı 3 iiııcii sımfmda ~avatlı ve Tıc,ırt>t sicil ., . 

dt}flPrirıiıı 801 ııumara~ında miist·cc•·I (ltlıalat ve llıra -
cal \'e komisyorıculuk) işlt-rilt~ nws;;uı Cifci zaıle ~a 

"t1ı • • 'f 
hau \ ' t• "iirel~isı Ef P.ııdilP.re 1 L(111h11I Uumu Sigorta 
~irkt'f i laraf1111lan llc•r"in Act·rıı.-liAiıar. 13,·inleri lıak
kıııcla ki V.-k~lrlııanu~ ilt~ hu husu ta ~ iı~. ek lkth~al 
Ve~~llt·tıııct• t.ıuzim olunan 11 1 ı i11ci Tt•şrin l 1934 

larilıli heyarıuaıue11i11 Tic.ırrt kunnnurıun 89 urıt~ıı Vt! 
Sigorıa Şiı kP.tleri lıakkırıılaki kanuııla nıiira~alwsi 
ha~k111ıl:.•ki talimatrıaıurrıiıı 8 inci m:ultlt> iııt• lt•\fıkaıı 
21 1 lo 1 1934 tarihi11dt• .soı rıumaralı sicille ka)·t v.
te cil (•clilıligi ilau oluııur. ~icil \7: 277 

BEYANNAME 
TiirkiyP-'ıltı Yangm, lla)'al, akliyat v~ laza sigor · 

la işlerilt• ç:ılışruak jjz~re kaııurıi lıiikiiuıler ılairrsimle 

tescil t•ılil~rP.k hu giiu faaliytıl haliu.t•~ hulunan lstarı
bul Umum l'igorla şirketi lm lrnrre miiraca:Jtla ~Itır· 

. siu'd~ açacuğı ac~11teliğ~ şirktıl uamma Yaugm v~ 
Nakliy;ıl sigorta işl.-rile nw. ğul olmak ve hu işlerde11 
tloğacak da,·alarc.Ja hiilfın m:.thkenwlrrıt ... miidtlt~i ıuiicl
dt•aaley lı ve iiçiiııeii şa lııs ~ifa ı laı·i ı~ hazır bulunmak 
üzt>re Çifçi zatle ~aharı \'e ~ iirek:• mı la) in t')l.-diği11i 
biltlirruiştir. Ke\ fİ\'el sicrorta irkellt•ri11i11 lt-ftiş \e - .. " 
miirakabe i Jıakkıntlaki 25 llazira11 927 tarihli karıu-
11u11 hlikiiuılerirıe muva(ık göriiluıiiş olmakla işhu 
b~yaı11u.111p v11rildi. 

l~Lisal V~kili N. ~liistt•şar 
Hii 11ii Hıza 

VekAletname 
~l~rs i n'cle mukim lliccardan Çifçi zade aharı vt• 

ureka ı lu~~ lere şirketimizin Mer~iıı ve miillaakatı 
ac••nlalığıuı tevdi eylemiş olduğuuıuzılan bu hapla 
'irkPlinaiziu rıam ve lwsahana, ııizanırıanıe ve lalinıa
lı·uızm v~ ve kavanini hazıranm ahkam dairesinde 

llarik Vt> Nakliyat sigorta 111ua11wlAlı aklı ve deruh
te Vt' .)rkeliruizirı malhu poliça,arile zeylname ve 
en·akı miileferrialını imza ve feshii akda ve hasaralı 
lriviyt•ye ve bu hapta lt>bliğalı IAzıme icraya ve i
gorla iicrellerini tah ile \'t~ mul~btar makhuz ilasma, 
trllcd Vt• ehli lıi hre \'P. lıakt>ru ve l>Prai miidafaa muzun 
:\\u~al la~in ve azlr. \'e kt•şif icra ma Vt> ifa edec11ği 
r1111amel3Ua11 tlolayı de,·air v~ miie. e. at ve 11111-

lıa k.-min kafft•i derecatnıcla şirketi miiıt.lei, müddei 
alı·) h ve ah. i sali sıfatlaril~ lem ile uı~zurı olmak ' 
iizrt• munaaileylıim tiiccar Jan •;if,:i z 11Je Şahan ve 
Şüre~ası heyleri tevkil e~ ledik . 

Pul, tarih imzalar kılişe 
Bu hin Jokuz yiiz otuz dörl erıesi T. evel ayı -

11111 2 iuci KÜuü tarihile oları bu VekAlcl zirine mflV -

M1ıl1telit mübadele 
koınisyonundan; 

rrrnuu llrikıimell tarafıntlan vakllle Sp/nalonga ada
smda islim/dk edilml§ olan /sicim emlakine mukabil Mulılelit 

mübadele komisyonuna geforı meballğderı bir kısım, alaka-

' 

darlarw ademi ~m1racacalı ti:erin: leu:i edilemem/şiir. Ko
misyorwn 19 Bırlnci teşrin de layuz mukarrer oldu!iurıdan 
işbu meblafi Türkiye Cumlıuriyel ,'tJerke: Bankası İslarıbul 
Şubesine tevdi edilmiştir. Splnulonga teminatından alacağı 
olanlann Merkez Bankaya evrakı mt1sbllelerile nu1racaul 
elmeleri lkliz.a eder. «6918» 

Tarsus • 
memurluğundan ; ıcra 

1 o. 70 1 
No. Tarihi 

1 
Ci ıısi lleklar Kiymeti Karyesi 

ı 
1 
1 

80 

87 

Şu hat 
930 

larlanm 72 M.mii 21:-105 K. Naili 
his~ede 32 7.3544 hürriyel 

ş~rtleu ô4 hissasırıa · 
HliOlJDll 

Şarkau Karslikir ile ~lelamet zevcesi 
Ct·mile lJrla ı garhen tari~ am şima
lmı ö111er ağa tarlası c.-nuben hacı 
Mevliit tarlası 

)) larlanıu 12 lıis"t>de 2,29825 27305 Naili 
32 şercltm 64 hiss:ısma K. hürri~ e-

~arkan vt- ce11uhe11 tariki anı garhen 
ve şi111ale11 kara v~ıi larlası. 

Alacaklı : .\hitliu Şlikrii karısı Nt>fise hanım. 
Horçlu: Naili hiirriyel kl)yliucJen Şevki karısı Emsal H. 

Yukarıda hudut ve t1 vsafı yazıh tarla açık arlır
maya konmuş şarlııame 24 - ıo-9:i4 tarihinden ili-• 
harrn dairemizce her krs görehilecPği gibi s-11-34 

larihiııe mii adif Çarşaıuha giinii . aal 11 de at;ılı. 
urıırma ilB atılacaktır . 

19 -s - 933 'l'arihin 1fe artırmaya ko·ıulau yukarı-

da yazalı ga)·ri menkul her iki arlırmatfa yiizde yetmiş 
hPşiııi bulmadığmılau be~ serrnye tecil eılilmiş tecil 
miicltlt•liuiu bırinci taksit miiddPlİ clolduğundan ve 
horçluyacla ihbarname lehf;ğ ecJildiğı haltlo taksil! 
g••tirmt•,ligiud~n 2280 ımmaralı kanuııun ikinci fık -
ra ı muciltiuce gayri menkul lrnr k~u;a gitlf'c .. k o
hırsa 111iişleris111e ihale .-dilec .. klir. Taliplerin yt•vml 
m~zkt)rıla yiiz<re yedi buçuk ni ~ beı iııtlt~ pey akcası 
\'t•ya milli bir bankanın teminatı mPklubu hulurıı;ı,ık 

şaı·tlar Tar ·us icra dJiresindı~ lmlunıııaları ila11 olunur 

Ticaret va Sanayi O~ası Sicilli Ticari $. 
Sicil No: 812 Srnıfı: 5 ci 
~tersinin Mahmudi~·~ mahallesinde Souk su catl

ıltı ·imle 89 No.u haueılt! mukim T.C. lahasmJan o
lup Mer jrıin mahmudiye mahdlle inde zafer caddt•-
imfo 9 o.lu mahalli ikanwt kAl11 ticari iuihuz edt•
re~ ~ - 10 - 34 tarihiudt-ırıberi perakende bakkali\., 
işlt>rile iştiğal tıd~n likkaş oğlu M. ak ip beyin ü

0

k -
kaş o~lu M. akip uuva111 ticari ini Nolerlikteu nıu. 

saılclak getirmesi iizerine işlm husus ticarel kanuııu
rıuıı 42 ci madclesiııe tP.vfika11 tarihinde 812 No.lu sıf 
cile kayt ve tescil ~dildiği ilan olunur • 

'"'icil V : 277 

zu imzaler şahıs ve hiiviyelleri dairece marufum 
}lö yö .~ lt~k antlır daıulırya ve ecd~l bey imzaluril•' 
Tem. il edilon 1 lanhul umum igorla şirketinin olup 
Mii vacPhemde vaz ve miirıderecalım temam~n kB hııl 
' 'e ikrar eyleJikden sonra noter kanununun 67 irıci 
nıadJesine levfikau la dik ettim. • 

Toter Miihrii Ve imzası 
Bu suretin dairemde do ya rnda 2 T.evvel l 9n4 

Tarih ve 13420 rıo, ile mahfuza ima mulahık oldıa
ğunu ta dik ederim. 

Beyoğlu Dördüne~ Notf»ri 
Miılıat Cemal 

• 
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BU GÖRDÜGÜNÜZ EV 
I) i )7 a ıı gt)daıı 

Kazanılan 

Para İle 
Yapılmıştır 

~ 
Kadı köyündedir . .... 

• 
Ev sahibi olmak : . 
icin siz de : 
' 

Bir Piyango 
ileti Alınız. GÜZEL BİR. EV 

• ~,'.-!-- .. ~ .. : ,. -: ' .' • . ' ... ,ı • i : . , - ' 
Sablııı Sal) t1ı1a l)oıızer faka t l1fJr sal)tın \) ır 

olı11az Sal)tı11 al clığ .. ı111z<la: o ,r ,~ la, 

-----------------1---
Sabuncu zade Kadri Sabuncu zade KADRi 

. 
markasına dikkat markasına dikkat 

1---------
Bu Markah Sabunlan Her 

Yerde Arayınız 

Halkımıza her şeyden evel sıhhatını düşıinmak gayesile bu 
kere Fabrikamızda halis yen1eklik Zeytin yağından yapılan 

SABUNCU ZAO[ KADRİ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmıştır. 

1 
1 

1 

1 

1 
1 ., 

i L l N 
~tersin Cumhuriyet l 1üddei 

UmumiliğinJı~ 
1032 Lira b~d ı• 1 i hşi fi i nııırs i 11 il a pi slıt• 11~ 

Alcııi mii11akasa sureli il•~ l a mi rn lı mii uat..asa~·a 
ıu ustııı·. is hu tamirata a il kt>~İ fıı am ~~ ve ~ar'• . . .:. 

Cu nı huri vt m fıtltlt~ i umu ın il ı ğ i n ıh~ nı H v~u uo ı· • 
1• · • · 1 1 ... 1 ·· " l 1 c~ _4 \alı ı ı · ı e 31 l Q 934 <; ır~a ıı ı a gıııı u ~aa Jll';\ 

~iu Cn mlı u ri yd n ı liıMei u :ııııınli i g i rı ,ı a i resiıı le 
l w ıı e k om~ i y o rı u l ı u ı n r i i 1 H ~ a p ı I a c :ı ~ ı ı r. . ıf 
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