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Trenlerde Tatbik Edilen Ucuz Tarifenin Müddeti Uza 11dı 
T nzilattan kimler .ra,y< alanı) or l 

Dahili le Vekaleti Vila~etlere Mühim Bir T ~mim Cön~eroi. Teftiş için kazalara 
Gittiler 

Demiryollarında eşya nakliyatı ucuzlatıldı
tı halda fiyatlarda bir değişiklik olmadı . 

o ılıiliye vekiilcıı viU\yetlere şu 
mühim tarnimı gönderrr.ıştir : 

c ~\ılıt ıktısadııı inkişaf ın.ı var· 
dım l'tmek ve halkın mübrem ıhti· 
yar;larına tckohıil eden nıernlekcı 

mahsulat ve maını li\tının ucuz fiyat- , 
lerlc iç p ıznrlarda atışıııı kola}lc.ş
tırmak rnaksndılc on günlerde Dev· 
let Dcnıiı ~ oll ırı eşya 111\ ınlarında 
yliksck nısbellc ıe111 ilat yaplıgı lı.ıl 

Dığer tarafı an se~ .ıhal nrzu ve 
nıakc:adını m. ndı m:ık l<astivle ter· 
tip edıleıı leııevulı trenlerine ra~

beı edenlerın 1 nrzzüh 'erlerinde ıs 
tirııhaı irnk,ııı rırıdaıı nı:ıhrurn bu 

lundu hırı or ı ardaki esn.ıf ve alıcı· 
Jnrın hıç hır murakabeye tAbi ol rna· 
ması ) üzünJen se)ahat edenlerin 
mııtazarr ır olduklnrı da aıılaşılmak 

· ındır ı\\ılli ıkı adıı nlııııızı canlan 
dırnı ık, şehir ve köy halklarını bir· 
bıriııc } akıııl:ıştırnıak nı •. k adi} le ya· 
pılaıı tenı l:iıııı lam randıman vere· 

de bazı ınaddclcrın atışla ında eski 
yüksek fıatl ıin ıatbıkıne devam e· 
dilmektedir t1 ılk lclıınc şımendıfer 
idare ine ynpıl,ın foctnkftrlıı"t•n fcv· 
lıldı! t.ır kar olarak hazı t şh s elin· 
de toplannınsınd,ı bı.lundu~u an
laşılıyor . 

bilnu si, } ıık.ırutakı husu 1 r ın ma· 
lıalıi ıd ırelerce yakııı.lan lnkıp edı · 

1 lerek ve mur ık be altına alınmrı ile 
kabilJir . • 

Aııtal{)ra ~1 l si J Iall diliyor. 

Gelece~ . Suriye rev~ala~e Komseri An~araya 
Kont Dömartel Hükümetinden Talimat 
Aldıktan Sonra Temaslara Gececek. 

Berııt'ı n ıılııı n haberlere göre 
Suıi c fevkal d komıserı Kont dö 
Marlcl'ın 15 1cşrıoev\'elde Anknra}ı 
1iyaret ctnı~sı kal'I olarıık kararlaş

tırılmıştır. Sıırıye fevkaHid komi e· 
rinin Atıl<a~ gorlişnıeteri nelerden 
ıbareı o~ıç ı ,ı hakkınde re m1 uret· 
le verılrnış hiç bir nıalfunaı ) oktur . 
Yalnız, bu seyahatin son aylar zar 
f ınd:ı Suı ıyeyı hnrekcte gl'lıreıı An· 
takya ve 1 kcııderun ıncsclt!sile alA· 
kadar olduıtu Ş!l~·ialnrı vıırdır. Koııı 
ı1ö Martcl'lnAnknrn 1iynretınde 1 üı· 

, 
kiye ile Suııye arıısı nda hudut ışle· 

rinııı \C s:ıir meseltlt!rin me\Zuıı 

balısolaca •ı an!aşılm.ıktad ır . 

Fevk .laJe konıic;er bıı sevah .. I· 
ten evvel Cenevrt·'ye gidecek: Mil
letler Cenıı) eıınııı mandalar komis· 
}Onu mlizakerelerlndc buıuııacaklır. 
Kont do 1.-\nrlel nıüıeakıhen Parı 'e 
giderek H rich•e ı .ez.ıretıle temasta 
b'1hınacak, 1 zıın gelt:n talimatı al· 

dıklan onra Ankara yollle Suriyece 
dönecekıır . 

Valimiz Hazım Bey kaza 
işlerini tetkik ve teftiş için 
Çarşamba günü Silıfkeye git
mişlerdir . 

lntfüap Haz1rh~lar1 
itiraz mvddeti 

Dün bitti 
Duyduğumuza göre Bele

diye ınedisi intihabı için görü
len hazırlıklar ikmal edilmiş
tir. Evvelki giin mahallelerin 
defterleri bir daha gözden ge
çiril niş ve adı yazılı olmayan 
müntehiplı-r kayd dil'lli~tir • 
Şehrin muhttlıf yt>rlerine asılı 
olan defterler dün akşamdan 
it haren kaldırılmış ve itiraz 

müddeti de bitmiştir . 

. Mos~ova (içimiz 
ı ltimatnamesini tak

dim etli 
Moskova, 19 "A.A,, 17 Ey

lfıl tarihinde Kremlin saray n· 
da Tütkiye Büyük elçisi Vasıf 
Bey ~ovyet Rusya merkezi ic-
ra Komıtesi reisi M Çerviya
kof'a itimatnamesini takdim 
etmiştir. Bundan sonra M.Çer 
yviaf, Va ıf Beyi hususi surette 

· kabul etmiş ve Vasıf Bey ke n
d:sine sefaret erkanını tekdim 
eylemiştir M. İenoukidze ve 
M. Krestinski ve hariciye ko-

miserliği erkanı itimatname

nin takdimi esnasında hazır 
bulunmuşlardır 

Dil Bayramı için 13u1g·ari taı1'l~~irkJeriı1 n1 ızaliı11 
1 

N asttıriler yersiznı i ]{a) lı 

lra~tan ~oğulan Nasturileri Suriygliler de istemiyor 

Fransa Milletler Cemiyetinin kendisine ver 
diği Suriye mandasını suiistimal ediyormuf 

Suriyeden yazılıyor : 
lrak'ta isyan çıkardıkların

dan dolayı Irak hükümetince 
kapı dışarı edilmek istenen 

Asurilerin Suriye'ye yerleşti

rilmesi için Fransa ile İngilte
renin anlaştığı haberi, Suriye· 
de bir bomba gibi patladı. Beş 
bin kişil k bir Asuri kafilesinin 
Suriye'nin şimalinde ve Elcezire 
kısmında iskan edilmelerine ka
rar verilmesi, Suriye için haki
katen çok ağar ve berbat bir 

hadısedir . 
Vatani fırka, bu işe ehem

miyetle alakadar oldu ve der
hal umumi bit toplantı yaparak 
bir çok kararlar aldı ve bütün 
dünyaya hitaben bir protosto 
beyannamesi neşretti. Bir nüs

hası Ali komiserliğe, biri F ran

sız hariciye neıarctine ve üçün
cüsü de Mılletler Cemiyeti man
dalar komısyonuna gpnderilen 
bu protosto, çok şiddetli bir 
lisanla yazılmıştır. Beyanname· 
de deniliyor ki : 

u - Suriye, Suriyelilerindir 
ve Fransa, kendisine Milletler 
Cemiyeti tarafından verilen 
mandayı sui istimal ederek 
bu nazariyeyi kökünden balta· 

lamakla, mandaterlik vazife
sioden ayrılmıştır. 

On binlerce vatandaş; aç 

vet ve hunharhklarile her de
virde ve her hükumet idaresin
de mühim iğtişnşlar çıkaran 

bir unsurun Su. iye 'ye yerleşti· 
rilmesine aslA müsaade edeme

yiz. F.ransızların; yüz binlerce 
Ermeniyi başımıza bela ettik

leri yetmiyormuş gibi, şimdi 

bize, Nasturi gailesi çıkarmak 
ve komşularımızla olan müna
sebatımızı bulandırmak iste
melerini bütün dünya medeni

yeti huzurunda protosto edi· 
yoruz. Bu iskan tatbik edilirse, 
çıkacak vahim hadiselerden ve 
dökülecek kanlardan Fransa 
mes'uldür . ,, 

Geniş hazırlık 
Yapılıyor 

26 Eylulde kutlulanatflk o
lan dil bayramı için Halkcvin
de geniş hazırlıklar görülmek

- tedir • 

; Bulgar ajansı yangın hadisesini tevil edi
l yor ve şahsi husumet olduğunu söylüyor 

kaldıkları ve iş bulamadıkları 
için Suriye'yi terk ile başka 
memleketlere hicret eder ve 
köylünün harmanları, hayva

' nalı aşar borcuna ve hükümet 1 
bütçesini kapatmak için hac
z .. dilirken, Asuriler gibi şeka-

Bu protosto beyannamesi· 
nin nasıl bir tesir yapacağı bel· 
li değil, fakat her ıalde Fran
sızları epeyce düşündüreceği
ne şüphe yoktur. Yerin göğün 
kabul etmediği ve aylardan
beri bunların iskana için yer 
arandığı halde Fransızların 

ansızın bunları Türkiye -Irak 
hadudu üzerinde yerleştirme
ğe karar vermesi çok dikkate 
değer bir hadise olarak karşı
lanmaktadu. Bu hiidise karsı
sında Türkiye hükumetinin na
sıl bir yol tutacağı malum de

ğilse de, her halde bundan 
memnun olmıyacağı ve hududu 
üzerinde bir fitne ocağının ku
rulmasına müsaade etmiyeceği 
zannedilmektedir. Suriyeliler, 
Türkiyenin tutacağı yolu sabır 
sızlıkla beklemekte ve Türİ<i
yeden ümıtlerini kesmemek
tedirler . 

- Gerisi 2. ci Sayfada -

O gün köylerdengelirılecek 
olan saz şairlerinin de iştiraki
le milli oyunlar tertip edilece
ği gibi Dıl Bayramının ehem
miyetini iz.ah edecek olan kon
feransı r v rilecck ve şehrin 

muhtelif yeri rin kürsüler ko
narak hitabeler öylenecektir . 

mahmut Esat Beyin 
lzmirdeki konferan ı 

lzmir, 19 cA.A• lzm r mebu ıı 
M hmuı E at Bey t:lnlkevınd "Tllrk 
ihıılAlınde m•llıyetçılcr pren ıp erı ., 
mrv:wlıı J!o r r. il ıııa ctr.vam elmiş 

ve bü) ük h r knl.ıl lllık h ılk tarafın 
d ın al!iırn ve hr\ ccııııl diı le nııştir 
M tunuı € al Bey, şehrıınııdl'n ınü· 
fnrnkaı .ed~çcı:tıııden konft:ran larının 
dı~er kısımhırını ancak bjr buçuk 
ııy sonrn avdetlerinde verecektir. 

1 

1 

Sofya, 19 11 A.A 11 - Bulgar 
ajansı bildiriyor : 

Varna civarında Denizköy 
Türk ahalisine bazı mezalim 
yapıldığına dair Ecnebi mem
leketlerde intişar eden hava
di leri tavzih an mest lenin şah
si bir adavet neticesi olarak 

ayni köy halkının bazı köylü
lerin 12 E> lul tarihinde bir 

Kredi Fonsiyeden 
Kazananlar 

Knlı .. llJ (AA) - YOzdc Uç fa· 
izli ve ık mi veli Kredi fon siye tah· 
vıllerının dunkU çekılişinde 1886 se

neı;i lahvıl eııııdeıı 169 007, 1901 se· 
nesı tahvıl ı ınden 429 672, J 91 ı se· 
nesı 1 hvıllerinden '305 4 ı5 numnralt 
tı:ıhvıl r 50,000 frank ikramiye ka· 
1nnmı$lar<11r 

Türke ait bir eve ve bir değir
mene ateş vermelerinden iba
ret olduğunu beyana selihiyet- 1 

tarız Esasen bu meselede nü
fusça hiç bir telefat yoktur . 

Şumnu bavalisi müdürü er
tesi gün vak'a mahalline gitmiş 
ve failleri derhal tevkif ettir
miştir Bunlar muhakeme ve 
şiddetle tecziye olunacaklar. 

BAlKAN BANKASI 
Aııkara. 19 •11ı susi> Bnlkım 

bankası meselesini tetkık elmek 
üzere aliye, lktı nt, Hariciye Ve· 
kllletleri mümes!:illerinden mürekkep 
bir komisyon teşkıli karııılaşmı ştır • 
Bu komiS}'On, Yugoslavya tarafın· 

dan teklıf edıleıı ılk p·oje~i \'C Oç 
VekAletımizin noktı:ıi nazarını tetkik 
edecektir. ali~·e rnehaf ılinde, mai 
noktadan böyle bır b:ınka teşkilınin 
faydalı olacağı söylenmektedir . 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Ecnebi ~irketler 
Hissedarlarına naıl 

para gönderecekler 
Ankara, 19 (Husu i) - Hariçle· 

ki hissedarlarına tt:mrllli gönder· 
mek mecburiyetinde bulunan şırkel· 
!erden bir çoğu bu(!day mubnyaatı 

için hUkQmete mUracn:ıl ajmişlerdi. 

Bunlardan bir kısmı, alıp çıknrncak· 
ları buğcia~ lar, gönderılen memh·ket 
leı ıtc tcdı~·esi ı:ızı m gelen dövizleri 
temin eımed ği takdirde husule gele· 
cck rıçıQııı doğrudıuı do rrııyn dövız 
ıhracı sureti} le kapatılmasına yalı ut 
hıç salılmazsa yenıden döviz ıhrn· 

cın:ı mil aadesini hiıkOmellen isle· 
miş'erdir '.1aliyc Veld\lcti bu husus· 
takı nokıai naz rını lespit ederek 
Vı:kı 1 r He}eline vermiştir Ôı!ren· 
d {!ı111e gnre Maliye Vekaıeti hıç bir 
su etle ınemlckctıcn tcmeltü karşı 
lı~ı do z ıhrnç edılcmıyeccğirıı bit 
dlrmıştır . 

\ 
1 

Yeni Kontenjandan 

İstifade Edecek 
Devletler 

Yeni Kontenjan kararna
mesinin KL. li tesioden istifa
de edecek devletler İktisat 
Vekaletince tespit edilmiş ve 
Gümrük ve inhisarlar Veki
letine bildirilmiştir . 

GUmrüm ve inhisarlar Ve
kaleti bir tamimle mezkur !is
teden istifade edecek devletle -
rin isimleritti gümrUlderc teb 
liğ etmiştir. Bu devletler şun
lardır : 

Almanya, Avusturya, Bel
çikc, Francıa, Çekoslovakya,· 
ispanya, İsveç, İsviçre, İtalya, 
Macaristan, Norveç, Yugoslav· 
ya, Yunanistan, Filistin, Suri
ye, Mısır he Amerikadır : 
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Ra~yo komisyonu 
ikinci toplantısını 

yaptı. 

.\ukara - Hach·o ko-
• 

ıui ' )Onu ikinci toplautısı
uı yaplı. içtimada, 26 
~ylul dil lm)ranıuıa ls
taııhul, Aukara radyoları 
um çok z•rngin IJir prog
ranıla i~tiraklerinin t~mi

ııi kararlaşllrılch. O giin 
radvolarcla öz Tiirkce~ il~ . ~ 

şiirlPr, konferarıslar söy
lerıPCt>kt ; r. OH IJayramın· 
•la 11 f)VVP-1. komis~·on, mu
~ikişi oaslarm da i~tirakile 
hii~· ük hir topla11tı yapa
caktır. 

Ankara için Gazi M. 
Kemal adı 

Arıkara - Ziraat Ve
kal..ıi ı ..- rciimaularrndan 

« İzmir tarihi » müellifi 
Haif N~zilıi b~y, hfllflcli 
Yfl) e VN'ttiği bir istida 
ile Aukaranrn Gazi ~llus
lafa KNual aclma CPVriL 

• 
nwsi dilt•ğirul~ buluıanmş· 
tur. 

Hitit Hafriyatı 
Ankara -Niğıl~ civa

ruıcla Giillii cht~rrıda ya. 
pılacak llitit hafriyatma 
mf'mur edilP.n miizPler 
dairesi .\ rkeoloğu Remzi 
Oğuz \'e miiıuey~·iz Hay
clar heyler Niğdeye git_ 
mişlPrdir. 

i\merika'da 
Menaucat fabrikaları 

işçilerinin grevi 
"Times,, den; 

Aıuerik ~uı mensucat is· 
çileri idar·t! lı~y~Li, Leh·_ 1 
ti i ı I e l'İ u i u ıt ! v ki i tal h ika 
v~ pamuk fabri~alannda 
ki hirliklert1

, işlt'riııi ter
ktılıııt•k talimatını \'Pt'rıtİ~ 
tir. Grçen çar~amha gii ~ 
ııii milli anwl•~ ruüua~e

ball komitesinin bir pı . 
varlak masa kouftırruası 

aktedflrt'k iin\onlar ıuii -. 
messillt>ri ıl~ gfirii~ıuttk 

iiır~ vaki olau da\' t'lİHİrı 

patrorıl:-1r tarafırufou recl
(tt'dilnıe~i iiz•· ı·inP- ga~· ri 

kahil i i çtiırap bir h:ıl al 
uıı~tır. 

Patroııla r, u nı~ı~ ıara- 1 

ruulan ~· apıları lt'klirı~rin 1 

reddi için iki s~b•~ r gös- 1 

le na: ek lfl•Iİ rlPr: Bu ula rda n 
1 

uirindsi, N. R. :\ . «llilli 1 

kalkınma idart1si)) taraf111- 1 

da11 tarızim t1 clilmiş oları 1 

mrsai şeraiti uizaıuname 1 

sirıi bir gre\' lt-hdidi kar- i 

şısında tadil t1 lmek, bli 
tün cliğP.r sanayide grev ~ 
lt>Ş~hlJibl.-rine yol : ıçacak 

tır. hiuci~i cltı: Üuvorı li-.. 
derlerirıiu bu sanayi cw J 

babrndan aucak . ufak hir ı 

zümre)' İ temsil ellikleri. 1 
dir. Patroıılaruı kanaali. 1 
ne gfirfl, rw patl'orılarrn 

leşk il:\ıı oliı rı nwrısucaı 

Türk kadınlıfı aley-
1 

eu~ti : iisiin:iıı, 11P. k~ rıi. 
hinde bulunan bir. Mia- zamııa ntP ~ i vazeden nıa-

Auka ra -- ~lis Kup K- j kamın 1200 fabrikada 
ı·aysik isminde bir kadrn 1 çalışan amt!le namaua 
Türk kadırılarıua ev ida- 1 miiıakerala girişmey~ 

re~i ve çocuk baktırn ög. haklan yoktur. işte i hti-
relnı~k iizre Türkıyeden IAf111 e~ası hu ııoktatlaclır. 
çaAırıldığmı mulıtelif ya- Üuyoıılar yiiks•·k yevmi 
baucı gazrtelt>rde ilan ye ve kısa İŞ s~wli lalt•p 
etmiş H ! Tiirk kadwları ~diyodal'; fakat eu ziya-
ha~kmda f~Jık olııuyau de israr ~llikleri ~ilwı, 
bt!yauatta lmlu rınıuştur. patrorılara karşı nıiişle -
Bu kadın :\u~arada lıit; rek ve toplu bir .ş..-kilde 
bir makanı tarafmdan pazarlığa girişnw k pren-
çağırıl nuş dPğilılir. sipl.-rinin k•ıt'ı~· P.tl~ tantrı-

Devlet Demiryolları 
Tenzilatı 

Au~ara - Oevl~ı de
miryolları ~t-tliş ve gidişe 
mahsus 934 seııPsi e) lul 
nihay.fltinde ıueriyet müd
deti hit••cflk olan fevk ala 
ri~ lrnıilatlt ~·olcu t:.rife
siuin miidcleli 9a4 birin
'~ i k an tJ n ll na k :ula r u ıa
tı l ıu ıştır. 

ması VP. işçileri lPmsil ~t

mrk lıak~mı kt'ııJi lt'şki

Uulari11da olcluğurıurı ui
lirımesidir. Ürı) oııLırrn id
dinsma gör~, bu haklar 
milli sanavi ~Hl kanma ka. • 
nunnamesinin yf!diııei kıs 
nunın A madd~sile tamn
ıuıştır. Kanunun bu mad
desi, pairouları işçileri 
herhangi IJir teşkilAtına 

mfüfoh~leden menetmek .. 

Nasturiler mey~an~a mı 
- Bırlnci say/odan artan -

Buuu fırsaL hilt·n lloy 

boucular da. son zaman
lartla faalİ\• tk lt~ ~f>CIUP~~ 

• ~ • il 

lt · şeıhblis eı mişlm· ,.e lMŞ . 

lar11ula Siirt•y,·a BP-didıa 
" . 

ııi olmak üzre Nastul'İ

lt~rle ErmP.rıil~rin Kürt 
u·kuıclau g .. lıue ve ayııi 

köke nıcusup kümeler ol 
duğunu ilııri siirmı>ğ~ 

hHşla nı ışl artlı r. 

Bu ha i rı it~ r i n u li l ii u 
maksaıları şu imiş: 

Kiirı, Ermerai veNctS · 
ıurilt! rdtm uıiirt ·kkrp miis 
lakil h'. r lıiikl11nel kur 
rn:ı~! .. Bu lıiikıiru(~ L tle 
Elct·ıire rn111takas11ıtla \' t~ 

140 kilonıtılre derinlik, 

250 ~ilomelrH uzunlukta 
hir antlivi ihtiva elwP.k-

1. t let ı r •.• 
. 

Bu ha ya lal a rkasrnda 

koşan za vulh lıo~· hoııcu

lara acımak \e gülmek
teıı haşka bir ş .. y deıw -
mflı. Bircok dPfal<ır k~rı-• 
cliltlrirıi ltıcı·iib~ t!cleu ,.e 
lrıgilizlt·ı·in par;ısi~· le bir 
cok kani•·~ kanrnuı dö-. . 
k iilnwsi ıw ~dwp olan bu 
llairılt~l'İrı arkasmdarı gi-
tlect·k artık hie biı· Kiirl • 
olnıasa ~ .. ,. .. ~tir. 

L 

SUylt\mli~in ... ~<>r•), Sü-
~ · ~ c ,..,,.,a. ,· ,~ııı lıiiktlnıPtiıı . . . 

Curnlaurreisi! .\suri p:stri-

Ai ~Jarşimuu da r11ha11i 
rt~isi olacakmış!.. 

Allah akıllar versin!.. 

tt~clir. Ayni zamanda mii
lllf'SSİI irıtihal.H hususurı-

26 EylCll 
Tiiı·k dili ( ar«ıştırma 

birliği ) tetkik Cflnıiyrti, 
~6 e~· hil giirı ii öz dil kal
kınma işimizi kuılulıya -
caktır . 

O gii11 gaz.-tP.IP-riuıiziu 

\'al111z özdillt~ cıkac.ıklan . . 
111, bu işta. dt-ğt-J' veren 
acJamlarıınızm ,·uttaslara . . 
öıdil sa v'mı «da vas11 t» 

:rnlatau ayclışlar <'ııultık . 

lar söyliytıct-klerirıi umu. 
\ 'OJ'UZ. . 

2ô Eylıil hayra nııum 
dl ik «nti ili» !iia v'a ~· araşa
ca k yolda kutluhumHl~ı 

için Türk dili araştırma 

hirliği clurmadara diiz~u 
ahyor. Ulusta « ~JilleHe » 
üzcHI alğ11t1 yarulmak ve 
hunu ~iirbiiılf)ştirmr.k i
çin Piden g~le•rıiu yapıl· 
lll' ~ta olduğu lı(~sbdlidir 

o giin duvar) ıra savın 

ı hliyiikHiğiinii anlatan ka
ğıtlar asılacak, IJalkevle
ri bii Liin ada uılarmuzı c~ v 

• 
rt>~inde loplı)· arak özclil 
i~imiziu yiik"ek dt-ğtıriui 
~ rıhı ıacak lır. 

Ogiin raclyolar·rruızın 

sal>ahtan gpce yarısına 

~atla ı· öz Tii rketa. kullan . 
• 

maktaki usıları «faydaları» 
lıer \(inde <clarafla» söv-

~ . 
Iİ\' flC•·kltırini, öııld ı lP. t~ I-. 
lik \C öı TfırkçP. dt'~· işlP.r 

(ş ır· kı) <;.tl:ıc ıklaruu ve 
26 evhilderı sonra da hu 

• 
Hzlü sa \' llUIZı ilP-d göliir 
ru~k için uğraşacakl~r1111 

ger~kt1n bir iş sayı)'Oruz. 

Öıtlil iilk iisli11e var-

fakat bu pazarl~:o:i gnuu 

hi r laf il gii 11 ii olıl uğu u 
da ,ta işçilt· ı i tamamen t.hın greviu tt•sirlt~ri arıccık 

serhesl lurakmaklatlır · 
1 

salı sab~hırulau itihareu 
lluhtelif saua \' i rıiza mraa - 1 

.. , brJli olacaktır. işte ancak 
nıPleı·i ı in 1tn·tilJincle lal - 0 zaıuau kimin ha~lı ol. 
kırama ithtresiııiu bu lrn-
sus üzeriue israı· Plmfl

mesi işçileri hiiyfık hir 
inkisarı hayale uğratruış
tlr. 

Bugiiıae ~adar yal111z 
pamuk anıt-lt>si işlen eıl 

çekmiş bulurıuJor, fakat 
grevin yliu \'e ip~k işçi -
lerine de siray~t ett .. c ... ği 
memuldiir . Grevcilerin 
aile efratl11u dahil edtırst>k 
bu ihtih\fm iki milyon 
halkı ihlİ\' a edrc.ıği tah
min etlil~bilir. Üuyonla
rm emri yarın akşamdan 
itiharm ~'eve başl<1makllr 

duğu m.~yıla na çı k:ıcak: 

ii ra \'o u 1 a r 111, a ıu t• I e u i n a n • . 
cak yiiztle ora lwşiui tflru

~il elliklt~riui !'Öyli~·eu pat 
ı·oıılaı· mı, \oksa kat'i bir .. 
cıkstWİ\' t•li lPuısil Pttikl··-.. 
riui iddia PtlP11 :.{rev ko -• 

milt1Sİ nıi' llııiUtfı ortadan 
"althrmı ya heyhtitle y~re 
çalışan milli cHUP.le mti
naseball komİLPSİ şimdi _ 

de en miinasip bir fırsatta 
her iki tarafa tevdi edil
mek iiıre bir hal sur~ti 

tanzim etmekle mtışgul
diir. 

Bayramı 
ma k içiu hu i~P, g~rPkeıı 

tlPğPl'İui n \'erildiği "" 
Türk dili aı·aştırma bir· 
liğinin hiitüu ellik bİ'' 
lik l •H·iuı iıi11, biitiin ok 11" . " 
muş ada mi arı nııım, iferı 
yi gör~n ulu Tiirk uh1" 

surıuu özm•.lı olcluğu l~ 
lwlliı lir. işte hurulart öt•• 
riidür ki 26 E)·ltil baY" 
rauıınm Tlir k elinde cıd.., 

., fll la haşl ı kutltılaııacagı 

ve hurıuu iciu de t•IM' 
• 

gtılen hlitiin amkl;ıııua'' 
11111 ya pılmakta olıluğ11•111 

inarıcla ~ihhhoruz. 
Tt~rk ~Özii. kullanutıı~ 

~· a 1111 z T li ,. k sözl ~ riY1" 
,. ı·ı ... . . . ltir 

~· azmal\ t ı Pgımızı 

iilkil olcırak hütiin ulus' 
aştlamak için n~ yapuıak 
gt'rt1 ki~ or~a lwpsirıin ~ti 
~6 flyhil giiniinde ttk"ık 
• ~ • ıd• 

sız ~apılması çok yerıı 
olacAklır. Yurna 26 tıY" .. ,,, 
hil ba \'ra uurıın ~·ıı.töıııı 
ı~rirıi Ödiyeu ve., seve ~, 
ve kullulamak icirı oı~ 
dört gözltt brkli

0

\ ' t>fl İtr 
bir istek bir ul•rı;ı ( .\~k) 

~ r 
yaratmak borcumuztfıt' 
.. Bize öyle geliyor ki, '6,j. 
bayrammda en değerli İf • / 
zetecilerimize düımekte ·f~ ~ 
ıeteciliii budunun iyilijl ,,

yükaelmeıi için yapbld f( 
söyliyenlere iyi bir adai• ( 
.sat) çıkmaktadır. 

l Dileklerimize uygun '::f 
!aklarla dolu büyilk özclil ;J 
ramını kutlulamak için ·f 
bayramını dört gözle be~ 
ruz. 

ş. ıı-
-Hakimiytti M7jpur' ,. 

lzmir HalketJİ ~ 
Arıkara -- lzmir ti 

~\·i , Cumhuf'iyet lJa}''İ 
rııı11da Ankara Halk~" 
. . . 1 1 l, tif· ıı\· aretı ıaı P. ~( ect~" ., 

ismet Paşa H~·J; 
Auk.ara - ltaşv~~ıl / 

rn~l paşa llz. 11i11 lJlJ 11.,; 
ı a A rı k ~ r a ya et ft 1 ı •11 

mulılP.nwldir. 

Muğla ormanlarında f~ 
Muğla 20 cA.A,, •_ Dlif'I ~ 

f ethiyenin Kes tep ormanıfld~ 
gın çıkmıştır. Yangın d.?vaffl 1111! 
gece felhiyenin köçek orrf'I;~ 
çıkan yangın köyceğiz rnırt1 • v 
sirayet etmiştir. iki Ründef1~f~ 
manlar yanmaktadır. Miıtsırt 1,ır,,1. ormanında ve kalingil, Marrf'I , .... 
karınca ormanında çıkan ya ,a 
söndürülm!Jştür. Vanı?ınlatı ;:,-' 
porlar· henüz gelmedlğindtl' 

tdd'· ve tahribat miktarı meçhu 
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Liman l.laberleri . 

lnebolu Vapuru 
Mersin Piyasası 

•••··•~-· KG • J. K. s. Kum darı 

50 J Çt•hi~ 
Yulaf 

,) 25 
nü in~ bolu 't'apuru. 250. ı•aurnk ~k~prP~ 

ton muhttıl.ıf P •• ya ıl~ h- \iane 
ii f> 
34 

33 
~ı 

6 

2-70-
muna gelıuış buradan btış Kapu uıalı 
~üz bal~ u pamuk \'P. sair Koza ·ı parla~ı 

.\cı C•~kird~~ ici 24 . . 
:'8 
ıoo 

240 -~i$0 

188-190 
90 

25 
eşya il~ ~·olen alarak laıu~ ciğitli 
ı laulnıla gitmiştir, \Hrli. 0 

2 

Japonyayı Pamuk n .. ~· a1. ~ ap;ı~ 

~u~anı 

2 

1 Kalct\ . 
Bahar 

.\iman handırulı lohn Fasulya 
\apuru JaJlOU)a için 2000 Nohut 
hal) a pamuk almaktadır ''•~rcim~~ 

5 ~5 Arpa .\naclol 
5 6 » \'erli 
8 .50 Piriıw . 

a 87 -50 
2 87-5 
17 50 

Hu~ubat Yükleyen Vapurlar 
lı ır haudıralı ram:t·: 

.\iman haı dırah 11iglwrl 
\'e Ut-lcika ha11dırnlı Gı-

• 
rurult-:. apul'ları 1111\ıulıtiı 

alm~klatlırlar. 

Çimento T a~liyesi 
..................... 

thar \':ıpuru, çimrnlo 
ho altıl ma. ı 11a tlt• va m rl
nır k ted iı·. 

Kavak Vapuru 

4000 Koyun Götürdü 
lugiliz hauclirttlı Ka,·a~ 

vapuru 40JO K.-ci ve ko-
• 

)' uu a !arak i kPndtıri ~· p,ye 
gitıui. tir. 

Beklenen Vapurlar 
llicJi\iiye kunıpauyası

ııın Zafaran vapuru ile Al· 
umu bamhrHlı Aka vapu
ı·u hu giira limauıla lwk· 
leume~ lt~dir. 

Halkevi 
Riyaaetinden : 

Y :ıkuıda tıçıhtci ı k (l 

11 ll;ılk.-vi BıçLi, Diki~ 

nakış ı ur lanııa ,·azıl-. 
mak i. te~ era ilamın kız-
ların ,, e hanımlarm 

şimclicl~n P\' idart.ı nı~ 

raıurl11ğ1111a nıiiı (tCaatla 
uılaraııı ) azılıruıahtrı lii
zuuıu ilt.11 olu11ur. 

5 

YENi MERSiN 
Tüsh:ısı u kuruştur 

Abone ı Tfirklye Hariç 
Şeraiti Jçin için 

Senelık 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir a)•lık 100 yoktur 

Gllnü ıeçmif aayılar 20 Kr. 

Ku~ ~· .,mı 5 75 Kara hiilwr 85-86 

Zayi Tastikname 
Ni~cı,~ 

" 
ı:ı ,.; fllt i nı . 

Ül'la nuı ~ lt'biıul•·n ahlığım tastiknamPmi 
Y PHİ i çıkaraeağrnula11 f'Skisiniu Lliikmii 

Alıuwl oğlu Sahri 
. 

\'Oktur. . 

i l A H 
Mersin it~alat Gümrüğü müdürlüğünden 

2:JO l..ira btttleli kt>Şıfli i~i masa ilt! il\i dolahın 

yuplirılma~ı 4-9-934 tarilıirıd~n itihart>n ~· irnıi hir 
giin nıfülclt>tle mıinakasa~·a korıulnıu~ıur. Tttlip olan
ların şarlua lllP. ve kro~ isini görmek iiıere flhalt\l 
m iiclii rlii ğii 11 n 111 li rac:ı a L I a rr 

~liiuaka~aya iştirak Plnwk İsli\' Pllltıı·in ,·üzd~ 7 ,5 
pey akç:tl:ırrnı ihal~ larilıiracltln ~vv~I Giiı;ırük VP.'l-

ue iue yat11·m.ılurı ilan olurıur. 4· 1 O 16 21 

I l l N 
Mersin Belediye Riyasetinden : 

okak Elı·~tirik l..ıamh:ılan i~in .. alrn alurncak 45 
aclt>l l\onıpJ • a h.ıjor v.- l 00 ndt•lle ~·a l111z :\ hajor ca-1 
mı kapalı zaı·r Osulilt• münakasaya ko11ul11111ştur. 141 
T~şriui ttvve•I 9 ~4 P.ı·tar giiuü saat l fl da ihale· edi
lt-'CPğind.-u izahat almak i.-Lt~''fllllt>riıı Ft~n llain•sine 
naiiracaat t~~· lem~ler: ve lalipl~riu ihale gliuü ~ üıde 
7 hnçuk teminatı mııva~k: ıte makbuzu veya Bauka 
nwktuhunu ha\·i pullu teklif auwlerirıi Bf!ledİJe En · 
cüıneııine tt•\·di P.~· lenıPIPri lüzumu ilAır olunur . 

~l - 28 

Mersin Ticaret ve Sanayı O~asmdan: 
Otlanuzıu 713 sicil uum:ırasıwta ,·e 3 cii sımfmda 

Sami zatlt~ lzıtAl ve :\lınıPl Hanuli uuvanı ticarisile 
unı~a)' Yf'l \'e nıiiSPt'CPI Koll.-ktif Şirk ... ıin mİİPS. i~l~ri 
İl7.P-l Sami ve.\. Hamcli lhralıiıu lw~lt-r t:ırafıudaıa 
Otla~ a 19 9 934 tarihind~ ihraz .-dilt•n Feshi şiı k~l I' 
iu~.' aııı ticaret kamı11u11ura 150 ci madJt)siue le,·fikan 
ı9 - 9-934 tarilıinde 713 11u maralı sici it kayt ve ı~scil 
•~diltliği . ih\n olunur. Sir.il V: 247 

1 L l N 
islalıiye Askeri Satın Alma 

k~misyor!\ı R:yasetinden; 
ı~t:ilıi)e OaA Ala)'llllll 24 - 9 - 934 tarihinde sa· 

tılac:ığı ev\•elr.e ilfuı edileu 96 lıin kilo arpauw o giin 
ihaltısi11dtt11 ~arfı naz:ır f>dilt>rt•k ilı ·ıltı 7- 1 O 934 giı
nü aaı ona talik Pdilmi tir. Taliplerin Dağ alayına 
mÜl'eiCaatları il~n olı;nur. 21 · 25 - 29 - 2 

Tarsus Belediye Riyasetiı1den; 
1 -- 1934 Sı• rua~i B.-leıli,,· e iutihah111:ı aza rt~)' İ ver

nwğH hakkı ola ıalal'la aza intihap olunıııaga sr.lahiye. 
Li hulu naııla r ita k k uula nıa lıalhhta n gf1h•n dt>fterlt~r 

lt>ll~ik t•dil~r.-k «8819)> say11la inıilıap hakkrnı haiı 
h emşeri olduğu a ıı laşılnııştu· . 

2 - Belc•cliye kanununun 35 inci maddesi muci
bince rey \'flt'meğe hakkı olaularla aza intihap oluu. 
mağa st>lftlıi'' t>li olanlar hakkındaki avrı a\· rı dr.fter-"' . .. 
ler 18 EJlt11 934 Salı giiııii sab:.hı ~aal 6 elan itiba-
ren 24 E.\'ltil 934 Pazarlt~si giimı saat 18 ine kadar 
talil ~iiuleri haı·iç olmak liırH 6 giin mücldetle illi -
kumel claire~irıdcki beledi~· e ~alunih~ lsuuıl paşa cad
desine a ılacaktır. 

3- işbu tı ~alacak dt-fterleı·cJe nıiintehiplc~rin isim_ 
leri lıiiviyeıl~ri yanlış veya nıiikerrer yazılım~ vt-ya 
hiç ~· azılmamış ohlıığuna dair itirazı ola11larm 6 giin 
ıar·fıncla lıt~ r ~iirı saal 8 den 12 ve 15 d~n saat 17 
ye katlar lu·ledi~· e ctairP-siıulr m iiteşekkil intihap en
ciiuwni ı·i.\·asP.lİnP- mlirac:ıatların111 dinlenecr.ğine ve 
24 Eylt'ıl 934 Paz·trhısl giinü saat 18 dr.n sonra ya
pılacak itirazların kahul Ptlilıneruesine 

4 - intihap giinii olarak kalıul edilen 1 inci teşrin 
ayırıııı 1 O uncu Çarşamba giinii saha hı saat altısından 
~aat 24 ele kaılar miiıılt'lıipleı· reylerini kullanahilmt'
lt·ri için aşağıdaki şekil kabul Nlilıuiştir. 

lııc•· lıark, Kızıl murat, Sofular, Küçiik minare. 
Şehit m usta fa, T\ı hak hane uıa ha llP-ltı ri mii 11 h~h i plt·ri için 
lwlf-dİ\' r dairt'Sİm~ . . 

Canıi cPdit, E~ki Ömerli, ve lltrnPk~P, \'mıi Ömerli, 
Şl'hil bhak mahalleleri ıuüııtehi pi eri için camı cruil 
ha vlusuııtla • 

T.-kke, Zorhaz hark , amh , Reşadiye , l~kiliç , 
Sakızh çataklı, Cami atik, ~lliflii, mahalleleri miinte· 
hiı•I" ri için Ocak rw·kh,hiue. 

\lusaU.1 , Şalıin, Çıpla~, Rahçeli, Cami uur, ~ehil 
knrim nıahalh~IPri miinlt>hiplP.ri içiruJ~ musalla mek
tebine hirer sauclık konularak iutflıap encümeni uıa, 
rif PLilı~ l'f\\' IP-rı alı nacağınıla n lwr mii nt.-hi p encii nu~~ 
ııinıiz uıarifotile tevzi rllirılen numaı·a pusula~ı ,.,, hii .. 
,·iyet ciizda111nı ala ı·ak eııcii menim ize mii racacal eı me
lerinin ve bu ruevkilertle asllı huluuan intihap def· 
terleri11etle lJakmahtrı. 3- .ı 

1 l l N 
l\1ersin Kibrit Aceı1talığından 

ı 1'. Evvel ı Q34 Pazartesi gününden itiba
ren Beher büyük kutu kibrit 60 paraya vP 

Küçük kibrit kutusuda 50 paraya sahlacaktır. 
Bayiler elinde bulunan ve satılmıyan Kibrit

ler 30 Eyini Pazar günü sabahtan oğleye ka
dar Acenta Merkezi olan [ Mersin Ticaret Ban -
kasına ] iade olunacaktır . Bu tarihten sonra 
ınüracaat kabul edilmiyeceği Esnaf ve Bayif P,· 

re malum olınak üzere ilan olunur. a_:) 

i l A H 
rI'arstıs l{i})rit Aceı1talığından: 
1 T. Evel 1934 Pazartt)Sİ giiuiindeu itibart111 hP

lı~r hii)iik kuıu Kihril 60 paraya ve kiiçtik Kıl>ril 
~ 11tusutla 50 paraya alllac.ıkur . 

Hayil~rin cliude bulunan ve salılmıyan l~İl.H'İllPI' 
3 O Eyhil Pazar giiuii su hah tan öğle)' f' kadar Tarsus 
.\ cc• ııtesi lloruurlu zatla Tahir ~fondi~·e hule olunac:ı k -
tıl'. Hu larihLPn ~onra miİI a ",rnl kahııl tıclilnıiyec·ı·~i 
Tarsn. Ksııaf ve bayilerinin nrnlönıu olruuk İİZN'A iU111 
olnunr . 
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i l A N 

Vilayet Baytar mü~ürlüğün~en : 
Y l:'t\'"l a~gırlarmın hir seıwlık ilıtiyaçian olaıı ol, 

saıuaıı, ~ulaf, iizlim \'t! sahuu rnlin~kasa~a k.oııuloıu~ 
tur. Y~ruıPğe İSl"kli olaıılarırı 3 birinci lf>Şri11 934 Çar
şaıuha giiııii saat onda Vilayt-l E11ci"11w~11iru~ nıürar.aat 

t~~ Jt·uıeleri iltuı olunur. 

i L A H 

Adana Su İşleri Mü~ürlüğün~en: 
lcPI Vıl:hetirıe lıa~lı Tarsu~ 'nasmm Sulama anıP-o •. ( 

Ji~· atırıa tıil ana kaualı iiztır·iudP. ~upıluwsı l:hım ge -
lt•ıı 011 iiç p:ırç.ıılan haı·11l huluııan sunai iınahhıu 

ld :if hrıftıli oliı11 (152'0l orı ht•ş hiu iki ~ üı oıı lıra 

ıuukahiliıult~ \'t~ kap .dı z ıf'f usulilt! ıutiııakasa.nı çıka

ı·ılnıı~ vt~ hiu dokuz ~tiz oıuz ılöı·t strnesi lPşriııi e>V•~
liııio iiçiiucii Çar·ş:ıuılw ~iirıii zı•v:ılderı t'Vt>l ~a:ıl orıda 

ih ıl P Sİ uıukarı·pr hulıınıııu~ oldıığıauıları laliplrriıı hP_ 
~if lwd•~liuiu viizde \'etli hııcıık lf~111i11al a~cnlan ilt~ . . . . . 
tliğPr Vt'Sai~l.-ı·ini havi k a palı zarflar·ıu \Jı•rsirnl~ Jlii-
!.t) lPl jlJİl't'Sİl&dt• nıİİlf'Şt'~~il kt>ıtlİS,\' Oıta lt•nli ı·lnı•'

IPl'İ \t' 11111 'a" ı .. \'P- ş:ırt11:ınıP \'t•sair ,:\'rakırıı ~örıtlf'k 
islf') eıılt· r·irı Adana'd:ı ~ıı iŞlt>r·i nıl'ıdiirliiğiiıu~ , .• l ~lt·ı·
~iıı <l ı· ~aria dairrsiıw miiraca:ıı f'\' IP.mt>lı•ri ihin o-. 
luuur. 5 11 16 21 

f L A H 

As~eri Satın Alma Komisyonu Riyasetin~en: 
B:ı\'f'iHtıiclt·ki kıtaatı .\skel'İvPrıirı ~~rı,..lık ilıtİ\' H'~' . .. . . 

oları 196 hin ~.ilo Piriııç kapalı zarf usulil·· ıııiiııaka-

sa~a koıııılmuşıuı·. lhal~ giiııii tO-ı0 - 934 « .. :arşuıııha 
giiııü saat 15 de talıplt>riıı malıallirıe ıuiiı·acaatları il:in 
oluıllU'. 14 - 21 - 30 -- 8 

Türkiye Ziraat Bankası 

Sıra 

No: 
~o~ Bulııkfıı 

·~.ıo Kar:ı di\':ıf' 
,, 

') ~ ~~ 
- • t) 

" 

il it il t• 
'far·la 

ti 

.. 

M.-sahası 

llPktar 

Mersin SubeSinderı: 
lliSSP.Vf' gürt~ Muha·uu•~ 

Hisse Kiynıt.ll 
.\\2 ~fol s:ılıihi ~1ik ta ı·ı 

T:ıtaraki Teruaıııı 

,) 7 91 l A ,. g i ' o \' t~ lı i S~t ·ela f'I 1 7 I 1 4 O 
8:18() " 17/140 !)Ü 

0 6 7 7 ~ " " ı 111 .ıo J ı o 
ö 5i6l) ,, ,, 17/140 16° 
2 ~H8X " ,, 111140 80 

~67 Kanıcaih·as " 4 6000 A. İ)~Prdt~plııs · Tı•ttı:ımr 460 
2 (; 8 .. ., •) ~ ~ ~ .. l / ;.\. 1 oo 

(;u\'f'İ ıııiilrndiUt·n~ ail .' ukarııla vasıfl~r• \'az lı ~.ı,·ri rn~rnkulJt·!r. ilwlt~ lıoJ,I 
,, . ~ .. ' 
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