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Parlamentolar Konferanst Varın İstanbul'da Açıhyor. 
Gazi llz. ı1l{ara'j1 ı şerefleı1clirdi 

Ulu Reis ret akatlerin~e İsmet Paşa Hazretleri Ol~uğu 
Hal~e lstan~ul~an büyü~ tezd~uratla aynl~ılar 

lstanbul, 20 - Reisicüm
bur Hazretleri bu gün saat 17 
de ref akatlerindc Başvekil 
lımet Paıa Haıretlcrile Dahi
liye Vekili ŞUkrU Kaya, Milli 
Mlldafaa Vekili Zekai ve mcb
uılarımııdan Kılıç Ali, Hasan 
Cavit ve Nuri Beylerle Riya-

seti Cumhur yaverleri ve Hu

ıuıi Kalem Müdürü olduğu 

h'lde Söğütlü yatı ile Dolma
babçe sarayından Haydarpaşa

da toplanan binlerce halkın ve 

se,.gi dolu t<2ahürlui arasında 
hususi trenlerine binmişlerdir • 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kazım Paşa Hazretlcrile, ikin
ci reis Trabzon mebusu Hasan 
İstanbul Valisi Muhittin Beyler 
askeri ve mülki bir çok zevat 
Haydarpaşa' da Büyük Gaıi'yi 
uğurlamışlardır • 

Husuıi tren saat 18,20 de 
alkışlar ve yaşa tezahürleri a
rasında Ankara'ya hareket et. 

ı miştir 

11 uı1ani taı1 i leri ııe lıalde 

Muhaliflerle muvaf ı~lar ~ili ~ir anlaşma zemini ~ulama~ılar -
.Mina, 21 «Vakıı•:-- Muhalif fır

kalar reisleri M. Venizelos'u:ı reisli· 
Ri altında toplanarak lıUkQmetle an· 
taşmak için kabineye teklif edecek
leri şartları karerlaştırmıstardır. Mu· 
halif fırkalar reisleri, bu şartları 

tespit ettikten sonra Baş\·ekile ver· 
mek Uzcrc Rei icUmhura tevdi el· 
mişlerdir. 

Reisicumhur M. laimı bu nrt· 
ları hemtn Başvakil M Ç idari 'c 
hlldirmiştir. Muhalif (ırkaların uzlaş 
mı şartları şunlardır : 

1- intihap dairelerının yeni bir 
taksime IAbi tutulnın ı hnkkındaki 
kanun 11\yihn ının ı alınması 

ve yeni intihap usulOnun Reieicüm 
hurun seçiminden evvel muhalif fır· 
kalarlı anlaşarak tespiti, ve knrarlnş 
ffiılaiı h"'ü~u ların kahinece ıatbıı 

ediıece~lnin M. Zaimis tarafından 
kefalet allına alınması , 

2 - Bazırlar ve kabinenin heyeti 
ıımumiyesi tarafından şimdiki rejim 
aleyhine tehditler savur ulmıyacağın:ı 
dair ReisicOmhur M. Zaimis tarafın· 
dan teminat verilmesi, 

3 - M. Venizelos'a karşı geçen 
sene yapılmış olan suikast teşebbü· 
sn faıllerinin cezalandırılması 

.d"" M Venizelosla ?.:. ı>~pan' ... 
YO)'a, meclisi mebusanda u11ramış 
oldukları ıecavOzler yüzünden tar
ziye ve bundan sonra mecliste söz 
hUrriyelinın taarruzdan masun bu· 
ltınnca ına dair teminat verilmesı, 

Muh:ılıf fırkalar ancak bu şart· 
1 rın k buın takdirinde Reisicüm
hurlu M Zaımis'in tekrar intihabı 
husucunda hDkOm~ıle anlaşabile· 
cdtır. 

ParJaıneı1tolar k~onferaı1sı Ki~rit f iyatlan 

Konferans yarm270 mura~~asm iştiraKife Yıldızda toplanıyor On Para Daha 
Ucuzluyor 

Konferansı B. M. meclisi reisi Kazım Pş. Hükumetle kibrit şirketi arasın

da akledilen imtiyaz mukavelesinde 
kibı it fiatlarının tespit suretini tarif 
eden bir madde vardır. Bu madde
ye göre Gç ayda bir iki taraf mu· 
rahhaslarından mürekkep bir komis· 
yon toplanarak doların iştirfı kıyme· 
tini tespit ve buna göre kibrit riat· 
lerını tayin edecektir . 

Hz. aca'=aklar. Biitün hazırlıklar bitti. , 
Beynelmilel parlamentolar birli

ği konferansı hazırlıkları bitmek ti· 
2eredir. Konferans EylCıluıı 24 üncü 
S?ünü Yıldız sarayının merasim sa· 
lonundn toplannl"nktır . 

Tespit edildil!ine göre konfernn· 
sa oltızdan fazla parlamento iştirak 

edecektir. Bu parll'ıınentoların gön· 
dereceği murahhasların yekunu 270 
e baliğ olmaktadır. Bunların içinde 
bir çok nazırliır, ayan ... e mebusan 
reisleri bul unmnktadır. 

Konferans, BüyUk Millet Meclisi 
Reisi Kazım Paşa Mazretlerinin bir 
nutkile açılacaktır. Jçtimaın ılk iki 
gününde konferans katibi umumi
sinin yazdığı uzun rapor elraf ında 
Sİ} asi ve iktisadi mevzulara şamil 
umumi müzakereler cereyan edecek· 
tir. Üçünca gun, cmııi}et ve terki 
teslihaı, dördüncü günü içtimai me
seleler hakkında görüşmeler olacak· 
tır. Bu mlızakerelerde Türk grupu 
azalaı 1 bizim tezlerimizi izah ede· 
ceklerdir. Konferans Eylulun olu· 
zuncu günil nihayete erecektir. 

Konferans Azasına hükCımel ve 
lstanbul şehri namına bir akşam 

1"' e }{il 1 ){ te tk i }{at 
btirOSll 

Maliye vekaletinde 
birbüro ihdas ediliyor 

Maliye Vekili Fuat Bey 

Ankara, 21 "Hususi,, - Maliye 
Vekaletinde münhasıran teknik işle· 
rile meşgul olmak üzere bir tetki· 
kat bürosu foali)·eıe geçmek üzere· 
dir. Maliyo Vck leli erkilnından bir 
zat bu hususta şu izahatı ver· 
miştir : 

- BOrolar, vekAletin hilCımum 

işleri üzerinde ilmi ve tatbiki mahi
~·etıe eHitler yapacak, tadil ve ıslahı 
IAzım gelen satışlar için kanım ve 
nizamname projeleri tanzim edecek, 
alAkadar dairelerin tekliflerini tetkik 
edecektir. Bundan başka geçen dev 
rede kabul edilen kanunların tatbık 
neticelerine göre alınacak kararlar 
tespit edilecektir. Bu bürodan bUro· 
dan bUyük hiz.mcller beklenmekledır. 

meclis Reisi KAzım Paşa Hz: 

yemeği verilecek, bir resmi kabul 
lerlip edilecektir. Bir gün de Boğaz 
da ve Adalarda gezinti yapılacaktır. 
Konferansa iştirak edecek murah· 
haslar içinde arzu edenlerin Ankara· 
yı ziyaretleri İçin de ıerlibat alın· 
ınıştır . 

.\1aliye Vekaleti geçen aylarda bu 
ınaddtnin hükmüne tevfikan doların 
sııku lıınu ileri sürerek kibri! fialle· 
rini, büyük kutular 70 para, küçük 
kutular da 60 para olrgak üzere, bi· 
rer mıktar indirmişti . 

Alfıkadar heyet, son ay içinde 
tekrar mukavele lı!ikümleriııe tevfi
kan icap eden tetkikatı yapmış ve 
kibrit fiatlerininin bir miktar daha 
indirilmesi lazım geleceğine karar 
vermiştir . 

Hükumet, komisyonun bu kararı 

üzerine biiyük kutuların 70 para· 
dan 60 paraya, küçük kutuların da 
60 paradan elli paraya indirilmesini 
Kibrit şirketine hükumetin bu son 
tebliğatı üzerine ve yeni tenzilat va· 
ziyetine göre tedbirlerini almaktadır. 

Buna göre, l Taşrinevveldcn iti· 
barcn memlekette, kibrit bu yrni 
fiatler üzerinden sntılmağa başla
nacaktır. 

Ya)1lalardaı1 şel1re g~t>Q ba~ ladı 

Havalar epeyce serinle~i. Yazm şi~~etli sıca~lanna ~e~el 
şim~i Mersin en güzel mevsimlerin~en ~irini yaşayor • 

Mersine ticaret için hariçien gelenler de çok 
Bütün yaz devam eden şid

detli sıcaklar şehir halkını yay

lalara kaçırmış ve yaz. içinde 

Mersin hiç bir sene görülme

miş şekilde tenhalaşmıştı. 

Son on beş günlerdenberi 

, sıcaklardan eser kalmadığı gibi 

başlamıştır. Şehirde her gUn 

biraz. daha çoğalan bir kalaba

lık görillmektedir. Bilhassa ih

racat ve ithalat mevsimi olma

sı itibarile ticaret için civar 

vilayetler ve kazalardan da ge· 

lenler pek çoktur. Havalar git-

Mersin'in en güzel bir mevsimi tikçe serinlemektedir. Bilhaua 

yaıanmaya başlanmış olduğun

dan şimdi de yaylalardan göç 
yaylalarda temame• soğum~~ 

ve adeta kış başlamıştır • 
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Il alk~ ''e rI'iy·a tro i Parçalanan İmparatorluk 1 

l 

liman Ha~erleri 
.1.1 uı a rı lı a rı d ı r a J ı , \ k k ı r 

Bi r h i r i ı H~ p r. k. y a }. ı n 
i~i ilt!l'İ vib)yııt aı·asınıla 

hu g ii ı w ~ad <tı' (o r ı a de\' i r) 
lıa ~al• gt•çireu Tar~usH\ 
uıedeniyt'l St'\' İyesini yiik
SPllme3e doğru hir adın• 
teşkil eden, : Beledi yenin j 

şayanı takdir hir ktlrariyleı 
sesli siıwma ilP mticPlılırz 

tiyatro uinası yaplırıhyor. l 
'l\u· usun içtimai geriliğini 1 

tel~\fi edect~k hi r noksanı 

dahıt lrnş:ırılırkP-n; lıer 

~·eniliğe karşı CPphe alan 
alP-vdnrlarının ifsadatı dik
kat., hakımıııdan dışarda 1 

~: ~ ;'i ~1• :1 11l1,'.1~ 11 ~1ı'1 • ~:: :: (~ .. ~~~;.ki. 1 Harp Yüzünden Osmanlı 1 mpar at or lu ğunda n Ayrı lan Mi 1 eti er ____ .____ _. ... - ~- --- _....,.,_.__ 

\'apu ru ray, ve de' ltıl l>t" 
nıiryaJları ic.·;n ~etinfi~İ 

Cihan iul-ııh\p tarilıiıu~ Osmanlı imparatorluğunu teşkil eden mil
kıkarsak : llusyamıı gp. letlerin bir cokları başka adalara gectiler. , , . 

•• 
nıulzenıe)' i ho~:ı ltı yor. 
· ~ Ha ıııs•·s, Ji rond \'ti

p u da f' ı y ii k alıyor. 

1 

hırakılmalıdır. Bilakis hu 1 
fırsatla Beledivenirı otori .. 1 

ter faa 1 i \'eti mİPn kn v ver. 1 

alrnarak • hemşehrilerin 1 

yaşayışlarında mahalli hir 
inkıl:ip haıult~si yaratma-

çircliği kaıılı iukıh\p tısııa. 
sımla hile; Vaktiyle .\lla-
11111 \'t~kili cr{)rdiiklt1 1'İ ca-l"'I ~ 

rını ~ıt>ıı, tliuiııi yıkarı, 

l~lakkil ··rini alliisl eden 
Bus milleti \alnız, tival-. . 
f'oyı ya~allı. Saııatkar lle-
y e r il o J. l h u g ii n ti ii ıı y a 
sanayi rwfowsiııt~ hakim 
vı•ni hir ufuk aclı. . . 

llalk gtıçirdiği inkılabı 
liva l rod ı lı aznı l'l lİ. Gör ii-., 
lii~OI' ki: En t·~ki deviı·-

lerdtm hc~\'nelruil .. l c~rceve 
• • • 

lı a ri ci rıde göı·ii 1 erı r~ j inal t1
-

re kadar tiyatro hir var
lık ol ıwik taıtı r . Yoksa 

ekst~riıuizin aııladığı gibi 
ailPlt>riıı girenıiyPcrği 

gavri ahl:\ki bir miiPSSf~Se 
' · . 
dtığilılir. 

Giizf•l sanallar ilt~ al:\_ 
kası oln:avan ovuııları . . 

"Apoyevmiıtirıi, dm 

Lozan muahtHlr.si 1923 
sr.nesi nılt~ Tiirk i veni 11 \'t~-. . 
rıi h11ılınlarıııı kati s11ı·t'lle 

lt>shjt Plliği zaman, sabık 
o~ıııarılı i ıupar.ıtt•rlıığıı 
ciizi'ı lt~ri ııi rı m11katldPra l 
ve akılu~Lleriııi farklı hir 
tarzcla ta\'İıı elmistir . . . 
Osnıa11lı inıparatorlnğıı 1 

1 
lt1 l>Pasıııdarı bazıları mc ,._, 
cul dt·,· ltıtfore g~çmiş, hal 
z ı I a f' ı ı 1 a , nı i il ~· t• l ili b a r i y -
l ı> k. P. n ti ıl P. I' i ıı e el 1' ,, fl ı bir 

paoğraru ve tı · şkihlt yap
mak nıt•drnriYf'liıul·~ kiilan . 
yeni tlt~' lt~lltır pfradı ara
sına gırmi~lt'rdir. M. Paul ' 
nıaalinin hu mevıua talı. 

si~ <·ll i ~i fevk alt\tln vesi 
' · 

k;ılara mii5lerıil l•1Lkik e~e 
l'i, hu mevzun miileallik 
nwsflleler hakkında kıy-

u urn 11ıh· 1111 i ıı hasl ı e.ı m P-. . 
~wlelt•rirıtlerı lıiriııi lf~şkil 
edeıa milliyet hilgi~i 110~

t,ti uazarındarı cok mühim 
• 

aydııılatmalan ihtiva t>t-
rui~lir. • 

nirbi ri a rdıııca nı iisla-

~ Türk vapuru tuı, 

Sebal vapuru ~iiıııiir talı 
liye ediyor. 

Be~lcnen Vapurlar 
Luil Praga, "apurcu· 

hık ~id~etiuiu Sadık ıutlr. • 
v a p 11 rl a r ı bu g ii ıı 1 i uı a 113 

gP}flceklPrdir. 
k il dt~ylt•tlı·r, manda al. 
lııııla hulurıan nıPrııh~kPt-j 

lt•I' \'(~ lllt~\'Clll dt!VIPllcr-ı 
dt~rı ııiı·iııe izıwr edilıııis ı Hüseyin lütfi Bey 
kıt'alar ıuiitlt!Vvt•rwlını t~· Bey11.-lmilel 9 Fyhil 
tkik etl•)n ll tihali ,Mlis- Parıayırıııda vilaytıtiruiı 
liinıaıılık ilıı hın~li,·anlık PŞya~ıııı l«1 Şlıir.- mcnıur 

~ 

nrasılitlaki lıu~uki lenıas ve nıiim~·ssil olarak hİ 1' 
ve nıiiuasPlwtlert~ lıissolu- ··~· •~V\'t1 I lznıire gituıi~ 
ııtrnak dt~rec~dt~ salah Le- oları Tic[ll't'l odası mr.11ıtır 
ıııiıı odeıı Loznn mualıe- 1 larından lllisevin Ltltfi 
de.siıttlerı ~onra :\ vrupanm . br.y Pnuayırın · küpaıı•uası 
lwyeli ıııunnıiye ve nuı- tlolayısiylt~ •~v~lki giiıı şt•h 
telif kıtalarda tathik itıha- riıuize dörınıiişlerdif', 
rile ruillh·et noktai naz:, ____________ _,,.I 

J nıakaledt•, Sırbislarıh\ cit' 
r ı rı da n n f~ kadar b ih· tik 

lıdır . t1ln Gazizirı hiıi 

kavuşturduğu : ruedeniyt~l 
cereyaıılaı·ırıa karşı, k()Ja_ 
nemiş kafa laslaı·ırnla fır

lıya n dilleriyle <ıkıntıya 1 

kürek çekeıılerin gir,laba j 
JUVarlarıacakları aşikardır. 

Şuur n n u hl r ak t• elen ha 1 k 
kiillt!,İ, hn zehirli <liller
dNı yıltı uda rı kaçar ~i bi 

oyunları rue\'zubalıs Pllllİ- uwtli isar·etleri nıuhle\'İ 
• 

" di surelltı arıla~ıııak iste--
hiı· gı•ııişl•·mt~ \'Ücuda 1 dinimizi cok dt·flı ispat 

\ gHirdigirıi gibtenııek lPılir. elWk. y ugo~la ,. da hurıtı'1 

li k si 11 uıek lt~d i rler •. 

yoruz. Ti)'alro da hayatın 
· bir ayrıası olıluğu cihf'llf 

i c l i nı a i y a r a l a rı ıu ı z ı c 1 .) s P. • . . . 
cek nıP. ,·zula rda gürt'Ct!
ği uı iz feııalıklardan i~li-

lliisıılirıi\'rlle ve bu .. _ . · ... ğirı kadrini artlavac4.1 1rız . 
"unun ıcabalıııa \l\' IH~"' • .. · :ı 
b . • :' Boy it~ olmaz da hııı·asıııı 
arzu eden aılelı~r hu gır- ı · . . . . 
,ı ı. l .., ı 1 . valrıız ııasılıal vt>r·ıcı bır 
uauın ,.u aca~ı oev erın · . 

k ı. LI .. • • .... l 1 ki 1 r a lıl~H. lıoca~ı lıalırule hu-a ıue pı·ını sa •ır·sız 1 · a t 

b ki . ı J> k f 1 lursak ıııak~adın cazibesi e ıyor ar . ,u · a a ar 
kHlıuaz(lı. l)i~.•it~r A \TU ı)a 

inkıh\bırı siklPtİ ile ezile-

cek tir. 
Bugün f.-rl yok, ceıııİ

VPl havalı \'ardır. fctimai 
w ~ • 

\;ı'liVPtimizi hu düstura . 
u vdunııak ıtıt•churivPlİn-., . 

mill..tlel'İ11İıı: Tiyatro gay
ri alıh\~i tiPğil, ıa ahla_ 
kidir. Dt~mPlel'İ de budur. 
Bir · kaza merkl'Zİ icin lİ-

• 
yatroılan ln~klt~ıwcl\ faiıle-

de~· iz. IJalkçı Cumlıuriyel 
yi "·eı·ecek eltmıanlarımız 

pek azdır bereket versin 
ailesi lıer sahada yektli-

• 
ğel'İ)'le yaki~· ıwıı omııı 

onıuza )'aklaşmış bulu. 
11acaklır. Bu samimi zev-

sesli sinema hu varlığı ci
han ~iimuJ bir kudretlt~ 

ifade e,lf!lıilflcek tir. 

ki bize ilk tanıllıracak Vakıa nıaalesf milli filim 
tiyau·odur. Tiyatro halk leriıuiz mahd11ıdur.· fakat 
mektebidir. Kiiltiiriimiizii Tarilıi devrelt1 rden başla-

-burada ı lftlı ndect>ğiz . ynp günün ha~alma karı-
Buraya giren hPrkesin ş~rı \'t-ka~'iİ olurduğunııız 
ayni mevkide hulunarak 

1 
ye~:de kuh~ğımızla ~öziİ

Se)' l'edtıcPği est\rden kahi muzl~ U\kıp ndebılnıek 
liJelinc güre bir p3y ~la- mazlu~riy~ti y~ıhaııcı filimlf\r 
cağı vı~ hu yeni hayal ür- tien <hı)· ncağınııı ilk ya
rıeklerıniu nıuhldif nıenı- ıhrğamayı çabuk bP.ni m-
lek~~tlerindt~ki ltılakkileri- seınerııiıe ktlfı gelecektir 
11in ~·~yrile hasıl olacak tarsusun en zeııginin ser-
miişlerek lahassüsal, örf veli kadar. u!r (ilimde iic-
ve adatımız iİZEH'İne lesi- rel almak hakkını kaza-
rini icra ederek yaşayışı- nan şanatkfırların eserle-

hulunduğu gihi, hukuku 
--------~---------------

Bulgaristan-Yugoslavya 
bıı il{i devlet anlaşa bilece~ler mi? 
En çok anlaşmaya taraftar olan Bulgarlar 

dır. Fakat arada makedonya olmasa 

"L'Europe Nouveilt,, dm 

Bıı lğa rista nl'a Yoğusla-
VY J arasııula mali ve hal-. 
la sivasi hir aulasnıaııırı .. . 
lüzumu her ık i l d raf ca ve • 
alPllwsus Bulğarlar tara-
fından takip olunmaktadır. 
i ı.,. i ıu e nı l ~ k t~ l a r a sın ti a l i
c a ri \'e bitaraflık itilafları 

edil111!şlir hulgar hiikiinıe
q lıaıırası hu r.rıg*'lı her 1 

ıki komsurıun aııJasnıası-1 
• • • 
nıan! olmak nıaksudile 
kanlı h:ıdisder cıkaran . 
llakt><lonya !lırılal kom!le-
si rPis; iyvan nıih:ıilofun 

çetesi rıi dağılmak su rPtile 
oı taıla '' kalıf ırııııstır. foka l 

VaJHldıiJı •riki h11l 11 al'İSla11 • 
• ..., :ı n sivasi aıılasıııa henuı Le-
mahsuliinii HH.~uslavva la . · • 

· · · ı·akki elnwdi, bulgi.H' mP-
rikile sevki icin kola vlık-

• · hafıli siyaşiyt'Sİ .voğusla-
lar dalıi uüsterilmi~lir. , 1 

u •• ' \'\'a nın miitr.l'e(hlit oörli-
iki devltlt aras111da sıvası . ·11 1. 1 1, 

0

1 · . ı ı ı ıa P t ı \'o r a r. u u tYt? r· 
cilH~le grlincP, UlPst·le dP. rııathuatı ·dik•~rıli Lell~rin 
giş\yor ve lorluklar göıu lıala hutlullaı·dau cıkarıL 
çarpıyıt'. ~~rçi siyasi mesr. madıgıııı \'tı htılga~·ların 
lelerde aııl ışnıak için mnv ~ırhislauda ikamPtlerirıe ı 
cul olan erıg ... ller l>t~rt·-ırar nıiisade edilıııt~nı~Le olıf u_ I 

... ~ 

ı·i ni kavraya nıaz ise~\ ale-1 
mi n k ı ymel verdiği lıiiyle 
nıil)·orılar sarfile viicutla 1 

getirilen fili mltwi aıda nw
dan lıir şeye beuıemi) or 
ilham ile giil Ü uc vazi \'~lt~ . ., 
diişnu~yt•li m. 

• Oerisi yarın • 

T oroğlu ZIYA 

g1111u vt~ aslı·n mukcdcrn
yalı oları hu~adaı 'dtırı ııu~
nqeketleri rw ğı t ıuPk isli
)'eu leı·e hliyiik l<ıı~ ikal 
yapıldıgını ve hulgilr gazı~
t•·lm·iııin sıı·hitarıa girııu~

leqne lıala miisaadt~ edi. 
lnırdigirıi yazıyof'lur. 

Zara gazettlsi, ) azdığı 

karşılığını ~österııH~litlİI'· 
Ku vvl'llı bir a11lasnıa11ırı . . 
husulii, her iki tanıfwk1 

.. 
akall;yel hukukunun uııı· 
savi (lt•rtıcPde nıulnıfaıtı 

edilme ~i~ ı.~ olahiliı·. r 
Sahık mebus l>aska18 

dahi Zara gazelesiu<lt' ~li" 
yor ~i: .\kallİ)'t>ller i~ 111 

t.~n zivadt~ ah\kadar 01311 

" 
ınemlP-kt1 l lhılg.tri~tanJır· r 
Ve Cenevrede takalli)(ellı> .. ı~· 
için yapılacak olan uııı' 
kert•l•~f'İ hliylik hir ah\k~ 
· ı k . '1 ı . 1 ~I 1 t~ la ıp Pt PCt-'ıdır. 

\ , 
m~ıulr.~ et a nısmda uıe 
cu l olan bii viik ilıtilüflııft 
dola \' I haki~·i bi~· u'lluŞ 1113 • 

w •• •· jıll 
11111 )'a pı 1 ınası muııı" 

<frğildi r. 
1 

, 

lJ. Tatareskoııun ile~ 
1 . . o ıgtı 

ı·aı a gıtnı~sıne 1111 
11
• 

§(Jıeld ~~ri h(hlik bir elı~1 

•. • tııl 

miyel veriyorlar. v~ ( ,.ı 
sev a ha l i 11, ll a 1 k a n i' il ~i 1 

.. , • ldP 
inızalanıaıııış olan (Ju t'ıİ' 
ristanı uıi'ıııfcril bir ''''1 1,, 
yt>le soknıak ıçln y4ıf1·1 e 

.. ,, 1 
nııs oltlugundan ~ 11 re 

• T ~ 
ediyoı·lar . Novo \ r .. ,r, 

• • . 1 ... 110 
tı;aıelt~sının ~·azı ıgınn r.ı .,1 

Kral .\leksarıtlr sof~"'.;11 
zi~· areliııden ruuk~ıcltltlll' 
l.".. 11 • ,,.,ı uutun nıese r erın · 
luunıa!'ırıı istPruiş&it'• 



İtalya Arabistan 
cNeue Zürlcl1tr Zeıtuıg> dtn 

llieaz \'P 't·ciı l\ralı 

lhrıis .. uut'ıııı llal'ici~f' 111ii~
lt'şarı Fuat llaıuz:ı lıir kac; 
riirtlh•11 tı ıı·i Bott :ı'ıla lııı 

111 umaktnılır. Fuat llaııız< 
Honı:ı'da nıtıhltılif "alı~i. 
HlllerlP lr(\l'İişmlis \'e fo -• u • 

i l n·ji mi ıı i ıı ıııii lt•add il 
uıiiP ·sr eleriııi ıiyarPl <'l

ıııişlir. \lüs~it Mu: olinide 
Fuat f foıuıa'." uzurıca ii · 
reıı İ~' U ·i hir ıııiih\kat 
için kalıul t•ruıiş \fi hu 
nılil:'\k:ılla lt:ıJya ile lhrıis 
· u u d' u n 111••m1 tık<' l i ara -
ın l aki miiıı t • ·hHllt~rl' a iı 
başlıca ı ler VP. rtıP. tılt•ltır 
etrarlu·a ıuiizakPrP Pclil 

1Mersin 
Piyasası 

Pamıık t·~~fll't• ... 
ht11f' 

Ka pıı uı:ılı 

Kozıacı parlağı 

İ~llH' ciuicii 
• :"I 

) t1 rli 1) 

BPy:ız )Hp;ık 

11 ·:..ıuı 

\t tırciıılt'k 

Kıı~ , .. 111 . . 
Kum daı ı 

S. 1 
34 50 
f\. 

34 
3 •) . -' 50 
;{ 1 ö5 

') 25 - --{Q 

4;} 
8 
5 
~ 

8-50 
G 
5 25 

Halkevi 
Riyasetinden : 

Yakıııda :.t•ılac:ık n . 
l ı ıı llalkıı\ i Bu;ki, Dikiş 
•ıcıkış l ıır .... larıııa ~azıl

ıııak isw.u·rı lhırııııı kız

ların ' e lı:ııııııılarııı 
Ş İfil d İ ıl t1 il P \.' i da l't' Ul B -

ıııtırluğuııa rnlirac:ıatla .. 
aılarıııı ) azdırııı:ıları lii-
zu ıııu ilftıı oluııııı·. 

5 

Pi ı·i 11 : 17 ~o ., 
Kara lıiilıt·r 85-86 
!Xisaılır • 16 
Limon ltıZll 70 

6 C,.lt ik . 50 ... :ıhuıısafizt·~LiuY. ~5 50 
Y ıılaf ') 75 1> ikirıc·i 23 

ıt·ı 25 • 
Mısır darı 2 7f> .\cı <· .. ~ ıı·d·· k • 

1 
Toz 'I ,. k (1 1· 

F1.1al llamza hahan 
· l~alıvt' 

mi..lir . 
.-8 •r Çavdar _:) :?-87 5 

20 Lira JO K. llari<•iye .\lii~leşarı uviclı 100 Keeme Şek r 
Sandıkta 

(.ja .\' 2 4 O -_'}~, O ilH de lllİİlP:ıddil ıaıiil:lkal- . tJ 

il\ •• k ı l\al.ı v 188 l 0 0 » • » (·'" \',·ıJı 
» Pt'flt• hi ~ö Lira 

~OK. 50 

3 

uf' \'f~ UlllZa N'C Pi' )'ilfl· • - " 

rtıı.Jır. huJya ile lluıi~- BnJtar· 90 hıı:rıh.ıy Y••rli 
. uucl 11u•mlt•kt>ti11in rııiiş- .~rpa .\ıwdol 0 87-50 İııcir 
terPk rut•rıfaatları P\'\'t•I » \ Pı li 3 25 İııce k~·ıw~ 

ı Otf"rı 11 
l 50 

enıinltı hal)'illl uıii lemle- -·ra-rs-us---:i:-cr_a _m_em_u_rlu-ğun~an ; 
frn:i Erytlı rt1 a hu nıli lf•m- 967 

-
lekt·rıiıı k:ır·~ı .. ıııda Bıılı -
ı·ialımer t'İvurırııla bulu
nan vuha :ır:ı. uıılaki i~Lİ· 

satli nıiiııasPlıt~llPrr la:ılhlk 
t·tuwktt•dir. 

ltah et "•'c•ıu on :\('fi<' . " . 
za rofmıl ;: lı i 1 tı :ıs ·a \'em P ıı 
k il' ası i 1 t • 111 ii rı a. t• lw l (f-ı h 11-

l u rı 11 rn \U Yeuwrı ffHkinıi 
imam Yah~a ile 1926 da 
hir do llu k ıuuka' tılf• i da 
lıi u k lt•tmi lir . 

Faknt bu mukavele pt•" 
fa)dalı olma1111ştır. lhııis-
snud ile Juıaru \7ahJ:ı ara
mdaki Ja:ı rplt>rı . onra hal 

ya')'I tloğrud:ııı doğruy:J 

ait\ kadar eclt• ıı \'P rJerd t• .,, 

\ 'P ili bir \'UZİ\t1 l lt:ı ıl ol-. . 
mu ve lrnl,\:ın politika ~ı 
hu yeui \';ııiyf'li imdi 

- L~tlric~n ta ıazim t1 lruek lt• 
· huluuıııu hır. 

YEHİ M[RSiN 
üsh:ı ı 5 kuruştur 

Abone~ 
Şeraiti l 
Senelik 

Altı aylık 

Üı; aylık 

Türkiye 
için 

Hariç 
iı;in 

1200 Kr. 2000 Kr. 

600 1000 

300 500 

~o. Tarilıi 

192 

18l 

216 

T.tl v ''td 
~35 

ı\I u ı·t 

335 

T. aııı 

927 

K .. arıi 
929 

Ci11 'i 
Tarla 

.Uıkları KinııNi 
il ek ı :ı r a r ~ a ıı L ı ~ a r • ( 200) 

7 35 44 092ü lira 
IJ(lBUl>U 

Kary"sı 
'11ck fur 

I{. 

~aı·k:ırı rarık anı g<1rhc'u lııtcı Ftıy)'İrıiıı 
, ... rP~rnsi 5iıııalP11 Yusııf oğlu llasau vn 
lıis ı•d ırı cPıııılwıı lıacı 'lelıııwt ,.,.Ah
dııllalı tarhı ı. 

Tarla 7 35 44 092 l (200) lin.1 

al'kltıı lal'İk gaf'fıt•n kırış ihralıiıu kı
zı lftıclicc şiıııalerı Siilr.~·marı \'P llas:..ırı 1 

eeııulıt•rı ki»ı~ .\lcılıuu•l ve rıııılla l>:\
vut larla~ı 

Tarla 3 3 36,9792 ( 150) Jir!J 

.._ a r k a n kor 11 k i k ıı rı ha 1" rı .\1t11 ır ıı P t , \ 1 i 
ve şiin·k~isı 11arheıı Fatıtıa lwJı·n u -
leynrnn ve hirad )rleri iuwlf'll dt>reudnli 
vtılıhi ve Yakup i~E·n eJ)e\'IU abdulhılıl 
a~a larla '"'ı • 

Ut•(ktırt~ Vt~ 45 96,5120 500 Jiı·a 
lıaııe 

Şal'kan .\liyc \'C Alt•lırm~l .\li g:Hbf•rı \'f!ı· 
şiııı:ı!eıı salıihi :st•ııt'l lııssa ı Cı!. larik: 

.\ltıc•aklı: Tt•rıi .\li Hıza f'f Prıdı' 
Borçlu: ilacı hozan ~ö.' iiııdt•rı \JelııııPl oğlu .\ltılını l Ali 

l' okaflda lrndudu ve evsafı ya:ılı tarl<ı oe açık arltrnw· 
ya konmuş olup şarlm me 30-9-334 ıarllıl11de11 illbaren 
dairnııhdl· lıer /:es görclıilcr.eğ/ ylbi 29 - l O -934 

larllıine 11111sadıf pıı::artesi yıi1111 saat ı t ele aÇlk artırma lll' 
salılucakla, Arlırm<l bedeli m11/rnm111cr: klymcllnin yli::de 
7,5 11/ lmlmııdt!İl lakclirde son arlır111am11 leallhı1dıl bal<i kal-

Bir nylık 100 yoklt r mal, şı-rllle ı 3 - ~2" - 9~4 mıi:wdif salt !/Iİllli saat 
GUnü geçmiş Ayılar 20 Kr. l 1 de: ılalrcmi:.de yupılacıık 0/1111 arllrımada !}ayri mcu/ml 

.... __________ .. _ , en ço',· cırlıraıw ihale cdilecckdir. yeminli elli/ vukufla /11y-

meti takdir edilmiş olclug11mlan 2280 mımaralı kamm 
mucib/11ce kıymalı m11/ıamml11eslniıı yü:dl' yl'lmlş beşini b11-
111adıfjı ial:dirde ytizdc yedi buçuk fal::lle her serıd başırıda 

Nö~etçi (czane 
Bu A/,şam 

'ıhhat Eczane idir. 
7 a/,sfd//e blrJll,!e rıerilmesl afis/ la kdlrde la/\sltler ihlal cd/
lfncı• gayri /\fenlrul yeniden saflığa çtlrnrılabllfr. ta/fplcrln 

1 9 3 4 S f' 11 f' ~ i B" 1 eti i .n • i 11 l i lı :.ı b ııı a n z: ı r t~ y ı ver · 
nwğc lıak~ı ol ıılal'l ı :ız:ı iıılilwp oluıııııağa selalıiye . 
ı i bıı lıııı:ıııla r hak k ırHla uıa lıall:'Hla 11 11t•l•·n dt>flerler - .. 
tf'll~ik t•dilı•r<•k «88191) sayıda intihap hakkını ltuiz 
lıt•ııı. Prİ oldıı~tı arılasılıııı~tır . . .... . . 

2 - Bı·lt·diyl' kaıııııııııııııı 35 iııci nı:uldt• ·i mııci-
biıı ı·p~ \' Prnıe~H hakkı olaıılarla aza İrılilıap olun. 
nınğa ~Pl:Hıi~PIİ ulaıılar lıakkıııdaki ayrı il)' l'I dt1 (ter
I er 1 8 E .' l ı'ı I 9 3 4 Sa l ı g ii ıı ii ·il ha lı ı ~ a a t 6 da ıı ili b a -
n~rı 24 E,\lı'ıl 934 Pazarlt·si giiıni .. aat 18 iııc• ka<lar 
talil giirılt'r'İ lıariç olıııak iizrn 6 ~iirı mliıldt•tJe llii -
kı)ıııfll chıin· ~iııtlPki IH·l .. di.' c ·alııııilP l:rnwl paşa cad
dt•siııf' a~ılacakıır. 

3 l~lıu :ı ıl:ıcak dl'ftr•l'lerdn ıııiirıltllıiplt~rin isim_ 
lt•ri lıiİ\'İvı·llPr'i \arılı \'t1 va miikr.n:ır vaıılmıs H·va . . . . . .. . 
lıi~ yazılnıaıııı .• ohlıığurıu ılair itirazı olaıılann 6 glin 
ıarfıııdlı hPI' giiıı saat B dPn 12 ve 15 clt•ıı aal 17 
YP kadar lu·lf•di)e dairt'~irıdP miiteşt~kkil İnlilıap en
ciimP11İ riya. P.lİnP ruiir.ıca~ıtlarıııııı clirılerıecr.ğinc ve 
24 hylı)I 9J4 Paz ·u·ıı·~i giirıii s:ıal 18 den onra ya
pılaeak itir<ıılarııı kabul f'dilıııcmesirıe 

4 lııtilı:ıp giiııii olaı·al, ldılıul t•dilt·n 1 irıci lPŞrin 
:ı~ırıııı 10 tırıcu Ç:u·şaııılıa giirıii sahalıı saat ultısıudan 
~aal 24 de katlar ıııiiıılPlıipleı· ı·tıylPriııi kullanahilnw
ll'ri içirı :ı-ıağıclaki şekil kahul rcliluıi. tir . 

lrıt'f' lı:ıl'k, Kızıl murat , 'ofular, Kiiçtik mirıarcı, 
SelıiL uıu~la fa, Ta hak haııe malıa ıı .. ıcıı·i mii ıtlf'lıiplt·ri için • 
lwlt•d i \'f' Jai f'PSİne . . 

Canıi cı\dit, E ·ki Ömerli, ve ~1eut1KŞP, 

Şt'lıil i hak ıuahallt'leri ıııiinlelıipleri için 
lıa\lusuııd:ı . 

Yeni Ömerli, 
cu mı er.dit 

Tı·kl", Zol'haz h:ıı·k , Şanılı , l\PŞ'lıiiyn, l~kiliç, 
Sak11.lı c~lıl:ıklı, Caıııi atik, \liHtii, m:1hallelıH'İ miinlt~-. 
lıiplcf'i it:iıı Ocak nıPklt>hİııt~. . 

\lusaıı.~, ~alıirı, Çıplak, B:.ılıçt'Ji, Cunıi 1111r, Şelaıt 
k ..r·i ııı malı :ı il pft•ri nı ii rı lPlı ipi eri içi 11 ıl P mu a llu me k
tP hi rıe birı)r ·arıdık ko1111larak iııtilıap f'tıciiıııcmi uıa
rirt'LİI•· l'tl.' lt·rı ahııncapırıdaıı lıer miiııtPlıip "ııcıııırn

ııinıiz ınarifPtile le\Zİ t•llirılcıı ıHıuwı·a pıısula~ı H' hii. 
,.; '.'t\l ciizcl a rıı rı ı a 1 a l'a k erıcii merı i ııı ize ıı ı ii racaca l etme
er.i 11i11 ve bu mevkilerde a ·ılı hulııuurı intihap tlef-
terleriıae ~ le hakmal~r ı. 4-.t 

i L A N 

Tarsııs Kil)rit Aceı1talığıı1daı1: 
1 T. Evt•I 1934 Ptızaı·Le~ i 11 iiııii11dtırı itihar"n he· 

lı c r h ii )' ii k k u t n K i lı r i l 6 O p a r a ya ,. f• k ii ı/ı k f{ i h r i l 
kulıı ıııla 50 paraya ~aııla<•.ıltır . 

Bavilı·riu diııtle hııluıwıı ve . alılnuvan l\ilH'itlt•r 
• a 

30 E~hil Pcrlaf' giiııii sahalıtan öğleye kadaı· Tarsıı· 
\<'l'llLPSİ lloıııııl'lu ıad,• Talıir pfrrıdi\'ı~ i:ıde olunacak-. . 
lır. Bu LarilıLtrn sonra uıiira<'tHıl kabul cdiJruiyccl'ği 
Tar~u~ E~ııaf \'e b.ıyilerirıio m:ılı'ımıı olmak UZf!l'e il:ln 
oluııuı· . 3-3 

;111t1wmme11 /,Jymclinin yıi:dr. i,.511/sl>clindcpı•y (l/içası tJcya mil 
/f bir bcuılrnnlll temlrıal tlll'/ı·fıtbww lıamil lmlunmaları fri::mıdr 

2004 rıwnaralı icra lfiii.s ka11wuma11 126 111cı 
maddesi durdıirıc11 fıkras11rn teofikan im f1<1yri 111<•11/wl u:=c
rirıclc ipofrkli alacıık/ılar ile cllqer bir altikadaranfrı 11c 

irlifa /ıcıkkı salılplerinln b11 lıaklcınm ,,,. Jwsıısllc .fal: ve• 
mnsarlfc• dair 0/1111 iddialarım //cin larJhlnderı illbaren 
y·rml gıin içirıdc evra/\t mıisb/lelerlle bılclirmelcrl aksi 
11:aclird~ 1'apu .~irllinde sabi/ olmadı/,ça salış bode/I pay
Jaşmasınd an malır11m kalacakları cllwll c ala lrnd ara 11111 işbu 

madde fı1'r<1sma göre lwrekcl clmclcrl ,,e daha fa:la mcı
lllmal alma/i lsleyenll•riıı larsus icra dalreslrıe rntiracaailart 
il arı olu 11 ur. 



SAYFA : 4 \' r~NI MERSiN 2a EYLÜL ı9a4 PAZ.\H 

Onu senelerden beri tan ı r, ağrılarda ve soc)uk 

algınlığındaki çabuk tesir ini bilirsiniz . 
ffi markasın ın tekeHül etl iğ i ASPİRİN, sizi bun-

dan sonra dahi memnun edecektir . , 

israrla tASPİR • 
2 ve 20 komprıme lık amtıaıaııaroa tıı.lu n ur. 

i l A H 

Tarsus Belediye Riyasetinden ; 
Belediye meclisi salonu içirı 20 gün miiddetle açık 

mün.!Jkasa)·a konulan kiirsii, Sandalya ve teforriialmm 
ihalesi 9:i4 senesi Eyhil nyırun 30 uncu P~zar günü 
saat 15 de yapılacağmdan talip olanlarm PflY akça
larile birlikle Deledi\·emize miıracaatları ilAn olunur. .. 

20-· 23 

Rontgen Mütehassısı 
Doktor Naci boy 

Seyahattan avdet ~tmiş Röntgen 
muayenelerini Adana'da abidin paşa 

caddesindeki muayenehanesinde yapma-
ğa brışlamıştır. 3- ıo 

~ 

Tırsus icra 
D. N. 1350 

No. Tarifti 

176 T.saıai 929 

Memurluğundan 

Cinsi 

B<tltce • 

lluktar 
~lelre ~I ii 
2760, 1812 

Ki,vmeıi K:ır~· esi 

1 
435 lira 12 Abdal 

kuyusu köyii 1/ 
llUDUDU 

1 

Şarkau: fi4lım zade Jaüsuü gaf'lı~n getr· 1 

ben ismail Si. katibe Ct-. halil hiss~si • 
~letre ~lii. 

ı 153 T.sani 929 tada 1,56281 27195 K. 
Şarka n Y usu ( oğlu Slilrymaua satılan 
tarla garbeıı: jsmail iken şimdj mahmul 
Şimalen: Şakire bahç~si cenub~n Şir, 

Alacaklı; Eski ônu~rli mahallesinden Ali karı'" :\ziz~ il . . 
Borçlu : Abdalkuyusu kUyiiuclen Sankçı kızı Şerife fi. 

Yokarıda hmhıdu ve evsafı \'azılı ıarla ve halıce . . 
açık artırmaya konmuş olup şartname 30 - 9 934 ta-
ihindeu ilihHren d a i r e m i z d e lwr kes gö
rebilt>CPgi gibi 29-10·-934 larihiue müsadif Pazartesi 

G6z 

Or. Ahmet Muhtı 
Bu defa lstaubU 

a v<lut ed~ra GÖZ 
tt-hassısı Dok tor ald 
D. ~·oğu rt pıızıt 

il a s t a rı e caddt 
Do~tor Abdullah 
Mı.ltmul ht~\· lerin 

yene !::u•<'Sİı~deld b• 
dairesilHlt.~ lıasuı 

kabul etnwğ~ 
nııştır. 

.ll uu y~ne sa atlat 
Ögl,·dPn e\'f>I: 

s~kitdt!11 on iki\·e . 
dt•u sonra oud 
orısekize kadar. _______ .,._.., 

giinii saal l l de aı;ık artırma il~ s:ıHılacaklır. :trlıruıa 

bedeli muhammen kıynwtinin yüzde 75 ini bulmadığı :••••••••• 
takdirde son arııran111 tealtltiidli baki kalmak şartil•~ • 
ı a.- t ı-?34 tarhine miis:ulif Salı giin~ sa.at ı 1 de ı Yeni Mersin Mı 
daıremızde yapılacak olau artırmada gayrı menkul • 

11
• h 

en eok artırana ihale odilt'eekıir. Yeminli ıılılvııkıırla : ~il~~ _rt all 
kıy1;1eli taktir edilmiş ohluğundan 2280 numaralı ka 0 ,s · muş, pa~ 
uun mucibince k İ)' nıf'linin ~ iizde 75 bulmadığı taktirde • mış, r:-rsutlt~ kı 
yiiııle yedi lnıçaık faizil~ h~r sene başanda taksitle ı ruuzı ışe ~· arana~ 

birlikte vt•riluıesi aksi halclt~ taksitler ihlAI '"Jilmiş • ~,~ utu:a~·ımz. b' 
gayrı menkul yeniden sathlacakllr. : sıze h\zım olur •. 

talipleı·in muhammeu kiynwtiuin yiiztlc 7 ,5 uisbetıule • la~.mızı~ clefterı~r: 
p~y akçası ve~· a milli lıir hankanm tminal meklubunu : mu~e.lhthaueuaıı 
hamil bulunmalara lazuudır, • cleruuz . 

2004 uumrolu icra iflas ~anurınuuu 126 mcı : Her nevi kiU• 
maddP~i diktliincfı fıkrasrna tPvfikan bu gayri men- • dertr.r-l~r şık, za 
kul üzerinde ipotekli abcJkhlar ile tliğP,r bir ah\- : tin Vf\ kullanışla 
katlarmm ve iı tifa hak~ı sahipl~riuin hu haklarım • rak citlenir. 
ve hususile faiz \' t~ m:!sarifö dair olan iddialarııu • 
ilfın larihindentfon itibartııa ~· irmi giin içinde evrakı : ...... • • 
mlishilt•lt>ril~ bildirnwlt•ri aksi takdirdP- Tapu sici
liude s·thit olnıaclıkça şatış bedeli pıylaşmasmclan 
mahrum kalacakları cilwlle ah\kadaraum iş h u 
m:ulde · rıkrasma göre hurt-ket etmeleri ve daha fazla 
muhimal almak istiyeuleriu Tarsus icra tlairtısiuP Onpara ha. 
nıiir.ıcaatları ilan olur'ıur. bile irimin ceb 

tifini diiıiin : 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
Milli IJtJ-' 

T asarruf Ctnıifll' 

22-9-934 Cumarteıi pnii boraa ıatıfları 
Borsa T elğrıf maim cins; 

Nohut 

" 
" ,, 

" ,, 
kum darı 
~\rpa 

iao~ çiğidi 

Arpa 

... ' 

Nerenin lılahıulu MiKTARI F . A J..ICI S.-\ 'ff CI 
Oldutu K~G-. - K .- 8 · ŞERAiT 
·-- 4000oa=j "" 5 =ıı-2 ,---b-0= •=M-=e-ı--........ ,e_t_B ...... --------•~"""A=z:o.z:iz=cS .... , ;-,.;;' (o...--. .-= 

60000 5 .12,5o ,, ~ersin işevi 
hazır M. V.T. .. 
15 gun z., , , 

ey han 

Anadol 

90000 5 5 O. M. Hadd.ıt ı.. 
. 30000 5 

379000 5 
60000 5 
15000 5 
35000 3 
100000 2 
30000 3 

75 
25 
25 
5o 

Necali B • 
Şaşali Bit. 
inkişaf Ş. 
Rıza b, 
Şaşati BR. 

" ,, " 
" 

)) ,, ,, " " 1-,, 
Kazun b, hazır ,, v.,, 

, , 150 to 15 ı. v. l 
,, to 21 gü z.ru. vl l 

Şaşati hr, 1 laa z.m . v t · 

• ifçi Z, Şaban ve Ş ha ,, maza 
Satış kooperatifi ıo ,,, .. , z ••• v t 1 " ., ' ' ' Necmettin b. 15 ,, ,. " " 

1 hafta z,m,v, 

_, 
lıtanbul 

16-9-98, 
Türk ahu11u 
isterliıı 621 

Dolar 80 -5 
Frauk 1~' 
Liret 9_ 26 

liıirpıl 
16-9--93• 

Hazır 1 

Vadeli 
,, 

Hint 


