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Belediye int'h ne le SeçTyor 
Antakya'da Türk 
harsı ve muahedc!ler 

Suriye gazeteleri son gün
lerde yine ilhak dedi kodusu-

' nu ele aldılar.Bir zamanlar vah-
det propağandasının bayrak
tarlığını yapan bu gazeteler 
güttükleri siyasetin iflasından 
sonra Antakya'yı hedef tuta
rak müvazenesiz bir kalem ya· 
rışma giriştiler. Şimdi de An· 

takya'Jılarm 1 ürkiye'ye ilhak 
için bir mazbata hazırladıkları 
şayiası dillerinde dolaşıyor . 

'f'al1,rillerin1 iz l{ı)Tı ıet l<)Ilİ)T<>r 
~----------------------------------~--

Tür~ Tahvilleri Paris Borsalarmaa Vü~salOi 
Günün en fazla 

hiymetleri 
gelir 
Türk 

temin eden menl!ul' 
T ahvill eridir J 

Son oy za• fmdu Paris borsa
srnıl ı bı iı11111m rsllam re talinltil 
/ıatlen dur, ::u ve da/za ziyadt düş 

kÜllllİğt mrnıl bır ı•ııZiJtl gfstn· 
mtsİI e raf!111r11 7 üı k 11r11k11l kıpmet· 

lui11de c.w/ı. ık iz 1rekrlı ı•e tcdrici 

Jüksdiş 111 zıırı dıkk.ıtı ct!hetmrkte

dir. /J11 uı• zarfuulı1 / U11i 7 iiık J 
ltılnıillerı I 111cı k1S1111 2' O f raııktn11 

'14 franga kadar yiiksrlmiştır 

P.ı11ste 111tış ır edı" E11f 01nıas· 
ı on ı•t di/!tr bliJ ıik uwli l!Gzrtrle•, 

lsta11bul etımriik ı aridat1111n gt(m 
r St'nr)'e 11azaran (Ok artmış bu/u11du· 

ğllnda11 bu sr11e 7 ll)' zar/ıll'iıı ınlı· 

sılfrt111 25 (}.İIJ Otta bal/!' oldujfı11ıu 

1 

! 
l orçlar ıçi11::.e sw ·de 5 mtlJ oız 1 tirk 

1 

liras111111 kıf r.yrt e•nukte oldııj/111111 ' 

i/ôı•e ((ft:rrk giit:ih rn sağı.mı ve en 

fıızln gelir trmi 1 eılfll met kııl kı ı• • 

lfUl/rri11•ıı I üık :ahı illeri ol.111/fw 

dan uzun 11zaılı1'a b ıltisle ios ırruf 
trbab111a 1!1111/aı dun n/111ı.lııı 1111 lııı ra 
retle tavsfre etnuk!f'dir . 

Buz Bunrnnının Se~ehi 
Fabrikanın makine

leri bozulmuş 
/Jıinkıi srırımızda şd11rde buz 

hultroı:ı olduğumı dair bir lıııhrr 

ı·ıırdı lJu ftususta llrletfiJ•t rh•..S!· 
tilldtll aldığımız ıavzilıi <ıyfle11 ya-
Zl)'Ofll?. : 

Vtni MtrSİll J! .. zelt'Sİ müdürllilfü11e 
Onzetmizm dü11/:fi misltas111111 

b:riı c saı•/llSlfllfl tİ(ÜflCİİ Sİ1tllllllf/da 

b r kar ,!Üllıim'url ştlıri11 buz hu~ı· 
ram lemde kıvri11111uıkta olduğu bı/. 

dıril11ukle ıse de evt'I sı ,rıin butktt 
fabrikasmd ,/~/ maki11etie hasıl dı /1 

s rkat/ık vüzüuılerı bu jf'bnk!llllfl 
buz çıkaıamamış o/1111:.1 St'bebıle ı 
,!iitılıik ıl11iyııc111 kür~tltuuııı"ıadıifı t ıı·· 1 
z,/ı o'ımur Efwdinı. 

/lr/l'dirl' Rı-is V. 
Nmp Vluit 

Fezi ]Jaşa I-Iz. 
Harbiyenin Yıldönü

mündeki hitabeleri 
tt.ıı bivc nıektc!;irı·rı y'ilüııcii 

vıl donıiııii ııı 'iııJ<>ehctile Fevzi paşa 
M,ızrctleriııııı }'.ızıp göııderdıkleri ve 
harbi} e kunrnı.:laıı ı la raf ındaıı oku
nan hitabeleri şudur : 

Arkadaşlar; 

Suriye hüküm etinin An tak· 
yaya karşı olan tazyi~ ini ar
tırmak ve oradaki Türk ekse
riyetini bütün haklarından mah
rum etmek emelile ulu orta ya
pılan neıriyat bir vatanperver
lik maskesi altmda Arap mil
liyetperliğinin ıuurıuz tazahür
lerinden ibarettir Çünkü müs

takil sancakla ~uriye'nin kop
maz bir parça olduğunu her 
fırsatta söyleyenler İskenderun 
ve Antakyayı neşriyatlarile ya

bancı \'e düşman görüyorlar. 

TARSUS TA 

Belediye 
encümeni 

intihap 
seci idi 

Uz:ık Şal'ktaki Tolıliko 
1 

Kara ve iz ıva zabitltrinıizi yetiş· 
tırm ti ırbi; rn111 a('lldılf111111 100 cil 
J'li dl}ııümıiııii kutl11/11yorsu11uz. A n· 
mzda bulurııırak ~imdi yaşamak n 
/m!1111d11j!umız )'Üksck !uy canı btra· 
ııeı tt' ladtw1rı111aklı1 mütussirim . 
11 ırım e ı•ell:ıtirdı/!i rvlatlarile mmı. 
/ık te. "" jaideli ve e11 feyizli bir 
ot :k olmuştur. lJugün aramızda o/. 
llltı}'lln arkmla;ılarınııztn roJ!u 11111/ı· 

telif nıuhart'b' apluleri11tie memle
ketumze giz tf•ktr1 m 'isltı•lilere karşı 
ıturmada11, ditıltmnrdeıı diiJiişmiiş 

1 ürkü ı ı•arlı/jırll istlklfrlitıi mümküll 
kılmak irw muhakkıık bir ölümü 
c uw mu111ct bılmiştit. Bu azızltri 

hürmetle l'adedtrlm Bize borç olall 
kendı ka11/m 1111 feda ttmtk surrtile 
mı/lele yaşcımuk kudretim bahşede

cek şdıttleri ve ıJılfer ltizmelleri v~ 
ı/tğ(r Jıizrneıl. ri ge(ı.11 aziz ölüfrll 

/ur zanın11 hürmet l't' rahmetle arı· 

maktır • 
!Suriye' nin neşredilen nüfus 

istatiıtiği ile de sabittir ki müs
takil sancakta bir Türk ekse
riyeti vardır ve bunların Suriye 
müvacehesindeki mevkileri de 
Ankara muahedesile taayyün 
etmiştir. 

Geçenlerde Lazkiye'nin de 
müstakil sancağa ilhak edile 
ceği şayiası çıkarslmış ve Suri
ye matbuatı da bunu tasvip 
etmişti. Bu da bir menbaa da
yanmadan çıkarılan haberler 
kabilinden olmakla beraber 
tahakkuk ettiği takdirde elde 
edecekleri netice ekseriyet me
selesi üzerinde çok müessir o
lacaktır . 

, 
Tarsus (Hususi) Bdediye 

intihabı için yapılan hazırlık
lar ikmal t>dilmiş ve evvelki 

gün de Belediye dairesinde 

toplanan elli iki müntehip ara· 

sında kur'a çekılerek intihap 

encümeni azaları seçilmiştir. 

Kur'a esnasında kaymaka
mımız Hıfzı Bey ve Cumhuri
yet Balk Fırkası kaza heyeti 
reisi Ziya Be) ler ve fırka he) e

ti bulunmuşlardır. 

Bdcdıyc reisi Muvaffak 

Ziya Bey Belediye kanununun 

intihap encümenine ait olan 
kısmını izah ederek mabaUe 

heyetlerini tenvir etmişlerdir· 

gazetesinde çıkan ziraat vezi
rinin ve onu teyiden Antakya 

Büyük Devi tler !~terlerse Harbin Önünü ~ıahila~ekler t~i ? : 
Sovyet Rusya ı1illetler Cem~yeti ~ ~a~.' 
Olmadığından 17 ci maddeninı tatbıkı guç 

Nasvon "azetcsi, '' Uzak • e-

şarkta harp lf·hlikcsi,, başlığı 
nltmda ~ azdığt bir mek:ılede 
so·ıy t - jup Jn i"ıtitafım hu
kuki cephcdt n tetkik ederek 
dh or ki : 

" " sov,·ct Rus) :ı Milletler 
Cemiyeti~ aınsı oln a 1 ığı ve !n
ponyn dn çekilmiş bulund~~u 
· · ·snkın 17 inci mnddesının ıçın nll .. .. A A 

tatbiki bir çok m ışkulatı eşka · 
le ait olmnkln bo::ıber 'na:ıarı 
d ltk::ıte almak lazımdır. 

Ancnk bunlar, aza bulunan 
büyük devleti "r harp tehlikesi 

1 Bir müddet evvelde eski ma 
1 liye vc:zırinin mesdut gazetesi 
ı ayni mealde neşriyatta bulun 
1 muştu. 

nin öuüne geç:neği cidden iste 

dikleri tn'<dirde Milletler Ce 

miyetinin müdnlınles"ni bertn 

raf etmeğe kafi değildir.Çünkü 

aza bulunan biiyiik devletlerin 

kati azmi müs .. llnh bir ihtilafı 

durdunbilir. Nasıl ki Şnnghuy 

ihflafındn Milletler Cemiyeti-

nin tavsiyeleri yerine g• tiril

miştir. Fnknt Mnnçuri hadise 

sinde bu tnvsiyclerin kntiyen 

yerine getirilmediği de görül 

dü çünkü bü ''iik devletler kuv , * 

vetlerini ilan etmiş oldukln~ı 

hnkkın emrine vermek isteme 

diler. Bınncnnfoyh Milldler ce 

miyetinin müdahalesi hukulci 

l nkımdQn zİ) ade büyük devlet 

Biitü11 ı ii,.k ordusunun kara ve 
deniz llavamn nmv~zzaf mütekait 
ı·e mdıiıt z bll/eıi büyük ve asil 
bir 1111/{(tm evladı bulunrna11ız ıe 

l!'re/~se jeıdm ıuzalırt ve fe.iakôrlık 
örm/!ı olmanızla 11e kadar iftihar 
etse111z ;•rridır. f ürkün ve Türk za 
bıtm:n /wcJNillavsweti tlüı.r ı dtf!trı· 

11i11 ıi tti•ırtfır Oıotll v • trpc /,. /iJ. 
vikslııiz hr'p 11iz111 ha .bırinizc f!ı:ı•en
lll" l't' i;l lf/flla b ı '1/ı/ı 'itfllZt füık,. 
ı• 1rıışan asri bır ı•akarla ve da111uı 

itimat vertfl b ıkışlarmızm drruılıJ'ıle 
kuvvttltmitriyor:.unuz. 

l üık mıllt!ti eıı ince sevJ!İSini s.
zt ııermıştır. 011u11 ~rııt'j!I ve özüsii
miz. terakki yollarmda daima tll 

ı ön safta bul11flacaks11uz gürlük/eri 
ymmek 7 tirk zah.ti11in bariz bir vas· 
fıdır Size Tiirkü11 şeref ve m~kac:· Lizkiye tamamen Arap mu. 

hitidir. Mlistakil sancağa il 
1
ak 

edildiği talcdirde sancakta bu 
gün ekallıyette bulunan Arap
lar ekseriyet mevkiine geçmiş 
olacaklardır ki buda Türk ek
seriyetini eritme le İçin kurul. 

muş bir tuzaktan başka birşey 
değildir . 

ı kaymakamının beyanatlan An
kara muahedesi hilafma müs

takil sancağa karşı tatbik edil
mek istenilen temsil siyasetinin 

1 hemen hemen resmi ifadesi gi
bidir. Bir çok Arap vezirler 

dururken aslen kendisi de An
takyalı bir Türk olan ziraat 

1 
Bil niyoruz bu inkadara vü-

cut vermekten ne gibi bir fay· 
1 

da umuluyor. Bir vezirin sözü 
iki gazetenin hezcyanile mev
simlik kumaş gibi bir millet 

soy değişmez · 

ı dtsı;/ı trwii rd, lmışflr. Vazif tı. z 
onu lt'caı•üzdt'll korunmak ve isllklôl 
Ulllllftltn/ iter 11e bıılıaswn olursa 
olsun trmiu etmektir. Bu anda Har
bıye meydamııda topla11a11 ve 11arbl-

l ~rin siyasetin~ miitevnkkıftır.,, JtllİTI l(JO cii yılını kutlulayuıı kara 

Hukuku mandater hüküme
tin daml[asını taşıyan bir mua
hede .il~ teyit edilen Antakya 1 

havalısı hakkında Suriye ef
karı umumiyeaini bulan • 
dıranların hart:ketleri yine Su
r:, e hükumeti tarafından ne 

derece bir dikk1ttle karşılandı
ğanı bilmiyoruz. 

Esasen hiç bir hükümetin 
dahili itleri ne şekil bir tecelli 
arzederac etsin bizi alikalan
dırmaz. Yalnız üzerinde dur 
mak ıstediğimiz nokta Suriye 
hükümet adamlar1Dın da bu 
şayialardan sonra hıssiyat larım 
açığa vurmuı olmalars dır . 

vezirine b6yle bir beyanat ver
dirilmesi de dikkate şayan o
lan noktalardan biridir. 

İskenderun sancağında Türk 
ekseriyeti vardır veyahut yok
tur. Bunun münakaşasını yap
madan evvel şu noktayı hatır
lamak lazımdır ki müstakil 
sancağın akıbeti Suriye mu

kadderabna ba-·lı değildir. Bu 

, gün Araplığa temessül için hü
kumet kolları seferber edilen 
bu havali halkının milli harsı 
na, kültürüne, diline bağlı ka
lacağı bir muahede ile lastik 
edilmiştir"'. 

Bunun harici her hangi bir 
hareket ik't devletlerin müda
halesini icap ettirir. 

26 Ağuıtos tarihli Elkabes 

Vezir; İskenderun her şey- , 
dt!n evvel bir Arap livası dır di · 

ye başladığı beyanatında ora
da mevcut l"ürk ekseriyetini 
inkar ve srknn Türk olanların
da Arap harsile yetişdiklerini 
ve onlara Türklük İsnat etme
nin kolay olamıyacağmı söyle
dikten 5onra Antakya Türkle
rini Araplığa temessül için de 
bir çok akıl hocahğı yapıyor 
ve Antakyahlann Türk inkili
bma muarız olduklanm Türklük 

ceryananı nefretle karşıla~ıkla- ı 
1 noı tereddütsüz ifade edıyor • R1za Atila 

T a~ran Set irimiz 

Berut'ta Beyanatta 
Bulundu 

11t"rut, 1 /Husu'İ J Mtn11Jr~vrti 

başma gitmekte ola11 Ti11kiJ1t'11ln 

J o/ıran ti çisi L11ıs /Jr;• lmrara !!ti 
mıştir. Otomobille 7 nhra11 'a gitmrkle 

olan Ems Brr bun: ;?OU/l'cl/ı rint 
Ttirkiyr. lrn11 mtirıasebatı hakkmda 

bt'rarwtta bul1111111uş ı•t iki memleket 

ara::.ındaki dostluffı111 rok saJ!lam le· 

mtlltrt daJ•ondıf!ım söylt'miştir • 

E11is !Jry, Talıra11'da bir Şark 

dt'l'lr'leri misakwı akltlmelfe !!İlli· 

/(ile dair rıkall hnberltri t~kziıı ti 

mıtt V<" zaftn itlen meı•cut olan löıle 

bir 111isak111 nltli11t lüzum olnıadı/ft· 1 

nı slJJ•I nıiştir • 

hJ ı•u deııiz 11uı1Sllfllarile aziz nıisıı· 
ı ir it m1111 bu dok kadu !:alp/erinin 
brrabetC' muh ırebt aplult'rimlt b11-
birleriui tamamlayacak/arım J'ttnill 

edcrrk rar,11ştı/jını ve bu vuruşu ı 

k11drtt11ıı lusseJıy >ram. Bütü11 o du 
bu dı.ık k ıda liarbi)'r)'t dö11müştür. 

o11zar da oy••/ vrçlıllt arıd içlyorloı. 
BuJ.!iiıı lf arbıı•rri bitirip zabit ı•ekıli 

n ıspol!u.a11 •: 11rlu ı lıereca11/a srUını 

1 /ııorlar. llatbtı'fltİn 1( O rıi yılı 

mrzu nl arı . 
Zabitlıklrrinlzi tebrik ederim, ita 

at, inzibat ve İl/tizamda müktmr.;e
liyet esasmı ılaima relıber edıneuk
siniz Sizden 100 yıl e~·ı·,l kileı in 
lıarıı ltatıralarını ço.~ okuyunuz.Ora
da ibret l~v/wları doludur. Size irs· 
/im edllm Türk Mkeslnl çi/!llt'tme
yiniz. 7 ürk mı/leiiııi refah ve saadd 
yolunda ııiirıitnıek için lıer zanın11 

ol!imü J!ÜZe olı•ıız. il ııfoiz 1•1z f 
/erinizd · 111ınff1k ı• llr.r dilfr ı · 
sevf!İ ıle ili 11/ımm as! l wk m l 
lel111i11 frdalr{ır zabiti ı i . ~ 
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Gülnarda Bir Cinayet l Askeri Heyetimiz ı T arsusta Zafer Bayra 
!Moskovadan Kiyefe · --- --·------~--
\ Hareket etti . Zaler Bayramı Büyük Teza~üratla Kutlulandı. 

\loskova 1 ( .\ .A ) 
Bir ~ocuk Bir Genci Bıçakla Öl~ür~ü 

Sebep bir çocuk kavgasıdır. Küçük katil 
Amcasının intikamını almış. 

Giılnar <lln~usi) - Giil-1 
narın Tırna~ kö,·iinde 12-i3 . 
y~~l a rıııtla bir kiiçiik ço
cuk Anay pazarı ıı tlan Yu-ı 
suf Ziya efeııdi oğlu K:1. 
mil t•fondivi üldiirdii. 

el 

Kamil t•f en<li 16 yaş 
larırula Silifke orta mek
tebine ııı iida \'im deli ka ıılı 
bir cocuklur. Bu \'avru\'u . ~ . 
hir <larhede öldiiren katil 
de Tırnak köviirıde n11ı -. 
kim Arüp ~luslafa ''ğnlla-
rırulan ~lenıet oğlu Hemzi 
isminde Kuzguni bir ~o
cu~tur. 

Vaka şl>yledir: 

K:imil efencli askerden 
gelmiş hir akrabasııu zi
) cH'Pt eluwk için 28 .\ğus 
tosta Tırnak köyü ue git
miş o gecenin sahahmda 
köy aıt~)· damnda ağaçlar 
ahmda oturan bir kae • 
köyliiniin yanına varıp 

olurmuş katilin anıctısı 

olan ve kalilden birnz 
biiyiik bir çocmk oratlaki 
bir k iicii k cocu un v~ dil . . . , _...., 

ha , oııra da katil l\Pmzi ~· i 

dövmüş Kfunil, yerinılen 
kalkup hu ~ocuklarrn ara 
sma ğirmiş kabahatlı gür 
cliiğii Kemal ismindeki hii
yiik .çocuğa clarıluıış v~ 

iterek kiiciiklerdeu uzak-
• 

laştırmı~ l\emzi de ~·akm · 

da bulunan bir dul ağa
cına dayanup durmuş Ka
mil ~rendi yiiziinii köylü
lere çevirert>k lti r şey 
üyleuıekte iken dut ağa
cına yaslanan Remzi, am
casmm itildiğine hiddet-

lenmis v~ birtlenhirr. sıc -• • 
ravarak kolununun icirıde 

~ . 
gizH bulunan uzun bir 
.luçağı Kamilin sol meme
si iizerine sa planuş ve 
bıça~ı çeker~k kaumtlan 
yalarken biz i~le böylt' ı 
yaparız gibi iftiharla söz
de bulunmuş zevallı Kamil 
katili göstererek kama .... 
Vuruldum diyerek başka 
bir söz söylemege mukte
dir olmadan derhal filmiiş 
Mü.ddeiu mumiy~ ifade ve
ren hu kticlik cani de hic 

• • 
lıeyecan görülmediği gibi 

yaşırıın kii~iik olclıığun

ıl:ııı \'e kenılisinı< bir lıü- : 
kiim Vt·rilf'ıtıİVt'(!Pğ;irıtlPrı 1 

bahisle st•ri u~liılafaalarda I 
hulurımuştur. : 

Ailt>sirıin eok kıvnıPtlisi ! . . 
olan Kfınıil't~ acııua ,varı 1 

kal ıua 1111~ vt~ ha ha~ı Y il· l 
suf Zi\'a ht~\· irı acılarıııa ı 

hiiliiıı. Ciiiln~ır lıalkı isLirak 1 . 
Plnıek tedi r. 

İzmir'~e 
Büyük Gazimizin 

Büstleri. 
.................. .. , 

fzmir l .\.A -- Borııo-
v:ıcla Cu nıhu ri ~· el park 111-

da c_;azi Biislii ıııt•rasinıle 

açıluıışı ır. 

11 c•ra si na ılt~ 111 iil ki \'t~ 

a~k eri riie~a hu l 1111 m uşı ur. 
Kurdela kesiliuce Gazi 
Hz. hiishiiliinii gfin•n halk 
yiir•~kl~·u gt>lt~u heyPcarıla 

(Yaş:J Gazi) di)·e hağır

n 11ş1 a r ve ~ ii re k 1 i u U ı ş . 
larla miıııwl lıh~IPrirıi ız

lıar P.lmi~l~rdir. • 

Sar Meselesi 
Arayi umumiye içirı 

hakimler tayin 
ediliyor . 

Ceuevrt~ l .\ .. \ - Ha
her verildiği11~ gfire Sar 

ara\' İ UUllllUl\' t'~I IClll . . . 
teşkil edilt'ctık yiiksPk 
mahkeme_ye İlalyarı }I. 

Biıulo~alli ri ~·asel etlN~t>k

tir. lr l~nılah ll. Mr.retlil 
ikinci rt1 İs olac.ık öt~ki 

6 hakiuuh~n i"isi . İsviçrelı 
birisi lsvtıcli, lJirisi Nor 

• 
veçli, birisi İ~parı~· ol, biri-
si dt~ Portekizli olacaktır. 

Nahiye ma h kenu•lt~ ri 

icin V~tli hakim simdill~u 
• • • 

tayin edilmiş bulunnwk-
ladırlar. 

Bunlaradan ikisi Hol
landalı, hirisi Danimarkalı 

birisi Y,ugo!'la v, birisi L~ 
lonyah, birisi Norveçli, 
ve birisi Lüks .. mburglu
dur. 

Tii rk a~I, •·ri lıt~ \ ,. : i clii 11 

Ki\t•fo lıarP~Pl c lnı;stir. . . 
11 .. \'el ist :ıs' oııda .\lo~ k o-

Büyük günün gecesi parkta bir müsame 
verildi. Nutuklar söylendi. 

. . ~ 

\'a a~kf'rlik mrnlakası kı-

la a l ı k u uı a 11 da 111 ~I. Kor~ 

ile• a~~.-ri \' t~ miilki ıtW

nıu rlar, lıa rici ye komSPr'
li~i 11ıii111Pss1Ht•ri \ ' P. Tiirk • 
St>fart•li t\r· kfwı tıraf111dau 

uğu rlauıııı~lı r. 

Mo:'kova l ( A.A ) -
Tiirk askPri lu~ p·ti t'\' Vt~-
1 i~i gii n as~ •~rİ uıek tdıi 
ziyartıl Pcfort•k Kızıl ordu 
askc rlt·rirıirı hir uıiisanıe
rtı~i ıı c lc• hazır hulu nm us . 

• 
lu r. 

Uiin la.-~· t•l azası Krem 
liıı sara~· ırıı, iıı~ihip mii 
Zt~siııi. Kızıl ordu nıiizesi
uı ziyart'l etmişlerdir. 

Alman Hü~umeti 
~oratoryom meselesi 
hakkında Amarikaya 

bir nota verdi 
Varşıugtorı 1 (.\ . .-\.)

Alman hiiktiuwti ı\loro . 
tor)·oıu nu~s~lrsi hak~ııı _ 
tfa Var~irıgı.oııa ~· .. ui hir 
rıota vt~rıuisli r. ~I. Koli • 
lrnrada ol ıııaclığı it;i 11 er. 
\'ap lıir k :ı t; giirı gecike
Ct•klir . 

1 fa rici' ·~ ll• ' ZLt rt> li rnh' ., 
hu~ii11 bt•\·au f•ılilt•ct>iriw· 1 ' . . ~ 

rıaza ra n alma ıı nol3SI Va- İ 
~i ııgtoıı it;i rı k a hiilii miim- 1 

kiin olraıı~· aıı bir noktai 
rıazar sr.rdr.tmt'kl~tlir. 

Zira amarikalı ha mill~r 
hakkında fa r·k l ı nı ua nu~Je 
lh~rpiş ~tl i luıt'~le v~ al . 
ma 11 h ii k ii ııu•Li ameri kalı 
hamillert' nıfü~a vi mua _ 
11 ... ı~ ~·apılması yeniderı 

rHıltledil mısti r. • 

Kitap ve Kırtasiye işi 
Gazett>ci v~ 111uallim ar

kadaşlana11zda u St~dal Sa
hir bey hii~t)mel cadde .. 
simle Kitap v~ Kırıasi~· ·~ 
i~ih~ uğraşmak üzre bir 
mağaza açmıştır. 

~edat bey bu s~ne n.:ı 
arife ail ilk meklep kita~l

larmm satışlarını deruhle 
etmiştir. Mersirıin miihim 
ihtiyacı olan kilapcılık i~i
ni iiıerine alan arkada -
şımıza muvaffakiyet dile. 

· r ı z. 

Tarsus (llu~u~i> - ~O he~ lı~ r tara fından hugii 
Ağustos ıwr~ı·mlw giiuii J niiıı Tiirk tarihinde e 
sahalııarı ilihar.~ıı hiiliirı l giiriiluw~· erı hir savaş 
rt>srni dairPlc·r, hususi eP-- 1 lebt~~iuin elwdi st•\'ine 
ıtıi~· P-Ll~r , miit•ss~s P. IPr', J gurur ,· ,~ren hir gtin ~I 
diik~an \'e mağazalar hay- i ğuııu aıılatarı fH• \· rt•arı 
raldarla doııarınıış \' t~ bazı 

1 
nutuklar ~ihlmıtli. 

yt•rl•·rd•~ d.-fıw tlallar·i) le 

1 

Hassa tan· Cafer Sadi 
siislı-rııııi~Li. lwviu hİİ\' Ük 'I iirk mil 

~:ıal tİokuzda ka~· uı:ı- ı tiıı.,irı istiklfıl uğruıula 
~auı, llalk Fırkası pr·~aıu, t tenlıkleri kalıramanll~I 
111P.111urlar vt~ meııılt-ketirı ! Tiirk ord11s11ııu11 biilİ 
ileri gt·lt·n ~a lı~iyf'lleriyle ~ c i lıan askerliğirıin ş~h 
hirliklr. \ısk.-rlik sulwsiıw ' Ulf'l timsali olıluğuııtı 
giclilt>rt•k oracla h;ı bii,·iik 

1 

k.-~kiıı vt~ ,lt~rirı bir h 
zafer ha,\ ranıı içirı tel;rik ! )' Pcaııla anlatırken t•Lr 

ve kahul meı·asimi yapıl- ' fınıla siiı·elli bir alkış l 
dı. Buraclan umum eı·k~an ! fanı kopuyordu. 
yiir~i ~ t~rek lı iikt~ mt'.t i\ı.ı ii ıı i N ulu klan miilea l ip 
clt·kı nır~· d:ırılıga gt• lclı. do cunıhurin~l nıarŞI 
Fırka harıclo~ıı larafıııılaıı ve nw~·daıılıkta jaııc.l :ar 
ls i ikh\~ m·ırşı çalıııdı ve 1 ~ılası tarafmclau bir g 
111.c•ra~ır~w ha~!aııclı. ~larş ı rt·~mi y.ıpıl:..rak merasi 
l~~hH' lulrıwz J ·llıtlarma Lö 

1 
nihayet vt•rildi. 

lıık kı,marıclarıı ~luslafa 1 niiyiik zafer ha~· ra 
hı-y , .• ~ sonra tahrirat ka- ., r ı ı ı. Şt,l'P. lllP. w P.cliye par"ır 
Lihi Cafer Ta.vyar vt~ hii- ı ı · · - gPce >1r miısamere vtl 
ktiıuel lalıibi Cafer Sadık · miştir. 
___________ _;....~__..;_..;;.;;;.;=....- - -- ·--

Büyük Devletler 
Rusyanın Milletler 

Cemiyetine girmesi 
için çalışacaklar. 
l...orııfra 1 .\. :\ - 1 \' i 

mall11ual alaıı malwfıl 

StH')' t~ller illilıadrnın mil
İeller CP.111i~· ~Li11e girmes~ 

hakkırul:-t diplomatik ltışeh 

hüsltı ri n dt>' a m tıllİ irini :"" 

lıilcliriyorlar. l11gillt>l'P.11in 
hu lıususıa ~ i icraatı Lali 
hir malai~· P-ttB VP. Fra11sız 

ltıziru• nıiiz:ılıarel Ptnwk-
·ı . 1 lt~ ll 1 HH't•lll r . 

Maarif seven bir 
köylü genci 

Bı~lirıl•~ kfiviinclt•ıı fi . 
. \ 1 i t~ fo ııtli ismi ncl e 
:.terıc kP.ııdi k<h iiniin ı 
l • • . 

Lt~bi için oyun yP-ri, b 
CP, Ziraat latlıi~alı oh• 
• 
lt•ct}k ge11iş bir araıi 
miştir. Bu i~· liğiıw k 
~ılık k<h uwklel•iııin . . 
11a lıu •'•· 11ci 11 ha bası• :"l 

:ı d ı ek 1 e 11 na isli r, Ve I •" 
tlan ~orıra ıİ .. kirde kÖ. 
ıtıf~ tltthirı.in :\ılı Beli 
ilacı Yakııp nu·ktt~hi 

~ ı) il _, .• ~ aııılaca ltır. Vt~ hll ,-,ov.H~t •llS\anırı mi el 

lt>r Ct>nıi \'t ' lİ ııc~ •riruwsi • li") 

yalnız hu hu 111 İİt'ssest• ıı in 
jolorilesini l u v v~ll~rıdir . 

m~klt~ lalnıı~·acak, a~·rıi 

zamarıda Sov~· ~Llt>r itti
hadı il~ tliğt>r aza de\let. 
lr.r arasmda daimi temas 
tesisine imkan vert'cektir 
ki bundan Avrupa hava
sı istifade ed~cektir. 

Japon Hükü111eti 
Ticaret gemileri 
Japon hüktimeti ticart•l 

gf'm;feriniu inşası için ti-

c• vh\ılı ~· c•i İ~li ı·pıı 11 . ıt•J 

k 11 p ağa 11 111 l't>Smi de 
tehiu salonuııa asıluı• 

Raha~mm adım e 
lt>Şliren n~ kemli Ç 
larrnı diiş iinen hu ~O 
gerıcini herkes gibi 
takdir Hderiz rıe ivi 

ol 

örnek. 

car~l gemileri şirk~d. 
yardım suretile 24 1111 

yen vermiştir. 
Hu talı. isal her 

Jevam edecektir. 
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HolJandada Çıkan De Telgrafın Başmakalesi : 6 

Gazinin JJfenıleketinde: 

Boz~ır· ~a Bir Mucize - Hummalı Bir Yarat1eıh~ Ga~retinin 
Hararet Yerici Neticesi 
YE.~i TÜHKf Yh'~İN ÜHNgK ·~ EllUi: .\ ~I\.·\ B:\ 

I 
StPp'te Bozkır'da , hir 

nuH·iıP: hi r a ıl u ıııın. Ga -
Zi'uirı ÇPli~ltHı iratlt> \t• 

aı111irıi11 yarallıf'lı hir mu-• rı 

ciıt·; İŞlt~ hu nı u c i z .. 
(.\NKAHA) dır. 

llPnıt\11 111• nwrı ıra v l'İ n • 
mp kıiıı olan ~ ükst>k ova-

facial;ır olııııış, ve hütiirı 
hu lıavaılj..;lpr· hir co~. arı 

• • 
\'e• . ölırPI '" ıaıuz:~ ffPri -• 
) t>llPr tfoj:!urn . uştur ..... 

İNSAN OÖLUNUN 

TABİATA OALEBJ~ -
ÇALDIGI YER 

'Mersin 
Piyasası 

K. f~. 

Pa11111k ~kstır~:' 
iarw 
Kaptı malı 

Kozacı parlağı 

iallfı ciğicli . 
) (H'Ji ı) 

Bt•yaz ) apak 
Susa uı 
Fasul) a 

Nofıul 

K. 
36 

35 
34 

;33 
•) ..... 

2 

8 
4 

s. 

yı ('tl\'f'c•lf'\'PU \e1'ırii _ 
• • &. l') 

uiiu ıi~:ı.ırıa ''ÖrH mavi 
\'t·rcime~ Yah:.uıcı hir ziyart'lci 

. • Kıı~ \t'IUİ 

5 

6 
6 

5 

50 

tn 
5 () 

50 • :ı 

~·alıut pembe rt·rıklt·r icin-
ılr. parlı~arı ufuktaki (•tr.k 
leri 11dt>n o vaya i rwrı Tii r· k 
küylli:)ii Şt>hrtı dalıa 20 
ldlouwtre uıesaft•.<lı·ki kny
ıutları hakırıca ŞP.hinfo iki 
yiik t~k irışa tı. erirıin lt~
hariiı elliğini ~ül'iir. 

Bu e. Pr-lt>rdt•rı IJirisi 
•• t· lıriu lıa .• la rıgıcırıda ve 
d i ~ f• r i rıilıayNirıdtıdir. 
Birisi : Yalçın. , ~Prl \'C 

lwşi 11 k:ı yalık 1arda11 ) ii k -

it!luıi ;, rııiitltiş w~ muaz
zam vii ,'~ l 'e ebatta , 
hazah taşlan ve eski Yu. 
ııa rı i 'lt~r ve Homa 'lı la r dc\'
ri rıdt•rı kalrna ıwılwtlerirı 

hak:ı)a~ıııd:ııı~apılrııı~ lıir 
kal ... Biğı · ri: ac;ık l'Prıkli 
\'e lPfH!)'f' ta ıh hir . tlr'Pl· 

lt• ~ a. 1 4 1111111~ rıı ii~lt>\ i danı 
l ı , d ii z ii t ı ır ı1 u h i ,. , fü: k . 
Uu ı~ i ):ıııı•hııı hir'i;i : 

K_oı·k uru; 'ri ru ii rlerıg'i rı t'Ul-

1'1 le '1° 11 wıl i. tiltkaıuat u -
l~l~.1rı _larafıudan kurulıııu~' 1 
·~.ıw~rıdt~ Vi ~ a rıa 'I 1 profo _ ı 
or ilolz111ei ·1:111 laı •ıfuıdaıı 1 

AC~ZI ~ll'ST \F • .\ KE)IAJj 
p .. 

.•. ıçırı ~ apılmışlır. Bu iki 
••:erirı irışal«il'I :ıra~ırıdn 
:ısırlar Htrdır. V4• lıu iki 
SPr ·tr"t J ı · • • 11H a ta Arıkara 
ş~·lır·i kıaruluıııştı,r. Tahii-
dır ld 'l'i111ürlı•ıı~'iıı fıi"':.•
ruıı G ı\ZI' · ,., :ı. ~ nırı c."':111kayasın-
da11 avırarı 0 a ır·I 1 · ' a re a 
e ki Akropol'darı a~duılık 
uwrkt>ZP. kaıfar ~idPrı \'OL 
l:.1rda çok, JH'k çok k~u
lar akmış, ayısız VP bin
lerce in au hayatı kurharı 
eti il 111 iş, rurnı it• k (•t )'arı . 
gı~~larla lıarahey~ dfüuııliş, 
nıutcaddit :Hetf Pr, isyan 
lar, harpl,•r ve IUP)'dan 
muharebrlt•ri vukua gel
miş ' bir çok ·cfalt'l ve 

.\ukura'ra h:ıska hiı' göz . · · 
· • • Kurıı darı le hakı)OI' \H rlırc - ya 

g:Jrpları , ~ :ılıul şarkları 

gir~irı - hil' irıtikal saflıa-
sı ge~il'ıtıPdt•u ,. ,~ civarın

daki lıer lı:ırıHi hir ŞP) 'iıı 
delalt.•tilt> hir ~· .. 1ıre y:ık
l:ı lığı lıi~sirıi alıııad:ın 

gir'İ)OI' \'t> gfizüııiiıı üııtırı
tle bir :ıııda, irı. arı kud
retirıirı ıahiatla miicade. 
lrdtt galehfl ealarak \'a . . 
rauı~ı ŞP~ lcl'i erilmiş 

;.;fü·iiyor. fşttı bur·ada Ye
rıişt•lıir; ~' aralıcı hir kud
f'Pliıı ou SPııtılik hasılas1.. 
Giiz .. ı villaları, sefarE~tha
ru~ı.~ri, rıwk lt>plt>r·i, VPk:)_ 

Ct>ltik 
• 7 
Yulaf 

.Acı ct•k ı rtlt•k ıcı . . 
2-87-5 

23 
Toz şek .. ,. 
((alı ve 

Ca,· . . 
Kala v . 
B«drnr 

Arpa .\uadol 
» \' twl i 

Pirirıe· 
• 

i 11ce kt•pt!k 
Kalırı » 
Kara hiihP-r 
NişaJır 

l...i morı l UZll 

~8 

100 
240-~i>O 

188-!90 
90 

25 

3 87-5 
.~-25 

l 7 

1 

1 
85-86 

16 
70 

50 

50 

lt>l hiıı:ılan ilP iıı~:ırı lıu , S:ıhorısafizı·~ıiuY.~f.> 50 

:ı ' 
ı> iki rn·: 2:3 

haltta :.?ÖklPrı iıınıis zarı 
~ I 1 

rıeılt•rpk nıt'mrıu ııi vt•l , ... . 
lıayrPLlt~ güriİ)'Or. 

l ~)ısır claı·ı ~ ö5 

1
çavdar 3 

~eııne Şeker 2U 1 ira ") K 
Sand ıktı. ~ "±\. • 

l » » ~cıwhi ~a Lira 
Hiğer tarafta kaysız 

lt•mef, ilımill v.- ralıa vPl 

içiııcl'~ hir llomautik'~ sa
lıip VP hu saika ile k:ıle 

dıı varları içiııde yPkdiğP. 

rıııe ya. lanmış , yalınt 

» » » t;ll valı ~OK.50 J 

-Sonu l'artn-

Dünkü nushamızda 
Yazı/an makale .. . 

nın sonu ı 

idi. Y,·rıi Tiirki\'tı ela- • ., 
lıi Lt!V~rıl cc llorırl:ı ruf,> ·,·a-

~ . 
u i şark uıe rıılt• k Pli ol mu k-
la ber'tılwr hu kf'Jimerıiıı 

uı ·cazi uıarıası ile de sa
hulı ruemlekt~li, v:'ırıi ,·a-. . 
kın i~ı ik hali rı, ya rrnıu ile
ri lı i r na e nı it! k eli d i r, h i r 

dP.fa güriip ayrıldıktan 
sonra ehi ıua im reli ce-

• 
kilecPk \C özltıııccek bir 
menıf Pkettir. 

Herman van den Bırgh 

lıugda ~· \'eri i 3 

1 rı ci r l O d t' rı 1 1 

----·-·--
Borsa T elğraflan 

Jsla11bul 

2 9-934 

T ii ı· k a l ı u rı ıı 

İSlt'rliJI 

92:! 

6J8 
Dolar 
Frank 
Liret 

80 - 75 

12- -06 
9- 27-84 

Nevyork 
29 8-9:~4 

13 - 22 

liverpol 1 

2-9 934 

l:lazı r 7 - 15 
Vadeli - 6-93 

,1 6-88 
Hint o 21 l 

i 

Ticaret ve Sanayı O~ası Sicilli Ticari ~. 
Sicil No. 809 Sııııfı 4 ci~ 

llPrsiııiu Nusratİ\'t~ malıallt• iııde fahri k a c~l.<ldr.-
sirıde! No. lu lıarıtıde nıtıkiuı T. C. tahasıııdar. olup 
\lersirıiıı Mahmudiye malı:ıllPsirule IHikı'mıel ca<lcle
· irıdP 20 ~o.lu nıalıalli ikanwtkftlıı ticari ittihaz ede
rt>k t 9 -· 34 larihirHltmheri perakcrıde kitap, kırla .. 
"i~·p, Licar• ı, koıuisyorı işlt1 rile işti~al eden Mehmet 
Niizlıcı lw~ oğlu SPdat Sahir ht•yirı • ed.fıl Sahir un

\'arıı lic:ırisiııi Nott·rdf'n nınsadd:..k gPtirnar.si iizerirıe 

ishu hu. us ıicaret kaııurıuııun 4ı ci maddt•sirıc tev-• 
fikan 809 No.lu ~icile 2-9-34 tarihinde kayt ve tes .. 
cil edildiği ilftıı olunuı·. 

No. 209 

İçel Orman Mü~ürlüğün~en : 
Emvali mazbutadan ~J .. r· iu\~e mevcut 24 tahta 

8 mese ok 80 :.ırdıc kazı~ 23 naliıılik iki cam dil-' . . 
uıesi ve b r cam tWrtliik bir beslik 150 kilo cam . .. . 
odurıu ve fındık pmaı·ında nı<ıvcul 29 adet ruulıtelf! 
ci rıs en ıu ktH'PSLesi vn Kuzucu lwleleuJe l 8 cinar 

• • 
lalası vt~ Tururıçluda 150 atlet k atrarı kazık ve ce-
ıııilHtle 15 ardıç ıoprak 8 çam dilme lakanhda 67 
adt!L cam dilme ve koca harnzasında 700 kilo cam . . 
oıluuu ve araplarda 150 kilo ç,un odunu Akar-
ca k<h1 iirıde 132 adet t~anı ker.- ltı ·i ve ardıc ve cam 

J lt • • 

topağı 22 8 - 934 tarilıiıulerı itiharerı aleni ıuüza-
ye~eleytı koııuhhığurıdaıı talip olaıılarm ihale giinü olan 
ı O ~J -- 9~4 Pazartesi giiııii saat 16 ya kadar 
fc(•J Orıııaıı nıiidiiriw~timl•: nıiileşekkil ihale şalış ko-• • 

nııs~· orıurıcı uıiiraciıal etnwleri il~)n olunur. 

23-28-8-9 

Tarsus American College 
Aı11eril{a11 Erl{ek Lisesi. 
Tedrisat 1 T eş. Evvelde başlar. 

Tam devreli lise olduğu Maarif Vekfıletince 
tasdik odihniştir. Türkçe, ingilizce, fransızca 
okunur. Ticaret dersleri vardır. 

Leyli ücret 220 lira, N elıari ücret 40 liradır. 

Kayt muaınelesi yapılınaktadır. 

31- 3 

Yerli Malı Sandalya 
Gürgen ağacın-

dan yGpılmış sağlam, 

veucuzdur . 

il ükfımet Caddesi No.26 
Ömer Vasfi & 
Osınan Enver 

TAHSU TA: 
IJikmeL Bekir 



SAYFA : 4 YENi ~EHSIN :ı EYI..f1L 1~H4 P .\Z\BTE~f 

~~-!~'.~~:'.::::icra ~;:~~~url~~;;;~~I: ,'~~~~';:·,'.;, 1~)1.:L','~i 'l'YiCNi~iWERSiN~~-
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llLJ()[l)(J ~ 

llarıeui11 sağda hir oda ~ol tarafı 

uwrdi\'aulara cıkınca karsı '"'"~'-~ . . 
)'a ikişerde11 dört oda sağ turaf . 
darı veue merdivarılara cıkırıca 

~aı~~:"~i'.:i:~~'. 1 ~.::: .ı1~ Senelerce E vel mersinde Kuruları 
o ğ 1 u l>u ı·nı 11ş ~ 

gUl'UP.ll ac•·m ha ~ Bir Müessesedir . . 
hir balkon ve salon \e karsı kar-. 
sıvt.t fe\'karıi ikişcrdeu dört fev-

lil aga 'e lıacı .~ 
ali sahhah zad~ I~ 
ahnw.l «'fl'rıtli ,. ,.

1
~ 

• .. 
kani \'e ha\'lusu ve uiiyiik hir I-:I a rflPri ıı ı 11 rıepsi 

. 
yeııı ()oşi tli(l i r 

mağ<ıza ,·e S:Jğ tar~,frn rıishelhHı 
kiiçiik yene iki mağaza , .• ~ ~Pile 

hallıea lı mu lla 
Yu~uf şiıııall'ıı ~ HES.lll l>EV:\IH ,., . . Uf ESSFS.\TL.\ TİC .\BETll.\SELEHE .\i'I' 
, .• ~ cı·rııılwn La ~ llEH NE\'I IH~F'I EBLEH vP EYIL\KI \1 \TBl' \ "' S .\İHE\'İ E.\ ~ ~.Fi~ sagtfa iki odalı nwğaza sol t:ıraf

ıl:ın rnerdivaulere cıkınca kliciik 
• • 

hir' oda 
riki anı 

Alacaklı : Tarsus Is H' 0:-imarılı Baııhiıları • 
Borclıı: 'l'arsıısurı hadr :ıs küviiııdt•fl ll:ıeı l\adir :ığa . . 

Yuarıkda luuluclu vt~ t'\':-iafi ~:ı1.ılı llaut~ 

açık arlırrna)·a konmuş olup ~artııarıu~ 3 9 - 934 ta
r·ihiudt•ıı itibaren Tar"iusla dain•ndzclı~ lu·r· kı•s ~i) 

rehilecPği gibi 3 -10 · 934 tarihine miisadif Ç ır~a .ı ha 
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