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ANKARA, 10 /A Af Turk ve 
Yu11a11 /ll'ytti murahll •:.alan ara lll· 
da bir kaç eihıdrtıbtri müzoktn rtiıl· 
m lllt ola11 7 iJrk - Yuuan tıcortl 

a11laşması bu akşam H ırıco·t Ve· 
kôltlinde imzala11mış ı•e şu teblıff 

11tşrtdilmişfir : 
lkı do:ıt memleket arası tlakl it· 

cari mubadtltlert mülea//ık mesele· 
ltrdm sanwnt bir zılmiyttle tdkık 
rdıltruştır • 

Maltsul/arwm ayni olması, ıkti 
sadt bü11ı·e/u/11111 b1rbıri11t bmzemrsi 
ve ıcabatma t~bı bul1111.,ıak zarurt· 
tmdt old ıkları aıuıi fl'jım, aralann· 
daki mubadtltltrlı ın ta11zim ışlnt 

ihtımomlı me:ıaıı e mu'ıtac buukmış 

'" . 7 ürk lıeydı muralılıasası Vu11a11 
malaulfı muı 1'/irk p ı·asasmdu daha 
gnuş bir yer bulmasına imkan ver· 

11uk ~·t bu surtlle mu adelt!t.rl'l 7 m k 
tlzracut1111 mo/ısi'Js sure/it ou1/fmak 
ıle dt/!ıl, I akrıt l üı ltiJ't'J't ~ u11a11 
llzracat.111 l""dr r n ~r•ırtnak suıet it 
rcıSJ' 111/lze 'I ı ı lstilıd"/ d 

mıştır. Bu m s ı u ı ı ml'ml ke•ı11 
ıkı sut 1tazu it ı' : P smrzl'lf/u ve 
falı 1111t Cdlil ~tı, lı t/lf a c.t 

ıhtlmallrrı <lrrp ş l t k k ı tmı 

leıdır. Ru 1{if, ımz I na11 11 , şma 
Vm1e111ısta11a ılm r o ım n 1 ür 

malts11ltıt111111 trdi; r su ltrt it b rılr 
bir kaç suu/a ayn tna luzurı 
l!flrü/miiş l't:. ar. elt, n Y"lli ttı o!ara 

tahsis rdtle11 trlplırlıt t ka usultı le 

bu saltada >t11l bır t tbık şt/,/l der· 
piş olunmuştur. 

Dılfer taraftan mu J')'tn bir ı•üz· 
de ttllmrtylt tam takastı tabi bozı 
sınıf eşya ır111 lwsust bir klrr111g ır. 
sıs olunmuştur. 

l ürktJ'"J't ıtlwl olumıccık Yunan 
mahsa/{Jlı irin strbt s ve subıt ve 

ko11te11janlı ıllıaUit lısldtrı tanzim 
olunmuş ve bu malı uUiltan bazıları 

lçi11 dt tarife üztrtndm ttıızildt ka 
bul rdı/111/ştir imzalar.an bu 011/aş· 
ma pmdlkı a11/aşmlll.ı ı nu111kazı o 
/ac,,/ı J 5 O/r111ci K fin11nd n itıbare,n 
merıJ e:e lrrcdcti r . 

• • • 
ANKARA,10 /AA/ Yeni Tüık 

Yunan lıcareı anlaşması 7 üı k - Elt.11 
mlllt.litrt orasmdrıki samimi uzlaş 
manm yeni bir dt/ıltdir. /Jır llaf ta· 
da11 biraz daha fazla süren l!tctlı 

cündüılü münalcaşalart!a iki llllllt 
tin /ı,·art münasdıetlertne tn devamlı 

• ve rn /lnkifaflı ısllk<ımrlı vurı:tk ıol 

ve rare/er samlmlJtllt ora11,,11ş ı·e 

/Irk mü/lim kararlar ıınlmışur. Bu 
so11 bcıkımdıın ıitvarnlı ıt tltle bır 

ıktisadf çalışma dcı glJlurtctk olan 
saf ıa için bir 11t.vf ınJıkal devresi 
kabtliytlindedır • 

Anlaşma şekil lflbariyle bu11dan 
evvdklltrdt11,· evvtf(J trlpartıt olması 

ltibar/;ılt a;ıfllııor TürkiJ't thratatı 
beş guruba OJrtl'Tltşlır. 

IJlrıncl gurupta ca ılı lla,,.vanlar 

ve lazt balıltlar ı•ardtr iti 'ı'unanıs-

• 
B 

lorta ı akı ıl. rnr fi uzu, J urıswdan 
b:raz ft1zl s ı ı trşkll fder. Bu11ltırın 

; arı bedeıl 11 urbt:; döviz oforck 

vertlrak vt J!t ıJ • kal 11 J rısı ıri11 

de V1111a11 u ıı muba~aıısındu kulla 
mi arak tor.o vtrıl uklfl. 

/kıncı l!urupa madm kömürti ve 

tuzlu ko ıs,r11 balıklar girmekle 

dır. Ru11/arm beti Jlcrwin ;arısı 

Yıu anistamıı Emr.bf mrmlekrtler· 

drkı alacaf!111da11 giisle retlfı k u şı 
lılfa mukabil olonık drrlıal Cumlzu· 
rıyel Mtrktz 8 nka1111zca trsvııe 

ol1111c cok vt gert kalan ıarısı ise 
rntJbayoa olu" :cak Yu11011 malların 
da11 husus! takl s k01 şılıfı olarak 

• 

kr.bul edılteektir. 

l (Ül tıi gurup mallarımız bt· 
ddltrt mukabilinde ltususf tokcs be· 
dtliyle Yur.a11 malı ıtlıal .rd lrbılt· 

ak 01011 pamuk ı•e yiilıdiir. 

YıJ etk maddeleri dördüı cü gu 
rup.ı gimukte ı• ;umurtaclau pas· 

tmmya kadar başlıca J iyecek nıad· 

d lrrmi ılzti~·:ı tdm bu guruptan ıh 

rocatımızm bedtlltrl Vunı.nis ımn 

Eoubt mem/l'kellade alacnf ı olup 

bize dev1tder..r/!ı para}a nıukabıl 

Cunılıur:tyel Merkt z !Jm kamızcn 
d.rrhal ve ihracı müteakip tesviye 
edtltetk btJlu11nraktattır. 

Ger sı 2 ci Sııyf, da 

i ahlar Meselesi Etrafında 
G zeteler bir çok mütalea yürütüyor 

Almanya Muayyen Şartlar dahili de 
Milletler Cemiyetine ve s!liihlari 

birakma konferansina Dönecek Mi ? 
~ 

Londra,11 11 A.A,,Voo Rib
beııtcop Londraya accba Al-

manyanm muayyen şartlarla 

\1illetler Cemiyetine ve silfih
ları bıraltma konferansına av
detini hatırlamak içinıni geldi? 

Daily Hcrald' dan sonra 

Sim il de Daily Telgraf bu su
ale cevap vererek bu ihtimalin 
varit olduğunu yazmakta ve 
bir çok alametlerin silahlanma 
proğramını tatbik yüzünden 
görmel<te olduğu sıkıntılan 
göstermekte bulunduğunu söy
lem ·kt edir. 

Bu gazete diyorki : 

Diğer tarafta Beılin hüku
metı tek ba~ına kalmıyn mah
kum olduğunu anlamı lır. Bü-
tün bunlar hukuk berabl rliğine 
ait metalibatını bırakmaksızın 
Milletler Cemiyetine dönnıek 
için fırsat kolladığını göst r
mektedir . 

Alman miimessili Londrada 
Alman) anın silahlanma emri 
vakiioi kabul ve bu esas üze
rine emniyet meselesine ait 
müzakere devam ıçın bazı 

t emayüller bulmuştur Mama-

fih bükümetçe resmen bir mü
taJea dermeyan edilmemiştir. 

11 

---------~~~·--~~~-------

Jiınerika Seçiıninae 1 Baku petrolları 
Demokratlar valilik· 

leri de kazandılar 
Nevyork, [A.A)- Mebusan 

meclisi için yapılan seçimlerin 
son neticelerine göre demok
ratlar 320 ve cümhuriyetçilcr 
102 üyelik kazanmışlardır.Bun
dan evvelki seçimde demokrat
ların 313 ve ciimhuriyetçilerin 
de 117 üyeliği vardı Bu sefer 
meclise 7 terakkiperver ve üç 
:ı.iraatçi de seçilmiştir. 

Ayan seçiminde demokrat
lar 69 ve cümhuriyetçiler 25 
üyelik elde etmişlerdir Geçen 
mecliste demokratların 60 ve 
cümhuriyctçilerin de 35 üyelik 
lcri vardı Ayan meclisine de 
bir terakkiperver ve bir ziraat
çi çilmiştir. 

33 hükumette valilik için 
yapılan seçm l rde demokrat
lar 24 yerde kazr\\)ııışlardır. 

Baku, 11 "A.A,, -Az neft 
petrol tröstünün yorulma!< bil
meksizin ihracatını artırmakta 
olduğu haber verilmektedir. 

9 Teşrinsani tarihinde 57,591 
ton petrol çıkarmak suretile 
bir rekor kırmıştır. Bu rekorun 
Sovyet petrol sanayii buihinde 
misli geçmemiştir. 

merika Gırtlağına 
kadar borca girmiş 

Vaşington, 11 (A.A) Ame
rikanm borcu 25.495,702,294 
doları bulmuştur. Amerika hiç 
bir zaman bu kadar borc 
girmemiştir.31Teşrinevvel191 
tarihindeki 25,478,592,112 do
lar o zaman dehşetli bir yekun 
sayılmışh. 
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Y na eyecan Va 
Yunan g ze eleri s 

·· d ha e e ec- ... · 

f f,tanbul, 11" Hususi,.Şimali 
Epiı deki Yunnn ekalliyetlerine 
karşı Arnavulluk lıükürncti ta
rafından mlitemadi tazyik ya
pıldığınn d ir Atinadan bura
ya bir çok haberler gelmekte 
ve Yunani tanda hnlkın yer 
yer mitingler tertip cttigi bil
d:ril.uektedir . Bu haberlere 
göre başvekil 1-Çnldaris Har-
biye Na7.ırı Cenu 1 l' ondilisle 
bu ın s l • etrafında uzun sü-
r n bir görüşmede bulunmuş

tur. l3aşvekil oundan l>nşkn 
Haıiciyc Neznreti umum mü
dürlcrilede görüşmiiştür. 

Atinnd çık n Proiya gaze-
t si l u mes leye tahsis ettiği 

bı · baş mckale&inde : 
Ankaradan alınan bnzı ha-

berlere göre Balkan itilafı kcn
sryi Şimali Epirdeld Yunan 
eknlliyctJ rine karşı yapılan 

ınuamel l rdcn dolayı müşte

reken Arnavutluk lıükümctinin 

nazarı dikkatini celbehneğe 

knrar vermiş olduğunu yazdık
tan soıır ı : 

11 Resmen tahakkuk etme
y n bu haberin doğru olup ol
m dıgım bilmiyoruz. Fakat bu 
m"i t rek teşebbüs ister tahak
ku'c ctmesede Yunan hükumeti 
Yunan-Arnavutluk meselesini 
icat• su ette halletmek mecbu
riyetindedir,, demektedir . 

Diğer taraftan Arnavutluk 
hiıkfımetinin İstan ul konsolo
su gaz ... t~lere Arnavutluk mat
buat bürosunun 1 ır tebliğini 

göndermiştir. 

Bu tebliğde yapılan tazyik
lerin asılsız olduğu ve 20 bin 
Rumun Arnavutlukta kendi 
köylerinde rahatça yaşadıkları 
ve hiç birisinin muhuc reti ar
zusunu göstermedikleri gibi 
bunada bir sebep olmadığı bil
dirilmektedir. 

\Torg~iJer ,re ı11iir ırzan1aı1 

M iye vekalet"' vergiDerde mürurza 
nsn ne zaman baŞlangıcını 

bildiren bir Tamim Gönderdi. 

E)kt muamtle vergisi kollu11ları· 

m11 merlrtli zamflmna fut ver1ri nır.ı•· 

z11 .na dahtl muameldtlan dola; ı 

torlu icJbt'dtpte J eni muamele vergısi 

ka11u!lurıu11 11tşrme kadar tarlı ve 
talıakk11k11 yapılmamış olan vtrgıle 

rin mtlruruzamcılla sureli labaiyeli 
il kkmda Mali;e Vtklil ti vılfJytt/,re 

bır tamim gömlumıştır. 7 a1111m şu· 

dw : 

c /- lf zirarı 14 tm ewel tarh 
ve talwl..kuk etllrılmlş olan vergılt· 

ri11, mür11r11zama11 mfıdde1ltr11.l11 , 

ı fl .. 4ıran 934 ltn ılıbartn başla· 

mı.sı re bu lıı11httn soma Oç pıl 

murunwda tarh müruruzamammll 

O~esa Kançılanmız 
Mechul bir adam ta-

' rafından vuruldu 
Ankara, 11 11 A.A,, Tiit lci

yenin Odesa Kançıları Zcl i 
Cemil Bey bir meçhul adnrn 
lnr fından atılan iki kurşunla 
yaralanmıştır. Zeki :Sr.~ derhal 
tedavi altına alınmış -. • 1 ur
şunların çıkarıl~a~ı i~iıt a •• ,._ 
liynta karar verılmıştır 

foskova, (Cumhuriyet) -
Dün ece sabakn icar ı Odcsa 
,,i konsolosumuz Ze-ki Bey 
m çlıul bir serseri kurşnnla ya 
r lannı hr Aldığım malümatn 
gört- Z ki Be •in yarası hafif 
olmakla beraber kendisine a-

ve 011 J''' mürurunda tahsil nıüı ur· 
zumaıımuı tahakkuk dnuş adıtolu11 

mosı ir.ap rdtr. Eski muanu!Ottn11 
dol.ıyı J llazırnll 34 tarihine ka· 

d,ır ftllh ve tahakkuk cttırilmiş oları 
ve t f!lltrde cse tar il miiruı ıızaman111111 
J lluzıran 9.14 itil l't. laltsıl mllru· 
ruzamo11111111da tarlu11 kt~bi kal/Jet 
clllıfi mali >ılı takip tdm pılda11 ılı· 

bartn l11dirıl111esi ı•c lm nevi Vtrf!l 

Jeı İJl İ(tn I Ha tiran 93 J ltn ilıba· 

rm 3 J ıl ıc torlım kattltştifi mcılt 

J ı/da11 sa11rnlu malt smedm lli/Jarm 
on serıe J!l'(medıkre . tarlı ve lı.lısıl 

mw umzamcudaı 111111 laltakkuk etme· 
mt:>l lazımdır . > 

Sovyet ihtilalinin 17 ci 
yılını kutlulayanlar 

Moskova, 11 (A.AJ- Ru -
yanm her tarafından ve hatt 
en uzak yerlerinden gı-1 n ha
b rlcr inkila bın 17 ci yıl dönü
münün büyfik te.ııılıürlcrle kut
landığını ö t rmektcdir . 

i\10 kov daki tezahür t 
bir ınılyon 750 bin, Leningratta 
bir milyon'"'SOO bin, Kiyefte400 
bin ki~i iştirak <'lmiştir. -
mcliyat yapılmasına liizum 
görülmüştür . 

Moskova vi konsolo u Fu 
at Bey hfıdi nin tnhkiki için 
ek pr slc Od a') • h r t t 
etmiştir • 



SAYFA: 2 

llimlik Yazılar 
Niçin bazı 
Meselelerde 
Anlaşamıyoruz? 

B<Jzı meselPleri a vrı . 
:ı.\'n <liişiinerıler ve ayrı 

ayn hükiimlPre bağhyan
lar yok mu ? "Sarıal ah-. 
lak i olmalıdır ,,ô i ). t>ııle r ol-
c.luğu giui, "Sarwl sanal 
i~i udi r,, (li )'enler de var. 
Me~lrnr frylt~soflardaıı He
raclitt~ labiaalla namiile
ualıi hir tPkessür ve mii· 
lamc.t<li bir tekevviiıı gö
rü~·or; Parmenide ise te
kevvün \'e tekessürii in
kar (•diyor ..•. Böjle çeşit 
ç•·şit iddialar, fikirler, 
felsefeler vardır. Bu fikir
for ve iddialardaki başka
lığm sebebi nedir ve nicin 

• 
hazı meselelerde arılaşa-
nıı)oruz '! 

Zilıui makul bir tarzda 
sevk ve idare ederken 
. . ' 
ıstırıat etuwğe nwclrnr 
olduğumuz bir la~ına mii· 
ı.~arefder, uıevzualar yaui 
dı·stekler vardır. Buuları 
delilsiz ve ispatsız kabul 
ederiz . Çüuk ü her ~e'· i 

0 M 

ispat mümkün d~ğil<lir . 
Her şe)'i ispata kalkışa · 
cak oluı·sak fikil'lerimi
zin rwruüleuahi lf•selsfü 
etmesi lazımdır . Şüphr.
siz, nilrnyelsiz ZPrıcirleneu 
düşüncelerden bir netice 
çıkarmak kabil değildir . 
O, halde delil ve ispata 
ihtiyaç görülmiyen ve yük 
sek bir yakin ile bilinen 
mülearefel~re, mevzulara 
islinat edilmeksizin bilgi 
ve ilim viicude gr.l~mf-'Z. ' 
.-\klen halsi 'e bedihi ohtııj 
bu esaslar bilgilerin, iliıu 
Jerin deslekleridir. 

~lühim uoklalardau biri 
de, böyle muayyan esas
lara bağh olarak kurulan 
fikirlerde , istidh\llerde , 
hükümlerde lenakuzun 
bulunmamasıdır. Bir şe)'in 
doğru ,.e kanaat bahşola

bilm~si için evvel emirde 
lenakuzdan azade olması 
IAzımilır. insanı sukut et
tiren şey tenakuz sebe-
bine karıı nıüteuakız bir 

halde buluıımasıdır. 
Bu izah ettiğim nokta

lar biinvei tefekkürün a8ıl 
"' 

ları ve çeruberJeridir. Her 
kes kendi ~öriişiin~ VP. 

anlayışum göre kazı esas-
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Üc; DeVılet Arasında Ticaret AnlaşmalarınHı Ankara g6r , 
nin verimle"' 

DBBiz işleıj ~akkmda Ameri~a, İngiltere, Japonya anlaşamıyorlar 

Japonlar harp gemilerinin tonilatolarını 
indirip çıkarmakta serbestlik istiyorlar 

1...oruJarH, 1 O f .\ .. .\] -
Japon uwhafili bu Lt'kl ıf
lere Tok JO fa ii k u ıtıf-'liııiu 
vt>rrctıği cevap bP.klt>niyor. 
J il ğ i 1 iz m e lı a (j 1 i b ll h~ k 1 i r 
lerin lngiliz ruuralılıas lw 
~·etinin l.Hı mr.sP-ied•~ kaı'i 
bir v<.1Jiyet almış olduğu 

manasma g~lmediğirıi , 
mezkur heyeti11 rıok taina. 
zarı111 dririslirmrk nıiiıla -;:o, • 

faasına ait ilHi \'Hl~lan keu . . . 
<lılerirıirı takdir t•lıt1İ\'~ 

haklı oldu~larııım kahul 
ve lt!Slim edi/nu•sirıiıı Va-
şınglorı muahedeııamesi

niıı trshit ~lıuiş olduğu 

533 nish~tiuiıa Lc~,.ki dP
ıw·k olıuıyac:ığı hilılirili

) 'Ot'. 

Japo11 ıudıa fıli Tokyo 
dau cevap gPluu~cfera evPI 

ı.~r harıgi bir mütalaada 
bulurımaktarı k:ıcın•aıakla-. 
dır. Aııcak lngiliz proj.·si 
ııin fılolarm azaltılması 

içiıı J ıpoıayurnrı gö:-;tHr·rui~ 

olıl11ğ11 Hizttmu clt~rpiş d

mP-diği v~ irışaal pı·ograıu 

farının eVVPICt~ diğHI' dı~\'

lt~ llt~rH lehliğ fikrirıi11 J.t 
porı l3l{·pl ··rine 11y~1111 

gt>luu·dıği heyan t~cl i luıPk

lPclir. 
Ja poıılu rrn cliişii ııcP-l•~ 

rirıe gfü·e .\ıuirallık dain•
leri her hangi sııııftan 
olursa olsurı hütiiıa geuıi. 

ft.~riıe lıacmı yekuıılarım 

ıuliuasip gördliğii miktar
da teshil etmek sel3hi H~-. 
tiıu• uıalik olrııalarıdıl'. 

Amerikalılar japonya
ııuı fugihert~ uoktairıaza
ruıa iştiı·ak t~lmemesi ve 
Vaşiııgtora mualH!denamt~
sini f PsheyJemesi lakdirin -

clt' takip edecı~ klPri lı a llı 
lıart·k.-ti la~· iııt~ hazırlau

ll ı a k l:' < l ı ı· I a r. 

Loııdra, 10 (..\ .. \] -
~1. IJillPrİn sur~Lİ mah~u 
sud<t göndt~ı·dihi hir şalı 
siyt~lirı ct~rt>yarı t 1 l111ekte 
oları dtrn iz ı u iiı~l k e ra h 

lıa k k 111ıla rua Ju u w l topl ;ı_ 

ıua k İslediği hild iri 1 nwlt• -
d i ('. 

.'1 . F o u H ı h b ·~ rı t r o il' u n 
Loııd rada old 11ğ11 VP. orada 
bir kac !!İirt daha kaldı~-

• (..-0 

lau sorıra Şi11wl İııgiht~ 
r·c~:-;ırıc giıh~CPği lt~yil edi
li \"() f'. . 

.\ima il nw ha fili JH~ görP 
ika UHLl ılP llİZ ili ii k~\lt~Hwl ..... 
ri~ it~ uılirıa 'Pbellar<lır. 

Lo u d r ~ , l O . \ .. \ - ll. 
llitlt•rin lıususi tılci~i ~I. 

• 
Fon B i lı lw rı Lropu r! Loıııl-

racla ikPıı HaricivP. oeza . 
rt~li ndr. ka hul edilmesi 
rııuhleuıPldir . Fakal hu 
hafrn icin ~•~rıtlisiııt~ hic 

• • 
hi r ı·eude vu H!l'İ 1 nwn ı iştir. 

·=======--------·:::================-=-======= 
lar miilahaza t'dP.rek ıuıı-ı 
avvt•u bir usul dairt1si11d~ . ., 
hir hallı har~k·~t çiznwğP 
\'e uoklai ııazar v iidıl . 
nıeğ~ çalı~u· . IJc•r hallı 

harekt:l ve 11o~tai rıazar 

bir asla ve usult~ gi\rf~clir. 
İşte bu asıl ve• usul faı·k . 
lan muhak~me ve hiikiim 
farklarıııı vücude g~tir

nıt~kledi r. Şilph tısiz, yan . 
liş usuller veya usulsuz 
fıkirler yanlış <lü~tince 

leri , )' artlı~ lıiiklimlt•ri 
intaç eder. Fa~at anlaşa . 

mamazllk a11cak usul fark 
lariyle olmaltadır. O hal. 
el~, attlaşmak için en sa
lim )Ol usulde birl~şmel\ 

tir. 
Tarsus Amerikan Kolleji 

Edebiyat Muallimi 

Ahmet 

M. Mak~onaldm Nutku 
B k l'I i u 1 l ( . .\. ~\. ] 

\I. llac(lonahlm uu tk u 
Aluıauyada rı .. şesizli~ ll

~1arıdır1111şlır. Alman gazt~
lf'fori ll. ~Jakdonalclıu .Al
m :.rn ya) ı su 1 hu u isli ı ı a t ga lı 
ları arasında 1.ikrelruem~

sirnleu dolayı l•illrnssa hid 
del göslernıt·kl~(lirler. Ga. 
zeteler Alrua n nn· a 11illel-. ~ 

ler CemiyNine girmek içiu 
)· apılruakta olan leş _ 
\'İklere karşı Aluuınyanm 

silahları · bırakma m~selc•

sindeki diişiincPsiui hatır 
lam~kta ,.e ruiitekaddim 
bir m~sele addetmekte ol
dukları hukuk miisavaL 

1 

m~s~IPsirıde ısrar Pyle 
ruektedirlcr. 

Yanlış Anlaıılan 
Noktaları. 

Acıkara 11 [A.A.] 
Tütüu ,.~ iizüuı işinde 

Tlirk - l'unan çalışma ve 
lıedP-f l>irliği hak k ııu.hık i 
nılişLerek lehliğin hakkın
daki miişterek tebliğin bazı 
ı iicca rl:ırca ve bilhassa 
hillün i hracalmrn hir el. 
derı idar,~ edileceği şr.kliu 

de lP.fsir edildiği işililmiş· 
lir. Yaptığınuz lahkikal 
hö) le~ hir tefsi re maimi 
olnı:ıdığırıı gÖSlfH'UlİŞ \'P. 

şimdiye l,aJar ruiikerTPf'trn 
'e en salahi\· ı~ıli sı~kihle 

~ . 
söyl .. rııui~ olduğu vı~çlaile 
ııt~ ı iiliirı, ıw iiziim, rw d•~ 

hr,. laaııgi bir ruahsuliL 
ıuiiz iciu iıdıi~ar SP-kliucle 

• 1 

hir ddt•u ihrac m•wzuu 
• 

hah~olıuu ı Jığ-1111 tnyit el
mi~lir. • 

Tlitiirı icin mP.vzuulrnhs 
• 

ohm SP.klirı satıcı v•~ alıcı . 
pi~:ısalra uwnfaat VP. ta
li!plı ~ rirıt~ uyguıı \' ı~ pi~· cı .. 
~~darı ıı ıııiisa <ıciPlrn·i i nıka. 
rıı ile müteuasip bir kıy
Ull'll~ııdirnıe V•~ İ~likrar 

h~sis t•tıırn ıuaksadırulan 

i hart• l ol ·1 ugu a ulaşı 1 ı ~· or. 

Der~ent İstasyonun~a 
t 
1 

İki tren çarpıştı • ij 

Ankara -·~,[~\ .A.] - j 
H -- ı O ~t>CH ~· arısı Büyiik l 
D~·rhı•rıt İ!'ilasyonuııa gP.
len hir ~· iik Lreııi hudot 
isan~Lı111 liir:ız tecavüz • 
~lliği içirı rnt·zk tir Lrt•niu 

1, lokomotifi ilH mukabil la
r·aftan g dmt•kte oları tliğeı· 
lıir yük treııirıiu lokomo
lifı caıuurluk 11oktaları11-. 
elan hi r bi rhwi rıt-' sii rl ii n. 
nıiişl~r•lir. 

Bu sii:·ıiinuıfül(~H uıİİlP. 

\' t•Iİil !'iarsuıtı nelİCP.SİIHIP 

hir kaç vagon yoldan çık
mıştır. Ht•r i~i lreniu baş 
memurları lwfif suretl~ 

ya r:ı la ranu~l:ı nlır. 

lusanca hir zavial oL .. 
madığt gibi vagon ve ma
kinelerdPki hasar da ... ıwm 
nı i v~tsizd i r. .. 

Volda11 çıkan vagoulcı ı... 

----~~ , 
- Birinci sa}·fadan arlal' .., 

Bt>sirıci •rnapla 111 . ~ .. 
baki dicrpr ıualfarllıi ;-, r( 
l u n m a k ta v H hu rrta 
heıfollt:rin vüzıle kıt 
hono, yiizJ.H 25 irtİ rl. 
parlıl l yani Cuınllt'. 
nwrkPz ltarıkaunı6'" 
cı nıiileakip rıakL811 
Y u rıa rı i~la rıı u ... eu.,bi 
l P. k H t 1 m·<l e giJ~ tern•~li) 
ğu karşılık ıuukabı 
v lizdt~ ıs ist~ serbe~ 
~iz olarak ütlent•ee~&ı 

A ıılaşuıa \'a bağlı 
~ ıa 

ıuPkt11p vardır. yuı 
lana muayyen .,.,,,_._ 
islilısal .. \t vn san~Y'' 
tees~ir t!tıuiyen 0 18 

. . . f .. ·ı.\Af ~ 
ıcın tarııe t• ~ uıı ... • • 
rnıştar . 

Uı ~ r iki uıt•111 I 
fll İİŞlı•rt•k İ IHHll ikİ. I 

• 1 
le~el arasında bır 

1 birlik ı~sisimleki .
1 

ve~ raidtHlir. Filhak1 

'it ıueııılP.kel ökonou•• 
\'esinP. vakrndan b• 
İ lizu uıu. ve lwr iki 
lekeli n ııe der~t!etfe 
hiriııi lamauılayıcı 

yellt~ olduğu uu sa 
gösterdi. 

Tiiı· k•·len rnill~d ' 
lari yeunıiş ve sıY' 
h(ıcla. olduğu gibi 
lıa 11111 tıHııel i olaC,-
i k tisacli sahada Ja I 
mİ\dJe hirbil'iue e 
miştir. 

Elt~ ıı uluslar,.,,. öL 
baka 111 P t•SmPZO~ltl 
k:ıııhğı altrndaki gfe 
Vt~lİ \' :t l'lll l Ü hU~ 

İı~ s11 İıriıaıizi lt'rk~d . ~ 

lkıi ı.;:ı t n~kiliıııiı f 
yar h•\Vt•f• 1 rııli tk a1 
dt~ hııluu nıaktrulır11 

ntt·zoğl il \'e c.,ıal 
heyt•fpııtfi arasııaılı& 
ı. . 1 .. dii~ 
u~rı UI HVCill HJ:r 

lıık 11ıah)ındur. 

Sou a ol ışıuadll .. ~ 
iciu de nwveul bll) 
V

0

affa k 1 V~l Vt~ k• 
ilıtiyac~• u~guıılok 
iki dPğerıi 

0

haka11111 

mi uulaşması v~ k • 
l . l . . . ı~klll ur )lrrnın meıu , 
c~ bilmPsinin der. 
muştur. 

la rm ka lef ı rı 1 mas ı b lJ ak şa- ("'--=::m:ı==---=-......
ma krdar süreceg'"'i ic.in · ıuarah(,·olcu taı• 

.. 111• 
diin ;\ııkaradan fstanbnla ki yolcular aktar 
dogru yola çıkan bir nu. retiyle Haydarp«4f~ 
maralı süraı ve beş nu- ~am etmişlerdir. 
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f __ Ti_c_ar_e_t _H_ab_e_r_le_ri_I Mersin 
Piyasası 

Y ıı i Mer iı1 Satı Yerleri 
Dünya pamuk va· 

ziyeti nasıl ? 

l\oma'da 
Zira :ı t t'rı ·titıi ii r ı ti rı ııı·ş

r·euiği rnkanıl aı a , gört~ 

1934-:iS paıutık ıtı P vsinıi 

LuıuJau bir iki ay e\'t•I 
yapılmış olan Lahruinlrrt> 
lıiç lt~ uynıa~arı rıt·licı•lt•r 
vernwktPdir. A merikc. 'da 
oldukca miihinı nıikt:.1r-• 
l:ırtfa .-ksilP-11 rekoltt\Vİ di 
ğer mii lah il memlekeL 
lcrin Zt'ıtgin ha~all~rı gi

ıler,·c .. ı~ ·a111Jı.\Orıl11. llal 
h u k i hu ı a h u ı i ıı it• r h iç l ~ 
cloğru çıkuıauıı~lır. hkim 
salıaları lu-r l.traft:ı ('h~il -

111i~ güriiluwktPtlir. 
f lalisıik rakauıl ırı :ıl111 

ıııakta oları (.;111 ile~ Brw . 
1.ilvadarı ha. ka hflıiiu hii-. . 
yiik 11tt•nıle~.-tleri11 ekinı 
sahaları •·k~iluıi~ıir. Kii 
ciik mtHult·kt>ıl .. r ele i!'e • 
lıis.,eıfif PCPk dert•CPıle hir 

d•·ğı ikJik ka,dol111111w -
lttlŞlll' . 

lla al 4,500,000 toıı 
şiflt•nnıiş p:ııuuklur. 1932-

1933 lıas:uh 5.600,000 ,.~ 

193 t -32 ıwtict·lt·ri 6,000,000 

ıoudu. n ....... k ~i 1 .\ğu -

tı•~ 1934 ıt.·ki diiııya fla
mu~ lO~larırıu ı .\ğu ... -
to. 1933 ~loklarırıdarı yiik

. ek olma. ırı:ı r:ığuıı•u 1934 · 

35 111evsiuıi11clı • i~ l i lılakt• 

hazır pauıı.k n ild a rı :rn 

c~ak 8 111il~on ıoıı ol ıı p lw 
.w1 kıi11 1933- 34 d t' t> 111 rı• 
anıad•• ·to~l:ardaıı t nıil 
von nk. ik tir. . 

Lilıarım ı•ıırlik ı•anıuk 
ıilılAk ilıtiyacı 6,ooo, oo 

ilP 6,500,000 ton nldıığuıı:t 

MÖrt> • ıkuıtı ,., darlık ~" -
lilıııi) •'t•t•ktir. 

.\ııca~ cih:ırı · to~ ıuik 

la r il 1 IU hl)." 1 H 111 İİ fı İ UJ 111 İ k · 
tıırcla ııksilrııt'. i lıı•r lı.ıl

«lt> pİ,\aSal:ırı i.lalı .. ı1 .. 
(~t·ktir. Gı ç .. 11 ıııt>vsirıulPrı 
, f'llİ :oiPrtP\' fl dı•vrolu11a11 - . 
pa 111 u k ~lok tı 3. 700,00Q torı 

d 11. f ci ıuh• h11 I u tı ıhığu uı uz 
• 

ıııPv ·ııııirı . orıuıııfa f•ldt· 
;uaca k 2,700,000 toıı kala
hılt•t!H k lir. ----------· ..... ~----

Nöbetçi Eczane 
Bu A~fQm 

isuk.umet Bczum~sidir. 

Amerika Pamu~ları - --
Bu yıl 9,5 milyan 
balyadan fazla 

4. ....... 

Va. iıı!!torı: «A .. \n -' ... 
Zir:rnl ııaz:ırı'lİııe 11aza rn rı 

ı - ı ı larihiudt• p:ımu~ rP

~olLesi ha lwri gayri safi 
500 li' re :tğırhğmda 9 

ıııil\orı 634 bin lrnlyuva . . . 
l>ıt!iğolnrnşlur. ı - ıo l:.ı-

ri h ınclt>k i rt·kohe 9,443,000 

ve ı --9 tarihirıd•!ki rekol
IHıft• 9.252,000 haf )'3 iıli. 

19.i3 deki 111 :1 hsul 13,07 ,262 

1932 cltı~ i 13 ,003 ooo \ e 

K.(~. 

l)a ili ll k P.k. JH'P.. 

fa llf' 

Kaptı malı 

Koza<'ı parlağı 

İ:tru! <'İ~idi . . 
~erli n 

Ht>)<l'l. yapak 

' 'U"'U iti 

Fa~ulyc.ı 

Nolı 11 l 

''erciınd~. 
K 11 !'\ , . ,, 111 i . . 
Kıııu darı 
Ct•h i ~ 
• 

1931 clt·ki İ:oif' IJ,095,000 Yulaf 
halnt idi . 

Lehi•tanın harici 
ticareti .. .......... ~ 

.\cı Ct'k ll'ılt•" lt~I . . 
Toz ~t·kPr 
l~:ılı\'•• 

Var·~ov:ı: (\ \ .. \n - Tı·~ f:av . . 
l'İuit~ v .. J z:ıl'fındaki iJırac:ı ı 

91 rııil.HHI 400 lıiıı zc•lt>lİ· 
Kala~ 

B:ılıa,. 

\ ' t• illıahlt 71 nıil~ on 300 \ rpa :\ ııatlol 
hin ı~loti~•· haHğ olııınş · 
lur. Buıı:ı dirt• ihracat . 
f.ızla!'ı 2u ııııl)orı Joo hirı 
zollitlir. Hu f,ızlalık e' itil 
de 21 rnil)Oıt idi. 

Mugla'da 
tütün •atıfı 

)) 

Piriıı · . 
K fi ra lıiiltHr 

~i~adır 

•> ikiııt·i 
\l ı:oitı' ti arı 

42 
41 

40 

s. 

2- ı 2,5 
2-12,5 

60 
10 75 

5 ili\ s 
4 75 

8 - 12-50 
6 

5 
6 

3-I.2,5 

3ö 

38 25 

JOO 

2.ıo-~ au 

188- HH) 

90 
~ 

:~ 

15 
. 5 ı: ~. - v 

16 

:!3 

25 
7 

•> t!., ~ 
w - U ... ,.J 

~ 75 
~hıma : (( \. ,\)) - Tii- KHme Şek r 0 Sandıkta ıu l...inı 40 K 

Ç:ı vdar 

lÜn pi) asa~ırnı iştırak t•l-
0 

» t•c•ıwhi 
111i olan tiicearlardaıı ha~ :!:-i Lir:ı 

'I 

ku Ostro Tiiı·k şirk •li dt~ 
piy:.ı ... a~·a 11 irıui~ \'C 400 

h:ıl)' :t ıiitiirı almıştır. ifa _ 
lt)ıı fıyaılar 60 75 ara!'lııı
da d··~ i ·nwklt>dir. 

)> • »çuvalı 20K. 50 

Buğday Yerli 2-75 
lrıcir 'OclPıı ı ı 

l ııcP KPJH:k 7 f> 

K :ı lııı » 7 5 

Kontenjan tahsiaatı Liıııoıı tuzu 70 
gümrüklere bildirildi "ah1111:;afız•~)liııY. ~f> 50 

.\rıkar;ı : «.\ .. \ı> - 2-

1156 " avılı \P 21-8-934 tu . .. 
rilıli karaı·rıaııı••rıirı koıı
lPujaıır list,.:-ile \'erilP.11 
tah~i~:ıll:.ııı birinci k:iııuıı 

934 ' '" i kiııci k~iuıuı 935 

a~·ların:ı ait olauları giiııı
riik v.- irıhi ·ar·lar V"ka-
1.-tiııce clün giiruriik baş 
\'e mPrkı·z 111iiıliirliiklt1 rirıP 
lfwzi t•ılılmişıir. 

YENi MERSiN 

üshası 5 kuı·uştur -----
Abone) 
Şeraiti 

Senelık 

Allı ayl ık 

Üç aylık 

Tilrkiye 
için 

1200 Kr. 

000 

300 

Hariç 
için 

2000 Kr. 
1000 

500 
Bir aylık 100 yokıur 

Gllnü geçmiı sayılar 20 Kr. 

- ___ _... _..,_ ---
Borsa T elğraf lan 

Jsiafllml 

l 1 l l - 9~ 

Tiirk alturuı 92~ 

628 - fiO 
79_45 . 41 

j,..Lf•rli 11 

Bolar 

Frauk 

Lin·l 

12 - 06 
H 27 ~8 

liverpoJ 
1 ! -- ı 1 

IJazır 

\' aclt>lı 

,, 
lliııl 

934 
6 

6 lil) 

fl t)O 

4 - 96 

Navyork 
ı ı - t 1- 9::$4 

12- 35 

Yeni Afersin'i okuyunuz . Çünkü 
O sizin gazeten izdir. 

Mersinde Satış Yerleri : 

Zafer caddesinde Singer Kumpaoya!lı Acantası 
Karşısında , 

Avrupa gazeleler ile Tütün Müskirat b:t} İ İ .tehmet Bey. 

Tarsus'ta: 

Pnşa caziııosu karşısııda Mahmul Fehmi B. Ticarelhanesidir 

Buralarda ::ı) lı k abu na da kayd olunur, Abuıın l ar ı nı ı zın 
gazeteleri sabahları isi dikleri mahalle bırakılır. 

Satlık Ev 
ik i kallı yuk ıı·ı ~a tl aı·<Lı uı uıhah lwuıaı.u 

tı•:·ddl~Hıııı lı:ı \'İ ~ıı ve (• lt•k tiı ik lf'~ İsu ıı ıulik e mıııt>l 9 • 
oı hılı IJ;,. t•v sarlıktır. i..;; t•·l-. li ol:ı ı ıl ıır ll ~ r:'i11ıl e (} rnk ·\ vu . " 
ııı l' k Lehi caddP "' indı> ::ıo-3 ~o. «' \ C' m iir.ıc(ı a t <•tltrnler 

·-~,,. / .. 
• .,.: ·" ,_... Al 1~ . ,,. ', . :,. .... t.•<(', 

Yerli ve Avrupa Her Boyda Odun ve Kömür So~alan 

Banyo la Bova 
Yerli ve Amerikan malı 

sağlan1, her ç e ş i t u 
Tulumbaları , 

Her mi~yasta su Burulan 
Künk borular ve b u n f a r a ait 
bilumum Teferruat 

\ ıığlı, V t• r rı i k 1 i To1. 

.\liıııiıı.' 11111, tıo.' al:ırırı h ı•r r·.· ıı:'i 

A ersin' de Kılıncoğlu 
Kam il ve mahdumları 

~ 

Ticarethanesinden AraYıoız 
7 90 

! ıı: ., ' • 

Gramofon ve Plaklarda 
BÜYÜK TENZİLAT 

meıhur Remington yazı makineleri ve 
her nevi kol, cep saatla1·ı. 

Acentesi Vilyan1 l-1. Rıkards - !ersin. 
3-15 
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GÖ DÜGÜNÜ 
. ~ ,-, -c& ~\...fıU'~;f..J.... iP r:c-v~ ~ ~.~~~ ~\ 1 

~ !!':-;,~)~"'·~~--a;;U~,i: .Y!."' ~l=i~-.... ~ -.:{.~~lii'f t ı 
'- , ~ :.Fi".b~/'"t.'!.:ö', , ......_,./ ~--~/\,._')~J '~J ·~ ~,.,~ ~"'' ı 

~. DOKTO ~ 
BU v 

~ . ~ 
~· A. MELiK it 
~ İdrar yolları hastalıkları mıitehassısı " 
,\.,,~ Bel So"ukluauuu vt·ui usullc•rle JH'k ca- ~ 

K ~ ~ ., • i,IE 
: uuk \ ' (! kati surclle tedavi t'\l er. {~ 

Piyaı1godaı1 

Kazanılan 
Para İle 

r • ., • -.::flil 

~·~) Adana: Namık Kemal mektebi \~~ J tfff . ~ 
ı~~ yanında. 2-30 ~0:ı) l 

Yapılmıştır -· 
~~~ -~ 
~'~~~~.E:~ -.; ~~(~~-;,-:_;,,-: .. ~~\ J Kadı köyündedir 
~~~ ~~~ .... #~,, TW~~~~~~~~~ı 
i~ el ! Ev sahibi olmak 
iı İRFAN MUSA is için siz de: 

n kolonyası em Bir Pi aago 
• , ı ı · · · 1 · 1 1· a · Bi ı· Al n z • Sı ) .. ~t "~ l~r<netıoı zı ( aın.ı a lllll J:l az:ı M i D e 1 1 1 
~~tnıek ıçın lslıkauıeı Eczaııe-.ı laı·:ıfı rıdau ~. 
~ iuıal t•dilen irfan l1us:ı l\olonvasuıı ı..ul- rl~ 

G-ÜZEL BİR. EV 

. ' M lamnız. ~ M 
-IJ~---~~~~~-~~ I 

• J' 
Sablıı1 Sa b tı1 ı a beı1zer fal<:at l1et· sa bl1ll bl 

ı olrnaz ~abtıı1 a ld ığırıızda : f~ \T8la, 
, __________ .._m:::ı:=ı:·w:oc. ~lf!Ui1Jm!~~Jm!I~~~f@U1i!Jm!flfil ı 

~ ffit] Sabuncu zade Kadri 1 Doktor Ali Bedri ' 
1 

Sabuncu zade 

'® /:zmirden gelmiş muayenehanesinilfın ' 
(!!MKışla caddesinde 82 inci sokak kö-S"I I 
-şesinde (8) numarada açmıştır. t!5 ı 

1 llasl~ltırıııı gt)ce güııdiız lıc·ı· ~aat kahulfi!JJ 1 

eder . . fıE l 
mHi!lliin~i?J.li!IJ~~i?JJ@!J~@]Ji?Jlffın 

markasın!l dikkat markasına dikkat 

....,.=== 

Bu Markalı Sabunları Her 
Yerde Arayınız 

el~~el~ie~~-~~iGl!tlJ Halkımıza her Şl yden evel sıhhatını düşiinmak gayesile (il< 
el le · kere Fabrikamızda ha lis yemeklik Zeytin yağından yapı 
~ LA KONKORD ~ 1 

• SABUNCU ZADE K DRI markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılt111ı"'' 
1 Nakliyat - Harik ~ · SABUNCU ZAÜJ,;· KADill~a:·halı ,a ı. 11 .. ~.-r ~~\LK ( Topr81') ~i~ . . . ~-i~ i M Sıgorta Şırketı • 1 • f • 

• ınoıt 
~ . Muaı.ucl~tn.ıda siirat, inıizam, V ( ~ ~ol iı~· lığı ~~ 1 

ilni şıaı· edır•ın•Şl•r . ~ ı z DE KADRi. I y , l ı ·ıes 
• ~forsiu . .\carıla~ı: Kal':tm : ıo Cifci Bau~a.;ı . M ! ·~ SABUHCU A Markalı Sauun ar ciiüe umşaKlıK, atalet erir çün~ü il 
~~~~~ ... .: ~~~~~~ ~~ . : . ~~~~rlT~~~ • ~+~~~+~~~~~+~~f~tf~~~ 

Mersirı Ticaret ve Zahire Bor iô. s 
~ if1 ., .. 

1 Yeni ı~ersin Mal~~ 12-11-934 Pazartesi günü borsa satışları __ _J mücellithafl,; 
Malın cins· Nerenin .Mahsulıı MIK tARI F .. 

OlduA-u -S:. G .K. 

'jo.c:.::;,=.e====~== ~==- = !~~~~,~ ~:- ı 
" f.) 

Nohut 15000 4 

s. 

65 

:\l..lCI 

.~ lınıet n. 
ispan~· a ruulıahiri ı uiz 

Şa şati BR. 

J SEH .-\ İT 1 .. 1ı1ıt' 
i • .. L, ı · · · ı rcil 1 -- -- ~· ı',S 1.l ! ııl~ . ft 1 

• I~ 

.~ı·g.i r ~: ,\li ' '" ~ . , ll aztr F .~r. , , ıu ı~ , f,• ,."'udc ~ ~jı:ıl' 
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