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Ruam Mücadelesinden • • 
ıy ıın • • 

1. T eşrinsani 
Nutku 

Büyük Millet Meclisi dör
düncü toplanma yılının dörd?~
cü verimli çalışmalarına R_eısı: 
cumhur Hazretlerinin degerlı 
bir nutkile başladı. . 

Ulu reis bütün bir hakıka-
tin komprileşmi ifadesi otan 
sözlerile şimdiye kadar b~şa· 
rılan işlerin toplu bir hulasa: 
sını yaptakları gibi önümüzdckı 
yıllarda yapılacak olanlarında 
ana hatlarım çizdiler. 

Milletin yaşama kabiliyetine 
inanan büyük Şef; bir sel gibi 
yıkan ihtilalinde kuruculuk ve 
yapıcılık gücile beşeri kudre
tin üstüne çıkan inkilabında 
istikametini bu imanla· işa· 
ret etti. 

Nereden başlayıp nereye 
kadar geldiğimiz 1 1~e~rinsani 
nutkile anlaşıldığı gıbı daha 

t" d ol neler yapmak zarure m e -

d - da ögrenilmiş oldu. ugumuz _ 
1 

. 
G . Hazretlerinin soz erı 

azı h""k-
yalnız Büyük Meclise ve . ~ u· 

t d
. kt"ıf deg· ıı onun ızınde n1e c ıre . 

d n son hmle koşan 
şaşma a .• •• • 
Türk ınilletinede buyuk bır 

k t kaynağıdır. uvve b .. 
Hükfımetinhcr şu esmm ay-

. (erine ait izahatı top-
rı ayrı ı~ .. k 
l 

tkun bilhassa o ono-
ıyan nu . b l 
mik yürüyüşe aıt kısmı aş ı 

b ehemmiyet bir taşımakta-
aşına 

dır: 
Lozandı si} aseten yarım 

müstt:mlikelikten kurtulduğu· 
muz halde memleket nihayet 
bir milletler arası pazarı man

zarası arzediyordu . Ülken.in 
ökonomik kurumunu b~rkıt
mek en önde tuttuğumuz ışler· 
den olduğu için sanayı proğra
mımız durmadan yürümekte-

dir • 
Evvelce tasarlanmış olan 

fabrikalardan bu gün bir çok
ları bitmek üzere olduğu gibi 

• un da temeli atılmıştır · çogun 
Hükumetinde hedef t.uttuğu 
nokta ülkenin en bellı başla 
eksikliğini giderecek olan bu 
fabrikaları çok geçmeden ku · 

rup işletmektir." 
Büyük Şef nutuklarının bu 

kısmında sanayi kurumumuzla 
ticaret anlaşmalarını ayırt et-

• 1 rdı'r Ticaret bağlılık. 
memış e • 
laramızın karşılıklı denk anlaş 
mnlnr çerçivrsi içınde tam ~ir 
düzende gittiğini işaret eltık· 

n bı"lbass Türk tuccn-ten scmr.... . . 
. 1 • b'ır direkhfıde ver· 

rmıı en ı erı 

mişlerdir: 
Ökonomik sıkıntının ~~a-

. · d' •ler açın· ya çıkardığı yenı gı 1
" • • 

. . t '"ndemlerının de yenı tıctıre yo 
iyilikleri görülmü;tür · A?c~~ 
bir yandnndn tış ticnretımı.ıı 
yardımcı kurumlarla doğru bıl· 
gilerle kolnylnştanlmnk yolları 
araıtırılmahdır • 

Elen 
Ankarada Bankaları Gezdiler 
Dost nazırlar iş Bankasından ElliŞer 

Hisse Ahp Cari Hesap Açtırdllar 
Anl<ara, 3 lA.A) Elen Ha- 1 

riciye Nazırı M. Maksimos il~ 
iktisat N;ızın M. Pesmeıoğlu 
bu gün öğleden evvel vakıtla
rını milli bankalarımızın ıiya

rdine hc:ısretmişlerdir. 

Saat onda fş Barıkası mer· 

kezine giden nazırlar Banka
da İktisat Vekili Mahmut Ce-

lfıl Beyle Banka Unıum müdür 
vekili Muammer Bey tarafın
dan karşılanmı..,lar ve bir saat · 
ten fazla kalarak planço, leş· 
kilat ve faaliyeti hakkında ma 
lümat aldıktan sonra muht lif 
servisleri dolaşmışlardır. 

Otuz seneden fazla banka
cılık hayatına malik ve pek ta
nınmış bir bankacı aileye men
sup olan M. Maksimos, ban

kanın plançosunu tetkik ettik
ten sonra Bankanın vaziyetini 
ve elde ettiği neticeleri pek 
ziyade şayanı takdir bulmuş 

Mısır Kıralı 

f uat Hazretlerinin Hastahğı 
Ye~amet Kes~etti 

--+--
Loııdra, 4 /A Af- Sunday Rt· 

/trct gaulf.slnilı ltabtr aldılfma glJre 
•Uısır Kıralı hıat lfazrttltrtnin 
lıastalıjfl ~·thamtl ktsbtfnuştir. Aıni 

pautt l(ıralın llastalı/!ı ıfr btraber 
Mısırda l11gllız a/tyhtarlılfının İn· 

kişa/ rtmrsı oldukca mOşc1,1ı•rş bir 
sıınsi buhran dıJ!urmuştıır. 

Anhara'ya Gelen 
Heyet -· -Ankara, 4 /A AJ- Yeni /Jdrlka 

K11u/1111n talıla cüliislerilll Rdsicllm 
llur lf azrttln111e iblôJ! tluıtk üuu 
f tvkalôdt blipük ti (İ ı7yan "ıas111ın 

reislıJ!ı alıı•ıda bir htJtl Ankara;·a 
gtlmlşftr , 

Knrşıhklı denk ticaret yo
lunda yürüyen hfikumet Türk 
malının ynboncı pnznrlHrn sü
rümünü temin goyesile kurdu
ğu Türkofisten sonra hiç şüp
hesizkı Gazi Hazreti rinin bu 
işoretlerile ihracnh teşkilitlan
darnn fikride filiyata döküle 
cek•ir 

Ökonomik işlerinden son
ra tış ,. iç siyasetimizin dü
zeni ve kijltür işlerimizi en 
s lihiyetli sözlerle iznhlo yan 
Gnzi Hazretleri Türk parası

nın değeri ve devlet geliri 
üı.erindede llayik olduğu ebem 
miyette durmuılardır . 

ve scrvislerın ileri ttkııiğini 

çok beğenmiştir. 
Elen ticar~ t ve Bankacılık 

aleminde keza mühim bir ta
rih ve mevkie malik olan M 
Pesmezoğlu da aynen bu tak
dirata iştirak etmiştir. 

Her iki nazır Banka hıssa 
senetlerinden ellişer tane al
mak ve namlarına birer hesabı 
cari açtırmak suretile banka 
hakkındaki duygularını teyit 
etmek istediklerini söylemiş 
lerdir 

iş Bankasından sonra iki 
Nazır, iktisat Vekilimiıle bir 
likte Sümer ve Ziraat banka· 
larına gitmişl'!r ve bunlarda da 
plinço ve teşkilatı tetkik ve 
büyiik takdir hislerini izhar 
etmişlerdir. 

Sümerbankta bilhassa sınai 
plan tatbikatı hakkında malu
mat almışlardır . 

Ruam Mücadelesi 

Vilayette yapılan mü
cadele Sona Erdirildi 

_.-<:> 

Bır ayılaflbtri Mnsln, Tarsus ı•t 

Sılıfk' mtrktzlrrİfldt dtı• 111 rdm 

Ruam mücadtltsı so111ınrı ermı tır . 
/Jir ay içmde Mtrsindt J'l4 btJgir, 
1 arsu ta 407 beygir, Sıll/ktde IS6 
beygir ılc :t51 t~tk ~e 5 katır Ruam 

muaymtsinden gıçmlmişt". 
MuaJtllf. nrt etsinde 7 arslisla 

S brygırw, Sılifktdt 2 btygımı ı :ı 

amlı oldukları a11faşılnwkla {laralı 

olarak öldürülmü~ltıdır. Mtrsındt ı 
beı•g/r ,,, Sıli/krdt J beygirin şOp· 

lıtiı o/aukları anlaşılnz;ş bu11lart11 
srrom/ıırı mua;me rdılmrk üztrt 
Ankara Muktz L4boratı."Var/amıa 
gl111dtr ilmiştır. 

lfa}'vanlnrmı muayellt'J't gt'lir· 
memlş olanlar haklarında adli ta 
kibat Japılocaklır . 

Geçen yıl bütçede o.iman 
tutumlardan ölçül rdon ayr1lmı 

yarnk yürüm ) " öı nlo çalışıl 

maktadır. Türk pnrnsı snğlnm 
doğcrini tutmaktndır. Hükumnt 
bu sıyasaya çok d ğ··r v rmek 
t dir, 

Donk ticaret tutumlu ve 
d· nk bütçe sağlam değ11rli 

para. t:ustnfa Kumal 1"ürkiye 
sinin kalkınma v•• yüksdm 
hnrnketinin bir r ibr sidir Vo 
1 Tcşrinsani nutkilc bu ibr 1 r 
ynni m •rhnlclori işnrot ctm k 

todir . 

R1za Atila 

• 
Si 

ikinci Toplantısını yaptı 
Dört Senelik çaliŞma Raporu O undu. 

Encümende Tetkik Edilece 
'Belediye meclisi geçen ça~

şamLa günü saat 16 da Bele 
diye salonunda toplanmış ve 

ruınamede bulunan maddeleri 

müzakere etmiştir. Bu madde
lerin müzakeresinden cvv 1 
evvelki zabıt hulasası olnm
muş ve kabul cdılmiştir. Bilii-

h::ıre ruznamenin birinci mad
desini teşkil eden Belediye re
isinin dört senelilc raporu diğer 

maddelerin müzakeresinden 

sonraya bırakılarak diğer mad 
deloro geçilmiş bunlardan büt · 

çe fasılları arasında tahsisat 
münakalesi hakkında daimi 
encümenin verdiği karar bütçe 
encümenine, 

Hesap işleri müdürlügiince 

tanzim edilen 933 senesi kati 
hesap cetveli tetkik edilmek 
üzere hesap encümenine, 

Kibrit ardiye resmi tarife
sinin tadili hakicındaki talep 
muhtelif işler encümenine, 

Merkez tahsildarlığı unva
nının baş tahsildarlığa tahvili 
için vaki olan teklif muhtelif 
işler ve hesap encümenine, 

Suriye'd 

Diğer emlak sigorta bedel
lerinm gümrükten alınan yüzde 
on hisseden mah ubu için Be
l diyeler Bankasına selfihiy t 
vcrilm si hakkındaki ve zabı
tai Belediye lalimntnamesiııin 

2 4üncü maddesinin son fıkra-
nın kald11 ılma5ı hakkındaki 

maddeler muht lif işler ncü-
nıcnine havale edilmiştir . 

Bu maddelerin müzakere· 
sinden sonra Reis Mitat Bey 
riyaset makamını bırincı • eis 
vekili Sa it Arif Beye ter ketmiş 
ve } 1.nı hey le geçen dört s ne 
zarfında Belediyemizin yaptığı 
icraat ve f aalıyet hakl<ında ha 
zırladığı raporunu okumuştur. 
" Raporu bilahare neşredece

ğiz . ,, 
Rapor okunduktan sonra 

bununda önce muhtelif işler 
enciimeninde tetkiki ve bila 
bara heyeti umumiycde müza
keresi karar ltırıa alınmış ve 
ıuznamed bnşl< miiza <er• c·· 
dilecek bir ş v l uluıımadı ın

dan per embc• günii s. at loda 
tclcrar toplanılmak üz r içti
maa ni 1ayet vcrılmıştir. 

il 

va e 
Siyasi Faali et Başladı 

Fakat Her Şey Me huller içinde •• Kabi· 
nede değiŞik ik Bekleniyor 

/lalrp 3 /li11s11st Muhabırln.ız 
dm/- urtJrdt. sıı ast f aaliı'rt b ş 
lndı, / akat /ur şrp bir mcrllulat 
ıcmde 01'(tll ay so111111da Vatllı.f 

fırka bıiJ ük toplanlıs1111 Şaın'da 

;•aplı Ntlrr korıuşu/du, ı e gibı ka· 
rarlar ıwtldı. Bunu lılç kımse bıl· 

mlJOf Ko11srrt uk(J111 bu lrmusta 

(Ok krtum davra111;ıorlar. ibra/tim 
llanano IJrı• dnn Şam'tlt.n buı ayı 

grldı, Ktı dısiudnı ko11gre muk ru· 
rntı Jıakkmda izahat istrtlım 8 ) a 

11 ita bulımmnktan ıs/wk{if tfmlş 

nlmakla btrabu cevapsız bm kma 

mail t(lll sadue şuuları ~"' ledı : 

Vala11t fırka her ı•.ıkıtt 11 

Jadt ıttıf k ıe ıltılıat İ(< 11d dır 
Fransa ıle bır a11l şma zrmu ı 

hazırlamak uztre Parıs'e 2• ltı• Ce 
11111 Meri/Dm BtJde a11t olarak ta;· 
J alt ıle Surı vr'J t dıi11dü. Şam gau 
trleı /t dün l!tlfll mıslıa/arındn O· 

k 11 dul/una glJre bu murnhltas hrı tı 

rr1S1de hiç bir btJnnalla b11l111ıma· 

rnıştır . 
1 rı kallidt: Komiser Ko•ıf Dömar

ttl f ransadan dörıdutü c/Jndt.nbm 

/Jtrufla b 111111 nakt ı ı•e Uibnan ış 

ltfl)'lt uffraşrn kt ıdır. Arıcak aym 
Jtdısmdt11 sonra Ş mn döntetlfı ıe 

Buutta Sımye ışlerine datr F11111sa 
H rıcıye ı zartlllld n tali mıl btklr 
dıffi söııl d 11rkledır. 

1-/a/rp Çıf ( I r RırliUI qu 1111 
umumi bir top 111/ı ı ap rı k Kail 
Do 11nrl le btr ti r f rr. 111~ tr ve 
cok r t rı v ııi et ır111ıl bu/1111 " cif 

(ıltrt ızm /ı/aldmı kıutarnrıık ltılbır· 

/erini brkledıklerm biiılırml 1 rJır 

me.cl ltn ıltnıal rry u sa 

mü/ıim d I! ki ki r olacoJ!111'1 ı 

hakkak naıarıl b /, ılıJ or. Mn,, /ı 

butnn bu tnlrmmltr ı cak Km s 

l ı in brkl 11 im k r ı t ı ı 

dıktm so11ra lavozzulı ed t kltr. 
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~Fr~a~n~sa~d~a~d~ev~le~t~t~eş~k~il~~t~,~~ro~~~lfçi~n~e~~H~a~y~vanihracatı~~ 

Nazırlar Meclisi İsla~at Projesinin [saslanm Hazırladı. 
Öldürülen hükümdar 

ve cumhurreisleri. 

Proje hazırlanırken rejimi kuvvetlendirecek 
tedbirler göz önünde tutulmuştur • 

1865 yılıııııı hir Nisa

nında ..\ nıerika Cu nıhur 

rt~isi Apraham Linfen 
188 L yılının ! 9 mar

tında Rusya imparatoru 
ikinci :\leksandr 

Paris 3 A.A - M. On 
mergin kAnunn sanirıiu 

i~l~lıı planı nazırlar ekse
ri yeti tarafmdan kabul 
P-dilıuiştir. Radikaller fesih 
trklifi hakkmda ihtiyat 
k:ıy11larrnı muhafaza el
m işlPrdir. 

Paris n A.A - Nazır

lar mrclisi ta rafından •~k · 
seri~· etle k<ibul edılmiş 

olan devlete ait islAlıal 

projesi nazırlarin adedini 
azami '20 olarak tahdit 
etmektedir. 

Başvt~kil bu mikdara 
dahil dflğildir • Başvekil 
ııeza retsiz olarak kabine 
yapacaktır. 

Reisicumhur teşrii dev 
renin ilk seııt·sinde mebu
s:.n nıeclisiııi ayarım mü
sait mütaleasmı almak 
SUf'P.tiyle, teşrii dP.Vf'fWİn 

geri kalan senelerinde İSP

a)·amn miitaleaswı almak 
sızın feshedebilec~k tir. 

Devlet, memurlara lıiz 

Büyük Bir Yardım . 

F abrikator Salih ef. 
Memleket hast·anesine 

bin lira verdi. 

Ötedenberi memlektin 
hayır işlerinde daima öıı 

safta vazife alan ve bu 
maksatla her • 1ıayırh iŞP. 

biiylik yardımlarda buhırı
makl~ lannıarı fabrikator 

Salih .efendinin bu defa 
ı\Jemleket hastanesinin 
mühim ve başarılması lii 
zumlu ihtivaclarma hare "' . . 
lanmak üzere bin lira da-
ha yardım yaptığını sevirıç 
le öğrendik. 

Deha geçeulerde bir 
cami ve bir mektep yap
tirmak üzere haıırhklarda 
bulunduğunu yazdığmuz 
Salih efendinin, bugün de 
Memleket hastanesine ver-
diği bin lira ile umuma 
ait hayır işleri ne karşı 
nasıl sönnwz ve yP.nilmez 
bir du)· ~u ile )' Üreği çarp
tığını anhyoruz. 

metlP-rinde istikrar temin 
~ylrdiği gibi orılara nu·s
lrkleriude her türlii teuıi 
nalı da ğöslrrmekte oldu 
ğundau memuriyet hiz 
melinin gayr; kanuni veya 
miictemian terkedilmPSİ 

• 
memurları devlete hağlı-
van rabıtaların kırılmasını .. 
intac ..-dPr. . 

lliiktinwt tarafından ya 
pılucak tflşruhiis Jıariciıı · 

de nwsr:ıf ihtivacıııa ait ., 

y::ıpılacak hiç bir lt>~lıf 
kabul t~dilnwz. ll+>ğPr ki 
mehusan mecli •inden bu 
mesa rifi n karşılığı olacak 

olan varidat P.VVt>lc~ ka 

bul edilmiş oları bu sene

nin bliıc~si ıueluısan ve . . 
avaıı mr·clisleri tarafından ., 
o sene kauurıu sarıinin 

birinci giirıii k;, bul edil
medi~i takdirde oııdau t-V

velki seneniıı hiilç~si şu

ra,· ı •lt~vletin hir kararrıa-. 
ııu•si ile tanıarıwn veya 
k 1smen leuıd il edili )'Ol'. 

Türk - Yunan 
-- _*""' ,._,.._ 

Ticaret uzlaşması. 
__. ...... .._ .. .,, 

Aıık:u·n iktisat Ba -

kaııınuı ~lalımut Ct'lal 
beyle Yunan iklisal Baka 

1876 ll aziranrnm 14 
i11de Osrıwrılı padişaltl<.ı

rmdan suhan Abdulaziı 

1896 yılman bir mayı
sında Fransız Cu ruhu r rei 
si ~1ari kaı·yo 

J 867 .\ğuslosunıırı 25 
de o,.uguvay Cumhur rei 

si Gıavan Yoru 
1 3 9~ lt~ flllUUZlHllHI 28 

de lıal)' a kralı lluıııbarto 

19 o 1 Ey ı u 1 u fi ll il 6 111 (' I 

g ü rı ii An w ı· i k a C uru h 11 ,. 

I' e isi V il sa m ~I a k g P u l i 

ı 90~ Tt>mzunun hiriıı

d•~ Sırp kralı .\le~saıulı· 

ile kralice Oracf~ 
• 

1908 yılıııın 1 şu balı u-

da Poı·tek iz kralı Karlo 

1 ~ 13 ıu a I' ll 'ıı ı n J 8 i mi P 

Yunan k rali Corc 
~ 

19 18 srıırsi ı hHu-

unızun<la Hus Carı Nikola • 
ve lrknıil ailrsi 

1919 Şııhatırıın yirıuisirulr 

. \f g :ı n k nıl ı H a h i lı tı il a lı 
t 

lıa rı 

J H~6 \' ılının :!5 nıa' ı-. . 
s tı ıt 1 a A f g a rı C 11 nı lı u r ı· e i s i 

Si morı Ba tl u r<l 

1929 Tt~mruuıunun 17 
nı ~I. Pe1.mı>zoğl11 urasın- sinde 'tleksika Cumlıuriyt• 
da kararlaşan ana h :ı tlar ti reisi Alors Ohrikoıı 
dair~siııde hazırlanmakla 

olan Tüı·k - Yurıan tica 
rel uzlaşması projesi iizP-

rinde iki taraf heyetleri 
~ 

diin de çalışmalarına de

vam etmişlerdir. 

ı 933 te \'aııl ~t·cen SP--. .... . 
rıe Frarısa Cumhur rt·isi 

\1. Ooıuer 

1934 s~rwsi 9 birinci 
t~şriııtle Yugoslav~a kralı 

.\leksandr. 

Salih pfeııdiııin bu ~· iik Maliye Bakanlığının 
sek haı·eketi keşke diğer /ki Tamimi. 
zeugirıleriruize i>ruek olsa 

da yoksulln k l iizüııdt~n 
başa,.ıhımayan bir çok lıa

y1r lşlel'i mem lek~te ve 
millete faydah bir ŞPkilde 
başarllsa diye iç çekiye-
ruz. 

Tanrı, Salih efendiden 

razı olsun. 
Adana ; Türk SöıU 

Ankara, - ~lüteahhit

lerden ne gibi ahvalda 

kazanç vergisi kesilmiye

ceği ve hayvanlar vergisi 

ikramiyflsinden hususi icla 

reler hissesi rıin ayrılma 

ş~kline dair Malıye bakan 
lığı vih\yfltler~ iki tamim 

gönd~rnıiştir. 

Mersin Limanından bir ayda ne kadar hayvan gitti 

Temmuzdanberi devam eden ihracat 
geçen ay en yüksek dereceyi ba/Jtı 

•• - serti' 
Geçeu birinci tPşrin 3- ~adar olmuştu. (lıı .u 

'f r(IC~ Jında ,Uersirı isk~lesiniıı yalııız on ·avlık ı J • 
~ ( ~ jallr • 

hayvan ihracatı cok canlı ıuız t05 bini uı ·cıu,.. _,. • • ~ • ·rırıv 

olarak gp,çruişLir. Temmuz ikinci tt•şrirı ve hl ' 
l l 1 1 eP 
tan )eri devam ederı i ı- kaıuın aylarruda ta t 
racal birinci teşrinde en 50 hin kaılar haY"a" 
)iİkse~ dert•ceyi bulmuş. mesi mulılernel.Jir. l• 
tur. Bu ay ~lersindP.n çı- Hayvanlard:ııı b~ş'~ 
kan lrnvv~rnlflrın miktarı b9 077 kilo tiftik jfe I· 

~ ' ~ 
aşagrıda ,l.!o··.:trrilmi,tir: ı · ı .... ı ı\'~1 ,. 

. _, ~ " " o ya p a g ı .A m a ı • bnlı~ 
23 ,060 baş koyu 11 ı 1600 kilo tuılı• ·r. 
14,740 ,, k PÇİ halık Yafava giıuıiŞll J 

9 r,, ~ - ~ • ııt7 
v " v 

1g1 r Bir :ı \ l ı k lı :ı \' ' a rı "i. ,,1ı . . ,,,, 
Yc-kuıı ı 1 . . .1 l· ı"' 

ut' t~rı ııı rı ı araca t " • .0r 
(26~ 145J liran b11111~ .-Bu (~~ 7 ,90il) h<t Ş lıa .v -

vaııdan L050 koyun İs
kendrriye)'e 95 sığır da 
Pire~e gitmiş g~ri kalan 
<~2,010) koyuıı ile ( 14 7 48) 
keçi llayfaya gilıuişlir . 
Fılistin havvarılarınıız icirı 

~ . 
t'rı ~t •niş bir pazar lıalını 
:ılıuıslır. Fılistiııe lwyvau 

• w 

i lıracatı naız ele vam t'lnıek .. 
tedir. Bu seıwki ilıraca-

trruız !!•·c ~ ıı ~wdP-n co~ faz 
t.J • • 

la olmuştur. G"çerı sene 
umum ihracalııuız 98 hiıı 

Amerikada 

Pamuk ihracatı geçen 
senelere nazaran 

daha azdır. 

Ne v ~·o r k, 4 ( .-\ . A ) 
Bazı mf.lıafilde kn~di ofisi 
laraf111daıı p:ımuk ıaıüsLalı 

sillt' l'İrH~ iptidai nıev a l 

nıukahilirule ikf'azatta bıı 

lunulrnuş olıııasrnın alıcı
ları llindistau ve llı~ır 

piyi.isalarırıdaıı Hlış veri~r 

sevkt • ltiği karıauti vardır-. 

Bu vazı yt'l ıi raa l ıwza 
retiyle zirai i~Iahal idarr-
1 m· i n i el Üş ii u d ii r n w k l P d i r. 
Anıerikflnırı 25- 10-934 
tarihine kadar ohu ilıra

ealı 1,153,000 halvavı lul . .. . 
muştur . G .. ç"'' s~rıerıiıı 
ayni tarihind•! ise 2,020,000 

halya ·idi. EğPr ihracat 
bu uisbelle devam ~dm·se 
her zamanki vasati rakam 
olan 8,000,000 a karşı 
sene soııuna kadar 4,162 

000 kalyayı gPçmiytıctıklir. 

Ziraat nazırı yabarıcı 

~ lı\U11 
Bıı rıa karşı ilhtı 311d' 

isr. 854 2 kilo hanı ı•:lldf 
ıft~ l'İSirHIPll ihard v' 
hunurıöl12 ~ilo~w ' ,. 

. .• tf 6 
lıı ra 1 ya dan g-ei· ı~ı pt1• 
1 a rı el a ti a rı ., e 1 nı iş L 1 r · . · 

l') ll 
larırı lwpsinirı ki~· 1110,ir 
L993 liradan jlJarel iJt" 

Bu av ~lnr~irıtlel:l, ı:dfıil 
ha y va n 1 a r Lo )' t, ıqr 

1.., i · ı · • f D s~ ,:t 
~ r a u~ız, ngı ız ,.\, .,il' 

' tııtli 
ka val'uda r i~le gı 

• 

Bir Japn ga~e 
,,,, 

Ne yazmış? . 

Loııd r: ı, 4 .\. A ~t.l 
N . . . . ı · J ' ıtll , ısı ısı 111 ı a poı rı . 16 
hu hafta A nıeri ":ı 1 rıl 
poıı muralıh:ıı'lcırı :ırcıl 
tlu ya ıu la rı uıüzake 

11
, 

• •t9 
Psrı a sı ııtl a a 111ira 1 ~ ,.11 
· 1 , ,. ·ır~!' 
ı e aıaı a moto ' 11 
. . 11 "011 1 hır lıad ıse o ı ıırı ~t'r 

hu lıa d is~ ıı i ıı oı iiZ'' ~,/ 
lt~ri telılikPli hir ~\;si 

) 'l I' 
~okaeağını ~· ,ııu · rt* 
Anıtırika H~ J :~p<''' ~I'~ 
şa lısi y•· LI ı • ri, lı ad i~fıit',r 
g<>sterilrrı fılolarır• ·(e'ıt' 
liril11ıeleri hiı· 13'' ıı ~ 

·ı9 
iharPl olduğunu ' 1• 

1 
,,• 

~isi ni!'i Pg ,ızPtP.si 111 '18~& · ı · · ·k · ~u• nıırı .. rıııı Lt> ııp 

dir. 
b,.~ır 

alıcılarrn kıllığıııı .&J§~ 
1•• . 1 ı, hll· .,,, 

rın t ovız a nıal\ 1,._,, 

uak i ili iişk iil~~~· 18,~r•' 
tı. lmektedir. ()ıger 19rt 

- k l ·ı· 1eiiilıs nıute a H ıyet ·· .ıt'lt' 
miisteııit nırıka"• 111 

fa i (} f·si uzu ıı za 11
1311 

vakkiftir. 
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Harpten sonra ihdaı 

edilen vaziyetler ...... .... 
'' ll i r, • d r rı 
''Narodıı:ı Othrarıa,,ga-

zete. i im~ \' azıswda harp . . 
hm sonra ihdas edilen 
vazi n•lltm mi il •ı l~ri 11 nıP m 
raırn .. ol111adıklar1111 ve bu

nu bertaraf .. ımek içiu 
hart!kt•le gP~tiklt·riııi işa 
rPlle cli~or ki: 

f)ouuıergue Unka ve 

Oolfu. 'un ölümleri ilt~ 

Almanva, Avusturya vr. 

fspauy~',Jaki rniiessif lw
dist>leriu nr.ticPfori htıp 
:ıvııi ~ •\ht•hc• lıağlıılır. fştt• 
k.,ral Alt·k~arnlr'ıy da nıii 
t>llim :ıkihelİ. llaclisı·lt·r 
her turaft ı th•riu Jıayrt>l 

uvarıclırl\or . 
"' Aca h:; hu laacli!;t'lt·r hi-

ze ivilik uıi ) o~~a ft'ra:ıhk -., 
1111 gt•liriyor . Hu hiziuı 

iciu tahakkuk etuıiş cfP.-
• 

ğilclir • Tahakkuk t•dtırı 
bir ~··y varsa o da, lmrıurı 
iciu haıırlanmauuz ve SP.

(~rlu•r bulu 11 m:unrz lı\z1111 
gt>lıh~i ktı~·fİJt>llir . 

. .\rıcak hu ~urt·llfl ha-
clisa ta hiilİİ rı k u \' \Pli ıuiz 

\' t• ıııiHi kahiliyt'limizlt~ 

karşı clurahiliriz. Bu is.-, 
h 11 g ii 11 J, ii ıı ı i ili lı i ı k ıi n lf' -

tin t-lrafuıda taııı hir it 
Lihalla ıoplaıwıamızı icap 
e el İ\ 0 I'. C ii ıı k ii h 1111 u ıı lı n -. . 
rici ııd.. ııw 111111111 ol:ı hil•· · 
t'••k Bııluar hıılull'ıhilır . r 

Fakat uws'ul Bulgar nıil · 
li olamaz . 

Kontenjan yerine 
giJmriJk 

F r a 11 • a lı ii k ı) meli rı i 11 

kouıeujau rt-jıuıimle 11~: -
h claği., iklikl~r ) apnıak la 
olduğu h.ıht'r veriluwkrn
clir. Frarı ·a tic.ırP-l rwza

reli, koıılPujaıılarm te. hil 
ve• lt'\'Zİİuci•· ra~tlarıau 

g iiçlii ~ h· ri flÖZ fü ı ii rnlt• t ıı
tarak, hu laluliıhılı kal
th rnrnğı vt• .' t•ı·i ru~ gii nı -
riik rP miui ~trlırııı:ığı ılıi 

. ii rı lllf' k lt> eli,.. G ii 111 rii k "" 
i 

rııiııiıı faılal:ı ıırılıua~r ~u 

rt•til~, lı:ızı iıhal:\1111 k n 
cliliğiııcl•·ıı azah •>tğı , .. 
karşılık lt~vzial u~ ıliiniiıı 

cic• Ol'lactau kalk:wağı tala 
nıiu PJilrılf•ktPtlir. 
----··- --

Nö~ıtçi Eczane 
Bu AJ,ıam 

llcıl~ Eczttıw. idır. 

ltalyo - Bul gariıtan 
ticareti 
.................. 

sor yada fi gt• ltırı lıa lu-·r
ltı r~ görP, hal~a ilt~ Bul
garistan ara!'l111tta akt~di

len 011 ticart>l aıılaşııı:ısı 

tathik saha ırıce giruıişıir. 

Mersin 
Piyasası 
- --

K.(i. 

Panıuk ~k!'\pr~~ 
fa rw 

Kapu uıalı 

Koz:wı parl:ığı 

1 :uıe çiğitli 
\erli • 
HP)'<ll )itpak 

K. 
43 
41 
40 
38 

s. 

50 

39 
")_] 9 5 - .. , 
'> -

öö 

Bulgaristan ökiız 'e 
manda gibi hnkari lıa~· 

varıl:.ırla 500 torı erik ku
ru n ihracıııcla giimriik 
lt>rızilat11ula11 i~tifadP. ede

CHklir . Hu rıa nıuka hil 
lrnlyatlan ith:ıl~llilt-ıct>k li Fa~ulya 

Nohut morı, ZP.ytirıy:ığı, hanı ve 

10 50 
s ila 9 
4 

s 
50 
25 işlenmiş pamuk, pamuk "ercinıe~ 

ipHği, oıomohil Vt' ":ıirP. 

içi 11 gii ru ı ii k ı:u·i f PSİ 11 ele 
... a " lı tlt•ğişikliklt->r kalıul 

P.dilrııi~ıi ıir. 

Türk Yunan 
Ticaret anlaşması 

uzatıldı 
..... 6't 

K 11!'1 , t·ıııı . . 
Kuru cları 

Celtik 
• 
Yulaf 

.\cı Ct>k irıl.-~ ici . . 
To1. ŞHk .. r 

l'alıv~ 

Ça~ 

6 

4 
6 

75 
50 

3- ı 2,5 

21 

:· 8 25 

ıoo 

Tiirk Ynııan ticarı•l Kala\ 

24-0 -~ öO 

188-190 
aııluşıııa ı ı lıiri11ci kanım Bulwr 90 

25 1934 Larilıiııt• kadar t~krar Arpa .\ırntlol 
uzaııluıı llf . » \ .-r·li ----

Deniz işleri 
Piı·iıu· . 
Kara lıiilıt>r 

2-87,5 

15 
85 -86 

Louılra : 3 «A .. ~» 
() t' 11 iz 1 il ii zil k t' ,. f 1 p,. i il i fi lı i -

~işaılır 

)) ikiııd •) !) 

.... " 
16 

riııcİ s:ıfh·1 ~ı :ırtık hitauıa \lısır cları b 

3 t>rnıi lir . Ça \'clar 
B1111cfa11 lıö~ lfl rt>~uıi s: .. m• f•ll , K 

sudak&• 20 l..i ra -!O . 
toplarıtılar vuk 1111 menıul 

olıııa\ ıp ıııulılf·lit lıP\' t•I . . 
:ız.ısıııcla :o-:ıdt 1 ('1• ııo~ t.ıi 

1) » t-t•ıwhi 23 Lira 

1) eıı' ı lı ~OK hO il • 

rı .ızar lP.ıli"i ~ııkuhcılac.ı~ BııAıl:ı~ Y··rlı :! 7:l 
ııı· hu giiıı J .ı poıı nııı lı ı c•ir 'Udt· ıı 11 

ralılıa~Jarı .\1. .\lakdoıı:ıldfj l 11c•· Kepı•k 1 7 5 
il~ birlikle ~İ~P<'Pklı>rdir. Kalın >> 1 50 

Loııcl ra : 3 « .\. A » - Li 111011 tuzu 7 O 

\lakdoııalıt lıu ;.;iiıı haşvtı- "ahuu.:ıfıı~~tirıY. ~f) 50 
killPllt• Japoıı l>rııiz 11111 -

ralılıa la••.' Pliııi kahııl f'l 

mı,.ıir f ııgiliz H! Auwrikarı 
11111rahha. l:ırı hu k:ılıuldP. 
ı,ıılıııııııı\a(!:ıklarclır . ' lrıgilız lı e ~· •·ti tliiıı 
Fr:ııı a iltı Alıııaıı\'aru 11 
Loııclra ,.fırlt•rirı~ ,;ıiiza
kPrt•l•·rirı 11~ s,ıfhada ol
d 11A11 rıa clcı i,. 111 lJ hi nta l Vt'r 

nıişlir , 

YENi MERSiN 
ı üshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiye Hariç 
Şeraiti için için 

Senclık J200 Kr. 2000 Kr. 

Allı aylık 600 1000 

Uç aylık 300 500 
Bir aylık 100 yokıur 

Günü geçmit lllyılar 20 Kr. 

- ------ - -
Borsa T alğraflan 

lsla11bul 

4 - 11 - 934 

Tiirk ahu un 

i lt•rliu 626 75 
79 41 - 38 

Fran~ 12 -- 06 

9 28 - 25 

Livarpol 
4 1 1 934 

llazır 6 82 

\' :ul•·li 6 - 55 

Hiuı 

Nıvyor~ 

() 5 .\ 

4 - 90 

4 1 ı - 9:~4 

12 2.ı 

1 L l N 
Mersiıı ljin1aı1 Şirketi 

Um tı ı 11 111 ii d ii r l ii ğ\ti 11 d eı1: 
Şirkelinıiz Ct>r va. ıt:ıları i~·iıı (601) l<m Lavr ma

rt•rı madt•11 küuıiirii :ılac·:ıklır. Bu ~iiuıiir ) iizd., 27 

ı:ı) ,var ıırnddf'IPr ,v iizdP- 2 ı·ıııulwt viizcff• ı ı ~·nı 'iiz h~ 
65 karhorı c·\'~afırıı haiz olacak bir.' av zarfında . Mt r
sirnt~ vapurcfca l~sliııı t•dilcıcf'k tİI'. v.:,.,,lf'k İS(P.\ Pfılt -

rirı PP.rşemlw giirıii ak~aıııırıa kadar irkr.tte ıuiÜmvPa 
koıııL)Oııurı:ı rııiiracaaı t•lrııPIPl'İ \ ' t> lu•d,·liııiıı \ üzıle 
011 lw.) rıi hP.Lİncl~ hiıı hl''i ~ iiz liralık harık:ı lt•

0

uıiual 
ııwktuhu \'Pr111t·l~l'İ vt•,va lııı ıııikcfar mtıhl:ığı clt>pozito 
olarak lP.vcli t') ltHuPlt•ri lii1.11ıu11 il:)ıı olurıur. 2 - 3 

Satlık Ev 
iki katlı :ı~ağı yukal'ı katlarda muthah haıuaıu 

lf'. kilalırıı lıavi ~ ti VH Plt'klil'İk (PSİ~i.lll nıiikerııııwl 9 

odalı bir .-v :;:ıllıkıır. ist ı•kli olaııl:ır C·ı.ıktlva 11wklP-. . 
lıi c:ultft•sirııft> 30 31 ~o . " \'P ıııiir,ac:ıat Ptleıılnr lac-r 

t5 

Tarsus 
1 

ıcra memurluğun~an : 
Tashih 

Evkaf clairc' İ11t' borçlu Elıiillı:ıcli K. degirmeıı"i 
llii~eyiıı aır.111111 gayri 11H'ıık11liiııiiıı atısına dair olan 

• 
, ... gaZl'lPmiziu ıı 10 934 larilı \ t' 1906 ııuıııa rall 

1111~1aa~111daki ilarııhıki döı·ı kıta ar:ızirıirı kiv111 PllPri 
~ 

~ •• lı v., ıı )' azı l 111 a rı ıı ş o 1 d 11ğı111 d :ı ıı 3 4 7 ı ı u 111 :ı r a 1 ı ta r 1 a ıı ın 
ki y nwı i ah 1111~ ve 40 No. la l'la rıııı lw lwr lwkta rı u;5 
lira v~ 72 No. larlaııın hı·Jwr lıPkları 220 VP 21 No. 
tarlarırn lwlwr lıektaı·r 253 Jir:ı olmak iazt·r~ ta l11h 
olunur • 

·-fltd--------------~·: 1 -DUNLOP i 
1 D D 1 

u 
N 
L 
o 
p 

u .. 
N 
L 
o 
p 

Otomobilinize , Kamyonunuza 
bisikletinize daima DUNLOP lastili 
lınız . 

Çünki DUNLOP lastikleri 
İngiliz yapısıdır. /ngiliz yapısınında 
diğerlerinden daha sağlam olduğunu 

l)'lemeye lüzum yoktur. 
ıı .. r~irı Vf' ll:ıv .ılisi \ <• tt rıtalığı 1 

Ôn1er Vtısfi ve ( sn1 :ı n hn' or 
• 

-------------~ . 



I 

SAYFA : 4. YENi ~IERSIN 6. . 2. CI TESKiN l 9B4 SALI .. 

BU GÖRDÜGÜNÜZ EV 
Piyangodan r 

Kazanılan · , . ~ ~ 

Para ile ··. 
ya plim iŞ h r ''"'1l1Jlttu--' 

Bir Piyango ~~~~ 
Bileti Alınız GÜZEL BİR. EV 

, Sabun Sabuna benzer fakat her sabun-:7.' 
olmaz Sabuıı aldığınızda: evela, 

Sabuncu zade MaJri Sabuncu zade kADRI 

markaaınıı dikkat 

1--------
markasına dikkat 

1 Bu Markah Sabunlan Her 
Yerde Aray1rıuz 

Halkımıza her şeyden evel sıhhatını düşünmek gayesile bu 
kere Fabrikamızda halis yemeklik Zeytin yağından yapılan 

ABUNCU ZAO[ KADRİ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmıştır. 

SABUNCU ZADE KADili ı\1 :ı rkulı ~ahuıılar IALK ( Toprak ) 

ve SilikAt l(İbi bilumum zararla ve yakıcı ıuatldeler·chm aritlir 

Arpa 
Pirine • 
Susam 
iane birineiağız 
.Arpa 
Yulaf 
Mısır darı 

Susam 
Yulaf 

1380( 
1050( 
60000 
15000 
1500 
1500 

50000 

1 1 
40 

2 95 
3 l2,50 
2 45 

10 50 
12,60 

Edvardumarıi 

Şaş~ti BB. 
i rı k iş ;ı r ş . . 

,, 

" 
" 

Ş<Jşa ıi BR. 

l 

'. " 
t t " 


