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Trakyadan 
TEDBİRLERİN 
HEDEFİ 

Bü)'ük millet meclisi de
vamlı ve verim)i bir çalışmadan 
sonra yaz tatiline başlark'!n 

Başvekil ismet paşa hazretleri 
hükümetin takip ettiği ve ede
ceği siyasetin ana hatlnrmı 

kendilerine has olan samimiyet 
le tebarüz ettirdiler. 

Gerek dahili ve gerekse 
harici siyasette tutulan istika
metin parlak ufukları hedef 
gördüğü hakkındaki kanaatleri 
imanlaşbran Başvekil hazretle
rinin bu değerli nutkundan 
sonra meçhul damgası bulunan 
tek nokta kalmadığı gibi atiye 
olon itimadın da yeni bir kuv
vetle canlandığı muhakkaktır. 

Dünyanın müşkül vaziyet
leri içinde bütün milletler mev 
kilerini muhafaza endişesile 

çırpımrkıın ismet P•t• hükü
metinin yapıcılık ve ilerleyiı 
siyaseti bnşlı başına bir husu
siyet taşıyan kiymetin ifadesi
dir. 

Bugün vasıl olduğumuz ne
tice çok sarih olarak gösteri
yor ki; kalkınmada tesadüf 
ettiğimiz müşkilllere boyun 

eymek ve kendimizi avutacak 
çarelere iltifat etmek gibi çü
rük bir sistem değil bütün güç
lüklerine rağmen onları yene
cek usuller aranılmıı ve bulun
muştur. 

Son girilen iktisat hareket
leri ve alınan mali tedbirler 
müvacehesinde bazı vatandaş
lar hisettirmiş olmasalar bile 
müter<~ddit oldukları da gözdon 
kaçmamış. Yaşama şartlarının 
güçlüğünü giditimizin hangi 
sisteme uyduğunu sormaya 
başlamııtılar. 

Buhranlı devrelerde mem
leketin kati ihtiyncı karşısında 
hükümetin milleti her zaman
kinden daha çok fedakarlığa 
davet etmesi çok tabiidir. ka
bul etmek lazımdır ki ber tür
lü vergiler ne kadar yerinde de 
olsa vatandaşlarıo kudret ve 
knbiliyetlerini aşacak şekilde 
olursa bir külfet sayılır. Bütün 
hükumetler için böyle anlarda 
vergi tarbetmek bir zaruret ol
duğu ' kadar millete kazanç 
yolları açması da vazifedir. 

Bizde; vergiler vatandaşın 
tediye kahiliyetile ahenkli ol
duğu gibi yeni iktisat tudbirle
rile dı) birçok iş hacimleri açıl
mış ve vatandaşa her sene bir 
az daha artan kaz nç yolları 
gösterilmiştir. 

Belki düne nazaran yaşama 
şartlar1 ağır olabilir. Belki ikti
sat sistemlerimizi sayısı pek :ız 
olduğunu tahmin ettiğimiz kim
seler yabancı görebilirler. 

Y alnıı bir mantık çerçeve-
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GÜNDELİK GAZETE 

İstanbula Gelen Yahudiler Evlerine Döndüler. 
Trakyadan Kacan 

' 
Yahudiler Meseleii Almanya Hadiseleri Kopandı 

Hitlere }{arşı itiı11at sarsılı11adı 

Voo PapenMareşal Hirı~en~orgu Ziyarete Gitti Türkiye~e bir ya~u~i ~üşmanhğı yo~tur ve olamaz 
,. 
lstanbula kacan Yahudiler tekrar dönü

mesele yok 
, 

yorlar. Ortada 

Siyasi mahaf il bu ziyarete büyük- ehemmi· 
1 yet atfediyor. Tenkil yanlış tefsir edilmiş 

Kırk/artli , 7 ( A.A) -- Dahiliye 
Vekili Şükrıi Kaya beyefe11di umu· 
mi müfettiş ve müşaviri beylerle 
birlikte şimdi Kırklareli11t geldiler. 
Kasaba kenarında piyade ve süvari 
kıtalarile lıalk ve memurlar tarofm
darı se/d111la11a11 Vekil beyefendi 
do!fruca vilayete i11mişltr ve çalış· 

mof!a başlamış/ardır. 

Edirne 8 cA.A• ·- Dahiliye vekili 
Şükrü Kaya bey rtfckotinde ikinci 
umumi müfettiş İbralıim T nli bey 
o/duf!u lıaldt bugün şt~rimize gel
miştir. Şükrü Kaya bey d/ôytt lıu· 

dudu11da vali, mü/ et/işlik er kam C. 
Halk fırkası reisi tarafından istik
bal edilmiş ve şehir mtlha/inde de 
rfıesai memuri11, btltdiyt reisi, mulı· 

telif halk vt esnaf teşekkülleri mek· 

lfpliltr ve asker, jarıdarma, polis 
tarafından karştla!lmıştır. Ştlzir baş 
tan başa donatılmış ve müteaddit 
taklarla siislt11miştir 

lstallbul 8 A. A --· Trakradall 
/stanbu/a gelmiş • olan Yahudiler 
tekrar yerleri11e dönmek içill hazır

lıklara başlamışlar ve bir kısmı dün 
sabah lsta11buldatı ayrılmışlardır. 

loııdra 8 cA.A·- Rruter aja11-
sını11 haber oldılfma göre Tiirkiyede 
old11/!u gibi Sovfet Rusyada da Ya
hudi altylıtarl!gını ezmek üzre resmi 
trdbirler almacaktır. Türkiyede Ya· · 
hudileri Trakyadan kovduk/arma 
kanaat getiren memurlar, şiddtlle 

tecziye eaileuk ve Moskovada ~ahu
di işçileri tehdit eilen elli dm fazla 
işçi hakkında takibat yapılacaktır. 

M i1stalısil Emeğiı1e Yanıyor 
Se~ze satışlan üzerinde durulacak bir mesele halini aldı 

-

Piyasaya fuzuli mutavassıtlar hakim. Ara-
larında anlaştılar fiatları yülıseltmiyorlar 

Mersinde sehze satışı işleri glin piyasaya hakim vaı.iyeıte hulunmak-
geçtikçe müstahsil zararına netice- ta onun fiat cetveli günden güne 
ler vermekte ve müstahsilin bütüıı diişmekte ucuz alıp pahalı satmak 
bir srnelik emeği fuzuli mutavassıt gibi iki kollu kar temin etmektedir. 

Bu/in 5 (A.4)- Bazı gazeteler 
Almanyada 30 haziran ve bir trm
muzda ~uluıa gelen lıadiseltri istis
m•rda devıım tlmtkle ve bir takım 

haberler ortaya almaktadır/ar. !Ju 
fuıberler )'tkdiğetini miilrmadiym 
ııakztlmtkte oldulfu gibi hakikata· 
da uymamaktadırlar. Mest/ti; idam 
edilmiş ola11lamı adedi hakkmdaki 
haberler de asılsızdır. Vatani hiya-

Hz. ŞEll1NŞAH 

Heyetimizi Maküya 
davet ettiler 

Makü 8 (A.A)~- İran Şe
hinşahı Hz. İran toprakların:ı 
girerken kendilerine refakat 
eden Türk heyetinin de mnkü
ya kadar gelmelerini arzu bu
yurduklarından heyet maküya 
kadar gelmiş ve çok dürüstane 
tezo.hüratla karşılanmıştır. 

maküda heyet şerefine 
şah BnhH Hz. tarafmdnn hir 
ziyafet verilmiş ve iki milJet 
arasındaki dostluğu tebarüz 
ettiren çok samımı nutuklar 
teati edilmiştir. 

' 11tt tölımt.lile kıu§una dizilenlerin 

1 
adedi tlliye baliğ olmamıştır. 

Bazı emebi gazeteleri eski 11azır 
larda11 M . ftr11iamesill kurşu11a dl· 
zildiği11i y(lzmışlardır. · 11albuki 
Da}'li te/grafm istilıbarma göre bu 
gii11 bu zat l11gilttrede ı•ıışamakta
aır. 

DiJ!er bir takım gazeteler de 
artık 11itltrin Almanyada halkın 

eski ltvtccühü11ü kaybetmiş olduJu· 
nu yazmıştı/ar. Halbuki Başvekil, 

snn {[imlerde Bavyaraya gitmişve ora 
da ha/km coşkun tezafıürlerile kar
şıla11mı ilır. 

Mii1tih 8 cA A•- 2 Temmuzda 
Rerlinde açılan beynelmilel tramvay 
kongresi dü!ldtnberi burada top
lallmaktadır. Kongre mesaisi.ıi ya
mı bitireetktir. 

Berliu 8 cA.A• - 6 haziran Q34 
de Afgan sefiri Aziz Hanı öldür
müş olan Afgan mühmdislerilıden 
Seyit Kemal, idama malık/Jm edil· 
miştir. Müdafaa vıluli. davanın pe
nidm tetkikini istemiştir. 

Bertin 8 (A.A) •• Başvekil mua· 
vini Vo11 Papen güııCn siyasi mese
leleri llakkmda mülakatt11 bulunmalı 

üzrt dün Reisicumhurun ntzdiht 
gitmiştir. Siyasi melıafildt bu ziJ•a · 
rtte bü}'ük elıemmi;•et verilmtkltdir. 

tar tarafından istismar edilmektedir. Bütlin aile efradile miitcınadiycn 
Esasen teşkilatsızlık ylizünden bir ~eue uıtraşan mlistahsil bu va· 1 

hiç denecek kadar cliı.i bir fiatla ziyetle açıklan açı~n parasını bu mu· 
Fransa-Suriye arasındaki Protokollar 

Vataı1iler vazi)1eti ele ·alıyorlar satılan sebzelere bir de mutavassıt tavassıtlara kaptırmaktadır. 
lar burnunu sokunca zavallı müs· 
tahsil bir çok zaruret karşısında ~ter sene sayısı pek az olan bu 

mutavassıtlar ayrı ayrı çalışırlar ve 
mahsuliinu ve ondan temir. edece· 
C!i iiç beş kııruş karı hu tufe} lilere bnnun neticesi de hafif bir rekabet 
kaptırmaktadır. le fialları diişlirmez!ermiş. Söylen· 

Şimdiye kadar adeta bir teamül di~iııe göre bu emeksiz kar sahip· 
hükmüne girmiştir. Sebzeciler piya-

1 
Jeri bu sene ~ralar.ınd~ ~ir a'.~laşma 

sa ile temas etmiyor sabah leyin hah 1 yapn~ışlar ve. ıst~dıklerı fı~t uz erin· 
çesinden topladığı sebzeyi getirip den sebze pıyasa~ına lı~kırn olmuş-
mutavassıta devrediyor. lardır . Bilhassa. cıv~r koy.lcr~en ge· 

Esasen sebzeciden çok tiiccarı len sebzelere lııç fıat veı ılmıyor ve 
himaye eden mutavassıt ise daima adeta parasız olarak alıııryor gibidir 

si içinde düşünmek ve dünya 
müvac,:hesindeki mevkimizi 
ve nelere muhtaç bulunduğu

muzu ölçmek lazımdır. 
Hükümet milletin külfet sa

yabileceği her şekil vergiler
den uzaklaşmakta ve heynel. 
milel iktisadi kalkınma sav!l -
şından bütün zorluklara rağ
men ezilmemiş ve serveti çök
memiş bir millotle çıkmak ka
rnrmı v<'rmiş bulunmaktadır. 

Güdülen iktisat sistemine 
gelince: 

Hükumetin istinat ettig· i 
• 1 

Cumhurıyet Halk fırkasının 
programındaki sarahnt tutulan 
yolun istikametini işaret eden 
en sihhatlı ibredir. 

Biz iktisat hareketlerimizde 
bir rejimi, bir mücadele ve ya
şayış tarzını taklit etmiş veya 
örnek tutmuş değiliz. Memleke 
timiıin iktisadi bünyeıi ve milli 

servetimize uygun olan bize 
has bir yol bulmuşuzdur Bu 
sistemin bu istikametin ndınn 
kim ne derse desin biz kema
lizm divoruz. Ve ilerlerken de 

ol 

ışımızo yara'\' an birçok ikti-
sat sistemlerinden de şüphesiz
ki istifadede istiğna göstermi
yoruz. 

Başwkil Hz. Beş temmuz 
nutuklarile temas ettikleri hu 
noktayı şu veciz cünılı• ile 
komprimeleştirmişlerdir ~ • 

"Millet hayatının muhtelif 
iktisnt istıkametlerindtJ kifayet
li bir yardımcısı olmak hem 
lüzumlu hem çok verimli oldu
ğunu düşünüyoruz .,, Bundun 
sonra iktisat sistemlerine mü. 
tereddit h:ıkacak kimsenin de 
kalmadığını tahmin etmek bir 
hata olmasa gerektir. 

Rıza Atila 

- --
~ a m Oel~esinin evin~e mü~im ~ir toplantı yapıldı 

Delke: Fransa - Suriye sarahat ve dostluk 
dairesinde anlaşmağa mecburdur diyor 

Btrlit 6 cflususi•- Şam dtlke
litine ta}'in edilt11 M. Lavastir vata
n! /trka ile o!all tenıasmı sıklaştır

mıştır. Şam tan buraya gtlen lıabeı
ltre göre delktnin hu -usi ikamrtga· 
fwıda meclis reisi Suplıi Btrektlt 
btı•ln de dahN bulu11dujfu bir vata
niltr içtimaı olmuştur. Bu içtimada 
konuşulanlar lınkkmda sıkı bir k~· 

tumiyet muhafaza edilmekte ise de 
Şam gauttlerinde bu11a dair vazı

la11 yazıları c..yıwı gönderiyorum: 

c M. lr;vastir ct11aplarl!lm hu
sus( ikametgıilılarında ycptlan vata 
niltr toplflntıslllda Fransa ile Suri
yı arasmdaki m11alıedeler nustlesi 
mtvzubahs olmuş vt bunun reddi 
sebepltri müllakaşa edilmiştir. A11cak 
M. LQvastir mtbuslarm bu hususta 
Eôstuuikleri büliıll sebrpleri kabul 

Argeoloji Mütahassıslar 
Amerikalı Argeoloji miıtalzassıs· 

ları birkaç gü11dt11btri Tarsusta bu· 
lu •ımcktadırlar. Mütahassıslıır Oöz
lü kulede lıof riya ta başlamışlardır. 

1 
Hafriyat neticesi bazı eski eserler 
çıkmıştır daha bir{ok eserler bulu

ı nacaUı da umuluyor. Hofrirata de l vam tdilmtkltdir. 

tlmiyerek muahedeı·t merbut proto

kollerin 11eşredilmtmiş olmasını bu
rada daha ziyade sebep göstermiş 

ve demiştir ki: 

- Prot:Jk<1lltrin ademi neşri mua 
hedeyi mühim bir şeklt soktuıu gibi 

tkallipttleri11 de kendi mukadderat· 
/arı hususu11da e11dişeye düşertlı 

me11/ı bir vaziyet almalarına mey
dan verm:ştir. 

Buna cevaben de bazı mebuslar; 
madı.mkl protokol/ar faydalı ve iyi 

idi 11ederz mualıede ile birlikle ntşre
dilmedl demişlerdir. 

81111dall sonra bazı münakaşa
lar daha J'Opılrmş ve del/u. M. la
vastir ,· 

- Ff'a11sa Sı:riyt saralıat vt dost 

luk dairesinde anlaşmaJa muhtaç
tır. Bir lıaslamn ~ 11ekalrat dtvrinae 
gtlm dok 1or balıtiyardır diyerek ümit 

var görünmüştür.• Bmaenaleylı M. 
la•·astiri11 btJ'anatından anla~ılıyor-

ki Suriye Fra11sa mualtedesini11 he· 
nüz muttali olmadıJınıız bir takım 

protokolleri vardır. Yeni dellttnin 

vata11iierle olan yakmlılfı ist bu 

1 
muahede meselesinin halline mak,un 
bulunnuıu glJrünmelıtt<lir. 



CezairdeMitingler yapdıyor 
----.....~ •••es rrı 

Ha~ Komiseri Halk Aiey~ine Kanun Haznhyormuş 
lrak hükiımeti büyıik bir yol siyaseti 
gütmiye karar verdi ve t<ıhsisat koydu 

BeJ1r11ıta11 yazılıyor; ! f>ll'rı Vt~ v:ıraJarı:illl:tl'lll 

Frau~a lıii~ı'ı111t•lİ1ıi11 Cr_ :ıdPdi lıPrıiiı malt'rnı dP

z•ıirclt•ki imik ~oıııi:o:t·ı·i 

nıö'' ii ~1iı·a11t'm 'eıı;tlt•ıı 
- . 

fıalkın alt•\ lıiıH' hazı ka11u11 . 
l:İ)İlrnlaı·ı lıaıırlauıa~ta oL 
cluğu1111 lıalH'r alaıı :ılıali 1 

hıırı11 prolt':.;Lo t>lıııt-·k m:ı" 

~iHlile IH'r taı·afla nıitiug

lc·r ~ a pmı~İa rdn·. Tt>l 11ır -
~anda 'Ptli Yt' Ko..;t :111-. 
tirulP on iki lıirı' ki:.;iılt•n • 
11ıiin·kk••p h~r lıalf, kül 
lt·:.;i loplaıınıış , . ., ) tıııi ka
uullu kalnıl t'lmİH'CP-klt•-... 
riıw ,.,. ~liranl1n nı.-uılt1-

kt'lleriıuleu cı~arılıııasırıa • 
clai:· lanziuı t•Uirdiklc•ri 

ğilılir. lliikı)nı!'l<'t' CPZHİ-
" ~ 

rin llf•r larafırıtla a~kı·ri 

lf'dhirlPr nlııııııı~tır. • 

... 
Irak lıiikılnwıi \alnız 

~o1 'P küpı·i'ı iıı~:ıaııııa 

s·ırfrnliluwk liı••r · hu St -

rıc> hiikc·:.;iıw 'iiz c·lli hi11 
~ . 

i:ı:.(liz liralık bir t.ılı!"ıisal . 
ko_, uıu~tur. B·ı p ıral.ıda 
•11eiiııılt• Bagdail.ı :\111~111 

ara:-ıırıdaki ~ol ~apıla<·a~ 
Uidt~ \t' Frat ıwlıirlt•ri 

IJZPl"lflf' OH clürt lıii.\ii~ 

k fi p (' ii ~ti,. il 1d0 dk111'. 

\' . ı p ı I · c ı k o 1 a 11 L t1 ' " il ı 
hir maıhal.ı)ı Fr~rns<ı faa. 
ı·ic·i y~ rH-·za rt·liırn göutlt' r
ınt·ğ .. ~arar \'twmb~lt>nlir. 

1 )Oluu ıızuııluğıı 4UO ~ilo 
ıııPll't>ılir. hı111t1'i ieiıı ~i111-

• • 
. . 

il.dk il" polis arasıutla 

111 fürndt• IUP ol ıll llSlU I'. . 

d iti t• ıı h i r fc' il ! H • ~ t •ti 1 a ~ in 
t>tlil uis 'c ~ P rh~ri ııclc• is. 
tİk:-itH,ııa lta~l.ııuıııslll'. • • • 

======== .................. ======== 
Yunan Gazeteleri 

Arnavutluk aleyhine 
yazıyorlarmış 

'I'. ı ıran 8 «.\ . .\» .-\rnavul-
l!ık malhu:ıtı hürosu Lt·h 
li ü C'd i,·or. 
~ . 
Bazı Y u ııa 11 g.\Zt'lf'I< ri 

Yurwraist:rn - ..\r11avutl11~ ' 
\'aklasm:ı!';ına muhal f nıa-. . 
lı:ıfıliıı LPIU:ı~ üh1tıua ~a-

pılnrak ı:ımau zanı:uı .\r
ııavuliıık tıl«'ylıirult• tala-

' ri ~ fwıiz lıa lwrlı>r vc•ruu•ğı•' 

•·allsmaltadırl:u1 • nu lıa -.. . 
ht•rlt•r ) aul.ş ,.~ htltfıalı ttıt' 
oltlu~n kaclar !!İıliiıwliir. 

t t 7 .. 

lıu e;iullif''h'n ol.tr~ ~ A ı i-
Nttla çıkan Vradiııi g.ızt·

h'si gıl~a Ya11)~11fa11 :ıl ~ 
cf ığı nı~dılmala isliııadı·n 

~a rı~ıklıklar t·ı~ııuırıı hil-
., " :-t 

tlirıııc•k lt>dir. 

Hayvan Hastahğı 
Mul kazasrıım kavak ozu 

~Ü) iirıdt! K<-'çilcrılt: ~İ~t>k 
lı._ı~lalığı, ~lt>dr''· tılik kö· 
\ iilc· Süğiil özii kih ii da. .. . . . 
'ar l.ırmda d~ ciğı•r ağrı~ı 
t;ık mı~lır. 

Silifkt·rıi'n hazı kih it•-
N 

riııdt• Siirült•ı.:ıll' Po~lrt>lloz 

'11~uatı gitriılmiistiır. hu • • 
lıa~Lalıl\ hakkında lt·ıkikat 

) .ıpıln!ası u;ın SiHfl..H 1 
lıa ~ taı·lı~11HJ lf .. hlq~at ~ a
pılmıştır. 

Bir AsılslZ ~a~er 
D~yl Telgraf bir 
şeyler yazıyor. 

Loııdra 8 c<.\ •. \ ı) Bt1ily 
lt>lgl':ıf g.ız, tP:o;İ ~azı) or: 

ş,11·~ ,\\l'Up:lSI clıplo 

uıasi,j iki ıuiılıiuı i~ıilta

lt•\ .. maruz kaluıı~ıır. hir • 
l: ı ,. it r' il il ' u ita il lı i 1 k • 'ın w

l İ 11 İn Loudra H' Uoıııa 

k :ı hi11cılt·ri tarafında rı imza 
• 1 ı l i 1 nı İ\ t' n h i c lı i r \ k d , .. -

a • 

ııiz mi~akırıa i~ıiı·~ıl.. •·l.
ııwııwğr. karaı· 'Prdiği . 
Ciiııkii Atiııaıım lıihlP lıir 
~ . 
ciiplomadk \'t•si~aw111 İıal-
) !1 altıyiıiııt' 111İİh'\t Ct•ilı 

lıir ko·di~i~oııu koliı)laş

lırmasırıda n korkmak La 

oldugu hildirilmeldt>dir. 
Uiğt~f' t;ırafı.an i~ı· l\t

ru a 1 is t T ii r k i .\ rı i rı m ii n -

lrnsırarı So' \'l'L Hıısya do~l . ~ 

luğuua i~tinal ••tlP111İ~ .,_ 

Ct>ği1:ıı, aksi olarak lran 
ile sıkı hir aut·ırıt :ıkdPi 

miş ohluğıı vt• ~ ;.ıkıııcla 

Ta h r a 11 a ask•· r· i h i r he H' l . 
güııdt·rc·c•·~i ~ih lc•nıawk-
• .. w 

tı•d i r. 
Anadolu Ajansının Notu : 

Bu hıısn~ta salnhi~ellar 

111; hafılin mah'Jıuatına mii 
racaal t•tlert • ..\uadolu :ajan-
~•, hu 11'1 hPl'İ a:oiİI \ (1 t•sası 

olnıadığırıı hP\ ana uw
zuıulıır. 

Bulgarlar 
Balkan konferansına 

iştirak edece/der 
~of\.ı Bu :-it'IH' İ:-\-. 

l:ıuhııltla ıopları:.w.,k ol:ırı 

lwsi ı wi B,ıl k :ı ıı ~on f P.ra ıı-• 
~rna Pul!!:ıri ... tarıın istirak 

.. J • 

Pdip rtnıi~·~c.-ği şirndi)e 

ı kadar nwelıulclii. Bnl~ar . . 
lıP\di ıııtıralılıa~ası rıilıa-. 
~ t•I hu koııf Pr n usına İ~-

ı i ra k Pt111t>ğP- karar ver
ıuisıir. . ' Bıılgal'la:· hu S<'nt•ki 
lstaııhul konft•raıısııula da 
c•u zİ\ adc gp ru• t>k a 11 İ\ t'l-. . . 
lı•r nH':'t•l.-~i ııi ka rı~ı 11·:1-

t•:ı k la r vt• hu 11wst1 lt1 11İ rı 

kaı'i bir h:ıl ŞPklirH' hağ-

lannıa~ırıı 

diı" 

Irak Petrol/arı 

Buda Ne Meselesi ? 
-

Guya Yeni Bir Şark Meselesi Ortaya Çıkıyormuş 
Bulgar tam fırsat biz bundan istifade 

Edeceğiz Diyorlar . 

S. fyada Hıt.:ıılP.~İr Zora 
!_!.ızf'lt>Sİ ((Sark ıııc·s~ lesi . ' ~ 

\f'ııİdPll 11u•,daaı:ı t'lkl\'01'» . . . . 
st•ı lt•\lrnsı allıntla ~·azdığı 

bir ha~makalrd,~ Ct•ııe,·

rtıdPki son t:ıhcliıli lPS

lilı:ıl korıforan~ıııın mı.

vaff:.tkiyd..;izliginılt->11~ Fraıa 

sa ile lııgillt>l'f~ ara:ı;mda 
nw,t•tıt ihıil~Hta11, Fra11-
~:ı111ıı Bu~va ih· olan do~l-. 
luğuııda11 \'t' ll. Barlamırı 
soıı \':ır~tn.ı, Pfa~, Blik
n·~ \'•' Bt'lgra l seya h,ı 1-

IPri 11d erı ,.e hu ~wyaha l

lt~ri ıı ılf'lİct·lt•riıulen halas
ettiktPıı soııra di~or ki: 

U i 11 l <l ı :11 izi a rasuula ~ ı 
ha' ati dt•uizvolları lt·hli-

.. -kc alt111a ~irnH~k lt:dir. 
'-

ı m~')P.I i kle nwşhu r Şark 
lllflSf'lt'~İ H•nİtlt>U hiiliİll 

ol 

çı pla klığil~ m~ytlana t:ıL..-
uıa lda Vt~ ~imdi hu mt•se -
le Fransanm vasati A vru
paıhıki lıakimi)t>lile bir 
tlPfa dalın karısnıakt~uhr. . 
i~lt~ İ11gihere'11in lahditli 
lt'slihal korıforansıncla ve 
diğer m<':wlelt'l'dt' Fr•msa
ya karşı alclıAı cephe bun 
tl~n ileri g .. lnwkledir. 

Ne zaman akacak <(Fraııs ı hugiirı uııta

- lral sirketiıı•· lıPılt>lt•rirı ıuıılıafazası La-BPl'lll 

Bulgarislan hiitiin lıu 
işl.·rclt•rı i hrel al malıdır, 
Ciin~ iı orıa da simıli acele . . 
ilt~ bazı laliktiurntleı· Lara-. 

nıt>rı~n p rııii lıt·rnl i~l.-r bu
ra~ a g.-lnıiŞIPrcJir. hnıılar 
gaz t!t•po1armda lPl~ik~ıl 

~:ıp.ıe<:klanlır. llaher :.ıhn 
tlıltma "fH'P,. \az soıılarırıa 

:-ı ~ • 

doirru lra~ ıwtıollarıııın 
:-ı 

a ~ ıltlnıasına ha~hı nacak-

l ır. 

[f ganistan T ah' asmı 
Türk konsolosları 

himaye edecek 
Orta Sark 111Pmlı•kt•Lle-

• 
riııd,.ki Efg.ırı tah'alarırnn ' 

lıir•ıa~ f•si Ti"11·~ konsolo~u 
"'' m ii ıut•ssille ri tarafın
ıla rı lıinıa\t' tıdilmesi ldn 

~ . 
Ef~an lıiikı'rnu·ti l,ırcıfaıı
tlan )llpılan rııiiı" c .. ı,ll Tür 
kİ\t• lıfıkt'tıut>tirıce ~ahul 

tıdilmistiı-. • 
Bundan sorıra Efgan ta\( 

ala rarı ın islf' ri "'-~ Tti rk kon-. 
solo~ları h,ıkac:ıklır. ---

Türl{i)1ede 
Ne kadar hayvan 

iğdiş edildi 

Gt·crn ~l33 ~erıPsi11dt~ . 
·ı ii r k i \' t-' ti•· hd ~l la ı la il\ "a-. . 
nal kaıı1111u taıhikalı 11P. 

tict•si olar.ık 130 hiıı da-
rııızlığa yaranıı~ arı lıa) vall 
i!!dıs • t.•tlilnıistir . Ziraat. 

t J Ô) • 

V .. k ~il f'l i is 1 :1 h lı ay \'il 11 a l 
islt·riıu!c da1111zlıi!a \'ara-
~ ._,, . 
mı~arı lıa~'\'aııların iğdi~ 

t>clilnu:lt·rİ)ıe coJ.. Plu·ıu-
• 

mh «'l vernwkledir . Vt• . 
hu \oldcı 'ilf•)ellttre ~~ 
n idt1 11 le' hl iğa l ya pnuşlı r. 

rafl~ırıclıl'. Husyn n• 0111111 1 
ıııİİHPfi~i olan Ttarki~·p,11İllj 

ılc~ Fraus:ıya )'a11aşması 

Fra rı~a 11111 nuwki ini sağ

la 11ılaştırı:11~lir . Tiirk iyt~ 
hugüu Bus.\a Vt' Frans·ı_ 

ııın miizaht>rt'tile bir la

raflan lran, Efganislara "e 
diğPr nıüsliiuıan dcvltıl. 

l('ı·iııi •~li'afrna lopl:ıuıağa 

calı'\ırkera tlıfrPr t:u·afıarı 
• • "-.-1 

ela Boğazların lahkimini 
isl••ııat'k Lt•ıli r . Bu :.;i\ ast•l .. 
t•n 'l.İy.ule İugihert')e do
kt111111akl:ıdır, çliu~ii İrı
ırillt•rtıniıı Balırisefit, hah
:-ı 

riahıuer, .\<--P,.ı kürft·zi \'e 

Baytar Mü~ürümüz 
Ücüncü sınıfa terfi , 

ettiler 

fmda n bır halkan misakı 
ve bir tle nıiilf'cavizi la~·in 

ıııu a llt'ılt1~i imzala llı rıl rua k 
islt• nwk lPd i r. 

IFi \' ii k d~ v letlt~r ar«• -
sıııda ki hu tPzal vt~ mii -
cad~lntlP Bu lgarista 'mu 
~t>refli bir uwvkii olabilir. • 
Bulgari~tan f·~vkah\de mii· 

rıasip cografı \'aziyeli • 
kahra111a11 or,fu:-:u ve milli 
nıt'St>lelt•rtle halkanın hr.m -
fıkırligi ~ay•1~irule miisl~

rih olarak hadisat111 c•~-

l f1\ a111111 lm~leıudhlir.Bul -
ol 

garistan hufhlan ) almz 
islifade ••decP.klir.» 

Buğday koruma 
damgaları 

l.;n <'il v;ılla ruıı da mera-. ~ 

la ıua k iiznre tlarphauede 
\7t'tll St'tıt•denlwri vil~\- yapılııtlŞ ob11 tlamgalarclall 

~ t>limiz ha) lar miiıliir lii- 1 
k:Ui uıi~ tanl.ı lleflertlar

ğiinii biiyii~ liya~atle Y~P lığa gt·lnıi~tir, 
makta oıau 11iisanwdıli11 Mazhar Bey 
l •~yiu 40 lira uıaaşla 

Eıu·)·ice zama11daubt>ri iiciiııcii sııııf ha~ t .. ır mii- -
ıli~rliı"'iiıw tt·rfı t>llirildii;ı ~forsin sahil sılıhi~·P. dok-

~ · ıorl11ğ1111u:yapmakta olau 
lıa9ıaı· aluıınışur. 

~l:iıhar lH'yirı f)(•rıizli vL 
K iyuwıl i ha) la r mii la ,·t'li sıhlıat ve iclimai 

diiriimiizii lt-h:·ik Pd~r ve "' • 
nHHt \'t' UPl nı iicl iirl iiğii , .. , 

daha hii~·iik nnıvaffd~İ- ta)·in t\t!ildiği haber alrn-
\ P.ll~r dileriz. 
· mıslır. 

Halkevi kütüphane lJazlıar ht~) i t.'hrik edtır 
memurluğu 

l lcı 1 k th' i k ii l ii p ha ı w 111 e . 
murlıı~una nıiiıh'VVt'r kız

larını ızıla 11 ~1 uza ff..s· lıa

ıum t:n irı t•dilmis VP. evel . . 
ki ~iirıdPn itibart•n vazi-
f••si ıu) ha~la mışt11· . mu 
vaffaLivrL dileriz. ... 

~ .-ni 'azifel~l'iııtlt~ mu \'af
fak!,·ı·l tli!~riz. 

Yeni Bir Torpido 
CPrıtıve 8 «A.A» 1600 

tonluk bir İtalyan torpilo 
mu hrihi dün denize ın· 

<lirilmişlir • 



Küçük Sanatlar Kanunu 

ve Türk - Yunan 
mü na sebatı 

<-• •• re• 

Slt'fler'ı>.;; .\ nl roııos ga-. 
ıt•lt•si, ):-lZdığı hir uıa

kaltııle TiirJ..İ\•~'dt~ J..ii<·ük · . . 
sauaılar lıakkrnda ~li ~a-

ııuuuu lathiliıw ha~l~rn-: 

ıwısmııa Tiirki~e ilP Yn- f 

11ani~ht11 arasın.da nw~·eutl 
doslluga mulı~lıf oldugn-

ııu su~ ieruf'l\tt•dir. l 
(~azt•te di~·or ki: Yu- ' 

narı efk:\rı unwıuiyPsi, 

kliciik saırnllar lıakkrnda · 
ki ·kamrnurı lalhiki dola-
~·ıs ile, T ii r k 1 • ii k ı 'rn ı eli rı i 11, 

Yunaııltlarıı~ v:ızi) ~·tirıiı~ 1 
hir dert\ce ıslall ~dılnıt•sr-

rai l'Pddelrıwsirıden dolayı 1 

cok uı ii lf:lP.SSİ fl i r. 
• 

Bu l'tlt, Türk - Yurıaıı 

dooilluğuııurı lu•yt'Ci.ırıırıı l 

y ENi ~IEHSIN 1 o S.\LI ı H:~-ı TE~nırz SAYFA : 3 
ı ı c •• ...... ~·• .... ang;; 

Ma~e~onya Komitesi 'M . , ersın ı 
,Sof ya 8 «.\ .. \ ll:ıkt•doıı~ a Pı·yasası 

Mersin Ticaret ve Sanayı O~ası Sicilli Ticari $. 

ilııil:lli I• ş~ıl:lu gruhn hü-
l\irı 1 acll'olarıııı lağ' t>llİ-
ğiıai ,.~ azasıııııı Bıılga- J\.(;. 
riı-;larıın hali~ ':ıt:•rul~ış- 1 Pırnıuk t 1 kspr(1!'\ 

laf'I olnıağ.ı d:nf'l f 1 llığiııi 

hilcliruıi~ıir. . . 

lon~ra Müza~ereleri 

İuw 
l\apu nıaJı 

Koı:ı<'ı parl:ı:!ı 

İ<uH~ ci~i•li . , 
Loııılra 8 <c.\.:\» Fraıı~a ) edi >> 

haı·ici)c 'e hahriy,. ıw- Bcı~:.ıı yap:ıb 
zırhırilt• iugillere lıaricive s· l 

. ~ ... · ..... ı \' a ı >) 

ııazın vt• ltJ. E<IPn ara .. ın j . · 
. ~nsauı 

da ıııiiıa kt~I''' hH·e p:.ıza rlt•sı 
1 

... 
.. .. 1 1 11 

1 

ı~ a s 11 h a 
~ııuu ıaş an.lca" ır. ., 
' Nolıut 

Kaşif Sirhu~ert 
1 l\ns \t•ıuı Loııdra 8 «.\ .. \>) ııH ~ ıur •. 

k:a~if Sirlııılwrt diirı ıay- 1 Kuru elan 
\al'P ilı~ ~t·ni ıt~lh.ırıda~a l'Çiıa darı 
0

lwn•kt>I ~·Lrııişlir. Orada Ç.-ltik 
ki lıı•y•~lP iltilıak (•tl.~ct)k. , Ynl.&f 
ıir. K:aşif yt~Hi zPllaııdda .'Acı çt-kırclt•k içi 

K. 
;) ;3 

3 .ı 
i)2 

30 
3 
2 

41 

4G 

4 
4-

7 
4 
4 

2 
12 

• 
1 

22 

s. 

50 

50 
50 

50 
50 

70 

Sit·i J ~o: 8(ı3 Sınıfı 4 r.ii .. 
~h·ı·:-;iııiıı halıt'P. nıalıalltı~inde S!lifkP. (_•adc~t·5ind~ 

~ 

hiLt !~o.lu lwrwdt• mukım T. C.taha~rrul:ın olııp ller-
si 11 i ı ı malını u ıl i H~ 11ıa1 aa llP!'\İ ndt~ (;ii m rii k n at',. da 11mcla . . 

' IO No.lıı ıııah.alli Lic.lri ik:ı11H'lg:ila ittihaz •~ d e r e k 
9 7- 934 tarilairnlf~ralı.-ri pPr:ıktHHlt~ Kolonya imal, 
tic.ırPli işlt~rilt~ iştiğal Pılc•ıı lhıcı İ~ıuail oğlu ~\lımet 
•·fPncliııiu ll·Jcı isıııaıl oğlu .\lıuu•t (Torus Kolon~·a 
iıııal vt• ticaret ye,.i) unvanı Lieaı·isiuin mu~adtlak ola -
rak gr.tirruesi iiınriııt~ l111susn m.·zJ..1'11· Ticaret kan11-
1H11111ıı 42 ci m:uhltısiue lPvfıkrn g 7-934 tarihiudt' 
803 No.lu siciJe ka' t vo tescil t•diltli~i il:iıı olunur. 

• <· 

S: il: V. 19 ı 

-·--~ ,.., --------'.1..-..-,~"--•m-·---·--·--------

Mersin Orman Muamelat memurluğun~an: 
EnH ali mazhu tada 11 ~lt•rsi ıı 'Jı~ nıe \"CU t 7050 l i lo 

çaııı küıiiğii n~ 2640 kilo mahlut ııtf'Ş'~ köıınirii ve 
Takaıılı köyiindı~ 10 adet c;.ııu k\illesi ve Kuzucu lwlen 
J~ü~·iindt~ nıt·\'t"'lll ruulıtelif ~:apıla 96 tHJPl çanı keres
lPsilt~ 200 kilo canı otluıın 15-7 934 tarihine müsa.lif • 
Pazarlt•si giirıii saal 16 da ilı:dt• t•tlilıw:k üzre miiza-
)'t'tlt·~ t' 1\oıııılduğu il:'w olu ııu r lıazırlıklan lıitiı·inct• k İİ- 1 Tuz ~Pkrr souutacak vt~ islikbtıldt~ 1 1 · 

iki memleketin istirak · ıl haya gi<lPCPğini ~ö~·ltlnıiş- l~aln'ı> 
. tir. ıc 

29 -4 . 10 - f5 38 25 
100 

Borsa T elğraflan 12 -· 07 
UH'S:Alisiı:i lgiiçtlP-Şlİn·~rkktir. Tu"rk - Yunan Tı"caret oı·ıs'ı K':X .. y 

Fi haıdl\a m ye111 a- 1 

11u11u11 Tiirki)·e'lle tatbiki, Ofisin m~şgul olacağı . B:~lı~r , 

240 -~:~o 
190-lHl 

82 
liverpol 1 sla nbul 

mt\rıalekt•lira dahili çok 1 ·r l l d' ? .\ı P'' .\uaool 
vazıTe er ne er ır. '-

1
. 

mühim meufaatlerirw le· » • t~r ı 

•) ~f> .J 

1 90 

s 7 -9n4 
Tiirk allunu ~)24 

634- 50 

8- 7 934 
il azı r 
Vadeli 

6- 60 
6-38 kalıiil el ·ı.ek tetlir. 

FHkal gert·k Tiirk - 1 
Yunan itihifırıcla ~Pl't~k 1 

halkan misakmda JÜksek 
meııafi karıuııırna nıİİlt>

kabil foda~:)rlık tısa~ı lıa

kiru bulunmakla itli. 

Tt·ntaıut~n lıol~:iıu lıir 

~iyast·I, iki naill~·tiıı arı

lasması siv:ısP.lİ ile kahili . . 
telif tleğildif'. EğPr :-;0111111-

da h•mamen lwl~~tnı ltir 
sh·asd h:)kim olacak İ:ı' ', 

ol 

hu kaflt\r lıeyt·clıula haş-
la nan Tiirk - Yunan iti- 1 

lafım tarsju iciu huıaıluıı . 
böyJe ga)'f'etler sarfrımek 1 
nflye yarcır. 1 

1 
El:-fltros A utro!)t~s ~;~ - J 

zetesı bu ruakalt>~ım, \ u -
naıai~larıa gPlect~k hu ~- ... j 
ni Tlirkİ)~ uıulıaciri ka
filt-sinirı Arık•ıra ilP. Atiua 
arasmdaki ilil:H esN·ı ieirı 
• • 1 .... .• 1 • 1 
ıyı o fllt)'acagırıı ~o~· e -
nıekle hittrruektNlir. 

Borsada Satış .............. 

Tiirk - Y1111an lİCtlf't!l Piri11c . 
ofısinirı LPŞPh~i'ılii hakkın- !uce kt·ıH~K 
tla ki Lali nıa lna nw lf~ hl iğ K<ılm » 

P.d il 111 istir. Oi ısi ıı ıut•rk .-zi Kara hii hı· ı· 

18 

8J-86 

16 

bO 
50 

istpr·liu 

Dol ur 
Fran~ 

Li rt•t 

7!) -50 .40 
ll- 06 

9-21-U~ 

,, 6.29 
IJiııl 5-. 49 

lstarıh;ıldıır. ~i~acJır 
Ofis hir l'f'İ~ VP. iki:'tıa 1 • 

1 7 .u 
' .AUIU!l UZU o 

v.n·tlır. Ht·İ~ Jkti~al. Vtık~a S:ılıunsafiıP~tinY.~f> 
lt ·l·ı t·trarmdan t·n·ıu •·clıl- ., . . ·>·ı 

• l • )) lı\111('1 _,, 

ll \a•tn,{liı· .• \zaııın hiri i~- I -~ 
rr 1\ ' .\lısır ( arı -

Nöbetçi (czane 
Nevyor~ B[ .\KŞA~ı 

Sıhhat Ecz:uwsidir. 

:!3 l.i ra )) 

f>O » ~·ın alı ~ 1 )) )) 

lanlrnl ~icaı·t•I oıl~sı, di · 
l/prİ Yııııarı ~pfan~ılı.ıııPSİ 

Cavtlar 
1 Kesme Şeker 
Sandıkta 

l 65 'ıhuırıla\.' Yt·rli 
rı .r 3 

'l,iirl{ yurdund 
iTÜRl{ DiLi. :--, 

Larafııulaıı st•cilil'. 
Ofis T ii r d ~ t~ i lf~ Y u -

tan is t:ı ıı ar:ısıncl:ı tic:ui 
111 ii 11 :ı :·w !ıa ı ı :ı rı u· nı ağ .ı ç ·ı-
1 ış m ak 'alirt•si le ıııii k··l
itıfLİ r . 

Bumııı icin iki taı·af 
~ 

tacirlr.rini hirihirirw lanı~
lıracak, iki lJraf tiiccarma 
ela lw \ ndis ven·e'Lld ir. 

Muğlada yeni 
şosalar • 

ı\l u ğ 1 a ti «. \ . :~ » • \ d rn · -
lluğla arasındaki buluıı,111 
lf a vırh Kavak \olu rıu n 

" . 
inşaatı bilıuiştiı·. \'ak111da 
tr~elliim ~tlil:•cpklir. lıu 
~·olu 11 ~ :ıpılnıası içirı hir 
hucuk SPllf'clc·uh('ri • 1 • • ca •-
~ılnıakıa idı. 

. 
: .1,, . : • ' 

20 Lira .ıo K. 1 iııdr 

Türkiye Ziraat Bankası Mersin 
Şubesinden : 

Sıra 

No. llahaHt•si Cinsi 
1 1 ~la lı uı u ı I iye il a ı w, 1 ı d ii k k ~• 11 

12 )) lfoıw vecliikk:aiı 

34 » Uarıc 10 cliikk:\11 

279 )) Buz vt• Crrcır .. • 
Fabrikası 

283 Nusratiye Tarla 

Kapı 
Hisse)·e göre 

ı ·isse Mulrnmmen 
Kiymeti . 

No. ~hll sahihi mikı.arı Lira K. 
uııdıLPI if .\ ı:g.-li 'Ja "ru m.ı li Tt•ıtHlllll 63.000 

10, 12 

ıaıuhl•·ljf 

rııulıtt~lif 

11 t' ~ la r lt 2 

2~ 608 

)) )) 

,,, k. 
atar:ı ı 

J\osti Ko~aıı:ı~i 

P i 11 :ı 1 e ,. •· 
iti ~f~tht rl arı 

)) 

)) 

2 3 

10°" 16 

21.000 

56.000 

27 000 

31,300 

Hün TicarN vt• Z·1hire 
borsas:ısırrd:ı 45000 J..!lo J 

Kıııııdarı 3 kıırıı~ 50 san.ı Yurttaş! 
timden ~1. Humaııi Ef. l 
ıarafmdau lıafta lt,~lirııi 1 Onpara harcarken 
oloıak üzı e Sü~ri Efentli bile kimin cebine ait· 

Gayri rniihaıliller•~ ail yukarıcla vasıfları yazalı gayri nwukuller ihalH 
lH~tlt•llt1 ri rıakderı \'t')'3 g.ı~·ri ıuühadil horıosilt~ ıwşiıı üdPıtll!Pk İilrt~ ve lapah 
zarf usulilt~ satışa t;ıkarılnııştır. ilıalt•lt•ri 19 -7 9ö4 Pt•ıştııuht} gii11ii sabahle
yin saat on htu;ukla \'P ~lt·rsirı Zira.ıl Baııka~ında yapılacak~ır. 'falip~t>rirı mu
hammen bedPliu \'İİztt~ 7 ,5 ııi .. lwtiıı<lP ıwy akt_'ası ,·p~·a o mıkl:ır lenımal nıtı.k
lulnınu ve usulur;a LP\ fık:.an ıaıızim t>clC'cPklflri Lt•klifııaıuelt!l'İııi rtıPZkt'ır saalla 

miiıayec.le) e nı~ınur llf'~ Plt· le ,.d i f\lnwleri. \'o clalıa f.ızla matu ıo:!L etJinıu~k is-
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Sabuncu zade KaJri Sabuncu zade KADRi 

markasına dikkat markasına dikkat 

--------
Bu MarKah Sabunlan HerYerdeAraymız 
Halkımıza her şeyden evel sıhhatını düşünmek gayesile bu 

kere Fabrikamızda halis yemeklik Zeytin yatından yapılan 

SABUNCU ZAO[ K~DRİ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmııtır. 

SABlJNUU ZA.l)E KADllİ ~lar~alı ~ailuular TALK ( Toprak ) 

ve Silik~\t ~ibi lıiluruum zararlı ,.e vakıcı ınaddelerılr.n arillir . . 

SABUNCU ZADf KADRİ Markah Sa~unlar cil~e Yumşakht Letafet verir çünkü hilesizdir , 
Yeni Mersin Matbaası - Mersin 


