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İskan Kanununun Tatbikine Dair;Muvakkat Talimatname Geldi. 
Meselenin 
iç Yüzü 

Trakyadan kopan bir Ya
hudi yaygarası bir bnftadanbe
ri memleket efkarı umumiye
sini oldukça meşgul etti. 

Ha.ddizatındıı hadise sayı
lnmıyacak kadar ehommiyetsiz 
olan meselenin başlangıcı m:ı
h'.imdur: 

Edime bavnlisinde oturan 
musevi vatandaşlardan yüz ka
dar aile tazyik gördüklerini 
iddia ederek lstanbula geldiler 
ve hükumete mürncaatfo Trak 
yada korkunç bir Yahudi aleyh 
tarlığı başladığını evlerinin 
taılanıp dükkanlarının icapa
tıldığını bildirdiler. 

Her ıikiyeti büyük bassa· 
siyetle dinliyen tahkik ve tet
kikte gecikmiyen bükümetimiz 
bu milracaab dn ehemmivetle 
totkike aldı. Başvekil l~mot 
paşa Hz. Büyük millet mecli
sinde hükumetin takip ettiği 
aiyasetin ana hatlarını çizerken 
bu meseleye temas ettikleri gi
bi Dahiliye vekili Şükrü kaya 
bey de Trı•kyaya gideri!k .hü
k6met namına bizzat tahkikata 
başladılar. 

Bugüne kadar gelen haber
ler Yahudi vntandaşlnrın en 
ufak bir mahalle kavgasını bir 
aleyhtarlık ve bir düşmanlık 
şeklinde göstererek hükumeti 
meşgul edecek kadar çığut
kanlık yaptıldnrı meselenin 
esasında bir Ya 1ı udi aleyhtar
lığı olma} ıp Türk kültürünü 
Türk dilini henİ4!sememekte 
iarar ~den Y abudileri vatan
daılak vazifesine davetten iba
ret bulunduğu merkezindedir. 

Netekim Trakyadn güyn 
bir Y abudi katliamı başlamıı 
gibi feryadı basan bu vatan
daşhır ilç giln evvel dehşet var 
dodikleri bu yero tekrar dön
mütler ve işlerinin başına geç
mişlerdir. Bu d• gösteriyor ki 
Yahudiler tarihi bir alışkanhk
la Türk kültürünü benimseme
ye davet işini izam etmişlerdir. 

Tnrkiyede bir Y abadi düş
manhiı ıimdiye kadar mevzuu 
baba olmamışb. Dahiliye vekili 
beyin kau beyanatlarile cihan 
efkln umumiyesi anlamıştır ki 
bundan aonra da olıaıyacaktır. 

Tilrk milliyetperverliği baş
kalarınıı buaumot göstermeklo 
kiymet almak prt•naiLınd~n çok 
uzaktır. Ne Alman nazileri ne 
Filistin ~anarşistleri ve ne de 
ispanyanın • kilise mensuplo.n 
bizi alikalandarmaz. 

Irk tasfiyesine gitmekte 
şimdiye'. kadar katiyen hiç dü
şünülmemiş ve yapmaya yelte
nenler de katiyen tasvip gör
memiştir. 

Türk Cumhuriyeti aınlrlan 

Yeni İskan Kanununun Tatbiki 

Taliınatı1ame vila)1etlere geldi 

Kanunda Türk kültürüne göre Türkiye ~edef tutulmuştur 

londra müzakerelerine başlandı 

M iizal{ere mevzu tı nelerdir? 

M. litvinof un mmtakavi misa~lar te~lif i tetkik edirecek 

Türkiye üç mıntakaya ayrılmıştır. Muhacir 
ve mülteciler için ayrı hükümler var. 

Almanyadaki son vaziyetin inkişafı Fran
sız ve I ngiliznazırları arasında görüşülecek 

-------~~ • o Qo • ....,-=~_...;.~:.,.:-""---

Ytni iskôn kanunu dün vilôytlt 
ttblllf tdilmiştir. 52 maddedm mii· 
reklup olan kam111 (Ok mühim nıad· 

dtltri ihtiva dmekttdir. 
Kanuntı görr, Türki)'ede Türk 

kflltürüne balf ltlık dolayısile nüfus 
oturuş ve yayılışımrı, bu ka11u11a uy 

gun olarak icra vekillerince ııapıla· 

cak bir programa ~öre. düzelti/mesl 
Dahi/i;ıe vekil/iği11e verilmiştir. 

Dalıili)'e vekôleti11ce yapılan ve 

icra vtkilleri lteyeti11ce tasdik oluna· 
cak haritaya göre Türkiye, iska11 
balmnmdan üc nevi mınlakaya a>·rı

llf. 
Bir nunıaralt mırıtakalar: 1 ürk 

kültürü 11üfusu11un tekiisüf ü isftni· 
len yerlerdir. 

lki 11umaralı mıntakalar; Türk 
kültürüne temsili istenilen n ifıuun 
nakil ve iskllnma ayrılan rerlerdir. 

Üç numaralı nuntakalar: ~'er, 
s'h/ıat. ilttisal, kültür, siyaset, asker
lilt ~·e inzibat sebcplerile boşaltılması 
istenilen ve lskbn ve ikamet yasak 
edilen yerlerdır. 
Muhııcir ve mülteciler kimlerdir 

Tüt:kiyede 1•erleş111ek maksadile 
dişalldan mü11feriitn ves•a nıücu. 

mian gelmek istiytn Türk SO)'Undan 

meskun veya göçebe fertler ve aşi· 

ı retler ı·e 1 ürk kültürüne bağlı mrs-
kıin kimseler, işbu kanunun ltüküm-

1

, le:ine göre Dalzilt;•e vekilliğinin em
rılt kab!ll olunur. 

Bu11lara c M 11/zacir> denilir. 

Dördüncü maddede J'azılan se-
b(fılrr bulıu11111yall müifeciler, Türki· 
yeye yerifşmek isterler ve bu11u ya· 
zı ile butımdukları yerin lıiiluimrti
ııe bildirirlerse nwlzacir muamelesi 
göıürler. 

Öbür mülteciler için vatandaşlık 
kcnunu lıükıimleri tatbik olu11ur. 

T ürkiyede yrı /eşmek maksadile 
olmaJ•ıp hır zarıiuı i/casile muvakkat 
oturmak ıizre sıf1na11lara "mülteci 
denir. '' 

kabul edilmiyen muhacirler 
Dördüncü madde şud"r; Türk 

.kültürüne bağlı olmı.ııanlar, aflar
şıstler, casuslar, Oöçebe çi11geneler, 
memleket haricine çıkarılnııs olafllar 
Tiirkiyeye nwlıucir olarak • nlmmaz
lar. 

Ankara 9 cHususi> -D.ılliliye 
vdtôleli yeni islt!Jn ko11unun11n tat
biki lıokkmda hazırladıif ı muo1akkat 
talimat11amtyl vilôyttlue lehli/ d
nıiştir. Vtkôltt yer:i nüfus kanunu 
iskô11 ka1111nu, soy adı kanununun 
tatbikine ait lwzırlıkları ikmal etmek 
tizredir. 

Yunan Ef~in uınumiyesi diktatörlüğa mı ahştmhyor. 
Selanik tahkim ediliyor. Şehir civarında 
geniş istihkamlı bir garnizon teşkil edilecek 

Atina 9 c Vakıt >. - Stlô
nikten Atina gazr.telerme bildirildi
Jine göre Yunall efkimu_mumi!esini 
dılıtatörlüge alıştırmak ıçın d'!," bır 
Yunall aloyı ıarafmdan numayış 
tarzında bır geçil resmi yapılmıştı~. 
Bugün Alınadu ayıd maksatla bır 
batarya top tarıJfmdan geçıt resmi 
yapılacaktır. Harbıye nazırı central 
Kotıdilisın taraftarları, halkm, res· 
mi geçit yapan asktrlrri alkışlamak 
suretlle, dıkıaıörlüJe taraf Itır oldu· 
/unu iddıa etmelctedirlfr. Hı;kumet 
melıafıli bu geçit resimltrinin mutat 

askeri tulimleri11de11 ibatet buluudu· 
J!u,;u sö ylemrktedir. 

Atina 9 c Vakıt > - ~una· 
nistanm müdof aası meselesi, bütün 
sıyasi fırkaları şıddelle işgal etmek 
te devtlm ediyor. B~ynemıltl siyasi 1 
vaziyetteki müphemıyet te bu alaka . 
yı şıddetlendirmekttdir. Bilhassa .se. 
Jdnik ştl1rilıi11 mii~tac!/e11 . taltkım; 
zaruri görülmektedır. Selilmk ştlıri 
etrafmda vasi bir istilıkiimal şebe· 
kesi11i mullttvi bir. müstahkem gar
mzon teşkil edıimıştır. 

z 

Lo11dra Q (A.A)-- Transa Hari- bahsolmıyac.ı/ı sarahatan ihsas edil· 
dJ•e 11azırı M. Barlhou ve L harbiye mek suretiyle idare edilectktir. 
nazui M. Piatri ile l11giltere ltari- Du gazete bir lıava lokarnosuna 
dye nazırı M. Simoll ve M. Eden ıiair so11 ileri sürülen nokta/ nazar-
arasmda miizakeri!ler pazartesi gü- /ara İflJ[ilttrenin Be/çıka ve Hollan· 

11ü HariciJ•e 11r.zaretinde başlıyacnk· damn taarruzdan masuniyetine dair 
tır. Fransa noktai Jlazarmm izahı, lıusu• i bir beyanatta bulunması mt-
büyük bir alaka ile brklennıektedir. selefrrbıbı ciddi surttte nazarl itibn· 
Amerikamn bıiyiik gemiler yapmak ra almnıt4stnm muhtemel olmadıf!tnı 
siyasetinde İtalyan programmı be- yazmoklt:dır. 
hane ederek israr tt1cbi/ecelfi lo11d· Dığtr taraftan Atmanyadaki son 
rada malumdur. Büıaenaleylı lngi- vaziyetirı i11klşafı Fransız ve ingiliz 
/izler ltalranm bahrıye salzasmdaki nazırları arasmda bir noktai nazar 
fikirltrl11in Fransız sfrasetimu 11e teatislııe vesile olacak ve M. Ulvi· 
derecede müessir olabilterğini bil- 110/wı mwtakavi misaklc.r hakkın· 
meyi (:Jk arzu edi}·or. daki teklifleri lı11susi dikluıtla tet-

loııdra 9 (A.A) - Fransa ile kik olunacaktır. 
/ngiltere arast!lda müzakerelere lond· Dayli Telgraf gazetesi M. 
rada bugün b;ışlallmaktadır transa 1 Barrlıounun sadece bir samimiyet 
hariciye nazırı M. Bartlıou ile bah- ve dostluk ir•nde İngiliz nazırlarile 
riye nazırı M. Pietri l11giltereyi Sir Avrupalll'l bugünkü vaziyeti. muhte-
jolm Sımo11 M. Baldvi11 v.e lort lif mlsaklar ve miiza/cere edilmekte 
Edm temsil etmektrdir. o/atı projeler hakkında ve daha bil· 

Dayli telgrafa J[Ört nıii.zakerelır yük ve kuvvtlli bir emlliyet temini 
;11giltermin Avrupa ile ytn! teahhüdt lıususunda noktai nazarlar teati ti· 
girişmiytct/i ~I! bir iltijllk mevzuu mtk isttdiffini iMve etmektedir. 

Bır Mısır griıbun11n teklifi 

Türkiye, Mısır, Suriye sulınnda vapur isletmek istiyorlar 
Teklif tetkik ediliyor. Kabul edilirae Deniz 
Yo. Fire, İakenderiye seferlerini kaldıracak 

Gelen haberlere göre baş· 
larındn Abut paşa bulunan 
bir mısır grubu türk limanla
rından mısır, Suriye ve Yunan 
limanlanna seferler yapmak 
üzre bir vapur şirketi kurmak 
üzre mühim bir müracaatta 
bulunmuştur. 

Bu grup bu hususta hükıl-
--------

Buü~ay fiatlan 
T arausta yükaelmiyor 

7 arsus 9 "lf ususi11 - Butday 

pazarma külliyetli mıkdarda bu/day 

metimize müsait şart göster
mekte ve eskiHudeydiye posta 

larını ihya etmeği teklif utmek 
tedir. 

Grup bu postalurda mil.ta 
kil hareketten ziyade Devlet 
deniz yollnrile bir iştirak veya 
türk hükumetinin bu vapurla -
ra muhtelif türk limanlanna 

uğramak hakkının verilmeaini 
türkiyeye bazı menafi göstere
rek istemektedir. türk ıulann • 
da kabotaj hakkı Lo:ıan abit-

içinde türk harsını türk dilini 
benimseyenlere vato.nnaş de
mişiz ve kanunla hiç bir kim
ıcye imtiyaz hakkı vermemi
şizdir. 

Bu itibarla bizde değil Y n
hudiler her hangi bir millete 
düşmanlık olduğu zehabına ka
pılmak türk inkilibımn mana
sım kavrayamamak gibi bir 
bahtsızlığa düımok olur. 

metten olan dileğini bile ter
cümanla anlatmasından daha ' 
ayıp bir hal tasavvur edilemez. 

ı 
gelmiş olmakla beraber piyasa rok 

dureU1ıdur. En atti dalf matı bul· 

dayın kilosu 90 paradan satılmakta 
diJ!tr ci11slcr ıse 6~ para ile seksen 

Hatırlardadır ki üç sene 
evvel traky:ıda bu vatandaşlar 
davarlara asılnn türkçe konuş
turmaya davet levhasını indir
miı ve bir hadise çıkararak 
Edirnede dil davasının hızını 
kırmaya çalışmışlardı . işte- bir 
hafta eyvel yaygara ile mem· 
leketi velveleye verenler yine 
onlardır ve gürültünün esas 
mahiyeti de dil meselesidir. 

namesi mucibince mibılıuıraa 
türk bayraiım l8f1yan vapur· 

lara verilmit olduğundan gru· 
bun vapurlanmn ikinci tekil· 
de de tütk hayraiam tapmalan 
lwmgelmoktedir. 

Yahudi düşmam. değil ken 
di yurdumuzda Yahudi vatan
daşların konuştuklan dile ba
ıımız. 

Senelerce bu memlektte 
yaşayan burada doğan burada 
büyüyen Öurada kasalara ha· 
kim olan bir vatandapn bllk6· 

Bunu bir iftira ile düıman· 
lık var şeklinde yaymak iae 
çok çirkindir. 

Rıza .Atila 

ııara arasmda tth ı l ü/ dmtktedir. 

Tüccurdall lıiç alıcı ;·okJur. Şim

diye kadar olan ptlı cüzü satışlar 

ancak fabrikalara 1apıtmaktadır. 
Bunlar da çifçinilı geflrdi/i bu/. 

daylar en ala cinsten olursa alıyor
lar aksi takdirde gÜnlerce pazarlar· 
da beklemek mecburiyeti hasıl olu 
yor ve çolı düşük flotia satılıyor. 

kpa satışı ise 61 re 60 para 
arasındadlf. 1 üccarlar çif çinin bor· 

cuna mukabil getirditl hububtıtl yok 

poluisına alıyorlar, 

r 

Böyle bir anlaşma yapılda
ğı takdirde denizyolları idaresi 
Pire .. ve iskenderiye posto.lar1D1 
kaldıracak yalmz karadeniz 
Jimanlanndan gelen .eşyama 
aktarmıısı lıtanbulda yapıla· 
caktır. 

iktisat vekaleti bu itin tet• 
kikini tilrk ofise vermiıtır. tllrk 
ofis tetkikabnı ıtintla ikmal 

edecek ve karar verilecektir. 

-
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fbiJl!?@S!l.lf!R Mersin-Adana arasında Türkiye - Irak hududu 
_, 1 

Aşk, Şiir ve Delikanıı 1 Trenlerde tenzilat yapıldı Hudut komisyonu toplanıyor 
4 ~ P. IHJ 1 İ k lt~ h İ r t' ( ~ a rı B 

c:ı irı va ı·. • :"'! 

ıll:rnlık sliztrt•ciıuJert "1'(6 
~ J :, : 

nwdtm ie~e dfikiilf~n ve 
~ , 

hazeu de IJir feveran olan 
harici le. irJeriu bu cairtJa . ~ 
ne lalıliJ ve nede L~ı·~ihi 
y:t pılauwz . 

Bunun ne ve nasıl ol. 
duğunu izalı kolay dP°'il-.. tı 

dir. Bilinen hirşey varsa 
his IJaroıneLresi vü k -., 

selir .. Havc.AI ufukları"•' • 1' -

nişlt~r • Bu cavı vası \' ~ n • o ., .. J 

g~rıç hafi( hislerin hirıhir 
renk ve ışıkların bir ür
perme ~eklinde iciıulera 

~ a)'nadığıru duyar: 
Onda mü~pel hir fikir 

aramak hoş emek olur. 

(;iiniin her saatinde 
başka hir rerıge gir..-r • 

. Fakat ekseriv.a hedlJiıulir. 
l~te IJu vakit inzi,·in·e .. 
çekilmek , derin dli~iin-

• 
mek, hir ha~ başa kalmak 
ihtiyacı duyar. 

Kerıd isi rıe sorulsa bii . 
ıiirı kuvvellerin fovkiıule 
hir oluş zelrnlJına kapıl
mı .• tır. llerşeyira fovkiıule

dir. ~liirekktıp hic Lirs~v . ~ .. 
iizı~riradt' llurmak istemez. 
Zaten hir kıvmet tleuilclir 

~ rı 

ki mürekkep kelimesi hir: 
mana ifade etmez • ller 
şey Lasillir. 

işte gerıç hu zamau 
lıoclhinliğe esirdir. Bilmez 
ki kuvvetli zanneuikce 

• 
za'afa siirüklenivor. Elin-.. 
elen tutulmazsa varacağı 
ver tereddidir . .. 

Yazar .•• · Cizer. esasen .. 
yazmak ilılivacı onda füali-. . 
ne du rulnıaz bir k ıufrel 
haliui alnuşlır. 

Haddi olan vanına vak. .. .. 
laşsm ufacık lenk ide yf 1-
lensirı . lm kiistalılık bu 
cahillik olur .• 

işte bu <;ağa ruhiyat -
cılar his ve ha yal devrusi . . 
diyorlar •• 

Kim rwderse desin genç 
hu çagda hiik nıiinii ~· ine 
k eıulisi vtırmisti r : • 

- ~air. · 

-~~nçliğin miiphem heye. 
c~raumı sanal sanan zavallı .. 
(;t;uliiıule )'er elmiş bir 
kız \' İİzliuiin h3\'alini il-.. . 
ham sanan dPlikanlı .. bir 
kalp dn~·gusunn şiir sanan 

lh~vJı~ t demiryollar }ft~r~irı 'l'ar~u~ .\dana ara~ıııda 

111 lil a i m lt ~ n ı i 1 :\t y a p nı ı ~ l ı r. B i r k aç g ii n ~ ~ il ı 1 a r la l
h i k c·ılih•cek oları vt•rıi fivat tarift>si sudur : 

~ ~ 

Suriyenin bütçe muvazenesi nasıl temin 
edilecek bir komisyon topl•ndi . 

Şana «llususi» Biitce uıu 
• rııyor. 

Mersin - Adana arasıı Mersin - Tarsus vazt•rwsiniu h~mirıi için 
Mevki Vat;ıızgitme , Gidipgelme 1Mevki Valnızgitme Oidipgelıne devlPt dev:airi uı~mnriııi 

... 
• 

Bt~rut - 'I iirkive - Irak 
ı 110 16 ... ı 44 G'! arasmdan~nihirlt•skil:itve o u • • 

. 
arasrndaki landul ruesailini 
n'ıiizakc-~re etmek üzrre hir 
Tiirk ltt~)·eti huraya gd
mislir. llPVPt Lnradan Mu-

2 8 ı 1 1 ~l 2 i) 3 4 8 
3 53 79 ~ ~ 1 32 

==== ............... ==== 

Taymis Bu Muahedenin Avrupaya Örnek Dlmasmı lstiy_or 
Muahede Arap ittıhadını hedef tutmakla 
ve kanlı kavgalara son vermekte imiş 
(Taymis ya:elesl mtıalıı·

dt•yi lrnldsa ellikten sonra şu 
sü:leri siiyliyor. 

« Bundan hüyle iki 
Arap de\'letiuiu mtiııast~
hrtlt>riut' ha kim olacak 
fikir, i sl:'am k a ,.,ı.•şliği ve 
.\rap hirligidir. Bu fikrin 
ve hu fikir icahatının 

elwmmiyeli iuk~\r oluna-
maz. V dıahiler Ht~deıı

l•eri son derece motnasıp 
bir cemaat savıln·or ve . . 
onların Zevdileri kafir ., 
bile Sa)·dıklan ileri sii-
riilii ~·ordu. Y Pmerıde ek
St>ri \'Pli tP!'k il .-de· va-

• i ' • 

lml eu kuvv~lli uusur 
olaıı ZP-ydilt·r de ruiısa
malıaktır iıısaular (lt•ğil

lc•ı·di . Bunl<.ırın şiilerin 

akaiıline beıızi~·eıı itikat
ları, Vt)lıahiler ıwzarıntla 
hatıldı:·. hütiin lıunlar iki 
tarafı fsl:im kardPşliği ve 
Arap birliği mualwdesi 
ak lc~tnıe~ leıı mr.rıetnı~d i. 
iki taraf da mli~liirnan 

.\rap miJJelinin birliğini 

)' İiksehmeğt', onun niifuz 
ve kuvvt•tini arllıruwıra !""I 

onun lıav.sivel ve islikh\-. .. 
lini siyauele çalışacaklar·-
dır. Hu sözl~rira , valnız .. 
resmi bir kıymeti haiz .. 
olmalhğun nnıa lıt>denin 

ahk:imı gnslt~rmektedir . 
~lualwdt~ muci hiııce iki 
taraftan biri lıaricleu hrr-

• 
hangi hir taarruza uğrı-
yacak olursa digHr taraf, 
t•uu bir hitarafhk güze-

bethah .• 
Bunu hPp tamyoruz . 

hi r k i~i lwş kişi on kişi 

lt)cek, tehlikeye uğrıyau 

tarafa mane\ i h~r )'ardımı 
lf~min edt•cek, Arap yar11n 
:adası bir taarruza uğt'a
dık~a iki tar<ıf miitlt-'hit 
hir cc>plw vlicude gPLİ
ı·ı·(•ek. Fakat bu nılislt'-

• 
rek nuısai Arabistan va-
rım aclasma ıuiiııhasn: kal 
ıuaıuaktadır . •~iiııkii iki 
tarar ela hal'it~t;ki sivasi 
mii messi ileri uden istfrade 
t>lnıekte ve burula i~tik. 
h\line karşı hic bir taaı·-. 
rıız giirmcıw~k h~cli r. 

.\nıp ittihadı fikri hu 
~lert•ce ilerled iğiue güre 
hiç hir :\ vrupalr elPvlcll , 
hillrns"a !' o n giinlerde 
imam Yalıya ilt~ dostluk 
ve nıiitt~kahil ttışriki me
sai mualwde-'i imzaladığı 
ittin lrıgihPre. hunu na:
zan clikkatkra uzak tuta-/ 
maz. 

llele Tu if moalu~dt•si-
11i11 ayni zamanda ~fokkc 
Kahir••, Şam ve llayfada 

ıuışri mlifrit Siyonisllel'in 
ııazarı dikkatini ctılht~de
hilir. Çünkii bunlar Filis
tiuin bir Arap memleketi 
oltlı;ğuııu ve Arap mem
lt· kelleri it~ nı u lw t hulu,._ 
tluğunn takdir etmiyorlar. 
hundan baska 'bu nttıa-• 
lıe<le. ahirerı A vrupada 

sulh nuwhcdPleri y:ıparı 

llır·istiyarı de,·lei. ricaliıu~ 

ele hir üruek Ct>şkH ede
hilir, 

Bira f a~ri~ası Bitti 
Ankara 9 -- Gazi ciftti-

• 
ğırule yaptırılau bira fab-
rikası ikmal edilmistir . . 

lt-nsikal yap iması mu -
karrerdir·. Bu i~iu lt~mirıi . 
İ('İn maruf Lir mali ve mii-. . 
'liirii llamdilnasır hevc• .. 

reisicumhur kararııamr.si 
ı ı eş r ·~ d i 1 ! a a i ~ l i r. 

Y t~ui ıeşkil:'alla nwnıu

riniıı lerı~ikiıaclen ziyadt•, 
maa~lard:ın vüzde 20-25 . . -- ~----

arasııula Lenzilt'at yapıla
rak matlup ıasarrufun 

ttıuıirı tıdilmesi ruulasav_ 
\'er,lir. 

Bu tr~k iltıt sırasınıla, 

miiııh:ıl bulunan bazı mii
him \'azifderi11 rh·evm 
tPkaiil m:.ıası alan,·liva-. . 
katlı zev:ıtla doldurulması 

~ok nıuhtenu~ldir. Biitiiıı 
lHa ish~riıı ~u hir iki hafta • • 
içimi~ yapılacağı s()~· lt>-

• " 
su la giclc·c~P.k lir. 

lle~·et aıa~mdan hir zat 
\'Ukuhulau be~· aııalırnla: 

Irak - Tiirki\'e hududun .. 
da enıniyrl hakim olnJl 
lıer iki tarafımla sikfH't>l . ., 

t'(lc•c«'ği hir hatlise )'Oktur 
dt!mis ve Suri \' t~ ile olau . . 
rniiuasd.ata ini i kal ed,...rek 
~u mahlnrntı vermi~tir. 

Suriye - Tiirkİ)'e ara -
sırulaki hilciiıul~ ihtilafh 
nwselelerirı halli icin An-. 
karaıla Fraıısız sefiri il~ 

lla rici )'e vek:lleti a rasıntla 
müzakereler cr.r~\'an t-'l-. 
mektetlir . llu meseleler 
icin hir tahkim koıuis,·o-. ., 

ru11u111 lt>skil edilmesi muh • 
lt~nıehlir. 

Rüşvet davasına başlandı 
RÜ~YET SU~LULARIHIN TECZİYESİ 1 S TEHiLDI 

Mahkeme karar için önümüzdeki Pazara 
talik edildi. Tatbiki istenilen ceza maddesi 

:\ııkara 9 Hiişvet ı rııatlde dehiletile 220 iııci 
sucl uları ~lelr Sa lem ve ı 

• 
LPnn Faraci eforıdilerin 

rnuhakemelrrine ıliin dt~

va m olundu. ~1 ulaa kenwnin 
ıliirıkli cel~e~inde Nafrndarı 
gP-ltrn rapor okundu. Mii
h~aki herı miitldP.iu mu mi 
idtliananu·sıni Sf'rd~ui \'•' 
ciirmiin salıil gfiriilc.liiğiiuii 
iltıri sürerek suclularm 

" 
cezalandırılruahırrnı isledi. 
İddia ma kamımu islt•ği ne 
güre lletr Sateru ef en,li 
ct•za kamınumırı 223 cii 
maddPSİ el..-Uıletile 220 ci 
Faraei t•foruli 2~6 mcı 

Liseler oniki sınıf 
oluyor. 

Ankara 9-- Üııünıiizde 
ki th~rs sen~si basından • 
İlibareu liselerin on iki 
sene olması mukarrerdir. 
A\rıcak hu karar on ve 
onbirirıci sınıflar ici11 mu-

• 
tehP.r cl~ğilclir. Doknzun-

madd.-lerle ct·za gört~c•~k
lerdir .. l'lt>lr S:alem efr.ndiye 
hu maddeler mucibine~ 

iit; aydan hir se11eve kadar 
hapis crzası veril;eek fa-
kat cHzaum varısmdan iic-. . 
le ikisirae kadarı irulir'-
lehilı·cf~k Lir. 

Muhakeme müdafaa 
it;ira gt•lecek pazara bıra
kıldı, 

Açık Te:sekkür 
Askeri kaymakamhğm

dan mütekait ıııuallim 

Mital be\•in vefatı dohn·ı ... 
ol • • 

~ile teP~siirlerimize işti-

rak ~tlerı ve cenaze me
rasi mirule bulunan zeva lu • 
ve bilhassa piyade i:ve 

jandarma alaylaril~ jiln
ılarma m~ktebi muhte
rem kumaıulanı, ıalııtalaru 
ile efradma alenen teşek
k iir eder ve deırira say
gılarınuzı sunarı~. 

cltığildir ki adlarım sa~'a
lına. Muhitimiztİe hinl~r
cesi ,ıolaşıyor. 

Serap 
Ağusto haşmda Bira i~-

lihsaline l>aşlıyacaktır. 1 
t•u ımfta huluuanlar on 
iki seue okuyucaklardır. 

Merhumun refikast 

Belkis 
Viğeni 

Baki 
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VENi MEHSIN 11 '!AHŞAMBA I9i{4 TE~uırz SAYFA : S 

Paramızın Kiymeti 
İngiliz Mecmuası Çok Sayani Dikkat Bir Makale Neşretti 

i Baltık Blo~u 1 Mersin 
ı Estonya, letonya ve . • BONO 

Türk para•ı dünyanın en sağlam 
kiymette olan bir parasıdır diyor 

Lorulra'da nıiirıteşir E~o-ı 
rıomist tuPCmuasr Tiirk 
1ı:ır4.1srnrn saAlamlığr hak
kıncla yazdt~ı hir ~·azıda 

dİJOI' ki: 
«Ahm kivmetile ifade ., 

t•dilirse Tiirk lirası diirı

~·~111111 .,,. ıuüsıakar para
laruıclan biı·i o;arak kiy
rıtPlirıi muhafaza elıuistir. • 
Osmanlı lkukasııım uuıu-

111i "topJautısmda reısın 

sö~· letliği gihi Tiirk lira"ı 

1930 serıesi Eyhiliirıdenheri ' 

12 frarık 6 santim iizeriıı
tle kalmıstır. • 

Ui>viz talıdidatı vP İl

lıah)L takyid~ıtı gibi tetl -
hi rlerle si ya ru~l edilcliği 

ci laetle Tiirk lirasınm kiy
metinde göriilen hu is
tikrar bir· dert•ce,·e kadar .. 

:~snn'idir, denebilir. 
lhınunla lmraber, ha.şka · 

meıaılekellt~re n~zar~rn , 
Türkive'deki döviz lahdi-., 
tlidatı çok muteclil olup 
uwıulek~llH haşka ~·erler
de olcJugu gibi milli pa

raum 1\iyuwti iizerinde 
bir kac horsa teP.ssiis e l-
mis tll·~ildir. 1 

~ . 
Hakikatı halde Tin·kiye 

hu giirı hirf Pşik Amerika 
Cumlrnl'İ\ t~llnri ve İn~il-. . 
tere harie olma~ iizer'' . • 
hemen hiiliin uurnılt•kf'L
lerle yaptığı klcrirıg iti
lafları sistemin~ i~tinat 
elnu~kletlir . 

irıgiherenin umun.i si
yaseti icalıı klering itilafı 
yapmaması hu cihelleu 

aksi bir hal olmuştur. Zira, 
boyle bir itilarm bulun
ınaması Tiirkiye~'e lu•ş 
senelik SJ1ta yi prograıuıru 
tahakkuk eıtirmek ıcm . 
l:lzuu oliın uaaidueleri 
vermekten bizi mahrum 
ediyor. 

Osmaıııı Bankası lwyt~
ti umumiyesirul~ reis Sir 
Herhret J"oreıısira Tiirk 
lirasuun isti~rarı hakkın

daki b~vanatı aras11Hla ., 
hilhassa şu nokta dikka-
te şayarnhr . 

Anlaşıldığına ~üre Cum 
hurivet Mf'r~~z Banka~• 
emri .. ne Osmaula bankası 

. 
e\'el •1 crLelıi para~ı tize-
r·irult11t bir 3\'311S fıesahı 
acılruı . tırki hu ava11sTürk . . 
lirasmru ~iymfllirai uıulıa-

faıa elnıesirıde kısmen I! 

:inıil olm11~111r. Ticad IJir 
harık~ıun hu surt>lb hir 
nwrltız hara kasına mua -
VPrWllf~ hulırnuıası sık gii 
riilt~n hir ht'ulist> degilclir. 

~lerkttz harıkasmm tın 

.sorı \'azi~, e~lerirıe ııazaran 

snu Sf~ne zarfında ahrn 
me\'CıHlu 13,0 ruilvorıdau . 
18,4 mil~· on Tiirk lirasuıa; 

cliiviz uwvcudu da 364,000 

Ttirk lirasuulau 3,764,000 

lita\'a viiksı·lmisLir. l>i-.. . . 
ğer ttlrtıflan tedaviilıleki 

evrakı nakdive uu'curnu 
161,3 milyon;lan 158,0 mil-j 
JOıaa incliği için hankaııın f 
vaıi~· t•Li daha ziyade kuv-

1

1 
velltı n nı işli r. )) 

Fransanın 

Ayırdığı Kontenjan 
........ e-. 

Fr~ııısa lıiikt'11ueli ta
rafmdan memlek~limiz 

his~wsine aynlau 1934 s~

nesi iidincli iic avlık • • 
kontenjan miktarları a~a -
gıda lo{ÜSlf•rilnaişti. 

Y u 11111 rta 250 ktın tal, 
~lısır 25 000 kental, Arpa 
7 ,000 kental, Taneli ne · 
hatal lıiilfısaları 2S9 ken
tal, Kı)y 1111, kulu 
1,075 kilo, Bakla 
kt>rılal. 

lmerika'de 

t.lerisi 
24,000 

Siyasi bir fırkanın 
80 inci yıl dönümü 

kut/ulandı 

~lichiga11: 9 «A.:\,, 
Cumhuriyet halk fırkası-
11111 Lesisiniu sekserıirıci 
yıl dünlimii ıuünasehetile 

fırka di va11111m ~· eni reisi 
~I. FletLlıer, h ü k t'ı meli 11 in 
israf siya~eliue şiddetle 
hiicum t~tlertık kongrenin 
de hiıkuuıetin tesiri ahm
da demokrasiyi tahrip el
liğini \ ' P. tlP.vl~t otoritesini 
ıa,ifleuiğini söylemişlir. 

l 

Litvanya arasuıda : Pıyasası 
anlaşmalar 

Hi~a : g «A . ..\» - Ga
zetelerin vazdı!!rna ~fire 

., t"' t 

l.1İl\'a11~anı11 harici ~i)aseli 
\' Mıi lıir fa:ıli\'el devrt1

-. . 
sine girecek ve Lehistan 
ilH arılaşmağa ve bir Bal
lık hloku lt>~kilirıi istih-. 

K.G. 
Pamuk ~k~prt>~ 
1 :tnP 
K~l pu ru:ı l ı 
Kozacı parla,ıı 

ıa .. ~ t;i~idi 
Yerli • 

claf edt•et>klir. Arılaşıltlıgı-1 Bt~~·az )'apak 
na "Üre Sovvel haricive ı'Sh·alt >> :., ~ . ~ 

komiserli~i Agustos bitla - Susam 
~· eılt~rirıde Ballık devlet- Fasul~·a 

leri miiuıflssillPriııi llos. Nohut 
~O\'a 'da icti nıaa t.la H'l t~l-. 
uwk fikrind~dir. 

Ka1111a11 : 9 «.\. :\)> -

Mercimd~ 

Kus \'erui • • 
Kum darı 

1...it va n~· a-1 rıgihere tiearet ~~in clarr 
mualu~desi tliiu imza edil- Cehik • 
nıi~lir. Yulaf 

Kaııııaıı : 9 «A.:\)) _ Acı çekirdek ıt;ı 

Üc Baltık devleti 3raswda 'Toz şeker . 
mmtakavi bir itiltlf akli l~ahve 

K. 
33 
34 
32 

ao 
3 

2 

41 

46 

4 

4 

7 
4 
4 

2 
J !! 

• 
l 

22 
38 

100 

s. 

50 

50 
50 

50 
50 

70 

25 

için Estonya, LPtouya n~ Çay 
Lil vanya miiııwssilleri ara- · Kalay 
smcla hu giin iptidai hir B,•har 

240-~30 

190-191 

82 
konferans toplanmıştır. Arpa Anatlol ') •)-... -D 

Bir İsveç heyeti 
Fransada 

Paris : 9 << .',. :\ )) 

l!;vtıç Jıa\'a rıezar.-ıim' 
nıeıısup resmi hir heyeıt, 
dü11 LehonrgPL'ytı gelmiş 

, .• ~ ka r:ı r~:) lı k 11 ma rıcla 111 • 
larafırnlan karşılanmıştır. 

l> \ 'erli 
' l Piriııc 
1 • 
' !11ce k~pek 

1 
lb 

l 
Kalr11 » ı 

Kara hii lu•r 85-86 

1 
Nişatlır 

·l...mon ı11z11 

Sa huu safi ze\' lİn Y .25 .. 
» ikirıci 23 

16 
78 

90 
bO 
50 

50 

ltlart-'lıaılf'11 . iztle bir 
:ıl:lkaılar larafmcları 

lu~r tü rl ii ma 1 t'ı mal 
v~rılir ve uaiisail riat · 
lt•rle tPtlarit..i lPnıin 
olu rıu r • 

Borsa T elğraf lan 
lsla11b11l 

ı o -7- 934 
Tiirk allurıu 
isterli11 

924 
6a4 - 50 

Dolar 
Fraıık 

Liret 

79 - 51 

ıı-06 

9 - ~7 - 50 

Hevyork 
10 - 7 -9:~4 

12 - 25 

liverpol 
10 - 7 934 

llazı r 6- 63 
\7 atleli S-60 

,, 6.b2 

lliul 5-·98 

Nö~etçi (czane 
HU .\ KŞ:\11 

istikamet Eczauesiclir. 

Çavdar 1 65 
Keame Şeker 
Sandıkta 20 1..ira 40 K • 

)) » ~Cllt'hi ~3 Lira 
)) » t;uvalı 21 » 

buuda\' Y t•ı·li " .. 
Liman Jlabcrfrri. 1 

Mısır darı 2 50 lııcir 
3 

lOd.-nll 

Gelen Vapurlar Mersin Belediye Riyasetinden : 
-~111 .,aı orrna rılarmdan ı.. :, 

kertıste getirmiş oları Yıl-
maz, ()evlr.l clemiı·yollarr-

11a ail kümiir gt>tirmiş olan 1 

i~tikbal, şule vapurlarile 

Belmli)' tıce satm almacak JO milim kalınlığında 
700 kilo ~ıplak bakır l~I kapalı zarf usulile uaiiuaka
saya konulmu~lur. 31 Temmuz 934 Salı gitnii saat 16 
da ihale tıdil.ıcf'ğincJen iswv~nlerin \' iiztle 1 5 nisbe-. . . ' 

a g a ç tıra wws g~li rmiş 

olan Ortlu vapul'lal'lnm 
tahlivesirıe devam edil-. 
mekt~clir. 

Yunau ha11drall Noıui
ko~ .Aluıan handralı Sa
nıas halya11 h:uıdıruh Ji
''ana vapurları dökme .. 
hu luı bal )' likleuıektedirl~. 

Belediye intihabatı 
hazırlıkları • ........... ,.. -

Dahili\'e Vekaleti lwle-
"' 

tliye iutihalrnlı hazırlik-

laruım siiratle bitirilmesi
ni alakadaı·Jara emretmiş

lir. 

timle t.lipozito makbuzu veya ba11~.a mektubu ile bir· 
likle teklif mektuplarmı ihale giiuii muay)'~fl saauan 
evel Belediye Encümenine tevdi t'Yleuaeleri ve izaha& 
almak iizre Elektirik nıemurluğuı~a miir;ıcaal etme· 
leri ilAn olunur. ı ı - ıs 

ilan 
Bir iflas masusma ail 4CX• adt~t tahta k:ıfes tomat~s 

s:uuhğı ile mtıhltılif t;i vi, hoş demir futJU, komediu 
buzluk, demir vida, t;r.kmt'CH kulpu, zımı,ara kağadı, 
ve muhtf'lif ment~şe, 12 - 7 - 934 larih Perş~mbe giiuü 
saat onda büyiik hamam ci varmda Pazar )'erinde açık 
artırma surelile ve peşiu para il" s;ıtılacağınJan del
lalive ve masarifi sairesi müşleriye ait olmak. iiıere .. 
talip olanların muayyeaı olan gün \e saaua mahalli 
ruezktirda hazır kulunmaları ilan olunur. 

Masa Katibi 
Hüseyin 

. ,, 
·• 
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~~~-~~~~1'i.~- -( .• @.?]~~~~ w~~~~~rm~~-~~~~-~--~rllWij ,? ~~iET~~~if, ~~ · ~ ~~~~ ~ ~ ~E 

~~Büyük Bir Teveccüh ve Rağ~ete Nail Olan ~~ ılYENI MERSiN 1 
3 Suade Şevket Refik i~ ~ ~ 
"1~ Koloııy:ı, Losyon, yağlı v .. ~ :ığ,ızKr1>111l1>ri, • ~ l@ M A T B A A · s 1 ~ 
~· G iil v" Çiç~k sıı l:ıri ı .. ı:ocıı k '•' ter poıl r:ı l:ı rı m j~ ~ ~ 
.~ bii)·iik bir ihıiıııaıııl:ı ihzar Plııı•'Y" lıa~hııııış· ~@! ~ ~ 

(flj.~ da da bulabılırsınız . • ~ · 
'{~ L:ılııır3tııvarıııı ll:ıstaııe eaddı•siıuh• Koıı· <t~'. J@ • •• d• · 
~ Jı solosh:ıııe civarına mıkl l'dt•ıı Sl'.\llE ŞEV. ~tı ~ Bır Muessese ır @: 
~~~ KET HEFJK Kolon~·a \t~ Pctrfuuwri lahurat - ~~· l@ ~ 
~·~ varı iıııal:ltıııa dPvaııı l'lıııektrılir . ~~ ~ ~ 
~ ~~~~k~ ~ ~ı ~~~~ ~'·~· ~:- I~ Harflerinın Hepsi yeni ve Ceşitlidir $1 
~ ~~IB~~*~ .. ~~~!~ ·;.j; ~~~ J@ .. ~ 
~IJllGElaiG~~lel5~1GM ıl'@ ırnsııi DEV.\IH "' lll:ESS~~!-i.\'fl,,\ TlC.\HE'l'llANEl.EHF. AiT ~ 
~~ • tr~ ;ij} ırnn ~EVi l)EFTEHLEH v .. E\'H.\KI ~l.\TllUA ve S.\lHE\'I EN NEFIS-1 

l \r IRF AN l\lUSA ~ I~ ııın T.\HW.\ sünATLE Y.w.rn . . ~ 

kolonyası ~. ~ ~ ~ ~ ......... ~···•••***~···· ~ fm . . . . le !@HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK SİPARİŞ-~ 
• Sıhhat ve ll'r:ıvelıııızı ıl:ıııııa ıııııh;ıfaz:ı ttl :ı@ LER.İ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLAB a 

etmek için lstikameı Ecz:ııw~i tarafıııthıu 

1 
~ ~ 

• iı~rnl ~diJen irfa11 ~lusa Kolo11yas1111 kul- • ~ ~ 
• lamruz. • ~ her nevi kitap , kartvizit , dauet ·~ 
~ her nevi kolonyalara Faiktir r~ ~ kdğıt ~ a:~ ~~ tiitJ gazete ve mec-mua ta- kartları , zarf, E6i 

e;-1)-IJIJ~ ~ bını deruhte eder.. başlıkları tabedilir.. 11 

rE3;~~;;:y~~__., 1 fiatlar Rehhet Kabul Hmiyece~ Setilde Ucuzdur •.. - ~- ı 
nı p· . w nı ijj ~ 
m ıyangosu nı i)~-~~~~- ti 

''. On Yedinci Tertip Üçüncü Keşide 1~ * 11 Temmuz 934 tarihindedir. "-
~ Büyük ikranıiye ~ 
~ 50,000 Liradır . il 

mükafat 20000 liradır . J 
aa!i!!5iia !I WE3E:3 D1 

RÖNTGEN 
mfıtel1assıs1Dı\ I~al(ı Mal1ir 

Almanyadan yeni celbettiği son 
sistem ve cok kuvvetli Röntgen ma-, 
kine ve t:ihazı ile hastalarını mua-

yene ve tedaviye başlamıştır. 

Muayene saatlan 8 - 12 14 - 1 S lwr giiu 
ADRES : Mersin Kı şia caddesi çarşısı · No. 3 

Her Nevi Kitap 

Sabun bir 

olınaz Sabtın aldığ~ın ızda: evela, 

Sabuncu zade KaJri Sabuncu zade KADRi 

markasına dikkat markasına dikkat 

--------
Bu MarKah Sabunlan Her YerdeAraymız 
Halkımıza her şeyden evel sıhhatını düfünmek gayesile bu 

kere Fabrikamızda halis yemeklik Zeytin yalından yapılan 

.. SABUNCU ZADE KIDRİ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmıftır. , 

SABUNCU Z4\DE KADRİ Marl\alt ~ahuolar TALK (Toprak) 

ve Silik;it ~ihi hilumunı zararla ve vakıcı madtlder,IP.n aridir 
• r 

SABUNCU ZADE KADRİ Markah Sa~unlar cilde Yamsakhk, letafet verir çünkü hilısizdir 

Yeni Mer.iin&falbaası - Mersin 


