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Dahiliye Vekili Tetkikatı Hakkında Vekiller Heyetine İzahat Verdi 
Bitirilmeyen İş 1 Trakyadan kacan Yahudiler meselesi J M. Hitler sinir hastalığına tutuldu 
Geçen senenin bu günlerin- D } ·} · k. ı· A k 1.. d •• 

de tabiatın gazabına uğrıyan a ll ıye \78 1 1 n araya ( 011 u U zııı1 ınüddet istiral1at edecek 
, 

Çukurovalılarm en hararetli H d" M h" . Al J ,U,. I .1 I k 
mevzu olarak ele aldıkları ha- a ısenin a ıyetı ve man euu1r er Neşreui ece 
yati bir mesele vardı : 

Alman Or~usu Bu Sene Son Bahar Manevralanm yapmıyacak 
Başvekil beyanatında ( kendilerine itimat 
ettiğim adamlar bana ihanet ettiler) eledi 

F eliketlerın saçtığı ıztirap· 
larlt:ı alay eder gibi akıp goçen 
ırmaklardan istifade yolunu a
ramak mutlak ve muhakkak 
ovanın bir kaç koldan sulan · 
muını ltemin etmek . Aradan 
insaflı bir kış geçti. Tabiat ol
dukça cömert davrandı. Yağ
murlar vaktinde yağdı. Buğday 
mahsulü son senelerde görül
memi; bir bereketle alındı . 
Pamuklar tehlikeyi atlattı . 

Fakat ; sulama işide tav
sadı batta zihinlerden bile si
lindi. 

Ziraat mıntakalarımız için 
de Çukurova bir çok bakım· 
dan hususiyet taşıdığı gibi yüz 
binlerce dönilm arazi bir damla 
yağmurun hasretini çekerken 
Lti~· üldü "tçüklü beş sudan 
faydalanmaması itibarilede baı
kn mıntakalardan aynhr. 

Çukurova tarihinde zaman 
zaman raatlAnır ; 

Hadise ve felikttlerin tah
rikile çok defa sulama itlerine 
teıebbilı odilmiş tesirin ortadan 
yok oluşu bu teşebbüsleri de 
unutturmıştur. 

işte geçen sene başlıyan 
hareketin bu sene suya fazla 
ihtiyaç hiasedilniemesi yilziln
den durmaaıda bunlardan biri
dir. 

Muhtelif senelerde baş gös
teren haıere felaketine inzi
mam eden kuraklık afeti çifçi
yi çok mütkil vaziyete sokmuı
tu. Yer yor toplantılar yapıldı. 
Gelecek ıenele · için olsun mil
letçe bar~kete geçilerek ırmak
lardan istifadttye karar verildi. 
Tarsus ovası için Berdana kanal 
açılmasına baılandığı gibi Ada
na ve Ceyhan arnzilcrido Sey· 
han nehri ve bamuı çayından 
istifade edecekti. 

Hatti Adana meclisi umu
misi hamua çnyından istifade 
için bir karar bile v<:rdi. Tarsus 
ovaaı g6ya geçen mahsul senesi 
içinde aulana bilecekti. Maki
aeler ahndı onbinlerce mükel
lef amele kanala ıevkedildi . 
Aylarca utraııldı . Snrfedilen 
para ilo meydandaki işi muka-~ 
yese edecek deiiliz. Bir emek 
ıarfedilmiftir. Ş&phesizlri orta 
da müıt>et bir eserinde mevcut 
olması lazam gelir . Yalnız te-
mamJanmadan bırakılması emek 
lerin ve meydandaki eserinde 
kıymetini sıfıra düşürmek en-
0dişesini doğurması da tabiidir 

latediğimiı ve beklediğimiz 
programlı ve disiplinli çalışma 
ile baılanılan işi bqarmaktır. 

R1za Atild 

Kırklareli Valisi Faik beyin 
emrine alındığı haberi doğru 

vekalet 
değil 

-----'-""'--'--'-'--.;__------"'"'"'-------'~"·· ... . -
Ankara 13 (A.A) Dahili' e 1 

Vekili Şükrü kaya bey Trakya · 
ya yrıptığı seyahatten bu sa
bah refakatlerinde teftiş heyeti 
reisi Sabri vo mezun bulunan 
kırklareli valisi Fik beyler bu
lunduğu halde şehrimize avdet 
etmiş ve istasyonda vekiller , 
vekalet müsteşarı, emniyet iş
leri U. müdürü, vali ve belediye 
reisi, muavinleri, emniyet mü
dürü tarafından karşılanmıştir. 

Şükrü kaya bey heyeti ve· 
kileye tetkikat neticesini bil
dirmiştir . Heyeti vekilece Trak 
ya hadisesinin mahiyeti hak
kındaki malumatın ve hiikii
metçe alınan tedbirlerin neş· 
redilmesine karar verilmiştir. 

Anadolu ajansı bu neşri
yatın 14 temmuzda olacağım 
haber almıştır. 

Kırklareli valisi Faik Bty 
doğru de~ildir.faik bey iki ay izinli 
bulunmaktadır . Bu sabah Dahiliye 
vekili beyin refakatinde buraya gel· 
mistir, Yahudiler hadisesinde yalnız 
Kırklareli emniyet mildürü vckAlet 

Berlin 13 (AA) - Milli müdafaa 
nazırı M. Von Blombergin verditi 
bir karar üzerine bu sene Alman 
ordusu sonbahar manevralarını yap· 
mıyacaktır. 

Bu karar bütün Almanyada hü· 
kUm süren kuraklık dolayısile ve 
manevraların orman yangınları çı· 

karmalHı ihtimali üzerine alınmıştır. 

Paris 13 (A A) Nevyork 5Heral· 
dın paris nüshası M. Hitlerin Ame· 
rikada Des Muveste professörü M, 
Pearsonla yapmış olduğn mülakatı 

neşretmektectir. Bu mülakat 30 ha· 
ziran hadiselerinden sonra başve· 

kilin yapmış olduğu ilk mülakattır. 

M. tlitler Almanya nufusunun ke· 
safetinden dolayı her hadisenin bü· 
lün memlekette muazzam bir akis 
uyandırdı~ını kaydetmiştir . Halbuki 
mesela San Fransisko veya Nev· 

lübnanın istikbali 

yorkta olan kanlı hadiseler Ameri· 
kanın diğer taraflarını heyecana dil· 
şilrmeyor demiştir 

Alman başvekili demiştir ki : 
"Son aylar içinde saflarımız ara· 

sında bazı ihtilaflar oldu, kendile· 
rine itimat ettiğim adamlar bana 
hiyanet elliler,, 

londra - (A,A) Havas ajansı 
bildiriyor : 

c Daily Herald• gazett:sine na· 
zaran Alman başvekili M. Hitler 
hir sinir hastalığından muztarip olup 
uzun müddet vezaifi ile iştiğ'al ede· 

1 miyecektir . Kendisine M. Fon Pa· 
1 penin de~il M. Rudolf Hessin ve· 

kalet edece~i temin olunmaktadır. 
İ! ı\\. t lılleri n içtimaa davet edilmiş 

olan Rayştagda söz alabilmeğe ta· 
I kati olmadığı ve kendisine M. Hes· 

sin vekalet edeceği de ayrıca söy· 
lenmcktedir. 

münakaşa ecıiliyor 

Halk hökfimetten şikayet ediyor 
Doğrudan Doğruya f ransız idaresine Geçmek istiyorlar 

Ankara 13 (Hususi• kırklarell 
Valisi faik beye evela beş ay izin 
verildiği sonrada • vekAlet emrine 
alındı~ı hakkında yazılan haberler e11 ·ine alı·1 n ;tır 

Buhran ve sefalet Lübnanlılar iflasa 
sürükliyecek bir tehlike mahiyetini almıı Nüfus yoklama tecrübesi yapılacak 

Vakalet mıntakaları tespit etti 
Ahnan tecrübeye göre umum sayım nizamnamesi ~azırlanaca~ 

Btrat KaztteleTi hJJraretli şekildt mi)'t müttma}'il bu tthlikeli ahvalı 
Lılbnamn iktikbali'li münakaşa ti- hesaba katarak vt halı haztr IDbnan 
melt.tt vt bir roklarıda kurtuluşu lıüktimttinin afvı kabil olmıyan na· 
do/rudan dof!ruya Fransız hakimi- kistleri bulundu/una kani o/aralı 
yetine l!İrmtkte bulmaktadular.. do~rudan dotruva Fransız haluinl· 

Tecriibe sahalar takriben 300 • 350 bin 
nüfusa teşmil edilecek. 

Oazttelerin neşriyatına göre lüb· yıti11e girmek taltbindeyix. 
nan hJJlkıda f ransız hakimiyetini Görüyoruz ve anlıyoruz ki bu 
istemiye karar vermiş Fransızça ve numltlutte iş gören ve halka fay· 
Arapca haztrlanan bir mazbata Ali dalı olan yalnız Fransız dalrtle· 

1 - 1935 senesinde Türkiye 1 

cumhuriyeti dahili ııde umumi 
bir nufus savımı yapılması hak-1 
kındaki knn~n millet mecliıince 1 

kabul edilmiştir. '\ 
2 - Kanunun ikinci madde-

sine tevfikan 1934 senesinde 
istatistik umum müdürlüğü 
memleketin iklim, muvasala ve 
içtimai şartlar itibarile birbirin
den farklı olan sekiz yerinde 
tecrübe aayımlan yapacaktır. 

Tecrübe sayımı yapılacak 
yerler ; 

1 - Trakyada : Kırklareli 
merkez kazası, 2 Borsada : 
Mudanya kazası, 3 - Muğlada 
Marmaris kazası, 4 - kayseri 
de ; pınarbaşı kazası, 5 - Or
duda ; ünye kazası, 6 - Eli
zizdo ; Hozo.k kazası 7 - Vanda 
ahlat kazası . 

Bu kazaların köyleride tec
rübe sayımına dahil edilecektir. 
Bunlardno maada isparta Vili · 
yetinin heyeti umumiyeainde 
de bir tecrübe sayımı yapıla
caktır. 

Bundan gaye, bir V.alinin sa
yımdaki idaresini göstermektir. 

3 _ Bu sayımlar takriben : komiser/ite tevdı edilmiştir , Çok ridir. ve Frallsa temamtn idareyi 

300-350 bin nufusn teşmil ede- şayanı dikkat olan mazbatanın ttr· eline aldı/ı Klln her lş yoluna Klrt• 
cl1mtsi sureti şudur,· ctktir. 

cektir. Bu sayımlardan alınacak c Biz zirde imza~ı bulunan et· ı Bu emniyet ilt Lübnanm tski 
l .. A 1 1 

tecrübe ere gore umumı sayım btlilübnanda mtskün cnasırm tkstri· idaresi/le müşabllı bir tarz idart vı 
için kat'i talimatname vücude ' ytt kısmı memltkttimizin son dtrtct 1 kanuni dairesinde .,, Fransız bir 
getirilecektir. \ buhran ve sefaletini glJz öntın it j vali turofıntfan idare olunmasım 
_ Sayım işinin esasını teş· .' tutarak ve hepimizi ifltlsa stvk ti· _ı_a_ıı_'P_e_tm_tk_u_:ı·_iz_. _, ____ _ 

kil eden numaralama talimat
namesi ile Vali, kaymakam ve 
Nabiye müdUrlerine ve Sayım T eşkilith lhraçat 
talimatnameler Dahiliye veka- l k 

leti ile müştereken hazırlanmııtır layvanihracah teş il atı 

Muafiyet Nizamnamesi 
Tetkik olunacak 

Ankara 13 ( Hususi ) -
Muhacir ve mültecileıin güm
rük muafiyeti hakkın~ki ka
nun neşri üzerine Dahiliye ve 
gümrükler vekaletince müşte
reken hazırlanarak devlet şu-

rasına sevk edilmiş olan nizam
name yeni iskin kanunun neşri 
dolayısile geri alanmıştır, 

Her iki vekaletçe yeniden 
tetkik olunarak yeni iskan ka
nunu hükümlerine göre tadil 
edildikden sonra meriyet mev
kiin~ sirec~ktir. 

Ziraat vtkdlttl salzın hastalık· 
lar mutahassm Naki Ctvat bty 
cuma ~ünü eksprsslt suriytyt J!itmiş

lerdtr. 
Na/ti Cevat btJ' orada hayvan 

hareketleri vt mücadele işltrile hudut 
kapı/arındı yaptmlacak tahaf /uz· 
hane ve hayVan p~rkları :meseltle
rİlll tetkik ve tespit tdtrtk dörtt· 
ctklerdir. AldıJımız malıimata göre 
lıtr sene Suriye Irak ve Filistiru 
300 bin baş hayvan ihraç etmek· 
teyiz. Ziraat vektJleti bu ihracatı da 
ttşkil4tlondırmak luırarmı vermiş 

bulunmaktad1r. 
V tkdltt bu sene bilhassa hayvan 

ihracatımuın inltlio/uıa ve hndllt· 
lorımızda mevcut hayvan hastalık· 
larmm mtmltlutlmize sirayd etme· 
tMılnı blly/Ji Mlmmlytt vırıct~ir. 

Htr Oün Bir Not 

Azalan ' • Ne 
Okka denişti kilo oldu fiatfar 

yerinde saydı. alıştık. 
Umumi hayata bir yQk olmı

yacak şekilde bazı vergiler ihdas 
edildi. Vergiye tabi olsun olmasın 
gıc1a ve eşya fiatları ahenkli olarak 
birdenbire yükselmeye:başladı. lhtikir 
komisyonları toplanma hazırlıklarını 
varsın göre dursunlar . Biz onadı 
alışır gibi olduk amma şu Kibrit 
fiatlarıoın ucuzlatılmasmdaki mak· 
sadı bir <türlü anlıv!lmadık. 

Hüyük kutulaı yüz para idi şim· 
di yetmiş para küçük kulular da 
yirmi p:ıra ucuzlatıldı sanki altmış 
paraya satılıyor. iyi fakat kutulann 
içindeki çöp sayısına ne demeli). 

Her kutuda en az onbeş çöp 
noksan çıkıyor . B;.ına göre azalan 
fiat değil çöp sayısıdır . Şöyle bir 
kabataslak hesabı yapılacak olursa 
Kibrit fiatlarının ucuzladıQ'ına detll 
bilakis pahalılandılına hUkm etmek 
llzım ıelir. _ .. ~ . 
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Japonyada Müslümanhk 
Japon İmparatoru ~a Müslümanhğı Ka~ul Etmiş. 

--.....;..~---------~~---~~~-

Mikadoyu müslüman yapmak için Mısırdan 
din heyeti gitmiş irşat neticesi islam olmuş. 

Japonya son zau:aııJa-
1 

nmJa -. al'k i~leriyle ve hir 
ar"tcla miislümaulık isleı·iv-• "' 
Jp cok ul/raşma~a L>a~laclı. 

.. :-, t. J • 

Bir çok japorılu miis-
liiman oıu,·or ve onlar 

"' 
ic;in binlerce (kur'a11) ha-
s ı hlı. Dağ1tıldı. 

Yakınlarda Tok \'oda . 
Türkçe yaı·ı resnıi bir gt1-

Zflle cıkmafra basladı . 
• t ;J " 

Buuda miisHiman alemin-
clP-n ve japon)'a ile mlina
sehellel'iıaden bahsedili-
yor. Hu gazetenin ilk sa· 
yısırıda (kahur suhanlığı) 
hakkında bir ,· azı var . 

"' 
Baı·ası «llançuri İntfHU'a
lol'luğn» na tabi bir ul 
larılJktır ki ahalisi kil 
milen Tiirk ve ruüslü . 
nrnudır. 

Japonların mli~liiman

lara mu lıabbetini~gfister-
i mel için oraya bir lıe~· el 

gitti ve suhana nişan gü-1 
tli rd ii. K~nuilerine kur'an 
l>cıslırıua k ıcrn l 0,000 

• 
veulik tahsisat koydu • . . 
«Bir )'en şimdi 50 kuruş

tur.,> Japonvadaki nıiislü

manh.arm d~ muntazam 1 

l~şk ihhı var<!ır : ., I 
lfok lt>plerı va rd11·. Ser-

lwsh;e icrayı ayirı eder
ler ve cenrnat hiil'r"İ)' el 
vt~ hukukuna temamen 
suali~lirler, Aile hayatında 
ela İslam kanunlarrnı lal-" 
hik ederlt~r. Bunların ka . 
cl111ları evlerde ve çarşı 
la i·da örtünmezler. L 93 l 
~eıaesincle <tjapon ,.ıiislii 

ma n kadınlar cemiyP-lİ :» 

lt-sekldil etmistir ki rt~ İs-• .. 
leri A)· şe Cemil S<tlfaııdır. 

:.ıh l'a t'» aazetP-si \' azl\ oı·: 
~ ~ w 

«- Cumartesi sabahı 
şrlıire dağıtılan hir beyan 
ııanu·~e . gnr.-, japorı inı
pt~ ratoru ~likatlo ~!asırdan 
ırideıı islünı dinini ıwsir 
<'.') • 

lu•yeti ta rafuula il ) ' tt pıl:rn , 

irşat sa~· fü~iıuJP- islanı eli
n i u i k alı u l et ıu is t i r . )) • 

Bu lıa hel'İ venrn gaze-
le şu mutala:ıda bulun
mak tadır. 

« -- Bu haber rf~arı 

ı,nmmivetle elıenuuh· •~lle . ., 

kH rşılan mış, umu nıi \ e im 
susi haberlerle teev' Ül ., . 
•~ lnıiven hu haherin doğ-. . 
ru 1 uğu lıa k kanda ş:iplwye 

diişlilmiiştiir. Eğ~r '•1ika
tlonura islanı <liaıiııi kabul 
elliği tloğru ise devletlrr 
arasında hii) iik i11kihipla
r111 \' tıknu uıuhteuı~ldir. 

Zira japorı)·a hu giin 5 
hii\'ÜK lıiikt1mtlteu biri 

ol 

ve şarkm e11 hli)iik tlev
ltılidir.)) 

Bir Ayhk 
HayvaTJ ue hayvani 
maddeler ithalntve 

ihracatı . 
Gectı11 haziran a\'mtla . . 

~ltwsiucleıı ya h:wcı f'llPr·e 
34854 lira kıymelinclc-a hay 
van ve lıavYarıi ıııaddt•lt·ı· 

"' 
cakarılnu~lır. Bunun it~inde 
• • • 
5438 kovun ile 283fl ke-, 
çi 39 kaplumbağa av dt>
risi vp barsak vaı·dır. 

Buna kaı·şı yabancı t-1-
lerd~u ele 9800 lira ~ıy

meliıule 374:13 kilo hanı 

maııcla clerisi soku lıuuştur 

Hayvan ihracı. 
Hayfay<J çıkarılnıak iiz 

re llidiviye kuıupaııyası.- J 

rım zaforan vapuruna 676 
kovun ile 5i8 kPci viik-"' . . 

Orta Tedrisat Muallimliği 
imtihanın Neticesi 

iyi değil. 

.\nkar:ı, -- .\11kal'aya 
gelt)u orı a lt>dris : ı t u ıu um .. 
mlhJiirii llusau Ali hey 
lstanLula orta mekteplerde 
muallim olmak istiyeııle-. 
rin iıuıilıarılarrnda uulun
nıak üzre t-;itruiştir. İnı 
Lilıarılara J 50 talebe girdi . 
uelic~ şuclu r: 

1 ·,r·ilı co«traf \." t Tiirk-' , ~ ·'. ' 

Ruslar Japonları talllit mi ediyorlar. 

250 ~ Dolara Oton1obil 
- ~~-------

Bu Otomobiller 930 Fort Modellerinden miş. 
Japon otomobilleri de elli İngiliz lirasına 

•atılıyor. Büyük rekabet başladı • 

"Daily Express ,, den 

ll u tıa faza ~:\r nH' lıu sla r
da 11 ll. IJales j .ıpoıılaı · ın 

lııgillt~ ı·e sanayiin~ nasıl 

hiicum ~llildtıriııi İ)'lah 

Nli yor. J:ı ponya, 1 n~iltere 
de otomobil ticareti ile 

silliği bu projenin talıak· 
kuku iciu L>iilüu t..-dbirleri .. 

C0
. , ı·ı' \'<.'l 'Zl

0 

, . ... , Fr·a lls."' JZ.1~a, 1 1 l l 1 ., . • ., . ~ meşAu o an ara 11gı len~ 

alı)' OI'. Eğer muvaffak olur 
sa Baltık alıcıları hir Hus 
Ford arahasırıı lngiliz ve 
.\merikarı arat.alarmın )'a 
rı fialıııa alacaklar<lu· . 
Hi~adak' Font acantalara 
bu aralıalarıu foı·td rulı-.\luıunca imtihaulan bitli. ye ucuz otomobil ithali 

Ft'n bilgisi henüz bitmedi 
HivaziycıcJen kazanan vok-. . . 
tur. Taı·ih, coğrafyadan 

iki , Fransızcadan heş , 
. .\lmarıcatlan iki, Türkce-

• 
dtm hir kişi kazanmıştır. 

'tıticPlerden menınuıı dt--
i!iliı•> deıuistir. ,_, . 
Gümrük Kaçakcdığma Karşı 

için bir anlaşma ~'apmak- salnaıut-leri ile çalışılan 

ladır. Bu otomok iller lngil \Vıjiu \vor·goroıl 'dau gel
leretle imal edilen a~·artJa - ~ diğirıi Lemin ~diyorlar. Bu 
ki otonıobillt,H'in yarı fiatı- arabaların 1930 Ameri. 
na satıl c; bileceklir·. ~I. lla- kau Fordu nıodelirıe b~u
lt-ıs ,~Baily ~ Express» ıuu

lıahirine demiştir ki : 

.. Ja pou olomobi ll~ri Tok 
yo folırikatürl~ri tarafın
dan )' apılıyor V{A 50 l ngi-

zediği ~öyleniyor. Fa l>ı·i
kaJı idare edenler Am~
rikau n.ıiiherulisleritlir, fa
kat ford ih~ yapılan nıuk:ı
vele bu arabaların ilırac . 

..\nkaı·a - Gürııriik ka- liz lirasma satılıfra cı~arı -,_, . edilruiyeceği kaydmı ihtiva 

çakçılığına kar~ı Vumu• 
lılikt'11ueti il~ lf· şriki mesai 
hakkmdaki itilafııame pa
rafe edildi. Yu11an hlikt'ı

m~tiuin lasdikirnlP-11 ~oura 

hiz ti•~ hu ililafııameyi imza 
('derek llt~\· eti Vek ih~deu . 
geçin·ctığiz. hilafnameuin 
mahiy~ti kaçakçılığa k~u·şı 

müsterek lrdhırler al~ • 
nıaktır. 

F ergana Vadisinin 
• 
ımarı. 

'' Tass,. aja11sından 

Fergana v:ulJsiniu su
laumasır m şeması tauıi ıu 
etlilmiştir. hu vadi Şura 
lar illihatlrnın pamuk zeri
vatma en miisail olau m111-.. 
la kasıdır. Y :ı pılan projeye 
gfire vadide s::lanan tal'la
larm nwsalıai satlıiyesi bir 
nıilyon lwkıan teca,iiz 
•~tl~cektir . Vadide UİI' co~ 

• 
f'leklrik merk .. zlt~ ri, kanal
hırı ve su dtıpolar· ı tesisi 
laSU\'vur ediliyor. ~lula-

1 

lıvor. Fazla miktarda \ 3-. . 
pılciığı için bu fiaia satmak 
zarar tevlit elruiyor. ilin
ti is la ıula bu gli n ilindi 
ş :ırldth~ \'e ~la la y Jda aceu-
lall kla r lrsis edilmiştir. ,. 

eder. Bununla beraber 
Sovn~t hiiktluıeti bu lalı-.. 
dide pek ehemmi yet ver- · 
memek te ve h~ca v üz t~lme 
ğe kat'i olarc.ık karaı· VtH'

mi~ gfirliumekletlir. 

C. H. Fırkasında 
Tayinler. 

Ankara 13 A.:\ - Yoz
gat mebusu A vui lJey lz
auir vil3 \'eli C. il. F. idare . 
lıeynti ı·eisliğine, Bolu fır

ka iclar.- heyeti reisi Milat 
L>e y Zongultla k vilayeti 
C. il. F. idare heveli reis .. 

J ugi ltere<le de acenla
lak tesisi için müzakere 1 
haliııdedir. Bu otomobiller 
hilii il memleketimize gir
nıedeu e vel lıa rekelt~ g•·Ç· 
mek h\zı uıdır • iş işten 
geçtikten sonra bağırıp 

t;ağırmak faitlesizdir. El
)'evıu tatbik ettiğimiz yüz 
de 33 1/ 3 gümriik resmi 

liğirıe tayin olunmuştur. ui n hiç hi r kıymeti ~· ok tur . 
Bu rekabetin ~· alnız kentli iktisat Vekili Burıaya 
istilısalleı·imize )' ap~ıcaf'ı Gidiyor •.• 
tesirleri d üşlinmek le kal-

Ankara 13 A.A - lkti-
sat n~kili Ceh\I bey yarrn 
mezunen Bursa ve oradan 
lstanhula gidt•ceklir. 

Mektep ve izcilik teş
kilatı hazırlandı. 

Bu cerui)'el japon miislli
man kadınları arasında 1 

bağlılık yapuu~flr. 22 r~s- ı 

mi i~lam mektebi vardır 
ki hunun 18 i Tok voda-

lenmiştir. Jıa~sıslar yeni irışaata talı-

nıamahyız • Fuzla olaı·ak 
rue11ılekelle satılan miis
ıaauel otonıoui lle.riı. kıynıe 

tini de fena halde diişii ·· 

recektir. lliiktlnwliııllıtu·e
kele gt•çmesini bekli)Oruz. 
hu~ünkü giimrük resmi 
de dahil olmak iizrejapo11 
otomobill~riııi n 70 l rıgiliz 
lirasıudarı aşağı~·a satıl
ması kabildir. 

A ııkara l ;~ A: .\ - llaa
l'if vHkalr.tince ıueklep ve 
izciler leskilalı taliıuatna· ., 

dil'. 

Bir de « lshim llariil
urnallimiui» açılmıştır ki 
hu ela ı·~snıidir. ~lasrafı 

japOU)'a Jıiikılmeli lPuıin 
t'Cf İ \ 'Ol'. ., 

Nilaa\'t>l ıuüsliiruan ki. 
ıapları basmak için bir de 
((matbaa» aealmıstır. .. . 

8.-rulla cıkau «Sa ,·tiiL 
• 

:\ \' f'ICa lsıanhula cıka _ sis e dilrcHk kasah2 ve .. . 
rılmak iiıre orl!u vapuru· 
rw 2 200 koyun y iiklP-n· 
ıuistir. LinMrnnıııllt.iu Is-• 
l<Haluıla ilk defa olarak 
ko~· un sevkolu11mnştur. 

= 
Hilmi Bey. 

Mersin muaytne lrny
ları Hilmi be~· iğdir naü
eadele baJlarliğrna tayin 
t•dilmi~ ve emri ~eluıiştlr. 

köyleri h~tkik için Ft~rgana 

va azimet elmislerdir. 
w • 

Afyonda zelzele oldu 
Afyou 13 A .. \ - Dün 

gf~ce Af youka ralıisa rında 
saat 22 de ~wkiz s:uıi~ e 
siirtln olclukça şiddetli hi r 
zelzele olmuştur . llasar 
,·oklur. .. 

.. 
mesi hazırla ırnıı~tır. 

"Jourıı al de Commerce,, den 
Higa - Baltık m~mh~-

kelleriudt~ Husyamn, Ja . Yurttaş! 
pouyayı taklit.len piyasa~·a Onpara harcarken 
250 dolar fiatla fazla mik- '. bile kimin cebine git
tardtj otomobil çıkarnrnsı- tiğini düşün: . 
na intizar edili,· oı·. Milli lkt15at Ve 

., Tasar ruf Cemiyeti 
'ovvet licar·et nlHmt-s-.. 



Avusturya • Yugoslayya 
Ticaret uzlaşması 

Y u~oslü v kraliyeti iltt 
Avusturya lıiikt'11ueıi ara
sında 8 uıarl 1932 tle i nıza 
edilmiş olan ticar•~t uzlaş
nrnsı !uucihi ııt~e Yu~o5i -
Ja V)'a her . eııe A nıstur
~ aya keııtal ba., ıua 3,2 I 

Kof'o11 Y~•lıut 5,85 ~-\ nıs
lur~·a şiliui giimriik rii. ._ 

~umu Y~l'llıt! k şartile 5000 , 

vağorı huğda~· güudt>ruıek 
lrnkk1111 haizdi. 

Bu uzlaşma11111 <;ıkar
tlağı zorluklardan •lola~· ı 
iki hiik time )'mai<lera bir 
muahede tanzim ''" inıza 
etmişlerdir. Yiııe muaht~

de Yugoslav~· a~· a 1500 

va!ron buiitlay ilır·acalı I"" l':ı • 

lıakkuu veruıeklm.lir. 

Çekoslovakya 

Tütün Satm Alıyor 
Çekosluvakyadau Belg

rada gelmiş olan iki ko
nıisyou Yugo lav liilfı11-
lerirule11 3,500,000 kilo sa
tın almak i<;in mfazakere
ı~rde lmlunruakla<lır. 

29 Ay Uyuyan Kız 
Uyanmıya Basladı 

Amerikanrn Şikago şdı 
rinde g~nç bir kızcağız 
29 a)dauberi uyku)'a dal
RUŞfl. J•atricia Magnen 
namında olau hu giizel 
kız 1932 sen~~iuin ~uba-• 
lıntla u"ku ha~tahğıua .. 
uğramış ve o zamandau-
heri uyuya kalıııı~lı. 

Bu ll \ 'U \'3U uiiıel son " .. ,, 
günlerde gözlerirıi açrua-
j!a başlath. Fakat heniız 
s<iı süyleıuiyor. 

u,·ku esuasrnda ken . .. 
disiue iyi hakıltlığı için 
viicutca hic bir zh·aa 

• • w 

uğranııyan geuç kızıu , 

\'ENi MERSİ~ 15 PAZ.\H ı~ü 4 TE~Dlt:Z ~AYFA:3 

Amerikada 

Ga~ri T a~ii Sıca~lar 
( ~ 'ı a rll i :t r ı 't J a ı a 

Amerika'ruıı Jır.r tanı

fıuda ga )' ri tabii dt•recede 
yüksek hareket lıiikiim

fermadır. Bilhassa nı~r~P.-

ıi garp nuutakalarırulaki 
laalk sıcakları t;ok miil~
tıssir olmu~lurtlır. • 

Sıcak dalgası Lu mın

laka111n ~imali garhi ak
sarmrula susuzluğun tP.-

sirlt~rirıi arLıruustır . bu • 
vaziyet lıiiknm~ti entlise-. . 
H~ sevk~lnwklrdiı· • . 

Bazı ııaınlakalarda bir 
kaç sem~dir ~ ağmur o 
kadar azalmı~tır ki mli-• 
t~has~ıslarm mlitaleaları -
na göı·e, hu ha valide ze. 
riyala devam etmek bil
hassa zirai nwhsullarcla
ki diişiik riatlar nazarı 

itibare alrnırsa, lüzum
suzdur. 

Hoylel''in verdiği ma
lumata n:\zaran sou on 
b~ş giin zarfında arıormal 
hareket dolayısile Ameri
ka'<la otuz iki kişi ölmliş
liir. Yalnız Nev)'Ork'ta s 
kişi ölmüş ve Saint-Louis 
d~ öleulerin miktara 20 

kişiyi buluyor. 

biuler·ce ki~i hayatia
larım kurtarmak için Cony 
1 laııd ~ahillerinde kum 
iİZt'l'İ rule . ya tnaa k laclırla r. 
En yiiks~k hirıalaı·m tlam 
larmda bile tahammül 
edilmez hararet vardıri 

Civartlaki kırlar hara
retin tevlit etliği bir sıs 

tabaka ı ieindt>dir. 
• 

Miat~ [cznı 
BU .\KŞA}I 

a m:a:::a: 

ipekçilik J Mersin Orman Muamelat memurluğun~an: 
Bulgari~la n Zi raal han

kasmrn ıw~rival111dau o-. . 
k utlu~u muza ıröre m~nı-, ~ 

l~kt~tin hu st>neki ipt-k 
kozası 1,300,000 kilo olnp 
buuu n 700,000 lı. il osu barı
ka r rn ardi~·pJpr·ine gir -
mistir. 

Emvali mazhutaclan Mersiıa'tle nuwc•ul 7050 kilo 
t;am küı. ii~ii ve 2640 kilo malılul lllPŞt• kfüuiif'ii \'e 
Takanı. küyümJe ıo adt~l çam kiitlesi vt~ Kuzucu httl~u 
t~fi~·iinde mt-vcnt muhtelif <;apcla 96 adPl çam keres
Lesile 200 kiJo canı otlunu }6-7- 934 tarihine miisatlif • 
Pazartesi !.!iiuli saat 16 da ihale edilmek üzre miiza-. 
v~dew~ l\oırnt.lu~u il~\u oluııur 29 -4- 10 - J5 . .. •. 

• 
·niğer taraftan ela ipek 

ipliAi ):lpan fabrikalara 
koza satarı ıii<•earlar re
kolte11in 300,000 ~ilosurıu 
salın aln11st1r. Oemek. ki 

GÖZ NEDE 
Aşağı Göznede Esat Tevfik Oteli 

lfor tlidli istiralıat t•shahrnı lemin t~derek açılnuşllr. 
• 

\'eni n·kolteden satılacak Giizt~l lıava, hoş manzara, saliu ve a"wle IJir hayal. . 
cok az mal kalnııstı r. Yala~, sahalı kahvaltısı, fi g 1 H akşam ytımekler . . 
Komşu memleket· 

yalnız ~· üz elli ~uruşıur. 13 - 15 - 17 

ı /erde zahire fiyat ve 

ı pi:.~~a!,.arı Mersin 
Bulgar hiikt'tmelirıin K.G. 

~Histtıhlike satılacak l)llğ- Pamuk eksprt·~ 
da"' fiatlarım kil osu :~,80 i .ı arıe 

IH\'atlan çavdal'ları da 2,85 Kapu ıııalı 
deu ltlshit etnıiş olcluğu- Kozacı parla~ı 
11u btırhlan evt>lki mıs-

ları~ çiğicli 
lıalarrnuzchrn birinde bil· \'erli ,, 
dirruistik. Simdi Bulga-• · ~ B~)·az yapa~ 
ristauda nusırm 100 kilosu 
200 ila 230 levadan satıl
ma ktachr. 

Si\'alı 
~ 

Susam 
Fasulya Fasu I )'elerde cansı ne 

.. k'I 300 ı·ıa· Nohut gore ıoo · ı osu 

)) 

Mercinwk 380 it~ vathr. A \' cicPği to-
humu 100 kilo~u. 2~0· elem Ku~ Y•~rui 

K. 
33 
34 
32 
30 

3 
2 

41 

46 

s. 

50 

50 
50 

50 

Piyasası 
Toz sekt-r • 38 ?"' .. o 
I~ ala \'t~ 100 
Ca\ 240-230 • . 
Kula~· 190-191 
Buhar 82 
Arpa .\rıadol ? '). ... _a 

)) \' el'li 1 90 
Piı·irı<' l rl 5() . 
İuce kt·p~k l 50 
! Kalın » ı 

Kara hlilu~r 85-86 
~işatlır 16 
Limou l U Zll 78 
Sa hu11 safi zr.vlin Y. 25 50 . 

>) ikint•i 
325 ı~va~·a kadar mii~leri K_um dal'I 
bulmak tadır. Yeui n~kohe Cıu ti arı 
kozalar ıoo ldlosu 44(ı Çtdtik 

4 
4 

7 
4 

4 50 ~lısır tları 
23 

2 50 
') ... 

12 
Yulaf levada clı r. 

• 
l 

Acı c•~~ircl+•k ıcı 
• • 22 

Bulgaristanm i~racatı 
,...... ........ -. 

t f\~)nunusani 1934 lt~n 

30 llaziran tarilaiıae kadar 
Bulıraristancları 2479 va -

' t.-s ihra<•atı ~·apılu11ştır. 

n 
"On ınuhtPlif emtia ihrac 
~ . 
olu nnıuştu r. 

G .. çen ~wm~ ayni miid-j 
detlt•rde yapılan ihracat 1 
2663 v:ıgmaclu. Bu sebze ' ._ 

uu~vsimirıJe şiuıdi~·e ka-
dar 24 vagon laıe doma-

~imdi de huz ltH'lİ ha
lını havi vagoıılartla k:ı

~ ısı \'e ş:~ftali giiıulermek 

it;i n hazırlık laı· y~ pıl ma ~ -
tadır . Bulgaristan taze 
iizüm ihracatım bu sene 
cok fazla arlırmak nive -. . 

IJlHUIŞlll'. 

Çavtlar 

)) 

~3 Lira 
>> t.~ u v a lı 2 1 • 

3 
JOdenll 

Borsa T alğraflan 
Liverpol 

14-7 ·-934 

llazır 

Vad .. li 

" 
llinl 

6- 99 
6-84 
6-75 

5- ·2:! 
fazla şiş1uanlamaması için --------------------------------------------

gulasmı uzahnıak liizamu Mers·ıı.ı Ticaret ve Zahire Borsası 
HALK Eczauesidir. 

timledir Şimdicle11 gr.rıiş 

hazırlıklar ~· apılnt<tğ<l ba~-ı 

Jaasıl olmuştur. 

IJuktorla~, hu hastalığı 14-7 -934 Cumartesi günü bors stıflrı 
yenmek için uğraştılarsa 
da muvarfak olmatlalar. 

Hir aralık, kl'1.m lP-Şhiri 
için hir lcılt•p vuku hul 
nm~ ise ti•~ aile~i buıuı 
reddelmı~ ve uyuyan gii-

: zeli bir kiruse)·e göst~r

nıek istememiştir . 

Kızcağızın yavaş ya,·a" 
kendine gelecrği anlaşı

hyor • 

I • 

maim cius· Nerenin llahıulu 
Oldutu 

~-- ~ 

Yulaf 

'' 
" 
" Arpa 

" 
Kurıutarı 

" 
Arpa 

IUKTARI 
a:-o. g. 
-
60000 ı 

140000 ı 

;)0000 l 

165000 1 
100000 1 

50000 1 
60000 

,, 
t) 

15000 4 
ıooooo 2 

p, 
ALiCi 8· SATICI 

.t= ·= - -
86-25 Ali Veli Z.S.T.ll. nareıult•li hacı lla. 
55 

" 
Ali ef. Adana 

80 ,, Hoca z. Cemil er. -8 l-25 ,. b~kir ağa Ce~· hCJn 
75 

" Ali ~r . .Adana 
75 . , Torun Z .. \dilTar. 

" 
Ce,· haulı Tev.z. M. .. 

50 ,, 
" 40 iş limilt-l lslanlml Ali Veli Z. 

• . ~,. ..,. ..... - ..... .... ... 

ŞERAiT 

rdtH'Sİll hazır 

Adana vağou 

Mt,rsin vağoıı 

" "T. 
,, 

" 
" , . 
" ,, 

" 
,, 

,, ,, 'f. 
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S.\ YFA : 4 YENi ~IEHSIN ı f> P.\ZA R l 934 TElUIUZ 

i l l N ~a~~~~~~~~m~~~~~~~-~~ 
1 ~ ~ 

Türkiye Ziraat Ban~ası Mersin ~ubesm~en : l@ · .. SIN ~ 
ı::ı) ri ıııiihaıliller nı:ıllarıııclıııı :ırlırnıııları 14 7 - 934 m YE NI ME R ~ 

uzatılan t•mvalden 231 ve~ 1..ıo - 144 numaralı malla~a ı ~ . ~ 
sii rii len ııey le r ııı u va f ık 11ör i~ l~neJ iği ı~tl ee . pa~a rlı ga \ ıı@ ~ 
l~~·ke:l~lmişLir. ıs - 7 - 93~ dcu ılıh:ırerı ı~teklılt>r·ırı lwr l@ M A T B A A s ı . ~ 
~u11 Zıraat harıkHsına muracaal t•lmtlerı.. ~ ~ 

~ ~ 
H it 1 .1 ~ ~ 

~~~~~~, ı~~~~~rıaraki:i:~11~:~~~ii •:ırarııulaıı ~tersin 1 Senelerce E vel mersinde Kurulan~ 
.ı.ı s:ı.ı.ıuiıı Aıı.wıı;:ırıi ıicareııı:ıı ... si nıeıııu..ııı ... ıı 1 ıaıı ~ Bir Müessesedir ~ 
.:\li Avni Er. ve rufa kası haklaı·uulan acılau nhH~ak ~ ~ . ~ ~ 
tl:ı vasmm cari muhakenıesirıdf-': du va edileıılf•ı·d .. u ~ l!;.Ji 

Ali Avni Er. namına iliııum tdılij::al yapılılığı lı:ılıle ~ Harfi 8rinın Hepsi yeni ve Ceşi tlidir IBı 
muhakeme g_rünü olan 4- 7- 934 Çal'~tt1nha glinii l@ ~ 

~ ~ 
sa~ı l g tla mahkemeye gPlııwtliği ciheti•~ gı)'abıutla ~ j 1 .. J 1 ~ ~~ HESll l>EV.\ H \~ lHJESSES:\TL.\ T C.\HETll.\NELERE AT ~ 
muhakenwnin devamrna ve hu huptaki gıyap ~arar1111n ~ IB] 

· yine il:\nım ıehligiııe karar \'erilıııi~ ve nıulı:ı~ı · nııı ~ H_Ell ~~:ri, l)EF'I,~_Ru;~{ ve ~\'~UKI ~I \TlllJA vp S.\11\E\'I EN NEFiS-~ 
26 --9 - 914 Çarşamba glirıii sa al g talik kılınmış ol· ~ BiR 1 A UZD.\ SUH.\ 1 LE ) A 1 .. \H • . ~ 
cluğundan yevmi mezktinle mahkeme\'e hizzal gt> I- ~ ~ . .. .. . . ~ ••••*•••••••*** .. •~•ıı ~ nı~diği. v•~ya l>ir vekil göndtffllWtii~_i l~.~lıl'tle mulıa- : ~ -~ 
kPmenm crı\·ahrnda deyaru •jdr.CP"I lıızunıu usulun ~HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK SİPARİŞ ~ 

~J .. " ' ~ ~ 
401 inci maddesi mucibince tebliğ ve ilan olunur. ~ ~ LER.İ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLAB ~ 

~ ~ 

~~~~~ .. ~ ,:" Eın~~~~~~ ~ ~ 
·~ii~~~~~~«~~~~rt~~ ~ - ~=- A ~ 
~ ~~~~ ~ her nevi kitap , kartvizit , daoet ~ 

t§i· Büyük Bir Teveccüh ve Rağ~ete Nail Olan 't~ ·ı gazete ve mecmua ta- kartları , zarf , kcttıt I 
SKu,adel Se~,ket_ RKefli~ ·, .;;ı 1 hını deruhte eder.. - ~aşlık/arı ta~dilir.. 1 ~ 

0 oraya, .-.OS)' OO, yag ı vr. yagsız rem erı, ~ı ~ ®Ji 
Giil ve Çiçek sularilr ~ocuk ' ''"' wr podrcılal'lnı ~-~ [@ f 1 HL b K b J f ' L 'L'fJ U J fEI 
biiyiik bir ilıtinı:ınıl:ı ihzar l'lnlfıyı> b:ı~hınıış- ~' ~ iat ar eıa et a u tmıyeceı y8ıl ue cuzuur • • • ~ 

· ~ tır. Hakiki SlJAl)E SEVKET HEFIK miis· ~~\ı ~ ~ 
• I~~~ ~ 

ıalız~raıını ancak Beykoz mağazasın- 1 ij~g~!ll~e~~~-~Sll~!fifi 
' da da bulabilirsiniz. . 1 · 

La bnratn varını ll aslarıe cadclPsinclP Kon- , , 
soloshauecivarına ııakl Pdt'ıı SUABE ŞEY- ~ 
KET HEFlK Kolonya \'e Parfunwri lahur·at- ı· 

~ varı imahilrna dt~vanı etııH'klt~dir. 
~ • I 

z.ı~~mı1~~~~~\~~~~m . ~~"7 ~!~w ~~~~~~~§~~ J!._:,P~~~ 

·~~ 91 
Piyanğosu ~ 

~ On Yedinci Tertip Dördüncü Keşide ~ 
* 11 Ağustos 934 tarihin.dedir. 1'. 

ffi B ü y ü k i k r a ın i y e ft 
ill 25,000 Liradır. ll 

Ls m:afat =~~O ~:~~E3J 
lllMIJMIB•IJEllJEI 

Nli niz. • 
~~~~~. IHIJIEI 

Sab11n Sabıına Sabtın bir 
olınaz Sabıın aldığınızda: evela, 

-----------------
Sabuncu zade KaJri 

markasına dikkat 

~--------------

Sabuncu zade KADRi 

markasına dikkat 

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

SABUNCU ZADE KADRİ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmıftır. 

SABUNUU Zl\l)l~ KADili ~hu·~alı !'\at.urılar TALK ( Toprak ) 

ve Silikat :.{İbi hilumuıu zararlı ve vakıcı ıwuldelerd~u aridir . ., 

SABUNCU ZAO[ KADRİ Markah Sa~unlar cilde Yumsakhk, Letafet verir çünkü hilesiz~ir 

Yeni Mersin Halbaası - Mersin 


