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Sahillerimize Giren lngiliz Kayığı 

Dur emrini dinlemedi 
Mu~af ızlanmız ateş açtılar ~ir ölü bir yar ah var 

Kayik Sisamda bulunan bir İngiliz harp ge 
misine mensuptu. ölenin cesedi bulunamadı 

Londra 17 (A.A)- Reuter 
bildiriyor; . 

Bahriye nezaretinden bildi
rildiğine göre 14 temmuzda 
Devonshire gemisine mensup 

olup içinde ilç zabit bulunan 
bir yelkenli kayık Yunanlılara 
ait Sisam adası karşısındaki 

Türk nöhetçiJerinin şiddetli 
ateşine maruz kalmıştır. 

Malum olduğu üzre Devonshire 

gemisi Sisam adasını ziyaret 
etmektodır. Cerrah mülizim 

J. VV. Robinson bir kurşunla 
vurularak sandaldan denize 
düfmüı ve cesedi bulunama
mıştır. mütazim Maunsell ko
lundan yaralanmıştır Bu hadi
senin ne gibi ahval ve şerait 
tahtmda vukua geldiğini tesbit ı 
için mutat diplomatik yoJlarla 
istiznhatta bulunmaktadır. 

Ankara 17 (A.A)-14 tem
muz günü kuşadasının 30 kilo 
metre cenubunda Dipburnu 
önlerine yelkenli bir sandal 
yanaşarak içinde hüviyeti meç 
hul üç adamın çıplak olarak 
şehrimize yanaştığını gören sa
hil muhafıılaramız muhafaza 
ve gümrük kanunları mucibin-

An~arada 
Bir Afyon fabrikası 

kuruluyor 
Aflkaroda inşası mukarrer Af· 

J!O'l f abrikasma aıt yapılan ilk ita· 

zırl ıklar bitirilmiştir. A11cak i11şaata 
J!tçebilmek irin Avrupadaki ofJ'Oll 
karttlltrile dtvam eden temaslarm 

lltfictltllmesi btkltllilmtktedir. 

Malum olduffu üzre, UJ'uşturucu 
maddeler inlılsan idaresile kartel 

mllmessllltri arasmda devanı eden 
m!Jzalurtlu bazı sebepltr do/a)'ısi/ı 
lnlutaa 11/framışt1r. 

Fakat son hafla irerisi11dt bıı te-
maslar J'tnilınm/ş ve b. 1 . , ır a11 aşma 
Zttnllll 1Zaz1rlaflmıştır. 

Eftr miizakere/erderz müspet b . 
t' ır 

nt ıce a/macak olursa, esasen dle-

rindtki stok mikdal'.ı tükenmt'k -. uzre 
bulunan fabrikalara afyon sevkiJ•a
tına başlanocakltr. 

Temaslar 11elittsindt anlaşma 

ttmin edilmtdltltıe göu, l11şası mu-

karrtr /abrika11111 kurulması için ha 
zırlanan esaslar da/zilinde /rartkelt 

geçilecektir. Bu fabrikada, afyon iş- ı 
ltntrtk mamul izale getirilecek l'e 

piyasaya rzkarı/acaktu. 

ce bunJarı tevkif etmek istemiş 
ve verdikleri.. 

Dur!.. 
Emrine itaat etmiyerek kaç

m:ığa teşabbüs eden bu meçhul 
şahıslara karşı silah atmakla 
ihtarda bulunduktan sonra 
üzerine ateş uçmağa me~bur 
olmuşlardır. Buna rağmen san 
dal durmamış ve ortadan kay
bolmuştur. Bilahare bir mötö
rün bir ceset aramağa geldiği 
haber alınarak buna bizim mu
hafaza mötörü tarafından işti
rak edilmiş ve gelen mötör 'ka
çanların içinden birinin kay
bolduğunu vt: bunların Sisa:ndn 
bulunduğu öğrenilen bir İngiliz 
harp gemisine mensup olduk
larını ifade etmittir. Hükumet 
keyfiyeti Londra hüyük elçimi
ze bildirerek İngiliz hükumeti
ne malumat verilmesinin ve mu 
hafızlarımızın hareketi tema
men kanuni olmasına rağmen 

bir insanın kaybolması ve bir 
diğerinin yaralanmasının çok 
teessürü mucip olduğunun ila
veten dermeyan edilmesinin 
yazıldığı öğrenilmiştir. kayba· 
lan cesedin aranmasına devam 
edilmektedir. 

Bir [cne~i Müta~assısm 

Baytari teşkilatımız 
hakkında mütaleası 

lsvıçn - ff.deral umumi iktisat 
şubesi11i11 baytar i dairesi11de mütu-

lıassıs bul u11a11 Dr. Pliul Kappeli 

Türkiye baytari te~kilatı lıakkmdaki 
ilıti~asat1111 bir mektupla Ziraat Vt· 

kfiletüu biitiirnıiştir. 
Mumaileyh diyor ki: Türkiyede 

SO!l bir kar. sene !rinde meyda11a ge 
tirilmiş olan zabılai sıhhiyei bayta-

riye orga11/zasyo11u11da ıt bulaşık 
lraslalıklarla nıücadeledt eldt edilen 
biiyük 11eticeleri vt' matluba muvafık 
bir pltill dairesimlrki memleket hay· 
va!latmm isUılıım görti11ce çok n11i· 
telıaJ'J'İr kaldım . 

T ürkiyt yetiştiriciliği isltrh prog • 
rammw garesi memltktl bakım ve 
ında şartlarına uy.l[ıın, l111slaltfa 
mukal•im, yüksek lwbiliytf ve verimli 
at, sıifır, Koyun ve keçi ydiştirilmt 
sine müstt ııittir. 

Mazhar Müfit Bey 
De11izli mrbusu Mazhar Müfit 

bty tl•elki al·şam A11af arta vapur ile 

şehrimize gelmiştir 

lon~ra müzakerelerin~e M. llitl~rin Yılaızı Sönüyor mu ? 

Barthu'nun elde et· İdam edilenler çokmuş 
tiği neticeler 1 

Neve (( Freie» den : 1 Almanya~a mihonlarla ka~ın hayat pahahhğile mücadelededir 
Ajans Huvansın Londra mu- 'ı 

h:ıhiri Barthounun Londraduki Bugünkü vaziyetten y irmibes milyon kato-
müz::ı.kPrelerde elde ettiği neti- • • [ r ~ • • 
celer h:ıkkındn yıırı resmi ola- lık gayrı memnun ar sarına geçmıştır. 
rak atideki noktnları teshit ı't
miştir. 

1) Bir şarki Avrupa paktı 
hakkındaki Fransız planına 

karşı ingilterenio serdettiği 

Swıday Times gazetesf!ıin Bertin 

muhabiri diyor ki : 

" 30 hazıran tasfiJe gü11ünde 
idam edilen şaluslarm tam bir lis
ttsiıli öffre11mtk hiç bir ı1akit müm-

ihtirazi knyıtlur kamilen kaldı- kü11 olanuyacaktır. Almanyada umu· 

rılmıştır ve ingil' z hükumeti 
bu paktın aktım terviç edecek 
tir. 

2) İngiliz hükfımeti, nüfuzu 
nun cari olduğu devletlerin bu 
pakta iştiraklerini tHrviç ve 
teshil edecektir Bu yolda ilk 
sırada Lehistan ve Almıın\'a . ~ 

mevzuubabs olup bunlar şim-

diye kadar Fransız teklifini red. 
delmişlerdi. 

3) İngiltere, Sovyet ittiha-

men beslmm ka11aate göre Başve· 

k ilin vermiş oldulfu 77 rakamı lıaki· 

k-ıttm çok aşaUıdır. Reuter Ajan· 
sumı bir muhabirine be)'a11at vertn 
Reiclısvvu zabitlerirzden biri, idam 
edile11leri11 186 kişi olıluf!u11u söy· 
lmıiş di~er taraftan bir ecnebi dip · 

lomatı da bunların lıakiki adedini 

200 ile 300 arasında talımill et- 1 
mişlir. 

Bu tasfiye işi hakkında Başrtkil 
tarafmdall Rticlıstag mtclisindt ve- • 
rilen izahat, mumaileylıill avam na· 
zarıflda llÜf uzunu muvakkaten iade dının milletler cemiyetine gir-

mesine karşı mukavemet etmi- etmiş olsa dahi, J1oluuun üzerindeki 
yecektir. bir çoll miişkiilafı halle yardım et-

.4) mütekabil itimat esasına 
istinat eden İngiliz - Fransız 
münn.sebatı bu müzakerelerle 
daha ziyade kuvvet bulmuştur. 

miyectktir. llücum kıtalarmı tışkil 

edm 3 milyon t'frat, hül:ı bir ta
kun fesatçı/er tarafmda11 it/ al 

olunmaktadır. 

Sıcak dalgası Anadoluya geçti 

Sıcal{taı1 })ayılaı1lar ol11yor 

Dün ~araret gölge~e otuz sekize ka~ar yüksel~i 
----------

Gece şehri bir sis tabahası kaplamaktadır. 
R atubet derecesi 84 ü buldu. 

Daha evre/ /Jalkaularıla balıwan : 
sıcak dalgası şimdi memleketimizin 

1
1 

Akdemz salıilltrille geçmiştir. flara 
rtt derecesi evııelki ~ün köl~ede 34 1 
oldujfu !zaide dün 3S t kadar cıkmış 

tır. 

Sıcaklall /tasta düşenler pek çok· 
tur. I'ıwlki gün bir ve düu de iki 
kişi bayılmıştır. Akşam )'akın111a ka

dar rüz}!iır da tsmemektedir. llalk 
biraz /ırıva alabilmell irin i dmize ve 
arıklara rıkıyor. iki gii11dmberi ya>'
laya toşmımlar111 sayısı da ff}ifal
mıştır. Bu izni bir kaç J!iin daha 1 
devam ederse şehir çok tenha/aşa· 'ı 
cakttr. nuz sarfıyatı da bir misli 

1 artnuştır. 

Oü11dliz bu lıalde olmasına rol- ı 
mm J!tCt <il' şelıri11 iizrri bir sis ta'· 

inti~a~ Hazlrhklan 

bakasile kopltı11maktadır. Rutubet 

drrtctsi de şimılipe kadar görı: ime
miş ştkilde yükselmiş ve 84 ti bul

muştur. 

İzmir 17 «A.A• - Dün ve tvvtl
ki gıi11 kölgede hararet derecesi 35 i 
bulmuştur. fle.ı taraf ta bir sıcak 

dalgası hüküm sürnıtktcc/.ir. 

Anadolu aja 11Sl'llfl !tbliJtine gö
re orta Anadolııdrı da müthiş sıcak· · 
/ar lıiik;im sürmektedir. Mamafi ell 

şiddetli bulunan Marmara Akdeniz 
mmtakasıdır. S!1rirede memltktti
mizdt11 dolra fazlad1r. llalep gaze-

telt1ini11 yazdılf111a göre /ur g ün bir 
çok kimseler bayılmaktadır f falep 
klJyltrin Len birisinde sıcaktan iki ki· 

şi ölmüştür. 

lngiltere~e işsizlik 
Defterler hazırlandı işsizler her ay biraz 

müntehipler tespit dah'1 artıyor. 
ediliyor. Londradan bildirildiğine gö-

re N::ıfıa nezareti kayt ve tes-
Eyliilde yapılacak olan belediye 

intihah:ıtı hazırlıklarına devam edil· 
rnekteyir. Şimdiye kadar bütün rna· 
hı:llelc:rdrld ıniintclıipleriıı isimleri 
dcftcılere y:ızılmıştır. Bunlar bir 
crtvel halinde tanzim edilerek virn· 
} .' t makamına verilecektir, 

cil edilmiş işsizlerin adedi 25 
haziranda 2,092,586 ye baliğ 
olduğunu ilan etmiştir. Bu mik 
tnr geçen aya nisbetle 2,205 I 
tezayüt anediyor. ~ 

A1ilro11larla tv kadım, hayat pa· 
lıalılı/!ı ile mücadele halindedir. Oe
leetk kış için yiyecek azlllf l ciddi 
endişeler dolfurmaktadır. 25 milyon 
katolik gayri mtuınundur. Naziler 
tarafmdan s111ai mıiess~stlerin ba~ı · 
na grçirilmiş ola11 müteaddit mülrim 

şah.l(J'tlltr isti/a etmiştir. 
DiJ!er taraftan Alma11yan111 ha

rici siyaseti meselesi, yakın bir is· 
/ikbalde elummiyttli bir dava halini 
alacaktır. l/assaten Fransız mtha
fili, Başvekilin bu husustaki süku· 
/111111 cok mana le addetmekiedirltr. 

Almanya Şark 
sakına girecek 

• 
mı· . 
mı 

Londra, 15 (A.A) - Bazı 

İngiliz gazeteleri ingilterenin 

Berlin sefiri Sir Eric Filipsin 
Alman Ha.,.iciye nazırı m. Von 

Neurath ile görüştüğü sırada 
mumaileyhe üç vesikn tevdi et-

miş olduğunu ve bunlardan bi-

rincisinin şark misakı projesini, 

ikincisinin Fransız - Sovyet te
minat sistemini ve üçüncüsü-

nün de bu teminat sistemini ilk 
Lokarno muahedenamesine in-

tilıak ettirmek usulünü izah ve 

teşrih etmekte bulunduğunu 
temin etmektedirler. 

Resmi mchafil hu haberi 
tekzip etmektedir. Bu mehafil-

d'ı ingiliz sefirinin Alman bü -
kiimetine bir nota tevdii ile 

iktifa etmiş olduğu ve bunda 
ingilterenin Fransız projesini 

tasvip etmekte bulunduğunu 

beyan ve İngiliz hükfımı;tinin 

Almanyanın da buna iştirakini 
arzu eylemekte olduğunun ila
ve edilmiş bulunduğunu teşrih 

eylemektedir. 

Bu m'ıhnfil. şunları da ilave 

ediyor: 
Bu tebliğ. Sir jon Simonun 

avam kamarasında kullanmış 

olduğu lisanın a) ni eda ile ya -

pılmıştır. 

Şimdiden beyan olunduğu

na göre m. Von Naurath, Ber· 

linden resmi bir talimat alma

dan evvel kendi şahsı namına 
bazı itirazlarda bulunmuştur. 

Bununla beraber, bu teklife 
karşı gösterilen ilk kabulden 
İngiliz teşebbüsünün neticele
rine ait pek fazla Ledbinane 
istinbatlarda bulunmamaktadır. 
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T E 1\I ı\I Z 

Halk evinin Vazçalışması Posta Ve Telgraf ı iildiv.! 

1-aşataı1 

Mevsimin Yaz olmasma rağmen es~i ~illa devam e~iyor 

istifade edilmiyen me 1 

murlar tasfiyeye tabi · 
tutulacaklar 

lzmir ts-7 - 34 İSMET Aytekin ______ ...__... .. ,.. . ...._.....__ ___ .....__ - --
Kütüphane zenginleşti, yakında bir Konser 
verilecek.30Ağustos hazırlıkları görülüyor ·-

ruiıı t>dilivor. . 
:-ı ~ NPsrİ\'al konıitP~i Evin . . . 

. \ ı ık :ı r :ı , -- P c ~ta v t• 
tt-lıtr;ıf llllllJIH nıütl\ıı·l'ı E

~ 

dip Ct>uıil tı .. y ~tı lıt•yaııal-

t:ı lıulununı~tur ; • 
E~k i umu nı nı iitlrı r 

Mt'\!"İmiıı vaz olmas111al 
r:ıunırıı llalk~~vi t•:.ılışrııa- 1 

Janııa t•ski lııziyla tlt~ vaııı 

t•diyor. 

Falıri lw~· lc ~~ki l«'lgraf 
ucıldıuı ıriindt.~rı hıı zamarıa il 

• :--- ;-., islt•tme mlidürli ı~i.Hı 
kada :· oia rı calı~nıasırıı hi r (~t·rnal luıy h:ı k krnd:ı yapı-

Ev kiiliiplıaıı('~İ oldukça 
Zt'tıgirılt'~tirilmi~ V•~ yeni 
clt>rı J 2 9 cilt k il:ı p tla ha 
il:ive edilmiştir. Sı 1.!aJ~lal'ın 1 
:ır·tnıa~ı ılolayısiylt~ hirıa_ I 
cl:ılıiliııde 01urulaıuıyacagı 

ııazar·ı dikkalt~ alırıarak 

halıce Lt•nvir t~diluıi~tir. . 
Konıittıler mutat lop-

bro~Hnlt~ lophınrnya karaı· hiO tahkikat t!P.vlt·t ~\ıra-
verıııisli. Brosi>riirı v:ızıl-

1
. '· 

.. • · sıııa irıtikal t'lnıi~tir. 11t~v-
ıııası hitnıis , . ., ~on lPLl\i- ' l\ .. l ''.tıı•a ' 1 t~ ... ·a • lt't su f';t!'IJ 1, 1 T l 

~ "· t ·ı l ı r ı ı ı ı ı "'. · L ı r. (.). , , ,··ı ı ıı İİ z - • 
... :: nwııi nıuhakenw karan 
tlt>ki av icintltı ıwşrt•dil•!-

. • \'t'l'f'CPktir. 
CP;;i unıuluvor. · k l 1 

' .. lthlrP.l!İ~l . ~at l'OSUIH ~~ 1 
Burıcl:ııı ha~ka ~lpı·siniıt rnc\·cut li600 ıla 7000 ntt·-

işğal \'t~ kurtuluş tarihi- nıuı·t11ı sicilill~rine liya-
rıirı vazılma~ı icin l:l1,ını- l · ı 

.. • kallt·ı·irw; kıclt'nı er11H~ Ht-

Cfiı,lt~riııi cli>rl :u_;!! 
Dalgalar iiztH·iıııİZt' •loğ 

l'tl ~t:Iİ \Ol'... s:1t•la l'l llllZ: . . . 
rüzgftrdarı hiı ihirine ka -
r·ıslı. • 

- - Fırtırıa kopaeak .. 

- Kıyaoıt'l kopacak .. 

r ·~ hiz hu cii rii k ~anda . 
lırı p~ rç:.ılar·ı ara~ırıda ho
p; 11 lae.ığız. Ba~ırıı ufka doğ 

ru Ct!\'İI' dinle .. hak .. St'S

lr.f' :,rlivoı·. GHkte bulutla-
~ . -

ı·ı ürıiiıu~ kalmış fırtıııa 

hoz~ıın hir slidi ~ihi hu-, 

lutları kovalı~oı·. 

\k "'''') •li,·n,.hil•·-. ~a m ~ ,, ' ~ .. ı 

ct•k miyiz t 
laıılıl~rıuı nıurılazamarı 

vaırnıa~tadırlaı· . ~lusiki 
~ 1 
~u lıe~i ala f nı rıga ,·e a 1 a- 1 

g••lt-11 vesaiki clt~rlt)nwk 1\ıl:acak ve keıulilcriudt•rı 
icin h'Ş"kkiil t·den komis- btif··tlt' t>clilenıiyt·ctıklt>ı' 
~:on ~ok iyi ııt'LİcPlnr dıle ıasl'İ\' üYt~ lfthi tulul;ıcak - 1 italyada 

1 d . tuı·~a bir knn~er_· v~·ı·n~t·ye 1 
lı·ızırl·ıııdı"'ı crıbı Dıl htlP-

f•ırııı· . ..,, "'.· ı·ıaıılı·,. ,~ ~aclaı· lıir ı · · ...... ·ıı · ~ · ,· ·l·ııı 
:: ·i • lan ır. ~wı ı~rııı u tt •• , 

<;ok \'t•sikalar da toplan- lwri tle\'am edP.n lt>lkiki-

1 Amele hakkın r yenı 
• ' l :""'\ ti ( 

hiy:ıl komitesi de devamlı 
hi;· calısma ile Fa!'iikiillt~ri ! . . 
lt•tkik ~tıuekte VH nıutalaa 

smı merkeze~ gfüaıleruwl,-

1t1dir. 
l\ih't!lil ii k"su lwsi ııiıı c.ı-.. u. • 

lı~nıası hu ıuevsiuıdı~ hil -
" 

lıassa da ha cok fazla laş-. 
uıısllr. Sık sık köyliilt·rle • 
lt~uı:ısa gP-çildiği gibi hii -
1 ii rı k ü v l i'ıl t w i rı isli ti a 1 a ı· ı 
parasız. yazılmak la ve işit·-, 
r·i takip t1 tlihut:k.tedir. 1 

MmlyPruı hvırule lwr 
crım fakir lıaslalar nıua::"' 

\t•ırn t~dilivor c·ok fakir 
;,ıa n l:ı rm il.:"ltJI ii ,:. Ha 1 k t ', vi 
ve BPlt~diye tarufıııtları tt!-

uıı ~lı r. 11 i rı tl~d ıa iiç a ~· <le va uı 
llalkP\İuıiz hu SBrıt• ;)0 t•tfrcrğiııi talaıııin t•diyo-

\ ır'ı""lcıı.: 'Z·,•fpı· vt~ Ta\' vart• ı· \ 1 'ı k·ıı· ·~· . ;:-, " ,, ~ • . . rum. starı Hı , ,"'\ ı ' "' 
ha~ranııııın l:lyık olduğu hmir gibi ş~lıirl.eı.·inıiıtlt~- 1 du~nııuiye~lle kutlularıuı:.ı~ı ~i uuımurların ~ıcılle~rı eıı 
it;irı dt~ ~iuıdidt~rı lıazırlık- ~oura IJ~tkik etlilPCt'klir. 
lara ha~lanıı~iır. B:rvram .. . . 
ici ıı nıu lıt•·lif komi lt>l••ri rı . 
yapacakları lıazırlıklar 

lP~pil t'dilm~~ıir. Ta~yarP 

cenıİ\PIİ ilP. ru;islt'l'ı~k . . 
bir <_'alışma prograıuı lıa-

zı rla ııack v•~ t.• nısil ko -
nıilt'~İ tarafırulaıı ha~ ram 
gı•c . ·~j lllt'l'kt•Zılt'ıı O ~İİfl • 
ici n ırfüıdt>ı·i lt~ıı f>İ \'f'Slt>r·-. ~ . 
tlt•ıı lıi rİ!-iİ Le nısi 1 t'dilı•<•t•k 
1 i , .. 

Vali T ebe~~ülleri 
Yalnız münhal iki vi

layete vali tayin 
Edilecek. 

.~ııktıl'a - vali tt·\wd-
cl iillPri lıa k kıtlcla ki lıa her-

1 

lt'r, al:lk:ıdar malwfıli11 
\'t>rdiklt'l'I nı:ıllınıata gfü·t~ 

riva\t•LIPrıltııı iharPltir · 
sim~ ı i ı i k m ii rı lı a 1 hulu ıı a 11 
• 
. \ d a 11 a " i ıa y (1 l i ıu~ u nı u m 

Avusturya Başvekili 
Af manya vazijeti ~akkm~a Beyanatta ~ulun~u 

t, ıu 11 j r p t m ii c l ii ı· iı Te \' fi k 
ll:ıcli~ Bur·dur \'İl~)yclliru' de 
1!'\tarılıul lwlt•diy<~ r·eısı 

ıııu:ıvirıi llfwıit lu~~ltw la 
\'iıt t•dilt•c•·klPrdir. i~tan
hul "e İzmir valilt~rirıin 
d ... gi~nH~si ıuPvıu vha hs el~ 

irilılir. 

Almanyayı parlak istikbale götürecek milli 
hareketin bugünkü halı büyük hüzün veriyor 

c Pcster Lloy> den 

B:ışvrkil IJr. Uollfussa l 
pazar giirıii MariazeJI Şt'h-1 
ı·irıin fahri lwmsPhrilik 1 

• 
dıplournsı ııwzkt'ır şdıl'İrı 

lıif' kinısevi mP.11111urı · edt~-.. 
CPk nıalıiyelh~ dPğildir. 

. \imarı rııillt•riııi ıw~sul 

lıil' i~tikhale güıiir·uu .. k V•ıİl 
\'t~ ha\ ali ilt~ · urlaya alı

laıı rnilli bir· lıal't'KPIİrt 
kı~a bir zaıuarıda ıloğıır·-

duğu ltatliselt~ı·e bakırıca 

clm·in hir lıiiziiu Vf' t•lcm 
t 1 u v ı n o ruz. F •ı k t• t i k Lı ti :ar . . 

:""\ 

Y:ıkıııda kaynıakanılar 

a rHsıııthl gtrniş hi r dt>ği

~ i U İ k y tl p ıl <ı Cet k l 11'. 

ltı k \' i "·~ t•tl t'CP k \' H i~I e r·i 11 P 

vara,·acak her Ş "yiıı doğ
~·u ,:e lı:ıklı Plduğıın:ı iııcı
nan kiıusrlt•r - PÇter kt•nıli 

mulıillı·ı·inden ha~ka kiııı
~elt>I' dalıi çıkıp la mevkii 
i k ti da r a v ii k sa 1 m P k i: 1 • • r -

bir kanun neşredildi 

"La Stampa,, den 

İl al \'ada • h .. y •~ti v t' k il.,_ 
nin st;rı hir içlimaııula 1 

aıuell'lt\l't~ dair ıulilıim ı 

l t. d h i ı· I f' r a l ı ıı rıı ı ş t ı r. l it~ r 1 

anu·lf~uin bir ch•ftr.ı·H sahip 

olmasına tlair bir karllın · 
lıazıl'lannıışlır. 

Hu d;•ftP.ı·, amPle için 
hiı· \' P~ika ll'~kil •·tnıeklt>-~ 

dir. l>c·fıertleanH'lmıin tloğ ı 

ıluğu y•·r. ya~ı, nw~le~i, 
varıi harıgi işe ve mes
l.t'ğt• nwıısu p olduğu hP.~' H 11 

0 1'11 rıa<':t ı, lır. i~ t'S1ıa:-1111da 
hir kazaya uı~r~ıı k.~~ltlıgı t 
taktlinlt>, hu gılu vazıyt:l

lt•r auu·l~nin <lPfteriıHıe 

gfi~leri lt>Ct' k, maaşı \'!•ya 
iicreti arttırıldığı zamarı 
cl<·ftPre kayduhırtacakıır. 

İsle zaman ile güsleril-. 
tlii'i faalivf'l. tl\ltlİZ Vt~ ilı-:""l • 

tisası tlt~flr.rt~ nıufassalan 

vaıılacaklır. ., 

Bu karıntı ile aıudtde-
rin hayatı 11ıunWz:ım hir 
sekle koııulmu~ olacaktır . 
İıu karıurı arııı•leleri ıue~ 
leğirı t~ clalta 1.iyada hağ . 

lıvacak ve kt•ııclilerirıi ih .. 
· 1 ' lıı ~· aı•ııı:ı_.ira ~C"-tısas sa ıı ., 
kPtlt'Ct'k tİ l'. 

lıd.-c!i ye rt~ isi la rafınua n 
ltıktlim Pdilmi~ \H lıu oıt'

rasim<lı!. Ur. Dollfuss hir 1 

uıiirtal'ehel dii~İİl'Pl'Pk .\l-
111 rnyadaki h ıdis"ı.~rclPıı 

lı:ılı~elnıiş ve ; «.\Jıuaııya
daki H~kavi lıakkuıda ~on 

ntt~\kiiııılf• hulunaıı ve kt•n 
clilPı·ınd.-n viiksPk olanla- lrr ve hu;ıu k1111tlilrı·i it;iıı Tii rk y11rd tıı1cl 

bir hak olarak laııırla.rsa. - 1."'ÜRl{ Dil.Ji. 
hıırıa lıtt)' reı elm~nwlıd11 .» 

.. . 
laafta za rfıru]a i~i llik lt·ı·i-

' mız ve o~uduklarınıız hiç\ 
• 1 

bli Liin vicda rıi r·a karsı .. 
ve ~ıld:iki vtıcih~·ltwi 111111 -

tan, kPmli k u \'Vt•llef'İUİ 
deuıistil'. . . 

Kızgın gürıe~ten yarımı~ 

h,ır·u~u k lıi r sura lla p:ı r··· 
lıy:ııı iki b~derli göz ço
c 11 ğ o u z u n u z u n s tiz d ii . 
Dt:rirıdera iciıd C•~kli. Ni-

~ . 
lıavet : . 

-- Kısuıel olursa, dt~di. 
Cocuk bir an icirı şaşa

ladı: Basını kudur;uuş dal • 
galarrn beyaz, k()piirnıiiş, 

sırılan dislPriıu~ ceviı·tti. . ~ 

Fırııua hir lw~ik gibi hu 
cii rii k lt' k neyi sallı sorthı.. 
• 
fakat hır he~iğP. herızt>nıİ-

vor. Bu gittikt;e şeklini, 

i>icimiııi dPğiştiren hir la
ht;la lwnziyordıı • Kayık 
criclivor. Kuclnrun, kur·aran b . 

ltir ııfk:ı, SOll~ll'l. gel'İ g~ -

lirıenıiyt-cf:Ak katlar uzakla
ra gidivordu. ... . 

Ka, ık hi,. lok ıua t•k1tıt!k . ' 
lwsiıulPn !!i li vor. \' almz "' "'i '.., • 

kuru hir lokma eknıPk 

l>.ırcası iei11 ..• . .. 
--Şu kar~ıda k:ır·ıııca 

ırihi ka\'ıııvau iusaıılar şu 
~ . . 
kayava )Hpı~uuş iki ka
hu.k ., iciııdt~ ~ımılda\·an . .. 
nıidva su vosnularırı ara-.. "ıi • 

sırı da yan yan y li l'ii y era 
'erıgPc • Bu ular da h İi' . . . . 
pan; t yiyPc ~k için nu 
k ı ı a a ı I cJ a ı ı ı ~· () ı· l a r. 

,\lide dol.ır a ıstırap 

eli rwcek nıi ? 

1., ı 'itti'' Simdi - - ;_.ve o~ •.• 

cliıwl'. Fakat bir tl'l ~onr:. 

\' İne hasbr, dt,di vt•, . . 
Bizim için hayat, gii~ 

ııtıSlP. vannrnk, fırtıııalara • • 

ırüi'riis uermek, dal~alarla 
~ ~ ·~ . 
dfifriisnuıktir. Yaşamak için .-. . 
öl ii ıu ii n icine atılmış bu-• 
lurıuyoruz. Biraz durdu 
ve hirtl4Hı bire : 

-· Uu r, ya \'l'U nı .. \ğ_ 

zında n "'Yaşamak,, <:ıktı. 

Hayır, hunu )ahıaı hiz 

kc·1Hliıui:d avulmak 'Çlll 

yirı.- kerıdinıize süyltıriı. 

llaval iciu lıazeıı su mavi 
• • • 

kuhhPH~ nııuroldarımızı 

sıkarak ha .. yktrı~'or, yalva
rıyor, sonra kiififrlt~r s:ı
vuruvoruz : ... 

- .Biz de in~an tfoğil 

miviz '! llivoruz. Ve ~orıra 
w • 

orachuı yalnız, hoğuk, şu-

ur~uz nğuhularımızın akis 
leriııi duyarız. 

·- Sorıu Yarm -



'lENI MEHSIN 19 PP-r~wıulw 1934 'l'E~l~1rz S.\YFA: 3 
----------------------------~---------------------------------------~· ~----------~----------------__,.-.. __________________________ __ 
lrak'ın müstakbel 
petrol istihsalatı 

........................ 
«Tiirk i clu:> Posh>ılPıı: 
Bağdat'la11 hilılirildiği-

Mersin 
Piyasası 

.. ·ı ı , ı K (;. 
il~ gor.. r:ı" ııı umum , 

1 
• 

petrol i~tilı~al:'llı ı. ii r 0 Panıu~ t·~:-.:prtı~ 

.f'l>P-kPsiuirı ikıua liınleu İaue 
VP. fo:ılİ)'Pl lPllHllllt!U gi
rişildikten so ı. ra 4 milyou 
lorıa haliğ olacaktır. 

Bu miktar iki SPrrn 

zarrıııda t:lde t•dilt>cek ve 
İrak pt~lrol i. tihsal eılen 
••11 ıııiihim nıt~ııılekt>tl~r

dt!u hiri olacaktır. 

Bağdat ile londra 

Arasmda Telefon irti~atı 
"Tii ı·k i:clwr Po~ı ,,ıtı~n 

Bağdat ılP Loıulra ara
sıud:ı ltıl .. roıı irıihal. ı lt~-

Ka pu ııı:.t l ı 
Kozacı parlagı 

i :11 uı ~· i ğ i c 1 i 
\ t~rli )) 

Beyaz yapak 

Siva la » 
i • 

ısu"'am 

1 

Fa~ulya 

Nolıut 

\h~rcinwk 

K llŞ )' P.IUİ 

l\unı darı 

Cin darı 

Ct~ltik 
• 

K. 
•t •) 
tJ t.l 

H4 
~·) "-

') ... 
41 

46 

4 

4 

7 

4 
4-

2 

• 

s. 

50 

50 

nü 

f>O 
50 

sisi la~:ıvvur PdilnıeJ.tcdir. Yulaf 

1 r a k l~lsiz istas)·ouu ı\cı cekırdek ıcı 
Lorıdra ile ılo.ğrudan clo,ğ- • • 

l 

22 
38 

100 

70 

- Toz sekt~r 
ruya muhalwre etlebilt·cek · 

l~alıve 
derect~de k u' \'elli olnıa-
dığından Filistin veyahut ~a)' 
Jlı ır· i ·ra vonlar111111 uirine Kahı)' . 
lıat c.-k ilt~rek Londra ile Bahar 

• 
n11ılıabnre11iıı ltmıirıi dii- Arpa .\rıadol 

ş ii 11 ii l u rn k l P c li r. » \' e rl i 

AMfRİKA 
Pamuk mahsulü 

N t~ v )'ork tn 11 hi ld iri 1 i ~·or, 
Pa11111k fiatlarıııı tulıııak 

iizre A nu• ri ka hi l'lt>Şİ k la ii 

Piriuc . 
lııce kt~pek 
Kaim » 

Kara L>iilu~r 

Nisadır • 
Limou ı uzu 

240-230 

190-191 

82 

1 

18 
1 

1 
85-86 

16 

78 

25 

90 

50 

50 

k•111uıtlrri11in p:ıınuk (•ki
nıi11i Lalıclil tılliği mahim
du :·. hu ta Jul it rı ishr-ı i hu 

~aburı sari zevtin Y. 25 50 

Stırıtı uı111ta k :ı:'ırıa ~iiı·~ . 
yüzılı: :!fJ ilt' ) nzılt• :;o 
ıu·asın<laclır. 

Fakat ~inıcli pamuk 
''etistiricilt>rirıi tal>ii :.ıfet-.. . 
ler dlisiiutliırıııeve h:ı~la-. . . 
mı. lır. ciinkii Lir varıdarı • • • 

. 
» ikinci 

~lısır cları 

CavtJar 

·>~ ... i) 

•) ... 50 

1 G5 
Kesme Şeker 
Sandıkta 20 l...ira 40 K. 

)) » ecıwhi ~3 Lira 
)\ )) ' » çuvalı 2 l )) 

hucrılav Yt•r·li ;:, . 
irıcir · 

3 

ıüderıll 

Y[Nİ ADAM 

(Yt•ııi Aılanı) t.:ıklı, nıa-

kal.-ler :ırasında İsn.ail 

llak~ı lH)yiıı K:.ııll'oya ce- j 
vahı, Cani lw\İll sivasrt • • 1 
almuiııdt~ olarılaı·, llüsP.~İrı · 

A vrıi hP.~· in hayal pahalı . 

lılığırıa ~arşı araııılun ça- ı 
rPlt•ı·e daiı· yazılar \'al'. . 
A~Tıca halk liııh• er~ilt•si 

der~leri de\'<llll Plmekle

dir. Oku\' tıt•ul:ırımıza tav-. 
siyt~ t~deriz. 

BONO 
İdarehaneın izde 

bir n1nkadr tarfından 
her türlü ı11al9ınat 

verilir ve müsait 
fiatlarla tedariki te
min olunur. 

Borsa T elğrafları 
l~la11bul 

18 - 7 ~ 934 

Tiirk ahu rıu 99") ...... 
isleri i 11 

1 )olar 
Fnınl\ 

Urt'l 

();):~-50 

79 - 55 

12 . - 06 

~l - ~l> - 50 

Nevyork 
1 S 7 -H:~4 

10 - 'Zl 

liverpol 
18 - 7 934 

llazıı· 

\'addi 

,, 
llirıl 

6 - lJ 

6-94 

G 85 

5 - 37 

Piyade Alayı Satın alma 
komisyonu riyasetinden 

1-.. \l :ınrı ilıtivac·ı huluııan t~rzaktan iit• kale· 
uıi a~ada Y~'zı!dığı ., ıuiklar ve Ş<'kilde ıuiiıı;kasava 
k oıı ııl rı> u .~ ı ur. ~a f'lııa ııw 1 •• r ..\ 1 aydadır. . 

2 -- ŞaPLııanıc•lt!r·i gfiraıt~k istiy•~ıılı~rin lwr giin Alay 
Je"· azırııııı:ı rniirat•aatları Vf~ Laliplt>rirı efe lenıiıwtlarile 
ıııuayycı ıı gii rıh~rdt~ .\la vcla ~:ı lııı al nıa k onıisvoııu ıula . . 
hulıııırıi:ıf:ırı il:hı olunur. 

Ciıı~i .Uiktan ~Hidd <·li ;\lürıakas~ 

Sığırtııi 55000 

Pa t:ı l•~S ı 3000 

l\'olıu 1 GOOO 

r serıe 

)) 

)) 

~·~k 1 i 
Kapalı 

~lfinaka~a 
.. 

1'll il ve :-, 

~aalı 

ı t-Ağus 934 saat 
Cu nıa rlt ' Sİ g ela 

» saat ıoıla 
» » ııcle 

19 24 - 29 3 

M <jrsiı1 i tl1ala t GCıı11Tiiğü 
n1 iid iiTl t1ğtiı1deı1: 

Liuıon v•~ Bergamot <·saosı 
Yılan vt~ Pars drl'isi 

6,800 

1,870 
Bu mallar larilıteıı virnıi "lln sonra !dimrükt•e 

:-ı ~ _, • 
lıilıııiiıa~· t•tlt~ ~atılacaktıı·. 19 24 - 29 - 3 

i l A H 
f çel Haf ıa Baş Mühen~isliğin~en 

Tarsus - Bozanlı yolu111111 43 -ı- 318 - 58 -ı- 8 70 
kilo nıPtrolan arasında hr.cltıl k•·~fı 5 79 lıira 70 
l\urusıarı ihaı·tıt hulurıaıı bozuk kısıml~u·rnın tamiri . 
pazaı·lıı.. sıırt1 lile 2 5 Tt•nınıtız 934 Çarşanıha glinii 
saat on altıda P-r ı ciiıawıı Vil:\yı~tiıulı! ilıalc~si icl'a kı-

l11ı:ıc:ıgırıda11 taliplerin Eııciinu•ıı Vil:iy~lt-! \'e Nafia 
Bas nıiilıPndi~li!!iııt~ ıırnracaatl:ıı·ı 19-2:!-2-1 . . ' 

Tür~iye Ziraat 
1 l A N 
Ban~ası Mersin ~u~esin~en: 

İki11ci arııruıaJan l 7-7-H~~4 el~ yapılan Gayri 
miiüadillt·r nıallarııulan 32 vt~ lö2 - l~H) rıunıaralı 
ıııiilklt:ı·p ._iiriilt!11 fW)IPr muvafrk giiriiluuıcligindtııı 
p:ızadığa lerkt>clilmişıir. 

lsı ... klilt~rirı lwr ~lirı Baııkaıla rııfiltısekkil komis-, . 
kuraklık ,ji~t·r laraflaı• ı•a- ·~~~~~~ ~~~~~---~---~~~~~~~~~~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

\'ona uıuraııaalları .. 

nıuk larlalal'lııa dadanan 
kır.mızı hönek lt•r um lısı, lii 
leluJiL •Hl,:r hir vazi~ r.l 

alnıı~lardır. Esasen a~lın- 1 

dan ~kilP.11 ı\ıuerikanın 

pamuk uıalısiilii hirde hu 1 

tabii fenulıklur karşısıuda 1 

çok az olac ık olursa diin-
ya pa uııık fiatları dicrpr 

. 1 :ı 
vaııytıl .,,. a~·r,i kalmnk 
şartilt~ , lwkh·ııildigiuılt•rı 
dalıa ~· iik~c:k bir M~Vİ) •·yi 

lıula(~:ıktır. 

Hö~etçi [czane 
HU .\KS.\~l • 

'ı la lan l l~t·za ıwsicl i r. 

nıal111 cins· 

Yulaf 
~olıu l 

" 
(\ il rıı el i.l J'I 

Arpa 

" 
" Kuru uzıını 

.\ rpa 
,, 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 

Nereııin Mahıulu 
Olduğu 

18-7-934 Çarşamba günü bors stişlrı 

MiKTARI F . 
&:-o. ıt . s. 

50000 l 65 
) 7000 .ı 50 
50000 4 f>O 
30000 ,1: 

30000 t! 
l 3000 2 
15000 2 

60000 2 
4000 7 25 
100000 2 25 
BOOOOO 2 25 

ALiCi 

" 
Cmııil "'~ .\li 
1 1 ı·ra T. 
. \rgir z. Ali v.-Ş. 
Urfo T. 

., 
Satış kooperalifi 
Edvar cluıııarıi 
iııkişaf ~· 

,, 

S.\TICI 

~ltılıuıt'l Erııin t•f. 
Alınwl nıuirıi 

Salı~ kooperati(i 

Ecl var du nıa rıi 
Ahdürrt·zak. t·f . 

şEnAfT "=I 
CP)' lıarı vağonT 

llazır ıu~ğaza» 

ı\ğustos )> T. 
lıa1!i· uıersinva. 

" ,, M.T. 
Naiııı t'f. ,, 
:\lınlf'I Mııini 3 ğiin z.L. ,. 
Ahdiirıı·zakvrHifat4 ,, ~lersin 
~lıısL:ıfa •~f. 

lliisevin .\vııi t'f. 
" 

Jli~dal z. l\euızi B. 

hazır nıağaza l. 
A. V.T.h.11.Z. 
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r~Bü;ük~~;~31 :ı~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ilS~ifüfiısı 
~ Piyanğosu ~ :~ YENi MERSiN E 
:~ On Yedinci Tertip Dördüncü Keşide nı l@ fi 
lı1 l 1 Ağustos 934 tarihindedir. il\ ı~ M A T B A A s I ~ 
ffi B ü y ü k i k r a ın i y e fi 1 ~ ~ 
m 25,000 Liradır. ti 1~ ~ 

L mükafat 20000 liradır. J 1 Senelerce E vel mersinde Kurul ani 
'~ 1 

Dl i3 ~~~~-E3~ ~-
1

11 Bir Müessesedir ttl 
\ıl~ / -·~i!'~~I~~~~~ I~ ~ 
• P~.-~ ~ ~~ ,~ ]I~ ~ I-Iarfleriı1ın Heı)si yeııi ve Oeşitlidir ®I 
fi ~'.~ Büyük Bir T eveccü~ ve Rağbete Nail Olan ~/~ ~ .. . , , .. ,, " , .. . , .. , , , ~ 
ı ~~ ~ HESlll Dh\.\IH ve MlJhSSlı.,),\IL.\ TIL.\HElllANELEHE Al1 ~ 

:' 1$ Suade Şevket Refik (ıır~ ~ HEI\ ~!w'. m:F'ı_~:.R!·':~ı Vt< ~~\"~t\KI ~l.\'l'llllı\ v~ S.\11\E\'f EN NEFIS-B 

1 
,.,,,~ ~ BIH l .\HZU.-\ SUllA 1 LF. \Ar .\H . . ~ 

Kolouya, Losyon, yağlı ve yağsızK r·emlel'i, ~.~~' ~ • 
, «:iil v~ ~:iç '•k sıılarilt> çocııl '~ tt<r poılralannı ~~ i{@ ,. *,. * * "* •,. * *,. * * *" * "• " ~ 
~ hii)'iik h~r ,il1t,iı~ıamla !lız:;r ~~rııey~ ,~,:~şlan~.ı:- ~ ~HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK. SİF AR.İŞ-~ 
~,~ tır. ll:ılıkı ~[; .\DE ~E\KEr llF.~IK ıuus ·· ~~ ~ LER.İ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLAB(E}l 

~ tahznatını ancak Beykoz mağazasın- ~; İ@ ~ 
~~da dabulabilirsiniz. ~~ ~ıı ~ 
~ Labııratııvannı llaslanP. muhlı•siııılı• Kon- ~İ ~' her nevi kitap , kartvizit , davet , @il 
~ soloshaue ~ivarına nakl etlP11 SlJ.\l>E ŞEY- \.ı~ ~ gazete ve mecmua ta- kartları , zarf, kağıt 1 ~ 
~~KET HEFIK l\olorıva vt~ PJrfunwri l:ıhural- ~ ~ bını deruhte e_ıer.. ~ ~ · ~ ~$. "' başlıkları tabedilir .. ~ , varı iıııal:ltıııa dt>vaııı .. ııııektPılir . ~~ ~ ~ 

'v ~"> ~ - 1 
t;,~ij~~~lf'~~ ~ fiatlar Rebbet Kabul [tmiyecek Sakilde Ucuzdur... i 

RÖNTGEN 
ınfttohassısıl)r. Bal\:i Mal1ir 

Almanyadan yeni celbettiği son 
si&tem ve cok kuvvetli Röntgen ma-

' kine ve t: ihazı ile hastalarını mua-
yene ve tedaviye başlamıştır. 

~lua\' t~rH~ saatlan 8 - l 2 14 - ı S lwr gün . . 
ADRES : Mersin Kışia caddesi çarşısı No. :J 

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

Sab1ıı1 Sabıına beıızer fal{at her Sabtın bir 
olınaz Sabtın aldığıııızcla: evela, 

Sabuncu zade KacJri Sabuncu zade KADRi 

markasına dikkat markasına dikkat 

--------• .1 : 
~-•&1~91~~-~~ ! Bu MarKalr Sabunlan HerYerdeArayımz 
~~~ ~·~ ~İ'~· İRFAN l\l USA ~ Halkımıza her şeyden evel sıhhatını düşünmek gayesile bu E &f~ kere Fabrikamızda halis yemeklik Zeytin yağından yapılan 

k ~, . 
olonyası Si SABUNCU ZADE KADRi m_~rkalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmıştır. 

·sılılaal ve teraveliııizi claiıua muhafaza ~f~ SABIŞ~?U . ~L\~)1~ KADRi Markalı ~aLuıılar TALK ( !~prak) 
~~ k · · i ı · k l L, • f d lllni ve Sılı kal ~ı bı lıılu mu na zararla ve ,· akıcı ıuadılderdeu arıdır 
iii~ etııu• · ıc11ı s ı · ame 11~czane-.;ı tara ın an • 1 • • • 1 \~:~11111:~ iıeıı 1

rra
11 

'" 

11 

sa Koton y.a sıııı k u ı- ~ i SABUNCU ZADE KAÔRI Markalı Sabunlar cilde Yumşaklık, Letafet verir çünkü hilesizdirl 

~ her nevi kolonyalara Faiktir 9m 1 \il. 1 --rie-- ı )',•ıW Mers/11Matbuası - Mersin 


