
M. FUAT 6 
Sahip ve yazı işleri Müdürü 

TEMMUZ 

No lS~~a 
Cuma 

1934 
-Fialı 5 kuruş G-pNDELİK GAZETE 1' T . .:ı4 'J emımız Y28 

Şehinşah Hz. Trabzondan Otomobille Tahrana Hareket .Ettiler 
Evvelki Gün Toplanan Fırka Grubunda 

Başvekil Hazretleri İzahat Verdiler 
Şe~inşa~ Hazretleri Tür~iye ziyaretin~e çok mütehassis olara~ ~ön~üler 

Grup Jlususi İdare Bütceleri Hakkında Maliye 
Aynen Kabul 

Encümeninin 
Etti 

, 
Raporunu Müzakere Ederek 

Anknra 3 (A.A) -Başvekil 
İsmet paşa Hz. bu sabah Istan 
buldun şehrimize avdet buyur· 
muşlnr ve istasyonda Heyeti 
vekile azalaıile mubuslar, Cum -
huri yet Halk fırkası um ı.;mi ka
tibi Recep, Başvekalet müste
şarı kemal, vali ve belediye 
reisi Nevzat ve emniyet müdü
rü Salıb beyler tarafından kar
şılaamışlardır. 

Ankara 3 (A.A) - C H. 
fırkası grubu riyasetinden: 

Cu '1l huri yet Halk fı rknsı 

grubu bugün 3-7 -1934 öğle
den sonra reis vekili Cemil 
beyin riyasetinde toplandı. 

1 - Başvekil paşa bazretlo
ri iraıı Şehinşnbı hazretlerinin 
momleketimizdeki misafiret ve 
seynhatlcri hakkındaki tafsilat 
ve malumat verdikten sonra 
büyük misafir Ala hazreti hü
muyunun Tilrk milletinden gör 

• 
Haşvtkil ismet paşa Hz. 

dükleri samimi muhabbet hisle 
rinden ve emsalsız dostluk le· 
zahürlerinden müh•hassis ve ı 
memnun olduklarım ve mem
leketimizde müşahede eyledik-

lcri terakki vr intizam c·srrle

rinden duydukları memnuniyet 

ve takdirlerini Reisicumhur 
' hazr0tlerine ve kendilerine iz

har ve beyan buyurduklarını 
söyledi. 

Başvekil paşa hazretlerinin 
bu beyanatı fırka grubunda 

alkışlarla karşılandı ve Şehin
şah hazretlerile İran miJJetine 
kn"şı yeniden samimane ve 
dostane temennilere vesile 
oldu. 

2- Hususi idnrelerin büt · 
çelerini tetkik ve bunların te
vazünlerini temin ve bu bütçe
ler üzerinde kati murnkabe 
esaslarını tetkik ve tesbit et
mek üzre teşkil edilen grup 
maliye encümenımn raporu 
müzakere edildi ve raporda 

tetkik edilen esaslar aynen ve 
müttefıkan tasvip olundu. 

--~~~~~~~~-

Almanyadaki Son Hadiseler Yunan Ordusunda 

M. Hitler izahat verdi Türkiye aleyhine şar
kı söylenmiyecek 

Von Papenin Aki~eti Cum~urreisina Bağh Atina 3 - Yunan lzariciye ııeza. 
reli lzarbiJ·e 11ezareti11ç gönclerdil!i 
bir 'teskerede Yunan ef ratlww kışla
larda ikametleri rsnaswda ı•ryalıut 
bir yeflitll dijfer bir yere gittılderi 
sıralarda Türkltrle cereya11 etmiş 

Almanyanın her tarafında sükunet tema
men iade edildi. Yeni bir kanun cıkarıldı 

Berlin 4 ( A A) - Alm'ltJ aja11sı 
bildiriyor; 

Kabinenin dünkü t:ıplantısmda 

Başvekil M. Hitler devleti11 emniye· 

tine karşı yapılan suikast ve bu 
suikasti11 tenkıllılİ anlatımştır. Baş· 
vekil seri hareketini ehemmiyetle kay 
thtnuş ve ,· 

, 
t db . 1 • 1 k ,. c.I olaıı miir.adtleleri lıatırlataıı ı•e bu nan e ır erm ya mz am1111 t· 

itibarla Tiirkleri11 milli izi.ilerini ren ti!, Takat, bir deı·let adamı i(İll va. 
elde edebilecek @la11 şarkılar söyle zif e oldu{fıı11u söylemiştir. Kabine, , 

1
. . . 

diklerilli ~·e bu ıra m memm bildir-krza deı•let ile fırkamn bir/ilfika11u " 
mum tadil tdm ka11111111 da kabul miştir. Bu tesk.ere uzeritıe Yunan 

harbire 11ezaretı kıtaat kumandan · etmıştir, Vakti)'lt: ltrş ı•e Röhm, im 
lıklarma şu emri göndermi~tir: 

kamın m ucıbi11ct 11nzır olmuşlardı. 
Bu11da11 böyle milli MS)'alist luirum cOsma11lı imparatorluğu ile cere 

c-Böı•le ltarrktl edilmemiş ol· 
saydı binlerce kişi11in hayalı mahvo 
/urdu.• 1tmlştir. 

kil k .ı: 'a b' · · · / J'Otı etmiş ola11 mulıarebrler ebrdiJlfft ı a arı r.r ulll ıı r IJ'I! reısınm mu . 

Mılli müdafaa 11azır1 General 
Von Blomb re Başvekılt kabini' ıt 
ordu 11amma teşekkür tlmiş ve cesu· 
rant hareketiyle Alma11 mlllttiııi 
dahili bir horpten kurtarmış oldu· 
J!u11u beyan eylemiştır. 

Kabine (devit/in müdaf a:ıi meş
ruası ka11u11u11u) kabul etmiştir. Bit· 
/abi nwkabiltılle şümulü olan bu ka 
.'IUfl, bir maddeden ibnrtllir. Bu mad· 
de şudur ; 

Suikasti ı•tva lıiyaııeti ı•atanlj•tJ I 
ftnki/ için 30 lıazi, a11, bir temmuz 
ve iki temmuzda ittihaz olunan ted· 
birler devletin mtşru müdaf aosı ted· 
birleri olmak itibarile meşru ı•t ka· 
11unidir. 

Adlipt nazıl'ı söz alarak, lıirant· 
ti vataniye fehlıktsl karşısında alı. 

lak sureltt k ıbine nzası ol maswa bitmiştir. Samimi bir dostluk ve sa· 
lı zum roktur. mimi bir itilaf bizi Türki)'e Cumlıu 

Mütt'nkilmı teııt'bi mrmleketlrre ri)'tli11e balilamakladır, iki milleljıı 
karşı llı tırndi mukabelei brlmi~i/ maddi refaklammı terakki l'r i11ki::ıa 
kaM11111 kabul edilmiştir. Bu ka111111 , fı irin iki milletw lrşriki mesaısine 

ecı.tbi memlekellerill Alma11ı;ayı trlı· dair bir rok esaslar ümitler lusli· 
dıl ettikleri zecri iktisadi mali ttd. J'Of uz. Bimıenaleylı eski devirin/ ita· 

birlere karşı koymak için alakadar tırlata11 ve Türk mil/etme dokunan 
nazırlara derhal emimamr.ler ita'it şar/.:ıla1111 iki komşu mi/idin dostluk 
sa/(ilıir tim v rmtldedir. ve teşriki 111esaisini11 itıki~n/1111 izrar 

l>ıiirr bir lrnmmltt da 1111 husus eilebtlrcelfi aşildirdtr. 
takı gü 11riik üzrif e kammu ııwı•nk· Bu münasebetsiz re muzır lıal· 
kaim tat! I olunmaktadır. /l'rin Yuna11 ordusu11da11 sureti lwfl· 

Dalı ıi siı aset snlrasuula rok J•ede zail olmasuu isterim. Bu tm· 
nra11alı eli ır bir karar ittihaz olun rin tatbikitıdm dolaJ ı mesul olan 
muştur: muhtelif cüzü lam k1111ıandanları, 

31 t şriniewel Ci'JI tarılrine ka- istikbalde bu !talin ademi tekerrürü 
dar, iter türlü plira toplanması mt· için icabeden ttdbirlerı alacdlılardır.,, 
nedtlmi~tir. J 

,so1111 ikinci sayfada• ı 
lfarbiye Nazm 

Kondilis 

1 

Şehinşrıh Hazretleri Trabzona Vardılar 

Karadmıizdo tezahür yapılıyor 
--

Ege vapuruna iki torpidomuz refakat ediyor 
Aziz misafirimiz 

Tahrana 
Trabzondan otomobille 
hareket ettiler. 

ineholu 4 (A A) - Şimdi 
saat on ikide Şehinşah hazret 
leripi hamil Ege vapuru önde 
ve arkada iki torpidomuz oldu
ğu halde İnebolu önlerinden 
Trabzon:ı doğru yol almakta 
oldukları görülmüşliir .. 

Trabzon 4 (A.A)- Iran Şe
hinşahı hazretlerini k rşılamak 1 
için bii,\ ük hazırlıklar yapılmnk
tadır Ala lınzreti Hümayunun ' 
istirahatleri için Gazi hazretle
rinin köşkü hazırlanmıştır. 

Ege V:ıpuru 4 (A.A) - Şe
hinşah hazretleri dünkü günü 
istirahat ve yurdumuzun giizel 
kıyılarını seyretmekle geçirdiler. ' 

ÖğlC'den önce ve sonra Ege 
de bulunan Yavuz bandosunun 
çnldığı muhtelif parçaları ta
kıp ettilPr. Ve iltifatı Şehinşa
hilerile taltif buyurdular. Bu 
gün saat onda Trabzondu bu
lunacağız 

Saat on dörtte Ala Hazreti 
Hümayun karaya çıkacak ve 
doğruca Gümüşhaneye h:ıre-

ket edecektir. 
Sjnop, 4 (A.A) Büyük mi· 

safirimiz İran Şehinşahı Hz. ni 
hamil Ege vapuru beraberinde 
Zafer ve Tmaz tepe torpido· 
ları olduğu halde dün saat on 
altıda Sinop limanında bir :tur 
yaptıktan sonra Trabzon:ı doğ 
ru yoluna devam etmiştir. Şe
hinşah Hz. sahiUerde toplana.o 
binlerce hıılk tarafından selim 
}anmışlardır. 

Erzurum 4 11A. A,, - İran 
Şehinşahı Hz. nin yakındn tek· 
ı ar Erzurumu şereflendirecek
leri için yeni açılan Cumhuri
yet meydanınm noksanlarının 
ikmaline çalışılmaktadır. Kolor 
du kumandanı Şehinşah Hz. ni 
istikbal için Trabzona gitmiştir· 

Gazi Hz. 
Yalovayı teşrif ettiler 

lstanbul 4 ''A.A., - Reisi 
cumhur hnzretlcri bugün snat 
16,30 da Ertuğrul yatiyle Ya· 
Iova' ı teşrif etmişlerdir. 

Adliye Vekilimizin Mühim Beyanatı 

Adliyenin ehemiyeti arttı 
Saracoğlu ~ü~rü bey mühim beyanatta hulundu 

Temyiz raportörleri işlerin çabuk bitmesi· 
ne mühim yardımlarda bulunmuştur. 

Adli\ c vckıli S:ıraco~lu Şiikrii hey 
Riiyiil: Millet meclisilltle /takim· 

ltr kamJtlll ltıyihasumı ımizakrrt'si 
müırnsr./ı itle Adliye vekili Saracolflu 
Şükrü be)' uzun bir 11ut11k sii}'lemiş· 

tir. Bu 1111/kwı lıultisasmı alıyoruz: 
Biiytik irıkıltibumzm irlimai sa· 

itada vücut verdifi değişikliklerin 

bii}iiklülfü 1 ürk adliresiııe düşen 
vazifelerin elıemmiyetitıi pek çok ar-
t1rmış bulu11u;•or. 

Kanunları, usulleri, bütün leş· 

kilu/111 a"a prensipleri birdmbire ve 
başları boşu dr/!işm adliye cihazı· 
mızı kurunu ı•ustal bir dureden 
asri bir deı•reye sarsıntısız intikal 
etti. Dil 'ününü;; ki Türk iz akimlerinin 
şeriat devrine ait bilgileri bir anda 
llire i11di. ve f!llle hır anda bütün 
1 ürk adli)'tdleri bambaşka bir zih· 
11iJ·etten ilham ala11 yepyeni esaslara 
dara11a11 bir kanunlar mecmuasını 
tatbik ı•azifesi karşısında bulund11lar. 

Onların yıllar söiren mesai vı 
lnthikatiyle kaza11dıkları h11kuk kül· 
türii. bu krı11unları anlarnıya kiç de 
J'nrdım etmedi Türk hôkimleri )'eni 
ka111111ları muvaf f akiyetle ta ibik için 
başka bir zilmiyetteu ilham o/mı,.a 
eski itiyat ı•e zilınlvetleri11dm ve hat
ta bnzı bmliklerinden tecerriil etml· 
J't mr.cburdular. 811 erlin işi Türlt. 
cocuklarmdaıı başka ili( bir mernlf.. 
ket çl1rn/!u bu kadar kolarlıkla ba. 
şaramazdı. Türle hakimleri her bıri 
asırlar.:fl tekamül netiresillde ı•üc11t 
bulan J'fllİ kan11ıdarı tatbikte, ymi 
iıukuk zilmiyetİlli benimsemrkte bii.yülı 

muvaffakıyet gösterdiler. 
Saracofl11 Şükrü bey bundan 

sonra bazı şikôyetlere temas ederek 
bunlarıll temyizde işltrin birikmekte 
olduğunda toplandı/mı işaret etmiş 
yeni teşkil edilen rapqrtörlerin ış/erin 
bitmesiflt büyük yardımlar temin ti· 
lilfini söylemiş, tesis edilen adliye 
otoritesinin her şeye nihayet vereuti· 
nl iltJve etmiştir. 



S.AVFA : 2 

GECENİN 
NOTLARI ... ___ , __ 

<} 
-J-

Para Sesi 

1 

Caz giiriilti'ısii, kadeh 
şaugu·tısı arasında şn~ le 1 

lİZllen hir para şmgırlısı 
da hoş olurmuş ... Kadı 
oğlu öyle <liyor •. para~·ı 
veren diidüğii çalıy<ır ... 
Lavanta kokusunu socran ~ 

sarımsak t:"'sansih~ tadile 
t,;alışanlarda yok değil. 

Kişede11 para sesi ge
liyor.. Tertip heyetirule, ı 
komitelerde kimler varsa ' 
oraya toplanmışlar .. ba h -
et~,ıe oturacak ver kalma . ., 
di Seza hanam hala bilet 
~atışının azlığmdan balıs 
etli~·or .. 

~Jausur bev va'lh·ellen ., . 
memnun .. Fuat Osman 
l_rnv nasılsa hir aralık bü-., 
feden ayt·ılabilmiş : 

- .Ak~amdanberi köşe 
başı sarrafı gibi çahşdmız .. 
insaf diyor. 

Acu::erıin Hıncı 

YENl ~IEl\SIN 6 C[llA 19:-34 'f E ~I ~I ~ Z 

Türk • Bulgar Hu~ut Bir Vapurda Kaçakçıhk 
Müzahereleri başladı 

Kaptan Kaçakçı Tayfayı Teslim Etmek istemedi Edirne 3 - 1 ürk - Bul 
~ar luulul va1.iyetini tes
l.il el:twk üze:·•~ tt~şekkül 

-
eden komİ~\·on ilk icti-., . 

Fakat Pire zabitası cebren tevkif edilece
ğini tebliğ edince yelkenleri suya endirdi 

rafmdaıı dc·rlıal ruüsade. mamı saat ı.ı le belediye 
Atiua - Pi!'e limanın 

tla, ieimle kacak si~ara ~ ~ ._ 

k~lğılları buhıuaıı Ejco va 
puru kaplanı hir hadise
llİ(~ cıkma~ına sehP.hh·et 

~ .. 
vermistir. • 
Ejeca vapuru İtal~au han 

thralıdır ve Luit 'frivPs-., 

ti 110 k u mpan~'asma mf•n
su ptu r. Pire zabıtası is
k~ndeı·i,,cden ~dPn hn ., ._ 

vapurda Pi rt-ye çıkanL 
mak iizere kacak sigara . ._, 

k~\ğıda buhııuhığunu ha
ber ulınca hunları yaka
lamak idıı lt~rtihat alın-

uuşlır. 

Filhakika vapıır liman
da deınirlt•di~ten sonra 
iki kaucuk cuval icinde 

• • • 

dairesinlh~ ya pnuşlır. 

Bunun \izPri ne pi re za. Bulgar lw~··~li ni erkanı 
hılu~ı vapurda taharriyal harp miralayı Gospodin 
)'apmak islPmiş , fakat Lokofun rİ)'a;o;eli altında 
İtalyan ,·aınırn kaplamııın miralay To,ıorof, miralay 
mümanaatıua ugranıı~tır. PPhli\'arof, ynzhaşı ~lirkof 
c.~n~yaıı etlPn siya~i lllll- )' iiıha~ı Deçef ve Bulga-
haberPlerden sonra ' 'apnr rislanın Ankaı·a SPfareli 
tla taharriyat yapılmı~ , ataş?.militeri tJo~pOllin Gi\r 
fakat ha~ka kaeak shı;ara giypf lP~kil etmektedir. 
~~\ğıllaı·ı • bulu;.aıuaı~ıı~ _ Türk lıeye~idt~ flrkfuu 

... • 1 taı·. ıarp miralayı Asmı be. 

1 
vin ı·i, · :ı~etı' "llıııll!ı .u. ı·k.· .. •ııı 

>ire zahıta~ı vapıır,la · J "' u • "(', 
harı) kaynıakann Nami, 

bulunan kacakcının ken-• ~ erk~\ıııharp yiizhas.ısı Ke-
disi11e ltıslimini isl~nıi~, 

r k 
mal, bahriye kaymakamı 

akat nP. vapur ·aplanı, • F ua l ve harici \'e menn11·-
nede halyarı konsoloslıa- .. larmıızdan Lt'ılfi İsmail 

re edilmistir. • 

ıwsi kacakcının teslimine . . 
mu va fa kal etıuemisler -• 

bulunan sigara kagıtlar1 .• 
vapurdan o civarda bek- . 
li,·en kacakcllar tarafın-., . 

heylerden müttışekkildir. 
ller iki heyet te vilayet 

makamına, miifellişi unıu

l~nnuıı iizeriııe Yunan nıiliğe , kunıandanhğa , 
dir. 

ıa bıtası cebren va (H1 rlla ı . ı belediyeye ziyaretle bu-

Almanyadaki Son Hadiseler 
M. Hitler izahat 

verdi . 

-Birinci sayfadan artan -

Berlin 4 «A.A» Kabine 
içti nıaı bil Pi' bitnıPZ baş 
vekil ~I. llitler derhal 
RtHHleck'e hareket etmiş
tir. BaşvHkil muavini M. 
Voıı Papenin mukadderatı 
reisicu m lıuru n arzusu na 
tabi huhınnıaktadır. 

Heisi cunıhunın Von 
Papeııe:heyam itimat tl

nH'si ve başv~kil muavini 
olarak. kalınası hususun 
ela israr eylemesi ihtinıah 
çok kuvvetlidir. Bu takdir 
de Von Papr.11 buhrandan 
daha ziyade kuvvetlenmiş 
olarak cıkacaktır. 

• 
Bedin 4 «A.A» Kabin~ 

ietimaından sonra Hitle-
• 

rin reisicumhur 
1 

namına 1 

id:ırei lıiikt'ımet edeceğine 
hfık molu na bilir • 

Milli Sosy JIİ.5t hlicu m 
kıtaları şayP.t tamamile 
ortadan kulkmaılarsa bile 
t.untlan sonra cok ehem-. . Balo ile ne miinasebeli 

var demeyin. Orta masa 
lardan birine çok yaklaş
mıyada hacet vok uzak-

dan ahnmak için dP11ize 
atJlmış, fakat pusuda bek
liyen liman m~murlan la-

taharrıyal yapmak ve ka-i ltınmuşiardır. 
. ---- ~""'"" Komisyon miralay Asını ı çakçıyı )·akalamak ıçın 

mnir alnustır. be,·io riyaseti altmda ca-
miyetsiz bir rol oynıya
caklanhr ve bununla Hit
leri iktidara getiren ve 
onu şimdiye kadar orada 
tutan milli Sosyalistliğin 
esash amili ortada kalk
nnş olac~ktır. 

.. 
tan kulak misafiri olsay. 
dmız sizde duyardmız. 

Bir kartal gibi masa 
başına kurulmuş sağmda 
bir taze solunda bir delL 
kanlı var .. Zavalhlarm ha 
linden belli hflr halde 
yenide evlenmi~ler. 

Caz neler çalmıyor .. 
kaç ha va d.-ği~tirmiyor .. 
Ciitlcr mütenıadiven di>-
" nüyor. Erkek o kadar is-

F<t~.at hicte ö\'h~ de~il . . . ' 
bu saata katlar zaman bir 
hazırlık bir ovalama gihi w ._ 

11eldi "tlCti· 

• 
lhi sidıletli tedbir kar-. 

şı~mda vapur kaplanı ka-
cakcı tavfa,· ı teslime uwc-. " "' . 
hur kalmıştır. 

• • 1 

hşacaktır - ~ llisrl'irlere bu 
akşam Gazi )'alı mekte
lJinde biı· ziyafet \'erile-
cektir. 

~ e ~ 

Baloya )'eni başlıyoruz .. Kalıkaırnıar yeni yeni çııı- T ürkiyenin Emniyeti 
litmıva ba~lad1. Cazda da ı 
b i I' i ev k a I~ ("' 1 i k v :ı r. 2 4 ' 1 Tan" Gazetesi Tüıki ye Muhab iı inin bir Mektubunu Hesıetti 1, 

iki giiniin l11z1111 l.Jirlt•ş-tirıli. Gazete: Türkiye sulh istiyor. Sulh mua-
hedelerinin tadili emeli yoktur diyor 

Giritli Jloc<t Baloda 

BerlitJ 4 «.\.A.» Alman 
ajansı hihJiriyor : 

Başvekil ~I. Hitler bu 
sabah aşağıdaki emirna
meyi ntışı·etnıiştir. 

Milli Sosvalist hiicum . 
kıtalaq er1'anı harbi~·e 

tekli değil ama hamın cok .. Sert-f :\rif köse bucak 
o o 

-----= 
(\Tam> gaift(~sinin Tür- \ 

kh·e nnıhabiri, g;!lıetesine . ~ 

ıaıukavelesi meselesini gt~
tirecd~lir. 

re.isi nnhınun isyan hare
ketini te11kil :için ittihaz 
edilen tedbirler lemnıuz 
gecesinden itibaren kal
dırılnuştır . Binaenaleyh 

hevesli her niyette bir kav 
nana felsefesi bicarenin., . 
iimillerini suya düşürii .. 
yor.. bi~ defasında isyan 
eder gibi oldu. bu isyan 
hemde ba~ıra bağıra acu
zeye son söziinü söyletti: 

- Ben size bu kadar 
el alem icinde dans ettir-

• 
mem ••• 

Bu şiiplıesiz bir taas
subun drğil kıskançhğm 

ifadesiydi.Acuze haset elliği 
çiftlerin hıiıcmı gelininden 
çıkarmak istiyordu. Gali
ba)nu vaffakda oldu .• 

!!~~!! .. Y~!}_i._~'}.~!~Y.~!:. 
Saat tam 24 .. Roman

cılar kahramanlarına bfı
tün şetameli bu anda yağ 
dırırlar. 24, günün içinde 
~n esraringiz bir saatmiş 

va navakıla K~\mili a l'I\ or .. 
• w • 

Onu bilnıi)tıcek nevar ~' a 
büfede va bir kilsede tlem 

~ . 
lflıiyor .. 

Bir alkış tufanı yükseldil 
~lakyaj olursa bu kadar. 

olur. Sanki eczacı Kamil 
.. -- - ---

be~·in elbisesi~li çıkarmış-

lar bir giritli hocaya giy
dirmişler.. Çıktı kiirsiye 
va'ı edh·or .. 

• 
• 

Tii rkçe ara pça ru mca 
daha bir çok bilmediği
miz duyıııadığınuz pata · 
vanyaca diller birbirine 
karıştı . ve Kamil bev ~ 

baloda kilere e" s~vincli • 
dakikalarını yaşattılar ama 
bundan sonra sabaha ka
darlla kendileri yaşadılar· 

Serap 

yazdığı bir mektupla Tiir, 
ki vt~ni 11 milli müdafaa ''a 

"' "' 
verdiği ehemmiyeti ve 
son zamanlarda A vrupuh 
hir devletin öteveberh·e 

" "' 

istih\ için açıktan açığa 
izhar t~Ltiği emeller iize
rine liirkiyenin kendi em 
niyet V(~ milli nıiidafaa- \ 
smT korumak maksatlile ı 
pek biiyiik bır ~ayretle 1 
çalışdığım kaydeden~k tli
\' OI' ki • ., ' 

« Türkiye sulh istiyor. 

Fakat bir milletin te
~~lmiilli ne kadar sulh 
pt~ı·yerane olursa olsun o 
millet keııdi emniyetini 
ihmal edeııwz. Tiirki)·e, 
Fransa !.!İ bi a v11i sivaseti 

t• ~ ~ 

takip etmektedir. Ve va-
zifesinin milli emniveti ., 

korumak ve her türlü na
gihaini hallt•re karşı 
kendini hazır bulundur
mak olduğunu bilir.» 

«Zuhur ~.ı~cek bir mfı-
cadelenin Tiirkiyeye do
kuıııuıyacağım kim tmuin 
edebilh·~. Tiirkive A vru

gibi bir emeli yoktur. Ba- padaki hudndu;nı korn
zı araziye ait bir iddia mak,lzmitteki Üisibahr!sini 
ve talebi mevcut dediğdir. gerek havadan ve gerell 

Sulh muahedesinin tadili 

Bununla beraber .Ankara boga1.lardan bir taaı·ruza 
hiiktiıtıeli belki eemiyr.ti karşı nrnsum lutmaJ(a , 
akvam huzuruna bogazlar Asyadaki toprağım kafi 

mezkl'ır hareketle alakadar 
olmak. üzere tethiş hare
ketlerinde bulunacak olan 
lar mahkt'meve tenli olu-. 
naca.k la rd ı r. 

Herlin 4 «A.A>) Kabine 
intihabat kanununu tadil 
etlen bir layiha kabul et
miştir. bu tadilata g()re 
milli Sosyalist Reichstag 

'. gurubundan ayrılacak vtı .. 
va \ardohınacak bir lllP.-,, 
h~ıs, millet vek.iliğini kay-
betmektt~dir. 

ıc:cz =-
derer.e talık.im etmeğe ve 
ani hucuma karşı koru
mağa ıneeburdur. 
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Uğuay 1 O an lıarı~n:-:ı ilt~ ı;ırızakt~ı·aua l\.G. s. 
(Ti11·kisclw Posl) clt'ıı: 
Yuııan İklisal Yekftlt~

tirıin 2ösıenJi~i liizuma 
... --. t 

hinaPn baş\ekil, iktisat 
mrclisinin reL ı sıfaLile hu 
meclisi hi r ıcti ıuaa da H'L . 
etmiştir. İçlimada Pire'dc 
tesis ed ill~ce k silolar ışı 

nıiiz:•kt>re Pdileecklir. 

Yunardstan' da 

Sa~un Sanayii 

Yunan i Lan' ela k ii ç i"ı k 
malıivelle hir sahurı sa-. 
naJİİ \'ardıı· ki hazı ne
vilerdrn harice nıuayyf•n 
bir uıikıar da ihnıcat 

yapar . 
Biğer taraftan, Yuna

nıstan baıı sabun nevi
lerini dt~ lwriclen illl31 

~ 

eder. 1932 Senesinde, Y u
nauistan'da imal edilen 
camaşır saburrnnurı mik-
• 
tarı 2ı,500 ton olup, kiy-
nuıti 257,500.000 drahmi, 
kokulu Luvalet sabnm111urı 
miktarı da 450 ton olup 
kiymeti 13,500,000 drahmi -
<lir • 

Ecuf'hi memleketlerine 
i h r a c edilt•u abuular . 
9,272,450 clrahmi ki~·nwlin-l 
t1tı, 803,5 torıdur. 1 

lliğer taraftan Y 11na

nist ·ut. t ,042,060 dı·a lami 
kiymetiude 55,3 ton mul · 
fak vt~ ca nıa~ır· sa hu mı 
\'e 227,580 drahmi kiv
metinde 26 ton kokulu 
sabun ithal etmiştir. 

hu hesapca, Y nııanis- 1 
lan'da 11iifus ha~ına sene-ı 
vi 3 klg. sa l>u u d iişuwk
tedir. bu suretle diaer :-, J 

tlevlt•tlerin sabun sarfi
)'alrna nazaran Y u ııa uis
ları en sorıda gt"'liyor. 

Yalrnz &hıc-aristau, Hus
ya, J•lon)a ve hazı halkarı 
tle,•letleri .\vrupa'da ııii

fus başma 'foha az sahun 
:-;a rfi yatı göslPr'mtık l('dİf'I f'I' 

Yunanistan'la 
Çekoslovakya arasın
da emtaa mübadele 

müzakeresi 
........ 11:!11. 

«Türki clıe Post» de11: 
Atina'dau bildirildiğine 

o-üre Cekoslovak stıkeri 
:,, ' . . 

hulurımak üzrP <; .. ko~l<>
vak 11u11·nlıhasları Yuua
ni~lan'a gtılmişlPı·dir. 

Yunanistan' da 
arıcılık 

Pamuk t·k~pn·~ 
İane · 

1 Kapu malı 
Kozaeı parlağı 

1 :llH~ Cİ~İd İ .. 
\erli ,, 

· Bt\.val' .. vaıw ~ Atınadan IJildirildiğiııe 
gfire <>lyPvnı Yunani~lan Si)alı >) 

da hulnnan arı kovauı Susanı 
a dPd i 400 hi 11 "" l ıu ıı la rm Fasu l Ya 
SPııt•\ i haı-:ıltıtı va~alİ ol:~- !Xolın l 
rak 4 mil)Oll SPkiz yüz ı ~!t1rcinwk 
lıiıı Kit!. bal olup hıı lıa- 1 Kuş Y•\mi 
sıl<\lııı l\h UH'lİ 72 hiıı Kum dan 
dralırııi talımiu edilmek- Cin claı·ı • 
tf'dir . Ct>ltik • 

hu lıasıla trn hiı· lo. 1smı Yulaf 

30 
3 
2 50 

41 
46 

4 
4 
7 

4 
4 

2 
12 

• 
l 

nO 
50 

50 
50 

ecnPhi :ııenılf•k(1 llrl'e ilı- Acı cekırdek ici 22 
70 1 

r a c rnJ i li Yor. 
~ .. 

Suriye' de 
Mahsulat az 

• • 
Toz seker .. 
((alı ve 
ca, 
o .., 

K·ıla\' ' ., 

38 25 
ıoo 

210-230 

<l'fiirk isclıe Post» dt>n: Bahar 
heruL'dan hildirildiğirn· Arpa Anadol 

190-19 l 
82 

25 
90 
bO 

göre Surivr.'ııin en miiu- » Yerli . ., 1 
ı~ hit sahası addedilr.n Ha"- Piı·iıu.· . 

rau'da, hu seııe ıualısu- !ru~e kPfH~k l 50 
l:'\t lıiç memnuniyet halıs l\al 111 )> 1 

85-86 drltiltlir ;:., 

Palmir'~e 
Petrol bulundu 

Kara biilwr 

Nişadır 

Lmon tuzu 

Sabun safi ze~ tin Y .25 

16 
78 

50 
.k. . 23 

lıenıl'dan bildirildiğine » ı ıncı 
• 9 50 

u(jrp Palnı\ I' CİHH'lflda ı~ıısır darı .... 
~ . ' 
4(ı mNre dPrinligirult• prt-,Cavdar l 65 
rol lrnlunmuştur. ~::~~ı~oker 20 Lira -10 1\. 

haşlaumılO\ olan lclki - ı )> » "~cıH'hi 2~~ Lira 
kalı dcvam.ellirt~rek ne- )) » » <;uvalı 21 » 

licrdH lı11 y.-11i kP~foclilt-n hugday Yt•rli 3 
nwnhnlarduıı petrol çıkar- iudr l OtlPn l l 
mak im~:\nları hakkmda 
hiik\'ımelP hir rapor \'Cf'- Borsa Telğraflan 
nıek ii z r e lıiiktlnıel<'t' -
hir komiser La,·iıı olun- Jsla11bul 

" 
muştur. 

Yeni Adam 
Yt•ni .\dam'm 27 iııci 

sayısı çıktı. Bu s ~) ida 
Is mai 1 lla k lo. ı, lıeyk eltı·aş 
Ziilıtü, AbdiilfP~'yaz Tev
fik be)'lt)rin )azıları, ht. a 
lt>lkik \~ lt1 nkilll·r, lıikfı

~· e vn fıkralar, ~aııat tarihi 
dt•rslf~ri, edPhiyal vp ilim 
lı(d)llrlt·ri va rtlır. Oku yn
<•ularıııın Y tıni Adam'ı 

mutlaka görnıt-lidirlPr . 

Nö~etçi Eczane 
BU .\l\SAll • 

HALK Eczanesidir. 

5 - 7 - 934 

Tiir·k altumı 99 ,, 
.... r') 

istel'li n 6i:>6 - 50 

Dolar 79 - 58 

Frank 
Liret 

Liverpol 
5 --7 934 

llaıır 

Vatfrli 
,, 

llint 

Nevyork 
4 - 7- 9:34 

12-07 

12 - 06 
Çl - ">7 .. -

6- 67 
fi - 48 
6-42 

5- -07 

K1rizo111fali.is l1aşeresino l{arşı 
Polisülfür ile Mücadele Tarif namesi ... 

Bah~elnrimiuh~ ki Portakal, L i ın o ıı , '1t1ııdarin 
ağaçlnrırım yapraklal'I VP nır.) veleri üzerinde~ pul pul 
yapışık, hil Hibi küçiik ve kabuklu hir lıaşert~ vardır. 
Bunu iki iiç SPnr.,leııheri il ii k t'ı nı el ç P mücadeleye 
ı-:r.vkt"ldilnwnizdPn dolayı lwpiııiı görüp öğreıııliniz • 
l\ıriıomfa 1 ü~ ( K O~Ni L ) dtınil.-u hu lıaştıreyt~ karşı 
kanunrn lı<·r ke~ vPrilPn miilı!el z~H'fında mlicadele 
f•tuıt1k mr•churiy<>liurlPdir . Bu mlicadPlt\yi bil'hassa 
ha~eı·Pnin yavrulama zamanlarında yapmak zaruri \'C 

uıiitıssirdir . Esaserı hPr yavrulama zanıanrnı ve 
hinnctice mü<·:ıdele vakt1111 t.iraat i da ı· e ~ i al~\kadar 
halıctıcileı·e ilfuı veva lt~bli~ elnwklediı·. Bu lıast~relere . .. ' .. 
karşı nıi'ıc~u\Pie tertip vP. ~ekli bir kaç tiirlfıdiil'. Bun-

larcları ( POLİSÜLFÜH ) drııilPn bir i 1 :\ ç tar ifiui ve 
bunurıla miicadde ş <-' 1\ 1 i n i aşaAıya yazı)·oruz. Bu 
tarifname\'İ İ\'İce okuHıt'ah tatbike ba"'lamalıdır • İlacı . . ., 

hizza t hazH'la ma ~ ı hecerenıiyP-ıılf'r Ziraat Miid ii rl üğli .. 
11e müracaatla malzenıPlrl'ini g t~ ti r P re k ilaclarını . . 
me nrn rla r·ııwza ya pl ıra bili rleı· . 

İlacın Tertibi : 
Bir kı~ıııı kirt1c 

• 
İki » Kiikiirt 
On üç >) Su d11· 

Yarıi hu il:'ıe nishPl Vt' tPrlihini ~ilo olarak ifade edersek, . 
ı Kilo Ki r.-c • 
2 » K li ~ ii rt 

13 » Sn olar"tık . Ö\ live Liliriz . . ., 

İlaclar Nasıl Yapılır: 
' lift(] yapılacak kaha ilk defa Kiı·tıç komır . Bir 

miktar su ile l\irec süıuHiriillir. Bn sünme esnasında 
• 

K i'ıkijrl azar azar ve karı~lırarak il:'\ ve edilir. Sonra 
• 

(13) kısmı suyun yansıda il~'tve edilerf•k kap :ıteşin 
üzerine konulur. All·ş c,:ok kuv,·etli olmıyacakL11· 
Kayuaıırn 45 · -60 dakika d~vam eder. Bnlamac Por-. . 
takal r<1 ııgini aldıktau sonra lır.ıııau ateşten endiri1mP.-
iidir. (13) l\ısını su~ uu ~Pri kalam da hu mahlülii 
karışt11·aı·ak il:he edildi~tf'n ~orıra ih\ç hazırlanmış 

olur· \''1 ~ounıı :ı lPrk olunur. Kı~ ıııcvsiıuinde im ., . 
il:'ıcııı (8) kil osu ~'az n~e \'Sİ mi ıult~ i~w (4 5) kil osu ooo> 
kilo sa ill' kariştıl'llarak tulumbalal'la ağaçlara serpilir. 
Şinıdi yaı mfıcaılPl•·si olduğu it;in billahi lw~ kilosu 
( OOJ kilı> su ile kanslırılaca~tır . flac b:.ikn· tnlnmhayı . ~ .. 
dddiğinden mu}ıak kak pirinç w lunıha ile atılır. 11fu·ı 
ağucın hu haş(•rt)lerderı hulun~tıı biitiin ~'aprak ve 
nu1y,·a!arı11a i~ ic•~ tt•nıas Pcir<'t~k ŞPkihlc' almak hlıınuhr. 

/çel Ziraat Mtidıini 
Avni 

i l A N 
Mersin Ticaret ve Sanayi O~asm~an: 
Odanuzm fevk31ade sınıfında ve Ticaret ~icil def .... 

tu·iııiu 253 ıuıııı(Jrasıntla kn~ ıtlı olan ~lersin l...inrnn 
işleri İnhisarı Tiirk Anomm ŞirkPti Miidiirliiğlinden 
3 - 7- 934 tarih ve 893 S3)1 ile Odamıza gi>nderilen 
yazı üzeri ııe mr.zk t'ır şi rkel nıiinlki plerinden olup 
ıuiiddPlİ hitam hulıuuş olan Uakkı Cemal bey heyeti 
unıumiyerıin ilk içtimamda tasti~a arz edilmek iizre 
diğf1 r mürakip Fuat Osman bPy larafından TicarPL 
k:wumınuıı 35ö iincii ~Jadde~i lılikıııliue göre tekrar 
miirakip i11lilıap etlilnıiş olduğu \'e hu iııtihabın idare 
uı~clisinin 2- 7 - 934 tarihli içtimaında da muvafık 
göriil miiş oJduğn nu u ticart!l ka ııoıın rmn 352 inci 
madde ine tevfikan mezklir ~irkelirı siciline 3-7-934 
tarihinde ka) ıt ve tescil ~dildıği ih\n olunur , 

V: J52 



YENJ ~ 1. H!ll~ G Cl"\IA 1934 TR\1~1CZ __________________ S.\YF.\: 4 

i l l N 
Tür~iye Ziraat Ban~ası Mersin ~u~esinden : 
f;a~Ti miibadillere uit 5- 7 914 Lar·ihiııde a«:ık 

a lırması yapılan t'nıvaldeıı 140-144 No. lwş :ult• l 

d ıkk:hıla 231 VH 236 No. larlalaı·a siiı·iilerı rw)1 le1· it ll

" ıfık göriilınedigiııd t}rı ikinci ınüza~ tıllPlt~f'İ 14.:._ 7-934 

Cumartesi glinii )apılnıak iizre hir hafta lPnulil edıl li. 

ı 
lf I 

Piyanğosu nı 
On Yedinci Tertip Üçüncü Keşide ~ 

11 Temmuz 934 tarihindedir. :ıı. 

B ü y ü i\: i k r a ın i y e n 
50,000 Liradır. . il 

~~a~~t~:::~:~'e:::·==3j 
~~~~·~~~~·~~~E·~~·~~~· 

~- Su, Hayatın En ~~ 
· mühim ihtiyacıdır 

Btuıtıu ir.in r\'lrf'iıııizdt1 , h:ilıePIPriııiıılP- • LJ • ~ r-1 
arl~Z)'f·n, a~tırmaııız lftz11a11lır . Buııu ~inw ; 
açtıraeağız diye lıi': dii~iiıınıt-ıyirıiz. ,t( 

Bahri Te\fık B.-, llızar Fahrikasınd~ı artrı-

ın ven rui'ıttılıs sıs ı SiÜt·vuıan Sırrı lır\'t-! miira - LTJ 
7 1 ~aat ediniz. . . 7!, 
JJ FIATL.\B: Cok "'·uıtltır. Tt>nıirıallı i~ ı..J 
'i' yapı la r. ~ 19 -20 '! 
~~~~~~~~·~~t~~~~~~~··~~ 

RÖNTGEN 
n1rıteJ1assısıJ)r. T~al{ı ~1al1ir 

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

yene ve tedaviye başlamıştır. 

Muavene·saa tlan S - 12 14 - ı~ lıt1 r ~liıı w • 

A DlU~'S : Mersin Kişİa caddesi çarşısl No . .1 

MIJl1GE1•1W1t~IOO· 
le İRFAN l\lUSA li 

kolonyası ~ 
lfJ 

Sılıhat ve h'ra Vt'lİrıizi ela ima mulıafoza • 
~ 

• elmek i«i°ıı İstikanaPI E<"zane~i t:ıı·afırnlan • 
• 

imal t•ttil.-n İrfan ~lusa Kolml\a~mı kul-
• • 

• l:\nınız. ~ 

her nevi kolonyalara Faiktir · i~ 

_..., .. -. -~1H•t1••·-

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

~YENi MERSiN !I ~ ~ 
~ ~ 
~ . ~ 

~ MATBAASI ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Senelerce E vel mersinde Kurulan~ 
! Bir Müessesedir ~ 
~ ~ 

~ Harflerimn Hepsi yeni ve Coşitlidir ~ 
~ ~ 
~ HES.\11 l>EV.\111 , . ., l\IÜESSF.S,\Tl.ı\ TİCAlll<:'rl.IANELElrn. AiT 1 
~ llEH NErl DEFTEHLEH Vt~ E\'H.\KI ~1ATBlJ.A \'e SAIHEYI EN NEFIS-IBI 
~ BIH T.\HZD.\ SÜl\ATLE Y.\P.\B . . ~ 
~' ~~ 

~ ··~-*~·········~-~·- ~ ~ ~ 
~:HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK: SİPARİŞ-~ 

: LER.İ KABUL \'E TEZ ELDEN YOLLABt,:. 

~ IBi 
~ 

[© her nevi kitap , kartvizit , daoet ~ 

~) gazete ve mecmua ta- kartları , zarf , kağıt ~ 
~ ~ 
[&] bını deruhte eder.. başlıkları tabedilir.. ~ 

a@ --=- IBl 
~ ~ 
~ Fiatlar Rekabet Kabul [tmiyecek Şekilde Ucuzdur . . . 1 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

Sab1ıı1 Sab11na Sabıın bir 

olı11az Sabtın aldığ~ıı1ızda: ev<~la, 

Sabuncu zade Kadri 

markasına dikkat 

----------------
Sabuncu zade KADRi 

markasına dikkat 

Bu MarKah Sabunları Her YerdeAraymız 
Halkımıza her şeyden eve[ sıhhatını düşünmek gayesile bu 

kere Fabrikamızda Halis yemeklik Zeytin yağından yapılan 

SABUNCU ZADE K~DRİ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmıftır. 

RABlJNUU Z'\l>I1J KAl)Hİ ~1ar~alı !oial.uıılar TALK (Toprak) 

vt~ Sili~fll gihi lıiJuıuuıu zaı·arh vH yakıeı maddPlerdP-n aridir 

SABUNCU ZAD( KADRİ Markalı Sa~unlar cil~e Yumsakhk, Letafet verir çünkü ~ilesizdir 

Yeni MerslnMatbaası - Mersin 


