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B. M. Meclisi t Te·şrinisaniye Kadar Tatil Karan Verdi. 
Şehinşah Hazretleri Dün Hududumuzdan Ayrıldılar 

Yollarda Büyük T ezahur.at Yapıldı 
bzurumda Yirmi ~ir pare Topla Selamlandılar ve Bir Gecd İstira~at Buyurdular 

lran Gazeteleri Çok heyecanlı neşriyat yapıyor. Türklerle 
diyorlar İranlılar bundarı sonra birbırini kardeş bilecek 

Erzurum 6 (A.A)- Şehinş:th Haz· 
rellerı dün sabah saat 8 de Oümilşa· 
ııeden halkın tezahürleri arasında 
:ıyrılmış ve saat 10 da Hayburdu 
teşrif etmişlerdir. 

Saat 13,30 za kadar askt'ri gar· 
ııi:wıut:ı istıı:ıhat buyuran Alalıaz • 1 
ıeti ! lüınayun kıtaatın ve halkın 1 

tazim tazalıürntı arasında Bayburt • 
tan ayrılmış ve 15,30 da Erzurumu 
teşrif eylemişlerdir. 

Alahazreti Hümayun şehir kapı· 
sında mUlki ve askeri erkan tara • 
fından karşılanmış ve askeri kıtaat 

resmi seUimı ifa etmiştir. 

Mektepliler ve halk Selıinşatı 
hazretlerinin ikametlerine tahsis edi· 
len Vali konağına kadar olan yollar 
iizerinde yer almışlar<lı. Büyük mi· 

safir Erzurum halkının bu coşkun 
tezahürleri arasında şehre girerek 
21 atını top ile selaml.111m•şlardır . 

Şehinşah lıazrclleri Vali kona· 
!l'ınJ.ı istirahate çekilmişlerdir. Ya • 
rın sabah hududa müteveccihen 
yola çıkacaklardır. 

Tahran ö c A. A. > - Ouşiş 
~azetesi yazıyor : Şehinşah hazrtt • 
lerine dost millet ıaraf ından göste · 
rilen lıüsnii kabu!ün tarihte misli 
yoklur. iki millet arasındaki dostluk 
maddi menfaatlere ve diplomasi 
cemiıekarlıklarıııa ıslinat etmektedir. 
Bu dostlu~un kökü çok eski z<ı • 

manlardadır. Ve bugün daha ziyade 
kuvvetlenecek ve ebedi olacaktır. 
şarkın sulhunu ve terakkisini temin 
eden bu dostluk, bülüo dünyaya 
sulhun, en mülekamil şekli ile, me· 
deni}'etin beşiğinde vücut bulmuş 
olduğunu göstereceklir . 

8ugü11 lmdudumuzdan aynlaı(lrran Şrhi11şah Rıza f>elrlevi llnzrttleti 

Şefakı Sürh gazetesi diyor ki: 
Türk milletinin şehinşah hazret • 

larine karşı göstermiş olduğu hissi
yalın bir eşine ancak iyranlılar ıa • 
raf ındaıı Gazi hazretlerinin muzaf • 
fariyelleri günlerinde kendilerine kar· 

inkişaf Programı 

İlk nıektepler için on 
seneJ ik prograın 

hazırlanıyor 

Ankara -Maarif ~·eklilet/nce ilk 
mektepluin lsllllu ve tedrisolm daha 

vtr/mli olması için on srndik bır 
program llazırlanz)'or. 

c/Lk ledrisat111 inkişaf provamı• 
ismini alan bu pm1:ram lJnürnü zdeAi 
dtrs se11esi11de11 itibaren tatbık olu11. 

nacaktır. Programda birçok mühim 
tsaslar vardır. Or sımf/ı köv mtk-

tepltri beş smeye rıkarılacak. Müf· 
rtdat proeranzlarında drffMklik )'a-
71ı/aı:ak mahalli Jlıtiyarlara göre 
./Ja~ı dtrsler ilave olunacaktır. 

Başrnual/ imlerin uhdesine sımf 

muallim/idi de ilfıvetell verilecek ı'e 

bu suretle mülıim miktarda muallim 
tasirruf edilecektir, 

şı gösterilen hissiyatta tesadüf olu· 
nabilir. Bugiin :1alıi, lyran milleti 
kardeşleri tarafındJn elde edilen za· 
ferlerde kendilerirıi şerik addetmek· 
ledırler . 

Şdıinşah hazrellerinin seyahat
lerinin en büyük neticesi şu ola • 
caktır. 

Bundan bdyle Tiirklerle iyran • 

İhracatın T eş~ilatlan~ınlması 1 

Yazı lan haberler 1 

doğru değil 

Ankara 6 (A.A) 3 Temmuz 
tarihli bir İstanbul gazetesinde 
ıhracah tc:şkilatlandırmak baş-
lığı altında iktisat vekaletinin 
bu nam ile bir müdürlük ihdas 
ettiğinden brıbs edilirken bu 
müdürlüğün Trabzon, Mersin , 
İstanbul, İzmir gibi belli başlı 
ihracat iskelelerinde ihracat 
tncirlı·ri arasında hirlikler teş
kiline çalışacağı yazılmaktadır. 

Filhakika iktisat vekaletinde 
bir ihracatı teşkilitlandumak 
müdürlüğü ihdas edilmiş isede 
ihracat tacirleri arasınd~ bir· ~ 
likler yapılncağı hakkındaki f 
haber doğru değildir. İstihdaf ı 
~dilen gaye ~u gazetenin yaz· 

Jılar bir birlerini kardeş bilecek-
1 ler ve müsl;ıkbeı nesillere tesanüt. 

ferinin ve kardeşliklerinin minnelle • 
rini miyras bırakııcakl:m.lır. iki mil
let bınlerce senelerdenberi sahip ol· 
dukları meziyetlerle bütiin dünyaya 
itıihadın en gllzel misalini göster . 
ınişlerdir· Ve düııyada hiç bir şey 
bu itıilıaı1ı bozamıyacaktır. 

Anta~ya~a Şap~a 
Şapka giyenler gün 
geçtikçe çoğalıyor 

Antakyadan yazılıyor: 
Ant:ıkyada şapka giyenler 

siiratle ve lıergün artıyor. Münevver 
esnaf ve gençler hemen kfımilen 

şapka giymektedir ter . Medeni kisve 
şe!ırin umumi manzarasını gürı 
geçlikce <let!i->tirmektedir. Gcııçlcriıı 
bu nılitcnıyit ve şuurlu ra~betini 
g-ören lliccarlar şapka ihtiyacını 

tcl5fi için Beruttan kiilliyetli miktar 
da şapka getirmişlerdir. 

Antakyalılar Türkiyedeki içtimai 
hareketlc:ri adım adım takip ve çok 
kolaylıklada lathik etmektedirler. 

dığı gibi değil fakat mükerreren 
ifade edildiği vecihle müstah
silin snhş kooperatifleri halinde 
teşkiliitlandırılmnsmdan ibaret· 
tir. 

Türkiyenin takip ettiği siyaset 

Meclisin tatili başladı 
B~şvekil Hazretleri ~ok Değerli Bir Nutuk Söyle~iler 

Türkiyenin istikameti milletin yükselme ve 
ilerleme siyasetinde durmadan çalışmaktır 

Ankara 6 cA,A> BiiJiik millet 
mtclisi11ifl dünkü iç/imamda Başve· 
ltıl ismet paşa lzazretler/ mecli~"İlı 

tatili mü11aStbt.tile mülıirn bir 11ul uk 

söyltmişlrrdir. 
Başvekil hazretleri 7 ürkiye11in 

yürüdüUti i'>!ikamrti bir daha muta· 
lea ttmmiıı fu;·dtılı o/acı;ğ1111 söyli
ytrrk c iktisadi ı·e siyasi b1ılıranlıı· 
mı kuwetli tesırlrri11i lıafiflelmil't 

uf!raşırkm ıktisal ı•r kültür sahasw 
1 

da iltrltmtyi suğlıJ'acak tesir ve tcd· 
birleri miitmıaJı),eıı korumıya ve 
artımtl>'a ulfraşıJoruz . Bu smrki 
f aaliytlimiz arasmda iktlsdt t11şki

latma esaslı olarak girişd(lfimiz i11ce 
dikkatinizdm kaçmamıştır> demişler 
ve iktisat siyosetinİ!ı ana lıatlarıru 

izah etmişletdir. 
Başvekil hazrdltri tictıret haya· 

twuz ilzeri11dede elıemmiyetlt dur· 
muşlar ve ; 

tün ziraat llaratm.1. ftnrıin son lı· 
rakkilui11i vt usullrri11i onul/ ola
rak klaı•uz J1apnıak bu düşüncelrrlh 
esas bulund11ffı111u köy/ü11ü11 amtli 
hayat mm Oflun kaz01:c1111 artıracak. 

surette trkfımül ettirmek bir tmtl 
ı>lduffımu milletin grçillme ~eviyttinin 
köylıi•ıliıı kaza11r srı·iyeshıe ba/!/,Jı-
1mı trşrilt ederrk ; 

( - Z irai sipnsette yeni vr bir 
ge'IİŞ progromm luızırla!lmasilt meı· 
luluz. Suıaı EJ!e ıktisadi programı· 

mızla böJ1le bir zirai programı hem 
alıe11k olarak yi11ütmek yolu bilı•ük 
iktisadi istikamette ilerlemek için 
yalnız /üzun:.'u ve jaydalı delil ve 
/zatta ltk çaredir.) demişlerdir. 

Başvekil hazretleri bunda11 so11ra 
milli maarif siJıasetine temas rde
nk bir kaç senede11beri milli maa
ri/e venim ehemmiyeti ve istikameti 
tespit tdilmiş olduffmıu ilk tahsil 
içill lttikfi111eti11 istinat ettiği fırkamn 
umumi ve nuiştert.k aıaaliyetile mu· 
za'dr 1ldııl"u11u ilk tulm ii11 !lalı ı•t. 

atis111 temamerı Ju:llrtmek içi11 daha 
bir kar sou uğraşılması Jôzım gıl· 
ditfinı ı·e hususi itlardtrin voridat-
1-ırz me.selesim11 lıal/edilmiş bulun· 
duğmıu kayde ierrk · 

c firartl bizde serbest vt n:ırmal 
mahiyrti11i muh•ıf aza ed cektir 11 Dl'· 
diktm soflra <Jt111z ııt made11 sr.rı•tl
ltrimizd.m istif rde ile yeni kuza11r 
yolları açtlmakta bu/Ulıdu~unu bü
tün işltrln her sahada bi/[!ili ülkü· 
eli unsurlar eli11e terk t tmek bir 

gaye oldulfurm a11latarak ziraat si
yasrti11t geçmişler ziraat salıas111da 
ki ı dtişü11celeri11 /ebeli lir etliffi11i bii· 

1 -

\ Polisin Salahiyeti Arhnldı 

c - Bu cunıhuriye halk fırkası i(n 
ştrrfli bir alcika bii.yi:k millet meclisi 

(Devamı ikinci sayfada) 

Oa~iliye Vekaletince Hazırlanan layi~a Ka~ul Edil~i 
Otel Gazini Bar ve sair eğ/ence yerleri po· 
lisin müsaadesile açılcıcak , kapatılabilecek 

Allkara 6 (Hususi)- Polisi11 va· 
zif e ve salalıiyttl,ri lzakkmdaki lô1·i 
lıa mtclistt kabul edildi. Bu lliyı/ıa 

ntn lzükümltrine gört pi/is, asayişi, 

ammtnitı rt şalısm tasarruf lıürrift· 
tini, ha/km hukukunu, can ı•e malı· 

nı korur. Yardım istivtı: çocıık, alil 
vt ~cizlere mumwıtt rdtr. AJ!ır ha
pis rezas1111 111/isltlzem suçlularla 

T uring Oteli 
Göznede şube açtı 

Son günltrdt havaları11 fazla 
sıcak olması ı•ıizü11den şehir halkımn 

yarıdan faz/ası yaylalara toşmnıış· 
fil'.. /Ju swe m çok raffbet rdileıı 
y.ıylız Oözrırdir . Olo1J1obilltr lrer 
zıı111a11 muntazam sefer yaptıkları 

ıtibi yollarda mwdazamdır. Turİ11J! 

oteli salıibi Hamdi bty göznede ole· 
Lin bütün konf orii havi bir şubesini 
açmıştır. Bu vtsile ile iş soltibi bir 
rok kimstltr perştrnbt lfÜrıü akşamı 

OözneJ't gitmektt ve Cumartrsi sa
bahı düıımekttdir. 

Şimdiye lıadaı J'a}'/alartia murı· 
lazam ottlitriıı bulu11maması bir ruk 
kimseleri gifmrkttn mahrum bırakı· 
yordu. Turi11g otelin göznedt bir 
şube arn11ş olması halkın mtm11u· 
niyetini mucip olmuştur. 

limmt11in aleyhine cürüm işlemişlerin 
yabancı :memleket/erdt11 TürkiJ•eJt 
kaça11ları11, memlekt.t içinde bir J er· 
den dilftr bir yert 11aklolunanların 
f ulıuş yüzünden bulaşık hastalıkla· 
rm. müddei unıumilikçe lüzum göste· 
rtltrıleri11 parmak izlerini almata 
saltiltiJ•eftardır. 

flariçlt11 gtleuk /ilmltrİll, İÇY· 

ride ycpılacak filmlerİll gösterilmesi 
polisin izi11int balflıdır, 

Otel, ({azi110, si11enıa ı•e sair tJ· 
lt11ce rerlerirıiıı açılması po/isi11 tah 
kiki ve ell büyıik mülkiye memuru· 
nu11 iz11ile olabilir. 

Ahilik ve umumi trrbiJ•eye UJ· 
J!llll olmı)'arı, izinsiz arılaıı yerltri 
polis e11 btiyıik miilkiı'e memurunun 
tmnle ka1mJ1abillr. 

PıJlis, askerltre malt!!ilJS bilumum 
siltiltlıırı ve 11am/11su 15 santimden 
uz!m tabantaları, izinsiz satılan 

siifılılnrı alı/ak vt !1111umi terbi;•ey~ 

uygun olmıyan şarkı 11ota ve emsali 
ni alır ı•e adliyeye vtrir. 

Ha.rasızca kon11şa11/an ve tiırkıi 
söyliymlrrl, kadtnlara söz • ata11/arı 
2t11rleri alzltiksızlıfa teşvik edenleri, 
polis mtntder. 

Polis, on sekiz yaşmdan küçük 
olanlarm barlara girmrlerinin önü· 
ne eerer. 
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Fransa ve Yunanistan 
-·- -

f ransa Alman yadan En~işe [aerKen Vunanistam da Unutmıyor. 

Fransızlar Avrupa ittihadında Yunanistanın 
mevkiini acıkca tayin etmek istiyor. , , 

cProi~ a• dan 

Fr·a rı~u rıın soıı za nı:111-
l:ınla kendi lıiıuav•~ ,.,~ 

rdllwrl iği altında il İl iN' 

1 claı· «İıldi V•'\H miih:ıla

ğ:dı oldıığıııılııı lt\lki~i hizt• 
dii:"'l·ııf•z. Biz \ :drıız !ıatli- ı 

li • 

A 1nw11ya~11ırn elrafırlila hiı· ı 
<cİLilaflaı·» cPrılwri ırpcir·p_ 

• ~ " 1 
1 . ' ... .. . • u uıPgt~ mues..;ır nıı·s ıı ı 

s:ıf'fı·tumkte olduğu aşi- 1 
":hdır. Fraıısız icJarPei H\ 

si~a. i ricilli hir ~ok !-'t'lu·p 
ı .. ,. la lıtıııda ,\ l ıaıa ın (ırıırı 
lt·lali~di oldıığıuıa kaııi 

hulurıuyorlar. Yf~ üçiirırii 1 

HPiclı'irı hu ~iiııkii t!İiııd.- 1 ' .-. 
Sl'ri iııkL.afları int:ıç Pde-
c·Pğini \'f'S\'P.St>li hir 4•11ıliş~ 

;ı.- g()rliyof'lar. 1 

Fra rısızlarııı 1>11 uıPsa -
isi iki kı~uıa a' r ıl.ıhilir : 

:-.alı t•·~pit t di~ onız. 

Bu ~iiııl.-ı·ıl··k i hıı uıt·s:ı i 
: l I': 1s111 d il r u il a r 1 is la 'l ti :ı rı 
da ~alı~··dildil!iııi Frarısa-• 
!1111 nı ii 11 t• r 1 k ti a il 1zp11 P,. i 
:ı nı~ı ıı:ı ka rı~dırıld-ığıııı gü 
flJ\Ol'lıZ. 

~1. B:'ırılıoıı BiikrPs • 
1111luklcır111ıla Balkau .lli
~c.ıklrıın ıalıa~kukırnda kt'n 
eli lıi~s ·~iııı• ıli!~t'JI 11111-. . 
,affakhıııirıclt>rı dola'ı ll. . . 
Tiıiilt•!"lld)\ 11 tt>lırik t•d11ı·-. 
J..prı lıir auti ('t•ı·ııı:mik uii 
ill'I" j.;iıu· t_•ok lıPllZİ\ ('il ' . ..... : . 

Biı·iıwİ!ilİ .~o' ~·pt lıir liği <(SiiJlııırı f ;,lıkiıııiı) ııdt- ıııiiş 

r·u~' asırıa ta uıa ııwn , a J..- tPr~k ç:ı lı~:ıe.ıldaı· a nı~ın . . 
1 as ıı ı a k . 1 k i rı c i · i O' ii ıı ıl •· 11 d :ı \' t ır ı a rı i !\ ı a ıı uı d u l ı P sa ı • . ~ 

giirn• da lı:t fazla korkmak. 
1 
~d iğırıi ~t·r"i lıaıt•ıı ~üy-

l a h 11 l ı 111ı1 u k J arı arı 1 :ı .• ı I arı 1 ı ,. r ı ıı ~ t ıı·. 
.\lnıan tt•lılikesiıı.- k:ıı ~ı Bazı Frarı~:ı ~i' a:-.i ııı:ı-. 
il H • 111 I ek t' t 1f'f'İ11 İ fi h IJ g ii o ~ İİ J ı il ( ıl İ İ ~ f' d :& 11'1 İl t' r İ ~ P g j_ 

clostları ve do.;l olmaları dm·tık So\ \'Pl Birli~i ilB 
• < 

m11hlPf:!t•I olarıJ:ırru k:lf- b··rcıhPr lıaı·t·kt·l t'lıııPk 
fr.siuiu laakiki hir itıif.ıkllı iİ'l.t'rP Frarı~a11111 lıiriı ci 
hil'leşrnel.-ri it;iıı ~I. f~arl- roliiııii ala<":ığı hir .\ \'l'upa 
lıoıuıurı ~orıılnı:ık hilııu·z dc\lf'llt•ri İllilıaılırıda \ ıı-
hir sithh~llt• ealı ·nıasıılır. ııaııi~laııııı mP\ ki ini daha • • 

Fransanın hu f'lıdısH-
• :ı<·ı~c.ı t.ı\ iw· l,aılaı· va-. . 

l•·rinin rw derect·lt~re ka. rl\orlar. . 

Sahrayı Kebirde Esirler. 
Sa~rayı Ke~ir~e Bir ~ok Avrupall Esirler Varmış. 
Bunların ancak para mukabilinde kurtu

labilecekleri söyleniyor. --cCorricre della Sera • dan 

Bir k a~~ SP ru·<lrnluwi , 
Salır:ıvı Kehirdr hazı ka-., 
hilP.ler tarafııııları ~~ir tıdil
mi~ olan bir İsparı)ol za
hili tı.sart•tlt•ıı ~:ıcru:ı~a . . 
uıuvaffak oluıuş "" İ:o"p:ın-
yauıu ifrıi miislenıli~t'!"irıe 

salinwıı vasıl olrnustur. 
# 

iki SPIW P.\'t•l .\z:ırıa 
kahile. i 't• hassa La ıı Jıa \'3 

i~lt•ri rıazırı, Sahraıla lıu

luııan .:\ vrapalı t~:-oirlt•r 

lıakkıııda maltirııal ~ılm

rıwsuıı konıaııdan llarLirıt-z 

E~lt;Vt~'t• tel,lif t'llllİ~lir. . 
KıınHırıd:ırı ~farliru•z, 

, .. rlı alaaliııirı vardııuilP . . 
hiiıii11 Ct•z:q ir ~alıra:'ırıı . 
;.wıııı i ~ vf• Ei !!f' I'' i rı (' i va-. . '-, 
nrıa katlar 'asıl olnııı ·ıur 

b ii t ii fi , .. 'l. i ,. (1 l i h i lı (j" ~ i il . 
arılaılıkıurı soura, l:ii~lJ 

lllf'IP lıir ıa"!m nıaruzalla 

b u l 11 ıı ıu us 111 ı·. . 
Salıracla i~pi.uı,valı P~İr-

ltıriıı 111t·Yeudi' t'li ıaıulıak
J..a k lır. Bu rıla rırı Plı.sı~ri~i 

.\frik:ııla , Ff'aıısız sah 
rasırıda , .'·,.ı·li l\a 1 ilt•Jpı· 
laı·afırıd:ırı ıııulıafaza al
lıııda hulıııımu"tadır ve 
hir \'Oğıı f~p:ııı~ol z:dıil
lı·r·i '•~ a~kt>rlı·ridir. 1921 
!•WJ•t·lı·rindı~ lu·H' kf'~Ct~ 111:1_ 

1 

h'ı H oları !ıarpltı, .\htliil-
kPriuıiu kıtaatı larafırıtları 
t•sir alınmışlardır. 

ll c.a rı i m•z' i rı raporu rı:ı 
gi)rP, [nıunıi lıarplP. To
u.ırPg l,alıilt•IP!'İ ıar:ı(ırı_ 

lit\U t•lt· ırı•cirilıııi-= ol· 11 
:::ı f • 

Meclisin Tatili Başladı. Halkevi Bahcesi , 

Baş 1e~il Hazretleri ~o~ Değerli Bir Nutut Söyle~iler. 
Yaz ıtıt!vsiuıi •lola' ı-

Giceleri açık bulundurulacak 

Birinci s;ıyfadan artan - ı 

i c i ıı h ih ii k h i r m em rı u -
v • 

lıİ\t'tlİI'» dt~diler \'C diµ;t~ı· 
• <. 

lıiikiıııwı işlPrİrıH geçert•k 
lıu srrw mali tedhirlerirı · 
•·l ı f' nıııı i Jeli u i h ii lt;eıı i 11 le

' azii n ii n ii bn u hı r111 meıu
ltıl, P{ içiıı olduğu kadar 
lıf'Vrıt'luıilel vazİ\'Pl j,~;rıde . . . 
( · l w rıı 1 ili y t• t I i l t"l d h i I' 1 t' I' ol-. 
t!uğıırıu hunların millet 
j,•iıı hir ftıdakf•rlık olıhı-

v 

~111111 Tiirk 111illtıtiıı:ıı hii-• 
\'İlk irntilı:ııılartlaıı rw~ıl 

nı 11 va ff,ı ki yt'lle çı ~ uıış"'a 

lııı ııda da unn·affa k cıka-
• 

t·:ı~ırn y~rıi mali lNlhirler . . 
dol<ı ~ ısile hazı ki ıııst1 l~ri11 

ilıtik:ira saplıklarırıı hu -
rıuıı iciıı hiikiuııclirı eok 
yf'riııd~~ tedbirlPr alclıgırıı 1 

Huüda\ , . .,,..:risirıirı cifci ı 
:"-'ı .. M • " 

ic•in lwvati hir ıııt}SPle ol-. . 
41 uğu rıu \'ergilerin la hak
k u k ve t:.ılısilirıde sıkııılı

' a l?W\ dan vt•rilmi \'t'Ct'k . . . 
müsküllert~ lPdhirler alırı-• 
dı~mı •~trurlıca İ)Zah ede-
ı·pk Nufw i~leriııe gr~~miş
lt•r tatbik Pdilt•rı şinıt>rı

dfift·r lll'ograuıı yurdun 
tlt·rııir ağlarla üriilnH'Sİrı

dt•ra ılo!!arı umumi st·viıu~ 
~, . 

i~ıis;adi fö\•dalar. rıuklive . _, 

larift•leri ~'ollarrn takip 
.. uiği islikamel iizt>rincle 
i~ı:ılıal vermişler , .... : 

- B ii l ii rı mi ili v t~ 8 i -
\asi ha\'alırııızda Cıııulıu-. . 
r i , .. t il a 1 k Fır· k :ı s ı ıı ırı h ii -. 
'iik Vt' fo'al roliirıe iP.mas . 
eLrıH'k isltırim. llalk Fır-
k lı~111111 sou iki devri hu
stı~i si ya si hi r fırka ııı ıı 

dar t•erc~vesirıcleu cıkarak 1 .. ~ . 
hii Lti u Hllaıula~h\ra k uca-1 .. 
~1111 aea ıı i'·Li nıa i mi ili hii 
• • • 
'iik lıiı· müessese lıaliııi _, 

alııır~lır. llalkt~vlerirıiıı ga-
razsız vu ıue11foatsız hir .' 
irfarı ve ıuederıivel vuvası 

~ •' 

olarak i .' ra t{ltiği hayırlı 1 

lıiııııeller ıuill~llerı uuııuııi 1 

hir Levecciih ile lt>~\·ik ı 
t>d i 1 mek led i r. » Ueıl i k le11 

soıır:ı llalkc\IPrirw rııiiza 1 
l lf' r t> l i n h i r ho "c ola c :ı µ; 1111 . . 
~fi) lerııişll'rclir. 

İt a 1 ya 11 v t~ • \ l ııı :ı 11 t ·si r 111 i' i 

dt~ vardır . Bıı ~sirlcriıı 

para uıukahiliru( .. kurıa
rılıııasıııın kahil olarağı 

Ma rti U~-''l. 131'3 fınıla ıı iddia 
t\dilmt•klt·dir. 

. 
Bundarı sonra Cumlı11. ~i~·le e . .;as ~ iiUiplıane !o\a-

lıuriyt·l orılusnrıuu foyizli lorıuıııfa rnliralaa yapıla_ 
bir halde çalışmasııu Yt! lacağırıı nazarı dikkJt~ 
ordum111 lt•rııeliııi lPŞkil alaıı ll:ılkevi idare lıevt-li 
t•dt•ıı zaluları lıt•vrlirıiu Evin Bal1eesiui laıızim 

• 
k ndı·eLirıi la kıl irlt~ a rııuış- elli rmiş \'C elt~klrik terıvi-

lar milli sen t•Liuıiz ve l3- raıım ,yaptırmı~tır. 

kalım ız ııishPti rıtl(• ordu ya Ev Haıl) o~u, K ii lÜ pha-
ya rdı rnda hulurııılacağını rıPdeki kitaplarl<J gtderı 
ıd>ariiz Pllirmişlerdir. Gazele ve nwcmualar ak-

Ba~ \'t!k il llazrt'l lt•ri Bii şa rııla l'I Bahçe ve çıkarıl. 
yiik Ht-isicunıhurun hiik\ı~ maktaılır. 
11ıt•l faali\cllt•rirıi kolav- f llaher altlıµ;ıuıaza göre 
lc:şıırınak. nın vafrakı)'f:lt~ Bt•letli_ve ha1H~>s11cla ya -
f'rvketıııek milli hayatın kında Ev hima)'esin~ alı-
lwr saflıas111da hir foyz rıacak ve her akşam 
ka) ııağı olmak SlH't!lİıul•~ki haht;Ptlf• parçalar çala _ 
vfıks.-k h•siriui canları - J caklır. 
clırarak : ! İdare Heyeti ve Neş-

o -- Y:aı·atıcı kudreti -
nıiil,~ınadiy«Hı arları hii)·iik J riyat Komitesi 
milli rPisirı iktisadi içtimai EH~lki akşam llalkcvi 
Vt~ kiillür ~ahalar11ıtla ve lcia:·e IH~)·eti toplanarak 
hiz·1.at Cumlrnriyrt oı·ıJn- Yllz mPvsimi dolayısi~·le 
suna ya km alakası rıwnı-1 ~ apılacak işler hak kwtla 
lt>kPl içiıı ıııiitt>ruatli lıir uılizakt~rede lmluunrn~tur 
~ ii~stılme lemin elnwklt!- ~· Ktiiphane ve Ne~ri-
tlir. )'at Komitesi toplanarak 

Tiirk thwleliuin sağlam lrnzırlarıan l>röşöriin lahı 
tmaıt>llt•r kurrııasırıda •~m- t~lrafında görii~miişlerdir. 
rıİ\'Plli Vt! fP\İzli ,ollartla . . . 
\ iikselnwsirıdH ~luslafa 
~ 

KPmal adlı hir ruise uıa-
!ik olması t~hecli tarihin 
ct-ryauında hulunnıaz hir 
fırsat ve filciilmcz bir rıi-. 
uuıu ~ r» dem i~lerd i r. • 

Bravo srslt H'İ şidclt~ ı I i 
H~ siirP.kli alkıslarla kt•si-• 
lt•rı hu süzlt•rde11 soııra 

lıarici sivasetimiz iiıerin -. 
de durmuşlardır. 

Basve"il 11.lzrelleri l>ey-• 
lielmilel "azi~·et\n hiilasa-
sıııı )aptıktau sonra Ş.-hin 
salı hazrcıl.-riniıı Tiirkiye • 
)İ zi~arelirıi ve iki kardt•ş 
ılt~vlt>tirı a~ırllk miinazaa-
1.ıra uihayt'l verdiklerini 
V ugosla vya k 1·alı lıazreı
leriuirı lstarıbulu ziyart~li 
, ... lstarıhul miihik:ıtıııı iki 
menılekf'l utasıudaki iti
mat havas1111 l(lhariiz .-ıuir 

rui~lrr Balkan misakrnn 
t P n ıa s P d t• re k u m 11111 i s 11 1 
lı:ı lıiznıt'l icirı Tıirkin 11irı . .. 
hii~·iik ga~ f'PI sarfelliğirıi 

ıra~ la aran11zclaki sanıiuıi 
nıiin3seh(>tleriıı devam el-

llalkevi İdare 
Memurluğu 

Açık bulunan llalkevi 
İdart~ ~lenıurluğuna uzun 
zauı::rndarıl>eri Kiitiipha -
ue memurluğunu liyakat
le başarmış olan Cemil 
Tahir h~y tayin edilmiştir 
lHhrik f•ılm· ve mu vafl'a -
kiy .. ı dileriz. 

kırı ve sıkı muahedelerin 
mana ve mahiyetinin bi
zim zihniyetimize ve ~iki 
millr.lin nıiirıaselJalma me • 
sut hir surt~tle hakim ol
tluğurıu i~arel etmişl~r 

uzak ve \'akın lJiitiin dev-. 
letlerle uıiiraasebalınıızın 

iyi oldu~uım sulh ve is
lik rur takip rdera polelİ

kanuzm ahlka ile karşılan 
ılığ1111 sö.' !emişler ve: 

- - İtalva ile ihtilaflı . 
ar·aıııızda hic llir mühim . 
lıir llH'Sele nıevcul dtığil

clir. dostluk ve enınivel .. 
lıi~si )'alarH ley il etlen ku v 
\'etli bir muahede ile biri-

ıiğirıi siJ)·li~Pr•)k Yunarlİ~- hiriıuize hağlı~·ız münaSt'
ıaııl:ı oları mliıwsehatınıı- batınıııtbki esas olan ~m 
za gf1t•nıişlt-H· vtı ~·uııarıis- 11iyrt me..;ele~idir d~mişler 
la11I~ lJağlı olduğumuz ya. dir. 



1 Dünya Matbuatınd~ Görülen Siyasi ve İ~tisadi Haberler · / 1 

fransa'da t hiı· l'f' ~ltH' ıahi oltt<·3ktır. 
1 İ ı lı: ıl ~ ı r .ıs 111 da g ii m -Buğday meselesinin 1 

yeniden tanzimi 
ı 

«Pt'slPr Llovılı> de11 : ı 

riikl••rdt• alınan r· .. ~irıı lıir 

SPUH :-,oııra ''.g , ~r priu\" 
:-it-ıkli :;~fisirıde Yahut i~lt·rı 
• w ~ 

nıiş olarak ıekı·ar ihr:ıe . 
Bdilir~e bu f'4~:-iİm iaılt~ 

Viyana' ~a 
Bir yangın oldu ve 
bir bomba patladı 

\' i v a rı a : 5 (( :\ .. \ ,, . 
\'i_y::rıa lı:ıllcri11de ~arığın 

cık llll!'ill r. r a rıgırı dr·rlıal • • • 
i l fa i ~ P y t ~ lı a l ıt~ r ww i 1 ıu iş 
ve ic:ı p t>derı tPda hir alı. 
rı:ırak sura•IP ~üııdiiriil-

Mersin 
K.G. 

P:Jmu k ekspn~!' 
j a llP 

Ka pu maJı 
Kozacı parlağı 

İaw' ciü:idi .. 
\ tH' 1 İ n 

K. 
3:> 
34 
32 
30 

3 
2 

___... 
. . . 

S.\ YFA : 3 

Piyasası 
s. .\ rpa .\ rı:ıdol ? 25 ... 

)) \'erli 1 90 
Piriııc . lö 50 
f ucP krpek ı 50 
lüılııı )) 1 
K a r a lı ii l w r 85-86 

50 ~i~adır 16 • 

Hugyayı koruma ha~ -
k111da C\'P.lki lf~<!hirlt•ri la_I 
111amlamuk iizeı·e ziraat 1 
rıazırı uwlıusan rıH'cli~irH' f 
hir kaUUll JüviJW!"I Vt'f'

rHİŞlİI'. Bu lci) rlıada şim · 
elilik v:ıluız iutikal df~Vrtı-

olurıacaktıı·. Pirirıc i~ha-. 
lindrrt ~ )rtra alırıan 1111!"11-

si l'('~im, llirıdi Çini \'a
lisiııirı •·mriıın ıalı~is edi
le Ct' k l İ r. 

uıliştür. llasaral ehemmi Bt·y~n. )apak 
) f' l siz ti i r. Ya h t ı z h i r h :ı u - Si ~· a 1 ı )> 

41 
46 

Lnıon tuzu 78 
Sa hurı safi zt•vliıı Y .25 50 .. 

gar yanrıırştır. Su~anı )) i ~ i uci 23 
\"iyarw: 5 (.\ .. '\) - Ad- FasuJ\'a 4 

4 

7 
4 
.ı 

2 

f)() llısır cları 2 50 
. 

si lPdhirlt~ri rnt~vzuu halt~ ' Romanya • Almanya 
0111 ı• _ ı. 11 uıarııı yeri".·· 1"- ! Cekoslovakya iktisadiyatı 

li~· p sarayırıd patlı_varı rıı:ı- Nolıut 
1\irıf'li lıir homha lıil\ iik 

" )IP.r~inu·k 

50 Ca vclar 1 65 
ı Kesme Şeker 
Sandıkta 20 Lira .ıo K. 

ıuamıle St~rht•sl tıcarPl 1 

usulJt•ri ikame oluuac;.ıktır. I 
1 

Bu hiyilıaya gört~ 16 

<ı P ı • s l n,. L 1 o.\ d » d e rı : 

lı:ı~araıı rnııeip olrııu~ıur. 

Yunanislan 'da 
Dahili ihtikarlar 

_... .......... 

Kus vr.rni . . 
Kum darı 

Ci rı darı • 
Crltik • 12 
Yular • 

l 

1 
» t'CIH' hi 23 Lira 50 1 

)) 

50 
)) )) »<;uvalt21 • 

hııırdav Yt•rli 3 r'l • 

irıeir IOdtın 11 

70 Temmuzcfarı 30 Eyhilt~ ka
tlar kararııauu·ler flt'Sri 

• 
suretift>. lt~shit Pdilf'Ct>k 

Biilı r·· · ~·ı,·u hildirildiği
llt' gfü•tı Honı.rnya lıiikti

rtH'lİ .\luıaıı lıüktiuıPlİnıfmı 
lıic lH'kl1•111t•dilrj lıir •.-(,fj;; 

<cl>imokraLİth> tlt•ıı: 
l>alıili ilatilaflnr:ı hir Acı e•~ ~ ıı·d.,k ıcı 22 

Borsa T elğraflan 
liverpol 

asgari fial uıeri olacaktır. 

Bu ttsgari fiat TP~dnit~vel 
ife Tt•srirıisurıi ve K:f nu111r-• 
•!vehfo hirm· frauk \'e lüt-
ıuurnsarıi iJe Suh:ıt vP. 

~ 

Mart 1935 •it~ hirtır hucu k . 
frank ,.e Nisarı ile Ma~ rs 
ve IJazir·arı'd:r iki~, .,. frarık . • 
olmak iizer•~ luır :• y arı r . 
ı·ılaca k ıır. 

Buğd:ıy l:ı<•iı·lm·i ,.~ 

değiruurncilur ziraat ııazı
rrrırn tasvihi ile 1933 hu•'-

~ 

. ~ . ;..., 

almıştır . 

Bu t<•lılığd .. ~ , dt>ı·lıal 
Blf' r·i olmak ÜZPre Hoııı:ı n-

ya'cları . \lrıwrı\'a'\'a S•·hzt> . . . 
va~lı ıwlwr:ıt VP. lı:.ırdal . . 
iıhali11i11 şidıfeıl~ rııı:•rırw . 

dihJi~i vo Hoıııarıya uıal

laruıd:trı da :ıılt'ak yiizdf' 
20 siııirı .\imarı pazal'l«u·ı
rıa çıkanlllhilPcPgi lıifdi -
rifıııt~klt~dir. :\imarı laü~ti-
meli rıola~ırıcla: Hom:ırıya

nı u A 1 u arı.'· a '~ u it ha 1 P- L -

rıilıa~ t-l vt•riluwsi ıçııı 
politika ıualıi.lliliuiıı itidal 
ziiııırt·~i politikacı!. rın , 
:ırasıııı hulnıak İt'İll ~a,-

~ . . 
l'f'llpı·iıu~ dt'\·aııı t'Lmeklt' -
eli r·h·ı· . 

Bu 11:n rf'tlürt· nı:ıtbual ;..., . 
dal.i .\:rrdını t1 lmrklt•dİ!'. 

( .\kropoli~ > gazt~l('.Sİ 

rueml•~kt·lirı yiiksPk nıPıı . 

faatları ve hii\'iik 111t>St1 le-. 
lrri uğrurıda hila ilııual 
~iikt'rtıt•tiıı tcwssiisii h·lıirı
tfo i<larP.i kflhtnt ederek, 

Iİ!!İ malın \ iiztf.- 80 i ııis- fırkalar arasıııtl:ı ihtihH t.> • 

• • 
•),.. ... ::> 

(~alın~ 

38 
100 7 - 7 934 

1 

' Cav .. . 
Kalay 

210-230 

l ~HL 1 9 l 

l lazır 
\'adt·li 

6-66 
fl-43 
6-:~ t 

5--01 
. ,, 

82 ili ut 

ÇiFTEHAN 
KAPLICASI 

TôrkiYenin Karlispatidir 
da.\' ~loklar·ırıı dr.\ r·pcf•·hL 
lecHkltırcf ir. lir·aal 11azır1 
füıiinıiizdP. ki mahsul se
OPSİ lıuğd:ıy işiuirı hııızı · 
mi \'C hugda) tici.lrt~liııiıı 
ic..lart·~i icirı srlahİ\'f'llar 

peliııdt~ Aln:aııya'darı .~1- lwsıl onıadıg, taklir·de fır- 1 ıııaıı rıwlı satııı alıııak lıu- kalanm l('rketnwferirıe 

:o;usuııcia ki laalıhiitliirıli dail' fır·~<ı li<l.-rlel'iırn ha
ltatırl:ını:ıkt:ı \e ~iıııdive J lH•r \'t'f'ıtH'lt·riııi ıııut~dıl 

Tesisatı saireden başka eyi bir 
oteli, hususi banyoları e r k e k ve 
kadınlar için gazinolar, mükemmel 
bir bakkaliyesi ucuz ve nefis yemek 
veren lokantası f u r u 11 u ve temiz 
berberi vardır. E l e k t i rikle tenvir 
edilmiştir. Yakında Radyoda kona· 
caktır. Esbabı istirahat mükemmeldir 
Çif tehan istasyonuna iki d a k i ka 
mesafededir . Şimendüfer nrvlunları 
yüzde elli tenzilatlıdır . 

. . 
k_ada r Hoııı:ı il) a .. ı~ .. ii k .. •'ı '.~ıt·-, Pfkfır sahipleri ııe la vsi yt~ 

t•lnu~ktedir. 
tırıirı l.u taahhudı11111 ıfa --------·---kılırırUJştır. Topr·rıkları ,ra -
f'lı11t·di~irıi kavchwltırıwk-pıfacak diğt1 r isıisıııar i~.-·- • · • 
lPdir. 

Jeriuirı de l:.ıuzirııi rnukar- B f • 'd 1 

lıassa .\hıkidoııya lert1 kl\İ - ı 
j 

pen·erler uıa lbuatıum lwr ' 

ı·erdir. u ganstan a vr~ile ilP. ıll.ak.idorı)a me- 1 

selt~simlPn, ıstıkhdldt~ laiir
ri yPti rıi kaza rııııası l:'tzını 1 

•rt:len V•~ hu ~iirı •·sir olau ' 

ı.;,. ı·t•sıııi .-11; lıirı kP-rlla ı ıİktisadiyatın tanzimi . 
nıetrPye katlur, ht:Jwr kf'rı- ı> .·, J ı • . (( a l r ı ~ » c t 11. 
tal uıetrı k 11ici11 ı fra rık 1 ~ • • 

. · ' 1 l uuan ttfıdırı tımuıuı-
40 hı111Jerı ıoo Lin kPutalH 

ycsi, Y'~ııi lrnlgar lıiiküuw
kaclar bPlwr kP-rıtaJ uu•trik 

r'l , _.,, 

ha~aıi hir makidorısa hal- 1 

kından h:ıla~t·Lmelt~riıu~ 
kur~ı şıddl'lJe lıisetmP.klt~ ic;iu ı,25 frarık, ımı lıindt•rı 

300 ~in k~ulal 111Ptrige 
kadar helrnr kPııt<ıl metrik 
içirı J,50 frauk \e hu mik 
ıardarı fazlası icirı lwla~r 
ke11t1tl 111etriktP11. J,75 frmık 
olarak leshit edilPcek lir. 

Zir~•al krPdisi :u•arı milJi 
lmrıka~·a hir SPıu• ;uiitfd.,t
le ,\ iiztle 2 faizli :ı \'Urıslar 
\'r.rmek için rualiyn rıazı

rma .St1 hlhiyet \'Prdmi ·ıir. 
ltlaamafilt hu ka uil avans
farrn UH'CllJUtl 500 uıil)Oll 
fraugı ((ıc :ı viiz rtuıiyr

c~k ıir. 

Pirirıc iLlrnlfiıı hususi 
• 

tirıin rıu~ııılt-!kd ikli!'ladi-

yatıııın lwşdarı laııziıui hulurıduğuuıtız irıfıuli söy-
ve koruşu rııill .. tlt'r ilt~ lf'tauıPktt·rı kerulimizi ala -
sıkı hir lf•şriki m(•sai ilı- rıı:ı\· ız . 
cla~ı lrnsnsuwla sarft'tuu·k Nt• hir « .\lakidorı~·a » 
lt~ olduğu gayrrtlt•ri ciddi ıııes1-dr~ı kalnıışlır, flf•de ! 
hir al:\ka ilt~ takip etuıek- ı lıiirTi\'t'lt~ k:ıvu~:ıcak hir j 
lt·tlir . · 1> 1 • ı Jlaali. 1u gar gazelf• cırirıiıı 

Sof)·a lıii~tiuıetirıirı hal- hala~euik'twi ~la~iılı1ıı)a 
kaı lardu ıııiilf•raıacfi rıiza- Yurıaui~larıdır, \'t• Yurıarı-
lara SPhd•İ)el n~n~rı ilı- lılara aittir. 
til:tlt·ı le~k ihttla r:~ tağıtmak ı Büyl•~ lıayallt~r ıwşi rıde 
kararıııı ela t:ıhıı, nrnrıırııı- ko~anlar, uıatlıuat vasıta-
rı i y~ı ı .. gör uwk Ley iz. f sile hu kabil pl'opağan<lalara 

Bi1., Bulgaristaua karsı müs:ıade edt•rıl11r, halkarı-
• 

) iiks,~ lıi!'llerlt~ uıüt .. lıassıs larırı sullı n~ mt>salirıwli 
olduğuruuz içl11 bazı Lul- 11am111a <•ok feııa hizm~t 

• 
gar gaıfllel~ri11in ,.e Lil- euikleriui bilmelidirler. 

Toroslt.ı ı·rrı St•111a pa Y'~ ~alı i h :ı lan a ltuula 
tahialm aıanwl \'t~ giizt.1Hiği karşısırnla çam \'e 
ardıc kokusınla nıuatıar ~t'riu lıir ha,·a icirıde . . . 
dirıJPrınıPk isfe\•mılPr icin tııı giizt>I hir sav-

., • t. .. 

fİ)•~tlir. Fi:ıtl:.ır zaıııarıırı icahal111a u~Auu bir 
St~~iltlt• lıalli a:o'.frarİ\'t~ irıdif'ilıııislir. 
• t .. } • • 

Ocl:ı iıcrt•l lı· ri 
x:u. 

oı .. ı otlal3rı 200 
Taş oıl:ılaı· J25 
Birirıei baraka 7 5 
ikirıci )) 50 

Ba '"o . 
llusıı~i 

l'ımınıi 

iicr~tleri 

KU· 
3 O) bir giiu 
15) için 

Kaplıcada 

Kalnıı~aular~ı 50 

Zayi Şehadetname 
C'rgiip kaıa~ı ıll, urnktehirulen 1333 se11t1siutJe ul· 

mış oldu;lum ŞPlı:ıd~tuauı~mi za~·i ettim. Yeııisirai ula
ra"rru.la11 Pskisinin hiiknıii olmadıi!mı ilan fl\'ltırim. "' ._, . 

Hacı ~lt·miş Er. oğull:H·uuJau 
Mehmeı Riiştü 
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S\,F.\: 4 

B ü y ü i( i k r a 1n i y e 

50,000 Liradır. 

mükafat 20000 liradır . J 
ft\·9E:~t€Z::=F::D~7 , .;;;-- E::ıC:::=~nı, 

\ 

I RÖNTGEN . 
n1ütol1assı sıl)r. I~al<ı l\Ialıır 

Almanyadan yeni celbettiği son 
sistem ve cok kuvvetli Röntgen ma-

' 
ı kine ve ':ihazı ile hastalarını mva· 

ı yene ve tedaviye başlamıştır. 

1 
.. 

1 

Mua\PIW !'i aa ıları 8- 1'2 ı..ı - ı s wr g11n 
A f)~f}..'~ : Mersin Kışi11 cwlıft>sl çarşı sı No . .1 

Sab1111 Sabı111a Sabtın bir 

oln1az Sab1ın alclığ1nızda: e\rela, 

----------------
Sabuncu zade Kadri 

markasına dikkat 

1----------------

Sabuncu zade KADRi 

markasına dikkat 

Bu MarKalı Sabunlan Her YerdeAraymız 
Halkımıza her şeyden evel sıhhatını düşünmek gayesile bu 

kere Fabrikamızda Halis yemeklik Zeytin yağından yapılan 

SABUNCU ZAO[ KlORİ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmıştır. 

SABUNCU Zı\DI~ KA1)J1İ ~laı·k a lı ~alıurılar TALK (Toprak) 

ve .Silik:'tl ~ihi lıilumum zararlı ve vakıcı ıııaddelerıleu aridir . ~ 

SABUNCU ZAO[ KADRİ Markah Sabunlar cil~e Yumsakhk, letafet verir çünkü hilesiz~ir 

),eni Mersin Matbaası - Mersin 


