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Halkevinin ısı Yuvası Bu 
''Sınırlar Yeniden 
Tadil Edi emez.,, 
Romenya baŞbakanı böyle söylüyor • 

- ------
BÔKREŞ, 28 (A.A) Baş-

bakan Bay Tataresko Transil
vanyahlar kulübiinün · büyük 
bir toplantısında, ulusu müda
faa için parlemento açılır açıl
maz bir kaç milyarlık fazla 
tahsisat istiyeceğini bildirmiş 
Ve demiştir ki : 

« Sınırların tadilinden bah
sedenlere şu cevabı veriyoruz: 

Sınırları tekr:ır gözden geçir
meden bir kaç kere de keııdi 
vicdanlarınızı gözden geçiriniz. 
Onları on asır süren kötilliik
lerle, uluslar tarihinde eşi gö
rülmemiş tazyiklerle bunalmış 
bulacaksınız. Romanyanın sı

nırları itibari değildir ve on
lar ancak adalet kalktıktan 
sonra sarsılabilir . » 

C. H. F. Halkevinde : 
\in· Isı yuva adlı ana oku-

ayet ve Kaza hey· lağı acılıyor 
etleri toplantisi ' 

--+-
C. H. Fırkası vilavet ve ka

~ idare heyetleri dü.n saat on 
bırde Fırka binasında birlikte 
bir toplantı yapmışlardır. Bu 
toplantıda müııtelıibi sani nam
~tleri üzerinde göröşüldüğü 

8 ber alınmıştır. 

l(öyıere Okuntular 
Gönderiliyor • 

b 5 İkinci kanun Kurtuluş 
8Yramı için hazırlıklara de

~an1 ~dilmekte ve C.H. Fırkası 
d~ıa ıdare heyeti sık sık, gün
t ~'l. ve gece demiyerek toplanh ar Yapmaktadırlar. Bayrama 
k er köyü temsil etmek üzere 
ltrı ve koco. bir çift çağırıla

~aktır. Bunların okuntuları ha
J ırıanrnış ve gönderilmiye baş
Bnınıştır. 
0Yanlarımız fırkaya 

ltiiiracaatta bulunuyor 

da C, lI. F. Ocakları tarafın
il n kadın A?A kaydı epeyce 
erıern· ti . 

~a 
1 

ış r. Bır çok nurla Ba-
atın arımız kendileri mtiraca
\1a. a~a bulunmakta, ve teklif 
rı ra. alarını vererek kayıtla-
tıın " ı dirier .J apı masını istemekte-

/) Q J.. 
l"llu"larımızın kali-

teleri Yükseltilecek 

lıtı ANKARA - Ekin Bakan
ı;,8-' 1beş Yıllık proğramınının 
btıt8 81:1111 anıkladı. Yeni yıl 
lçinc;e~ıne_ Yapılacak ılk ışler 
Yapıla ahsı~t konacaktır. İlk 
lekett cak ış_ler arnsmda, mem
l>allıu~ı Merınos cinsini ıslah, 
<>lan arımızı, genişlemekte 
Yaçı888.nayi kurumlarının ihti
~ğaı~nı karşılıyacak kadar 
tieltıne~ak ' kalitelerini yük-

bulunuyor. 

Bu gUn saat 11 de Halkevi 
Türkce konusturma kurumu . 
tarafmdan Kireınitlu:me ma 
hallesinde tahta minareli cami 
yanında ısı yuva adlı ana oku 
lağınrn açılışı yapılacaktır. 

Kurtuluş Bayramına 

Hazırlıklar 

Halkevi Temsil şnbesine 
dahil üyeler toplanarak 5 İkin 
ci kanun kurtuluş bayramında 
verilecek piyeslerin provaları 
üzerinde çalışmaktadırlar. 

Dil, Edebiyat komite•i 
Halkevi dil, edebiyat ve ta 

rih komitesi evvelki gün top 
)anmışlar ve yapılacak işler 

etrafında görüşmüşlerdir. 

Muzik Gecesi 

Güzel sanatlar komitesinin 
ikinci kanun ayı içinde bir mu 
zik gecesi vermeyi kararlaş 
tırdıkları haber alınmıştır . 

Arap l\:urtıltayı 

e'1ke' de büyük bir 
kurultay yapılıyor. 
ŞAM Arap işleriyle uğ-

raşanlar büyük bir Arap ku
rultayı kurmak için teşebblls
lerine devam etmektedirler. 

Bunlar, kurultayın Mekke
de ve önümü1.deki hac mevsi
minde «Arafat» da toplanma
sını münasip görmuşler ve bu 
kararlarım İbnissuud'a bildir~ 
mişleıdir. 

Kuı ııltaya Mısır, ırak, Su
riye ve Filistin'den Arap Va
tanileri namına murahha,slar 
gideceği söylenmekle beraber 
bu kurultaym Bnümllzdeki hac 
mevsimine yetiştirilmesi şüp

heli görUlmektedir . 

Dış Bakanımiz 
Bay Rüştü Aras 
Atinaya Gidecek. 

Dış işler Bakanımız Bay Tl•vfik 
Rüştü Aras 

ANKAHA - SeHihiyettar 
bir kaynaktan alman haberlere 

göre Türkiyf\ Dış İşleri Bakanı 
Bay Tevfik Hilştil Aras, Cenev-

. reye giderken .\tinn'yn uğra

yacaktır. Bu gürilşmeler,Anka
rada konuşulan ekalliyetler iş
lerine inhisar ettirilmiyecek, 
An karada Türk - Yunan antlaş
ması hükümlerine ve bilhassa 
iki ülkenin mUşterek müdafa
asııuı da teşmil edilecektir. 

L 

ANKARA - Dış Bakanı

mız Bay Rüştii A ras ayın onun
da Cenevre'de bulunacaktır . 

Bay Çaldaris 
A tina gazetelerinin 
verdikleri haberlere 

Hayret Ediyor. 
ATİNA, 28 - Başvekil Bay 

Çaldaris dilnkü gazetelerde 
Türk - Yunan mü1.akerelerine 

dair verilen haberlere hayret 
ettiğini gazetecilere söylemiş 
ve bu gibi neşriyatın milzakere 
edilen meseleleri teshilden zi. 
yade müşkülata götürdüğünü 

ilflve etmiştir. 
Tevfik Rüştü Aras'ın Ati

naya ne vakıt geleceği sualine 
de henüz resmi bir haber olma
makla beraber öbilr · haftanın 
ilk günlerinde gelmesi muhte
meldir, demiştir. 

YURDDAŞ: 
Ülkeni korunıak ıçın 

Zekat,sadaka ve fitreni 
Tayyare Ceıniyetine ver. 

r mzzr 

Açllacak. 

Ceyhaı1da Hiç )7 iiziindeı1 Bir 
Aclam Ôldiirfılcltı . 

CEYHAN,(Hususi)-Ceyha
nın Şevkiye köyünde köy hay
vanlarını otlatmakta olan kel 
Osman 25-12-934 günü ayni 
köyden bahçeci Mustafayı bir 
hiç yüzünden kızarak öldür
müştür. 

Kavganın başlangıcı; kel 
Osmamn güttüğü hayvanlar
dan bir kısmı Mustafanm bah
çesine girer ve ziyan yapmağa 
çalışır. Bu hayvanların tahri
batına mani olmak için bahçeci 
hayvanları dışaı·ı çıkarmağa 
başlar. Hayvanlarının bahÇf:
den koğulması kel Osmanı kız
dırır, fena sözler ve küfürler 
savurmağa başlar. Mustafa ise 
buna dayanamaz ve karşılık 

Yunan Kabine
sinin Vaziyeti 

Yunan ga1.eteleriııden okun 
duğuna göre, kabine dahilinde 
bazı değişiklikler· yapılması 

geriye bırakılmıştır. 

Bay Çaldaris, Bay Metak 
sas'ın hükt1mete iştirakini iste 
mektedir. Mamafih bu mesele 
bazı manilerle karşılanmakta 

dır. Söylendiğine göre Ray Me 
taksas, hükumete iştirak için 
Bakanlar meclisi, ikinci reis 
liği ile ya Harbiye yahut da 
Dahiliye Bakanlığını istemek 
tedir. 

Bay Metakslıs'ın bu teklifle 
ri yaptığı hilkt1met mehafili 
tarafından tekzib edilmesine 
rağmen rivayetler devam etmek 
tedir. 

Yine söylendiğine göre Bay 
Metaksas'ın tekliflerinin kabu 
lüne General Kondilis muhale 
fet ederek eğer bakanlar mec 
lisi ikinci Reisliği ihdas olu 
nurSa. bu yere geçmeğe kendi 
sinin daha ziyade haklı oldu 
ğunu ve esasen ~ay Çaldarisin 
gaybubeti esnasında meclise 
kendisinin riyaset etmek sure 
tiyle Başkanlıkta bilfiil bulun 
duğunu ve Parlamentoda Bay 
Me1aksas'dau fazla taraftarı 

olduğunu ileri ,sürmektedir . 
Bay Metalrnae'a Harbıye 

bakanlığının venlmesme gelin 
ce: General Kondilis bu vazi 
yelle kendi proğramma devam 
olunmıyacafını ve bunun baş 
bakanın kendisine bir itimat 
sızlığı gibi telAkki edeceğini 

ileri sürmektedir. 
Şimdiki halde Ray Me 

verir. Kafası kızan Osman be
lindeki kamayı çeker, sövüp 
saymasmı ilerletir. Mustafa, 
bunu bir palavra sanır ve e-
hPmmiyetsiz bir sözleşmeden 

vıırulncağını hiç hatınndan 

gı:ıçirmez. Knl Osmanın hiddeti 

arlnr, gözleri döner ve mvallı 
Mustafmnn karmna bıçatı yer 
leştirir. Kanlar içinde kalan 
bahçeci Mustafa beş alh saat 
sonra öHir. 

Hadise mahalline Mustan 
tık vekili Bay Muhlis ve HU 
kumet Doktoru Bay Suni gide 
rek tahkikat yaparlar ve katil 

1..abıta tarafından yakalanarak 
hapsa tıkılır. 

italyanlar 
ı llabeşiatan toprakla
rında ilerliyor mu ? 

CENEVRE, 27 - Uluslar 
arası derneği genel kAtibliği 
dün Adisababa hUkQmetinden 
aldığı yeni bir notada ltaı
yanlarm Habeş topraklannda 
ilerliyerek Afdub'u işgal ettik
leri iddia edilmekte ve bu ha
reket yeniden protosto edil
mektedir. 

ROMA, 27 -- İtalyan kıta
atının Habesistan'da ileriledik-. 
lerinin doğru olmadığı ve İtal-
yanın Afdub'u yıllardar,ıberi 

işgal etmekte olduğu iddia e
dilmektedi r. 

Yunan kabine•inc/e 
değişiklikler 

İSTANBUL, 28 - Atina
dan bildiriliyor : 

Ziraat Bakanı Bay Teodo
kis, ,Bay Çaldaris'e istifasını 

vermiştir. Evvelce Ziraat Ba· 
kam, bir ka~~ defa teke.rrOr e
den istifasını artık geri abna
mıştır. 

Bay Teodokis'in istifasının 
sebebi Başkanla aralarında 
çıkarı sıyasal bir ihtilaf, yapı
lacak kabine değitlklliinde 
Bay ÇaJdaris'in göriltüntln ken 
disıne uymamaaıdu. 'Yeni zi
raat bakanı Bay Dokuoa'la ô. 
konomi bakanı Bay Stefonopu. 
los yarın öğleden sonra yenıin 
edeceklerdir. 

taksas'm kabineye alınması 
teşebbüsü muvaffak olmamış 
gibi telilkki olunabilir , 
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Sı\ YFA: 2 

1: eni J'ııgoslav · 
Kabinesinde Bakanlar 

Yl'l\' İC kahiru~~ifp i~ " ~ . 
haşına gelPn Ua~aularuı 
~ivasi \'aziveılPr'i ile Pski . . 
vazift-ılrri hakkında şu 

111:-ı hi nrn l \' fl ri 1 uırk ı ed i r. 
~hıliyP Hakarıı olau R. 

Slovadino\'tC eski Hadikal . . 
ıuu halP fet reisleri ı ıilen .1 ir. 
ı 932 deıı 1906 yılma 

":ular ~laliye Bakaulığı 

Yi.t pnuş ve l;u P-sı'lada Di
ua rm kıvnu~lini teshil el ., 
uwk ve Lıiitcedc mu vaze-. 
rı~yı lemin edelıimekle 

şöhrtıL k~1.annıışıır. 

Bavındırlık hakauı B. . 
Kojuk Hırvat Badikal re- 1 
islerirıdendir. 

Zira:11 Bakam H. Yuu
ko\·ic isf' kö,·Hi D•rnıok -. .. 
l'HI 1 PUHH'k iiı fırka sın -
da rıdu· . 

Karaclt1 niz ulu al mii .. 
ıicdaa Bakanı Grneral 
Jifkovic, eski kabiuede de • 
anıi nıevkıi muhafaza 
t•tmekdeidi • A \'rıca has ., . 
Baka ıılık da ya pmışt11·. 

.\clliyt• Bakaııı B Kojiç 
t•ski kahirıedP Ziraat ha
k anlığı yu puıa kda ve dış 
işl~ri ha kanlığına da v~-

kalel e,·J~ruP.k le idi . 
•' 

Dahiliye bakam it 
Popoviç, ulusal \' oğusla v 
hiiklınıf>t fırkası ikinci 
rdsitlir . 

Kalıiueye oıenıur La -
karı B. A vde Husaube~o •, 

yic Bosrıa Sarav Vcılisi Vf 
~ . ., 

saylavlar nıeclisi ikiuci 
rt•isi idi. Gf> 11('1 Ha rh i'~i u 

• 
dP. Dobriçe cf>phesindeki 
harh ordusu kumandaııı 
GtHıf'r<tl Hargiç'irı ~·aver

Hğincle k ulunmuşlur . 
Kiiltiir bakam B. Ciric • • 

Yenibahçe profosörlerin-
deudir • 

ı\fali\'e hakanı H. Vir-. 
bauilJ avan aıasmdandır. 

" ve Zağrah Ticaı·eL odası 

reisidir. 
İctimai l1ua \'t!net· ba . . 

kana B. ~luşinç Liubliaua 
valisi idi. 

Beyr1ıtta 
· Firdevsi lhtifalı 

Hevrul Bih ük lrarı 
f ıl ·of t~ irde \'Sİ ~tin .ıtoğu. 
n1111t1111 Hiuiuci \'ıl dönii 
11 üıuü dolayısiyle buı·a -
ılaki Ermeni Kühlir ku -
Hihiincle bir ihtifal yapıl
mış \ ' P. im ihlif·ela lleyru
ıun tanıumış ediplf~ri iş -

\ 
ıirttk etmislerdir. • 

. ._,__,,,_ - . - ""'--'- ..._ '--"'-- - -- - - - -

YENİ ~IEKSİN i1 ı ı Jl'~l KANU~ 1U3-! P.\Z .~H'l'ESI 

~..-..-........_ ___ cc__,,: __ ~-

.~fa~ırn;lı uıPntı~şeler suya hakı~or, 

Torosrnn puıadara hii~· ii akıyor, 
ÜrpP.rişlt•r içimi sonsuz yakıyor, 
Çiç.-~lt~ öpiişiirk~n ~·pi pürçeklPri. 

• • 
• 

Saçlar1111 Laramı~ mayda siinhiillt>I', 
Güle tiirkii oku~or· yo~aua bülbüller, 
Öv~erkt-ın içteu içe yarımış ~öniillP-r , 
Buf'cu hurcu kokuyor kır çiç~kleri . 

• 
Oallarılan tlökfatiiyor saydam ışıklar, 
S~\·İucirult>ıt IİlrPyor hep SHrıuaşıklar. 
B.-dizlerk~rı n \·suvu bu ciciu şallar·, . . . . 
Gizli sllurn ~akıyor lor böcekleri. 

• • 

Ey göııliinuı~ ,ıolaşan kızılsPvi hm ! 
Ayduğumcla. u:iiuruda, ıiuimdH gt>zen, 
D.uiağuutlan ~·el aldı bu kızıl erten, 
A ııdaç di~·e \'~rdiğin öpiicii klPri, 

B. ULUG 
Sagınç· hülya, Pürçek·zülf. M:ıvda ·narin. Övsemek-tahas.sü~, . Burc~,ebur<'_u 
~üıel koku, Saydam - şeffaf. Bediz·süs, n3kış, Uysu·va1ı çı~~n·nazık. zarıf 
Sık-manzara. manzar . Kmlsevi·kızıla meyyal , Ayduk şıır , Us · :ıkıl 

Tin • ru!l Andaç • hatıra . 

Romanyada 
Ôkonomik vaziyet 

Azerbaycanda 

Heyetleri 

T:ls .\jau~ı : 

Dil 

Pamuk 
Berlin Türk ı:earel odası raporundan 

81111dan P\\'f'l~i rapo-

r·uaıuzıla hiclircliginıiz veç 

hilP. İzmir pamuklarrnm 
fi\'alları alakadar koııtrol 

Daire~ırıcP. ıon l~ilo başı-

rıa cif Hamhurg v••ya 
Br~nu·rn 11 O marka cıka-. 
rılnı~ ıır . Bıınurı ~ibi . 
. \daun parııukları fiaıhı rı 

da ~ iiksehil mişı i r. t:mu -
miy .. ılt1 Tlir~ pamukları 

iciu kalitesiu~ göre 100 . ... 
ı... haş11ıa ~5-11 o .\l<t rk 

• 
öılt~nıııesine ıuiisaade edil-
nıP.k ted i r. Ala man~·a mn 
soıı haftalarcia meml~ke -

tinıizd.-u çokea pamuk 
aiti ığı hildiı·ili ~·or. 

Aluıaıl\· aıııu 1934 re-
kollernizılt•rı ~ıııularının 

f>0 60.000 Baha ya ~ara-. . 
cagı ku\' \'Pllt• umut t~dL 
\'Of' . 

Pamuk 
a 1 a ı.. a ela r T ii r k m a k a ıu I a -
rilı~ giiriişıııt•k iiı+·rı~ \'a -
!'111 a mızla nı·~ıulekt>lİ miz~~ 

l\om:ua V<ıtia Ukonomik 
Lelk i kat. Eusı iı iisii, ıwşrel
tiği bir raporda, 1934 ( 
yılıurn iicii ncii iiç a )' ı İ\~i n
cJe Rom211)'a11m ökouomi~ 
vazin~lirıi unıll'UİH~l iti -
bariİe cltAğişı.aıemiŞ olarak 
teshil ttlmekleJir. 

~ ırdmiş olaıı ()r. Beck~r Bugiin Aı.erba~·can ~ 

Ht>r IH nıfta göriilen 
hububat fidtlarıııın yiik 
St'lişi, ziraat Hlenainiu alış 

k a ı, ili~· eli rı i a r U ı r nı ı ş l ı r . 
Buuun nttlic•~si olarak 

ziraale t>lvt>rişti smai ma
naulal d~ha fazla satıla -
cak ve· \·ergilt•r ile borç -
larırı faizlttd daha cok 

• 
kola\' bir ları.d<- ödene -. 
cek tir. 

Kömür ve ham petrol 
gibi maden stınayii, islih
salin · biraz daha fazlalaş
urn11ş \·e ftatlar da ni~ -
belen biral ~· iikselmiştir. 

Oiğer husu°!'lardd mii
him hic bir dt>iisiklik ol-

• • • 
manuşlır. 

Soy Adları 
/ılerine dğleden eve/ 

balı ılıyor 

\' t~ arkada~ları ıliin tHkrar 
Cumhuriyetinde "aıarhay- Bc~rliıu~ · ,·~ırıııışlPrclir. 
camra muhlt·lif clil ve IP.fı- Bunlar ha·, ramlarıla11 

ct•leı·i laakkmda l>iiyiik ~onra .\iması tiairı·lt>rile 

tır<Jşlırmalara girişilmiş -

tir. " Chenrnhha,. dva

r111a göıuh~rilmiş olau 

dil hP.~' t~li, lHıracla •'Glıir

\'an,, törkmeu lelıcelt~ri 

Pi retfaııda a raşlırıııala r 
yapmıştır. hu lwyetiu +ıL 

de ~ltiği hilği ve helgt-IPr 

tiirk num grı.uueriue ve 

simdi1:e ka .. lar hallt~dil-
'i ·' 

meıuiş bulu ua 11 bazı im iri 

meselelerinin hal laı·z111 ·1 

dair bir ıakım devaların 

a~·dmlanması hakımından 

çok na ii lı i meli,.. bıı ltt~ y P l 

avni zaınaocla .A.azeı·haY-. . 
caurn nu~sala ltayva11cılık . 
ziraat illa eri hi ~Ö\' öko-;_, . 
llOIUİSİllİll ll}tıhlelif kolla-

rma ılaır uw\'Ctıl olan 

•• Tt!rt1ıiııolojiP ., \ ' t• söz 

th~rgisi hakkında çoll uifj 

ka uyandırıcı mah)m:ı1 . 
toplamıştır. 

" Kouliusk,, civarrnrn 

lelıct!lerinin lelkiki iciu . . 
de ayrı bir heyet kurul-

tt~ 1 uasa gPÇP n·k Türk i YP-
dt·k i araştıl'mala rımn ne
ticı · lt'ı·irıi arılatacaklar<tır. 

Br. Btıekt·r V<) :ır·kadaşları 

Tiirki\'t• ~··\alwıirıdt·n cok . . . 
İ\'İ VP llllHll \'t•rici llP.lİ -. 
celt>rlt· clönd iı k ltı rini sö~·-

1.-uwktlt'tlirltır. 

Dıkki.ılP dtığttr ki pa -
muk işimle Tiirk ve .\i
man alakadarları ara~ın--ela çok fa~· <hllı göriişme 

' '" konuşmalar olu rk erı 
Alma 11 ~· H nırı :\ meri k rt ile 
temasları lı ı k~ ırıda yP.rıi 

hir Ş•~~· işidılıııt•uıiştia. 

----------..-.------~ A~unalarımız~an Dileğimiz 1 
' 

lloutazaııı:ırı :ıdreslt~

rint~ tW , .. ticar·t~llaarae· 

leriıuı gaıt•l•' gfüaıt•~r· -
diğiıui1. , .\lıııırnlanmı 

Zlll SeflP. b,ı~tfltl kc dar· 
a b u rı a paı·alarıııı 

görıdPrnrnleri u i llile -
rız. 

Görulrme)·~ııler•~ ga
zele. veril mP-..''f-'Ct•ği ni bil
diririz. 

l Yunanistanda 
Ulusal Müdafaa 

Konferansı 

GPçen hafta :za rfmda 
Alirıada lıii .' iik crktirıı 
harhiH~ ılaire!'liıult~ or,ltı . 
ilıtiraclaruıı miizHkfıı·~ . . 
t'f mf' k lizre hii y ii k bir 
korıft'f'a us ıopla mıştır. 

hu ~011ftıraı ı ~:ı lıa~hakaıı 

c .ıltlaı isiıı ha karılık vap .. . . 
ııuı hu ıoı~laııtııla ~IH,. 
~ 

li~· e Lıah.1111, ulusal aıu ... 

d:ıfaa hakarıı, ulusal nıii .. 
dafaa miisıeşarı, hfı)· fı~ 
er~arıi lıarhiy11 r~isi, Or .. 
t.J 11 11 mu mi möf ellişl~ri 
\ ' P. askflri mcktııplP.r naii .. 
f P.llişi hulurımuştnr. 

Koııf~raus iki sHauaıı 

fazla siifıuiiş VP. hu es -
nada ordurıurı hütiin ılı .. 
ıi~·a~h•rı gözdtm f,?P.çiril .. 
m iş l i r. h :ı ş ha k a rı v •~ Ul :t .. 

• 1 
lı n~ baka 111, memleketli . 
mali iktid.ırı ııi~heıindt'• 

laii~fwwıirı hu ihtivachı1'1 
• • 

lt·lftfi t~luu~k niytıliıule ol· 
ıiuğunu lmyaıı eluıişlt~l'' 

di r. 

Bu hususta ba~ka LOP 
lantılar dah.• yapıl:ıc:ı~ 
ve bu tol'laııtılara tfrrıiı 

er· \'t~ hava h~.kaııları ile P 

k a ili h a r h i y e d il i l't~ l t) r i 't ı' 
iştirak t1dPcPktir. 

----····~ 
Açık Teşekkür 

Ka rdt'SI nı Sı rı·ıııı n acı~' . 
la öliimiirult~ gı->r•·k ceo:~ 
zıı a ı a \' ııııla h ıı 1u11 ilıa 

. l t l ·ı rı ~·orğurılu~uııc a ıttı •11 1' •. 

.. ı ·· 'it.'' \' t~ ~~,.t'~~e ~ou uıuı ·. 
• - 1 

ala!I :n·kadaşlarla lıf'' 
~fWP 1\ it> l' f ~ :ı _,. r'I a \' l'I l~ , 

• 1 •• •• •• 1 fi,, 
sıık~un· hWS~tlt'CIHI il ( 
• - i·iıl oldu~uml:ın ~ .lZ(1 lc~n.ı 

tava~~mtu1111 tlıleriın. 

1\ o mis \'orıc 11 

• , •· cı·I 
E~ rem '\ ti ' 

~·-· .... 
Diizeltı11e , 

-ı. 

üiiukli gazPlt1 mizdtl, '1~r ._ ~ 1 

.\dlaruıcla haı. ı yauhşll , 
,, . ııı', 

olmu~lur .• l H~eall 11 
l . . .ır 

U\P~IPhi UllJH lıınlN'lfl ~ 
1 

lıa\'aıı Emi11t' tliluut>l 
11 . ~ 

-.arılıral nwıuuru ba) 
~ 1 I 
Ne'triuiu ~O\' aılları A 

11 • ıır tan olaı!a k VflnJf ı\ 
1
1 

1 hracat giimriiğii IJJf-r~ ~ı 
l E · ıİ'' nıemuru rnv .:AP\'Zll I' 

Tolungiic ola.cak ikt•ll '9·~ 
l · ı ı•

11 ' giiç olarak tertıb eı ı 

So~ adları alanJarm 
nüflis idaresine müraca -
atları çoğalmaktadır • 

bnnlarm küliiğe g~çi~ 
rilm~ işi her gün öğle -
den evel yapılmaktadır. muştur, 

._ ____________ , ____ ... 1 lir. Düzttlti l'iz. 

' ' 
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Tü.rl\:ofisin Giinliil{ 
Telgraf Haberleri 

Avrupa borsaları 
28- 12 3 4 ı I ı• il a uı bu r g 

horsa!'iıııda iiziiııı , • 1 t~w
\' ork lıorst-tsııul.ı i ııci r , 

l la ruhu rg horsası ııcla ti"ı 

liin v~ z•~ytiıı ~·agı, B~rliıı 

horsa~ırula ~ u nıtıı·ta, Br~ 
ıtıt-ıt hor ,a~ıııda pamu~, 

Maı·sil\'a hor ,asııul:ı Zf'\' lİ11 . . 
~ağı fi~· atlarıııcla l,ir giin 
ÖnCP)'P. gör .. d .. ğişi ld i k ol
ıua 1111~1 ır • 

P.\l1UK - Li\'erpool 
lıorsası Am~riku ıtcuuuğu 

2 ci kanun teslimi 6,87 

ntart lesliıui 6,86 nıa~ ıs 

lesli mi 6,83 temmuz tt'sli
mi 6,80 et)' ıaı horsa da ~lı

sır pamukları akHlaridis 
cinslm·i 2 ci kar•nu t~s 

liuıi 8,61 mart teslımi 8,64 

mayıs lt• ·Jimi 8,67 tPm

ıaıuz teslimi 8,68 Uppt•r 
ein lt•ı·i 2 ei kaııun tesli· 
•ııi 7,59 m:ıl'l L•·slimi 7,59 

llta) ı~ ltıslimi 7,60 ltıııı

ıtıuz l~sliıııi 7,51 pHrıidir. 

Fh·aılar hir lihrP- icirıdir. . . 
~t·w-York horsasırıda ilk 
1-.fiııuıı trslinıi 12,59 2 ci 
kflımn le:liıui 12,68 marl 
lt>sliuıi · 12,74-12,75 ma~· ıs 

lPslimi 12,78 tP111 muz lt>s

linıi 12,60 s..-rıtılir. Fi~al 
lar hir lihre icirıdır .. İs
kenderi.\'e hors;t~uıda lJı ~ ıı· 
Jlauıuklarırırn F.G F. "'a -
kalcıritlis cinsi 2 ei krtııun 
ltıtilimi 15,86 marı lt· · liıııi 

15,~5 mayıs Leslimi 16,ıo 

lenımuz lP~lim i 16,22 e' -
hil ltısJiuıi 16,32 F. G. ·F. 
aş uoııi ciusleri ılk ~an1111 
teslimi 13,86 şuhal lPslinıi 
l3.g4 Nisan lt•sl irui ı:i,81 
lP.ıuuıuz teslimi ı3,62 tal
laristir. Fiyatlar 99 as lil>. 
ı·~ içindir •. ' 

BVGD.\ Y - 'ikağo 
hors· . k ~ ı · . (ısı 1 cı arıuu Les 11uı 
89 ıue1 ~ıs ltısli mi 94 l~m 
11

" 1z lt~ ·li mi 94 5 ; s Wı ıı -
hip.,g borsasuııfa ı ci kn 
lllırı 108 3~S llla\I:, lt·~li. 
•ııi ı ıo ı \s 1 ıo· ı · 4 tem -

11 I IJZ l t- l 1111 İ 108 "'t> 111 ti İ r 
~' · . 
L~~ atlar hıı ş·· I lwşmnıhr. 
k 1 \:t~rpool hor a~ıııda ı ci 
Qrıuu tP.Jimi 4,08 ı/a ·mart 

l•·sl' . . Han 4,1 ı 3/4 mavı~ lP~ 
llıaai · 

1
. 5,oı 3'-.4 teutıııuz le~ -
ltlli 5 03 1 · ı· ı · L..,. ' 1 8 ŞI llH il'. l'I· 
\'• l 
·•il Ar ıoo lihre içindir. 

sasırHla 2 ci h\snıı h'!'llinıi . 
30,07 1 i 2 ill ~:lıtllll lt·~-

liıui 31,04 1 i 2 sorı k:iuun 
lt>Slimi :·U,07 \ i 2 ~ilitıdir. 
Fi~· ntf,.r cif Plala 480 lilı 

r~ içindir, Şilwgo hursa
s111ıla Yular ilk karıuıı t••s 
liıtıi 57 ı 1 s mayıs l•·sli
ıui 53 t ! 4 temmuz tes
limi ı..48 1 1 4 seııhlir. Fi
~· atlar 32 libr~ iciıutir . • 
A \ ' Ol bor!ii~da cavdar il~ . . 
kaııuu tt·slimi 76 l -2 ma-
yıs l P.SI i ıu i 76 5 8 t t~ m -

nıuı teslimi 75 3 1 4 SP.nl.
dir· Fiyaılar 56 libre için
dir. Ayrıı lıorsada arpa 
ilk karaura lPslimi 77 1 2 

UHt)' IS lP~lİıııİ 70 J 2 Stmt

ılir, Fı\'atlar 48 libre icin · ·- . 
ti i r . 

lNCll~ - \lar~ih a hor

~asında C••z.tyir hu~re ma 
lı 12 15 kiloluk saıu~ı~la 

205 dökme f50-l70 fraıık · 
tır, Fi)'atlar llarsilya rıh
lımıuua Ioo kilo icindir . • 
~andık haşana ~· lizde lo 
dara iuclirilılikten sonra 
(H'Şindir, İtalya malı ~lo
Zt!ıısa t>kstralar 310 adiler 
270 ·280 fraııklır. 

FINBIK - .\larsil~· a bor 
sasın.ta cif .\laı·~ilya l~s

li mi ka hu ksuz ş:ı rk 590 

Girt>siu 600 Napoli 620 Ro · 
nıa 700 Tar;ıgorı 560 ~a

huklu şark 265 Napoli 
k rihle 260 karışık 240 Si
cilya ~rihle 270 kurışık 235 

Taragou kriblt~ 240 frank
lı r . 

YU\IURT .\ - ~larsilya 

borsasrntla CtıZa}·ir malları 

yoıu~ldik loo atle•li 37-3s 

Kasahlanka malları secme • 
1440 hk saruhk cif 550-590 

Berul Tra blus malları cif 
• 

380-:i90 Fı·aıtklır vumurıa • 
tozu, tahii yunHH'lH yu
murta sarısı tozu 7 sarı 

yuıu :ırl:t tozu 8 franktır 

fı~·atlar 200 lihrt•lik kah 
iç~risiıulP. kilo haşıuadır , 

Y EYTIN Y .\GI ·-- ~lar
~il~· a lıOl'~a .. ıoıla lspa11) a 

Eu d i11 iis malı cif 'larsil va . 
lrn1ıı' mlıl hs-185 peseta 
•
1 

ı r~ \liılilli \'e Kalamam 

malları cif vapurda hazır 

350 375 lıiriuci uıal 320-

335 rr .... k lı r' 
YÜN - ~larsilya hor-

~.\ \ ' F.:\ : ;i 

.... --------#~--)t:" !J,..-;("~~~ ;4Jllt...iı 

Maliye Vek&letinden : ) 
Yüzde 7 Faizli İki Milyon Liralık Sivas. Erzurum Demir 

Yolu Tahvillerin Kayıt Muamelesine Yakında Başlanacaktır 

(;diri tBuw111•·rı SIV.\~ EHZCHU\I . O•·mir ~·oluuu11 in~asıua talt:;is 
olunan otuz milyon lil'alık ... "'tİVAS - EHZUIU'11 i:stikrazıııu; iki ıııİl)' Oll 
lir:ıhk hiri11ci kısuum lı~şkil •~den Lahvilleriu ka,· ıt utu:.tnwl esi tıı~ 1 O ik inci 
Kanuu 1935 larihinıle lJaşlanacak v~ 15 ikiu~!İ K:\rıprı 1935 tarihirıd,.. 
ni ha ~·el verilr<~t~k ı i f' . 

. Bt>lı.~ri11iı.~ İlt~ıal'İ ki~ oıet~. yirmi lira olaıı hu lllU\'akhal IHll\ ill~r J 9 lıra 
ıhrat; fı~·a tı Ul.P.l'lııth~11 htı 11rndtltıt 'Zar·ftnda ~leı·ktız, Ziraat \ ' f' ls han~alarınıra 
şubf)leri bulmrnn lıPr lıaldP ~atışa çıkarılacaktır, · , 

Umunıi ve mülhak hntçPIHriP. idare ohuıan d :ı i r .... \ ' P mi'ıtıSSPSf'l f'rc~t· 

Vıtay~tı~r hususi idarelerilt~ Beletli~·elerce leıni11at olarak "" laa·1.irıN~•A . ·l
tılımşve s.ıtılacak llilli (•mUtk hed~llerinin h~dive~inılP. it.ihar ki \' fll P lltırı İİ'lt'-
riud~n kabul olunur . · · 

. hahsolurıan ıaıuaıuPlt'lenlt~ rıakiL gihi kabul t!dilPCtıği \'(' gt'f't'k lıedtıllPri
nın \'H ~~reksr. faizlt>riıtİO rnıfiyP-Sinıl~ laiç hiı• SUl't'llP Vt~rgi, l'i~S lllt" IHhİ 
olnuyac:ığı kauuula teyit Pclilmiş oları bu istikraz lHh\'ill.,rirıiu faizide viiıcle 
yedi olarak tesl>it edildiğirıılt>n iştirak edenl~r en f: ıi.J,.li ve t~n sağb;m \'t~ 
aynı z ·•marıcla memlekt•I için VP.rimli hir işe p:ıral:ıı·ı 1 11 yatırını~ ohc.iklardır 

I 

Müretip İstiyoruz : Mer~in ı 
Matbaamızda ça· Pıyasası 1 

lışmak üzre iki mü- K.t;. --- K. 
rettibe ihl'iyacımız var

1 
Pamuk ~ksprtı!" 

dır • Arzu edenlerin 
idare evimize müra-

lau~ 

caatları. 
Kapu malı 

Kozacı parl:ı~ı ___ ! ________________ ... 

mış mallar 3,25-3,50 ~· ı- laıw <;İğicli 
karmuş mallar 7 7.50 fra;ık \ •~di ı> 
tır Fi~·aılar hazır mal içiu B•~ya1. ~aıw~ 

kilo. haşrnaclır. !susam 
lstanbul borsası Fa~uh~ . 
29 12 34 de arpa bira- Nohul 

lı~ 3 kuru~ 30 p· ıraılan 75 \t~n·iuwk 
ton, huğday v u 11111sa k 4 K . 

· • · • us veuıı 
kuruş 26 parad:ıu 5 ku- K • · 

uru darı 
ruşa katlar, mahlut 4 kıı- , 

Lt•lli k 
ruş 8 pa radau 4 ~ u ruş 24 • 

paraya kadar·, .-.kstra 5 Yulaf 
kuruş lo paradan 5 ku- Acı çekıı·tl~k 
ruş 30 paraya kadar 445 1\n. şeker 

ton, kt>p~k 2 kuru~ 19,5 l\Hln'P 
paradan 2 kuruş 32 para . Çay 
\'a kadai' 37,555 kilo, zey 
• · Kala' 
tin yağı 2 ci yeuwklik 

B:ı lıa r 
ı9 kuruş 20 par.ulan 1020 
ldlo sa hu ulu~ 29 kuruştan Arpa .\ raatlol 

» \ ~rli 
4760 kilo bors.aha muame-

Piri ıu; 
ı~ ~ürmiistiir, 

21-I ~:34 ti•~ ihraca l ol 

ıçı 

49 

48 

2-50 
2- ~f) 

10-12,5 

s.n 
4 2:) 

8 
(1 

fJ.5o 
7 
•• .) 

:!8 

38 2f, 

1 (){) 

~ ~0-2:\0 

l88-l90 

90 
;-j f>o 

1 1 ') • ' - ... , :::> 

15 f>O 

Borsa T elğraf lan 
L ............ e 

lsla11ht1l 

D0- l~-~ö4 

T ii l'I~ a 1t11 n 11 ~ 4 l 

i~lfwli ıı 

Holar 

Fnrnk 
Lirı~ı 

6\~ 1 

79-7i3-75 

12--0 
9-30 - 40 

--------------------YENİ MERSİN 
Nüsha. ı 5 kuruştur 

Abone 1 Türkiyt ttariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Allı a~·l ık 600 1000 

Üı; :ıylık 30(1 500 

Bir :ıylık 100 yoktur 

Günü geçmiş sayılar 20 Kr. __________________ .,.. 

K a l':t hii ı. ... ,. 
~işadır 

il i l\ i ' il' 1 

.\lı~n· d:ırı 

Cavıiar 

•) .. ... .") 

2-87,5 
~ 7 ;) 

:::dı~ ,!e" ' ~ <J l..i r~ ~O K. 
ll n t"t~IH~ h! ·>~ ı . ..... ,,ır.t 

» • •> ÇU\'alı 20K. 50 
IBuüda\ Y•~ rli :!-75 

:ı . 

Kok Kömürü manııştır. 

lzmir beraaıu 
29 -12-34 riH borsada 3, 7~ 

ı..urnşlaıt 200 çunıl arpa, 
4 .75 ile 5 kuru.tarı 21 çu
val kumdarı, 5,~ knruştcıu 
5 cu val hakla, 2,50-2,52 

• 
kuruştan 2300 kilo pamnl-. 

,:,.,hriıınıin 
• 

CHll tlİİŞİİIH''ll 

tdırşılaş nuı~dH olduğu köuı\iı· ihli~M

Azak Zadeler Hanında : 

Ömer O. Ntımani ve Şeriki .. 
Ticarelhaıu~si KOK KÖllÜl\Ü g~tirtert~k atakatlaı·
laı·rn emrine ucuz fi~· atla amad~ holuudurduğn 

ilan olunur. 2 - s 

Mısın- Livt~ rpool ht•r susı ·ıda ..\11aılol u ,·ıkannıa-
• 

çekirdt>ği, 51 knruştau 5 

hal~·a pamuk satılnuştır. , . ..: .. " ,... ; . 
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SAYFA : 4 YENi MEBSIN 3 ı J. Cl KANlJN 19:14 P.\ZABTESi ___. 
~------------------------------- -··------------- - ·--

SİHH.AT 
ECZANESİ 

ersin Gümrük Civanndadu 
Her 11 ~vi F.JCzavi .. 

tıbbı yP-, Yerli ve Av-. 
ru pa miistahıeraLı bu-
lunur . 

} eni Merlln Maibaa11 - lılerıin 

BEYKOZ 
MAGAZASI 

30-12-934 Pazar günü borsn satışları 

Kiı 11 ru 

Sn'- :ııi Bit . . 
. \ l i \' t• I i 
Eıh:u· tlunıaııi 

ilam· fi 
H·fal 
.\. \luiı ı i 

fsıııail 

ŞEll .\ l'f 

\I. v. 1 !, ~ ii it ı, 
\l:ığaz ,ı llaıır 

H. V.10 ·~ün ı 

• 

.. , 


