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Dfıı1 mateı11 tlıtuldu 

Bayraklar yanya ~a~ar indiril~i eğlence yerleri işreme~i 

Kral Aleksandr Hz.nin cenaze'si yüz binler 
ce Yugoslavyalırun iştirakile kaldırıldı. 

Yugoslavya Kralı Alekıandr Hazretlerinin dün cenaze mc
nıimi yapılmıştır. Dahiliye Vekaletinin tebliği üzerine dün şeh
rimizin re1mt dairelerinde bayraklar yarıya kadar çekilmiı ve 
~brin hiç bir tarafında ça~ çalınmamıı bar ve ıinema çalıı
madajı aibi radyolarda da yalnız Kral Hazretlerinin hayata bak
kmcla verilen koafenmlar diDleomif tehir tam bir ••tem ı8k6· 

u ır•çlrmittir. 
Belpat "Radyo" - Haımetlu Yuıoalavya Krala Alekaandr 

Haıreıtlerinin cenazesi bu ıtıa devlet murahha1larının iıtirikİ 
ve yOz binlerce Yugollavyalınan göz yaıları arasınde kaldmldı . 
Cenaze kalcbnlarlcen derin bir aUkiit bllkOm sllrftyor ve bu sllkfıt 
aru11a içten ıelen atlamalar ve hıçkırıklarla iblil ediliyordu. 

Beşi1ıci sınıf valilikler 

Dahifiyı Ye~ileti çi ıühim bir kanun llyihası hızırlayor 
Beıinci sınıf valilikler Cumhuriyet bayra
mrndan aonra terfi ettirilerek kaldırılacak 

Anlıaro, ı7 /Hususi/- Dah/llyt 
VtUlttinln, vali vt lıay,,..umltuuı 
maaı vt dlrt"l"iylt /darı 4mirlwl· 
ilin nılJ/ttiJlırdtıı <lJ'fllması lloüı1ada 
BDyülı Millet Mrcllslnln lnJJllllJztü. 
Aı toplant:sına tıı udtc~ıı çolt mQJıim 
bu konun ldyılıasından bahsoıun. 

maktadu 
Htnl1ı projt. lıallndt bulu11an 

aaılara KDrt ltaymokamlarm maoı· 
lert lmk btfltn başlıyaralt. tlll btş 

w ytlmlş ltralıklora ayrılacalt. mtr· 
aıde otuz, otuz btş ı•t ltırlt liralık 
ıefllkltr ıhdas tdiltctktlr. Onümüz
tklti Cumhuriyet bayramı münastbt· 
tile beşinci 11111/ l•.ıliltr ltmamtn 
dlrdüncll sınıja naklrdtltrtlt brşi11ci 
11111/ vallll/ılu lllJ!volu11acalt, idaresi 
ıhtmmlJ•ttll btş vildvdlt sılısLn lira 
maaılı vali mua~·ınltlıleri ıhdas tdı 
leult, valiltrlıı 100, 125 ve 15r; u. 
rolllt maaşlar1 bulunacak, ldarrden 
rt>a do/ruda11 dolfı UJ a mOlltiye m/1· 
/ıtlişlltine 11111/hanla grpltbtltrtktir. ı 

MD/rllişlrr trltrar ıtlare tlmlrltri o-

14mıyaca/Uar<lll'. Wllftttişlrrt sekstn 
lva it.adar maaş ı•erllutkl/r. <.O VtJ'a 
""6 UHlılt bir tt/t/ş l11y«I rtlsi , 
bul "110 ca ltJ,,.. 

Untuml mi dür olabllmllt ı(in fİm· 

Gizü Not usun 
2milyon1SObinol

tlap anlatılllı 
Adkn•, lfJ (HuaUtl) Gidi 

aafualann ceıaaaı ve po•eaı 

lmllb•Mrlerle nOfua lıltl~
•• yaıdarlimaaı alnadui 
.. D idta Şimdl1• kadir lW

eD tetiakkuk elllen ılll ..._ 
••nRMhmun miktan balduDCla 
10rdupm ıuale nOfua umum 
•adDrl Ali Galip Bey ; 

- Bu miktann 2 mll1oa 1 
,az elll bini buldutu •• t,uaua 
1Ji Wi nette. •ldup ce'atua 
""*· 

dl mevcut ola1 c ltaymakamlılt EIJr
mlij olmalı• ~artı lıaldırıl"tak, tMI'· 

/uz teşkilltına 25 lira mn11şla ~lrt· 
rtlı mu,a!f alı olan ylllısrlı mrlt.ltp 
m"ımlart umumi mlJdDrlüet kadar 
)'Ükstltbiltctltlrı dlr • 

Yolmz, lıst mrzunu olmudc11 lıu

lıult şuha:Jttnamrsıni htliz vt dahiliJ•t 
hiznuti11dt mükt11srp lıak kazarımış
larm ltrfiltriııdt ayrıca kaı•itltr 
bulunacaktır • 

B.111. 111 eli inde 
Toplantı Hazırlıkları 

Görülüyor 

B. M .• Mtclisi Rıisi Klıım Paıı Hı. 

Ankara, 18 [Hu ... i J - B. 
millet mecliai reiai Kham Pqa 
Haıretlerl bur•y• plc1Uer.mec-

li8ia ~- flbal•Oa 1•1dat
GIU1 dol•yaaile huarhldar ıl-
rillmekte ve Veklletlerde mec
U.. mevl edilecek kanun llyiha· 
lanm hazırlayan komiayonlar 
uk ilk topluablar yapmakta· 
dırlar· Haber VHilclijine 16re 
mecliain ba toplanbllmn ilk 
llDleri•cle •llüm bmmlar 
mllakere edilecektir • 

aı1iı1i 11 1 ı (iVİ) eti aı1 la şı J dı 

Bu~apeşte~e Polis Me~tebi Şoförü İmiş 
Sofya polis idaresi bunun Makedonya ko

mitesine mensup olduğnnu ilan etti 
So/J·o, J7 /A Af - Polis müdü· 

riytti Krnl Alrksa11drm katıllrıin 

Marsil)'ada tanınmış olan parmak 

izlrrinin MuludonJ•a/ı Outoqirffin 

parmak /zltrlnt tetabuk rtmtklt ol· 

dufunu dlilı llkılm SOllra Parls ı-t 

BtlKrat Polis ldartlrrlnt bildirmiş· 
tir . 

BrlK'at, 17 /A.A/ _ ~'ugoslav· 

ya dahüiJ't ntzar.el/ almış o!du/u 
malllmata isllrıadaı Kral Alek:,an 

drın /tatilinin hü.;iyttlni kat'/ surtltt 
tayin tlmiştir. Sol koldaki d~fmt· 

ln, ~btltltki yara izi, So/)'a T.nbıta· 

st tarafından 1931 ~ntsinth alın· 

mış olan parmak izltrl eşUlint ~il 

olan umumi tarı/at cani Kal•nunin 
ha/ti/talla 4faludonva tethiş ko nlt' 
sine mensup Vladimir queorqulef 1 
TthtrnostmSltJ' o'du~unu mt1'da11a 
çıltarmışflr. 

du/!urıu ve bu vazıf l'yt ltthı~çtlrrm 

reisi Ptı it hetzw tarsiytsi ilt' kabul 
tdilnıiş bu/1111d11f!mı 11 ituof tJ•ltdif!ım 

bryorıa mtz1111uz . 

İş lafa mı Kal~ı?. 
Bir cevap ve onun 

Cevabı. 

Ot(tn SOJ ılanmu:darı bırlsırıdt 

ralışm1 sisternııım d'/fı~mtsi rüzıi11 · 

dtn Türkçe Konu:ıturma lzaıtkrtimn 

lımm ka)'bttlılfıni ı·nımıştık . Dün 

b•me; dair bir mtkfup aldık Ayntn 

1 
J'OFl)"Of llZ : 

Türkçe konuşturma işinin 
tavsadığım ve ilk hızını yitirdi-

ğini bildiren yazılarınızı oku 
dum. Mersin gençliğ inin başla-

dığı bu davayı hızla sonuna er

dirmek isteğind~n doğduğuna 

inandığım bu yazılarınızı türkçe 

konuşturma kurumunun başka· 

na bulunmak yönünden karşı -
lıksız koymak istemıyorum . 
Gerçi dil birliği Yurt ve budu
numuzun ı'erl yiş bakımından 
kült•ir ışlerimi in başmda ge-

ANKARA MEKTUBU 

934 Kasırgası 
Alhmızda, tok ve muttarit 

sesler çıkararak koşan moto
rumuz {şölen] in köşesini dö-

' nünce gözlerimiz birdenbire 
kamaşh : Yolun iki "tarafmdan 
dökülen bol ve göz alıcı ışık 

şelalesi Habeş renkli parkelc · 
ri yıkıyor Geniş trotvarlardan 
tnşan halk kümelerinin set çel<
tigi caddelerde titiz korne ses
leri kulakları tırmalıyor. Anka-
a anın ıı;ayıh gecelerinden birini 

~ ;ı •} oruz. Belediye seçiminin 
bn~ langıcı münasebetile her 
tarafta şenlik var. 

Şu köşe başında, yüzünün 
tek çizgisi bile oynamadan ma
deni bir sesle konuşRn hopar
lörün dişlek ağzı . bize Garp 
dün, asından yığan yığın ha
berler getiriyor. Daha ötede, 
mavi gözleri Akdeniz ufukları
nı tarayan tunç yüzlü Mehmet
çiğin koyu gölgesi altına sığm
mış olan Halk kürsüsünden, 
ateşli bir ihtilal çocuğunun 

imanla sesi yükseliyor. 
Beri tarafta, (Tabaren)pen

c ·relerinden sızan bol ve şak
rak kahkahalara kulak veriniz: 

Mttltum ı O 3 2 srntsindt Bulga· 

ristam ttrludtrtk Budaptşltyt gitmiş 
11t orada muJıfJ, ILşltilatın ojımlıtmı 
yapm11 vt UJ•ni z11rnanda Macaris· 

ldn ile dilu ko~~u devlnteıdtkl tel· 

hişlrrt t.ılimat J etıştırnıtlt vozıfrsıni 

g/Jrmf4tür. Ec11tbi J!azetclrrd 11 bıri 

Marsiiya ca111ı;•n111 ıiçJ11cü ş nkı 

rürüm Mıo Knlunu11 Btlgr I ıabı· 

tası şoförltrindt11 bm olrıuJu ıu or 
taya at11uştır. Biz bunu11 1 ransız 

metnw ları huzurunda ktrıdı r;inın 

Budnptşlt polıs n1tlıftbi fiO/öı ü ol 

lir. Bu sebeple ne kadar az za
mar da sonuna erdiıilse o kadıtr 

Cazın oynak tempolarına ay ak 
uydurup yorulmadtın dönen şu 
tasasız delikanlılar, ki n bilir, 
kendi dünıalarının ne mes'ut 
mahliiklarıdır !. .., . ,, 

Işık. Işık .. Işık,. Ve ömru 
böyle sıksak ışıkla uzun saatler
le dolu geçen Ankara, bu şen
likli gecenin saat bilmem ka
çında, feci bir ölüm haberinin 
boğuk feryatlarını (Roboto)nun 
d ışlek ağımdan duydu, öğren · 
d ı Yugoslavya kralı Alekıandr 
bir yabancı toprağa ayak ba
sarken öldürüldü. Ve katıl,bir 
Yugoslavdır 1 

İsveç Yıliahtı Hazretleri 

yeniceden geçerek Su 
riyeye gittiler. 

1 

---- -
Bir m/Jddtllrnbrrl mtmltktlimizin 

konutu bulunmakta olc. 11 lsvtç vrli 1 
ahtı Oüstav Adol/ Hazrttltrile ztv ' 

ctltri prttısrs [)öıı ve lurimtltri prtn· ı 
sts lnglrit Hozrttltri rwtlki gürı 1 
hususi trenle Y~niutün geçerek j 
Surivtyt lilmişltrdir . 1 

Vtll aht Hazrttltrlnı hududu· I 
muıa ltadar mlhmandarla" H/JsnQ . 

RJza Paıa iU Harieiye Vr~ltti tr· 

lt4m1Ulluı ŞtJUt' w Fat Hulusi 
&,,,,. nft-1 ,_,.'«Urlu · 

Ekrem Tok oe Kd.ni 
Bqler 

Sıtma mlcadele teıkilitı 
umumi mafettiıi Ekrem Tok 
ve Adana mıntaka reiai dok
tor Klai Be1ler diln Adaaa
dan tehrimiıe ıelmİflerclir. 

Vil&yet dahilinde ııtma mn
cadele tetldllbnı tetkik ve tef. 
tit etmek illere kanlara ıi· 

1 decelderclir • 

yendir. Antak bu işten istedi 
ğimiz verim sizin düşündüğü

nüz gibi öyle beş altı ay iç.inde 

alınmaz. Düzenindt: ve planlı 

bir çalışma ile senelerce yıl

n adan, ) orulmadan çalışmak, 

uğraşmak ister. ilk hamlede 

yapılabilecek iş Turkçe bildik· 

leri halde sarf ötedenberi adet 
edindikl~tinden ötilrü yabancı 

dil konuşanlara bu hareketle
rımn doğuracağı fenalıkları 
aulalarak onları öz dilimizle 

1 onuşturmaktar Bu çerçeveye 
gin· ıı yurttaşlaramızdan çoğu· 
nuu arhl< seve seve öz dille 
konuşmağa başladıklarını bu 
giin sevinçle görüyoruz Nıte
kim, Mersinin bir sene evvel 
konuşma ayralığı ilf' bu i!Ünkii 
arasmdR öı dil lehine hiç de
ğilıe yüzde 70-80 bir fark ka
zanıldığını zannederim siz de 
kabul ederıiniı. Bu kısma gi-

ren yurttaşlar öı dille 1rnnuş

maia başladıktan ıonra geride 

hiç Ulrkçe bilmiyenler veyahut 
tlirkçe bildikleri halde konuı-

makta ayak direyenler kalır . 
TOrkçe konutturma itinin en 

1 nç tar•fı buradadır 
- Oeıısi ıkinci Sayfada-

* • • 
Kalplcr'miz,bu şeni cinaye-

tin acısile muıtariptir. 
Marsilya sokaklarmda pnt· 

hyan bu tabanca sesi ve gen
zirnizi yakan bu sert barut ko
kusc, gözlerimiıi yakıa bir ta
rihin loş ve elemli sayfaları ü

zerine doğru çekiyor. Ve haşi
yetle irkilirken, mmldanayoruz: 

914, lrnduı.laşmış insan ih
tirasının mücessem bir ifadesi
dir. Dört senelik indifa, yirmi 
yıllık sükunu doğurabildi. Fa
kat 934 kasırgası, milletler içın 
bir çöküş veya bir ebedi silküaı 
olabilir. Bu d rın tasa içinde 
yılgmlaşmış, hadist>I ri dikkat
le kovalıyoruz. 

Dumer. Dolfüs, Aleksandr, 
Bartu. Feci akıbetin, acc lı , 
ilk kurbanlarımı ?. ileriye, ur· 
peren gözlerle bakıyoru~ . 

11.. .11. 
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Türkiye - halya İsme( Paşa Enstitüsünde Iş Lafa mı l{aldı ~ 
Arasında yeni bir 

Ticari Nota 

Ankar·a - Tiiı·kiye ile 
ltal~· a arasmda ticari ma
hi yelle olnıak iizere veni . ~ 

uola teati eJilmiştir. Bıı 

nota ile her iki memleket 

arasrruhıki licaf'İ müna
sebetler g~rıişletilmekte -
d i f'. 

Nora · giiruriıkler veka
ı~tine tebliğ edilmiştir . 

Huna güre takas dahilin. 
d'~ ihracat yapahiJecP-k 
eşya nıeyanma kuru seb. 
zeler, liitiin, pamuk, de
riler, yulaf ithal edilmiş

tir. Bir buçuk nıilyon f_ 
lalyan lireti miktarına ka-
dar afyon hususi takas 
mevzuu olabilir. Bu nola-
11m imzası tarihinden evel 
halyaya doğru Türkiye 
linıarılarrndan cıkarılan . 
cevizi· kiitiiğli husysi ta-
kas lıii k ii nılt!riıw la hi tu
tulacaktır. 

imza tarihinden sonra 
ihracat hedf-'li, umumi 
klm·in~ lwsaplarına kaytle 
dilt•cek tir. 

Hakem Heyeti 
Tibrizde. 

Ankara 17 [IJu~usi] 
l ra nla Efganistan arasın
da hudut ihtilafında ha
kemlik yapacak olan Falı 

rettin paşa reisliğindeki 

Jıeyel Tihrize varmıştır. 

Celal Muhtar beyin 1 

Teberruu Doğru 
Değil. 

Yüksek muallim kıs
mı acıldı. , 

.\11kaf'a, J 7 [ Husu~i J 
lsmN paşa kız tınslitii-
sii ıı ii rı ~· ii ksP.k ıuua ilim 
kı~nıı bugün acıldı. Bu 

• 

- Birinci Savf:ıdan Artan -
,\Jpı ~iıı gt>ııçliğiııirı di-

h· ğ i T ii r k ç ı ~ b i l ı l i 1-.1 tı ı· i 
lwlde ~orıuşnııy<.ırıları laş 

kııı \' t~ biciuısiz lıan·k,·ı

ı .. rlt~ ~ık ıştır makla d ,.ı, il :-. 
el iJ im izi 1t ivilik kohı v lık 

& w kısma sayısız mür·acaal 
~·apı!mış, fal-.at krıdrouun ''•! St~vimliliğine ve diğN' 
dal'lığırıdan istekler : la- dılft>rderı iisliinlliğiirıe 

· 011ları iııandırarak ve ka. nrn mi v le yeri w~ •rt>Li ,.; it~-· 
menıiŞLir. ·.\ncak ~O lt'yli .. ııunlarınıızın gösterdiği 
parasız ve 15 kadar gİİH- yollardarı yiiriiJ'•Wek do~-
~· · J ru ,\'ola sokııl<'1 1 · tır. Blı-CJllı ta ebesi :ılmnııst.ır. ~ 

Enstiliirıüıı oı·ta· kısıııt- • rıurı için Türkçe konuş-
na şimdiye kadar alıııarı 

1~0 laleheclir. L>alıa 30 
talebe :tlırwcaktır. Bu 30 
talehı·, yapıhuı hir çok 
müracaat arasrndan si1ci .. 
lf'cekrir. · 

Yiiksek kısmın dersle
rim~ başlauacuktır. 

1 

lu rma k u ı·u mu hi ı· ca lıs-. . 
nıa plaııı ~·apnuş, adım 

ad1111 yiiriinıektedir. Za . 
nıaııla lrn çaltşmasının 

\' f•riıııiııi d~ :ılmakludıl' 

ve alacaktır·. Oi~er lil-·-
raftuıı hic Tiirkce bilmf. 

• • 
yPnlP.r iciu de kurslar • 
açıp onlara öz dili iiğret 

Ankara Hukuk nıeyi tasarlamaktuclır ... 
fakültesi Yalrı1ı sizin hav:ulis kav-

Arıkara - Yar111 istan- rıaklarımz yanılJaşrnızd;t 
bu lcla n ita reket eclecek olanları bile öğr~nemi ~· e-
olau iiuiveı·site rektürii ct·k kadur az olduğu için 
Cemil bey keııdi dersleri ne olacak, hu çığırdak i ça
a il i kma 1 i rıı ti harı hl rıııcla lışnw la ı·ı da duya nu yor
hu l nu ruak üzere arık<•}ı•a 1 -- ıır ~ s tllZ •• 

da hP.Ş giiu kalacaktır. j Baha hirinci teşrirıirı 
llukuk fakiiltesi iknıal 1 on iiçii11cii giinii akşamı 

imtiharıJarı, ayın on hirirı o hardaktarı ho~aııırcası-
dtııılH'ri clt!\· anı t>lıııc•klt•dir 

Ay IJaşında hitP<wkliı· . 1 

ikiııci tt~şriııiıı hir·iudH ı 
tfr rsl., l'e h:ışla nn t~:ı k t ı r. 

~çıkta Kalan 1 

iskan memurları. . 
Ankara, - Son lPŞki-

Utt ka<lros111111rı lalhiki mü 
uaseheı i \' Jc mu hlelif \'f.r-.. . 
lerden HÇlklU kaları 60' 
k a ti a r i s k fı n n urn ı u r u , a z 

1 

bir zanıarı zarfında uıiirıa-
5i p yerlerf~ la yi 11 edil~

<!flk lerdir. 

. . 
na yı1ğnıİıı· yag:. rken genç 
lt'r ,,1i:lrihi carııii kan~ı-.J • 

sııııfaki kalıvP-dc~ iki~· iizii 

gt>çc>ıı ~· urllaşlarrnı ıopla-

1111~, oıılara gPrıçli~iıı hu 
işi kovalayışıııııı sıÜ>t•pl•~
rini :ınlalıyor .. Onlara öı 
dili~ ko11uşnıa111n g~rek

liğiui sayıp ıfökiiyordo .. 
V t~ y i rH! hu gP-ııçı.~,. ~· a-
ha ıı dille koııu~aıılar:ı 

raslatlıkça )'iikiirıılı·ı·iııi 
yapıyorlar. 

.\za~ı hul 11 ndu~u rıuz .J 

ı\ n kara, - ,~eıa ı ~ı u 1ı . Bulgaristan dan 
tar heyin Pasli>r mliP-ssis~ ! 

TiirkçP konıışlurıua ku-
ı·cıınurı:ı k:tclar gı'liı'SPniı 

~izi rııudclc~ :,!'.Ü!\tert•rek hu siue yarım milyon fra11k 1 Çorluya beşy~z dok: 
telu~rrn ettiği sıhlıiy•~ ·san üç muhacır geldı. 
nıiiSLPŞarı Hiisurnetlin B. TPkirdağı ı7 [A.Aj -
tarafrndan tekzip edilmiş- Oiiu BomaHy~uın Silistre 

Vf~ Pazarcık im valisindP-11 tir. 

Tapu müdürleri 
Arasında. 

Ankaı·a, - llaraş tapu 
rn ii~d li r 1 ii ğ ü n ~ Bile
cik miidürii Havdar, Bi-. 
lrciğP t.a pu kadastro mr.k-
t hi lllPZU nlarrndau Es~ i
~·· ıiı· tapu başkatıhi Ha
saıı h~vler Lavin edildi-. 
ler. 

. 
593 muhacir gelmiştir. 

Bu ııla ra kı~ gelmeden f'V 

vel birer ev yaptırılarak 
baruulırılmaları icin ca-

• • 
lışılmaktadır. Tiirk olan 
ve Türkçe konuşan hu 
muhacirler bu~iin Corlu-. '-' 

ya gönderilmişlerdir. Ba-
zılaı·ırı 111 hay\arıları ve 
anıbaJ:.ırı vardır. Bu '3\'m . 
29 unda bir vapur mu 
hacir daha gelt>cektir. 

.. 
dediklt~ı·imiz•~ inandı -
ra biliriz. 

Hahalarıuın yaptığı 

k u rtu I tı!li savasını k utltı-• . 
hıyarı Türk gençliği11iıı 

bu savaşı la nntıulı )'aea k 
iilkii i~leriııde de pa)'lna 
diiş.-11 yiikiiruii sevtıseve 

yapmakta olduğunu se
vi ııçle söyler., Bu işi u 
daha zi vade hızlanması 

~ . 

JOlunda başka bildikle-
riniz varsa bize onları 

SÖ\ leıuenizi ve o voll<1r1 
~ . 

göstermenizi dileriz . 
Süzleriniz arasında bir 

1 dP kH·tasi)f'Cılik kar'lştır

ıııışsırıız... Kurunıunıuz 

Jrnr çalışurnda olduğu gi
hi bu işle el~ azalarını 

ıoplıyarak fıir çalışma phl 
ili yapmaktan \"P. çalış
nıasırıa cllizt~ıı veı·nıekten 

haşka hiç bil' kırlasiyP.cİ

lik )' apmamıştır. Bu sizin 
karıaatrnızca kırtasiyeci

lik sayılıyor~a bi1. başı 

hoş, g .. Jişi ~iizt>l hir ça
lışmaya taraftar değiliz .. 
1 ft~r w~rwi n hu işı.~ kerı

d isi 11 e ayrı 1 a ıı ~· ii k ii m ii 
hiltırPk ealısnıası \'i)niin-. . . 
deu hunu cnk liizumlu . 
görüyor ve halla dil sa .. 
vaşıuırı üzü ta 111 ~·oru m. 
Burulan ütiidi bu k.arıaa

lımz<ia da yamltlığmızı 

si)yler ~aygılarımı suna-
rım efendim. 

Tiirkçe konuşturma kurumu 
Başkanı 

H. lbrahim 

Başka rı bEly : 1 
Biraz murısif olunuz. 

1 
N~rt-deyse hı·ıuen hemen · 
~alısıuızı hiitiin işleri ba!
şararı bir liclerJv~ bizi de 
hu dava :!IPylıinde yiirii
\'4!tı hir chl\· 1rusuı olarak • .. M 

ilan edeceksiniz. 
Size karşı «A)·inesi iş- , 

tir kisiuiu lnfo hakılmaz)> J 

söziiı:ii ş 1•rlı : ı liizum gör- l 

ıııiiyoruz. 'tlPselerıiıı nıii- ı 
ıı a k a ~ a y a l ;ı lı a ı u rn ii ili yok I 
tıır. Özlı~ sö1.ii birleştir. t 
IU f-' k il W V k İ i 1 Hl t" y İZ • Bi Z 1 

hunu yaptık . Gerileri 
hı r a k ırı ı z. Y t' n i ll e r si n i n l 
hiı· seıwlik ıwşriyatrnı güz 
den gt•çirirsPııiz ne sö~· lP.- 1 

u:t·k isıecliğiıuizi chıha i~· i ' 
giidi rsürı iiz. i 

Loru.lra 1 7 • 
(,ril Y oı·ksl ı i rt~ık ı 

köyiirıde ı\ \'ll~LtJ 
• .w 1 ı · k. i ı· ,~, 

lıtıru en ( ı ' ı 

nu~tır. Bu taŞ k 
h:.ıtlHrivle logilte 
bir kıl~ ka·1. ·ı 11d 
bu lövdt~ .to~ı 
Kükmi;w dikilııı 
kii n cloğmuŞ 0111 

A \' ll~t11raly;1y:ı 

miş ve .llt~l hurıı 

den kunılıuuşuıt• 
a hu sehri 11 l 00 . " .. ı•I 

rulus \' ılclönUll · . . 
CtHllr. . '" 

fere: 
Bizim Jı a \·adiS 

larııuız vam bat' 
., . ~ 

ııi göremiyece~ 
uuş cemiyetin 
m göreıuiyorıı• 

çalışmada barda~ 
şa rurcasınH Y~~ 
ğ;1 rkerı bir tah 
y iiz ~işiye ~ 
verilmiş. 

Başkaıı hey ~· 
göı kırpruış gaı 
uıeli\'di. fak:ıL o 

• o 
ba lıalk rıa~ıl t 

MaciPnı~ i korıfe.f~ 
·~··krııi~ \'4' btı ' ' . 
~orıfora 11sla rıf-11 i 
karıaalı besle'' 

1 . ·ı \ rı ·t''lf. HH'I 1 : rı euı ~ . 
d··"'il hP-~ \'İİZ ~i~ 

~ ·t w B 
sa d:•lı:ı i\'İ oh11 . . 

1). . l .., · ı ,ı 
>IZllll c P.~I f 
. . 1 . ·J ,,ı 

rıaaurıız< P. ~~ 

hu cevaplaı·ıııtıı 
·ı·ılı 

tanık a\' ru•a ı" . 

~}ize bu yurtluk dava- 1 

nın he)'ecanı kütle Jlirü .. J 

~ lişiirnl4!1l ~ira~·rt Pllİ . 
1 

Takclirı· sa\'arısmız .. Bu ı · 
uğurda rı~ı.:.. yapılması : r ., •• k 1 rd' 
l~izını•reldiitirıi sizi de l'}l- ı' l ur yı 

~ ~ n • 

min edecek ~rkill~ri a)· rıca ~riirk ])ilJ. 
yazacağız. ~ 11rası111 ıwşiu 1 

ka)·declPliııı. O zaman bu I 
işle pt>k nu ~gul dtıAildiniz ------~ 
~11u111a Jrnr halıl~t göriiyor. 
dunuz. Burulan dört ay 
e vv~I ~lersinde kat'iyen 
\'abancı dil duvuhuu,·or.ıu . 

1 

Bunu temin .. ;den ilk iki ·· 
a)·hk çahşmalardı. Şimdi 

A~o~e ,.. tİrrslf' · 
Ş ,."ti •' tel•· e ı . . . 

. 00 "'' Senelik · · "12 

kcılıvelerde bile konUŞU- · 'Altı aylıri "Ö()O 

hıyor . Ne deye kendi 300 
kendimizi aldatıvoruz. .. 

Gelelim lüzumsuz tariz- ._ ___ ~ 
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' Manifatura Piyasası. 
Piyasa~a İugif iz Malı Azaldı . 

Mersin 
Piyasası 

Demir yollarındaki tenzilat ticarette 
hareket uyandırdı 

_..___.,__ 

K. ( ;_ 

Pa 11111 k t'~:-'111···~ 
flillt' 

lsturıhul (ff usu:su~i) - fahrikalar şimdi dahili ilı- Kapu uıalı 
Panıu~lıı ıııtrn..,uc:n : lıvucırı hir ('Ok lar:ırl. rıııı Koz:wı parla~ı . . 

E)h)I a.\'f i;iııtftt nrnııifa- latrııirı ecltıhilc·etık \:ızi~e- İctıwçiğitli 
tuı·a pi)·asasmda t•aulı v•· lP. girmiş h11lurı111 ~l:ulır. \ t•rli ., 

1\. 

40 
39 
36 
:·Hi 

') -
'> -

S. 

25 

lwruretli <Jlı .• \'t>riş oldu. Yaharırı rııtılı iılwhitı , .... BP)<l:I. ~ap:ı~ 
Bu ıııuanwl .. IHr ufak tP - lııırılar:ı )~qul.ın ~ip:ırişlerlsusuııı 
fok nıik)asıa şimdi ıltı g ~tıl nıahılıııııır . Fa~ıılya 
dtH:tuı t~ıliyor. Kurtarılaıı -- ··- - 1~olıut 

0~ 

~-30-

il:) H 

işim· ) .•. k .ı u i ı i 1ıa ri ı.. ,it' k Küçük Haberler "" rı· i uıı· ~ 4 ~f) 

ıle .. 1ı.,111111i .veı 1 i ılPği ise de ·• •••• I{ 
11

, , "' 
11 

i 
füıümliztl•~ki a) lar zarrııı- Arık: ra - A1ıkara.la . · 
da huuu11 daim zin11fe \tmi itil' i~tasvou hirıa. ı ı Kıını ıları 

., · • Ct•lti~ irıkişur fltlecı·ği iinıit o- için lrnzırlıklaı·a ha~lau- • 
Yula( Juıımaktadır . ıuıştır . . Varia \"ek,tleli bir 

4 
6 

7 f> 

75 
50 

Muhtt·lif vılayeıleriuıi- 1 projP lt:ızırl•ımaktaclır. 
zin tacirleri lsıauhul f)İ: 

t.\cı <;.•~ki r·ılt:t~ it;i 2i 

~,80 

50 

)3 ahtrırıa s~lmiş lrnJurı
oıaltachr. Buular uıev~im
lik miifıayaaıla1·1111 , .•. !'\İ
parişlerirıi yapmaktadır. 

~· 1, 
1 •,O'/. ~t19'f'f' 

§ .\rakara .- ,\foJi.n~ 1 1ialıv .. Vt-•k:lleti valiltwe hir la- C:ı,· 
miıu gihıdt1 r111iş v~ uıe- 1 Ka0

la, 
1 . il "1 1 • mur rnrcıra ı ar1111n nıuc - lfolıar 

1 1 • .. 'f\ 1 ı elu!rırua gort• tt'rıZı :1t 1 Arpa :\ıaaclol 
iizeriııdPu fl··~aı) edilıııesi-j ,> \'t.ır·li 
rıi hildirnıi"tir. Piriııc . . 

- Kara hiit,~ı· "rıkar·ı 1 · · · 1 • :ı ' - }lf'lllCI ~· · I 
. . . ı 111şatır teşrirı ay111111 bırıncı haf 1 ., . . 

1 . (' I .. O 11\lrlt'I tJsı • 011u m a gız ı c og11111 \I 
1 • 1 .• 1.. • ı. ısır ı arı 

2750787, gıı ı f) nuı lôf 3694 ,, 
1 . r 1 1 va V( ar ~11. 1 P.V t•flıtıt• 8569.f9 il &Hme Şe\ r 

f 8 25 

ıoo 

2 .ıo-~:so 
ı 88-190 

90 

3 

8
~ .,. o. 'J J 

!6 
23 

•) 7 ~ ::> 

•) ı:. _., 

50 

Paru11kl11 uwusucatpi
YiA u mdı. ç~ it 11ok Hııhğı 
yüziiıuJeu "'L 11111 vardır. 
Hu da JugilterP. ile bir 
bir ticaret uzla~nrn ı j':t -

pıluıauuş olduğuudarı lrı
giliz t;e~ill••rirıiıı riyusa -
mıztfa çok t·k~ilmiş ve hu 
ci11s UIHllanıı fiatları çok / 
yiik ·~imiş olma · ıııdau ilP.- ,. 
,.; w·lnwktedir. lhırmrıhı 

bıılııın. hır. Bandıkı. 
• n ı> t>Cı1t·hi 23 Lira 

• Aukaı·a İlti ·a ı ., " ı> eu,;ılı ~OK. 50 

20 Lira 40 K. 

lu~ndw r, J ugi liz ı ••.urnı k l 11 ı 
111.-rısucatı ~ok:ıızluHıı ya- . 
v:ı .• ya\'aş J\\'rupa ıw1l

larilo gidıwiluwktedir . 

Vı•Ulı·ıi ~· .. ııi lıir liıııaııhır l llıığılaı \"ı•rl; :! 
75 

karıu11'!. pr·oj .. "i lıc1zırlı~:ı - lrH"ir · 'Odı·ıı ı ı 
rak lllUlalt>;ılarıuı alnıa~ 

~ iıııdi pİ.\'U ·auuzd:.ı Hu. , i 
Japorı, Ç••ko~IO\ak, AJman ' 
ve halyarı uı:ıU:ırı Jrak1111- I 
dir . · 

Y iirı ı11t>11~11ca r : fzuıir 1 
.., ı•rgi ·i alıaliııin sHyulw-

üzre \'t> k:ilt~ı ıert• rörıdt>r-
• ıtıişıir . 

l,rojBde limaıı ıfalıiliıı · 
dt• St' \' ri:wft•r·i ıı ııt~ La rzda . 
yapılacağı, liıııarı dalı ı lirı
cle W'J3 SPft•f'p çıkan gt~ 
lllİ IPr•I•~ k:ıztı la rı 1nP11et-

hrıı çok g••ui ltıtı11i. "e 
De,fet demir ~olh;,.111111 
tathik euiHi ~:ı yet ile\ z 
~iıli'j f.('1 1İ~ r ıu·;f,·lı·ri \'olcu 
111 ii ' 1 ak a 1 :\( ıı ıı h ıi.., h İİ. l ii ı,, 
cırttıruıı~tır . 

f şıH hu Sf'IWJHPu dolayı; 
aımdolu lacirh•rj lwr eıw 1 
ttışriuisani u yrua doğru 
1. larılmla JUf,llkları , ol
culuğu ctaıau /}rıc .. r1eu i,:.. _ 
Jaruışlurdır. f.~) lı)J a) ıud.ı 
uzun ıumaudauheri dur

ğur1 dur:.ırıl laufıuf ~ iirıli 
1•iyasa ındu gcryet carıh 

1 \'e hararetli alış Vt!rişler 
olnHtŞlnr. 

Alış verişler~ sipari~ .. 
ferin hiiyiik l>ir kı mı 
y_,,.lı urnllcer oJruuştur. 

nıek iciıı :ılııınıa~ı Utzıııı . 
gelt•ıı lt·dftirleri ilııha •~-
ıft·rı ru :ı ddrltır cf ı• \'ardır·. 

ProjH ~:ıuuui.' ı·I ~··~h··~ 
leclıklt•ıı . oııra \' t•ııi lıir 
rıız:ı 111 rıa u w \ ' t' lnışl :ı ııac•;ı ~ . 
tır . 

• ~rık•ıf"j 
- • t t Tiirk 

ofi.., ~· 11 ıınu·ta ilır:ıcatı ui-
zarıırrnuwsiuiıı tatbik 11-

sullı·ri hakkırııJa ı~ıkik:ıı 
Y" ı•uıak tadır. 

Niıa11ırı:H1rn) e görf·, lıtAr 
ilır:ıç ; kt'IPSİrıde hit ko
lllİ ·.Htıı h·~ ki 1 •·dil~cP.k tı r. 
Yuıuu r ıa ihracat1111 koııt
ro) koıııisyouları, ııizam · 
name mucihiııce yumur
laJarı ruuayflrıe edecP.k
lrrtJır. 

İı e• l\Pflt'k 1 75 
ı f>O 

70 

K a 1111 )) 

Li !llorı ı uıu 

Satıurı ~:ıfı Z•·.niıı l'. 

'----·---
Borsa T elğraflan 

lsla11b11/ 

10 ~34 

Tiıı·k :ılı 11 ıııı o•) r.. 
. 7-•J 

Uolar 
Fraıık 

61J 75 

u 35 
12 -06 

H 28 - 53 

livırpal 
18 - ı o 934 

llazır 6 - 98 
\' ;uleli 6 - 68 

,, (l.66 
Hiuı 4 -94 

Havyar~ 
ıg- ll -934 

12 37 

f l A N 
~1 rHiı1 A J\fH'I atııı 1\Jn1a 

l<on ıi~.Y<)lltı lti. TaHeti11(le1ı; 
.\la.\lrı ılıti,\a<·ı ol.ııı ii~ lıııı kilo pPl,shıPL pazarlı!, 

• tıl't'IİIP ıııiiııak:ısa.'a koıııılrıııı'"'lur. İlı :ılt• giiuii 21 

10 - 934 Pazar gtiııii sanl g clıılır. Taliplt1r·in "'~af \P 

~"ı·ai ı i üğr· ·ıı uıt·I\ iizr,. lwr· ~iirı .\la\ Siılırı alma ko-~, ' l • 

1111~\omu ı:ı ııııiriit'aatlcırı il:tıı oluıı ur. 

Halkevine Bir Memur Alınacak 

HalKevi Reisliğinden: 
E'iıııiz iıuıilıarıla lıir 111 ·uıur :ıl.wıktır. İmlihaua 

ttİf'lllt~k İCİll Ol'la l:ılı..ıil ~.lfltll'. ı~lı•kli olaııl:ıl'lll ntİİ· ?"l • 

raı• ftal e,lfln•\ :ıdl ırrrıı ) .ı 1: lır ıı ıl ır·ı v • 23 ıo 934 

Salı giiııii ~ıaı 15 clt• E' "'ıloın.ıııılı ~:ıpılH· .t~ iıuli
!w ııd.ı lı ızır· hu lınıııı ıl ır·r \,. l ılı .;ıl \ ı• lı iz ıt •l \ fl..ıik ı -
hırıııı d:ı hirlikı ı • gt>l İrıu ·lı•ri lıi1.11 u ı Un olıırıuı·. 

f l A N 
si{ eri ~ atı 11 

• 
ıı1 er ,ı 11 1111a 

](c>nı İR)T(>J1t111flaı1 · 
iL 

\l :l\111 kıs iJıtİ\:ıeı ol ııı 32 o'uz ıki lıin kilo • • .. ti 

küıııiir :ıt·ı~ ıuiirı:ıh:ı:-: na l,0111ıl 1111-.111r • İlı ıfr giiııii 
4 1 2· Tı:~riıı 934 J'cı~aı· gii ıii -.,ı t 1 O dur. 

T.ıliplt•riıı pv..;af , •• şı•:·.ıitı ·arıl,11111~ iiı.-rP- lı ·r 

ıriin K ı lad:ı l,oıııisvoııuııa miir:H·.ı:ıılı:rı il:'ın olunur. 
?"l • • 14 19 ·25 30 

Mu~ase~ei Hususiye mü~ürlüğün~en · 
İıl :ırPİ llıı:'tı~h "' ı• :ııı i~ı.ı".' oıı ı•aılcf P~İ İİ1.f'l'İnılı· 

'' :ık i ı lıı·~ ı :ı" 83 ;o .ıııPI ro 11111 r.ı lıh ıı .ı r:-ı ı iic: ~ı·11t•lıği 
K ır:ı \'a 'rril ıu<•k iız.•rt• 'i ı·nıı gii ıı 111iıılıl .. ı1., ı· lı rııı '' :ı 
koııu.lııııı"ıur · İlı .ı lt· ı.:

0

iiıııi ~..ı Tı ·~ ııı· 'ı 1 n:~4 Car 
..; .ıııılı ı ~iiııii sa .ıt orılw~lt• V ıl:t~ı·l dai ııi Ptı(•iı u •ı, ııtltı . . 
. ' :ııul:ı ı•.ıkl11'. lslt'~ ı•ıılc•riıı .dizele• 7 h111:11ı ltııııiıı.ıt 11111-

"' ' katalırılı• :ıvııı ır1111 ,,. larılıtP ııı uracıalları. 1\ • ~ 

J 1 1 ;) 1 9 2 ;; 

iı~alat Gümrüğü mü~ürlüüün~en : 
• Cııı:-;i ,,. nııkrarı Cii•ıııiik k ıpt1 "it1ııda :ısılı k~iğıtı·ı 
\azılı 58 f,ap k.• .. ıaıı .. lı iil.ı .. ı..;ı. lıo~ <:ıı,.ıl, k:ıp11lht-1zı, 
İwıııuk nı··ıı~ııc ıt \'P ~:ıirı• 1111 giiııl,j l:ırilılPll itibart·11 
21 gıııı soııra :ılt•ııi satı~a ı:ık:ır·ıla(',1~1 il:tıı olıııııır . 

10 15 19 25 

-
Yerli Malı Sandalya 

Gürgen ağacın

dan yapılmış sağlam, 

veucuzdur . 

llükiıııı•·t CacJıfr~i No.26 
01111•1· \'asfı l" 

01-iııı:ı il Eıı' f'I' 

TAHSl'ST.\: 
Hikııırt lh·kiı · 

J ~ • , -

. - . 



__ S_A_Y_F_A_:__,__4 __________ Y _EN_I_ MERSiN 19 t. Cf TEŞRiN 19n4 CV\1.\ 

BU GÖRDÜGÜNÜZ EV 

Ev sahibi olmak 
için siz de : 

Bir Piyango 
Bileti Ahmz. GÜZEL BİR. EV 

- ' Sahlın Sabl1na benzer fakat her Sab11n bir 
olmaz Sabun aldığınızda: evela, 

Sabuncu zade KaJri 

markaaına diltkat 

Sabuncu zade KADRi 

markaaına dikkat 

Bu Markalı Sabunları Her 
Yerde Arayınız 

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

SABUNCU ZAO[ KADRİ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmıştır. 

l@Jffi:!@fi!lffjl~l@llm!~fmHi! 

il Doktor Ali Bedri 
@1 lzmirden gelmiş muayenehaneıini 
~Kıfla caddesinde 82 inci sokak Jı6• 
~şesinde (8) numarada açmıştır. 

~ lla~ı :ılarıııı gP,cc~ ~üudiiz Jwr saat k.,bul 
ı ~edt•r .. 

\ ımımımu~mımımımı~mıfill l!JIUIQI 

T oros Çiçekleri 
KOLONYASI 
Toptan ve Perakende Satış 

Eski cami karşıswdaıı Gtiml'iik mH\'daoıu~ 
Postahane juisalmdH ki ~atış 11ı:ılı a lli~1e u:ılr.1 
eımişıir . 

Her nevi natürel esaııalar, fenı" 
ıurette yapılan sıhhi, kolonyalarill 
muhterem mii.fterilerini bu, r a tld 
karf ılar . - . 

Ptık ~·akmlla, DRiY.\NTIN , KR~:ll t'U'1 

nıiistahıf'ratıcla ihzar c~dflct•k tir. 
A~'l'ıca k.-udi ruakirıalarilP- yupurdıl(ı ~·erli 

Çoraplarilt• dahili , .... il a ,. i c i ruiiŞtt~rileriuiıa. 
Çorap ih1i.\· açları111 l••nıi11 ~lnıekı~dir . 

il E n y En D E 

T oros Kolony111m Araymu. 
19-20 

1 rE3Bü;ükTu~;;~ea . 
: ~ Piyanğosu 
i ,fl On Se~izinci Tertip Birinci Kaside 
1 ~l SABUNCU ZADE KADRi .ıı:ır~alı ,aı.ıııılar I ALK ( Toprak ) 
1 

11 - 2 ci Teşrin 934 tarihindedir. 
ve Silikat l(İbi bilııııııını zararlı ' 'H yakıcı ıııadılolerılrm ııriılir 

1 
ıl B ü y Ü k i k r a m i y e 

. 1 L.t, 20,000 liradır . 

SABUNCU ZADE KADRi MarkalıSa~unlar cil~e Yumsaklık, letafet verir çünkü hilesiz~ Dl .-:.:kafat ==-3~:!,:~ 
······~··~·' Mersin Ticaret ve Zahire Borsası ! Yeni Mersin Mat~•~ 

18-10-934 Perşembe günü borsa İatışları 
----~------------------=-- - : mücellithane'' 
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