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Belediye Meclisi azalığı İçin Namzetler Bu Gün Seçilecek 
Belediye Seçimi 

-----
Geçen her gün şehirler hal

kım yeni Belediye seçimine gö 
tllrllyor. 

iı1til1ap Hazırlıl~Jarı Bitiyor 

Dün İntihap Encümeni seçilece~ iza sayısını tespit etti 
Aylardanberi her tarafta 

ıörülen proğramlı çalışmalar; 
Belediye intihabının ehemmi
yetini canlandırmak ve halkın 
ıiyasi hakkına duyarak kullan
masını kolaylaştırmak için titiz 
bir uğraımadan başka bir şey 
değildir. 

Bu gün namzetleri seçmek için fırka heyet
leri Büyük Toplantı Yapacaklar. 

Dün asırlaru sayıııı: hiç
ler uğrunda en~jiıi yıpranan 
takati kesilen bir millettik • 

Yeni varlığımız kudretini 
on iki yıllık hamleden aldı. Bu 
glln galibiyetle yeni zaferlere 
hamlelerle baş döndüren mer
halelere aeniş ufuklar açan 
inkilip içinde çalkanıyoruz • 
Harekete geçtiğimiz nokta bel
li güttilğümllz yol aç.aktar . 

Şimdiye kadar bir çok müı-
~ küller içinde siyasi terbiyemizi 
inkişaf fırsatım bulamamııtak. 
Az zaman içinde milleti bUyUk 
varlıklara eriştiren inkilAp fır· 
kası yeni Belediye intihabı ba
z.u !ıkl arı başlarken bu nokıan
lığı da tamamlamak zamanının 
geldiğini iıaretleyerek : 

11 intihaba mümkün olduğu 
kadar çok vatandaşın reye it· 
tiıiklerini temine çalışmak 
milletin siyasi terbiyesini yük
seltici vazifelerimiz bakımın
dan fırkanın borcudur ,,demek
le yeni bir öncülüğe savaştı . 

Belediye seçimi mütalea 
edilirken dar ı.aviycden uıak· 
laşmak ve ortada yürümesi 
icap eden bir millet işi olduğu
nu düıünmek liz.ımdır . 

Cumhuriyet Halk Fırkasının 
bütün teşkilatını harekete ge
çjrerek ince tetkiklerle aza 
namzetleri seçmesi ve yine tes 
pit edilecek namz.etlcrden asli 

we yedek ayırmayıp balktao en 
çok rey alabilenin asli iza ola· 
bilect"ğini kararlaıtırması da 
g6ıtcriyor ki 10 Teırinevvelde 
yapılacak olan intihap ıehirli
nio dikkat ve ihtimamına bıra· 
kılmıthr. 

930 kanunile Bclediyecili· 
iimiz hakiki belde ihtiyaçları· 
ili temin edecek ileri bir isti
kamete çevrilmiıtir . Geçen 
devrede bir aıda tecrübe adı
mı yapan kanunun euı bam· 
leıi bu intihapta ıelibiyetlen 
direceğimiz mecliain i.-retile 
yapılacaktır , 

Her inkilip müesaeıcıin
dcn olduğu gibi Bel diyeler
den de beklediğimiz umumi 
ilerleyiş yoluna uygun heyecan-
lı ve disiplinli çahımadır . 

i edebileceği şahsiyetler nam
zet olarak göster1Jecektir • 

Yoklama talimatnamesinin 
namzet seçimine ait on birinci 
maddesi şudur ; 

"Belediye aı:alığı seçimin
de mahalJin en yukarı fırka 

idare heyeti reisi kendiheyetinin 

Belediye Reisimiz Milat Bey 

Belediye seçimi etrafında 
uzun z.amandanberi görülen 
hazırlJklar bitmek üzeredir. 

' azasile beraber [ vilayet mer
ketlcrinde kaza idare heyeti 
varsı. bu heyetin reis ve azası 
oJduğu halde (Belediye sının 
içindeki nahiye ve ocak heyet 
leri reis ve azalarını tbir araya 
toplar, asıl ve yedek azalığa 
seçilecek fırka namı.etleri için 
çağınlan arkadaşlardan yok
lama usullerine göre rey alır. 
Bu toplanmalarda ekseriyet 

Fırka Ocakları tarafından 
kendi mıntakalarında son bir 
tarama yapılmış ölenler ve bu
rada bulunmıyanlarla intihap 
ıelihiyetini haiz olanların def 
terleri son defa olmak Uzere 
bir daha kontrol edilmiştir • 

Bu günlerde fişler de dağı
tılarak intihap edecek olanla
rın sıra numaraları verilecek

tir. 
intihap encümeni dün öğle

den evvel Belediye Reisi Mitat 
Beyin reisliği altında toplana
rak itirazlan tetkik etmiş ve 
şehir nüfusuna göre seçilecek 
iza miktarını tespit etmiştir . 

Bu gün Halk Fırkası vili 

yet, kaza, nahiye ve ocak hey
etleri müşterek bir toplanb ya
parak namzetleri ıeçeceklerdir 
Namzetler farka umumi heyeti 
tarafından yapılıp evvelce gön
derilen intihap talimatnamesi· 
ne göre seçilecektir . 

Haber aldığımıza göre se· 
çim işinde hatır ve gönüle ba

kılmaksız.ın halk üıerinde de-

rin itimada sahip ve ıehrin 

bak kile vücudundan istifade 

Sabri Bey 

k a z a n a n arkadaşların 
adları reısın imzası : altında 
seçicilere mevcut olan her va· 
sıta ile ilin olunur . ,, 

~laarıf Vel{ili 
İstifnmı edecek 

istifa edeceği söylenen Maarif 
Vekıli Abidin Bey 

DaluliJt Vekaleti teftiş ht;eti re· 

isi ~bri bey nelkı eünkü trenle şeh· 

rtmiıe eelmişlt.r ve dün lJ/fltdm evel 

Valimiz Hazım beyle bazı ttlklkatta 

buluff'lrık üzere 1 arsuw .. '".lilmişle4,.'ir. 

Çok yakan günler içinde 
ıeçimine başlayacağımız iı.a 

bu esasları tahakkuk ettirecek 
kabiliyette ıehre bağla it aıkı ı 

ve yaralıcıhk kabiliyetı tam, 

halk Ü7.erinde tam bir itimada 

sahip unsurlar olmalıdır Se~
me verilen ehemmiyette bu 
noktada toplanır . 

Rıza Atiltl 

Ankara' dan AkMIJI gazew 
lesine hususi kaydile yazıldığı
na göre; Ziraat Bankası Umu
mi Müdürü Kemal Zaim Beyin 
münhal Konya mebusluğuna 

intihap edilmesi muhtemeldir. 
Mazbatanın Meclisçe tastikin 
den sonra Maarif Vekaletine 
geçeceği rivayet ediliyor. M•· 
arif Vekili Abidin Bey rahat
sızlığından dolayı çekilmek 
arzusunu izhar etmiştir. Kemal 
Zaim Bey mebusluğa intihabı 
hakkmda mo.lmatı olmadığını 
knydetmiıtir . 

J>arlemeı1tolar Konferansı 

Kont erans toplanarak müzakerelerine devam ediyor 

Önümüzdeki sene Brükselde 
Komisyon Muhtelif işleri 

toplanaı:ak 
Görüştü • 

lstanbul, 26 "A An - Parlamen· 

tolar birli~inin sil lısızlanma ve ce· 
miyet müntel komisyonu dün s:ı· 

bah saat dokuzda içtima etmiştir. 

Birliğin, Türk gurupunu Edirne 

mrbusu ve gıırup umumi kıitibi 

Zeki Mesut Bey temsil eylemi~tir . 

Komisyon, geçen nisanda Cc· 
nevrede hazırlanan mukarreratın ilk 
projesini son bir tetkike tabi tut· 
muş ve ufak bir tadiUilla nihai pro· 
jclerini kabul cvlemişıir. 

Muhtelit komisyonca bu glin son 
şekıl kararlaştırılan nıhai projeler 
yarınki umumi içtimaların mevzu· 
unu teşkil edecektir . 

seleler komisyonu Çarşamba sabahı 
saat 9,10 da adlt komisyonla ırklar 
ve miistemlekeler komisyonu ayni 
gün saat 18 de, siyasi komisyonla 
içtimaı komisyon Perşembe güııii 

saat ıs de toplanacaktır. 

lstanbul, 26 (A.A) - Dün umu· 
ıni içlimadıın sonra parlamentolar 

birliği ko·ıseyi toplanmıştırr , Bu 
içtimada lstanbııl konferansı ıle 
1935 te Brükselde toplanacak 31 
inci koıırerans arasındaki müddet 
için konsey reisli~i intihabı yapıl· 

nıış ve şimdiei reis M. Boussonun 
yerine Belçika grupu reisi M. Car· 
ton de Wiart reisliğe seçilmiştir. 

Kon ey, ayni zamanda nizam
name mucibince yapılacak icra ko· 
mitesi azalığı intihabı hakkında da 

prevai olarak müddeti biten Roman· 

ya mebusan reisi M. Saveano'nun 

lstanbul, 26 (A.A) - Bir çok 

murahhas heyetlerinin talebi üzeri· 
ne konferans proğramında bazı la· 

dilM yapılmış ve 30 EylOI Pazar 
günü toplanması mukarrer komis· 
yon arın içtimaları Çarş ınba ve 
Perşembeye kalmıştır . 

Bu suretle mali ve iktisadi rne· 1 

yerine birl ığe, Lehistan grupu reisi 

Doktor Soenherzin namzetliğini 

teklife karar vermiştir. 

Şirketler Bııaday alacaklar 

Boğ~ay ihracatı ha~~m~a mü~im bir kararname çıktı 

Ecnebi şirketler hisselerine düşen temettü 
bedeli memleketimizden buğday götürecek 

Ankara, 26 - Buğday ihracatı 

hakkındaki yeni kararnamede mü· 
him hükümler vardır. 8Lı cilmlede 
deniliyor ki : 

1- 2065 sayılı kanuna göre, 
satın alınacak stok edilmiş olan mil· 
him ınıkdardaki but?dayların dahıli 

piyasada satılması imkansızlı~ına 
binaen yerli ve ecnebi şirketlerin 

faiz ve temettü hissesi şeklinde ha· 
riçte bulunan hissedar ve tahvilat 
hamillerine göndermek mecburiye· 
tinde bulundukları p:ıralarla şirket · 

Jer veyn bunların prim mukabilin· 
de tavsit edecekleri ihracatçılar vası· 

!asile bıı buğdayların satın alınarak 
hariç piyasalara ihracı takdirinde 
elde edııecek dövizlerin şirketleıin 

faiz ve temeıtü hissesi şeklindeki 
dö-viz alacaklarına mahsup edilerek 
hem şirketlerin istediklerini buğday 
vermek !>Uretilc tatmin etmek ve 
hem de Ziraat Bankasının elinde 
bulunan buğdayların hariç piyasa· 
larda mü ait fiatlarla sürüm ve re· 
vacını temın eylemek itibarile mu· 
vafık görüldUğllnden hariç piyasa· 
lara ihraç olunacak buf!daylar Kle· 
ring mukavelesile bağlı bulundueu· 
muı memleketlere gönderildiği tak· 
dırde t-ıu ihracat dövizlerinin Kle· 
ıing hesapl:ırı h rıcinde kalması 
bılmukabele bu memleketlcrdı:n 
mal almaklığımız gibı Klerlng ica· 
b ı ndan doğan bir taahhüdü reHc· 
decc({i cihetle bu ihracat dövizleri· 
nın mez k(ır hesaplar haricinde bıra· 
kılma ınııı tcmıni alakadar şirketi(' · 

rin kendi memleketlerinde ~bu luna~ 

takas ofislerinden ınüsaadei mahsu· 
sa istihsali suretile kabil olabilece· 
ğinden buğday mubayaa ve ihra· 
cına talip bulunacak şirketlerin bu 
müsaadeyi istihsal etmeleri şartile 
ve buğday komitesinin tayin edece· 
ği ınıktar üzerinden buıl'day ihracı 
mezuniyetinin verilmesi, 

2 - ihracat yapılacak memleket 
lerin isimleri Maliye VekilliQ'ince ta· 
yin edilmek şartile ve yine bu~day 
komitesinin tespit edeceıl'i miktar 
Ozerinden Klerinksiz memleketlere 
yapılacak buğday ihracatından ml\· 
tcvellit dövizlerin memlekete ithal 
edllmiyerek allkadar ihracatçı sir· 
ketlerin faiz ve hisse temettü döviz 
terine mahsup ve tesviye ediJınesi 
için bir karar verilmesi istenilmiştir· 

Bu iş icra Vekilleri Heyetince 
19 9·034 de görüşülerek ik madde· 
do tespit olunan espslara göre mu· 
amele yapılması tasvip ve kabul 
olunmuştur . ..,;_ _____ _ 

Abunalanmız~an Raca 
Namlarına muntazaman 

gazete .. gönderdiğimiz abu
ntlarımmn eylül nihayetine 

ka\r.~: ahuna bedellerini gön 
dcrmelerini reca eder, bu 
mUddet ıarfmda ahuna be-

dellerini göndcrmiyenlere 

gazete yollamıyacuğımm arz l 
eyleriz. 1 
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Sir~etlerin ~azanç hisseleri 
, \ıık:ır"t-Yt-nıi hlr kcı

rarııanW\' e ~ön~ Mali\'e . . . 
\'ek ftlt)lirıden \'azılan l 7-., 

9-934 l:ırih \'H 1-667 llU-

Uli.lfalı lPzkerede 2056 

mrnnu·alı kanuna göre 
salın c_ılırıacak stok tıdil 

miş olaıı miilıim miktar
da ki h 11 ğ da) 1 a r m ) ' ti lı i H 
piya~·ada satılması iıukau 

sızlığma binaen yel'li ve 

eCIH!hİ Şİl'kHtf.~rİn raiz 'e 

temPllli lıi~SPSi Şf•kliııdf~ 

hariclt'l huluuau lıis~wdar 
• 

ve. talı\'il:h lıanıillt>riııe 

göııdtırnı~k nwchuriy<~tirı

dP huluııdukları paı·alur

la i rkPl iM' 'e va hu ula . 
ı·m prinı mukahiliııdt~ 

lavsil edl'cf·kl·~r'İ ilıracal
çdur va ~ılasile luı huğ
daylar m Saim almarak 
haric ı•ivasalara ihracı . ., 
taktliriıale tddn edilPct•k 
dövizlerin şirkPLlt>rİrı foiz 
H~ lenıPllii hi~Pe~i şrklin- 1 

dPk i dii viz ahtCH ~ l:ıı·ırıa 

nrnlı up edilerPk 1ı~111 ~ir 

kellerirı mulalelıalırıı huğ 

day vernwk suretile tal
mın tıtmek \'e hem de 
Zi!·aat harıkasırııu eliııde 
huluııarı huğıla~· larıo lrn-
riç piya ·:ılanla miisait 
fiaılarla ~liriiuı v~ reva
c1111 lemin tı~lerıwk itiha
riJe muvafık göriildli~iin
derı: 

l - lla riç pi~ asala 1'3 

ifır:ıç olıırıac:ık bu~day. 
li_11· kf,~r·iııg nıııka\'t ltısile 

hağlı huluııcluğur.ıuz UHHH 

lekellt•rp ~üııdP.r ildiği tak 

Jirde hu ilaracal <Wvizle-
1·111rn k lel'i rıg fwsa pla rı 
haricir <le kalması, biluıu-j 

kahele hu memJt .. ketleı·
den nıul almaklığıuıız gi. 

hi kla ri ııg ica hrndarı do. 
ğan bir ıaalıhiidii rr,fode 
c.-ği cilıetlr. hu ihracat 
dövizleriuin mezktir he

saplar haricinde bırakıl
arn "lnlfl temini alakadar 

şirkt>tleri11 kendi uıemle

ketlerinde bulu nan ltı kas 

ofislerinden miisaiıdei mah 
susa istihsuli suretile ka
bil olacağmda 11 hnğday 

nıiiha~· ;ıa "~ ihracırıa ta
lip hulumıcak ~irkPtlerin 

·im mii~aa•IP~İ istih ·al 

etmeleri ~artilt> ve huğ 

Taş is~elesin~eki çuvallar 
Her zaman tehlikeli 

vaziyette 

Oiirı taş isktıl.-ı~irnl.-ki 
uwydarılıkt:ı huluııarı ar
pa i~tifl•H·iııdeu hirisi uç
muş ve orada hnlurıan 

hir cocuk cu \'allar altırı _ 
• • 

da kalnıı~ ,.,~ tılraftarı Vt~-. . 
lİŞt>ıı lıamallar· tarcıfıııılaıı 

euv;,}lar derlıal aktarma . 
tıclilert>k IPSaclii( p~pr·i ikı 

Cıı va 1111 C<lfll':ızla ıı ıaı:ı~ı ıı-. . 
•la ıı ara da ki ho~I u kıa ka-• 
hırı cncu k hi r ül ii uıd .. n . 
kurlarılrıııştır. ~:ocuk ~· al 

nız lı:ı sınıları lıa(ı f l\Uf'f'l-• 
lt~ \Hl'<darı1111~lll'. 1 .. . 

G0 11i~ ııwytlarılı k l<i l f>_ 
• ~ 1 

20 f.Jll\':ıl İİZP l'lllH yapıl,ıu 

hu istiftt·r daiuı:ı lelıli

k•1lidir. Burası kum old11-
ğ1111darı fazla sildt-li11 
• 
11f'ticesi cöki°l\·or vP. \'a-. . 
kıt \' akıl cıavallar 4lt'\l'i-

• 
li ~ 01'. GtıÇf'!l !-WllP hi I' dt~ 
lıauıal ölıııiiştii. Vaıiyf'li 

:j hik:ılıl:ırııı Jıazarı ılikka 

ti rı e :ır·zpcftıl'İz. 

Mitat 8. 
Silifke kaymakamı lli

lat h••y diin ŞPhrinıiz•~ 

gP.ltH't~k kazasırıa ait hazı 
işler içiıı vali lıt>\' le gH· 
I' ii ş 1 il ti~ 1 f' f't 1 i I'. 

day ~0111itc·~·dııi11 ta\"İrı t'

dec .. ~i miktar iizt~ri rıdt~n .... 
huğcl.ıy ilanıcı 111ezu11iye-
lirıiu verilrııP~İ. 

2- llır.ıc,ıl ~· apılaeak 
uuı uıh· ket 1er·i11 i~i nı lt~ri 

.\lali\·f! ve~aletirıce ta\'in . . 
eıliluıt~k ~artilı~ \'e gerw 

lıu~clav korııitesirıirı f PS-. . 
hit PdPCPği mikdar iize-

f'irnleıı klt~ringsiz m~mlt~

kellt>rt~ yapıl le.ık huğılay 

ilH'ilCi.lf ırıdau mİİlP,Vt·llil 

dih izlP.ri ı nwrıılt-ıkf·lH it
hal edilmiyel't~k alftkad:ır . 
ihracatçı şirkt•L1P.riu faiz 
ve ttınwllii hiS"5Pleri dü
vizl•· ı· i 11~ mahsup \'e l .. !S 

\' i y •~ t) d i l 111 P si i c i 11 h i ,. k a -. . 
rar Vt>rilmPSi i~lt•nilruis • 
tir. 

Bu i~ icra \'rkilleri lw

YPli nçe 19. 9-934 tari
hi11cl~ göriişlilecPk i~i 

uıaddPtle lP!"bil olunan 
~saslaı·a ~üre HHHUHf•lt~ 

yapılması tasvip ve kahul 
olurınrnştur. • 

Tuna Havzası I 
Memleketleri teşkilatı 

BudapPŞL•·- Bir Turıa 
lıavzası nıenılt•kPtleri teş

ki ltilı yapıl nıası fikri r.l

ra fı nda~ı münakasalar • 
dolayısilı~ llavas ajaıısrna 
lw~·arwlla lıulnuan, PS~İ 

BiıŞ\'t•kil vP Otuz iiçl.-r 
1 ouıİLP~İ H<'i~i ~J. BP.LlıPl

ııirı mahr•t•uı uo~Llaı·ııı

darı .-~ki ı ı azır ve Milli 
Bir·lık komitl'si az:ısırn!aıı 

ll. Ga hor l'groıı clt~uıiş

tir ki: 
«lliikiwwt fı,.kasıııclaki 

~H'kitcla~larıuı gibi herı tle 
:\l:ıc .ırisıa111Jı :ıı·azi iddia-

'I'rabzonda 

Memur ve halk tay
yare cemiyetine aza 

kaydediliyor • 

Trabzon '?6 «A.A» 
Dliu vuli Rifat hf~\ in ri . 
vaseli ahın.ta lwledİVP. ve . . 
tay~· ~n·•~ ıu lifouişleriııin 

i~tirakilt~ rı•vkata~le bir 
toplaıııı yapıldr. Bu lop· 
hııtıda hiitiiıı kcıraclt"niz 

nııııtakasında c~nıivet va ., . 
rid:Hırıırı arlıuınıa v<.1rdım . 
edt•ctık nıülıiın kanırlar 

İlliha1, f~clildi. 

ff alevik ~öyün~e 

Dil Beyramm~a 
~ Hakkı Kazım bej 
' 

söy /ediği hitabe ' 
Sapgt delfer yurttaşlarun/ .. /ll~ 
Yüreklerimiz ve bütün ,var ı1ll 

sevinçlerle çırpmarak bugün "~I 
dımımız ve kutluladılftmız dil ,j,I 
mı milli bayramlarımızm en 
leri11dendir. ~ 

Her milleti kendi arasında~ 1 
rine bağlıyan, lurıtlıyen, çel ,,,z1 I 
parça gibi kaynaşmış 11e anla5

1 
blı-, 

halde bulunduran en kuvvefl ';;,; 
dil baJ!t olduff u bütü dünyanı~ 
eyledil!i çok açık bir lıakikatfıf· 

Başka milletlere örtılk. ol~J/. 
medeniyeti, Cumlınriyetçilık, ıı f 
lik düze1Zlerirıi kuran, insanlı§~ 
lı y:ışanş, ilerley4 ve yükstl/1'14 I 
rı açan büyük orukumuz dün ~ 

tPrk~tuıt·uıızi" Bir jeoloji ılim heyeti 
i~tPıımt•ıııt·si, ~I ill11t lrr ce-
nıi yı·ti rıi ıı a k<ılli ydltH't~ tetkikat yaptı 

larııııızı 

leri11e kök ve öz olabilecek ; 
zenl{in ve geniş olduJ!unu bllto-; I 
tün bilgiçlerüı anladıl!ı vt i/t~ 
dülfi öz dilimizle büyük nıeıf'11 Itri başarmışlar, yadırf!l ifil 

kendi/erille imrendirmişterdi. 
11
,J 

Bize bmliklerimizi . anll ~ 
milli tllklerimizi befllmsemı;•tlf·~ 
ri, ordularımızı bitirmiş de ı"
bir lıale gıtiren kötü Osman1~'1 
si Arap ve Acem dillerinde~ f ,1. 
sözlerle dolu, ruhumuza, nııll 

11
;/ 

lı~ımıza aykırı ve yadıreı. ~·0P11 bir dil uydurmuş, yazı dılt d ;il 
taya altıJ!ı lıalfumızın an/atfl t1. 

: il HHH' ZU alı rıa lı ii l'llll'l 
edilllH'Sİ VP !o'İ~·asPLP. ıaal 
h 'ı k P el m ı h ii l ii 11 111 ü rı a k a -
şalarııı lPr~edilıuesi şaı·

til•·. Tuna Jıa \'Za$ı nu•uı-

IP~f\l]el'I arasındaki hağ-

1 a r ı k 11 , . \' ·~ t I t~ r u 1 i re h ıl t' c ek 
lwı· fırsaıuı berıiınst)unu~

~i l:hııu~t·ltliği J..aııaatirı

de\'İ nı. 

hal ya - Fı·arısa aru~11ı
da ~·upıl:ıcak hir ~· nkırı. 

la~ 1 ııa \ ~ii ptıPsiz; A vus
lu ry:ı, ~Jacari~lau \'t~ kü
çii~ itihif lwyrıirıdr iş hir-ı 

liğirıi kolaylaştırır ~ i, hu ' 
da Tu rıa lıa vz~sıııtla fra ıı f 

saıırn uıevkiirıi ft·vkulftdc 
ıalıkinı •~dPr. Bu olur·sa 
ı\laca ı·ista rı, sı ııai ma uıu
lütırıa ve topr:ı k ma hsu-

1:\ tı rıa ~·al 111z başın cı pa
za d;ı r :! r:ı ıııak nu~cbu ri yt~ 
lirıdtın kul'tıılur \'P kouı

şıı dt)VIP-ıltıf'İrı lt>ıırn,..tu 

huluııduld:tl'ı satıcılarla 

uı ii ııa ~t' hatta lrn l 1111 ur·. 
Burııları nı.ı:ıd:ı, Oı· t.ı .:\ V-

rup:ı iklisadiyatı için dH 
ıııiıkeuımd hir lahkiııı 

vasıtası eldt~ Pdilnıiş o. 

lur ve hu tla sivasPlt~ 
•' 

fa ~ d :ı h~ m i ıı ·~ ' ı.~,.. » 

İUisat vekilimiz İzmire gitti 
Ankara 26 «A.A» -

İkthsal vekili Celal B. lnı 
giin öğle lr~ııile İzıuiı·e 
gitmiş ve istas)·onda Ati-

li~•~ vekiliSaracoğlu Şiik· 
rii hey, nıehuslar ve \'t~

~;il11t pı·karır lttr(ıfırıdan 11_ 

ğudaunıışlır. 

Kays.-ri 26 «A.A» 
Fr<uısarıırı [)ijorı u111ver 
~it•~~i jPoloji prof:•sörii 
ll. Şapo v~ lstauhııl iiııi
\'Pl'!'\i lt>si j ı-oloj i •~ usl i tiisii 
ruüdürii prof.-~ör llanıit 

Nafız hu~', Pınarbaşı ka
zasııım llalevik kö\ iiııde . 
iki ay evvel hulurıarı ü-

bu gülÜfl( söz yıJ!uıları içind!t;l 
ı muş denilen sayw az }'ıJ/~ 

bütün ha/kımızdan aJn bıro 1. 

cii11cii dPvrt~ ait lıir lıa~· -

idare düzeni1tde, sevişme ve b' 
ltşmede birbirilr a1tlaşamıJafl ~ 
parça arasında uçurum/ar ~~ 
kafaları ışıklı bilgiç o/dil;~ 
lJJ!ünen ve lu11di/erine ilinı 0

5 
4
g 
4 süsü veren bu çok az kısım ;,,,.~ 

temiz kr.lan ve kendilerinde ıa' 
fürı olanca ;yitiklerini sak/IJl)ll~ 
yaşatan lzalkt hor görmiiŞ b liP4 
dertlerine karşı duygusuı k0 ol 
bilgilerinin açılmasına ı•e rol~ 
11a lıiç bir yardımda bu/lifi ' 

/ardı. ıl~ 

. ., 

va nıu bulu rıduğn yeni~ 

jt·oloji h~tkikalı yapnıak 

iizre selıriıuizP. !!Plmis ve . ~ . 
lw ra heri eri rıtle llaa r i ( 
nıiidiirii lliisrıii hP)' hu
lurııluğu h:ılde malıallirıe 

1ritlt>1'1·k ıl ıııi a raştırıuala r :-., 

y:ıpnıışl:ı rdır. 

Kimler Başmuallim 
seçilebilirler ? 

Maarif r .. k:\lt~li, Vih\-

yt>l llaarif ıntitliirliiklei'İ-
rıt~ ~· olla ılığı hi r ta ili i ıııd P. 

haş muallinılt'I' ~f·çilirk~u 

ııaıurı dikkah~ alıuuıası 

l:h1111gP.lt•rı ııoktaları İŞ:t

ı d t•luıiştir. nurıa gürt-ı, 

haş ıuualliıuhwiu ayrıı 

Türk tarilılnin eşini yora al"''j 
ulu kurtarıcımız, kutlu ,boşb.,,,tsl 
bü;•ük 0flzimiz milli yitikJtfl il 
birer birer ktıvuşturucu J'trı 

1 
yaratırk~n öz dilimizi atnıaffl' .J 
de (Ok ufurlu bir savaş açtı. ~ 

Bilf!l bitikltrinde 1:azı/l ~e ~ 
halkımızın arasında arı d~f~~ 
mlall öz dilimizin sözleriı'.ı ~ 
Türk Dili Tetkik cemiyetınl li 
ve Dolmabahc, saraymın gefl 
/01Jlarında dil kurultay/arıtı~4/ 
ladı. Y iice varlıklarile bu /oP 
ra ş~rt'f ı•erdi rj 

Öz dılimizi bilgi dıli ola 
tün kılıyor. . . iJI 

işte bugün memleketınıit J1 
yö11ümıe srvintrek kutlu/atlft ~ 

i 
bayram birleşme, kayllaş~O rll',J 
me şmliJ!idir Öz dılimfzı ~ıı'j 
kazanc:mız çok büyük 0 r'il 

1 Kolayca okuyup ;•azmayı Dl,;. 
1 

mize yardım eden j'tni rark~dl"~ 
nrnklt~hiıı nıuallinılt•ri a- rile beraber öz dilimizde r. 

anltıma ve ardınlanmamıt0 . .1 
bir yol açmıştır. ._ "J 

Bu ışıklı yolda hep birde,,, 
llm, savaşalım Ulu başka 
buyurulfunda y •kselelinıl Ş4sıJ 

rasıııda rı SPÇİ 1 nıesi şart 

dı•ğildir. Yil:\.' et dahilirı
dt' huluıatııı ıutıallinılP-r 

a f'a5ırıtJa U1 tJ va ff:ı ki~ tıl İ Yaşah.m Türk yurdu Jf1 ~ 
crdriilnıİİŞ ıııu : lliııılı-rcltııı- fük Oazi, rnşasın Halk.~~'''jj 
:ı ••••••••••••••••••••••••• V' 
de haşrJ1ualli.rıı seçilebili r. 'Ti.irk ) .. ıırdtJll 

K ul e uı 1 e n hu 1 u na u , • • • • 
t~ftiş r~ıporlaruıda mu- Turk Dılı 
va ffa ~ i yeıl~~·i i~:l J'P.l edi- v~h\ lı~rcü";·· ···· ~-, ,-~-11.;ıc~•~;:ı 
len, fa~al \ııltn·ı se~'t:pler ~Jiiracaal çok oıurt!9 1 
'1olayısıle haşka \lJlavel lan ve riichan s~ıı;~, 
Jıwe rıa~lediluıiş haşn11ı- 'aarif r :llc·ti ır l•1 

u 11 i uı \ e rıı iif rtıişler c v ltıCP k Lir. 



'~ 
• • 

Sovyetler ltti~adı 
Şark havalisi gü

zel sanatları 

"Tl1 ·:,, d.-ıı : • 
Ymıidmı tanzim edileo 

Şark kiihiirii mıizfl~İrnle 
Acem, irıkil:lh111chrı t•\'HI 
Asya ve So\ .' flllrr htilı:ıdı 
Şaf'k im Hıli i giizt•I ~HIH!l
lar kı rııı acıluıı Lır . . 

lran giizt·I ·aııatlarııırn 
ikı hirı yıl hlikiim iirmiiş 
olan .\ştH11t•rıiL ha rıeda
nırıılau çok dalıa en~Jiıı
den itihart!ıı z:ıma111nııza 
kadar oları L aflıaları hu 
kısrnıda gösı 11ril nu~" lt>dir. 

1 n k i 1 :1 p la u e ' .. ık i 111 er -
kt•zi .\s) a :'nzı·I sanatları 
kı ıu111da .\sya 1111i liiııaarı
hğırıırı 11ıifuz rluwıııi. lıu · 
lıınduğıı dPvirl.-re ai; h::ızı 
vazol:ıı· \ «' Tü,.ki ·ıa rı, Öt
lwk i "ta ıı vp Tacikisıan 
giiz•·I ·aııatla rırnfarı ıı ii
urn ıwlPr miuıad iıhidt>lt·ri 
uıodrllt•r H• la lılola r va,._ 
dır. Bu 111 iiı .. dt>: 

·ov) etlt·r htilıadı ark 
ltavali:i mua ·ır· güzel a-

natlaı·ı AzPrh:ı} icarı, Ö1.
lwki:-;tan tahlolurı \ ' P ·ıui.d 
uıauıuUuı ile LP. lair olun. 

• 
111 iJ k l :ı d , , .. 

BUlGARİSTAN'OA 
Dikkate değer bir 
memurin kanunu -

"Völkischcr Beobachter,.deo 

Bulgar lıii~ı'ıııwti, 111c

nıuı·laı·ırı t:n irı \'e uzli 
husu. 1111u ıaı;zirıı f•dt>rı hir 
kararııaııı•• "" f'f'tıuiştir • 
Hu k:ır:ırıı:ırtıP ilP IHikıi
nıet, 111t•111uriy .. Llt>rdp ılti-

uıa 111, :ıknaha \(i laallii
katı ka.' ır·nı:tuııı öııiirıe 
Ht>ÇnıPk i 'lPıtıi lir. 

Bıı kar:ırııaııı (ıhk~1mı 
llıt gilr,~ h 1 11ıdn11 oııra iic 
rılifu lıı bir ailPdPrı aıı: 
c:ı k h i r k i i \ ., :ı it 1 11 ii -
(u ·fu bir ailt•cf Pıt lfp arı
Cak iki ki.i dc•\lf't lıizıırn
lirıe girt•hilir .• i ~·~ (>l hir 
ailc·ıı ıı rıiifusu altı ki itltm 
foılu is' o aılPılt-rı e11 ·çok 
liç kişi dP \ ı .. t ıııenıuru 
olabilir. ·ıı'iuıdi k:ıdro ha· 
tici ol,ıc:ık 6220 mPıııur 
vardı ı·. 

·~-----

Nö~etçi Eczane ........ 
Bu Ahşam 

llulk Ecz;.uH·. idir. 

- ·- - .. 

Tacikistan kültürü 
tetkikatı 

''Ta ,, dPıı : 
' ov)' t· l' 1 .. r hı i l ı a d ı B i 1 • 

ı Mersin 
Piyasası 

giltır .\ kadenıP:si, Tacikis- K.G . K . 
l:111 kültiil'iirıii Lı-ıtkik•ı haş- Pamuk ~kspre~ 
hye1cakt11·. Bu tetkikata, larıP. 

34 
34 

lrarı halkırıd:ırı olup Yorı- Kapn ıualı 
gop vadilt-rirıdt• ya._ı)· arı Koz:1<·1 parlağı 
Yaıı~rohlar'daıı ha~ları_acak- laııt~ c;iğicli 
tır . \erli o 

~o:rdiyt>u kliltiil'li lıa- Beyaz )'apa~ 
kıııııııclaıı ıuiistesrıa hir Susanı 
t'lıuıııınİ\ tılİ lıııi·z l>ııluıı ' · ' F'a.sııl _,·a 
nıasıua rağııwn lrn lıalkırı Nolıul 
laa_,·:ıt ve klihiirti 'İmıli~·e 

'ı: - l!erCİIHH~ 
k :ı d a r 111~ t a r i lı c i 1 .- r ,. e rn~ 

• K llŞ YPıtıİ 
dtı Plrıogr:ırI tr tarHfuıdarı 

K 111tı darı tetkik c•tlılnuınıiştir . 
Ct>hik . 
Yular 

32 -

31 
•) -... :-> 

1 
4H 

8 
5 

5 
8-50 
6 
,. 
:> 

6 
•) -Kayseri fabrikası 

malzemesi Acı 'P,~ ırılt•k ı ·ı . . 25 
,,, k 
aOZ ~P. t~I' 

K:ı,sı•ri'cle kurııhıı:ıktu liahve 
~ ,, 

ol:w hiiviik ıııP.rısııcat fiılı- vay 
~ K(tla, rika ·111111 nıout:ıj auıt•liye- · 

. İrıt> gt•IPCPk a\' İCPr·isirıde B<ıflar 

;g 
ıoo 

2-iO-~ilO 

188- ı 90 
9{) 

s. 
50 

50 .. ,. 
DO 

') ... 
75 

3 
•),. 
..,[) 

•),. ... o 
50 
75 

~5 

ha la;ıabilP ·p~·lir~ ltusya- Arpa ~\uadol 
darı gelirilfm ilk kı ·11n » \ ~rli 
malzeme, ~IN'....İn )Olu ile l,irirı\' 

~ P1-[ı0 

J 25 

' Ka) ·fwi\e ~•wkedilmiştir. Kara hiiı,,.,. 85-tiü 
16 Fa h r· i k :111 m ıı Hl ki ı u• lt• r i 

vı•:aiı· tık.-aıııı ieiıı liiluıııu 
• 

oları ıualzPnıt! cı,. 011 par. 
tid t• la rı ıa uı l.111 aca k tn· . 

: ov ~·pt fa hr ika f :ırıııda 
• l:ıj ,_;örnw k lt> ola ıı talP
hPltırinı izi ıı, ihti ·a ve hil 
gilt1riııiıı artıııa ı icirı dü-

• 
lıa hir a) ı etdar orada 
kaluıalnn Lakarriil' ~imiş. 
tir. Moııt:ıj auıeJiyt~·iru! . 
ha .• la rulığı L;ır.ı la rcla talı~-
hPlt)r mrrııl.-kNiıııizn dö
rwc.-kler \'fl Ka)"'eri fah
ri k a ına 'Öııdt>rilt•<.:f'klPr · • 
dir • 

Di~ .. r tarurtaıı lt'lkikat 
icirı • iinıt•r Barık Uıuum • 
miidiirii Nurallalı Esal 
lH1

) irı riya~t>lirıclP olarak 
H u . ) a 'ya g iti• · rı sa rı :ı )1 i 
lıe) tioıizirı lı·~riııiPv -
VPlirı lwftasıııda a vdcıt t!

dt>c••Ai ha her \'t1 riluwk le
c 1 i r . 

VENİ MERSİN 
rüshası 5 kuruştur 

Abone~ 
Şeı ~i ( 
Senclık 

Allı aylık 

Uç aylık 

Türkiye tlariç 

için için 

1200 Kr. 2000 Kr. 

600 1000 

300 500 

Bir a1 lık 100 yoklur 1 
Günü geçmiş SRyılar 20 Kr. 

Nişadır 

)) ikirıci 23 
75 ,\lısır darı 

Cıı vda t 2-87 5 
:_e:d.tı!•" r 20 Lira -10 K. 

n » t>Cllf' hi ~3 Lira 

•> » » çuvalı 20K. 50 
Bil ğ <hı )" y HI' li 3 
lııcir 'OdPrı J ı 
luct~ KHıwk ı 50 
Kalııı ,> ı 

! Limon tuzu 70 

Sab11us:ıfızP-)lİ11\'. ~5 50 

··----
Borsa T elğraflan 

/slaubul 

27 9 934 

Tiirk allı11111 (} ') ~ 
'1-0 

btt·rli 11 

l•oJar 

Frauk 

Lir 'l 

618 -50 

80 18 4o 

liverpol 

12 -06 

9-28 

27- 9 934 

llazır 7 - o 1 
\ :ufeli 6 -77 

,, Ô-74 
Hi rıt 5-06 

Nevyor~ 
27-9-934 

12 -57 

."'.\ YFA : 3 

i l A N 
Vilayet Makamından : 
1 - Biriıwi l<•şı·iu ipıida~ıııclnıı iıilı:ırprı llt~rsin 

Şt>lıı·iıuJt~ HL!A ~J (.Uaııkafa) lıastalığile uıiic:ıdtıh·~·e baş
laııucaktır. ~lücadtıle bir ay lirecPklir. ., 

2-Şehir içindeki uruuuı lu1ylfirler (.\l \'P Kı"'rak) 
muayeneye Lah!clir. 

3-lftıı·lp Bt\lediyP. lrn~·tarırıa miiracaatla tllirıde
ki h:ty\•anhıruıı konulan 11 ul dairr irıde mıwyeoe 
elliruıeğe Vf' karşılık olarak Jwr lıayvan için bir sağ
lık raporu almaya nıechurdu r. 

4 -llayvaıılarını uıtrnyPııeye gt>tirmiyenler veya
hııl vPrilecek eruirlt1 re ria)'P.l P.lıuiveııltıı· h · ıklarıncla 
sağlık karıurıurıun 43 iincfi ıııachff;,i ıuucihirıct• aılli 
lakilıat y~pıhıcaktır 

1 l A N 
Mersin Bele~iye Riyasetin~en : 
'okak Elt~ktirik Lambaları iciıı ·atın almacJk 45 

• 
adP.t Roıııpl•· ah.•jor w~ 100 Ddt>llf1 yalrnz Ah.ıjor ca
mı k:ıpah zarf nsulilfl nıiinaka .. :t)'a kouulııınştıır. 1-l 

1 

TPşriui C\'Vt•I 9~4 P.Jıar ~iirıii saat lfl da ihale edi
ft•CP.ğiıııltın iz:.ıfıat :.ılnıCJk i.·tcyPıılt•rin Ft!ıı Dairesine 
miirtıcaat «'.' lcuıPJP.r VH lulipleriu ilıale giiııii yüzde 
7 hııcuk lnmiuarı mııvakk : ılt• ıııakhuzu \'P\a Banka . . 
nıt•ktul.ıııuu havi pullu teklif unwlı-ııirıi BPlf•diye En-
eli meni rıe lfl \'d i ry!euwleri liizu ıu u i la ıı olunur . 

21-28 

1 l A N 
içel Sıhhat ve ictiınai 

111 tıa ven et 111 iicliirlüğ'ü11deı1; 
lct•J ViJ:h ~l hastnrırlt•ri icin :ılırıacuk 294 kalem . ~ . 

Eczuyı Tıhbiye 10 T. PV\'PI 934 tarihiıw dii-.~n Çar-
ş:11nlw giiııü ':wt 15 ele ilıüfe edilnwk iizcre 111ii11a
kaş~) ,ı korıulınıı~tur. 

TaliplPriıı bu miiddt1 l zarfıııda ) iizrfp 7 .5 lenıirıat 
akcal:ırilf' hirlikte lcPI \ ilflvel Daimi Eııciiuıt>rıiıw \'e 
~:ıı:lııaııwyi ve li 'lt>y.i görm~k iizPred~ f çrl v~· l ·tauhul 
Sılıhal Miidiirliiğiiııe nıiiracaal e.' lemeleri il:in oluıııır 

25 28-:i-7 

I l l N 
islalıiye Asl{eri Satıı1 Alma 

}{0111i yonlı Riyasetiı1deı1; 
lslahiye Dağ Ala) 111111 24 - 9-934 tarihiııdc ~a

tılucağ• evvelce ilau ~dileıı 96 lıiu kılo arpanııı o giin 
ilıale. iuclt1 ıı ~arfı ııaz:ır <ıtlilr.rek ilrıle 7-10-934 giı
ııii aal oııa talik tıtlilmiştir.Tuliplerin l),ığ alayına 
ıııiiı·,ıeaaılaı·ı ih'\ıı cılııııııı·. 21 2:; 28- 2 -Yerli Mah Sandalya 

Gürgen ağacın

dan y<ıpılmış sağlam, 

veucuzdur . 
·~--------~---~~--
IHıkliuıPL CaddPL i No.26 

Öuwı· Vasfi el· 

O. um ıı Eıı ver 

TAH. T TA: 

flikmN Bekir 
- .. .. I '-· 



SAYFA : 4 Y ENi 'IERStN 28 EYLÜL 1934 CU.llA 

lçel Defterdarhğından: i Türkiye Ziraat Bankası 
f>tıflPrdarhkta miinlı:ıf hulnrıan nwnıurluklHr ;~!n 

Ür'la nıtıklehi ivi clerf>cedP hitirıııiş olanlarla daha 
yüksek lalısil gÜrmüş bulunanlar imtihanla tayin edi-
'''ceklerinden taliplerin evrakı ıuiisbitelerile 29 ·9· 934 

tarihine ruüsadif Cumartesi günü saat 16 da Defter
darlJkta miitesekkiJ imtihan komisi,·ontrna muracaat-
ları ilan cıhır;ur. · 

• l>oklor Oper:ıtor Doktor 

M U S TA f A $AB AN /J ;:!~.!;:!,; ;;,~=.s, 
Hastune caddesinde Halk ec:.anesl lishinde 

Röntgen ve Laboratuvar 

mücehhez muayenehanelerini açmış
lardır. 

lh~r gün sabahları saat 6 - 8 ZH 

öğl~deu sonra saal 15 den ak:auıa kadar 

hastalarını kabul ve tedavi ederler.J 

---·- -~~~~~~~~~~~~~ 1 

~ ~I e Doktor Ali Bedri R ! 
~ İzmirden gelmiş ve muayeneha- ~ 
~ nesini yoğurt pazarırıda diş tabibi ~ e Bahir bey muayenehattı.ısi içinde ®ı•: 
~ a~n~hr • ~ 

~ ller ııiiıı saat on bPŞlt•ıı on sı·kiır. kaılar • 
l@ muayeıudıanede lıastalarırıı kaimi etler. ~ 

~ Oiğ~ı· zamanlar ı.tttC•~ giinıliiı Kışla cadtlt~-~ 
~sinde sahil sıhhiye yaııındaki f!\'İrult~ huluuur.~ 

l@ 5 - 30 ftl 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Rontgen Mütehassısı 
_. 

Dol{tor Naci boy 
Seyahattan avdet ~tmiş Röntgen 
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