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Fırka 
1 

intihap kanununda değişiklik apılmayacağı, 
müstakil namzetlere yerverileceğı söylenyor 

- Kadınların mebus secilebilmesi büyük fır-
8. M. meclisi ka kongresinden 'sonra belli o ıacak 

Bazi kanunlari mü
kere edilecek 

Ankara {iıus;;;J Büyük mı/iti 1 
mtellsiır/11 !Jlr/11cı Kli11uı11111 so11ları · 

na kadar loplanlılarma d(ı1am tlmesi 
mulıten1tltllr. Bu toplanış dtvıts111dt 

çıkarılmasma (alışacağı talımın edi • 
im ka111111/ar aıosmda BuğdaJı ko · 
ruma konw111n11n ıatbıkclta görülm 
/lıl/J'arlara f!llrt drJ!ıştırilnusi, 7 uz 
rtsnımln lmJ/rllmtsi. l iroat /Ja11kası 

rski Borrlarmm lak ıte bnğla11mosı 

Orttt Mektrplere ücretle ;aıdımcı 

mualllmltr almma ı, Memur vtktllt 
ri11t vtrile11 talısısotm ıstıs11atıı 11111 

olllm vtkilltrı i(ln yük l'tılmtSt /{ivı · 
itala ı t vardır. 

a z._,i __ z_. ıı in \ 
Ankaraya ilk geldik 
leri gün kutlanacak 

A11knrı1 14 ( flıısusı ) Aft/cara 

Jf alktı•ı Oazi il zullrmım A1Jka • 
raya ilk eldıkltrı 27 Biruıcı KIJ • 
nu11u kul/ulama/! hazrrla"'; or. 81-
rrr perdtllk ıkı li ra ltnısıli ita • 
zırlıklat1 bu ara ılır.Müdür tlayr/ 
btyln yaıdıffı optralardıı11 RllJOndn'ı 

Nrcıl Kazım , Taı bt11r1Jı111 Ad11a1t 
Ulkü yolu•ıu Ulvi Cemal Bryltr bes· 

tıllrrctklerdlr. 

/f ıı/kevinln kuruluşuna ısabtt 

tdtn lJnümOzdtki batta do /(ar -
mtnln temsili haıırlanmaktadır. 

Fırka grubunun mebus se
çimini ye nilemek kararından 

fırka teşekkiilleri ve diğer ala
kalı maknmlar haberdar edil
miş olduklarından seçım hazır
lıklarına başlanmıştır Öğren 
diğimize göre birinci kanun a
yının ilk gününden itibaren de 
intihap hazırlıklarına fil en baş
lanacaktır. 

Vilayet dahılinde dünden 
itibaren mevcut nüfusun tes
pitine başlanmış ve tez elden 
bitirilmesi için muhtelif kollar
dan faaliyet e geçilmiştir. Bilin
d : ği gibi mebus sayısı mevcut 
nüfusa göre olacağından bu 

Musi~i in~ila~ımn az zaman~a 
meyve verebilmesi için 
A11Jcrra 14 / lfnsusf / · Musiki 

tnklllJbmın kı a zamanda mef·vala -
rım vertbilnıesı yol/arı rıı araştırmak 

üzere bugün Manarif Vrkôlelindt 
vtktlin reısliJ!l11de bir komlsJ on tap -
landı Komıs;ıofl M aatlf umum mü

dürltrı, lafım ı·t leıbiJ t rtısı, maarif 
muslt§Ofl ~·e musik i bilrnltrimizdt 11 
Numı Kazım, /'/alı/ Bedi, Nurullah 
Şevket Beylerden mDteştk/UJdır. 

nttmlrkt tin muhtt'lif J'tklerindt 
düşü11ctluindtn f aJda bekltrlu11 mu

siki mensup/arz vtkfi lelce Ankaroya 
çndrıl<ıcaktır. 

Ziraat rıı u talıa ı~ ları ()' Jdi 

lki Sovyet ziraat mutahassısı Mersin 

bahçelerinde tetkikatta bulunuyor. 

Sıcak memleketlerde ycli
ıen nebatları tetkik etmek üzre 

"memleketimize gelmiş olan iki 
: ziraat mulahauısı şehrimize 
gelmişlerdir. 

Bunlardan birisi Gospodin 
Lavrcicancava dırki" MoskovA 
da sıcak meml ketler n batı 
tetkik komi yonunun r i mu
avını diğ rid l..cnmgratta 
merkez nebatat nstıtüsü nıey

~e ağaçları mutabassııı dok
tor Avram Jare t idir. 

Her iki mut aha sısta ref a
ka ti erinde VilAyct Ziraat Mü
dUrU Avni B y olduğu h ide 
M rsin, Tarsus ve Lamlıstaki 
bahçelere giderek narenciye, 
harnup, zeytun, badem ve em
Nh meyve •i•çlannın niyet-

leorinitctkikve bazı yerli portakal• 
limon ve mandarinlerden aşı 
kalemleri almaktadırlar . 

Mutahassıslar Mersi ııin por
takal bahçelerini beğenmişler
ıede bir çok bahçelerde ağaç 
aralıklarının dar olduğunu a
ğaçların fenni şekilde dikil
mediğini söylemişlerdir • 

Maarifte Yeni 
Projeler 

Anknra, 16 (Hususi) Maarif 
Vekilcti orta tedrisat ders 
programlarını değiştiren yeni 
t limatnnme hazırlamıştır Bun
dan başka Vekalet yeni bir teş 
kilit kanunu projesi hazırla
maktadır. 

defterlere seçmek haklunı haiz 
olsun olmasın bütün yurllular 
yazılacaktır. 

C. H. F. namzetleri 
Ankara, 16 "Hususi,, Cum

huriyet Halk Fırkasının nam
zetlerini Şubatın başında ilan 
edeceği ve Şubat ortalarında 
intihap yapılarak yeni mecli
sin l Martla toplanacağı söy· 
lenmektedir. 

Dört sene zarfında nüfu
sumuz mühim miktarda artmış 
olduğundan geçen intihap se
nesinde 317 olan mebus ade
dinin bu intihapta 325 i bula
cağı zanediliyor . 

intihap kanunu 
değiŞecek mi ? 
intihap kanununda bazı ta

dillt yapılacağı hakkında ga
zetelerde bir çok rivayetlerden 
bahs edilmektedir . Bunlara 
göre: 

1- intihabın bir dereceli 
yapılması, 

2 Beher mebusluk için 9 
namzet gösterilmesi , 

3 - Her vilay t ıçın ayrı 

ayrı olmayarak bütün memle
ket için bir nanızet iraesi , 

4 - Kadınlarında mebus se

çilebilmesi 
Muhtemeldir. 
Bütün bunlarintihap kanu 

nu ve hatta • teşkilatı esasiye 
kanununda yapılacak değişik
likle mümkün olan haller oldu· 
ğundan varit görülmemekte 
yalnız· Cumhuriyet Halk Fırka 
sınca geçen devrede olduğu 
gibi bu sene daha geniş şekil
de müstakil namzetlikler bıra· 
kılacağı söylenilmektedir. 

Büyük Kongreyi Beklemek lazım 
Ankara, 16(Hususi) Kadın 

ların mebus seçilebilmesi için 
teşkilatı esasiye kanununda ya-

pılacağı sÖ) lenilen değişiklik 
beşinci Büyük Millet Mecli i ta
rafından görüşülecek bir mev
zu sayılmakta ve bunun da 
ancak büyük fırka kongre.sin -

den sonra mevzuu bahsolabi~ 

leceği ihtimali üzerinde durul

maktadır. Şimdi muhakkak o

lan bir şey vınsa yeni intiha

bın mevcut kanunların mevLu· 

ata danilinde yapılacağıdır. 

r .. 
·satı 

lPfoı1l a b a a 1 : ı 11 ı )7 <J r 

Büyük faydalar temin edecek olan 
tesisat yakında ikmal edilecek. 

Mersin mtrktzinin Köyltrle mu· 
hobtrtsi11i sıiratlt: ltmi11 r.lmr.k irm 
Tt.ltf 011 tesı:,otma ola il ılıtiroc1111 w~ 

bu11u11 asaJiş 11oklas111dan elımımiJ't· 
tini /!ÖZ lJrıü11t: getirerı Vı/Oı•et } 011 -
damw kuma11da11/t/fl bu te.sl atın 

ıkmalme karar ı•trmıştir . 

/Junu11 ır111 bır proje ta11zrm edil

miş, Köyler mmtakalara aı•11lmışt1r. 

Mevcut Ttlrf on tesı atı 11oksa11forrmn 

ıkmalı vt /uç 7elrf011 oln11yo11 köJ' • 
/erde bu it ısatm dn hal J'O/nlabıl

nusi ıçilı Köy Bülçrluine ıaltsısa t 

konulmuş. T ti vesair ltvdzımat alın

mak fiure :,ivanş verrlmlştır. 

Ştlue e11 uzak olan hndıkpmarı 

D111ıklJr, Aslan köJ•Ü, Dty11ek kli}'· 

leri11e eı•tlce Ttlt/ 011 yaptırrlmış'ı . 
ımdide hiç ldtfoııu o/mı;a11 

köylerde tesisata başlannuştır: 

Ha zamal/ ve islrmldilfı anda 

nu rktzi11 brı köı /erde ve koyıeri11 bır
birlenı•le ıı1ruştbılmesı ıcı11 brr kar 
köye /J r sn11tıa/ ;•npı/acakllf 

<Jeak: 

Bu sa11trnllarırı mmtokoya aı·rı

lc.11 körler mtrkuuule olmasma dtk· 
kat edı/t11ekt dir. 

Sat.tral pnpılacok klJ;'ierdm bir 
kıt; mı şı111dıde11 te:.ıııt tdilnıiştir . 

bunlar aras111da Btkırdt, Telıe,Me· 

zıl/ı, llemın, Oılimas lllJJ'lt ri ı• 

Vilayet }1111darma kumandanı 

Arif /Jıy so11 teflişlrrifl(Je kaza j all· 

damw /wma11da11lıklarrno bu gfill 
koJ leı dl' ttltf on itsisatı yapılması 

ıç111 M ım gtltıı emırleri vermiştir. 

/ı1r1/uz kliı leri11i1t telefon tesisa

liylt ':jrlzrtmlz .fr.11darnw bı1/lik ku· 
mal/danı Mustafa 13ty bizzat meş· 

gul olmaktad1r. 

Gerek nsa;11ş ve gr.ukse stri mu
anıelftt ve nm1uıberat ıç/11 telef 011un 

görectği /11zmrt111 cok yüksek o/du
J!unu a11/aya11 köylülerimiz de bu ış 

i(i11 çolışı.ıakta ve tnıtk vermt kte 

olduklar 11.tan bu işin ııtk yakmda 
başarılmış o/dul!unu görrcelfiz . 

. 
rı K )J} O' )" ıJ 

Kongrelere yakında Başlanıyor. 

Kongreler ay nihayetine kadar bitirile
cek.Köy ocak kongreleri yapiliyor. 

Cumhuriyet Halk Fırkası 
vilayet ve kaza heyetleri ocak 
kongreleri için hazırlıklarını 
ikmal etmiştir. 

Kongrelere bir an evvel 
başlanılması iç.in bütün köylere 
tamimler yapılmıştır Köy ocak
lara intihabatından sonra Mcr-
in mahalle ocakları kongresi 

yapılacaktır . 
Fırka kaza heyeti idare i 

I~. 1 n . u1 o c l L i ı ı rl i 

Sovyetlerle hudut mu
kavelesi uzatılacak 

Ankara, 16 ° A.A,, Büyiik 
millet meclisi bu gün saat üçlt: 
reis vekili Refet Beyin riyase
tinde toplandı. Hudutta zuhur 

eden ihtilafın t etkik ve halime 

dair Türkiye ile Sovyet Cumhu
riyetleri arasmda 6 Ağustos 
928 tarihinde aktalunan muka
velenin yeniden altı ay temdidi 
hakkındaki protokoH..an .?sdi
kine dair ruznamede buuman 
kanun layihası azaya dağıt 
lışından itibaren 48 saat g ç-

mediği için mUzakere edile

medi . 
Müzakere edilecek başka 

sık sık toplantılar yapmakta
dır. Ocak kongrelerinin ay ni
hayetine kadar bitirilmesine 
çalışılmaktadır. 

Kongreler ve ocakların se
nelik faaliyetleri raporu okuna
cak ve dilekler t espit ed ile
cektir Ocak kongreleı inden 
onra ise kaza kongrelerin 
başlanacaktır . 

Bele~iyeler Hakkın~a 
Yeni bir kanun mad

desi projesi 
t -

Bazı Btletllyeleri11 pl/Jn , su, 

Elektrik ici11 lôzımf!tlt11 müMıassıs 

ve nıfJlıendısltri blltçelerindeki az 

talımatla geltrtnıedıkltri ve bu ışlerl 

f!Örmektt gfl(.lüklerle. karşılaştıkla11 
Dal1tli}e Vrkll/rlilll:t l!iJZ ÖllÜllt alı · 

norak BtltdtJ /,,in pld11, 11, tlektr/Jc 

işlerinin Dahll/ı't Vekdleli trrafmdarı 

f!Ör Drlll(J}esi11t seMı•l}'t ' ~·trt11 Btlr· 

'lı•e kollUlllllta mi1uı1ye! bir kanun 
projesı ltazırlanmıştır . 

bir şey olmadığından Cumar

tesi saat Uçte toplanmak üzre 

celseye nihayet verildi • 
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Cihan iktisadiyatırıın inhilalı. Bu da bir iktisat 
Yazan : Profesör Dr. Fritz Oaddavv 

80 Yıl ~ifliğin~en Oışan A~ıma Atmamış Ciharı iklb-:adiyatı tauı 

bir inhilal it~irnledir . Ci· . 
han iktisadi_vatırıda amil 
olan cihan iktisat hirnği 
cöziilnıü(i: ve da!!ılmıstıı· . • 'i t. .J • 

Dünyadaki ekonomik buh-
ranı, ani olarak bir'ılenhi 
re zuhur etmiş şiddPLli 

ve kısa süren bir huhrau 
olmayıp miizmiu 'e de
vamla bir buhrandır. Bıa 

itibarla umumi lunp ve 
su l la nıuultecl..-l~ri gi hi 
münferit ve hi r dP.f,; ya 
mahsus hadiseler dahi hu 
buhranrn kat'i amil v~ 

sebepleri drğild i r. \' a nlış 
lık, takip edil~n sistemde. 
dedir ve cihan hııı·biniı ı 

zuhuruna da bu hatalı 

sistem selwp olmuştur, . 
Bu sistemin hatası Liberal 
ekonamide sermayesini11 
gaye ve maksut mevkii ne 
konarak istihsalin lüzu
mundan fazla arttırılma
sında ve istihsal ile istih-
lak a rasmda nisptılsizli k 
ihdasrnda miindemictir . 
lktisatH anarşinin, y.ü ksek 
korunma gümrükleriyle 
hudutların karşıhkh kapa. 
tılışın111, ithalat yasakla
rımn ve döviz tah vihitının 
piyasaların hadden ~şırı 

bir halde duruluıa51nın 

ve nihayet içtimai dağı
lışm sebeplerini yukarıda 
sayılan ballar t~şkil etmiş 

tir. Bu suretle serbest ik
tisat kendi kendiui ilga 
etmiş bulunmaktadır. 

Cihan iktisadiyatmm 
dağılması, dünyanın arazi 
siyaseti bakımindan büyük 
teşekküller arasında par
çalaıınıasa ile muvazi git
mektedir. 

iktisayat kendisini siya 
setten kurtararak yeui ıa

man medeniy~tiuin k<tı'Pk
lerini teşkil ve teıusil el
liği cihetle cihan iktisa -• 
diy(jt1111 eski sistemdeki 
cihan siyasrtinden daha 
çok müstakil bir teşekkiil 
olduğunu her ne kada:· 
ink~r etm~mek IAzıru geJir 
sede Cihan siyasetinin 
Avrupalılıktan çıkması ile 
cihan iktisadiyatmın umu

miyetle y~ktliğerine t~va 
fuk etmekte olan hareket
lerdir. 

Cihan iktisadh· atmın 

hakim .Avrupa devresin -

deki cilwrı siya~t·tiııdPıı 

daha yav:i.~ hir landa İıı

hifal etuıesiuirı bir ~wl>t~ 

h İ rı İ d t~ 0 Si a il İS 1 H' l t' 11 

d :.ı ha fo z 1 a h i r is t i ~ 1 il h~ 

ıualik oloıa~ında ve· avııi . 
zamarıda birlı•sik Ameri -. 

Erkekl~rin işsizliğını genç kızların iş 
hay atına atılışlarında buluyor 

lrıgiltPI'(~ gazPlelıırİllİll 
halwr vt>rdi~itı e göre ya
·kırıfarda lh~rforl Şt>lıriııdc 

oıoıuohi 1, otohiis gi hi Ş• ·y 

l t~ re ayak ha ~manıış ! Oo
ğıırdoğu, Jw~wlarıdığı, ra-

~O ~· aşlarında hir hıulın 
vakit lwlirt~ ıı iktisadi viik. . ölnıiiş. 

kaıt devletlt~rintle vakıt 
hat~ızlık duyduğu vakıt 

doktorlara uıiirac(jal eLme-
~wliştr. aranıak lazımdır. 

E~ k i ele n k a l ıu a c i lı :ı n 

iktisacliyatı, bir nıP-rkezi 

hü~ ük nıınlaka iktısa d mın 

ruevcudiyetirıe h:ığlt idi, 
Avrupa böyle bir (hüyiik 

iktisat ıu111lakasıııı hakiki 
vasfı ve ıwvi il~ clt-ğıbedt> 

tesiratı ve neticesi itiba
riyle ltışkil etmi~ti. Haı·p 

~snasında ve harp sonra
sında Anwri kanın Avro ı)a 

~· erirıe kaim olmak istp,di
ği v~ cihan iktisadİJalırıw 

ı\vrupalıhktan çıkıp Anıe

ri k a 1 ılaşmağa doğru gitti 

ği ğöriildli. 

Cihaıı iktisadivatınırı 

K a el 111 h ii l ii n b u u z u n 
ömrii hP.p çiftliğinılt• hay
van, çiçPk yPtişı i rnıekfo 
gt>çirnıiş, hiç bir gün çifl

liğirıdt~u ayrılruarııış, dı

şarda yalmaıııışllr ! Daha
sı var ·: kadın her lwmt~n 
lu~ r yıl, her· mevsim ~ap-

ka moılası drğişmek l~ ol
masına rağmen çocuklu 

ğıı nda ge~·diği şapka ~· 1 

ölii ııce \' «> k ad~ r başında ıı 
çıka roıa mış, 80 Sf~fH! za ,._ 

f111da tramvay d~nıiryolu 1 

miş, yiizleree ~P.OP. ~ v vel 
atalarırı kullaııdığı Ol \'e 
rıehala lla rd<J fi yapıl ıuış 

ilaçlar ktıllarınuş ve fay· 
dalarım görmiiştlir. 

GazelPCİlc ·r hu kad111a 
öl ıurzdt>n ev\ el yeni yt~li 

Ştm kızlar lıa~k111da fikri . 
ni sormuşlar : 

c<lşl.-riıı durğuıaluğu , 
işçilerirı hoş gezmesi g~nç 
kızl<uıda erkt~klt· rle iş ıuey 

da ur ncla .'· :ı rış :ı atıl ıuası 11111 

rıeticesidir. >) 

Orta mektep muallimi yetiştirilmek 
üzere Gazi Terbiye Enstitüsüne 

yeniden talebe alınacak. 
keudi mevcutliyeti11i d~ği· -
şik hir ~ekil ve hüuyedP .\1ıkctra 15 «Hususi» - hul, Ankara, lzmir, Ada-

l l · 1 . ı · ~1 a a r i f v tı " a l e L i A n k a r a d a K · .. < a ıa ııyat e uevanı r.llı- un, oıı~· a, ~ıvasla ruusa-
rilnwk istecliği dt~ görli- Gazi Terhi ye erısti tiisiin- ha kala r ~· a pılac<1 k lıl'. 
itiyordu. Fakaı bu tPıahii d !~ orta nwkt.-p nıualliuıi \1iisaba~alara altı seııP-

~· -~tişLirıu•~k lizı>re r"iyazi_vP lık muallim mektebi ve 

edehiyat, ıahii iliıult• r . list~ nwz1111ları kaimi edi
riiu g•~çici oldu~u anlaşıl · 
dığı aıulu ciharı iktisadi
valı hi ı· da rhed~ cök ii verdı. lcı ri it, <~oğra fya ~H ht>lP.ri llP 
~ . 

Birleşik Amerikafl dP.\'_ ~· -~nidt• ıı talehr. alıuağa 

c~ktir. 

imtihan ~artlan ~laarif 
m iid ii rl iiklef'İ rıP bildiri 1-
rui~ti r. 

Jetleri, halkın refahı iciıı • 
dahilde sağlam bir ikti-
sat sistemi kurmak ke\' 

~ 

fiyelinin, diğer nıilletl~ri11 

parulariyle mukayesede 

kendi paralarınrn nıu ha . . 
dele k ı rrueti rıden da ha 

m ii h im olduğunu hild idi rlP,r 

Efl hiiyiik iktisat kııv\' P

Liuio bu rt>L c•~vahı ilP
diiııya iktisadiyalınrn iıı-

kırazı aruk mukadder l"ı
lunu~onlu. Evvelce Sov 

yet Husyanın hf>Ş seıwlik 
planında ve otla va i mpa

ratorluk kouferaJısrrula 

kerıdisini göstermiş oları 

şey, şimdi hiitiin iktis~di 

nizamın yeni esas kanu
nu olarak geniş bir şekil 

de t~celli etnwye başlada. 
Şimdiye kadar kurula 

gelmekte olen hfr mil!i 

iktisat, dün ya pi yasasın_ 

daki kazanc imkanlarına • 

i 

~arar verruiŞlİf'. 

22 inci t•)şri11de fsla11 -

Ankara Operası 
.~~------· ..... ~----~-

Halkevi Opera Hanrhklan Görüyor . 

İlk olarak Karmen operası oynanac~k ve 
Viyanadan da iki artis gei·iriliyor. 

Ankara , - llal~fvi J 

grup opPral :ırıuın temsili 

icin hazırlıklar yapılmak . 
• 
tadır . H a 1 k e v i ra d e 

Denizli mehusu Nf)cip .\li 

be~· in reisliği altwda ope
ra komisyonu toplannııştır. 

Söylendiğine göre hazır-

mümkün olduğu kadar 
hliyiik bir pay ilt~ iştirak 

edehilnıek gay~sini güt 
mekte idi. 

[Sonu Yarın] 

lıklar çok ilfldemiştir. 

Yakırıda Halkevi tival-
"' 

rosu uda K arnıerı opr.rası 
oynanacaktır . Bu opera 

icin Vi\'ao:ıdan bir iki . . 
artist gelirtilPceklir. ~IÜ-

nir Ha~· ri bey bir kaç 

güne kadar lstanbula gi-· 
der~k bir kısım artisleri 
temin edecektir. 

Çizilen proğra nıa göre 

KarmP.nden sonra bazı 

operalar da oyn&nacaktır. 

Trakya da --- . ,,,. 
Yerleşen muhacır ---------- / Ça 11 ak k" ı~ 1 5 ".:~1ıif 
Truk va unıuıui uıll td' 
ll ı ·. '1' ı· l 1 ,·~· 1111 u·a um a ı >e) .: h&I· 
iki nıiişavir oldu811,,,1i . 
ele mırılakanaıı<l g ·~ 
Ça 11 u k kale ile Grlı .,,,r, 

l ·t 1 
Eceahat kazularırıı' ·eir 
lPştirilıui~ olan 1 11111~' Jf 
1 · · · · LA)tkl~ 
erııı \'()ZIJPlllll '"' ıııd' 

rek <lönd\i. Kö\•(HI'*' ... r " . · ı~ra , .. 
v <1 I\ ka lt~ fi ) ' e rl eşli rı t.fJI 

haci rlere bir rnrnfLa" f" 
. rırı• 

yapılmakta \'e hır ·,~it 
da toprak verilmek ~ 

~luhacirlrrirı e~ı 1ttl' 
zamrrula nıüstaltsıl ' 

ı·ıı••' 
gflçnu·leri ve o 1 ~ 
kadar tla ihtiyaç ~e i~ 
lel•~ uğraıuamahırı ..tlı 

. . l ı f 1 ıı•lf ... 
esaslı teclhırler <1 --

Gümrüklere Tami• ~' , ~e .. _J 
~uıuhuriyet ~ dl":_ 

Bankasına verilt>Cf. ." 
tJ9,,,.. 

tuplardajeşyaııın 111 ııac'i 
VPrgisi rıe nıa l ra h 

0 ftl 
... . . ..,, ki. J 
~"ıvnıell ,· erıur. ::"! .... ~ . . . . ,, .. .. 
tiııin gö~terilnw~ı ,..1 
gü nırii k lere ta uııUl 

rlaiştiı~ 

Yeni Adam 
46 1 

«Yeni .-\da !Hlll 

l ~rl• sayısı zengi 11 yaıı 
• J •. ki 

1111 ş t ı r. 1 s nı a il 1ı a ~ i~ı 
<tCocuk. ~itapları- b•'' . ~~ 

~azısı, Dr. Fual w 
111 

vin «9 uncu Bı>Y"t' • 
• . 1 ıJ' 
V.-rPm Kou,,rt'sP> 1 

~ . b~ 
d : ı \' azısı, terhıy•• 

1 
. • , .. 1> lr ~~ 

erı, S11nıt•r ,Jll" 
.. . . ·i•• il usevı ıı A vııı b~~ ., 

kaı·a St~rgi tH· iııılr.)l 1 . , . ., ~-
la rı fa \' lla l ı ve ' ı" ... 

ğe r kıy m t'llt'd i~· · ~d• 
k<)ıı u "ma h rı «~ur 

"' ' ' ") ·~· rada sr.v:ı hat » 
111 

• . ·~ı 
.\bidin Di110, ~us• ,i 

Alt&I 
vası, Siya!ıwl " d 

•••• yazıları nwcrntHl1 
1~1 

. .. 1 eca' zengın nnıru er 
kil ~lmd~tedir. 

• 

' Yurttaş;, 
Onpara ha~,., 

bile kimin ceb• 
tiğini düşün: ··ı1' 

u · ıı· j~ll~ , .u I l 1111 

tasarruf c~ 
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\ Liman 1-Jaberleri . i LAN Balkan Anlaşması 
ve Küçük itilaf ...... · ·~-

((Eclıo tltt Par is» dP ıı 

,\rıkar:ı'cfa ~:qula lop
lantı oııumla Balkall an

laşuıa~ı koııst· y i t:ır nfıu
cları 11eşrolu11aıı n·~ ıııi tdt 

lijjıl~ oldukca dikkate ,ft~-. , . 
gt•r bir elimle \'ardır . 

Hububat yükleyen 
vapurlar 

Alnıau harıdıl':ılı Oıt:ı 

Vt> ' afıa \'apurlan lnıhu 

h; ıl alnıaktadır. 

ffağos Vapuru ........... 
f :.ı:;o ~ 'a Jtllf'll k ı • rt·~lP. 

)iİ~Iİ)OI'. 

laf ran Vapuru 

Mersin 
Piyasası 

K. c ;, 

Pauıtı ~ ~kspr .. :
[a rw 

K:ıpıı ıııalı 

Ko'l.:H·ı parlağı 

İaıu· ·i~id i . . 
\'er1i ., 

Bt•) ~n ~· ap:ı~ 

K. 
4H 
42 
41 

40 

s. 

2- i 2,5 
•) _ ,9;; 
-' w ,v 

60 

Ba)'SP-1 halkaıılarcla telı

clittı· maruz dt•;ilclir . \'e 
t1ğt•r, başka di)arlarda 
Ba~· al ihl~I olunacak o-

.. .. ..... 
..;u~auı llitlivi Zafraıı vapuru ıo 75 

5 ila s 
hı r~a halka11 d t~ \ ' lell eri 

l~·,ı ·uh a 500 halya paıııuk v~ 2500 
~ohul ko~ t 11 almışLır. 

Zuhal Vapuru 
'IP-rcinıt~k 

f\u~ \t>IHI . . 

4 75 

8 - 1:!-f>O 
6 

ıopraklarmda ırerıişleuw

siı ı t• maııi olacak vaziyt\l 
te<lirltır. Bu urHlle Tiir
kiy••, Yurıaui~lan, l{oman
ya, Y lllı(OSJa v~· a birhirltt
ı·iuin I ırırrh;r1111 karşıhklı 

olarak tr.min P.ttikhrn \'~ 

zuhur ectecı~k bir ruiite
cm ~ize karşı omuza har .. -
kel eluıt~k lıu u~uııda P-

mirı oltluklan ~orır·a hP.r 

haııgi bir drtzaya karşı 

k~mlilPriui llHt 11111 lıi~SPL

ıuek LP-tlirler . Av rup:uım 

ıehlikt•li mahi~.-u~ olaıı 

cliğer kısımlar111da11 hiç 
biriııdt• hiik(mwller i~tik 

halclf·rı lıu kadar lıii.\ ii~ 

bir •·uıuiyt•ılı• halı~Pd•· -
tuflZl•·r. llarptt-11 soura 
ak ıol1111a11 alP ııi lJiriııci 
iLLir.ı~ muahı• d tı~ ı ıı iıı L.--

Kum darı Limarnla huluuan zu- 5 
Cehik imi vapuru ~az lto :ılluıa - • 

larıııa tlt•vaıu t>lnıeklt•clir. Yular 

6 
3-12,5 

Sark Vapuru 
• ark \ 'HfHlf'U çiuıruto 

ıalılive •·tnw~tt-clir. 

Beklenen Vapurlar 

.\cı ç~k İl'cl .. ~ l<fl 

Toz ~t'kt>r 

(~:Ilı \'P 

Ca v . . 
Kalu\ 

33 
3 
ıoo 

. 
Ut•uiz )'olları iclart>sirıiıı Balıar 

Çarıakkalt• vapuru ilt~ Loil 

~ .ıo ·~ :;o 

ı 88- 1 ~)Ü 

90 

tiri~·· · ıi110 knrııpaıı)3S111a 

a il Pıra ua va pu rıı hu;zii n 
linı:ıı ı ırauza f,:t>lt>ct·~lt·r. 

Artırma eksiltme 
kanunu 

\rltrııı:ı •·k~ıltıııt- k:ı 

Arpa .\ııatlol 

» \ t>ı· li 

Pirirı· . 
Kara hiilı~r 

Ni~ atlır 

» ikirıt~i 

\l ı!'iıı ' darı 

:i 
3 

15 

85- 86 

16 
•) '.) _a 

7 

2-6~,5 
1111 llUllUll Vt'~t)lt'llPrİıı il' uı (' 1 ,a ve ar •) .... 75 
1113hİ \'Pllt•k j l hlİ\ ilCla rıurrı IKHme ••\ı r 

- • • Saad dua ıo Lira 40 K. 

iri hudu .ı. Bu 111ı ıa l11• d H

ni11 ~11t;P11 ~ ıth:ıll:ı a kl~

dilıliğiııi lıul ır l a t ıııak l:l 

ıımctır. 

-----------------------
Tren/eri uçuran 

adamın muhakemeai 

HudapeŞIP. - TrerılP.ri 

uçura11 Malpska'rıırı, Du
dapHŞle mahkeuıt> ind•~ , 
i. ticav~hıııa 'levanı edil 
nıekl'•tlir . ll<ıkuz ikiııci 

11~ • ur~ı~ lt·uıiu t-tlilP-CP-
ğiıw dair ola 11 lı iikm ij 11ii rı 

iycap euircliAi forıııialiiıı 

l ı azı rl :ı ıı ıı ı a ~ r i c i rı h ii t ii 11 
• 

ve~al••llPrin hukukıııii~a-
'i 

virlt·riuiu i::tirakilt~ Ba~-
,·~~~lt•l mii.;tPşarırıııı l't>İS
liği allrııcfa diirı hir top
laulı ~apılrı11::tır. Koıııi~
~·011 irı iWl \ ' t> ~ iyt•cf'k 
vakacak ve "P.\' P.Ct~ k icıra . . . 
ayrı a~· rı olmak iİZt'rt~ iki 
formiil proj••:..iui11 lwzır

IAnm:ı . ma larar v~rmiştir. 
,,.c;ırirul~ lrnmlı i daha cid- -----------

" laakkırıda yapılaıı blicvap eti bulurııı)Ordu . 
aallerce " iirmiiştiL nuu

YaJ,lığı bir iirii icat-
hırtlan hirinci i icin Ma-

lurılan lıaltstıllİ. Yeni kop- • 
tu ·ka, Viyana' da ahı sene yu ktığıthtr, sorıra hir lur-
hapsı• nıalıkı)nı olmuştu . 

birı hidrolik ile trenleri 
Malıkenıede bir ''dini 

kazadan koru~·acak bir komiirıi l fıkra 1,, lHŞkil 
filPl ical etmi · etuırk i~LPctigiui, hunun 

1930 cla arkadaşlarının için gaZP.lt·IP.l'(le propa-
keruli şerefint• verdildP-ri t(auda yaıHnak fikrirıdt\ 
bir ziyafeUeu döudiikleo l.uılurıduğuuu ~ ;;yfiiyordu. 
sonra, gı)ya kendi. ini ~evk Mıılwk~nıenin devam 
ve idurt• e clt·ıı l.ıCO İ min P-lligı nıiiclclt•l zarfmda 
tl.-ki marıHvİ ~.ılı ·i)~ll~rı adliytı cloktorları kencli-
dir~kliflt•rirıi alıııı lır . . iui dirıli)or, ve her hir 

~lahkt·nwde, Onzhah hurPketiui lt>lkik edilye)r-
ve Jul~rhorg uika lları !artlı . 

» t>Cllt'hİ ~ö Lira 
» çuvalı 20K. f>O 

Buğtla~ Y··rli 2 -75 
lm•ir 'Odt·ııll 

lııct• KepP.k ı 75 

Kalııı » 1 7 5 

Limoıı tuzu 70 

"ahurısafız~ytiııl' . ~f> 50 

~~~----·----~--

Borsa T ılüraflan 
lstarıbul 

15 

Tiirk ahurıu 928 

i. terliıı 

Uolar 

Frarı k 

Liret 

6~0 

79_4, . 68 

12--06 

9- 27 - 95 

liıırpol 
l 7 1 1 

llaıır 

Vadeli 

,, 
Hiut 

934 

6 88 

6- 60 

6-60 
4 - 91 

Nıvyork 
l7 - ll - 934 

12- 30 

Mersin Bele~iye Riyasetin~en : 
) l :ı dd " 2 ( Uuaddt>I) Soka k l aı·d H lı c · ı · ıw ~elw lu~ 

nıPh ıı ı olıır.; :ı o l"'urı lıağırıp c;ağı rm.ı k re giiriihii et
ıw ~k )' :ı ~akı ı r . 

ı\ııcak salı:ılılan saat sı~~izd t•ıı :ı k şaıu saat yirmi
' '" ~adar ':ılııız ~ula nıadıl P l l' ı'İ "'a laııl:ır hağırma nıak 
• .. f l 

~a rı i lı· lı :ı rif ~ ııl'ı ~ llt ~ ~H. IP11t' l'l'k sa ıış ya palıili rlt~ r. (;uı a 

rııatldt'lt' l'İ sa~ıııavarılar hu uıiis a:ı dı • cl f• rı i ti fad e Pdı· -
• 

111t·zl••f'. nicı• \'arı~ıııtlaıı ~a h:ı lıııı .. ıa l ~.-k i ziıu~ katlar . 
Pi.\:ıtıo, (:r:ı ıııofıııı , .•• :-'a ir m ıı ~ iki :ı l P tl l'ri l t • lı a lkı - şi-

k•)~ı>l i ıuııt•ip olacak tlt• rPet• dı · - ra lıat. ız t1 lnıek ve 
ıııiizic seda cıkar:ırı tıılııııılıa \' f' ııı a k i ıwlt•r i)t~ lıııPk, • • 
diiıliik, zil ~ıııkır;ık n~ • :ııı !'l a li Ş•~y l l'r çalnıak dahi )'a -
"' ak lır. 

.\laddt~ 277 - (.\luaıl ı l P I ) T ii r k ~Pdt•ıı ha~ka hir dil 
koııu ~ al' a k alış \t: r i ~ t~ l ıUf• k, m l'ı ~lcriyi topla mak için 

garip v:ızi~d \'P. la\'ırlar lak ır ır11a~ \' t~ :ıdahı uıııa ıui

yt>ye ıuuğ:ıyir ~fizlc•r, şa rkı \' t' ıua ı ı i lt~ r ~i>~ l n ıııek ve 
hıı ııla ra lıt•ıızc·r h~ır·Pk(~ l ltır( l ı~ lıu l t111nıa k ~·asa kıır. 

Yeı1i ~Iersiıı ~ atış Yerleri 
Yeni Mersin'i okuyunuz. Çünkü 

O sizin gazetenizdir . 

Mersinde atış Ye rleri : 

Zafer caddesinde Singer Kumpanyası Acantası 

Karşısında , 

Avrupa gazeteler ile Tiitün Mliskirnt bayii Mehmet Bey. 

Tarsus'ta: 
Paşa gazinosu karşısnd a Mahmul Fehmi B. Ticarelhanesidir. 

Buralarda aylık ab ıı na dn kaydolunur. Abuna larımızııı 

gazeteleri sabah ları is l ~d i k leri mahalle b ı ıakılır. 

1 L A N 
lçel Haf ia Baş Mü~endisliğinden · 
~ler~in - ilifkl' yolurıurı 74 iiucii kilo nae lre. irıdP. 

ııuwt•ıat per · • ! ııli kfipriisiiııiirı :ılı şa p lahl iyp .; i ııirı lu·ıorı 

arnrn olJrak lPcdiıli 964 li ra 34 kuruş hedP!lo pazarlık 
sun~lile kırdırmaya konulmuşlur. Talip olaııların k"
sifnaıırn~iııi ~l)rıuHk İİZt>l'ı~ Nafia da i rc· ·i ııt! \'e ihale • • 
~iirıli oları ıs- 11 - 934 Pazar giiııti ~aal 15 le Eııc ii-
rut'rıı Vihl~f'llıı nıtilt>ŞP. kk i l ko ıı i syo ıı:ı ıuiirac.rnll.ırr. 

3 3 

Sathk Ev 
1 ki katlı a._ ağı \' tıkarı katiarcla ııuıthah ham:nu . 

tPskil:)lırıı havi ~" vt~ dı·ktirik Lt>s i.;aıı ıuiikeııınıPI 9 
-ı: 

toılalı hir HV saılıktır. i~tı•k li ol:ırıltır llt•rsirıdt~ Çankaya 
uıt'klı>hi cadıltısiıutt• 30 - 31 No. «' Ve uıiiracaat t>dmılt•r 

lıı•r zanı:ırı görPlıilirlt'r'. 9 - 15 

Nefis ve Halis Şarap 
Kı~ nıiina e lH~ lilı~ Niğc lf', ~lara. laıı et- ip f'll i0 imi1. 

ta tlı ve kckrt: şarapl:ırımıı gt·lrui .. tir. 

araplarımıı, ıwfo~t'L ,.,. lıaliSİ)1 f'li dola rla~· ıjl,~ 

sıhhi vP. ı~ziı, e' sofraları vt• ıiyaft>llt"lr içi11 lav. iyt~~' t! 
ava ııdır. işe VP. k. ~ J .. lıl" :o:L1r ~ lır 

" · Bir kere ıecriibe et~:· uiz . 
Kıhrı~ t;arşı ... ı Çuk urova .. arap 

4 - ıo yeri ahilıi Ya irı 
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+ DOKTOR ~i 
lf,Ahmet Remzi bey ~J 
~-, Hastalarım Cıı nı:ı C' 

lİl dan ma<la her gün \tJ 
'r ~abah erkP-n vP- nkş:ım-rı 
l J ları lliikt'rnwl mı·sai LtJ 
fl~ SaHtl.-riud~ll SOlll'a Ulll r 
JJ a yeıwha ıwsi rıdP. ka hult.rı 
ri~ ve tP.da vi ca.iP.I' • r" 
\.tJ Adn·s: Yoğurı p :ı z; ırı~;d 
Ff1 ca ili İŞPl'İ f fll(j ha llflSİ . r· 
~f 1 No 1:1 ._., 
~~ .. ~.!r:.ıı..... .. ~r..ı,....~~.~~ 
~~ ~~ ~--..:. ... ~ :..A~ 

Nö~etçi (czane 
Bu Akşam 

11.\LK Eczauesidir. 

1 

YE~i .\IERSIN ı 8 2. Ci TEShlN 
• 

• • •' ?~ 

'. -·"''" . . .4 '4ıı.. 

Gramofon ve Plaklarda 
BÜYÜK TENZİLAT 

• 

meşhur Remington yazı makineleri ve 

Yerli ve Avrupa Her Boy~a O~un ve Kömür 

Banyo La Bova 
Yerli ve Amerikan malı 

sağlam, her ç e ş i t .. u 
Tulumbaları , 

Her mikyasta su Borulan 
Künk ~orular ve ~ u n 1 a r a ait 
~ilüınum Teferruat , 

\' ağlı, V c~ r ıı i k 1 i, Toz 

her nevi kol, cep saatları. /ftiersin'de Kılıncoğlu 
Acentesi Vilyam H. Rikards - Mersin. K a m il ve mahdumları 

:•••••••••·••ı - 4

-ıs Ticarethanesinden Ari~ 
: Veni Mersin Mat~aası ~ ~~~~~~~r~~~~~~11. 8 

: miicellithanesi • ı~~ "'~-- ""7"""''~~ i l 1eme ie~~eıem~a~el 
ı Eskimiş, parçalan-:. Do K T o R ~ ~ Malınızı ve Canını~ 
ı nıış, fersude kitapla- ıng 1 A M EL ·ı K i~ ~~ 
• rın iZi işe yara ıııaz de-. • '. ~Milli Sigorta ~irketinin [o Zenini ve [n [ski~ 
: p~ atmayınız. birgün ı idrar yolları hastalıkları mütehassısı . .. · r?~ 1· b 1 u s· ş· k tıtıl 
• . 1A 1 K. • ,.. ı:~ ~ stan u mum ıgorta ır e 
• 1sıze öZır!ı fo u

1
r .. ı~a.p -. 1 Bt·I Soğ11~luğu11u ~Pııi usullt·r·lt- ıwk ça- )~· ~ Sigorta ettiriniz 

• armızı, <ıe ter.erınızı, + buk vt~ kaLi stırPtle lt->davi e\ ler. ~ 1 rtl3 -
: miicellithanemize gön-: i Ad . 'AT k K l kt b' .;;,, ' ~~ yangın Nakliyat - l{ııı. 
• 1 . . + ana. ı•amı ema me e ı \f, ~~ <!1 

t erıruz. · , d S /, . @'1Yre ıe~ • • ı · yanın a.. -30 ıtı !IJ'' Gi~~ Mersin ve Havalisi Umum Acen 
+ Her nevi kitap ve • ~ , ,, , ~ , ," .. ,,, ,. . ..-.. . ;.; . , ;~· fTı ç·fı · z d ş b ş kal' 
: defterler şık, zarif m~: ~~~i~·/ 'L ~l~~ıt-~~~,. ~) ~I 1 çr a e a an ve üre 
• · k ıı ı ı ~ ~. Tüccar I-Ianında N o. 16 

tın ve ·u anışı o a- .... ~~~~~~~~~~~ ~ !I [Ji~ i rak ciılı;nir. i ~~iilP.~~~~~~el~~I;- ~~~~(llele~~~o-~· ~ . .~ ~ 

············•·,~ LA KONKO D ~ ~ Doktor Ali Bedri 
1 

Y E N İ M E R S İ N ıı Nakliyat - Harik 11 ı ~ İzmirden ~elmiş muayeneha" 
~~ Sigorta Şirketi '"'.Jlı J rnJ1Kış_la caddesınde 82 inci sokalı 

Abone) 
Nüshası 5 kuruştur ~ lluaııll'l:\ıııula siirat, iıııiz~ıu. vı• ko la ylığı S ' ~şesınde (8) numa~aJ~ açmıştır- ~ 

~ şia r edinıniştir . ~ l 11': lla~lal.ırırıı gP.Ct~ guııdıız IH·r 51Wl Türkiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 1000 

Üc; aylık 300 500 

Bir aylık 100 yoktur 

Günü geçmiş sayılar 20 Kr. 

•MCN&D!mlm!iD• 

Kalem~ir - Kuyumcusu 
. YUSUF 

• 

K.E~AL 

ller nevi ahın bi
lezik. ielmas işlerile, 
küpe, kabartmalı ma
dalyular, yiizük ve 
envaı, Zevki selime. 
uyğun ve çok san'a t
karane yet pılır, beğe

nilmi yen verilmez. 

Fiatlar mutedildir• 

Y ınl Mersin MatbaaJL - Mırıtn 

M ,h,rsin :\canla~ı : Karanı;ırı Cifçi Baııkası. M {~ecl4 •r · 

~~~-~~~-~~-~~~ ~~~~~~~~~E ~ 

.na lı rı c i rı s · 

Buğcluy 

· Burca k 
Piri11c • 

,, 

" Arpa 
' Cavdar 

~ 

• 

Mersirı Ticaret ve Zahire Borsası 
Nereuin Mlllısulu 

Oldugu 

y ~..ıi 

Yerli 
,, 

" 

• 

17-11-934 Cumarle$i günü borsa satışları 

MiKTARI F . 
ır::. G. K . s. 

anoool ') 16 7 ,50 _, 

30000 4 50 
20000 l 4: f>O . 
;>OOOO . , 75 ... 
90000 ') ~o -
60000 ') 90 -
oOOOO :~ 12,50 
-t.5000 ') -· 75 

.\LlCI 

Eclvaı· d11ıu:ı11i 

Sa sa li • • l~H. 

K~\zım h, 
Ed va ,. d u nı a 11 i 

Ş;ışaıi B,. . 

'' 
" 

Kazım h. 

- = 
S.\TICI 

l\:ıysedi Sait, ııwlı 
Alıoıf>l •·f. 
lla11pf1 Z.AlrnıP.l t'f. 

,, 
" " ,, " .• ı/J' 

Topeu Z. ihrahim 21 l!111 


