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Yüksek iskan Ko~~i y 
561'.liJlı Gerek 

.. : ·.-ÖZ DiLLE -

On bir yıllık nlışknnlığıını· 
ıın aşınmamış gUciyle imdide 
bUyUk TUrk dUhenmesinde 
parlak bir yer tutacak olan dil 
aavaşının hw içinde yUrUyo
nıı . Yol açık .. Amaç belli .. Tez 
elden ulnştıraealt güre evren
sel itlerde .sınatUD~ttır . 

Arap acem ülkesinden göç 
ederek yllz yıllarca Türk dili
nin balnna:bllda.t kuran ve 
Osmanlıca diye namlanan ku
rum! da ÇÖktli. Dil bilicilerimi
zin araştın?.alariyle ortaya çı
kan bitim bize ölretti ki Türk 
dili yazıt ve anlatış bakımın
dan eşsiz bir dil bunun yaban 
dlller arasında yitUp gibneai 
ise onurumuzu kıracak bir 
suçtur. 

İki yıl önce biliciler ara
sında konuşulan bu sözler bi
rinci ve ilCinci dil kunıltayla
riyle ulusa 1ıfal Mildi. 

Biz.bir: dil değişmiyoruz o
nun Uatune yılılan Anıp,Acem 
çökUntUsUnU atiyoruz. Dilimizi 
dUştUIU uÇUrumdan çıknrmıya 
utrqı~.Bu ifa •vqırken 
1.0rlufuııw1 biliyoruz . Dllşiln
mek gere'ktlrld yıktJtımız hiç 
bir kötDIGk 0.manllCldan da
ha ç!lrD.k defildi. 

Her yeni duyuş, her yeni 
kımıldamt karşılıkh ıki şeyin 
çarpıtmaımdan doğar. Rnnun 
doğrusu l}ir Ulkil için olanıdırki 
bizim UlkUleıimiz dönenin i -
tediği ve ci1.dikleridir. Çok 
inişli çıkı'll yolJnrn tırmandık. 
Takatimiz kesilmedi elverirki 
yUrUyUşUıı gerekliği buduncn 
kavranılmış olsun. Bir kımıl
dama hatlaugıcmdan ileri n
maçlara. dptnı gUrilltülU nkışn 
ıeçen dil döneni şimdi ulusal 
duygunnn mor kôpOklU coşkun
luğu çatıqda bulunuyor. Başla
nılan bitmeden bu hızın dur
muına TUr&c döneninin köte
riminde yer yolC . 

Ulu Önder açış oydışlnrile 
iç ve dış aiyuamır.daki dUzeni 
kUltOr yolunda atılan 

adunı.rı ökonomik varhklan
mw anlabrken ~ dilimizin de 
perlak blr YUlf ve eöyleyiş ör 
nelini verdiler. lç l,ıer Bakan
blı bir yayımla ııruı geldikçe 
aydıp P9Ml öz Torkçe sözle
rin kullanılmasını bildirdi 

0Unde1ikleri miz onurlarını 
artıran buyruiu alır almaz bu 
muUu çalı,mayu daha geniş 
)'er verdiler . 

Keelmlmiz amaca tez elden 
•e toplu olarak vanuaktır. Bu 
,Une kadar yazılanlarda bir 
dllınıklık göze çarpıyor. Da
rama dergiılni öncUl tutan 
yazarlar orada bir deyime knr-

91hk olarak en nzbetten fazla söz 
buluyor. Hangiıini beğenirse 

Yüksek is an Komisyonu 
ş. Kaya Beyin baŞkanhğında to landi 

Komisyon Trakyada tethihat yapacak. 
Muhacirler buyıl müvtahsil h le geçecekler 

ATKAHA,24(11u u 1) Bilttin mnsı lfümn 't len dUz '111 r için 
Bakanların birer rnüıne ille bir kn ar verPcektir. ) ı· is 
rinden kurulnn yük ek i kfın kıln knnunuımn dal a İ\ ı 'e 
komisyonu Dahili)e Baknııı geni bir ölçtide tntlik • c:dile 
Şükrll Knya Beyin bn.Jrnnlı bilme i için n:n 1 üt iıw e 
ğındn ynptığı ili toplantısmcln ni~ t.ıh i t k ıırncakt r. 

Trak)ll i"'kiln \HZi) tini )eni 
<len tetkikt> knrnr \Prmi.tir. 

Nlifu Ummn· Miidüriı \li 
Galip Beyi<' konıb) on üveleri 
Trakynya gi lınek liz ı e ) oln 
çıktılar. 

l\oınisyoıı Trakyadal\.i i kan 
sahalarını gezecek ) eri -ışt irilen 
ımıhacirlerle ge1Pn muhaeirle 
rin yerleştirilmeleri i .Jerini 
göreceklerdir.· l\omh•)Oll \n 
knrnyn döndükten s ııra alın 

\ıuı 

Müzik yönünden çalışmalar 1 

Necip Ali Bey değerli izahat verdi. 

Ankara Halkevi Ulusal sana kaı la1· ·ar· 
dımil ')pf-r lar Oyn yac k 

Junmu~hır : 
«Yeni yiik im )ollnııı.

dakı gidi~inı lıızlundırnml~ 
borru altıııcl.ı ) Uril) eıı Holke\
leri, gUzel saııutlnrm müzik ko
lunda dn ileri çalı\ mu hnli ııde
cli r. Yeni yılın bu ~olduld ça
lı mn ı ara ındn \nknı o Hali 

• 
evi bir tmııınnış klfi ik op rn) ı 
monte etıneğe öz nmi", ulusal 
sanutkurlnr arnsındaıı değerli
leri toplamnğu ba.Jnını hr. İlk 
~Insik eser olarak KnrmPıı n
hıımıştır. Bu arncln birer per
delik bir knç mi.izikli yararlı 

parç.ada lıazırlanınnktndır. 
Sözil bundan ibaret olan 

müzik ç.alışmn huzırlıklnrınm 

kısn bir zamanda Uç ~eni OJM'

ra hazırlandığı )Olunda gaze-

onu kullanıyor. Bundan öli.irii 
öz dill ynzılnn özlerin ç·oğu 
budunca benim nemedi . İlk 
günde ba,laynn karışıklık bu 
güne kndnr sCirdli gcıldi. Bütün 
işlerden Unre bir H ltlk çık

muL \ e Uzleı·in l\ullnnışını 

~relc•l'•k bir grumer )llptl
mazsa ılı ide birlik yorntmnk 
çok güç olncnk snı ı~ oruz . 

Nr·11 llilfJ 
S zl ık : lü~ ı, A rw(: 11,, d, 

Kı'Utnm : Kar"ktt , A,tlış N"ı k, 

Bitim : Nrtlt1, Yayım : 7 omım. 

t ·h 1 

lll l tl ı 

müzik 
Lipht ı lınnın ıhla 

günkü \azi~f'tm rl ı rmn ı \fiil 

hu tnı .1fıı ı ho\ 1 l l' n\ dınl.ıl

mn:\ ı lilzuınhı riırdiıın . 

Maarif Müoürüınüz 
Nahit Cemal Beyin 
geliŞi sevinçle 
KARŞILANDI 

- .. -
~1narif '.\tıidilrLiınüz Nahit 

Cf>mal Bey manı if i .Ierini de
\ İ r nlnrnk dün çıılı~nrn)n ba\
lmnı~laı dır. 

\'ali \'ekili Milat Bey. 
Halke\ i Hei ı '\fnn ur 'f' dairP 
milclilrleri ) enı '.\1nurif '.\tüdli
rümiizii dün öğledE.1 n e\ 'f'I zi
ynret etım 1 rdir. 

. ahit ('pmnl B ~in 'ihl~ e
timiz mnnrlfiııin im ııın g lmı 
olma ı hih Lik 'ııı~·lr kaı ı
lanmı t r. Bı h ı iu u ıım tukıı
lardn g ııçligııı tını ikı bir [i rn 
be~isi, hitn tindeki kudrt.•t 
\ e mil p t ı ı il t 111111111 1 r 
inkil.ıp ndamı u un d "'r ı 

mnm ıf müdurtıı u t ı 
tiınız bu~uk ı 
todır. 

Yeni Mebus Seçimi 
Meclis perşembeye tatil kararı Verecek 

Defterler ay başından evvel asılmış olacak. 
Ve Hir Hafta Asılı Kalacaktır. 

Yeni mebus eçimi için gö 1 
l'ülrn hazırhklnr i !erlemekle 
dil'. l\awlnrdu Vt' vilayet mer 
kezind defterlerin doldurul 
ma ı ay s muııcln bitirilerektir. 
Ahi gıınıı hah rleıe göre bir 
Çllk mahallelerde dnhn şimdi 
den L1Jtirilıni.tir. 

..\ KAHA, :l (H•ts"si)Ymıi 
iı ihap iı:in h ·r tnrarta hazır 
1 klnra d \'Om edildiği gPleıı 

ın.ıhim.ıttaıı :mln~ı lınn 1\ tadır. 
Bil) Ok ~1illet .Merlisi inti 

babı yenileme knrnrını önUmilz 
deki Per eml>eden ev,•el vere 
miyecektir. Ay S')ntmn kadar 
her tnraftu defterlerin tnnzimi 
bilirilf'cek ve hattn BelPdiye 
teftiş heyetleriııd n bile çıkmış 
bıılunncakhr. intihnl>ı yenileme 
karnrı verilir verilmez el fter 
nsılar.ak Ye bir hafta nsıl kn 
lneaktır . İtiraz edenler bu 
mildrlel içinde B •lediye teftiş 
h yetine mUrııcnat edeceklerdir 

Türk - Elen Anlaşması 
Ga2eteler anlaŞmayı alkıslayorlar. 

~aı--

ficaret anlaşması karşılıklı iş birliği 
Düşüncesinin iyi Bir Bilimidir 

Bu uym ilk hafta mda An
knrn'du imza olunan Türk 
hlen tir.nret nnlnşınası hnkkm
ctn hlikOmet tnraftnrı Pıoin 

ı lt. i mu \ .1znınl tudır : 
Yenı Tılrl, Elen tirn-

ı et nnlnşın.ısı it...i lllke masııı

claki bn rln1111 nğlmnlığı her 
tı\rlü ıılancln isti nasız iş bir
i' ri ı lt !derini IJiı 1 erre daha 
g terdi. Ttirki~ c. nyni 1.unmn
tl.ı Yunnni tanrn dn elde etti-
ği ımıllnrı l\l<le etmektedir. Tn-

tün gibi, şnrnp gibi, kuru U
zum Ye diğr.r şeyler gibi.. Bu
mm içindir ki ynpılncnk bir 
ml\bndPJe nnlıı mnsınm bu me-
sele liıerindl\ miihim sm·ette 
durması karşıl\lc.h mllbadeleye 
geııiş bir ulun bmıkınası lilzım 
gelmekte idi. Dostnne bir iş 
hi rliği dllşüncesindeıı lrnv\ et 
nlnn iki nıı...c murahhu lurı bu 
yr.ni ticuı·el anlaşma mda 
Yunnııistuıuı ~·eni bir tukım 
mC1'nfnatler \'e kolnyhklar te-

Oeri ı ıkıncı Sa}fncb -

Hakem rekor Kırdı 

Adanada gülünç bir maç seyrettik. 

" ersin sıfıra beşle Adanayı yendi. Ama 
az kalsın sahada oyuncu kalmıyacaktı. 

("\ rnedenlX'ri kavgalı ve 
glirLiltlilu bir hıidise ile bir tiir 
lii ha-.arılnmn) ıp hiç bir kHl
lıt \t>rilınP i na ip olınıyan 

< 'I ürk S'izU» gnzete inin koy
mu. olduğu kupu için teı1ip 
c dilnıı rnnçlıır bu sP.ne de tek
ı-.ıı· Adannda tnzelendi. Evvel-
et• ~1Pr in idman Yurdu bu 

' < > \' a c l ı i \• ! 11 

T. D. 7. Cemiyeti 
bir büroşör çıharıycr 

\ l<AHA, (H. M.) T. D. 'f. 
( t °\ l\lİ hnlkıınıza koluvhk 
( 1 ıal Uz l c l\ adları için 
h er hl\ro ır haıırlnınnktudır. 
AI nbP ımn iyle lınz1rfo··1uı 
t ur i 1 n doğ u S'1Y ncllMı 

ı n< ıklı . B oş ·run ilk sn 
1 ı oç rUn • lmdnr çıknrıık 

ı \Ul\111..nman içinde 
mal t~cli lecektir . 

' 

ınnçlara ithal edilmiyordu. Bu 
tertipte -hir hüsnü niyet esari 
olacak- nnsılsn kadro hnrici 
bırnk1lmadı. 

Na1.ur değmesin diyelim 
bu maçlnrn muntuzom bir şe

kilde ve lmrurotle devam edi
liyoı·. İlk kurşıJaşmalardn Ada
na İdman Yurdu Tarsusa, Mer
sin İdman Yurdu Adana Spora 
galip geldiler ve Seyhanla To
ro Spor berabera kaldılar. 

Geçen Cumada bu maç.ara 
devanı edildi. İlk maçı Toros 
Sporla Seyhan Spor ~ nptılar. 
~etiecyi iki Rıfır Toros,kn1.nıı

dı. İkinci maçta Adone ve Meı·
sin idman ) urtlorı karşılaştı

lar. Her iki tnkımdu kuvvotli 
g1irünUyorldrdı. !Mersin ldınan · 
Yurdu bu maçı ~ıfırn knrş1 beş 
goll kn1ııııcl ı. 

F~knt, uz kal m t u talı hsiz 
- Ocrısi 2. cı Sayfada -
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İstatistik işleri ilerliyor Tarsusta Gez Babam Gez 
Ankarada 6 ko,mis)~on toplandı 

ihracat maddelerinin kiymetleri Sıhhatle 
tesbit edilecektir • 

A11kara ( ~lilliy .. t) -: 
Jktisar Vtıkaleti mlistt'ŞCclr· ı 

Kurtoğlu Faik, Giinıriik 
ler UllHIUI nılitllirliigii , .. , 
kik miitliirii )lustafo Nuri 
mali\·e y .. ~alt~ti kanıbho . . 
ıuiidflr nıua viııi .\ tıf, i~t:ı 

ti~tik umum miictiir \' ~kili 

c .. ıaı, iktisat ali nwclisi 
umum ~atibi E·ı is n .. ıı · c • 
beylt~rden rniir~k kt>p bir 
komisyon teşkil t'<lilnıiş

ti r. Kom is' on va rm iicii rı . . . 
cii dflfll toplaraar<tk aşa~ı 

6 - lslati~Lildt>riu ıwşri 
işi. 

Konıis~on g~çP.n d+>faki 
ıopl rı r ı ııswda h· ıki~ ... ,ı. .. -
Cı · j{ı l VP. 2 ııumar;ıh iş 

IPri iciu iktisat vekal .. ti • 
uıiist.,şarı Faik , lPlkik 
uıiicliir ii \hıstara Nuri, 
~aıaıbi)'O nıiidfar muavini 
Atıf, l~tisadi Alı uu:clisi 
umnnıi katihi Euis BPlıic 

• 
ve Türk ofi!'ınd..-u N•·cmi 
bt~~ lflrclerı ruiin·kkt.tp bir 
t:lli kı HuitP. ile diğer uıtı
St>lt>lt>f' icirade istatistik 

• 
umum miidürii c ... ıaı, lel-

yazdığmı nıHselt·l~ı·i tetkik 
\C bir karara bağllya -
ca ktiı· . 

1 - Gümrüklerde eş 
ya tasnif listesinin tadil 
ve tevsii , 

. kik mlidüdi ~lustafa Nuri 
ve Tiirkofisi Ş+>flf\ri ı den 
Blirlıan Zihııi bfl, ı..~rch~u 

2 - Glinırlik tarife 

kanun proj~siuirı tPlkiki , 

3 - İhracat madde -
leri kiymetlerinin sıhlı:ılla 
tesbili çarflleri, 

4 -- Eşyarım hakiki 
mevril \ ' e ruahı'PCl~riniu 

• 
tayiui çart>IP-ri , 

5 - · Ticar,,l umunı 

i!iltalistikleriııin y~pılnw~ı, 

. 
nıiir~k ~ep ik iııci hir komi . 
le seçuıiştir. Koıuitelt•r 

kendilt·riııe veril ... ,. me~e 

ldt•ri e\'Vtdki giira, diirı 

ve hugün toplanarak h·t
kik f•luıişl~r \'P hu 1111 -
suslaki raporlarım hazır
lamıslc.rdır. • 
Yarınki toplantıda ikirıci 

komitenin raponı uıiiza

k~re edilt>ce~tir. 

Hakem Rekor Kırdı 
- Birinci Sayfadan artan - J 

kupa maçı gene akamete uğ- ! 
rıyacaktı. Çok şiikürki, hake
min idaresizliğine. vukufsuz
luğuna karşı gösterilen büyük 
bir sabır, hüsnü niyetle bir ha
diseye meydan bırakılmıyarak 
maç neticesi alındı. 

Spor lw~atıuda hir çok 
hakt•uı gurilwlik leriıw, la 
r·afgirlikleriue ve daha 
nelere şahit olmamıştık. 
Fakat bu dafaki Adaua 
ve Mersiu İdman yurtlan 
uıc.1<;rnda hakemi11 şimdi~·p 

kadar görmediğimiz halla 
işitmediğimiz çok garip 
marifetl~rirı~ ş~hiı olduk 
Heceriks:zlik hu kndar o
lur: Hakem ef~rıdi sinirle 
rine hak~nı olanııyarak h~r 
iki takıuıdarı litaba ve 
fahJeye uyğuu olmayörı 
kara kuşi kararlarla [ce
man yekiin) 6 oytırıCuJU 
saha•lan cıkararak futbol 
aleıuirıde "bir garttbet re 
korunu kırdı. Hiraz daha 
insafs1ıhk edeydi bu sefer 
de halk kencliui [alayı valA] 
ile cJkaracaktı. 

• 

Hır O_\tıııc~u rıP ~ihi 
Ş"f'.ıif ;ılfıııda ~:ılıad:ırı cı . 
1 1 l ıı ? hıılıulh Pli hır . 
ııı : c.;ı : ı ıki t:.~rnıd:ıu altı 

o\ ıuıcu cık <ırılır·s lı nıcıc 
• • 

mı ~ıl hİI' maıızara alır. 

fla~Pfll t-ftırıdi11irı huıı

ları idrak ederPk ~· apup 

ya pmadığırıı bilenıi) oruz. 
Fakat şu vAr ki bu şe. 

kil idare lJrzımn o~· urıu 
çiJedeu çıkarucağı gibi hem 
oyuııcularm şevk ve Ut>ŞH 

s1111 kıracHğına ve h~m 

par:. İlfl nıaçı ~p~· r~ g ... 1~11 
halka ela hir hiirmPtsizlik 
olacH~uıa şliplu~ yoktur. 
Bu ~~lwpl~dir ki lwk~m. 
bev haklı olarak balkırı . 
i!tihzalı tezalıüratına uıa -

ruz kalmışur. 
htilak uizamııaııwsiude 

sarahat vardır. Kupa maç 
ları r~~nıi nrnlıiv~ti haiz .., 

dir. Ru maclarda lik mac . 
• • 

larmda lallJik edilen ah-

Bes Ekme~çi Yasaklandı 
Tarsu!oi Bt•J.,t.Jiyt> En -

cii 111 r, ııİ w~~·ı· u lopl a rıışın 
da llı•ş E~rııı·kci.\ İ ~aplık 

lan Ekuu·ği i~z .. ıılı yap -
ma.hkları \'t~ diğer suç -

lar111Ja11 a~ ı·ı ayrı ya~ak 

lara ç:ı r· ıuuışıır. 

Mevlut 
GP.ceıı Cuma giirıii Ölü • • 

NPcıuillin Sadık lJeyin 
ruhu iciıı Ulu canıidt.t 

• 
habalart Fabrikatör Sadık 
paşa tarafıncları bir 11 .. ,ıra 

Jelli şt.trif okutdurulnıuştur. 

Bu ~fo ,.1 ii de co k kim -
• 

S•·lp,ı· g .. lıuiş "~ camiin her· 
tarafı •loluıuşıur. 

Kaçak kömiir 
Adaua~· a Kömiir gö -

tür~n 1\ rif efendi oğlu 

Yusuf t•fendiniu kömiidi 
tutulmuş ve yasa~landı
rılnuştır. 

Oz Tür~çenin Genelleşmesi 
Tarama dergisine is

tekleri çotalttı • 
Arıkara -- Öı Tiirk.ce· 

• 
ui rı 1ıtazef. t1 l .. rdP- gt>rı•·IJ .. ş
uwsi İİZPriııe tarama ılt-r

gisi elcfo duıek içiu K iiL 
liir BP-karılığına \e Tlirk 
Oili ..ıraşlıruıa Kurunıuna 
~· apıl:ı ıı islt·k lı·r çoğal nıış 
lıl'. fşilildı~irıt• göı·t.t Ü t• V

lt~t Bas~ ı Evi rıdt· hu I 11raa11 

dPı·ğıl•·r hıagiirıl .. r·d:~ çar 
Ciılıuk K 11 rıı11111 lı,.~ahırt:t • 
l'iiılı~, c;ı~:ınl : cakııı· . 

kaili Ca ı·ıch r. 

Bö,\ le .,jj ııde Plıli.\ .,, ııa
uwsi olıua\• arı hak .. ııılt• l'P. . 
maç lr.vdi ~clilrueuu~litlir. 

Bu gibi tlaha hir çok 
yolsuzlu ki arı göriiuce fut
bol hP-yetiuin bu maçlar
da hiziru gihi seyirci mev 
k iiude bırakıldığım görii
yoruz. 

Elin~ bir diicliik alan 
mP.\!danda \'a vuz hir ha-. . 
kP-nı! kesilİJOr. VP- zavallı 

«BP-ynelıuilrl fuLhol faidP. 
leride na eh il ell.-rde o _ 
yuncak oluyor. 

Çukuro,·a Spoı·u \'U k ufa 
\"e şerefti bir ıuaziyP. is· 
ti nal etnwktedir. 

Bunu idrak ecl~rk gii . 
liiuç olmayalım :n· ıplır. 

Oktar 

318 Yehudı Bir dürlü Yer bulamadılar 
Üç aydanberi deniz '/JstiJnde dolaı 
latanbula 6eldiler. Lehistona döniJY 

lstarıhul - Diirı ak _ 

~aıu Piretl•·ıı limauımıza 
g~IPn Ronı:ı rıya .5Pyris~ . 

fai11 itlart>Sİnirı fiec ... lt.t Ca
rol vapuru He 318 .Uu -
sevi Liuwıumıza gelmiştir. 

Bu ~lusevil~r üç aydan 
lu~ri Ak<f..,nizJe limarıda~ı 

li llt" rı<ı ddaşmak la,Jırlar· 

L .. lıista11lı olan bu nıusr
vil.ır burnları iic av eV\'f!I . . 
V•·los vapuril~ Varuaddn 
Filistirıe gitnwk üzre yo-
la çık111ışlarclır . Bunlar 
Yafa \'a vartlıldarmcla Fi 

" 
listin hlikuuı~ti tarafmdaıı 
kahul ~·dilmPmişlPrdir • 
Buııun iizerirıe aıs kişi 
ayni vapurla Şira adasuaa 

Türk · Elen Dostluğu 
- Birinci Sayfadan Artan -

uıin t>luıişl..ı·tJir. Buudun 
dolayı bir ıu~rrt> dalaa 
Türk Elerı dostJuğu••Ufl 
~h··mnıiy .. liui kabul etm~k 
lazimgdır. 

Katinwri ni gaztıltıSİ et .. 
~İJOr ki: 

"Bu arıla-: tıach .. ,. nıü 

lli:ıı \'e ~:ıvarıı m~111111111i . . 
.\• ·I r okıtı, i~i iil~t' ar· H~rrı 

da sıkı bir ıic.ıl'el leuhıSt 

lllfl ~ağl ışuıış oluw~ııltr • 

Bu """"'''' ıkı iilkt> k•·11 
ılılt>riııi hir hiriut~ hağlı-

~aıı ltağl H rı k11\V•·llt•11cli
rt1re~ hir lıirlt>rini laurnuı 

lanıak fırsatım bulu~.ıklar

d ı r. 

V trniz.-list " Elt·fl~rou 
Vinrn,, gazel+'si İS · bu ye
rıi Tiir-Eleu ticaret an
laşmasını da teukit ~luıe~ 
le ve Yuııarıistau111 Tiirki
ye'ye yapacağı fazla ilıra
cat 111 kağıt iit ... ri nclt-t 11 :ıza 

ri )'~ hatinclP. ~ alacağım 

söyli)·erd~ uiyor ~i: 
'' Y u rı a 11 is la rı ın T ii r k i v ~ ., 

y~ ihraC<illllln fazlalaş1t1i•-

sı ancak sınai maddelttr 
ihr}jciyl~ olabilir. Halbuki 
Tüı·ki~·~ bu hususta ~t'odı 
ihti,·ac1111 kendi ddhiJi i~-., 

tihsalı ile kapatmak eyi~ . 

uwkt~ctir. Buuclan dola,· ı . 
her ne olursa olsun Yu-

giırnışlt~rcfir. bura 
hislan kon~olosunUA 

ş ... h hiisfi iizPriııe ıb 
kadar kalabilruİ~ 
Buıulau sorıra V.,lot 
pu ru }1 us~\' Hr.ri al•P 
niğe götürmüş ise j.ı 
radada karava çık• . .. 
sına iziu verilıueo 

Must>vilt-r St-14 
Pir~yP. ~ıknıak is 
f.ıkat Pir•·d.., isıt-kftir 
bul edilmemiştir. 

iizef'ine 318 Musef 

ruaoya vapuru11a • 
•~eli 1 m işi ... rtH r. bu11ı,r. 
hrncf,· yolil~ gt•nP. 

da döıwceklerdir • 

/ Altı yıl. ınemurl~ _ 
Baremde iki 
birden yü1ııı 

Arık;u·a _ Dı~Y 

na göre HarP.01 
Mali)·~ bakauhğı 

başta•• ı .. ıkik ~.uı 
cfir. Bar•·nıde Y~ 

... ;;~ lı•rıt•fl d•·ğişi~li 
~ı uıf.ı a il ı :ı;ı~ lıt' 111 

\ apa rı lanıı iki dt . . 
.ı.•11 , ... ,.,,,,., i ··~··~· 

Y •·ııi .\ılauuıı 

sa~· i sı çık uu~ur . 
fsruaiJ Hakkı beyi 
lu lt't.lrisut dava91rı 

ile ''Bir nrnıre pS 

uzuruJur,, Sh·a~t 
ele olaıılar. tireı O 
mrum ''Buuun Y 
haşhkh hika\'esit 
ll t1 lra ux'tl •· rt f , ... ret• 
n l Ecl .. bh. atı,, • . . 
içirı 11e ~·apmnh 
\·azalır dik kal~ ,lt 

0

Alclouz Huxl~y •Jeffı 
Baltacı oğlu ili 

hik~)'e farı~ır. 

-----~ . ·t 
11a111~la11111 Tiir~ 1) 
şı o'au ticari vaziY 
nıa hot·clu bir 

• 
olacakln' • 
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• • 1934 PAZ:\U 

ingiliz • Japon 
MGnfurl petrollarına 
lıonulan inhi•arı iize· 

ı 

rine /ngilterenin 

ile olan ticaret mu· 
lıa11eleıini bozuyor ---

proteatoıu 

Londra : 2ı «A.A» 
Mançuri p.-trol işi hakkın
da fn8iltf)re Tok,odaki 
elcisi \·asıhı~ile \'Prıi bir . . 
l~şebbii le bulunmuştur • 
Çünkü Japon hiikumttıi 
petrol gt•lirilme ini yaban
cı şirkeıl~riu mühim mik
tarda stok )'upmalarmı ta
bi lulnuıktuJır . 

f ngift,.rA bil ha a ı)~t 
rQla louulluı vArgilPrira 
şlrl.Mll .. re P'-k az ~Ar bı

rak&ılJuu v" bu Şf»rait içiu 
dP. ishmil~u tokların \' lİ· 
cuda s~ıirı imlan ol 
maclağı hu~u unda i rar 
f'lmi~tir. 

Dig~r lar»fuua l111ço 
Lqda p.,ıro· iuhi. ı rı ko · 
nLlmuş olı111 da lugihP-ı, 
laraluuhıu J.,ponya ru•z 
diıule prot~sıo ••clilmişttr. 

. ' Roma lıcarel \'e arıa-
K.G. 

Paruuk ekspres 
~·i bakauhMı , Uarici ~· t' iane 
bakaulıAmdau Alrmuıy:ı 

ile olan ticaret muka \ 'P-

1.-~iui derhal, bozmasmı 

istf1ruİ~lir. Ya.kırula wmi 
1 • 

Kapu ruah 

Kozaeı parJa~ı 
iane çiAidi 
\'erli • 

bir muka'••·l~uira P asları 
lh~) az yatpH~ 

kuruJmak iizr .. Ronrnuva 
• '"· am ilt! Alman,·a arasmda ko-

• F3.., ulya 
rm malura başlauacaktır. 

Yugoılauyanın 

1934 relcolteıi 
ol 

Nohut 
~.-rcim~~ 

Kuş ~·.,rui 

Kuru tları 
Ht-srui i tatL tiklP.r~ tıö Çehil 

rf! \' ugo lavy,rnm 1934 re- Y uht( 
kohflsi şutlur : Acı Çtt~u·.ı .. k ici 

JS,569,113 k•mtal huğcla~· Toz şek ... r 
4,80,896 

1,952,908 

3,:i34,335 

» urpu l\ahvP. 
» ç:ı vdar Çay 

• Yular Kalav 
•92,5 ıO » ua ... til buğJay Rah;t~ 
Mı ır rP-kohtısi d:ıha 

.\ qta A natlol k ·• t'i ortan.. lP. hit ohm-
ma1111ş Lr de tal,mirtl~rfl 
l'OrP huıaun gt1ç .. n ~ ıl 
malı. ulii ,ul .. n 12 rııih·on . 
k .. 11ıal fazla~il·· 47,954,5~ 

• l .. rli 
Pirine • 
Kara hiil~r 
Nişachr 

• 

K. 
46 
45 
42 
40 
:2-12,5 
2-12,6 

60 
ıo 75 

5 iJA 8 
4 75 

8-12-60 
6 
5.50 
6 

8·12,5 
84 
38 25 
ıoo 

2~0-2ao 

188-190 
90 

3 5o 
3 ı 8,50 

1 f> 

85-86 
16 

lngihere bu irıhi. arm 
açık ~:ıpı pr,.11~ihi111 \' f> 

ı'9:mçuk~ İlt• Jaımu\;u1111 
girmit oldukları tf'ahhiit· 
leri ihlali ~Uil(ini hildir
mi~ıir • 

• Laual ue 
lıaçalı itilaf 

kt1nl~I olac:•Aı umulruak
tadır. 

• ikinci 
luor Ja.rı 
Cavdar 
..... td•T 
..... aı •• 

28 
2-62,5 
2 15 

20 l..ira -10 K . 

••••••••• 
c .... ~\· r. ·: 21 A •. \o 

M. Law.11111 kiicii~ itıh\f 
• 

• » t'Cn .. bi 23 l .. ira 
Yurttaş ! . . . çuvalı 20K. rıo 
Onpara harcarken Ruğcla) v .. rli 

b ·ı 1ı· • 6. . fucir ı e ımın ce ıne ~ıt· 
1 lifini cl'/Jfiin : nce Kep~L 

Milli iLti at ve Kaim 0 

2 75 

'o""" ı 1 
1 

l 

75 
75 

hariciy., nazırhlrif., yap· 
llğı ko11uşmalarcla11 hiç 
bir ı~y ızmanuştir. :\11-
ı•ak llursilya ~ ni~astirıdfw 
ayni dereeed~ miiletA ir 

ta arrur c~ıuiyeti Limon tuzu ., O 

olun bu •l~vf .. ıler ar·a~ında ______ ........,.......,,~;;,;,;,,,;;m 
tam bir göriiş beraberliğı ve hd \'ay,atışmadan bu 
oldugonda şiiphe yoktuı·. me elenin faydalı hir tarz~ 

Diğtir &arce(tıtn silAh- da ltlkik edilmiy~c.,ği hu-
sızlanma hakkrnda şidd..ı. sosunda iuirak ~dilmiştir. 
li ve uzun mümıkaşaJar Bu m~sel~ ·ar işiuin 
beU~nirkPn bu nıe t'fe teL hulliuden sonraya lurakıl-
bir celsede bJllolunmuş ımştır· 

Ticıll Vı S.11ri Odııaia : 
Sicil No. 816 Suurı : 5 ci 
ılr,rsiuin 111al1111utl iye urnlrnlJP!;İnd~ Kiiçlik hamam 

sokagmda No lu e\•de oturan T.C. taba 1111lan oluı• 
Mersiuiu mahmudi}e mahalle inde HAi içiude 73 o. 
lu mahalli ;kametgtlu ticari iUihaz ed.-rek ı - 6 934 
&urıbimlfluhttri p~rakeude kH$Ctplı~ işi ile i ıigal fld .. u 
ı\hmf'& Tuhir oğlu Tah io ~f11wliniu Alım~l oğlu Taah-
8İU uuv.uum mu a ı lclak olar:ık f!P.lirm .. si İİZP.riıu~ işhu 
ışhu husus tic.ar.-ı lauwraur•ttrt 42 ci mıulıt.-siru:a , .. , 
fıkmı 19 - 11 934 ta rih iudc 816 o lu i~il.- ka\l Vt» 

le cil ttlilth~ı ılAo olunur. "icil~ g~leu o: 303 

~Obllla a(ı Zt,ylİU Y. ıö 50 

lıı T ~;atlan 
lılanbul 

22-1 J , 934 

Türl ahunu 928 

isterlin 6'l7 - 75 
Dolar 79 . ao 
Fran 
Lirel 

12--08 
9- 28 - 90 

Liıı,ı 
24- 11 ·934 

Hazır 6 - 91 
Vadeli 6-9~ 

,, 6-62 
Hint 400-

lııırk 
24-11-934 

12-26 

ı • 

T ırsus Tapu mamurlu;undan ; 
'rarsu~1111 ka)·a dilıi karyejude \'aki tnrafları şur-

' iUı topal Ya irı gar·hen )'Ol ş irualen H ~lelrnıf>t ce-
uubeu ttf'tl t~pe tarla ~ilt• mahdut VP. ıu·ı lepe ıue \ki
imle vaki bir kılada 9 lwktur J930 uıetro .'9. 8\' Uİ kar
ye<le çanak l•·ru~ me\•kiirnfo vaki Larafları şuriau .Ali 
haha garbeu ~ail oğlu llalil HKit şimalt'll ka~· a Ct>llU· 

beu Kt-u·im Ahmet ile mahılul 3 hHklar 6772 111.-ııro 
miirablJa larLı ve \' İue H\' flİ ki;~·tfo tarafları . :ırk:ın 
suhan laatıu \'e ar<~p Cli

0

nıali garbma tf P.rP. şir ııtl en 
sail oğlu halil ağa cenubeıa yol ile mahdut ve kara 
tut mt~\· kiirul~ kAira lwş lwktar 9754 mtılro murahha 
tarla eba ;rn ceddin il>ralıiıu oğlu ll..-fmıeclin hila raiza 
't'e •metsiz olarak ta-· arr11fuıııJ:ı1 ik~u 3JO Pllt>SirııJe 
ölm~ ile karı ı IUHl'JtHU VP. evladı mehrırnt ve horiye
yi lf~rk etlert~ k haşka varisleri olmadııSrnda11 VP. bu 
kere tapu tHIP.cli alızıııa talip olcluğunılan işbıı ilflndan 
itiharP.rı ou giiu "oııı·a nıalrnllPtı kı•şif t.thkiki içira uıe
mur gönıltıril•· Ct)ktir . T;t ... arruf iddia. ırhia buluna ula. 
rm rf "' ıui e\f·allari\I ) daif'f1\e ıuiiracaatları ,.~H• . "' . 

k~şi( giiuii giılt~c~k lllfHuııra aulatruaları ilan oJu ııur 

T ırsos icra Mımurluaundan : 
M .. lrnıet O ruan b~yirı aıa .. ağırnları dolayı haciz 

••cJiJip parrı.\·a ÇHvriluwsiuH k:ırar v~rilıuiş olan 21071 
~ilo pamuk koza ·ı :.çık <ırıırnıa ilı' 29 ı l-9ii4 tari 
ltimlH şarıuanat' i llt'rktt ıarafmcları gödilt•CPği gibi 
1- 12 934 larıhindP hirirıci artırma giirıii olan Curnar 
lt• i günü . aal 11 de Tarsu icra daire intle atılaca -
Aı 't'e 7f> ui buhu:ufığı takdiı·dt! hir hafla miiJdPtle 
2 irıci artırma giinii olan ~ - 12-934 larihirhle en çok 
ıwy ~iirmıe ihalH edih~cPği \ 'A taliplerin yiizde 7 bu
çuk p .. y akça İ) le veya nailli bir ha11ku111n tP.mirıal 
mektuhiyle ruiiraacaalları il~n olunur. 

fvrak Zayi 
llt>uıİrt köyii namma 67 rmfu a ail olarak MP.r in 

ornrnu iılar~ '"' iıultm 422 kt111lal klhuiirii lıa vi 27 25 

ıuıuutrah \ ' t• 13 - 11 - 934 tarihli ruh,atı para cüzclaoile 
hidikte '3-11 934 larilıirule zayi ~lliğirıulera ıa~ iıl~u 
y••ui~iui alacuğuu cilı~lle nıezkt)r roh~ atıu hükmü kal· 
rııadığım iltua ecleriru. J 4- 11 - 934 

llenıin kö,·ii muhtarı lhralaiıu .. 

i l l N 
Mersin Cuınhuriyet n1üdclei 

11mumiliğindon · 
~lf•rsirı Adli~·~ dairPI Hri içirı miiltayaa~ına liiznuı 

göriilen cins ve adet vt• elrnlları ırtuametle ~· azı lı hu
lnnan Y uzıluuı~, Doh•f', "oh:., Karıt>pe takımı, P••rcltt, 
Gardırop, ' -.rıdal_ra v~ sair lt•(ı•iş ıl ı~vaztıuı 21-1 ı 934 
tarihi11df'11 itihurtın 21 gii11 ıuiidt.letltj m iirıuka aya çı 
karılmıştır . 

Talip olanların ~· lizde yedi lHu:uk pey akc;a., 1111 nı:.AI 
. :ıwhğma lt• . lim tıluwleri uwşruttur. Talip çıkanların 
ihalt' giiuü olarak layiu olunan ı ı - 12 - g34 Çarşamh.ı 
gfıuü a\tl ı4 dt~ kadar '\lpr iu C. M. U. liğiııde mt•\Cul 
Şilrlnanıeyi l~lk ik \'e lekliflerini tahrirt•u bt\yan ~lrıw -
lerı lüzumu ilAu olur•ur. 21 - ı5 --29 4 

Her Nevi Kitap 
Her nP.vi e kı ~itap afuur ve atılır. <.Ja _ffiiJ 

ı~•~ ha ti lf.wı Fı ·h,'ni t1fflruliy•• ruiirucaal R§J 
eılıuiz . jl§J 
arllil1liil~Jiüınl~ 
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~' Uu.,. JR ~r 1 

;,Ahmet Remzi bey .. _ı 
7 H a ~lal. ı r1111 C11111a f!1 
~, daıı mada lıt· r güu \ti 
T sabah er kPrı \'e akşa uı-r 

ları IHiklimtıl mPsai 

~ 

l.ı, ~ yeıı p ha llt'Sİ 11 tlP 

rii ve tedavi edt~ r . 
J, Adre": Yogurı paz:ırıLİJ 

cnmişer'if nıahalh·~ı. r 
ı No rn J, 

.. ~t~~~~· ..-;~ :..-ml 

Hö~etçi Eczane 
Bu Akşam 

Sıhlıal Eczarwsidir. 

Gramofon ve PraKf~~da. . ,. 

BÜYÜK TENZİLAT · 

meşhur Remington yazı makineleri ve 
her nevi kol, cep saatları. 

Acentesi Vilyam H. Rıkards - Merıin. 

:·········--···' - 9-15 

. . 

.. . .. .. .. . . . ... .: : .. .. . . ... ~.. ... ..... . ..... .. ~ ·ı· 

. Kı~ ıutıtı tı.!"d>t•lJl.t• .. Nığdı•, Ua ı a~ı.ııı . .('~· i t~ t~ı.trğıuıl 
· tatlı ve k .. ~,. .. şaraplaranu~ f.(Plıtıı~Liı·. . · . 

... Şar:ıplanıuıı, İıPfas~t ~ n~ · halisiyt> l İ clolası·1~yı~ilP-. 
sıhlıi ve lt•zi1, ev . sofraİurı ·ve· zi ,·af P-t hw icin ta \'Sİ}iH)''• . . 
~:n a rıdır. ~ i~e vt~ kadt·lıle ~alılır· . ~ • i o) 

7 

Bir kttr..- lt·crfıhe t•clirıiz · . 

10 

Kıhr:ıs t;:ırşı"'ı Ç1 1k ıirci\'a şarap· 
~· •·ri salı ıl ı ı Y a~i ıı 

·. 

. . sa·tıık Ev 
iki kHllı . ;ışa~r )' tıkan katlarda mut hah taanı8"; 

lt·şkilfllılll havi SU· ve . ..JPklirik lt~5İ~all miikemnı~I 
oılalı hir· t•v . ~a.tl1.kı.1r. ist~İdi olarıl~r ,\l~rsirule Çan~ı\Y~ 
11w ~ tdıi catldt'siıult' ~o-3 ı No. f-! \ ' P. miir\Jcaat ede1116 

lu•ı· zanıau görtıh\lil'ltH'. · ı2-t' 

----------------------------------------~~ 

: Yeni Mersi~ Matbaa~ı ~~~~~~~~ .· 
: miicellıthanesı : ' ~ 

Yerli Mali , Sandalya 
Gürgen ağacın· 

ı Eskimiş, parçal:ııı- ı , D O K T O R , 
: uıış, fersude kitapla- ~ , ... 17 A MEL., K ·~ 
ı rıııızı işe yaraııı:ız .'.le-: . • ~ 
• ~·e 3lllatt)' llllZ. bırguu • a fdrar yo/farı hastalıkları mütehassısı ~ 
ı size lfızırıı olur. ~i~a_p-: ~ Bd Soğukluğunu yl'ııi nsulleı·ı., pı·~ ça - ~ 
: lar~~mzı~ defterl~rıuı~·'' : * lrnk \ ' H kati surrlle lt1ıla vi e.' lt~r. · 1 
• mucelhthaneıuıze gon-• J Ad AT k K l · k b · Jl~. 
• 1 . . • ~ ana: ıvamı ema me te ı ".Ç,'l._r;J 

t er1111z. • 
• • ~ yanında. 10-30 1> 
• Her nevi kitap \'e • -1 • : • :, - a i.'&· 

dan yopılmış sağlam, 

veucuzdur • 
---- -----. 

lliıkiiuu· l CaddPsı No.26 
öna .. ı· Vasfı & 
Osnwn Eu\· ~ı· 

-T .\l\.:'lJST.~: .: 

: tl~flf•rler Şlk, zarif IUPı e~~~ ~~ · ·~~~-
• ıirı \'e k u ll;.ııuşh ola - •!• ~ !I 1 · r;;;t 

<• . • • . . ~~ fiili . . 
: rak citl~nir. : --~~~~~~~el--GI~ 1 ~~Im!~JmlJml~JmlJmlfml~&JrmJu~ 
• • . ~-ti l!:: . 
•••••••••••••• ~ LA KONKORD ;~ ~ Doktor Ali Be . 1 

Y [ H 1 M [ R S İ H 1 · Nakliyat - Harik. 1 1 İZmirden ~elmiş m.ua~enehanesi; 
N ·--1·- - -- · ~~;s Sigorta ~irketi ~.~ rnuKışla c:ıddesınde 82 ıncı sokak lı 

üs ıası 5 kuruştur iirıf Y ~ lE! 
~- - ~ . ll11a~ıwl~l111da ~iir;ıl, iııliza111, ',. 1-.ola~ lığı ~ rnıışesinde (8) numa~aJ~ açmıştır. tıl 

Abone~ Türkiye Hariç ~ şıar rnlı111uış1ır. ~ (.!a IJa~ıalarıııı ~PCP guııdıız h 1·r ·aal ~;ıh 
Şeraiti? için için (1 \l .. rsin Aca11ta~ı: Karaman Çifçi Baıık3"\J . el [tflJPcl~r: ·. · · .. _ . . 

!~:·~~~ık 1: Kr. ~~~~ Kr. meie~t+l~~~-al~lefRtela : ·, @J@U@U@U@ll@U~mf@l~'~-
Üç aylık 300 

Bir nylık 100 yoktur 

GtlnU geçmiş sayılar 20 Kr. 

500 

Mersirı Ticaret ve Zahire Borsası 
------------------ 24-11-934 Cumartesi günü borsa satışları 

• 

Kalem~ar - Kuyumcusu 
YUSUF 

KElY.I:AL 

Her• uevi ahm bı
lezik. elmas işlt>ril~, 

küpP., kabartmalı ma
dalyalar, yüzük \'e 
envaı, Zevki selime 

, uyğun ve çok san'at
kArune yapılır, lwğe

uilrniyen verilmez. -

Fiatlar mutedildir . 

reni /tlersltı Matbaası - ıl!er$tll 

Nereııln Mabıulu 
Oldu~u 

K11·111tt h.ı rla k . 
aane 
Arpa . \naclol 

'. " 

MIK fARI F 
K . O . K 

1 126801 41 
15300 44-

töOOOO 3 75 
150000 3 :!5 

8 · \ l.ICI 
= 

Ş ı ş:ıli Bit 

" ,, 
Ali V.-li z,· 

' 

~ \ rıcı 
C··lal B. 

" 
ŞPs:tSİ .\cı H • 
ih~an VP. memet 

. . 

-~ 
1'· 

lazır lf. 
'f ,, 

" • ~ V· 
>ngiiu 'L:· ' , ,, 
•) .. .a ,, ,, 


