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4tatürk istanbulu şerefendirdi 
latemediği için me;asim -yapllmadi. Ön· 
derimiz Dolmabahçe sarayına gittiler. 

r. D. Araştırma kurumada orada çalışacak. 
ISTANBUL. 22 (A.A) Reisi 

Curnhur Kemal Atatürk Refa 
~atlerinde Başbakan General 
8lllet İnönü olduğu halde hu 

&abah 8,20 de Haydarpaşa istas 
Yonuna vasıl olmuşlardır. 

8 
TUrk Dili Tedkik Encümeni 

~.ası da AtatUrkle birlikde İs 
nbula gelmişlerdir. Burada 

rlışmatarına devam edecek 
erdir. 

Reisicumhur merasim ya 
ınlnınsım istemediğinden şen 

lik yapılamamıştır. Yalnız istas 
yon önünde toplanan halk Ata 
türk'ü şiddetle alkışlamışlardır 

Heisicumhur motörle doğ 

ruca Dolmabahçe sarayına git 
mişlerdir. Vnli ve Fırka idare 
heyeti Reisi Atntilrk'ii vilayet 
hududunda karşılamışlardır. 

Hava Şehidleri ihtifalı 

Ayın ~~7 sinde şehjdler ihtifalı y3p.alacnk. 

4lay kumannanlığı ve Tayyare Cemiye
tinde etraflı bir proğrarn Hazırlandı. 

tı(l '2.7 İkinci kanun Pazar gü-
l hnva Şehidleri ihtifalı yapı
;cakhr. Alay kumandanlığı ve 
~~Yare Cemiyeti ihtifalm la- 1 
~ olduğu deüprde '"'apılabil- ı 
·•ıes· . . 1") ,, 

,, ı ıçııı hazırlıklar görmüşler 

6~ :traflı bir proğram tesbit 
lllışlercli r. 

ond Bu~n göra sabahleyin saat 
rn a Cumhuriyet alanında me
rn Urlar, 7.abitle.r, Askel',Jandar-

ıniş olnn bayraklar yarıya ka

dar indirilecektir. 
Bundan sonra Alay kuman 

danlığından ve Tayyare Cemi
yetinden bir kişi hitabe söyli
yecekler şehir bandosu da ha
zin bir marş çalacaktıı· . 

Mnrşı müteakib kıtaat me
rasim meydanına dikilen abide 
timsnh ve yanına dikilecek 
olan bayrak önünde geçid res
mi yapacaklardır. 

Saylav Listesi 

Müracaatlar 
tetkik· ediliyor 
Fırka divanı istan· 
bulda toplanacak 

İşci naın~edler yine 
Gösterilecek. 

ANKARA, 23 (Hususi) 
Saylav namzedlerj gösterilmek 
dileğiyle Fırkaya yapılan mü
racaatlar bir heyet tarafından 
tedkik ediliyor. Ru heyet dün 
akşamda geç vakte kadar top
lanarak ınUracaat ınektubla
rım tedki k etıniştı r. 

Saylav namzedleri listesi 
Ankarada hazırlanacak ve Şu
batın ilk gUnlerinde İstanbul
da toplanacak oJan Fırka Riya
set divanında kat'i şeklini ala
caktır. 

Bu defaki listede geçen 
defada da olduğu gibi cifçi ve 
işcilerden namzed gösterile
cektir. 

Vilayetiınizde 
••• 

!kinci seçınenleı· bitti 
Vilayetin bütiin kazaların 

da geçen Cumartesi günü baş 

lıyan iiiinci seçmen seçimi hal 
km candan aU\kasiyle yapılmış 
ve kazalardan seçimin bittiği 

ne dair maHlmat verilmiştir . 
le:' Polis ıntifrezeleri mekteb
~ ve cemiyetler üyeleri top
rn:aca_k ve tam snat on birde 
bı/:81 rnin başladığını bildiren 
...... 

0P<lan sonrn merasim lrn·••anda "a _nı hazır bnlunnnları ha-
letiŞehıdterini , e butUn şelıid
"e cije)ftmlnınıyn davet edecek 
h.ty Utnhuı·iyet alanına çeki1en 

l'akJa bUtUn şehirde çekil-

I_j<~11iı1'in Öliiınilnii11 yıldöni1mi1 
"'oskovada B~~ bir toplanti yapildi. 

kalenin söylevinde" Lenin tarihe karıştı 
Fakat Leninizm yaşayacak,, Dedi 

lia kim l erİ n 
'l'erfi Ced velleri 
ı\ li azırlan ıyor 

"e '1'I NKARA- Hak Bakanlığı •em . 
te~ltaı Yız mahkemesinde te 

MOSKOV A, 23 (A.A) Leni 
nin ölUmünUn 11 inci yıl dönil 

amele sınıfına ve onun mUmes 
sillerine karşı yapıyorlar. Gö 
rUlUyor ki Lenin'in bundan 17 • 
yıl evvel s5ylediği sözler bu 
gUn için de canlı olarak yaşa 
maktadır. • 

Gözler Memel'e Çevrildi 
Alman propağandası şimdı buradn 1ophuuyor. 

Sar muvaffakiyeti Almanyayı reyiamlar 
modası peıinde koşturuyor. 

Almaııyn Sar'ı elde ettik
ten sonra şimdi de propağan

dusını «Meme)» e çevirdiği bil
diriliyor 

Bilindiği gibi Memel'de es
kiden Almanlara ilid olan kil- ı 

çük bir Baltık Ulkesidir.. Bu
rası da Sar gibi Büyük Harbda 

~1oı1opol 

Lübnan ve Suriyedt- Hl· 
tün ınonopolu kuruldu. 

BERUT 22 (Hususi)-YUce 
Komiserlik Maliye dairesinde 
toplantılar yapan hususi komis
yon manda altındaki memle
ketlerde tutun monopolunun 
tatbikini kati surette onayla
mıştır. 

LUbnan mebusan meclisi 
Reisi davet edilerek kararna
me kendisine tekliğ e<lilrli.Mo
nopol işi en aşağı altı ay son· 
ra tatbik edilecek ve yerli fnb
rikalarda allı aya kadar elle
rindeki tutünleri işlemek ve
ya satmak için vakıt bırakıla

caktır. Bundan başka bandrol 
idareleri de fabrikalara ancak 
altı aya kadar muhlet verecek
lerdir. 

Monopol bir şirkete devre
dilecektir. Şirket fabrikalar
daki tiitUnleri 933 senesinde 
satılan vasati fiyat üzerinden 
alacak ve fabrikalarında yii1,de 
95 yerli tutun işliyecektir. 

Tahmin edildiğine göre hU
kQmet bu monopolla bandrol
dan temin ettiği varidatın iki 
misli alacaktır. 

Diğer taraftan dolaşan bir 
şayıaya göre benzin ve petrol 
satışları da inhisar altına alı

nacaktır. 

AlmanlRrın ınağlObiyeti tizeriııe 

Versay muahedesiyle Ahmın
yadan nyrılm1ş ve muhtar bir 
idare teşekkUl ederek Frım
sızlarııı işgaline mUsaade edil
mişti. 1923 yılında Litvaııya 
burasını istedi. Ve Paris ımm
hedesiyle burada müstakil ve 
muhtar biı· iclare kurulmak 
şnrtiyle Framnzlar tnı·afmdan 

Lih·anyny:ı ilhakına müsaade 
edildi.Şimdi Memel Ulkesi Lit
vanya Cumhur Reisi taraf m
dan tayin olunan bir Vali ta
rafından idare olunmaktadır. 

~foınel limanı da beynelmi
lel bir mnhiyette ve Uç kişilik 
bir heyet tarafından idare edi
lir. Memel'in genişliği 2450 
kilo metre nilfusu da 141 bin
dir. 

Snr'da muvaffak olan Al
manlnrııı iştihasinı şimdi de 
bu kUçUk lllke kabartmış bu
lunuyor. 

Bu meseleye dair Ajans şu 
haberleri ulaştırmaktadır : 

LONDRA (A.A) - Deyi 
Ekspres gazetesi diyor ki : 

A vrupada pmjoktör dön
mUşlUr ve şimdi artık Sar'a 
değil Memel'e tevecciih etmek 
tedi r. Alman propağandası ora
da yeni bir kesafet gösterme
ye başladı. 

Deyi Herald'da, Sar muvaf: 
fnkiyetinin Almanya'yı Reyi
amlar modası arkasında koş

durduğunu yazıyor. 

PARIS (A.A) -· Havas A
jansının Berlin muhabirinden : 

~fı eden iki bUro hAkimlar 
lerny?dan verilen kararlardan 
~i~ı Mahkemesince kaçının 
teabit kaçının nakzediJdiğini 
'bahiy:t?1ek suretiyle hazırlık 
ea.8 te b?de olmak ve terfilere 
('.ectb 1 Şkıı etmek Uzere ehliyet 

mü ınilnasebetiyle Moskova 
tiyatrosunda bUyUk bir toplantı 
yapılmıştır. Kalenin, Lenin'in 
hatırasını taziz ettikten sonra 
insan olarak Lenin'in tarihe 
karıştığı fakat Leninizm mllte 
madiyen inkişaf etmekde oldu 
ğuııu söylemiş ve Sovyet Rus 
yanın muvftffakiyeti I..eniniz 

1 Amık Ov~smı Sular Kapladı 

Sar Reyiamı Almanyanın 

dış sıyasasında değişiklik yap
mamışa benziyor. Bay Hitler 
önce Almanyanın yeniden si
lahlanma hakkı tanınmadan 
Versay andlaşmasına göre ge· 
reken her tUrlU silAhları bırak 
ma mecburiyetini prensib iti· 
bariyle reddetmiştir. Alman
yanın Fransaya yaphğı yegane 
teklif Hollanda, Almanya an
laşmasına benzer bir ademi 
tecavUz andlaşması akdına da
irdir. Almanya mehafili şimdi
lik vaziyetini muhafaza etme
ği faydalı bulduğu cihetle hiç 
bir uluslar arası taahhütlere 
girmek arzusunda değildir. 

"ele . h 
~veıı rı azırlamaktadır. Bu 
~otni er hazırlandıktan sonra 
'1 liYon toplanacaktır. 

. ~~~d l(omisyouu 
~•Ye ' 23 (Hususi) - Tilr-
~ .... Su· 
otlıis rıye daimi hudud 

E_~ıı ~onunun Şubatın onuncu 
~ır1ı~:ada toplanması karar
hııdiri} ·' ve alôkalı olanlara 

tnıştir. 

min muvaffakiyetidir demiştir 
Kalenin son iç hAdiselere 

temas ederek demiştir ki : 
Birinci Teşrin ihtiliUinde 

Zinovyef ve Kaınenef mUcadele 
alanından kaçmışlardı ve Lenin 
bunlan o zaman hain ve kaçak 
olarak tavsif etmişdi. Bu sözle 
re şimdi ancak şunları ilave 
edebiliriz: 

Bunlar nyni zamanda birer 
tedhişçidir ve bu hareketlerini 

1 Ası Nehri de TaŞdı. Zarar Pek büyük 
mahsulun yüzde sekseni mahvoldu. 

HALEB, 23 (Hususi) - Son 
beş gUndenberi yağan şiddetli 
yağmurlar Amık Ovasında gö-
lün taşması yüzönden büyük 
zararlar açmış ve biltun ekinJer 
su alhnda kalmıştır. Göl kena- 1 
rı köylerdeki evlere kay1kla 
gidilip gelinebiliyor. Diğer ta 
raftan AR! nehri de birde=-ıLire 
yUkselmiş ve yatağının iki ta 

rafını temamen tahrib etmiştir 
Suların Amık Ovasını bas 

masına sebeb olarak MazlQm 
Paşa dalyanı gösterilmektedir. 
Bendler balıkçılar tarafından 

doldurulmuş ve yağmurlar ya 
ğınca da bu felaket husule gel 
mişti r. 

MahsuHitta 1.arar yüzde sek 
sen olarak tahmin edilmektedir 

· Laval ile Flanden'in bu oy 
sonunda Londra'yı ziyaretle 
rinde de bu mesele hiç şüphe 

siz nazarı itibara alınacaktır. 



Tfırl<: I-Ialk 
Şarl{ıları. 

,\ YFA: 2 

<ı OV~'fll SHIHtlln tnf'Ctull 

asında ( \ mıi bir kültür 
nıaııhaiarı) ırnıuı ahıncla 

rlf'Şrflllıği hir nrnk~ ı.-.J~ 

l'roft·ıoör Vııpri~ di~·oı·ki: 

:. T iir k it a H. ı ş a r k ı I a r ı 
hii) iik biı· ulaka ile kar
:ılarıuıa)'a laJıktır . Ve 
ıuuh:ı k kak 111· ki hu ~trkı 
lar ~ .. ııi hir T iirk musi
k ı~i ııi 11 \: iıcuda g ... lirıluı.-si 
için hir mctlZP-llı~ lPŞkil 

fld~ct•klir • 

BP.11 şah ·~n, 1 tanhul 
konspı·vatu varı tarafmda n 
cierleueu Jwlk şarkılarım 

tetkik•! fırsat buldum. \' ı! 

dii iincem Türk musiki
. ine hn~ ahPnklar dili 
hulnıak icin Tiirk kom-• 
pozitörleriniu l.uı şarkı 

ICirdaki makam ve ~heıık 
lerin hiraz V(lSırlarım ha
reket nokta ı olarak al
malarının cok ehemmi. 1 

• 
yeti haiz bulunduğudur. 

flfıç 'fiirk kompozi
törleri , muhakkak suret~ 
ı~ A vrnpa •ek niği ne faz_ 
la ctilşklıuliik göstermek 
devresine gtıçecP.kferdir. 

Rugiirık(i muhlt'lif A \'rlıl · 
pa musiki mektepleri 
fwkk11ıtlaki trknik \'Ok-., 
suzluğu hiiylik hir teh-
lik~ l .. şkil ••lmPkte ve bu 
lıal g~rıç saııalkarlarım 
lrnr lllP'l.lıPplt'n IU ÜlCPS-

ir olup hı·p ·i rnlt•u birer 
p :ı rç.ı al maya )ard Eclt'c

IİSnıP v~ uııcak g ... f .. cek 
rıt-silltwch~ P.m~re \'ere
hilı ·etı~ V;ıkt.11dt~U t~ V\' t•l 

hir lt>kftıııiil gö~tP.rm•·ğ~ 

~ :ırıi «•· pigorıİ~ıtıP» t• gö

l 111· .. hılt·t~ k tıır ıualıı)'t•l 

IP hulu11nıa"tacllr. 

Tii' k kooıpozitörlPri 

rğ..r· y~ılrıız ulusal ÇN'Çİ 
vel4'1' içinde kalırsa hala 
etnıiş olurlar. 

Fıllrn ~ika, i~l~m ldil
türiine ve diui mera~i

ntioe ait bulunan yekne 
sa'k ve mağmum melo
dih~r yeni Türkiyenin 
mantalitesiyle ahenk1i de.; 
ğildir. 

Yeui Türkiye ha) ıtlla 
ahenkli ) 'e11i hir musiki
ye muhtaçtır. Bu yeni 
Türk musikisi çok ku v -
vetli ihtimalle esaslarını 
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Arnavutluğun istikbalı ~ 

Kral Zogo Bir Gazete iye izahat verdi . 

Kral ziraat siyasetine değer verilditini 
ilkmekteb programlarını anlatıyor. 

DH,\' 1İ r.-ıgraf gaztıl~si-1 

nin Til'iHJ muhabiri Arna
vutluk krHh ilP. göriişmP

ğe mu \'affak olmuştur . 
~lulıahir . ~1istf>r G~dyc 

hu miilAkHllau sonra ga
Ztılf1sinP: ~· azthğı lt>lgrafta 
keruli~iniu kral il~ Alm;Hı· 
ca konuştuğunu ve knılır• 

hiitiin suallPrirıc cevah 
\' erdiğini anlatarak kral 

ıaraf11ul<ıu giidiilPn ~n e 
saslı fıkriu şu oltlufluuu 
aulatıvor : . 

"llemlflk4lti, çiftçi hal~ 

d iiğiinii soroııc,1 şu c~v < hı 

ald11u : 
"Buııları yol, zirHi in

kişaf, "~ halkı okutmak 
k Pli mrh~ri ~· le h iitflsa ecle
bili ri m . llir cok \'Ollar • • 
y a p m ı ş hnluımyo -
ruı, fakat claha bir cok 

• 
yollar yapmak m~ehuri

\'fllind•1Yiz. Riziıu Se\'k iil-. .. 
ce~ş ~olJar yaplığmuza 
claır bir çok sözler söy
ltımli. Fakat bu mahıyPtl~ 
bir lek )'Ol )·apnuş dP. -
~iliı. \'aplırdığuuız yolla
rm hPpsi zirai \'e ticari 
mahİ\' Pllf•clir. (İı·f.-c,..k 'ıl 

lsıarıbul 23 (.\ . .\) _ 
Kiilri"ır ha~aııı .\hicliıı Öz 
mP.n hngiirı iirıhersitP.ye 

gidfı r. ·k \rı"ar:ı tarih ve 

cogr..l(p~ fakiilff~ le ri için 
hazırlasıaıı r;ıpor n tetkik 
t' ti•· c e k ve l rn k n k fa k ii 1-
l esi icin IPShit edilen • 
yuf'l hirıalannr g,~zec .. k-
tir. Bakan pı·rşen ıht' gii

nli ı\nkaril) a cll\nrc~ktir. 

İspartada ne kadar 
hayvan kesilmiş 

Isparta 23 (A.A) -
G··cP.u giJ4 vıfa icirıdP . . -
YP-ıtİ yapılau lu~IP.dİ)' t~ 

feruıi nwzbalwsmda l ij56 

kuzu, 79280 kılkeci, 4iS6 • 
elana, 14~7 sığır, 2 

marula \'~ 7 ıf~v•~ kPsil-
içi11 ~"ğlam bir çifçi yur
clu ~1apruak isti~·orunı.,, 

Krnl, umumi iktisat \'3 

zivrt.i hakkmda sorulan 

. . 
için bii~·iik bir pro~c·amı nıiştir. 
mız var. llkııu~kt,..hl ri 11 Bu mulıtPlif hd\· vaııla-

dört ~1111frna ild ~11ııfctalH1 rırı .. ıli~ tul<tf'I 131,4:!6 .. 
snalP. cev~b olarak : 

"iktisadi buhran bizi 
briki ffe A \'rupa lllt'Utlt•

kv.tlerinin çoğundan f.ızla 
miilees~ir elli. Bu buhrarıa 
ancak J..at'i hir tasarrufl:• 

karşılamak miimk iintlii . 
Ö)·le de JH ptık . lk i ~ ıl 
öuce biitçenıiz 426,600 

isıerliUtJi. Bo SPuflki hiit 
cemiz 246,000 i st~rlitıclPn 
• 
ihartıtlir • Gdt'C•·k Nisau 
biil<~~ ~ i 200,000 istedin-. 
dir.,, de-uişlir. 

Krala m~mltıketin islik 
hah lıakkuula UP. cliişiiu -

lzmirin Bayındırlık 
işleri •• 

ıla\'~ edPc•·ğ z. V·· hu iki 
~wıfta cocuklara zirai \'fl 

• 
ı icari maluıual v•'l'PC•·ğız 
Progra uımıız, i ~ i ~··ııttdı• 

lathik edilmiş olacakıır • ., 

Kral Zogotl:ırı soura 
A rna vu tluğu n hiç iti r nu~nı 
lektıl ser11rnyt1sine karşı 

kcıpalı olmadığrnı siyasi 
ma k~atla r pt!Şinde koşma 
\an St·ı·nıa\·elt·riıı ı\rııavuı . . 
lu~ta i~ yapabilcıcPğiui 

ktırıdisirıiıı lngilterev~ dosı - . 
olıluğuuu ve lugillHreyi 
ziyaret içirı fırsal ar•ulığı 

m SÖJ lem iştir. 

Buğday stoku .. 

fstarıhrıl 22 ''J.A,, -
ltıdi\'t'lıio vt•ııi "I hiilc•·-

• • ., • buğctay stoklarmtlaki tel-

İzmir, 2a A •• \ -- Be. 

sim~ göre kP11li111izdf ye- . . . 
nidPrı çocuk bahç~Jeri ,.~ • kıkata de\'anı edılm~kledır 
parklar yapılacağı gihi ziraat haukusı mlidiirü 
yangm y~riııtle alınaci.ak lhsand:ln saııra buğtlay 
LiiLiin fabrikası karşısıuda ~at•ş amiri Adil tle açığa 
parkh geniş bir m~ydan çıkarılmıştır. ~liisteşaı· Atıf 

ve ş~hir koyuluğu yapı. bir haftaya katlar Ankara
laeaktır. 

YH rlörıecf-lk VP. vekAlaıe 
halk musikisi mmnbala 
rından alacakur. Fakat 

. 
verec<1ği rei pol'lıııu ora ela 
ha1.ırhyacakt1r, imdilik 

• 
v~k"~leu idare f.di1tı11 

ziraat bankası lsianhul şu 

btı~İ mlidiirlii~iinP- fş h·ırt
kası uruum n•11f.-tti~lı•riıı. 

k ıloıl u ı· 

Şarki T ürkistandan 
gelen yetmiş kişilik 

kafile .• 

ı~raııhul ~8 ( \ .. \) -

ŞPh ri ıuizı· şarh i Tii rk is. 
landan ~·t·tnıiş kişilik Lir 
kafıh~ gPlmi~fir. KafilP.cftın 

kır~ kışi diin Eg" ''apu-
rile \Jı~ıra gitıuişl.~rdir. 

()i~r.rltwi rıı ıım lekPtimiı · 
dt• )'Pl'lt•ş ruPk iizn~ şdı . 

riuıizde kaLıcaklarılır . 
~l u haci rltı r Şa ı· k i Tii rk is-

la n tla 19 mil~1on Ttirk 
hulurııluğnıtu huna nıu . 

kahil Çırılilt•rio yarım nail 
yonn gf'çuıediklt•riui, şim 

eli şar~i Tiir~istarıın llan 
curilı hir \ ,t l ı larafrııtlan . 
idar•~ t~diltliğini maalH
~t'f ora Tü rı.. ltı ı·i ici n d~ • 

alıp çevirt>hiltıct•k hii)·uk 
bir haşm f.,.oiiz hulun
nuulığıııı süyli~·orlar. 

Bir boks maçı . 
Lornlr·ı 22 <.\ .A) - İlı

giliı tıafif ~iklPt ho~ s 

şaı11pi~·o11u Kil Fransız 

11 ıuu ı ı wri ,. i . 

arzu olunur ki yeni Ulrk 
ko,mpoziförleri halk me
lodileriuin mak.uularmı 
benimsemek le kalmasın 

far ve. bu uıelodil~re da
' 'anarak veni bir nnı~il i .. . dt'11 Samirıin la~ iıı Pıt.i- ~··~iziıı~i r~n· orılıfa \.'Prı-

dili bulmaya çah~smlar. leceği SÔ) ltmıucklc<lir. ı--i~t i.. 

Yunanistan 27 5 tayya 
re istiyormuş . 

xwr:.11 

lsta rahul ~3 (.\ .. \) -
Alinada•t i~t a nhul g ıır.· 
h~leriıu~ hiJıliriJiyı lr : 

\' 11 nanista nm mfüfa" 
faasını ve askPri i lıth' ac-. . 
larmı ıl\işiiuuıek iiıre 

loplanan fırka rt•isleri 
nıeclisirııJP tayyarr. ha ... 
kanlığı miisfeşarı Vuo<t· 
ni~taoın ~70 tayyare al

mak ilıtiy~c11ıcla olılnğu

ını aulaımışlır. 

C.-ıac'ral .lletaka~as car ... • 
şamha giinii gene topla 
uac~ k ol(j u hu meclise le. 
huglin nıevcutl olan a~·rı 

Hyrı iiç ttrkani lıarbiye

ni11 bulumlurufrırnsı liiıcJ 

mnnu miitlafacl ~decektir 

Avusturya -Çekasla
vakya ticaret 
anlaşması 

PrHg 23 ( .\.A) - A vns
ın rnı İIP t>koslavak ,·a . . . 
a rasııııla ki t c t r~l ıuuif fıt.,. 

clt•l.-rirıi a.·111· uak i~İtl 
mliz:ık P t'Plı .. r t! 28 ikiııCI 

~aııırnıla lıa~lanac·n~ur. 

\1:ıcari,ta ıı la ıl:t '7''"1 . . 
bir lic.ı rt·l mukavp,lf'51 

~· ft pı 1 ıua k iizr~ bir Ç~~ 
hPyt>lİrıirı p, Şlt·~ P gitıaıt'"' 

si tuulıleıut>ltliı·. 

Soy Adı alaı1IaJ' 
A kca tlerai ı. tuzlaları 

• 
mulıafaz. ı amiri \lenı<l 1111 

S k. . 1 ·ı·l·e. 11 
.- · ıtmPZ, ICP vıa.J · f . , 

ha,'lar miicliirii lliisa111"'
1 

<l , • 1· j - , I· e,ı 
ın \ara ı 3" nıeı" . 

~' 1 
miieadt>I•• lwvtarı A.11 11

111
• 

• ~I 

G()k, sılıllP. ııuic .ıdt>I~ '~ 
si .\. llııa s:ı riata, 1\1 rsıt· 

Ş ·t»" miicatlcl .. ha vta f'I •)1 
., it'' 

fodtl in .-\ lla n, ~lersi u bt' 

J. l (, ·ı f1·ıtllı • ı~·e m~· ıarı J••mı ı!.. 1 • O• 
silifke sıhhi' e meuuırll . ı · ' 11 ,, 
Faruk Ba"kau, g:1rt ı~ 
~lemet ""a lmen soy atll9 

,,, 

111 :ılmışl:ırclır. tıi 
~ Cu ıuhu rt \'el ıııe~'~, 
~ .. ıı1' uHwllimlt>rİnın so~· aci 

şuulf,rdır : 
'fofı 

Baş okutan c~ıal .. .. .. ~' 
Okutan ~:ıa.J.-ı Ougıı 

~ • ııı , 
okuıau Nım ··l Ko••a ~ıı' 
okutan il ı1ic·~ l'lu~· o 
tan ~ıı· n Kızılı·k. 
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Tiirl{Of isin Giiı1liik ,.relg1raf Mersin 
PiyasaSI 

Haberleri. 

Avrupa borsaları \ BP.\ - \ları l1>slimi --..... .... ~-
22-1-35 ılı• Lorıılra lıor- ı 82 t ,4 ınavıs lrslimi 7ô 

• K.G . K. 
sası11da irıcir , yıınııırta t/l StHılılir. Fiyatlar 48 Panıu~ P.kspr~~ 

llamhnrg hor:.ı~ıııd61 iizirnı lihre içindir. İ:uw 

incir zeylin ~:\~ı tiitiin /stanbul borBGsı Kapo malı 
Jlarsİl)'a horsasmda incir 23_ 1 _35 dt• arpa ) ernlih Kozacı p~rl . ıf:.ı 51 

~umurla ) tin Nt'"r-York ~ Çtl\'allı 4 k•ıruş 4 1rnr:ula11 lauP- '/İ~itli 
horsasırufa iııcir fiyathırm 

21,000 kilo, lıiralık 3 ku- \'N·li " 

2-87 
2 7:! 

11 50 da bir gii ıı önc•~."e aörP. ., • , ! ı '\ ı ısa nı 
(IPuis,ildi~ ol11ıamısdır . ı·uş 35 fl '"'"an 4 l\t1ruşa 

"' • Fasul.\·a kadar :i0,000 ~ilo. huğda~· n- ıo 
4 nO P.\ ~l(jK - Li \·prpool 

hor~~sı .AmPrikan pamu-
su mart lt~slimi 6.86 ma • 
Y's h'slimi 6,83 lt>naruuz 
teslimi 9,80 tPşrini evt'I 

teslimi 6, 71 Mı~ır Sakala
ridi~ ciul"lt•ri mart lt'~lirui 
8,63 mayıs teslimi s;64 

leıumuz teslimi 8,64 t~şriıı 
e\'~I le~li mi 8,60 Uı>p~r 
cinsleri mart l.f~slimi 7,68 
nıayı~ te~limi 7 ,65 t~mruuı I 
teslimi 7,5ı teşrin e\'el 

leslirni 7.47 pe11idir • Fi
Yaılar librP. luı~madır • 

Nt•w- York hor~ası~ula ma rı 
l•

1slimi 12,40 mayıs teslimi 
12.46 lPlllUHlZ lesi llllİ 12,51 
12,53 teşrin HYel h~slimi 
12,53 ı,enttlir. F"yatlar lih· 
re haşıuadır. ı~ı,eudP-f'İ \'e 
hor ·• Hıda lf. G. F. Sa
kalaridis cinslt·ri marı ıe~
linıi 16,23 mayı~ lt>slinıi 1 
1 • 6103 lemuıuı fPSlimı 16,10 

t!Yh'ıl lt·slimi 16,16 asmoni 
~ . 
· G. F. ciıı~IPri şuhat 

ita ·fımi 1:-ı,12 ııi s arı L<·sli
lhi 13 ı· . ,74 lt'JHIUUZ lPS 11})1 

ı 3,7 3 eyhil ıııslinıi 13,62 
laU·ır· · .. . • ı~ıır. ı~iyatlar !)9,05 
lıhre · . · 

ıçırıdiı·. 

Bl)}O.\ Y - Şikagl' 
~rsası ııda ıırn ı:ı ır.sli ıııi 
1 ~ J/4 mayıs t~~lirui 91 

lt! leıuuıuz lt•slımi 87 1/4 
~Vııı · 

1 • 
111 Ptıg horsus11ıda mart 

Wgf 1 • 

l ... 
1
• u 11 11 -1\ 1 / 4 m ayı~ 

~s ıı · 
l · ıu ı ı ı 3/ 4 111 3/s 
t-11ın1pz ı ı· . " 

8 • • ~~ ınıı 113 ı '-.4 
tlıltlir L~ 

ha . rıyaılar huşel 
Şıaıactı r 

• 

s "VUL.\F ikago hor· 
·•sırıll· 
ı\ t1 ıuarı teslimi 52 

t 
4 ıua~ıs le~lımi 643\4 

t-ııınıtız . . 
• lf~slııuı 5 · 7 s Seltl(j' ı 

icf . ır. ~.,iyatlar 32 lalır., 
.hııı~r 

• 

il. ~~AVDAH - ru·ırl t0~-
'h1 ( ~..., 

l.. 
87 111 a~ıs te~liuıi 87 

lh 111111, • • • 
~P.11 . . lt ~ıı ıuı 86 3/4 
• 

1 dır F' 1Çihdir. •yatlar 56 lılıre 

~oltul 

\I f~ l'Cİ IU~" 

Kuş y~mi 

Kuıu cları 

C•·lıik • 

~ umnşak 4 kuruş 37 pa
ratla11 5 kuru~ 2,5 parcı)·a 

katlar, mahlut 4 kuruş 

5 par·:ulaıı 4 kuruş 35 pa
raya katlar 1540 ton, frn
Jık iç ıom hul 46 kuruş Yular Cukurova 

" 
30 paratları 5,040 kilo, pa· ., .\wulol 
nıuk 45 kuruşda11 57 ku \cı <;•~kır.it'" 

ruşa katlaı· 13,590 kilo, ~·u- Toz St'kt~r 
• 

l<tf 4 kuruş 23,5 paratlan ltah\'P 
25,000 kilo lıorsacla mua. Ca ,. . . 
mrlP giirnıiişıiir . Kala~ 

22-1-35 el~ ihaacat ol- Halrnı· 
maruıştır. 

J zmir beraası 
Arpa :\uadol 

)) y~..ıi 

23-1 ·35 tlP horsacla hu~ Piriu4( 
day A,10·4,74 kuruştan 123 Kara hiilı~r 
çuval, arpa 4,05 ila 4, 125 Nis:uhr 

• 
kuruşılan 207 çuval, bur - Mısır darı .. 

J4•t . 

6 

5 

8 

3-1~,ôO 

a 50 
•l ') " .. 75 

38 25 
100 

240 ·~:10 

t88-190 

90 
a -37 ,5o 

3 
14 7 f> 

85~86 

16 

3 
3 çak 4,50 kuruşılun 272 Çavdar 

Çll\':ı), Nolrncl 4,75 5,25 Keame Şek r 
Sandıkla 20 Lira -lO K. 

kuruşılaıı lı çuval, pa - )) n y)Cu ... hi ~3 Lira 
muk çekir,lt>ği 2,75 2,80 

l11nıştla11 2,733 kılo salıl

mışıf ır . 

·----·-----
BALO 

,> .. » çuvalı 

Buğıht)· Y~rli 

Limon tuzu 
~:• hıı nsaf ı Zt~ \' ı in Y. . 

)) ikirH'i 

20K. 50 

35 
·ıo 

•) - ~ () ... n n 

Milli iktisat ve tasar- incir 

f 
. . ~ l11ct~ K~pHk 

·o,ı.~u ı ı 
•) .... 

ru cemıyetı taraTın· K 
1 dau 31 aon kanun 935 a 111 )-~ ___ 

2 

25 
2f> 

Pt!l'ŞPmht~ glioii saHl 

21 de Tliccar KuliihiindH 
Biltıtlm· satltğa çıkarılmı~-

tır . lkiser lira mukalli-• 
lirul•~ Balo komiltısiud~11 

alıııır • 
Elhi~·~ ı..o.' 11 rt·u~lt· o· 

tac.ıkıır ll~r kart hir 
Bav iki ha,·an ieinclir . . . . 
......................... ~ 

J(NI MERSiN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiye 
Şeraiti için 

Hariç 
için 

• 
Senr iik 

Altı aylık 

Üç aylık 

1200 Kr. 2000 Kr. 

600 ~ 1000 

300 500 

Bir aylık 100 yoktur 

GllDü iÇmİf ayılar 20 Kr. 

Borsa T alğraf lan 

lslmıhul 

2.1 -- 1-9ij5 

Tlir~ allunıı 

i~tflrliıı 6 J 8 -50 

Holar 
Frarı~ 

l..ir~t 

79 - 8 -tO 
ı~ -03 

9 - 28--65 

Mürettip istiyoruz 
matbaamızda ça· 

,,, malı iizre ilıi ma-
rettibe ihtiyacımız var 
dır • Arzu edenlerin 
idare euimise matra
caatları. 

i l l N 
Mersın Belediye Başkanlıtından : 
K•·şif luıılf'li 4366 lirn 36 kornŞ ohw Yalın n~ d\. 

şosasuııtt w~niılen insası ar.ık nk'-İll.mP.\'f' konnlınıısıur. . . . .. ',; 

fhalt•si 9 - 2 -935 funacu·tt>:o;İ ;ıiiuii ~ ıal. 15 le fie-
lelliy~ llairt•siude ~·apıl;ıc.ıktır. i~ıe~lileriıı 11 kurnş 
mnka bil iudc~ ~a rtnanıe firrH'ğiui Bclecl i yt~ llai resi nıl~n 
alwaları "' yiizde 7,5 UHl\'a~kal lt>minat pal'ası vn 
Şitl'f lllHUPd~ yazılı \'t)Sİkalarla hirlikılH U~leıli~·eci~ .\rlı r• · 
ıua ,. ~ "~ !'İ itme koru is yo1111 na ıu iir.u~ . ı at l'lnıt>I P ri i 1:\ n 
olunur . 2 5 - 2 9 3 -· 7 

lçel Defterdarlığından: 
Kazarıç VPrgi \i 

lsnıi 
Corc hh·ak 

/> • 

c ' • ~arıaıı 

ı\lauifaıura 

~ .. ,,..~i Lira f\ . 

930 183 50 
)) )) )) 9JI 288 15 

Yukarula ismi VP. \·er~i mi~ıarı yazıla rniH\Pilt~fin 

m~ıkt'ır kazanç ver~i~inın \'t'f'giltH' Temyil komi~yo· 
uurıca ipkaen lastik edilmiş oldıığ'u W\n olunur . 

lsnıi 
... , 
~ ilfı alı 

Ka1:rnç Vewµi:;:i 
~'entıs i lira K. 

Siil(~~·nnuı Oğ .. \hıuPt Sı'l·z.,,,i 926 51 on 
\' u karıda ismi ,.~ n~ı·gi ıni k tarı yazılı m iikdlefı ra 

nlt'zk tir kaza ııç \'ergi~iui ıı V ~r~ilt•r Temyiz komisyo • 
nnııca ipkaPll ta~tik eılilmiş olduğu ihin olumır. 

içel tapu m"iJ:dürliiğiinden; 
~l~l'Sİııiu 'fırlar ~Ö)'iiııtl•~ \'aki lill'afları ~edik ve 

tarik , ... kara in kau:n·h ho~azla mahılucl hir kıtaria 
hir htıkı.ar 3785 nwlrt~ Lal'la flacı .\li ,.,, mulla Ha· 
san rıamlarıudn kavııh olan nwz~t)r •foftt•rin ziri ~.\\' • . . . 
ri ruusadtlak oltluğurıılan musaıiılak kiynwti hakkanıla 
mahallen kPşif v.- tahkikatı ~·apılac .ıkıır rarihi ilan lan 
on gün ~onra m ıhalliıtt\, m~mıır gön.lıwilr.cıı ~inıh•n hn 
ver icin tasarruf iılılia~ınıla hıılnu:rnlar v.ır~a rtısmi . . 
evraklarilt~ dair~ye miir<tCcıatları \.'P k~şjf giiniin.te gi
d~ct~k nwmnra a11lar11ı:ıları ih\n olurıııı· . 

f l A N 
lçel Sıhhat ve İçtimai ı\. uavenet 

müdürlüğünden : 
\'ilayt'I lla~laııt•lı~ri it;iıı 160 lif'a ıalınıİ•• hP.clelli 

17 ~ alt~m evral·d mathııa pazarlık surPtilt~ ~ apılacak· 

tlu· ~luvakkal lPıuiııat mihl.uı 12 liradır . Talıp olau
laruı \' t~ uiimurıelt·rirıi gürııır.k i lt•ytrnler·iu ıhltat 
tlair~siue miiracaatları , . ., paz·trlığırı hilinı gii11ii olan 
Şuhalın iiçiincf Pa1.ar günii s ~rnt on hrşe kadar \'i
la\'el EııciimP11iıw miiracaatlar·ı il:'uı 01011111· • . 

2 1 . ·-2 5 - 2 9 --2 

Çopurlunun Yapı Taşl 
Çopurluouıı JApı 1aşı ıaş maıleıılı~riuin en iyisidir. 
60 Sautinı ho\·urnf~ 40 saııtim eHiııılP 22 25 ~anum . 

knlmh~ırıdadır. lstiyPnlcr ~afı~ıs1111 m,•thTtımıtlaıı iiğ · 
rent•hilıf'lpı· . ı -r1 

Satlık .Bahçe Halinde Arsa ve KuliJbe 
~1ersi111lc Iİaslarıc~ c~ulıles.inde Hum kabristanı hı

lişiği ud~ iki hiu llH'lre mora bhaı w·nişli-imfo İÇ~ l'İ ~ İ IHlO 

hir kuliibt• v~ bilyiik hir havıı 111~\'Ctıl Limoıa. P()j' • 
takal, \laııdarinu, fPni ıltiııya, Ş ı•fLali ~ğaçlart ve 
Cıiinı asm:ılarile hPZt~ıımiş bir kıt'a ars' arde ·atlıktır 

~~hrin en giizfll yei'İrHI·~ bulunan bn yeri almak 
i!Reytmlerin Taşlaaıula clörl . nu ıuaralı dairede O.t \' ;ı 
Vt>k ili ttay Faik~ miirHc~'at etmfllflri, 9 - l O 



Onu senelerden beri !anır, agrılarda ve sot1uk 

algınlığındaki çabuk tesirini bilırsıniz . 
EB markasının tekeHul ettiği ASPiRiN, sizi bun

dan sonra dahi memnun edecektir. 

.. / 

== 

~)~~~ ı Hö~etçi Eczane 
~ _:, 1 Bu Alışam 
,et~Kulak, Burnn, Boğaz - . isıikam··ı Ecı.anfsİ•lir. 
1 Hastalıkları mütehassısı ~~, ·~======~ 
~!;\ DOK.TOR P' SİHHAT 
;f! ECZANESİ 
~· Nüzhet Veysi 

ciV ~ i Hastalarını her gün saat on beş- ~-ı,, Mersin Gümrük Civanndadır 
t; den sonra diş doktoru bay Bahirin " ~ 

1~ yoğurt pazarındaki muayenehane - ,". 

1 . d k b [ d · d · ı ıh hı .v t•. Y ,. rl i ve A \' -
sın e a u ve te ovı e er . , , 

ı ı - :~O · ru p:ı m i'ı :ı'hl l ızP ra lt hu-

ı~,. -~~~~~l.J-~- t:,:t'.~· . )\,);~~-: ~·~~ lııııtıf' . . 
.,, ' ,,. •• \\~ '!it'-~M. .~ .. - " ··- •-.::!1.1~~;,.,. ,~ . 

• ~ ~ ~ "T ... ' )'V.;_\;<.;. '~FJ ~ ·,;:uv7 _- ...::,--y;~) ~ • • 

11 .... ııı•\ i Ecza\ i . 

• ı·RFAN MUSA ~ •••••••••·•••: 
1 ~ 1 i Yeni Mersin Matbaası S 
l ~ k 1 ~-Tıl• • : 9te o onyası ~~ : mücellithanesi : 11 Sılıhat ve lt•ra\' f• lı1ı11.ı dainıa nnılwfoza !~ • • 

• . . · . , . ~ •~• Eskinıis ı)arcalan- • 
~tfllt'. k H;ırı lstıkaıut'I Eczaıu~"'' ıarafırnhıu ~ • 'i' • • 

1 

• • imal rnli l"" 1 rfa n .11 ıı s:ı Kolon y :ı sırı ı kul- M • mış, for~uıl" ki ıu ııla • S 
1 I;. h\.111 ıu1.. me ı 1'11111.1 işıı ~· :ıra nı:ız ılıı·t 

.ıı..:.i.'" ; . . . . • ;"i 
U'J ... 

. . . · aıeMemGalle~~ftlel~IEIG~: ~:· aııua~ nız. ııi~~'"' S 
Soba Almadan Evel 

~ ılınç Kamil ve mah· 

tamları ticar.ethanesin • 

den arayınız . 

Veni Getirdigi 
Yerli, Belçika, Fransız 

malları sobaları 1.Je fiat· 

ları görünüz. 
47 flO 

~ il • sı:ı.ı> 1:\ıını olur. KılH!• f 
i • .. LA KONKORD eit: larıııııı,ıl1ırı11rlııriııil.İ, . 
~ Nakl·ıyat _ Har·ık ~ : 111İİ~! .. _ııi 11ıa••"ıııiw grı..-S ~-f,I ~-i~ • dt>l'llllZ. ı 
Si Sigorta Şirketi 1 : 11.-r 11•·,·i kilap \'t~ S 

1 me , ~lua'.111'1:\tıı_ııla ~İİl':ı l, İıılİZanı, \I' kol:t) l ı~ ı al ılt'flHit• r şık, zari( uır.f 
IS şıar <'•~ınıııışıır. .. . § • ıiıı vP lull:ıııı~lı ola· S 
~ \lt>rs111 Ac!allta~ı: Kuraııı:ın (:ıft;ı B:ıııldl~ı. ~~: rak t~ i ıl~rıir. S 
6r-nl 6:-t-ii 1 (• • 

El-~~-~~~~~~~~~ ............. .. 
Yurttaş! 

1 011para harcarken 
1 
bile kimin cebine git

ASLA 
t:'l ıııhııl ,, . \lo:-\1,o ':ı iin İ\'l'r~İl• IPrı111lı•rı diptou1~ 1 

,,. :ılııı:ı1ı~aıla t.ılı~ıl f'! ıııi~ Vih\diy.- "" C••rralai NiS3
1
' 

tiğini düşün: 

\ 
tasarruf Ct>ıııi ) 'Pt i 

,\I iil h<ı~~ı~ı " ,\tlı·c·~; \'oğıırı p r1.a ı·ı ll a"itaııt~ e ııldl·~i No. l_..tı 
k •·ııcli ,., iııd•· T.-l~·fon: 64 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
24-1-935 Perşembe günü borsa satışları 

~lnlın cius· Nereııln Mabsulu MIK rARl F. ŞERAiT 
Oldu~u K. G. g , 

1 . 
Bu rcak 1500111 4 ;} 7 ,50 ~I. V. hir lıafla Z. 

• 
Pirine kırtkh ı 1200 14 7 f> ~l.V. hazır . . 

" " 
7500 14 7f> " " 

Nohut .\na dol 5000 4 56,~5 ~lağazıı hazır 

- ı~! Piyanğosu .... • 
ı 

·•I 
J, 
1 

On Sekizinci Ter tip Dördüncü Keıida 
11 ' 1 1 _Şubat 935 tarihindedir . 

~ Büyük ikrnmiye 
25,000 Liradır . 

Lca:kafat :::w::::.~ 
1 H~=v~ es~~ı~i:ı h~i!~a~ır. Ga, 1 
fgy~:-~e .!myli Havt~ı Ft>lımi t·f~lllliyt> mliraea~ıl 
~rduuz. 

fijji~il!JiiUiillml 
Yeni Mersin Matbaası - Mersin 

\ . 
' · .. 


