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GÜNDELİK: GAZETE 

ihracat Merkezlerinde Takas Heyetleri kurulacak 
Başbakaı1ıı1ıı
zi n ()zJ ii I~ir 
Makalesi 

T. T. 24 Temmuz 19~8 

Evrtnstl dt/triylt tanınmış olan 

lıaftalık /VUJ mecmuası 27 Şubat 
:ıünltmtli sayısını başdall başa yeni 

rtırkiptye talısis etmiş Fransız me
buslarının ve bir çok ü11lü mııhar
rir/er in bizi ıivuı J'azılarım ntşr~t-
1'1İftir. Bu mecmuada Başbakanımız 
lsmtt l11önD'111i11de acunun siyasal 

durumunu kuvvetti görüşleriyle teş· 
ri/ı etlen rok kırmetlı bir mekalelerl 
110rdır aynen alıJ•oruz : ... 
Avrupa ciddi Lir siyasi buh

ran geçirjyor. Büyiik harb 
SOnuııdanberi açıhın sulh ve u

luslararası birlikte ç.ahşına fi
kirleri bu son sen Jerde teme
linden sarsılmış gl>rürımekte
dir. Her tarafta bu fikil'lerin 
na1.ariyattan ibaret ve asıl em
niyetin silahta ve ittifakta ol
duğu zanları yeniden canlan
mıştır. 

Bu, insanJnrrn geniş mik
Yasta geri düşünüşü mü, yoksa 
geçirilen, ciddi, fakat muvak
kat bir buhran mı ? 

Ben bu ikinci ihtimnle i
nannıak istiyorum. Büyiik me-
8ele ve esas mesele milletlerin 
biribirJerine saldırıs fikrinden 

\'~z geçıneleri, Brin;ıd - Kellog 
lllısakındaki eski ve :ına mak
'!adın aıneli bir surette temin 
oJunınasıd1 r. 

88 Bu ameır temin e1de olmaz
lcÔ ve_ dünyanın herhangi bir 
k Şesınde herhangi bir devlet 
etıdini hf'r kayıttan alade sa-

:•rsa, her tarafta biribiriııe 
g ~niyetsizlik ve her tarafta y: eoekten endişe uyanacak ve 

Ytcaktır. 
lco rkiye on seneden fazla 
ea~ŞuJarHe anlaşma için ve 
Ye 

1 dOşmanhkları zihinlerde 
rırnek için ç.ahşıyor. 

mu tde ettiğimiz neticeler,çok 
ta :. t ve ~-0k mllhımdir. Hat
ıe;İJ~zi m P<>liti knmızda bi ribi r
ll6(i düşman olduklarını zarı
\rik en diğer h:ızı nıilJPtJeri te~-
(iır, ;18~k güzel iSrnekler \'31'-

19111 Urkıye k~ndi emniyeti 
tlhj ÇQ~ bıssaetır. Bu endişe
btlh nıaodr tedbirlerin yanında 
ter~:~ ken~li iy.i niyetini gös
lle"" suretııe ivi niyetJerin ··•ı>au . . J 

etltte 81111 topJnrnakla tatmin ,/e ~!alışıyor. 
ı..~ lusıar ce . . .. h. 
IJlr mu : mıyetı mu ım 
tlin <lo_?ssesedır. Bu nıüessese-
k1.1vve~~ ve haklı bir yolda 
~le bi 

1 
ve nnıeli tesi rJi yiik

Sıtı8 r varlık haline çıkma-
dertıe~hşahın. Endişelerin ve 

ırı Çoğu hafifler. 

İSMET İNÖNO 

Cuma Günü Büyük ulus Kurultayı Açıldı 
Başkanhk-D. seçimi Yapıldı 935 Büdce Projesi 
Ulu Önder Atatürk İttifakla Cumhur 

Reisliğine Seçildi ve Yemi11 Etti. 

Kaznn Özalp Milli n1üdafaa bakanı oldu 

r 

Söz birliğiyle Cumhurrebliğinc seçilen Ulu Ünder ATATÜRK 

ANKAHA, 1 (Hususi)Büyük sonra kurultay salonunda bir 
Ulus kurultayı bu gün saat 14 alkış tufanı yükseJiyordu. Ata-
de en yaşlı üye o1an Necib türk salona girmişdi. Doğruca 
Asıın'ın başkanlığında açıldı. kürsüye çıkarak yemin ettiler. 

SaylavJar eksiksiz olarak Bu seçim her tarafda atılan 
gelmişlerdi. Dinleyicilere aid toplarla ulusa bildiriJmiştir.Ata 
yerler temamen dolmuş Anka- tiirk bundan sonra BIÇilerin ve 
ra'da bulunan sefirler kendile- SııyJavlarm tebriklerini kabul 
rine tahsis edilen locaları işgal buyurdular. 

etmişlerdi. Kuruıtay Necib A- Yeni Cumhur Heisi seçimin 
sım'ınk1sa bir ııutldyle nçıldıktnıı den sonrn Başbakah İsmet lnö 
sonra sayJavlnr birer birer kür- ııii Atatürk'e knbinenin istifa 
siıye ğelerek yemin Ptliler. snn ''ermiş Ye istjfa kabul ecli 

Diln meclis grubu toplana- Jerek yeni kabinenin teşkiline 
rak başkanlığa Erzincan say- gene İsmet İnönü memur edil 
lavı Saffet ve Antalya say1avı miştir .. Yeni kabine listesi Ata 
Cemal'ı seçmiş, kurultay b:ış- türk'e sunulmuş ve bunun ay 
kanlık divanı için ıınmzedler nen kabul edildiği bir tezkere 
tesbit edilmişti. Yemin bittik- ile kurultnya hildirilnıiştir.Yeni 
ffm sonra başkanlık divanı se- knhi nede yalını Milli Miidaffn 
çinıi yapılmış eski maliye ba- Bakanlığında değişikJik ya 
kanı Abdulhalik kurultay baş- pılmış ve eski kl\rultay başkanı 
kanhğrn:ı seçilmiştir. Kfızmı Özalp Milli Müdafaa 

Bunu müteakib Ruzname- Bnknm olmuştur. 
de Cumhur Reisliği seçimi var- Kurultay önümüzdeki Per-
d şembe günli toplanacak ~o ı. ı ı Atatürk ittifakla Cumhur günden itibaren devam ı ça ış-
ReisJiğine seçildi. Beş dakika malarına başlıyacaktır. 

' ProjeyiHükO·metMeclise verdi 
- - --

Büdcenin Masraf Kısmı 194,882,727 
' 
lira Olarak Tek lif Edildi. 

ANKARA, 1 '(Hususi) Jlfi. Dahiliye 4 ;347 908 
kLimet 1935 biidce ·projesi ; it> Matbuat 95 !)tf 
miilhak biidceler projelerini Emııi~ret 4 137 499 
M illetl\lecli si ne veruiişti r ..19:15 .Jandarma 8 90D 621 
biidce projesiı?in masraf kı mı 1 lariciy~ 3 26'l 1-10 
şöyle teklif ediJınj~tir: Hıhhat 4 892 184 

Meclis 2 859 682 Adi ip~ 8 788 4iH 
H. Cumhur i186 792 ~fmırif 8 R48 4.t:> . 
Divan 565 GOO Nafıa 12 64:1607 
Başvekalet 1159 879 İklisad 4 ô>3 150 
Ş Devlet 218 19:i Ziraat ü lGO 511 
ist:ı t i~t i k !>80 852 :\1. ~1. l<:ı~·n ıs 087 816 
Diyanet 611 986 :\1. M. Hıw:ı 5 017 OGO . Maliye 12 7fH 179 

M. M. Deniz 4 308 600 b. Umumiye 46 291 293 
Harita 62R 965 Taptı 1153 530 . Gümrilk!er 5 003 913 YEKÜN 194 882 727 

Takas heyetleri Kurulacak 
ihracat merkezlerinde Kurulacak 

Olan Heyete Valiler baŞkanhk edecek 
-----o:::o.. -

.Mem1eketlerle mevcud mu
vakkat ticaret anlaşmaları hü
kümlerine göre yapılacak ilı-

racat kıymetlerinin tesbiti ve 
mukabil idhalfita iiid ınunmele

lerinin ifası ile meşgul olmak 
ü1..ero ihracat merkezlerimizde 
VaJi veya muavininin Riyaseti 
altında ve Tilrkofis Müdürü, 
Kambiyo müdürü, ihracat güm 

T. D. Tedkik 
Cemiyeti 

istanbul'dan An· 
karaya geldi. 

--·-
A KAHA, 1 Olususi) Mu

\'akkalen istanbul'da Dolma
bahçe sarayında çalışmakta ~ 

lan Türk Dili Tedkik Cemiyeti 
bu gün Anlrnra'ya geldi. Cemi
yet üyeleri hıında sonra çalış
ınalaı;na burada dev:ım ede-' 
ceklerdiı·. 

Evkaf U. müdürlüğü 
1 ' 

ANKARA, 1 (Hususi) - Ev
kaf Umum Müdilrlüğijnüıı Ha
ziran'a kadar vekaleten idaresi 
kararJaşdıe.ıhnıştJr. Umum Mü
dUr VekiJliğini Başbakanlık 

Milsteşarı Kemal yapacaktır .. 

• 

ı·Ligii ınüdüril, Ziraat Bankası 
miidürü, Ticaret Odası umumi 
veya başkiiti bi ve Ticaret O
dasından seçilecek bir ftzadan 
miirekkeb birer takas heyetinin 
teşkili için İcra Vekilleri He
yetince onaylanalı kararnaıne 

C'ııınhur Jfoisliğince tasdik >

lunarnk Vilfiyetlere bildiril
miştir . 

Grib Salgını 
~ersinde de gripal 

Durumlar Çoğahyor. 
--1~ 

Memleketin bir çol\ yeı ı,._ 
rinde salgrn halinde bulııııaıı 
grib Şühriıni~flf' ae başlamı~tır. 

Halk arasında ve mekteblt>r
de gripal durumlara Rastlan-
nuş olduğundan Sıhhat .Müdür
lüğil esasli tPdbirler almakta
dır. f)ün Rıhhat Mffdilr Vekili 
Doktor Nazif mektebl~ri gezf'
rek tnlP,hQyi nıuayPıı~ etmiştir. 
• Haher aldığımıza göre ili{ 
mekteblerin bir çoğunda tnlc he 
arasmdagribyüzünden dPvarn
sızhk göriilmektedir. 

Yapılan muaye•ıeler-den oıı
ra gribin çoğalma~ istidadmqa 
olduğu görülilrse Mektebler ve 
umumi yerler tatil edilec k
tir . 
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Kemalizm Tarsus 
köylerinde 

Çin - Japon aı1laşıyor n111 ? 

Tlirkiye sanayileşmPk 
i<:i n beş. yıllık programım 
1 P!-ihit ve ilan:ederek filen 
hu işe ltaşladığı giinden
h ·ri, Türkiyenin garbh
l:ışmakta ve sanayilerini 
bir cok zaman evvHI kur-

• 
11 . uş olan devletlerin izle. 
ı·ini Lakib etmekte olduğu 
•·trarmdaki dedıkodular 
~usmuştur . 

Aleyhdarlar Tlirkiyenin 
ltu sanayileşme hareke .. 
ı ini iki sebeblen dolayı 

Lt•nkid ediyorlar. Yani bir 
kt•rre aruk burada eski 

masallar memleketi bulun 
madığuu bir Liirlii kabul 
clmek istemedikleri iciu • 
H~ diğer taraftan da Tiir-
~ i yenin sanayileşmesi ile 
oııtırı eskiden olduğu gibi 

artık Avrupaya tabi ve 
h:•ğh olmaktan kurlulmak 
i. teyişini Avrupa ıçm 

lt hlikeli buldukları icin • 
Tiirkiyenin bu sanayileş
mP- hareketi aleyhine sfiz 
!"iiylüyorlar. Halbuki Ke
malizm demek, netice ili
hariyle eski tabiiyet bağ
larrna karşı daimi bir mü· 
c~:ı,lt>le demek len başka 

!tir şey değildir. 
Eski Ekonomi sistemine 

arlık bundan sonra hağh 
~alnıak caiz olmadığı ve 
t>Ski liberalizm. fikrinin 
,·alnw. iflas etmis olmakla . . 
kalmayıp bilhassa zararh 
olduğu savaş sonu yılla
rmda bir cok defalar an-

• 
laşılmış bir hakikattir • 

Harpten evvelki zama
ua ait olan bu liberalizm 
rikrinin nıerkez VA men
şei A vr.upadır • Avrupa 
eski bir tabir ile {ffaki
mei cihan) idi. Her şeyin 
zuhuruna menba ve oıen
şei olan mer.kez Ye yine 
her şeyin kendisine ~eri 
döudiiğü y~r orası idi • 

Koloni mefhumu da bu 
liberfllizm fikrindeu doğ
muştur, bu gün ayni sis. 
lemin adına « Mandal 11 

eleniyor ve manası >Şudur: 
Avrupa imal eder ve 

rnamulAıinı koloniye~dünç 
verir 1e buna karşı ko-

Yazan ; V. Gauci2 
TOrkiacb Post , İstanbul 

lorıiden ham madde ahrclt. Muhtar Seçim işleri. 
Hirota ~ayam Dikkat Sözler Söylüyor . 

Ru ham maddP-nin husule 
ğelirdiği kazançlar ıse 

lıiç bir vakıt koloniye geri 
dönmezdi, ayni ıarzi hal, 
hukukan vakıa müstakil 
olan Vü rakal imtiyazlar, 
~apitiilasyonlar ve saire 
sehel>leri\·le lct bi devlet-. 
(erden baş~a bir şey ol
mayan devletler için dahi 
böyle idi, yani bu devlet
ler de koloni demekti , 
böyle memleketlerden bir.i 
de Osmanh imparatorluğu 
idi. 

lstali~lik rakamları bi
ze açıkça ishal ediyor ki 
lıir vakıtlar cok kuvvetli • 
ve miistakil olan bir dev
let, hiikfımetin zaarı yii
ziinden tabii bir devlel 
halini almış ve her glin 
biraz daha inkıraza yakla. 
şarak n'ihayet aruk dura
mayacak bir hal~ gelince 
ecnebilerin esaret hağla
riyle bağlanmışllr. o va
kıt istismar ve soyguncu
hık son haddini bulmuş, 

istiklal mefhumu bir ha
yal olmuş ve ecnebi - mem 
leketin hakimi mevkiine 
g~çmişdir. 

Harbten evvelki libe

ralizm ruhunun karekte. 

ri,tik şekli yalmz mem. 
lekelin maruz kaldığı is

tismar ve soygunculuk 
değildi. 

Bununla birlikde ayni 
zamanda bütiin halkın 

sımf ve tabakalara ayrıl
miş olması da bu libera
lizmin alametlerindendi • 
O vakıtlar İ<Jlİmai sefalet 
ve bu yüıden de içtimai 
mücadele liberalizme ta
raf dar olan biiliin devleı
ler de tabii birer şekil 

almışu • Halk patronlar 
•e ameleler diye iki bii
yük sımf alm1şlı. 

Bu sureLle iki düşman 
kudret birbirine karşı 

duruyordu, bu kuvvetler
den biri proıtuktif _bir şey 
yaratmadad kaaaomak is
teyordu. 

-Sonu ·Yarın-

Tarsus , (Hususi) ·
Tarsusun bazı köyleri var 
dır ki buralarda mn~ılar 
inıihabalı yliziinden köy
Hiler daima iki taraf olur
lar ve adeta birbirlerine 
düşmc:ın kesilirler. 

Japonyanın Çini uluslar kurumunu terk için 
ihnaa çalıştığı haberini gülünç buluyorlar. 

Bu köylerden birisi de 
Kanber Hiiyiiğii köyüdür. 
Bu köyde iki senedenbe
ri lJu miinaferel devam 
f-lmekledirJ. Bu yüzden 
on sekiz kişi ağır cPza 
mahkt~mesince muhlPlif 
suçlardan mahktlnı olmuş 
lar ve aralarrndaki mii
naferet fazlalaşmıştır. 

Bu defa vine veni in-. ., 

lihap dolayısiyle köylli 
arasuula bir hadise olaca. 
ğmı anlay:uı Tarsus Halk 
Fırka~ı idare heyeti aza
sından Mahmud, ve K e
mal Sungur ile Mustafa 
Karaca Aslanı aralarından 
ayırarak bu köye göıuier
mişlerdir . Giden heyet 
köylüleri bir araya top
lanuş ve aralaru11 bularak 
bunları öpüştürmüş ve 
harışllrmıştır . Köylü bu 
sekli halden cok memnun • • 
olmuşlardır . 

Ayni derd , Karğıh ve 
Nernek kövlerinde de ol-., 

duğundan bu heyetin mPz 
lnlr ki\ylere de gideceği 
ve köylüniin arasını bu
larak intihabatı yapacağı 

memnuniyetle öğrenilmiş
tir. Muvaffak olmalarım 

diltriz. 

Leh Erkanı llarbiy.e 
Reiıi Rigada. 

Riga (A.A) - Lehis
tan umumi erkanı harbiye 
reisi g~neral Gonsiorcvski 
yüksek riilbeli üç zabitle 
birlikte buraya gelmiş ve 
istasvonda Letonva erkana . .., 

harbiJe reisi general Harl 
mani,i 1,ehistan elçisi ve 
elçilik erkAm tararmdan 
karşılanmıştır . Genera! 
harıbiye bakanını ziyaret 
edecek ve reisicumhur 
Kuiesis larafmdan kabul 
edilecek Lir. 

TOKYO, 1 (A.A) - Hirota l 
Diyet meclisinde beyanatta bu
lunarak Çin - .Japon münase
betlerinin açıklan açığa daha 
iyi bir vaziyet aldığını söyle
miştir. 

Nazır Çin hükumetinin La
hey'e divanındaki murahhası 

olup geçen haftada Tokyo'da 
bulunan Ouvang Choung Hoi 

ile yaptığı mükalemelerden 
bahsederek mumaileyhin Çin 
ile Japonya arasındaki dostluk 
bağlarını musavat arası üzeri
ne ve barış sever diplomasi 
usulleri ile daha sıkt bir hale 
konması için yaptığı teklifi sa
mimiyetle tasvih elliğini söy- ı 
lemiştir. Hil'oln şunları ilftve 
etmiştir : 

O. H. ~'. 

Mesudiye Ocağında 
Toplantı. 

Bir Mart ~3f> Cuma 
giinii saat on dürlle C. 

il. F. '1esutliye ocağı 

üyeleri Halk·~vi binasında 

toplan nııştı r. 
Hu Loplaııtıda ocak baş 

kum it Ön~l Fırka pro~ 

rauum okumuş ve i·1.ahat 
vermiştir. Yiue ocak baş
kam tarafmdan Fırka ni-
za{\'nanıesindtın bazı mad
deleı· de okunmuşlur. Ge
len da vellilere ca Y, his. . ., 

kiivi ikram etlilerek cok • 
güzel hir hasbiihal yapıl-

mıştır. 

Panama Kanalının 

icar Parası • 

Panama , ( A.A. ) -
Parıanıa cuuılıuriyeli ka-
11alın iic aylık icar b~deli . . 
olarak birleşik Amerika 

-:- Japonya, Çin hilkOme
tinden Japonya aleyhindeki 
tahriknta nihayet vermesini ve 

, .Japonya aleyhindeki vaziyetini 
daha açıkça izhar etmesini is
temiştir. 

Japon siyasi müşahidlerinin 
fikirlerine göre bu gUn göste
rilen teyakkuw rağmen barış 
daha lemamen temin edilmiş 
değildir. 

TAKYO, l(A.A)- Hariciye 
Bakanı namına söz söyliyen 
bir zat .Japonya'nm Çin uluslar 
kurumunu terketınesi ve gOyıı 
bir Asya blolrnna iltihak eyle
mesi için ikııaa çalıştığı hak
kında Ecnehi memleketlerde 
'lolaşan şayiaları gülilnc ola
rnk ta vsif etmiştir. 

Soy aclı alaı1Iar. 

Mersin lwledivesi ,· aıı . .. 
işlt~ri miidiirli Ali Hıza 

Üztiirk, llesah işleri nıii
dlirli Hayri uslu, tahsil 
ta hak k u k m .- nı u r u il asan 
Basri Gmıç, baş tahsildar 

Yusuf kenan genç, rnh
sil tahakkuk muavini 
llanıdi Atıf Sağner, zalH .. 

ta mii<liirii Emin Odaun 
IHl)' lar Cemil Er atlı, 1ıalk 
işl~ri memuru Celal AbUC 

t·lek tri k kom seri Arif yal,. 

çın, ayniy•~l memuru Ab"' 
tlullah Üzht-k, evrak uıe

nıuru Va~fi Folay, dakLilO 

Ali Yahm, lahsilllar Ah .. 

nwd Çağalay , tahsildar 
llu~tafa Kök!'iir, Lahsiıtlar 
Cevılel ı\kso~· , cihayal 
ıuemu ru Kıl', ci hayal 11•8'" 

.. ı cı mu ru Fevzi Oncel, Ot a 
~leılilıa Sağııok, odacı Sii ... 
leyman Bt•ydili soy adla

r11u almışlarılır. 

hiiktınu~Lleri ' laraf11ulan :siirnıekledir. . 
gönd~rilnıiş olan 2HO,OOO Pananıa hiikt'ımeli aY11

' 

dolarllk Çf' ki VaşinglOna zu manda yaplıi!ı .LebligııU9 
• v ""ı 

iade etmiştir. tediyat ahında oı.uacf•~ 
Panam~ hiikfuueti, kı\' ıakdirtlt-' huglin birleşık 

meli düşkün bir para il; ' Amerika hükl'ımetleriııi•• 
leditleyi kahnltlen imtiııa elinde hulumın 16,00°• 

000 doladık isLikraı e~~i 
hamı faizlerinin ıediye!I~ .. 
talik edecp'1j ni bildirıue 

etmf!kle ve kanal ~icar mu 
kavelesinde lt~diyaltn :ıtl

tmla ~'apılacağının lasrih 
edilmiş olduğunu ileri teJir . 

~ 
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Tütkofis Raporundan · 

Kısa ökoı1oıni dı1yumları Mersin 
Piyasası Şimal memleket

leri kongresi 
Şinıal iilkeltwi kongresi 

1
6 ŞulJat da kaparımışdır. 

Bu koııgredfl şiuıaJ Jıükti· 
•••ellerinin diğt-:r devletler
le bilhassa a;ılaşuıalar ak
li, günırnk tadilatı vP. hi
luıaıum larıziıu işlerinde 1 

ılalıa sıkı bir suren~ tPŞ 
~•ki ıu~. ai t>lnıeleri ve oslo 
llihHırun geuişletilmesi k a
tarlaştırılnuştır . fsvt"c , 
llıer'i mevzualı kanuni.ve
.Yi diğt~r şimal iilkt>leri;ıe 
llh!.lı l - ·· ı ö , .. " e ııı.,ge mu ıt1~·ya g -
l.Uknu!~ tetlir. Danimarka 
1a~\'flt 0 .ı . ·• ı ue korıırre}ı hu 
der ~ · ' a Kopeııhag da loplan-
hıaı; . , 1 . 1. ' o( 1 avel PllHIŞ( ır . 

Altın bloku komis-
)onunun bir teşebbüsü 
k Uluslar arası miihacltıle 
ı. 0mitesiuin allm bloku 
"O • 
I· •nısyoım Rriikseld~ top. 
itruuış ve aza ülkelere 
şunları teklif etmeğe ka-
"ar v . d. ernuş ı r : 
İll 1 -Ahm Hlobuua dahil 
Lı eler arasmda ki hütiirı 
Oratt•nj:uıları artırmak 

~ 2-Hu artırma hakkm
ta lrıgilterenirı fikrine mii 
ac;uu P-tuwk 

' il_. 3-: Adı geçen ülkeler 
Ruyiik Brita&ı\' a ara-

8 .. ~111~aki giimriik .taı·ifole
ıu · 

11,. 
1radirmek. Bu arılaş-

da~~a diğer ülkeler de 
uı olabilirler . 

Q:ı 4 -~Miiştt•ı·ek hir l<ıkas 
'"'-.()d ... 1

"' ihdas etmek . 

ltua mübayaatı 
tıa,nusya, Suriye ve 1...iib
la bl ."•allarına rrillikce faz-

ır IA O • 
dir .8 ilka gösterme~ te-
lıi~ b.1 nıdiye kadar mli
buı ır çok miibayaalla 
bu u.~:0•uştur . Şimcli de 
ve ." k~lerdeıı zevtiu va.i!ı ı 

'Pek · .J .. ;, 
s11 ıthal etmek arzu-

'•dadır 

>"11 l ~ roa avya yağlı 
\''deler yetiıtirecek 

löyı~'18°~1av ekim nazırı, 
)•~ı erıu bundaıı bö,·le 

e ı •uad 1 1 " 
"-"c~bur ' •· er yetiştirmğe 
"'1111 ol.ıcaklar1111 vt' 

arın 'ti . ı· .. 'lao . 1 ıa ı ıcın yılda 
••uly . • ?ı~d "' 0 11 dmar harice 

tı. lgıru beya . . '"'•n N· , n etmıştır . 
·~ Jt azıruuu sö,·Jediüi -

Kure y · " 
la ~ ugoslav, a hat 
debiı.. vaMonda i ı; rac e-

"Cek k · • 
1 abıhy~lledir . 

ltalya ipek 
primleri verecek 
ipek kongresi, ipek i3· 

tilasalini ttışvik eustitüsii
rıiin y~tiştiricilere prim 
vermesini ve biiliin iprk .. 
lere alameti farika dam
ğası basılması111 kararlaş

lırmıştlır . 

Suriye makine yatı 
olarah %eytinyafı 

kullanacaktır 
Suriye Fransarım ve 

. \frikamrı yaptığı gibi zp,y· 
tin yağmı makine yağı o 
larak kullanacak ve bn 
husustaki giiruriik ~flsim
lerirıi de artıraca~tır. 
----·------·~-------

~ocuk Esirgeme Kurumu 

- .......... . 
K.(;. 

Pamuk ~kspre~ 

iane 
Kapu malı 
Koz~u~ı J)arla,ıı 

iane çiğitli 

Yerli • 
~usauı 

Fasulya 
Nolıul 

\t~rcim~~ 

Kuş y~mı 

Kum darı 

Cflhil 
• 
Vulaf Cukurova • 

., Anadol 
Acı çek irtl~k ıçı 

Toz şek~r 
l\ahve 

K. 
47 

45 

44 
43 

s. 

2 37 ,5 

2 
10 

8 
4 

8 
7,5 

5 
7 

50 

25 
''-6" ~ .. -·,u 
3 

32 
38 25 

Genel merkezi kurban Çay 

100·99 

240-230 
190 

90 
bayramında fefkat Kalay 
alanında bayram- Hahar 
laşmayı yurtdaflar Arpa :\natlol 

• V ~rli 
3 25 
2-87 .5 

16-37 ,5 
85-86 

dan diliyor • 
Pirine --- . 

Diu lnı,·ramlarında V:i- Kara biib..,r 
• w 

pılan tebrik vt~ ziyarel Nişadır 16 

2-62,ô 
2 50 

masraflarını «Cocu k esir- ~lasır darı 
" 

f(eme kurumu» na verme- Çavdar 
UİZi rica ederiz . llHme Şek, r 

Saadıkta 20 Lira .J:O K. 
Hicamızı kabul eden- • • p,en~ bi 2 3 Lira 

leı·in isimleri bayramdan » • ,, çu vah 20K. 50 
evvel Genel merkezi tara-

Buğday Yerli 2-57 ,& 
fırıdan gazetelerle ueşro . 1...imon tuzu ·io 
lunacak bu surNle bu iy-
lik seven iusanlar dostla- Sabunsafi zeytin y · 25 oO 

» ikinci 23 rrnı kutlulanuş ve doslla-
rmın tebrik ve ziyaretle
r1111 kabul elmiş saylla
caklardır · 

Avrupa ve Amerikada 
ölii celenkleri, diiğün he-. 
dh e masrarları bile co. . . 
cuklar ,·oksullar kurum-.. 
larma veriln1ekledir . 

Yurdu muzda adetleri 
sa~· ısız olaıı yoksul yav
rucuklar icin cok değerli 

• • 
olacak bu usulün be11im-
se11•ut-sini ve yayılmasıRı 
dilt~riz . 

Ankarada bulunan ge
nel mflrk~z tarafından pa-
ra alınmaya başlannuşthr. 
Kurban bayramı 15 nıarla 

rashyor . 

Yurddaf ! 
'" Ulkeni korumak isti· 

yorsan Tayyare Cemi
yetine aza ol. 

incir 'Od~n l l 
2-12,5 
2-12,5 

inct~ Kepek 
Kahra » 
------~·~--~~ 

Barsa T ılğrıflan 
...... ........ ~ 
lsla11bul 

28-2-935 

Tiirk allnnu 948 

islerlin 

Dolar 

Frank 

Liret 

609 - 50 

79-92--75 

12-04 

9_37 

YEHI MEBSIH 1 

t 

Nüshası 5 kuruştur 
' 

Abone) Tir kiye ' 
Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

• Alta aylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık 100 yoktur 

Glball ıçmit aaydar 20 Kr. 

SAYFA 3 

i l A N 
Mersin Dakik Çirçir ve Nebati Yağ 

Fabrikası Türk Anonim Şirketinden: 

Mersin Oakik Çirçir ve Nebati Yağ Fahrikası 

Türk Anonim Şirketi Ueveli Cmunıi)·esiniu aşağıda 

\'azıh rnınamedeki lnısnsalın lezekkiirii zımnında 
"" 
27-3:-935 tarihine mlisadif Çaı·şamha giirıii saal 16 
da ~l~rsirıde Şirket merkezinde heyeti umumiyenin 
adiyeu senelik loplannrnsı ten ~ ih kllınmış oldu~nıı -
dan yevnıi nu~zktirda hiss~dararun bizzat bulunmaları 
vc~ya selahiyt,ti k~nurıiyeyi haiz vekillerini gönderme· 
leri re.ca ve il:irı olunur . 

- Ruznaı11e -
1-Meclisi idart~ ve miirakip raporunurı okunması. 
2-1934 Senesi pilançosu11u11 tetkik ve tastiki vt~ 

nwclisi idarenin ibrası . 
3-Tt•melluun tevzii hakkıııda meclisi idarenin va

ki ıeklifirıin ıelkiki . 
4- Esas mukavelenamenin 29 mcı mruldesi nıtu."'i

bince meclisi idarP.derı kıdem itilJarile cıkarıla-. 
cak aza yerint1 alu~rirıirı inlihalu . 

5-~ledisi idarH ve nuıra~iht! vtırilecPk iicret mik
taruıın lesbili . 

• 

/çel topu müdürlüğünden: 

~)ersinin Kazanlı ki»yiinde v'1ki tarafları şarkan ta
rik ve kasman Süleyman dayı v~reseleri haneleri gar· 
ben memenenci Sadık ağa evlatları hane ve hefkeresi 
~imalen tarik cenuhen Siileyman cuını ve bliber ~leh -
mel vereseleri ve Ryyup zade bay Salih hefkerelerile 
mahdut 3656 melre hane ma hefkere ibrahim oglu 
Alinin eeddinden intikal etmek suretile tasarrufunda 
olduğundan kaydan yeniden teşkili için kity ilmüha
berine miiracaat eLmişLir . 

Tapu kaydı olmadıAmdan ilan tarihinden ıo giin 
sonra keşif ve tahkikat )'apılmak üzere mahalline me

mıır gönderilecektir . 
Bn y~r için tasarruf idılia edenler varsa resmi 

evraklarile daireye miiracaatları veya mezkur giin le 
gidecek memura :ınlatmalara iltuı olunur. 

Zo.yi mühür 
Köyiimii~ muhtarlık miilıfıdinii kazaen za)' İ etdinı 

Yenisini yapdıracağımdan evelkinin hiikmii ölıuadığı -
m ilan ederim • 

ÇopurJu kll)'iİ muhtarı 
Çakır· Hasarı oğlu Hamdi 

• 

Zayi askerlik vesikası 
Tarsus askerlik şu besinden al•hğım askerlik lf1z

keremi kaybettim • Yenisini alacağmulan e~k1siuirı 
hiikmii olıuaclığmı ilan eylerim . 

Mersin lmhr.e mahallesinde • 
Mahmut BN·ruş o~lu 326 

doğumlu Ahdiilnıecil 

Mımi@J81llflj]Ji!liiU~~(!gJ 
fi DOKTOR f@ 

Her gün aaat 15 den 18 e kadar f@J 
P-ill HasLalarmı Yoğurt paz~rında Diş tabibi :.;;;.. 
l!!I Bay Bahirin muayenehanesindeki hususi daiJl!!J ii!J resinde kabul ve tedavi eder. 20-30 f@ 
lll.illlJmlll.ilillliHill!ll~[§] 
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Nöbetçi Eczane •EH~~ ~~E!+• 

~ Mütehassıs Doktor ~ 
'~ ~ 

..... ....... _ 

Bu Akşam 
! ~=«· ASLAN YAKUP 'ı1 li ..\ LK Ecza nesidir. ~!, 1 ~ 

·=======~· t ~f, J, r~ 
S.AGLIK m lstanbul vemoskova üniversitele· ~ 
ECZANESİ 1~ rinden dip/amalı ve Almanya'da ~( J 

ır tahsil etmiş Viladiye ve Cerrahi J 
Mersin Gümrü~ Civann~a~ır : t nisaiye mütehassısı . r~ 

rr A DHES : Yoğurt paıan llastan~ caddesi Lfı 
Her nevi Eczayi fJ No. ı - 3 kendi e viude . '!, 

tıbbıye, Yerli ve Av- '! TELEF'ON: 64 LfJ 
r·upa ruiistalızeratı l>u- ,-~~~~~~~~~~~~~[!+~(!+-~• 
lunur . . .,,.-~-~ 

:··~··~··~•••i1&1 iRFAN MUSA 1 
ı fanı Marsın Matbaası : ı.. . kolonyası il 

1 : mücellithanesi : ı • I] ı 
ı F.skiıııiş, ııarçalaıı- : , • Sılılıaı ve. ıeraveıinizi ılaiıııa ıııulıafuza 91 
: um~ fersude kitapla- : etrıu!k için istikamet Eczanesi larafrnd<tı•ı 
• ·' . d • • · imal t~dilen irfan Musa Kolonyasını kul- • 
• rmızı ışe yaramaz e-~ 

1
,\ 

~ ammz. 
: ye atmaymiz. birgün ; IJ ~I 
• size lazuu olur. Kitap-• IJIJl)IJIJIJ•llEIJIJIJal~ 
• ı d r ı · · · • • armızı, e ter erıruzı, • J 

! ~:~~=il!'.ıhaııeıııize gön-! ılJru~[i~JiilJi~I~:@~~~~ 
: Hıır nevi kilap ve: RAKİPSİZ RADYO MERSiNE DE GELDi ffi!I 
: deflerler şık, zarif m~•ı ( Pahalı) Radyo SAH/BiNiN SESi Model 143 İİ!] 
• tin ve k ullanışh ola - ( Ucuz ) ,, Sparton 563 ii§J 
: rak cillenir. : riiJI 8 Ve 6 lambalı olup Radyo tekniğinin en son ;;;ı 
O • I!: tekamülitı vardar. Tam bir "Antifading,, otomatik 11'!!1 
• • liiJI ses kontrolu. En kısa mevcelerde katiyen mikrofonik r.;;t 
• •••••••••••• • l!: gürültü yoktur . H!!J 

' 

1 

(!:! Gi~ rıdi~z l'a ris, l.oıul ra, Heri i ıı, A ııııslflrdauı ffi!I 
Yurttaş . ı liiıl ve sam~ ıstasyoııları :ılır . ffi!I 

1 (!:! Bütün Dünyayı Dolaşınız ffi!I 
Onpara harcarken '(!:! ~ln~iıu~ hu KAIH'O avarıııcla hir 11.\DYO ffi!1 

bile kimin cebine git· '. riill gelmt·nıiştlir . · . ;;;;') 

titini diiıı'Jn : 1 ~ SEDAD S.AHIR. ~ 
Milli iktisat v~ e::: 1: iiktiurnt caddesi No. 29 ll!!J 

tasarruf cP-miyeti [§j]~i!J~i!Ji!J@lli!Ji!Ji!Ji!J(§J 
• 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
• 2-3-935 Cumartesi günü borsa ıatişları 

Malın cinsi N•rentn Mabıulu Mll<'tARI P. I · ŞERAiT OJdup K-:-0. J[. s. 
- -= 

Yerli çiğit 1000011 2 25 Fahrika 15 giin T. 
Koza 10000 x ~lersiu hazır 

" 25000 8 ,. '' 
[)ağ malı 25000 44 " " 

1 

Tt:JQ kiYE 

l1RA4T 
.C-... ~-BAN KAS 1 

.DARA 
6iRiKTiREN 
QA~T-~Dbg 

~~ ~-t 
~KA YA-DELE N 

ti,)' l\l.J:ENEA SUYU 
~~ Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin bu suya ait 

~ıı TAHLİL RAPOR. U 

r[~ '/ Görüniiş ; Berrak Kolevı} et (100 snı 3 suya sarf olunan 

'>\ No. 10 Hcı mibtarı) 02 sm 3 
1 .i~, ) 1 5 

I
• Renk ; RenksiL Mecmu sertlik derecesi (Fransız , 

Koki.J : Kokuo;uz Uzvi maddeler için sar:oıuııan mUvel· 
lic1ıllıumza litrede 0.40 or. 

Tadı : 1.fıtif 5iiHat ( <;ö 4 ) • 0,0033 Cr· 
Klor ( CI ) > 0,0074 

1 Teamül : Mutedil Nıtral ( No 2) > 0,0010 
Nitrit ., Yok. 

( ci 33 ) Amonyak ., . Yok 

~ f)EPO~r: )lf'f'~lıı p .ıst:ılıa ııt·Sİ \ p hit işiğio-• 
(}) dek i ı ii ı ii ı w ıı \I ii c ılı ı ı d ii k ~ :l rı ıı ı da d 11· 

~91 7-30 
(1~~~ . ~~ ,r:. ~ , 

Piyanğosu 1 
~ıl On Sekizinci Tertip Beşinci Keşide 
ili 11 i\-! art 935 tarihindedir. 

~ Büyük ikramiye 

30,000 liradır . L= M:kcifat 20,000 Liradır. 

le LAKONKORD 
• • 

Nakliyat - Harik 
Sigorta Şirketi .,, 

Muamclatmda siirat, intizam, ,.P. kolayhB' 
.şiar edinmiştir . . 
eıG Mersin Acaııtası: Karaııı:ııı Çi rçi llaıı~ası · 

•lemG~elle~EI- ~ 
-- -Yeni Mersin Matbaası - Mersirı 


