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Riyaset Divanı 
Secimi 

' ~ı>-

Büyük ulus kurultavmm a-
~ıl . . ışını dün yazmıştık. Riyaset 
dıvanı seçimine ilid Ajansın 
Verdiği tııfsililtı da bu gün ya-
zıyoruz : . 

. SayJavJar intihab dairele
rınin isimleri okunarak anda 
~·ağırılnnş ve ilk olarak Afyoh 
~ay~av.1 Ali Çetinkaya and 
~rnı~tı.r ve yine Biiyiik MiJiet 
k eclısınde ilk olarak and içen 

0~dın Bayan :\1ebrure Gönene 
Ç muştur. And bittikten sonra 
..,. ankırı savlavı Alıdulhalik 
1\6 d ~ 

8 
~ a kurultay boşkanhğına 

beçılnıiş ve alkışlar arasında 
}Şkantık verine ge"erek su 
~Jıl . ... • 
t erle teşekkürde buhmmus-
ltr : • 

ııu « .B~ni başkanlığa seçmek 
İt' retıyJe gösterdiğiniz yüksek 
ş~;~ı~~dan dolayı hepinize te-

'kür edeı·im. Bu vazifeui ' 3 
rıaı·k ·' · 
1
.
1 

eıı çok ktymetli ynrdımla-
bi~~zı ben~en esirgememenizi 

assa dıleri ın.» 

ı~,.· ~11.iteakiben başkun vekil
k~t ıle idare fımirleriniıı \'e 
u tblerin seçimi yapılnrak : 
~akBa~~nn veıdlleri ne Hasan 
{<• ~ 0 l'abzon), 'ııri Coııker 
.ıa~, A 

(Siv. ıı~eb} , 'l'evfik Fikret 
lla ns) · idare :inıirliğine Hnlil 
(Af!;a~c (Beyazit). İrfan Ferid 

dın), Mehmed Ali (Çorum), 
K"'rlı · fer (~1 ı hklere de Ali Muzaf-

~'erit onya), Ali Zırh (Çorum), 
tu (D C:ını <içe)), Haydar Hiiş
'l-'a) S en~zli), Naşid Uluğ (1\ütah 
llaya~bıha .Gök seçilmişlerdir. 
~lllet Sabı.ha bu suretle Büyük 
rıın ;Mechsinin Hiyaset diva 

a gıre · n ılk saylav olmuştur. 

Suriye 
Komiseri 

't e., .. 
•ce'den geçerek 

~ Paris'e gitti. 
<l Frans ' e ko . anın Suriye fevkaJu-
{)'· ınıserı· D" 1 . "tırı 1' · urnarte evvelkı 
s oros !1 \ • w llıfi b' ~ <spresıne baglı hu-

ır 
g~%rek . vagonla Yenice'den 
gıtrni . lstanbul yoJiyle Paris'e 
~' Ştır F ·likisel . · evkalade Komiser 
lığı G ıı r'de Dış İsler Bnkan-
la eııeı knr b. . 
rafınd ı ı Numan Rifat 

,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~i Atatürk'ün kurultay kürsüsünde Andı r:.ı 
~ ~ ff ~ 
~ı Ulu Onder Cumhur Reisliğine Seçildikten Sonra Kurultaya('~ 
r~ gelerek sürekli alkışlar arasında su Nutuklarile andicmislerdir ~~ 
'O\) ,. , ,. ~ l 

f{ ( ş i <1 Galib 
(

'1 • • ecesı . . 

12 Mart İcin llazır-
' 

lık Basladı. 
~ 

:;JJ Kurultnyrn sayır~ ilyeleri kuvve.timle sarfı nıesni,'fiirı~ huluııduğuııu pek iyi nıılıyo- ~ 
(J'O' l(tırıltn ren be IJ s ıı.ı, HPsid Galib gP.çen vıl5mart 

t.;,: • ~ .• ~. • rıı u · e- devletm~ teveccüh edecek rıım.Buırn benim nzel giiciim ~ 1 
• J 

~J Çlm devıesı ıçınde Cumur- her tehlıkeyi ke 1 'dd t arıc·aı· s·ı,.,· 1 8 k' . k d ~ l da :unıııızdan ayrılmış ve hiitiin 
• w •• ma ı şı e - ~ ,,ıı . eç ın el r a aş- (o 

'}J r Jukbaşknnhgınnseçmekvo- 1 Tcıı· . 1 1 . .... ~~ ·v el l · ·ı d r ~ . .. .. J e men, r nyenrn şan ve arımııı ayrı maz bırııgı vP. ı rn· u ı erın acı 1 e sarmış ı. 
ıt: nıyle yuksek Tmk ulusu r· · 'k d ·ı ı ·ı· 11' ıı e · · · k'l~h .. .. Oı 1 

1 
· . t . ]d .., şere ını vı ·aye ve iJfıya ve arasız yar ınu ı e yete )1 ı ı'. ~ ı el ~ \'tınız rn ı a ın oz {'.OC'ugu 

ac ına gbs ermış o uguırnz B d .. · ı· ·· · . b d r ~ 1 '1 1 P' J b" .. k ·· d d 
1 

.,. deruhte etti?Tim vazifenin u eger ı gU\·encm en en ( lP ~ eşid Gnljbin ıatır:ısıııı yaşat-
ro uyu guven en o ayı egı- . h • , esirgenmh·er,eaine . l'l ~ı . 1 · ı ~~ lerek hepinize saygılarımı ıcabatına hasn nefsetınekten b" .. 

1 
rı J • t'> "" 

11 
•mm ~ m,•k nınacıy P tertı J ettiği ih-

~ 
1 

sunarım. Reisicumhur sıfa- ayrılrmyacnğıma naınu~uın uy~;ktard·,n l· . r ~ tifnlıln 12 Mart'ı Heşid Galib 
J l'O • c t • · üzerine söz vcrivoruın » ş ,ıı 1111

• l li, .. .. l 1 k b ı · a· 2 

~~ tıyle um rnrıyetm kanunla- ~ . J' t ,J k'J' 1 :?a ı gunu o ara~ a u etını~ ı. 1 
h 

. . . . . \J ınızllnn çe·ı ırrnn {! 
rına ve . nkımıyetı nııllıye Bayanlal', Baylar !. h"slaclı"' .. 1. d ~lart'ın yaklnşmnsı dolayısile 

~~ . .... gınız onenı ı yur \'e " 
., esaslarına Hıayet ve bunları Bu içdiğim andla Uzeri utı1s 1·aıeı·ı· d · 1 . · · , il!?. E\'t(.le lıazırlıklara ha~.laıımıs.tır . ~ •• •• • • • w ~ ıı e sız eı ıçın 'e ~ ı 
~ ınudaf~a, Turk mıHet.~n.~n ıne aldıg1~1 onurlu od ... evin rimli, mutlu çalı~malar dile- tj Bıı giiıı Halkevi idare heyeti 
ff\""' saadetıne sadıkane ve L>utun kutlu o,ldugn kadar agırca rim . » l 1 v- toplanarak etraflı bir proğram 

~~ ~~~~~~~~~~'!ft~~'i\:!;~~~~'!Jö-;;:te.~~~~~~.~ 1 tesbit ~decektir. 
Baremde Değişiklik Yapıhyor Müstakbel Bulgaristan(!) 

l\1üsteşarlar komisyonu çalışmasını Bitirdi Bfıtlin Trkyn ile Tunayı 'l (~ine Alıyor 
_ ___,_'<l'::- -

Baremin Neşrinden Altı Sene Sonra 
Z am Görmiyen Memurlar 

Milli Müdafaa mecmuasında neşredilen bu 
haritayı ne düşündülerse derhal taplatmışlar 

Bir Derece mafevk maaşını Alacaklar Sofya'dan İstanbul gazete
lerine yazılıyor : 

ANKA HA, 2 (Hususi)-Miis
teşarlar komisyonu bir müd
detten heri devmn eden b1rem 
iizerindeki tedkikleriııi ikmal 
..etmiştir. Komisyon tarafından 
kararlaştırılan esaslar ayn bir 
kanun projesi halinde hazıda

nar.aklır. 

Komisyonca kararlaştırılan 
esaslnrın başlıcalarını bildiri
yorum : 

1 - Baremin 12, 14, 16, 17, 
, 22, 55, liralık dereceleri kal
dırılmak ,·e 15, 50, 60 liralık 
dereceleri ilfıve edilmek sure
tiyle barem cetveli 10, 15, 20, 
25, 30, 35, 40, 45.,, 50, 60, 70,80. 
90, 100, 125, 150 derecelerden 
ibnret on altı derece olmaktadır 

2 - Baremin neşrinden iti
baren altı sene zarfında zammı 
maaş görmiyen memurlar bir 
derece mafevk memuriyet ma
aşı nlacaklardır . Altı seneyi 
doldurnnyan memurlara bıı 
müddeti doldurduktan ~onrn 

bir derece mafevk ınemurivet 
maası verilecektir. . 

3 - Kaldınlacak dereceler-

mı maaş görıııiyen mPmurların 
bir dmece mafevk maas almak Bulgar HarbiyP- Ne7.aret1nin . 
hakları baki kalacaktır. naşiri efkfirı ol~n ~arozıno Ez-

4 Yiiksek mekteh mezun brarna yani ( milli miid:lf:rn ) 
larmın 2 smrnde terfi edebil- isimli mf::ıemun Aynstnfano:'l 
nıoleri hükmü kald1rılacak ve l muahedesinin yıldöniiınü şere
bütün memurJnrm terfi miiddet-1 fine fevkaHide bir nusha hn
leri üç sepe olacaktır. li nele i ııti g.1 r et misti r. Mer-ınun-. . 

5-· Tekaiit ınUddeti2!'isene nm bu ıniiııasehetle ne!:lrettiği 
olarak kalacaktır. hi r harita bu günkil Bulgnl' 

6- 30 seneyi doldurmak topraklarmdun başka l~ütiin 
suretiyle ikramiyeye müstahak Makedonya, Serez, Drarnn, E-
olan ve tekaütlüğünü taleb et- dirne, Dedeağac ve biitlin Trhk-
miyerek memuriyetine devam ya ile 'funanın garbine kadar 
eyliyeı.ı menrnrlaı·ın vefatları Dubrucayı ihtiva etmektedir. 
halinde alacakları ikramiyeler Ha~itaııın altına (Bulgar ınilln-
kanuni mirascılarına Vdrile-
cektir. tinin mazide ve istikbaldeki 

ebedi ideali ) jbaresi yazılmış-

Şarkil' erdende t ... · 

Türk Köylüleri Ana l N fıf tıs iş1eri 
yurda gelecekler ı ___.:.,. __ ..,.. 

Kudüs'den yazılıyor : Halkev inde Köylüle• 
Şarkil'Erden'in Elroman 118 re izahat Verildi • ' 

hiyesincle bulunan 'J'lirkler Ku- ' 
dils'üeki Türk konsoloshanesi- Gizli niifusun yazımı \'e ~oy 
ne müracaat ederek kendilerj- adlarının tescili işine viliiyetin 
nin TUrkiyeye .nakledilmeleri-· her yfüıiiııde ehemmiyetle de-
ni istemişlerdi. Kon~olos bu vnm ediliyor. Ev,•elki giin Mer 
müracaati Ankar:a'ya bildirmiş .sine bağlı t 11 kHy muhtarı 

l\lilli miidnfna mecmuası 

Bulgar Harbiye neıaretınin na 
şi ri efkfı rı olduğu için sansür
den geçmeden çıkıyordu.Fakat 
Bulg:ır 1 lnrbiye Nezaretinin 
Hı'smi mecmunsında böyle bit· 
haritanın ve yazınınçıkın sıınn 
Bulgaristan için bit·takun fena 
netireler verebileceğini nazarı 
itÜ>am alnn Bulgar Erkilıııhar
biye doiresi \'erdiği hir emirle 
gazeteyi derhal Postaneden ve 
diikkfüılardan toplattırmış, sa
tılına 1111 menetınişlir. 

HeRmi hir gazetede bu ŞA

kilde•yapılan neşriyat Sofya 
diplomasi muhitinde bir çok 
dedikodulara ye miinnkaşalara 

sebeb olmuştur. 

Zelıirli Gazlar 
llAI,l\EVİNDE KONFERANS 

VEIÜLOi, SİNEMADA BiR 
FiLİM GÖSTEHİLDi 

Cumnrtesi günü saat on 
sekizde Yüzbası Mitat tarafın-. 
dan verilmekte olan zehirli 
gazlar koııferansuım iiçUncü
süne devam edilmiş ve birinci 

bu'ukad an karş1lnna1ak istan-
~:\'kaıa~r beraber gideceklerdir 
rdişini e Komiserin Parise 
~ri orad~~~n Suriye gazetn-

r Ye _ F ı konuşmalarda u-

de buluııan memurlar yeni eed 
\•elde eski derecelerinin bir 
derece fevkindeki maaşı ala
caklardır. Baremin neşrindrn 
itibnren altı sene zarfında zam-

şamil bir ittihad hükOmeti te
sisi. 

ve Ankaradan gelen karşıhkda ıIDerlteze çağrılarak HaJkevinde 
Tiirkiyede zirnatle iştigaf et-
mek şartıyle bcnlarm Türkiye biı· toplanh yapılmış nüfus ya-

zımı ve sov adlarının tescili 
hükumeti hesabına Ana yur~a ~ · 
gönderilmeleri bildirilmiştir. üzerinde kendilerine izahat 
Şarkil'Erdeııde bulunalı Türk verilerek buna miltaalli k ka-

sari bitirilmişdir. Bu kanferans
lar şehrimizde büyiik alaka u
yandırmıştır. Dünde sineınnda 
Konferansları canlandırmak 
mnksadiyle Mevki Kumandan 
lığı tarafından getirtilen askeri 
Filirn de Asker, Jandarma ve 
mektehlere gösterilerek Kon

ıtıd ransa 1 h a g<s .. . ınua ıedesi etra-
ecıeııi ruşüleceğini ve mua-

Cıln n Şu ik' 
'ca~1n 1 hı 1 esas dairesinde 
ı- 1 ' Ydetmektedi rler : 

C ve sahil Suriye'ye 

2 Irak - İngiliz muahe-
desinden daha geniş bir Fran
sa - Suı·iye mu'ahedesinirı tan
Limi. 

köylilleri şimdi alakalarını ke~ nun ve ni1ıtmnameler okun-
mekle meş~ldürler. Bunlar muşt4r .. 
yakında TUrkiye·ye gönderile- Bu güne kadar merkezde 
ceklerdir. 1000 soy adı tescil edilmiştir. ferans bitirilmiştjr. 
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Kemalizm 

-lliinci~n Arıan

Diğ~ri tle protlukLif 
hir ~P.Y ~· araLllğı halftP. ka 
ıanmayordu böyl~ ~11· f 

maddi işler yiiıiind~rı fi"
ri ihLilaflar doğuyordu • 
~nLad ve mah)m ŞP.kil 

\'~ tarzclaki tedbir v~ v~ -
~ualardan hic birisi bu .. 
ihtilafları hal ed~mi,·nr-. 
du \ 

işte hu suretle muhl~
lıf seheblerden doğan iki 
1.ttl )'er )·ii1.iinde karşı 

~arsn·a durn,·of'larıh: sa. . . .. 
n:ıyi memleketi - ziraal 
rnemlt'keti, patron - a

mele. 
Tiirkive Cum;aurh·eli . .. 

k uruluuca, yeni dP.vletin 
«beşeri nizam)> içinde na. 
sıl bir uzvivet olması ita-.. 
zım geldiği düşüniildii . 
Hunun için mevcut ~erait 
~· alnız bir imkan arıedi
yordu,f,yani Türkiytt zi
raat memleketi olmak · v~ 
~anayi ihtiyaçlaruu 'ecnebi 
m~ml~ketlerden ; almak 
mecburiyetirute idi. ·Bu da 
eski yollardan yiirümek, 
mahkı)m olmak, ~rgeç 

ı~krar rabi bir memleket 
tl~r~kesiue diişm~k de -
meltı • 

Hö}I~ hir ~i)·a~~lin ta
kibi , Sha~dan Lozana 
kadar giclt'n lstikl:\I mii -
t~ahhllerinin fıkir ve emel 
lerine uyğun olamazdı ... 
lhınnnla ~r;tber Kenuı

liım hu program nokta-

mda faaliyPle f(İrişmPZ 

•lttn önce yıllar geçti . 
Hunun iein bazı sartlaruı • • 
yaralllma~u IAzungeliyor. 
ıhı. l~ıe ancak bu şartlar 
iizerinettirki eski zilrniveli .. 
ve fSki hağhhk ve tabi-
~· et fikir · ve ruhunu or· 
ladan kaldırarak yeni bir 
hayata başlamak mümkiin 

olclu • 

~umhnriveı.in ilk on . .. 
yıh, biiyük · temizlik iş-( 

lerine hasredilmişti • Sa
nayilttşme hususundaki 
h~ş ydhk plan ile kuruluş 
d~vresi başlıyor. Bununla 
hP.raher Türk.iye büsbüLün 
bır ~anayi memleketi ol. 

Yazan ; V. Gaucig 
Tiirkiscb Post • lstanbul 

nt~k ga)'•~siui gütmeyor, 
aneak zira:•I rueml~kPlİ 

arns11ula ıliirii~ l hir urn
vaıen~ y:•ratmak v~ mem
lt~ktalin t:.hii mahsull~riylt' 
mathml•~riı - i mfAmleket tla 
hilincl~ islP-''er~k daha • • 
fay,lah ltir şekle koymak 
istenİIİ)'Or . Bu hahistle 
Sil\'I~ lPmsil ve mula\·~se . . ., 

~· apıl~hilir : 
Evv~lce Tiirl İ\·e ıic-. 

nebilttr tarafmdan sağıhp 
tantilmişli, şinuli ise Tiir
kiye lendi sflt'iinii ken
disi iceceklir. Hu hal mil-.. 
H biin\'e ve ha,·aua h· ı-. . ~ 

lik ve ~ağlamlığm, kuru-
luş ve yükselişin azami 
dereced~ tahakkukunu 
temin etler • 

Sana~· ilt>şme hAr.-kPli 
haş gösterir flÖ~termez bu 
yiizdeu İ'Jli mHİ bir ay rıhk 
ve ga~· rılığa maui olmak 
için bn işde d~vl.-l gert>k 
cloğruclan dnğru~·a :-ıruil 

gerf>k miişterek v~ hiss~
clar ve gP.rekse 11az11u ve 
miira~ip sıfali~· ı~ roller 
alarak memlekette islis. 
mar e•lenl~r· ve etlilenlt'r 
diye ~1111rlar teşekkül mey 
dan luralılmanuşJ1r, hu 
sebehle lwş ~·ılhk plamı~ 

hflkt'ım~ıçta ~·aıulmış ve 
ltu i~lt'riu tui"•im~ı.iu ~m . 

rütensihiue tahi tutulmuş 
olma~ı ,.~ •!evletin hu 
işler,Je en yiik~wk · m~rci 
ve miirakahe makanu sa
~· ılması v~ halla sana vi . . 
knrnluşuun ıl~vl .. ıin fi_ 
uanst> ~tm~si doğru ve 

anlaşılır hir ~iyasellir 
- Fakat hu :ıhval Vt' 

şerait ahmda «garhlılaş
ma)> dau~ ve <(liberalizm•> 

' den ne kahyor '/ Bu sua-
lin c~vahı kı~aca «hic))tlir. 

• 
Buna karşı KP.maliım ; 
tevazün ,·arallcı bir amil. .. 
dir, modern ahval ve şe-

raite uydurulmuş bir ifa
de şeklidirki en yüksek 
noktasmda «Sulh• sözii 
tecessüm eder. 

Bu Ke.malizmin komo
nizm ile hit.; alakası ol
madıAı yukarıdan aşağı 

söylenenlerden anlaşıhr • 

Fenlandiyada C. I-I. l<,irkasında Acun Haberleri 
-----· 

BiJyük bir sanat ser
gisi açıldı . 

-r-•-
Helsiuki , 2 ( .\ .A) -

Fe11landiya ajansı hiltJ ;_ 

l'l)'Or : 

Fenlandiy:ı halkıum en 

hih iik bir siir ve sanal ., . 
timsah olan Kalavala asa-

rrn111 viiziincii \' ıldüniimii . . 
hiikt'amP-l v~ hir cok hars 

• 
lt'Şkih\l tar:ıfmdan milli 

bir ba~· ram olarak knılu 

lannus ve bu mfmasehel. • 
le sanat sergileri ae1lnus, • • 
konserler verilmiştir. 

s.-rgi sara)·mdaki mii-
~amertı,de reisicumhur 
binl~rce davetliuin önün
de :ıçıhş nutkunu oku 
nhıstur . • 

Bu tlavetlil~r arasuula 
25 memleketinin miime~-

• 
silleri, ecıwbi leşekkiill~r, 
hiikıi .uel azası ve elciler . 
lmzır bulunmakta idi. Tiir 
kiye miimes~ili olarak or-
ta t•lçi Ragıp Haif kendi 
memlek~tin takdir hisle
r·ini bildirmiştir. 

Cuma a~şanu maarif 
nazırı ecuebi mümessiller 
ş~refine bir hii~· iik ruii
samere vert•cektir. Sergi 
tlört ~uu dr vam eılrc~Pk 

lir. 

Budapeftede yeni 
Tedbirler alındı. 

Htulap~ŞlP 2 (A.A) - · 

Nrşredilen hir emirnauw 

ile hiitiin umu mi icli 111a . 
lar ve siyasal t~zahiider 

m~nedilmişıir. 

.-tldkadarlar bu l~clhi

rin g.-çici ollluğumı söy

lii yqrlar. 

Haua K~m<tlizm Komo
mzmi . rt'tl eder , çünkii 
komonizm husule getirdi-

ği son tesirler ilibariyl~ 

foydalizme dönüşii ifad(~ 

etliyor. Bu bal ise kema
liımin ltiilfın mücadelesini 
lP.vcih etmiş olcl uğu si~

temin ilk safhal;\rma döu
ıne~ demektir. 

- fiilli -

Toplantılara devo.m 
Ediliyor. 

E \ v .. ı k i g ii u !"la a l o 11 

,. • dide C. 11. F. V i h't y f'l . . 
i ti a re lw\'Pl i ltuskan 

• • 
Doktor Oıuar:aıür Mahmud 
Develiraiıı rei~liAi ah11ula 
toplanmış vP s .. çim dola 
~· ıs i ~· 1 e h i r i k e 11 e \l' a k v P. 

hesapları lt->lkik Hmiştir. 

l)iintle saal mıhirde 

viht.\'Pl ve kaza idare la~

~· etlt-'ri hirlikı~ toplaıınıış

hır ve Fırka islt-ıri ... u·afnı-• 
llZllll UZiHllya gör ii~miiş . 

ı~rdir.Bu toplantılara sık 

sık devam eJilr.m~ği fıa_ 

her allnmısur. • 

Tayyare cemiyetinde 
Toplantı. ı 

Ta V\'ar·e CemivPlİ idar .. 1 . . . 
hev .. ı. i diin saat oube~ ıh~ . . 
cumi~· t1 l hina!'11ula toplan
mı~ ve Kurhan bavramm-. . 
ıla ~a~' l(ıls yurıltlaşlarm 

VPrt->ee~le ri kurhan ht-ı

tlelle ri v~ k u rha n tl~rilt'

ri etrafmda gi\riişmiiş , 
ayui zamarnla nwrkPıden 
ğt · l.-n lanıimlt• ri ~üıdeu 

!!t-ıcirmislPrtli r. 
· ·' . . 

I"i tv a11ya 

Fıl istiı1de 

Bir kibrit fabrikası 
kurulacak. 

- ·-Fıl is t i ni11 merkezi oları 
l\~ l.\\'ivıle l.ii~· iik hırR~lçi .. 
kalı aııonim şirkt'ı mik
darı kafi hir ara ıi ahu•~ .. 
lif'. Bu arazi iiıerinde ltir 
kihril fabrikası yapdacak· 
lı r. 

Si rkt>l Belci kaıta (alt-. . 
r·i k a maki ru~ I P ı ' İ ııi lıaı11·· 

hnııştır. Bu f,ıbrika çok 
hih·li" olacak , . ., Fılislifl" 
miica vir memleketlere ,ıe 
"-ihriı ilıracall yapacak ... 
l)r. Kibrit ucuza mal e
ılil~hih~ceğ i rnlen diğ~ 1• 
na~nılPk.eL kihrillt•rine r.,, .. 
ka h~l ~ılebi lectlği süylell • 
ııırkt~dir. 

,Japonyada 
Deniz altında bir tonıl 

yapılacak. 

Japon~· ada 1!la6 ~~ .. ~ , 
sirıclt~ biiyiik hir wnt>I 
yapılmaya haşlanacaklll"· . 
Hu ıoıwl iki bii\'iik ş~hrı •. 
,,lau llo11 ı lo ad asınıu Si .. 
nıouosaki ~whri ilt~ "Kiuş ıt . . 
ada~ı rıı ıı Loıtji ştdıi rı~ ri•11 

hi r hi l'I w· i rı •~ h i rl t>Şti rt'C .. ., k .. 

Cemiyeti akvama mii- tir. 
racat edecek . Toıuılin )·zu11luğu oıt 

r a ,. is 2 ( .\ . .-\ ) - il a
va s ajansı istilıbar edi
yor : 

i...ilvan~· a lıari(~ive na-
1.1rı Alnıan~·H tarafından 

Lit \'aU)'a ale~ hiue yapıl

ma~la olau işlere aiti dos
"' a,·ı lPtkik ~tmislir. Lil-. ~ . 
v~Ul)' H lıarieİ)' P urzareti

uiu t~ P.ıatİ,\' Plİ a~ vana mi~a- ı 

kmi11 11 inci madclesiue ı 
1 

İ4'lİ11atl rıl, ~n·k c~miyele 

nıiirocaat t•ılt>Ct·ği söy

ı~nmekletl i r . 

Paris Elçimiz Laoal 
tarafından kabul 

edildi. 

Par is 2 cA. A> -·. Dış 
işleri bakam La val, Tiir 

ki,·e hih·iik elcisi Suadı .. . . 
kaltul etmiştir. 

hir ~ i lo111Plro olacakllr · 
Hunlarcbn iki k.iloıurtr0 .. 
su su ahııulaıiır. 

. "1 ll a ~ raf ~1 6 milyon at• 

lulac~aktır . 

Japonya AlmanY41" 
bir zeplin ısmarladı· 

. \I' 
J a ı•oına hiikı)nıell / 

. 1ı'11 
1 .. .. ı . l • 'ldf) 111 :.ı 11 , . a ,, a » 11 v u 1\ ll r ,.-. 

~ • • 1 i ı• 
ısmarlanıı~ıır . Bu ı~P r· 

1. · ı k ,, .• ı9 
~' fl< ı mı ' 'on mar · a ' .. • . . !}tir 
hk P-dilıui~Lir. Z··pflnH• · 

1 ;ıll ' atle \'apılnıası ve A ·ıı 
.., ı · ı.:.r,1"'' yarla me vcnt zep Hl u 11, 

hiiviik olması ,~arL k•,111 
• .. . ,rı 

muştur. Bu11u11la nıall9;ctJ 
ile Japonya arasrndn yo 
sevkıvatı \'aıulacakllf· 

.J " '"' ilk lecriibe Alruaıt 
1 •• *' .. tarafındau bu iki nıet 

d ktB'' ket arasırula yapıl 1 

tan sonra leselHinı uıtJ9' 
melesi icra kılmacakLır· 



YENi MERSiN 4 MART t 935 PAZARTESi 'sA YF.A : 3 
~------------~----" --------~---

Tür~of isin Günlü~ Telgraf 
HAB[RLERI -

lstanbul borsası . 
2·3·35 ılt• .\ f \'Ort i llC .. 

855 kil ruşcla n 14.5 kilo sco 
graıu, kaba 708 kuru~ıhua• 
223 kilo 600 graın. arpa 
lıiralık 3 kuru~ 21 para
dan 3 kuruş 2~,5 p ~ıra~·a 
kadar 60 lem huuda\' , ... ' ~ .; . 
hıuşak 4 kuruş 25 (Mra-
daı k· 1 4 kurtış 30 paraya 

atlar, mahlul 4 kuruş 4 
ııarat1a11 4 kuruş 22,5 pa-
taya kadar ekstra 5 ku
rıaş 18 paracları 5 kuruş 
24·5 para,•a kadar 420 

T enzilitsız tarife tatbik ediliyor 

Mensucat fiyatları -
nın yükselmesine 

sebeb yoktur 

fstauhul - Tiirk- Fl'arı 
sı1. Lic~ar~ı uı11alu·cl..-si11f! 

haAlı alıcli lariforıin lal -

hik sahasmda11 kalılırılma 

sı kararı ilk tl~fa eliin gfam
riiK~ı·rcl~· latbik eclilmisılir. 

~ 

\~arşamha giirıii a~şamina 

kadar giimriikl~re geliple 
muaua~ı~ eksikliği yiidin
clen eek il~mi \"en Fransıı . . 
ve tliğer akit memleket
ler meuş~li mallar tliiu 
ltrnzi la tsıı la ri r~ \' e la bi ., lora .,, . • ... k k ' c.eylan yagı e slra 33 t•ılulmu:o0lur . 

tıruş 20 pc1rada11 34 ku · .. ·.. . 
ru!ıl•• k 1 k"I 1. . · Ou11k11 gazt•lel~rtlen bı-. \'' at ar 562 ı o, nrm- . . . . . 
cı \'uı•a.nkı·1. k I rısı, hu vaıı\'elln eh~ JU · 

.;<r.,., · •• 32 · uruşıan " ~ _ 
32 kt•r 1 "'asalarımlan u~h~n vunlu • uş 20 p.ıraya "a - J •J " 

llar s45 kilo, sahuuluk 27 ve pamuklu m•·nsucal fı-
luruş 20 paradan 28 ku- yatlarına lesir ~uif(ini ve 
ruşa kaelar 882 kilo

9 
san- fiyatlarıu yiikselnu~k is -

~ctr 2000-2400 kur11stla11 1 • 
k4'J atled, kuncluı 1000-1 mo 
Urttşdan 19 adPd, var~:tk 
k~ kura:şclau 1 acled, til
Qd 370·190 l\uruşdau 707 

f'd, por~uk 300-350 ku
"•ısıl· 
1 

" arı 514 aclBel , ca~al 
~~ kur11ştla11 200 kt;ruşa 
1 
a.tlaı· 520 aılecl, "t·eli loo · · 

L ıo k u rusıl a u 33 ati eti , ",, . 
' 

rt 200 ~11r11~ıla11 6 atlec.I 
ia \' • 

14 
Şarı 13 - Is k u r11ştla11 

11;~74 aıl~d, hors:ıcla 11ıua . 
.. ~ Mttrıuiişliir. 

11,. 28-.! :i5 clt• ilıraeal ol · 
'11h ı~ıl u· . 

lzmir bersası 
4.4.0 2 3·35 .ele lıujtıla y 4, 20 

ar k'8ruşıla11 1331 cuval 
Pa • vaı 3,50 kur11şıh111 26 t;ıı-

kur' St1saıu I0,625-i0,75 
1 ıaşelaıı 147 c•ıaval salıl-
''1Şdır • 
1(- __:____.. ____ _ 

'\)aer; Halkevinin 

ka "!a~amereıi 
NiAtl ~ s.-,. : 2 (( .\. A)) 
S(lo e llalkevi Ulıtsiki Vr' 

f.,..ı, r koıuiı .. ~irttleu hir 
r. .•et · \'~ hır mac yaımaak 
' •ttij . • • 

I'~ saıutw.- vtıruwk iiı.-
. Şar 

ıta1.,.. •n_uza f(t-lmiş, fırka -
WoQ ••us f' ....._· a ır olmuştur. 

4:kirtci balkan 
lk ~n~rni konseyi 

L Ilıca h• lk . 'Ons . a ao ökonomı 
sı tıyı hazırlık ıopl:u~tı -

' ıaaa tl 
"._tt· . 11

' 10 uuda UP-1•' 
.. a •et' " eıhl~k~ •~aı~ ~tleçeklir . 
litrı tınnz murahhas-
ft~ı gt·l .. t!f'k hafta icinde 
e .. ,glratd. a hartıköl • 

erdır ~ ede -

liılatlmtla olıluğurıeı yazı 

,·nrtlu . ., 

YaJ•lığımız telkikala 
gör~, hü)·I~ bir fiyal far .. 
kı l~shil ~ılilm~mişclir . 

Alakadarlar. pİ)'asada 

k iill i yelli mal hulu ntluğu nu 
normal Hiimriik ıarifesi 

lalhik eelil mesile fiyatlanu 
tl•·gişnuısirıe imk:\rı olma
tlığırıı ~ö~ lt>mişlerdN· • 

Yugoslavya' da 
afyon mahsulii 

Yugo~lavyiı'cla hiiı. ii11 

;\ r.nm mah!ı'ulihıli sa&m 
alan Vu~o.,ıa v AfJon ilı-

r~u~alı ~nslil iisii l934 yıh 

içimi~ 26,222,530 kilo gram 
Afyon . .-alın etlnııştır. sa -
lı ıı alman ht'r kilo :\fv.o-. 
uu11 fl\'alı haska mttsrar-. . 
hır ııaıarı cli~kal~ almma
ıla11 262,78 clinara gelnu~L -
lt~cl i,. . 

Satın alman hu .\hnn-
"' 

la r iizeri 1111.- ~, :ı pı 1a11 r· ·s-

m i l.ı hlill~r•~ gnre hu 
1111rı ,· asaıi olarak yiizclr 

31 ,82 i, lt>şkil ~c1 .... 15,542-
668 kilosu su, vaSiılİ ola 
riı~ viizıt .. ıo,91 i, t.-şkil 

' 
~,ı .. n 4,987,371 kilo gramı 
nıorfıuılir • 

YurddQf ! 
Ülkeni korumak isti· 

yorsan Tayyare Cemi
yetine aza ol. 

Kısa ökouomik duyumlar 
Almnnya 

Biiviı ofısi , ~iuulİ\' t> . ., 
kadar Bus~·ada11 w·ı .. u 
malların ı.-tli\'~sinP. tlaır 
f w 

ahkfamı feshectil~r~k IJu 
husu~ıaki ıecliy;ılı, eli~er& 

iilk~lt·rin malları ıuuka

bilineh~ ~·aınlan 1edi~· aua 

olıl uğu ~i lıi, elfh iı r11 lı~a
li yel .. ri 11P- lahi lulmakla
chr . 

Hr~men limanana gflçen 
ilk kanun a~· ı zarfında 

5,703,fiOO lihr~ Liiliin ~ir
mişclir. l!l33 yıl111111 a~· ui 

devresi11d~ 42.220 libre 
f'ksik )' arıi 5,661280 libre 
ithal ~clilmişti. Tiirki~·e

clen ithal eıiil.-11 liiliinle
rin mikcları 61,700 halva,· ı . . 
h11lm11slur . • 

Gttc~rılt~rıle Alman fi· 
• 

ko11onıisi11i11 mulıtdif 111~-

sıtili lıakk11ula \'erruis ol-• 
cluğu uutukcla nr. Sch:ıchı 
Almauy:uıuı ·ttor~l.ır111111, 

uncak malları satm alıu 

dıgı laktlirıt~ ildey .. bil.,cP.
~iui hilelirmiştir. 

Amerika 
Roose\'tah Milli ~a 1k111-

naa progra mmm la lbı ki 
ıçın ttaha iki ~·ıl miicicl~l 

isl~nıi~ ve y:ığ , "-ömur 
sana vinin ko11trolu liizu-.. 
mu na işart>l t•lmişlir. Uo
osevt"h i11hisar usuliinii 
ve fial lt!Shil ~islt~ml.-riui 

redcl.-ı nwktPtl i r . 

Arjantin 
1934 Yılı içiuıfo ~7 ,386 

8t>9 kilo yii11 ihra•; t-lmi~
lir. Ahcı 111.-ıulttkPller-i11 

baş111Ja Almauya v~ Ort· 

elan :ı;onraıla n~ıçika gtıl
nwkltadir • 

1934 yılmm ilk on hir 
a~· mıla 15,533,526 lihr~ ~· ap 
rak lÜlttn ithal t'lntiştir . 
81111110 4,032,608 lihresirıi 

hirl.-şik .\111.-ri~:1\la11, 7-
043,862 lıhrt>si Br .. zilya•ları 
ı,291,433 lihrPsi Kiiha'dau, 
1'397.618 lihr .. si hal~·atlırı 
272,272 lihr.,.si Belçika'clan 
ve iisl larafı ela lıaşka 
meıulekell~rel~u al111mıst1r. • --·-· 

Berlin'de 
T iirk ticaret odası 
ıenelik toplantı· 

sını yaptı •. 
Berlin : 2 «.\.A» 

Almarıyac.faki Türk Tic•a
rel Odası sen.,lik toplan
tısı m ya pnuşcla r. • 

~ocuk (sirgeme Kurumu Mersin 
Genel merkezi kurban . 
bayramında şef kat 
alanında bayram
laşmayı yurtdaşlar 

dan diliyor . 

Piyasası 
.._. •..... 

l>iu lrıyranılarıucla y;ı

pıları 1t•hrik vt• zivart'l 

ma~raflaruıı <(Coc~uk •·~ir-
~ 

K.(~ . 

P;ırııııl ~kSJlf'Plıi 

l.ırw 

1\ :ı pıı malı 
Koza•·• parla:{ı 

laıı.• c·iifidi . :"\ 

:!eme kurunıtı» na \' t~rmP-•. \.-rli • 
nizi rica etltıril . 

Hicamııı kabul Pclen
lerin i~im1t>ri ba)' l'amclau 

... 
'\u:ırnnı 

Fa:ı'11f, a 

Nolıuı 
e\' "P.I fle1tt>I fllt>l'ktızi lara. \IP.rc•iıu .. k 

f111tla11 gazc•lt-l~rle ıwşro K 11 ~ \ .. 111 i . . 
lunacak lıu ~un· tle hu iy- Kum darı 

lik sevt-11 irısaıılar eloslla- Ct·lti~ . 
\·urar Cukurova 

~ 

. , .\ rıaJol 
\e•ı c·•·k ınt .. k ıcı . . 
Toz ~··"~" :\ vru(M ve .Anıeı·ikatla (' 1 ' : ı l\'t' 

r1111 kutlulauıı~ ve do:;tla
rmm tehrik ve ıiyaretle
rıru kabul ~lmiş sayıla
cakla rthr · 

ülii celenklerı, Jiiüün hu- (' 
• L1 Ja' 

di \'e masrafları bile co. K·. ·1 "' • a .ı' 
cuklar yoksullar kurum- Biih:ır 
laruıa verilmektedir . 

Yurdumuıcla adrllt·ri 
sayısız olau yoksul ya,._ 
rucuklar it:i11 •:ok tlrg~rli 

olıwak hu usııl;iu lwrıim

:ı't'll!Ht~ini ,.~ nn ıl ırıasııu . " 

\ rp:ı \ mulol 
1) v~rli 

' ı•ırııu· . 
K a r:ı lıii lıt•r 

~ i~:ıdı I' • 
Mısır ıları 

\ 1 l 1 
4,<t\'clar • n"arae a Hı uııan ~e- \A 

dilt~riz. 

K • . s. 

2 ~5 

ıo 

8 
4 '>-w::> 

8 
7,5 

5 50 
7 25 
·>-6'> ı:;, .. - '•.J 

•) ı:;, ..,., 
ıoo-~t9 

2.ıo-2ao 

190 
90 

a 25 
2-87 .fl 

ı 6-;~ 7 ,!) 

~fı -86 

IH 
•) (' ') f\ .... - .... 'l. 
~ flO 

1 k r 1 
Keıoıe Ş~lı: r 

il~ m~I" t>Z l:lra 1111 au pa- Sandıktll 20 Lira ..ıo 1\. 

ra aluama~· a başla111111~ctır. \) n t't~u~hi ~s Lira 
Kurhan ba,· ramı 15 marta .. )) >l \) ~· 11 va l ı 2 O K . f> O 
nıslı~or · Huğda.' Y··rli 2-57 ,& 
Rllllllllllıtlllllllltllm Limon l•ııu - "il) 

1 i "" h ıı ıı~:ı fı zoıy ı in\'. ~ f) fıO 
RaKl·psı·z Radyol .. i~i•u·i 23 

SAHİBİNİN 

(SESİ> 

8 Lambalıdır . Biltün ~ 

dilnyayı alır . En kısa 1 
mevcelerde kAtiyen mik- 1 
rofonik gürültü yoktt.ır. ı 

Birinci postca ile geleni 
Radyolar satılmış ve i~inci 
poıtıi gelmişdir • 

Sed~d Sahir 1 
HükOmet Caddesi No . 29 

1 2 

mllllıllll 
Zayi mühür 

Köyilmilz muhtarlık mü
hilr ilnil kazaen zayi etdim ye
nisini yaptıracağımdan evelki· 
nin hükmü olmadığını ilin 
ederim • 

Çavuşlu köyü muhtan 
Çakır Hasan oğlu Hamdi -Oda l't>iSi lJir rıuluk 

sö, li\ ~rt•k Almanva ilt> . . . 
Tiiı·ki)·•~ arasuulaki ıicaıi 

miilnuielenin nwsud i11kl
şaf111da11 l.rnhSfllmiştir. 

lıwir 1.0tltm 11 
İ rıc~·· Kep~k 
Kal111 » 

~-12,5 

•)-1') h. 
""" ..., 'iJ ___ ..,.... ___ _ 

Borsa T elğraflan 
lslaulml 

H -3 -~3f> 

Türk alı.unu 9fi0 

i~ı~rlin 5 98 

Frank 

Y EH 1 

80-4,9 -07 

12 _ Q() 

9-45 

MERSİM 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone\ Tiirkiyt Hariç 

Şeraiti~ için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir a)•lık 100 yoktur 

Gilnti gçmit sayılar 20 Kr. 



•ıçi Eczane 
-... ...... -

Sağhk Eczanesi.tir . 

• 

YENi MEHSIN 4 ~lı\ l\T 1935 

kolonyası 
SıhltaL ,.e lera veliuizi clairua ıuulwfoza • 1 

etuwk içiu islikanwl ~cıane"i larafuıdfirıl ' 
imal t~dilen irfan ~lusa Kolo11 yas11u kul- • 
l:\rııııız. el 

··-· ı 

Onpara harcarken 
bile kimin cebine wit-

... -·". . ~ ... • •• •• ... ,, .. Her Nevi Kitap Eti 
1 tifini daıiin: 1 

Milli iL lisal Vf> 

tasarruf cemi~·eıi 

Hflr n~vi ~ski kit:.tı• :ılırıır. \Te saulır Ga-··v~,. 
I'; ... 

.. t' .. . .. . . ~- te bavii hay ll :ı CI F~hmiye miiracaat fltliuiz 

.. ., • .;.u.,. .o•~ .. : .... ••.,.: .. ~:-...;]• 
• Ô ... ""O ... • '-"::,,. .• v_,.İ .......... ' . .., .. ., ... ., ... . ., ~ · IIlllllBGM 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
3.3.935 Pazar günü borsa satışları 

Malın cinsi 

Mısır darı 

Huğday 

" 

eHaln llahıulu KlllTAltı P . I 
Old•ta - ~~O-· o-nı J[.2 5=0~s.'oA_-=-

l 4000 2 56,:!5 
45000 2 62,50 

ŞEHA_!! 
~--'-----'-

Hazı.r 

M. iskele 20 ~tin Z, 
\ T •• Z .. . 15 guu "· 

P.\Z .\HTESİ 

T~O.kiYE 

ll RL:\AT 
~,BANJ<ASı 

·f!JM . -' l.;, . ~~~ 
{f K AYA-DE L E N ·, 
·fi ), M E NEA SUYU 
JJı) Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin bu suya ait 

~~ TAHLİL RAPOR. U 
'Q'{ı' O" .. .. B k 1 orıınıış ; erra 

~~ 
~ ~::~ ,' ~:~~~. 
:~ Tad ı : Latif 

1 Teamiil : Mulcdil 
'< " Yok. 

~ \ ( ci 33 ) Amo'lvak n Yok. 

1 llEPOS[: \lt>t':o''•' P ıst:ılııuu~~i \P hi,işiğio-' 
el .,. ~ i ı ii ı ii ı w i"ı M ii e . f ı i ı el i ı k 1' :i rı ırı el :ı d ı r 

; 1 8-30 ~l 
~~~~.. :J;t.5~/;.. ... "1' u ~MI" 
_:-~~~ p.:g1 .,. ı.:. '-~ 

mII V E ~ 1 Gençlik Kolonyası 
fgg Sayt!ı de~er alıcılarımızdaıı .gördiiJ,!ümüz kiyınetli 
liiJI ıeve~ciihleı e bir kaı şılık C\lınak uıre bu defa isviçre "e 

I.!::! Fransadan her nevi ESANSLAR gdırdik • 

~ Oençl ı k Kolonya ve Losyonlarıınızın ğördüğü rağbet 
~ ise heı kesin malumudur_. _ 

irili Bunlardan başka ticaret eviııı'.zcJe kireml~r. diş fırçalar:; 
~ şık ve temiz geymck ve y:ışam ıı k ıstevcnler ıçın her çet • 

· ı f • ·ueri"''' gömlek, vaka çorap mendıl w hıın"I heıızcr tıı ıa ıyt çeşı 

vardır . 1 Mallarımız Temiz Ve Zarif fiatlarımız Muıedilıli 

1 UIKKAT : Kolonya ve Losyon larunıı· 
daki A. Hamdi etiketine dikkat ediniz· , 

fiili Takl itl r. rituJ t• u Sa kır ı ıı ıız. 

li Adres: ODmrDk meydanında gençlik kolonyası ar11ili 

I!:: A Hamdi 

mılliilii~liiW!lii~liilm! 
Yeni Mer sl11 Malluwsı Mersin 


