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Ha evimizin Komi e seçimlerine Başlanıyor. 
Yurıonistan' dahi 
Ayaklanma 

y Romşuınuz ve dostumuz 
unanistan'daki bir .Mal't ayak

lanması çok geçmeden Adaları 
da içine alarak btitiin ülkeyi 
sardı. Her gün yeni yeni he
Y~canıı duyumlar geliyor biti
~' ne olacak bilmiyoruz. Fakat 

1 ~r devlet kuvvetinin iki) e bö-
Uğnüp bi rbirJerini ımıhvetmiye 
u raşınasının acıkhğını kesdir
:e~ ıtıümklindür. Yunanistan
~ ~ki yıla yakın bir zamandan 

ı rı Parti çarpısrımları siddet-
erı . • • 
b nıış bu arada Venizelos'un 
ı·?rakdarhğını yaptığı mulıa
jiı Jer Çaldaris hükOmetini Re-
dir~ değiştirmek krallığı tekrar 
ti ı :rnek yolLm la yü riiyor Whıne I 
<i~a~. halkı tahriırn başlamış- I 

11 Görünüşde Rejimi korumak 
"%1 ttı tnını taşıyan bu ayaklan-
Planın özlüğünü geçen yılki 
tn astı·as cliktatörlüğiyl" ekle
m ek gerektir. Çünl\Ü hükunıet 
ğiu~leJif fırsatlarla Rejim de-

Ştı rnıely .. t d".... . 
Liıcr \ amacını gu me ıgını 
){ ırınişti . Esasen Geııeral 
ıı:;~dilis gibi müfrit bir Cnm
buı 1Yetçiniıı Harbiye Nazırı 
l'et~nduğu müddetçe cumhuri
tne~~· devı·ilereği akla gele-

'v1· l~ost kavgasına gelince: 
ll1a enızelos seçimde kazana
ftıe~~~. ÇaJdaris partisi iktidar 
PJ .. t 11ni ele aJmışdı. O zaman 

"S ı·a 
lJı·ıu .. 8 .?1~10ın şekilde dikta-
Sc)tır ğuıJu ıınn edip bir gün 
huu a huyatı111 zor kurtaral'ak 

Ud ha .. 
gunıuk .rıcı s:ı\ uşmuştu. Bir 
Qilyu' dıktatör buradan .Mar
VaPu :~ geçerkt'n m,ıcerasını 
~ ı \lU • ~ 
aıtl'h.ı· ugzıııtıa.ı dıııle lli stık : 

·q~ı y . 
<Jiği d unun hud:.ıdlarma gel-
~<.iyı uyuıuıı Plastı as emelini 

: anlatmıştı : 
lıtcaı.- Ben diktatör olarak ka-
~· 1\ deg"' ·ıct· . ı hen· ı ıın. Intihab netice-
~u 1 

memnun etmemisti Or-l 8tk •. 
10ka adaşlarımla anlaşdım 
~·,_ nıeu d · . 11{latör]. evır,hrn. Maksadım 
~ltl'ak u~ nüfuzumu kullana
l"ııak iJeııı bir intihal> yaptır
lOete tear~yi meşru bir hükii
~ntıde dslırn etmekti. Ordu sö
~flçctıak~rrnactı. Ben de çareyi 

lia ~ buldum . » • 
ll<ll'dukngı. Partiyi tutacağını 
f~ı ~eG?tdu. Venizelos't•n si-
U zıyetıerini saydı dök-

~l O &Und b . 
b.. ll fırk en erı görillen taş-
.r ıl \ acılık k 
\ı eni'> 1 avgaları geçen 
~ . <-e os'a 'k ~ Şırtıdi d suı asd yapmak 

ı 1ınek g ke Yunanistan'ı ikiye 
eti · )'e lind .. 

Ilı gösterd. e menf ı verim-
~.. ı . 

ni 't1'4 rası 
"~lo8 flluhakkaktı ki Ve-
~ıtıı· ve A k 
~U 1 ~ları'ct ~· adaşlarının Yu-
& rı bil'a a sıyusaı hayatı her 
u haı k:rdaha sönmekte idi. 

Şısında aylardunberi 

- A*d . 

Yunanistan'ın iç Durumu Fenalaşıyor" 
Asiler Karadan Ve Denizden Taarruza Geçti. l laHü·vim izd8 
Selfınik ve. ı\lakl.:ıdonya'da llükfunet Kuvvetleri OalebH Çaldı General 

Kond lis Bir Beyannnıne ile 24 Saat Mühlet Verdi . 
~ 

Koınite Seçi 111 lerine 
Başlanıyor . 

A Tf NA. 6 (A.A) Gazete 
ler efkfırı umnmiyenin h1ssiya 
tına tercüman olarak millT ru 
hun keder ve iıti rabım kaydet 
mektedir. 

Çlinkü mi l1i kuvvetler A ve 
rof kravezöriine ve donanma 
nın diğer cüzitamJarına karşı 

nteş açmak mecburiyetinde 
kalmışlardır. Ancak biitün me 
snliyet isyanı terlib ve onu 
idare edtmlere rficidir. Ve bti 
Hin millet onların müessir bir 
ibret alacak şekilde cezalandı 

rılmalarını istemektedir. 
ATİr 1A, 6 (A.A) Şarki Ma 

kedoııva fısilerinin hükOmet 
kuvvetlerine karşı mukavemet 
iınkiinsızhğı dolayisile tesl.im 
olacakları zannedilmektedir. 

Asi kuvvetler mi kdarının 
mecmuu 2500den ibarettir. Hü 
kftmet kuvvetleri ilerlemiye 
başlamışlardır. 

BRENDİZİ, 6 (A.A)Yunanis 
tanda zuhur etmiş olan isyan 
doJayisile bu memlekette olan 
hava ve deni?. münakal3tı inki 
taa uğramıştll'. Buraya gelmesi 
icab eden Trinton ismindeki 
Yuna 1 gemisi Pire limanında 
kalmıştır. 

Hindistan vo Avustralya1ya 
ya gitmesi ınıılrnrrer olan dört 
motörlii hgiliz tayyaresi Rren 
dizi'dPn h.1rt\ket etmediği gibi 
Atina \'e lstanbula gidecek olan 
tayya re de yola çıkmamıştır. 1 

ATİNA, 6 (A.A) Royter 
Ajansı bi !diriyor : 

Selanik'te toplanan hükO 
met kuvvetlerile General Kame 
nos tarafından kumanda edilen 
asi kuvvetlnr arasında ilk mii 
sademe Struma yakınında vu 
ku bulmuştur. Asiler Riç'at 
etmişlerdir. 

Harbiye Nazırı Gen~ral 

görtilen hazırlıklar sonunda bir 
hükumet darbesi yapılmak is
tendi. Fnkat netir:e bu günkü 
feci durumla baş başa kaldı. 
Deniz ku\'Vetleri Venizelos'un 
kara ordularmın mUhim bir 
kısmı .da htikOmetin idaresin
de bulunuyor. Ililkümet Veni-

~~~ .... ~~~~~~~ 
KondiJis iisiJere teslim olmak raJay Yalistras'ın kurnandasın 
için 24 saat mühlet vermiştir. dnki G1mülcüne fırkası ar~sın 
Asiler bu müddet zarfında tes da sıkıŞ'mıştır. 
lim olmadıkları takdirde hüku HükOmet kıtaatına geçen 
met kuvvetleri yeniden hücu bir çok fisiJer General Kame 
ma geçeceklerdir. nos'un emri altında lıulunan 

SOFYA, B (A.A) Royter fısi kıtaalınm kuvvei ınane\'i 
Ajansından : yesi pek bozuk olduğunu temin 

I lududnn zorlanmasına ma etmektedir. 
ııi olmak için huciud karakolları Tayyareler bu sabah asi kı 
takviye edilmistir. Petrice 100 taata Kondi}is'in bir beyanna 
Yunan mültecisi gelmiş, silah mesini atmıştır. Kondilis bu 
ları alımmştır. Hududun öte ta beyannamede, kıtaatın kendile 
rafında ağır top sesleri gelmek · rinden hakikati gizli yen asi za 
tedir . • bitler tarafından süründükleri 

ATINA, 6 (A.A) Atina Ajan kendisine nmlOm olduğunu, bii 
sı tebliğ ediyor : ti.in Yunmıistan'ın isyanı bastır 

Milli ordu tarafından Ostro mak Ynrtdaş kanını dökmek 
nehrini tekrargeçmiye mecbur için istemediğini bildirmekte 
edilen asi kıtaat şimdi Selanik dir . 
ten gelen hiikQmet kıtaatiyle Kondilis l>eyanrıamesini şu 
geçtiği yerlerde ftsileri temiz suretle bitirmiştir : 
liyerek Saııti'den ilerliyen mi [ Sonu İkinci Sayfada] 

Halkevimizin komite seçim 
lerine bu glinlerdö başlanacak 

tır. Dün Halkevi İdare Heyeti 
Mansur Bozdoğan'm başkanlığın 

da toplanarak seçim günlerinites 
bit Etmiştir. Halkevimiz geçen 
yılın çalışmalarında görü1eıı 

pürüzleri de Araştırarak iiııü 
müzcleki yıl çalışmasına daha 
geniş Adımla Ja başliimayı 
onaylamıştır. 

. . 
ışı 

Yüksek Koınisyon 
Toplanıyor 

ANKARA, 6 (Hususi) Yük
sek İskan Komisyonu Trakya 
Genel Müfettişi İbrahim Tali
in de iştirakiyle bu günlerde 
toplanacaktır. Komisyon yur 
dnn muhtelif yerlerine yerleş 

tirilen muhacir vaziyetlerini 
tedkik edecektir. 

~1ans11r 
Bozdoğaı1 

Hududlarımızda asayiş işi 

_ Evvelki gün 
lstanbul'dan geld i 

Bir müddetten beri Ankara 
ve İslanbul,da bulunan Liman 
Şirketi Genel Müdürü ~Jansur 
Bozdoğan evvelki gün şehrimi 
ze d~nmüşlerdi r. 

E\•velce yazdığımız gibi 
:\1ansnr Bozdoğan Ökonomi 
Bakanlığında toplanan Liman 
Şirketleri durumunu ve tarife 
leri teclki k eden komisyonun 
çalışmalarına iştirak etmiş ve 
İstanbul'da da Liman Şirketine 
gerek olan malzeme ve mavu 
naların yaptınlması işiyle meş 
gul olmuşlardır. Duyduğumuza 
g<ire Şirketin İstanhul'dan aldı 

ği yeni Homm körlerbugünlerde 
lımanımıza gelecektir . 

daki kuvvetleri hudutdan ida
reye başlamışdır. Şimdi kara, 
deniz ve hava çarpışmaları a
rasında Yunanistan altüst olu
yor. HUkOmet isyancılarla kat
iyen anlaşmamak azminde bu• 
lunduğuna gbre Yynaoistan'm 
clurumu bu Qarpışmaların sonu
na bağlı kalıyer demektir. Ve
nizelos'un kara kuvvetlerini 
de elde etmiye çalışmasına ve 

Bakanlar Heyeti Bir Nizamnaıne kabul Etti, 

/{udud Vilayetlerinde Valiler Devlet 
Kuvvetlerini Kullanabilecekler . 

ANKARA, 6 (llusus!) Ba
kanlar lleyeti hudud. teşkilfıt, 

vazife, gümriik muhafaza işle
ri hakkında bir ııimınname ka 
bul etmiştir. Hudndların emni
yeti bakımından yeni bir çok 
esasları ihtiva eden nizamna
meye göre ticaret, gi.imrük, ia
dei milcı·iınin protokollarınm 

birer suretleri Muhafaza Umum 1 
Kumandanlığına verilecektir. 
Hudud ınmtalrnlarında hırsız
lık, yaralama, i.Hdürme takibatı 
ndliye yapacaktır. Bunlardan 
Askerliği alakadar edenler As
keri makamlarca görülecektir. 

İstihLal'at, Gümrük B1kan
lııdariyle Büyük Erkfinıharbi

yenin hazırlıyacakları talimat
nameyle yap11aralitır. 

lludud viHiyetlerinde, viHl
yete bağlı Polis, Jandarma, 

H akiı11 leriı1 

GilrnrUk miimessillerinden hi r 
heyet teşkil edilecektir. 

Gadep, şekave~, muzir pro
pağanda, Yağma, casusluk iş
lerini muhafaza kıtaları önliye
cektir. Hudud vilfıyetleri mın

takasrnda Valiler, Askeri cü-
·iim lerden başka diğer asayiş 

işlerinde, devlet kuvvetlerini 
kullanabilecektir . 

ital.ya - Habeş 
AraJnrında Bir Anlaş-

111 .1 Oldu :\1 u ? 
LONDRA. - Dışan İşler 

Bakanhğıııa gelen bir Rapora 
göre İtalya ile Habeşistan ua
sındn bitaraf mıntaka ihdası 

hakkında anlaşma hasıl olmuş

dur. 

. . 
1Çll1 Terfii --zelos'u yasa dış1 ilan etmesine 

karşılık Venizelos'da müesse
san mtıclisi mahiyetinde teş

kil ettiği bir üçler meclisiyle 
Yunanislmı'ı idareye kalkıştı 

ve hiikilmet içinde bir hüku
met kurarak ulusal birliği iki
ye ayırdı. Gelen duyumlar doğ 
ru ise PJastras da Makedonya-

· :Makedonya'da epeycede ta-

Adliye I:Jomisyonu Yakında Toplanacak 
ANKARA, 6 (Husust) Yenil da kurulmuş v1an iki büro ta-

Hakimler kanununa göre terfi rafından Hfikimlerce verilen ka 
raftar bulmuş olmasına bakı
lırsa bir kaç gün içinde duru
mun aydmlanacağı da söyle-
nemez. 

Rıza Lftild 

edecek hakimleri seçecek Ad- rarların kaçının tasvib kaçının 
liye Ayırma Komisyonu bay- nnkzedildiği hakkında hazırla-
ramdan sonra toplantılarına nan cedveller hakimlerin terfi-
başlıyacaktır. Temyiz Mahke- ine esas olmak üzere Ayırma 
mesinde ve Adliye Bakanlığın- komisyonuna verilecektir, 
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Jeçen Ayın protestotelgrafi Yunanistanın iç durumu fena Nafıa yolla heyeti 
Müdürlüğü. 

Hayvan ihracat ve Meclis reisinin evinde - Birinci sayfadan artan -

ithalatı. bir toplantı • 

GPçen şu hal a, ı içirul~ 

\1ersindP.n y~hancı mtHU

lt~ketlere 39 J 60 lira kıy
ıHPlind~ havvcın \'e ha\'-. . 
''a rıi maddrlflr çıkarıluuş 

ıır.2 beygir,74ökiiz73 inf'k. 
~2 manı!a, 3597 koyun, 
;)QJ 7 kHCİ ı.i 6815 h:ış 

ş~ m , - ~lt-clis r~isi 

Suphi Berek~tm eviude 
yapılan bir içti malla Fı·a !•
sa )'a ~itlen ~· iicP. komsPr 
nwml .. kP.tin siyasi duru~ .. 
mundan ,.e nıonopolun 

Size tHişiinmek için 
24 saat mü~ıl+ıt verİ)'O

rum. nu ıuiihlt·l g··çi11c~ 

biitüu kara ve hava kuv
vell~riui merhamet etmek 
sizin asilt'riu ordusuna 
karşısma çıkaracağ11n . 

lt~rirulPn hir·isiui alma~· a t' .\rıkara , _ Saylav na"' 
muvaffak olıluğu biı· rad. frn yollar heyeti rHisi Fe'" 
~· otfaıı Vrniz~losuu is~· an himiu yerine muavin Ta
lıareketinin başmda olclu . lihiu Lavirıi ıuuhtena~ldir· 
ğu nu ilan ~lmt-k için ~\si : .. • ·1ıı 
g~milt~r i n GiriıtP g~lm~- ; f.!mumı mufettışlı ~ 
~ini lwklt>raıiş olıllağunu rın kaldırılacağı dol 
öğrPnruişti r . Bu lt>lgraf ru değil. 

• 
Bunu size hic bir zaman 

• 
bu giinkii lıarekPtin al~- Aııkara , - Umu1111 

H\ıl~ bir ~,sk~ri İS~' an ol uıiifPltişltldPrin kal«hı·ıl~-
111aclağ1111 fakat iki siya~i :rak umunıİJ \' alilikl~r ılııl 9S 

yalan sö_. h·m~miş olan na. 
. 

caulı hayvan ile 4b00 ki· 
lo tuzlu halık 800 kilo 
deri l 6ô5 kilo da kıldan 

ihareltir. 

kabul v~ tatbikinden do
layı bir protrsto t~lgrArı 

ç.-kiluwğe karar veı·ilmiŞ 

li ... 

ıııush~ bir a~k~r söylüyor. j 
Atına , 6 ( A.A ) - Ct>phe arasuıda kati hir edilt>C+-'ği hak kuutn ki şa .. 

ll:ıyvanlardan 58 baş 

hiiyiik hayvan Pil'f~ye di 
ğel'leri Hayfa)'a gönderil 
miştir. 

Ya pllan ihracata kar· 
şılık ı\ vusturalyadan 17 . 

3 ı O lira kıymetinde 4i-
84 ı kilo manda cierisi 
girmiştir . 

Kış müuasPbetiyle hay
van hareketleri durmuş 

olduğundan bu ayda hay
van ilıraccıtuuız da nisbe
ten durgun ~et,:miştir. 

• 

Münakalat toplantısı· 
na gidecek olan mu· 

rahhaılarımız • 

Ankara • -- 8elgral
taki Halkan konseyi mü
nakulat loplanr.ısmdJ bu
lunacak murahhaslarınıız, 

lfa)'JUdırlık bakanlığı uıü 

1rı:ıkal~l dairesi reisi Ri
falla telı;iz nıiihP.ndisi Hü~ 

11ii Hazım harP.kt•l e\miş
lerdir. GöriişmP-ltır ayin 
11 inde b~şlıyacak ve 
ihtimallere göre bir hafla 
~ii recek tir. 

Yeniden yedi mektep 
yapılacak. 

Ankara , - Tokal , 
ik. ar. Zile \'e Rt>şadiye. 

dt' ilk, urla olmak üzere 
yedi mektep inşası karar 
la mı tır. Hunlerın k.-~if 

b~delleri 124 bin 458 
lira · tutmaktadır • 

Vatandaş lığa alına· 
cak ırkdaşlarımız. 

Toplaııtula ilk söz alara 
nwr.lis rei~i, Abdiilhamid 
devrinde hile uıP-mlekeliu 

bu kadar ıulum görnrn
cliğiui, o zemanla rda bile 
belediye uwclislerirain , 
zira al VP. tica rP.l odala
rırun inlihapla teşkil edil
diğini ı8Öylemiş ve içlı

mfön sorınuda yiıu~ tütün 
lJoykutuna temas edilerek 

• tlilünii t~rk P.ttirruek üze-
re bir komisyon teşkil 

edilmiştir . 

Toplantıda Şam \'alaııi 

nıebuslariyle g~nçlerden 

bir kısnu ve malıall~lerin 

il•~ri ~elenl+-'ri hazır lmlu n 
muşlardır . 

Ankara Tıp falıalte•i 
için beş yıllık program 

Ankara , Ankarada 
lP.sis oluuacak Ttp f.ıkiil

l~sinin, hastahauP. yakı

uındet bulunan lise bina. 
smm ytl,rindeJ yHpılması 
miimk fındii r. ~ıhhiye ha· 
kanhğı bu i~ için b~ş se
nelik bir program hazır· 

lanuştır. 

Bu pro~rama tıtöre , 
yapılacak muazzam fa
k lilte binasnım inşaatı bPŞ 
senede bitecc~k, bu miid 
d~ı. icinde kadro ve lP.Ş-

• 
kilal ta iknıal edilmiş o-

lacak lır. 

Metr Salem ve Faraci 
hakkında karar • 

Ankara , - Riişvet 

suçlusu Faraci v~ ~letr 

Sal~min nakzan göriilnu~k 
le olan da ,·aları biui. Bil 

Arı kara, - Yeniden bir 
çok ırktaşlarımızuı vatan 
daşhğımıza alınması karar 
laştırıldı . 

dirilen karara göre Melr 
Salem 20, Faraci 12 li
rava mahkum olunmuş-

• 
lardır • 

llakedonyadaki şiddetli 
yağmur ve sis askeri ha
rtıketleri teahhiire uğrat-

maktadır. 

Paris , 6 « A.A >> -

Atiuadan -'Jourua!,, ga-

zetesine bildirilıyor : 
Bir takma y3r1 rtısnıi 

kaynaklara inamlacak o
hırsa Girid vali nurnvini 
Sgouros ile sabık vali mu 
avidi ~leismarki vr.mz~

losun emriyle~ kurşuua 

dizilmişlerdir. 

lhtilAl akamelle neti
celendiği takdirde Venize-

losun 12 adalara ve yahud 
ki ~lt~ura kaçabilmesi için 
dli krovazörii eu•re ama· 
da bulunmaktadır. Veniıe
los Atiııaya Vtl Ct>nuhi 
Yunanistan sahillerine kar 
şı ltir l~arruıu ve Girhlde 

1
1 

loplamağa haşladığı as
~erleriu buralara çıkılma-
811ll i;LihJar ... ten g~uiş 

bir hareket plauı hazırla-
makta iuıiş. 

Paris , 6 « A.A » -

« Jourırnl» gaz~l.-si nin A
li na muhabirine göre Ve
nizelos Yuuanistanm ce
uu b sahillerin~ Girid kı
taalmı cıkarmak suretiyle -
Atiuaya bir hiicum ha-

zırlama~ tadır, Girid ada
s11ula bir çok şehirlt~r 
isyan har ... keliue iştir~~ 

etmişlerdir. 

V tıniz.-lo~ r~isicu mh,, r 
Zaimisin bu akş:ımki lelg 
rafrna muhalefete rneu~ub 
biitün ayan azasmı ve 
oıf'nsubları Girirl~ gıalf•rt•k 

isyaua iltihaka da vel el
mek sureth le cevab \'er. . 
miştir. 

Ati na , 6 << A. A » -

Hüktlme\ radyo merkez. 

mücath~le olduğunu t+-'yid )' İalar doğru dt.t~ilılir. 
elnu~ktedir . 

il ii kti ıuel ha nk ala rtla ki 
uıe\'dualın cek ilnıesiııe ma 

• 
m olmak icin ~vvPlc~ 

Karadeniz Ereğlisitıİfl 
Elektrikle 
Aydınlatılması. 

• 
vermiş olduğu kararı grri 

alnuştır. 

Atina , 6 ( A.A ) --· 
lliikt'ınıetin elinJe kalmış 
olan ~ lorpitlo muhribi 
~öyl+-nıliğin~ göre Giritl 
adasrna harekP-l ~tuıişl~r

dir. 
Bu gemileı· tayyareler 

ile birlik le asi grmilere 
karşı yapılacak harekt~le 

istirak edecektir. • 
.\tina , 6 « A.A » -

Havas ajausmm hususi 
muhabiri bihliriyor : 

Yunanistan liz~rinden 

ucmak bütün milletlere 
• 

mtHısuı• ll.lyyareltır 

111erıetlıl111iştir • 

Paris , 6 c< .A.;\ 

ıçın 

)) -
«ll .s vas» ha hri ye ha kanlığı 
lıal~u doğu akdPui1.i11de 
hul11na11 vr.rduıı torpido
suna icahınıla Fransız ~a

kiul..-rini hinıavP iciu tlt•r-. . 
hal Pir .. yr. gitnwsini em-
l'+-'lmiştir • İki krovazör 
de Provenc'~ sahillr.rinden 
Yuaıaıı sulanna hart'~rte 

hazırları maktadır. 

SHl~\nik , G ( .\.A ) 
Trakya ve s .. ıauik mmta
kasauda sükuuet vardır . 
Asih~r ~· almz St-reı, Dra
ma VP Ka vcıhı garnizonla. 

r1111la kalmışlardır. 

lskerıderiye 6 A.A -
«Ro) lPI'•> Y o nan kon~olosu 
s.-larıik linıaııımn ınrpill·· 

kapa11dı~1111 \lısır hlikti 
nwlinP bildirmiştir. 

Aukara , -- Karad~ .. 
uiz Ert>ğlisiuin elektrikle 
l~n vi ri proj•·si yakuıtla 
tatbık mrv~ıine konula· 

caktır. 

Adliye Müsteşarlıl'· 
t ıı · e l~f.\ nka ra , - ;ıı ı~·, 

tiş lu~y~li rPısı Esaıhfl 
Adli ye miisteşal'hğ11aa ta 

. l ........ 
\' İni kararuamP.sı Wl\ 0 

iar heytılı ne gönderihlİ· 

Doğum 
d'afJ 

Posta Memurlarında~ ~· IJi 
bir oğlu olmuş ve ısaıı .,e 
Yüksel konmuştur . Bab• d• 
Annesini kutlular, yavvruY• 
uzun ömür t<?menni eyleriı· 

Paris Borsasında 
Esham Düştü. .... 

P.ıris 6 A . .\ - 1\9 ' ~· 
hi, oıla ka, ıh·ıliltm u~ 111•e . . ,., 
viiclt-'f' \'~ bilhassa r 
·ı· ı· ~u""fl' gı ız ırasıııın . ıe 

. .. . ~rı111 

ra~sı~oııu hor~a uı.-. l' 

· ·· · · ı·r "~ı ga~ rı musaıl l"t"'r t • J3 
mı~ \'e lıir cok esh3111 

( 
~ • şlO ' 

m iilı im tP.ıwzziil ol uaıı , 
f
.,, 

Türk- Yunan O ı 
--- • \'ti 

1 . ..:t·trılrnl Tiir~ .... 111 
,, l ' lı ı ı l ,, 

r. . '11\1 
11an mii--t t.t rt>k o ı:ı'I ~' 

'i )ıl' 
... l " 1 tı'' 11 

m u h 1111 > ıı· W p " 1 • • t1ıl' 
.. k 011•1 

cakt11·. Yunaıı o on · · ı'-'" 
.. ~ ıı 

ka11lı~l\' lt• 0önı~11ıt> ( il"' 
• • ~ • .. 1 

Atina~a :.dılt>u orıs ş. iıtı 
.J • 1 raııı 

Yumın dt·lt·~•·si ş•· 1
,.,

1
,1;;-

dönert·k Aukar••Y" fı'.\ı•''' 
t .. 1,1 t1 , 

lerdir. Bura\'a t oı ~'' ... ,.,el• 
ı.wıarı loplaotı ~· ;ıpı • 

. . . . . . d·~ıeri 
t\P.vam .-tnwk istt' 

1 ıtil"' 
St>laniğP. gidtıc~k vapur 

plar tara buruncla levak

ku f etmiye ve yollar111a 

t. 1 .. körlP- rJ takt ırt e rfınıor ti;•'' 
t ·l ·•'•;11' nwvP. nwchur , .. 

dır . 



• 
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....,ltonomi 

Tirk · Yunın Müıtıek Ofisi Tüıkafisin Günlük T ılpat Mersin 
a HABERLERi p· 

ay Fufas Ankara- ıyasası 
.>'a gitti, bir toplan

tı yapılacak 

lstauhul - ö•;rernliği-
lllize go.. T "' ı ~ v ' r.-,, tlf'" - ı unan 
•nüşt~r· · k ofisi 'a~ mda 
... f 1 . .. 

1 uru bir topl . ıuıı yarrn-
ca~ · ' lir. Yoıı ah lktrsaı "'' 
ıır ·ı .. 1 1 e l e m a s ellniJ k 
nzere Ati ua \ ·a o i ti •. n 
Ofi • ., " st .. k ı Yuna u det .. g.-si 
Furas, ş~hrimiz~ clüı•miiş 
Ve Aıak · · · araya g • l11t1şlır • 
Fura~ıu ufllisirnltın sonr~ 

O(i . . " • il 8 ıçtunaa çağırılacakllr. 
u toplanlltla Türk _ V u

••ara ı· ıcar.-t anlaşmasm111 
tatb · ı. ı,alı hak~ 111ıla hazı 
Rör .. uşıut1lt•r ol :ıca ur • 

Canırük komiıyon
caları kanununda 

defiıiklik 

~ lsta11hul Gfamriik 
~ uisyoucıaları kanuuuu-

1 
yapılacak c1t~ 0isildık -

er · · e • ) ıc;ıu, şehrimiz Lo111is-
oncular11u11 haıırlach ~ ları 

Proj" hu afi nı .. rcle Gii m-
"6~ " 

Aurupa borsaları 
5-3·35 de ~up~111ş fi-

.............. 
K.G. 

)': ı ılar·ı : P:tmuk ~k~ıu·~ııt 
PAllUK · Liv~rpool lam~ 

hor~a~nula librP- başma Kapu malı 
. .\ u•,rika pamukları mavıs Koıacı parla~ı 
lt ~l ı ıu ı 6 90 lt'mmuı te~ - lan~ c.;i§lidi 

lıııu 6.84 il ltışriıı leslimi \ ~ı li • 
su~allı 

Fasulya 
Nohul 

6,"12 ~011 kauun lPSIİIUİ 
6,70 Mısır pamukları sa
kalariJis ei11si mavıs tes .. 
limi 8,55 temmuz tP.slimi 'h~reim~" 
8 .54 son lt'şrin t~slimi 8,49 Kuş ~~mi 
son ~aııun tesli;ui 8,48 Kum darı 
Upp .. r cinsleri mart \t"Sli - Çt-hik 

Yulaf Çukurova 
mı 7,61 ma~· ıs ı.-slinıi 7,52 
ltHUUICI/. lt'Si'mi 7,5:\ ilk .• ..\uadol 
lt-!~rin tesl11ui 7,56 p~rıs,tir. \cı ç~kll'•l.-k ıçı 

N Y k 1 
Toı ş~k~r 

•·w or· •orsasm,ıa , 

l
.l 

1 
. . ı,ahv~ 

ı •I'•~ rn~uıa mart ltAshmı , 
12,28 ıuayıs t~~limı 12,38 Ça~· 

Kala' 
12,3~ l~IUlllllZ lt'Slimi lı,42 t• t . . ••• ıar· 

K. s. 
43 

46 

43 
4~ 

2-37 ,5 

2 
9 
8 
4 
8 
5 50 
4 25 

7 
•> 75 -
3-12,5 
a~ 

38 25 
100-99 

240-~30 

190 
90 

•2.43 ılk lt>şrıu tt•slimi 12, 
33 ılk ~amıu 1.-slimi 12,39 \qm \uatlol 3 Z5 

.ı· • \ ~rli 2 87 ~ seuıuar • • ·" Pirine ı 5 ~o 
lsk~ıul~riye borsasuıcla • ·~ Kara biih~r 85 86 

9905 libr.,başma F.G. F. -
ı At ve lnhb~arlar Ka~;ur 
~ 118 gönderil.-c .. klir. Hu 
..,roj.- k il ., anu11u11 h.ttırlan 

sakalaridis cinsi şubat 15· Nişadır 16 
• 65 ıııarl ıesliıııi ıs,6!1 ıııa- Mısır darı 2-37 ,5 

yıs tHslimi l!l,76 t~mmuz C11 vclar 2 50 
, ';su.da göı öniincle tu -
u •eaktır 

ı .. ~ı· . ..... ız liraaının di)fa· 
fi cleuam ediyor 
1~l-.ııbul - uı.ıli lıorsa

~ilıa i ~l.-rlıııg fi) aılarrnıu 
~••kut iL u d~vam Plmekıt·dir 
''Otsa ı ·· tı c u o sa halı 590 k u _ 
d~~daı~ açılmış, 588 e ~a· 
\' 

1 duşruüştiir. Bu \lazi-
• ele nazar '· .. İl' . au, sou ueş guu 
yerısiı 1 . be u elu ltAru1 ızıil nis-
l\.ı" 20 kuruşu bulmuştur 
tinakadarlarm söyledikle
bı·re Sôre, bu iniş, daha 

..... d isu 
1 

u dP.t dtavam etmek 
' ''dmdacllr ()· . 

s ..... ••k r •) 1 • K l~slimi t5,8i F. G, F. ıeş 1a11clıllt• ~O ~ıra 4:0 . 
moni cinsi şu b.tl lt'Slimi • • ttcımbi 23 Lira 
13.47 11isaea lı•ıdimi 13,53 • • » çu vah 20K. 50 
ı .. ıumuı ı•·!"liuıi 13,59 .. y • Huğtla) Y .. rli 2 &O 
101 ı. slıuıı 13,41 I J lld rısılir. 1 ~1111011 ıuzıı" . ·ıo 

BUGlt.\ Y - Liv .. rpool . ~abunsafıı~yun V. 25 50 

bor~ınsmda ıoo libre başma 1 ~ i~im~i 23 
4,8 1/2 11ı:tyıs t~slimi 4,11 lncır 'Otl~nll 
3'\4 lı•uamuz teslimi s,2 ine~ Kepel\ 2-12,5 
şilmdir . Kahn » 2-12,5 

111 ~IR - Liverpool • 
480 tibre cir lırıı Tılirıtlın bon~a~ınıla 

plala metrt teslinii 23 ma
yıs le~limi 21, ı 1/2 len•· 
muı teslimi 26,9 ş\lindir. 

/zmir berıaaı I 
5 3-35 de Buğday 4,23-

................ 
lsla11bul 

7-3-935 

Tiirk altumı 

islerlin 

951 

587 --50 
ni

81 
•• 1Aer tarAftau, Yuna-
~nd k · . Jısu ~ ı haclts~ler dola- 4,60 kuruşdan 560 çuval, Dolar 

Frank 

Liret 

80-56 

12-05 

9-56- .33 

SAYFA • 3 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. Ambalaj ve komprime· 

lerin üzerinde halisliğini tekeffül W 
eden EJ3 markasını arayınız. ·-c"'"L ... --~ 

Amerika Cumhur Reisi 
Bir ticaret filosu 

yapılmasını kongreye 
tavsiye etti 

........ 184 

Vaşington : 6 (A.A) -
R e i s i eumhur l\uzvell 
kongre~·e hususi bir be
yanname görıd~r~rek hli
ktimet tarafından cloğru

da•ı doğruya yapılacak nak 
di yardınılar ile bir tica ·· 
ret filosu buhanclurnlma -
suıı tPklir etmiştir . 

Ru bPy;ıruıametle ra
kam zikretlilmemiştir. Be
yannamede PSbahı mucib.
olarak şunlar yazıhyor: 

ı --Oliriisl bir rekalwl 
yapılma ı .\merikaum ha
rici ticaret eşyasıuın ma
kul bir kısmrnın uakli icin • 
kafi touajda g .. milere ma-
lik olmasmı istilzam eder· 
Zira diğer memleketlerin 
gemileri mensup olduk l:ı rı 
hükt)nıetlerce )'apılan rıak 
di muavenetler ve bir ta

knu kuuıpan~· aların bir a
raya gP-lerPk hi rleşmesi 
ve ctiğer bir cok usull~r 

• 
sayesirule Amer·ikan dö-
vizleri ZJrarma olarak kul
lanabilecektir. 

~~~· 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel merkezi kurban 
bayramında şef kat 
alanında bayram
laşmayı yurtdaşlar 

elan diliyor . 

Din ha\' ra mlarmda \a
pılan tPb;ik Vt~ zi)· ar~L 
masrafla ruu «Çocuk ('Sİ r
~eme kurumu)) na vernıfl

nizi rira ederiz . 
Hicamııı kabul edf'n-

lerin isimlt•ri bayramdan 
evvel r.eıwl merkezi la ra
fırn.lun g~zt•lt->lerltı ıw~ro 

hı nacak hn surellP hu iv
lik ~e\'etı insaular do~tl;l
r·ını kutlulamış \'e ılo~ıla
rnıın t~hrik ve ziyarf•th· -
ri11i kabul t~tıııiş sa)ıla· 

caklJrtlır . 
Avrupa ve Auwrikada 

ölii çtdtmklPrı, tliiğlin he
diye masrafları bile co-. 
cuklar ~·oksnllar kurum · 
larma verilmekled~r . 

Y ordumuzda ndeLIP-rİ 

sayısız obrı yoksul ya, -
rucu klar ici u cok d ~ l1 P rl i . . ~ 

olacak bu us•.ıl~i n benim-
s~11•11esi 11i ve yayılıuasaııı 
dıleriz . lıııd: ~1111 drahmi hak· arpa 3,625 kıırıışdaıı 26 

ıleıı lıiçuı~~ıı borsalarııı · çuval, börülce 5 lrnruşdaıı 
llaiş ~e 

01 

1 ~ habP.r g .. lme- 13 çuval, panıuk 45-46 ku-
lla;t namtal~ ' ':1p•I •uışlır. · ruşclan 218 bal ya satılnuş- ,------------------- 2 -Anwrikamn tlahil 

Ankaratla bulunan gt>
ue! m~rkez taraf111da11 pa -
ra alııınıa~· a başlarınuş d11·. 

'l'İltilt tı r . 1 

l., nakliye iJcret-
1 1 tetlıilı ediliyor 

1 la llhul ar11, • -- 11.uunıal · 
''-Lı· ' llflık halvalarmm 
'•y~ .. . 

Pıtta UcrP.li olarak fdıla 
aldı ki· . CQr .. , arı yolunda Tı 

1 " Odası . '«11y.-
1 

· llit ~ •ıulan Şİ· 
.ı , .. h··· . ve lelti~ "'."'~··ılı ş··kıl-

edılmeğe baş-

IZ11 ı 1111şı11· ... 'ficarel oJası, 
bu m .. s.-ı~ lrn ~ kı, da He
lediyt'niu ılt' nazarı dikka
tini Ç'"~miştir. Ortada mu
ayy~n bir iicre\ lariftasi 1 

llH'VCUl olduğu haltltt, f;ız 
1 

la p ·ıra i!ıllt•n ·uesi araşlı

rılmaktadır. 

YE 11 MERSll 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) 

Şeraiti i 
Senelik 

Allı ayhk 

Üç ayhk 

TlrldJt 
IÇin 

Hariç 
için 

1200 Kr. 2000 Kr. 

600 1000 

300 500 
Bir aylık 100 yoktur 

GiDi ıçaaif 1a,.au 20 Kr. 

olma~· acağı bir muharebe 
çıkması halirıcle kafi hir 
ticar·~t filosuuurı lluluu-
ruaması lrnl'icl licar~li ağır 
suretle r .. ıce uğrala bilar. 
Zira o takdirde diğer 
meııaleketler ticarel gemi -
lerinin servisini l~min et
mek b .. lki d~ imkansız o· 
lahilir • 

3- .\meri~amn dahil 

Knrhaıı bavramı 15 nıart.ı 
raslı~or . · 

OhtCd~I Ul l' muharebe t• ı \.. 
ıhAı takılird~ -\nı e ri k~ııı 
gem~ler! ya muavin harp 
g~ nı ı it' n o 1 ara k w~ y :ı l ı ı ı! 
emu~hi nrnuıl ekPllPrlP lı . 
cari mii nas.-•lwtleri d•', :ı ı ı• 
ettirmf'1\ mak.mdile ~ull a -
rnlacakt1r • 
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'rf- Mütehassıs Doktor r
1 

f .. 
A 

Hö~etçi Eczane 

Bu Akş~m 
İst i karııtıt Eczanesidir. '1.fi 

·~======~·"* 
ASLAN YAKUP 

' SAÖLIK t~ lstanbul vemoskooa üniversitere· 
ECZANESİ YJ rinden diplamalı ve Almanya'da 

- - '!' tahsil etmiş Viladiye ve Cerrahi 
Mersin Gümrük Civarmdadu lt nisaiye mütehassıaı . 

ller ue\ i Eczavi 

tılıbı~'P, Ytwli ve A "
rupa nıiistahzer·atı hu

'!' .\BHE~ : Ytlğnrl pazarı llaslanP. calldtlSİ 
iJ No. ı - 3 kPrnti .. vi ıuf P 

'! TELEl1,0N: 64 
4

' 

-~~~~·~~~~~~·~~·4~~~~~· 
lurıur • 

: ••• •• .••. ; rE3~~~~k T a~~y=E3 ı 
: Yeni Mersin Matbaası i ~ Piyanğosu ~ 

mücellithanesi On Sekizinci Tertip Beşinci Keşide 

CU'1A 

.. ., 

T~C2kiYE 

l1RA4T 
~~'W,BAN KAS 1 

.DARA 
BiRiKTiREN 

11 ll-lart 935 tarihindedir.· QA~T-~~Q 
• illi"', fersude kitaılla- • ~ --" " B ü y ü k i k r a m i y e - -----------
ı rrnızı işe yaramaz de-~ • 
• YP- alma,·1111z. bir"iİI• •!• L 30,000 Lıradır . J İ l A H 
•.• ". .. • '7k ! . ize lazım olur. Kitap-• Mukalat 20,000 Lıradır. Mersin Dakik Çiı·çir ve Nebati ı Ol§ 

• larrnızı, d~fterJeriu!zi, ı a F ···-e::::::3--JF-3 D Fabrikası Türk ı\nonim Şirketinden: 
•• uıiicf>llithauemize vön-•• '. " . 1 ·ı ~ 1 .. 1> (/ e ,, N· h ti Y ·~.: Fahri '":ı~ 
• eterin iz. • • RBlllDlllllRUlllllllllNRlftll lnllliltniitö • · .111 111 . · ı ~ r l1 r \ il .. 11 1 ~ , , 1 1 i e 1 he' 1 l 1 n 't 111 'u 1 \ f ~ 
• Htır IW\' İ kitap ve • F' OT O G - • N §: İ < ' ıu ı ' " ' ı ,, 11 H ı ı , wı ı iz.ı k ·rerıı . ı \l .. l!I ~i i· la r c~ 
• 1 ft 1 k . f • u ~ ( lJ ~ • 1' 1'" 11 
• ( e er er şı ·, zarı me• ~ ıılı a lı ta • ı r , 11 11 ~ ol. ı . ıt .dd ·· 6 v •ıı ı ~ ' '" 

• ti11 ve kullarnşh ola- • ı Singer Kumpanyası Civarında ~ Tiir ı c•·I • ~ı . ıiuı .. , s k ı ı n tı·sh ıi ) h ı ı.; • ı.;11 uı ı ı ıı··~~ 

•

:O ı·ak citleuir. ·:·ı 1 rti ila.n · .:,,ıl, · rı Bul~ı ı ııu~i mii1.ak ... rPy • znhııl~ıı ith 
1 

FOTO GÜN , lleı· diirlii noksarılanııı e ı iilııwnıi~ old11g11 : rnlaşılnıakl.ı olhah lakı \l~clisi uıar~ •++••••••••••• I ikmal ı-dernk feııııiıı biiıiiıı yı·ııiliklerilı- işoı ::ı:t kaı':ırıııa te\fıka ıı hıı lııı<usııı"la r uı.ııa ıııı•y" ıl;rlıil b•I 
al ha"ilanıaşdır . = ln11cf11ğ11 ilftıı ol unur 

İstenilen şekilde fotogrollar ~ · 1 
alınır. Ağrandisman, yağlı boya , ~ ~~~!; ·,iC~~ 

Yurttaş! re·n·kli r .. e_s .. imler yapılır. § ~. KAYA-DELEN J~ 
Ülkeni korumak isti- En ıırii~kıil ıwsPııd zı-v:ııt bilı• ııwııııııııı ~ ~ ,... 1 eılılır. llıı,.ııııı. Balo gurup fotoj(ı·afl . ır·ı çı·k•lır. 1 '1 ı MENBA SUYU ~ 

yorsan Tayyare Cemi
yetine aza ol. 1 Eski \' t• ZP.dt•lt>rınıı~ folo~raflar ~' ~ııitlt·n 1 (~,I Sıhhat ve içtimai Muav~ t Vekaletinin bu suya ait 

y:•pılıl' . 2 IO G~ TAHLİL ]::\.APOFl u 
llllmmlllilllmlttlım,.mımımımw ~ · , 

· ~ Gör üniış ; Bem.k 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
7-3-935 Perşembe günü borsa satışları 

ftıalıu ci11s 

Koza ... 
Arpa 

" 
Buğday 

Nerenin lılah~ulu 
Olduıtu 

MiKTARI F. I 
K. G. K. . s. 

400001 8 
30000 3 12,50 
15000 3 ~5 

14000 :.? 56,25 

~-~ŞEHAİT 
11. mağaza T. 

" Hazır 
ll. V. t hafla Z. 
. ~ ·, 1 1 '0 .. z ıs~e ec e :.. gun . 

~ . 

1 
Renk ; Renksız 

Koku : Kokusu,_ 

Tadı : Latif 

1 Teanılil : Mutedıl 0,0010 
,, Yok. 

( ci 33 ) Amonyak ,. Yok. 

,, . nEPOS[: ll t· r!"ı ıı P '-ı st.ı lı aıwsi \ ' t' hiıisiğin- ' 
( . 
, deki Liilliucii ~liic.ı lı i l d likk:\ ııııı ıl adıı· . 
~ ~t30' 
r, ~~.1· IJıiİ L.- (l. • . -{ .;;.-. ..,.. ~ / 

• • . - - ' .... - '""' "-.../. >< < i 
lğg O O K 'F O.! il! 1 N. Remzi Ulker- lii 
ii§J Her gün saat 15 den 18 e kado~ . ~ 
;;ıı Has ta~ a ~ıııı Y « •SUI' ı p ;ı z•_ıı· ı ıı • t ''. D • ~ ıa.lıı '.' 1. ~ 
lEJ Ray nalııtın muayPıualı: 11esıud•·"'ı 1 1 11"\tıSI dal-~ 

l@F~fiü~ fiJJ~ .. E4ifiB@lf~~J~~ 
------------~-.--------~~---~ 

Yeni MerJln t~foibaası - Menirı 


