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H. Evi Müsamere salonunda Bugün sergi açllacak 
kültür bakanhğnda yeni kurum Taksitle satın Ahnan mallar 
G . .. natlar genel müdUrlüs)U kuruluyor taksitlerin uzaması için t etkik yapiliyor 

Ôniimüzcleki yıl sanat o,kulları temamen 
KiJlt(Jr Bakanlıfına Bat/anacak. 
AN~ARA, 10 (Hususi) KOl

tUr BakanlıA'ında muzik, resim 
ve diter san'at işleriyle uğraş. 
mak 07.ere «OOzel sanatlar ge
nel mUdQrlUğO• kurulması ka
rarlaşdı. lstanbul gUzel sanat
lar akademiıi ile Ankarada ku 
rulıu:ak muzik ve temsil aka· 
demiıi bu genel müdUrlDil 
bqlanacaktır. 

An~ra'da kurulacak mu
zik ve temsil akademisinin Uç 
kolu olacaktır : ~ 

Muılld muallim kolu, filAr
monlk ve temalı kollan. Aka
deminin birer bqkanı ve her 
kolun birer tefi olacaktır. 

Musiki Muallim okulunda 
daha kudretli muallim yetişdir
mek için bazı t dbirler alına
cakdır. Bu yı1dnn s~nra Musiki 
Muallim okulunu, ilk okul ye
rine orta okulu bitirmişolanlar 
ahnacakdır. 

Flllrmontk orkestrasının 
kldl"OIU,124 kip ye çıkanlaeak, 
ork..-tra lnkillp muıikiıini ya
s-cak uluılarla r.enginleşdiri
lecekdlr. 

Temsil ıube i önümüzdeki 
yıl açılmıt bulunacakdır. 

Kurum projeleri hazırlan

mıfdır. 

KOJUlr Bakanı Bay Abidin 
KOltOr Bakanhfında ayrıca 

gerek oll'Ullarm, gerek hu8Ual 
k•ırumJann spor ve beden ter
biyesiyle uğraşmak Ozere spor 
itleri mOdllrJUğÜ ihdası tasav
vuru vardır. ÔnUmil7.deki vıl 
bntUn sanat okullan Killtnr 
Bakanlığına bağlanacakdır. Bu
nun için Bakanlık bütçesine 
650 bln liralık bir tahsisat ko
nulacakdır. 

Kötü bir Hadise daha 
--------------~~~~--

TUrkofls'ln dikkate değer bir raporu 

Fena yumurta ihracatcıları Berlinde Türk 
malını gdzJen düfürdüler. 

--$86-

Almanyada, bilhassa Bertin 
piyasaeında aon günlerde TOrk 
yumurtalarına karşı bir istek
ıizlik görllldOIO, Tllrkofis Ber
lin 'ubeıi tarafından bildiril
mlftlr. Bunun Mbebi memleke 
timiı lhra*c;ılarından bazıla
nnın Al•npyı bfitnilmiyen 
ıpallar ıöııdermif e>Jqlandır. 

Berlln piyuuıne bu ıuret
le kalltetl iyi olmıyan maDa
nn göiıdei'llmeli neticeeınde, 

lış yo11ara saparak TUrk mal

Jarmm vaziyetini sarsmaları 

acıklı olduğu kadar çirkindir. 

Türkofis Berlin şubesi, yu
murta ihracatının kontrolü yo
lunda alınan tedbirlerin bu va

ziyeti düzeltebileceğini, ancak 
kontroJJarm pek itinalı ıurette 
yapılması l ·zumunu raporuna 
ilAve etmiştir. 

Tenzilatın yalnız bat, 
arazide yapılacaf ı 

bahçe, tarla gibi 
söyleniyor. 

A KARA, 10 (Hususi) -
EmlAki Milliyeden taksitle sa
tın alman emval kıymntlerin-
de ten1JJilt yapılması ve taksit 
terinin uzatılması yolunda Ma 
nisa mebu ları tarafından fır
kaya verilen takririn fırka 
grubunca seçilen bir komisyon 
da tetkik olunduğu maHlnıdur. 

Komisyon dün öğleden son
ra toplanmış, milzakerelArine 
devnm etınişdi r. Bu me ale et
rafında kendiJerile göruştOğUın 
bazı mebuslar, tenziUltın yalnız 
bahçe, bağ, tarla gibi araziye 
hasredilmesi kanaatindedir. 

Halbuki alAkadarlar, mllra
caatlannda, Manisa mebusları
nın takrirlerinde istedikleri 
gibi, bu tenzihUm ev ve mağ
zalara da teşmilini tAleb etmek
dedi rler. 

Duyduğumuza göre bu nok 
tal nazan mUdaf aa etmek üzre 
yakında bir heyet lzmi r'den 
buraya geJecekdir. 

Mıliıe Mütıhıssısı 
Waliyetle memurların 
czaltılmaıını iatiy or 

ANKARA, 10 (Hnsust) Ma
liye mlltehassı ı M. Alfand'm 
Bftkanhğa verdiği raporun 
birinci kısmı tercOıne olunmak
tadır. Tercümesi bittikten son
ra ) apılacak olan bu raporda 
mühim esaslar vardır. M. Al
fand Maliye teşkiUltında memur 
adedinin amltılmasmı istemek 
de ve beadp makjnelerinden 
istifade etiflmesi IUzumu üze
rinde durmakdadır. Fransız 
mütehassısı bundan başka ra
porunda memur a1.altılmusiyJe 

yapılacak tusarnıfdan bDynk 
memurların maaşlarının arttı-
nlması dotnı bir hareket ola
cağına işaret etmişdir. 

Şehrimizde yeniden 
namerafej yapılacak 

ÖnUmOt.deki sene içinde 
yeniden nOfus yazılaca~ı ma
lOmdur. Buna hazı rhk olmak 
Qzere Belediye tarafından şe
hirde numerataj yapılması ka-
rar altına alınmış ve bunun 

Biriktirme Haftası 

Bu u~n sergi açıJscax 
Dün ~ç1Iüımyft11 ~rgi bu 

gün sfiilt on l>f> de HiHkevi mü 
sAme e siilrmunda açılficllkchr. 

Haftanın UçUncn gün il olan ~·r rın 
da Sinema binasında m?k 
tep toleh"leri ta afındnn tal "'h • 
velilerine hazırlnnınnkda olan 
ökonomi ve biriktirme hakkın 
da gilz •1 bir tnüsamere verile 
cekdir. Müsmnere için Hlzım 
g;.,Ien tertibat ahnmış 'e hn 
zırlıklar bitmişdir. 

Cuma tesı gUııü mekt~bfi 

Ier toplu ola"nk bando ile kum 
bnrn nümayişi ve yurddnşl:ıra 

, ökonomi için propağandtılnr 

)apılncnk ve talebeler kumba 
rnln 1 la Bnnkalnrn gid0 rek kum 
baıfilU.-ım boşftl tdıraraklii dır. 

Bu bir hilfül zlrfındu kil'ıve 
ve gUzinolt\rdil çAy ve kuhve 
yerine ıhlAmur içilecek, fındık 
OzUm, incir, po•tAklll ve mAndft 
rin yenilecekdir. 

Bıund1rlık Blkanhh.nda 
Gdriifmeler, Aydın 

hattı •atın A lınıyor ,wu 

Bayınd rl.k Bakanı Bay Ali Çctlnknyn 

Berlln ~rlarında TOrk yu
nwJ1t)arına kartı iatek 81f&l
~ır. ~ it.ba~lcıl~r, tıattA 
_..,rce evvel aldıklan pıalla· 
n fıe~llZ 14tamamışlardır. 

, -eni Valimiz 

Tayin emri Vıliyetı gal~i • ;çin )Azim gelen hazırlıklara 
başlanmıştır. 

Meriin d?Srt mmtakaya ay-

ANKARA, 10 (Hususi) Af· 
yon-Antalya hattının hllkQmet
çe yapılmı)a başlanması Uzerine 
Aydın hattı şirketiyle Bayın

"ırhk Bakanlığı arasında bir 

gijrUş farkı çıkmıştır. Bu defa 
Londrndan şirket murahasla
rmdan Mister Odtn Ankaraya 
gdlmiş ve mesale Uıerinde 

Bakan Bay Ali Çetinknya ile 
gtsrUşınUşdllr . Görllşme ç1k 

samimt oJıımşdur. Ru g Sraş n.• 
de Aydın hnttımn atm alınımı 
sı Uz:ırind •de koıın ·nnlar ol
dutu haber verilmekdedir. 

TOrk yumurtalarınJn vazi. 
Jeti bu ıuretle biraz sarsılmıt
tır. Finlandiya, Danimarka gi
bi memleketler Almanyayı en 
iyi malı gönderebilmek için 
birbirleriyle ldeta yınt eder
lerken baı ihracatçalarm yan· 

Küluhya Valiliğine tayin 
edilen Valimiz Bay Hazımdan 
boş kalan lçel Valiliğine Anka 
ra İdare Heyeti Amsından Bay 
Hakkı Haydar tayin edilmiş ve 
tayin emri VilAyete bildiri! 
miftir. 

nlmıtbr. Bu iş için dört nume
rataj memuru kullanılacaktır. 

BOyilk caddelere cadde adı 
ve sokaklara numara verilecek 
ondan sonra da mevcut evlere 
numara konacaktır. 

Mahalle isimleri de TUrkçelet 
tirilecek ve deliftirileoektir . 

Gazi Pafa Mehtebin
Je Bir Saat .• 

Gaç911 Cuma gUnU Gazi Pa 
şa mektebinde birinci, ikınci 
srnıf velileriylo bir konuşma 

yapıldı. Snat on dr>rtt~ mek
tep salonu teınamile gdenlerle 
dolmuşdu. Bu g !enlerin Ç'>ğu
mı Bnynnlar tutuyordu. Az 1..a
mnn evveline kndar peç~ 'e 
çarşafla gt:ıvıı Kiremilhn ıe ma
lın ile inde bu ilk defa g'irUlen 
bir )t'milik olduğ mu buraya 
yaımakle s •\ineceğim. 

Saat ta•n on d;;rue kilçOk 
ç >cuklar, Tilrk ç 1c·uklnrı mar
şırn s';ylediler 'e nlkışlnndı
lnr. Bunu snnl tablo u şnrkısı 

ve onu da on iki ay rond'l ko
valadı Mektepliler•s'.>n ba!lar 
şirini okudular ve hepsi dd sü
rekli olarak alkışlandılar. 

Proğrumın beşinci numara
sım S'ln ba'ınr numaraları pi
ye i tııkip ecli) ordu. 

ikinci ıınf muallimi Ray:ın 
"\zihe tarafından 'azıtan bu .. 
gnz~l pi~a ; ç culdar tarafın 

dan ç1k gUzel oynandı. Ru pi· 
~ esde hu) ut bilgi i numarnlal'R 
ayrllmışdı. 

Bunda ikinci sınıf talebele
rinin hemen hemen hepsine 
rol verilmişdi. Çocuklar Ç)k 
temiz, sade ve güzel giyinmiş
lerdi. Kendilerine verilen va
zifelere ise da'ıa iyi hazırlan
mış olduk!arı g'>rDJUyordu. 

Bazı parçaları kahkahalar 
yaratıyor. Razı parçalar is.? ın
sana dikkat ve ibret hissi ve 
riyordu. 

On beş numaradan ihnret 
olan bu piyesin on beşinci nıı 

marn mı btml) a a!ıyorum : 
Bunu bir Rayan mekt •pli 

s~yledi hpkısmı yazıyorum : 
15 mınıarahyım, b yUk Oa 

ziyi, Cenernl ts:n ti yamında 
taşırı,1. 

Ben pnJişahlnrın k'itu'Ulde 
rini, Cumhuriyetin iyilikl rıni 
an'ııtırnn. Diğer mımn". n b 
lŞtk,renk Sıcaklık VJrİrİm.1 f0p. 

si benim etrafımda toplnınrlar. 
B •n nrkndn~larırnırt başıyım. 

Ynvrularıııızm içinde derinle' 
ınek isterim. ÇUnkU onlar da 
yarının büyükleri olarak bu 
numarayı zenginlqdirsinler 
diye .. 

Piyes bitti, alkış dunnarlı. 
durmadı .. Buton orada olanlar 
güler yUzlO idi. 
Baş muallim Bay Hayri Oktay 
gelenlere mektep ve taleb leri 
hakkında uz'.ln uzadıya b'lg' ç 
verdi. Muallimleri talebe veli 
lerine tanıttı ve ç'>Cuklarınm 

d syalarını g'Srmelerini ve on 
Jar hnkkmda s1r~ulnrlln bulun 
malnrmı diledi. 
Orndn olanlar smıflurn duX- ldı 

Ger ıs• 2 cı $;.yiaJa -
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\''(~\· '> .... .. . .,,,, 

Kisve Kanunu 

,. Türkiye için bir ihtiyaç ve inhilabın 
Tabii bir ·Neticesidir. ,, 

Atirın, :\Liua ~aıt·-

lt·lt>rİ, Ç fçi ,... .-\ 111Plı• 

fı rk\~~ı l'Pİ · i \I. P .ı pa .-\na~ 

la:ı')Onun p:ıpas ciilılwsi 

mt>SPIP ·i lı. k~ıuıla~İ lw~· :, 

11al1111 y:ıznorlar. .. . 
Bir kısını Yun.ın 

Ztıh•lı·ri, ll. 11.ıpa 

cr•ı "'. 
:\ rıas-

ta~\onuıı hu ıı .. ,·unatıııı . . . 
uıii ·:ıil hir !"lll't'Ut~ l··fsir 
Vt~ hu SÖllı1 rtl1:1 °Üriilı•11 . ,... 

itıthıl \'t' sİ\:•s: I dira\tılİı• . . 
nıPsrl~ni 11 lwlli ici 11 H'l-• 
zım llJI urltıi' oltluğuııu 

l,a~ dt'lmt•l,ltıtlirler . 

G.11.J'l••lı•r tarafoıılaıı 

nıiisait hir surdte tt·f~ir 

t • ıl i 1 t' 11 P ı p :ı .~ ı ı asla s ~ o il u ıı 
hu hP\:ıucİllııııı Pil nıti -. 
lıinı ~ı..:ımları suııl.ırdır : • 

- Y u ı ı '' ra nı a l h 11 alı V • 
lı i'ı kt'111wti, nu•s•· h• ~· i ft•rıa 

hil' ~Ul't'llt' İllal'H PlnıİŞ

h ıdir . E'\t la Y11 -
rıall 11wtlıualı, ruh:uıi kis 

Vt' "alltıllllUU, lıa~ı~i ş··l-.

li ıatlt•11 'P nıa lıi ~ t'liıulttn 
hlı. k.t ~u rt•llı• !!fi .. t,.ı·mis ,--, . 
dir. ~I. Mak~inıo~ isı•, 

.. \ ııhuraıla ~. i soıı sı·~·ala:ıl i 
(•sııusıııda hir suitt· frlı 
lı ii m nw,· tları~ cı~ 111azıla11 . . 
pvvı 1 aı 1 sıl::hilirıli . Nı• • 
\':ııulıh ist.• Y1111arı !"İ\:ıs:ıl . ' . 
ada mln rı \ ' t' ~azf'l••cilı•ri 

'-

taraf 11uJa11 fena y:apılmı~-

dır . 
Tiirk - Yuııau k:ırclı·ş 

liği, :ıiUİLPfı·hlıiiııılı·r·ılerı () 
dı•rt·c~ daha yii~~wk v ~ 

• 
daha "ll\' H1 llıtlir ~i, i~i 

l1ii~unwt arasırıcla hu 1-.a
hil nıt• elelt> r cık 111a nıa h, 

• 
cı~sü itılt> derlıal hlıllt•dil. 
• 
nwlitlir. 

An~arnrım s:ınıimive-
"' 

lİ mlt>ıı t•nıi ııi 111. .\ ıı"araya 

gitleıılrt•, l.Hırıu la ·dik edi

) Orlar. 

Uu k:ı nnn Tiirkİ~'e 

ıı:u•rıalı·~ h sal'ila hir su
l'ttllı" l•·f~ir tıdilnwliılir. 

llaıhu;ıl, ~rk~\rı unıu-

111 i ~ pil i u lt· il ,. i,. Vf• 1 f" ~ ~ i

ı ı İ 11 fl ç:ılışnı:ılıılır. llii~t'ı . 

lllt'l dt~ lıö.dP. laarı kt>t t•l 
nwl iti ı r.,, 

~L P.ı ıla A llilSlas\ o • . . 
lw~·a ııa lı ıırn soııııııcla, Pal 

ri~haıw acaba hu harı~· 

l'f'~t·llıH'İ l:ısvih t>ılm· wi 
diyt> SOl'lllll~ \'P. ~allUUUll 

İ\ i hir surdclt~ t• f~irı' it, . . 
uıt>stıf,.11i11 lav:ızzulı ~dt~ .. 
e"Çtirıi sfi) Jpıuişılir. 

Atımı, - Tiir~iyr. Oış 

Baka111 Hiıştii :\rn~, C•\
ıw' rı•ılPrı Y u rta n Dış Ha 
kaııırıa g l liği hir tı·l~:-t. 

zısııııla p ı pasla ruı cii hlwsi 

nwsı l•·!'Iİ •·lr:ıfıııda c·kcırı-• 
l u ıı g ii ı· ii l ı ii it· r t• t t' ... s~ ii f 

•·)le111Pklt1, karıt111t111 Yu
ııa11isl.a11 ah·~ hiıı~ ol uatlı. 
~1111 Vt~ 0 ~f'~ı( it~ lt·h\~~İ 

t•cl İl ıUPUl••~İ lall IU oplıl I ttj il İ ::') ;"\ 

lıild i ı·ıatı~1' lt'dir. 

Çagırış 
Bursa ip• k 1iicc.ıda

ri111l:ı11 Buy NPsim Es
kt•uaıi kızı Hayaıa Su 
ı:ı11l.1 oğlum Vıtaliuiıı 

ıliığiirı uwr:ısiuıı ~ ı - ı 2 
93-&: cunıa giiuii saat oıı 
luıst•· \lt•r irı Tiiccar l 11 • 
luhiiuch~ ycıpılaca~dır. 

Bizi laıııvaıılarııı PV . 
lıal~luf'İ)lt~ l•idı~dı• CP· 

ı ı ı i ~· • · ı i ı ı ı izi ş •' l'P rı t· ı ı c l ı r -
ıtıf'lt·riııi dilt•ri1 .• 

- Bu ç:ığın~ ıla' t'· 

the makam111a kaimdır. . . 

Mersin ; Hacı Musa 

13-17-20 

Gazi paşa m~ktebinde 
Bir saat. 

- Birinci sayfadan arlan -

ve Ç:lcuklannın bu gllne ifa 
dar olan dosyalarını gördü icin hir ilıli\a12 Vf" ın~ıl:) 

• • # 

hın ~alıii hiı· ıwıit•Psiılir. onlar için öğrenilmesi )azım 
şeyleri öğrendi ve sevinçle 
ayrıldı. Talebe ·velilerine gilzel 

ftt ııışılır . .\_, İrı t•srıJsıııda bi~ saat yaşatan mektep idare 

kİıı\Vf'lt-riıı hı~\'İ UW\ZU sini ve muvaffakiyetle piyesi 
_ . • · ya1..nn ve hazırlıyan Bayan Ne 

halı~ cl~µıldır. ılnl~ kaııtı-ı ziheyi takdirlerle karfılaiız. 
uu fena aııluuu~dır • Bi - A. B. 

\ ıııı:ın ııı•llt·ti hunu an 

Tfırl{ n1aarif Der 
11eği faaliyeti 

Öz Türkçe 

T. Parçası . 
Arıkara , ( .\ .. \. ) 

Tiir~ ıiili araştırnia ku-
Dün A İıkarada umu
mi heyet toplandı . 

r1111111ııu11 sov adları haı..

.c\ ııkara - - Tiirl ~1atırif kııula hiltlirdiği T. listPsi 
• • • A 1 • 1 l C•'llll\f'l! UlllllU•l IP\' f'll ~·111 an il' : . . . 

C<'lllİ~ t•l hi11as11ulH lopl.1 rı 

ti ı. n ti lop 1 il il l il I a 3 l . 7 :3 4 
tar-ihiıw ";dar hir St'lll lık 

µ.-li: ve ha rc.uua he~a pla-

ı·ı !,alml t•tlildi. Bu ıııiid 

ılt'l Zil''f ı uıl il Ct-' IU İ \' dİ rı .. 
l 2 11 O l l 1 i r a g., 1 i r .. ı t it· 

•·iliği, hıın:ı kar~ı 10:!/>98 
lira sar f..aıiği aııliı~ıldı. 

Bir ~t'rlt'lı~ h~saplartlaıa 

sorıra cı·mİ)'t•liH itğusıo~, 

t'~ h'ıl. IP~ 1·iıı lw~:ıpl:ın da 
kalıul t•diluaiştiı· • Bu üç 
av zarfında Jo,7 ~7 liı"tt 

• 
!!••lin~ ~ar~ı 229!5 lira ., . 
haı·cı•dilnıi~tir. 

Ç:.ılışıua r:ıpoı·u o~uıı- · 

uıu~, İtlaı·e lwye ıiııirı faa 

liy .. ti tasviltc-,liluıişılir . 

Buııa ~Öl't: Ct•nıİ)l'lİu Bur 
s :ı , Es h iş • la i r , A ıı k a r a 
IUP~l~lılPri~I~ cliğı•r ~·pr. 

dt'~İ nırdl.uıııa daha f.ız · 

la talı·hı• lt·lıcu•iiıııii '';ır

clır . Uııı~a 151, Aıılara 

ilk \'t• orta lllP.~Lı·hılı• 2aö, 

l"'1auhul ~urc!urula lo~, 
.\ ııkaracla 65, lzıuirılt• , 

.ıı,Çoı·uuul.ı lg, Koıı~a 

ıla 22, l:ılPllf'~ t•. h:ı l ılılı~·. 
huııcl.ın lwş~a Aclarnula ılcı 

ıli;; •. ,. lı;ı\· ıi c~nıİ\•·llerl .. .., . .. 
lıı·r:1 lwr 400 ıalt>lw)~ngı. 

't•ıawüi vı·ril lini Mıf,ıoilıl 
• " " 'j 

• lır. 

Yeni B~r li;i~a 

Nüfus müdür, memur 
ları için hazırlonıycr. 

Arı~:ıı·a , ~ iç Ua~aı · 
l ı A ı , 11 ilf us m ii 'l lir ii, n ıt' • 

I urnrla. 1 icin vmıi hir rn \' İ . . . 
ha hatırbtm.ı~\.ttlır. 

Bu ljyihaya bağlı kaıl 

roya görP, nwnıuı lanu 
maaşları 2000 kuruşdan 

h:ı~ıı,·acık 2;)00, i1000 • • 
~unışa ~atlar g*'l•·Ct·~dir 

\liidiirlitklt>riıı :>500 clı•11 

haşlaması \'t! 

yi'tk:ı\Pk IUt•k lf'f) 
rıum ahnm:ı ·ı 

\' ar<lır. 

nu·zu ula .. 
tasa vvru 

'r · ı · ·r .,, 'f ı 1 Hrt, IC~, ıg11, 1 -

hc-, Timur hoga, Timociıı, 
Timur hırkan, Timwr ka. 
aıı, Tiuıar ~uılug, Tımur 

kuıluk, Timurlaş, TıulıP~ 

Tırulıı k;ı, T11ıi To:~a, To 
g •CHI', Toğ ac, Tog.u', 
To" ıııl•·~irı Tonar To•'·• \ 

:"' ' '"' ' ~ . 
Toğlu k, '1'1•11111 r logmtı~, 
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Tohaıı, To~ar, To~ca~ ka, 
Toı..tarı ka, Tolil, To~is, 
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Mersin Belediye Riyasetinden : i l A H 
Beledi)1e .L1eclisi Azalarıı1a Tarstıs Orı11aı1 ı11 t1aı11elat 

Mebua aeçilmeıi için tefkili gerek olan 
teftiı heyetini seçmek üzere 15 • 12 • 934 
Cumartesi günü Belediye mecliainin fevka· 
iade olarak toplanması gerek olmuftur · 
Arkadaıların o saatte Belediyeye gelmele
rini dilerim . 

ıne111urluğundan : 

1 l l N 
P. A. SA. Komisyonu R(. den : 
Ah.n·ııı bir ~rıuılik ihıi\·acı hulunan kuru fasuha .. . ., 

ile ZP~ lİrt yağm;; t(jlip çık ıuadığuıılau ihalP. ı5-12-g34 
CumartP i giiııii aal 15 ~ talik Pdilnıiştir. artrıaıne .. 

'1,.lıtt>lıf ç.ıpıtı çaru 
Katrau Gök mır \'P 

A r<lıc k~re~te • 
Aclt'L Baha adt'l 
267 

34 
82 

15 

87 
6 

60 

2 

lt·r .\la)'daıl11·. T:ıliplPriıı hu aalle ~·iizde 7,5 Lt•nıiuat

larile Ahn· .. atın .\ima komiS) oıuJ ııda huluumaları 173 . . 
42 

ilaıı ohmur. 

1 LAN 
311 

12 

5 

IJıı.ır 

hıckı • 

Karşılıl 

~öıııiir 

Kilo B11lu11tluğu YPt 
Tar 11~ Ül'lıı:.ı 11 tdarP 
:i ti• po~ııııtla 

21 

Paııziıı cukuru lii firıde . 
• arı l\:tHtk ~Ö\ iıı de 
Zıfti~ 

T~~ır lı :ınırnln 

·ııualtıu Ö\ ı:ndtı 

Kara w·çil dc·~irmf'nincle 
'a mnuı ~alt' ~{; .' ii mle 

Kara çPrç:fi çirıl 1 Airnle 
C ınıil i nıa ıul a kö ~ ii ıule 
Kava~lı lıamla 

Kurhaıılı ~Ö\ iimlP 

mul'ı uwı·kezirıı \lo ko,·ada iuihaı eden TOl\G iN 382 lrı ~öyiuufo 

it• kil:ilıııın "ov~'t>L ltu yaııllt lJaJıca ş .. hirlerim.Je atı~ 8 Ktını111 kö~ uıı<lc 

~IHzar olu~t·ı ma~:ız . .ları vHr<lır . _s_o_ 
8ı( YEKÜ. TOHG..;IN ticari miiP ~f>sP11i11 f tizli nws:ıisiuiıı 1534 2 1 

f'lae1 mmİ~Plİni ishal tı<fo11 ~u k:ı\i 'lt•lil, mnauwhitı ti 
clıri~·P. iuin giiıul..-11 gii11P. :ırtma"la olmasıdır. 

... orı ıamarılarcla TOllGSI~ nıiiP~ ... : .. si llo~~ov;•, 
l.ı••ııiııgrnıl, \liu ·k, Gnnwl, Vıtlta k, l~it·(, Jiıoıuir, 
O&l•·s :• , Vinuiıa , ~··pPIO\ ka , H.-r·tliç .. f, Pro .... kurof. 
Po.lol:ı-k , Kh:ırkof , Ho~tof - Bon , iıtıfN·opol , Tıfli · , 
Girgi, Voroılf'j, \'(\ '.ıratof 11lıirlt>rirıtl•' faali~···tiıu· 
lıii~ iık lıir \Ü ·'al \'t•ruwğ•• ha lamı.tar. 

Bu ı•lairlm•dt• hii~· iik <t •• 111\'t'r .. aJ, alış uı:ığı1Zalar 
:.çtırmakıa olılu~u gihi huulaı·tla miikPmuı.-1 ve zttııgiı• 
ç··~İl mallar iltt her tiirlii lllt>\~Hltlı ~ıclai~··· lıuluıulu 
ruln •"tadır . 

llavalt• çık·aranlc.ırııı \ .. ~a havaltı ı, ... ı1 .. 1i11i :ılac.t~ 

ohınlurın İ~lt·ğiıw lt>\ifıkau lıf'r hangi hir sipari in V• 

Sov~'t'l 1\11 ..,.\aııın 1ı .. r haııgi hir natt\ldiıı~ İ!'lt·11ih•ıı 

t'1Ulia11m ım~la pak .. ılt-rilt· H\ kini icr.t \'P, 

ıo Kiloya katlar c.ıl:m pakrl ha ımı 50 . t•r kope~ 
20 » ,, » » 80 11rr kop .. ~ 

1-(İhi ciiı'i bir iicrel mukabiliudt• mafa;,lliıuı i~aliııi lt• 
min ttılt•r 

TOHG I~ nıiir. SP. P:i, licnrt>Liııı lt•\Sİn \'f~ miitP 
cıdtlil <(iİllO\'PıoiSalo • alı •uağ.ızaları aç:ırke•u kijçiik tt 

hirlt•rtlt• lllP\CUl lmzı kfü·iik • atı-. mağazaları l.IS\'İ.\ı 
t•tmflklt•dir, hu malaalh"rt1 yapılıu~ak ı•vki~ atın lmrı 
lara tm \'akuı müca\'İr ~t'hirler•leki ılPpolarıudau h• ., 

min Pdilnıı· i d!i iiufılmii~tiir . 
Daha fada uıah)mal almiık i~lİ~'t1 11lı·r udre--ı~ri a a. . 

ğıda ~ö ltırilt>o ıuiit• ·~p ·ı·l··r.- miir:1eaal •~tlild1ilir . 
ı~tarılıultla Hw·ko ınhank, Haltç ~kapu 'o. ıa-ıs 
lskt>uıl~l'İ ye - Bauka Komrut'rt;ı:ılt· İlaliaua 

» -Uarıı.o itulo Egiziurıo 
Yafa - Ti ... Aııglo Pctlt•slirıf" Bauk Ltd . 
lla~ (atlu - llolhııaı ·p Barık iiui. ' . V. • 
Tt"l-A 'i \'tlP- )) )) )) 

J) - Mr. il•) . lf~ Co. 

Seyhan iıletme miJlettiılitinden: 
lfrr gıin iıleyen Adana - Kayseri- Anlrara katar 

larmdan ayrı olarak Ullll\lıla - Kayseri ar<ısmda lıleyeıı 
ray olobıisleri 14-ı2-Y94 gılmlnden sonra lılcm/y, ceklir. 
ilan olurıur . 12-13 

Düzeltme 
nu ilan dfm cılan nu hamııda 

• 
ara ırnla ) azılaca" iken Ulukışla 
ıır . Diizdtiriı. 

Kay .. ri ~i va~ 

Ka) tJri ybzıluu -

Yukarula \'cızılı 26 nuızalla ll,ılııl ('IH\'ali mazhaı:ı 

28 ı ı-934 la.rihiıult·u itihart•n ~ irnıi giin 11ihltlt-'lle 
acı~ arıırnm \ a cıkarılııu~llr. ~ ••raiti ögrı•uıuı•I i iP -

\ ;•ult•riu Orı;aan .idart•siıufı•11 ö~r t•ııirlt1 ı'. Vı• alıcıJarıu 
iıwlt•\ ~ rasl:I\ a ıı 17 - 12 - 934 p,,z:ırlt•si gı111 li ·a:ıli4 
T:ırs;ı 01'ım;n iılart·~imlt• at;ılac.ık ~o.ui!'\~ oııa g••lnua
lı·ri \'P lwdeli uıulnmmı•ııflnin ~ iizılt• 7,5 ııi:.;lıtııiııılt• 

tt·miııatı muv;,~~at.a uö .. Lt•ruıe·lt•ri ,,. Üll'rirn· ıhalc·si 

h:ıliııdP- hu l•1 mi11al111 )'lİZtlt~ 15 t• tlolılur11l11ta"ı ıtıl' .. 

ruııur. • ı ı 13 16 

1935 
TAYYARE YILBAŞI 

Piyaı1go u ı~ıa 11 
ADET LİRA 

1 il<raı11iy 500,000 
1 

" 2 00.000 
Bir 111iil\afat 100,000 
' ' 50,000 

1 ikraı11İ)' 100,000 
1 il 50,000 
I il 30,000 
I u 20,000 
I 

" 15,000 
J il 10,000 

2 ., . ( ,000) 1s.ooo 
5 ,, ( fl,000) 2 5.000 

10 
" 

( ~,000) 30.000 
20 

" 
(:?,000) 40,00G 

55 ,, ( 1,000) 55.000 
100 , ' ( 500) 5 o .o o o 
150 ., ( 300) 45.000 
200 " 

( 200) 40 .000 
:·U)() " 

( 100) ao.ooo 
5000 ( f>O) 2 50.000 
5,850 1.656,000 -
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12-12-934 Çarşamba günü borsa satışları 

Nereııln Mabıulu MiKTARI · F . A 1..IC( SATICI 
Oldutu 1( . o. K . 8 · 

A mulol 
Niğıle 

Karaman 
A, 
il irm o 

,, 

450001 ;. ı~5 
15000 3 25 
4f>OOU 

6000 
75000 
30000 
45000 
75000 
7500< 
20000 

~ .... 
43 

4 
4 
3 
') .. 
2 

44: 

8 7 .f>O 
75 
12.50 
7 f) 
75 
50 
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Şaşalı Bit 
iıald~af Ş. 
lliı·kelam Z, 
)1. Sipahi 
Kazım 

" 
Ali Veli Z, 

,. " 
Koca lıaş l 11. 
Ah mel 
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.-\lulurrrzak rf. 
\liiftü Z. Sadettin 
Rasım 

Eı·gir Z. Ali V.Ş. 
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