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Halkevi Muzik Gecesi azırlayor. 
Yeni saylav seçimi 1 çapakçur'da 

Müthiı zelzele oluyor 
Vilayetlerde Defterler Hazır 

10kişi öldü 60y;ıraJı var 
Bu aeçimde Kurultaya bir çok yeni şahaiyet

ler girecek, on kadın 11amzet göateriliyor. 
ÇAPAKÇUR, 16 (TAN) 

Merkezi, kazaınızın Kosköyil 

olduğu anlaşılan ve 12-11.934 
te bn~layan yer oynama ı bir 
nydır devam etmektedir. Dun 
gece de aaat l de siddetli yer 

-----Eeeo:ı!l8ıô --

ANKARA, 17 (Husu i) Vi
lAyetlerdeu lç işler BakanJığı
na gelen maıamatıı göre rnem· 
leketin hemen her tarafında 
yeni saylav s çimi için yapı
lan defterler bitirilmiştir. 

Beşinci Bnyok Ulus Kurul
tayının ne çehre alacağı etra
fında şimdiden bir çok tahmin
ler yapılmaktadır.: 

Cumhuriyet Halk Fırkası 
Merkezine bu güne kadar ka
dm, Erkek yil11erce YurtJu say 
lav namzedi gösterilmesi için 
mOracaat etmi tir ve mOraca
aUar tevali etmektedir. Yeni 

Buğda, ı I~oru. 
. . 

111a v rg·ısı 

Vergin in Ekınekden 
Ahr.masıda <lüşlınülüyor 

ANK '\RA, 17 - Buğdayı 
koruma lrnnunundn yapılacak 
değişikliğe dnir Ulyihayı tedkik 
eden muhtelit Encllmen Mec
liste Bay Mu tara Şeref Bor
durun Reisliğinde toplanmış· 
tır. Encümen m:ızbatn muhnr· 
rirliA'ine Bay Kemal Turan Is
parta seçilmiştir. Öğrendiğime 
göre EncUınendP hlyihn glirll
şUlUrkeıı Buğd yı koruma res· 
minin un Ozennden değil, ek
mek üzerinden alınma mı tek
lif edenler olmu tur. Bu teklif 
taraftar ka1.aıımamıştır. 

Öğlenden f')nraki toplantı
geç vakte kadar devam etmiş 

ve neticede hüktlmetin teklifi 
bazı ibare değişikliklerile ay
nen kabul edilmiştir. EncUmen 
yalnız demi rs ollarma, iskele 
ve mubayaa merkezlerine u
zak olan yerlerde vergiyi yllz
de elliye kadarindirilmesi için 
hUktlmele selAhiyet veren bir 
fıkrayı hlyiha}a eklemiştir. 

YURDD~ . . 
Ülkeni korunı,ık it:in 

Zekit,sadaka ve fitreni 
Tayyare Cemiyetine ver. 

seçim ya n ında elli bin nllfu. 
sun bir mebus çıknrrnnsı kay
dına göre Beşinci fecli te O· 
yenin 370 e sakJaşacağ1 tah
min edilmektedir. 

Diğer taraftım söylendiğine 

göre bu seçi,mde 150 kadar ye
ni sima görUlecektir. Halk fır
kasının gö tereceği kadın nam 
1.etlerin de onu geçmiyeceği 
tahmin ediJiyor. Bunlar mem
leketin saygı ve sevgisini ka-
1Jtnnnş TUrk kadınları olacak
tır. Fırka naınzetJeri Şubat ayı 

başınde ilAn edilecektir. 

. . 
oynaması daha olmu~tur. Bir 
aydır sık s.ık devn·n eden yer 
oynaması neticesinde 10 ki i 
6lmllş 60 kadnr yaralı vardır. 
KosköyUne mUcavir bir kaç 
köy tema men harap ve bir kı· 
sım köyler de oldukQQ hasara 
uğramıştır. Harap oları köyler 
halkının yiyecekleri toprak al-

tında kalmış , e çUrllrnllş oldu
ğundan kendilerine yardım e
dilmektedi r. 

Barem Değişiyor 
Komisyon işini Bitirdi . 

Jlazırlanan Yaaa Taılatında memurlar 
İçin Esaalı Hükümler Var . 

Mallyc Bakanı Bay Fuad 

ANKARA, 17 (Husust) Mtıs 
teşarJar komisyonu Barem ka 
muıu ilzerinde yapmakta oldu 
ğu tetkiklerini ikmal etmek 
üzeredir. Komisyon üyeleri ara 
smdn bazı e :ıslar üzerinde 
fikir mulabaknli hftsıt olmu 
dur . 

K >misyon Barem kanunu 
Uz rindeki tetkiklerini bitir 
dikikten sonra ncret meselesile 
uğra nnğa ba~~ıyacaktır.Haber 

nld ğıma göre komi yon ilıııları 
arasında fikir mutabakati hftsıl 
olmuştur : 

1- YUkeek mekteb mezun 
)arının terfi müddetleri 3 sene 
ye, Lise ve diğer mekteb me 
zunlarının terfi müddetlerinin 
4 seneye çıkatllıDası. 

2- istihkakı, liyakati olup 

da Barem kanununun neşri la 
rihinden itibaren )'ani 6 sene 
wrfında herhangi bir sebeple 
terfi etmeyenlerin bir derece 
mafevk maaş alabilmeleri, 

s Barem ~er~leri, ıo, 
15 20, 25, so, 35, 40, 50, 60, 
70: 90, 9(), t00,116, lijO olarak 
tashih edilmek suretiyle 15. 
50, 60, liralı~ dereceler ihdas 
edilm ive 12, 14, 16, 17,5. 22 
45, 55 liralık derecelerin kal 
dırıhna ı, mevcut uıeınurların 
derece ve hakkı nıllkteseple 
rinin baki kalması, 

4- 30 sene i ikmal Edip 
te tekaüde sevkedilmiyen hiz 
mette kalan memurların iknı 
miyelerinin ~efatl~rı halinde 
Ailelerine verılmesı . 

Stok malların 
İstihlak vergisi nasıl 

AlınacHk ? • 
ANKAHA,17 (Kurun) Muh

telif maddelerden nlınncak İS· 
tiM!k v~Jlifi ktmununun mu
vakkat maddesiyle 2546 sayılı 
kanunun OoQncU madd sinin 
tefsiri hakkında butçe EncOme
ninin ha1Jrladığı fıkraya göre, 
her iki madde hUkUmleriyle 
alınacak \'ergilerin tarh v,e ta
hakkukunda fabrika ve ima
ııttıanelere bu matları haliçten 
ptirip topum şatan rouesses~
ler ner.dinde bulunan stok mpl 
lnr rzerinde aynı esa 1ann kıt· 
bulU, milkelleflere itinrı, tem· 
yiz haklarının tanınması teshil 
edilmitti r. 

Şehirleri imar için 
Ankarada bir heyet kurulacak 
iç İşler Hakanının Başkanlı,ında Bir imar 

heyeti toplanması teklif Edildi. 

lç işler Bakam Bay Şnkrn K1\yR 

ANKARA, 17 (H. M.) -
Meclise ıe&en bir lA~ iha ile 
1580 numaralı 8elediyt• kanu

nnuna bir ek yapılma ı teklif 

di lınel'ted\ r. 
Liiyi lınnm bi l'İ nC'i mndde

r ind ReJedi~ r knnnnn tatbik 
dil<'n ) Prlerin hnriln, mü~· 

takbel imm· phlm, içme suyu 
tf's' ·1t , mezhahn, 1 ğlm 've sa
İ h1ııiıı )EıpılmA ı i.)eri içın 
~ lO ·n 1 11ı urthrmn. ek iltme 
kuuunu hUkUmkri clnhilindP 
Dnlıiliye Baknnıınıı reisli~i 
nltıııda Nofm, lktisnd, Sıhhat 
'e lçtiınnf Mum eırnt \7 ekAlet
lcrinin ınilme illt•riyle Dnhili· 
ye mü teşnrmdnn, Belediyeler 
B:ınl n ı 1UdilrUnden '\e An
kanı İll)ar heyeti teşkili teklif 
ediJmekted i r. 

Kmıunun • bir maddesinde 
de icnbındn bu işlerin karşılı 
ğımn Belediyeler Bankası ta 
rafından kanunun hükümleri 
dahilinde kefalet veya ikraz 
suretiyle temin olunacağı ve 
bunl\ıı iQin aynca bir talimat 
name yapılacnğı zi kredihnek 
tcdir. 

Türkiye - Yunan 
........... ._ ..... .........._... ~ 

takas anlaşması tatbik ediliyor 
Yunan menfe'li gelmiş olan bazı mallar tah

dide tabi tutulmadan girebilocek. 

Muzik gecesi 
Halkevinde büyük 
hazırhk görülüyor 

Ata TOrk'Un AnJrnrıı)n gel
dikleri kutlu güne rtı tin~ nn 
27 ilk l<llnun gecesi Ankara 
Halkevinde TUrk an'ulkiirJurı 
tarafından bir opera oynnııu

cngı gibı diğer Halkevlerimle 
de şenlikler yapılucaklır. 

Mersin Halkevi Ollzel san
atlar ve Temsil kolu iş birliği 

yaparak bu bllyUk gece için 
dolgun bir proğrnm hazırlo
maktnd1r. 

DeğP.rli snn'ntkAr Bny Hll· 
seyin LOtfi dekor işlerini Uze
rino nlmıştır. Bu mutlu geccdPt 
Hnlke\ i musiki kolunda çnh
şan aımıtörlerd devamlı pro
'nlnrcln ynpıyorlnr. Bu gecenin 
bilyllklllgün uyf,run hir canlı

lıkJıı g çıue i için hu r ylhıden 
devamlı çalışrnnlar görUIUyor. 
Daha başka bir hususıyet ol-
mak Ur.ere muhitımizde bulu
nan saz şairlerinin de bu e.n
lığe iştirfiln temin edilmiştir. 

Saz şnirl ri Hnlk torkillerini 
çalacak'or ve kendi duyumlo
nnı okuyacaklardır. 

Türkiye ile Yunanistan n-
1·n ıııcla nklPdilon toka anlaş
ma ı ve mnbut'nrı ile ikamet, 
ticnı·eı ve seyrisefain mukave
le in m01.ey) el mınr, Bakan
lnr ht ~elince tedkik edilerek 
bunlardan tnrife tenziUllını ih
tiva eden lrnnuııun verdiği se
Jfilıiyelr istinaden ve 15 birin
ci Kiinundan 931 den itibaren 
muvakknten ve diğerlerinin de 
kut'i olarak rner'iyete girmek 
ü1..ere ta diklP.ri kabul edil
miştir. 

Bu takns anlaşmasına göre 
lmzn·lanon bu listede ıöaterileıı 
Yunan me.nşeli olarak gelmiş 
mnllar mikdnr itibariyle tah· 
did tnbi tutulmakeı~ın 'l'Or 
kiycye idhul dile~k ve hazır. 
lnnnn başka bir listedeki ımıj. 
larda hi1JthırmdP. yazıh mik
dnrJnr daiı inde idtuıl oluna
caklnrdıı. ) unani tıunn da id
hnl edıl cck 'fUrkiye menşelı 
rnallann, tedıye usulU nokta
~nodan, beş kısmı ihtiva etmek
tedir . 

1 Canlı hnyvmılar, P.ı1.o 
balıklar . 

- Oerısf. 2 cı Sayfada -
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Baremin Tefsiri . sommRDE Tartılmış 

Tefsir Talebi Encümene Verildi . 

Yeni Tef•irle Maaı Ve Ücretlerin 
Tayininde Epeyce Detiıilılik Var. 

A nkHra 16 [Hususi]~ f den ~vv.-1 lfl~ i11 edilmiş 
Baremin b~şinci madde- ı olanlardan evvPJc:~ hulun . 
siııin son fıkrasındaki dai : 'tulları meııuJl'iy .. ı .\. 
mi iicretli tabirinin oıe\'. : erisindeki (lerP-cel~rden 
cnt memurJarin mesleki : olduğu ve H SP.risind~n 
hilgiJerini arttırmak mak .. 

1 
;\ serisine terfi için g*"'Ç-

sadiJie !acilen ve kurs İ mP-si icab edt>u on b~ş 
nıahivetinde bulunan mek sent! miiddPt et~ tJolmuş 

1 

IPhle;dıı mııallimlik edeıı-1 buluudıığu ta~ılirde A 
lert• ~amil olmadığı, bun-• s~risinıleki derPceye ail 
larnı kadroda göslerileu hakları sonradan R seri
iicretleri lamaruen alacak- sindeki bir tlertıetıyP l<iyiu 
ları kaydım taşıyan enr'i J ~dilmiş oltluklarmdan do
men tefsiri umumi he~· e-1 IHyı haleldar oluuyacağı 
te verildi . 

1 

gibi on h..-ş seneden fazla 
Raremin terfi ve tayi- olarak geçen memurluk 

nme dair olan bazı hü- mtiftdell~rinin kanuuun 

Türk dirimi gösteren 
Tablolar. 

--...,;-
~oskova , 17 J.A 

\l , >~kovali bir cok r~ssam 
• 

1 a r So v y P t T ii r k nı" n C u 11 ı 
huri .\·etinin koru 1uşu11 u u 

)' irmi ııci yılılöıı ü m ii mü 
nast•lwli)le Türkmenlerin 
ha~·~t1111 gfislere1ı 150 

kadar la blo hazırlanuşl,ır
dır. 

Bu Lahlolar arasında 

aşağu.JakiJ.,r çok dPğerli 

dir. R~ssam Ug~r•~11herği11 
"!:ah doku )'an k adi ular,, 
Aoul da bir ~o~~k nıilli 

Tiirknum r~ssa 111 Scılia

ıuu "Bağ bozumu,, v~ 

rtıssam Vokou 11iru~i11 "ka

drn allıl~rı,, •'iş başrrula,, 
ismmJeki la hl oları. 

Franaada •aylav 
Değiıimi. 

s @!St: ••• e 

( l) 
Bir ulusluk du~·gusu Y·~ Diişerğc ) ili' 
Bu iki siiz olacak, BP.~'irılt~rin an~ısı 
nu iki söı olacak, ~· iirekltıriu inarırı 
Bu i~i SÖL olacak, GöuiillcH'İU kıvaııC1 • 

c~) 
Bir criiJı "'·l ... cek cokluk hu gp,r•p,ği ,1ıı 

~ ~ ' . .... ... . :') 
ll•·p bu ulusa 1 ııomu n (2) B ıgl agı 11 11 < 11 

Ulus s~,·~isiııiu hu olacak, ll~i, sonu 
'-' 

Nıce baş vurduğum yer öğf'elli bana 
(3) 

ftir ulus:ı ulusa hu iki varhkla yarana 
G~IPcek.clP, şimdide hPp lJurılar arana 
BPn yaşamam olllukça, humı haykırc•C8 

Yeui knrçak (i) yapacak Eski pul kı 
(4) 

Evet; oıılar ulusluk Ju~·ğt1su yok Y ()~• 
Bir ucu yPr~ ve hır ucu göğ~ ~ öıwlr11 1t 
lci horu hoş bir arı koğaurna bruzerı~r 
• 

ifa 1 arısını E~ ... k <ı rıları EzP.rl er, 
(f>) 

e;iiuki: llu bo~hık PŞ~ek arısı yıla (ıoıar 
l~tP, bal arı~ınm benzi lmrula11 ~oı.ır 
Ulusluk tlu vğıı~u yo\? Ui ıısa yarayanı:•• 
l~t ... ; hu ııu ,; içi 11 ki: ,ıöneui (6) k a vr••Y3 

k ümlerinin ltafsiri hak km 
t.ht eııclinaeıılerde hazır

lanan hir fı~raya göre, 
haremde derect-iİ göste
rilen hir numıuriyeue 

miisa:ıdesi ııh~b.,.tiıul.., A 
serisirul~ .. t>vv .. ıc~ bulun
dukları d~recPnin .- daha 

; yfıksPk <ler~celerine lerfi~ 

ı ~dilm~forine v~ terfi eı. 

K. Çöl 
Paris, 17 A . .\ - Mec- ---------------

evv~lce bunlardan B. se
risine dahil dert>c~ı.~rtlcn 

birine bu kanmı ıwşrin .. 

Ziraat Bakanlığm:n 
, ...... 

Bütçede defiıiklilı • 

Arıkara, - - Ziraat Ha 
ka ulığı11m 1931 biitÇPSİn

den Aııkara y iiksek ziraat 

ı tikleri d~r~eenin ,maaşmı 
! almalarma maui olmadığı 
1 izah eıliluuıktPJır. 

Soy Adı Alanlar 

Vi la \'P,li miz n~rterdarı ,, 

lıs reisi l\uısou uwclisi 
açark~u Sarab piyasası 
hakkuHla~ i kanun layihası 
ıçin uwclise v~rilen 200 

den (azla d~ğijlirru~ İS 

leldPriui i~areL eılt>r~k 

hu şarllar içiutle parla
uıeulo çalışıuas11ıa iıukt\11 

(Jlmaıhğmı söylt~miştir . 
.\J.,.clis loplaıılısı esraasıntla 

artık d~ğıştinue iskklt~ri 

uiu kabul t•dilm~mesiııi 

oraa) l.ıııııştır. 
1 

bay c~uail .\ k lllCI' Var·idal 

miimeyyizi bay ~lustafa 

,\1 i riç, va ri ıf ,t l kati pi erin

deu bay Yaşar iiu al, Hi 
cau d~ıuir ak, Uiise)·in 

Erclem, lkiuci tah~il şu . 

Okutanlar 
Kooperatifi . 

enslittilerine vardım ola-
• 

rak isl~uen 509080 lira. 
mn fösılLt ra dağ1Ulmas111 -

da11 34 bin 500 lirall~ 

1uünakaJe yapılmasm:t 

dair IAyiha enciimeralP-r· 
den çıkı.ı. Umumi heyeıe 
geldi. 

Bu yardım ve nakil ıah' 

sisatrnıu ou hin lirasrnı 

mülga orman mektebinin 
Haziran haşrndan birinci 
Teşrin 934 somana kadar 
)'apılan masrarlejrınıra kar- 1 

şıhğma verilrcek, 18 bin 
hrası ecnebi ruütalıassıs

la rm yanlarındaki ter -
cünıan tah~isallna, 1-4 
hin lirası tamir~t, 560 
lirası muhlac talehP-y~ 

yurdıru, 2000 lirası g .. çen 
yıhn borçlarına verile
cektir. 

h~si ~tuibi )IPnwı ÖtL~kira Te~ir,ıcıg , 17 [.\ .. \ J 
P Corlnda re~nıi ve hu~u~i osta başmP.Ulll ru hay ,, 

okul okutucuları VP. calı-llestami .-\ip agoı, Mala- • 
ruuıliye malrnll.-~i eski şanlarmua birlPŞmı·~iyle 

mahdut uwsulh·~ıli Cor-ruulatarı bay lsmail 0Pmir • • 
lu kazası mualliuılt·r kooer, bir aileden olau sabık 

Silifke Rvkaf memuru ha,· p~ratifi aclı~ it~ bir İslilıla~ 

Emin ve Hersiu orman · kooperatifı kurulmuşlıır. 

Corlu kaz:ısırııla hulu nan 
memurlarmdarı ha\'au ~t'- k 

1 1 
.. 

1
. 

• o u un maaş ı V•~ ııcrttl ı 
bahP.l ve posta S~\' V;ır nu·- " l " v c ıı~ ıııl·ıı·ı · ., ol\ u 11 "11 ·~ ı 'i' • 

ruuru kay l\.euwl ve Tar- ort;ıklığa girt•hıl .ce~h~rclir. 
sus orman muhafaza rut' .. 

muru hay Ziy:a ve iş harı 

kası uumıurlarıudau bayan 
Şadiye v~ M.-rsin maliy~ 
varidat kAtibleriud.-11 bay 
ll~sau Dt>mire eti, zahıtai 

helecliye memurlarıutlara 

bay Nuri Giiu say.ad
larım alnuşlardır. 

lnhisarla bütçesinde 
Defiıiklik. 

.\rakara, - inhisarlar 
f(~nel uıiitliirliiğii 193 .ı 
mali vılı biiıc · ·si illi~ 50,000 

• • 
liriıhk miiuak ıle ~·apılm ·ı 

sı layihası tHıcf11ue11I r
den acele kayıliyle geırnl 
h~yete verildi. 

ı -- V 11zif e askı 
2 - Din 
3 - Şart 
4 - Heykel 
5 - Kaimen, ayakda durmak, dinlenmek 
6 - inkillb 

Türkiye ve Yunanistan 
_.....,,.~ ....... . 

- Birinci Sayfadan Artan -

2 -- Yamurla, lmhu-
hat, ldiıu:-ı~ lrn)· vanları, 

fW)·uirltH', !'O~an sanmsak 
j rnıhorı, pastırma sucuk 
vH tıll~ri ilıriva •·clPr. 

a -- Pauıuk, ~ iirı. 

4 - Küı uiir Vt' tuzlu 
koııSPrV•' halıkları. 

5 - Diğı•rhi'ıliinTiirkl 
malı"ullPri . . 

Biriuci kısma gir~u nıal ı 
IM·m Y u 11a ııisla na ilara
cından dolayı alınacak 

h.-ılt·lleı·i 11 viiıı~~ Pli isi 
sPrlwstir·. (Ynrıi "'fra11sfö 

ri,, )'' pdac,ı k tlöv izl..ırle 
ö .lı·rwct>~lir.) lliit~h:ıld 

, iiz.ı,~ t• llısi ıakas hoıın

ları sist .. ıui l ı~ ayrıi. ııi~ 

lwtl•~ Y 11ııa11 111P11~ · ~ Vt• 

mevru ti u 111.alla rw, Tür-
~ i y~ ıu:ıları iıla.ıli sıır~tiy 

ı~ takas P,clil•·Ct>klirl.-r. Ot 
ğ .. r kı~ınılar ,ıa (ld .. r•ı•ıP 
aulaş ı ııal.ırı ~·:•palmak su .. 
r.-ti' ı.~ öılt'rll'C• · ktir. 

HP-l~rad l 7 
uat nihi pr•'11 

uaip sı~uko"iq 
lJı·rleri11.te hii~ 
nı huhııau t 
.. ı 1 Jıl U1.ıloovic ol • . 1 .. rr •· r·a m H lt> 'e a 1\ 

,. (~ B ,• l u ,. a ıh ~ 
:ı .. 

lıya ıı ~üprij~ 11 

ac;•uı~tır. 

K6prii. fı 
Tt>ldrıl:ığ 1 

·ıl" \l .. 111 I p k t> l i ıı 11 

l>i ·l~ştin•rı Eclİ 
imi vol 111111•

1 

"i ı a ,. ,. ~ i , w c 1 11 

···ı· . ,,,ı 
\'P ~l 1 \ ' f'I • 

hı·toıı.ı rnw ol:t ... 
ca~ 2~ ~öprll 
hu hafta ih:ıle 

Fa~at hu "Öf'.'1 

ua l\asasıua f(I 
hitlm·ira i~l_.,.il 
rı ih.ıl·· ~Jrıl'• 

' ol IUılllt«-111ıhtfl 
~ . , .. ,. uı 

mı eııcu ııa 
Ta~;ıs :ı11la~ıu ' !"1 pazar

lPSi 17 Biriııci ~,\ınınıla 

Ceritlei resmivede ilan .. 
edilecektir, 

1 leriu emaneL fı 
pılmasma kara 
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Almanya kararını 
tetkik ediyor 

Tür kof isin Günlü~ Telgraf 
HAB[Rl(Rf 

Mersin ı l A N 

P Mersin Belediye Riyasetinden 
iyasası KPŞİf .ı .. g~ri 4366 lir;ı ol ... \'alın ~~ .. k (' ıı!ılesiııin ... .,,,.... ... 

.\llJl.111) j p.1uı11k (P~kİ

IAlllıl kontrol dai l'P~İ pa · 
muklanmız ha~kııııta ki 
kur·arırıı tat lıi~P. tlP\'a111 
~luw~ 1t•clir. Tiiı·k p.ı 111u k 
l:ırı lmzı kuJif<>lt·re ayrıl 

1111 \t~ lıİ•p İllt' H)l'I :ı~l'I 
fi.' utlttr koııuıuşlur . 

ÖgrPrıdPiuıİZt' gört• ' 
Almftu laıikt)rut>lirıirı pa
muk fı,\'allarımızın p:-ıhalı 
olduğumı ilPri iit· .. r ... k 
gö 'lt•rıliğı lt·la kalİJf'fl 

ho vt• •· d sızdır. F'i)·at 
lar111 sırf .\imarı mfiha 
\'aatı 'ii1.firıdı•n 'iik'"'t>ldi . . . 
ği hiç hir (l"uwl istiu:ul 
ctuwu•t>~leclir. 

Bunun t'll C'auh hir clt> 
lili ,,,., mPSPIA lzuıir pi
\ 3 JSllHfoki t'll hfiyiik ah . . 
cmıızıu bi riııci lt>~ri ıı so 
rıurıu k:ular .\lm:ırıya ,ı,.

ltil Japoıl\ :ı olmasıdır. 
lmaıılar lıizt> ~ar ı 

aym vaziy .. ue olduklarırı1 

maalt- ,.( uııulmakta \flHı . 
görnwk i lPuwklt•tJır·l.-r. 

llaJhuki hiziıu kt·ııdi
IPrirw gö lPrcl 1 ği111iz JWk 
lıü\flk ıfo .. ılıık ,,. kol.ı\-. . 
lık l"i(I \ PSİrıclt' hıı SPııt• . . 
rıwmlPkt•llıııız · dalıa f,ızl ı 

mal ~tıllıkl ırı gihi h:ızı 

malların hi1.P ı ..... ıııuiııcl+· 
de hir llP\İ iırıli~azı rııa 

11-12-934 d~ lzuıır hor· K.G. 
. a ırıtla huğda)' 3.55 4,75 

k Pa m 11 k P.kspres 
11r11şıarı 20 1011 \'P 1,084 

1 a rw 
((il \1al, arpa :-ı. 175-3,5625 • 

k Kapu 111:.ılı huruşl.ııı sı Çts\':ıl, parııu .• 
lı:ızır \ 't• vadPli so kuruş- ı Kozac~!~a~l:ı~ı 
ıa11 497 hal va '~ 23 ha- laıw Çlfı(ıdı 
rar 'alılmı tır. \ ~rH 

·--~----
Berlin TOrk t;earet odası raporundan 

Almanya' da 
.. 
11~a 111 

Fa. 111 \'et 

Tür~ Za~ire Piyasası 
. 

~oluu 

Boğ b~: l~·i ne\'İ "ert 
lmğıla~ larınııza i ·tek w~
alıcı vardır . (Fiy•ıl ıoo 
kılo ha .. ıııa cif IJanılnır11 

6,50 6,GO floriıı kacl ırdır. 

\J P rei 1111• ~ 

K 11 ., ~ euu 

Kuru •farı 
1 Çt•hi~ 
Yular 

.\rp ı: .\lıcı vardır. Fi- Acı ÇP-kıı·.ı, "- ı~ı 
)'al, 62 63, ıoo kilo im 'lll<i Toz ŞP.kPr 
48 FrarıLıı frarıkı. ":ılıvt> 

Uiriııci lPŞl'İıı 1934 ayııı- Ça\' 
d a :\ l m :ı rı \' a ' nı ı , ı 22 ı 7 4 K •1 • • ' HU\ 

kPııtal ' .. ııılik :ırıw itlwl 1) 1 • • tH ıar 
.. t1ıl111i , huııuu 118,643 
kt•rıtali Tıirkiy .. dPıı gı•I Arpt.ı :\rıadol 

1 » \'~rli mi tir. llıalat filkelerirıin 

h:ı .• ııula 560,014 kerılal ilt~ 
Fraıı ız fa!'\ı htıl1111uyor. 

'l'iir·k i .\ P arpa l.ır·ı fı ~ u l-
1 arı ıı ı hOıılrolu dt~\'aru P-

Pirine 
• 

Kara lJiit.~,. 

~i adır 

iki ıwi 

K. 
79 

48 
46 

ılf> 

2-45 
2- 12,5 

60 

ıo 

9 10 
4 25 

R 
6 
5.50 
7 

3-62,5 
28 
38 2f> 

ıon 

240 ~ao 

188-190 

a 
3 

HO 

5o 
05 

16 17 
85-86 

16 
23 

dr)Of'. }foı;ır t l arı 

l>.ırı: (llir ••) Hlıcı \'f' Çavdar 
lte•me Şek r 

i~lt•k \ ll'ltr. Cok İ\'İ flt>\İ Sandalı.ta 

2-62,f> 

2 75 
20 1,i ı·a -:ıo K . . 

1 k ·ı j k ( · • o ı> Pfflt•hi H' o,ooo r 'l 11 · Jır· p.ır·u :!" l ı'ı•· .., i,J ~ ii 

8,650 F ra 11sız fra 11k111 ~ U- D çuvalı 20K. 50 

ıı i 100 kılo:Su 86,50 Fr:ıu · 
"ilZ fr:nıkıııa satılmışrır . 

K 11\ yt>nıi: 135-1-10 Fra ıı 
!ı'H. fra ilk 1 

Buğday \1twli 

ı rıci r 
1 rıcf' Kep~~ 
Kaim 

•) 7 ~ 
-· n 
'Oclt'ull 

1 

1 

7n 
75 

lik lııılıınm kı.ıdıı l.ır. Yi 
ue lıır ıakıııı t• ya) ı nılİıı

lıasıra11 \l111111)adarı ah~ 

,\oruz. Oıı1ıırııı hiz ı,.11 cli 
ğl'r )'f'f'ft•rdc·rı clHlı:ı .\ iik -
St'k fi) :ıl la I' ıs tc•ııı,.dı ~ lt•f'İ-
11 i ( 1 •• h i 1 1111 ~ o I' il z ... 

-------·--- l...imou wzu ·iü 

F iyasada hararetli 
muamele bekleniyor 

lstarılıul - ~oıı giirıJ+·r 
dtı Plırirııiz pi~a alarıııcl:ı 

ki :ılı .• \Pl'İslt•r gil1.iikıir 

hi ı· ti u r,:(11ıı1 ıı ğ.ı 11ğran11~ t ı r. 
l•:.,k i tı ır.ır·f'ılı ııışlar a 
?,aluıı · ıır·. \lfık:ıclarhr, hu 
rl11rguııluğu11 ~akıuıla gı 
dt·rılc t•• ·A ıııı , •• ı ... t•·l lı uıu 

Y[Ni MERSiN 

ı rüshıısı 5 kuruştur 

Abone j Türkiye Hariç 
Şeraiti için için 

nelik 1200 Kr 2000 Kr. 
Altı aylık 600 1000 

Oc nylık 300 500 
Bır vlık 100 yoktur 

Günü geçmiş Hyılar 20 Kr. 

:.ıhuıı afıı.•·)lİu\'. 25 50 
~~----·~~-----~-

Barsı T elğraflın ......... ._... 

/sl<wbul 

17 l:.? .93 4 

Tiirk alıuııu 

istt•rli11 

Bolar 
Frank 

Lirt>l 

})36 

6'.?ii--50 

79-40 
12 -03 

::::::·' ::: ~:.:.·~ .:· ~; :.;~; ğ'."' • ·· lı M o ret ip 1 sti yo ruz 
:ınıki~. l{, r,J!'illa11a11 

9 28 - 26 

liıırpol 
ıa-12 934 

lı:ızı gıı•;liı~ler rı dtt izaı .. , Matbaamızda ça· 
içiıı, hir Lı .. ı u ı. eı• l 1·ri 111iı lrşmak üzre iki mii· 
TiirLofı ... ı· H) ticarf'l \(• rettibe ihtiyacımız var 
sarı:ı' i oıl.ı~rntı uıi11·:ıct.ıal-

drr • Arzu edenlerin f t ıı ıi ~ 1 • r· ıl i r 
111

1

1 pıiriızlt•riıı Jı:ıllPdıl idare evimize müra
nwk flzı •• olduğu ö.' IPrı- caatları. 
m" k lt• ıl i r . 

Hazır 

Vadeli 
,, 

Hinl 

Mıvyork 

7 -08 
6-79 
6-77 
5-~a 

ıS-l2-934 

12-52 

ŞUSf• mşa:ıtı kHpah zarf \'öuıJrmi ık tıksıhıuP\'H ko
rualmuşlur. i ·tt'klileriu yiizcl.- 7,5 lllıtıiıını m·,~l;nzu ve
)'a lıarıka Ult'ktul.Hı ile hirliklP teklıfunım•lt•ı·iııi s - ı-
935 "'alı giiuii saat 16 da Bıaf PdivP- Euciinumiue \'er-
111ııJeri gt-r· .. ~ıir. . 19 -26 

l arsus icra memurluğundan : 
No. Turihi Ciu~i ~I. Ki) uı~ıi 

350 lir~ 

.ıe,·kii 

Kiiçlik. 
ıniuare 

100 Kıt saui lalıtaui lô3,728 

328 iki f t' \'kani 1 oda 

U 'IJl 'f) 
arka11 uı11Jla ll<ilil gar ht'11 pastacı 

• .\bdullala alir :ığ•~ •ğlıı llıı~Lafa t!f şi-
111:.len ZPhra lıaıw i ceııulJt>u rarikj am 

Alaca~lı: abri ef. 
Borçlu: Kliçük minarH ~I. .. ,ı'-''' ~ızı fjiilHi Ha. 
Yuknrula hudut \'A .-v.,,afı \'a zılı ft.1111' acık artır-. . 

maya koıımuş şart11a11w t:ırilıiıuleıı iıiltart•ıı clair·~
mizce her kt>.., görebilPCt•Ai 29-12-934 ıarilıirıdt~ mii
~aılif 13 - ı 935 Pazar güııii saat oıı hırd" :ıçık ar·tır .. 
ma ile atılac ıktır. T<ırihiu 1 · artıı·ıu.ı~·.ı kouulan )'O

karıda yazılı g:ıyri ırnrnkul lrnr iki artırıııada yiiıde 
~'Plmiş lw iui hulmaılı"ırı:hrn tu~ş sı~ıw tt•cil fülilmiş 
lt-cil miidtlt•liuiıı hiriuci la~'\İl miidıl,•ti l11tam buldu· 
ğund.ıu vı• lıorçlu~·atltı ilıhar11:ıı11t• lt>hliğ t>dildiği lıal
,ıe tak İl lı(+~lirilııwıli~iııılt>u 2280 numaralı kauuıı ikin
ci fıkra 1 111ucıhi11ce u:ı~·ri meukui 1a~r ktıÇcl giılece k 
olursa miişlı•ri. İııt~ ilıale edıh~cı·~lir. Talıbleriıı V*'vmi 
mezktirdt• yii1.dı~ ~·P.cli huçu~ rıi ·lıPlimle p~J ~tkçası 
veya milli hir hankanııı ftlıuiırnllı urnkluhu bulunmak 
Şcırtilt· T:u·~us icra 'lair··~iıult• huluıııııalan ilan ol1111ur 

1 935 
TAYYARE YILBASI 

Pi)raııgostı I1IH111 
ADET LİRA 

1 ikraı11i)r 500,000 
1 

" 200.000 
Bir 111 t\l{afa t 100.000 
,, ,, 50,000 

1 i lcraı11İ}7 l 100,000 
1 

ti 50,000 
1 

it 30,000 
1 

" 20,000 
I 

" 15,000 . 
J 

" 10,000 
2 ,, ( 8,000) 1 e.000 
5 '' ( f> ,( 00) 25,000 

10 ,, ( a,ooo) 30,000 
20 

" ( 2,oooJ 40,000 
65 ,, ( l,OOU) 55,000 

100 . ' ( 500) 50,00 o 
150 . ' ( öOO) 45,00 o 
200 " 

( 200) 40,000 
=~ )Ü . ' ( l O(J) 30.000 

5000 ( 50) 250.000 
5,850 l. 6 5 6.Q O.Jl 

• 
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~Harfleri i e . Y ni Ve Çeşi rdir ~ ! 
~ ~I 
"D Resmi devab· ve müessesatla ticarethanelere ait her nevi [BE I 
~u del terler ve evr kı matbua ve saireyi en nefis bir tarzda ffil 
·a: Sür'atle yapar. §?J 1 

~ -·~~*·· ··~···*~•*•• ~ ~ ~ 
~HARİÇTEN GÖNDERİLECEK. SİPARİŞ-~ 
~LE:I"\.İ KABUL l'h' TEZ ELDEN YOLLAR~ 

1 ~ ~ 
~ ~ 
~ HER. NEVİ KARTVİZİT~ 
4<f.i 
~ KİTAP, GAZETE DA.VE T K A. R. T- ®H 
~1 V E lY.! E C ıv.ı: U A ~AR. I. z AR. F K .A.- @] 
~.;i TABINI DER. UH- G- I T B .A. Ş L IK ç~~ 
~ L A R. I '1., A E E D İ- ~ 
~ T E EDER.. ~ 
~ L I R... ~~ 

~ l~ 

İçel Tapu müdürlüğün~en : 
11ersirıiu Keri mlt·r karyPsi ıult• va~i ~~ı5 

kiirıcle laraflet rı şa rka ıı : ta rik \'fl boz ı u eıa 

çatal mu~lıık ve ta rik şim:ıl•rn k11zuc1111 11n 
k n ru l:uıdt•k, cenu lJl•u tarik ilt~ mahduL. 
lliis~\'İn kızı z~ vrrn ı•, hiıı Ctıı l ,H rul ert juUk 

.. . l 
. ıu'Plile tasarru funda olup kav ı ıs ı l hııl uı• 
ka,dırıııı lP~kili ici n k.öv ilmii hahP.rile nı iir• 
tir: \lc•zklir la,.,a~a aitİ ~İ<·i l kaydı lı u fu u rı• 
ilaıa ıaf'iltirıılı·u i;ıha r~ıı 011 gün !"~n ra uıa\ 

1 1 • 1 • • • .. 1 1 ' , . 1 'f' ı !i· vt• la ıtdl\I ıcın ntt•ıuur go ııı t•rı ı·ee\ 11. • _ 

j 1 • • • . k 1 · ı 1 . . "'11 
tıı Pil tı.r· ''ar 1. P rt•snıı evr3 · arı r l aut• 
,,,,a ~t·şif ·ıiiuli aa I ~ ctiıt.•ct•k m~ıuura aulal . :-, n 
olııuur. 

Soba Almadan E\f 
Kılınc Kamil ve mah· 

' 

tamları ticarethanesin -

den arayınız . 

Yeni Getirdigi 
Yerli, Belçika, Fransız 

malları sobaları oe f iat· 

ları görünüz. 

~ f iatlar Rekabst Ka~ul Hıniyecek. ~ekilae Ucuz~ur . . . IBi 
~ ~ 
~~~~~~~~~s~~~w~~~~~~~~~~~~~~~~ i'E'.?l;~~*}.~~~~~~~l:~ ~- l~ }.y~· ~ ~~ ·~~ :'!v~. !'!>.;~ v~ v. ~* y ~.!1ıtvli(~~-;~}.;~~ 

~ Her Nevi Kitap 
1 ;f!!i ll t>r tı t> v i e"'~' ~i! cı i• al1111r ve sa!_ıb l ff~1 ... ıı:. lı: ı ı ii lhu:ı F..fıııı i ,.r .. ıı ıliy•· ııııı 

[:ı pılıoız. 

@ı DO 
1. A. MEL. .-

• ' idrar yolları hastalıkları mütehassısı / 
Bt•I ~oğu~luğuııu 't•rıi '""'' Ilır lı pı•k ,. ı l 

bul, \P lwtı sur4•llı· tı-da\İ t>~I· '. f 
Adana: Namık Kemal mektebi 

.,ı: yanında. 22-30 
tfiJı~-~ _., 
~& ~!it! '! 

f@!r@!!mı~fiiUm~ ,:••••••• 
Do tor Ali Bedri fiID i! Yani Mersi~ 

. @] : mücellıt 
lzmirden gelmiş muayenehanesiniffi!] • 

"UK l dd . d 82 . . k k kö T;;;1 ·~· E .. ~ iıtıiş , 1 
,.._ ış a c.:ı esın e ıncı so a -il!!J ı • '· I•' , • d /8ı \ d fi§J + ııııs ft•f'"'" ' şesın e \ ı ~ numara a açmıştır. • "' . · . rd 

. _ • rı ıı ııı ı~P ~ •1 

giirnliiz lıPr SiıHl f\ ahul~ • \'e aluı:nı ıııt• 
.~ ı·. . ı IC!J • "iıP !azı ıaı oh• 

Mersir 
---~==---~-------- ; l ar11ıız ı, dı·ft~ 

Ticaret ve Zahir Bor ası • ıuiicflllilh••"r. 
• 1 .. 
• t tı rm ız. 

. alın ('İııs· Nerenin Mabaulu 
Olduğt. 

J,oğ<lay Uıfa 

\rpr1 \" eı·guy 
H Aua<lol 

" 
t, 

.v ısır darı CBdıau ., 
>iri ıc 

• 
K.tf'S 

üı lü i· tp Osnıaui' o 
"' 

l 

18-12-934 Salı günü borsa satışları 

MIKrARI · F 
KG. K $ 

30( ı()(J(J 4 ili 2 ,fı() 
ı Of>OCJO ~ f,Q cJ 

45000 50 
6UOQl, 3 50 
45000 ·> 93,7f> ... 
1~500 16 f)5 
5000 13 )0 

\ Lf f.l 

fühıııa 

Ech urdu m<111i 
\li Veli Z 

,, 
Şasuti un. 
11. İŞP\İ 

Ş ı~ati BH. 

.\TiCi 

.\lırl PLıuı Z. 
\ziı ..=ttrraf 

,, 
Cıra 1'. 

p d~\ il!'I V.2 CI k :l 
U.V.3 l giirı T, 

" ,, 
" 

\1. s palıi v.n. llersiu lwzır 

Ç ft;ı Z. ~han V,Ş \l,ığ.tza da U. 
ı~ıııaıl \I. V, halıı· 

• flN' ııt''j 
• dl'fl ı• r 1 .. r ~ 1' . 

ı İf ı w• ~ ııJl,ı •tl 

••• • 
ra~ cıtı,..ııi•'· 

~ •••••••• 

On para 
bile kimitı c 
• • • J.ı:. Afi 1 
ığını uf .. . 

~ı ılli 1 


