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/Kıl1AL 

Ankara, 9 (A.A) Falih Rıf
kı Bey, ( ikmal) başlığı altında 
bu günkü Hakimiyeti Milliye 
gazetesine şu makaleyi yaz
mıştır : 

" Lise ve Orta mektep ba
kalorya imtihanlarında bu se
ne pek koyu neticeler alınmış 
olduğunu biliyoruz O zaman 
ne talebeler, ne de hocalar ku
suru kendi Üzerlerine almak 
istemediler. İmtihan usulleri
nin haksız ve yalnız olduğunu 
ileri sürerek gazetelerde kıya
met kopardılar. Nihayet ikmal 
imtihanlarma sıra geldi. Onun 
da neticelerini çarşamba gün
kü gazetelerde okuduk. İflas 
d~vam etmiştir. Meseli, seksen 
bu talebcJi bir sınıfta ancak 
dokuzu muvaffak olabilmiştir. 

Hemen söyliyelim İci, her 
sene imtihanlarının bu kadar 
sıkı ve ciddi yapılmasını iste
mekten başka bir diyeceğimiz 
yoktur. Biz istatistik bürola

r:ına ra~am değil, memlekete 
lıyakatlı adam yetiştirmek fik
rindeyiz fıtatistik cetvellerin
de 81 tabadctnameli göstere
rek gururlanmaktan fazla 9 
hakiki mezunumuz old -

. ugun-
dan emın olmağı tercih ederiz. 

Biz memleketin iki b" -k 
derdi oldug· unu b·1· . B udyu 
1 d ı lrJZ. u ert er en b' · k ırı, o urnadan şaha-
detname almak 'k· . . b d , ı ıncısı, şa a-

ctnameden sonra kitabı ka-
pamakt.r. O kadar ki damgalı 
tahadetnamenin aramızda ne
ye delAlet ettiği pek haklı ola
rak sorabilir. Bu iki "dert ko
laylıkla ortadan kalk.abilir. O
kuyan ve bilenlere şahadetna
me ve~mekle bir, liyakati mü
temadıyen imtihan altında bu
lundurulmakla iki B' . 1 . . · ır genç, 
ı lımaa ıle müht>nd' l'k h d IS 1 Şa a-

ctnamesi alabilir Fakat şa-
hadetnamenin yol yaptığı gö
rlllmemiştir . 

Bundan başka her günkü 
fen tera~~ilerini takip etmiyen 
mUhendııın elindck' b d 

ı şa a et-
name de Lir müdd t b .. 

k e sonra u-
tOn ıymetini kay bet . J 
b·ı· B' mış o a-

l ır. ır yol mUbcnd' • k . 
. . ııı endı-

ııne vazıf e verildiği vakit en 
ıon usullerde yolu yapan mu
tabasııs . dem ektir Sovyetlcr 
b~f ıenelık plina baıladıktan 
bır mUddtt sonra istatistik cet
•ellerinde rekor kazanmak 
la eveainde olanların bizzat da
Yayı ne kadar aksatmış oldu
unu WörmUşlerdir. Bu gün 
us!a 'da iıitilen tek ses şudur: 
alıte. Fakat bı'lrn' k 

ıyen me • 
. p mezunu, itlemiyen traktör 
ır köıeye atılabilir. Bir şcha
etnamenin İfe yaramadığı ne 

(Gerisi 2. ci Sayfada) 

Aı1 taı1 t }{orcli3rale 111isal{ı 

ff ariciyeVe~ilimizle Yunan Harici~e nazm arasm~a teati e~il~i 
Tarsus Münevverleri 
Bir Kiitüpane 

İstiyorlar 

Sovyet Rusya ve 
Milletler Cemiyeti 

Yunan Gazeteleri bu münasebetle 1 ürk 
Yunan dostluğu etrafında neşriyat yapıyor 

7nrsu:;, {) /llasusi/ Burada ev
velce meı·cut olan umumi ktitüpa11e-
11iız kapa11ması ıizeri11e kitapları lıii
kfımet çt tespit edılerek bir a11bara 
dtpo edilmişti. 

Milletler Cemiyetinin içtinıaına 
tir. hafta kalmıştır. /()'J4 senesi he· 
yeti umumiye içtimaıfrı·kal!ıde elzem· 
mi;-eti haiz olncaktır; çünkü Sovyet 
ltli!ıadı1Uız Milletler Cemiyetine 
dulzulhlle şahit olunacaktır. 

Atina, <J / A AJ Atina ajansı bil- Yu11an dostluffunun samimiyeü11i 
diri)'or : ka)'deltiltten sonra A11kara itila/na· 

Adrm ı• puru ile Ve11edık tariki/e mesinde buna müteallik maddtpi zlk-
Ceneı•rtre gıtmekte ola!l ı ürkiye redtrek diııor ki : 
Hariciye Vekıli Tevfik Rıiştü Bey c !Ju11lar basit birtr sözden iba 
bu gü11 Atina'fa uJ!ranuş ve M. ret dtJ!ildir. Bu maddeye lıususiyet 
Maksimo la Aııkarada imzalanmış ıvtren, ta/bikini kolay ve zevkli ra-
olan / tlntat /(ordıpal / misakınm pan ve münhasıran ahdi mükellefi

yetlerin solfukluttu11u ı7zeri11den attJn tasdikllamıleri ıaali eylemiştir. Bu Ş!J' bu maddeni" J•almzca bir mti-
mi;nasebetle taati olunan nutuklar-

ı d "k · kelle/iye/ kurmak için yazılmış olma 
a ı ı memleket arasmdaki müna· masıdır. Bu madde iki numlduti 1 sebet/aitı sıklnşmasmdan tevellüt 

1 
• 

· yakw aştıra" ılttiyaçlardan ve sıımt· 
eden faydalar kaydolu11muştıır. M. • mi it islerden !!elen bir vakranm te-
Maksimos Adria ı•apuruna binerek )'idi olarak f!OJ'f't tabii bu tarzJa 
Tevfık"R.üştii Beyle beraber Cenev· meydana çıkmış'ır. Bu ıkillci misa-
rtye eidrctktir . 

A 1
ina, O /A AJ Oazeleler Hari· 

ciye nazm M. Maksimosun Tıir/li
;•eni11 Mıl/e/ler Cemıyeti meclisillde
ki yan daimi aza/tifo namutlilfine 
muzaltaı et edterlfini ehemmiyetle 

kaydetmektedir. /«essager Datlıen· 
nes/ gazetesi başmakalrsitıde Türk 

km akdi11den dalta rok evvel Yuna-
11istan nazırı Ce11evude şu11u sami
miyetle sövliyebılıyordu : 

c Türk meslektaşımla olan te
mas o kadar kuı vetle tesis edilmiş· 
tir ki, keneli memleket/erimiz 11amma 
söz aldılfımız ııakıt dilferi namına da 
konuşu}oruz . ,, ----~------- ·---=----

'l'ürk DiliBayraını içiı1 
---

Hal~evin~e Hazırlıtlar görülüyor konf eranslan dinleme~ için 
Radyo tertibatı alınacak bayrama köylülerimizde cağrılacak 

Birinci Türk dili kurultayı
nın toplandığı gün olan 26 Ey
lül Dil bayramı olarak kabul 
edilmiş ve (geçen sene yalnız 
T. D. T. Cemi)·etinin merkezi 
olan Ankara'da kutlulanmı;tı. 
Cemiyet bu sene kutlulama işi
ni bütün memlekete teşmil et

pıiştir . 

T. D. T. Cemiyetinin vila
yetler ve kazalarda şubeleri o
lan Halkevi dil edebiyat komi
teleri hazırlıklara başlamış
lardır . 

Mersin Halkevinde de bu 

1 
bayramın parlak şekilde kut-

1 
lulanması için şimdiden hara
retli bir çalışma gö_rülmektedir. 
o gün AnkRra ve lstanbul rad
yolarında merkez heyeti aza
ları tarafından verilecek kon
feransları dinlemek için radyo 
tertibatı alınmakla beraber mil· 

lete dil bayramının hakiki se
vincini yaşatmak içın de esaslı 
bir proğram hazırlanmaktadır . 

Bayram için bir çok :köylü
lerimiz de davet 'edilecek mil
li oyunlar oynanarak halk şar
kılara söylctilecektir · 

Bareındeki ı1isbetsizlil{ler 
müsteşarlar komisyonu tetkikatını bitirdi 

Kanunda Bazı Değişiklik Yapılacak 
Ankara, 9 /Husustj - Vekô· 

/tiler müsteşarlar konusyonu, barem 

kanuuu11un tatbıkille liit olarak soru . 

lan sualleri11 cevaplarım lzazırlamak
tadır . 

dtki ı•aziyetleriıı muka;·eseli istalis· 
tiklerini isltmiştir. Vaziyet yeııi bir 
barem ldı•ılıası lıazula11mas111a doff-

ru gidildilfini anlatmaktadır. Devlet 
memurları maaşlarmda göze rarpan 

msbelsizliklerin kaldmlacapı ümit 

edı/melctedir. 1919 bareminin üspit 

tltllfi vazl}'etle, hususi kanu11/ar ne

ticesi ortaya çıkan vaziyet arasmda 
masraf bakm.mdan dört mi/yon kü-

Bu gtin Ada11a Miiztsi müdürü 
Halil Bey bu kitaplarm -t-1üze kü
tiipa11esi11e 11akilirin ttşebbiisatta bu· 
lunmak üzere buraya gelmiş ve iti· 
zwı gelm f ormalitenill ikmali içi11 
teslim işi bir müddet so•ıroya hıra· 
kı/rmştır. 

Haber aldığıma göre Tarsus 
nuiızevverleri ahikadar makamlara 
müracaat edert'k bu kitapların Tar· 
sustan kaldmlmamasuu "' bir ki
tapa11e ıesisilli riCaJ'a karr.r, ı1ermiş
lerdir. Oenç Kaymakamımız Hıfzı 

Beyde bir ktitüpa11e kurmak emt/İlı
dedırlu . 

Tarsıısuıı kalabalık bir 11üfus 
o/dıığu l't pek çokta nıılntl'Veri o/du
jfu ita/de bir kütliplza11t11i11 bulull • 
maması bü)'ük bir 11oksa11lık teşkil 

etmektedir . Bir kütüphane açılditı 

takdirde pek çok zevat tllerinde bu· 
/ u11an kitap/ arı küttiplıaneye teberruu 
vtıdetmektedirltr. 

[rgani istibazı 
Ceyhandakiler tema-

men satıldı : 
Ceyhan 9 ( Husus) ) Erganı 

istikrazı tahvilleri Ceyhanda bü 
yük rağbet görmüş ve kayma- ı 
kam Hayri beyin gayretile pek I 
az zaman içinde ziraat banka- I 
sına gönderilen tnhviller tema-
men satılmıştır. 1 

Haber aldığıma göre ban- 1 

ka yeni isteklileri nazarı itiba- 1 

re alarak merkezden do.ha tah- I 
vil gönderilmesini istemiştir. 

Ergani İstikrazı 
--

c ta~villeri satlığa çı~anl~ı 
Yüzde 5 faizli, ikra

miyeli, ayni zamanda dün

yanın en sağlnm istikrnzı 1 
olan bu tnhvillerden o.imayı 

1 unutmayınız . _ 

Bununla beraber, bu içtimaa üç 
lıaftadan dalta az bir müddtl kal
mış olnıasma ralfmetı beslenen Ü· 

miller zayıftır ve öniimiiz karan· 
lıktır. SovJetlerin Milletler Cemiye
tine dalı// olması içill hiç bir müş· 

ktilôta sebep olmadığı gibi dalta 
fazla teahhura da sebep yoktur.So11· 
retler, Celle11re11i11 biitü11 kusurlarına 
ve zafına ra/f me11, burasmm ne de
rece kıymetli bır miie.ssese olduf!unu 
Stldlısızlanma Ko11ftranslar1 esna· 
smda tecrübe ile öf!rendikleri için, 
bıı gii11 CemiJ·rte girmek arzusunu 
gösltriyorlar. Fakat pek de gayri 
tabıi görıilmlym iki şart koşuyorlar. 

Birinrisi, Ttirk'lere gösterilen 
şekildt biilüll milletler tara/mdan 
müttrf ikaıı davet edilmeleri lüzumu· 
dur. ikincisi dt azalt/fa talip olma

dan evvel, büıoük devletlere verilen 
konse}' daimi ôzalılfı lıakkımn la· 
11111masıdır. 

Bir miiddette11beri devam eden 
c.cemi ve yanlış bir siJıaset, Sov}'et 
Rusya'nın Milletler CemiJ'etine du· 
hu/ünü Şarki lokarno projesinin 
mmıaff akiyetli neticesi ile alfJkadar 
glJrmüş ve bunları birbirine baJ!lı 

addetmişler. Çok şükür '.bu siyase· 
tin ltrkedildi/mi göriiJ·oruz. 

Bununla beraber bül/7'1. del•letler 
tarafından mütftfikmz yapılacak 

bir devlete ait kat'i trm;,ıat olmadı· 
ffı gibi 1926 dıı AlmallJ'Olltfl Cemi· 
yele girmek teşebbüsü!lde bululfdu/ıu 
zama11larda o/duf!u {!ibi daimi ltza
ltk pazarlıfuun olmıyacaffma dair 
teminat da yoktur . 

Böyle bir vaziyet ka rşıswda Mil. 
letltr Cemis-•etine samimi ve candan 
balf it olan nü/ıız sahibi lıer devle· 
ti11, ' C'k ay Sovyet R.usyanm /iti· 
!takı ·ı bütün maniaları devirme· 
Itri e11 aşiklir bir vazifedir . 

Acaba lngiltert bu po/da ne va
pıyor? Bu suale verilectk revap şa· 
J'ıım lıayret oldu/fa kadar kat'tdir; 
yani hiç bir şey yapmıyor. Her şeyi 
Fransaya bırakmaktadır. Biz de SO· 

fUJ'Oruz : " Niçill ? ,, 

uDaily Herald ,, 

BaşvelriliE__ Şarl\: seyahatı 

ismet pasa Hazretleri Salı günü İstanbuldan ayrılıyorlar 
~yazıt ve Karsa ~adar gi~ece~ler 

Başvekil ismet Paşa Hz nin 
şark vilayetlerinde bir tetkik 
seyahati yapmak üzere önü
müzdeki salı günü lstanbuldan 
Trabzon'a hareket edeceğini 
yazmıştık. 

Erzurumda çıkan "Varlık,, 
refikimiz Ba~vekilimizin bu tet 
kik seyahatleri hakkında şu 
mdumatı veriyor : 

dolaşarak Diyarbekir tarikile 
Ankaraya avdet buyuracak
lardır. 

Vilayetin 930 senesinden 
itibaren 5 senelik zirai ve bay
tari vaziyetini gösterir rapor 

hazırlanmakta olduğu gibi di-
ğer daireler de kendilerine dü-

l -şen hazırlıklar. yapmaktadır-

Baş~•tklilet Müsltşcrı Kemal Be
J'Ül ıeislif!inde çaltşan komisı•on; ba

rem kan11nunun meriyete glrmesifl. 
dtn sonra nıuhtellf vekaletlerin lıu· 
sust kauunlarlıı orıa,,.a koydukları 
yüksek maaş tahsis 01e derece terfi· 
/erini tetkik etmektedir. Komisyon, 

baremm mtriJ•ete girdili J02f) la· ı 
rlllindLkı del'ld memurları adet ve 

maaş İıisbttleriyle miitea/ılp seneler· 

sür liralık bir fark göze çarpmak· 
tcıdtr. 

Maliye Vekôleli bu farkın hır 

olmazsa bir kısmının kaldmlmasını 
düşünmelıledir . 

« ismet Paşa Hz. Karade
niz yolile Trabzon'a çıkacaklar 
ve oradan Erzurum· Kars- Ba 
yuit - Van - Muş vilayetlerini 

' lar. Haber aldığımıza göre, 
muhterem Başvekilimize çok 

1 
parlak bir istikbal merasimi 
yapılacaktır . 11 
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s essiz istanb11l f 
1 

I\1aarifi)l yeriııde bir alakası 
-~---·--~~~~~ 

1 Bir .\ıuerikalı ·~\· v :ı lı Maarif Ve~aleti çocuk giyimiyle ~e meşgul oluyor 
lslanl:ul sokaklar111da do. 

laşı)'Ordu. lJal'silya ve Pi- Müstakbel neslin giyim tarzına alıstırılma-
redeki İŞ ha)'aluıın ugul- Sl icin tedbirler alınacak: 
tusurıdau, karmakarışık -'----------
seslerinden sonra Islan -1 Maal'if Vt>kfılPli nıt-k- ı 
hulun kalın sessizligi için ı.~rcle çocııklarııı lufzıssıh 

de biraz kendinden gPÇ- lıa~i le yakından a lak:.ııl a r 
nıiş gibiydi. Dişlerinin a- olnı:ığa kan.ır· vt rnıi~ \'t~ 

rasrnclan dua okur gibi geç•~u ~•~rw billı<.ıssa ilk 
mırıltlamyordu: nıekteplerde çocukların 

- !şte hakiki Ş<lrk ! dişleri sıkı lıiı· ruuayene-
ulıre\İ diyar !.. uyku \'fl derı gPçiriluıi~, ledavile-
ı.ı lrn y y Ü 1 menılek eli, ne r·i nr. e lwm nı i ~· et \'t- ri l nı i~ -
giizPI... ne giizel.., ti. 

lıalta tPlakkil~ı·irw güre 
hirihiriıH~ çok zıl şnkiller 

dt~ olduğu anlaşılmıştır. 

Bazı ailPl~r, kışın çocıık

lanrıı liizunıuııdaıı fazla 
gi )'di r·uıeldP, bazısı da 
hunun hfü~ lı ii t ii n zuldın ı 
va pnıak La dırlar. 
· Üstiistr. giyilmiş kaim 
farıih'\lar, paltolar içinde 
hiiyiimii~ bünyel.-riıı ııc>Ş 

' üııiinıa bulnwdıklan ve GPztHği her yeı·e do
la ı· Pkcn, fakat bizim mem 
lekele gelince piposunun 
dunı :uıları~· la aptalca lrn~·
retini bırakan kuru ve 
ukala ~Jıstır vecdini giz

Gliı hliz lıir Tiirk rws

li )'elişlirrnek İ<;in alınaıı 

hu ct~zri te<lhirl<:,. vaoırı-
da çocuıdarın gı~· ıru e-_ 

' tlaim:İ cılız kalthldara gö
r Ü l m ii ş l ii r. 

liymucdi: 
- -Siz Türkler ne içli, 

rıP sessiz insanlarsırıız ! 
fslanhulcfoki hu sessizli
ğin hir eşine ben yalnız 

Tibetteki Budist mahe -
dinde tPsa<liif P-tmistinı. • 
Bu sessizliği yaralan ku v 
vcl ne bliyiik, ne esrarlı, 
ne ilahi. .. 

Amerikalıdan alacağı 

dolaf'ları diişünmekle meş 

gnl genç lerciinıan kah
kahayı bastı: 

- Yok canım!. .. n~ es
rar, ııe de mucize ..• hu 
sessizliği yapan ~ade.ce 

heh~diyemizin «Giiriiltii 
ile mücadele nızamna-

. d' ' ıııesı» ı r • 

Eğer sahiden lstanbu
lu sessiz hu lan b<h·le bir 

"' 
gal'ip adanı olsaydı, bu 
cevap üzerine ha~-rellen 

ağzı açık kalırdı. Fakat 
işiu doğrusu, ne sessiz 
bir lstanhuJ var, rıe de 
bu kendirıden g~çen Ame 
ri kalı. •;ok şükiir ki şeh
rimiz «sesini kavbetme-

" 
miştir». Cliııkli ona bir • 
ölü uıaheL sfiktilu yaraş-
mazdı. Belediyenin, sabah 
saa l 8 den örır.e gii riihii 
\'H~aırı ~efıı·in °t'ir sasinin • ~ ... b ~. ' 

bilakis temposunu yük-
~wllti. Saat 8 ~ kadar harı
çert>lere sıkışıp kalan na · 
ralar hu saatten sonra 
~skisiu<lerı dalıa şidd.-tle 

şehrin havasını doldnr
nıakttıdır. 

Biiliin giin çınlayıp 

saslarıııın da sıhlıi olrııa-

sına t•hemrııiyel. verilnw
si kararlaştırılmışıır. Şinı

dı)·e kadar yapılan tetki
k al rwtictısi rıde cocu ~la-

• 
rınıızın ~ivim tarz11ırn ai-

~., 

IPlt~ri rıi n vazi vetleri rıe v~ . 
dura11 hu ~wslerde birkac . 
saa Ll i k nwchu ri siH t1lu n 

intikamıııı almak isliveu . 
bir şiddet var. Giif'iiltü-
siiı, sessiz bir lstauhul? ... 
B u m ii nı k ii n cJ •· ğ il d i r. i . 
çinde hayatrn kayrıaşlığt 

alım ~alını bulunan hii
~·ük bir şehir sessiz ola .. 
bilir mi? HHle evvar sa -. . 
tıcılığıu ya yıl nıış lrn 1 u u -
duğu bir y•wd~ ... !~u a
damcağızla ı· nı iişlerileri
flt' klep:ıti YasılasilH rua-
lfım olucuk t.l•~ğiller ~·a!.. 

tabii bağıracaklardır. E. 
fendim, hem «ses», isteıı . 

nıiyecek hir ŞPy ıuidil''? 

lslanhullulurırı si ktt\'+-'l ' . . 
ellikleri, kötii, kerih, ku-

1 

lak tırmalıyara seslerdir. ı' 
Yok.sa giiz"l sest~ can 
kurharı! Bumın icin va-. . 
pılacak ŞP.) çok lrnsillir: 
bCJğırarak nıal salan Psrıa 1 
fa m 11 si k i k ii it ii r li ve r uı r. k 1 
onlara tağa ırni usu ileri 
üğrelmek. Bunu da <(gii
rfıltii \'le mücadele» ederı 
belPdiyPyc nwrhul koaı

servatu vorııııız ıwk arn 
haşarahilir ! 

Bize göre hiiyle bir 
çarC)'(' baş vur.ulmadıkça 

giiriiltiiyle miicadde ni .. 
zamnamesi giiriiltiiy<> gi
dip duracaktır. 

Yeni Adam 
Adnan Cemil 

Miistakbt•I nesli sıhlıi 
giyim tarzı11a alıştırmak 
i c i ıı f sa s 1 J l P. ti h i r ltl r a l ı n -

• 
nıası dlisürıiilii\'or. Ev-. ~ 

\'t-la h~yli mekteplere <lP--
vtıın +·den talebenin gi~ iıu · 
~ekillt~ri sılılıi esaslara gö-J 
n~ tanzim etlilecektir. 

İKMAL 
- Birinci sayfadan artan-

1\ eıı d isi ue, halla ııe ti~ 
başkalarına kahul elliri
lt•uwz. 

idarede ihinıas v~ i11-
hisar vardır. Kiııısesizler 1 

sokağa alılıuaktadır. im-
liharılardarı alırıaıı foua 
uetic ... lert.leıı Pil aı mHsul 
olauların taltllwler olclu
ğu11u da sfiyleınek lflzım 

gelir. 11.-sap hilmi,\'~ll 
geııç, lisenin son sırııfırıa 
kadaı· nasıl gpft~bildi? coğ . 
rafva hilnıiven delila11lı, 
ürıi versiteu(rı son sımfla 
rı na kfülar nasıl cıkabil · . 
di? Eğer hu gPnÇ uıalı-
vol u p giden en gi'ızel ça
gı11111 lwsa hım sorma~a 
kalkı~lrsa mazur güriil 1 
nH, 1 idi r: N t~ Lerhh: e si~te-.. 
mini o koymuştur, ne im 
ti han i~l:ihatı · ı o yapmış
tır. ne de Jaocası111 o la-
~· in etmiştir. 

Şalıadetnanıedıı flvvel 
v~ ~a hacletna nıeden sorı -
ra liyakat, nwktPple v~ 
nwkt.-ptfln sonra nıiitt~ 
madi imtihan, serbest iş 
hunu yapacaktır. OP.\'lf-•t 
SP.rbesl isP. kendini kabul 

• 
etıirmiv•)cek olanların i
uıar~l ocağı oln11yacaktir. 
Da' anın ş :: hadetna mey~ 
kadar olan kısnn ~1aarif 
vekaleti ııin şahadetname 
den sonraki kısıPı her frr-1 
diu k~ndi mesuliveti al-.. 
tıruladır. 

Antalya~an da Hitler 
Sulh mu İstiyor? 

F ilistine hayvan ihrac , 
edilecek Daily }la il'i n «A vrıı · 

pa ici n son ılerPce elıf-'1 11' 
F ıl i ~ l i rı l ı ii k li meli 'f ii ,. _ ~ · 

111 i ,, Htl i » d ive tasvir etli· 
k i v P 11 i n ,. a l ı ı ı ı 1 s t a n lrn 1 , • -· · ı ği Hillerirı snllı arzuhırı 
İzmir ve ~l•·r·~ira limanla- t ı~ 
nııdarı Filistine hayvan 
ve lı:ıyvaıı nıaddt·IPri so
kulnıasırıa rııiisaade el· 
uıişti. Filisli11 lıiiklinıt~ti 

1 hu k a h 11 I i ~ \ rı i A n la h· a 

gı · çt>rılerde i rılişar elli. ,,. ' 

. . 
l~nıaıııııa da teşmil etnıiş- ı 

kal aceba hu süzlere ;ııa 
mlabilir mi'/ Şimdi)· e k3 

dar la111<lığımız lm p:ır~· 
lwneklPrini değiştirip ııS· 
hı bir kedi olnwkhı dl • 

ıır. Bundan sonra AulaL 1 

ya limaııındaıı da Falisli
ne havvan ihrac f~dilebi-

• 
IPcd.tir. 

Konyada Ho.yvan 
Sergisi 

E.vlt'ılun ~8 irıci 0 tırnı rı 

Korıvada Ziraat VekalPti . 

iktifa etmi\'erek ıwki~1 

hi r ~ii vercln mi oldu ıl"' 
si ı ıi 1~! « \1 ii cad t' l el~ri ıı ' 
zi 1111 i ~·eti hu rıda rı bÖ~ıe 
v~rıi Alntiuıvauın ı.Jiisl'' . . ,, 
rn olmak la 11 cık ı ı> \'alı• 

• • I' 
doktor Goehlwlsin tt'' 

kih endeksi olarak ıııı ~,, 
•• p.lf 

laca k ~ Biz hu zi hrıı~ 
taraf11ulan hir havvan " 

· iuauuıak islivoruz ~~" 
ser~i~i acılacaklır. Stır- • · 
ııh·~ kısr;ıklar ile ıaylar 111111 içindir ki bu 111 '.tı; 
·k,;bul .~dilrceklil'. Kısrak ZHye herızer drğişikll 
tar icin 9 miıkafal var- delillr.rini bekliyoruı· ' 
dır. Bu . ~ kısrağa 830 llillflr bir larafuııı !:r 
lira dağıtılacaktır: rwğmrleri saçarken tlif.~ 

Tavlar iein lle 1170 lar·afları Alnıanvamu ) 
lil'a a;Tıluıı~~ır. bu para niderı silahlar;ması ~ 
2:.> taya dağıtılacaktır. Alnıan)'3 lıalkııııu cf t 

vt~ siddPl istinıalinr. k~ Daha ıivade laf~ilat al- · 
mak i;Liueuler vilayet ı şı güslerdikleri teuı:1~, 

•• 
1 

• .!.!iiıuleu ulinP- ~rtnaa~' Baytur nıiidlirliiğiine mu- j .-ı ..., 

nıcaal etmelidirlt~r. i dır. • i Bu hafla Frankfurt~ 

İki Günde 

6460 hayvan· ihraç 
edildi. 

Li ma 111 ıuızda n şu gii n

IPrde hayva11 ihr•ıCill& faz-

1 30,000 Nazi nwktt>P.111

1 
l l i ıaıirıirı iştirak •"lliğl 
t • ·ıı' ! koııf••rarı~a Maarif ''' J 

·l.·9 Dr. Husl bizzat rıı /. 
eden~k Alnıanva~·:ı 1'11 

~ .ı . ,,. 

laıım olan veni uf' . ·~ 
v a ta rı d a s ı ' a r a t rı ı :ı ~ 1

1r 
llllaşmışiır. Evvelki giirı haha rı~{silı~ıtleri ,. ~rı•~, 
llidi\'i~·e kump:uı)·aslnın lir. B11ııda11 haşkH .. ., 
Z:ıforan ve Btdcika harı<I- 1 1 ııııl! • "d 1 a k on usu » v t• 1~ 
r~ l ı Osta 11 d vapurla ri le le-Hu lek t~IP ri 11 isti rdaJı ! 
Filislirıe ~940 keçi ile zumu lıak kında nıı 11'1d 
2520 koyurı ki C•~nıtln askeri rıuıuklaf' ir;:ıl "ıe~ 
6460 lıay\'ara göndt•ı·il- mi~tir. llilh~r kalbİ''',f 

arzuları ıh~ği~liruıeı111 
/ 

kendi deuıagojisiıtİ'1 :.~ 
Halkevinde bir kon- rol edenıf'diği ku ~v J 

mi~tir. 

ser verilecek 
llalkevi (~iizPI sa11alJaı· ıl 

kouıite~iniıı nınsiki kolu 
öııiiuıiiztieki Salı ak - 1 

şamı verilnıt•k iizre bir 
kons(,r lıazırlamaktadır. 

Aşevi 

dola yısile si vast'tirıı ;fi' • .. . ·fi 
fri~tirmek nu~cı.ur1~ , 
u ., ·ıiı 
dP. kalaca~ lır. l11g1 

5,ı 
bil ha~sa F nuı~ız ~i)'~~ 

.. ~·· n i n A 1 n rn n )':. n ın 9;ı 
• . k , ıtl 

VH leml\ ıne «l vu~ ·; 
mani olmaktan ı'ı 
Almanlara yartlı 11' ,,ı 

Halkevimizin açma~a karar ver· cek rualıiyrlle 01111 

diği Aşevi binası ikmal edilmek üz- ı 
redir. Evin açılma merasimi Cumhu temenni ederiz . . 
riyet bayramında yapılacaktır. (Stateıman aııd 



Ziraat Vekili 
Giresonda 

Gire 011 : 8 cı .\ .• \ » 

Ziraat VPkili ~1uhlis hP\' 

bu salıat. GiilcPnıal \'apu·-
riltı hura~'a gt•lnıiş V•~ şrlı
rinııziu miilU vt~ asktlı·i 
flrk:lrıı turaf111d:ı11 ~ilı·şı
la ıı mıştır. Vek i 1 he~\ is . 
k•)le 111t1 yda ııırıda duı·arı 
ihtiram kıla ını tefti ellik- 1 
len onra lwlP-diyPye gPI- 1 

uıi. ve hir miicldt•l isli- 1 

rahat t>lıuiştir. ,\luhli .. hP.)' jl 
pazar giirıiine katlar hu
racla kalarak tetk ikalla hu 
lu nacak hı rdır. 

Japonya ve de· 
niz işleri ............ 

Tokya : ~ « :\ .. \ » 
Jaı)Onİarrn deniz me

stıle. i hakkırulaki uilıai 
tekliflt1 ri iuıperatora arzP
dilmiştir. luıpenıtor bu 
teklifleri isterse taclil ~
clebilt•ct·ktir. Tekliflerclr. 
(luaş - ht·ş - iiç)ııishPLi ııirı 
kaldırılma ı , Va~ington 
mua hedt> iuirı tadili ve\'a 

" yPrirın bir ha ~a ı )' apıl-
ma. ı vardır. Bu • İ)'asf'lin 

ta vilıi hu giin kahirıeden 
ist~ ıı~e .. k tir. 

Japoııya aynı zamanda 
sa(ıharp zırlalılaril~ ta\'\'3-
re taşı)·an ge·uilt~rin ta"' -
nıanı.-11 kalttırılma -. 1111 ve-

~ a Ctızri bir ŞPkilde şitl
cltllini istiyec(~klir. 

lnegöl ve Aydın 
Kurtuluş yıl diJnü

mü kut/ulandı . 
.......... ---~ 

luPgl>I : 8 « A .• \ >> _ 

l 11e n.ı.. k gu un · 11rt11l11su11u11 011 
ikirıci ,· ıı ı·· ·· ~ .. 1 .. • corıunıu c1111 

çoşkun ttızahii raıla kut-
1 ularınuşıır. 

Aydm : 8 « A.:\ » _ 

:>\~' ch~uıı ~urtuluşnrıun ou 
•kırıcı yıl dö11iinıii hih·iik 
merasimle kutlulann11Şlır. 

~ elıir haşıau haşa do
rıartmış ve halk coşk nn 
lezuhiiraua huluıın~uşıur. 

Yeni '·Cevizli,, Köyü 
Yapı iıleri bit

mek üzere 
Ak P ki : 8 « .~ •. \ • 

bir )'tıııgırı llPIİCP intle ha 
rap olan \'t• yerıicJ•nı irı -
Ş a~ıııa lıaşla ııarı Ctıvizii 

löyii iıışaatı lrnJli iler
l_eru iştir . Y iiz lh1Ş e vdeıı 
ıharN oları lm iıı tlatm 
c.u !n.hu ri )'rl ha)' ra mı ncla 
hılırılme i için cahşılmak-
ladır • • 
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Almanya' ~an 
Koğulan Yahudi -

lerin adedi 

1Mersin 
Piyasası 

''il Popolo tl'ltalıa,,d,•rı: K.(~. 

A luıa ıı mat hua l hiirosu ı Pauıu k flk~pn• . .; 
\' alıudiltır hak~ ırula ;ı~a - 1· ., ane 
0ıdaki istatbti 0 i ıu · ~: PL 
l"" • "' Kapu uıalı 
miştir : Kozacı parlağı 

Alıaıarı rPjiu ı iı.iıı c•mril<-
hu s•·ıw zarfırıcla ı\ lma11-
~· a'ctaıı hicrPt ed .. ıı yalın
d i 1 r r i 11 a c it• d i H il u ıı ş lı i 11 

kiş ;dir . 

Bu mik la rııı 'irnıi hi-. 
rıi Fraı say:ı, on hi11i Po 
loııva'\':ı dürt lıirıi c .. kos-. . . 
lo\'ak \'a'\'a , \ ' t.• iic hini . . . 
BirlPşik .\uwri~a, IJoları-

da , .• ~ ı~,· ıoc, Norvec'.-, iki 
• • 

hini d.- B"leika'"a hicrt•l 

İam' ci~icli .. 
)'eri i o 

lh~yaz ~·apa~ 

Susa111 
FasuJ_va 
Nohut 
\' t~rciıam~ 

j Kuş yP.ıaıi 
Kuuı darı 

Ct·ltik . 
Yula ( 

K. 
38 
35 
36 
;)3 

2 

33 
7 
4 
7 
6 
6 

o 
7 

s. 

25 

50 
f,Q 

50 

2-6~-5 . . 
etmişlerdir. 

Acı eek ırdt·~ • ıcı 24 

Irak hükumeti işçi· 
/erini himaye ediyor 

Toz ~Pk•~r 
l~aln· .. 
Cav . . 
Kala\' "El - ~1oka nam,, dt~rı : ., 
Buhar 

Irak lıii~trnıHi, )rak'ta 
bulunaıı PCrıt-hi işçilerin 
adtıdirıi t11~pil f'lnıiştit . 
llii~unıt'l, rcıuıhi işçileri 
im k ~ 111tfo yt• rı i hi r ka 11 u ıı 
nPşrtttlecPktir. lrak'm yer
li işçilPrİ hu karıunla lıi 
maye Hdilt•twk \'t~ nu~m

le~~ll~k i •1 crıehi iscileri n 

:\ rpa .\ oaclol 
» \erli 

Pi ı·i llC . 
İ11ce kt>pe~ 
Kaluı » 

Kara l>tiht~r 

~işadır 

l..i UIOH 1 tJZll 

• 
~' 8 

ıoo 

240-~öO 

188- J 90 
90 

25 

c'.i 87-5 
ö-~5 

1 7 50 
1 50 
J 

85-86 
16 
70 

~------------------------------~ 

'I'ürl\:İ}re Cuı11l1uriyet Mer· 
kez Banl{asındaı1: 

Gı· liı'i tenıanıt•ıı Ergarıi tlnıııiryolııııun inşasma 
tahsis olurıaıı ikranıiyt·li yfrf.ıle 5 faizli 1933 istikrnzının 

4.000.000 liralık a JICÜ kI~llllnl teskil edPfl c. tertibi • 
lalıvillPı·irı kayil ıınıanHdesine BO .\ğuslos 934 ln-
rilıirıtlt! ha~lauacak ve 30 Eyliıl H34 tarihinde nilıa. 
~· f't vt~ı·ilPcı·ktir , 

Bu i~Likı·:ızııı B. tertibi hamillerinin C. lcrtibin
cle11 ll)'llİ ıııımaraları al l,hilmeleri için :30 Ağustos 
934 tarilıiııdt•ıı 4. E) llll 9H4 akşanıııı:ı kadar evvelce 
B. lt>rl i hi uıu va kkat uıa k buzlarını lıaıı~i Bankalar-.... 
tlan almışlar ise ~ irH' ayııi Baııkalara uıiiracaal et
nıPIP-ri lazımdır . 

5 Eylt'ıl 9n4 tarihi rıdmı 30 E~· l(ıl 934 la rihine 
katlar oları miitld~l zarfıııtla sntışlar unınma talısis 

oluıınıuslur . lhdıeı·i 20 Lira itibari kıvuıelin<leki C. . . 
Lertihi talı villtH'iıı 19 Lira fii ilıracırıa nıiilerakim 

kupon faizi olarak 40 kuruş zanı olunmuştur . llu 
sun~ılc )' tıııi tertip talniller 19 Lire 40 kuruş iize
ri11tlP11 satılacaktır . 

Ka ~ ı t ııı ua mt!IPleri Ban ku ıuız da da lıil olduğn 

halde• Eııılftk \'C E\'tam, Siitııf•r, ;..,, o -. maıılı, Zir::rnt 
Barıkal;ırının Tiirli_\:t•dt>ki biloııııııu Şu heleri ile İstan
lıul vt~ lınıiı·deki cJiğc•r harıkalar lartıfırıdaıı ~· apıla-
caklır . 6- 10-15 

No. 
19 

Tarsus icra Memurluğundan 
116] 

lhn·ıs 932 Tarla 
Tarihi Cirısi llekıurı Karyesi 

s lskilie ·kurvesi 
~ 2,57404 hektar<ln 

. . 
1, 10316 hektar 
llUDUDU 

Sarkan sanıh zade ~lalımnl ef. tarlası 
i • 

garbeu H!liftü ef. H!f'flSl1Si şiıualen eıı-
gili cPnuberı nıarya tadası 

Alacaklı: 
ı;. 

aclPdi tahdit olurıacaktıf'. 
l),Ht1irtıisar nıübadilleriıulen llustafa oğ-

~ahuıısafizt')liuY. 25 50 1 hı Enıi11 Ef. 
» ik irn~i 

Belçika' da llısır chtrı 
Hava taarruz manev· Ça,dar 

ralarının TJeticesi J[e1me Şelı.er 

23 
2 65 

3 
20 Lira JO K. 

Borcl11: A \'rPthisar miibadilleriuden ~lusa oğlu Na-
• 

ıif v~ snıatl oğlu llasarı vt~ Siilt~y111a11 oğulları ~Himin 
ve Ali Vt' Siile~· man oğlu isurnil ağalar 

Yokarıda hududu , .• ~ ev~afı \'3Zilı tarla 

Briik el : 1 [.\.A] -
ll&va ıııarıe\'ralaruıda Briik 

SaudıJı.ıa 

)) )) t .. ,., ... lıi ~ 3 Lira açık artırmaya konmuş olup şarlıı,ııııe 10 - 9 934 ta-
rilıiııdeıı itiharmı larsusla dairmuizde ht·ı· ke~ gü
rt·hilecgi gihi 9 - ıo ·- 934 larilıi rıf~ miisadif ~alı 

gijrıii saat 11 lfo açık arlırma ile s~tılacaktır. artırma 
lwdeli nıulınııımcn kıyıuetinirı )'İizdt~ 75 iııi bulmadığı 

takdire ~oıı aı·tıranırı lt~:ılılıiiclii haki kaluıal şartile 

24- ı 0-934 tarihine nıiisadif Carsamha !ıiiııii saat ı ı de 

sel üç <lt·ra taarruza uğ
ru uıış ve hPr iic tau rruz . 
da nıu va frak ol muştur. 

· şelırirı nıiiclafaas.ı sis 
dolayı ·i ı.~ 111 iişk il lt~şnı iştir. 
Taarruz ~ u ,, \' t•ı leri 11in rıe 

kadar zayiata uğrHması 
icahedec~ği lu~ııiiz tespit 
olu rııua 111 ıştır. ·---·----

Hö~etçi [czane 
Bu Ahşam 

llalk Eczam}sidi r. 

J(Nİ M(RSİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone ı 
Şeraiti 

Senelik 

Allı a} lı k 

Üç aylık 

Türkiye 
için 

Hariç 
için 

1200 Kr. 2000 Kr. 

600 1000 

300 500 

Bir aylık 100 yoktur 

Gnnn geçmit sayılar 20 Kr. 

)) . »çuvalı ~OK. 50 

ı bugtlay Yerli 3 
l tııcir 
1 

lüdeııll -
Borsa T elğraf lan 

/slmıbul 

9 - 9- 934 

Tiirk allllnU 921 

50 

Bolar 

Frarık 

Li rt•t 

Hazır 

r acleli 

,7 

il irıl 

620 

81 - 1 "! 06 

12 - -06 

9 - ~6 - 70 

liverpol 
9-9 934 

7 - 24 

7-04 

5-28 

Nevyork 
9 - 9-934 

13-13 

• J ;, 

clairenıizclt• )'apılacak oları artırmada ğayri menkul 
en ~ok a r l ı r a 11 a i lı a 1 e e el i 1 e c P " t i r. Ye m i rı i t~ lı l i v u k u fi a . 
kı~·nıeli taktir .-dilmiş olılnğuıulan 2280 ımmaralı 

kanun nmcihince yftzde yt'tmiş ltt•şini bulmadığı tak
tircfo hPŞ sı·ue mlidclt>tlt: taksilP rapl ve )' İİzde 7,5 
faizle IH~r sr.ne haşıntJa t:ıksille birlikle verilmesi aksi 
tak lirclt~ lak sil ilıh\l tHliliııcn g) ı·ı uıt~ııkul yen itlen ar
llrnıava cı karılaca kt!r. 
ıdipl~·rirı · nıuhauııuen kiynuıtiııin )'İizcle 7,5 nishetiııclt• 
f>H)' akçası \'f~) a milli lıir haııkamrı lenıinal mektubun ıı 
lıauıil htlunıaları lazımd11·' 

2004 nururolu icra ıfl:r kamıuuınııı 126 ıncı 

rnadd.- ~ i clü:-diiııcii fıkrasıua ttwfıkarı hu gayai men
kul iizt~riııcle ipotekli al· caklılar ile diğer bir ahi
" ada rı nı ıı ve i ı·ti fa hakkı ahi pleri rıi 11 lJu hak la rrn ı 
ve hususile faiz ve nıasarife dair olan iddialarını 
ilan larihindeııclı!n iliharf•ıı yirmi giin it;incle carakı 
ıııiishilPlerih! hiluirmeluri aksi La~dircl•~ Tapu sici
liııde s·thil olrııaclıkça şatış hP.deli pıylaşuıasmdau 
m:ılırunı kalacakları cih~lle al{\k:.ıdaramn işba 
maddt• fıkrasma gürt~ harPket etmeleri ve daha fa'l.l.1 
nıahiuıal almak isLiyeıılt•ri Tar:sus icra dail'PSiıw 

mürrıcaatları ilan olurıur. 
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8 '1 btııı Sab1111a bener fakrit her Sabun bir 1 
lçel Tapu ınü~ürlüğün~en : 

1 
.\IPr~iııiıı cfo~ılu viraıı karv«~~inde vaki tarafları ş8 . ~ 

1 1,aıı fıacı ılıırarı oğlu Ü~marı \1t~ Zt~ylirıli lıarmen gar 

olmaz Sabun alclığıııızda: ev<~la, 

Sac ~ncu zade Kadri Sabuncu zade KADRi 

markasına dikkat markasına dikkat 

1----------------------

Bu MarKah Sabunlan Her Yerde Araymız 
Halkımıza her şeyden evel sıhhatın düşünmek gayesile bu 

kere Fabrikamızda halis yemeklik Zeytin yağından yapılan 

SABUNCU ZADE KADRİ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmtftır. 
SABUNCU Zı\DE KADiıi ~ıa,.kalı ~alıuıılar f ALI\ ( Toprak ) 
ve Silikat ~ibi bilnnıum zararlı 'e vakıcı . . ıııadddm·ıh~ıı a l'İd i r 

SABUNCU ZADE KADRİ Markah Sa~unlar cilde YumşakhK, letafet verir çünkü ~ilesizdir 
• ' ~··, ',..&..... • • • n-:# 

ka11dak ilt~ malıdul bir kıta tarla vt~ yine ayni k 
/ .\'Pdt~ vahi ~arkarı arap isa kızı EıuirıP. ve ali ça" 
1 ~.ızı ayş .. t-ırlaları ve kanılak VP. ar:ıp ali ve mah• 
'ıal'la:-\ı il~ nı:ılııluı lıir kıla Larla .\li oğlu l\l~ltmet 
'. ,· ı.~ıırı 1•4•d ı :ıdı·.ı iıılİh:ıl.·ıı ~Pııııl•·;iz olarak ıcıs : ırıuf 
; zir ıal eıliıı T;·p ıda İ\:ı~di olıııütlığıııclaıı lt'~cili İÇ 

111 ii t'<. ca:.ıt .,, ,.,.~, i r. Ta ri lı i i l:t ııd . nı oıı gıi 11 sonra 111 

lı . ıllPn kt>ş i f Vt' tahkikatı icı·a t..ılıııac ığıııdan bu 
lt•r icirı ta~a,.,.uf iılılı:ı~ıııda hulnrıarılar var~a res 
l'Vl'aklarilt~ dairt~\"~ ruiir:ıc:ıalları \'f'\' ;l kt>~İf giinÜll . . 
~iıkı~.-k ınPı&Hır.ı a ı ıl:\tıual:ırı ilan olunur . . 

lçel Tapu ınü~ürlüğün~en : 
ı\1 · r si u i ı a r p. ıl a r k a r y •·si 11 ti t• va k i l ı r .ı fi a r ı ş a r k :1 

kandak "ıdH~ıı Siil"\' !ll ,ııı vı: ı\lemr.l tar-laları şiır• :-, . . 
ltrn idri:-' H~ t•rıııııı! tarlaları cı~ııtıhırn larriki am '. 
nıalıdııl hir kıla tarla rııezkt!r karyt·d~ıı ihrahiıll 

İkPrı \'t'falİ\ it~ \' f' I' f' ~ t~ 1 t• I' İ il P İlllikal .,J· 
' lt•scili iein nı ü r a c a a 1. .ıtmiştir . Taıuıı 
kavıli olı;ıaılığ'ınıl:ırı ı.al'İlıi il:\rıd ıu o·ı gii ı soura rll . . 

lıalliııı~ mı~nıur güııdtıl'İlPc•·ğiııdt>ıı hıa )~I' ic;in tasar 
, iddiası ııda hııJ ıı ııa ıılarrn res ı ııi e,1 1·.ı k l.ı r!le da i rt~ye il 
ra caa tla rı vı~ ya k PŞİ f gi'ı 11 i'ıııd t~ gı ıl Pt~'~ k nı ~ nı ura ;t 

T oros Çiçekleri 
KOLONYASI 

---------------1-.-ııl!, latrııal:ır·ı ilfuı 011111111'. 

Toptan ve Perakende Satış 
EsJ.. i cami karsısında ıı G ii ııı rii k uı..-vtla rı ıı ıd a . ~ 

Poslalıarıe ittisalıncla ki satış rnalwJli11e rı:ıkl 
· etmiştir . 

llernevinatürel esanslar, fenni 
surette yapılan sıhhi kolonyalarile 
m uhterem müsterilerini bu r a d a 

~ 

karşılar . 
Pek yakında, BHİY.ANTİN , KHE\I gilıi 

nıii lalııt1ratıda ilızar edPct>kti ı·. 
A)·rıca kPıuli nıakiııalcıril•~ ~apıırdığı yP-rli 

Çoraplarile dahili ve lı a ı· i c i miişt,~rilerirıiu 
Çorap ilılİ)açlarım temirı Plııwldt>dir. 

il E H Y E R I> E 

T oros Kof on yasım Araymız. 
6-20 

Göz hastalıkları 

mütehassısı 

Or. A~ınet MuMar 8. 
Bu (lt1 fa İs la ıı hıı lda rı 

avdel edP-ra GÜZ nıii
tdwssı~ı l)l,k tor ~ltı hla r 
B. ~oğurt p:ııarmtla 
il :ı s l :ı ıı .- cadılP~irıdr 

Doktor .\hıfulla!ı ,. P. 

~l:dınıııl luı\'l.-ı·iıı ıııua-. 
\'P.lıt~ !;;ı '•P~iııtlt>ki lıu~usi . 
da i re~irnlı• lıa~ta la rırıı 
kahııl •~lnırğ(· haşla 

nıışı ıı·. 

)luavt1 111~ sa:ıtları: 

Öglt~dPrı e vt~I: saat 
s•~kizd~n on iki~·e öğlt~ 

dt-n ~orıı·a oııdörtıh~ıı 

oıı"•~kize kadar. 

-------------------

i l A N 
Mersin it~alat Gümrüğü müdürlüğünden 

2:JO Lira lu~ddi kPşifıi i~i ma..;a ilt~ il\i dolah• 
yaptirılıuası 4. 9-HH4 tarilıirıdt~n itihart~n yirmi ı• 
ıriin nıüddPlle nıiinakasava konulmuştur. Talip ola :""" • 1 
larırı şartn:uııe ve krokisiııi gür11wk iiz+'"'' hha 
ııtiiıl ii rl ii~ii ııı· ıı•Ü r.ıcaal l:ı rı 

'liina~as ıya iştirak etıııek i~tiytrnlt·ı·iıı ~·iizd~ 7, 
PP.\' :ıkt; .ıla · ıı:ı itıalt• tarilıiııdı·rı t'vvPI Giimrük vet 
rıP.siııe ~alll'mJları ilt\n oluııur. 4-10 16 23' 

................ 
• 

Yeni Mersin Matbaası • Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
Mücellithanesi : • 

•:• Eski111iş, parçaları- : j 

+ nuş, f~r·sude kilc.ıpla- : . 
rınızı ışe yaramaz de-• 

• Y'.' at'.ııayıııız. lıi~ı:iiıı : : 
• sıze lazım olur. Kitnp-• 
: larnıızı, deflerleriııh:i, : 

• mücelJiı lıa 11eruize gön-• 
• deriniz. : 

: fler rıevi kitap ve : 
• defterler şık, zarif 111e• •. . 
• tııı ve kullarıışlı ola - • 
: rak eitleuir. : 

• • •••••••••••••• 
Yeni Mersin Matbaası -- Mersin 1 

maim cins 

:\ rpa 
P:ıl'lak makirıP 

l hıri iane 
,, 

Arpa 
,, 

" 
'' 
" 

Nerevin Malııulu 
Oldu~u 

. \uaılol 

" Y tırli 
Ana dol 

,, 

" 

9-9-934 Pazar günü borsa satışları 
MiKTARI F. 

K. G. K. 

~ 100001 3 
~657 l 32 
20915 35 
40000 ~f> 

301)00 i) 

45000 2 
30000 a 
30000 a 
15000 ii 

s. 

.... ~J ' i) I•) 'J 7,.. 

~5 
- •) ~Ü :::> .... ,D 

~5 

~5 

25 

.\LICI 

irıkis:ıf S . . . 
•• 

llalil Alı karıla~ T. 
Şc.ış · ıti BH 

•• 

,, 

" 

S.\TICI 

halirıı z s:ırraf kazını 
l rıkisd f S- .\da rıa . ~ 

\1 ıfalis EskP-rıa:~i T 
Saaış K ooprr:• Lifı 
Topt~u İbrahim 

..\hdiirr:•zzak EL 
llalim-s·ırraf \'elıhi 

Yusuf Ef 
Mehnuıt flmin Ef. 

llazır 

'' 
., 

l llafla ,, 


