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Orta Anadoluyu ·Kar Kapladı Soğ r Şidde lendi 
Cenevredetoplantllarbaşhyor Fransa ile •taly anlaşdı 

Dış işler Bakanımız Sofyayada u~radı 
---- - - --

Bay Tevfik Rüştü. Aras .. Saraya ve Hariciye 
nezaretine giderek Kart bırakdı. 

Sofya 9 ( A. A. ) Cenev-
reye gitmekde olan Türkiye 
dışarı işleri bakanı Tevfik Rilş
tu Aras saat ıs - de Sofyaya 
gelmiştir. Tevfik Rüştü Aras 
durakta Kralın milmessili Kı-
0sse lvanoff Hariciye nezareti 
Umumi klitibi Christof umuru 
siyasiye Md Pavloff protokol 
~UdUrU Staıloff Tilrkiye Elçi -
81 Şevki ve bir çok zevat tara-
fından karşılanmıştır. . 

Tevfik Rilştll Aras trenin 
tevukkufundan istifade ederek 
Şehre gelmiş ve saraya giderek 
defteri mahsusa imza koymuş 
~e Baş vekUlete giderek kart 

1rakmıştır. Tevfik RfiştU Aras 
liariciye Nezareti umuru siya-

-
Dış İşler bakanı B. Tevfik Rnştn Aras 
siye Müdürü B. Pavlofu kısa 

bir milddet ziyaret ettikden 
sonra saat 14,30 da Cenevreye 
hareket etmiştir . 

Yurdda Şiddetli soğuk var 

en ziyade tesir sahası Orta 
A nadoluda bulunuyor 

V ~nkarn : 9 ( A. A. )- Ziraat 
d ekaleti meteoroloji enstitUsUn-
en aldığımız maltlmata göre 
~n 24 saat içinde hava yurdun 
oır Çok yerlerinde bulutludur . 
ht rta Anadolu ile nkdeniz kıyı-

l"lnda temamen açılmıştır. 
fll Butun memleketde de ter -
k~rnetrede yeniden bir dilş
• 

11lUk görlllınOş ve soğuk 
Şiddetlenmiştir. 

Lugat kolu 
&eş Yüz kelimenin 
l(&rŞdiğını buldu 

l' Ankara 10 « Hususi» Bay

ll:lll tatilinden ötürü çahşması
ttıu 81'1tlık veren T. D. T. kuru
re11 ~tlgat kolu bugUnden itiba
iş Q 0~lanarak Uzerine aldığı 
Cclk terındE1 çalışmaya başlaya
ltl.ış tır. Bu kol üç bölüme ayrıl
Sôzıe ~e Osmanlıca Fransızca 
oı&. rın karşılığım öz Türkce 
u~rınk esaslı suretde tesbit için 
beş aş~aktndır. Bugilne kadar 
le~., YU?. kelimenin öz TUrkce 

;ılığı bulunmuştur. 
tna f~l'Şılı~ı bulunan sözler for
... 

0l'lne çıkanlacaktır • 
l.· = 
l '1e Ve Orta mektep e,.d . 
J.t e 1tntihanlor nasıl 

0Pdacak? 

Soğuğun en ziyade tesir 
sahası orta anadoluda bulu -
nuyor. Bu sahada en dllşük 
suhunetler Etimesudda sıfırın 
altına 14. Ankara ve Yozğadda 
13. Afyon, Sivas ve Çorum da 
8 derece ölçUlmilştur. 

Trakya, İstanbul, Marmara 
kıyıları evelki gOnlere göre iki 
misli daha soğuktur. Edirnede 
sıfırın altında 10, lstanbulda 2 

Gerisı 2. ci Sayfada 

Roı11a 

l{orıtışmaları 

Almanyz üzerinde ne 

tesir yapıyor 

Berlin ( A. A. ) - Siyasi 

mahafil Roma mUzakereleriniıı 
aldığı vaziyetten ve vilcuda ge
ti rHen anlaşmanın genişlifin 

den mütehayyir gözükmekdc -
dir. Anlnşmnlnrın resmen bil
dirilmesinden ev\•el \1aziyet 
alrnnk isteniyorsa da Fransız -
halyn anlaşmasınm Sarre Ple
bisitind ~n sonra Alman harici 

siyaseti Uzerinde hissedilir bir 
tesir icra etmesinden ve bu 

anlaşma ile muahedeleri tadil 
siyn~nsına hir darbe vurulmuş . 

- Yazısı lktnct sahifede _ olmasından korkulmakdadır. 

itilafa başka Devletlerde gireceklermi ? 
-- - ~ ....... ___ _ 

Leval ve Musolini beyanatında : muhtemel vaziyetler kar
şısında Fransa ve İtalya vaziyetlerini tesbit ettik diyorlar 

Romanya 9 ( A. A. ) - Ste -
fani ajansı aşağıdaki tebliği 
neşretmekdedir: 

~fusolini ile Leval Fransız 
İtalyan müzakerelerini netice
lendiı·mişlerdi r. Ve iki memle
ketin Afrikadaki menfaatleri -
ne aid itilaflar ilzerinde hi.lkQ
metlerinin noktai nazar birliği 
gösteren vesikalar imza etmiş
lerdir. Musolini ile Leval mer
kezi Avrupa meselelerinde mil
teaddid taraflı bir itilafın ltlzil
mil Uzerinde iki hüki'lmetin 
nnlaşdığındn ve kendileri tara
fından kabul olunan düşünce-

Sarda 
Rey Verme iŞi 

baŞladı. 

Sarebruk : 9 ( A. A. ) -
Sar reytamma aid ilk pusulalar 
dun sandıklara atılmıştır. Bu 
reyler pazar gilnU pek ziyade 
meşgul olup da rey vermeğe 
vakıt hulamıyacakları tahmin 
edilen polislerle hükOmet me -
murlarının ve hastane ilo ha -
pishanede olanlann reyleridir. 
Bu suretle reye iştirak ihtiyari 
olduğundan rey atmayanlann 
bu işi pazar günllde görmeleri 
caiz olacağından rey vermek 
hakkını kullananlar az olmuş -
tur. 

, 

.1 

B. Mussolini 

nin mUmkUn olduğu kadar ça
buk lbir zamanda alakadar 
memleketlerin tetkikine arz 
edilmesinde mutabık kalmış -
!ardır. Musolini ve Levnl ayni 
1.ıımanda böyle bir itililfm ak -
tline1 inti1nren vaziyetin icab 
ettirdiği bUtUn tedbirleri bu 
itiUlfın ruğu dahilinde beraber 
tetkik etmeyide kararJaşdır -
mışlardır. 

Roma 9 ( A. A. ) - Fransız 
İtalyan anlaşmalnı·ının imza -
smdaıı sonra Musolini ve 14e -
val İtalyan matbuat mümessil
lerini kabul etmişlerdir. l\luso
lini Fransız matbuat miimessil-

Leva I 
terine demiştirki : 

- Levnl ile tarafımdıın 

Romadan döndü imza olunan anlaşmalardan 
~onra i9tikhnl için daha veriın-

Roma 10 ( A. A. ) - Leval li bir fnaliyet göstereceğimizi 
Parise hareket etmiş durakdn Umid ederim . 
Musolini Fransız Avusturya ve ... OnümUzdc iki dt\rlU mes • 
kUçllk itilaf sefirlerile yUksek 

ele vnrdır : memurları ve hariciye nezareti 
erkanı tarafından uğurlanmış - Hirisi yalmz l<'ransa.ile ltal-
tır. istasyon civarında toplannn yayı nlfilmdar ediyordu. Diğeri 
bUyilk bir halk kitlesi Levnl ise umumi mflselelere yani av-
ile Musoliniyi hararetli surette rupa \'0 dUnya vaziyetine lAnın 
alkışlamışlardır. etmek idi . 

B M 
Genel savnşdan herj sUrUp 

ay ansur gilmekde olan Frunsız 1taJynn 
Mersin Liman İnhisar şir - mesel~lerini bırakarak yalnız 

keti genel MUdüril Bay .Man • genel meseleler Uzerinde bir 
~ur fiozdoğnn şirketin bazı iş. nnlaşma vUcude getirilmiş ol -
Jeri için alllkah makamlnrln saydı devamlı bir anlaşma te -
görüşmek üzre dün Ankaraya ın·ıı edilmiş olmazdı. Diğer ta-
gitmişlerdir . rafdan genel meseleler bir ta-

---- rafa bırakılsa )ine netice anyi 
olurdu. ,. 

Musolini bundan sonra mü-
1.akerelerin nasıl yapıldığını 
i7.ahhyurak ·~ imza edilen bu 
itilaflarda muhtemel vaziyetler 
knrşısında Fransız İtalyan mllş
terek hattı haekreti teshil ettik 
ki bu çok milhimdir,, demiş ve 
bn an'aşmaııın çok geniş bir 
manada olduğunu s"5ylemi~ti r . 

Şehidler Abldest bu meydana kurulacak 

Diğer tarafdan Levalda İtal
yan gazetecilerine beyanatda 
bulunarak: 

Tarsusda ŞehidlerAbidesi yapllacak 

Tarsus 10 ( Husust) Kur -
tulnş savaşında yurd için can 
veren sayın kahramanların 
anmacı olmak .uzre bir şehidler 
Abidesi yaptırılması ötedenberi 
Tarsusluların içinden doğan 
dilekleriydi . 

Cumhuriyetin onuncu Yıl 
dönümilnde bu duyğular iş 
alanına dökülmüş ve İstasyon 

civarında Şehidler için ayrılan 
yerde birde merasim yapılmış~ 
dı. Bugüne kadar hiç bir şey 
yapılamadığı görillerek Bay 
Sadığın başknnbğınde bia ko
misyon kurulmuştur . 

Bu komisyon ilk toplantı
sını yaparak bir çalışma prog
ramı çizmiştir . 

"kararlaşdırdığımız siyasal işler 
hiç kimsenin aleyhine değil • 
dir. BiUlkis bütOn hUkt1metler 
yalnız barışın tesisini amac 
tutan bu işe iştirak edebilirler. 
Kuvvetle Umid ederimki bizim 
bu davetimiz herkes tarafııt:" 
dan hllsnü telilkki olunacak ve 
bu nnlnşmaya iştirak suretile 
alakadar hükOmetler barış se -
ver olduklarını filiyatla göster
miş olnr,aklard1r,, demiştir. 
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Yeni imtihan cekli Anteb de Yurdda şiddetli y Soğuk var. Tür~of isin Günlü~ Telgraf 

HAB[Rl~RI 
talimatname orta o~ullara Bil~iril~i. 

Kültür Bakanlığı Talimatnamede olğun 
gençler yetişmesini amac tutmuşdur . 

Li e ve Orta rne" l~ h 
lerde ders vih icinde ''e . . 
. ouunda ~·apılacak yazı 

il~ ve ~öılii voklamalar . 
lizPrİnP. k iiltiir hak.anlığı
nın yaptığl talimatname 
dün orta tahsil okulala 
rında okunmuş ve auta. 

tılnuşdır . 
Yiize yakın macltfo o

lan bu rnlimatuameye 
göre talebe, iki kez yazı 

ile bir kert de söz ilı· 
\'oklama olacakdır. Eski-., 

den talehey~ verilen not-' . 
lar erı aşağı hiriken, bu 
talinıatua me sıfır rıumaı·a

yı da ona~·lamışllar. 

Talebenin sınıf geçe
bilmesi içiu yazı yoklama. 
larıuda alınan notlar:çok 
miihiuıdir. ~luallim ,·ok-., 

Bu i mı ilıa nlarda tal~

heui n kazaudığı notlar 
şu ha ı rn ortala nna tloğrn 

ruekleh itlarr.sinc•~ k:.ırne

l•H'e f.;tlÇİriltlCt'~ ve tıpkı 

şinuli ilk ıue~ lebltwde ol
duğu gi hi hu karnelere 
lalehenin velilerine imza .. 

lancltrılarak nwkl~hcte sak 
la IHH':l k t 11'. 

Kiiltiir Ua~anlığı hu 
talimatname~ t\ ıah~henin 

&Hm olğun hir kP.rteyi bul 
m:ıclan sınıf ~.-ıcm~sine .. . 
ve laleh~nin hir haksızlı~H 
uğrama~ma engP.1 ola -
eak nrnclılfller koymuştur. 

Riiliin ıu~kteh talehe
h~riui de okn\'uh helleme-, 

si gP.rekli olan hu talimat 
na mPlt)r4h~n mek tebltır~ 
heşP.r tlanP. gfüuh·rilmiş

dir. 

c:ak ve talelumin hir hak- N tlınrotaj 

lanıa kağıtlarına nol \e

riı·ken ~ok tit.iı davrnml-
• 

sızhğa uğramamasını göz- • • -
tlr.rı ırak ıuınııvacakclır. Şehrım~zde Numrota· 

Lis.e son ~11 ;1 r, sınıf gP.Ç ja devam edilmektedir 
me imtihanını iyi \'el'İrse 

diploma alahilecek ama 
bu diploma ile iini • 
versiteye gir•mıi yeeP.kdir. 
Üniversilt~ye girmek için 
Liselerde ayrıca ),ir inı
ı ilıan daha gN;irmek ge
reklidir. 

iki yıl hir sınırda kalan 
bir talebe, artık devlt~lin 
lise ve orta naP.ktebl~rin

de okuyamaz. Ya hususi 
lise vtt orta nu•ktebler<le 
yahud da devletin ticaret 
ziraat ve sanat gibi mes 
lek mekt~blerinde okuya
hi lecekd i r. 

pılnuıkcia olan ~ 11 mrolaj 
işine elıemmi~vplle devam 
edilivor. 955 nüfus savı-. . 
mrna hazırlık olan hu iş 

cok vakmda ikmal edile-. . 
cekdir . • 

Şimcli mnlıtfllif kollar. 
da hu işe memur t·clilen
ler ç~lışmakta<lırlar. 

Yeni Kurumlar 
Tar~us 1 O [ llu --usi] 

Tarsuii çifçi birliğinin 

köylli şubesi ve ·muallim
ler yurdu Fırkasında hi-

• 
nasında acılmısdır. • • 

• 
ıran __ .,.,""""'-... 

Dıı iı leri bakanı Ce
nevreye gitti • 

Saylav Seçimi 

.\nlPU ~ f A.A] - Sa~ 
la\' secimi hazırlıkları dt>-

• 
vam edi\'cr. C IJ· F. \'İ . 
layeL iclarr hevflti ~ık sık . " 

toplanarak i~iııci mnnlehib 
işlerini göriişmel~tt!dir, 1 
kinci Jll iİi ı telıi h St>CI 111 ı • 
20 ikinci kAnunda haşlı-

yacakdır. 

Bu seciuııte \'İhi,·eti-. . 
miz•ten 100 elen fazla ka. 
drn ikinci miint.ehib e1ka-• 
cakdır. 

Karadenizde 

Müdhiş bir fırtına 
devam ediyor. 

~itıoh 9 (A.A] -·· Ü<; 
giin Pvvel haşlıyan fırlıtH\ 

hiiliin şiddeli yln de va"' 
eluwkde , \'İltl)'eli n h~r 

larafuufa ı ipi l~ali rıde kar 
ya~maktadır. Sirıoh, Bo
yahat ışusas1111n Diraııaz 

kısmı kapnnmış, miiııa-

~alAt durmuşdur. Liman
tla \'apurlar fırımamn 

tlinm~sini heklt~ıurktedir. 

Mekteb yapıları 

Anl~p ~ [A.A l - ~1aa

rif vr.kaldiuiu plauına 

göre y-\1.ırı temeli, atılan 

üçer dersanPli kırk köy 

ıu~kl~hinden otuzu uu n ya

pısı hilmişdir . Tadrisata 

açılmışdır. 

Macaristaı1 
----

Ulusal bankası genel 
lebesi yumuşundan 

el çekdi. 

8ndapeşlc- 9 (.\.A) 
Macari~Lan milli haukası 

umum nıiidiir!i Popovio. 
islifa t-tmiştlir . Popovios 
eski malivA mPklt·hiııclP-

• 

- Birinci SaJıf adan Artan -

ÇaııakkalPde 1 , Yalova 
Bu r~a vt~ Kdlsu<la sıfır 

clt~l'P('PYP PlllHİŞdır . 

Ege Akthrniz kıyılar·an

cla Stıh\Hlt'tın clilşiikliiğii 

fwlla lıissedilmışılir. llani. 
sa d n s ı fırı ıı ait ı n da l , 1 z 
mird1:1 sıfır. Muğlacla 2,5, 
.\ııtalyarhı ~ıfırrn iistiiıule 

4, .\rlanaıJa 6, Dört,·olda ., 

5 4lert•c•~ rasat t~clilmiş -
ti i r. 

Hu gün m~mlt~kelch~ 

•'n sıcak \'fi' .\,larıadır . • 
Bir· kaç giiııdtHıheri yağ-

makda olan kar din•niş -
ılir. Yalmıı Ef·zuruıa. VP. 

Kn r~ 'da ~· :t ğı yor. En fazla 
kar KastamorıuıJa 29 sau
ıim kalınlığıuıladır. Oi~er 

'Prim dtıki kaı· ölciilerinin . . 
kalınlığı Çorum ve Erzn
runıda 22, Afyonda 20, 

Boluda 19, E~kişPlıinl~ 

ı H, .\rıkanıda 9 s,ınıim 

oliı l'a k ülçiil uı iişıHi r . 

Dii11 lsıanlrnl ve ci\'a
rın:ı y:ıgan kar hir sarı

l i m d i r. 1\ a r a c 1 ~ n i z k ı \' t I a rı . 
hillı:ı~sa Orıhı. Siııoh ve 
Zonguldakd ı karla karışık 

~· a ğnH 11· va f'cl ı r. 

BeJg·radda 

1 :üdhiş $Oğuk var. 

llt·lgrad , 9 [A.A] -
ller tarafda lJiiviik bir 
kar fırıınası hüküm siir
nıPkttııfir. llararel sıfırdan 
a :ığı 27 yP iruui~dir. Sa
rayhosnaıla lıiitiin miiıta

k a 13 l t P ın a m e rı i n k ı ta~· 
uğranıı~ılıı·. 

Bir tren devrildi. On 
altı kisi öldü . .. 

lto~ko\':ı 9 [ A .. \ 1 -
Ro ~ lt•r ıu 11 lıa hiı·i uclen : 

Avrf:lp_a borsaları 
8- l -35 dfl Loııılra bor

sasında iizti m i ııcir yu .. 
nrnrt_a, flamhurg horsa
~ ı rı ıl a ii z ii n ı l ii l ii n ve z.-, )'' 
lİ11 yağı, ı~Prliu horsasıı•

da \'unııar·ta \'e '1arsih'3 . . 
hor!-iasıııda vcımurıa ,.~ 

~ura fıyallaı·1111ia 4-ı-35 

gii ultıri "" gfire hır .fp.ği' 
şiklik olmamıştır. 

PA \IUK - Liverpool 
horsa~ı .\m~rikan pamu~ll 
mart lHslinıi 6,90 nı~yı~ 

ı.~stimi 6,86 rnnımuı lt'S .. 

limi 6,83 ilk lflŞriu trsli
tııi 6, 72 a ~ uı hor.!'atln Mı· 
sır panın~l:u·ı Sakalaritli~ 
cinslefi mart t<•slimi 6,83 

mayıs teslimi 6,84 wıuuıuı 
lt~sliıui 6,86 ilk teşrin tt~~ .. 
limi 8,62 UppPr ciıısı~rı 

maf'l lPsliuıi 7,72 uıa''~ 
ltısliıui 7,71 lt)rnmuı ,.,sh."' 
mi 7.59 ilk l•• rın 1t·sliı11 1 

7,56 pt•rıidir. Fi~aılar lib' 
re haşuıadır. İ ·kt'ııdt\ri~e. 
borsasında ~~lısır panıu~-
larıuııı F. G. F. Sakttl~
riılis ci11si marl ıe~liıı•İ 
15 9\l mayıs t.t•slimi 16,tO 

temmuz le ·linıi 16,20 e~"' 
hll tPJi mi 16,28 F. G. f'. 
uşmoni cmslt)ri şulMl l~~ 
limi 13,90 uis,~n tesli11

11

1 
13,90 lemıuuz lt' linıi ı:J,S . "' 
evhil teslimi 13,70 tallar1

' 

tir. Fivaı.lar 99.05 libre . 
iciwlir . 
. ıu·r~ D :\ Y - Li verpOO~ 

1
. ,,, 

hors:ısında mart l~~ 11 

1 
4,11 1/s nw n~ ıesli uıı 5,0 
1"\.a ll•ııı m ı~z l~slioıi 5,<JJ 
1 /2 şiliwlir. Fi~atlar I~ 
lihre icirı ı lir . 

" 1 
MiSi ll -- Li v~rp0". 

hoı·sasmtla 11HH'l t~sli 1111 

32 1113~ I~ lt>•Iİınİ :i2,04 J/: 
temnnn, l••Sliuıi 32,IO 11 11 
~iliıulir, Fi~ :ıthu· Cıf plii 
480 lihı·t· iciııılir. , 

1 NCI R ~-· \la rsil vat lf 
S(t -- ıud:ı C•·Zi:Wi·,. hoı~~f I~ 

• . ıJf' 

kiloluk sanıltk 175 dök' r' 

Talimalnamf~de, mek
teh der lerini gütmerliği 

haldt> iini versit'1ye gir -
nıA~ istey~uler için \'P-ril
mesi gerekli imtihanlar 
için de bir çok hfikiim· 
ler vardır. 

Bu talimatnameye gör~ 
.hu yıl ilk yazı ile yokla
ma imtihanlar• bu avın 

Cerwvrfl 9 [ A.A ] -
Iran ile Irak nrasmrlaki 
lran noktai na1.arım ulus. 
lar kurumu konseyine mii • 

hulunuuıLtb \t• 11ıcıli i~·n. 

sa. mm P.sasanı p~ngonu11 

ahın mikyasında tuıul

masanda gôro•ekdc idi . 
Yerine eski maliye rrn

zırlarınclan vH '.lacarisH\· 
nan en eyi maliyecilerİlı
<len Bele lmredv ta\1 İn 

L••ningr<HI \los~o,·a hat
lııula Porlwlu ılurakı :ı a
nında olaaı trt·o kazasmda 
16 ki ·i ölmüş, 67 kişi 

yarRlnnmıştlır. 

Trenh~rden hi rini n ma
k_inis\j ile i.~i muavini de 
ve Porbelo durak şefi 
tevkif t~dilmişdir. Talı~İ
kat devam etnı.-ktedir. 

150 frcı llkt ı r. Fı yatlar ~I~~~ 
silya rıhlımınıla loo ~'~,, 

• ti" 
ici ntli r. Sandık haşı n'1 ~ ,ı . ~ 

de dara trnıilindtlıı so ,i 
prşiııdir. lıalya iııeir1Ş 

.. 
nn beşinde başhytıcak ve 
ay sonunda bilirilecekdir. 

dafaa edecek olan lran 
dış işleri veziri K~zmıt 
Han buı·aya gelmişdir. 

. ., 

oluumuşdur. 

Cons"n~a ~.~sıra. flö~ .. ,~' 
ekstra 300 adı 280 fr&J' 
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ltr. Fiyaılar 12 1 ıs: kilo- Mers·ın , ·E;J•~· z asn- ~~~~_,,Ax,------""""'~ 
luk SPpeı ic:iu,lfl yPmP~lik 4 J 
gömrü~ı .. UIP\CUI. p· c 

FINIJIK - llarsihıı -~~~~_ası umhuriyet merkez 
~rsusııul:ı 4~if lhtrsiJya_ L'. 

· l~slinıi .. kalıuksıiz ~ark 6lo K.(;. n ~. bankasından•. 
G·. ~. P~nıu~ ~k~pr~~ 48 
•llf~~o11 620 Napolı 625 

Ta,.agon 585 kHhu"lu ~a- iane 47 
poli 245 N:q>oli kf'ihl~ 260 Kaptı malı 46 
k ar·ışık 245 Sicil va 240 Si- Kozacı. parla~ı 
cilya krihlt• 2io kal'ışık iau~ çiğidi 

4b 

2-50 
245 Ta r·~gou kri hle 235 \erli n 2-37 ,5 

frarıktır. 'usam ıo 75 
S-9 

Yiizde 1 Faizli iki Milyon Liralık Sivas .. Erzurum Demir 
Yolu Talivillerin·in Kayıt M_uameleıine Yakında Baılanacaktır 

Geliri temam~n Si V .\S - - ERZLJRU.\I n~mir "olcı ııu rı i ıı ~a "ııw tah-sis 
olunan otuz milyon liralık slV.\S - ERZURI ~I · isıikt· aııruı ; iki 111 il HHı 
liralık birinci kısnunr teşkil eden ıahvilleriu ka~· ıt ıaHıanıPles iııt> 1 O ik l ııci 
Karmn 19 3 5 la ri1airnl~ haşlanacak \'~ 15 iki n<'İ K;' ı ıu u 19 3 5 ıa ri lı inde ZEYTiN YaGI - llar- Fasul:(• 

silya horsasmda \'el'li houc Nohut 
h~s •le rhorıe nı~h cinsiıw \t~r~im~~ 
Söre 435-450 ,·ar malı cin· Kuş JP.mi 
sine görP. 330 ·360 Turıus Kum darı 

'> • t rıihavet ,-.~rilt-'CP-klir . ~o L " 

8 Rdı~l'inin itihari ki~ mP.li yirmi lira oJarı hu muva~l\nı talıvillP,i' 19 liı n 
6 ihrac: fiyatı iiıerimfeıa hu ruüdclt't. zarfmda ~lerkP-Z, Ziraaı v~ iş haul\alarmın 

4 

l . . . ,, 1 · ı 
ıırıncı lasırnuPs ciusiru~ :~ LI" 

5 
7 
3 Söre 350 365 2 ci l«'Şrİn Yulaf Çuknro\':l 12 

50 ~35 345 iwligtıı•s ,·emek ., .\ımdol 
1 • • 

3 
çıu 325-330 infıgt1nble 330- Acı ç~~ird~k ıçı 
3~o Ct~ıı.~ ir ,:,ıHfirı~ uufls Toz şek~r 

28 

38 25 
eın,· ö sıu~ g re~ 330-350 fran~ ltah\'fl 100 

240·2iJÖ 
188- ı 90 

hr. Borlas rıuP.s cirısirw Ca\' 
göı·~ lg5-2lo iudulus laazıf' Ka.lay 
ru~ı hs-fs5 adı lıaztt· mal Bahar 
160.170 tH~ç .. tadır . Şad. Arpa Amttlol 
.\Jidilli Kal:uuata ltazır mal )) v~rli 
355·380 fines 325-340 frarık Piriııc 

90 

lır (? · 1 .... k • . ıyaı ar gu1111·11 . aut. Kara hiiltt>r 

3 5ô 
a -ı 2 ,5 
15 50 

Rn-86 
ı·öposuıula haril icı· ııtl" cı· r N' 1 l u rşat ır 
rd u "si 1 \' I k · ı .. . . 16 

2-87 ,5 
2 7n 

20 Lira .ıo K. 

rtiı· " .1 a oo ı ogranı ıç111 llısır darı 

latanbul borsası 
9 I · 35 ıh~ arpa y~nılik 

3 kuruş 14 parad~n 200 

lorı, huğtlav srı·ı 4 kuruş 
~~ f)aradarı: yumuşak 4 
kuru 

23 hucuk J>Hradau 
4 k • 

uruş 30 paraya kadar 
ıııuı ı ' 1 ut 4 kuruş lo para· 
'hııı k 4 uru~ 22 hucuk 
Para\'• k 1 • k ·'ti ac ar , ekstra 5 
ta,·uş l 

5 
27 nıçu k paradan 

k uı·uş 30 para ya kadar• 
426 t • • 
ö. ~-rı horsad:. muamel 

H 'uıuşliir. 
,, 5 1 35 de ihracat olma
'' ltr , 

lzmir beraaıı 
9 f-35 de l1orsada aqla 

I~ fk ll ruşt~UI 72 Clf\'U 1 V u-
•t ?) k • ' • 

n. urn~ıan 6 cııval 
P•lltttık • ' 
218 l · 48·~2 kuruştan 

>tı I ~· u sa ı ı I n ı ı ıı r. 

..!!Ni MERSiN 
~Üshası 5 kuruştur 

Ab0r.e, 
Ş ) 

Türki)'t. Hariç 
''•iti için için 
Serıelik 
A 1200 Kr. 2000 Kr. 
"'o"' aylık 600 1000 

aı aylık 300 5Ôo 
artık ıo . . ·' G · · · O yoktur · 

GQu ~ • . 
6CÇJnış iRyılar 20 Kr. 

Kesme Şekı' 
Saorhk&a 

\) n ecn~hi ~3 Lira 
)) » )) cu vah 20K. 50 

Buğda~· Y•~rli 2 -91,5 
Limon tuzu ·ıo 

SahunsafizeyıiuY. 25 50 
J) ikinci 23 

incir 
ince Kep..,k 
Kahra » 

~O d~ra 11 
l 75 
1 75 

Borıı T ılğrıf lın .......... ~ 
lstanbul 

10-1-935 

Tiirk allunn 

isteri in 
Dolar 

947 

616-75 
79-60 

Frank 
Lir~ı 

12 · -06 
9-29 - 88 

Bir Arsa 
·Aranıyor 

Halcom« caiM•· 
ıinde G iJ mr il 1' : ile 
hükfl:met konafı ara· 
aında bir aratı aran
maktadır • Vermek 
llt~ye~letin Merlcez 

~ banlıaiına mliracaat-
ları. 6·5 

• 

şubeleri bulunau lwr mahalde satışa çıkarılacaktır, 
Umumi ''e mülhak hutçtal..,rle idare olunan d a i r · e ''•1 miieS~tl~rlt'rCf' 

Vilayetler hususi iclareleriJ~ Beledivelerce leınirıal olara" \'r. hazinece sa-. 
tılrmşve satılacak Milli Prulak btl<lellerini11 ı.ediyesiwl~ itihar kiynıt'tlerı ii1e-
rinden kabul olunur . 

bahsolunan ruuamel~lerde uakil gibi kabul edilPcı · ~i \ t- gpı•pk hP.d~llP.ri 

niu ve ~erekse faizlerinin tedi~·esiıu.le hiç bir star'tıtlt• vergi, rPsıne tabi 
olnuyacağı kanunla le,\'İI edilmiş olan bu istikraz tali\ i l lt~r·inin faiz idn siiz,lt~ 
yedi olarak. teshil et.liltliğind~n işlirak e'lenler en f:lideli v~ eu ~aglanı ve 

1 aynı z3ıııaııda ıııeı'.ılekeı iı;irı v~riı'.ıli bir iş~ pa-~al :ll'lııı ~· :'.ıırrnı~ olacaklardırj 
~ Kopun bedt>ll.-rı her st.n~ lo Kanun sarrnln o ı lr.ırncekL1r. ~ 

Türkiye Ziraat Bankası 

SırH 

No: l1ahall~si 

.. 

Kapı 

4~i nsi 

Mersin Şubesinden: 

No: \lalsahihi 
ll İSSP 
llikt.tı • ı 

tlL C\' 11 !,!Öl't' 
ol • I 

~luhan11aı<• 11 

34 Hahmuıliv~ Hane v~ LO 
rliikkAn 

Tataraki ma IHnıa ı Tt•1i HH111 

~lari~o 

Kiyuwı ı 

Liıa K. 
56,ooo 

279 
282 

283 
2!10 
241 
252 
253 
254 
2fl7 
269 
210 
2f ı 
272 
273 
275 

. 
,, Huz, çırçır fabrikası 

Nnsrat.ive Tarla Hektar }12 .. 

" 
Tarla 

Karadivar ,. 

" " 
. " ,, 

" " 
" 

,, 
Karacailvas 

• 
,, 

,. ,, 
" " ., Seh•4t bahçesi 

" 
T:.ırla 

., " 
•• ,, 

12 868 . 
22 608 

1 3 79,. 
1 8386 
il 6772 
.) 5159 
2 2983 
4 6000 

2 222 
n 
1 

2 
1 
•) .., 

6768 
56~6 

1 ı 41 
9~00 

7n76 

Kosti Kokarıa~i 

Pi ualP. \'~ hisseclar 
,, 

'' 
Argiro v•• '' 

it '' ., ,, 

' ' " ,, , ' 
A. Ligercltıpohı!-i 

" 
•• 

" ,, 
't 
1 ' 

2ıa 

10/16 
10/16 

17 1 140 
ı 7 / l 40 

l 7 / l 4(1 

L 7 / 1 40 

ı 7 l 4\J 
T Pmamı 

l/4 
1/ 4 

l 4 
] 4 

1 4 

l 1 4 

~ 7 .ı~oo 

L0,9oo 
R l ,Boo 

4o 
f>o 

1 ı o 

l6o 
80 

460 
ıoo 

~00 

300 

l Ott 

ıoo 

200 

" 
l 4 278 ,. ,, t) 687 300 

280 Bahçe mahalle Ar~a 9 l 9 Argiro \' tı Errui) oui Teuıa uıı ı ,5oo 
284 Nu~rati\·e Tarla 1 8384 Pinale \'e hi~sP.tları 10 1 16 3 .700 

• 
·203 nulnldn Honf' Tatara~ i TtHHa Ull 21 o 

Ynkar•da \'asıflai'ı yrn.ılı gayri ııai'ıhıutHler· malları, ilınlt· hniİPllPr'i uakdPu 
vey:t gayri miihaclill~r hono~il~ p~şin öılennu~k ÜZP.rc~ 1 l - l - 935 Larihind~' " 
1 f·~'2--~3t tarihine kaclar bir ay miiclcletle ve pHzarhkla alıŞH çıkarılmışlı r 
isteklilerin her PazarlflSİ Vt~ Perşmnbe giiuleri ı\leı·~in Ziraat lrnukasırfıla toplan
makda olan gayri müLadillP-r malları satış komisyonuna miiracaatları . . . 

. 

liltçi [~1111· 
' 

·Bu AhfQm 
il~ ~nesil"at. 

Emniy•t tnlillrlii.lfJriden 
2- J .. 3 5 gliırümle gümrük meydamnda Uir ÇR tı lH 

içinde bir mikdar plı ra huhınmuşdur. Sahihinin M.- ı·

sin w:nniyel müdiirlliğiiue miiracaatlan iliın olunul' . 
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· Türkiye Zirraat Bankası 

Haki~i, saf, katr tesirli ASPiRİN, Ef'.) marka
sını taşır. AQrıları çabuk ve emniyetle gider
mek için baıvurac•Qınız deva, dünyade 
meıh"r ,,. a...- "mibtahurı olmalıdır. 

Ambalajlarda ve komprl· 
meler\n üıerlnde ~ 
markasının mutlaka 
bulunmasın• dl'k
kıt edlniıl 

1 L i N 
muhasebei hususiye müdürlüfünden : 

~ltwkeıtlc nıiiıılıal bul1111au l 6 liı·a :ısli ma~şh 
sflvari lahsild:ırhğına isteklilHr nıfö~ahaka imtihanıua 
ıalıi tutulacaklar·dır. imtihan 16-1 -935 tarihiııe mii· 
sadif JH·HŞtımh~ giiı'ii saal J4 de yHpılaca~tır. ~1iira
caat uıruiş olaularrn o tarih ve SiHttd~ muhas~hei 
lnısusiy~de buh11•maları . 

ıfferıin Ticaret ve Sanayi Odaıı 
Sicilli Ticari S. 

""rsinin nusreliy~ mDhallPsiıhİ« · hiikunu'l cad
desindt) 261-113 mınrnralı mahalli ikanwtgct!ıı lica 
ri ittihaz f>der~k 22 · 1·933 tarihindt•fl heri toplan 
v~ perakende kilo uıalı ile i~tigal tıdPn , .• , odantu 2 Ci 
sımfmda ve licart->l sicil deflt->t'iuiu 698 r.i uuua~rasm· 

<Lt Zeki lltwkel unvam tieari~ıyle nrnkav,·et vt~ mii-.. .. ... 
S• ~ ccel buluuaıı Hacı ~h·lrnwıl oğlu Zddııin 16 12 934 
tarihinde odaya il>raı e~letliği ısti(la il" ı.-rki lic,11·t·l 
'~vlediği bildirilmiş ohluğ111ııları i~hu husus licarel ka-
111tnlHltlU 35 ci nııulılt·siıu~ gört~ 698 11uıuaralı sicili· 
ne ~:ı~·cl n~ işaret rdildiği ilan olu11ur. 
Si cilt~ gelen No. 22 9 

1 l A N 
İthalat Gümriiğü müdiJrlüğünden; 
Gümrüğümüz amharlcH·ırula hulunan 110 kalNu 

muhl~lif ~şya 27·12·934 tarihinden itibaren on giiu 
mtiddetle ve artırma usulile satılığa çıkarılacağmdan 
isteklilerin ı t-1-934 glinli miidüriy~ue mütflşekkil 
komis~ oua miirucaatları ilan olunur. 

1 l l N 
İçel Sıh~at mü~ürlüğündın : 
Villt\'el Eucüou~nince hastanelerin on )edi ~alem . 

~vrakı matbuasının pazarhkla yaptırılması ikinci ~A-
n urnrı 16 ıucı gümine diiŞPn ÇaışamhayH lnrak.ılmış 
ur. lsl~ldilerin numunelericıi görmek lizr~ Sıhhal mii-
diirliiğiiue g.-luwl~ri • 4- 4 

·· mersin şubesinden: 
Sıra 
\'o: \I h df .. ..;i 

54 .tldhmthh) e 

55 » 

56 » 
57 )) 

58 » 

59 » 
60 )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

t) 

Kapı 

Cirı~i No: 
Kargir ttuı..~au 11 

)) )) 

)) )) 

•) 

)l )) 

)) )) 

)) )) 

)} )) 

. 
\) )) 

)) " 
)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) » . 
Dii~k~to 

19 

21 

23 

25 

27 

29 

31 

:i9 

15 

27 

29 
3\ 

1 

3 

5 

7 

9 
ı 1 

t3 

15 

61 

65 

68 
69 
70 

71 

72 

73 

74 
75 
76 

77 

78 
79 

80 
81 

82 

s:i 
84 

88 

89 

90 
91 
92 

93 

94 

95 

96 

>> s:i Dii"kau ıemi11i 
~ 10 )) 

)) 38 » 

)) 9 )) 

" Kargir tliikkaıa 3 ı 

Caıuiş~rif " 6 

" 

" ,, 

" 

,, 

" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 

5 

4 

3 

2 

1~23 

25 

21 \.23 

19 

\Jalsahilti 
,\latlam aııgdı 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

>) )) 

)) )) 

)) » 
)) )) 

)) 

ı) 

,, 
)) )) 

)) ,) 

)) )) 

•) )) 

)) )) 

>.) )) 

)) )l 

') 

)) )) 

)) 

)) )) 

)) 

" " 
" 

,, 

" " ,, " 
" 

" " 
" 

,, 

" " 
" 

,, 
,, 

" 

llis~~ 
\I i ~ ı n r ı 

ücd~ hir 
• 

)) 

)) 

t) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

,, 
)) 

)) 

,, 
)) 

)) 

)) 

ı) 

)) 

)) 

)) 

" 
" 
" 
,, 

,, 

" 
" 
" 
" 
" 

His~e)·e göre 
Muhammen 

Ki' • ı : di 

l,400 

950 

1,750 

1,550 

2, 100 

2,800 

ı .750 

ı,550 

1,400 
850 

850 
2,450 

2.100 

700 

55() 

1,050 . 

1,750 

1.650 

1,550 

2, 100 

800 

1,050 

350 

700 

350 

600 

950 

1,050 

1,0:0 

850 

1,050 

2,450 

2, 100 

2,100 

950 

Sorsuldarl~ nıiişıert·~ vt• iiçclt~ hir hi~s.-.si lı(a)'l'İ ruiihadıl l t~rt~ :litl hulun;ıı• 
ve yukarııta vasıfları yazılı olan gayri nwukullt~r, ilıalt> hPıh•ll t!rl uakJt!n v•~Y~ 
gctyri miibatlil hono~il~ P"~İu öd •nıu~~ fız ... r~ p 11. ırh~ s.ır•·IİI•· s •lı~ ·ı cık d·ılııtlf 
ur. f.;t ... llilt~rin lı~l' Pazarl ... ~İ V•~ Pt•rş··mlu~ giirılı•f'İ \lµr~İil Z···a:ıl i;a uk:ı~11·•1 ;t 
loplaı•ma~tla olan G.t~ ri 111iihaılıllt•r malları satış ko ı uis~·ılııııua ıuiir·ac.tall.&1·1 . 

3-12 ...,,,;' -1 ·~===========:;; 1 1 L 1 N 
lcıl Sıhhat Müdorıoıun~an : ı 
M~ml~ktlt Ha~lanesi tamiratrna islt~~lı çıkmatltğrn-~ 

1 

tlau bir ay ·1.arf11uL1 paıal'lı~ I:~ \ ··:-ilıııt•s i J..ar, d:ışlı-1 
rılnu~tu·. Bitııu lat·ihi olan 11 -1 935 l ırihiıw "a 1 

dar işi almak i~teyt~rıı~rin 1\••şir v~ ş ırtnauu~yi gör ... 1 

ıuek üzre Sıhhat lliitiiirHigiine v~ Euciimeııi Vilayt•le 
4 -4 nıiiracaalları . 

J0 LA KONKORD ti: 
M Nakliyat ~ Harik · 1 

Sigorta Şirketi 
~luamelltmda sürHt,. iutizam, ve kola~· h~ı 

şiar edinmiştir • 
Ac;ıuta~ı: Karaiuaıl f'ifci Haı·L-8'\ı . 

• 

SİHHA.T 
ECZANESİ 

Mııin Gümrük Cirınnd.-
lt~r u~ \'İ Erıa~·i 

tıhhı~· ~, Y~di v~ Av
rupa miiSti\hı.,r .. u hu' 
luraur . • 

•· s -~ 
., 

Yurttaşı 
Onpara harcarlı!' 

bile· lıimin cebine ti'' 
ligini tlifiin : ~ ... 

"!:~! .. ~L ~.::.~i ,'~ 
t•·--~, 

-.. -e,-ıl-,\-le-r•-ln- Malhaa., _ ,lftf 


