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ikirlci Mürlte.hib Namzetleri Bu =gün Seçilecek·.=-
uıusıar Kurumu konseyi Dönen' in Anlamı --

Yrırımlıkdan bütünlüğe yok- b 
lukdan yeni bir oluşa gidiyo- akanımızın baŞkanliğinda toplandi 
ruz . 

MUstemleke köleUğini yık
dık, oçağm artıf ı düşUnUşleri 
kaypaklığı da kökünden sil
Olek gerek. 

Soysal kurumumuzu en yu
karı, en ileri varhklal'a kesdir
°!e yoldan kavuşturmak tek 
'\ urdlunun bile d1şda kıtlması
nı bUyUk l.ıir yitik sayarak bu
dunu dönen parıltısiyle sarmaş 
dolaş l>ir araya getirmek yeni 
YUrUyUşiln amacıdır. 

Yurda her gün. yasalar, tö
reler, basınlar. söylevlerle yeni 
Parolalar veriliyor. 

Budun çokluğu ne vakıt bu 
Parolanın dilinden anlarsa işte 
0 Vakıt dönen yerleşmiş oluş
lar berkişmiş olur. 
b ~iz köylü, kentli, iş adamı 

lltUn ökonomi ve Urün iiyeleri 
Yeni teknik ve dönen kültllrll-
:u.' ~iz benliğimizin potasında 
d rıtıp kalıbımıza göra yolumuz 
b? bir çıra tutma1.sal{ sağlam 
ır temel ilstilnde gUvencle o

turduğumuzu hiç bir vnkıt ileri 
SU remeyiz. 

. Bn duygu kütleyi sardığı 
gUn dönenin verimi alınmış 
denıektir. 

ı Ön bölümde vUkiim alan-n . . 
l 

r, ış başına geçenleı·, her şey 
1 en·· d'" once. bir dP.v1'iın yaşayan, 

onen içinde çalkanan budun 
Va } " ' b" r ıgını ve budunun ne kerte 
d~~ gUcU bulunduğunu kesdir-

1 ten sonra dilenen ynşavışm 
YUz gUldl' . . . 1 ·b·ı· ıren verımını a a ) ır. 

Rurum adamı dediğimiz bu 
~Ysal tip hangi çağın dölü o
'4~rsa olsun dünün anlauısların-
~n J • 

b sıyrıldıktan sonradır ki 
b~ıl~rıcı bir Uye olarak tanına-

ı r. 

i'le ~a~kınmaya,savaşan budun 
lllU rın~ gerileyiş kurununun for
k ll~rıylt yUrlitmeye ~hşanlar 
a~tıdılerini de~rilse bile ulusu 
ti ~tnıak Ye yapmacık göste
trış erle oyalamak volunu tut-

uşi olurlar. · 
8ô ş başında olmılar yukarıda 
llaY~ediğ1ıniz parolanın arkası
ley· UşUp çevresini saran küt 
ic:ıt ığ· arkasına düşüı·medikçe 

oa e ırn· . tl\e,,· ızın olduğuna gilvene 
,,ız . 

H1za Afilli 
i~· . -

•ncı müntehibler 
Bug·· . un son şekil teôbit 

edilPcek 
a --+-

J;'1rk u gUn Cumlıuriyet Halk 
heye~~ı yuayet, Kaza, Nahiye 
Yl\hn erı müşterek bir toplantı 

t'Clta.k . k' 

- - -.r.c=: -

Konsey İtalyan -Jlabeş ve Sar Mese
lelerini T edkik Ediyor . 

---------
Milletıer Cemiyeti Cuma 

gilnil Dış İşler Bakanımız Bay 
Te\rfik Riişfil Aras'ın başkan

lığı altında toplnmm~tır.Millel
ler Cemjyetinin bu toplantıda 

tedki k edeceği meseleler ev
velki güıı neşredilen ruzname
ye göre Hal.ıeş - ltalynn ihti
Hlfiyle Sar işidir. 

Sarda reylerin toplanması
na bu gün başlanıyor.Alman ve 
Fransız ajansları neticenin ya
rııı öğleden soıı ru belli olaca
ğını bildi rınektedi l'ler. 

Diln gece Hadyoda Sar hak
kında veri len haberlere göre 
reylerin verili rkeıı ve rey nhn-

dıktan sonra asayişin korun
ması için Sar hilkO.met komis
yonu tarafından esaslı tedbir
ler ahn nııştı r . 

Fazla tarafgirlik gösteren
lerin karışıklık çıkarmak iste-
yenlerin bir çılgınlık olacağı 
ve Sar için hir karar vermek 
elinde olan Milletler Cemiyetı 
konseyinin vaziyetinde deği

şiklik yapabileceği de mvhnk
kak olduğuna göre Rey topla
manm çok sessiz olacağı ve 
şimdiye kadar nümayiş tarzın-
da hiç bir ha re ket olmnrlığı da 
bildirilmektedir. 

Parlıuk ekim sahası genişliyor 

ziraat bakanliğı yeni tedbirler aldı. 
---------

Çukurovanın Pamuk Ekicilerine Kredi 
Açılması Da Konuşuluyor . 

Pamuk lşl eyen Fabrikalarımızdan Birisi 

Konya Ereğlisinden sonrn ti SAbeb olmuştur. 
Nazillide de kurulncnk olan .Mensucat sanayiimiz ıçm 
pamuklu mensucnt kombina- elzem olan pamuğun kftfi de-
ları, memleketteki pamuk is- recede istihsali işiyle Ziraat 
tihlftkiııi arttıracağı eihetle, Vekaleti bilhassa nğraşmnk-
fazla pamuk yetiştirilmesi için tadır. Gelen haberler, Vekale-
şimdiden tedbirleı· alınmakta- tin Adana pamuk ekicilerine 
dır. Yapılan lıesablar, yeniden kredi verilmesi için Ziraat Ban-
kurulacak fabrikaların pamuk kası nezdinde teşebbüslerde 
sarfiyatını 65 bin balya arttı- bulunduğunu gösterınekledi r. 
racnğını göstermektedir, diğer Vektlletin hıı kredi isini • 
pamuklu fabrikalarının beş tahakkuk ettirmek üzere, icah 
sene içindeki inkişafları ve ederse Meclise bir kanun tek-
nvrıca kurulacak yeni fabrika· lif edeceği de aıılaştlmaktadn·. 
l~r da hesaba katılirsa. pamuk Diğer taraftan, pamuk zi-
i htiyn~ınm ancak, 170 bin bal- raatine elverişli olduğu halde 
ya ile l:npaııabağı anlaşılıyor · pamuk okilmiyen ve yahud da 

Pamuk istilısalahmıza ge- evvelce pamuk yetişdirdiği 
lince, en bereketli sene olan halde, sonradan başka mahsul 
1930 dn 185 bin balyayı. bul- ekilen mmtakalarda da tetki-
muşsa da, sonradan bu miktar kat yapılmaktadır. Böylelikle 

?.etı . 1 ınci milntehih nam 
erı Uze . d edeeek rın e son şekli tesbit 

lerdir. 

150 bin balyaya kadar in-miş- memleketteki pamuk istihsal 
tir. Bu inişe dış ticaret vaziye· sahası genişletilecektir. 

kültür bakanı izahat verdi 
Önümüzdeki yll yeni okullar açilecak. 

Yeni İmtihan 
dan Çok iyi 

Usullerinin Tatbikatın-

Neticeler Bekleniyor. 
her talebe bakalol'ya imtihanı-
1rn mecbur tutulmıyacak ynlmz 
yiikı;:ı""k ~)İ ı· rıkula Üniversiteye 
girınf>k istiyen tıılebe bakalorya 
iıntlhnm geçireeekt,ir. Bak:ılor 

ymıız Lise mezunları kanunen 
Lisf> mezunu srıyılacnklHr as 
l\erlik memnrJuk gibi işlerdP 

lııı haklardan istifadr. Pdecek 
lerdir. 

ÜnUmüzd.eki ders yılında 

yeni okul açılacak bazı okulla 
ra şubeler ilave edilecektir. 
Ftl'lrn Grubunda tetkik edilmek 
te olan hfr ilk tedrisat mesele 
si vnrdır. Bu meselenin yeni 
tetkiki bittikten sonra ilk ted 
l'İsat verimi, talebenin durunm 
mı, ders proğramları, tedrisat 
miid<leti va snire hakkında ka 
rnrlnr vorilC\ce.ldi r Rn rlfl ••noı:ılz: 

KUltllr bakanı B. Abidin özmen yeni kurultayın seçiminden 
İSTANBUL,l l(H.M.)l\iiltiir balrn sonm kabil olacaktır. O vakıt 
nı BayAbidin Ôzmen dtin tstan \ tan evvel orta tedrisat mUes 
bula geldi ve killtilr işleri tınk seselerinde genel bir değişiklik 
kında şunları söyledi : ı~evz~ıbnhsolamaz. Lise tahsili 

« Liselerde yeni imtihan mn ıı seneye çıkarılması şim 
talimatnamesinin bu yıl tatbi dilik dilşUnlllmüyor . 
kine başlanacaktır. Taliınatnn Bu yıl başında Munllim o 
me mekteblere bildirilmiştir. kullarınııı bir kısmının kapa 
Bu tnlimatnnıne ile f'Ski imti lıldığı veyn kapatılacağı doğrn 
lımı şekli değişmekte sınıf im- değildir. Yalnız lm yıl başında 
tihanları kabul edilmektedir. iki muallim ok11Iu diğer mual 
Orta okulu ve Liseyi bitiren lim okuHnriyle birleşti. » 

Balkan ökonomi konseyi 
konsey toplantısını Bitirerek Dağlldi. ___ ,.,..,.. ----

Altı Karar Sureti Taşıyan Bir Son 
Protokol T esbit Edildi. 

ATİNA, 11 (ı\.A) - Balk::ııı 
anlaşması devletlerinin istişnri 
ökonomi k konseyi kapanış top 
laııtısını dün sabah ynpmı~ vP
toplanh<lan sonra aşnğırlnki 

bilrliriyi ne~retmiştir: 

Balkan anlaşması daimi 
konseyinin Ankarada 2. 11. 34 
de verdiği kararlara uygun o 
lamk, Bnlknn anlaşması ökono 
ınik konseyi Atinn'da Yunan 
Dışarı İşler Bakam Bay Mak 
simos'un başkanlığında toplan 
mıştır. Çalışma 3. l. tarihinde 
başlamış '\ e 9. 1. 936 tarilıinde 
bitmiştir. Bu ilk toplanma dev 
rt!sini,n amacı, dai!Di konseyin 
10. 5. 935 tarihinde Bllkreşde 
yapacağl toplantıya arzedile 
cek olan raporun hazırlanması 
için dört memleket arasındaki 
ökonoıni k yaklaşma meselesi 
hakkında tam ve teferruatlı bir 

giirUş teatisi idi. Ôkonomik 
konsey, komisyonlarının çalış 
ınalarına dayanarak, altı knrnr 
suretini taşıyan hi1· s rn proto 

1 
kol teshit etmiştil'. Bu karnı· 

sm·ctleri şunlardır : 
1 Ticaret sıyasası, 
2- Muhabere ve mi\nakale 
3 - Balkan bankası, 
4 - Turizm, 
5 - Ökononıık kurumların 

. b be l'ğ" ış era r.ı 1, 

6- İç yasası, 

Son protokol tasdik edilnwk 
üzere Bnlkan anlaşması mem 
tekellerinin dışarı işlflr bakan 
larına verilecektir. 

Okonomik konseyi bu top 
tanlı devresi zarfında görür 
meleriıı en dosça ve tam iş be 
raberliği ruhundan mllllıem ol 
duğunu memnuniyetle muşa 
hede edehilmiştir. 
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1\iodern 
r_rtirk Kadı11i 

"Neues Wıerıei Tıagol~u,, den 

Rir kP.Ç gün e~vPl .\n .. 
kH radak i Bii~·ii ~ llillP.t 
)leclisi, Modern Tiirk ka .. 
dınrna pHrltinıPntoya say
l;t \' secilPhilnı~l' hakkmı • 
vr.ren bir ka rm n ka hu I 
~ımişdir; çiirıkii hugiinkli 
Türkiyede kadm, gerek 
b<~ ledi ye mech~i iiyesi o. 

Ja1·ak, gerek~e lıAkim ve 
a "'ukal sıfütl ile livaka-.. 
lmı İ"bat etmişdir. 

0Hha virminci Hsrm 
Hk \ ıllarınd}ı ~ultan Ab-. 
el u 1 ha mid de \'riııde im dı-
rım anc<tk yllzli prçe il· 
kHpalı olduğu halde e\ i. 
Uİll dlŞlflH ÇlkHbildiği dÜ· 
~iiııiilt•cek olursa, Pierre 
JAoliuin DP-s~uclıanlf•s'le

rioin rıe kadar cahuk de-,. 

ğişı iklerine şaşthr . Hem 
hu dt'ğişiklik o kadcH' ~-

a li olmuşdur ki hu v.'l
ziyet karşısuıda insanın 

:ıdt'L<t \NIİ hir "Biuhir 
Gem~., laikAyesiıı~ iuana
o!tf4• St•liyor. 

Daha harhm sonurnla 

yaşam::ık \'P. çarşafrn ktil
dırılması arsıcı hir ltaıti. 

SP. lt'Şkil Plmişdi . Fakal 
henwn hunun iizerirw -
hngiiu blitiin millet tara
fınd~11 kentlisine en hli~·iik 

ıaziru \'P hiirm~t eseri 
olarak "Atatürk,, asalet 
un\1am verilmiş tolan -
Gazi 'Justafa Kemal'irı 

.\ nadoluda kaz::t ruhğı hü
vük zaferden sonra har~m 
•' 

dairelerinin kHfesl~ri ar-
k esrnda nrnhpus tutulan 
kadırılar kurtulnıuş ve 
ken<lilrrine erke~lerl~ mü 
sa\'İ hak v~rilmişdir. 

O v.akttl~r Cucuhurrei
smı n köşk linde verilen 
balo fovkHladP enlresan 
olmuşdu : K adınl~rclaıı 

lı içbiri hir f>rkPk ile dans 
t•luı~ğe c~sarP-1 •·demiyor 
du .. 

NihayPl dP-\ lel reisi A· 

tatiir.k kadmlardan birinin 
~anına giderek onun ö
nünde eğilerek Jansa da. 
Vt'l P-lnwkl~ h ·ra bt-r <lığt·ı· 

erkeklerfl dt• ayni sur~th~ 
harumları dausa kaldırım.a· 

YENİ .\IRR "'iN l R 2 i~Ci~KANt:N ı H3fı P .\ZA 1\ 

Se,1al1a t N otlar1 : Ya.zan: 
• DR. MAHMUD 

Türkofisin Günlük Telgraf 
H a· b e r l e r i . ~ 

Pireden Atinaya • Yeni lzmir - Şöför lı 
Baıında Konuıulma~ Diyor . 

Avrupa bor•aları 
9· 1-35 dP. Lond ra hor-

31) ıo 112 maya~ ,.,slinıi 31 

! t~mmuz l~slinu 32,09 şi .. 
1 lir11lir. Fi~·ailar cif plalcJ 

480 libre içindir. 
.\vrnpada 117.no hir ft>d 

kik seyahatı \·apan dok
ıor Ray \lahmud Otı\·~ li . 
arkadcışunızıu hir k:•ç giirı 
cfrvam PdPcPk olan ~wya . 

hat ııotlanrıı ~azıyoruz : 
"* 

A \'rnpamn göz kamaş

clırıcı ilerlcayişiui n mf!Slt>ğfi 
aid olan kısıuılaruu h•d
kık (lffllt>k VP. faycfahuı. 

ruak flmeli\ lf> olclukca u-. . 
ıun siirfln hir Sf\yahaıa 

karrtr \'flrmişclim. 

ilk mef'lıalt~ Parisdi . 
0Pniı yoli~·I.- ~İllllHIİ ter 

cih Ptliğimrlt•n hir İtalyan 
vapuri~ lf' l"ta11hııldan H.\'· 

rıltlmı. 

Varu,.nn ilk uğradığı 

vahnncı linrnrı Pin· idi . . 
Burada Tiirk i) flılt'rı giden 
hi r cok R n mla r var ve 

• 
.-kscrİ~'P Iİ flp h1111lar trşkil 
f'dİ) or . PirPde Tiiı·klt~re 

karşı gö~ttJrilcn suruimi~·eı 
\'O ~(· y~j İn.,nmı lti(f ya-

bancı ıoprakcla huluııcltı- 1 
ğu lıi '\İtıi VPr111eyor • 
Pirtı lsr:ırıhul.huı ,.,~ lzruir 
den hir parça gihi. 

Vapuruıııuıuu huraıla 

~peyr.~ k<tlaca~ıııı ~ö~ lt'
d i h~ r. Y u na 11 h ii k ti n H' ti ra in 
merkt'Zİ olan Alitıa\'J da • 
görıueılı•n gt>ÇIUP)'H göu
Hi uı iİ7. k a LI arı ı uaclJ . 

Otomohilimiı gP-uiş a.._; 
filh hir )'Oida ılt>rlH~'OI' 

lşto hu hudi~edPrtbt!rİ 
T ii r k k ı d rn ı ~· a 1 ıı ıı <l a 11 s ı 
diişiirımiiş dflğil, 3)'11İ ıa

nıancla crk.-·k il1• . mlisa vi 
haklar flldt• Plmek ,·olu rı .. .. 
da 41aima çalışmışıhr. 

Şiiphesizdir ki hu m~· 
sai SuffrugPlles uı.-totlları 

tatltik ediler .. ~ yapılnıı~ 

dPğildir. Şimdi Tiirk ka
dmı hiilüu nıesleklerch! 

v~ hir kaç senedenberi dP 

diplomaside erkeklerle 
beraber çahşmaktadır. 

Tiirkiye Cumhuriyeli 
Reisi, kadırım padamPu
ıoda da söz sahibi olm~

smı maksctda cok mu va· • 

ŞUför ktluurıu s:ıni snrath sasırııla iiziiıu, incir. yu

bir insan hu kadar ge11iş murıa, Hanıhnrg borsa-

\ 'P diiı yolda 40 kilonu"f ~ırıclcı iiıiim , tfüiin ve 
rodarı fazla iltırlf-"mi~·or . ze~·Liu ~'a ğı, Berliu hor·
Biz~" .\ Lirıa da cahuk var- sa!'irntla nı 11111 rta, New-. . 
mak giiulPf'C~ kalamı.v a- York l>orsa!'l111da incir , 

c:ıgmııı bu şehird~ saat- 11arsilya hon;asmcJd zeyLin 
lt•rimizi ço~allmak islİ)O- yağı, yürı fiyatlarıncla hir 
ruz. giirı öııceyfl gürt~ deği~ik-

Biraz insafa ~··tir•~hili-- lik olmamıştır . 
riz iimidi~· IH A \'rupaıuıı P.\ \IUK - l..ıivt>l'pool 

lıer ıarafıncla bayıldıkla hor a~ııııla Amerıkarı pa-
rı hir Türk sigarası vtır- muğu marl teslimi 6,92 

etim . ıwl\' IS l.Pslinıi 6,88 temmu1 . . 
Aldı. \' iizünıe hak nıa- ıt·slrnai 6,85 T .c~ Vt'I lP linıi 

dan ktthJğıııa ~oyılu. At.i11a 
ha~kıntla maluıual alma~ 

is1e\'Of'U7. . ~İIW\'Pl iki . . 
kdimc ile ıuaıP.rdi 

la tlı . 

an-

40 kilauwtroılan fHzla 
~üratla gilmr.k şehir dP
ğilya ıwrP~i olursa olsun 
yasakmış. Şöförler vazif(' 
haşırıda sigara İÇP.nlt'l 

konuşamaz hülasa maki
rwsi v~ tlirP.k!ı!iyoncJan baş 

ka hiç hir ŞP. yit-~ mıışğul 

ol •maznıış. 
Bt>11İı11 hir ıloktor olılu 

ğumu a11l:ıy111ca : 
Bit· tluklol' ııa~ıl aıut~ 

li vaı masasın(l.t h rl slasıu . 
dan ve yapacağı amdı 

~ atdaıa lH_;şku hiqhir Şt'~·I~ 
lllf>~ğo 1 ola maz~a hi ı· şö 
förde Ö\·ledir. l~isirulH de . 
haval tr.hlik+•si var dedi. .. 

D~V<JUll \'Ur -

ili . 

vafık hulmakchıdır. 

Türk milli kahramanı 

Atatiirk ile hirlikrie Tlirk 
ordusur11ı :\rnHlolud:ı kur

tuluş 'e bti~lal zaf••rlt~ı · i

ııt~ ula~dıraıı hHŞ\t·kil ge-

rıeral luUnii az bir zaıuarı 
PV\'f"I Buviik '1illt'l. \l~c 

lisind41 cı l~ışlar içiııılP şurı 

ları sö\'ltıuıi~ıJir: . . 
"Üiişnıan istihi~ı sıf'a. 

111cht mi ıı~ı \'e or·ıl n y 11 

beslenwk vr vnlanı kur

larmak içirı kadınları ~lPŞ 

ahında ç<ılışau bir m•HH

leketde bu kaclrnlarm tlahi 
cj,.,lt>Lin laer ltir ~11lw~i111lP 

6,73 a~ ııı hoı·s:.ula ,\IJ~ır 

pamuldan Sakalaı·i•lis ciııs 
I P t'İ n1arl tf\~limi 8,58 ma

vış tP~limi 8,60 h'rumuz . 
lt>Slimı 8,63 T. ~vP.I l~s-

limi 8,70 Uµp •·r cinshwi 
nıarı. l+ıslimi 7,73 mayıs 

lf"sliuıi 7,70 tt· mnrnz ı .. sli-
ıııi 7,58 T. PVt> I h-slimi 

7,55 ıwrıidir. Fi~·a ılar lihre 
haşıu:ıclır. ~. \V · Yof'k hor 
sasııııht rııaı l ıeslimi 12,55 

m:ı~· ı~ lt~:- liıııi 12 63-12 64 

t••mn ıuz LP:-o linıi 12.70 T. 
~Vt•I lt-slimı 12,74 SP11tılir. 

Fi~· aılar hiı· lıhr·~ haşına

tlır. i:-;k•· ıı.l··rı! ~ hor~asın-
ıta nıı~ır p .ı uı11~hırıuı11 F. 
G. F. Sr1kalaritlis ciıısi 

mart tt>sliıııi 15,92 mayıs 
t•~sliıui 15,93 l~muıuı lt'S

liıııi 16,03 t·~ h)I lt9Slımi 16, 
21 F. G F. aşruoui cinsi 

şubat l•>slımi 13,00 rıisarı 

ı.-slinıi 13,90 t•·mmuz t~s
limi ı3,88 p~ lul lP~liıııi . 
13,74 lali , l'İSlİr. Fi)'Ullal' 
99,05 libre içiudir. 

Bl GDA V - Şika~o 
hor~:ısı nd a ııı:ı ı·t ı .. ~ı ı mi 
94 ııı:ı yı~ I• l'lliuıi 94 h·m

ıuuı t ı.·~linıi 91 Wınrıipt•g 

hors:ısııııla rııarl teslimi 

11 1 3 / 8 · 1 1 1 1 \. 4 111 ~I ~ 1 S 

at•:ı;l iıu i 113 l'\.8-1135/8 

tPmıııııı tP ,,.limi 115 s·~ııt
dir. Fiyallaı· hıı 't'l ha ı

wuf ı ı ·. Li vt•rpool horsasrn 
da nHH'l l••slimi 5,00 3/8 

uıa' 1s l~~limi ~.02 3 /8 . 
ltı 'H muz tPsli nıi 5,04 Ş'""' 
limlir. Fi~atlar 100 lihrt~ 

icıuıl i r. . 
Mf . .,lH ·- Liv..-qmol 

Y UL.-\F - Şikago bor· 
sasmda mart l ... ~limi 5~ 
5\8 Uı:t)' IS lf•slimi 57 5/8 
lemnttıZ ıe~li 1 ui 54 ı/4 fı~ 
\'allar 32 lihrtA. ici11 sent· . . 
clir . 

Ç..\ VD.\R - mart t•·~· 
1 imi 85 rua yıs lPSli uu 84 

3/ 4 IPnııııuz L~slimi 84 

fı\·aılar 56 lihre iciıı seıı'" . . . 
clir . . 

.\ HP A - ma rl tesli "11 

82 mayıs u~-ı imi so g/ 4 

S<'rıtclir. Fı~atlrar 48 lihrfı 

içi rıtl i I' . 

FINDIK - ~larsil~·cı 
.\lar:"ilya hors ı ınıla Cıf 
llar~ilva teslimi kahuks11 

şark s'ıo Gif'HSUn 62-0 NP 
poli 640 Ro ııanya 670 
T<ıragoıta 5 7 5 kabuklt1 

Napoli 245 ~apoli kriblt~ 
2fl0 karışık 240 SicilY'' 
kriblt~ 275 karışık 2ii5 
Tur(ıgona krihlt• 235 fr:ıııl 
dır. 

lstanbul boraaıı 
ıo ı .3 fldt· :npa ytı~'1 

li~ cu v,allı 4 "ur·u~ı,su !l 

ku~·t~şa k ı ı f ır .ıo ı.o ıı h 1•~ 
•lay ~ •lıuuş . ık ı kuruş 2 
huçu k p .ır·achıı, wa uh•' 
! kuruş 17 buçuk p:ır~ 
ıl.ıu 4 kurıış 2) pıra~"' 
k.tchr 60 lon, fın ı lı~ iÇ 

48 :\uru~ 20 para l•• 11 

50 ~O kilo, ~~pBk 2 ~,ır"~ 
»O 10 ptu·adan 2 k.urnş r-
1ı ,,,, 

p .ı rav:ı kA lar 18 165 " 
: "' ' . . ,,. ~, 

zı \ ı ıı ı v ;ı •rı r rıru-ı ' .. ıt 
. . " .,ıı 

1 i k :3 l k u I' il ~ 2 o (Hl ,. tJ J' 
46:lO kilo. sLıhnııl:ık ~ao 
lrn ru ıış 1>0 ıı.ı raıla il l u.s~, 
"Ho hor~a ıLı ıuuanıt·lt~ ~ 
'il iı s ı lii I'. • 1 • 

H 1-tl:, ıll' Port~Hıİ• ' ' 
1000 ~ ilo ıı·),liııyıığı ıh" 
raç .-diluıişılir. 

·=·-=====---'• 
SİHHA.T 

EOZANES:t 

Mersin Gümrük Civann~ı-
"cz·ı,· ı ,,,,,. ~ ( . 

lıbhı.\P, Yt·rli \f' • .\'' 

raıpa oıiisı:.lr1,Pr.ı l1 h••' 
lurıur . lf~msil edil mHk ve söt ~öy 

ı ... nı~k lıa~ları olmaltdır.,, 
~ı 

lıru·sasıuda mart tı·slimi ••:::::=:::::::=:=:::?..-
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PHILIPS Mersin 
Piyasası ............ 

K.H. 
ı~a uıu ~ ..-k~prt>s 
laruı 

K. 
48 
~7 

46 
4b 

. Yalnız Radyosile DeQil Meşhur ( Röntgen ) 
Cihazlar1 Elektrik Ampulleriyle de Dün}'aya On 

Kapu malı 
Kcn~wı parl:ı!Zı 
i :uu~ ci i!i ıf i . . 
\· ~rli n 

Susauı 

F~suJ \'<t 

Nolıui 
M~ı·<·i11u·~ 
Kuş vt~mi 
kuru ·cları 
~~~itik 

Yular Cukurova 
• 

. , A rıatlol 
Acı ct-hırd ... ~ it·i • • . ., 
Hn şekPr 
l~afı Vt> 

Ça, 
Ka.la,· 
Dataa.r 

Atpa .'\ uadul 

>> \P.rli 
ı•· . 

ıı·ı ··~ 
kara .biiltt'r 
Njşaılır 

2-fiO 

2.37 ,5 
10 7b 

4 

6 
5 
7 

3 

28 
38 

100 

8 9 

8 

12 

50 

Salmıştır. _.._ 

Tarsus icra memurluğundan : 
Oo. 934 - 221 

No. Tarihi Ciusi lfokıar tt~hf),r lu~k tarı 

Kiymf>li 
Lira K. 

120 T.sani Bahçe 6,693221 ,, ı 543 89 

nuorou 
~usaUa .,1. 

Şaf'lrnn h~~· hacı Esat ıaıtt~ı~r ıktm 
Bedir ağa tHrlası garhen şıh garip 
z. Ali \'ttresesi hcthç~si şimalt~n ha· 
\'an NP-tist~ halıCt>Sİ Ct-ııuhen diik~an-. . 
cı AhmPt \'t•n•stı~i \ 'H şılt gaf'ip Z. 
:\ li \'er~sPsİ hahcesi . • 

ı\l:ıcakh: lla1.İn•~İ \lali~·e 
norclu: Goz~vı Z. Ahdiilkatlir . ~ 

Yu~arıtla huıludu Vt' p\·~afı 't'azılr BHlace acık ar. . . . 
tırmaya korıuıuş olup şartnam~ 13- I--9afl tarilıin-

~ .ı.o -~uo 

l 88-J fJO 

90 

·ı ı 'J .. 
tJ - ... ,o 

ıleu itiharf'n Tarsusta tlair••ruiıtl~ llPrkes gön•hil•·c~ği 
f>o giui 2- 2 - ga5 larihiltine miisadif Sah giinii saat 

11 tle '1Cık anırma il~ satılacaktır • Aı·Lırma hfl,lt·li • 

15 f>O 

ö5-ö(; 

16 

2-87 ,5 

muhauıuıe" l,iyuwlinin yiizde 75 ui hulıu~uitğı ta~li. dt~ 

.\1 ısır· ıf a "' 
Ca vcta r 
''•ctı 8ırıd ~ Şe1ı r 

•) ... 

son artıranın lPahhiiclii haki kalmak şartih• 27-2 93n 
tarihin .. miisaıfif Ç ır·şamha giirıii !'aal J l d~ daire 
ıuizlle .''apılamtk ola11 arıırnırHla gayri uı~u~ol 22ö0 
No. hı K. rnrn tflliplerin muhamuwn kiyıueı.iuin yiiz.-

7 f> ,ı.. 7,n uish .. ıinıl~ p~y akçası \'t•~a milli hir barak:.11111 
~o l.ir.ı -!•' K t••miual mPkluh1111u haıuil hulunmaları h'tzımchr . ı. t11 

t) ~«11· h1 
_ ;; Lir~ ~00! Nıamari•h icra iflas ka111111t11t1111 126 mcı 

» • 1> cu,· :dı ~11K. f>O uaaclclt>~İ ılönHi1tcii fı~ra~ma l~vfık111t tuı gayri men~ul 

)) 

Ru~cta .' V .. ,.,·; ~ 9 ı ,n iiz .. ri11clP. ipolt>kli abıcaklıl.Jr ile tlıger hir alAkad~ra. 
~İıııuıı ııızıı ·ıu 11111 vı• irıifo lıaUı s~lıôpJ .. riııiıı lııı tı~klannı ve lııısıı· 
abuıısafı z~.' tin\'. ~f> flO ~ile faiz ve masarif P: 'lair ohn iclclialarım ilan tarihiu-

)) ildıu·ı 2a ,1 .. 11 itih;~rt'ıt yh nıi giirı içirıtlt~ ~vrakı mlishit~ı~rile 
111

cir , 0 dt>u 1 1 hilcliru ... ı~ri aksi taktirtlc ıaım siciliıule sahil olmadık-
~'C•· Kepr•k 7 5 ~a !'\ali~ hcclt·li paylaşmusıncla n mahrn m kalacaklar 
l\•ılıra » 75 cıhetle alAkaJ:ırlarm işbu madtlı~ fıkra~uıa gör•· hart~k~l 

---------- ---~~--· 
Borsa T elğraflan 

........ ·-·el 
12-1-~35 ·r .. 

. Uı•k ahuuu 
1 ~lerliıı 

holH f' 
Fruuk 

Lir •• 1 

946 

618.50 
79_ 

12--oa 
9 28 12 

HNJ MERSiN 
N.. ~ 
Ushası 5 kuruştur 

~bone ' 
~ ) Türkiye Hariç 
"~•iti için için 
Seııeıık 

Altı avlık 
Oç aylık 
8ır 

1200 Kr. 2000 Kr. 

6ôO 1000 

300 500 
lll'lık 

Glba 100 yoktur 
11 fe~ıniı sayılar 20 Kr. 

t1lmP.IPrİ \'t} clahıı fazla nHıh)uıaı alma~ istiyt~oleriu 
Tarsus j,~ra tlairt>sine nıiiracaaU.u ı ilan olunur. 

Merıin Liman Şirketi Umum 
MiiddrliJftinden ; 

1 L j H 
\1ersi ıı f) nıa n 1 rıhisar ŞirkPI i vapnrlarıla ç.!l tş

ma~ frv·e Poa11tör alacukur , E11 :ışığı ol'la lahsiliui 
bitirmiş olması şarllır. Ecnebi lisant hil~nler tercih 
edilir. Başlangıç maaş (45) liraclır. i~tttkliler 17 -1 -935 
3k~ ı ·uma kachtr P.I yazılariltt yazılmış istidalarına ş:ı

batt .. trıamelt•ri bağlı olarak Umumi miicliiriyf'te uafı · 
r :u-~ a ı "ı m ... ı P r i . ı ~ - 1 4 - l ;) - - · i 6 

i l j N 
Mersin : Aslıeri Satın Alma 

KJJmiqonundan: 
.\la~·rn 1 Şuhat 935 tarihirnt~o 31 Mayı~ 1935 · 

taı·iltidt-' ~achr dört aylık Ekrn.-k ihtiv11cı kapalı zarf 
(., t'k"'ilııııf'yt· k oııuluııAŞLor. itrnl•· ~üttii 28·'" 2 ci ~a 
ııuu 935 tarihiut> nıii~aılif Pazar·l~:ıiİ giiuü Saat 14 tHir 

l"'tı ·klılı · ı·ep biliurıwsı lazım g .. 1 .. 11 hususalı ögrerı-
111 .. k İİ7.P.re Kışlaıla her giirı Satın ı\~ma Komis~·ouuna 
111ür. c.ıal t•lnwlı·ı·i ih\n olunur., 13 - 18 - 2'3 -·2ıı 

:Vlersin Acen1nsı Ka8:tJJ oglu Kadı·i 

Tarsus icra · memurluğundan · 
9:i4 ! 216 

No. Tnr·ilıi 

K.~ J d.f~\~ 

340 

Citı~i 

hir· hap 
lrnıw 

.\1. Ki\ IUP.lı . 
Lira 

93,700 2000 

in:n~ou 

K:trye··İ 

T;u-~ıı · 
.\1 iift ii \J. 

YenHui Fuad 'P~ari \'akıfhaııt' ;u·· . 
kası tariki am cephesi yim· Fua ı l httrıPsi 

A\lacakh: Tnrsus Hazinei ıuı•live ·i, .. 
Bor·çfu: t> Şanıut Z. \lalrnaut • 

Yokartda hududu ve evsafı ya:ılt bit' bap hane uçik arlırmrr• 
ya konmuş olup şartname ı 3- f - .~35 !ar/hinden itlbtuen 

tarsustaki dairemizde her kt•s gc1rr.bllece!ilgibl ı 2-2-935 
larlhlnc mıisadif salı gıi11ti sfl ıl ı 1 <le açlk artırma il» 
satılacaktır, Artzrma bedeli m11lıamme:: ktymeliuin ytizdı• 
75 nl bulınııdığı takdirde son arllranw leahhliclü baki kal -
mak şarlifo 21- 2- 93 5 mllsııdif çarşamba güllü saat 
1 1 de dait'emi:de yapılacak o/.ın arttırmada 2 280 No. ili 

taliplerin mulwmmen l:iymetiniu yüzde :·1,J nisbPUnde 
pey a/\çası veya milli bir hanlrnwn lem/nal mektubunu hamil 
bulunmaları ldzımdr 

2004 numaralı icra lf/ti.s kanıımuıan ı 26 11ıcı 
maddesi dördüncü ftlcı·asıruı lcı>filwn bu gayri menkul üze
rinde ipotekli alacakltlar ill' cliyer bir alakadaranın ve 
irlifa hakkı snhlplerlnla bı ı hakltırım ve lwsusile frılz ue 
masarlfe dair olan lddlalırru11 llütı lar!hilldcn itibaren 
yfrml 9l111 içinde rııra'•z rm1sbttcfrrlle btldlrmelctl "" ·t 
lahdlrde Tapu ski/inde salıfl olmadıkça salış bedelt pay· 
/aşmasından mahrum kııltıcakları cllıetlc nlalwdarantn işbu 

madde fıkrasına göre horekel elmeleti ve daha fa:la ma
ltlmat almak lstt?yenleri11 larsus icra tJalr'c$lne müraarılları 
lldn olunur. 

/çel tapu miJdürlütiJnden: 
·"ersinin Araplar kal'~f'Sİrul~ tarafları şır~. ·ıu yol 

vı~ gP-dik garherı Hasa•ı fliis~yio ~iıu . ılt>ıı ~ol Vt- iıl i ris 

c ... rınlH'n lı~ndt>k ilH mafıdud hir kH:ı tul'la ,. ,~ ·' iııa 
a)'lll kö~·clt~ şarkau yol 1-prh•~u i~a oğlu K . ıtlir şinıalt1 n 
h•~rıcl~k c~11uheu llalil t~\hıll:ırı h~mail ve t~~'\'aZ \'t~ 
kiiçiik ar:ıp Ali \' P ılHıt•~ \lo~arnrı CPılltrinıleu ~Pıwı~iz 

olarak intikal P-ıltip lf'SCili ıçın ıniit·ae .ıal t!lmi~lt•rdiı· • 
Tapu kayıtları olnıaılı~ındaıt larılıi il~ıı · l<irı •Hı §.(lira 
sonra mahAllirıe m~mor gi·i.ıd · riJı•Ctl~tiı· Bu yt1 rlHr için 
La sa rru f i dtl iasrnda hu l 11 ırn rı la f'lll • ,.,.smi evrak lari le 
daireye veya keşif güııüııcle hazır lmluuıu:ılar·ı ilan 
olunur , 

~·- 111 ıwww ,,...,_ --

lçel Defterdarlığından: 
l ·-3564 Lir:i 84 kuı·uş hPtl~li kf~~ifli ~forsiu llii· 

kt)ıaıPl koııağı tamiratı 28-12-934 llu·ihimleıı iıiha· 
ren yirmi giin mlicld('tlH a<;ı~ ··~sillmı•) ~ çı~ar·ılmı~tu· 

2 --llıaı .. 14-1-·935 Paıaı·tesi giiııli saat on diiı·tta 
O•·fl~rtladık daire~inJe ~ apılacaklır. 

3 -- Ek~ihuwy•ı, şarııı:anıt!tl•l ~· azılı ~·~ı·aiıi ita iz o
l uılar ~irehılirler. 

4 ·'l'alİ() olaularm yiiıdt1 ~'f'di hnt;uk l•-ımiıı:ıu 
muvak~ata olan ı30 lir:• il~ nıiiracaallaı·ı. 

Her Nevi Kitap 
flt>r ,,..,.i ~~~ i ~ ilct'fl nltPlr ve satıl11·. flu

t.Hle ha~ ii Ha V«~ı F~·hnıi PftjnJi 'P müracaat ~ 
ediniz. ~1 

(imıJi!lli!lli!llmıini!ll~i!llfmfmfml 



"'.\ YFA : ~ı YENi \1ERSIN 13; 2. CI J9i1 fi PAZ~R _____ ._.. __ ___..... ........... 
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1i1A1• ....... ;...-:;iiiiiiiiiiömıi•--..a:A 

t aliye Vekalet"~ .en: 

Tarsus · icra 
- - - 323 Bu: - · ... - . - . . .... 

No: Tarılıi 

memurlugun~an : 
. .. . . 

11.lı. · tt. h .. ı..rnr· Karyesi Cinsi 
Ki\'ıne.ti • 

Yüzde 7 Faizli iki frlilyon Liralık Sivas - Erzurum Demir.. . ) 
Yolu Tahvillerinin Kayıt Muamelesine Yakında Başlanacaktır 

1 

·:o 
GPliri lPllWllHHı SİY.\~ EBZL:HC\1 Dt>uıir \Oltııııın iııs;ı~ıııa lalı~i~ ı 

ll avı ... ·· · Tarla 

341 

827372lô 

Lira K. 
54 39 Tar~us 

l\aUmrcn I\· 
· i) ha~ .haJiml~ılır 36772096 217 55 . ., 

• 
olurıau oıuz ıııH~orı lir ılık ..,ir \S EHZVHL'll ·isli l razı·ıırı ıki· ırıilyorı 
liralık hirırıci kısmını ll'Ş~ıl t>ılı·n t:ıli\İllt>riıı k:ıyıl nttı:•nwlP~İrH' 10 i~inci 
K a ıı u rı 1 9 3 5 La r ı lı i ı ıt 1 . .) !t "1. ıı ı ; t • :.t k ' I'. ' 5 i k i 11 c i 1\ :\ ıı 1111 1 g 3 5 ta ı i h i rı ıl *' 

#,, uilı;;;.;;:.f'İ;:;·;;• l;;c;;~,':"ı,h 1111-.i \lı-.ııi lir.ı ola:. hn 11111\"11-laı ıalıvillı•ı 19 li r:ı 
l[ ilınıı: fı). ılı ihwı·irnkrı hı1 111\tddı·I z,,, fııul.ı \l tlf'k t·'l. , Zir ıril vı• j~ tiüıık;ıl<11'11111ı 

s11 lwlef'i hulu n·ın h.-r .: .:ı h:ılılı· ~iıl ı..; ,\ \\l~il rıl :wa ld ıı·, 
• j • 

Uııııınıi vr. mi'ıllıiık lıuıc c l ı·ı· Jp iıLHc olııııan d a i ı · P ''fl mİİt'~S,; .~H·IPl'<~P 
• 

Vıla.n•tlPr husu i iılar•·lprılı' BPlt\di.'·")ı\rrP tPıııiııat olarak w~ h :n.iııt\ rf' s·•-
\ılıuı '\'P ~ llthH•:ik \lıili l'!Hlftk lwd(•llt>riıı ııı ıPtlin·~inılt> 11ıhaı· kiVıHPtlt-r·ı İİ~P-. . 
riııtlf'ıı ~ahııl oh111ıır . 

h ,ı hsohınan mııaıııtıl ·lrrtl•· 11:11.it gi\ıı 1 :ılnı t Ptlilı·r•·ği 't' gı·rııl\ lwd• llt>ı·i
nin \'f' npr~~SP faizi r111111 ı.~div•·:iııdt· fıir. hir ·ıır·.·tl~ """''i ı-.·smP ıahi t°' . • r• 
olnıı~':ıcağı k:1111111la tı•., :t Pılılıııiş ol .ııı hu i~tikrnz ı:ıh\'illt~riniıı f.ıiziıl•· yiizdı~ 
\'Ptli olarnk tN~hiı flllılı! ·;,. ıııi• ıı ı~ıirak ,~ılPııltH' '~ıı f.ı~dflli Vt~ P. n ..;ağlanı VP 

J 
~yııı z• ıııaııd:ı nu•nılP-kı ı' içiıı wr.inıli hir İ~I' pa ral a rını )' :ıl!l'llll'i ob;cak larılırl 

Kopun lwdPllt)ri hııı· ~Prıt• 1 f\ K:tııuıı ~~ıtıiılP ü lt>ıH r.Pkliı·. ~ 
----...-.----------------~~----------------~-----------~ ~ 

TÜCCAR KULÜBÜ 
LOKANT Si 

.~av ırı ıh lrt'f' :ız.tlarımızın vc •oıPk h11~11 uııd.ı~i Iİ· 
.~ ~ . 

ıiı\iAini 11:\'/,:11 ı ,li"kat ı• :dar.ık m •şhıır a~çıl ı ıl.ııı lhy 
Bolıılu ltet~Pp u"ıa.'ı hıını.\:ı •·ı-ılp · ıı·k . Yı•ıııı·l\IPrdt' 
t•ıı ıwfis ~ HğlCfr' \'t• Prı lHZf' :-;t>ltivle.· kull ıı.ı!ııı ıld.ı H' 

t :ıh lılul ahun:ılarrna 3'/ HIHi tt>~!d lftl ~Ü~lPrılııu ldtıdiı·. 
t 

llaftada Cuma vt~ Paıar ~ii1ılrri e.ııı. kıılühii ŞP.tı 

1 (' l ı fi i I' il lP k t p eli ı· . 

4 10 

' a.. . ç : ....... 
' ·.. • • .J' 

' -~- . . --~ ',.' .. ·. 

• -=~ e::::==- ~...:z:::::ı . ~E3, 

~ 
·:· 

Piyanğosu 
On Sekizinci Tertip Oçüncü Keşide 

B ü y ü k i k r a n1 i y e 

~ e M~kafat 2o,oo.8o~L=~:E3J 
~~~I flil~Fr;iJ~~R§J~~~ 

mY· ffiiJ 
~ Doktor Ali Bedri mu 
~ JzmiTden gelmiş muayeıiehanesinıfim 

• Kışla c:ıd:lesinde 82inci ·sokak k6·llın 
· ııe.sinde (8) numarada açmıştır. ffi 

H~sıalar1111 gPCP giiıuliiz ltt•r saat k.ıhnl~ 
~th~r . . ı~ 

l§lmıJ~illrm mnraı iillmHmHmtlfitlmDınM 

Müretip İstiyoruz 
matbaamızda ça· 

lışmak üzre iki ınü· 
rettibe ihi'iyacımız var 
dır . -~ rzu edenlerin 
idare evimize müra

c atları. 

Nö~etçi Eczane 
Bu Ahşam 

1-\LİkauıPI Ecı.aııP~idir. 

•• ........ • 
• • • • • (• • 
ı: • • • • (• 

Yeni Mersin Matbaası : 
• 

mücellithanesi : 

• Eshiuıi~, l' a rcahıı-
• • • 

kitapla- • 

ı . mlit•t•llitlıaıı••uıizt• giiıı -. 
ı • cl.-rirıi·t. • 
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madde fıkrasuw göı·c lwrckl'l elmelul ve daha fa:lu m·ı· 
ld11wl rılmak isleyenlerin larsıl.'; icra daltesiı ıe m riraaallaf' 

il<itt olu11ur. 

Tarsus 
• 
ıcra memurluğun~an 

l>o. 9 ~ 1 - l 05 1 
Nn. Tarıhi Ciıı~İ ~I. K • \'ntP. lİ Kar\'t>SI 

4H \I :, ~ '" 336 ha no 26f», :{oo Lir~t 3f>n Tar~u~ h:ıg' 
11rnt:nc larh :•ş• k· 

Ş ·ırk :ııı ıari~ v .. ~1a ıısı ır ha•ıt·~i g:ar' 
hP rı ~ ıh:ııı O. i\ıl'ahiıu Şirll'•l~n L~~ 

l'İ~ i anı CPııuht·ıı Saha11 o. )l~nlf'l \' ı· t:trı~ 
ı 

.\l :ıc;,t klı : Tarsus lla ·ı.im•i malht~~i . 
Bort;lu : Bıığlarhaşı K. B ıki (~P ı l\al ogıu ıuenııl~ 
Yuka l'ııla hududu vn .. ,· ~afı \'at.ılı Jlane acık ııl'' 

ııruı:ı \ a k.onmus oluı• sartııanıP ! ~ - ı -9~~5 ı~ırihİ 11 ~ . . . ~ 

ılPrı iıih:ırt>n Tar~usı:ı dain•miııl•· lıPrkes gi>rt>hil~C .. ~ 
. l . > " fi • •

1 
•
1 

. .. ı . r . 1 .. .. a .,ıt, 
~ · .ıı ı ~... - -::. - :-ı il o la l'ı ıı ıı ıu~ rn ıı::ıoı ~a ı 2nnu ., .. 
, t ı ıı 

ı t de» iu:ık :ır ıı rrua ile s<ıııLıc.ıktır .. \f'tırrııa h~~t' ır. 
muh .ı•ıı Hı·ıı !,i\ lllf'\İ ıı iu ~· iiz ılr 75 ni hHlıtıaıhğı taktir.•~ 
~oıı arı ır arıııı lt•ahlıiitlii haki "·•lrnuk "'a' ıilt~ 27 ·~ · 9·~· 

l al'ihırıı• ıııi'ı~.ı lif Ç ır~.ııuh ·ı ~iirıii saat 11 dt~ tlait't~(l 
i 

l 1 ,, ·) rı 
:uızı ı· \. t pıı:ıı~ .ı k olau aılırıuaıl a ~a,r ı 1ıH•11ko ~"' , 

Nt•. hı. K ııtıu ıal ; plt~rin nıuhanıı~~tt~~ı l,iy11ıeti11i11 ) 4i~ı 
ıl ı~ 7,r) . •ıi~tı: ·ıi ııılP pt·y a~t. a!"ı \ı·~a ıwlli hir ha11ki•

111 

ı.-ıııiıı a l mt>l l 11hı11111 hnu ıi l lıuluumalaı· ı l:lz11rnhr • 
~OOJ. Nıım;~ralı icra itlıs ~aııuıı ı1 11u11 t26 1ı•c

1

,ı 
uıaddt•!-iİ dördiiııcii fı~rasıua ıevfıkaıı lıu ~ · ' vri nttH1 ~

1 

. . r·ı· 

iiıPrimlP ipoı .. ~li aıacaklıl.ı1· ilt• digt·r· bir alftkaıl:ı '1 
11111 ,.,, irtifa ha~~ı ..-ahiplı•ı·irıi11 hn lnıklarıııı vı• h 11 ~:1 . 
~ııe f:ıi1 \1t' masarifo dair öf ıt ı · itld i.tlarını ilftıı · t :trilı 1• 1 ,, 1 ·ı ıh.\n itih<~ rPıı yirmi giin içiıııiP. t>vra"• ıııii..;hil•' '' ~ 
hildir·uwlt•ri a"si t<1 ktirtl'· ıapıı sicıliıııl .. ~ah i ı olııt 1

'
11
1,( 

c .ı :oi:ıtı.; h"ıl· · li ı• · ı\· l .ı"'ıu ' ~"' 1 ııı nı ıl ı tı u !. l ~ 1 " 1.1 . . . " . ~ 

cılıellt• alaka.l.ırlurııı i~hu ıııadılt• r kr ·~···:ı ~ö ··· h ,r·· ,,ı . . . ,,.( 
ellllPIPJ'I \'t' tlah :ı f,tzla lll:thlnı:tl alm:ı ~ I Sll~' t•ll 
Tar~us İt'l'a tlairt•siıu· nıi'ır :. c.ı.ıll .. ı ı .ıa., oluııur. 


