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Muahede YniılJnca ,Diplomatları Telif ,Aldı. 
Uluslar Derneği konseyiı Nisa- ı 
nın ilk Haftasında toplanacak. · Hesabat raporu ve. öütçe ittifakla onaylandı 

A.za Sayııı As Balundu. Muhrelif Kol
lardan Ç•laltılmıya Çalışılacak. 

.Oıfarı iŞter Bakanımıza 
Fl'•n•a'nin Dileli bildirHdi • 

T..tilı Ra,tii Araı Toplantı Giininü 
·A)'rıca Teabit Edecek • 

~NEVRE, 23 (A.A) - Bir 
te~lde. Uhıstar Demeli kon· ._,i ~anı T•vfik RilştU A
l'al'ıQ kooaey),.Frnnsız talebini 

.ırtlşnıek Uı.ere Nisan'ın ilk 

1 
tası it'hde fevkalAde top. 

:nuy11 N'Jıdığı bildiriJmek
dir. (Royter) 
1ıtihbarahmıza göre Ulus

lar Derneği genel ki\tibi Ave
tıoı Uluslar Derneği konseyi· 
ilin lopjantıya davet edilmesi 

hakkında F,ransa tarafından 

yapılan talebi telgrafla konsey 
başkanı Dışan İşler Bakanımız 
Tevfik RUştU Pıras'a bildir· 
miştlr. 

Tevfik RUştu Aras verdiği .. 
cevapta konsey toplantısının 

Nisan'ın ilk haftası içinde ya
pı1mnsı için llyelere malOmat 
verilmesini, kat'i toplanma ta
rihini de daha sonra tebliğ e
deceğini bildirmiştir. 

Hi1Aliahmer; Cemiyeti ·Mer- ı sayısının nrtırılmasım istemiş· 
t sin şubesi kqııgresinin sonı !erdir.Bu yerinde dileğin tabak 
j toplantısı evvelki gi.ln Halkevin f kuku için milştereken çalışıl

de Vali Hakkı Berk9Un'un ı masına söz kesilmiştir. 
başkılnltiında yapılmıştır. I Bundan sonra nizamname-

Toplantıyı açan başkan ye göre be~ üye kur'a ile mer-

h sabah tetk'k Raporunun f kez heyettnden rçıkanlmıştır. 
e ' ı U 1 • • )' D ) 

k anaX. ..a..:ıdı · , genel oun arın ye~me gılz ı ..neye 
o un \All6ını ~uı rmış 1 · t' · d z 
ltAt'b ıAeı • GUl t rafından y~pı an seçım ne ıcesın e e: 

ı m er a ı kıye Ulga Çay, Doktor Remzı 
okunan hesabat Raporu ve Gönen Doktor Abduliih Erı.>y 

ı yıllık biltce 'ittifakla onaylan- Başmu~llim Niyazi Arıg, Zirn~ 
mıştır. nt Bankası Müdürü İhsan Ha. 

Bu arada söz alan fı7.il Hi-
Hlliahmerin aza taahhUdatının 

az bir yekOn tuttuğunu ve izi 

mid yeniden Be\'İlmiflerdir • 

Almanya'ya 
1 

Fransız notası Verildi 
Qç Milyonluk kredi Alman Hariciye Nazırı"fransıınınlleri .sürdüğü 

Ruzaamede Qaşka görDşllJe 
c~k bir madde olmadığından 
büyüklere saygı teli çekilmesi 
alkıtlarla kalılul edilmiş ve kon
greye son verilmiştir. 

Bulgarlar 
Bir Türkü Dah:ı 

Öldürdüler 

AN Açtık • Delilleri Cevaplamak 
k.. q KARA - Almanya hll· • • • • o· 
'llllteti hOkQmetimize mora- Mecburıyetınde Değılız ,, ıyor · 
~Ua 1-Zl i hrac maddelırimize 
ti 

1Y~cı olduğunu bildirmiş ,.e :SERLİN, (A.A) Atman 
Çt~ nuıyon liralık bir kredi a- istihbarat Bürosu bildiriyor : 

-:manwıkta oldofi'unu ve binaen
aleyh Alman hilktlmetinin bu 
delilleri red ve cerh için J:<en
disinde bir mecburiyet 'görme
mekte bulunduğunu · söylemiş, 
Vemay muahedesinin evvelce 
diğer imza edenler tarafından 
ihllJfeClildiğini ve bu imza sa
hiplerine muahededeki silAh
sızlanma şartlarına riayet et
mediklerini l)eyan eylemiştir. 

di rr_ıaaını istemiştir. Ôğrenil· 
ğıno göre bu taleb üzerinde 

~labık kalınmıştır.Üç milyon 
le değerinde muhtelif madde 
~ Yakında Almanya'ya ihraç 

hneğe başlanacaktır. 

-l(•~anç Vergisine 
d•ir bir Tamim 

ıtıu Bir sene içinde iştigal mev
)llkn~ genişfoterek daha bU
rtıı~ ışler yapan ayni tuccar na 
bit·• ~rgi noktasından o sene 
tea(ltıuarneıe yapılmıyarak er· 
l"fn :ne tarh edilecek vergileS &ahından evvelki sene 
t~ ~te lştigalini deliş· 
l'ihe :• R&yri safi iradı o ta
tal'ih •dar eski nisbetin ve bu 

ten &orı • • • i t' ~ raeı ıçın yem ş ı· 

tin lllld""'!' tabi olacaA-ı nisbe· 
Siki &uretile vergi tarh 
~ ..::!ı'!n ifası Jilzım gel-
lltittir.. 181'8 tamim edil-

' .,_ ..... .,. Ayırm• 
~o .... ,.ı ç•llf•yor. 

liye aNkARA, 24 (Husuer) Ad
~rına enetımemı dlln de 
tn.ı h4ıc~ . .tevam etti. Bll-
1'11 le ırnıerın sicilleri kıdem-
... lc~~izce kararları~ın reddi 
0It.ın,ca:n ehliyetleri tetkik 

b_ ır. 
ı. ~curn . 
"'--., enın çalışması iki ay 

40o~ktir. 
lip bulu adar açık yere 600 ta 

tıdu~u söyleniliyor. 

Kendisine Fransızsefiri ta-
rafından Fransız hükQmotinin 
notası tevdi edilmiş oJ_an hari
ciye bakanı Fon NeuratH;Fran-
çois Ponccet~ Fransa h11k1lme· 
tinin yapmış olduğu protesto 
için ileri eilrmUş olduğu sebep 
lerin fili vaziyeti hesaba kat-

Fransa ve italya~ Notaları 

İki nota arasında fark olduğu Söyleniyor. 

Almanya'Jan &nra Aouıturya lliJkUmeti 
De MiJ•avat ln.,,.;,_e rKMar Vıerdl. 

BERLİN, 23 (A.A)- Doyçe 
Algemayne Çaytung, Fransız 

ve İtalyan notalan araBlllda 
mühim bir fark olduğunu ya-
1.arak diyor ki : 

4( İta1yan notası Almanya. 
ya tam bir htlkOmrant< ıve hu. 
kut ııulsavatuu: 'tdljiığı !halde 

Fnuı41ız notası.hukuk • mUsava
tına mAni olmak iç.in gQvenlik 
iddialarını tekrar etmektedir. 

VİYANA, 23 (A.A) • Dışan 

İşler Bakanı Valdeneg beya. 
nattn bulunarak demiştir ki : 

« - Ulu9"muzun yurdsever
lik duygularından övünç du
yanz. Her ne mman Yunl top
raklannı müdafaaya hazır bu· 

luoduiunu biliyoruz. Biz de 
hukuk mnsavatını istiyoruz . 
Bu istediğimizi elde edeceti· 

mize kanaatimiz vardır. ÇUn
i kil muahedeler kerçekten bil· 

yük bin Adaletsizlik tf!fkil et
mektedir.» 

Vasıf Çınar 

Moskova !Elçimiz 
Vazifesi başına fitti 
r Amkaıa .22 : ıf A. k·. -

Moıkowa blyllk Elçimiz ,V uaf 
Çınar lıtanbul ve ~erlin yolile 
Moakovaya gitmek llıre buglln 
tehrimiıden aynlaftır. 

Vaııf ,Yur İltMJoada bile 
yük Millet Meclisi Reiai Ab • 
dulbalik Renda ile b&tlhı ba
kanlar, Sovyet bUylk ~ 
Karabp. Norveç Elçili Bet.on 
ve bir çok dottlan tar•fmclu 
utarlıDmlffar, 

Sofya'dan lstanbul gazete• 
teri ne yazılıyor : 

Şumnu'ya bağlı Hasırcı kö
yünde on gUn ıevvel 3-4 Bul- . 
gar tarafından evi basılan Da
na oğlu Ahmet parası olmadı

ğını s!Syliyerek mUtecavhılere 

yılvarmışsa da ıkarıeiyle bir
likte bıçakla ağır surette yara-
lanm1ştır. Ahmet aklığı yara
lardan ölmüştür. Mütecavizler 
meydanda yoktur. 
Habeş - ltalyan ihtilafı 

ROMA, 23'(A.A)- Uluslar 
· Derneğine verilen ltnlyaıı no· 
tasında Habeşistan müracaatı
nın yerinde olmıyan delillere 
istinat ettiği ve ıdoğrwdaır d()ğ
ruya müzakereye akim kalmış 
ise İtalyan - Habeşistan mu 

ohedesinde derpiş edilen hakem 
usulüne tevessoı edilmek 18 
zım geleceği bildirilmektedir, 

ialealin Bile ıM 
«.İdeilci adam)t de;iz,çünkU 1 

idealin varlığından, gllcUnden, 
•ygısından bahletnti şti r tnze .. 
Bu adaın HleAlci fdetil,bit- ldell 
hik~eciıidir. f İdeAlciıadam » 
4eriı1. çlınktı ideli için tatmıt 
ootmut nuruk~letMıttr, ku.ar· 
11Hf borarnı191ayılmı1J bafılııut
hr. Bu adam idellei delil, ic:t. 
Alin romancısıdır.4<ldeAlci adam» 
deriz, çünkU ideli için haykır· 
mış, tdlğtlfmtış, battlı11lla1191 
bile aiımijijr, aa&l.ı.dfaiııio 
am yer yUztlnU tutmuftur, Bu 
adam idellcl deı~I, lclelttn •n 
ki e&Dafıdır. ideal mahviyet, 
kendinden geçmek, kendini u-
nutmak işidir. ldeilin yalanla, 

g 3 

Vedacl Crfi'nin 
"' v R. . n.an,, ıyeıı 

Bir knç gün için Mersin'e 
gelen 4(- lmıiı~ şehir: tiyatrosu » 
evvelki gece ilk temsilini ver
di ve Vedad O rfinin f( Kan » 
pcy~,.oMQadı. Gilı.el bir tesa
d ilf eseri pJarak piyes muhar
ririnin de •hnede götilnilşil 
sanırJZkiı Myirciled daha çok 
memnun ,bıraktı. 

Piyes çok tehlikeli bir tezin 
müdiıfaaaını yapıyordu. Birinci 
perdede hattA ikinci perdenin 
sonlarında bile içinden nasıl 
çıkacağı sorgusunu cevaplıya
mıyorduk. Muharririn keskin 
görUşü bize son perdede $1di
şemizin yersjzJiğini anlattı. 

Doktor Selim; kanser mik
robunu bulan JdtabJarı arasına 
varhğını hapseden bir Alimdir. 

Üç yıl evvel evlendi. Karı
sını çılgınca seviyor. Onunla 
meşgul olamndıktnn sonrn içte 
kalan sevgi neye yarar. 

•ı l?erde açıldığı zaman d.ok· 
toru gene Jdtnblnrı ar~sında 
buluyordz. O sırada içeri giren 
karısının kardeşine içini açar 
gibi oJuyor. 

Saat iki olmuş. Sabah yak
laşıyor . Çok sevdiği kerısı 

Raj,ka ~"'rtadn yok. Ne 7Jl· 

man gittiği.de belli değil amma 
tedansandır veya bir bnlodn ol
duğu onhDakkak. 

d)(.)j{tor hoppn karısının zUp 
pe ırnrdeşiyle konuşurken içti· 
mai:~'n\en ve sosyete ..mef
humunu kqvaımadan kendisini 
o nkışn keptuıoonın medeni
y~ ·~n:ıbMieriyet için bir su
kut ıQlduğunu da anlatıyor. 

Dışarıdan '<ben vurdum~i
ye bağıran bir ses duyuyoruz 
llıaktQr. ldell ~lduğu ducumun
dan anlaşılan bu fUlamı ıS&londa 
uyutuyor. 

~elim gene IAburatuvarına 
çekilmiştir. Dadı BıUka,~ı bek
liyor. !Geriai lkiııci~Dlda] · 

tekirler• war!. 
yıınhş\a. çirkinle hiç alikası 
Jrlktur. İdeAlci olmak için bil-

. ç, taşk)n, coşkun, sinema ak
ttrft gibi oypık olması şart de
*ldir. ldell seasizce cepheye 
.ıaen ve..-~Glen kôra
qanm trıbhdır. tdeAJ mıa, 
~&;1'.'l~b t\U".JllJd•. ,.ye 
~ 11""'1, k~f.eJJeoiük tWıy• 
... sunu,..mlik kaygusunu akı-
jan köy hocasıuın giloUdür. 

ell :yer yUzUndeki işlerini 
illin ahlak Drelerin&tgöre ya 

p~ i9i aşk•, .-dışı başka olmı· 
pn insanın durumudur: fci"41 

l~n, palavra, gösteriş kabul 
etm,_fe,ia adıdır . 

«Yeni Adam» 
t. H. Baltacıoflu 
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Belediyeler bankası 
Umum Müdür 
Vekilliği. 

Almanya Mukabele istiyor. Yeni tJlçüler kanuna 
• • 

proıeaı. 

Ankara, - B~lediye -
ler Bankası umum miidiir 

~,enlanclenin Nutkun dan Sonra Fransız 
Gazetelerinin Neşriyatı. 

A11kara, - Ölciiler mü 
• 

tHirli Bekir Sıtkı yakında 
Balkanı~ rda telki kler ya -
pıwak ur . Yeni c>lçiilt~r 

kanununun proje~i, Bekir 
Sıtkımn dönöşiinden son
ra ikmal ~dilecektir. 

vekilJiğini şimdilik 

meelisı r~i si Salih 
görecektir. 

idare 
Vahit 

Fransa , ltalya, Küçük itilaf Sovyetler ve Türkiyeden 
Mürekkep bir grup teşkili teklif ediliyor • 
---------+.+.---------

Çanakkale ve Sivas 
Belediye Reisleri. 

Ankara, - Çanakkale 
Heledh·e reisi Osman ve 

"' 
Sivas Leledi)·e reisi Veli-
niu seçimleri yüksek tas
dikten geçti. 

Devlet Demiryolların 
daki tenzilat 

Ank~ra, - Devlet Dt'
miryollarıuda şimdiye kn. 
dar tatbik edilmekte olan 
,·iizde 50 tenzilatlı lari-. . 
fonin müddeti bu ay so. 
nunda bili\ or . Tarifenin . 
bu yaz yeniden tatbiki 
muhlenwl güriilm~kl4'dir. 

Fra rısız Bctşba kanı Fen 1 

laııdtrnin mıtkundan ilham 
ufarak neşriyatta bulunan 
Fı·ansız gazetelflri Alman 
yaya en iyi bir miikahele 
olarak Faransa, halJa, 
ldicfik itilaf Rusva ve Tlir . ~ 

kiyf'den miirekkf'p bir 
grup yapmak fikrini mü 
dafaa etuwkle Vf~ Fransa 
notasıraı tasvip etmekte
dirler . 

Sosyalisl ( Populaire ) 
gazetesi uluslar kurumu
na müracaat fikrini tas
vip ettiklen sonra şun

ları ih\ve ediyor : 
<(Fransız devlel adam

ları haysiyet ve hakkm 

istilzam ettıği şt~kilde mu 
ka hrle elmişlt•r ve böy

lece biitiin mılletlere şu~ 

nıulli olan bu hukuku 
b~şer ale)·hine meydan 
okuma keyfiyetine karşı 
uluslararası sahadaki ak. 
siilameli ka ydelmişlerdir. » 

«Figaro» gaıet~si şun
ları yazmaktadır. 

«fioma ile Paris ara
sındaki sıkı anlaşmadan 

1 
dolayı memnun. olmak 1 

IAzımdır. Fakat lngillert-, 
Fransa ve halya arasmda 
ki lPsanüdiin biiıiin dlin
va nazarında acıkca belli 
w • • 

olması İcab ediyordu. Ba~ 
rışm en miiessir teminatı 

hu tesaniitdiit· .. Şimdi leh 
lıkeli kararsızlığın yerine 
insicamlı bir vaziyet kaim 
olmuştur.» 

Edw dP. Paris gazetesi 
d~, demekledir ki : 

«Bu müracaalm sonun· 
da aradığımız hfıldim ve 
mii~yyede, manevi bir . " 
laklJihtir. Runtlan da mak 
sad, alakad~r biiliin hii-
k unu~l)erin, hu meselede 
fıkirlerini izhar etmeleri-
ni temindir. 

Hakikatte, yHpacağımız 
asıl mukahelfl, «Frausa
halya - K iiçiik hilaf-Sov· 
yetler-Tiirk iye» den mii
rt•kkt~p bir grup tfŞkili
dir.» 

Veni projenin başlıca 

esaslarından biri, vilAyet
ler kadrosundaki memur
ların tavin ve istiluJanı .. 
işinin Bakanlık emrine 
alınması olacaktır. 

tin canavarlığı, kültiirsüz 
sosyetenin sukut euirdiği 
beşer komprimesi var • 
~lechnllere hilab ediyor. 
Ve bir aıı icinde karısının 

• 
gırtlağı da kanlı parmak· 
ları arasına girmiştir· Hiç 
bir trajedi müellifinin ha
yalinde yaşatanuyaeağı 

facia tablosu tamamlan.-• 
nuştır. Gümrükte Bir 

Tayin. 
Ankara, - ~ltırsin giim 

rüğli mesul muhasibi Fa
zıl , gümrüklP.r umum 
miidürHiğii tetkik mua
vinliğine laJİn ediltli. 

Vedad Ü rfinin ( Kan ) Piyesi . 
Buraya kadar Vedad 

Ürfinin yerinde buluşları 
ve akıe1 uslubiyle sah-

Yeni Ziraat umum 
Müdürü. 

- Birinci sayfadan artan -

Fakat gPlen o d.-ğil 

St>limin .\lmanyada bulo

nan kardeşi Niltallır. 

Bu sahnede Selim kar-
· desine icini dök ih·or. Ka-

Ankara, -- Ziraat u. • • · 
rısı ndan ~iiphelendiğiui mum müdürliiğiine Ra 
de söı· llı)· or. Salıne hoşa -kanhk zircti kurumlar mii .; -

ftiirii Abidin ta,·iu e,JildL. lanca Raikanin biitiin şuh-
w luğuyla girdiğini goru 

Ankarada büyük bir yoruz . Dudaklarından 
Resim Sergisi. hala bir tangonn n kırıu-

Ankara, - Öğrenildi. tıları döküHi)or. Doktorun 
ğine görEl Giizel sanatlar geldiğini gürmeyor hile. Ka 
birliği, Haziran ayı içinde rı kocan111 bu sahnedeki 
biiyiik bir resim sergisi konuşmasrnd~uula doktorun 
açacaktır. Konya saylavı Raikayı ihmal elliğini an· 
ressam Şevket bu işle la yornz. 
uğraşmaktadır. lloktor cıkınca Raika-

.. 
lüm 

Tarsuslu Ömer oğlu Maki
nist Mustafa Ôzdemir evelki 
filn pek genç yaşda hayata 
sözlerini kapamııdır. 

Çok temiz ve halQk bir 
ıenç olan Ô.zdemirin cena
zeai dün akraba11 ve kendi
sini sevenlerin iıtirakiyle 

kaldırılarak ebedi medfeniae 
konulmuıdur · 

Merhuma Tanrıdan rah
met diler ailesinin kederle· 
rbai paylaıınz. 

• 
nın )' anına gelen Nihatla 
vaziyet aydmlaıuyor. Hai
ka doktorla evlenmeden 
Nihadı sevmiştir. Hahl · da 
seviyor. Gene hu sahnede 
uyuyan delirıin hayalı da 
öğrerıilİ)'Or. O da hir dok
tnrmuş kardt·şiyle k:ttT 
sım hir yatakla görmiiş 
ikisini de öld iirıuüş. Dok-
tor karısmm kendisini 
cıldatnıaması için kitapla
rmı yakmaya bile teşeb

biis ediyor. 

İkinci perde doktorun · 

evinde Raikanın verdiği 

bir tedansanla acıll,·or . . . 
Burada aral<tyoruz ki dok-
tor da veLliletin yirmi ka
darmı:tanııuayor prezaule 
hile edilmemiş . 

Şüphe kıskançlık dok
toru eritiyor. Vakıl vakıt 

sahrrn)·e gelen Raika Ni
hada es.ki giiııl~ri hatır

latıy<•r. 

Nih:ıd kardt>Şinin karı

sina karşı olan sevgisini 
unutmak isteyor, saat iki
de Raikanın yatak oda
sından eski mektuplarını 

alacak. 
Runu Nihadı seven bir 

kız du~· muştur. Doktora 
~adece karısrna sahih oL 
ması saat ikide )'atak o
dasında her Şt>.~· i gHrebi • 
lteP-Ai anlatıh,or. 

Ü<;üncli perdede karşı
mıza cıaan Baikanm yatak • • 
rnlasıdir. ili raz ~onra NL 
laadmJ<ı girdiğini gürüyo· 
ruz Raikanrn HŞkı Nihadm 
vicdanını alt etmeye uğra 
şıyor. Burada tla vicclan 
aşka ga!iptir. Nihad kar
de~i nin na mu su na dokun
mada n ıuekluplarını ala
bilmiş ve odadan uzaklaş-

mıştır. ne ı.-k.rıiğine tıpa tıp uy· 
Raika hiç ummadığı ğun piyesinin bir komp-

bir zamanda kocası dok. rimesini yapma~·a çalışllk· 
tor ~elimi karşısında bu- Oyuayarılara gf'linee : 
luyor. Doktorun haliude 

Doktor s~liıui oynayaıı 
gayri tabiilik var. Buhran .. 1 

V .-driıl Ur fi idi Eseri nası 
.1.rf>cirdiui muhakkak .. iti - . , 
;ı • .. 

0 
. kı tl.ıyarc.tk yazmı~sa o~-

raf ıslıyor. l\aıka şaşkm.. k d 
1 

•.. 11. 
. . . . nar en ~ c u\· urauı c ı · 

Ne sö~lesm .. Açık hır ılı· (V d 1 1 ., . ...u 
.. . ~ at an tlSPr er~ vtt sa1t11 

rar havatma da mal olaln · 1 kk 1 .... 1 . ı'zı· • ıa ıru a gorus arım 
lir.. Kacamilkh yollardan _ ~ . 

• ayr·u•·ı \"ız·ıcagız) Raıka-
kendisi ni n ihnıal eJildi - '' "'< ' 11 . . ~ . yı oynayan bayan sanaU 
ğını anlallyor. Fakat hır . 1. ... . . k bir 

ınce ıgı11ı avramış 

kocanın namusunu avak l° 11 ... 1 "tora 
lar ahına almak icin ihm arlıs okı ugt~n.'.1 < o.a. 

. • \'a varır en ısual etli. 
liu bır sebeb olacağmı · . . 
1. b. S t k.t 1• Öyle sanıyoruz ki pı-
aıc ır OS)e e ı auı . 

" yes daclıya bir çok ışı.,r 
yazmaz. yiiklemişlir. Tuluata sa-

Ru leke kanla temizle-
nir. Doktor da fiyle yap· 
mışt1r. Elleriıulfl pıhtılaşan 

kan b .. ş dakika evvel Rai
kauın yalak oJasından 

çıkan rakibinin damarla
rından fışkır'mışlır. Kadrn 
hıckırıklar icinde onun • • 
masum k ·~ rdf•Şİ olduğunu 
anlatıyor. Doktor lam bir 
çalğın olmuştur. 

Aya~ları ahanda karde 
şinin lu~ nüz sıcak kana 
sız(ua cesedi karşısmda 

bun.• sehtıp olan karısı 

var. Gözünde medeuiye· 

pış lJunuu ne olduğtıutı 

a ula la madı . 
Nılıad bir ziippe ın~""' 

kiiude kaldı. Snzı~ri "'"' 
j~sti ve ne de duruıuuylıt 
ekli dt!ğildir. 

ihtiyarı oynayan ~ıı · 
reddin iııce hükteleri "'' 
sanatkı\r kudretiyle ço~ 
aHuş topladı. 

Bütün yokluklar içi11d' 
ltüyük feragatle çahŞ211~ 
he yelin mu vartakıy"ti"' 
sn yğı ile anarız. 

SeroP 
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Türk ofisin Günlük Telgraf Mersin Mersin Belediye Riyasetinden: 
Haberleri. 

Piyasası 
Avrupa boraaları 
22-3 35 de kapamş fi· 

~·alları • • 

b il A '1 UK - Li verpool 
orsasuuJa libre başrna 

Anaerika panıukları mayıs 
lesı· · Han 6 11 temmuz tesli
ı . , 
'" 6,05 ilk Leşrin Leslimi 

5'83 son kanun teslimi 
s,ao Mısır pamuklar111111 
salalaridis cinsi mayıs 
tesı· . 
". •cau 7,88 temmuz LPsli· 
,, 7 86 . ı· , • 8011 ı~şrrn tes ınu 

7
,79 son ~anun teslimi 

,;'11_ ~pper ciusl~r! marl 
slıuu 6,98 mavıs teslimi 
~ leı~nıuz ıe~liıııi 6,'19 

d
. teşrua teslimi 6,79 pens
ır 

1• Nt.ıw. York lıorsdsmda 
•bre b· Q ı · . 
1 

a'Ima mart tes 11ua 
~:95· ı ı mayıs teslimi ıo· 
İll 11 l~mmuz teslimi ıo,66 

tau 20 udet, kuruluz 1050 ••••••••• 
kuruştan 1100 kuruşa ka· K.G. K. s. 
d~r ıs adet, porsuk 340 Panuık ekspres 42 
kuruştan 365 kuruşa La- I 
dar 177 adet, sansar 2200 ane 
kuruştan 2300 kuruşa ka- Kapu mail _ 
dar llo adet ıilk i 650 ku · Kozacı parlatcı 
ruştan 1000 kuruşa kadar iane çiğidi 
257 ad~t, varsak ıooo ku • \' ~rli • 
ruştan 3 adet , zerdeva Susam 
2300 kuruşlara 2500 kuruşa Fasulya 
kadar 56 adet satılmı~tır. Nohuı • 

21·3 ·35 de ihracat olma ~~rcim~~ 
mışıır • Kuş ytHni 

lzmir berııuı Kum darı 
23·3 -~5 de buğday 3,50 Çehi~ 

4,65 kuruştan 1319 çuval, Vula( Çukurova 
arpa 3,50 kuruştan 24 cu · " An;1dol 
v:!I, akcları 3,375 kur.uş.lan Acı çttkırtl~k ic;i 

30 cu val satıluuşur. Toz şeker 
• -·· Kahvf. 

Eınlak bankası Çay 
Kalay 
Bahar 

41 

37 
35 
2-87 ,5 
1-87 ,5 
9 50 

9 
4 
7 
6 
4 
6 
•) ... 

25 
75 

50 
50 
87 

3 25 
27 50 

38 25 
100 ·99 

240·230 
190 

90 ilk l~şruı teslimi 10,11-10,13 Bir aene içinde 
a.. l:lnun teslimi lo,so 1,919,000 lira Arpa :\uatlul a 25 
""1Ud i r bo J 1 · rç verui » Yerli 287 ,5 

89 
skP.rıd~riye borsasmda ....... Pirine ı 5 50 

Sal~ l~bre başma F.G.F. .ı\nlu.ra - Emlak ve Kara .biilt~r 85.86 
lirı ~larıdis cinsi şubat ıes Eytam bankası umumi N" 1 16 

ı 11 14,22 mart teslimi h~yeti toplandı. idare mec .. •şat 1.~ 
422 ı· · k ı, tııısu· uarı 2-i5 

\e' ıuayıs teslimi 14,25 ısı raporu o onara~ ıas· 
~ 0ıaauız teslimi 14,28 F. dik edıldi • Muvaffak ve Çavdar 2 50 
~~: ~şıııoııi cinsi şııbaı Ihsan gene ıııüralı.ip se- ::.::t,!••· • 20 Lira .ıo K. 

1~ 11lH 12,40 nisan teslimi çilttiler • • • eeu~bi 28 Lira 
~;~1 lt&nunuz Leslimi 12,37 .. Raıtorda ~zcüml~ şun- • • • çuvah 20K. 50 
,. lt-slimi 12 12 talla _ lar vardar : ffir yılda ban Buğday Yerli 2 &O 
18lir • ' ka ôkonomik gerekler~ 

borh
8
lJGDA y __ Liverpool uyaraL ihtiyatla davran 

tin· 88Jnda 100 libre ba- makla beraber vazifesini 
ıu,:~ ıuart teslimi 5 ı'\.s yapnuıkda d~vam etmiştir 
llıuYıs teslimi 5,2 1 8 lem Razı ikraz sahalarında gay 
lind~ teslimi 5,4 1 \ 4 şi- ri menkul üzerinde orta 

ır ~ ya çıkan düşkünliik ihti-
MISIR yal icap euirJiğinden ik -bot J,iverpool 

tlnaSıı~ıııda 
460 

librP. ba _ raz ııisbeıi yüzde otuz beş 
"-i cıf plata mart lesli- olarak muhafaza edilmiş-

27 n tir . 
len, •ayıs teslimi 26,6 \. aln•z idare meclisi se 
dir ~uz lP.slirui 28,6 şilin- ne sonlarına doğru lemi-
lıt b nal için iL raz 11isbeıini 

23 
Gn ul boraaaı. yiiıde 50 y~ kadar çıka 

745 k 3-as de Afyon kaba rarak memleket imarına 
kadal'llruşlan 815 kuruşa yardım ~tmiştir. 
p, 

1 
693 buçuk kilo. ar- Emlak d .. ğP.rlerinin düş 

3?,s e~tfık çuv~lh 3 kuruş künliiğü dolayı~ile n~raz 
&. Par!ldaı ı - 1 · · k · 1 "'" ı 75 ton mg· muam .. ~~mı .. smış o an 

~ Sert w . ' ı 
13 p· ersıu 3 kuruş lzmir Qub~si de ibti,:ati 

' 

ilrad " " 
Uru " 11 • yumuşak 4 'edbirler almak şartile 

ll\aş8 şk ~4 paradan 5 ku- yeni~en muamel~ye baş· 
"'-t ...ıar, m11hlut 4 ku· lamıatır • 

., p " 
24 Pa aradın 4 kuruş lktisal y~künu 7,919,000 

''•adıkr~ya kadar 598 toı~ lüsur liraya varuuşur • 
'-" ıç lonabul -17 L uruş- Bor~unu ödemeLte büs-
lilo 48 kuruşa kadar 8560 nüni11p,t ai}steren borclu-
t... ' Çakal " "' 
"Q 'ld 185 kuruştan- Tara ~ola.\·lıklar oô~ltaril-

~t k d" ı " 
' 6 ı 120 kuruş - ı ıuişlir • 

1 

----·-----
Bırıı T ıl;ıtlın ............ ~ 

lılanbul 

24 . 3-935 

Türk altumı 

isteri in 

956 

601-25 

Dolar 

Frank 

l"'irel 

79-50 

12-06 

9-65--75 

8ayanlın11Z1 MDjdı 
ı\kurdüyun pile maki

nesi gelmişılir . Her nevi 
pile yapurmak ist•~yenle· 
rin ~üciik hamam civarın· 

• 
da terzi bayan Mii(uleyt' 
rufJraclıatlara. ı -7 

Muhtaç v~ mü&ekaidler 
maaşlerinde yapılan mu
ameleye devam edilmiştir. 

Ortaklık payı olarak 
hazineden bankaya 50 par· 
ça da ha emlAk v~rilmiş 
VP. 14~ parçası da satıl1111ş · 
tır • 

Belediye mecliıinin 9-2·935 günlemecli 
kararile aılalai zabıta talimatnameıinde 
yapılmaaı kabul edilen defişiklikler 

137 

158 

191 

244 

inci maddenin sonutta : Bu gibi meyveler sa
lan dükkAnlarm önleri camek~ralı olacaktır. 
inci maddenin sonuna : Gazoz yapan , imalat· 
hauede çalışan ve satanlar temiı iş gömlt>ğİ 
giyeceklerdir • 
luci maddenin sonuna : Rilcüml~ umumi ma
hallt»r ile yiyecek ve içecek şeyler :;atan dük
kanlarda kara sirwklerle mücadele edılecektir. 
Oncli maddt!nin sonuna : Kahve, Gazino, Lo· 
kanla, Tatlıcı, KebapCI, Nohntcu, Helvacı, Şe
kerci ve emsah umumi mahallerle dlikkAnla
rm zeminl~ri ana lağuna büylik kuturda ho· 
ı·ularla bağlanacaktır . 

1 l l N 
T ırsus Bılıdiyı Riyasetinden : 
Tarsus parkı içinde bulunan biife 935 senesi Ha· 

ziran iblidasmdan itibaren iki sene müddetle icara 
verilecektir. iki sene icin muhamuıeu bt'df'li « 350 » 

• 
lira olup 935 senesi Nisan ayımn 14 üucü Pazar günü 
saat ;5 de açık artırma suretile ihale edileceğinden 
taliplerin Relediy~mize müracaat eylemeleri • 

25-1 

T ırsus icra mımurluiundın ; 
Dosya numarası : 214 

No. Tarihi · Cinsi Hektarı Kiymeli 
S7 Şubat 341 Tarla 2,6351,88:i2 M. 271 L. 

95 K. 
HUDUDU 

Köyü 
yüksek 

Şarkan garbtıın tariki am şimalen llamıa 
hissesi cenuben llekir hissesi tarlası. 

Alaeakh: Sakızh mahallesinden Mustafa O. Zi,·a 
•' 

Borclu: Yüksek K. ibrahim O. MehmeL . . 
Yukarıda hudut ve evsafı yazıla Tarla açık artır-

maya korunu~ şartname tarihin.ten itibaren dairemiı.
ce her kes görebileceği 11-4-35 tarihine mlisadif 
Perşembe günü saaı il de a~ık arurma ile satılacak
tır. 25-3-935 tarihinde artırmaya konulan yukarıda 

ycızıh gayri menkul her iki artırmada yüzde yeLmiş 

beş sene tecil edilmiş tecil müddetinin birinci Laksit 
müddeti hitam bulmuş oltluAundau ve borçluyada 
ihbarnanıe tebliğ edıldiğı halde taksil gP-lirme<liğind~n 
2280 nuınarah kanunun ikinci fıkrası mucibince gayri 
menkul her kaça gidecek olursa müşterisin~ ihale 
edilecek tir. Talipleri yevmi mezkt)rtla yiizde yedi bu. 
çuk 11isbetiruJe pey akçası veya milli bir bankamn 
temiualll mektubu bulunmal\ şartile Tarsus icra dai ... 
resinde buluramaları ilAn olunur • 

Zıyi Sııt 
Babam müteveffa Meıitli kôyiinden Abdülhalimden 

altlrğuu 275 ve 85 lirahk iki olacak senediyle 30 lirah k 
emlAk ıuakbuzunu kaybettim. Bulanlar Ata Çelebiye 
gelirdikleri ta~tirde memnun edileceklerdir • 

Mezitli köyünden 
Abdülhalim oslu Mehmet Hulusi 

Her Nevi kitap 
Her nevi eski kitaı• aluur. Ve sauhr Gaze

te bavii hay H •CI F~hmiy~ miiraca:ıt P.diuiz. 
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SAYFA: 4 

PiYASANIN: 
EN BÜYÜK. 
EN uatrz 
EN SON 

Ve Avrupa çeıitlerini 

Ferit A. çelebi 
Müetısesatında bulabilirsiniz. 

Fiyatlarını te1kik ediniz. 

Birinci taksit peşin (iki imza ile) 
üc taksit/ede verilir . .-. ı O 

' 

·~========-=~ 

Mersin Gümrük Civanndıdır Piyanğosu 
Her nevi Eczavi ., 

tıbbıyt>, Yerli ve Av-
11 rupa ıuüstahzeratı bu-

luuur • ' B Ü y ü k i k r a m i y e 
• 200,000 Liradır 

• • • •••••••., ••• • 
1 L Mükafat 50,000 Lir~dır. 

1 i Yeni Mersin Matbaası i .1 ;:., ==-•e -ge •• ===• =~ 
• • t=!H· ı· E : mlicellithane•i : mu a ıs sans -
: F.skiıııiş, parçalan- : ~ V E 
j: nıış, forsuıle kilapla-· : 1 ~ ' ı·k 

1 
~ 

ı : rınızı işe yaramaz d~-~ ' I Genç 1 Ko onyası 
I • ' 'e atmav1111z. birgiin + , 
• ., • • , : • Say~ı de~er alıcılarım ızdan gördüjtOmilz kiymeth 

I• sıze lftıım olur. Kılap-• ~ le\'eccühlere bir karşılık olmak uzre bu defa lsviçrt• ve 
İ: larırıızı, deflerlerinizi, ı liiJI fransadan her nevi ESANSLAR getirdik • 

: nıiictılliıhanemiz~ ~l\ıı-: l!::: Gençlik Kolonya ve Losyonlarımızın ~ördü~U rırt>tt 
• \l~rıı.iz. • ısc herkesırı ma_ıu_m..,ua_·u_ı ------

·ı • il · l · • f i!!J Bunlardan başka ticaret evimizde kiremler diş hrtal•~· 
• tır IU~\'I "iL•• ı• V•· • .,.._.. sık VP temiz ~e1mek ve yaşamak isteyenler için her cet•• 
: deflerler şık, zaı·ıf ıu• : ~ göml k, yaka çorap mendil vt! huna benzer tuhafiye çeşitıerirnlı 
• lira ve ~ulla111şlı ola- • (ğg vardır • 

: rak citıeuir. : 1n11 MallanmızTemiz Ye Zarif Jiatlanmız M11•di 
• • I.!:: =••••••••••••= {ğg DiKKAT : Kolonya ve Losyonlar4m1z· 

Yurttaş 1 
Ülkeni korumak isti

yorsan Tayyare Cemi
yetine aza ol. 

mu daki A. Hamdi etiketine dikkat ediniz · 
~ Taklilluri nden Sak 111mız. 
(§g Adres: OOmrfik me~danında gençlik kolonyası ...,Ui 

mu~~~I:llııiıı®;~ 
-~ 1 KAYA-DELEN . 

) MENEA SUYU 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Veklletinio bu ıuya ait 

) \ 

J' TAHLİL RAPORU 

OörUniiş ; Berrak Kolevıyet (100 sm 3 suya sarfotunaıt 

No. t O Hcı mibtarı) 02 1111 3 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
Renk ; Renksiz \\ecmu sertlik derecesi (Fransız) 1,5 ' 

, Koku : Kokusuz Uzvi maddeler için sarfolunan mıvel· " 
lict lhumza litrede 0.40 or. f 

24·3-935 Pazar günü borıaa satifları 

Maim cinsi 

Buğday Y•!rli 
Çiğit Yerli 
Hu~day yf'f'li 

Olduto K. G. K.-:--- s. 
Nerenin Kabıulu MiKTARI F.

1 =-==--"--- 3 o o o Ol · 2 5ö -= 

500001 ı 75 
100000 2 l 7 ,fiO 

ERAIT • 

ll. V. Hazır 

" " Cevhnn V. ı hafta Z. .. 

Tadı : L~tif Sii lfat ( Sö 4 ) > 0,0031 Cr· '\: 

1 
Kor ( cı ) • 0.0074 

, Teamül : Mutedil Nıtral ( Nn 2) > ü,0010 
l Nurit ,, Yok. 

( ci 33 ) Amonyak ,, Yok. 

1 DEPOSU: )lersin PJ~lahauesi ve bitişiğin
deki liiıiincii Miic ıhil oükkamudatlır. 

17-r-JO 
~ : _, ~ ~ ~~· . 

~ DOKTOR 

N. Remzi Ülker 


