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~ ingi iz Bakanları Tayya~e ile Berlin'e Geldiler. 
Ülkemizin ökonomi Durumu Etrüsklerin En Eski Yazıları "D uçe,, "H ve er,, 

iş Bankası Genel Heyeti Toplandı 

Yıllık Raporda İç ve Dış Ôkonomik Duru
mumuzdaki Genlik Anlatılıyar . 

Türk soyundan olan Etrüsk ynzıları okundu 

Bir Alim Etrüsk Dilinin Sümer Diliyle 
Akraba Olduğunu Meydana Çıkardı . 

1920 de duymuştuk. Yıl 
1935 in ilk baharına ayak bas
tı hfila 1914 hortlıyacak. 

Çok söylenen ~5zler tehl;t 
kenin bam teline bassalar bHe 
insanda bir alışkanlık uyandı
rıyordu aldırış etmiyor bile. 

k· A~KARA, 23 (Hususi) Tiir
a?e Iş Bankasının hissedarlar 

elftde umumi heyeti yarın 
!0Planacaktır. Toplantıda idare 
necJisi ve murakıblar tarafın-
~an yazılan Raporlar 31 kfinu
~vveı 1934 tarihli bilanço ve 
rak ve zarar hesabları okuna-

tetkik edilecektir. 
. iş Bankasının 1934 se~esi 
lçindeki çalışına vaziyetini 
gôsteren Raporda Türkiyenin 
ekonomik vaziyeti de anlatıl· 
~aktadır. Bu kısımda Cumhu
rıyet hUkOmetiniıı, Türk öko
~0rnisinin sağlam ve Rasyonel 
0rneııer üzerinde kurularak 
Rerıişleyip yükselmesini, bey
llelrni lel çalışmağa ve teşri ki 
mesaiye hiç bir va kıt aykırı 
:~1.llkki etnıediği,ökonomik po-

Filhakika 1933 te esasen HUDAPFŞTE, 23 (A.A) -
düşme ııisbeti azalmış olan dış Geııc Macar filimlerinden Dr. 
ticaretimizin kıymet bakımın- Felik Poğranyi Nagy, Yüz elli 
dan gerilemesi, 1934 de dur- yıldanberidir bütün alimleri 
muş krizden beri ilk olarak bir ınnşgul eden Etrilsk yazısının 
yükselme göstermiştir. Bu yük halline muvaffak olmuştur.Ro· 
seliş 8 milyon liraya varmıştır. malılardan daha evvel ve son-
Ülkenin umumi alışveriş cere- raları Romalıların idaresi al-

ı yanındaki bu canlılık ithalat tında merkezi İtalya'da Toskan 
ve ihracatın ayni 1.amanda art- Eyaleti arazisinde oturan Et-
mıs olması hayırlı tesirlerini rüskler bir çok yazı nünmnesi 

1 de~let gelirinin tahsilinde de bırakmışlardır. 
göstermiştir. Nitekim 1934 te Bunların kullandıkları al-
bütçemiz hem denk gitmiş, fabe malOmdur. Btınunla bera· 
hem de tahsilat miktarı geçeı~ her bunların nasıl okunduğu 
yıla göre 24 milyon Jira fazla ve Etrüsklerin ne tarzda konuş-

' olmuştur. tukları temamen kaydedilmiş 
1934 te dışarıya gönderdi- bulunmuyordu. Mukayese ve 

ğimiz malların kıymeti 92 mil- tetkiklere girişmek için hiç bir 
yon lira, ithal rttiğimiz malla- mesnet noktası vermediğin· 
rın kıymeti de 68,5 milyon li· den bunun halledilmesi çok güç 
rayı geçmiştir. . teHlkki olunuyordu. 

[ Geisi İkinci Sayfada] Halbuki Dr.Pogranyi Na~y, 

1 ıkanuzm 1934 s~nesinde ol-
~~f rneyvaJarını Yerdiği kay- 1 

unrnaktad1r. 

Yunan zabitleri 
BuJga r Ordusuna 
Teşekkür Ediyorlar 

Sofya'daıı yazılıyor : 
N Bulgar -Yunan hududunda 
ş evrekop'uıı cenubunda D.·ama 

kasesi üzerindeki Bulgar kara-
Olurıa '·. le uır Yunnn binbaşısı ge-
rek 

).ab· . oradaki Bulgar hudud 
SOy~hy~e görüşmek istediğini 
tıarı e~~ış ve göriişmiiştür. Yu
Sınd ınbaşısı, son isyan esna
tın a hudutdaki Bulgar kıtaa-
ctu~~ Yunanlılara gösterdiği 
<io st hareket ve dostluktan 
krılayı Yunan kıtaatının teşsk · 
\itleri · . . . 

t-ın b nı bıldırnıış, BulgarJa-
tı& 

1 
u dostça hareketinin Yu-

ke~~;~rc.a ~ok takdir edildiğini 
ili h' erının de Bulgarlara ay-
lik~~leri beslediklerini ve is
cle\rll de bu dostça münasebatm 
l'lıi rnını istediklerini söyJe-

?tıat beyanatın daha yüksek 
ti., arnıara iblağını rica etmis-. ~ 

'\'Una · 
<>lma~ nıstaıı'a bir mukabele 
~e?.ar t~ıere Bulgar Harbiye 
~ e ı ay . llbitj . nı yerde; Bulgar 
li nııı Y b" 1 • ~lga . unaıı za ıt erme 
tıarı1ı{ıstan'ın istikbalde de Yu
besliy ara karşı nyni dostluğu 
errıret 0<:eklerini bildirmesini 

rnıştir. 
ı. liudutd k' 
'lll'aı a ı Yunan Bulgar 

llrı 8 ' 
'artıirn· rasında görillen bu 
fi)jlldeıre.t ~ofya siyasi meha

Yı bır tesir bırakmıştır. 

ingiliz - Alman Görüşmeleri 
lngiliz bakanları tayyare ile Berlin'e gittiler 

Alma~ Hariciye Nazırı İsteklerimiz Anla· 
şılırsa İşler l nkişaf Yolunua Girer Diyor. 

PAHİS, 23 (A.A) Eden dün 
burnyn gelmiştir. Lava] ile Su
viç ile yapılacak üçler konfe
ransına iştirak edecektir. Ecien 
<>nce kararlaştırılmış olduğu 
gibi Londra'ya dönmiyecek ve 
Sir Saymen'i pazar sabahı 
Amstercİam'da bularak onunla 
beraber tayyare ile Berlin'e 
gideceı{tir. 

BERLİN, 23 (A.A)- Dışarı 
İşler Bakanı Fon Nöyrat Ame
rikan Ajanslarından birinin 
bildi rmenine söylediklerinde, 
Alman hiikOmetinin İngiliz ba
kanlarının ziyaretini alaka ve 
memııuııiyetle beklediğini söy-

lemiş ve demiştir ki : 
« Hadiselerin son gün !er

de aldığı şeki 1 dolayısi le açık 
ve halisane bir İngiliz-Alman 
güriişınesi bütün Avrupa dev
letleri için ancak pek faydalı 

olabilir. Hukuk birliği hakkın
daki isteklerimiz tamamen an
laşıldığı vakit, işler üzerinde 
mühim bir terakki elde etmek 
çok milşkiil olmıyacaktır. Buna 
binaen İngiliz bakanları ziya
retinin, göriişecek meseleler 
hakkındaki karşılıklı görüş
lerimizi faydalı bir surette ay
dınlatmaya hadim olacağını u
mud ediyorum . » 

Al manya Müstemlike istiyor 
Gazeteler dikkate değer neşriyat yapıyorlar 

VARŞOVA, 23 (A.A) Aske
ri malıafilin gazetesi olan Pols· 
ka Zborojnıı Alman kararının 

; hdas t>ttiği Uluslararası vazi
\'P.ti tetkik ederek diyor ki : 
· « Onrp devletlerinde hasıl 
olan aksiililmeller bir karışık
lık mam..arası ve müşterek bir 
azim yokluğunu göstermekte
dir . » 

((Kurjen Poranııy» gazetesi 
de şöyle yazıyor : 

« Alnıanya'da işsizliğin a-

zalması bilhassa ordu ihtiyaç
ları içi rı yapılan i maHlttan ileri 
gelmektedir. Binaenaleyh Al
manya'nın sulh siyasetine dön· 
mesi ancak onun sulh imaliltı-

na avdeti ile rnUmkilndilr. Bu
nun için de Frausa, İngiltere 
ve Amerikanın Almanya'ya 
yalnız yeni krediler değil fakat 
ayni zamanda yeni mahreçler 
ve milstemlekeler temin etme-

leri li\zımd1r . » 

uzun yıllar silren tetkiklerden 
sonra buna muvaffak olmuştur. 
Bu filim Etri.isk dilinin Graınc
rik gurubuna aid bulunmayıp 
daha eski diller gurubundan 
olacağı fikrine göre hareket 
etmiş ve uzun tetkikler netice
sinde Asianik denilen bu daha 
eski di1ler gurubunun keşfine 

muvaffak olmuştur. 

Sumer dili de bu guruba 
ilid bulunmakta ve bu dilde 
nisbeten daha çok mevcud o
lan Yazı numuneleri Etrüsk 
dili ile mukayeseler yapmayı 
mümkün kılmaktadır. 

Dr. Pogranyi Nagy, Asiarik 
dillerin mukayeseli bir grame
rini yapmakla işe başlamıştır . 

Bundan sonra doğrudan 
doğruya Etrilsk dili ile daha 
yakından uğraşınıya başladığı 

zaman Macar ulrnmna mensup 
bir Katolik papasının gayet 
kıymetdar bir eserini ele ge· 
çirmiştir. Bu eser Hnistiynnla
rııı amentüslinün bin tercüına
sini ihtiva etmektedir ve Pater 
Nosterin bu bin tercümesinden 
biri de Etrüsktiir. 

Mcarif Mü~ürümüz Gel~i 
Dört giineenberi Silifke'de 

bulunan l\fanrif Müdürümüz 
Nahid Cemal Toker dün şehri· 
mize döıımtiştiir. 

Gazetelerde çala kalem yü
riiyeıı harb edebiyatına bir göz 
alsanız n ... YıJJar va!'ki harb 
ynşıyor gibiyiz sulh içinde ... 

Kuç defa yüreğimiz hopla
mach, ha hn gün ha yarın diye 
top sesi ne çevirmedik ku Iağı
mız1 ... 

Amma durumu öyle değil 
şimdi işin .. llnrb var demiyo
rum ... Duçe'nin palavralen a· 
cunun sinirini öyle berkiştirdi
ki harbde olsn vız gelir bize .. 

Bir zırhlı denizeıni iniyor; 
gözü Adriyatik sahillerinden 
tfi Okynnoslara aktı Duçenin .. 

Bir tanknn yürütüliiyor ; 
Düçe fırladı üstüne sıktı yum
ruğunu bizim Ramazan topu 
gi hi palladı .. 

Çizmeden yukarı çıkamı
yacağını anlayınca kilrsilyü 
terkeder gibi oldu amma sıra 

bekli yen Hitler haleflik yapı
yor şimdi ona .. 

Bir fnrk var arnlarında : 
Düçe yapacağım der Homa 

haşmetinin tnhtıııı kurardı ha
yalinde .. Halefine öğüd vermiş 
olsa gerek «Her» Versaydan 
eli boş dönen çömezleri başma 
toplam1ş yırttım diyor ve sa
dece 1914 i.i istiyor ... 

Verseler ... 

Ser av 

Mutedil Bir Tarife Olmah 
Belediye Encün1ni sineına fiyatlarını indirdi 

------ -
Sinemacılar Son Fiyatlarla Zarar Göre

ceklerini Söyliyerek itiraz Ettiler. 

Belediye Encümeni sine· 
manın milşteriden aldığı iicreti 
fazla bularak bunun tenziline 
karar vermiştir. 

Evvelce sinema locadan 200 
balkondan 50 birinci mevki
den 35 ikinci mevkiden yirmi 
beş kuruş alıyordu. Belediye 
Encilmeninin kararına göre 
halkondnn 40birinci mevkiden 
25, ikinciden lG kuruş alına
caktır. 

Sinema milstecirleri Encil
menin bu kararına itiraz etmiş· 
)erdir. İtiraz istidalarında bir 
çok sebebler i teri sürerek bu 
fiyatla sinemanın işliyemi~~
ceğini bildirmekte ve ıtı
razları şu noktalarda toplamak 
tadırlar: 

1-Mersiııin içtimai ve kül
tilrel durumu itibariyle ileri 
bir şehirdir. Buraya getirilip 
gösteı ilecek filimlerin de bu 
durumla denk olması gecektir. 

2- Belediye kararına esas 
olan Tarsus ve Adana sinema
larının fiyatı Mersin'Je tatbik 
edilemez. Bn komşular nllfufıl 
itibarlvle kalabalık olduğundarı 
bir filiwm Uç dört glln işliyebi
lir. Mersin'de ise iki gilnden 
razln işliyemez. 

3 - Eski tarifeye göre si
nema mevkilerinin temamen 
dolduğu kabul edilirse 119 lira 
hasılat alınmaktadır. Son tarife 
ile bu mikdar 85,40 kuruşa 
düşümektedir. 

-Devamı ikinci Sayfada -
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Avrupa Bu Karışık Vaziy0tinde Ülkemizin Üko Mutedil bir Fakir muhacir ve mdl 

iı1g·iltero ııe )73IJacak? 11<)111i <.i tıruın t1 tarife olı11alı tecilerden tabiiyet 

Avrupada iki grup var , "llitler karışık 
vaziyetin ortasına bomba attı,, diyorlar ! 

«Loııdr:rn gazelP.leriıı- 1 --
deıı biri, .~ımanyarıın ·~ski 1 St1riye f ev kala-
orduı~r1111 ihya PIUIPSİrıdt•rı ele l{0Il1İseri. 
lrn lasNlt' rk t• rı Avrupa ıı ı 11 

vaziyetini şöylecP lıul:lsa 

t'dİ)Of' : 

<< .\imarın' son harP."-e
ti~ le ka~, h~niği haklan '-'t'\ 
y .. rltıri istirdad edt1ceği11i, 1 

silah kullanarak yerıideıı 

Bu sabah Ankaraya 
Geliyor. 

. \ ııka nı, 25 ( Husn~i)-
Fra11sa11111 Suriye fovka-
laıle komisPri ~ht rtt•I lm 
~ abahki ~kspn·sle Puris galip geleceğıui ilan etli

yor. 
1 len lst.:t nhu la gdmisti r. 

Almarı)'3 Avrupa hari-ı · .• 
J -· t' k . . Fevkalaee konu. er lrn 

la. ım uegış ırnıe ıçııı . 

1 
~ 

1 
. l ,

1 
akşamkı ·~ksprt~~ıe 1 tara-

• aponya, w .. e ııs an ve ,, a-
. . . .. huldan avrılarak var111 

carıslarıı keudısıyle mul- · · 

l f
.k 

1 
·ı· sahalı hura\'a m•lecP-k ve 

eı · sava>ıır. w n .., 

cdl u g ü ıı k ii Alnı a n nü
fu .. u 65 milyondur . Al -
m:ırı)'aıım dışmda da 15 
milyoıı Alman var. Alman 
milleti hirhirine Lmğh miiş 
terek bir maksatla hare
ket t'ueıı. lPk bir idare
ııın kunıaudasuıa lalti o

lan ~'urlllaşlardan nıiite

~ekkildir. 

\lnıauy:ırıın arıaıwvi 

diişmanı ohm Fr:ınsanıo 

ııiifusu «40» milyon oldu·• 

ğu içirı, lm muazzam kuv 
vele kar~ı tek duramaz. 
Fakat Fraıısanın da müt . 

tefikleri 'ar. Husva, Al-.. 
manya ile Lehistan bir 

giin Okranyayı kendisin-
. den 3) ırmak i lİ)'PCekleri

rıi bili~·or ve o giin .lapon 
)'anııı Vlt\divo ·toka ve 
uzak ark lak i So v y t> t ,. , _ 

13yt>tleriııe lıücunı elnıe

si!ıdeu erıdişe ediyor. O 
uurı icin OV\'Pl HuS\'a 

• w ol 

Fran arım müttefikidir. 
halya, Tiroli tutuyor. 

iki ~tirı k~laca k ı ır. • 

Komiser Ştwefiue dışarı 
isleri haka!llnıız Tevfık 

l lii ş l Ü • \ r a s ~· a r ın a k ş a m 
Aukara palasta bir ak~am 
~·t~meği verPcek yenuıği 

süvare takib tıdtıceklir. 

ıla kPıHlisini vücude gP
ıireıı nıoalıeclt-\'İ silahla .. 
korum:ı~a çalışacaktır. 

«Homanya harp sıra!oiın 

tla , 'lacarlara a İl oları 

Trasilvaııya~·ı al 'ığı ıçın 

o da mualıedPvi korumak . 
aımind+'dir. 

« İ~le Hrr il itler bu 
vazivPlİn orta. ıuda bir 
honıba atı.ı. llitlt•r Versa\' .. 
nıualıed•·siııi rt•ddt-Uiği 

iciu nıisa~ Sİ\'a~eli de bu . . 
muahede ile hirlıkle \ ' I .. 
kılıvor.)) 

İngiliz gazt>lt>Sİ biiliin 
lrn11ları anlallıkları sonra 
lugihereuirı vaziyetini tel 
kik ederf' k orı u 11 rıe \'3-. 
pacağım soruyor. 

- Birinci sayfadan arlan -

G., r c t~ k l •·,. ı H 2 4 , ı 1 ır •-. . 
da uıallanuı11.rn satış fıyat 

lan bazı nı.ılların rekol-
l t•si ıı tt .. ki fo zla lı k y ur tıhış. ı 
lurrn yiizürıii güldür miiş 
l il ı·. 

il ii k t'rn HH i m i z c !t~ rn a 1 ı 
fuızı alanın malını almak 
şeklirnlt~ arıılan VP- hurı

daıı sonra da dt>l!isnıez 
.. 1 • 

hir dlislnr diye auılacak 

oları hu siyasete hagh ola 
rak kliriaıg ve karşılıklı 

cıkartt da\'anaıı aulasnıa-. . . 
hırla drş ticarr.tinıiıirı ~liz 

de 83 nü kapalnı:.tkladır. 

-Birinci sayfadan devam-

l.;nıuuıi ıııasraf İSP. lıu 

ıutanları fazladır. 

4 - Gt-tiril uıP~ LP olaıı 

~likst>k filimlPrin ıua~l'afı 

hm cok clah:ı fazlculır. Me 
• 

St•lfı yak ınd:ı gt•lecek ola ıı 
A\o;t>I fılinıiuiıı iki ~iirı . . 
i~lediği takdirde lwtlt•li 

ve masraf 344 lira lu lu -

y o r. il a 1 h 11 k i \' P. 11 i 1 a r i fo . . 
ile hu filim isler ve mev-

• 
k ilt>ri 11 lanıamerı dolduğu 

f:Hıeclilinw aııcak 34 ı li-

ra hasılat rltlt> 
nwktt~di r. 

~ılilehiL 

harcı alınmıyacak· 

.\ıı~ara - Tlirkiyr.ye. 
gtıl ıut> 1 P ri ıari hi mlt•u itı"" 
\ l . 1 .. ı 1 Lı· .,e .. 
ıa 1'('11 Hl' \ 1 lll IJUl fl 1' 

çirmiş ol~rn 11111lı:1cir "e. 
ıııiiltt->cilef'deıı fa~ir hulıı: 
ııaıılarııı hnluııdukları ,,~ 
l:)vel VP.\'a ka1a idarP. tıe
v;llt- f'İIH~ laStlik Ptlil'dik 
İeri Lahiiyel ıuuanwkh}· 
rindtm tabiiv~t lıal'CI Hlı 11 ' 
maması lıak.kırnlaki 19~2 

s:hılı kaııuıı lıiiknıiiuiİI' 
;-; ~P.ııe dalsa uzalılıu0S1 

içirı içP.ri işler lHı ka11lı~1 

hir kanun layihası 1ıazır-

l>üviz ödenıek zorluğu Sinema ıuiislt>cirleri lamıştır. 
hi>)'lrce bir kenara tur:•- İlliraz istidahırııula hu va- tfl' 

Birinci ve ikinci ko 
kılılıklan sonra hiz~ mal r idat ve masrafları hlitüu 

veren iilkeler göııdt~rclik- ıuiifrt•cltııi ~ iP. <;ıkararak 

lt•ri mal kadar ltizdeu nıal PklP-mişlP.rclir. 

aluıağa borcludurhı r. Bu Bizce Belt~liiyr. endi-
1:\olaylıklar ihracat malla- meııi halkın nıeııfaatını 

r·ımızırı siiratle v~ clt•ğe

r·i~ le satılmasını trnıin 

t-lmiş, bu satışlarrn soıuarı 

ela ii 1 k trnı izde stok ka 1 ma
mıslır . • 

Buntları haşka hize mal 
güııdtlrıui~ oları iilkelı•r 

hıztlPrı dalıa 24 mil) ,m 

liralık mal almak arzu .. 
su11dud1!' . Bu llf'lİcP11in 

düviı Ltıltıııhı ha kınımdan 
t>lrnoıınİ) r.li gt>ÇPll ) ılırı 

tt'nıİn etti~i 21 mil\·on .. ~ 

ihracat fazlasırıın iilke) r. 
girebHen \'e dfüwhileıı 

kısmından aşağı değildir. 

lİ ni,rersitede 

Ders dinlerken talebe 
arkadaşını vurdu . 

lstaııhul '24 (.\.i\) -
1 Hin üııi vt-rsi Ltld~ lt>essii r 
uyaııdıran lJir laadisı~ ol-

muştur. 

düşiiner.-k bir fiyat lt~shit 

+>imiştir. 

F;ıkal siru~ma nıiisle

cirlı~ri11i11 l~shil elli~i uıa~ • 
raf hak111ıırıda11 fivatların . 
iııcliı ilnı~si lı:ılkırı lt>lıiıı~ 

dt•ğil hihikis alt>ylıiııe hir 

rıNİCf~ VPl't'CPklir .• iıu~uw 

ictimai rolu bir tarafa 
• 
bırakılsa hile haşka lıiç 

bir "t'l .. 11CP y.-ri oln.ıa~·an 

lh·rsiu iciaı bir ihti\ aclır. • • • 
· i rıPm,ıcı zarar +'d i sorum 

diye ~ liksP-k cfpğ.-rli filim 
lt•ri gelİl'ml'diği U\ktlirde 

lıalk :narıtiiri\' P filiml.-rl·~ . 
karşı kaı·şı~a kc.tl..ıcaktır. 

serlik imtihanı· 
. ·et 

.\ 11 kara , - Eıuuı~ ' . 
. cı 

gt> n el m ihlii l'I iiğii, bi rı 11 
.. . 
ve ikinci komi~erlik iıntı· 

lıa ııla rırıa giren ko user: 
lerin imtihaıı t~vra~h,rı 111 

letkikt~ h:.ışlamışlır. 

İsci fıkrasının 
,, .. . . a~' 

Beyaz kitap,,a ıtır 

(Dail.\' IJPrald) defi ; 

ı~ci fırkası "Bt>yaz kİ ·. • . ıı 

tap,, ıu ;\ vam kaıutıt"_'1 s~~ 
da uıliııakaş ·ı ~ı t•sııasırı' 
su seki lılt~ i Lı razd a htıltl' 
• • 
11aca" tıı· . 

• JI~ 
"Fırkam11.ıu 11okLaı 

· ı •• 1 •• ı . • ıctı• 
z ·ırıııa 11on• lllı\1111 

, 

~ ( 
miidafaa ~ıva~ . ı~ı. lJlu.-l:J, 

. . f l ·ı rı~ 
llı·rrıt>•;iuirı koll~kll '' 

:-., ~ 

~s:ısları ilt~ lHhau Lah0
''. 
.. ı' 

zııldır. Burıdarı başka · 
lahs1il a ıı nıa kon vi.ı ıısi ~·o· 

·f. 
11u1111 biiviik bir ttdılikfı~ 
d iişürm~kleıl i r . , 

I' 
Bu si ntsa ulusal t'r11

",. 
~ ~'i" Burası da A 1 mandır. hal

ya da , burasına istirdat 
t'lmek istiyen Nazil~re kar 
şı gelmek fikriııd.-dir. 

lngihere, ya Almanlar- Öğlr.dr.n sonra hukuk 

lla kik atı açık söylemPk 

h\lım gt~lirst~ hu yıl ~ltır

~irı siuema ı t•n )' eaıi v~ 

en ~·iik~ek fiıirıılt•ri g~tir

nıiş uıa~ra fı f Jzlu olan bu 
fıli 1111.-ı·clt~ıı ~ız kazanarak 

lıalkı meıuııurı bırakmış

tır. 

Unıarıı ~i Bd~di vt~ 

yeumızı g·ıraııli elıt16 , . . . ' 
colL uzak oldu.Vu gıb• • ~ ·ııt" 

«Sulh muahedesi ile 

arazisi gt'n işleyen Y ugos

la.vva da Almanv:ınırı A-. . 
vuslnrya)'I · ilhak içi11 vu· 
k u hu laca k ht'r teşebbüse 
kar~ı gt>lmek ister. 

ccÇeko lovakyada n mil 
)'Orıluk bir Alman ekalli 
y~li vardır. Çekoslovakya 

la bHraber, ya Fransızla ~ fak iihe~i 11in ikinci sınıfuı. 

la beratJer hareket ede- da fakiilt~ dekarıi lıuku-

cek, yahut inrirat siva-
w 

setini lulacaktır. 

lngiltere de bu iic fi-
• 

kir de taraftar olanlar 
vardır . Bu~ünkü göste
rişlere göre lrıgiltere, Fran 
sayı bii ·biitii11 bırak nıı 

\'acaktır . .. 
Zaman; * . 

ku itlari~'H profosörii 6ıd
<lık ~a nıi ders vtırirken 

talebeden Sırrmın karış
tırdJğı tabanca kazaPu 
pallan11ş ve çıkAn kurşun 

gtme lalr.hetlen Cnlıidiu 

haldı:·ııtrl isabetle ya ra!a

ouşlır. 

Cahid haslalrnneye ~al-
1 

. 
Eııcliıuerıi rıe halkın \'e 
ne tle ısi11eı.aıa111n zarariyle 
hilnıİyPccı~ bir fiyat Les

lı il p" t~ I'. 

luslar arası rekabel' ıi 
vol acac.ı k ve euıui~~, . . -~ 

le h 1 i k ·~ ,, e sok :ı r a k 11et
1 

1 
~ ' 

• C'" 
de savaşa k1ıdar \'ar:ı ' 
lı r • ,, 

tlırılmıştır. Yarası hafiftir. Bu itiraz A vaıu kaJll~~r 
ttııJ• 

~ırrı )'tlk-aların11ştır • Bu rasırıtla Fırka :Hhrıa 1 Ji" 
giin uuıvpı·sile iuzihat .~ulee tarafından ser.,d~p~· 
komisy(•ııunca Sır-rı h:ık- ı.~cek ve Sir Staffard ()f~lt 
kıııda bir karar verilt,cek- larafııuh111 nıiidafoa ~411 

tir. Ctık tir . 
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i 'ıg~i 1 terr:ı • Çiı1 
İstikraz haberleri 

tekzip ediliyor 
~~ ... 

(TinıP~) dı·ıı : 
Pt>ki11d(•11 :ıfııı:ıu lıalHH'

lt-r·n göre Çı ıı İslik l'azı nu~
!St·l .. si ııdf~ J rıgıltf'f'PUİ" \ a

zı yt•ti İrıgilız ~Pfart·lirıiıı 
Vı rdiği rt>snıi izafı ılla la-
3Y) Ürı Plnııştir. 

St·förtıl hu iza!ıatırıda 
Jııgihı•rt- lıükiiıııPLİ Ciııe 
hiç bir isıikraz teklif;rıde 
bul1111ıuadığır11, vakıa Ci
rıirı btı giiııkü mali Vll1~İ 
)eti Çirı ilH İrıgillP.ro illi· 
kunıtıtleri ~ra~rııdil görii
Şı11diiuiirıii iıı.,iht·r" hii. . , ;..., 

ku,. · · ("'. '· ı· nrntıııııı .1ırıe un uıa ı 
111 İİJiif:htun . kur·tulıua~ı 
i .. 
\!~rı lazım g«'leıı yardırum 

Ho ·t,.riluıesirıi dilecliüiui 
fa•. l 1 ·ı. 1. :"'I ' l\d HJ "I 11 H f' UIPSt>-1 t} "' 

tı ti t~ el iğe r a 1 fı k adar l ı i ı -
k t) 'ıı t• t I t~ r i rı de fi k i r feri rı i 11 
aı 111 nıa~ı rııuvLıfık hulıırı 
duğuııu ka v<lfltrııi ·tir . 

Diğer iaraft(Jrı g:I\ ri 
t .. ., f'S A 

ou nıa IJfillenlen al1t1a rı 
lıtı 1 1 . ıer flrP ır(jre Jrı"ıltere 
l·ı t) t) 

P. •• k 
J nıuza t•re PSrt:JSmthı f'1. ,,,,, 1 "k. . ,. 

• 111 llıtıtJll rıgillerrdeıı 
20 1 ll İ f .Hı ıı f ı ı g İ 1 İZ 1 i r a s ı Ö -
j .. • 

1 Uıı • · · · · '.- ı ı s h• n ı ıstı r • 

Çin istikrazı mese
lesinde Japonya

nın vaziyeti 

'' 'I'. llUPS,, dt•rı : 
'I' .. okyo farı hilılirildiğırı~ 

~o,.e ,, . I' .. ,, , . 
1 ''-4111 •lll\llU1P.ı111P, HU'-

1 lfh . • 

Mersin Piyasası 
f\.G. 

f>Hnıuk 

f(jflt' 

K. 

41 
;J7 

s. .\ rpa .\ rıadul 

)) ' P.d i 
ı•irirıe 

• 
Kara hii bt•r 

2f> 
287,5 

J f> 50 
85-86 Kapu malı 

Kozacı fl:trlağı 

İtuı~ ci~idi 
35 ~işadır 16 

2-75 . . ., _'.} 7 ~ llı~ıı· darı 
.., tJ ,ı .. 

\ fll'li t) 

"'iu~auı 

Fasuh ~ . 
Nohut 

1-87 ,5 
9 50 
9 
4 
7 
6 

25 
75 

Çavdar •) - 50 
Kesme Şek . r 
Sandıkta ~o Lira .ıo K. 

)) » t"Cllf• hi 'l~· 1 ı·r·· ..,,, •• u 

,> ,, » çuvalı 20K. f>O 
B11ğtlay Y ~rli 2 &O 
Limon lu ıu ·ı O 

h·rcim~~ 

Kuş ~' PUll 

Kum chırı 

Ct·l t.ik 
4 50 Sahunsafı Z~Jlİrı Y. ~b 50 
6 50 » ikinci 23 • 

~ 87 incir ,Oden l l \'ıılaf Cukurova 
• 

. , ,\ıı:ıdol 

Acı ç•~k ırılt·k ıçı 

Toz Şt~kttr 
lialıv.~ 

t
'.} ') -

tJ ~ a i rıct• Kept~k 2 
~7 50 1 

f 

Kalırı » 
38 25 

~-------·~---~---

Çay 
Kalın .. 
Batıar 

100 99 

240-~i$0 

190 
90 -----------............ __ _ 

gi IJir mali yartfuu tekli- 1 

fıııde hulurırnadan evvel 
Çirı - Japoıı miizakert-leri
uirı ~oııuııu heklemelerirıirı 

doğru oh.ıcağuıı yazıyor·lar. 
Tok.vo ıuali ruahafili 

Ciııe bilfıil yanlımclan ev -.. . 
\'t•I Çiıı-.laporı nıiiuase-
hatıııın rıorıııal hir St•kle .. 
girııwsirıi heklPmPk hlzını 
trf•lılilrirıi \'f' hu \' ardımırı :-, ~ . 
da i 'likraz Şt~ldirıde ılt•ğil 

Cırıli ham uıaddtn·e mu-. ~ 

kahil Japon nrnlhıl'ı sev-
kf'tmrk gibi kredi ŞP.kliude 
~ .ı pı 1 uın~ırıı mu va fr k hu -
1 tt) Orla r • 

Borsa T elğraflan 
~-·---..-~ 

lslanbul 

24 3_ 935 

Tiirk ahumı 

isterli11 
956 

601-25 

Bolar 

Frank 

Liret 

79-50 

12-06 

9-65---75 

Bayanlanmıza Müjde 
Akur<liiyun pıle maki

rwsi gelmişılir. Her nevi 
pile yaptırmak isttıyeole
riu ~iiciik lıamaıu civarrn-

• 
ela ltıı·zi havarı ~liifldevc' . ~ 

uı ii r a cu a ll arı. 2 - 1 

Tiirl{ fi liı11leri 

Bulgaristan'da rağ· 
bet görüyor 
---..... ..... ....__ 

Sof \'a - Gecen sene .. . 

Tür~of isin Günlük Telgraf 
HABERlERf 

İzmir bersası 
24-3-:-JS d~· Lwğday 4,15 

4, 50 k u r u ş la n 4 ı 8 ç n \' a 1, 
hid•~riu si 11 emalarırıda gös arpa 3,375 k uruşı arı 20 

lt•ril•!rı ''Karını heni al· c;uval, hakla 5 kuruştan 

"Sofya,, ela Vt! btİ)'iik şe-

dalırsa,, isuıimleki Tiirk ıs cuval, akdarı 3,375 kıı:. 
• 

OperPl filimi çok rağbel ruştan 60 çuval, p«ımuk 
lmlıııuş, lıPr şehirde as- hirioci 42 ikiuci 40 kuru~-
gari lıir lıafl:t g()sterilnıiş- tarı 43 haly:ı saLılmışlır. 
tir . 

Bu r<'ğhrl iizerirıe Sof 

yada ki u lloder..-n Teatır ,, 

sinemasında diin akşam

danberi ikinci Türk ope

rt-ıl fılimi olaıı ''Lehl~bici 
Horhor ağa,, gösterilm~-

ğt~ haşlarıdı. Halk bunuda 

~öruwk icirı ~inemava akm . .. . 
tılnı~k lf!d i r . llerulek~Li n 

Tiirkii hol ol~uı şehirle

rinde de "LeblP-bıci Hor

lıor ağa,, rıın gı1 ·terilme

si sa bırsıılı~la lH~k lerırııek

ledi r . 

~--------.............. 
Y E N i MERSİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone ı 
Şeraiti 

Senelik 

Allı aylık 

Üç aylık 

Türkiye llariç 
için için 

1200 Kr. 2000 Kr. 

600 1000 

300 500 

Bir aylık 100 yoktur 

Günü gçmiş sRyılar 20 Kr. 

Nöbetçi Eczane 
Bu Akşam 

1 tikanwl Eczarwsidir. 

Faydalı ilan 
Tor·osl:ırın P-l~J:imlH mulıitimizcıı lauıııuıış CIFTE 

• 
harı kaplıcasıııın 935 Sf\ıwsi nu~,. imi zarfıwla Kasaplık 
B ;ı kkaliyP, Kahvtl, l...okarıla ve Fur1111laı·ı İCHl'a verile
C•~ ktir . 

Bu karlı iş için talip ol<1ııların ŞP.r\ıiti anla nıak içiıı: 
Konya Ert•t:flisirıde Salıri z:.ule ha~· Ziyaya miira .. 

c:rn ıları. 6 - 15 

IJ.. ,'tıP~PIN·il rıclP- .Japoııya 
llkuıı l. 1·- 1 .. k. 

1 iP 1 c 1"• r iti UrııN-f'rl . . :--ı 
~ f<:-l •• · ., ı .. arP\'f' ıtınız t>L- i L A N 

ııu• ıı k . 
1 ı I 

1
" l t' d i,. . F :t k a l Ç i rı t • 

u~ı.., .. , ı· ı ı·· · • ı·ası rııa ı 'an ımııı 
tızurıısuı , ... arzı; Pdil -

Mersin Belediye Riyasetinden • • 
..... ,.... . 
ı ·ı · 0 hır ~f'V olducrumı 
>ı cliri\'or . t"" 

Bu ~ ı . 
f) •~.\auattJ huluııan 7 

ışa rı . 1 . aıuı . ış t•r lrnktuılığırıırı s, 9, ıo 
• a 

11
Yfll sahibi :ıdamı 17, 18, 19. 20 

"~lı·ı,· t (". ı· J 2• 11uıuarada11 45 numarava kadar •tıaı '.,_ı a 1 ırı ı "'~ apmı · • 
ı-v .. cıl · •· · ı· 46 51 » va·... Prın t;ının uıa ı » 

ı. ıı\'~tiııı· · J ı: d·ı ı·-· 52 » 55 ""d~r .. H .. l ı:-ı _ fl ı (. ıgı 

lle vk ii 

)) 
. 

cıvarı )) )) )) 

)) )) 

llal111 dış tarafı 
» )) 

)) 
. 
JC • 

)) 

1Hi~k:1n Numarası 

)) 

)) 

)) 
. 
JC 
• 

)) 

1,2,3,4,6 Kışla caddesi ~ski f{el~diye dairesi altrntla 
)) 

)) 

)) )) 

Miiddt•ti icar 
Haziran 

935 den mayıs 936 gayesi bir sene 

» » 939 » H » 

)) )) 936 )) 1 )) 
» )) )) 

)) )) )) 

)) )) )) 

» » )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1 

J 

1 

l 

)) 

)) 

)) 

)) 

fhaJe tarihi 

20 nisan 935 cumarteıi 
)) )) 

)) » 
)) )) 

2:! )) 
24 )) 
~b )) 

)) )) 

)) 

)) )) 

» Pazartesi 
» çarşamba 

» perşembe 
lt-r· . 11 1tışkul gornwdık - 71 » 79 » » » ıç 
.,0 •• 

1

'~ 1 kaydeılh .. oı· J·ır•orı 56 » 68 » » » » » )J » » » l )) 27 » » cunıarlt·11i ~ tuş.. ., . 
ıaı·· ll11e ııaıarau f' in hu 10, 80, sı No. diikkan » >) » » » » » ı » 27 » » » 

)) 1 )) )) )) )) 25 )) )) )) 

til'~Şkiiliiııii kPııtli ~:ıyrı>- 82 ııuıııaraılaıı 90 numaraya katlar ıı ıı ıı » • • • ı ıı 29 • » pazarıesı 
( '(' ' .. 

ras · 
11 nıtıficlir. [fu ·fara- 93 Bağırsakharıe Mezbahada » n )) » ı » 29 » » « 

ko. 
1 

Yardııaı ujushr"ır·ı~ı 94, 95 rıumrolu dükkan Kışla caddesi • >> » » ı » 29 » » ,, '•h·oı ·· . l ( ' ... 

dCI • 
11

1lP. yol acar ki hu iiç ~uliihe yeri ~lal\arna Jabrikasi civarı ,, ,, ,, ,, L ,, 29 ,, ,, ,, 111 h·ı · . ' B 1 ı · f 1 ? 9 tıd.,Cek 
1 

J:l har ışı tPhdit giibr~~ e e( ıye tanzi al ıayvanları glibr,~si ,, ,, ,, ,, ı ,, - ,, ,. ,, 
v~ .lıır lı:uPkı•ıtir. Yıık:ırııla, yazılı, ıııımara, mevkii, ıııiiılıleıi i~arı, tarih ihalesi yazılan diikkdıılar açık arıırıııaya koııul-1 rlı i')• lf 

);ılı ·" )tJ;,1 h11Jtcfan nın'lnr. Biriııcj taksit pPŞirı i~irıci taksit Tt'şrini evvPI 935 iiçiirıcii taksit Şnbal 936 ipticlasmtl:ıdır. Kiralamak '•·ı ı •. , ~ 1 
•\ıa 1 . •'u ••gihrrt~ ile i~lt','t•ııl.·rııı ) iizılP 7,50 l .. minaLlı.t ~· ukarula yazılan ilrnle gii11ii11Je saat on ht>Şle B(•let ii~·ede toplanacak komis-erıkuu· ,. 

ıra l;ı11e fıer lrnrı- yona miiracaatları ila11 olunur • 26 - 2 - 9 -- 16 
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ZiRAAT 
~~BANJ<ASı 

·~=======~· 
S.AGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civann~a~u 

fler raflvi Eczayi 

l ı b b n· P, Y t' rl i ve • \ v-
"' 

rupa ıuiistnlızt•ralı hu
luuur 

·~====== .•••• •• .. •••. • • . : Yeni Mersin Matbaası • 
• • mücellithanesi 

/ ı ! Eskiıııiş, ı•arcalan-: 
~~~. . . 

' • uıaş, for~lhle kitapla-

.DAoA 
6iRiKTiREN 
QA~T ... ~Ot;Q 

EN BÜYÜK. 
EN UCUZ 
EN SON 

: ı·rnızı iş~ yarau_ıaz dP-~ 
• H· aluta\' ırıız. hir"İİll •:• •. . ~ . 
• ~ize lazım olur. Kitap-• 

' •:• 1 ( 1 ...• ; • J<trırıızı, 'e ter t'rırı:ıı, • 

• nıiicelliılaarıP.mizH gön-
• deri11iz. • • flpr rıP.vi kitap ve 

ı : deflt•rlt·r şık, zarif 11w • 

• ıiıı v~ ~ullaıoslı ola-•:• 

'
• • • 1 • • • 
• r·a1ı. cıl e-nır. • 
•> • • • 

Moda Eşyanın Yerli •••••••••••••• 
1 

Ve Avrupa çeşitlerini 

Ferit A. çelebi 
Müessesatında bulabilirsiniz. 

Fiyatlarını tetkik ediniz . Yurttaş! 
Birinci taksit peşin (iki imza ile) 

üc taksitlede verilir . 5-1 O 

Ülkeni korumak isti
yorsan Tayyare Ceıni 

yetine aza ol. 
, 

' "~ ~ ,' ~ : ... ~ .. ~ ... : . : ' .. • ', .. . ~ ' ' \ • ... ; . :t 

25-3-935 Pazartesi günü borsa satişları 

ltJ al 111 cinsi Nerenin Mahfi ulu IUKTARl F. I ŞEHAİT Olduğu 

-::~ooı-· I[. 2 ~~~o Buğday Y P.rli Ce,·laan vağouda .. . 
" " 60000 2 17 ,50 ,, V. gün Z. 
,, 

" 
100000 ,, •)•) 50 Osm:ıni~·~ IOgiiuZ 

""' ... - ' 
30000 ') 22.50 ,, vağon T. 

" '' ... 
Arpa 30000 3 25 ~I. v. 1 o giiıa z 

• 

r,;;.;j~E3SE3!!!1~C..-~533Et=::=~223=3FT~ 

Piyanğosu 

~ 
11 Nisan 935 tarihindedir. 

On Se~izinci Tertip Altıncı Keşide 

Büyüi\ i k r n ın i y e 

E7 

~Halis Esans - Losyonl 
ı iill. VE ; 
; @J Gençlik Kolonyası ~ 
~ Sayıt• değer alıcılarımızdan gördüğümüz kiymelli ~ 
~ teveccilhlere bir l\arşılık olmak uzre bu defa isviçre ve 

~ Fransadan her nevi ESANSLAR gdirdik • ~ 

1 Gençlik Kolonya ve Losyonlarım ızın ğördü~U rağbet ~ 
ise herkesin malumudur . I~ 

Bunlardan başka t-ic-ar-et-e-vi-m-izd_e_k-ir--em-ler diş fırçalar_ı, ~ 
- şık ve temiz geymek ve yaşıimak isteyenler için her çeşıt ~ 

gömlek, yaka çorap mendil J~ hıına benzer tuhafiye çeşitıerimiıl~ 

~ vard" • ~ 

Mallarımız Temiz Ye Zarif fiatlarımız Mutedildir ~ 
ni K K .\ T : Kolonya ve Losyonla rıınız· ~ 

daki A. Hamdi etiketine dikkat ediniz . ~ 
Takliıl 11ı·i11 <lı ~ ıı SaJ..11ıın11.. ~ 

Ad'es: Gümrük meyd1nında gençlik kolonyası amili ~ 

~~~JöJJ@fg]~niı~l~~ı@W 
ı· ~' 1

ı KAYA-DELEN ·~~ 
\t~ ·~~ 
'~ ') 1\1.[ENB.A SUYU d'.~ 

, Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin bu suya ait İ 
: T .AHLİL R..APOR. U ~ 
~) OörUniiş ; Berrak Kolevıyet (100 sın 3 suya . sufolıınan c~l~ 

~ 1 No. 1 O Hcı nıibtarı) 02 sın '.3 fi 
,,.,, Renk ; r~enksiz Mecmu St!rtlık derecesi (Fransız) 1,5 f~ 

Koku : Kokusuz Uzvi maddeler iç in sarfoluııaıı müvcl· 
ltdilhumz.ı lıtrede 0.40 Qr. L?"' 

Tadı : Latif Sülfat ( Sö 4 ) > 0,0033 Cr· t~ 
._ Klor ( CI > , 0,0074 

Teamül : Mutedil Nitrat ( No 2) > 0,0010 ":-
Nilrit ,, Yok. ~ 

~ ( ci 33 i Amonyak ,, Yok. j" 
·~~... DEPO~C: )lt~ r~t.ı P.ı~talıaııı•si "e lıiıişiAiw' 
~~ de ~ i l ii l ii 11 c ii l1ii c ' lı i l (ili k k a 111 111 1 a d 1 r -
~ ~s-30 İl 
fg)~~l'Z h ~~#~ l ~~~~dt;f~0 - ~ . , ~~ 

!gy DOK TO.~ ~ 
~ N. Remzi Ulker ~ 
~ Her gün saat 15 den 18 e kada~ .• 
;;n il asta ıarıı11 Yogu rt paza r111da Diş tahıb~ 
l!::!J Bay llalıiriıı ıııııaJ~ıwlı:ııwsindeki hususi Jaı-~ 

(g!Hilfiiiififin~~fiJJ'~~@jv~ 
---,---~-~ 

Yeni Mersin Matbaası - Mersin 


