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çıkacak. 
Spor ve iczi ~eşekkülleri 

Maarife bağlanacak. 
Eski düşmamlar Almanya'yı tal<lide özenirse 

Küçük İtilaf ve Balkan .Andlaşması Ordularını seferber Edecek. 

Kültür Bakanhğı bir taliınatname hazırlıyor ----------.-+-
Almanyu'nm Versay muahedesinin Askeri ahkamını tanımaması A msturya, ~foearistnn ve 

Bulgaristan gibi eski düşman devletler tarafına da bir misal teşkH etmesi ihtimali Küçük İtilafı 
harekete geçirmiştir. Royter A:jansı muhabirinin bildirdiğine göre Romanya Hariciye Nazırı Ti
tülesko Belgrada gitmiştir. Orada Balkan Andlaşması ve Küçük İtilaf mUmessilleriyle görüş~cek
tir. Diplomasi mehaiiline göre bu itilaf gl'nbları bir beyanname neşrederek eski düşman memle
ketler Almanya'nın tesis ettiği mecburi Askerlik usulilnü taklit ettiklerj takdirde ordularım se
ferber edeceklerini bildireceklerdir . 

ANKAHA, 25 (Hususi) -
Maatif Vekaleti ;y'iiksek Ted
tiaat Müdürü Mocid, teftiş he
Y1 eti Reisi Cevad ise baslamıs-
ardır . • • • 

. Maarif Vekaleti porculuk, 
~Z<ıilik talimatnamelerfoi hazır
;ın_aktndır. Talimatnameler , 
ahın ve Terbiye Heyetinde 

l4!tıok edilmektedir. 
Bu talimatnamelere göre 

Pt1atbuat 
Kongresi 
Dahfttye Bakan11ğında 

Toplanacak 

ANKARA - Matbuat kon· 
~l'e!ii Jlek yakında Dahiliye Ba 
anlı~ınctn toplanacaktır. 

rıı Bu kongrede Türkiyede 
n atbuat birliği meseleleri ko-
uşuıacaktır. 

d. Gnzete Müdürlerinden ve 
1ier su ainkadarlnrdan sorulan 
aııe · cl.ıkt rın cevapları temnmlan-

1 an sonra Ruzname hazır
lltıacaktır 

biti ~~tbu~t ıstılnhlarımn tes
l'on ıçırı teşkil edilen komis
}'or Çahşnıalnrma devam edi-

F='ırka Balosu 
l(o ..... 

··••teıer Sık Sık 
t. lopıanarak 
-~•thk ...... . goru uyor 

h 4 ~isa 'd . "ırk n a verılecek olan 
.ı a balosL · · 
"'6~1t ı ıçın hazırlıklara 
1 rn ed·ı· lltı ı ıyor. Balo için ayrı· 

ı<ol'll • 
toıııa iteler dünde Fıf<kado 
liy6ı·11~rak balonun milkemme .. 

ını t . 
\rel'tt. e_nıın iQin kararlar 

llşlerd· 
13 

ır. 

u rne 
ıetesi Yancta birde balo gu-
t Çıkarıl 1". Baı nınsı onaylanmış-
çı~ac8k0 ;azetesi snbahu karşı 
<le tesbı't e balo eğlencelerini 
Q' et · ıl'e k Ollş olncaktır. Şim-
l'Ul adar h· 

tlıiy ıç bir baloda gö-
ha en bir k 

~ı~ıah ço sUrprjzlerde 
l) maktadır 

ti Urıderı ir · 
... ~elerin· ıbaren balo dave-
va 1 ın d " şanın ngıtıHnasına da 

1 Şlır. 

Türkiye spor ve izci "teşekkUl
leri Maarif Bakanlığına bağlı 
bir teşkilat olacaktır. 

Killtür Bakanlığı yeni bir 
izci ~ıyafet talimatnamesi ha
zırlama !dadır.Buna göre bUtUn 
izciler avni şekilde elbise gj- Macaristan, Avusturya ve Bulgaristan 'ı bağlı yan muahedelerin arın hatım·ı n~ağıdadır : 

==:r:- --- - --~ . 
yeceklerdir. Yeni elbis~ler çok M acari s tan' ı bağhyan Sen ,Jern1an Muahedesi Btılgaristan ' ı bağlıyan 
sade olacak, kıyafet kanunu 
mucibince tescil edilecektir. 

Bir Nisan'cla 
l\1akarna ve Bisküviler 

Paketle Satılacak 

A( RARA, - ~Hususi) Bir 
Nisandan itibaren şehriye ve 
bisküvilerin paketle satılması 

mecouriyeti tnföık meVıtiine 
geçecektir. Maliy'e bu hususta 
bir tamim yapınış,evvelce ver
gisi verilip ellerinde açık ve 
kapalı olarak nıaltarna bu
lunduranların Nisan bire ka
kadar bunları satmalarını, ak
si takdi.·de el1erinde mevcud 
malların cins ve miktarını bir 
be.yanname ile Mal şubelerine 
bildirmeleri ve Uç Nisana ka
dar da bunları paketliyerek 
paketlerin :ıçılaeak yerlerini 
Maliyeye mUhürlettirmeleri U\
zım geldiğini bildirmiştir. 

Triyanon 
Muahedesi 

Avusturya « Sen Cerman » 

muahedesini 1919 sanesinin 
10 EyJOluııda im1.aUımış ve bi
rinci Teşrinin 17 inci gilnü tas
tik etmiştir.Hu muahede A vus-

Maclıristan'ı bağhyan «Tri- turya'yı bir cumhuriyet olarak 
yanon» muahedesinin Avus- tanır ve hududunu teshit edeı·. 
turyanın im1.aladığı « Sen .Jer- Buna mukabil Avusturya hu-

I min» muahedesiyle sıkı bir dudu dahilinde yaşıynn unsur
Rabıta ve münasebeti vardır. }arın siyasi, ırki, dini' hakları
Çünkil her ikisinin de gayesi nı taııımayı, muahede ile hudu
eski Avusturya imparatorluğu- du haricinde kalan arazi hak
nu yıkmaktı. kında her hangi şekilde bir id-

«Triyanon » muahedesi 4 dia ileri sürmemeyi taahhüt et 
Haziran 1920 de imzalanmış miştir. l\fozkur muahede ile 
ve A vusturya'ya Macari staııdan A vsturya, zabiti eri ve depo as
ayırdfkbin sonra Çekoslovak· kerleride dnhil olmak iizere 
ya~nın da meydana gelmesini 30,000 kişilik bir ordu teşkil 

intac etmişti. Bu muahede ile etmeyi, bütün harp gemilerini 
. Transilvanya Hoınarıya'ya bıra müttefiklere teslim etmeyi, 

kılmış, İtalya ve Yugoslavyaya harp gemisi ve askeri tayyare 
bir miktar muhabir arazisi ve- kuvveti vücuda getirmemeyi. 
rilmiştir. Bo muahedenin de harbi umumide istilfı ettiği yer 
askeri maddelcıri«Sen !Jermen>> terde yaptığı ziyauları tazmin 
muahedesine henzer. etmeyi kabıll etmiştir. 

MacariStan'ın bu günkü nü- Avusturya'nm bu günkii 
_r.us .. Jı.s ..... 1.sı ..... 00 .. 0 ••• d.ir •. __ .... _ ... _nilfusu G,584,000 dir. 

N c>~yyi 
~1 tıa11edesi 

Bulgnristan'ı bağlıyan «Nöy 

yi» muahedesi 1919 senesinin 
22 İkinci Teşrin günU imwlan
nıış ve bu muahede ile Gnrp 
hududundaki ufak tefek bazı 

araziyi Yugoslavyn'ya vermiş 

ve Ege denizi üzerindeki ara
zisi ııi kay bet mi şti r. 

1916 tarihli Biikreş ınunhe 

desi ile Bulgnristan'a geçen 

Dobrice de H.omanya'ya iade 
olunmuştur. 

Bulgarisan bu muahede ile 
ordusunu terhis etmeyi siliih
larıııı ve milhimmatını mütte
fiklere teslimi, tamirat tazmi
natı vermeyi kabul etmiştlr. 

Bulgaristan'ın bu ~Unkil 

nüfusu ~ milyon kadardır. 

osmanhcadan türkçeye karşıhk kılavuzu 
Türk Dili Araştırma Kuru

mu dünden itibaren Ulus ga-
1..etesinde Ösmanhca'dan Türk
çe'ye karşılıklar kılavuzunu 

neşre başlamıştır. 

T. O. Tetkik Kurumu bu 
karşılıklara daha uygun bir ' 
karşılık bulabilen YuttöaŞlarııi 
Kurum Genel Kfttibliğine gön
dermelerini dilen1ektedir.Yeni 
karşılıklar gelen cevaplardan 
sonra kitnb şeklindede hasıla

ctıkhr . 
. A. 

Ab: Su 
Abı heyet, ilbı hayıvan : Ben· 

gisu 
Abıru : Yü1..nkı, yüzağarhm 
Abıru dökmek : Yilz suyu 

dökmek 
Abfı : Rnbnlar 
Abad. fıhaaan : Bayındır 
AbDdoni, Dbftdanlık : Bayın· 

dırlık 

Umuru nafıa : Bayındırlık 
işleri 

imar etlllek : Bayındırmak 

Abd: Kul 
Abid : Tapkan 
İbadet : Tapınç 
İbadet etmek : Tapmak, ta-

pınmak 

Mabed : Tapınak 
Abdesthane : Ayakyolu 
At>gnn : Ma"i 
Abide: Anıt 
Abidevi : Anıtsal 
Atles : BOŞ. saçma 
Abus :Somurtkan 
AbusUlvecih : Suratı asık, 

asılt suratli 
Acali& : Acaba 
Acayip : ÇOkŞey 
Acayip : Ayrıksın 
Acayip : Tansık 
Acayip : Şa~ılacak 
Acele: Çabukluk, evedilik 
Acele : Çabuk, evedi 
Acele etmek, istical etm.,k : 

Çabuk olmak, evernek 
Aceleye gelmdk: Eveaiye 

gelmek 
Aceleye g<'tirmek : Evedi

ye getirmek 
Müstacel : Evgin 

.Miistaceliyet : GecikmezHk, 
e\'ginlik 

Acil : GecikmP.z 
Acilen, müstacelen : Tezel-

den, gecikmeden 
Acul : Evecen 
Acemi : A camı 
Acibei "ucube,, hilkat; Dannk 
Aciz : Ek'shı 
Aciz kalmak : Eksinrnek 
Acz : Eksiıılik 
Aceze : Kimsesizler 
Acuze : Kocakarı 
Adah : Edevler 
Adabı muaşeret : Yaşama 

töreHi 
Adabı umllmiye : Otsal törü 
AdabU erkan : Yol yöntem, 

sıra sayı 

Adale: Knsi 
Atlalt : Knsıl 
AdAvet : Yağılık, düşmanlık 
Adi, adalet : Tilr.e 
Adli : Tilzel 
Adliye veldlleti : TiJze ba

kanlığı 
Adil : Tilzemen 
Adu : Yağı, düşmen 

Addetmek : Saymak 
Adem : Yokluk 
Adem : Sızhk, mazlık 
Adese : Gözgü 
Adet: Sayı 
Adet : Görenek 
Adet: Alışkanlık 
Adet (Tuamül, örf) : Törü 

Adet edinmek: Huy edinmek 
Adeta ( hayvan yürilyiişü ) : 

Orta 
Adeta : Bayağı 
Adeta : Enikonu 
Adi: Bayağı 
Atlit, adide : Çok, hirçok 
Af, afiv : Bağış 
Affetmek : Bağışlamak 
Affı hususi : ÔzgU bağış, kil

çilk bağış 
Affı umumi' : Tükel bağış, 

bilyilk bağış 
Afaki : Havadan 
Aferide : Yaratılmış 
Aferin : Olrny 
Afet: Afat 
Afif : Sili, temi~ 
Afi tap : 1Güneş 

- GERİSİ VAR -
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Vunauistanın iç durumu Beden terbiyesi kitaplartürkçeleştiriliyor 

Asileriı1 }{açro<iınaları icin Giri
cle })ir ı11 ııl1ri k gt>ı1cleriliyt)r. 

Muvafık ve multalif /erden müre.kkep bir ko 
misyon kanunu esaside tetkikat başladı. 

At i ııatlan lstanhul ~a-
" • 1 

zelfllerinc 'azı!ıvor : . . 
(;iriddc sa kl~Htall asilH-

r·in yabancı mt• mlt-ıkellt'l't' 

kacmalarıııu mani olmak 
• 

üzt• ı·e Tieller muhribi Gi. 
rid nlarma gönderilmiş
ti,.. 

il Ü k llUlPl nrn lıafilindt-

racaa l P.clrrPk kauu nu 
esasirıirı tadiliıı.- clair hii
k ii nwlcH :dun n lrd ltirlP. -. 
rin hugiin~ li :\yaıı \'P me
busa n nu•c•I islerinin hir
li kte it;limai~· le ~ apılacak 
nıedisi milliderı t{lsclik 
ellirilruesini teklif t'lmiş
lertlir. 

hir bas1Jaka11lık muaviu. Çaldarisin buna cevah 
· (, ı olar<ık hiiktimelin mende-liği tesis tıdiltırek ıenrra 

Koıul ili~e le vdi ed ilecP~İ 
"e ~larveıııihalisin lTa)'
yare haktı11lığına gt>lirile
c.-ği l .. nıiıı edilmektedir. 

.\hali partisi mebusları 
heyeti u nu11uiyesi na mı
ııa parti 1 ideri ve haşlıa . 

kan Çaldarisi Zİ)'arel e
den hir lıenH isnrn suc· . . . 
1 ula rmrn i lırdi nı ii e'ssi re 
olacak :su rrtle şiclclt•Lle 

ktıli bir an t'\'Vrl normal 
parlanwnlP-r lrnyatana ka· 
\' llŞlurması için ıwk kat'i 
arzusu olmakla lıerabP.r 

lrklif mlileu srkli kabul . 
~denıiyerrk yapılacak ta-
dilatı cloğrudan doğruya 

milletin l'P.\' I ile tasdik 
•!llİrnwk i~lPcli~ini sfiyle-
niişlir . 

Ya h:u cı la rıu isyan ha-
r~kt'li Psrıasıncla ki vaıi-

cezahuıdı nlması ' ayaıı 
uu-ıclisiııirı hPnH·m lağvi yellerini anlayıp ona gürf: 

memur·larıu lllsfiyPsiylt~ lazım gdr.n tedbirleri illi-
. . haz t>lmek iizere tlah i .. 

melrnsa u ııtlı ha bmm t• n . . •ıi ,.e hakanı er:ırıh· et mii-
y akın hır zamanda yapıl . • w • 

· · cliiriyeti yabancı kısmı 
urnsrnı i · te mişlerdir. 

m ii d ii ,. h· eli n ~ tı mi r v ~ r -
Bcıs ba karı ve ı·cliiii ee- . . w 

• 
0 mıstır . 

v:ır>La lıiikiırtıf'tirı ~t· cir-._ . 
nwkle olcluğu fo\'kah\d~ 

ah vali lakdir eder.-k lwr 
tii rl ii lt>tl ui rlt!ri :aldığ1111 

vt· ka11t11HJ esaside yapi 
lacal, isti s rıi rndihitı cld 

leshit elmiş hulund11~11!ıt1 

süyltHuiştir. 

~I t~ \ ' k uf n ı u ha 1 i ( fır~ a . 
la r lidt:f'lm·i ndeıı Papa ıı:ıs 
tasiou ve Milorıas hiikti
met in milletin hirliği ui 
lemirı elmekJiçin her liir
lii tedbirleri almağa karar 
\'erdiği hakkrndaki (jalda
risin bP.y~urnlmı lakdir P.

derP.k kPnd ilerinin ayni 
siyaseti takip etmekle ol
dukla rım hir mektupla 

hild i rmi~lerclir. 
Muvafık, muhalif ve 

~mai teşekk iiller nı Ü ıue~
silleri ntlen hir cok a van . . 
•ızası eski ha rich·e b:ı ka 111 

ol 

~yan ~lihalakopulos \' a -

sıta siyltı başbakana 111ii . 

• 
:\ ı i ıı a ~ 4 ( A .. \) - B ti . 

yiik r.ıhrikaıür Papastra 
l is bira ti t! rJ ••,. Y ıı rı an la y -
\'art1 lPS~il:,tıoa sarfedil-. .. 
nı.-k iizerP. hi r mi h·on .. 
clı·ahıui tt·lu~rrualla bulun-
ıuuslardır. "i 

Jlilô.liahmer umumi 
Merkezinin toplantısı 

Arıkara , - llilalialı 

uwr gem•I ıu~cli~i uisa
mn 28 irıtle cenıİ~'elin 

geuel m~rkezi himısıncla 

topla mu~a ktar. 

Göriişiilec.-k işler ara · 
s11ula başkan ve ikinci 
başkanlarla katipltırin se
çilmesi, genel merkez lel

'kik komis,·onn ve "'t~nel • .. 1' 

merkezce yapılan işleri 

gC>sterir raporların tfllkiki 
v~ kahnlii halinde umum 
merkez zimnu~linin ihrası, 

1935 - 1936 biidcesinin 

Kültür bakanlığında 
bir müdürlük kuruldu 

. \nkara - ~IHarif lt>Ş 

ki l:h k anu rı u h) "i hası 11 ın . 
karııut.a\'ıu lıu d e vres i ııd•· . 
mii1.akere edilerrk cıkurı 

• 
Jacağı mahirutJur. Bu la-
yihauııı kamulayda kal.Hı. 

llirıden ~onra derhal tat
hikirıe .,.,cilmek icirı icaı• t" • • 

eden tedbirler ~imdiden 

aJ111 ma k lacl ı r . 

Bu kabilclen olarak \'e· . 
ni h\)·iha ile teşkil edile-
cek olan heden terbiyesi 
i~leri miidiirliiğüniin esas 
çalışmasım LeshiL etmek 
üzer<~ sinıdive kadar ht•-• 
derı terbivesine dair \'a-

• r 

pıln11ş olaıı talimalnaauelt~r 

ve niıanrnameler yeni baş 
lan gfizden gP.çirilmekte
dir . 

()nfıı11fızdel{i ders yılı başında 
kitaplar değişecek . 

Istılah komisyonu kitaplar yazılmadan 
evvel çalışmasını bitirmeye ; uğr'Jfıyor • 

Ank< ra, - Öuiimlizcle. 
ki clt•rs seıwsi icinde ilk . 
vt~ orta m~ktt>p kitapları-

nın Tiirkçt~IPŞlirilmflsi lıak 1 

kınıh Kiiltiir Bakaulığın
(la ~alahiyellar hir zat 

dedi ~i : 

- Bu is Dil 
.. 

encume . 
ıainin ntPSaısıue ba~lıdır. ._ 

EğP-r erıcii uaru bilhassa 
ıslah komis)·onu çalışma· 
larrnı ders s~nesindeu ev-

vel hitirirse Kiiltlir Bakau 
lığı derhal mektep kilap. 
larmı öz Tiirkçeleştire-

dek tir. 

Üğrenil,iiği ıı~ göre ıs
lah koıuisyorıunuu önii
miizde~i ders sPraesinde•• 
evvtıl hiiliin ıstılahları Lt9 

hit elnıesi ıuiimkiin gôriil• 
mt~ıutıkledir . 

Bu itibarla bilhassa or· 
la mek lep kitaplaruuP 
C>niimiizcleki ders senesill"' 
de değiştirilmesi uzak bit 
ihtimaltlir. Bununla be"'' 
ber alakadarlar hic olr11•1 . 
sa gelecek dfrs senesi11-

L • 

den ~vvel ilk meklt.p k1"' 

iaplarınrn öz Tiirkçeln;Lİ· 
rilmesinin kabil olabile
ceğini temin etmektedir· 

Bu maksatla alakadar- ~~======-=--=-=== 

hırdara miileşekkil komis 
yon vazifesini ikmal el · 
mek iiıeredir. llazırlau

makla olan v~ni talimat-
"' 

nameye gör~ mektepler
de yeni !ıipor lPşek ~ iillt-?ı·i 

viicuda getirilecek ve nw~ 
lepltu·in spor bakıuımılan 
daha verimli bir surel.le 
olmaları lemin. Pdilecek
l i I'. 

Macaristan Hükumeti 

Almanya Türk Ticaret Odası 
Raporundan ; 

l~racat Mallanmız 
Almanya' da piya· 

sa durumu 
,..,.,, ...... ,. ....... ... 

PA lJlJK 
Pamuklarımız iilerin

clerı bu hafla dahi iş ya
pılamamıştır. Bunun se
hehi ~· irıH ch~ğ~r mr.srlesi 
olup iil~t~ nıizıltıu isleıaerı 

fiyatlar lizeriııdmı idha -

Müsavat hakkının ta- lala miisaadt~ edilmemek
l~ıli r . A lak atlar kontrol 

nıtmasını istiyecek • dairt·siuiu şimdilik her 

Bu ıla prşlt~ ~5 A .. \ - 1 
Salahi~·euar malıafılıle ha . 1 
riçLH dolaşan şa~· ialar hi
laf ıua olarak. \1aca ri sla rı ııa 
Almanyamn yaptığı gibi 
111t'ch11ri a~kerlik hizmeti 
usuliinii bir taraflı olar<ık 

le~ssiis etmiyeceği biltli

rilivor. .. 
Salalıiveltar ıualıafılio .,, 

kanalına ırHre Almanya,·a r" • 

lt-slihat hakkı mlisavalı-

rım taıunması ~ilahtlan 

tecrit edilen diğ~r ulus
lar icin de müsa val hak-. 
kınm lanmmasuu inlac 
ed~ct•ktir. 

tasdiki, çıkacak iiyeh•rin 
,· .-nitl~u !'ecilnwsi ve ~P-. . 
ıwl nrnrkeı teklifleri var-
dır . 

hangi hir memlttkell~u 

pamuk idhaline müsaaJP
elmediği hihl irili yor. 

'lAllİHELEH 

Hapor haft~ içiude za
hirel.-rinıiz iiz~rirıdeu da
hi 1

SÖ) lt~llllH'ğt~ lfrğP-r İŞ

ltıl' yapalnıauııştır. Burıun 

da s~hebi )' İue fiy~l işle

rinde arılaşılamamasıdır. 

Yani alakadar korılrol 

dairesi falk~mizdeıı islenen 
fi~· atları yüksek bulma~la 
"'~ hu fİ)'atlar iizPrirıdtıu 
idhalata ödruıe miisaad .. si 
vtırmem~~ledir. Bn giin. 

~1.-rde ha~lı )' JCa k olauTiir
~iye - Almanya ticare& 
_.. 

koııuşmalarmda ıahi-

rt>leri miz~ :tit gliclüklerin 
tl~lıi kaldırılarak ,·eniden .. 
iyi ve feyizli işler yapıl· 

ltalya · Arnııatluk 
Arasında Tayyarı 

Seferleri. 

Homa • 25 [ .\.A] _... 
Alman istihbarat biirosll 
bihliriyor : 

Arnavutlukla on seut' 

miiddPtl~ lav\ are sefer• .. . 
leri lıizm~tinirı halva ıaY"' .. 
,·an• .sirkf'liııt ~ v~rihnttSİ 
• • 
hak~uıda aralaşma Tiran-

da imza eclilıuiştir. 
-"" 

' ~ s& 

uıasıraa inık<\11 veril.-e"li' 
umıııl t•diluwktetlir • 

YÜN, TiFTiK VE 
KECİ KiLi 

Yiirı. tiiuk \'e keçı ~ılı 
pı yasa lan ııcb lJilJiruıt-~ 
dt• iter dt• •;i"i klik ter ohat11• 

r, ~ "i 11-
mış\11· . Cüu~li bu uıa 
sullerimi~ iizerinden r•; 

. por hafLası içind8 .d•11 

büyük işl~r kaydedal...,-;; 
miştir. I~ yapılamaııı•"'! 
da bir Laraftan fiyaL ıı•• 
s~l••siniu ,tiğer t~rafL• ..... 
itlıalAL miisaad~leri ~.;. 
luğurıun amil buluradll97" 

şüphesiz görülüyor. t& 
Alman lacirleri 2 -~. 

1935 ıarilıli raporum~~ 
bildirdiğimiz fiyad.ar U ~· 
rinrleu ı iflik ff"khfi 11' 
leıutıkteJirler , 
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Türkofisin Günlük Telgral 
HABERlERI ·-

Mülteci Yunan Zabitleri 
"Venizelos,, cu .za
bitlerin Anadoluya 

gönderilecekle -
ri söyleniyor 

Mersin 
Piyasası 

i l A H 
Türkiye Cümhtıriyet 

~1erkez Bankas1ndaı1: lstanbul borsası . 
25<i ·35 de .\fvorı kaba 

799 kuruşla u 90.5 kur u~a 
k ad :ı r 809 k i 1 o 600 ,, ,. a m .. ~ ' 'rpa YtH:ılik 3 ~nruş 36 

Jıaradaıı 3 kuru~ 38 par~
\' 'l · { 48,5 lon, hnüda\· sert 
4 k ., • 

u ruş ıo pa ra<hı 11. y u-
ıuuşa~ 4 ~ UiUS 25 paradan 4 ı . • 
"uruş 35 para_,·cı kadar 

uıaı 1 1 ut 4 kuruş 13 p:ıra-
ıları 4 kuru~ Is paraya 
ka ı tar, ekstra 5 kuruş ıs 
J•aratlao 5 kurus 20 pa-
r • 
aya ~adar 250 lou, ke-

Pek 2 kııruş 30 paradan 
7 ton, nıısır san 4 kuru~
taı "' 
l . 1 18 lou, ze,·tiu vağı 
•ır" . • • 

ıneı Y•Htteklik 31 kurus
lan • k· 32 kuruşa kadar 12,549 

ılo, Sabunluk 30 kuruş , 
lan 2005 kilo, cakal ıso 
kur • 
1 

11 Şlau 318 atlet, kunduz 
~ kuı·uşta11 t adet, por

StJl 
S· 340 kuruştan 88 acıet 
k ._ıısar 2300 kuru~Lau 2350 

k ~ruşa kadar 42 adet, til-f 
1 3So kuruşları llso ku

ruşa k 
tıda r 283 tıdel var-

...... -:. Pamuk ~kspr~~ 
is lan hu 1 - \' 11 mrn is- j a rıfl 

tan'cla ' 1 Vt>11İzt•los,. ılıti

l:iliniıı mağlüp olması li
zerirıe bir moıörlt-! ıllidil · 
liıleıı topraklarımıza iltica 
edeu Y uuan zabitlerinden 

Kapu malı 
Kozacı parla~ı 

lan~ çii(icli 
Yerli • 
~ıı~am 011 üçürıiin ~ı .. r~in \'apo-

rilt~ Cttnakkaledt-11 St~lıri· Fasul)·a 
• • 

nıize gddiklrrirıi dün )'az- Nohut 
mıştık Bu za 1'itleri11 ha- \1 erdm~~ 

şında huluuarı altıncı top- Kuş )'tımı 
cu fu·kası kumandam Ge- Kum rları 
neral "Dimilri Arıagnas- Çeltik 
lopulos,. ile ~tiralay Vla.. \. ulaf Çukurova 
hos Sinw~,, dün de otelde ., Arıatlol 

kaln11şlor, diğerleri muh- Acı çek irtl~" içi 

telif pa usi yorılara gitmiş- Toz şek~r 
lerdir. (;ener:tlle miralayrn (tahve 
daha bir kaç giin otelde Cav 
kijlruaları muhtem~ldir. Kaİ· y 

nunlar ~imdilik sivil f> la ,a .ar 
ellJist tedarik edenu-~dik-

l•~rincle11 oleltJeu çıkma
mak ladırlar. 

Arpa Aııatlol 

» Y ~rli 

~liilltlCİ Yunan zahil- Pirim; 
lt•rirıirı hepsi <liin, Yuna- Kara l.>iih~r 
nistandaki ailt~leriue sılı- ~işadır 

K. 
40 
38 

33 
32 

ı 

8 

s. 

50 
8 
4-12,5 
7 50 
6 
4 

7 
•) -
3 

27 50 

38 25 
100-99 

240-~30 

190 
90 

3 25 

287,5 
15 25 

85-86 

16 Sak ' 
'/. 2000 kuruştan 4 a'lel, 
·~r(f ... 

halle olcluklaruıa ve ya.. )1ısır darı 2-75 
kıııda kendilerini Tiirkive- ç 1 r _., 50 ~d r.va 2350 kuruştau 3 

~t satıl1111ştır . • , ilV< a 
~·e ttldıracaklarırıa dair Ke•m• şe1ıru 20 Li~a 40 K. 

6 
24"'3 ·35 clt~ IJunıLurga 

111 ~4 kilo tiftik ihrac edil· 
l>irer mektup )aımışlardır. sandıkıa 

~1liheci Yuuarı zahillt-· » ,> .-cuP-lJi 2:i Lira 
llŞtir • 

lzmir barsası 
riuiu .\nacloluda nrna~·~en \) • » çuvalı 20K. 50 
bir ş.-hirdtı oluraca~ları Huğda~ Ytffli '> - &O 

·ıo A ~5"'3 ·35 de bu~tfa,· 3,40 da , Ö\'IP11n11·klPdir • Linıorı tuzu 
,,40 k . . 
. uı·uşt · ııı 1 6Bı cuval 
•I r()·ı • ' 
f!tJ · 3,6Q-J ,70 kuruşları ..ı7 )) ikinci 

Sahurı~afı z~ytin Y. 25 .10 
Bayanlanmıza Müjde 

• vaı 
l;ı 'sıışauı 9,625 kuru~-

'' ~8 
Akurdİİ)Ull pıle maki- lrıcir 

23 
'Odeull 

? :ıL .ı f oıı vp 24 eu val . 
"uar • cu 1 ~,375 k ıınışıan 70 

... nP.si gt>luıişdir. ller nevi lncH Kepek 
pile )' ;1pt11·nıak İ~lt~yf•nle- Kalın )) 

t' "~I, pamuk birinci 4'> 
~ur ~ 

lil' •ıştfiıı 8 balya saıılu11ş-
ri n k iicii k hamanı ci va rıu-. 
da terzi havan ~lüfıdevH 

~ . 
miiraeaatları. 3 -7 ~ 

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

i L A N 
~ersin Bele~iye Riyasetin~en : 

\ril~. ıırtııluş .~ekttlhİ için Unııami m~ııfa~tlar namına 
l' lP-ıc~ .. 1 k ı· ·ı \111,.8 ı., • ısL1111 ~)ki•ıe karar vt~l'ilen ~le · tep •1t1a~ı ı e 
1 11,ıa · •a 111 • r:ı aıt hil' parca Hrsarııra huclutları v~ mu -
1 •hı il 1 . .. . . J • 
eriııiı ı~yet.ıuce ta~.dır olunan lıynıellerJ ve ~a up-
lı~ ı' .~•dları \'<ızılı harita Belttdi\'e dairesine asılmış-
b' . lııulı\k k. . . • 1 t . -
~''•c~ l '"' araruaıuesınaı ıo uncu mac c esı l(~re 
ıı il;, :ili hususta itirazı olanların s.-'kiı giin içinde .ya
'-., .. J~cli Yt- Ut~isliği ne billli rnıPleri ilan ol mı ur. 

!,~rsus ŞarSinemasında 
11•~e':~be günü saat 14 de gençlik arzuları 
1
4 ~P f\:rak ~ARA GÖZ Cuma giiuli saal 

l\NAVAJ~ COCUGU ila\'P. oJ (ırak KARA GÖZ 
~ 

~·r i\Dy Cuma günü akşam 
O ÇILGJNLAHI ; mümessili : Jak Öge 

J-3 

--------~- ·----~~ 

Borsa T alğraflan 
.._... ........ ._.. 

lslaabu/ 

24 . 3 - 935 

Tiirk ıth u 1111 9f>6 

islPrlin 601 - 25 

Bolar 79 - 50 

Frank 12 - 06 

Liret 9 - 65 · -75 

YENi MERSiN 

Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkfyf Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 
Allı aylık 000 1000 
Üç aylık 300 500 

Bir a)•lık 100 yoktur 

GGDQ gçmit sayılar 20 Kr. 

Tüı·kiye Cumhuriyt~ l ı\lerk(•z Bankası idart~ )lcıc
lisi lıisseda rla r umu nıi hPyeti rıi 28 nisan ı 9 35 pazar 
günü saa l l 4 tlt! A nkaı·atla B.uıka ida rt~ ,\l,1 rk rzi rıtle 
fovkal:itlP. İ(!lİıuaa ve onu tııİİ lt~akip alehide içlim:sa 
davet eıuwğP. karar vermiştir. fJis "edarlar111 Bauka

da11 göııılt>rilnwkte oları clavt>L varakalarını al :ı r~ık o 
gliıı içtiıaıt• saatiı,den evvel haıık~~a ~tılmderi vt•ya 
davet varakaları arkasındaki vek:)letna nıt• il~ hir naii
nu~ssil la~· in eınu•lr.ri rica olurıııl'. 

Fevkalade umumi heyetin müzakere 
Ruznamesi. 

l-Nizanııaamei PSasiııirı ! ~ iiııdi m:ıddt•siniıı ıuii. 
zeyyel son fıkrasrnıtı şu surt!lle tadili: 
" 32 inci madcJeııiıı ( E ) fıkra~ı mucibince ve· 
rilecek ava uslar mukabili ndt~ yapıla bilecek enıis. 
yon l l inci madde uaucihiraeı~ lıazirıe hcırcıına 
ıuah~up edilmiş ruHbali~ı tt•cavii1, ·~ılenıez,, 

2-Nizamnamei esasirıiıı 2 ı inci ıııaddı•sioin şöyle 
tadil olunmas• : 
"~ladde 21 - Yukarıdaki ıuacltle mucil>ince de .. 
vir ve. ferag olcınan \'~ yalıul irılikal eden iti · ~rn 
senellerinirı arkalar111a keyfiyeti forag veya iu
tikal He yeııi salaihi11i11 ismi yazılarak sahlhi
~· euar imzalar atılır. Bir seııedin feragı f,ızla le
kt>rriır etforek <u·ka~ında yer kalmaz~a aş a ~ıtlaki 
fıkra)'a görP. ~' Prıi lıir ·endir. tul>dil oluııahilir·. 

Yan<1n, çalınan Vt~~· a sair sun~ıle harap veya 
· zayi olan lıisse seıu~Llt~ri yerirıP. sahipleriuin nıii
racaatı iizerirıe ya pılac , ı k l•~Lk i k ııelice~i ru.le ay rai 
sınıflan en !'1011 Vt!ı·ilmiş his~•~ !'ierıedinirı rıunw
rasuu takip P.dtırı nunı ·ırayı lıa\• i bir hi~se seııe
dirıiu numarasını Vt~ 0111111 ~ f~riraP kaim olciuğıı
ıuı gfislerir bir dauı;za ilt~ ılamgalanır .. , 

:1 -~iıamnanu~i e~asirıin 32 iııci ııı:ııltl4•si11irı muad
dem (E) fıkrasımrı hirirı<.'i clinıl esi11tlı~rı soul'a 
a~ağıdaki cfimlt~rıirı il:l v.-si : 

"fü\nka yukar11la zikri gt!Ç t! ıt l ttftvill ı! rl~ halirıe hı
noları mukabiliıuh~ vaclt~si vt) faiz rıi~ht•ti lı a zirı~ ile 
Banka idare nwdisi ara~ıııda lakarriir t~llirilnu~k ve 
1 H34 senesi ııihaveı.iırn kcuLtr İlfrı edilc•n \'Üt.ele hir 

~ . 
faizli lrnı.in~ hoııolarırıın )' İiztiı~ SP k ı~rıi nishetiuıle ul-
uı a k ii ı. e re \1 a 1 i v ~ il a ı.i n P s; n e a v a ıı ~ vere h il i r. , 

~ , 

Alelade umumi heyetin müzakere ruznamesi 
1- Baukaııın l 9ii4 ~· ılı itlal'e nwclisi raporunuıı h)l • 

kiki ' 
2 - }Jlira ka be komisyoııtı ra pcu·u iiz~ri rıP. hilançoııurı 

la ~ tiki ve ltHnelliiatırı lt>klif vrehile le vziirıin 
• 

liiS Vİ bi , 

a- ,cla re Mrclisiniu i hra~ı , 
4 - -lliiddelleri uil~n mürakiplerdmı 

1- B ve C ~ııııfı lıisseleriıu~ sahip Barık d lar ile 
şirk~tler larafıııılaıa hir .lliirakip irılihahı, 

il () snııfı hisselerine sahip Jı i ss ı! d .trl .ır t a ı· . ı -
fııulan hir lliirakip İıılilı ~ıhı . 

Faydah ilan 
Toı·oslarııı tılPj:,indt~ mııhitiııi i zctı larıııımı~ ÇiFTE 

han kaplıcasmırı 935 seılt'Sİ uwvsimi z ırfıuıb Ka!>ia plı~ 
Bakkaliyt', Kalıvt', J-'okaııla vr. Furıuıları İ<~:ıra veril•!
coktir • 

Bu karlı iş içiu talip olaıılarırı Şt>raili «Hılamak ici ıı : 
Konya Ereğ'Jisinde Sahri zade hay Zi\'a\'a m.iira .. . . 

eaatları. 
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·=======~· 
SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civann~a~u 
11~1· 1ıt~\' İ Ecza\'İ .. 

lıhlH\' P, YPrli ve Av-., 

ruıw ıııiistalızt)ralı hu
luuur 

-..--..-- -- -

Piyanğosu 
On Se~izinci Tertip Altmcı Keşide 

1 11 935 tarihindedir. 

k ~ 
200,000 Liradır ~ 

Mükafat 50,000 lir~dır. 
F: -= ?D~E:311?=3 

; ••••••••.••• ;: ~ 
: Yeni Mersin Mat~aası : , . 
I• • ~Halis Esans - LosyoniJ 

PiYASANIN: 
EN BÜYÜK. 

EN UCUZ 
EN SON 

Moda Eşyanın Yerli · 
Ve .Avrupa çeşitlerini 

Ferit A. çelebi 
Müessesatında bulabilir&iniz. 

Fiyatlarını tetkik ediniz . 

Birinci taksit peşin (iki imza ile) 
üç taksitlede verilir . 6-1 O 

. . .. - . . ~ . . 

: mücellithanesi : 
• !I., k. • l • •:• .1.s ııuış, ı•a rca an- • • • • 
• 1111~, forsude kitapla- • 
: rıııızı işe ~·anınıaz (le-~ 

· • ve alıuavımz. bir 11iin •:• . ., . ~ . 
ı • ~ize lazım olur. Kitap-• 
ı •:•ı lf 1 ...• • aruuzı, ( e ter ~rırı!~ı, • 

\: ruih~ellithaııemiz~ gfin-: 
• dt~ri rı iz.. • • • • • iter nevi kitap ve • 
: deflt>rler şık, zarif ıuPı 
• tiıı vtı ~. ullarıışlı ola - •:• 
• . · ı . • 
• l'tll\ Cll ~1111'. • 

• • • • •••••••••••••• 

Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti

yorsan Tayyare Cemi
yetine aza ol. 

Mersin Ti aret ve Zahire Borsası 

Malın cirıs i 

Huğda y Yedi 
Mısır darı 

Cavdar .. 
Arpa ~erli 
~hsır darı 

26-3-935 Salı günü borsa satişları 

Olduğu K:-0-. ~ g, - - s. 
Nerenin Mabsulu MiKTARI F.

1 Osıııani~ıı 1050001 . :ı 7fı 
,. 15000 2 37 ,f> 

.\ rıadol 40000 2 50 
ÜSllHI il İ \ ' e ., 

" 

15000 
iiOOOO 

2 

2 
42.5 
37 ,5 

l o giiıı z. VP)' ~İ)' f' 
Osrua ui ye 1 hafla Z, 
f l«ızı r 
Osraıarıİ\'e 1 hafta Z. .. 

" " 

~ VE 
ı lmJ Gençlik Kolonyası 
~ Sayğı de~er alıcılarımızdan gördüğümiff kiymetli 

~ teveccühlere bir karşılık olmak uzre bu defa İsviçre ve 
fft1I Fransadan her nevi ESANSLAR gdirdik . 

t:! O l'k K 1 L 1 n-örduıc. il ,..,. ....... 
1 

{fgJ enç ı o onya ve o:»·on arımızın 5 5 -.~ 

ise herkesin malumudur . ------
rnıı Bunlardan başka ticaret evimizde kiremler diş fırçaları, 
I.!:::! şık ve temiz geymek ve yaşamak isteyenler için her çtşit 
~ gömlek, yaka çorap mendil vı! huna benzer tuhafiye c;ıetitl_.,..İ 

1 ·;~lıa~ımız Temiz Ye Zarif fiatlarımız Mlttaılildir 
_ BiKl\.-\T : Kolonya ve Losyonlarnnız· 

fim daki A. Hamdi et,iketine dikkat ediniz. 
~ Ta klitlt~ ri rıtlt~ ıı Sak ııaılll'I.. 1 
~ Adres: Gümrük meydanında Aen~ak~odiaaı amili 

~lii!l@lmfiJ@fiilfm~l@I@ll@fi!lil 
&~~ · '·p 
~ KAYA-DELEN 
~ ), MENB.A SUYU 
i ı Sıhhat ve içtimai M~avenet Vekaletinin bu 

·:' T .AHLIL RAPOR. U 

Koleviyet (100 sın 3 suya sarfolunall 
No. 10 Hcı m i btarı) 02 sm :J 

Mecmu sertl ik derecesi (Fransız) 1,5 
: Kokusuz Uzvi maddeler için sarfolunan mil~el· 

lid ilhumı a lı trede 0.40 or. 
Tadı : Latif Sülfat ( Sö 4 ) • 0,0033 Cr· 

Klor ( CI ) • 0,0074 
\ıı"':I Teamül : Mutedil Nitrat ( No 2) • 0,0010 

A,~~1ı Nitrit ,, Yok. 
~ ( ci 33 ) Amonyak ,, Yok. 

·ı~ DEPOSU: )l~rsi.a P.ıstalaaııPsi re biıişi;tin·• 
, tlttki liiliiıacii ~liic ı lait cliikka11mıladır. 
~ . 19-30 
ff<.~ - - -'ı /, ~ 

~ ~~~ .. <;~~ 

~ DOKTOR 

1 N~ Remzi Ülke~ 
fim Htt gün aaat 15 <Un 18 e laza~ . 
;;n llastaiurıııı Yogurı pazHrmdu Dit ~ 
~ Ray Bahirin mnay~n~hanr.sinde~i 
U!!J rt>sirıcle kabul ve t~davi eclttr. 

~~fjlfiJiJiillillmD ...... ~ 
Yeni Mersin .Valbaaıı - Merıi1' 

b' 


