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Kabineniı1 Beyannan1esi 

8aşbakanımıZ Yarm kabine 
nin proğramını Anlatacak 

l'lükumet bugün fırka grubunda izahat verecek 
tay ANKARA, 4 (Hususi) Kamu
~ ev\'elce bildirdiğim gibi 
~~toplantısını 7 Mart Per
~ gUnQ yapacak üyelerin 
P.rı lll mazbataları okunarak 
laycO~enJer ayrılacaktır.Kamu
~b~ ıç. nizamnamesine göre 
i~ nenın en çok bir hafta 
~de l>roğramını okuyup iti
~sternesi icab ettiğinden 
ln~ lllbe günü Başbakan İsmet 
llt G tarafından proğrarn oku 
~~hr. Başbakanııı genel du
~y ll ~latan bi rd" nutuk söy-

eceti tahmin ediliyor. 

\te:K.ARA,4 (Hususi)- icra 
!oPı.n erı Heyetinin bu günkü 
k~--.tıeında Perşembe günü 
~ya bildireceği be an- 1 Kabinenin proğramını anlatacak olan 
a.ı~ t . . y . Rnşbakanımız ismet lnünU 
M.ıli edkık etmesı tabının 1 .. k.. 1 · ·ı t" d ..,. d 
'""I 1or ıu um erı ı ı ıva e ecegı e 
ı. lıu be . söylenmektediı'. 
~~ yannamenın kısa o- Kabine beyannamesini mec. 
~ \te bilh8888 iktisadi kal- Jisde okumadan evvel yarın 
""") sanayi proğramı ve de- toplanacak olan Fırka Grubun-
~trafında kati da i1.ahat verecektir. 

t'trk Fransız ticaret anlaşması 
Fransızların Merkez Hankamızda 
l 00,000000 Frank Paraları var. 

t4t -- - ~--
late lıtanbul'a Döndü. Fransızlar Baıka 

Çefit Mal Almak İatiyorlar. 
ltNI( 

~ .. ,tısız ~RA, 4 (Hususi) Türk 
Ölcon

0 
~ıcaret işleri hakkında 

~ ~l illi Bakanhğiyle temas-
1'11 p unrnak U1.ere buraya ge-

~lttısa'nın ticaret Ataşesi 
btttl'ete•·bu

1 
radaki temaslarını 

.\ta' Btanbul'a döndil. 
9'l 1-bte temasları hakkında 

atı \?erıni t· ~....., 1' ş ır: 

'illa.._ ürk Fransız ticaret 
--ılJllaın · "-teı ın kaldırıldığına dair 

~ ~kan haberler dü
"tlet 'lllubtaçtır . Dlf&rı 
~ ne 1ıtının bu rnüoase-
~~l'eclilen tavzibindende 
~lll Patn üzere yabıız muabe
~ lid Uklu ve yUnlU eşya-
t:l.... - ola · 
~ dlltın n lll&ddeteri hüküm 
~~ile i ll:tttır. Yoksa esasen 
~~ re~ yapılmış olan 19 
ıil~ı h a tarihli ticaret 
;f llbi fi er. Bene tecdit edil-

' ley, ı rndı de müddeti bit
.._ 8-ıl'llda~hedilmiş değildir. 

'luu 11ı1 .d. temaslarımızın t._ 1'' ı l . 
~ti : veıce T . · 
~ıı lOea ~rkıye ile aktet-
~bince nng mukavelesi 

il ııeu Ya~tı~ımız muame
Cesı olarak bu gün 

l Türkiye Merkez Bankasında 

bağJanmış 100 milyon frank 

paramız vardır. Muhtelif Fran-
sız ihracatçılarına Aid olan bu 

paranın kurtarılması çarelerini 

araştırdık. Bu maksatla Ôko

nomi Bakanlığiyle dostane ko
nuşmalar yaptık. Türkiye gibi 

Fransada ziraat memleketi ol

duğundan bazı diğer Türk em

tialarını satın almak imkiinla

niıı araştırdık. Konuşmaları

mızın neticesini Paris'e bildir

dim. Oradan alacağım talima

ta göre tekrar buraya gelerek 
tema9lara devam edeceğim . » 

Sö~ Jendiğme göre he'hilz 
kararlaşmış bir esas yoksada 
Fransızlar bizden kömür, krom 

ve bak1r ahnak niyetindedir
ler . 

HükOınetimizin bizden mal 
alanlardan mal almak karan 
karşısında Fransızlar Merkez 
Bankasında mevcud 100 mil-

yon frangı her hangi bir Türk 
malı alarak kurtarabilecekler
dir. 

EZ 

• 
, ısyan Çok Büyüdü • 

P'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(~ Y~niJ~istan ikiye Ayrlldı ~ 
frJ Karalara Çaldaris, Adalara Venizelos Hakim ~ 
~ -~· ~ 
?:J Avarof Yaralandı . Üç Muhrib Battı . ~~ 
t~ Yunanistan'daki i9yan memleketin yarısı isyan ha araştırmalar yapıldı bir çok ;.~ 
~ etrafında gelen haberlerin !indedir çağırırlarsa memle silah ve kendisini itham ede l ~' 

t 1.1, hulAsası şudur ·. k t ·d · d" 6 S ı~ k · ı 1 b 1 d 11 !l) ,; a e e gı erım ıyor. : e a ce vesı rn ar u un u. : 5J ı 
~· 1: Asiler kaçarken Pire nik ve Girit mebusları ayan Dış işleri ve Bahri~'C Bakanı 1 ~ 
( fu ma kasabasını topa tuttular. 87.alarile bütün V ı;mizelist istifa etli .Metaksns kabine ~ ~ 
ı._~ 2: Hira Adası civarında tay mebuslar tevkif edildi. Veni ye alıııclı. 12: İsyan tahmin ~~ 
?~ yarelerJe Asi gemiJer arasın . 1..elist gazeteler kaputıldı. 7: P.di ldiğindP.n çok hüyilkliir t ~ 
it. da muharebeler oldu. 3 : Ek Asiler Girit'de Soda limanı hükumet Yunan mille1ini im ~J 

t;;1 seriyeti Venizelist Aulardan na vardılar Girit valisini tev dada çağırıyor. 13 : İki smıf ı ı<. 
3:J olan ayan meclisi dağıtıldı. kif ettiler. 8 ! Venizelos'un Asker slJfth altına alındı. 14: ~ 
~~ 4: Yunanistan ikiye bölündö isyana ele başılık YtPlığı ta V cnizelos'n gönderilen biı· ~ 
'}il karalar Çaldaris'in, Adalar hakkuk etti. 9 : A v«rof zırh telsizle vatanın uçuruma yu l ~ 
t~ Venizolos'un idaresi altında. lısı yaralandı Uç muhrib bat varJandığı derhal bunun önü 1'I 
~I 5: K~n'da bulunan Palastras . tı. 10: Venizelos'un evinde ne gPçmesi istendi. ~ 
~~~~~;-~~~~ ~~ 

yeni kütce girit Adası asiler Elinde 
Gelir kaynaklarında 
ıslahat yapılacak 

• ••• 1 

ANKAR.A.,4(Husu!Jt) Büyük 
Ulus kurltayına sevkedilen 
blldçe lAyihasmın esbabı muci
besinini bildiriyorum. Bu es
babı mucibede 194 milyon 882 
bin 727 liralık masrafa karşı
lık olarak 194 milyon 923 bin 

liralık yaridat konmuştur. 

Bu layihada bilhassa umu
mi hizmetlerde Cumhuriyet 
hfikQmetinin büyOk dikkat ve 
ehemmiyetle takib etmekte ol
duğu Demiryolu proğramının 
tatbiki ve Yurdumuzun bayın
dırlığı yolunda alınmış olan sa

ir tedbirlerin ve bilhassa yur
dumuzun sanayileşme proğra

mının tatbiki için 3 milyon li
ra tahsis olunduğu ve nüfus 
sayımı için 400 bin lira ayrıl

dığı ve ayrıca zirai ve ilmt 

mevzular için 2 milyon lira ay 
rıldığı bildirilen lm lAyihada 
varidat menbaları şöyle zikre
dilmektedir: 

Geçen sene ve bu senenin 
ilk sekiz ayı içindeki varımızı 
göz önilode tutarak 1934 tahsi-

latının 190 milyon liraya baliğ 
olacağı umulmaktadır . 

Bu mikdarın 2 milyon lira
ya yakın bir kısmı bütçe hari-

cinde muamele gören bazı irat 
hrın bütçeye alınması ve iki 
milyon küsllr bin lirası;da hal
kımıı.a yeni hiç bir mükelefi
yet tahmil etmiyecek surette 
mevcut gelir kaynaklarımızda 
yapılacak bazı ıslahat ve cOz'i 
tadilat iJe elde edilecek kısım 
HAve edilmek suretiyle bütçe
mizin denk olması temin edil
miş olacaktır. 

Venize1os hükf11net aleyhine beyanııaıne neşretti 
- -

Venizeliat Mebualar ve Ayan Azaları Tev
kif edildi. Deniz Muharebesi Başlıyor. 

ATİNA, 5 (A.A) Gazeteler 1 
General Kondilis'in alınmış 

olan askeri tedbirlere nezaret 
etmek üzere bu hafta içinde ı 
Makedonya'ya gideceğini ha
ber vermektedirler. Generale 
gaybubeti esnasında Metaksas 
vekAlet edecektir. 

ATİNA, 5 (A.A) Son haber
lere göre Girit'de Suda limanı
na vftsıl olmuş olan asi gemi
ler VenizeJos'un ikametgahın
dan pek uzakta bulunmuyorlar. 
Diln sabahleyin hilkOmetin tay 
yare kuvvetleri bn gemileri 
taciz etmekte idi. Mamafih on· 
lara hasar vermemeğe dikkat 
ediyorlardı . 

Venizelos'un hilkuınet aley 
hinde bir beyanname neşrede-

FIRKA KONGRESi 

Kongre 9 Mayıs'ta 
Toplanacak. 

Ankaru'dan gelen haberlere 

göre Fırka kongresi 9 Mayısta' 

toplanacaktır. Kongre için fır

ka Umumi Kitibliği ~erek olan 

hazırlıklara haşlamış fırka vi
layet kurumlarından bazı ma-
lQnıat istemiştir. .. 

rek Girid'in muhalefet fırkası 

na mensub fiynn V(> ınebusan 

a111sını toplımınıya dnvet ettiği 
zannolunuyor. Atinn'dnki Hhe 

rııl kulübünde hükumet memur 
hırı tarafından araştırmalar ya 

pıhnış ve muhnlefet Rüesasm 
dan Anastasyo \'(' K:ıfaııdnris'iıı 
orada gizli oldukları göriilrniiş 

tlir. Memurlnr ayni 1.nmanda 
bir çok tufenkler, bombalar ve 
milhimmat bulmuşlnrdır. Maliye 
Bakanı Pesmezoğlu Avrupadan 
dönmUştür. 

~.m haberlere g<>re Niki , .e 
Leon ismindeki iki torpito 
muhribi ile bir tahtelbahir hii 
kumete sadık topçu kuvvetleri 
tarafından· hasara uğratılmıştır 

[Gerisi İkinci Sayfada] 

TALiMATNAME 

Maarif müdürleri 
talimatnamesi 
ANKARA . 5 - Kili 

tür Bakanlığınca hazırlanan 

Maarif Müdürleri talimatname 

si Bakanlar Heyetince kabul 

edilmiştir. 'fnlimatnanıeye göre 

Maarif MUdilrJerine Orta Mek 

tepleriıı mürakabe ve idaresi 

için selAhiyet verilmekte ve 
murakabe ve idarenin ne şekil 

yapılacağı talimatnamede tasrih 
edilmektedir. 

Bu kongrede mühim mese
leler konuşulacak ve hüJ<ilme
tin dört senelik icraat esasla
n da teshit edilecektir. Rilin
diğı gibi hUktlmet geçen fırka 
kongresinde teshil edilen bil
tll~ işleri muvaffakiyelle ba
şarmıştır. 

Yalnız yüksek mektep ıne 

zunu olmıyan Maarif müdürleri 

ne bu salahiyet verilmemektedir, 
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Paktlar ve 
Bariş. 

japon Mall&ri , 
Girit adası asileriıı eliı1cle. 

- Birinc.i sayfadan artan -

"Nevvs Chronicle,, den 

Avrupa barışı için ya
pılan )'Pili hareketlerde 
siirat!ı inkisaflar bekle-

Yeni bir kararname çıktı . 

Japonya ile Ticaret Anlaşma•ına Göre 
Takas lliJkümler Konuldu. 

.-\tina, 4 A .. \ - · Uii
ktinrnl Pir~ limarırnda bu
lunan vH Ym :ıu ~ara ~u-

tin nıeııfaati •ıi ihlal ede
cek olan kargaşalıklardan 
fo,·kaH'Hle hayrPt~ cHiş -
mii~ olduguııu lw~·an el
nı istir. ları dahilinclt! St'ftırher 

• • 
nıek pek doğru d~ğildir. 

Bu işle alakadar olan bazı 
menfaatların tatmin edil
me i lüzumu saklanamaz 
bir hakikauır. Fransa ha
va komisyonu işini ltaşar

ruağa ne kadar hevesli 
ise, Sovyet Busya ile kü 
çiik itiHHla Şark Paktına 

o k<ıdar isteklidir . 

Hakanlar hey~li Japon ı künsüz hale gel~u malla-
tAŞyası hakkında yeni bir rın mer'i kontnujan ka-

yapan v;ıpurların har~kP-l 

it rıui nurnetnıiştir. 
Atiua, :~ « .\ .. \ tJ -

Dışaı:.ı işh·ri bak .uıı Mak
ı.'İuıos istifa etmiştir. lla· 
r i eh· t~ ha~ a 11l1 crııı:~ haş lJa-

k&rarname kabul etm.iş- rarnamelerinde me,·cut 
tir . K<Jrarnamey~ göre mikdarlarda umumi iıü-

ithali l 48 sa~ ah ko11ten- 1 kii mltır dahilirnle ı~tifa(le 
jan kararnamesi hüküm- elliriler~k takassız ithal
lerine göre s~rb~sl (•lduğu lerine miisande edilmiş 

Hava "konvansiyonunu 
dPrlwl kahul eden . .\iman 
ya Şark Paktı işi11de şüp
heli bir sii ktltu ihtiyar e
ı!i ~·or . ttu nunla berahP.r 
n,ısyanm Lo11dra seririnin 
irad elliği nutukta hakh 
olarak Sö)·lediği gibi, Şar
kı hiçe sayan Lir anlaşma 
hic lJir zaman devamlı bir 

• 
itilaf olarmyacaktır. 

Bu işte en ümit verici 
nokta Fransız - lngiliz 
görüşmelerinin her taraf
ta memnuniyetle karşı-

lanmış olmasıdır. 

Maişki Sovyeı dış . siya
sasıııı izah eder·ken Rus 
yanın. bu Jeni barış gay
relirıi alkışlamağa lrnzır 

bulunduğunu bildirmiştir. 

Bu meseletle lngiliz ve 
Fransjz.~efkarı umumiye. 
sinin vaziyeti de hiç bir 
şüphe ve tereddüt yok
hı r ; Alman efkarı umu
miye inin ise esas itiba
riyle muarız olcluğu anla
şılıyor. 

EğPr Almaı~yaya Şark 

Paktrnı kabul ettirmek 

için sipariş v~rilen 26-7- "e şayPt bunlarm tasfiy~-
934 tarihine kadar güm- si için kAfi kouteujan 
rüklere geliniş ve bPdP-1- kalmaııuş veya bu tarzda 
leri lamAmPll öclenmiş ithal ~dilmiş olan mallar 
uıallarin bir defava mah- iciu eski kararnamPde 

• • 
sus olmak üzerP serb~~lÇP bulunmasma rağnı~n ~· f>ni 
ithjliue müsaade edile. k~rarmınıP.dP konlfloj:ın 

ceLıir . v+arilmP.tnİ~ i~e yPuidt'n 
ithali 148 sayıla karar- kAfi konıtmjan verihu~si 

namede bulunan ve 26-7- için Gümrük VP. lnhi~ar- . 
934 ıarih.•e ~adar güm- lar Bakanhğma s;1IAhiyPt 
rüLlere ~imiş olup be- v .. rilmiş&ir. 
delleri tauıam11n öd~nmiş Bu mallarna btadt-11.,ri 
bulunan ve faka& umumi evvelce ödenmiş bulun 
ihraeai ve ilhalAt takasına masmdan dolayı ba,kaca 
tAbi \utulan bir anlaşma- döviz istenmiyecektir. 
nan gıevcudiyeti dolayı

siyle it.ııap eden &akas ya. 
pılma,Jı~ından idıali müm 

kendi arzu3iyle ue Şf>kilde 
bir sil~h tahdidine razı 

oldeğunu ve Cenevreye 
dönınek içiu ne gibi şart
lar koştuğunu öğrenmek 
gerektir. 

11..,ransada 

Kadınlara rey hakkı 
verilecek mi ? 

Paris , «.\ A» - Ev

velA kadınlara b~lediyt' 

secinıleri icin rey hakkı 
• • 

vermek me,·zuu bahisli . 

Bu teklifi müdafaa etlen 

rniistakıl sa,lavlardan Fay . 
sal'm teklifi 223 reye 
karşı 325 rey ile talik 

edilmiştir. 

En esaslı iş de hu de

ğil mi dir? Mıntakavi pakt
lar çok kıymetli vasıta

lardır ve hiç şüphesiz 

Maiski bunları methetmek 
le hakhdır. Fakat uzun 
ve lıarart.tli nıüzak+ar~ 

ler esnasında bir barış 
imkfuıı bulu o ursa işler bir garantisi olaruk ayni kıy 
haylı kolaylaşmış olbr • mP.Li haiz başka . huş~~ 
Şarkla resmi bir anlaşma· 

Şimcti sos~ ali~l m~hus

lard~n Bark, reyl.-fln ha
kikal+an umunıi ol .ıhilmesı 

için katlmlara n~ hak v~

rileceği sormaktadır. Bar~ 

kadınlara Ja erk.eklere 

verilen SflÇm~ v~ st>çilnw 

hakktıu veren kanutıi lt>ıl· 

birler ahnması için bir 

projP. vermiştir. 

ya k&t'i surette ihtiyaç bir pakt şeUi daha varthr. 
vardır • Fakat Almanya Almanylyı Cenevre~e 
teklif edileı.ı bu anlaşma avdet ettiktAn ve hugü"kii 
ya muhasım bir cephe ~öş~ye çekilmiş vaıiye 
almakla israr edecek olur tinin tevlit elliği tüphe
sa, b.iı. hAIA o kanaattayız ~er '*' korkular L&nıarniy · 

· ıe ortadan kalktıktan ~on-ki lıı~ihtır~ Almanyanın 
cloğruda11 tloğruya müza
kere teklifini derhal ka
bul etmeli ve Almanyarun 
şark ve cenup hududun
daki konuşmalarına ne 
gibi teminat verdiğini, 

ra, bizzarur uzun sürm~k 
mecburiyetinde ohuı barış 
işine dahp sakin ve daha 
iimit verici bir hava icin-• 
de devanı etmek imkAm 
babıt olacaktır. 

Hu proj ... ~i L•·t"ık ... ı~ 

cek olan Ayauın, s~çiluae 

hakkında muarız olduğu 

l(ibi Sf'Çnt~ lıa\kıuı taksim 

taraftarı da olduğu ma

'löoıdur • 

. ~ 

kan Cahlaris dtH·uhle t~y-

A 1i11a , 3 « A .. \ )) - ' 
Hiikt)nıt~le sadık oları haı·p 

st·fiıuıl.-ri11in st-'forher ha -
le ~ .. ıirilrue!'li emredil
miştir. Hu ku vveller, ~si 
rilovu t~dib.. gönderile-

rilt>Ct"kli:·. 

Atina , n <( A.A >> --

Divanı harp örfi hey~ti 

)'a rm faali·~ ele haşlıyaca k-

lemi;ti r. H iikll mel millelt. 

lıitalu~u bir hn~·a nuaoı.., 

ııt•şrt-' d B , ... k is ya 111 lı er lör-
1 li va "'ı lalura haş vura rak 
teııkil edect·ğini ilan el
miştir . 

ı ı r . 

Kararlar, dt'~işmez O

lacak VP- h.,r hangi bir 
itiraz dinlPnmiyect'klir . 
H iik ti111P.l vaıİ)'P f. dolayı

si ~it· r ... v~~ır.cı .. ted l ı irl.-r 

.\tina , 4 <' A.A » -· 
S..-IAnill~ Atiua araslll ... 
da ki telgraf mu ha ber~t1İ 
birdenbire k.esilıuiştir. 

Hu, Atinada çok bflyÜ~ 
hir 1ı ... y ... can uyaıuhrnıJŞ• 
Sel~uik.le dH vahim b~tSI 

alacak v., huular v;1ıi~tıl haclisrl~r vukubulcluğıı 
diizel•·rek siiktin avdet ŞPkliudP.ld şa~· ialar halk 
eclinc·~~ e k<ular devam Hrasıncl~ p:rnik y:.pnuştır· 
eclt'Ctaklir. Hii~tinwl asi ı 

D 
... f ··..,, .a.ııi ... 

ıUt'f' tara lan ouı ...-. 
lt.rle aulaşmamağa karar e cı 

tlF•irw l"'l,.,üı·~ asiler pir.., 
vermiştir. ~ 1 

\1
. .. ') r ' l ] - limanındaıı bir cl~niz ' S ,, 

. ın .• , Ü ."l.t• i1ıı1 

k 
•g ... uıisirıi dalw zapl~llU .., .. 

Kavala kolordusu uman- " · O-'" 
K 

ı .. r v~ kacırmıslardır. 
danı GtıııP.ral onıerıos • • . e 

nİliıhı gPuıisiııi takıp :' 
dolğiştirilmiş ve y .. riıw 
Grneral J ·bus tayin olurı-

muştur • 

Erk frni lıa rbi ,, ·~i u 111 u
nıi ye emrinde çalışan 70 
zabit mu lıtelif kolordu 
larcla vı.ızifo almak iiz~re 

ha r-hi H' 11azı rıı un .. • • ri ı ... . 
diirı Aliuaıla ıı hare"t·l t>l-

mişlerdir. 

Atina , 3 « A.A. » -
Vt"Uİ1tılOSllll ~VİUdP araş

llrllla )' apıluıı~, lJir ço~ 

tüfek, fi~.-k Vt' ~erıctisini 

suc;lu göst .. rPCPk m~klttp -

tuplar huluuıuuştur . 

Parıs , :3 « .\.A » 
Halttıı Paı·i~t .. buluıım tt kla 
ola11 llaximos, Yıınauis 

tarıın ittisudi v .. nnıli 

vaziyeti mfilematliy~u sa 
~ 

lah hulnıakta oltlu~u 
v~ lw\·n .. lnııl~I sahada 

Y u ııa nı~I a 11 il•• Tii • k. 1
' .

ar~sırulaki karct .. şçe dost 
hık Balkan anlaşnrn~ana 

uıiiııc .. r olmuş huluudn/(11 
lwlclP :şiııııli nwnıltık•'llP 

vukua gden ve meıule~e-

. . '·, ,, lfl tlc ·u hır torpııo, ~ .. " 
a~i tlouaııma\a ilti hak•-

.. .. ;Llı 111t1 .. 
um onune ~t>cnu•br. 

. .. lıh•'' 
v~: ffak olmuş, yarı yo 

Pırev t' cPvirmistiı· • ... . ~ 

~---

111"' 
Londra, [..\.~] - . ~i 

ğiliz casus h·şkilAuoda O' 

hiıın .. tl.-riyı .. lttnırıu••Ş1' ,~" 
11.ın ru ··şhur uıiral '' 1,. 

l •tlllf 
ı·ens, mut: .a~sıs ' d••~'' 
~ıfatiyl~ kavıth hulun L . r .,. 
hava ~ıla:ılırıı l•·•·~··clr ·~ . ( , .. , 
hısıkl~tlt• ua .. chul h• 

• 
tikaıuete gituıişLir. 
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Tür~of isin Günlük Telgraf 
HABERLERi --

lıtanbul borsası . 
4-3·35 de .\f)'Oll kaba 

745 ~uruşdan 149 kilo 7CO 

8"aua arpa vendik 3 ku · 
r .. 
b~ · 32,5 parada 11 22 ton, 
11'«tlık 3 kuruş 22 paradan 

15 ton, buiidav vumuşak 
4 k 1' ., .. 

uruş 25 parada ıı 4 ku 
"1 uş 30 parava kadar, mah u . 
k l 4 kuruş 5 paradan 4 

uruş 20 paraya k~dar 
508 lon, fındık ic tombul 
46 k • 
lil uruş 30 paradaıı 9440 

o, mısır dan 3 kuruş 
35 Paradau 12 ton, Zfwlin 
Yıtğı sabunluk 27 kt;ruş 
~ Paradan 5189 kilo ca · 
'eti ' • lf>s-200 kuruştla11 88 
Qd~d ı. d" 
d · • ıw ı 100-120 kuruş-

ctr k • 33 adeti, kunduz 1200 

8~~UŞdau 17 adet , por 
ld 335 340 kuruşdan ı 13 

6 
et, tilki, 550 kuruşdan 

k2S kuruşa kadar ıoo ad~d 
\Jt't 'lnn k ~at co.\1\1 uruşdau 5 adt"d, 

ad Sak 1600 ~uruşJan 3 
9.4 ~d, la vşan 15 kuruşdau 

4 
'•iN ~tılıluııştfır. 

'hı 3d<\-:is tlt .. ilıriıCal olma. 
Ş ır . 

lzmir beraaaı 
A 

4 3. 35 dt• hug-da' 4,20-
, 6S · 
,,' 75 kuruşıl ;ırı 2248 cu-
' ıl 1 • 
ıl · ' sııs:ııu ıo 25 kuruş 

•lıı , 
L 9 ıc11,al,f ıs11h .ı 12s '''"u . . . b· . Şılau 8 cuval, panııı~ ,,.,h . . 
~!> cı 47 ıkiuci 45 kuruş-
"" 9 3 bal~a salılmışdıı·. 
r -·-

11z fiyatları her 
~ercJe bir olacak 
'I' ----- .. 

fiau. "ı•uı lwr yflrdr ayni 
•hakct satılmti 1111 trmin 

8&d·1 · ••ır1 d .. 1 ~ ınhisarlar umum 
ıırı .. 

Pıl· tıgii tarafından va-
''h 1 ' t'* , t>l~ i kat r;. poı·u A 11 
"QYa 'r f!Öııd.,rilmişdir . 

d. 111. fh· ... ıı 
•lııı .. d "a,. arıııa zunune-

fı,. eeı luw v~rde hir 
'·•l·ı .. 

.. dıl ' ~;ıtılnı.ı~Hrnla za ·ar 
..... di .... 

lırct gı Hıılaşılılı~ı l(tk 
~ bu · · · .... ~i ışı ıutaısar illa · 

tal.- • 1 
b , a acakıır . 

h ''"Por .. q._~a 
1 

uz.-1·11ıdtt Mali, e 
L h 12'» • 
'İkaı ~Ilıca YHpılan lPl-
t' ıra bu .. 
ıı~"··'"· guııl.-rde biti-

'""'Sı l$ Uruulmaktaclu·. 

~ '!'iitehaaşıa geldi 
l ii)s .. rı' 1 
ah . ' ~ uçılacak o-l )~ ... ti 1 
:ı "••I o" ıı ru:. r~. hri-

••ı •I ltt••k' 1 l"rı •• Ilı~ "urnw .... 
.... ht'ı ........ , k -Su .. .-- t'tu... uı 

htüt~ı ~.'+-l ltusyatlau 16 
•a~s 18 geluıişdır • 

Hiınayeietfal Mer in 
Umumi merkezinde 
yardım g6ren fa· 

kir çocuklar 

Piyasa 1 
••••• .,., 1 -

K. s. K.G. 
Ankara ; 3 «A.A)) k k P:unu ~ SJu·~~ 

Çocuk esirgeme kurumu 
genel merkezi 16 Şubal 
193!l tltın ı Mdrt 1935 ta
rihirıe kaılar 3158 çocuğ.ı 
yarthıu etnıişdir. Buular
darı 337 hasla çocuk ve 

la11 .. 
Kap·u malı 
Koza''' parlaJiı 
iane çil(icli 

1

\'~rli • 
<ııırıe g •ıwl merkezin· po- Susanı 
li~lm~leriude muayene ve Fa~uJya 
leda vi eclihuiştlir. Noluıl 

Ayrıca diş muayent- ''~rdın~~ 
eviııde 1110 çocu,;uu diş- Kuş y~oai 
leri nıua\'ene ve Leda\'İ Ku'm cları . 
eclilmişJir • Sül damlası Çeltik 
kısmısda da her gün 152 \?ular Qukurova 
çocuğa 925 kilo yekıiu o- ,, .\nadol 
larak be(lt!va süt tevzi e- Acı Ç*"~ır•l~k içi 
dilmişdir. Fallir talebeler Toz şe~er 
için açılan aşhau~dt-n her (~ahvta 
güh 206 çocuğa sıcak öğl~ Çav 
~emeği verilmişdir. Var- Ka.la" 
dım için miiracaat ed~n Raha"r 
4 ail~ye para yardımı \rp~ :\nadul 
yapılmışthr. 27 Fatkir ço- • ~ ttr. i 
cuğa ~ibis~, ııaho, ayak Pirmc 
kabı, çamaşır verilmek Kara ·hiih~r 
sur~til~ s•·viı••Iİrmişlerclar 

Ni~achr 

Çıuk Esirgımı Kurumu Mısır .ıarı 

43 

46 
43 
42 
2 -37 ,5 

2 
9 
8 
4 
8 
5 
4 

7 

ıoo 99 
240-2ao 

190 
9Q 

~ 26 
2~\.5. 
Jô 50 

K5-86 

16 

2-37 ,5. 
:! 50 Ca vclar 

Genel merkezi kurban ::::t,!• .. ' ıo. t .. ira .ıo K. 
bayramında pfkat • • ~cue.b• ~3 Lira 
alanında bayram- ., _ • çu~ah 20K. 50 
laımayı yurtclaılar Buğıla) y ~rli 2 &O 

dan diliyor • Limon Luzu ·;o -----
Oiu · bayramlarında y~- Sabunsafı zeylin Y. 25 50 

pılan t~brik vt~ ziyar.,l • ikinci 23 
uıa~rafl.ırmı «Çocuk t"Sİr-
~Pnıe knrumth na VP.rmt1.-
11izi rica tH.l~rit . 

Hicanuzı kabul edt;n
lerin isimleri bayr'1nıdan 

evvel Genel merkezi lara-

fmclan gazPt~lerle llf'Şro 
hın ıCa~ hu !i'tırftlP, hu iy
lik :;eveu insanlar dostla
rını kuılulamış \'e tlost.la
rımn tebrik ve ziyarelle
rı111 kabul etmiş sayıla-
cakl..ı rdır • 

Avrupa ve Amerikada 
ölii ç.-lt-uUPrı, diiğiin he
tliye masr;Jfları biJe ço. 
cuklar \'oksullar kurum· .. 
larma verilmektedir . 

Yurdu muzda adPll~ri 
sayı ·ız ol:ıu yoksul ya v
rucukJar için çok tl~ğ .. rli 
olacak hu muıliin IM>nim-

-· 8111 T ~;ıf lın ........... "' 

lslaııbul 

5 -3-935 

Türk ahunu 

isterlua 

950 

ftM 
Dolar 

Frank 

Lir~l 

80-50 

12-06 

9-tS--81 

YEll MERSll , 

Nüshası 5 kuruşıur 

AJ-e) Tlrkiye Hariç 

Ş,,.ti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. . 
Allı aylak 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık 100 yoktur 

GiDi ıçmlt .. ,..., 20 Kr. 
f "'•·n•m·~11ıi \ .. yaJ ılmusnu 
dil .. riz . ra almnaaya baİşliıiiilıŞliır. 

An~ara•t.t bulunan ge· Kurban bayramı 15 marta 
nel merktz tar~fmdan pa-

1 
r~lf)Or · 

SAYFA : ~~ 

Mersin Belediye Reisliğiı:ıde·rı: , 
~qhıta ve Sıhhhi Talimatnamelerle 

'Fenbihnamelerin bazı maddeleri
n~ yazılan ilaveler 

~ladde 

108-Moto~ikh•t kelimesirulen sonra hisiklel k~lime
si ilt~ 109 uncu nıaıltlf•uin smHHHl, firt>nl~ri 
olu11~·an ve bozuk bulurıan ve Br.lediye ııuuıa -
rasuu tasımıvan motosiklt>t ve hi~iklt~LIP.I' SP.\' rii . . . 
s~for edemezler ciiml~si ilave ohıumuşdur. 

104-l~iııci fıkrasında Şöförlf~rin kHllmesirnlerı ~onr<l 
ara bacıllu·m ilave ohı nmuşdur . 

218-H.-uziu kt>linu~sindmı soura ruotorm ve mazot 
ilav~ olunmuş<lur . 

240 --El ~övtl~leri11in dört parc;aıian fazlaya <l)'f'ılnıa · 
sı ~·as:ıkdır. Salıla11 Pllerdeıı h~~iye kalan p:n 
~laruı hey'eti mecmuasımn yt>ktluu yarım ki
loJan f;1zla olursa fazlası miisadere olurıur ciim -
l•·si ilave edilmiş.tir • 

HB- Sonuna : Hal ve pazar haricinclt~ çarşı t>~u.afı
mn y· Ş Sf bze satmalatı yas!}kdır. Hu gibi sd.>
zeler miisadere oluıaar . 

263 -~ağı allanmış peyuirleriıı salllıuası caizdir. :\n· 
cak hunlaran yağsız olcluguua dair lizeriı'e 'eti· 
k~t konulacaktlır. Etiketine muhalif p~yuirl~r 
hakkında 284 iiucii ıuaılclt~ nıucihiuce uıuanıele 

oluıuu: . 
26~-Sonuııa : BPlediy~ suyu olarılarııı musluk lak -

1U;dan ve sdwbsiz su akıtmamaları nıeclmridir. 
44-· .,onuna : lli~Şltıri aramak veya diulerımek kas

dı olmaksızın gPrek sahipleri ve ger~k nıiişte· 

ril~ri ıarafınc~au muha)·aa maksadile VP"flİLİ ııak
lf~·trni n m:ı~aza lar öııiilul~ clnrmaları caiztli r. 

89-~ouum• ': V~ Ha~· vanlaı:a kaııla rma ta kılması . 
Sıhhi tl11intatm ~20 irıc~ nıaılıl.-~i ~· alnız hanıur 

makm~sı kullamlma~ı seklirıtlı• tadil t•tlilmistlir. 
1 • • 

Talim<ıtname Maddeleri 
19-~onuna vr. •·Uir~n~er;clPn . 
31- .,onuna veya laleh t~den me~uura Vt~ı·m~mek. 
40-Numarcısızdan sonra vt• g••ctıJeyiu fouersiz . 
M-Peo~ere~n so~ra v~ ticarelh:ıııt>IPrılt~ıa . 
5 7 -Raşma lıinek ara halaruıtla zil hulund'trrmama~ 

· 87-Tarır~ taşmıanıak v~ya yırlık, okunama)acak 
d~recede kirli laf'ifo bulunclurmak . 

i L İ H 
PAmuk ve Nebaıi yağhtr Şirkeliuin Nusratiye 

malulllesiıuleki Fabrikasımn hacası )'ıkllrılacaktır . 
Şadlıaa uu öğrenu1~k i~ti~·•·nl~rin 9 }larl 9J5 Cumar
l•~si güuii saat on hr.~e kadar her giirı Zira al Barı · 

kasma nıürat~aalla rı . 1-2 

Zayi taatiknarrıe . 
Af\'lal~·a liŞP-Sinin onuncu sınıfırulau almış oldu -

ğuıu ''stiknan em kaz=#en yarımı~ oltlı.;~urulan yPui
sini al,cağım. Tasdiknııme11i11 ~· a11dığını il:.\n •·derim. 

Tıarsus: Kef Hli köy ii mek t{"hi 
nıtrnlli,ni Muhiıltlirı 

@ odKTO~ 8 
1 N. Remzi Ülker 1 
ii!J Her gif n aaa~ 1 S den 18 e lıada~ . iiJ 
;;'il Ha"'t .1la11111 Yogurl paz,.ı·ı~ıJa Oı~ lahalu i!;i1 
l!:!I 8~ Rahir;n muay~mehanesinde~i hu usi daiJl!!J 
iJ re,inde k~lml \'e leılavi etlPr. 2.I-30 fiğ] 

~~-i!llin~i!ll~~ 
• 



Nöbetçi Eczane 

Bu Akşam 
HALK Eczanesirlir. 

. . ..... ... .. . 
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•l!t·~· ~4~·· 

·~======:.~ 
dJ rinden tliplamalı ve Almanya' da 
'!' tahıil etmiı Viladiye ve Cerrahi ~ 

Mersin Gümrük Civanndıdır ~ niaaiye matelıa••ı•ı • rr 
'T ,'\ORES : Yoğurt pazarı Hastane caddesi ~ 

Her nevi Eczayi 1 ~ No. ı- 3 kendi evinde . '!' 
tıbbıye, Yerli ve .Av- T TELEFON: 64 J4 
rupa miistahzeratı bu- 1 • •iJ~• ·~· ·~~· ·~··~· ·~··~·~~~· 

• lııııur • r tril W>!.' E3, . 

SAGLIK. 
ECZA.NESİ 

i Yeni Mersin Matlılısı il Piyanaosu • . • ! 1~ O S k' . . T . 8 . . 1 'd 1 : mücellithaneai : , D 8 IZIBCI artıp 811DCI 811 e 
• .q ... . 
-> Eskimiş, parçalan- •' ın l 1 '"'art 935 tarihindedir. 
: nuş, fersude kitapla- ı m B ü y ü k i k r a m i y e 
: ruuzı işe yaramaz de-1 L 30,000 Liradır • 
: ) 'e atmaymız. birgün : . Makalat 20,000 Liradır. 
• size lttzım olur. Kitap-• ' ~ • ~-~ • ~- l:rnl- 1 

+ ıa~'.nız•'. ııerıerı~rini~i, • \ Soba Almadan Evel 
: mucelhthanemıze gön-•ı 
• deriniz. 
: Her nevi kitap ve l(ılınç Kdmi~ ve malı-
: defterler şık, zarif met tamları ticar;ethaneain -
• tin ve kullanışlı ola- i 1 

ı rak cillenir. ı elen arayınız • . •, • •ı .••••••••••••. , . . .. 
Yurttaş ! j y !r~ı 8~!~~~~~~ ~ 
Onpara harcarken' 

bile kimin cebine •it-'. malları aobaları oe liat-

tigini dÜfün :
1 ~ ları .,SriiniJz. 

Milli iktisat ve 75-90 

tasarruf cemiyeti 

, 

' 
Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 

5-3-935 Salı pnü boraa aatiıları 

Malın cinsi lfıuDln Kalaaalu anıı:r•aı p.

1 
ŞERAiT Oldu ta 

~~~ ıı:.2 . ~o·· -= - ·---= 

Buğday Hazır 

Yulaf 7000 2 50 ,, 
Arpa 90000 4 37,50 M. V. 2 l gün Z. 

I• a~ulya 11000 3 Hazır 

. 

. 

• 

. 
' 

1 

• 

i l A H 
Mersin Satış Kooperatifi idare 
Meclisi Reisliğinclen ; 

2 No.lu 'tlersin Satış Koopt~ralifi Hey'eti umuıui
yesiııiu s~nr.lik adi loplantı~ı 24 }lart 935 Pazar 
~iinii ':H1l « 1 O» da ~tt~rsin llal~evirule yapılarak aş•
ğıdaki Huıııanu~ılP. yazılı lıu~ıısal ruiizakere ve karar 
ittihaz ellih~cPğiwlen nwz~ lır giin VP. s<lal rle Ortak
larm bizzat bulunmaları Vt~ya karaurıi salahiyeti haiz 
Vekilleri ııi göndermeleri reca ve i1~\n olunur . 

içtima Ruznamesi 
1 -lılarP, meclisi v•~ nıiiı·akip raporlarınrn o~unıuası. 

2 -1934 Bilanço VP, kar Vt~ zarar h:~saplariuın tet
kik ve tasıliki ve idare nuıclisilt~ miirakiplerin 
i hrası . 

ci m 1ttlcl~~i muei
aza nan cakarılarak 

• 

3 E~as ıuokavde.uam~nin «20•> 
l•ince itlan~ meclisinılP.11 iki 
~·eriue H i aza intihabı . 

4 - Esas mllkavt-lenanwrıin ((4 7ı> ci Hl Hlıl ··~i ınuci · 
hiuct~ miirakip intihap Vt! iicrt~lh•rırıin lavini. 

5 -ldar~ meclisi azalarma vHrilecP-k tauzuı: iicrt~lİ · 
uin tosbiti · 

6 -9 34 Serwsi içimle Ortaklardan alınan yii1.ı l•~ 11 
lardan arlan paranıu E-ias ıuukav~ı~uio «64)) cii 
maılclesi mucibine~ ıu ıl g~lırP-n Or·t •k.la·-.a tn\IZ 

t>tlilnwsi halkrnıla karar . 
7 - 9:i5 ~Pflt>Sİ z~trfmcl .t ist:lulam ··dtl t• Cı~k nwıu ıı•' 

v~ m iisla hllP-ınlt>ri n ma :ı şhı rı )' la ~ırk .. ı işl~ri uiıt 
icabellircliği masraflarrn rıevi ve mik.ları hak"" 

~ında kar:\."· 
8 - Esas muka vrleuanw ni rı aş . ığıda yazıla bazı ruad · 

alt·l .. rilıin tadiline dair karar. 
1- Mukavelenamenin «5» ci madtlesirule yazılı acli 

serrua,· eııiu lu~s taksitle ve a·1.ami «100» lira 
"' . 

olm~k üzere yirmişer lirahk aksiyonlarla ô"' 
clt>nııw~ine v~ bu suretle ortak sa\'llarmm Ct>ğal-. . 
tılmasrna . 

2-59 cu maeılenin A fıkrasındaki kaytliyelerin « 10' 
lira\'a irıılirilnwsiue . . 

3-Esas 11izanHıanumiu <(64)) eii maıld•~sinin şu su· 
r•·llP- tadili : Ortak nrnhsull~rinin mfıct~mho Sil"' 

lışı rwticesiııde Şirk~l yeıliml~ toplanau mal b~· 
dell..-rinirı her st~ne Hlanco mucibiııcı! taavyii•• 
edecek nıikdarından ev,:t·la masarifi uıaıu.ıuiY~ 
lenzli edilir. Sani ven Ortak larm h-~slim ~uildt'fİ 
mallara bidayelen .. takclir etlilma hedP.ller ~çıkchk"' 
dan sonra miilt~baki ~ı~ıuıcıclan viiz••·~ on ihtİ~;t& . ~-
akea~J avrılır. Arıcak ma!'iarifi umumİ\·e cıkılt~ • . ., . J'f 
dan soura hakiye kalan ıuiktiar bidayelr.n tak 

1 

edilen mal bed~lindtın noksan rıkclığı takdirde 
bu noksara her orlağın mal g~li;·ıliği tauıiHl t

9• 
yin edilnıi~ olau fiata göre tahakkuk euirilell 

matlubu ııtlan l~rızil edilir , 
Ortakların Şirkete ciheti asttlet v~ya kefaletde•• 
M~d,· iin olacag'"'ı mebaliii balada muharrer oldt1~11 

,, " . d·~ ... 
iiz~re alaeakları mal heıltılinclen t~vkıf edıl 1 

., 

den sonra bakiye kalan mikdar k•mdileriree ted• 
ve ı•lunur . 
8 

Her Nevi Kitap 
Her rwvi eski kitaı• almır. Ve satılır Ga

te bayii hay lfacı FP.ltmiyP. miiracaat ~rlioİI· 

IR1m11· 
Yeni Merıln Malbaası - Merıin 


