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·· n S at Onbirde saylavlarımız seçile 
Bu gün Yeni Saylavlarımız 

ve u. Meclis üyeleri seçilecek 
Cumhuriyet halk Fırkası Vilayet Heyeti Umu

mi Meclis üye Namzedlerini Tesbit Etti. 

Namzedler .4rasında Beş Kadın Üye Var.Saylav •eçiminden 
•onra Belediye üyeleri ve ikinci seçmenler toplantı yapacaklar. 

Bu gUn saat on birde Halk şağıda yazıyoruz: · SiLiFKE KAZASI 
evi mUımmere salonunda yapı· MERKEZ KAZASI Eski Clyelerden Halil köksu, 
lacak saylav seçiminden sonra Eski üyelerden Doktor Muh Refik. Yeniden: Rasim bozbeg, 
~at on dörtte ikinci münte- tar,Doktor Mahmud Ragıb.Vey Emin Mengeli. Veysel Erden, 
hıhterle Belediye Meclisi aza- sel Yeyin, Yakub Ersoy. Said Ali ol'lu, Otelci Tahsin, 
~~ı Cumhuriyet Halk Fırkası Yeniden ilave olunanlar : Mersinden Şima Emin. 
~./l~yet İdare Heyeti Başkanı Seza HaH:kı Cemal,Hayriye MUT KAZASI 
ecıb Ergun'un Reisliği altın- Mehmed, Diş Doktoru Saim Eski Oyelerden Emin, Ab-

dn toplanacaklar, Vilayet Umu- Arif, Fırka vilüyet heyetinden durrahman. Yeniden : Mirza 
~i M~clisi üyeJiği için viUlyet Emin . oğlu Emin,Belediye Reisi Hamdi 
eyetınce iki misil olarak g:Js- TARSUS KAZASI GÜLNAR KAZASI 

~~i~~cek namzedler arasında Eski üyelerden Mahmud Eski üyelerden Emin ışık, 
\' r ünü ftzahğn ayıracaklardır Saib, :\1ustnfa I\araca Aslan, Yeniden : ZeyneliAhmed, Ova-
ı:klamadan sonra Resmi inli- Kuddusi ışın, Salih Glireş. cıkh Ahmed, Mazhar · oğlu Na-
l b Yapılacaktır. Alınan haber- zif, Tırnaktan Yusuf Ziya. 
:re göre biltün kazalarda da Yeniden : Nimet Ali Hefik. 
"u suretle yoklama ve intihah Hayriye ırnzım, Ahmed Yoluk, ANAMUR KAZASI 
J8pılacaktır. Arif Yüzbaşı oğlu, Ali Hamza Eski ilyelerden Galib. Ye-
t'l Fırka viliiyet heyetince se- oğlu, Kara yaylalı Zekeriya, nicien : Feyzi Bulut, Halil Ata· 

1 en namzedlerin adlarını a- .Muzaffer Toroğlu. lay, Hamdi Bal· 
- -

Sta visl{i 'fal1k:i l{a tı I3ıtti. 

lanı iki bin kişinin suçlu olduğu Anlaşıldı 

l'Ghkikat-;aporu yedi bin, müddniumumi-
l'lin iddianamesi de 6 yüz sahifedir. 

Bıığdav 
ka•11ıı111 

!Ziraat Bankasınca deği 
şikliğelüzurn görülüyor 

lad PARts- Staviski işi pat- Müddeiumumi iddianame-
llluıtı .7.amnn Paris Müddehı- 1 sini hazırlamaktadır. iddianame 
Öl trıtsı olan Pressar birdenbire ltıUştUr. 600 sayfa tutacak ve bunda iki 

tarı;ressar eski başvekil Şö- bin kişi ittiham edilecektir . 

~i h~n eniştesidi ve Staviski- Şubatın sonunda mahkeme 
hıeırnaye ettiğinden bahisle 1 nin tahkikata başlaması muh-

'1bateterde şiddetli hücumlara temeldir. ,-----

69 rnış, işinden çıkarılmıştı. I Marmara Yer T epren 
ı.::~lnda olan muteveffn sar 
rn68i ~r a~amdı. Birdenbire öJ. tisi ve Orta \lf ekteb 
ltırıda ıe~ıne 1.ehirlendiği hak
Q~t 1hır rivayet çıkmıştır. 
ıııar e er bu hususta uzun ya-

td.Yaııyorlar. 
~ti "danı Pressar bu şayialar 
ıı-1t1c ne kocasının vefatı sebebi 
?.e ..... ıntda şUphe kalmamak ü-

·v o ops· 
lllittir. 1 yapılmasını iste· 

~ l)i~er t 
ırı<laki ~raftan Staviski bak· 

ttıi~tir. adlıya tahkikatı bit· 

b\l ~=~ ~ubattn pntl.ak veren 
), Y•kınenın tahkiki bir sene-

Marmara Havalisinde vuku 

bulan yer teprentisi haberi şeh 

rimizin her yerinde olduğu gibi 

Orta Mekteb talebeleri araeında 

da derin bir heyecan uyandır 

mış ve hepsini alAkadar etmiş 

tir. Fe1llketzedelere ufak bir 

yardım olmak Uzere Talebeler 

harçlıklarından artırabildikleri 

paraları bunlar için vermişler 

dir. 
Muallimler de bu teberrtte 

~ 9Urınnştur. 
ıtl Uatsnt k 2 yardım etmiş ve Talebe ve mu 
rl_llı1thr 'r 1 

O bin vesika top allimlerden alınan 41 Lira 75 
"Ytya t~t ahkikat evrakı 51 
llllıurnru--uyor. Bunlar Müddei 
~lala l'ln ge verilmiştir. M utahae 
6l'cle rn:~poru ve zabıtname

!lty fa tut ınede yazılmış 7000 
maktadır. 

kuruş İş Bankasiyle merkeze 
gönderilmiştir. 

Bankn Mekteblilerimizden 
nakil ücreti ve yol parası alma 

mıştır . 

ANKARA, 7 (Hususi) Zira
at Bankası buğday kanununda 
değişiklik yapılmasına lUzum 
görmektedir. 

Selilhiyetli bir zat şunları 

söylemiştir : 
«- Kanunda değişiklik me

selesi devlet meselesidir. Biz 
bankacılık bakımından satın 

alma işlerinde değişikliğe lü
zum olduğu kanaatindeyiz . » 

Diğer taraftan verilen maJQ. 
mata göre Ziraat bankası buğ
day alım istasyonlarını gelecek 
yıl artıracak satış teşkil!tını 

daha geniş bir kadro ile tan 
zim edecektir. 

Çankayada 
Bir Toplantı yapılacak 

ve konser verilecek, 
Bu gQn saaton beş buçukta 

Çankaya Mektebinde çocukları 
bulunan Veliler bir toplantıya 
ça~nlmıfbr. Bu toplantıda Mu
alimler Velilerle çocukların 
ders ve terbiye yönünden ko. 
nuşmalar yapacaklardır. Duy
duğumuza göre bu fırsattan is
tifade edilerek bir de konser 
verilecektir. 

Yeni musiki yürüyüşümllze 
budunu alıştırmak için büyük 

italyanlar Tazyıkı Artırdı 
-- ----=--

Bütfın kiliseler kapandı yerli llalkJa İtal nn 
lar Arasında 1nüsade n1eler Oluyor 

İtalyan zulmunu protesfu için -Selô.n °k'de 
büyük bir meting yapıldı. 

Atina'dan lstanbul gazete- Mitingde ahaliye itidal tu \siye 
terine yazılıyor: etmek Uzere kürsUye çıkan 

Kalimnos'tan alınan en son «Cumhuriyeti koruma» d rne-
haberlere göre İtalyanların hal ğinden Peristerisin sözU l·psil-
ka karşı tatbik etmekte olduk- miş ve hatib hazır bulunanlar 
ları tazyikler gilnden güne da- tarafından tecnvUze uğramış-

ha fena bir _şekil almaktadır. tır. Jandarma . halkı dağ ınış-
Kalimnos'un tecridi için alınan tıı·. 

tedbirler şiddetlendi rilmişti r. Eli nikos Mellan gaz tPsi rı-
Biltün kiliseler kapahdıı· . . den : 

Papazlar ahalinin evlerine gi- « Geçen ayın 30 unc gU-
derek orada dini merasim yap nil öğle Uzori Patrnstnki İtnl-
maktadırlar . yn konsolo u vnliyi z' ·arut 

İtalyanlarla Kalinmoslulaı· ederek ltnlyan mektebine ya-
arasmda müsademeler olmuş- pılan t~cnvüz ve bundan h 1sule 
tur. Her iki taraftan da bir çok gelen znrar hakkında şildi~ tte 
yaralı vardır. Ru milsademele- bulunmuş ve maddizarar1 taz-
l'in ertesi gilnü Kalimııos'un minini istemiştir. 
ileri gelenlerinden on yedi kişi Konsolosun bu teşebbü i.in-
hapsedilmiştir. İtalyan müfre- den sonra Vali, .'.\1üddeiu m1i 
zeleri evleri taharri etmekle, ve Emniyet Müdül'iyle p, t Uş-
bir çok kimseleri alıp götur- muş, bu hadiselere seb iyet 
mektedirler.Bu mUfrezeler kır- verenlerin ortayn çıkarı mı:ısı 

ları da dolaşarak saklanmış o- ~çin şiddetli tedbirler alııı nış-
lan adalıların kaçmasına mey- tır. Tahkikatı bizzat Em 'ye t 
dan vermemektedirler. müdür muavini yapınağa haş-

Kalimnos'a mütemadiyen lamış, Milli Talebe Birliğinin 
getirilen askeri kuvvetlerin buradaki şubesine mensub fi. 
iaşesini temin için mahalli hU- zalarla Mi11i Kulübün At. lnrı 
kOmet kasaba ve civardaki bil hakkında tevkif mii1.ekk resi 
tun kasablık hayvanata vazı yed kesmiştir. Bu tevkifat galeyanı 
etmiştir. arttırm ıştır. 

On iki Ada halkına karşı İtalyan mektebiyle k mso-
yapllmakta olan tazyikleri pro- loshnnesi kuvvetli milfr~zeler 
testo etmek Uzere biltUn cemi- tarafından hala 'muhafaza dil-
yetlerin elbirliğiyle Seldnikte mekte, ''e şehir içinde de abı-
bUyllk bir miting yapılm1ştır . lu kuvvetleri dolaşmaktadH'. 
::> 

Romanya Dış işler Baka 1 

Acunda genel barış hareketlerini u n lattı 

Uluslar arası meselelerin son duru u 
yüz güldürücüdür. Diyor. 

BOKREŞ, 6 (A.A) - Dışarı dostane bir surette hulledil-
lşleri Bakanı Titülesko BUkreşe mesi, Fransız nazırlarının son 
dönmUştUr. Gazeteciler tarafın- ziyaretlerinin neticesi ol:m 
dan kendisine sorulan suallere Fransız- İngiliz itilôfı ve bir 
cevaben Tlttıleako şöyle demiş- Şark misakını akdi jçin yapıl-
tir: makta olan m ··zakere, verilmiş 

« Hariçte meşgul olduğum bulunan hız bana, 1936 senesi-
işler ve meseleler hakkında nin bittabi nagelızuhur ahvalin 
Kırala ve :hQkQmete etrafll ir.a· ortaya çıkma~ı hali milstesna 
hat vermeden evvel beyanatta olmak şartiyle çok milhim bir 
bulunamam. Mamafih sizlere mnsHhane ihya ve imar SPnesi 
açıkça söylemek iHterim ki, olacağı kanatım vermekt dir. 
beynelmilel meselelerin .,n iki Hakikaten yekdiğerine çok 
ay zarfında almıt oldu~ isti- ve Adeta arnp snç-ı gibi olan me· 
kametten ÇJk memnunum.Roma nafi hakkındaki müzak •reler 

. itilAflan, Sar're meseleıinın esnasında en ziyade mem mni
yetimi celbetmiş . olan cihet, 
kUçUk anlaşma ile Balkan an
laşması ftzası arasında tPc:anild 
ve bu anlaşmaların birbiı · 1den 

gayret sarfedilmektedi r . Bu 
toplantılar her h~fta bir mek
tepte tekrarlanacağı için bu 
fırsattan istifade edilerek kon
serlere de devam edilecektir. 

ayrılmas1 kat'iyen ayrıl ıaz o
lan mahiyetidir , » 
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Tarkiye Hakkında: Butday alım satım Hidiv Abbas Hilmi 
iı leri tahkikatı 

Dışarda 

Bugl.1nki1Türkiyenindemiryolla 
rı ve bt1nlarınaskertehemmi)"'eti 

Vaıan ; MUtekaid Binbaşı Otto Welsch 
Völklscher Beobachter , Ser lin 

- Diindeu Artan 
Halhu ki hu mahsulAt 

.. ~kid..-n pazarlarım yal. 
rnz Pontns sa hill~ri ncl~ki 
liın~wlarda vahuıl Tlirk 

~ 

~ınırlarmın öte larafmda 
hulnvorlardı. Kezalik bu . 
lı}-tllll lemin elf Pceği fay
dalardan olmak. \izre her 

şr)·den evvel 'rürkiyenin 
şark huclutlarrna • askPr 
sevkini kolaylaştıracağı 

ıla kayde değPr. t914ll~ 
Env~r paşanın girişli~i 

ı.ılisiz bir laarru1. hare

vellen sarfı nazar ~dilin. . 
c~ - Tiirkiye liiıumnn-

dan faılu as~~ri müca 
•tel~ v.-saitine maliktir. 
ve bu "" Vf)S:til h~r la? rrn1, 
ecl~n içiu bir ltıh lı kP lt•Ş 

idi elm~ktedir .. \lıuanva· .. 
um da kendi f mni \' t•I i . 
k;in hukuktla miisavat 
tı~ası iiz~rinden hu vesa
iti isl~lllfl.)'e haLkı var
dır. 

Stılar Bastı. 

kt>lİ icin hö,·1~ hir sev- Filiıtinde muhabere . . ~ 

ki yal mı iptidai vasıtalar keailili, trenler 'darda, 
ilfl ~· apılmıştı. Ayni kiy- / 
m~l ve ehemmiyet Suri-
yeye, yahut ıra ka karşı 
bir asker s~vkiyalı için 
Fn\'zipaşa - Oiyarbeldr 
hallı hakkrnda ela varil-
dir. Başkaca bu iki hal 
i~ )':uı ocağa olarak lflntn ~ 
mış olan k firt yahul eski 

Ermeni nuntakaları üıe-

Kudii~, 6 ( A.A ] -

Nablusta sular. t~ş1111ştır. 

l\ir cok kims~lerin alctii 
• 

ğiinden korl ulnwktadır, 

orlA FilistindP. mnlrn her~ 
kesilmiş yollaı· tamamen 

kapannu,tır. Oeuıir yol

larmı b:.smıştır. Tt·lt·fon 
rirnlen geçnwkle olup hatlar• çahşnuunuktadtr. 
a rtak hu mınlakalar bu 

Talıdirncıme alan 
t.-! aallimler. 

--~ 

l,tanbul 5 (AA) Ziraat 
müıte-ıarı bay Atıfüı bııkau· 
lıi• altında buğday satışları 
işini tahkik etmekte olan he· 
yetin iti bitmek lbredir. heyet 
dün de alikadarlardan bazı 
kimseleri dinlemiş, geç vakte 
kadar çabşmalarına devim 
etmittir. Silolardaki stok mik 
tarlannı gösteren planimelre
ler Ankarıdan gelmiştir. stok' 
buğday mikdarının kati olarak 
tesbitine çalışılmaktadır. Ekı· 
perler heyeti de diln Ziraat 
bankasında toplanmıı ve he
yetin sorduğu teknik suallere 
cevab vermiıtir. Ziraat müste· 
ıarı Bay Atıf bu buıuıta de-
mİftİI'\ ki: 

u-Ortada dönen ıöılere 
ra;men ne buiday kanununda 
bir noksan ne de alım ve ıa· 
hm tefkillbnda bir kusur gö
rtilmemlftir. Tahkik•tı icab 
eden noktalar bıtka cihetler· 
dedir. Buğday kanunu buğday 
aiyuetimiıi temamen tatbika 
imkla verecek kuvvettedir.,, 

İran • Efgan hudud 
anlafmamazlıfında 

verilen kararlar 

lran Efgan hu~ut anlaıa
mamazlığını halle Kiden heye· 
timizin baıkanı General Fab· 
rettin, Meşhedde çıkan [Ba
har) gaıetesine beyanatta bu· 
lunarak demiıtir ki: 

" - İran - Ef ganiıtan bu· 
dudu gayfit uıundur. Bu hudu
dun ıimal ve cenup ktınmları 
tayin edilmiştir Ortada bulu· 
nan kısım şimdiye kadar kati 
surette tahdit olunmamışbr. 
Halledilmemiş olan orta hudud 

halhır sayesinde tlev)Plİn 
kt1tlrel ve nüfuzunun lii
zıınui lwlirıd~ daha i~·i 
v~ müessir bir tarzda 
tathi ki ne sa ııa:oımuşlar-
dır. 

llu"sa iddia edilebi-
lir ki - Tfır-kivfl; ~sash .. 
tliişiiniilmiiş, miikemnu~I 

ynpılmı~ ve i~·i organize 
edilmiş yeni d~miryoln 

şehek~si il~ hurlnttarmm 
,.e sahill~rinin hflpsiıult~ 
u unuui harpta oltluğu n-
clan havli daha kuvvetli 

Ş~hriruiı Oazi paşr. mf'k 

tehi nnrnllimlerirulen Z.-y
m~p, Cumhnri~·4•l ·neklt>bi 

muallimlerind~n Saadet, 
lnönii nmkt~hi nurnllinıl+>

riıaden Kemal, A"amur 
maarif memuru Me,·lud, 

Narurun köyii haşmualliıui 

~hmed 1'~vfik ·"aarif v~ . 

kAletince bireı· fok.Jiruamf) 

kısmının uzunluğu takriben 
300 kilometredir. İran • Efga
nistan hükQmetleri bu mıntaka 
için hakemliğimizi iıtemiıler· 

dir. 
Biı, bu iki memleketi ziya-

ret ettik; lran Şahı Pehlevi 
Hauetleri ve Efganistan krala 
Menmed Zahir Han bizi ka· 

bul buyurdular. iki devletin 
hey~tlerile birlikte hudutlan 
tetkik ettik. Bu hususta yap· 
tığımız uıun araştırmalarla iki 

bükCimetia nazariyelerini biri
birine yaklqtıran müt~eaları 
kaydederek hudutların tayini 

. 
bir mukavemet göstere .. 
bilr.cnxlir; zira - bir va. 
kıllar Oelca~senin dedigi 
gibi - bir lokoıuotif ltaıan 
biiliiu bir fırkay.a bedel-
dir! 

ile 'ahir edilmişl6'rdir. 

italyada iştial için kati bir neticeye vardık. 

FilistiJıe kral mı ol11yor. 
-----~-.._,--~--........ -- -----ç~:~~ 

Filistini ülke edinen yahudilere yardımcı 
Abbas Hilmi mi olacak. 

l~k ... ııtl•• ri ~ flclt· çık ft n \ 
Fransızca (Hc•fol'm) gazı• ] 
tı•si, Pski ~hsu· Hitlivi ı\h-

lıu rı u yapac: ~mı la hınin 
rdhor~a hiıct~ aldarııvor. . . 
Ctiukü ora1anla uiifnı\I 

h a s llilnıiniıı şimdi 
Fıli~lindı~ hulunnıasmı 

tt·f~il' tıtit·rt!~ yazdığı ma
kalt~dt\ di\·or ~i: 

r 

HEski Hiılı\' Alıh~•s 

tlılnıi paş:ımn Fılislind~ 
buluııduğuna dair bir 
telgraf altlık. B.ıhir ~ıyı
la rıuda El'iha ~.a .. a l.wsın
Ja bir evt~ yerl~şuıiş olan 

Hidi vin bu zh i.ırr.li Fılis-.. 
linlit .. rce mera~ı davel 

el uu· kh·diı·. 

Vakrn uu ~ış mevsi
minde Enha iyidil'. fakat 

her lrnld~ Ab'las Hllmi 
p..ışa "ışı gtıçırmek içiıı 

0 r a y a g •. l ıu ı ş d t' ğ ı lt lı r. 
Kot dıızor ve Nls gı~ 
y•·rlt~ı· var~en bura~a gt·l-
uwıdi .. .Ncld~ı111 şimdiye 
kadar bu nrn vsimi ~ıs le 

gr•çiri~ordu. llt~I' halde 
buuun için l>a~~a SPl>t>p

lt~r olmak g~rel\Lir. Va. 
kıa ·~ski llıtliv, ~lıslr tah . 
tında göı.ü olmcıtlığırıı 

ilan elli. t'lti anım ı ~u 
h<işka tahtlara göz dık 

nwsine mani olamaz, lld~ 

Fılislin ve Suriye gil>i 
\'t-ni ltışekkül elmİ~ arap 
• 
memleketlerinde ... 

• 
olnıadığıııı bil iyonız 

Bi r yandaıı ıl H \a hu · 
d i 1 t• r i 11 m ii s le nı l t' k' · I r i ıı İ 
~Prı iŞIPLllıPk i~lı tlikl<•rİ 
ma hi md ur. ~\ı k ı t bu iştt' 

kt'ndilt•ri1ıe y ~ır ı lııu etle~ 
t~ı·l.. ~iik~e i\ bir şalı~iyete 
ıhtivacla r ı v arılır . . \cahtt ... . . 
.\hha~ llilıııi paşa kendi 

ihtiraslarmı Lalıuio etmek 

ı çi n uu ~· li ""t> k ya rd uucı 
~,ıhsı~ t•l mi ol ı1 caldır'l 

Ô) lt~ isı• Y ı lıudı lerde•• 

isLifade eılt-lıılirled,, ____________ ____..,, 
Deri ve zührevi haı

talıklarla ınücadel•· 

lslarıbul, 6 ( .\ . .\ ) _..,. 
Ot•l'i Vt' zührt~vi hastah~" 
lar miicadt•lt· CBmiyeLİ, 
g••11cl ı ği hu f, hH.t!tlenle•• 

~.oru ıua k içi .ı lis .. lı•rJe 
.. . . d ,.·ıer'ıe ve uuıvrrsılt· ... , can ' . 

ko11 f P ra ıısla r vr. r nw "Le•llr• . . ,ı• 
lslanhul valısrn yarılııu•. 

Zİİlll'P \ İ h .JSla lı '°- l lf'I fi gi~~ fi 
z11l hir l~ııısili olan ı~h•r, 

. . l I•"'' kucak piy~sı11m wr 

l .. .. ol·ır·ıı~ 
~a , guııu par,ısıı ' 
halka •'ÖSlPrilnH'Si taktır',., " .. ,. 
riir etmiştir. Halkevıerı 

Eski Hidhin uzun miid 
deL Avrupa pa\'tahtların

da dolaştığını bİIİ)Of'UZ •• 
Halla bir d~fa Loııdrada 

saran• kabul r.tlilnwk içiıı .. 

~-' ıle de hu h asta lıklar&' 

~ı ıuiicadt>l~.\· tı haşlall· 
'I . 

mıştır. 

Uluslararası kadıt1lfıl~ ,, 
çalışıııı~ t'a~:ıl nıuvaffak 

olarırnıu1~lı. Soıı ıitıfa Ho .. 
rnada ~öriiudli. Oradaki 

L . 

}tasar sefiri, \Ohtts llıluıi 

paş.ınrn ıwl·· r ~nplığıııı 

arılama~ iciıı hlikt)ıut->ll<~ıı 
• 

uzun emirler almıştı. 

birliği başkanı şeri 
ne ziyafet . 

· \' ukarıdaki diişürıce

ler tamamen nanridir. 
Ankara lıüköın..,ti bir 

Gisl~ 6ir«111iııne pat· Maliye Tetkik büro
laı, J "64,aralı.., aunun çalıımaları 

Maliye tetkik bürosu tuz, arazi, 

Abha.s lliimi l'aşa lwl
ki Avrupa lıli~L)ıuetlerin

•hHl ~iılicP- ıuiis:ıitl ~özler 

sulh politikası lakip ~l-

ruekredir v~ bütiin kom
şulari ile bitarafhk •~ 
ademh~eavüz muahede
leri ilP. bağladır ; falal 
şimdiki muslihan~ ,azt-

Roma· - Kalan fPhrin

de ıiıli bir pa&laıy.eı mad 
~ dfposn patlamıştır. 

3 kadın l\huüş, 6 ka.,bn 
yaralaunuşlır ~ 3 6V yı

kalmlflır. €flphammin ça
bnma olduğu anlaşılmıştır. 

hayvanlar ve kazanç verelsi Uzt· 
rinde çalışmaktadır. kazanç vergisin 

de tatbikat neticesinde aöze ~arpan 
ml1$kUllerln dllıelillmesi noktası ara 
zi vereisinde bakaya bırakmanın Ö· 

nünü almak için alınacak tedbirlere 
hıyvanlar vtr1ıisinde cibayet tarzı· 

nın islAhatı istilzam eden cihetin ve 
mıntıka usulUnun kabili t~lbik olub 
ohnadıQı tetkik edilmektedir. 

-almıştır. 
- '* Laki11 bir haşl~uı alup 
~ka bir h<ışa lHC ~o~ nı•·~ 
icin ahaliuiu el~ hir harp, 
• 

ı.. r ti o 1 ın a l ı d ı r. Es ı.. i 11 ı d i v 

hır çuk para sar frdert•k 
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YENİ ~ERSİN 8 şuttA'r 1 sar.. cuı A 

Türl{ofisiı1 Giiı1ICık rrelgraf 
I-Iaberleri. 

cc c 

Avrupa Borsaları. 1 

4 5 cftA f..cıp:iı•ış fi~:ıtl.ırı 
P.\\ılJK -· LıvP rpool 

lıorsası ııda l ı hrt~ haşıııa 
·~ıtlf~r· i~trn paııııığu m.tr·f 

ft• slinıi 6,77 ıuayı lt>Sliıui 

6,72 tenı11ıu7. ltısli111i 6.67 

ilk lı·şriıı h'~l ı mi 6,56 \lı · 
· ı ı· paıııukl:.ır i sa~alaridis 

c•insi ıı ı arı lı· sliıu i 8,51 
ııı .ı~ ıs lP:o-linıi 8,47 hlm

rııuı l(lslimi 8,44 ilk Lc•ş

riıı lPslııui 8.40 Cpp"r 
cin:ıılt'rİ marl t•• · linıi 7,50 

ına~ıs LPsliıui 7,49 lt>m

llluz h·slirni 7.33 il1' lt·~

riıı l~slimi 7,'30 peusdir . 
İsk•1 ncl.,f'i~·p hor~asıntla 

99,0s lıhı·p haşıua F.G.F· 
s~ıkala ridi ci ıısi nw r t lPS-

li ıui 15,42 mayıs lt1Sliıui 
15,51 Leınuıuz Le ·limi 15,62 

~~itil tt·slinıi ıs, 1 ı F. G. F. 

kıırusa kadar 984 aılPıl, 

c:ı kal ı 60 k ıı ruşıla n 180 . 
k 11 r u "'a k a d a r 583 a d .. d • .. 
kokarc:ı 300 kuruşılun 5 
aılt•l, kPdı 75 ldJrıışdan 

4 atlı->ıl, var. ·ık 1250 ku
ruşdıuı 2 adtıd· 

İzmir bersası 
6 ·2 ·35 dr hıığday 4,25 

ldır·ıısılaıı 13 ı•ııv :ı l. sıısam . . 
' ıı kurıışd.ırısoçn\:d, pa 

ıı1111-. 48 5 ı k 11 r·uşda ıı 28 

lıalya ~aııluır~dır. 

Bulgaristan da 
hayvan ihracatı 

hakkırıda alınması 
düıünitlen tedbirler 

•'Slo,o,, dt•n 
fi H ) \' a n i lı r a c ;ı l ı işi rı i 

konuşmak ii1.rP. Varnada 
toplauau koııgre, hiikt)
m~ltP.11 şu ltımennih~rtl~ 

hu 1 n ııırn )' a k ·ı r .w ,. ~ rm i~ti r 
t -Yaha11cı paıarlard~ 

anurnc.tk gilıi IHl)·van ~· t~· 

tiştirilıuesiııi lemin için. 
lrn nla r111 Lakı m Vt' basrnı. 

la r ı h a k k ırı t l :ı h ii k t) ıu ~ l i n 

Mersin 
Piyasası 

· -ı.+·••••· 

K.G. 
Pawu k ... ~spr~~ 
la1H1 

Kapn ıualı 
K<w.acı parla~ı 

IHıu~ <·i~iıli . . 
\ t•rli .., 

~us:ını 

Fa -.11 h ;, . 
~olıul 

~l~f('llUt~~ 

Kus \' t~ıui • • 

Kum cları 

Cc·lıik 

~'ular Çukuro,·a 

. , .\na dol 

Acı ç.,kirllt!k ıçt 

Toı ş~k~r 

l(;ı h VP 

Ça~· 

Kala~· 

Halıar 

:\rpa .\ uacloi 

» \'P.rli 
l>il'İ IH~ 

• 

K. 
49 
46 

44 
4;) 

s. 

') 87 r ~- ,o 
2 6~,5 

12 50 

7 n 
4- 36,ô 

8 :!5 

5 

4 

8 

50 
95 

3-~'1,5 

r.38 
38 25 

lOO 

240-230 

188-190 

90 

a 37,5 

a 95 
17 7f> 

~n - 86 

a_~ıı~orıi cirısi. şııhal tt·s~ j 
lıını 13,17 UIS .Hı teslinıı 
13,27 ltırıanıuz 1..- ~ linıi 13,29 

PYhil lf-lslimi t3,23 ıalla
r·isılir. N'·w York hor~a
~ııııla 1 i lın~ haşı rıa son ka · 
1111

11 h\~limi 12.33 12,34 

rıı;ıtt lt•sliıui 12,39 ına ns 

tPclhiı· alnıa~ı, ~işaılır 
2 - Hu nırll,sııla hli~t)-

16 

ltı ·ı · . . 
~ ıuıı 12,37·12,:~s lPmuıut 

1
, .ıı '\ 1 i 111 i 1 2. 28 i 1 k l fl ş ,. i ti ( • 's -
1 . 1111 12.36 s~rıtdir. 

\lısı r ıl~ rı 
met lıillıa~s .ı ihrac:.l hay-

Ca vdar 

2 
•.\ -

7 fj 

75 
\'a lll yptişıirc · cek Jef'ltıri a.... ..... ' 20 liira .ıo K. ta) iıı \.'t' lt'!·dıit t'lnwlidir. sandıkta 

Bl'Gf)A Y - Livt•rpoolj 
bo,.~ . 1 ı · ı l 

3-lri ha\ varıl:ır ve- ,, ,, .-en~•! !S l..ira . . 
liştir11H'k içiıı •·iııslt~r·i is- » • • çuva4t :20K. f>O 

. u. llll o 100 1 )l'f~ lll -

Şıııa •~al'I. lt·sliıııi 4,7 J/s 
tıı:ıvıs 1. . 
l • · .' IPS 11111 4, 11 (l'UHHllZ 

11 slıoıi 5,0ı ~;iliııdir. 
lıtanbul borsası . 
6-2 ·:'\5 dt> . ~rpa hira lık 

: ~ u r ı ı Ş 2 7, 5 p ' r ;ı ıl a ı ' 90 
Oıı l ~ I 

L ' ıugf av \' llOıtı'-aı.. ..ı 
ltır · • " 
1 ıış 24 p:ı,.:ıdau, ıııuh· 
Ul ı. k 4 "trı·cış 2 p ırat!;ın 4 
t&ı· 11 

110 
' 18 prıı·.ı~a ~atlar 

1. 
10 

'· fııı lık ic 47 h ıı · 
ıışıl ·q ~ 

'tı • 
1 5,040 k ılo, \'a ı) a ı.. 

1 ı· · l . 
d u ;· ~ il h ha k 4 ı ~ un ı ş -
ı . 1 

l4.os2 kilo Arıadolu 
"'"k 

lah tıtrm·k, Buğda) V .. rli 2 7 5 
4 - J-1tt•rıildi 0 i uibi ih- L' l .,.1 t-ı c ınıo:ı uzu , 

rnt!al lıa\'\'U llt \' f•lİSlİrenle. ~ l r· 
1
. , .. · . · . • ~a Hırısa ı ze,· ın , . 2n no 

n• prim \' tı lılmtılı, . . . · 
~ )) ık111~1 23 

5 - ~fok toşun \'e dana 
larrıı kP~ilnwsini tahdidi. 

öıum 
Şebrimiı Çukur ova Yıldız 

barı sahibi Reşidin babası ve 
Sabun iınalithaneıi sahiplerin· 

ı den Sabuncu 'ıade Kadrinin 
kain pederleri Aıiz evvelki 
gün ölmüş ve cenazesi kalaba -

' lık bir ccmaatla ebedi med
fenine götllrUlmUıtlir . Ôlilye 
rahmet diler ve Kadri ve Re
ıit ile diğer oğullarımn ve ai· 
lesinin kederlerini paylaııraz. 

f nci f' 

lucf' KepPk 
Kahn » 

'OtftArall 

2 25 
2 25 

-----·~ -----..·--
Barsa T ıf ürıflan 

/ .ııı I' rn lml 

7 - 2- 935 

Tiirk allu11u 

i~1t .. rlin liıo ııu 55 kıırıışılruı 18, ıoo 
n'" lıorsatJa nıuaııı · it~ 1 
~()f'llıiiş ı·· _I _____ _ Bolar 

Fr:uak 

9 4 

619 -75 

79-94 

12 -03 

H - aa . 76 

'""· f 1 lh·t
5

-2·35 dt~ ihratMl ol· J ( H M [ ff S H 
' rıııştu· . 

I' Saıısnı• 1750 -ıooo kı.
ıı~liuo 
~ 174 atltıtf, zt1 rd11 va 
k kuruşıları ı adPd 
Hıııtuz 

1400 k ıooo ~ u ruşılan 
liıı .. \H·uş · ı kaılar 7 aclt>ıl, 

ıq 48Q 

w:awww 

Nüshası 5 kuruştur 

Abone \ 

Şeraiti / 
\ 

Senelik 

Altı aylık 

Üç aylık 

Tiirklye 
için 

Hariç 
için 

1200 Kr. 2000 Kr. 

600 JOOO 

~00 500 k ll ı· k ti f'UŞıl afi 800 

PO 
llŞa kadar 255 •ttl~d Bir a)'lık ıoo yoktur 

r ilk ' ' ' Günü gçmiş '"yılar 20 Kr. 325 ~uruşıarı 330 • _________ _. 

Liret 

Yartldaı ! 
Ülkeni korumak isJ;i· 

yors.an Tayyare Cemi-
yeti ne Aza ol. 

; l l 1 
Merıin Belecli,e 6aşkanlıfından : 

Bı·lt·•hı•-eı .. . ~ıun uteak :olan vt' or .. 111 I uaa n tfe· 
g.\ri :i40 lir,ı 50 kuru~ ohuı Hıktir.\· oloj i t-- de\alı a çı"' 
olarak Pksihawyc~ konulıuuşıur. 25 2- 935 Paın r'lesi 
~iiuii ~aHl 011 hPŞlt .. Ut-leJi~'e tl.ıiresiıule ihalf' Pd il(• • 
c~kıir l~tP~İ olanlar yüıtl~ 7,5 ni~hetin ı lı~ L ·· ıu iı ı at pa
ra~ı ilP. ihalt• g~iuii Relet'Uyt~ıı.~ toplan ·uı tk ko . ı.ı~~·o ııa 

nıiiracaaL t•yl~ıuelt,rİ itln Olunur. 8 - 13-18 2G 

1 l 1 N 
Mer•in Belet/iye 6a,kanlıfından : 

K~şifnam~ d~Jl~ri 1220 lira 74 kuruş olnrı slip · 
riinliilerin dc'nİzP. d'°'külmesitu~ mahsus iskde inşaa -
sı açık olar·ak ~ksiltmeye korıuhnnştur. 16 - 2 9 3 5 
Cuınarlesi glinii ~aat on heşh' R lediyı' dairt1~i11d~ 

ihale edileeektir. lst~Ai olanların ~· iizd~ 7,5 rıis brtı n· 
tlfl temin•' parası ile iltale günü HP.lediyc~ıle tophıı~ -
c:ık komİS\'Ona miiracaaı P.ylP-111Plt!rİ proj r~ ve ş ıt'lrı:ı - " 

• 
nıe örıwklt~riui 6 kuruş mukahilinıl~ f/\11 nıücliirl\i-

ğiiııd.-,u ar.amaları ilAn olunur. 31 - 2- 5 -8 

1 L l N 
Merlİn belediye baılmnlıtından: 

Ci11si M~vk; 

Sili(k~ ca(ld~si 

Oraıılaunrı 

hir SfWt>lik kiı·a dPğP l'l 

12 Li rn Aı·sa ~ ruP-lrt~ 

mu ra hbaı iıstii ncl~ ve maka 1·11a 

fahri~ ;ı Si ~·ak ınıruJa 

Dükkan No: 10 Hal de 150 Hr·a 

Uelt'ıliyı} emlakiı11l~11 yuLarulu <•in \'f' mt-' 1-.ıi ve 
oranlarıau 1'ira dPğ~ri yazılı dil~kaıı ilt~ aı·~a .H.ı) ıs 

935 :t\'ı ~ouuua kaılar kira,·a VPrİlıu8k. lizı·rP acık ar-.. . . . 
lırmaya konulmuŞl!lr 

Kir·alanıa~ i.sliyenleriıı ~· iiıdP yt)di lHH.;uk lt' oıi nal 
ile 19 - 2 -- 935 SHlr giioiA saat 15 d•· U\•l 4'ıfİ)t 1 df' ıop
lanacak konıisvona miirHcaatları ih\n olunur. 

• 
3-8 13 -18 

i l A N 
/çel Orman müdürlü.fünderı : 

Hazine namıma miisaciore olunup .~Pr. in Urın cı ıı 

iıtar~~imh~ me\·cut oları 188 adt-l ker~~l •~ 3 palt:ı 5 
l>ıc;kı 2949 kilo meş•~ kil ı uiit·li 4630 kilo m:ıhlııt \!am 
lllPŞ~ purnal o ılırnu Çaı· kt;ılııla 48 ç . aıu lalı t:\sı Çopur· 
lııda 11 ardıç m·•rtt•ki Kuzuenhnl~uı&t! 8 tahta 20 ar
d•e Topak k.:ıyrak keşliıle 8 çam ktitlP 20 ıalıı a Fııı
thk (H11ar111(la f 7 çam tahta KP-riml•~r,i·· 45 k iitl~ 
GOıırnıl~ 47 Göknar çağı Sakar arpaçıla 6 .ıı·dıç li .-r
teLi Emir ı~rdt> 15 çam ~alm:1 iki tahta iki çrn· r ok 
Koca Vilayrll•~ 20 ar•hç topakı t~SP.rılitle 1 O aıı .. ı '(ark 
arsh\ra köy .. le 8 çam lalasilt~ 80 :ul••l archç lopakı 

9 2 - 935 giiuiiıu~ miisadif Cumartesi giiııii s:ıal 18 
ela ihale edilmek. üzere 14 arlıru;:e kağutil f' ayrı a ~ n 
!iiath~a korwlıluğnndan ist•~y~nleriıa yüzıfo 7 ,5 tP.nıi-

11all ruuvakkala aliıçasım l~slimi sanclık •·dt>l'tlk ala .. 
caAr makbuzla ihal~ giiuii olau 9 - 2 - 935 giinıin<~ 
ruil~ndif Curuarh .. ~i giinii saat 16 ela IÇf'l Ormn n Ço. 
viı·ğtrnliğende toplanacak salı? k!OmİS~'onurıda hazır hu
luruuaları ve ş~raiti miizayed~yi anlamak islflyrulel'in 
lçel Orman Çevirğ~nliğine miiracaat ~~ ltınwlN·i il:\n 
olu ırn r . 2 2 2 8 - 3 8 

• 
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Tl!!JQ KiYE 

t.ı RAAT 
BANKASı 

1 

.DAoA 
6iRiKTiQEN 
~T..,,ObQ 

Her Nevi Mevsimlik 
Kumaşlar 

Mantoluklar, KostUmlUkler, Tayyörlükler her ııevi fanila 

çoraplar, gömlekler, tavşan tliye\ şapkalar ve saire her nevi 

çeşitler 4'elmiştir . 

Belediye Karşısında 

Ferit A. çelebi 
TİCARETHANESİ 

Bir defa ziyaret buyurunuz. Mevsimlik bilton ihtiyacmıı 

emrinize hazırdır . 

Birinci Taksit Pesin. Vade ile de Kolıyhk Gösterilir. 
4-· '° _... 

ı -~~ ... Nöbetçi Eczane 
Bu 4/ışam 

~~~ K 1 k B ' u a ' urun, . azı~ ~aı:: 1 ı~c·ı .. ı•t·~ı·iır. - · 

~ J-Iastalıkları ınütolıassısi , •· 
SAGLIK. 

~~ DOKTOR. ~ ECZANESİ 
Ç~ Nüzhet Veysi t 
~~ Hastalarını her gün saat on beş- ~ Mersin Günı r üK Civarm~a~ır 
t 1 den sonra diş doktoru bay ahırin ~ 
~ yoğurt pazarındaki muayenehane • ı-.,/ 
~~Y sinde kabul ve tedavi eder. . ı ılı hı~ •· , Yt·riı , •• . \,-
~~.,.. ·>, · ·ı' n1pa 111\"ı .. ınlıı.ı • r .ılı hu-
"~ - •) t) , 

• ~~~~~ı.,;. 4ilı .. ~~~J.'ü'~·5n,, .f'..;...t~~~·g< l ı ıı ı ur 
, ~~~~_!)jf7q~ 'r /J ~.! ~/ (~,~~, :1 ~========-' 

• 1 / ,• 

,.. . ' 

Soba Almadan E vel 
••••• ••tı••••: 
i Yeni Mersin Mat~aası ! 

., ılınç Kdmil ve mah· 

tamları ticaiethanesin -

den arayınız . 

Veni Getirdigi 
Yerli, Belçika, Fransız 

malları aobaları oe fiat· 

ları göriinüz. 
HO ~lO 

Yurttaş! 
Onpara harcarken 

hile kimin cebine wit
ti tini düıün : 

lliUi i~ti~a l v~ 

tasurruf Ct'ıuiy~ti Jı 

ı mlicellithaneıi S 
• f 
: Es~inıiş, p<trçalan- j 
: mı~, forsutle ~itapla- S 
•
• rmızı is«~ varamaz tfp,-ıi! 

1 • ~ 
• l

. .. •• 
,.~ alııı:n 111ız. .ıruun f 

~ • • tJ 

! ~İZt> l~\zını olur. l\itap·s 
fi-.• hır ırıızı, d t-> fterlt·rirıizi, : 

: uıiicPlliılıarıt•ıııiıe gön-f 
1 . . ' t t'l'll ıll 

ll ı ·r n )vi kil ıp v~ ı 
~ clt>!l t- rl•·ı· şı 1\, zarif 11ıe~ 

lİlı VP ~ 1111 . uıışlı .,hı- f 
• • • • 1 • ,A 

• raf\ cıl ~nır. f 
~· ' : •••••••••••• -

Piya nğosu ~ 

1 
I 1 Şubat 935 tarihindedir. 

On Sekizinci Tertip Dör~üncü Keşi~e 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
ın Büyük ikramiye 

IB 25,000 Liradır . 

L~==~dfat 3~o:,o~_:~~E3 1-2-935 Çarıamba giin.t boraa sahıları 

.. alın cı"rıs ' Nerenin Mabıulu lllKTARI __!: ŞER :\iT 
4tJ ' Oldutu &. G. &.==1 .. 4 

Nolıul ~ - JOOOO•i 4 ı6a:sıı - _Payos vapur 25 şubaıT -

ASLAN YAKUP 
~ / atanbul vemoakova 'IJniversitele" 
'!' rinden dip/amalı ve Almanya' Jo + tahsil etmiı Viladiye ve Cerralıİ f 
~ niıaiye mütehaıııaı • 1 
T A OHES : Yoğu rı pa ıa rı il a sıa ne caılılesi 
~ No. ı- 3 k~ıuli evinde . 
T TELEFON: 64 ~' 
··~~·~~~[!+~~~~~~~-+!.~ 

ı~ eni Mersin Matbaaıı - Merıin 


