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va' da Litvinof'la G ·· rüşmiye Başladı. 
Ankara görüşmeleri Kamutayda konuşulan işler 
Ve İskenderun'un . 

ökonomi bakanlığının yayimi 
rtıuhtariyeti Hayvan vergisi kanununun bir maddesi değişti İth:ılfıt işleri sürüncemede kaln11yacak 

Fransa'rıııı Suriye ve Lüb
ııaıı Yiice Komiseri Kont Dö
ınartel Paris'<len dönerken Hes
flli Şekilde Ankara'yı ziynret 
etti. Esasen çok samimi olan 
ve biribirJerine bir "Ok müste-r k ... • 
;. n:ıenfaatlerle ekli bulunan 
Urkıye Suriye dostluğunun 

~Basları tekrar gözden geçi ri
d~rek görüş uygunluğunu bil
ıren birde tebliğ neşredildi . 

D Hudud miinasebetlerimiz , 
emir yolları nıünakılfitı. tica

~e~ inkişafiyle beraber Türki
d e ?~.Suriyelilere ve Suriye
~! r~r~iyelilere Uid emlak me
ha esıııın de tam bir dostluk 
llu~ası içinde gfirüşiilmiiş ol
taJı~ ~u tebliğden anlaşılmak-

} U Bilindfği gibi Suriye ve 
e~~~a~'da bulunan bir çok türk 
lun ak1ne uzlaşma zemini bu
ı1 l~nceya kadar muvakkat 
'acız k bil : . onulmuş ve ımıkabelei 
llle~ıs11 yapılmıştı. Son görüş
e. ~rde bir çok Türkiyt! ve 
l)Urıy l'l 
111 e ı eri alakalaııdıran bu 
g~r:el_e~e mevzubahsolduğuna 
Cek b.kı tarafı da memnun ede 
hakk ır neticeye varıldığı mu
Yu aktır. Bunlardan başka 

ce l?o . •. A k ' . Yar .~ mıser ın n arayı zı-
etııe S . 1 .. Ve V ıırıye gazele erının 

dili ~hdetçilerin vakıt vakıt 
erın~ d . ru

0 
e oladıkları Jskende-

llın ~~:~~lesi üzerinde Fransa
lon .uşunc·eleri de apaçık söy-

nıış d . 'ru ışan l ter Bakanımızın: 
~i hu rk ırkıı lan olan sekene-
'tıaıasusı bir utukova tfıbi ol-

rı · · v 

lllıntak ıtıba le İskenderun 
lıusı. .. asının · dari bakımdan 
" 4St b' gunu 

1 
ır Hej' ıne sahip oldu-

l<un1iı:;~~1.rlatınası iizerine Yüce 
ı~ . rans· • . 

ta~ın anın Iskenderun san-
~ .. '\ etı~n rnulıtariyetini muhafa
'llenııe~~ ve bu husus için iki 
lıın itil" t arasında mevcud o-
le ıtflara ı>· . . 
,
1
_lllek \.l'lyetı teımn e'-r-
~ azn · " tenıi · Hnde olduğu hakkın-
ı Geç~1at vermiştir. ~flerj 11 kı Yıl Suriye'de Mulıa-
lltıd 0Pardıg"' ı ·· ··ıt·· d S an guru u e 
lıriye çıkmıştı. Fran~a ile 

la arası l k şlllıtcln F ~ 0 <" a yapılan and-
()~ra it"] ransa hilkiimeti An
l'i clıığll 1[8~118 tnesiyle tanımı~ 
l'~eu ve b enderun'un muhta
.. ~rk ekse~ havalide lnılunarı 
1.1ııe rıyer . l•t . dok\ ımn ana kiiltii-
lllış ruı ırıutnııyar·a(rmı teyid 

ij· cat : "' 
t~ Ustakil . 
<le ın111 llll ı 1 ·kenderun san-
lh tı nyıı·n ı kcnctderatını Suriye-
41\r ın • ist . . 
t' 11lvrn .

1 
ernıyenler bır 

·~·e 1 
G bl ~1ee\j . 1 nndlasmayı Su-

Yu sı ilde ı·ed ı .t . • ı ı· tq· ce I" . < e mıs ere ı. 
•tıat· \Onııse .· A • l'h, 'Yle F ı ın nlrnra te-
Je \1 rnnsa' 

tııtık e Rerek .nın gerek Su-
ltdue se Iskenderun'un 

ratı Uz . 
erı ndeki düşiln-

Devlet PAemurları lJaaşlarının Tevhidi 
Kanununun llk Konuşması Yapıldı. 

Kontenjan Döviz ve Anlaşmalara Aid 
Hükümler Türkofis'lere Sorulacak. 

ANKAHA, 29 (Hususi) Ka
mutay dün saat on beşte Trab
zon Sayla,·ı Hasan Saka'nın 

başlrnnlığıqda toplanmıştır. Söz 
nlan Maliye Bakam Fuad Agar
lı bu güıı gelen Ev1'ak arasın
da bulunan hayvanlar vergisi 
kanununun ikinci maddesinin 
A fıkrasını değiştiren bir lfiyi
hanuı; kanunun 1 Nisandan 
haşlıyarak ıneriyete konula
cağından Huznameye alınarak 
konuşulmasını dilemiş Ye tek
lif .Muğla Saylavı Hilsni.i Kilab
cı 'nın düşiinceleri dinlendikten 
sonra onanmıslır. 

Layiha ok~ınarak üzerinde 
söz istiyen olmadığından mad
deler Reye konularak onanmış 
tır . 

Bundan sonra Devlet me-

Atatürk'ün 
1 el yazısına 

Karşı h klan 
Hilaliahmer Mersin şube

sinin yıllık kongresinde Ata
türk'e yazılan saygı telini ve 
gelen cevabı yazıyoruz : 

KAMAL ATATÜRK 
CUMHURREİSİ 

Bu gün Halkevi salonunda 
Yıllık toplantısını yapan llilıi
liahmer iiyeleriııin sarsılmuz 

bağlılıklarım ve derin snygıla 
rıını sunarım . 

Kongre Başkam Vali 
I faydar Berksun 

C : Rilrlirilen duygulara 
ttsekkür Ederim . 

• Reisicumhur 
K. ATATÜRK 

Atlı spor 
Bu gün Halkevinde ge
nel toplantı yapılacak 

Halkevimizin himayesi al 
tında « Atlı Spor Kulübü » aça 
cağmı yazmıştık. 

Bu gün saat 17,5 un genel 
toplantı yapılarak kııH\hiin n<;ıl 
ına ve çalışına şeldlleı·i teshit 
Edilecek ve bir idare heyeti 
knrulartık lı men çalışmıya 
başlanacaktır. 

('elerinin değişmediği bir dalın 
te.yicl 13dilmiştir. 

Bu dumm; Türkiye - Su-
riye miiıubebetleri ve Türk -
Fran ız t.lostlu<Tunun tam anla-o 

mı olduğu kadar da f skenderuıı 
için andlaşmalara nykın emel
Jur besliyenlere karşı da sus
turucu bir cevap mahiyetindedir. 

lltza Atila 

murları maaşlarının tevhid ve 
teadülüne dair olan 1452 sayılı 
kanuna Ekli kanunun konu
şulmasına başlandı. Birinci mü ' 
1.akeresi Evvelce yapılan ka
nunun maddeleri okunarak o
nandı ve kanunun t{8bulü büd
çe maaşlarının artırılması iti
barile bir masraf olduğundan 
yazılı Reye konulup konulma
ması meselesi ~öriişiildü. Baş

kanın teklifi iizerine yazılı Re 
ye konulmasına karar vedldi. 

Reyler toplanılarak tasni· 
finde 1452 sayılı kanuna Ekli 
olan bu kanun için 259 Rey 
verildiği ve 259 Reyle de ka
bul Edildiği anlaşıldl. 

Kamutay Cumartesi günü 
saat 15 te toplanacaktır. 

İktisa<i Vek:1letinden kon
tenjan kararnameleri 

0

hiiküın
lerine göce İktisad Vekilliğinin 
miisaadesiyle memlekete soku
lacak eşyaya Uid muamelelerin 
çabuk yapılabilmesi ve fazla 
sorgulara mahal kalmaması i~in 
alfikadarlar aşağıdaki hususla
rı ehemmiyetle göz önlinde tut 
maları bildirilmiştir : 

1- Kararname ile ithalı 
V ~ki iliğin miisaadesiı~e bağlı 
bulunan eşya için siparişten 

evvel izi ıı alınması H\zım<.lır. 
2- Sipariş izni verilen eş

yamn bu izinde gösterilen müd
det içinde memlekete getiril
mesi Jfizımdır. 

3- Her hangi bir madde 
hakkında yapılacak müracaat
larda varsa en1elki muhabere-

Berlinden sonra moskovada 
İngili)/, nazırı Eden Mbskova'ya vardı. 

Litvinof'La Konusmalar Devam Ediyor. 
Moskova'da Siya~i mehafil Nikbin 

.MOSKOVA,29(A.A) - Eden 
buraya gelmiş ve Litvinof tara 
fıııdan karşılanmıştır. 

MOSKOVA, 29 (A.A) Eden 
öğleye doğru Litvinof tarafın

dan kabul Edilmiştir. Sovyet 
ter Birliğinin Londra büyük El 
çisi İngilterenin Moskova büyiik 
elçisi de miilakatta hazır bulun 
muşlardır. 

Eden'in ziyarttinden bahse 

den izvestiva divor ki : 
« Eden ·çok yüksek bir me 

suliyeli olan vazifesini ifa eder 
ken Sovyet hiikumetinin \'e 
Sovyet .Efkttrı uımımiyesiııin 
kuvveti ve mlinaseuetleri sa 
yesinde dünyanın maruz bu 
Iunduğu büyiik nıüşküllcrin 
halli üzerinde mühim bir tesir 
icra Edebilecek biiyiik devletin 
miiınessiline karşı gösterilen 

(Gerisi ikinci sayfada) 

ııin tarih, nuımıra ve dairesi 
itlı:ıli istenilen eşyanrn mahi
yeti, mikdarı kı)1ıneti, menşei, 
tarjfe numarası ve hangi Güm· 
riiğe ne zaman geleceğinin a
çık olarak yazılması ve hi r ori
ji ııal fatura ile birörnek Vrl iki 
tnsdikli tercemesiniıı gJnde
ri lmesi 18zımdır. 

4 Heklam eşyası için yu-
karıda yazılı husnsata ilfiveten 
birer niinrnnesiııin de gönderil 
rnesi icab eder. M üştel'i lere pa 
rasız dağıtılmak i.izere dışarı

dan parasız o)arak gönderilen 
üzerlerinde reklam olduğuna 

dair fabrikanın açık işaretleri 
bu\unan para mukabilinde da
ğıtılacak olmıyan ve ) erli te
dariki gayri kabil veya nıiiş

kül olan reklam eşyanın itha
line izin verilebilecektir. Alı
nan nümuneler ya tasdik edi
lip Glimriiğe gönderilecek veya 
snhibin~ iade olunacaktır. 

5 - Konten.1nn döviz ve 
memleket anlaşmalarına iHd 
hilkilmler hakkında aHlkadar
ların evvehi mahall'i 'J'ürkofis 
şubelerine ·eya Ticaret Oda
larına veya GHınriilderi gide
rek izahat istemeleri ve tered
diide düşülen nhvdlde İktisad 
V ckfıleti ne müracaat etınelel'i 

işlerini kısma bakunıııdau fay
dalıdtı·. 

Vekftlete gelen yazılara 24 
~ant içi nele cevnb veri lınekte 
tetkıkine muhtaç olan işlerde 

ise bu husus derhal sahihine 
bildi ı·i Jmek tedi r. 

--:-~=""'~~-=-:~~~~~---=,-:----~ 

Deniz 'Yolları tarifesi değişti Aydın hattı 
Mayıs İçinde Teslim 

Alınacak 
ANKAHA, 29 (Hususi) Ay

dın Demir Yolları Şirketi mll
messilleri bu günlerde gele
cekler ve konuşmalara yeniden 
başlanacaktır. Şirket mümes· 
sillerile esasda gHrüş uygunlu
ğu bulunduğundan hattın Mayıs 

i<;inde teslim alınması muhte
meldiı· . -----

Merkez Bankası 
Genel toplantısı ~8 
N isnn 'da olacak 
ANKA HA, 29(Hususi) Cum-

huriyet Merkez Bankası genel 
idare heyeti toplantısı 28Nisan 
da olacaktır. Bu toplantıda bu 
yıl hıssadarlara verilecek te
mettü de göruşınecektir. Te
mettüiln geçen yıl temettUü ka
dar olması muhtemeldir. 

Mıntaka Ücretleri Yarıya ! ndirildi . 

1 Deniz yollarında da Şimendüferlerde oldu-
1 ğu gibi aylık tenzilatlı bilet verilecek. 

tstanhul'da toplanan neniz 
Yolları tarife komisyonu hıri · 
fell~ri temameıı teshil etmiştir. 

Yeni yiik navhınlarına gö
re, geçen sene 600·125 kuruş 
arasındaki mıntnka ücretleri 
:ıoo-100 kııruşn indirilmiştir. 
Bilhassa Marmnrıt havzaşı is-
keleleri ara8ındaki nakliyat 
iieretlerinde ehemmiyetli ten-
7.İ Hlt yapılmıştır. 

Akdenizdeki son iskeleleri 
teşkH eden yedinci mıntalrn 
kaldırılmıs ve bu saha dahilin
deki nakli~1a~ yiiksek tarifeden 
kurtarılarak altmcı mmtnk:ı 

tarifesine dahil edilmek sure-

tile ehemmiyetli tenzilat iera 
olunmuştur. 

Yeni tarifedf' Yükler rins 
itibarile beşe ayrılmı:?tır. B i
llin mahsullerin ücretleri ınrn
taka dereceleı·i ııe göre 300-l 00 
kuruş nrıısınrln teshil edilmiş-
tir. İhrncat eşyası, eski~i gibi 
yfizde elli tenzilfıta tftbidi r. 

Tarife komis~'onu yoku 
licretlerinin tesbitine dt:> haş-
lamı~ ve izmi r Mersin arasın
dn yÜzde 25 tertzilfıt yapmıştır. 
Bundan başkn ])emir Yollarm· 
da olduğu gibi ayhk gidip gel
me teıızi lfttl ı biletler de ihdas 
edileceğinin düşiiııülmektf' ol
duğu da bildirilmektedir . 



S.\ YFA: 2 

Grıip ve Moda 
nilmeıaı siz 11P. tltwsiuiz .. 

Ben nıoda derıiııce ~rilti, 

grip <ltıniuce tlt~ mrnla~ ı 

lwtırlaruıı. 

Bırnla ı·m henı o kadar 
hi rhi rlcri ıw \' ~ kı ulı k le• ı·ı .. 
\'ll,. ki.. 

t~rip tlt·nu~kral hir h~~· 
l:ılıkllr .. \'~ter ki hir \'•·re ... 

uğramasw .. Zt'ngin ' fakir 
ltii \ lik kiicilk, alim cahil . . . 
kadm flf'k~k her öniine 
ra.- ~denin hatırıuı sorar · 
teklifsiz tok.ellüf.;liz giirıl•·r~ 

et• • iııtl•· hoııuklaı· .• ~~~· 
\'ıtkarı motla da ihle •ie-. . 
ğil mi '!. 

O <la .şöyle saluaft 
salaııu bir larara akma~ a 
gfirsiin .• Grip gilti ,lwr 
e.ve girer çıkar . Kırar 
w·çer. 

. \levsinıli k haslaltk ... 
~IP.tvsimli.k giyim kuşam. 

llele bahar moılası bir 
Liif'lii yalıuz gdmr.ı .. 

Nevrıızuo ilk günii kiirk 
ler sıyrılclı, şosonl.ar atıl

dı. Şap,kalar Jeğişıi, pal
tolar, parılesolar g~yil~uttz 
oldu. 

Bir kaç gtin knyfi lle 
siiriHdii amma gü H~u o
hır mu?. Halırı §ayılır 

YE~lMERSfN H 1. ~IART 19R5 P:lz~ r 

Nüfus sayımı. 
33 Vilayette N üınerot,aj bitti 

Sayım esasları tesbit edildi. Yakında 
.. tetkik için heyete verilecek • 

A'ıkara, 29 (llususi) -
liunı ti aJıiifo ~ s:ıyrnıı içirı 

kö\!lm·•~ varuı<~.-va kadar . . 
,1u~otle~tH · u la r l:tr;ıfuhia 

~·apılacaklır. 

Oen~me sa )'lnılarınm 

lasrıif tHlilen neticeleri halkı 

uıızıns;a~ıruıla sorulan sorgu 
11ara doğru cevHp verdiğini 

göst~rnH~kledir. Bu itihar
la uuıuuıi say111Hl~n alı

nac.ı k tH'lİc~lt:riu pe~ kıy 

metli ttılkik ve tahlillere 

.yapıl nıakla olan nu nıara -
lanıa işiııiu 3a vilay.-ue 
hiui~i pulaşalnıışhr. Nii. 
nu•rolııj işi ıu~~mlekell~ 

adn·s nıe5wlt'si11i de hal- ı 

letaui~ olnca~tır. 

1 

t)sas ola;>ağı a11laşılmı1şlır. ·lstalisLik umum miicliir• 
Umumi sayınım esas

liiğii nıua iui S°'lim Sabit 
.. ~ 1. •• • •• l. ları lt~sl>it edilrııiş olup 
nyr.ul ııumerol.a.J ışı tıLerı . 

1 · L 1 • ı \ l'e'· ,··1 .yakııatla muhlelıf l>akan-
f~·er tırı rı"op q> t! ı • " 1 - •• • • 

ıttl'e ıııilecik, Hurs:s, i~ıui- lıkların muıuessılleı·uıden 
· · · ~ · ı ı·- rniirekk~p bir ılıeyetin lPgllnllŞllr. c,lrasıy e ( ıgP.r 1 

\'İh\yeLl~ql., ,\lf' Olllrol 1 ttıl~ikiue sunulacaktır. 

soğuklar yenitleu başladı. 

Cuma giinii aya-za ke
~t~n riizgftr ~·ağau dinen 
yağmur alı ıntla bahar 
modası lrnşl:ıılı tliye ~arı 

çiplak g.,z~nlt•r hile oldu. 

Akşam siru~nıalla aksı. 

rıklar ük~iiriiklc!r ıhıyulu· 

\'ordu. 1\im bilir v;u:m .. 

bttlki th~ grip geri geldi 
di\·ectlviı. Amma kabahat 

"' J:' , 

~iıutle .. ? .. 
Acaba grip kendiliği il

den mi geldi 1 yokşa ba
har moclası tarafmdan 
vaki bir d:.tvele mi icabet 
~ui. 

Serap 

Berlinden sonra 
Moskooada 

- Birinci sayfadan artan -

laıım g.-.leu dikkat ve ıuu
za lıareL gösterecektir. 

İzPv~Slİ\'P ~azlP-Sİ Eıle-. . 
nin; «Şark uıisakrnı selam 
la ,. o ruz c ii ra k ii bu misak 

"' . 
euuıi velı takviye etlecek-.. . 
ıir.» SiiılPriui kaydellik-
lPu soura şöyle devam 
eti İ \'Ol' : 

Eğer Eden ile yapıla -
cak göriişnıeler, hu lJe
vanatın ruhu dahilinde . 
tJev ·uıı cıdHcek olursa bu 
göriişuıelerirı sullhın tar
s i n i işi ne v P ~· a 1 cıı z .\ v r u
pa da değil Asyada da 
aralarında bir cok lenrns 

• 
noktaları bulunan iki lJii-
,. ii k dev leli u a ulaş mQ la rı 
" 
na lı:\diıu olacağı ünıil .6 

olunur. 

~loskova 29 [A.A] -
Lil vinof hııgiin öğleden 

sonra 1 ııgil tere m Ü lı r i'ılıası 
l...ord Edt'. rı ile İ rıgihere· 
nin lloskova elcisi hazır 

• 
oltluğu halde iki saal gö-
riişmüştiir . f hlimal l>u 
göriişmelt~r halihazırdaki 

siyasal meseleler hakkın
da cer~· an P.lmişlir. Eden, 
Litvinofa Herlin miizake
f'tllerinin ncticderi hak-

1 Muvakkat ticaret atı• 
\/aşmalarındaki taka• 

hükümleri. 

201 l sa \' ılı kararnaıue -
ile teşkil edilmiş olart 
Takas t.etkik ht•\'etleriue ., 

muvakkat ticaret aulaş· 

malcırs lıükiinılerindt'ki 
tcıkas muamt lelt~ı·i rıin ue 
sur.-Lle tatbik Puilect'
~i hakkında takas tetkik 
lwv~tlerine ve giinıriik 
nıiidlirlerin~ bir lanıiıll 

gönd ef'İ 1 mi~li r. 
Bu lamirıuh~ takas ıı.-.. 

v•~llı~rirıiu ihracat kıymet ... . ., 
lt>rini fob olaraklan tesbı 
etıu~k vazifP.siyle karşılaŞ' 
lığı ahvalde şu noktaıııJl 

göl üniiııcle Lululma~ı e
lıt'nHHİ)' elle işarE>t edil .. 
miştir: 

«Fob lıatldi zalinde ' 
"' 1 malın satıcıya malolclugı 

fiat tlt-ltil, malın elıcı,13 

l. 1 
g•~nıi l>onlasıu<la tes rıı. 

icin m iisleritlen tstediğ' . . 
fia llı r. » 

ki nda mahluıal veruıişlir· 
E)' İ hir meuhatlan habe' 
alıudığına göre bıı gôl'lı;' 
meler cok e,·i bir h3 \'1i . ~ 

i<;inde gPçmişlir· 
Güdişmelere yaran ~a .. 

balı devam etlilecek~ 

Osmanhcadın Türkçeye Karşıhk kllavuzu. N. 4 
-Diiııdeu .Arlau

ı\sayi~ ~huzur v.- siikuu 
anlamına) - Ha)·salhk 
.\sayişsizlik (ademi em

ni .vel anlamına) - Gii ven -
sizlik 

Asel-Hal 
Asgari-Aza~· , en aı, en 

k liçiik, en aşağı 

Asi-Azıya o 
Jsya n-.\zı 
isyana ntÜlP-aHik-Azığ 
A itan.Eşik 
Asi ya p-Dtığirmen 
ı\sker-Asler ['F. Ki>.] 
Asi . A~ıl (T. l\ö.] 
ı\sla-llic bir vakıt, cuda • 
Aslen- ... -\şJw 
A~di [miiınlaz} - Ö1,g.ül 
ı\'~d i yet [ •>J ii m,a1jyet] .i)z 

giiJlük 
Asr Asır 
A ud~:nahal [T.Kö.J 
Asiimarı Qök 
.-\.sii mani·Göksel 

~ .. . 
-aşauı-u;tm 

Aşar-Ondalık 
Aşık- \şık [;\şum~ k-aşık

maktan J 
.. ı\şikar .. \çık, apaçık 
Aşi11a-Ta111ş, tauıtlık . 
A~ir·et-Oy,u~k 

A~iya u. Yu v;ı, konaç 
-aşup-karışlıncı 

.\ lalt~l-Tt• • helli k, üşenç, 
üşe11geı~li k, işlemezi i k 
AtıLT~n bt•I , ii~eııgen , .. 

uşengeç 

Alebe (bak : .a~ilaaı) Eşik 
.\l~h - Bunoklık 

AtdJ geürı~ı.ek H~ınawak 

.-\w~, har.a.ret-Aıt-ş [ot, 
~taşlaı_a] 

ı Leşg~de. 4t~şget 

A l+-Şİn-Alf>Şlera 
..\ lt>ŞİAI . A lt'ŞIİ 
:\t~şpartı-Al~Ş parçası 

Aıfotmek - Üsıiine almak 
yaslania:k 

Ati (bak: istiklıal - GeJ~-

c t• k , alı, ileri 
Ali)'en-lleride 
Bt~r\'eçhirtti, bervt\çhizir

Aşağttla 

4\tik-Eski 
Atş - Susamışlık , susuı-

hık 

.\ tş :an-~usa mış 

A vam-Kaı·aı: 
A varııptserul-Kar~lak 
,.,\ vauprojP. Örıtasar 
Ava re- BoşgP.z~n 
! v'~ ve-lla vlc~.urnk 
ı\ vaz (sat, sada) . Ses 
.\vaı aval--B'lr b~r, b~n 

gır baugır 

.~ v~~t-l?,ö11 ii nuı, <lüıı üş 

A vdelle-Oi>n iişföt 
Avene-Yardak, )' 3r•lakçı 

Avenk-Salkuu,hevPrak 
- !h·er .6Ptirici geliren 
A vn- Yardım 

,· ilıLe .~~Jiı, asılıııış 
A v4ıe-:\smau 
" ı~~ a (b;,ak:acalıa~ - acaba 

A)arı-.:\çık, apaçık, belli ı 
lH·s lw 11 i 
.\ya fl- Ha \ ' lj rl a I' . ~ 

A~ an ve ~şrar-lıerige
lenı~r 

A~ ar-Ayar (ay11uraktarı) 
~li,·ar-A vırac J • .. 

.o\~· h. Ayıp 
- ayende· Gden, gelici 
..lyhı (~ama nlarda «oyun» 

a yi11 arıla mın daıuiı r. Ha 1 k 
arasında «a)· ın oyurı» sözü 
vardır· . ) - 1~y11t 

Aynen • • \yuiyle (yakut
ça ayuı'dan) 
AyniyN-Aymlık (T.Kö.) 

iuentite (T. Kö.) 
Ayni-. .\ym, identik 
Ayyar-D~kçi 

A "'' a~-lck.en .. ~ lJ • 

Aı:ı l ~ıecli~i az!tsı aula-
murn J - Üye 

.Aza (uzuv aulanuuaJ _ ' 
Örge 
Aznıl· Azat 

Az~ melli-Ulu 
Azanwt-Cahm, kururll 
Azamt>lfiiruş .f; alıut sil"' 

tan, kurum satan 
:\ za uwtli-K uru mlu 
Ai'.a ıueL salma k-0311111 

satmak, hi>hiirlenrııt~k 
"\ . C • l·ıracS1 

1 zamı .~oga y , o c:1 

•Hl biiyiik 
Azap-Ezinç 

Aı:\ r- Azaı· (T. Kö.>.,·JiJ• 
,.\ zi mel v•~ avdet-ti' 

gelme 
Aziz (eizze anfauurı~) ., 

L., ' r .. r• n . 
. -.::. ..,giU J 

azız, muazzez-ve• )Of 

azl~lmek K ·ıltlırmak, ~ 
ı. 3 rıtt" 

vermek, isi radeu çu~ 
• • 

azm- llnlen 

ıızıııelıııek- ()i\leıı 111~el • 
UZVHlmek (Hak : a ti~' 

mek ) Üstliue aıtt• 
ya~tanıak 

aziiı·Je-i nci ıı ıııİŞ 
- Sonu Yarın 

..,,, 
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SAYFA: ö 

Müzakereler 
_ , ___ ~:ı ____ .._ __ 

''Corres Pondance Politique et diplomatique,, - Berlio 

Paris, Lornlra, ve Ho. rPl •·•liliyor. Bu h;;yl~ ol-
ıua aras111ıla, u lıı!"-lara nısı ti uğu gihi • .A 1 ıua nyasasıtl~\ 
81)'asanııı \Pııi ~aflı.1sırıa :ısla tlo~llukl:ırı ihlal Ptnı~ 
dair cok c~111lı ''*' faal bir kollamaz· lıik\kis lı:ıll.a . ' 
gi)rü~ teatisi )ClfH)nwlda- • Al11ı:t1ı ~i)·a~asmın lllPll· 

ılır kİ hu saflıa da .\lm:ııı faalı hu do~tlokların, di
a kttrlik kaııurıu, Jrıgiliz ğt•r hir nıenılt~k~le karşı 
ııotası \e lrıırih.-rt>'ııirı \'a- alt·ylatar hir hlok ~urup 
~ıııtJa , uku lıul:ıc:ı~ ol;ın : uıalıi~·~ılrriııi VP. ren~le-
Bt·ı·liu zh arPtİ mt"wlt•lr,- ri11i hu surf'll~ dt>ği~tir · 
ril " ıaıt•lpr·ı· ni i(~abP-ltirir • •~ lt•nıavii1. edivı•r. Bu 
lı tı " " J • J 1 i ~ l•~ lı ii l ii 11 h 11 s elw fl :susta orlaı a uo asa ıı "' 
ı·ivayeıc ~örı>, "Qn:ıi. d' IPrdP,ll dolayı , lh~ich'in 
Or~ 1 ı. clı.ş j.;;fprİ bakarıımn da hir ~a\' t •• Ü(• bii, ii" dP\' "' 
l . ., ,, ' : . 1 
etın U!iİŞlertıkt•ıı prolt' .10 uıiil:)kal e~nasırula söy e-

da ı ı 1 tli_.;;i -."ihi , Aluıa11y~'11m Hı unnıak ııİ\'t•Lirn e ,, ., 
ul ı .. simdicltııı ~onr:ı nıiislwl 

t takları, la alta hıı pl'o- • 
t l VP diil'iİ~l hir larzıla gi-~Slotla11 111.1111 bir tlıplo- ._ 
il · rİSPCPği •uİİ'lakerPIPr h~lki •atık hıılır:.ııı varalnıak • • · 
v " df-' ~ola~ ca lıallt~dilt~uıi~· e-
e 3 ~11 ha L rııiıza kt·resirıe 

k Cf~~lir. Fakat hu ıııiizake-
l.al'i ~lıemml.'. ''liııi ka.vlwt- ·.ırtık r(•l+•r lı ic ol nıaısa 
ırıaıek haltasııı;ı hilı· ol~.ı, • 

\'jj• Jlıo~ snzlrrt• değil, lıakikaı-
l 1. gt:çmt•uıek fıkriııılt~ len~ isıiııad PdPcekLir. 

Diyanet işleri memurlan 
•uluudukları :ıiÜ) lt•udi. 

B İİl ii 11 11 l u :-ı 1. ı r tı r ası k a -
bir tayyare alıyorlar 

Aııkare1 l>i \'a ııt-l iş-
"' 

lı~ri lf'Şkilfllıncla çalışan 

uı..-ıuud:ıı·ııı hir ta~· ~'<H'P. 

salın alması icın lrnr av 

Mersin 
Piyasası 

_ ...___.,..._ _____ _ 
K.(I. 

Pauıtık ~kspr~ıoı 

1 a ııtı 

Kapu malı 

Kozacı parla~ı 

f ane t;.i~idi 

\' ..-rli • 
Su~anı 

Fasul)·a 

Noluıl 

\Jercim~~ 

Kus v•nuı . . 
Kum tları 

Cel1.i~ 
• 
Vuluf Cukurova • 

,, Amulol 

Acı c~k ll'tlek ici • • 
To1. sekP-r • 
[~alıv~ 

Cay . . 
Kala~ 

Bahar 

Arpa :\ uaılol 
,> \'~rli 

Piı·iuc 
• 

K. 
38 

35 
33 

32 
2 
165 

s. 

8 50 

8 
4-

7 
5,50 
4 

7 . ., - 75 

3 12-50 

~8 

38 25 
100·99 

240-2 ao 
190 

90 

3 25 

2,75 
15 

85-86 

16 

Sey l1an Vilayeti 
Daimi Encümoı1iı1deı1: 

i l A N 
1 - . \ da rı a 'd a il ii k Ü nı t' t k o ıı ağ 111 da () a i mi E ıı c Ü men 

rhcıSPli 0tlası ,.P. kalemi , t11uuuıi nwclis saloııu 

Vt~ halk miiracaal hiiro5u inşa.sil·~ hnrılarla ah\
kalı diğ•~r ta<lilth vı~ te'sisal ( Oıı iki lıiu ) L. 
k P s i f d u ta rı i 1 e e k si it nı P \' e k n rı u 1 oı u ş t u r . . . 

2-Bu iş~ ait t~vrak vı~ ~artııaııuılıff şunlarılır . 
A-Ek~ihıııe şarlua uwsi . 
n - ll u k a ve l pil a 111 e p,. oj (-• ~ i . 
C -llusu~i şartrıanı~ . 
1) - Krşif lıı;hisa cdvt•li . 

1., 1) . . 1 . 
~- roJe resım erı . 
F- Umu nıi şa rtna nıı~ . 
lstP-yP11lr1· bu r\Tak \'P. şarlııanwl+•ri (60) kuruş 
uıu kabil intle Sey lw 11 Nafia h:ışnıii lwrıd isi iği nden 
a 1 a lı i l i r ı.~ r . 

3 -Eksiltme 935 St~ıwsi Ni~anıııın ıs ııci Perşt•ıuhe 
•riirıii saat 11 de Vila,·rt Baimi Enciinwnimle 
~ ~ 

ilıale rdilrcektir . 
4 -Eksiltme kapalı zarf usulu ile y:ıpılacaktır . 
5 -Eksiltuwye girelıilnwk u;irı (900) lira lemi nal vPr

ıu.-si v~ Nafia haş mlilwııdisliğiııdeıı tt1slikli Plı

Iİ\'•~l vt~~ikasile ticart)l oıla:o11rııu içintle hıılurıdn -
ğ;amuı seneyP. ,·,it VPsikasıııı giblermf•si h\ıııuılır. 

6-TP-klif mektupları 3 rıcii nıadd.-dt> )' azılı saaltt•n 
hir saat r\'l'I \'il~)yt'l Baiuıi Euciinu'ıı rPbliğine 

H~rilPCt'~lir. Po~la ilt- görıtlt•rilt•Ct'k uuıkluplar 

nihayet 3 ııcii matlıh~dı~ yaıılı saalt' kadar· gt>lıııiş 
olması ve ıı~ zarfrn miilıiir unııaıu ile iyice ka· 
palıl mı~ ol ıaıası l~hınıdır. Po..:tada olacak gt>ci k aıt'-
lm· kabul etl;luw1. . 31-4-9-14 

ı·arıarı 11 mıı\la ~ a P ari~'Lt> 
.~t'riluwsi ic.ıht~tmedığiııi 
•sLat •·JP.rt i 11gi liz hallı 
har·~ketirıde11 soııra, Lorıd 
ı·u JH'ogramıııın eu miihinı 
''tasuru olau St>rlwsl mii
'H•kcışa pr..-11sihi ürlık uıii 
....... 1 'l . .. .. 1 

. ., 

asli a\llklarııı vfızcle hiri· . ., 

ui TavvarP. c~mi\'t>Li11e 

Kara hii h~r 

~işaclı r 
llısır tları 

Çavdar 
2-15 ,. Seyhan Vilayeti 
~ 62

,
5 Daimi Eı1cün1enindeı1: 

'

. • P-11 ~ı )1 ~onın111eıde-
' ır Ş" ı. ı . . uı•lıt- yon. nl \'a-
~I\ . • 

• t>lııı hu et>~ ıııa ul ~., · 
liı. 1 • 1 ·, 1 

r. " ı""'~:ı t•lııu•sı " .. ~-
"' l' ('~ llıdrrı , Fransa ile 
hırj it 1 ı . • •. 

' 
~ P.re arasıııı a"ı mu 

ıa 
.. S~batın dPğişmi~ oldu 
gu ıı .. t· · · ı . I"' ._, ıcesı111 cıl\araıı 1 ra11 

lrnğışl;ı;uaları için .Ktışan 
müftiisii S• linı Ot>nıiriıa 

yaplllıŞ olduğu Lt·klif, ()i
~ :ııı•)~ i~lt~rı lwşkarılığıuca 

ll) guıı göriilcrek biitiin 
ıııiikt'llt'flr.re lanıinı edil-
mistir . 

~ 

Ye~i günlük kaçakcıhk 

lle1me Şekt r 
Sandıkıa 20 Lira 40 K. 

)) )) ~cn~bi ~ ~' 1 ı· ra ... tJ ... 

)) ... »çuvalı 20K. f>O 

Buğda.' Y P.rli 2 &O 
l...i mon Luzu ., O 

Saluııısafı zevlirı Y. 25 50 .. 
,> ikiuci 23 

incir ~O thm 11 
Aız • 

1•1atbuatı hdksızdır. Arı~ara - ~on yPdi I K k • ne~ epe 
•riiu icincle muhafoza tt·ş- K I 

•) ... 
().Loıılfra'tla pek haklı ::"" • . am » 

kili.Hı taraf111ıla11 49 kacak-
2 

l ct11 ı.. .. 1 • 1 1 . .. ır uıu a ıaza ı rrı 
8\Jr" ı·· 

'1 ll)or. \"c her le ·c~ 
1hal • • 
8• 

111
" olan tııgiliz sıy:.

a Ilı 
ı Ilı, şu \'e \ a Lu mem 
~k~t . 

l e karşı ctıphe ol111ak-
1tıı ıl .... 

tıol 1'1' 1 ' 1 · biit" ~· , >ı al\ıs < aımn 
••eı u1:~ uwnılt-1,t•ll~riıı ge
•aaı ır ioılaşmada uzlaş
dald h,duunıalarıuı istih-

81' İ!Hıret olduğu ı'i:ı-

• 
cı , ile 900 kilo giiıuriik 

kaç,lğı, 485 kilo irılıisar 
kaçağı, 2 tabaııca, 17 mer 
mi, 2 sarıılal, 5 altın 16 

~ :ı~akçı ha~·varıı tıl~ ~PÇ 
uıislir . . -·----

Nö~etçi Eczane 
Bu Akıam 

Sağlık Ecza ıu~sitl i r. 

~~ Ticıret ve Sanayi, Od.sında_n _: 
56.41 .. llll1.ll} 2 (•j StrıtfıuJa VP fıcart~l ~1<"11 tlPfl~rİUİll 

, Cıı •• 
~ctŞt· tıtırnanrıııda 19 3 931 laf'ihinclf'ıtlwri Oıaı~r 
tıo ·• llııva11il~ kayıtlı ~.-·rsiııirı llii~ıinıf>l c ,ıddesiııde 
•ı!ir. •Hıınurah nıaoazad<ı toıtt 'uı kilo urnh lic:uP.tile 

"'l 1 S·ı ., ~ 

~··lt ·• 11 O•ıapr irı Tol,"o' so\aclıı ı ~olt rdt>rı t asıi kli 
rıth· . ·· 1 ı, 

3() .. 3 sı 11zuri111• H) 111 sic:le Ouıt·r 'I oksoy o ar·aa 

••ıııı 935 IJrihiudt> ka \ ı re isa rP.t edildiği Ticaret ka -
Uıın1ı 35 . • . • r· k 'I'" 1 
S. cı madıfPsıraP lt>\' ı ·a u ı arı o rıuur . 

ıc·ı 1 e g.-1~,. sa,·ı: 301 .. 

------.----·~------

Borsa T ılğraf lan 
.................. 
Jsla11bul 

28-3-935 

Türk ahunu ~57 

isl~rliu 604 
Dolar 79-40 
Frank 12 _ oa-5o 

l...irel 9-61 

YENi MERSiN 
--~ -~--======~-========= 

Nüshası 5 kuruştur 

Abone\ Türkiye Hariç 

Şeraiti) için için 
~ 

Senelık 1200 Kr 2000 Kr. 

Altı aylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık 100 yoklur 

Gllntl gçmİf sayılar 20 Kr. 

i L A H 
1-Adarıa'tla koşu yPriıule yapılac.ık Trihiiu iıış , ... , 

(9793) lira (37) kuruş ke~if tluları ilt~ ••ksiltnH'ye 
korıulııwştur . 

2- -Bu işe ail evrak VP şartııaıuelttr şunlardır: 

A- Ek siltnıe şa rı 11a nwsi . 
B- lha ka vPle projP~İ . 
C - liusflsi ~arluauıt~ . • 
n--·KPşif hulasa Ct'l\'t•li • 

E - Projt~ rr,simlt~ri . 
F -L:munıi şarl11anıP. • 
b;tt•yerılı·r hn şarlnaıut~ \ 'P. evrakı (4!l) kuruş ht~
tlt·l ile Seyhan Nafia ba~rniilıerıdisliği11ılt•11 alalıi
lirler . 

3 - Eksiltme 935 seıw~i Nist1ıııu 17 rıci «_~arşanılıa gu
ııii saat oncla Vil;\yel Bainıi Eııciimenirıılc~ \a
pılacak lır . 

4 - E~sillnw açık olarak yapılaeaktır • 
5 -- Eksill111t~ye girehilnıt'k içiıı ( 734 ) lira 50 kuruş 

lemiııal verilmesi VH Nafıa ha~ıuiilıe11tlisliğiııd~11 

lastikli fenrıi dali yel Vt'Sİ kasile ticaret od:ısınm 

içimle lı11lu11tluğo nıuz sene ~·P. ait vesikası m gö.;_ 
lt->rm0~i l:iz11odır . 31 -4-9 -14 

Faydah ilan 
Toı·osların elt·~irıcfo mulıilinıizct~ l:ııı111ııı1ş ÇİFTE 

laa u k a plH~ası ııın 935 ~rııt•si ıuevsi mi zcı rfır11la l\.a~a plı k 
Bakkalı\'P Kah\'t~, Lokanta ve Fonıııları icara \'t-rıı .. _ . , 
Ct·klir • \ 

Do ~Arlı iş için talip olanların ŞP.raili arılamak i':irı: 
Konya Ert•ğ'lisindt~ .,ahr\ zade ha\' Zinn·a rnur:ı ... 

• ' t' 

caallara. 8 t5 



SAYFA: 4 -------· . •\ 
SAGLIK. 1 

ECZANESİ 1 

Mersin Gümrü~ Civarmda~u 

11•·1' IH'\ i E<'ZH\'İ . 
ı ı h lı r .' " • Y t' rl i ve A " -
nıpa nıiiswlııernıı h11-
lı11111r • 

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

• • 

1 

•) E:-\kiuıis, ı•:ırc·ahırı- • 
• • • f 

• uıı~, f··rsudP. ~itapla- : j 
ı rıııızı İŞP. yaramaz de-~ 

PiYASANIN: 
EN BÜYÜK. 
EN UCUZ 
EN SON 

Moda Eşyanın Yerli 
Ve Avrupa çeşitlerini 

Ferit A. çelebi 
Müessesatında bulabilirsiniz. 

Fivntlannı tetkik ediniz . ., 

Birinci taksit peşin (iki imza ile) 
üc taksitlede verilir . 9-1 O 

' 

• \'f• aluti.1\' llJIZ. hircriin •:• _ 
• . . e ~ rE:3·~..31 -E::3e: ·41l!)'s-3E3 , 
• size~ l:izını olur. Kitap • 

: ı:ı~~ııızı'. .ı..rı .. rı~riıı:ı.i, : Bü\lük Tayyare 

P.\Z \H 

·l!ll .. ... 
7 

TC!JQ kiYE 

liRA4T 
BANJ<ASı 

•• 11111cellıılaa11enııze !"'l,cröıı-.• nı ' 
: .ıııriııiı. . . : m Piyanaosu ~ . . 

llPr IS. 

: ,,,. rıı· rı .. " ~· k. z:ı ri r "'": !i On Sekizinci Tertip Altıncı Keşide , ' -
11 Nisan 935 tarihindedir. 

• nt f.. cll t ıı ı r · • ~ ~ Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin bu suya ait 

: : B Ü y Ü İ{ i k r a m i .Y e ~ ,,j:~ TAHLİL RAPOR. u .............. l 200,000 Liradır • '.ef~ Görüniiş; Berrak Koleviyet (100 sm 3 suya sarfolunan 

No. 10 Hcı mibtarı) 02 sm 3 
Mecmu sertlik derecesi (Fransız) 1,5 

Uzvi maddeler için sarfolunan milvel· 
lidilhumza litrede 0.40 Or. 

ıı' ~.nın@ı@@f@f&lf@llfilf&l~l~J&l[!!il 1 :::~ül : ~~:edil ~:::: J ~ :ı : ~:~f: o.~ 
I.!.:! D frm Nitrit ,, Yok. 
~ O K T O R i;;i1 ' 1 

( ci 33) Amonyak ., Yok. 

H!!J N R . u·· ık ll!!J ~ ()EPOSr: )IPrS-İil Paslalıant·si ve lJitişiğin· 1 

Yurttaş! ffi!j • e mz 1 er ffi!I e ılüi ıiiıiiııcıi lliic lıiı ıliiH:iıııııdadır. 
Ülkeni korumak isti· fcID Her gün saat 15 den 18 e ~adar . J&I ~~~~~"&~4!;<>~.ır;-,,_., •. ~~ 

;;n lla ... ıal:ırıııı Yoğurl paz.ınııda Dış tahıhı p;Jf ~~W'ı;;:0~~J lJ~·~~\ ~ d/ ~,~. 
yorsan Tayyare Ceıni - l!:!J lEJ l@I ll;ı~ ll:ılıiı iıı ııııı:ıy.,n••lı :ıı11·siııdt·~i hususi ıhıi-l'El [ğ!J • 
yetine aza oı. ı~iilifi~fi~~~~U'@ıl@ii~~ ıHalıs Es~~ Losyon 

1 Gençlik Kolonyası Mersirı Ticaret . ve Zahire Borsası 
30-3-935 Cumartesi günü borsa satışları ~ Sayğı de~er alıcılarımızdan ~ördüj(hnüz kiymetli 

ugf teveccühlere bir karşılık olmak uzre bu 

ıtıalın ciıı~ ı 

Buğday 

Piriııc . 

Nerenin llılah ı ulu lıllKTARI F.

1 
Oldugu -&. o. - ır.. - s. 

Kıbrıs 5000001 . ~ 7f> 
CP.)hau ~500(ı ı.ı. 50 

• 

j r f ransadan her nevi ESANSLAR getirdik • 
ŞEHA ' liiJI 

-- !!: Gençlik Kolonyave Losyonlarımızın ğördüğü ratbet 
1 h• poda 11. {§U ise herkesin malumudur . 

\T. ll. laaZll' lftll Bunlarda_n_b-aş-ka-·t-ic-ar-et-e-vi-m-!z-de-k-ir-em-l~r. d!ş fırçaa.t; 
~ şık ve temiz geymek ve yaşamak ısteyenler ıçın her çeti. [§g gömlek, yaka çornp mendil ve huna benzer tuhafiye çeşitlerintil 

1 ·;~lıa~ımız Temiz Ve Zarif fiatlanmıı M~tıdili 
[fgj nlKK.\T : Kolonya ve Losyonlarımız
[fgj daki A. Hamdi etiketine dikkat ediniz • 
[fgl Taklitlt~rinden Sakırıuuz . 
liiJI Adrt-s: Oiimriik mevdnnımta ı?ençlik kolonyası antilİ 
e= A. Hamdi 
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