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.... c. H. P. Proğramı komisyondan kurultaya geldi 
IWersin Limanı işi Kurultayda Kahve Oyunları 

' 

G .. üşül • 
Qayandırhk Ba anı Limanın ön 

Planda olduğunu Söyledi 
~0ınisyonlar ç~lışmasını bitirdi.Dün kurul

OJ!da proğramın kanuşulma;ına başlandı 

li ANKARA, 13 (Hususi)- C. 
· Parr · 

15 ısı kurultayı dün saat 
ba te Abdulhalik Renda'nm 
ta Şkanhğında toplnıınrak hesap 
lo~runu onayladı. Bu glirıkü 
h antısında nizamname ve 
t'ro~ 

işte olduğunu ve uzun sürmi
yecek bir zaman içinde bu işe 
de başlanacağını söylemiştir. 

Tarsus ovasını sulama işine de 
devam edilecektir. 

ANKARA, 13 (Hususi) Ku-
aranı müzakere edilecektir. 
b·ı rultaym proğram ve dilek ko· 

t0~1 
1 ek komisyonu aralıksız 

~eı arıtı ile il kurultaylarından misyonları da gece de çalış· 
"e en dilekleri tetkik etmekte mak suretiyle işini bitirdi . 
İlgj~·ereklik görüldüğü takdirde Proğram dil cemiyeti ilyeleri- . 
lcıdı~ bakanlardan izahat almak- nin de yardımile öz türkçeye 

çevrilmiş olduğu halde kurul· 

~le~~ ~ünkü toplantıda İçel taya geldi. Komisyon mazbata-
!:ıt 'B erı görüşülmüş Bayındır- sında proğramın düzgünlilğil 
i~ t~kanı Ali Ç',etinlrnya Mer- ve yurt için çok önemli işler 

lrtıanının yapılmasının ön işaretlediği bildirilmektedir. 

~asturilor Suriyeye yerleşiyor 
l~~

ıser Berut ~onsolosumuzla yerleştirme mmta~asım gez~i 

"" Q
8turi köy feri sınırımızdan yüz kilometre 
Uzah olacak. Ermenileri telaş aldı. 

Jj -

~e l~~~l', 10 (Hususi) Suriye 1 başlığı altıı~da Savtul'Ahrarm 
ôrtıartnan Yı ce Komiseri kont Halep muhabirinden aldığı ga-

~ıı"iyı eı Yarın Şampolyon va· rip bir haber yazmaktadır. Bu 

1 
Ortıia: Fransaya gidecektir. gazete diyor ki : 

:ca~ ~ Pariste iki hafta ka- « Matbuat Umum Mildürlü-
~lllar Usteınlekeler ve man- ğil Yüce Komiserin Resülayın 
0ıırer:ltındaki memleketler civarında yerleşen Nasturilerin 

1~ Dnrı n~ı~a iştirak edecektir. köylerini ziyaret edeceğini bil-
~ il Iraıc agdat'dan buraya ge- dirdi. Bu münasebetle Nasturi-
~ liri Sai~ı.ş Bakanı General !erin Tilrk sınırından 100 kilo 
l etıl'tıet , ıle Adliye Bakanı metre u1..akta yerleşmelerinin 
ra~'laıı ~e~i Yüce Komiserle şart altıııa alınmış 0lduğunu 
~~ ~ urıye'ye yerlestiriJe· bildirmeyi zaruri sayıyoruz. 
~u aatu r"J • 
~i ş~tışıer ı. er meselesini gö- Bu uzaklaştırma Tilrkiyenin 
~e t0 dır. Nasturilerin Su- arzusu üzerinedir. Türklerin 

ll.;:ıı. Prakı . ~ l\Ji trı urına kadar olan bu şartları yalnız Nasturilerın 
"ııfıtıdıısrafı Irak hükumeti değil Ermeniler hakkında da 
Dern~u Ödenecektir. tatbik edilecektir. Sınır yakı-

~~ılrtıa 1~ knpı şimendöferinin nında yerleşmiş olan Ermeni-
Uc 1.,e nl° leri n u1,aklnştırılmaları hakkın-

~i e 1{0 . ınden döııerken 
tıı!etıirı 1~ısel' beraberinde Tür- da Türkiye ile Fransa arasında 
~~'%.ı h:~rut l(onsolosu Basri bir anlaşma hasıl olmuştur. Bir 

tı A.ı· de 11.1
8 

t .
1 

. . kaç gün önce hUkOınet bu bed-
~h, '-"lld·ığ· 1

' s urı erm ıs-·•ıı ı ı batılara u1.aklaşmalarım bildir-
~11\ Ş ve b nuntalrnyı teftiş mişti r . » 
~i ~lusıa ıınunıa da Fransa- .;,,---~-
lııtQö.zu ~e;· Ruruınunda verdi- Orta ()kula inıtihanları 

~Şliı-. ıne getirdiğini gös-
' tıra,ı 
-a~ ~u Çıl 
itı· ~llzet . {Un Ermenice Az

lfQı. esı «Tu . 
l{lrlitı ı·kıye - 'Fransa 

nıeşuın neticesi » 

Orta Okulada Cumartesi 
gününden itibaren ikinci yok
lama imtihanlarına başlanmış
hr. Ayın yirmi altısında biti
rilecektir . 

Kutlama telgrafla
rına cevap yolladı 

Atatürk; Cumhuriyet Halk 
Partisi dördüncü kurultayının 
açılmasından ötilril Belediye, 
C. H. Partisi, Halkevi Başkan

ları, Liman Şirketi Umum MU· 
dürü. Tayyare, Çocuk Esirge
me, Kızıl Ay,İdman Yurdu baş
kanlarının kutlama telgrafla
rına ayrı ayrı telgrafla cevap 
yollamışlar ve kurultaya g5s
terilen özden duyguya teşekkilr 
etmişlerdir. 

Ziraat Bankası 
Sahiplendiriliyor 

Eskiden Ziraat Bankasının 
vaziyeti deve kuşuna benzeti
lir idi. Sıkıştıkça devlet otori
te~ine sığınır. yerinden oyna- 1 

maz, ister ise de Anonim şirket 1 

bulunduğunu ileri atar yüksek 
ten uçarılık ederdi. Geçirilen 
devrimler altında Kalan zihni
yetlere göre tertip edilmiş ni
zamnamesi bu günkü Rejimi
mizin icabatma, ihtiyacatına 

karşı eksik ve aykırı kalıyordu. 
İleri savaşlar için artık, de 

ve ad1mını uçak süratine uy
durması lfizım geliyordu. Hal
buki, Çifçilerin emeğinden ay
rılan birikintilerden toplanan 
bankanın ilk sermayesi bu giln
kil azametine kavuştuktan son
ra banka; Çifçilerin müşkülle

rini bir tarafa bırakarak işi 

bilrokrasiye dökmüştü. 
Bundan sonra (haklı iddia

sı olan anlamına) hüsnil niyet 
sahibi Çifçileri korumak için, 
Dördüncü kurultay müjdeleri 
meyanında görUyoruzki ;devlet, 
bankayı kanun yolundan müra 
kabesi altına alarak sahiplen
dirmektedir. Bu suretle, çifçi 
ve köylü ökonomisi daha ziyade 
vnrimli bir hale getirilmiş ola
caktır. İlk bakımda bankanm 
menfaati göz önünde tutulduk· 
tan sonra birde Çifçinin muta· 
zarrır olmaması keyfiyetinin 
gözetilmesi için devlet mura
kabesi, bankayı ikinci bir kon 
trol çevresine alıyor demektir. 
Bununla beraber bu güniln za
ruretlerine göre modren bir ni
zamname vilcude getirileceği 

de tahmin edilebilir. 
Bir taraftan da kilçiik çif

çilerin büyükler ile ayni sıra
da bankadan Hiyikile istifade 
etmeleri temin edilmiş olacalc
tır. Ne mutlu bu günlere .. 

Ziya Toroğlu 

Hazirandan Sonra Yasak 
----- --- -------

il Baylık bir bildirim yapdı. Oynatanlar 
Cezaya Çarpılacak . 

Ökonomik bünyemizi ~a.r- \ oynanmıyacaktır . Buna dair 
san ve ulusu kahve hayatı ıçın . " .... . . 
de uyuşturan kahve oyunları I~ B~yından_aldıgmıız şu bıldı-
Haziran ayı başmdnn itibaren rımı aynene yazıyoruz : 

BiLDiRiM 
1-·- 1-6 935 tarihinden itibaren umumi açık bulunan kahve, 

gazino ve emsalı mahallerde oyun oynatılmaması onaylan

mıştır. 

2- Her türlü oyunların Resmi miisaade almaksızın oyna
tılmaması mevzuatımız icabından olup aksi harekette bulunan-
ların tecziyeleri tabii bulunduğu beyan olunur. VALİ 

H. Berksun 
= 

Balkan Antantı Konseyi 
Bükreşte toplantılarına devam ediyor 

Roma andlaşmasırıa bağlı meseleler ve tuna 

meselesi konuşulan işler arasındadır 

BÜKREŞ, 12 (A.A) Havas 
Ajansından : 

Balkan konferansı Roma 
andlaşmalarına bağlı mesele
leri ve bu arada Tuna mesele
siyle Avusturyanın erkinliği, 
Avusturya, Macaristan ve Bul
garistan silel statülerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki istek
leri ve ltalya tarafından düşü- 1 

nülen orta Avrupa barışmın 
pekiştirilmesi meselelerini ko· 
nuşınuştur. Konferansın Akde- • 
niz andlaşmnsı meselesine de 
dokunduğu sanılmaktadır. Top
lantının çok içten olduğu kay
dediliyor. 

BOKREŞ, 12 (A.A} - Dün 
öğleden sonra toplanatı Balkan 
antantı konseyi. gündemindeki 
meseleleri konuşmuştur. Yarın
ki son toplantıdan sonra varı

lan sonuclar hakkında bir bil
diriğ çıkarılacaktır. 

Saat 20 de Balkan antantı 

dışarı bakanları şerefine bir 

şölen verilmiş ve şölende hü
kfimet başkanları ile Elçiler 
bulunmuşlardır. Saat 22 de 
Kralın sarayında bir kabul Res
mi yapılmıştır. 

BÜKREŞ, 12 (A.A) - Dün 
sabah oturumu saat 14 e kadar 
devam etmiştir. Bakanlar ve 
yanlarında bulunanlar Yuna
nistanın Bükreş Elçisi Kulas 
tarafından verilen şölende ha
zır bulunmuşlardır. Bundan son-
raki toplantı saat 16,30 da ola
caktır. Bu akşam Kral tarafın-
dan sarayda verilecek olan kon
serde bir kabul töreni yapıla

caktır. Yevtic bu kabulden son 
ra Belgrat'a gidecektir. Çünkil 
bir takım işleri vardır. Son 
tebliğ bu gün öğle vakti çıka
rılacaktır. 

Gazeteler, Balkan anlaşma
sı konseyinin çıkarılmaları hak-
kında uzun yazılar yazmakta
dırlar . 

~---------------------------------------~-:--

iki tarikatcı Daha Tutuldu 
İçişler bakanı başbakana izahat verdi 

ANKARA, 13 (Hususi) İç Snidi Kiirdinin irticakfır Risa
İşler Bakanı Şükrü Kaya bu
raya döndil ve Başbakan İsmet 
inönüne dilıı lspartadaki son 
hadise etrafında yaptığı tetki
kat hakkında maJftmat verdi. 
Son gelen haberlere göre Di
narda bir cami hatibi ile şeyh 

lesini basan Mntbancı Mehmet 
Zekfiide tevkif edilerek Eski
şehire gönderilmiştir. Hadise 
buradn bir 1.abıta vukuatı ola
rak telfikki edilmektedir. Suç
luların muhakemesine bu gün
lerde EskiRehirde battı\acaktır. • 
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kızılay kurumu 
12 yılda neler yaptı . 

Bu hayır kurumu 12 yılda ,3,717,208 
liralık yardım yaptı . 

l\ızıla~· Kurumu ulusa 1 islent~cek lu~r tiirlii yar-
ltildirnwk üzr.l'P. lwzırlndı · dını v~ y:ırafJlara hasta-
ğı raporunda 12 )' il İ<;e.. Jaı·a yarar llt4S!WIP-rle dol-
risindPki çalışmalarım hi- durmuştur : 
n~r bın~r aulatıaıakt:ı \'e ;~ - .\fyonkaralıisar 
~oysal yardım işh~ ri içi11 nıaılen suyunu en modern 
gPÇt~ rı 12 vılda 3,717, ltesisatla ahp satnıak im-
208 lira lıarc:uıdığı yazıl- ka11lar11ıı kurmuştur: 

maktadır. 4 - - lstaııhul Kızıla)' 
Kurum bu raporunda kadın ~ardım isnvini ıs-

f\8 yıllık larihçPsini an hlh t•dtlrt•k yok~ullara bak 
lallıkwn sonra ulusu hu 
hafta ieerisiucl~ k nnım:ı 

• 
üye olnwğa t;afrırmak ta 

ve hu r ada 1 ~ y ı I da ~ a
p ı l n u~ işlrrirıi ~ıralanıak

tacl ır. 
Kurumun bu 12 ,· ılda 

yaptığı haşlıc,ı işlt~r şüy . 

Jt~ anlatı)or : 
ı . - İstarıbulda hasta

hakıcı krz kardesler oku-• 
tasını kunuuştur : 

2 - E~kişehirde Kızı

lay a ruha rla rını gt~rt1k 

savaş ve gerekse barış 

sıralarıuda aranacak 'e 

maktadır : 
5 - Gençlik Kızılay 

h·şkihhı ku rmuşı ur : 
fl -- r\rıkarada kuru

mun ihli~· aciyle uygun 
bir kızıla y u nnııui merkt-z 
hirıa • ı yü pmıştır : 

7 - Bu hi ııa 11111 etra
f anda cocu ~ lart.1 mahsus 

• 
modern bir de hahce le-

• 
sis etmiştir . 

Kurum buradan sonra 
ulusları kuruma her ~ün 
10 para vermf.1\lP. bliylik 
yaruııulanJa bulu nacağını 
anlJtıuak tadır. 

Acı acıya su sancıya 

Zehirlenmeye karşı da zehir bulundu. 

Pari5 ' 12 [ .\.A. J _ ı Ölüm cezası giyen 
Doktor GPorge flai~seau, 

Yunan subayları. 
en ağır zehirltınmPlerin 

sağılmasında , slrikininiu 
başarıkh sorıuçlar Vt'rdi
ği ni deneu;İ~li r. 

Doktor Paisseau, kuş 

palazı toksiııleriyle olan 
zehirleumerıirı, barbitiirik 
nevideu:ve veroiıul :rihi, 
uyku verici zehirh~rin 

fazlaca alııımasiyle olnn 
zehirleıırıwlerle hazı ben-
zHrlik gösterdiğini görmiiş 

r.,ve bunlara karsı cokca 
L• 'aı • • 

slrıkiniuin kullanıp i)'I 

sonnclar aluııslır. • • 
Doktor Paisseau 2~ 

kuş. palazmda strikinin 
ta plarmış, hasla rıın ağır
lığınaf göre, kilo haşına 

ve elli giin mütldetlt~ ht'r 
glirı, yarııu~ar miliğra111 

~Ll'ikirıiu şır111ga etmek 
sureliylt-, lwpsini lt•ıfavi 

t• l 1., i '"'ti, .. 

Alirıa, 12 [ A.A ] 
Deniz azıyanlarr da vas111a 
bakan Yuna11 Siiel hakye
ri kararını vermi~tir. 

Niki Lorpiılo sii va rısı 
kaymakam papazoğlu ile 
bir cleniz subavı vicahen .. 
kacak Visamiral Denıes-. 
tikas ile Kolyakidis, iki 

miralay, eski cumurbaş. 
bakanı Korıdoryotisiu oğlu 

kaymakam Kondoryolisiu 
ve 22 bü\·iik dereceli 

"' 
deuiz subavuıı l(İ\•alH!n . . ., 
ölüııı cezasına , Amiral 
Ruseli virrııi ,·ıl kiirek . .. 
cezasına ~arpLu·ılnuşıır 

Ati na , 12 [ A.A j -
Süel hak yeri azhJıldarı 

için 33 dt!UİZ subayını 

öl lime~ ça rplı rnııştır. Bun
ları n 31 i memleket dışrna 
kaçmış bulurıu Joı·la r. 

Tiirl{-Y 1111an 
İ~tauhul , - Tiirk. -

Yunan karma hakv~ri . 
15 tlavuya baktıktan son
nı işini hilirdi~ 

Tarafsız h:ışk arı Bfik, 
Ttirk ttjam Emin ...\.li, Yu-
nan ajarn lstasru polos 
birer SÖ)levle iki meuıle-f 
kP-l arasındaki dostluk 
hislerine da-.anan hakve-"' ., . 
ri11in kısa zaman icintle 

• 
on iki hinıleu fazla davayı 
kolaylıkla başarclığırıı ve 
luı~iin hakyerini iki ta
rafı· da laoşnud bırakacak 
bir hava içinde kapadık
larım söylediler. 

Tiirk - Fransız karına 

lıakyeriude göriilecek c.Ja
lıa on iki da va vardır . 

Bu hakyerinin de ilk 
leşrine kadar işini bitire
ceği umuluyor. Loıan and 
laşnıasını n hük timlerine 
göre Türkiye<lP k.urulau . 
altı karlHa lıakyerintlen 

dördii hundan öııce işl•~

riııi bitirmişlerdi. Beşinci

si de kaparıdı. Ayni and
laşmaya göre ilgili diğer 

memleketlerle kurulan 
hak yerinden daha hic hi-. . 
rinin işini bitirmemiş ol-
ması Türkh·erıin arsıulu-., 

sal arılaşma ve eyi dostluk 
polilikasıum bir göslerişi 
sayılrııaktadır. 

Rus Artisleri 
Yurdıımuzu çok gfızel buldulal' 
Misafirliğimizi yalnız sanata karşı değil 
dostluğa karşı da iltifat sayarız diyorlar. 

i ~la n hu l , l 2 f .-\ . A] -- 1 
1 

Rus arlisler salgılı baş-

kanı Arkanoff hugiin saat 
15 de lstanbnl basını de-
legelerini Perapalasa ça-
ğırarak memleketimizde 
bulundukları Sll'<Hla eclin-ı 

dikl~ri du viin hakkında • o 
aşağıdaki cliyevde bulun
muşlardır : 

<< _ 'tlemlt~kP.tinizr.I gr.I 
mezden ünce burada na 
sıl bir diııleyici bulaca-
ğımız hakkımla hi(J hir 
fikrim yoktu. 

Fakat gerek Ankarada 
ve İzıuirde ve gert~k bu 
rada vercliğinıiı konser
lerde halkuuııın en leknik 
parçaları ha kik il iğ anla
yışla diulediğini bü~· iik 
bir sevirıcle :ı:örclük. 

• <J 

Aııkaratla, İzuıinJe ve 
burada biz•~ gösterilen 
bliyiik ivi kabulü biz \'al-. .. ~ 

nız sanal11ıııza k.arşr g<ls .. 
lerilmiş bir ilgi Larzırıda 

değil fakat Sovyeı-Tiirk 
doslluğurıu karşı gösleri
ı~n büyük. hir ihifal sayı. 
\'Ol'UZ. 
" 

.\ııkarada biiyli~ öııde .. 
rinizdP.u v~ öteki hiiyiik
lerinizde11 cok ivi illifal-. . 
lar gördük • Burada da 
asillJay bize Biiyük Hıulr.
riniziu gönıJerdi~i arrua .. 
gaııları getirdi . Buudall 
cok bih·iik h;r sevirHJ . .. 
du~·duk . Bu sevinci size 
de bildirmek isleriz. 

.\ ııkan1da ve vül't~siıı .. 
d~ki köylerdtrn 'fürk hal~ 
şarkıları ve musiki hak
kında araştırmalar yaptık 
ve bundan bliyiik hir 
ıe vk duyduk.,, 

Yeni Bir Tank 
Modeli. 

Mobüj - FrtJ nsl - ı 2 
(A.A) - Fransız sii b~1-
ka11lığı tarafından gönd~
rilen hir kurul özel btr 

bir' maıhle güzeyi ıule , 
nıt~tn~ kır~ saııtim dt:ırirı ... 
liğiıul~ki bir uehri, ısla.''' 
11nulan ~ecehilecek bır ._ . 
Lankrn tlr.nenwlerini yap· 
mıştır. 

Osmanlıcadan Türkçeye karşılık kılavuzu N. 39 
Tenaıur - Uyka 
lliileııekkiren • T<ınrnı

sız olarak 
ı\1\ilenevvi - Çeşit çt-şil, 

Ct>Sİlli, LürHi, tiirlii lürlii . . 
Müteradif ÇP-nuleş 

~1üterakki • llt~ri 

hula rı 
Miitt~vattın ~ - Yerleşmiş 

lliitevazi - Alçak gönül
Hi, göslel'İŞSİZ 

lliitevazin - Denk, den -
geşik . 

~Hiteveffa - Ölge, ~öç-
~liiterakib olmak - Kol- küıı 

laruak 
MiilPrcim - Cevirmen • 
Tr.rcii me 

virruek 
~Jiitereddi 

t•tnwk • - Ce-
~ 

_ Yoz 

Mfılereşşih - Sızarı 

~I Ülerf~tli h - Düşen 

lliiteallib - Katılaşan 

,lliitesavver - Tasarlanan 
~1ütesdsil _ Sıra, zen-

cirleme 
~1 iiteşebbis - Girişken 

~lütevakkıf - Rağlı 
llütevali - Arasız, ara-

lak..,ız, birdüzüyt~ 

~liilevassıt - ı-.~rayıcı, 

2 -- 0rıa, ortaç, 3-Ara-

~liit~w~lılıiua - Kurun -
tulu 
Miileya~kıl. - Uyamk , 

tetkik 
Miiteyakkız bulunmak, 

miiteyakkız olmak - Uya
nık bulunmak 
~Hileyemuıen - Kutlu , 

yünalü 
~( iitezad - Karşıt 

Miitezayid - Artımlı 

~lüllehid - Birleşik, IJir-

ı~şi t 

Miillehideu - Elhirliğiyle 

~liillt>fik - Bağlaşık 

~liill~fikan - Oybirliğiyle 

Miillehenı - Suçl~nnuş 

Miilleka - Dayarıaç e 
~lü vacelrn - Yiizleştir 111 

\f rıı 
~lii vacdıe tılmt• k -

leşlirmek 

~t ü 'uzeue - Dengeha•c 
~liivazi - ..\rsıl 

ı ıı · 
Müvesvis Kusl\ulu, 3 1 

• 
gan 

M ii VPZZİ - Dağılm3Ç 
1 1 'l k1 

~lü \'esst~r - Başarı fi ' 
1
, ., J. J 1 

ele geçmek, kola)'ı bU • 
mak 1 "1 .. t ( , .. r· ii ı ı L t ·' uza ., . ., al - Sup 

,\1iizakt•rtl - GüriiŞ1118 
' 

göriişli 

Mliıak{~ re <okula 
· - Belletim • • 

~Jiiıakert~ci (okula 

• 1 ıİJ lt~flf 

mi) · Bdletici 
müzayede Artırıru 

r •tk~l' 
ruüzehzeh - Karll1' 

rışık 
11 

müzPhlıeh - Valctıı 
.. kk ~•·itik muıe ·ere - :\su 

Sl··ıslii muzev ve11 -. " 



YENf MERSİN 14 ~IA YIS 1935 SALI 

l\1 ııso1iı1i 
Fransa' da Mersin ' 

l?lo:ıa11sa, 12 (( A.A» -
\I tısol i 11 i hı!ı'a ~u~ri 11 de dış 
asbakaııı Suvic v~ lıava 
:tshak a ııı ~.,w;ntl Va ile 

Piyasası 
- ............ -

011)1 1 ... f .f 1., •gu w dı•, 1 lonuısa 
llca•· ı·- ı· . . 

• 1\ ul' ııuamrıa lllUllŞ 
\'p " , ''"USlur\'a haşbakaııı 
Sııc · • . . ıı ı g i 1 e A v u s ttır· ,. c1 e 1 
eıs·ı . · ·· · . 
• \p ŞPfırın )' tıksek ış-
Y:.ı 1 •
1
. r arı larufıııcL11ı karşı-
aıııııışıır. 

Afganistan'ın 

Yeni ltalya Elçisi 

K.G. 
l>a ru u l ~k~p r~~ 

İarı~ 

Kapu malı 
Kozacı parlağı 

la ııe çiğidi 
\'erli e 

Susa uı 
Fasul)·a 
Nolaul 

1 Mercimek 

ltoııı·ı . 12 ~ A 1 Ku~ yemi 1 ( • (( ~.... )) 1 

l>iirıe kakar AfO'anistaH Kum darı 
el · · ~ 1 ("" 1 "k 

K. 
45 

43 

40 
H9 

s. 

9- ı ·> 5 ... .. , 
1-87 ,5 

9 
7 
4 

7 

5 
3 
6 50 · çısı oları ~lt·lır11tıcl Kasım :~ 11 

~' 1 gii11 Kabil'p, uitnıek l Acı Ç•~k ırdt!k ıçı 3 1 

llzere Horııaduu :ı~Tılmış jToz şeker 38 25 
Ve J • 

t urakta yerıi t!lçi lleh. KalavP
lııtı1J G. 
1. · ıray llan ile dış Çav 
lij kil 1 1 ... · ı . 1 l . • ı ıuı ' t!l'I !!P eu erı K 1 

100 99 
240-230 

190 l~ r· o .... j a a ,. 
a fı oda 11 u ;;u r·Ja m ıslı r. " 

• :-ı • Balı ar· 90 
lstanbul'da Arpa Auadol 3 25 

lüel ~ir japon salgılı .. y p,rı i 3 s 1 ,5 
,---------- Pirirıc ı 5 50 

1 k 
1 8larıhul- Hir cok nıem , Ç 1 • 50 e · 1 • a vt ·ar 2 

· et erde siiPI durumu ( 

Borsa T elğraflan 
-----
lslunbul 

12-5-935 

Tiir~ allunu 

islerli11 

~28 

612--75 

Dolar 

Frank 

Liret 

79 42-50 

12-05 

9-68- 95 

Nö~etçi Eczane ...... 
Bu Akıam 

llALK Eczanesidir. 

Y E H i M ER SİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık 100 yoktur 

Günü geçmiş sayılar 20 K. ----------------.. --
ıııc 1 ıteıme şek . r 20 Lira -10 K. 1

' tıau~ye ıröndPrileu ja- sandıkta • ':-lo I . Kara biih~r 
l,o,, ., ı 

1 
~ 

1 
l . . ı. )) » ecnehı ... o .. ıra . 

,,.. a gıl arml aıı tıı·ı uu 
1 2

0K. h.O ince. Kepe~ 
85-86 

' Hıı i ' l~rıhula !!eldi. Sal- )) • )> çuva 1 " 
8ıt .-. Kalın » 
. la bir toı,cu komutam Buğday Yerli 2-37,5 

J 25 

l 25 

16 
'Odenll 

ile ı · · · Nişa l İki ':~·. ıı~ak subayı vardır ~ınıon t<~zu . ·ı O ( ır 
eaı. Sun btarıhnlda kala- Sahunsafı zeylin Y. 25 50 incir 

"la,. k ' Y 1 ( Ç k lii 
1 

' ısorıı"cı .\n ara va » ikinci 23 11 a u -uro 
l')•I f'C ki ., 
"-.:e tırdir - Mısır darı 3-32,5 ., Anadol 

•) ... 75 

}( ii ' , . 
l 1. ıc nıuat•ciz - Bunal 
ıc • , , 

ı, ~ k 
~1 .. "' ıcı, sırrıaşı k 
~ tızıu i rı - S ii rtı ğen 

rvab N 
eca - Yeı·siz 

N~b 
lıoı etlid olmak Kay-

"'ak .. .. 1 k 
~o· 

1 
' gorurınwz o ma 

ıc ıır k 
~' • 1 a\1 lwlnıak !,ab .. 

v~k P-herıg:im - Sırasız , 
ıtsız 

N~ı'ek·' ,, - ar - Bo'- ha\'laz 
' '~l ~' ~ 

\
' 

1f!ınalaal (Bak:Nabr.ca) ti,. . 
I~ 

Naı , 
~ 'Hruvar \. 1 ııı - o suz, uv-

1Sta~ J 
\ı • 
• , (j ıa 

kış, • .\ık - Yaraşmaz, ya
•laz Na ., ~akı ık ıı 
rıı:. "l t~ı l N ~ > - y,•ııiluıez 

'-'rııaı f eaı. '< 11 t - Vc.·suz, hu -
' ıı 
~i.•1tıe . 1 
N· "'< - Alcak 

ilı•ıt·r·'' • 
~(tl• . l • nfirli IHHP.Z 

·•ızac• K . . 
Na : " ·~ v•fsız 1'-Uh· ·~ Na1 arek . Kutsuz 

'Hı\'• f k N· ,\ 1 - Uv 11uıısuz 
\ııaı,·· - ;:, 

l\t 1 l il. · ı ,,u .. ası , - Y ~ k ışıksız 
ıııusa· 

Nillu "" ıd - El verişsiz 
Uteıı· 1 . ~ 

ü il - ~OllSUZ 

Napttk - Pis, kirli 
Napnlate - Ham , çiğ , 

pişmemiş 

Nareva (Bak: Nalayık) 

Nasavab - Yanlıs 
• 

Nasaz - Bozuk, düzensiz 
Nast>za (Bak: Nalayık) 
Naşekib - Sabırsız 

Nattivan - Halsiz 
Naiinıit - Umulsı.ız 
Na bit oluıa k - Bitmek 
Nabud (Bak: Mahv) 
Nabz - Nabız (T.Kö.) 
Nacar - Caresiz • • 
Car nacar -ister istemez • • 
Nadide (Bak : End~r) -

.-\z bulunur, az göriinür 
Naılim - Pişm:uı 

Nadir - SP-yr~k, az , aı 
bulunur 

Nadif'en - Anasıra, pek 
az, tektlik 

S:whl (bak: Kahili)·~tsiz) 
- l1t•ceri ksiz 

Nafaka - Gecimlik • 
Nan - Faydalı 

Nafile - Hoş, faydasız 
Nafiz -Sfrr.li geçer, elgeı· 
Nafiz (Bak: infaz) ~ Ge-

3 

ı çr.rı, işleJen 

Nagilıan, ba~teten - An-
sızın 

Na ğıne - Ezgi 
Nahir - Zavıf, c~limsiz, . . 

cılaz 

~ahive - Kamun ., 

Nahh·e rulidiirii - Ka-.. 
munbav .. 

Nahive merkezi - Ka -. 
nıun başkendi 

Nahiye cMmlaka ~uala -
mma) - Bölge 

Nahiyevi - Hölgel 
Teht - Oyu, oyma 
Nalatetmek - Oyma~ 

Nahhat - Oyman 
Nalıvel - Benbenlik 
Nail olmak - Esmek, ka 

zanmak 
Naka - Deve 
Nakabil - İmkansız 
nakaltal - Ey iselik 
nakaral • Kavuşlak 
nakd - Akt;a, para 
nakdi ceıa -Para cezası 
nakisa - Kusur 
nakil - Ge~~irge, götürğr. 

(Sonu Var) 

SAYFA : 3 

i L A H 
Mersin Orman muamelat memurluğundan ; 

ı llazine namına uıiisaılere eclilup Mersiııde mPv
cut 3115 kilo kiiıuiir ve 4070 kilo canla karışık meşe 

• 
oıluuu ve 350 kazık Vfl 52 rıalinlik ve 6 cam cağı ve • • 
t 4 nıeşe ok ve 36 kazma ve 24 hel ve 70 kırbaç sap· 
ları ve hir paha ve BP.lt~ıı k•~şlikte 80 kilo puse ve 
200 kilo Küy pmarmda ve 210 kilo kömürde Tece 
köpriisürule ve 51 atlet ardıç kızıl ağaç çağı çavcıkta 
ve 16 adel mertek Kuzııcu ve 20 Topak Koca Vila
yeue ve 20 tupakta Kuzucu b~leltHule olup ı - 6-935 
giinli ihale olunmak iizerH satlığa çıkarıldı talip ola
cakların ihale günü ~tersin Orman idaresirıde toplana
cak olan satış kornis)'onnrıa müracaat etnıelef'i , 

J 4 - 19 --25 - 1 

I l A H 
lçel Haf ia Baş Mü~en~isliğin~en; 
1 - · Bedeli muhammeni 33 bin 600 lif'a tutarı 

~tersin . Liıuamrnlan Oevlt-ıt Benıir Yollarma çıkarıla· 
cak 3 f bin ton demir, 1 O bin lon çiurnntonun tahliye 
işi kapalı zarf usulu ile eksiltnu~ye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 29 • 5 • 935 Çarşamba giinii : saat 
on beşte İçel Vilayeti Nafia Baş Mühendisliğindeki 
eksiltme komisyonunda ~·apılalacaktır . 

3 -- İsteklilf>rin teklif mı~ktuhu11u ve ticaret 
odası vesikasım ve (3360) liralık muvakkat tP.nıinal 
nıeklul.Hı ile l>irlikt~ ayni gün saat 15 şe kadar Nafia 
dairesi eksiltme komisyoııuııa vermeleri. 

4 -· isteklilerin şeraiti anlamak üzre Nafia baş 
naiilrnndisliğine ve ihale günü eksiltme komisyonn11a 
müracaatları ilan olunur. 14·17·22·26 

B i L i T 
Mersin Şarbaylığından : 
Saraç ve Palaru~ı ~snafının Sebze halinira ; gline

yindt'ki dükkanlarda sanallarıııı icra •~ tuıt·leri 20 - 4 -

935 glinlemt>çli ve sıı sayısı Ht·lt~diye Enciinırninin 
kararı iklizasrnda11 buluııduğu vı~ palaııcıfar için ay
nlmış yur<leki d tik karılarda 11 başka yenle yapılmış 
bile olsa Palarıci işinin palancılara mahsus dükkanla
rın gayrisinde satılmaması gerek olduğu hakkındaki 

577 sayıla ve 11-5-935 güıılemeçli Enclimeu kararı bi
lit olunur. 

Zayi Mü~ür 
Maaş almakla olduğum tatbik nıiihrlimü kazaen 

zayi ettim· Yenisini yaplıracağımdan eski rniihrün 
hiikmii olmadığaru ilan r.derin. 

~liitekaidini askeriyeden /\ vadau 
ka ry~sirı<len Önrnr oğlu H tiseyi11 

Zayi Mak~uz 
Kırklareli Vilayeti ilk ve orla mekteplerinden al· 

dığım tasdiknamemi kayhellim )'fmisini alacağımdan 

eskisinin hükmü olmadığını ilan ederim. 12-s-t935J 

'fiirki~· e iş Bankası Tar~us 
şubesi VP.Znetları ~lustafa 

Bir Memur Aramyor 
Sınai hır mliesseseıl·~ itlare işlerine \ ' C tahsih\ta 

bakacak bir memur ararın·or . n~rıc olması : kefıl . . 
göslermP.si en az orta derece tahsili bulunması şart -
<lır. Arzu edenlerin Yeni Mersin ffasım Evi mfüllir-
lüğürrn müracaallan, 2-5 
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L A N 
D. Demir Yolları Adana 6 cı İşletme Müfettişliğinden: 
15 Mayıs 935 gününden itibaren bilumum sür 'at, yolcu ve muhtelit katarlarla otomotiris 

seferlerinin gidış ve geliş zamanları değişecektir. 

Daha fazla tafsilat için ıstasyonlc\rda asılan ilanlara bakılarak öğrenilmesini sayın halktan 
dileriz. 

Toros sür'at katarları Haydarpaşa - Fevzipaşa - Haydarpaşa Ankara - Bogazköp
rü yolu üzerinden haftada iki dafa işler · Haydarpaşadan pazar ve perşembe günleri saat 
9,40 da kalkar ve ertesi günü saat 13,48 de Adanaya: saat 17,22 de de Fevzipaşaya varır . 
F evzipaşadan pazar ve çarşamba günleri 11 ,00 de ve A danadan saat 14 30 da kalkar ; er
tesi günü Haydarpaşaya saat 19,40 da varırlar . 

Yalnız 15 Mayıs 935 günü F evzipaşadan kalkacak toros sür' at katarı bir defaya mah
sus olmak üzere istisnaen 16 Mayts 935 perşembe günü Ankara üzerinden sefer edecektir. 

Ankara - Adana - Ankara muhtelit katarları Aankaradım Cumartesi, Pazar, Salı, 
çarşamba ve perşembe günleri saat 9,30 kalkar ; ertesi günü saat 9, .8 Andanya varırlar . 
Adanadan Cuma, Cumartesi, pazurtesi, Salı, ve perşembe günleri saat 18,05 de kalkar erte
si günü saat 19. 15 de Ankaraya varır. 

~~~~~~~~----------------
Haydarpaşa ~ Elaziz - Haydarpaşa yelcu katarları her gün işlerler. Haydarpaşadan 

saat 19,40 da kalkar Adanaya 21,09 da gelip 22,00 da hareketle Elazize saat 19,20 de va
rırlar. Elazizden saat 9,27 de kalkar : Adana ya saat 5,50 de gelip 7, 15 de kalkar ve Hay
darpaşa ya .!laat 18,25 de varırlar . 

~~--~--------~~------------Haydarpaşa dan Cumartesi ve perşembe günleri kalkan ve Adanadan pazar cuma gün-
leri geçen ElRziz katarı ile : Elazizden Salı, pazar günleri kalkan ve Adanadan Çarşamba, 
pazartesi günleri geçen Haydarpasa katarında yataklı ve yemekli vagonlar vardır . 

Mersin ve Ada~adan her cumartesi ve çarşamba günleri : Fevzipaşadan her cumartesi 
ve salı günleri kalkan yolcu katarlarmda Mardin yolcularına ait doğru vagonlar bulunur. 

Men;in -- Atlana - Mamure Trenleri IIer Gün 

İ.ı.;lasyonlar 
518 522 

:i:J(ı 536 fi J(j 5.'12 520 5:?4 521 508 5126 
~ltrsirı K. 6,43 8,20 10,06 l .'I, 56 10,06 18,05 vo .. w 
Tarsus v. 7. ~ı 8,58 ı9,44 14,32 11 ,lı4 18,54 1,0U 

K. 7'15 9,Vfi 10,48 14,:15 17 48 19,10 1, 10 
Yenice v. 7,5"1 9,35 11,17 14,59 18,17 19,37 t.35 

K. 8 ,fJ(J 9,38 11,20 15,06 18,21 26,00 J ,.~8 
Adanagar v. 8,44 10,22 1 ?,05 15,45 19,05 20,43 2.17 

K , 6/JO i,52 ıo.:1.5 16,14 22,00 
Ceyhan V. 1,40 9,tM 11.45 11.26 23,27 

K , 7,45 1 t ,50 23,45 
1'. kale l', 8,~9 1'2,!J4 00,41 

K. 832 12,45 1,05 

Mamure v, 9,02 1.1.l :J 1,40 

Mersin - Adana - Mersin Trenleri Her Gün 
533 535 

İslasiyonlar 515 507 517 519 537 539 621 523 525 
Mamure /(. 2.23 9 ,27 15.05 
T. /\ale v. 3,00 9,50 15.28 

K. 3,20 9.53 16.38 
Ceylıan v. 4 ,08 10'35 16.1 9 

K. 4.27 9.20 10,4 1 16,22 17.50 
Adanugal' V· 5,50 7,47 10,32 1 ı ,53 16,32 19.QO 

K. 6.02 6,50 7.47 9.24 12.33 17.37 1 9.45' 
Yenice v. 6.45 7.34 8.31 1 Q,09 13. 12 1 8. !20 20,25 

K , 6,49 7,55 8.36 10. 12 13, '8 18.23 20,29 
Tarsus v. 7,18 8.22 9.05 10.41 13.42 18'52 20.55 

K· 7.22 8.34 9 .09 10.45 13,45 18.56 20.s9 
Mersin v. 7.59 9,24 9.46 l 1.22 14.20 19,33 21.35 

i L A N 
Mersin Ziraat Bankasından 

Em\·alin Şiuıdiki Bu senu icin • 
No· mahallesi Senıti Cinsi 

Beh!ılive "' magaza 103 nrnhmudiye 
kt.ırşısuıtla 

2 )) )) Yazıhan~ 

ıo; » )) Oiikkan 

107 
" " 

mağaza 

m iislt•ci ri tahmin edilen ic«.tr 

Simsar 
Bay c~nıil 

Tüccardan hay Os·uan 
İlhami 
Tüccardan llaıwfi zade 
Zade hay ahnwl 
buğdaycı zade 
Ha\' m~huwl .. 

Lira K. 
130 00 

100 00 

220 00 

250 00 

6 ,, , , ll:trH~ idman yurdu rrisi Bay mithal 360 00 

Bankaım1.a ait vokarula vasıfları vazılı fHulak 5 - mavıs -935 tariliindtın 
15-- mayıs 935 taritıine kadar ou giiıı ıı~iid(folle ve açık artırma usul ile kira)'a 
verilmd~ üzere ıııiizaJedrye çıkanlnuştır . 

miizav~dt~ 15- ma\· ıs -935 tarihine mförndif Carşamba giinii saat 14 de ya-. . . 
ptlaca k tır. Taliplerin hu vak illan e vel Ba n kamıza nı_iiracaal~a leminatlarrnı ya-
L•rınala rı lazımdır. Arzu edenler şartnameyi de görebilirl~r. 7-14 

la i :' 
11 lll 

TC!JQ KiYE 

l1RA4T 
~BANKASı 

Zayi Askerlik Tezkeresi r. 
\f\'on lh•mif' volu ıa hururıdarı almı ş olılugum tr 
Lt•1:kP.1't-nı i kavi>ellim. Y~nis ııı i a lacaArnııl~n eskbi. .. 
lıiikmli ol uı adığıııı ilaıı t~ ~ !Prim . 

Esk İ S t> h İ r il a cı .\ li n. mahallesi . 
ifft> L oğlu 32J cluğumlu ~\hmet 

Sathk Bahçe 
Silifke cadıit·~i tİ 'l ı ·r i ııd e nrn rhum avu~at Bay il~• .. 

~a ıı Ali s11 halı e c•s i satlı k .lır . 
• 

1 llt~ kta :·a yakm a razi ~ i )' Pt işmi~ fid a nları nıc't' .. 
cudılur. f.sh· k li l eri rı Giimrliktle .\lımel lhrnaziye uıii · 
ra caatlan . ı-2 

~mWJJı-~mmm~~ 

Dost Başa Bakar 
Düşman Ayağa 

Yeni Mersin Basın1evi Mersin 


