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B .. ce Hazirandan önce Kamutaydan çıkacak . 

... 
Planla· T .. rkiye 

---
d 811 bttkemızdc (makale) kullan· 
:~ınıız kelime karşılıkları şunlar
:-: De/ft~ke : Tadıl- Örıunlilk : 

1• llJJhtnıiye.t - Ttcim : Tıcartt -
zım : Zıraat - Dnıgey : Merkezi 

~"1 ~et- Voru : f -/sır - Savaş : 

8 ~Cadele - Berkıte : M litJ•yide - -
ls~~utçu : Mlifsid - Asığla11nıak : 
h lf ade etmek - EJ•cillık : Hayır· 
{Jahfı'lt.- Hoşgörülük : Müsonıa/ıa-

1
1111Şkantık'lf: llilfifptrlik - Y<Jsav : 

fll 'b tl 
" 

1 at - YaJ!mç : Suıkasd -
Jltışma : M Üllakoşa . 

Halk Partisinin son proğ
;~nı değişkeleri üstünde fikir 

111lllarını bir daha durdur;ak isteri7,. Çünkü bu prog
tıalllda, ne ekonomi, ne kültur, 
k e ~e Rejim bakımından her
b e~ın başka türlü hükümlerde 
~ llnabileceği örtün ilikler kal
~ anııştır. Nasıl demokrat, ne 
d lldar halkçıyız ? Nereye ka
lıar devletçiyiz? Bütün bu ay
taş?1alar, parti adamları için, 

"
1he karışıyor . 

Yi Programın Ruhu, Tilrkiye
tı ~Uksek devlet kontrolü al-
lld 

ııo ~ Plilnlaştırmaktır. Ne Eko-
lıknıı, ne tecim, ne bayındır
~Uİ tıe ~arım,'ne de tarım, nede 
troıtUr ışleri ndeu hiç biri, kon
llırıct ve PH1nlnşrna çerçevesi dı-

a kalmamıştu. 
gı:ı nejiın için En sağlam den
llü~t devletçilik ve plfınlaşma 
IİQ Urunda Lulunmuştıır. Daha 
l'ıl~e kadar, parti içinde kala
ka;a E? -sağ ve En- sola kadar 
ıı1 k bılen söylev ve yazılara 
ka'J Sık Uasthyorduk. Şimdi bu 
titıil~lar, artık, parti prensiple
Yor tıahlanmğn çalışan birer 
~Ilı-~ değil, parti prensiplerine 
biliı-1 ~elen birer savaş sayıla
lllek. E.~er aynı kaypaklık iş 
ııurı lltıızması içinde olursa, bu
v6,.İladına da bozgunculuk adı 

l>~ek lazımdır . 
rıırı k a~, bu asrın son yılJarı-
Ve ha~lıtnesidir. PJfin, devlet 
lıştıı- k kuvvetlerini toplu ça
\ıeriı:ak, ulusal Enerjiyi tam 
llenıe~~de ve değerinde tutmak 
lesi i lır. Bunun Esaslı berki
haık se, lıel'kesi, bu sa rsı1 maz 1 
Z1.ıtçu~aı·ar1na, inandırmak, bo
~~derı~"1~1 ve şnlısiğ poJilika 
hıç b~tın, parti kuvvetlerinin 

l t" t't:ıe,,,ı inden asığlunmasına 
ı· .r\tan b 1 rtı k ırakınamaktadır. Bi-
l!iJlik Usurlarımızdan biri, Ey-
hesab~e hoşgöriirtukte, kendi 
ııı fazı rıııııa parti hesabını bir 
:~t. ş6~~ .. karıştırmakhğımız
~İtittıiz ıg uyuşkanlıkla iste-

&tti h kadar genisliyebiliriz. 
v er • 
e ~ .. t b" Şeyin üstiinde, sıkı 

:~lle he., ır Yasav isteı. Bu ise, 
u'Pltrc . Şoyin Ustunde. pren-
llğJatını ınanrnak. prensiplere 
~ıp ak P . 1 . k 
ı. , Otıl , rensı p erı a vra-
~ıı 8tı h 

tşı ı. er tnrın yağınç1ara 
il.Otu · 

hlaklu srığlannbi1ir. 
F. R. ATAY 

jPm,....._ 

Program kurultayda onandı 
Recep Peker program çevresinde Ku· 

rultaya bir Buçuk Saat izahat verdi. 

Köylüyü sağlık ve ekonomi bakımından 
kuvvetli duruma getirmek başiş olacak. 

ANKARA, 14(Hususi)Cum
huriyet Halk Partisi kurultayı 
dün Saffet Arıkan'ın başkan
Jığında toplandı ve gece geç 
vakte kadar konuşmalar devam 
etti. ~)rnğram etraf mcia Parti 
Genel Yazganı Recep Peker 
bir: buçuk saat izahat verdi. 
E\•velce neşredilen proğram 

taslağı komisyon tarafrndan 
yapılan eklerle kıymetıendiril
miştir. Bu eklerin ana çizgile
rini bildiri yorum : 

1- Vatau müdafaası uğ
runda yurdun canlı~cansız bü
tün mevcudiyet ve kuvvetleri 
tahsis edilecek. 

2 Taslakta köylll için ko
nan muhtelif esaslar varsa da 
köylilyü ve onunla meşgul ol
mayı ayrıca değerlendirmek 

için proğramın iç siyaset kıs

mına bir madde eklenmiştir. 
Bu maddeye göre Parti yeni 
Türkiyenin hayatında köylü 
her bakımdan önemli sayılmak
ta köylüyü sıhhatlı giiler yüz
lü Ekonomi bakımından kuv
vetli bir hale getirmek esası 

ehemmiyetle göz önünde tutu· 
lacaktır . 

3 Posta VA Telgraf işle-

rine daha biiyük önem verile
cek bntiin şehirler ve köyler 
telefonla bağlanacaktır . 

4- Kara, hava ve deniz 
nakliye tarifelerit-:de birlikte-

min edilecektir. 
5 - Demir yollarını besli

yerek Ekonomik gayeyi istih
daf etmekle beraber yurt m'i
dafaasını da kolaylaştıracak 
amudi şebekeler halinde şosa
larınm bir proğram altında ya
pılması Partinin başlıca vazi
felerinden biri olacaktır. 

6- Proğramın finans bö
lümünde denk bUtcenin finans 
işlerinde esas olduğu göz önün 
de tutularak Yurtdaşın hazine
ye olan borcunu tam ve zama
nında ödemesini temin için 
muntazam tediye esası da ek
lenmiştir. 

7 - İnhisar idarelerinden 
beklenen gayelerden birisinin 
de ulusal ürünlerimizin değe
rini artırmağa çalışmak oldu
ğu da proğrama eklenmiştir. 

Dünkü toplantıda çok mü
him esasları ihtiva eden 73 
maddelik proğram kabul edil
miştir. Bu ({Ün saat 15 le tek
rar toplani\arak ni1.amname 
konuşulacaktır. 

Nizamnameye komisyonda 
şu madde eklenmiştir : 

«Parti s:ıylnv1arının siya· 
sal mahiyetteki arsıulusal ku· 
rumlarn girmeleri ve yahut bu 
kurumların karşılarını kur
maları gibi işleri yoluna koy
mak ve kontrol etmek Grup 
Heyeti ne ailli r . » 

Niifııs sayın11 hazırl1l{lar1 

Sayım 18 ilk TeŞrinde Yapilacak. 

Bir cok illerde numerotaj işi bitti. Ayırma , 
bir yıl Kadar Sürecek . 

ANKARA . (H~lSUSİ) 
istatistik Genel direktör-

lüğünce hazırlanarak İç Bakan 
lığa verilen genel Nüfus sayl
mı talimatnamesi mezkur ba
kan tık tarafından tetkik edil
dikten sonra istatistik genel 
direktörlüğüne Yerilmiştir. Di
rektörlük diğer bakanlıkların
da mütalealarını aldık~an son-
ra talimatnameye son şeklini 
vererek bakanlar hayetine 
tevdi t.·d ·cektir . 

Taliın<1tname bakanlar he· 
yetince kabul olunduktan aonra 
1 Hazimndan itibaren biitün 
dttvlet teşkilatına tebliğ oluna
caktır. Gonel sayım hakkında 
mütale!llarını bildirmek UzHe 

1 Mayıs'ta bakanlık milraessil
lerinden mürekkep olarak ista
tistik genel direkt5rlüğilnde 
toplanan komisy • .m mesaisini 
bitirmiştir. Komisyonca serde
dilen arzular genel direktör-
Hlkçe tetkik edilmektedir. Sa
yım hazırlıklarının esa&ını te-
min eden numerotaj işi mem
leketin ekseri yerlerinde bit
miştir. Şimdiye kadar teftiş 
yapılan 7 vilôyette bu işin 

oldukça iyi bir şekilde yapıl

dığı anlaşılmıştır. Genel direk· 
förlilk numerotaj cetvellerine 
göre ayrıca memleketin bina 
vaziyetini gösteren bir istatis
tik de tertip edecektir. 

« Sonu ikincide » 

Bütce Encümeni Çalışıyor 
Bütce ay sonuna kadar kamutaydan çıkacak 

Finans Bakanlığı memur aylıklarının Ay 
başında verilmesi için tedbir alıyor. 

ANKARA , Bütçe En - dağıtılmasını bildirecektir. 
Biitce Encümeni beyanname 

ye tabi olanlardan alınacak 

maktu kazanç vergisine dair 
lfıyihayı da basılmağa vermiş

tir . 

cümeni çalışmasına devam edi

yor. Encümence kabul edilen 

935 masraf ve varidat bütçe
leri hazırlanarak basılmağa 

verilmektedir. Kamutay ayın 

18 inde toplanınca biltceler 

mebuslara dağıtılacaktır. Biltce 
müzakerelerine ayın 24 ünde 
Kamutay heyeti umumiyesin

de başlanacaktır. Bu müzake
relerin Kanmtayda 4 gün sil
receği tahmin edilmektedir. 

Muhtelif maddelerden alı

nuc:uk istihlak vergisi Hlyiha
. sının da Adliye Encümeninde 

tetkikatı bitmek üzeredir. Va
, ridata taa)lQı{ edeıı bu madde-

Bu takdirde Hazirandan 
evvel biltçeler ikmal edilmiş 

olacak ve her tarafa gönderi le
cek tir . Finans Bakanhğı da 
memur maaşlarının her taraf- ı 

ta Haziran iptidasında, ~skisi 

gibi, gecikmeden memurlara 

ler Kamutay ın ilk toplantısııı

da müzakere edilecektir. Bun
dan sonra biltce görüşülecektir. 

Devlet Demir Yolları ida
resi yeni teşki lalını bitirmek 
üzeredir. Yeni teşkiHlt kadro
su tesbit edilince Devlet De
mir Y o Harı bütcesi de Bütce 
EncUmeııinde tetkik edilecek, 
heyeti umumi yeye verilecektir. 

Tecim Odaları Kurultayı 
Yüz elli Tecim odası yirıniye indirilecek. 

----- - -~ 

Ekonomi Bakanlığı üretmenleri koruya
cak iki kanun taslağı llazırladı. 

ANKARA, 13 (Hususi) -
Tecim Odaları kurultayı bu 

ayın yirmi bEşinde toplanacak 
kurultay hazırlıklarını görm<'k 

için bir büro kuruldu. Bu yılki 
kurultaya ilgililer tarafından 

çok önem verilmektedir.Kurul
tayda konuşma bitimlel'i günü 
gününe yayılacaktll'. 

Tecim Odalarının daha işe 
yarar bir duruma gelmesi için 
köknel kararlar verilecektir. 
Şimdi çalışmakta olan 150 odn 
hemen hemen yirmiye indiri
lecektir. Bundan başka Tecim 
Odalarının daha güvenli ve 

11e~ykel 
Projeleri 
Bundan sonra Ve· 

kilete Tas· 
tik Ettirilecek. 

İç İşler Bakanlığı tarafın
dan vilayetlere gönderilen bir 

tamimde. bundan sonra ldarei 

Hususi yeler tarafından yaptırı
lacak heykel ve abidelerin yap
tmlmadan evvel projelerinin 
behemehal Auideıer Komisyo. 

nuna gönderilmesi bildiri!· 
miştir. 

daha faydalı iş görebilmesi için 
iç kuramlarında du elde bulu
nan deneclerden asığlanarak 

değişiklikler yapılacaktır. 

Ekonomi Bakanlığı iki ka-
nun taslağı hazırlamıştır. 

1-· Kredi kooperatifleri 
2 - Üretim kooperatifleri 

Hu kanunlar ilretmenleri 
elde ettiği malın değerini te
mamen tutması ve sattığından 
da değerini bulması için dü
şünülmüştür. Ru bilimle ürü
nün değeri artmış ve Uretmen 
yüksek faizle para almaktan 
kurtulmuş olacaktır. 

1 Öğretn1eı1lerıı1 
Konferansları de· 

vam Ediyor 

İlk okul Öğretmenlerimizin 

kendi aralarında vermekte ol

dukları ertikel (meslek'i) kon 

feranslara bu gün saat on altı 

buçukta Halkevinde devam 
edilecektir . 

Konferans turkçe ve gra 

merin öğretilmesi konusu(mev 

zuu) çevresinde ~tatürk okulu 

öğretmenlerinden Bigam Dal 

gün tarafından verilecektir . 



SAYFA 2: YENi ~1ERSIN J5 M.\YIS 19:15 Ç:\H~ .\MB~--------------
•• 

· ()lcülor ,. Takas Yolsuzluğu. Tfırk - Bulgar Aı1an111r'da 
Parti Giinü. K a 11tı11tı11 ela 

1 N ü.f us Sayımı 

G
.. ..ki h k .. I-Iazırlıkları . 
umru er uku mu-

Ticaret anlaşması 
Ankar:ı, - Tiirk - Bul 

gar lic<ır••L :ı11laşmas1r1111 

ruliddeti PHzar günii bil

nıışli ı·. 

.\naıaıor , (llusıısi) -
Cunıhuri \~l llalk Partisi -. 
n in d ü rı 1 ii u cii k u r u l ta n 
nin loplarııı giinii kuza
mııda cok ılt·rin hir sav~ı 
VP. lıe;·t·caııla kntlula;ı~ 1 

mıstır • 
Cumhuriyt'l llalk Par. 

ıisi11in yurda ve ulusa 
~· a ptığı e yili ~ leri ulusa 
duyurmak ve purliye olaıı 
sevaileriııi artırmak . iciıı• o lllı 

Cnnıhurİ\'t'l Halk Partisi . 

Yen iden DeğiŞik· 
lik yapllacak 

ANKARA, 13 (Hususi) -
Ölçüler kanununda yapılacak 

değişiklik esasları bitirilmek
tedir . 

Kanun çıkarılınca iki sene
de bir yapılan ölçilleri muaye

ne Ucret tarifesi değiştirilecek, 
ölçdlerin büyüklüklerine göre 
ayrı ücretler konulacaktır . 

Şimdi Belediyelerin idare
sinde bulunan ölçü müstahdem 
lerinin tayini işinin Ökonomi 
Bakanlığına geı;mesi muhte

K :ıza idarH lw~·e tinin genç meldir. 

ve çc;hşkan başkanı Os
nıan Oktan Parti arka

daşlarıyle toplantı giinii -1 Rus Paraşutculan 

d.-n onlu~~ giin P.Vvel c .ı - 1 Bu'""ıa·k g ti l 
• , '.T ayre e ca ış· 

lışma va baslnarak 11ecel! • , 
•. .: •. • ~ ı:; maları takdırle 

guuduzlu yılmadan ve k l d 
arşı an ı. 

osa11111adan çahşmışlaı·- ___._ 

dır~ 

Şehir başlan lJ:ışa do · 
naumış' gece v~ günd iiz 
ulu!'ial oyuıılar yapılmıştır. 
Parti kuruluşu parli prog 
ramı vnrda vt~ ulusa evi-.. . 
likleri hakkınıla konfo-

ranslar verildi ve iki gtıce 
parti konağında çok he
~· t1carılı ve ulusal temsillt~r 

vermek ~uretiylP. parti
mizin canlılığı gösterilmiş 

ve halkırııız üzerinde çok 

d~rin izler hıra k mışlır. 

Mali Ataşelikler 
ihdas olunuyor. 

Ankar:•, -- Biiyiik t-1-
cilikleriıuiı nezdinde mali 
• 
ataşelikh~r ihdas olunaca-

ğını hir g:1zete ~' azmıştı. 

Hariciyt~ müsteşarı Agah 

dedi ki : 

-- Evvelce hövle bir .. 
tasavvur vardı. Fakat ma-
li selwpler dolayısiyle bu 

diişüniiş bu sene tatbikat 

sahasrna konanuyacak tu·. 

Hakimler kanununda 
değişiklik . 

Ankara , -- Hakimler 

kanununun 30 yaşından 

aşağı~mrn hakim olması 

hakkandaki kaydının :{5 

yaş_a kadar çıkarılması 

muhtemeldir. 

Ankara, 13 ( A.A.) -
Kıvcıııcla ü::tı·pıuli"inıize .. ;., 

~ün~ So' Vt'll~~ r nıerkP.zİ . .. 
icra koıııilt~si pa raşulcu . 

l ıı ğu n i h!rldnH•si yohırııla 

~aplıgı bli~ lik ~· anlınılar

dan gtıcp, vt~ gliııdiiz u~a 
' . 

ğın ı1.~.,i~i k . . ;-, ., ucusl arı ncl a . . 
vaıllıirı lu•ıu rıormal \·e .. ;") 

hem hii\'iık par:.şul atı-

lışlarıııda çok ke rt•l .-: r gös . 

hH' ı ti~ i \' i eri ı I i k lt• ıı ve v a (> -. . :, . 
tıgı hir ~eri acııu rt•kor-
ı~riııcl t> rı dola' ı s iıu cli Türk . ~ 

kuşıı kuruuıu111la paraşut-

ı.~ :ıtılıs VP molörsüz ocak . ~ 

lıocalığı yap.ırı~: A11ohiııi 

bir ı ıı .-k t u p v •~ el t> ğ •~ r 1 i 
bir arnıağaııla .. kavrama iYı • ;ı 

orıa ~, 1 a ııııştı r . 

Sovyet Hü~Ometi 
=- -

3,5 milyarlık iç is
tikrazı yapıyor. 

~loskova ~ 13 ·( .-\ . :\) -

İkinci beş senelik pla11111 
iiciincii vılı icin 5 nrn,·•s-. . . .. 
la cıkarılan iic milvar . . . 
500 mihon rnhlelıh ı~-.. 
tikraz , ı ilk be~ glin icinde 

"/ . . 
iic mil var 138 mihon . .. ~ 

ru blelı k yazılış ol muştur. 

l 93 4 senesi istikrazı 

için ilk heş gün içinde 
aucak ik.i milyar 592 

• 
milyon ru l>le yazıhş var-
dı I'. 

şavirliğinde tetkik 
ediliyor . ....... ,.... 

Ankara, - Gümrükler 

hukuk. miişavirliği kert-s

le takas ~·olsuzluğnua ait 

evrak iiıerintleki tetkik

lerin~ devam ediyor. 

Miisavirlik kHcakcılık . . . 
yapanları ikiye a yıruıakla 

hunlarda rı hi r kısmını va . 

zi fP.lerirıi ihmal ~ıh~n me

murlar olarak ~örıııekle -• 

di I'. 

'tl c nı urlar , uıem un n 

muhakemal tınciimenine 

SP v k • ~ ıl i lecP. ki P.r•! i r. 

{ ~ ii 1 y a ğ ı , h a l ı , l ii t ii u 
takasları ~lrafındaki lt>l -

-Birinci sayfadan devam-

Sa ~ ım mt~murluğu mii· 
kellc~ fivPtinıitm : istisna e-

~ ~ 

tlilmesi laıı nıgelen ki nı-
St•lt•r hakarıiıkJarla ıuu

lıaher~ eclilt>l'•~k teshil 
ediln;iş \'e hu husustaki 
li . ..; t t~ baka11lar hey~tirıirı 

ta~\ihine arzolunnnışlul'. 

Liste~·e ~inu~ucli(er, posta 
teJ gra f Vt~ lf' 1 efon, SU, ha 
va gazı, Pl..-ktri k, ta hl isi ye, 
ilfaiy t~ l'1 ~kilatı mensup
ları ile h:•zı hakanlıklarııı 

\ ' f> f'PSUIİ lPŞPkk iilleri il 
miihiııı şulwlerinin memur 

ları da dahildir. 

N iifus sayııııında kul 
laıııl:acak bilt'ımum matbu 
v•~saitin ş~killeri ~eut>l 
direklödükc~ t~sbil edil-

DiğP-r tarartarı veni ti .. 
c.trP-l nınaht•dP.si icin Bul-

• 
g:ı rlarla nıiiıakHn~ devan, 

~llllt' ktPd İ I' • 
\lüıalH~r~~ kısa bir za ~ 

ruarı zarfında bitmezse 
oıiiddP.ti hilen aıılaşnnı 

veııiılPn uıatı laca k tı r. . 

Yevtiçin Seyahatı . 
Ankanı, - lstaııbul 

zelP.leri rıdeıı hi risi Yugo · ... 
lavya lkışhakı1111 YP.\' lİÇ 
yakında mt',mlek~timizi 
zivan~l +>dt>ctı"ini vaznıı~ll· .. • r; ., 'i 

Hariciyedt•n salahiyet ... 

k i k lere de il a1.irandau son • miş ve ilıttl~lt·riıw başlan-

tar bir zat hu ziyar P.tİll 
şa ~' aııı arzu olwasma rağ· 
men herıiiz zamanı belli ra ha~lanacaktır. mışıır. 

Sa.\· ıru 1927 de olduğu olmaciığuH ~öylP-di. Giimriik nılift•UişlP.ri 

arası rıcla esaslı dPğişmder 

yapılacağı sö~· leni li ~· or. 

---------------------Yurtdaş 

Ülkeni korumak isti· 
yorsan Tayyare Cemi
yetine aza ol. 

======================~~~ 
~ihi mcmlekc~ıin her tara- f.-sini kahult~ ru~cbur ola-
fıııda a) ui gü11de yapıla- ca k ,.e hu vazife ücretsiz 
cak vP. herk..-s boluıuluğn yapılacaktır . 18 hirincı 

-.·P. rtlı~ \'<ııılacaktır. Sa\'1- l«>!.'.'f'İn cuma oiinü ,·apı ... . . . ;., ... 

mın billllt>Si rn~ kallar kim- laca k ola u hu sa yuutıt 
:o;c~ • ~ viııth~ n dışarı çıkını- netic.-lPrirıin ta-snifine ikir• 

)'aca klır. 

Okur yazar lu~r şahıs 

sa yım menıurluğu vazı-

ci lt~~rin nihayetinde ba~~ 
lanacak VH lasııif işi ~u aı 
hir S P. IH~ sürecektir. 

Osmanlıcadan Türkçeye karşılık kılavuzu N. 40 
Naki rıakiiyat - Taşıma 

Nakl~lm~k · 1 - Almak 
(İktibas anlamına), 2 -
.\ıılat.nrnk [hikay~ anla
mına] _1, 3 - Götlirmek ta. 
şımak, 4-Aktarmak, 5 -
Göcmek 

• 
Vasıtai naldiye - Taşıt, 

taşıma 

Nakkare - Dümbelek 
Nakkaş - Bt>zekçi 
Nakış - Bez~k 

Na k r - 1-- K a km a , 2-
Kalemişi, 3 K:ıbartnıa 

Nakus - Can . 
Nakzetmek - Sıymak , 

bozmak 
Na~ZJ ahdetmek · Aanl-

s ı y m a k , .\ n l boz ın a k 

Nale - l nilti 
Nam - Ad, isim ün 
Namdar - Ünlli , adlı 

sanlı 

Nanızed - 1 - Aday, 
'Tavuk 1 u, sözlü 

2-

Narin - Narın 

.Nas - Kamuğ, halk 
Nashetnrnk - ı - Dik nı+>k 

2- Ataıuak {la~·iİı arıla -

G.. .. k •• a~ ıozumsHme ·, saymsaı 
Naıarr dikkati cetbel ... 

m~k Gc)ı~ çarpmak, dik, 

kal•) çarpmak 

mum) 
Na~ib - Pay, kısmet, 

NBzar isalwl 
dil Gözdt•ğnıek 

etmek -

şe rge 

~asi h .. Öğii tçen 
Nasihat - Öğüt 
Na~i)e - .Alt · ı 

Nas~ - Norma 
N:\~ .. Öl ii . 
Naş i - Öı ii rii, ıJola yı 
~aşiui ıln . İşidilmemiş, 

Duyulmadık 

Na~ir - Çık·rnan 

Natuk - Söuuen 
Naz - NaY 
Nazafet - Temizlik 
Nazar - nakış 

Nazaran - Göre 
Nazari · Teorik 

Na·1,ari\'e - Tr.ori 
" 

.\ nlt'li - Pratik 
Nazan dikkate almak -

Naıarriiba -· Göz.atıcı 

Nazt~ııirı - B;n lan 

Nazım - Dizin 
Nazır .. Bakan 
Nazir - Bc-ıızC'r 

nazire - BPnzeri 
ırnzik - ru•ıak P tli 

rıazıl olmak - iıınıe~ 
l K (~ık ' nP warı - avııauıa, ; . 

ma 
llP.hill • Bitki 

J'I 
ıwhazan - Vurma, :ılfl' 

• 
ııehi - Yal vac 
ıu~bze - Biraz~ L>ir~zıCI~ 

citiu 
• necalu~t (Bak:Esalel) 

necat (Bak:Halas) 
necip (Bak:A~il) 
11ecl - Oğu 1 
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Piyasası !,. A. Satın Alma Komisyonundan · ~~~:~!.!!.1ı~~-!;~.~~~~~!~~.~.~;İ~• kaııaı ı1-
- .\layıu :ılıı a~lık Ekıw .. gi kaırnlı zar·f usulilt~ t'k- ması ~."P-llt>I stlğlık )''linii:ıdı·ıı liizunılu -.1rün1ldü:liiue 

- -- ••• ·C:-~ ı - . ., . , 
K.(~. K. ~. 1 si hnıeyt• konu lılu · dair BPledi ye Eneli nıııni nirı 11-5-93 ·l gii oleuıı · çli ve 

ı• 2 - Eksilıme 1 llaziran 935 Cuıuarlt-si giinü ~aat 1 O 588 ı ı. l 'l't l cırııu~~k~pı P~ 4ö sa~·ı ı t\ararı H ı o um11· : 
l<ırıf) 

43 
da Kışladatlır. Zarfl.ır ~aat dokuza kadar Hlınır. 1 -Kahvehaneler : 

~ 3 - \tidkarla ıuuva~kal Lt.>nıinatı öğrenmek ist~)·eulPr A-KalıvP.lrnnelt•rin içt~ri~i Pil uz (60) mı~ tro uıu-
. a I' 11 ı u alı 4 O k ı t 1 1· • 
~'>'1.·ı _ hPr glirı · ı~ aı a ~alın :ı ma ... oıusıyoııunuııa rabbauul:: olacaklu· . 

.. cı ı~arla u ı 3B i\ 1 k l 1 ..... '··ı· l 1 "'" nrnrac:tdl t-oert> · şar n:ımel en ogreue uı 11' er. H- Kahvehauelerde hiifo vt~ kHlıve ocağı ile ldi-
u 11~ • ~ • ı · ~ 2 9 - 1 b· 1 · 1 • 
, , t;ıgı, 1 • - ı ... ,o Sflr·tuauıeleri komsiYondan a a ı ır er. c.lik kahv~lıaııelt~rde [iirüııliv a rJ v~ 75 melr•· lll tır·al>-
' ~r·li " • . ' 

1-87 .5 
1 

15-17 20 22 baındara fazla olanhırcla lıenı (iidirıüvar.J ltı~ınde a~· a k 
9 yolu bulnnacaktw . 

İçel Tapu mü~ürlüğün~en ; Bu tt~sisal Belediye Fen dairesi nılen verilPCt!k pı-

ıçı 

7 
4 

7 

:) 

3 

6 

ö ı 

ı> 8 

50 

•) ı:.. _,, 
100 ·99 

240 -~ilO 

190 

~o 

~ -8 7 ,5 
15 50 
'} 50 

20 Lira 40 K. 

lslcrnbul 

·;~· 1 ·ır·ı ... u •• ( 

23 
3 .,, •') -
-o~,o 

H5-86 

J 2ü 
1 ~5 

16 

~28 

612 - -75 

7~ 42 - 50 

12 - 05 

9 - 68 95 

' ( ~ 1 M ER SİN -
~llsh --= 

ası 5 kuruştur 
A.bo ----
Şt~~: ) rarkiye Hariç 
s ' . eljk •Çin için 

~Ilı il}'lık 120o Kr. 2000 Kr. 

~ il}'I 600 1000 
&it ık 300 
~ ll)'lık 500 

n._n ~tç ~oo yoktur 

lllıı sayılar 2 O K. 

Mc · rsirıi11 .\,.slt-tn kfi~· iiıuh~ vaki tarafları ~arkan laııa göre yapıiacaktır . 
~ıusıa'fa orıh.1şı uıda~ı garherı ve şimalen t-sik cerrn- C- Sokuk CPplu~~ıeri camekanlı olur. 
bPn tarik v•• k~·şli nıu~taf,ı tarlasile nıalııl,.t bir· kıta D -Jlava c~ryaııuurı değişLirilme~i içiıı hiiyiik ga-
tarla , .•. virıf' a\'nİ kö,•tfp, vaki tarafları şarkarı 11usta- zinolarcla alınması gerek olan sıhhi zabıta lalimatname
ffı tarla~;· vn ıaŞlı ~edik g ı ırltt~n tarik şimal~ıt taşlt ge- sinin ,188 ci maddesinde yazılı tP.rfihal biitiin kahve-
dik c e rı u he n :\li ze\'CPSİ teslime Ladasile malı- lerde bulunacaktır . · 
dut bil' kıla ta1·la doktor Halil ibrahiıııin lasarnıfun - E-Duvıtrlarda değer~iz levha Vt~ kağıtları yapıl

,1a ikt·tı ,·efolilP. verPselPrin~ intikal t'lmiş ve ver~se- mış süsler ve çiçekler lrnlorulurulmi,vacak vr, hiç hir 
si tarafından tapuya ~· erıiden tescili içiu köy ilmiha şey a~ılamı~·acaktır. 

lH'rile müracaat edilmiştiı'. .ll~zkur larlalara ~il sicil F-Kış mevsirniııde sob ;ı , ~az uıevsinıind~ varıLi-
kaydı hulu11amatlığ111dan ilan tarilıind.-o itibaren orı hitör huluı11lurulacaktır . 
glin sonra malıall•~n keşif , .• ~ tahkiki için uwmur gön· G-Gliueş görmiyrıı, im va Ct't'y<ınına nıiis:ıit ol -
ch•rılecektiı·. Tasrtrrııf iddia etienler· varsa rüsmi ev- may~n yerleri11 kah\'elıan~ olarak kullaııılnıa~ırıa nıii

raklarile dair .. ~·e 111iirncaatlar1 veya kt'şif gii11ii11de gi · saade edilmiyeceklir . 
decek nıenıuf'a arılatnıaları ilan olunur. K-Yukarda yazıll mathh .. Jerdeki laliklinıl~de he -

f çel Tapu müdürlüğünden : 
~)t 1 rsinirı .\rs)arı köyii11de lanıfl:ırı şarkan ~sik gar· 

b~n kayrak gedik şimalerı ruusa tarlası cenub~n mul· 
la llas<ırı larlasiı.~ uwlıdul bir kılada 7352 urntre larla 
kara ~l ıı~a oğlu Bayranıııı senetsiz lasarru funda olup 
tapuya le~dli i~:irı köy ilmi haherile müracaat edil 

miştir. ~lezk fır la rla ııın kaydı la puda hu lurımatlığırı
da n tarıhi il~\ndan on giin sonra mahcılleu keşif vt.> 
ta itki ki icın memn r göndı~rilı·cek tir. Tasarruf ;ddia-. •-
smd a huluuanlann r~smi evrak müsbilelerile dairey•· 
miiracaatları ve\'a kesif ~İİl'İİHde !!İ<lect-k memura an-

.... 1 ' u 

latmalan ilan olunur • 

İçel Tapu mü~ürlüğün~en ; 
jlersinin Arslan köyüııde turarları şarkan ve ce

mıben Esik garben Kemal hoca tarlası şirnalen taşh 

su·t He nwhdud -1595 ıırntrH tarla kara ınusa oğlu ha
sanın seneısiz tasarrufunda olup tapuya tescili ıçırı 

kö)' ilmi ha berile müra~aat edihıişlir. Mezktir larla
uın taptHb kaydı bulunama,lığından tarihi ilandan 
on giiıı !ilorıra mahall,~n kt>şif ve tahkiki için ru~mur 
görıderilt•ct~k tir. Tasarruf ictdiasıİıda bu httıarılarrn res 
mi evrakı nıüshitelPrile daireye miiracnalları vPya 
kt>şif gü1tii11tle gitlt>Cf~k memura arılalmaları ilan olunur 

İçel Tapu mü~ürlüğünden ; 

raber sıhhi zabıta talimalııauıesiuin 24 cii maddesi 
h ii k ii nı 1 e r i 11 i n ta n ı a n H ~ rı la t h i k i ne d i k k n t e d il,. c e k ı i r. 

2 - Kaln1e ocakl:tl'I : 

A - z~mini u lw ton ol nıası ve her gii 11 ~· ı karı ıu:ısı 
ç:. lısmda ta varı bn l u ıııırn!'\ı, do va rlan n ~il valı hada nalı 
olması, sokak cPplaeleriııde caruekaıı hulunruası. f ller 
haııgi bir dlikkauırı lalıta ile b()liinmii~ hir kısımnm 
kahve ocağı olarak knllaıııluwsrna ıuiisaatlt~ ı ~ diltrnı rz.] 

B - Çallş:uılann Be~· az ve trmiz gfiaılP.k gıy mı~ -
leri, sıhhi muayeııe~· e la hi lululmaları . 

C - Ş..-k.t-r, Kah ve, Ç· ı y ve heıtzt1 rl~rini rı ağızlar 1 
kapakll cauı kavarıozlartltt ltulurıclurul rll' ı ~ı . 

() - Takuularm l~ 1 mi1. olıua~ı, firıc~rı ve bardak· 
laruım kırık ve catlak huluumaması . • 

E - Ça}', Kahve konnlm:ızdan füıt~e kaplarm kay· 
nar sudan geçirilmfsi, kullarııldıklan sorıratla akar su 
ile yıkanması . 

F - Kahve, çay ve henzer içil.-c<~k şeylerin karış· 
tırılnıanuş olması . 

G - SineklerlP. miicatlde iciıı l~rtibat almması. . . 
3 ·Kır kahveleri: Kah\'e ocakhcrı hakkındaki 

[C. H. D. E. F] fıkralarında yazıh ~artlara lahi lu -
lulacaktır • 

B i L 1 T 
içel Evkaf müdürlüğünden ; 
Keşif mucihirıce mesarifi 

:ıil olmak iizere ı~ski cauıiin 

<loğusurHla ufak hiı· lİİliirıcii 

i n~a iyesi m iish~cirin~ 
öııiiııcl~ki ar~CJ rıın ~iin 

• 

llt·r~irıin .\r~lan ~öyiiıııl·~ tarafları şark:ın sırt ce - tlan isle~liltırin 25 mayıs 935 
noht•n h.ı.' ram tarlası şiuı:ılt!rı claşhk garbeıa sırt ile tlairt~sine ~elmd~ri . 
mahdut 5514 metre tarla ~<Hlı oğlu kara musauırı se 

kuliilH!Sİ yaptırılacağ:n-

Cunıarıe~i giiııü Evkaf 
15 - 19 - 23 

rıt · bi ·ı lasarrnfuuda olup tapuya tescili için köy ilmi 
lıahP rBP. uıiiracaal edılnıiştir. ~lezktir tarlanın lapud:ı 

ka,· dı bulu11;!ntHtlı~rnda11 tarihi ilandöıa ou gün sonra . ~ -

111ahallP 11 kt>şif ve tah~iki için memur görıc.Jerileceklir. 

Tasarruf iddiasmdu huhın:wlarm resmi tlvrakı musbi
ltılerilt• daireye miirat~aatları veya keşif glinliude gi
dt1C"k memura anlatmaları ilan olunur . 

Zayi Mühür 
Hıdır oQ'lu lbrahim yazılı zat muhrünLi ayın 13 ündi pazartesi 

OUnü cebimden çaldırdım. mezkOr mühürle osmanlı bankasına olan 
borçdan başka heç yazılı evrak ve saire yoktur. yenisini yı:pd ıraca · 

Q'ımdan eski mührün hükmü olmadığını il~n ederim . 
14· 5· 935 

Tarsus küçilk minare mahallesinde 

Hıdır oğlu lbrnhim 
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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 muhtdit katarlarla otomotiris 

seferlerini~ gidış ve geliş zamanları değişecektir. 

Daha fazla tafsilat için ıstasyoolarda asılan ilanlara bakılarak öğrenilme!ini sayın halktan 
dileriz. 

Toros sür'at katarları Haydarpaşa - f evzipaşa - Haydarpaşa Ankara - Bogazköp
rü yolu üzerinden haftada iki dafa işler HaydarpRşadan pazar ve perşembe günleri saat 
9,40 da kalkar ve ertesi güııü saat 13,48 de Adanaya: saat 17,22 de de Fevzipaşaya varır 

Fevzipaşadao pazar ve çarşamba günleri Saat 11,00 de ve Adanadan saat 14 30 da kalkar; 
ertesi günü Haydarpaşaya saat 19,40 da varırlar . 

Yalnız 15 Mayıs 935 günii F cvzipaşadan kalkacak toros sür' at katarı bir defaya mah
sus olmak üzere istiEnaen 16 Mayıs 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 gü ııü saat 9,38 de Adanaya varırlar. 
Adanadan Cuma, Cumartesi, pazartesi, Salı, ve per şerııbe günleri saat 18,05 de kalkar erte 
si günü saat 19. 15 de Ankaraya varırlar. 

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

Haydarpaşa EJaziz Haydarpaşa yolcu katarları her gün işlerler. Haydatpaşadan 
saat 10,40 da kalkar Adana ya 2] ,09 da gelip 22,00 de hareketle Elizize saat 19,20 de va
rırlar. Elazizden saat 9,27 de kalkar : Adanaya saat 5,50 de gelip 7,15 de kalkar ve Hay
darpaşaya saat 18,25 de varırlar . 

------~--~--~---~---
Haydarpaşa dan Cumartesi ve perşembe günleri kalkan ve Adanadan pazar cuma gün-

leri geçen Elllziz katarı ile : Elazizden Salı, pazar günleri kallcan ve Adanadan Çarşamba, 
pazartesi günleri geçen Haydarpaşa katarmda yataklı ve yemekli vagonlar vardır. 

Mersin ve Adanadan her cumartE>si ve çarşamba günleri : Fevzipaşadan her cumartesi 
ve salı günleri kalkan yolcu katarların da Mardin yolcularına ait doğru vagonlar bulunur. 

Mersin -- Adana - ~1an1ure Trenleri 
HER GÜN 

iST ASYONLAR :>.<IU 536 fı 16 
5t8 

5'20 
1>22 

524 532 534 ----
Mersin K. - - 6,4.'J 8,20 10,06 J .'J,56 . 1i,06 

7 ursus 
v. 1,21 8,58 ı0,44 14,32 11/•4 -K. - ;,15 !J,r,f> 10,48 14,.'15 /7 48 

Yenice V. 7,5l !J,35 11,17 14,59 18,17 - -K 8,00 9,38 11,':!0 15,fJ(j 18, il 

l'. - - 8,44 1<!,22 1 ".!,05 15,45 19,05 Adanagar K. 6, .»0 i ,5'2 10,:/.lj - 16,14 --
Ceyhun v. 7,4n 9,04 - 11.45 11.26 -

K. 7,45 11,50 -- -
'/'. kale v. S,!!9 12,:14 -K. 8,32 - - 12,45 - -
Mamure v. 9,02 - - 1'-'1 -.,), :; - - -

Mamure - Adana - Mersin Trenleri 
HER GÜN 

İSTASYONLAR 515 507 517 519 537 1 539 521 
--

Mamure K. - 2,23 - -- - 9,2 7 -
T. kale v. 3,00 - - - 9,60 

K. - -3,20 19.53 
C<·ylwn 

v. 4,08 - 10'36 - - -K. -
4,27 9.20 ( 0,41 

1lda11a yar v. - 5,50 - - 10,32 1 ı ,53 -K, 6,02 6,50 7A7 9.24 - - 12.33 
l'enicc v. 6,45 7,34 8,31 10,09 1 3. ı 2 

K. r49 7,55 8.36 , o. , 2 - - 13, 18 

Tar su V. 7, 18 8,22 9,05 1 0.41 -
1 1 

13.42 
K. 7,22 8,34 9,09 10. 45 - 13.45 

.Hersin V. ,7,59 ,9,24 9,46 ,11. 22 - -
1 

14. 20 

1 

1 

-- -A ----- -·---· - -- 1 ------- --_....._. 

f>08 fı26 

18,05 u0,30 

18,54 1,06 
l!J, 10 ı. ıo 

J9Ji7 ı,3 ~; 

':!0,00 //>'8 
20,.J.'I 2.17 
22,00 -
23,27 
23,45 -
00,lı 1 -

1,05 

1,.:J9 -

533 535 
523 525 

15.05 -
'5.28 --16.38 
16. 19 -
16.22 17.50 
1 7,321 19 00 
'7.37 19.45 
1 8. :ı o 20.25 
1 8.23 20.29 
18,52 20.55 
18. 56 20.59 
19,33 21. 35 

"' -- ----- ... 

Düzeltme : Dünkü gazetemizde neşredilen bu ilanda bazı tertip hataları olmuştur. Doğ-
rusunu ve temamını bugün yazıyoruz • •••••••••• ••.• ı --- -----• ·~·~~ -------· ----- ~·~[!+• 

: Yeni Mersin Matbaası : ' I ~ M ut e h a s s 1 s o o k t o r + 
: mücellithanesi • T Ltı 
ı Es~iıui~, parçalaıı- + Jı ASLAN VAKUP 'f 
• rnı~, forsude kitaplu- • 't' r.fi 
•<t rrnızı İŞP. v~rauıaz dP.- 't Jı /stanbu[ve moskova üniversitele· '!' · , ~.~ rr ı 
: y~ Htm:ı~ımz. birgiiu ; ı Jl rinden dip/amalı ve Almanya'da T 
• size l~zını olur. Kitap-• 1 T tahsil etmiş Viladiye ve Cerrahi Jı 
: larrnızı, d~fterleri11i'ıi, : : ~ nisaiye m'/Jtehassısı . T 
: nı ii ~e! li ı lıa ,..,,., ize glin-: / 'fi A OllES : Yoğur l pazarı il a sıa 111\ caddesi Iİı 
• tleru~ız. • ~t No. J - 3 kendi evi11de . T 
• Her +l 'f1 . TELEFON: 64 Ji 
• rıevi kitap ve • ı -~~~r!+~~~ie+~r!+~~~~~i'!+-~• 
: defterler şık, zarif ıııe:i 
• tin ve k0Jla111şlı ofa - •!• J 

• k . l . ·ı • ra cu enır. • 

···········••111 ' 

Yeni Mersin Basıınevi - Mersin 

Mersin 

TC!JQ KiYE 

ZiRAAT 
~BANKASı 

8 
Bele~iye 

i l i T 
Riyasetin~en : 

Gazh:uwı .. ,. hiı işıği ııdı · ki 520 metro y .. ,.; '' Usl~""'p, 
erli rı it~ nu-ci ııd t• rı ha si a aı;ı k iizr~ hi r \' t 11 ı ö ı acık a ,.uı· · 
~ ~ . ;, • r 
maya koııulnıuştur . Ör ... ı·g•~ ~~dilt·rı paha tanuleğt{ 
göriiliir~o 18 ~la~' IS 935 Cıımarl•~~i giiuii SıWl "15 Ltl 

usterelPCt>klir. Kil'a cit·ğ,.ri pt·şin vHrilt•cc•klir. Kir~ı · 
lamak i~lP.)tırıler yiizdı: yedi inu;uk tP-miuatla o g11 '' 

I '" v~ saall~ n .. 1t~diyede topl:ırıat•ak ~omisyon:ı ~reluw c. 
r i h i 1 i l o 1 u rı u r. 29 - s - ı o- 1 !S 

r~!!Hllll!fml~mmtmıımı:~ 

. Dost Başa Bakar 
o··ş a Ayağa 

1 Beykoz /ıfağaz-:ısı 

lmmme~~mnm~~~~~·~~~~~~ 

Re on 
R. R 
E E 
1\1.[ ~ 

İ İ 
N N 

G- G-
T T 
o o 
N N 

Dünyanın en güzel ve en sağlanı Yazı M3" 

kinası Fiatları her keseye uygundur· 
3 ~lodel Portatif Çıkarılmıştır 

Acantası : Vilyam H. Rikards • Mersin 
Makinalarınızda yalnrz Remingtotı 

Markalı Şeritleri kullanınız. 


