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P a ti kurultayında şüpheli uçku C.H. Partisinde 
italyada Bir Ahuan 

• 
ısnıet inönü ve Recep Peker 

Birer Söylev Verecekler 
/(a~utay (,~ Gün müddetle T atıl Yapı
Yor. Murahhasların bir kısmı Geldiler. 

b. ANKARA, 2 (Hususi Muha
ır-c 1rnizden) 9 Mayısta toplana-

hak olan Parti IJiiyük kunıltayı 
ıtzırlık1arına devnm ediliyor. 
?tnutaym cumartesi günü on 

~ün ınüddetle tatıl yapması 
Uhtenıeldiı·. Parti kurultnyı

llın t d opJanması hasebiyle salon 
~1.lftzıın gelen tertibat yapıla-

1\hr . 

d Salon fırka bayraklariyle 
~lacak Ankara Onuncu 

Yıl Dönümilııe yakın hiı· du
nımdn Renk ve ışıklarla sUs
lenecektir. 

Kurultaya işti rfik edecek 
uznk \1iJUyetler mımıhhaslnrm
dan bir kısmı Anlrnraya gel-

1 

miştir . 
Parti genel başkan vekili 

İsmet İnönil ve Parti genel ka
tibi Recep Peker de kurultay
da birer nutuk s5yliyecek
lerdir . 

Evkaf işleri Düzeliyor 
Vakıflar layihası kaınutayda görüşülüyor 

- -- - --

kanun kabul edildiği Takd irde 
iki nevi Vakii Bulunacak • 

ınut'\NKARA, 30 (Hususi) Ka
\'ak nyın muhtelif Encümenleri 
llek~flar kanun Jfiyihnsı iizerin
lirct~ tetkik ve mütaleasını bi · 
c:u 1

• Luy1ha şimdi Adliye En
trı~enindedir. Bu lı1yiha ile 
6\l\1 enı lrnnunun neşrinden 
retıeı. mevcut vakıfların ne su
letie 1dare edileceği, idare eden 
tıe ~Vazife ve ınesuliyetlerinin 
irıct 01?cağı, vakıf şartlnrmın ve 
I~ ~ı:_~p gayele:iniıı ne suret
bı.ııı egı şti rileceği tanzim ve 
bit n rtıUteferri hükümler tes-

olu nmaktadır . 
La ·ı <lircı Yı ıa kabul olunduğu tak 

trıı ke tnernleketimizde bir ~ıs
<len aııunu medeninin neşrin- ' 

olduğu hnlde inkırnza yüz tut
muş vakıfları bu akıbetten kur
tarmak, mütevelliler elinde olup 
iyi idare edilenlerin o vasıtn-

htrla idaresine devam olunmak, 
idare edilmiyenleri Evkaf U
mum mildürlilğüne bağlamak 

kanunu meder~i hükilmleriyle 
kabili telif olmıyan mukataalı 

ve icarteynli Evkaf t1sulünü 
ilga ve mevcut olanları tasfiye 
etmek ve vakıflar için bir si
cil kütiiği.l tutulmasını ve bü
tün vakıfların bu kütüğe kay
dini temin eylemek gibi esas· 
ları ihtiva etmektedir . 

uçkusu yere indirildi 

Sestocalende (İtalya) 30 -
Royeter Ajansından : 

İtalya hava kuvvetlerinin 
büylık bir merkezi olan bu şe
hir üzerinde bir çok defalar 
uçtuğu görillen bir Alman uç
kusu, 6 İtalyan sile) uçkusu ta
rafından Cumartesi günü zorla 
vere indirilmiştir. 
• HilkOmetin şimdiye kadar 
gizli tuttuğu bu haber. yeni 
gizaçılmıştır (ifşa edilmiştir). 
Alman uçkusunun içinde sivil 
giyinmi ş birisi bulunuyordu. 
Sanıldığına göre, bn bir Alman 
subayı idi. Üzerinde Alman 
markalı iki fotoğraf makinesi 
bulunmuştur. Şimdi tutaktır 

(Mevkuf). 
-....;....__:::=..;~=-

Sıhhat 
~1 iidiirii ın iiz 

Yarın An karaya 
Gidiyor 

Ankara Aşı Tetkikhane mü
dürlüğüne tayin edilen S1hhat 
Müdürümüz Doktor Remzi ya· 
rınki Kayseri treniyle Anka
raya gideceklerdir . 

Dün Doktordan aldığımız 
mektubu aynen yaz1yoruı : 
YENİ MERSİN MATBAASI 

MÜDÜRLÜGÜNE 
Bu kerre Ankaraya nak\ 

memuriyetle gidiyorum. İçelde 
ve Çukurovada bulunduğum 

uzun müddet zarfında samimi
yet ve yardım gördüğüm gerek 
Resmi ve gerekse Yurtdaş ve 
Arkadaşlarıma veda eder derin 
saygılarımı sunarım . 

İçel Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Müdürü 

Remzi Gönenç 
kıtnue"ve1 vücude gelen ve bu 
lar ,!1 hiikOmlerine Uibi vak1f-

ve d'" 
d"'tı· ıgeri de knnunu me-.. ın· 

Almanya Sanayi Grupları 
gelnı· 111 neşrinden sonra '\-'llkua 
lıtıııuış veya getirilecek ve ka
bi t tnedeni hükümlerine tft
Uıe .. U~ulacak tesirler olmak 

•e Ik' 
tır L., 

1 nevi vakıf bulunacak 
. l'ftk 

rı1.1n at bi7.d.e medeni kamı-
(;er neşrinden evvel vücude 

ırııen k 
hıt , nnunlar bir hususi-
b~ Va~rzetn~ekte olduğundan 
~1 11 \1e lflar ıçin ayrı hükümle
kıtbuıu 0Yrı bir ridare şeklinin 

I .... zaruri görillmilştür . 
. •Uy'h 

bUtu11 ı n sureli uımımiyede 
tııştan Vakıfjarın fena kulla
bir lllullluhafaza için kuvvetli 
y rak b eıeı·i b a e tesis etmek, ga-
~~llllirı et~ . gUnkü ihtiyaçları 

Yac1 tat 1
•
1Yen vakıfları o ilı· 

l'tııtk · . rnın edecek şekle koy , ıçtım .. 
81 faydaları mevcut 

Türkiyede iş yapınak it;in harekete ğeçtil er 

Hükumet im iz ingiltereye Son Tekli· 
tini Bildirdi. Cevap bekleniyor. 

ANK.(\RA, 30 (Hususi) Flil
ge adında bir zat Ankarada 
muhtelif devlet daireleriyle te

masta bulunmaktadır. Alman 
hiikOmeti ve hazı mllhim Almau 
fahri kaları birlikleri tarafın
dan gönderiJdiğini ifade eden 
bu zat y:ıkmda memleketimiz-
de biltiln istihsal sahalarında 

seyahat yapacaktır . Büyük 
ııisbette mübayaat imkanlarını 
aramak ve aHikadar tilccar ve 
miistahsillerle temas etmek 

için bu seyahate lüzum gör dü
ğilnü söylemektedir . 

Diğer taraftan TUı·kiye ve 
Almanya arasında Berlinde 
imza edilen ve iki memleket 
iktisadi menfaatlerine ve arzu-
larına tevafuk eden yeni an
laşma yaziyeti, memleketimize 
muhtelif ofrlar yapmak için 
muhtelif Alman sanayi grup

larını yeniden harekete getir
miş görilnüyor. Bunların İngil
tere ile Tilrkiye arasında yapı-

iç işler bakanı Şükrü Kaya 
Sorgulara Cevap Verdi 
Dış İşler Bakanı Tevfik Rüştlı Aras 
.\rRıuJusal siyasa duruınunu anlattı 

ANKARA, 30 (A.A) Cum
huriyet Halk Partisi Kamutay 
grubu dün saat 15 de Antalya 
saylavı Cemal Tuncanın baş

kanlığı altında toplandı. 

1 Bulgaristandan hudu
dumuza gelen bazı göçmenle
rin hayvanları hudutlarda alı

konulduğu hakkında Edirne 
saylavı Şeref Aykut ve Arka
daşlarının yaptıkları soruya 
İç Bakam cevap verdi . 

Bulgar hükumetinin Sofyn 
Elçimizin raiiracaatıııa karşı

lık olarak Türk göçmenlerinin 
hayvan ve eşyalarına muma
naat edilmiyeceği hakkında 

verdiği, teminatı Partiye bil
dirdi . 

Bakanın bu izahatı soran
larca yeter görüldü. 

2 Edirne saylavı Şeref 
Aykut'un Kotranya çifliği a-
1..adh baruthanesi ve çayın ile 
Vezir çayırı ve l\lenekşe çiflik 
]erinin çevrelerindeki köylüye 
niçin dağıtılmadığı hakkında 
soruya İç Bakanı ŞUkrü J\ayu 
safhalariyle cevap verdi ve bu 
fırsatla hUkOrnetin göçmen nü
fusu ve göçmenlerin ve toprak 
sız köylülerin /toprak sahibi 
olmaları hakkında gilttilğü si· 
yasayı ve memlekette arazi ve 
toprak Reji mini anlattıktan 
sonra bu Rejimin ıslahına ve 
eğer siyasasının takibi ve tat· 
biki lüzumuna işaret ederek 
bu önemli ve acele işin kartice 
bir esasa ve çabık bir hale bağ
lanmasını ve bunun için de 

Faşist kurumlarının 
kaç üyesi var ? 

ROMA, 30 (A.A) - Bu gün 
Faşist kurumlarının üyeleri 
4.397.288 dir ki, bunun 1 mil
yon 913,4 i Balillalar ve bir 
milyon 665,305 i de g~hç İtal· 

yan kızlarıdır . 

lacak kliring anluşmasının ta
hakkukundan evvel, milmkiln 

gruptan 'seçilecek bir komis
yonda konuşular2k sonuçlan
masını füıe sürdü. 

Şeref Aykut meseleyi i1..ah 
ve bu liizuınu pekleştirdi. Bu 
teklif parti gnıbuncn kabul 
Edildi . 

Toplantı sonunda Dış Ba
kam Dr. Tevfik Rüştü A ras 
Türkiye ve Arsrnlusal siyasa 
durumunu [anlattı ve deyevi 
grupça büyük ilki ile dinlendi 
ve onand1. 

Filim Rejisörü 

Vedad Ürfi 
--~ 

Cuınartesi günü Mer
sinde beklenilmektedir 

Filim Rejisörli Vedad Ürfi 
Anadoludaki tetkik seyahatmı 
bitirdiği cihetle bu giinlerde 
İstanbul tarikiyle Avrupaya 
dönecektir. 

Bir kaç haftadanberi Adana 
vn havalisinde bir çok tetkik
lerde bulunan değerli Rejisörün 
limanımızdan vapura bineceğini 
haber nlan saygılı zevat, ken
disinin Mt"rsinden geçerken 
son bir defa sahnede göriin
mesi teklifinde bulunmuşlar ve 
l>u tekli fi büyük bir memnuni
yetle kabul ettiğini Vedud Ürf.!_ 
telgrafla bildi rnıişti r. Bu suret
le Mersinliler geçenlerde sana
tını alkışladıkları beynelmilel 
sanatkarı bir kere daha görmek 
fırsatını bulacaklardır. 

Rejisör Vedad Ürfi, Cumar 
tesi gilnil Mersin sinemasında 

bizzat sahnede görilnerek Av
rupada filimde oynadığı Eser
lerden « Gömdilğüm Alim » 

Eserini llynayacaktır . 
Vedad Ürfi'nin Mersinlilere 

karşı gösterdiği muhabbet ve 

saygı bu suretle bir kere daha 
tezahilr etmektedir. 

olan siparişleri elde etmek için .-~-----··---
çalıştıkları anlaşılıyor. lngilte- 1 
re ile ise müzakere vaziyeti 
şudur: 

Türkiye son teklifini yap· 
miştır. İngiltere bilyUk Elçiliği 
Londranın cevabını her gün 
için beklemekte olduğunu söy
lemektedir . 

Yurtdaş 

Ülkeni korumak isti

yorsan Tayyare Cenıi
yetine aza oı. 

----------------]---
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italya - Habeş Vatansever Bayanta'"·',ı. GenelNüfusSayımı 
Bütün mallarını ., 

Harb Yaklaşıyor Mu ? yare cemiyetine verdi. l Başbakanımız bir emir yolladı. 

Japonya Habeşlilere Silah Veriyor • 
Silah Tüccarları Habeşistana Gittiler. 

Jznıir , ı [.\ .. .\.] - 1 

1 . . (., . k 1 1 
zıuırın ~uı - p :ışa uıalw -

l t'Siııdt• olurarı B<.ıvau N:• 

Yapılan hazırlıklar ve nümerotaj işleri 
çabuk bitirilecek • 

Loııdnı, l [ :\. :\. ] - 'ı 
Deyli lt• lgrafın Eriırt· ~· ·~ 

ögndr.rtliği I hildiı·nwrı , ! 
Masauden gazetesine gün 1 

derdiği bir mektupla , 
Eritredeki limanda bii)·iik 
iilçihle savaş gerecleriııin 

1 

toplanmış olduğunu yaz
maktadır. 

llazırlıklarrn hii) iiklliğii 
lıurıların, )' aluız kavga 
için ~·u pıl uıış olruaıhk ları-

111 göslenuektedir. 1 

Genellikle düşiiııülılii 1 

ğüne göre savaş hareket
leri, yağmur ıııevsiıııiııdeıı I 
sonra, eylul veya ilk lPŞ ı 

rirıde başlıyacakt1r. 

llu bt>şista ııa geli uce , 
kıralm İlalyan salgırırntt 
(istila) biiliin ~uvveti ile 

llluslar arası 
mesai bürosu başka

nının bir söylevi 

Homa : 2 « .-\ • .\ » -

Uluslar arası nwsai hiiro· 
su reisi Buller bu giin 
göziikmı dii fi ya ök OllOIUİ 
kal kırı ması 11111 •~ sasJ ı ol -
maktan zivade sathi oldu-. 
ğunn bir cok ruemlekt~ t _ 

• 
lerde filhakika işsizlik a-
zalırnş işlih ~;al çoğalmış 

ve kambİJolar lslikrar IJul
muş İSf! de uluslar arası 
ticar~lirıiu ı H33 seneki 
s~ vi yeden lrnmeu lıenwn 

farksız 1tir deı·~cede vük
sek lJuluru.hığunu SÖ) ı~ 

miştir. 

Butler, işsizlere yapı -
lan para ve yi,yect'k y«tr
drnu ulusunun geraçler 
üzerinde fona tesirler )'3P 

lığını ehemmiyetle ka}·de
derek bu ha bda islik raz-
1 arla yapılacak l.rnyrndır · 
lık işlerini iltizam etmiş. 

Lir • . . 
Butler ayni zamanda iş 

saatlerinin azaltılmasını , 
saıwyiin lP.nksikini v~ U
luslar arası bir teşkilat 

ph)nmın lıazırh.uunası tav· 
iye etmişllr . 

karşı ~oymak kararrnda 
olduğu hilcliri~· or.llabPŞİS

ta rıa gt•l••cPk silahlar , 
a11cak Fransız Sonıalisirı

dP- Cihuti yolu ve~· a ln
gıliz Sorn~ılisirıdf>ki lıoş 

lopra klar ~·ollann<lau ge

lel>ilec~klır. 

Bu y iiztl e rı lld h(lşisla
rııu harbe lı a ~.ırla nması 

g ii ç h i r i ş ti ,. . 

Bu ara,ıa dolaşan ha
IJerlP.re gört-! , J :ı porı )·a 
~Hah vr.rmek işinde k!rala 

yardım Pl~uekıedir. 

Adisahahada kıral ile 
görüşmiiş olan lJir İngiliz 

bu ŞPhirde 9 silah ticaret 
eviuin delPg•·leriııi gördii
ğünii ~öylenıişıir. 

lTluslar arası 

., 

cive orıhin lira tutarındaki .. 
blilüu merıkul ve ga)ri 
menkul mallari,·le banka -., 
daki mevduatını ruy~·ar~ 

<~P.nıİJelirıP terk vP, vasiyPL 

P.lmek su reli \'I~ örıu~k ola 
cak hir ~· ur:ı severlik gös 1 

lermiştir. 

A akerf 'E erfıi 
l(anunu 

A ukara, - 863 sayılı 
askeri terfi kanununun 
birinci madclesiniaı A. fık

rası dt1ğişli ri 1 mektedir. 
Bu d~ğişikliğe ! gör~ 

muharip sınıflardan piJ:ı

d~. siivari, lopçu, hava, 
isli lı ı ft nı , j a Uti ar nı a, ~ ü
v erle ve çcırhçı hiç hi r 
subay meusulı oMuğu 

sımfın ~ılasıııcla riithe
siue aiL asgari miitlılt·tirı 

Pil az iiçte biri kadar bil 

Gt·leıı ha lıtırle;•t\ güre 1 

19;35 umumi ıııifus sa\'l. ., 
mı hazırlıkları iter tarafta 
ltarart•tle dtn·am etnwk
tt>dir. 

Son iki hafla zar(ıncla 

(U iid ii ,. -
lüğii Ankara, Caııkırt v~ .. 
Eskişehir vilayetleri da-
hilirnle numerolaj teftişi 
yaı•tırmı ·tu·. 

Diğer taraftara Başha

kaıı lsmeL İuihıii vila vet .. ., 

lere verdiği IJi r emirle 
savım hazırlıklarrnrn ve .. 
hiihassa rıunıtH'Olaj işle. 

Mersin İngiliz 
Konsolosluğundan 

fiil hiznwl f lmeclikÇP l+"rfi 
Ticaret odaları kong· ·~tleıuc-ız· 

6 Mayıs 1935 Pa:ıarte
si günü Haşmetlu lngiliz 
Kralı beşinci Corc hazret
i .rinin 25 inci cülus sene
sine tesadüf etmektedir . 
Bu vesile ile bütün İngi
liz tabaasına konsolato
muzda verilecek çay ziya
fetine saat 15 ten 17,30 
kadar gelmeleri bildirilir. resi yapılacak lluıalıassıs talıip, hay 

tar ve l\imyagerlerin lw~- Mersin lngiliz 
Konsolosu Vekili 

ıah :uu•I P rclP ihtisas uıiiıl- 1 B. J. CATTON 
ddi kıl(t lıiznıeti olcıhilir. 1 ------------· 

rinin t~he mmiyPlle ıakiP 
ecliluwsi lüzumunu ıeLt:ı .. 
riiz P.lliı·tii~lmı sonra SU' 

) ' llU i~iniu muvaffakiy~ııe 
h · 1 şarılmasının rueuılekeıe 
lflmiu euttcPği faytlalar ~8 

dar idare nrnkinasınırı 

lrnuili,\'el vt~ kudreliui ;rad6 

edecP.ğiııi hildirnıişıir. 

GP.tat· hu tamimde ff3Ş 
bakan ismet hıöuli sayı111 

ha kk111da istaıistik unıofl1 
miidürliiğiinden verilece~ 
talimat VH e.uiderirı ()ııell1 

le la ki bini idare reisleri•
11 

den istemiştir . 

Kütahyada porselel' 
fabrikası kuruluyof 

Kliltthya : 2 [A Al ./ 
Tt~ mnuıztla lt•mrl alll 111 

merasimi yapılacak 013
11 

poı·st·dPn fahri~ asının 1\ o'~ 
rulac:ığı y~ı·a ta) in Hlll1e 
.. .. l t l .. ı(ıl1" 
uıert~ ~nm~ı· Hırt!\ :lfo 

dan 1rüııdt•rilr.n miiht>nJİ~ 
D 

g~lıuiş ve fabrikanın kll' 
. el· 
ru la cağı yt•r ha~ kında l 

kikal3 h :! şla11nııştır. 

Varşova : 2 [A.A] 
Ulo~la r ~ ra~ı Tica rf'l otla~n 

H t• i si Va 1 i ~s i rı ~ f' rı b " !?li 11 • u 

hura~· a ~Plmişıir . Bıı SP.-

yalrnllerı nıa~sat 1935 
haziı·a ıHl<J toplanacak olan 
Ulusl :.ı r arası Ticaret oda . 
la rı kongresi hususunda 
Poloııya ökorıoıui maha
fili ile temasa gP.çmeklir. 

Osmanlıcadan Türkçeye karşılık kılavuzu N. 32 

Sanat mektepler.inin 

İdaresi. 

Ankar~ı, - Sanat nwk 
lepleriuin Kiilliir Bakatt
lığı tarafırnl<in idaresi hak 

kıudaki kanun ıa,· ihası 
J 

kamulaya gelmiştir. 

Bu layiha ile Ankara, 
A ydm,. Bursa, Oiyarbekir 
Etlirrıe, lstanbul, lzmir, 
KasLamorıu, Konya mm
takalarında ki sanat ruek ~ 

tepleri, hfıllin tesisat ile 
tJı rlik Le Kültür bakanh
ğına • davredilmektedir . 
Hirıalar idarei hnsusive -.. 
lere kalacaktır. 

~l e v .t u al - .\.1 ırıç, giren 
(Banka t~ri uıi) 

Medfoal . v~rinc ' CI-• • 
kan (Banka teri ı ui) 

Melul - B~şik 

~lelfuf . Oiirölü 
Mtıhih _ Ayhar 
Melttah - A~· a~· <hnlığı, 

a~' ışığı, bu~· kır 

~I ek Arı - V ü k e ı , ~· ii k hay 
va nı 

~leks - E~lr.ıırne 
·~ 

~lt>klelı - Okula 
llekulat - Yivtıcek 

" 
llt~ l'alıe - Oyuncak 
~lelahal - Sevimlilik, gii 

ztdlik 
~h·laı - Sığınak 
~ldbusat - Gi Vflcek .. 
Melee - Sığmak 
llt•leke , rüsu h - Yor. 

dam, nu~ı~ke (T.Kö.) 
~leluf. - ~.\ lışık 

~lekan - Yer 
ltt•knuz - Gizli, gömülü 

saklı 

Mrkr (B:ık:Uile) 

Mek~tır - A~ık 

M•~mdulı - Öğret 
~h~nu~r - Grçir, geçek 
Mt-Hııt~ n (Bak: \1 •~ ltız) -

Sı~ınak .... 

l1emlaha - Tuzla 
M ernlekPl - Ülkfl, mem-

lr.kP.t [T. Ki\ l 
~h~ınlu - Oolu 
M•·mlôk - Karabaş 

Memrn) - Yasak 
MP-mnun ~ lloşnud 

~I r. aı u l - r nı u l u r 

~\l~mur - l~yar 
)l~na:ıt - Sarplık 

llenam - Lyku 
~lerıba - Kaynak 
liNu~lm~k - Y iı~ak el -

mek, alıkoy mu k, öuiine 

'"
1 cmek t'lıoel olmak n"' . ' ~ 

menfa - Sürgiin: 
nunıfi - --.. Siirgiin 
menfoal - Asığ , çıkar , 

fayda 
nwrıfa:ııp~•·est _ .\sı~cıl 
mtwfrz Ağız, <!iide.11 
nwnfur, miislekreh .. IB' 

rt!nc. tiksine . . 
nw. rıhu s , meş'um 

~uz 

menk u - llaslama 
m f' n k ti h - D ii ş m n ş 
nw nkti hi Yf~l , ueK b•'' ~ 

Oüş~ü 

menkui - Taşıllı 

lllP.tısi - UrıutulnıuŞ 
d :.ı•' nıensu hi vel - Sovou , . . ·rr 

f.(elme, kapılanmışhk, ~1 

mişltk, ~· ama nnuşlık 
nımısucal - Doku nı:• 
menşe . Cıkau kiike11 . ..., , ,. 
men su - lsı nak, alış~• 
m~nzil - Konak 
mephas - Sözbaşı 

nwphul - Şaşkın .. , 
O

.. Jtl 
ruf\pSutau _ uzce, 

nıer'a - Ollak yil) 
r1wrak - merak ['f.I\ · 
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Mersin 
Piyasası 

l) 

l) fi 

•> t't~ıwhi 

K. s. 
45 

43 

~>- ı •J 5 - _, 
ı -8 7 ,5 
9 
7 50 

1 

12,5 
7 

38 25 

100· 99 
240 -~30 

190 
90 

25 

~3 Lira 

» çu v:ılı 20K. 50 
hıı '" 
l . ~da~ Y •· rl i 2 7 fj 
•1111, S )ıı tozu ·ı O 

' aıı,ı,, , .. r · "' ı:.. ... a ı Ze \' lln ı . ~ .. , 50 

~1 ı :) i k i il 4. i 
~ . 11

' tl:u · ı ·> 
~ 90 

•l J ·ı l .. ' ~'~ ,.... 8fi-86 

M.,,. k f> •· k • 
11

. . f; p ( ,11 up tan ) - 1 
l ıı ı t 

Mer·ı T K .. ~ ' una - IUt!f'HUl ( . O.) 

.Jet~ret - Acılık 
'hı•r·ı .· 1 •.. ••Sllu - oren 

11 ~\h~rasim (Eşkal arılamı
) .. ŞHk İlltıl' 
~lerı ' Hıt - Bağlı 
Mert · )\Jlı Vt!l . H<Jğlıltk 
~J fi,. • . • 

· cıı aid · llüŞHH'ak 
ı\if.~rd - Er 
ıııer·d· ., \' a ne (\araç adı) -
Hvg11 
hıt•r t .. 1 urugiriz • Yalkız 
ıuer· 

' eınınet (Bak: Tamir) 
1 •leı·,, 
ıtı up, ruuleb~r -GP.ckil 

fi ı· ı ı . \' .... .' ıa e - ı · Kouak 2 -
ııı,,.u·· , 

(:) ili 
ıaıerı 

•aruet - Acıma 
''"'rt '"ak, •anıetrtmek -Acı -

'.tıeı·Jıa 
ıııt>lli - Acır 

"'e1·1ı 
ııa~ 

1 
anıelsiz - Acı ruaz 

ı .r •eıu - Sii rgiic 
llPrfı • 
il · ora - Tutuk tutulu 

"'hn - 'r 
~le ·k utu 

r aıt 'I .. l T K •ı - ur w ( ö) ·' ~ı·k , . . 
~J,,,.,!'Z .. ~lerktız (T.Kö.( 

1 - , . ürür 

VENi MERSiN R }IA VIS 19:-Jf> CC\IA 

i l A N 
Tiirl{i)re Otıml~tıriyet 

Merkez Bankasından; 
lli~Stıtlurlarııuıza 193~ sen~si icin her tek his~w . 

iliharilt~ verilmesi hi~sedarlar umu~ui h~yetince onanan 
495 kuru.şluk safi kar111 clağıtılmasına haşlanmışlar . 

Hissedarların M~r~.-z Bankasa Şub.-si bulunan ver 
lt~rdfl 1 mayıstan itibar .. u dogrudan doğruya Şubele
rimize ve bunlardan başka yerlerlle (le 15 mavısde11 

ilihareu Zirual naııkası Şube Ye)'3 sandıklar111~ mü-
rat~aal etrırnlPrİ rica olunur . ı - 3 

İçel Defterdarhğından: 
Eski geliri [350j lira ltulunau Mersin sahili bahk 

rusunrn l - Hazıran - ı 935 tarihinden 31 _ Mayıs 
- l 93H la rihine kadar hir ,· ıl iciu acık aruır·ma, a . . . . 
çıkurılmıştır. isteklilerin arttırma şartlar uu öğren _ 
nıPk iiıttı·e defterdarlığa miirac~aar etmeleri lazundır 

~la)· ı ~ırı 19 uncu pazar giirıii saat on beşle açık 
arttırması ~ apılacaklır. isteği olanlar yiizcle 7 ,5 
rıislwtiııcle teminat mektubunu veya pcıranı11 vezne 
)'e yalırılclığını mtilrnyyin makbuzlarmı göslererek 
ihHlt~ SP. gireltiJirl~r. 28 -:~ - -8 - ı 3 

B i l i T 
Mersin Bele~iye Riyasetin~en : 
Beletliyemizce satıu ahrıacak 5271 lan~ biua, sokak 

cadde \'e meydan numara ve adları yazıla emay~ lev
ha açık eksiltme)·e konulmuştur. Hu levhaların oran
lanmış bahası ı:~87 lira 70 kuruştur. Eksihme 4 .\Jayıs 
935 CunıarlPSİ giinli saat 15 le Belediye dairesinde va ~ 

pılacakıır . Eksiltme şart11 :ımP.Sİ parasız olurak ı..;ı.,
d iye fon uı iid li rl üğli nden a ima bi 1 i r. lstt~k lileri n ,. iiıd~ 

"' 
yt~di buçuk teminat parası veya baııka m~ktubu ile 
tayin olunası saaua eksiltme kornüsyonına biZ'l.'Ul geL 
melt~ ri ve~· a NoterliktPn tasdikli vekaletname ile lıir 

V P kİI göndermeltırİ hilit olunur. 12- l 9 - 26 3 

~h~ r'iyt>l • Yürürlük 
~lenui - A lıc • 
~1ersa - Koy, liman 
~tersiye - Ağıl 

~Jersus - Berk 
llerlelu~ - Aşa rıw 

mesadet (Ba~: Saadet) 
mesafe - (raklık 

nwsaha - Ölçiim 
mesaha eıuaek .. Ölcmek 

• 
mesai - f ş , çalışma 
ıuesa me - Gözenek, del et~ 

• 
nu~sdud - Kapalı 

misal imsel (iınselnwk
hrn), misal öruek 

nıesPla - Nilekim, örne~ 

ği, mesela 
mesele-Soru ru, iş, nwsel~ 
ıueserrt>l - se vinc 

• 
nwshur - Bii~· iilenıuiş 

nıesil, nazir, ŞP-füla, nıii 

şahilı - B~nzer 

mPsir~ - Gez~k 

ııat\sken (Ba~: Hane, ika
uwtgalı) - OLru, konut 
ıuesk .. Het - U~· urıtuluk 
m~s ~ lıt gt>çmek - Sus 

geçmek 
mrSlt>k - Ertik 

--
ı 

mesmu -ı - Duyuk , 2-

Di ulerıi ı· 
mesnecf, destek-Dayanak 
rut>slu r - örtül ii 
mesul - Soruk, soravlı, 

y iik iimlü 
mesuliyet • Sorav 
uwsaliyetli (İŞ) - Soravlı 

mesut - mutlu, bahtiyar 
(bahtı yar) 
meşale - lşınak 

nwşcer, mrşcere- .-\ ğaçlı k 
rıu~şgalP- - iş. iş f(lİÇ 
UU-!Şgul r.t•uek Oyalami:tk 
meşgul olmak, iştigal et. 

mek - Uğra~mak 

natlşluır - Sergi 
meşhun - Dolu 
meşhur - Ürılii, tamramı~ 

belgin , angın 
nıPşime - Dölyaliiğı 

meşreh - Gidiş 

meı.Jrubal - lcecek . . 
meşru l - Şartlı 
meş'um, menhus -Uğur

suz, ŞOUI 

nuışvt>ret • Damşım 
meşy - Yürüme 

·Sonu Var-

SAYFA: 3 

D. Demir Yolları işletme 
Müfettişliğinden : 

Pc:z.arllkla satın almacak 600 adet yu: tenekesi için 
27-4-935 tarllılnde istekli çıkmadt{irndrw pu:.arlık 7-5-935 
tarihine bıraktlmışdır . 

Ga:; tenekelerinin nasıl olıJcağı ve sair hıısusal için 
istekliler Mersin FidanlLk. menmrıımu:;dan i:ahal alcıbillrler. 

Paz.arlLija gireceklerin 7 Mayıs 936 SalL gı'im1 saat 
16 da mulıamme11 bedel ü:erindcn W lira saf/lamlık. akça- . 
sile Adana İşletme Mıifeltlşliyiue biz::al mı'iracaallarL ld:ım-
~r . 1-3-5-6 

i l A N 
İçel Sıhhat ve i. Mu. Mü~ürlüğün~en ; 
ı --~1ersin lJ,mılekel ha~larH·sin c lt~ \' t' ll İt l e ıı acıl a -• 

cak llaktriyoloğharrn labratuvarırıın ilıtiyacı için -642-

lira muhammen bedt.ılli -121 · kal em alat v•~ ıııualece 
17 - 4 - 935 tarihinden itibaren 19· giin nıiidcletlt~ açık 

e\siltmeye konmuştur . 
2- . Fksiltme işi_ 5 ~tay ıs 935 tar i hin~ tliişen Paıar 

giinli saat :s le Vilayet Enciinurninde yapılacaktır. 
3-Muvakkat teminat mikdarı -48 lira ıs kuruştur 

4 -Taliple~in fazla izahat alnı ık VP. hunlara aiti 
e "hme ve founi şar·tnamesirıi görmek üzere lçP.I Sıh· 
hat nrfıdürlüğüne ve ihale g iiııii ~) e lli saat111 ı la Vilayet 
Eneiinıenirıe miiracaatlan ih) ·• olt1tıur. 19 - 24 - 29 - :l 

B i L i T 

Kirahk Bir Ev ve İki Depo 
(Cumhuriyet Halk Partisi l>iliğiııd e ki bina ile iki 

dr.po kirıtya verilecegiuıl tı n taliplN·in 15 Mayıs 935 la .. 

rilıine katlar C. H. Parti~i k:iLipliJine mliracaalları 
lıilil olunur.) 3- 5--9 - 12 

Ev Eşyası Sergisi 
Ziyapaşa karşısında 

Akşam Ticaret Mektebi Salonlarında Açılınışhr. 

Bir hafta devam edecektir . 

R.İZEDE YAPILAN 
TAM YERLİ MALI 

HEıv.I: YAZLIK. Hem Kışlık 

O D A T AK.Il\l.ILARI 
K.OLTU .K.LAR. 

K.AN APEL,,ER. 

ŞEZLONGLAR. 

----------------------f iatlar ~ok Elverişli~ir. lulf en Geliniz 
Sataı yeri: Hliklimet caddesinde Sı!dml Sahir No. 29 

Orman Çif liği Fabrikasının: 

( Ankara Birası ) 
Saühk Ve Kuvvet Kaynağı~u 

1/2 Litre 

Ankara birası 
1- 400 Gram Süt den 

2- 300 ,, Balık dan 
3- 100 ,, Ekmek den 
4- 100 ,, Et den 
5- 35 ,, Tereyağm dan 
6- 4 Adet Yumurta " 

Alınacak gıdaya denktir . 
Bira alırken "Orman Çifliği Ankara Birası,, marka· , 

ıına dikkat etmeyi unutmaymız. Bütiin lokanta ve bak-

kaliye maiıalarandan isteyiniz 

Toptan Satış yeri 
HakkAk oilu Silifkeli A. Rahmi Ticaretbanei 
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Borsa Telğraflan 

T ii r k a 11 u rn ı 9 3 9 

istPrlin 604 - 50 

Uolar 7g 84 - 63 

Frauk 12-06 

Lirt•t 9 4ti 70 
---~ ... ~---

Nö~elçi (czane 
Bu Akşam 

Sağlık E<~1.aıu~si<lir. 

11 a n 
~laliye dairPsi ikiııei 

ıalasil şulıt·~i ııhırula hıı - r 

1 ti" a" ii c d Ü~ k a ll ki I' alı ı.. -• 
clır. ic:ıra :ılnıak ist<·veıı-. 
1 ~ r i ıı Zartı,. c ı ıl ı1 .. si 111 i ·~ , · · . 
ııi kas~t·l ~tıpi \'t'l'İIH' ıııii 

ı ac:ıallan. 5-5 1 • . ı 

SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civarmda~u 

~er. ıwvi Ecza~·i 

llhhı~'P, Yerli ve Av

ru pa ruiislalızcra tı hu-
1 u rıu r 

• • 
f E N i MERSİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı ııylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

1 
1 
1 

Tayyare Piyangosu 
Zengin olmak için -

Iliikunıet ()addesinde 

Uğ'ltr gişesins ](oş1111t1z 

!lem Uğurlu Bilet Alacaksınız llem de 
Size Gişe Sahibi M. Şefik Tarafından 
Hediyeler Takdim Edilecektir. 

Biletl3r bitınel( -Ctzeredir 
Alı11ak:ta Acele Ediı1iz. 

l'.ASlıilWJıilt'~ ...,..ncsrzsww, •••a•wcwtau=:== 

Remington 
R. R. 
E E 
1\.1: 1't1: 

İ İ 
N N 

G G 
T T 
o o 
N N 

\ 

Dünyanın en güzel ve en sağlanı Yazı Ma-
kinası Fiatları her keseye uygundur. 

3 Model Portatif Çıkarılmıştır 

Acantası : ~ilyam H. Rikar~s • Mersin 
Makinalarınızda yalnız Remington 

Markalı Şeritleri kullanınız. 

·™~~Wll~~lm5D• 

; Doktor Nejad Seyhun 1 
••• Kulak, Boğaz ve burun hastalıkları ••• 

i MUT AHASSISI i + . ~ 
~ Hastalarım saat 15 den sonra Yoğurt pazarında ~ 
U Diş Tabibi Bay Bahirin muayenehanesindeki hususi o + 

Bir aylık 100 yoktur ~ dairesinde kabul edeı. M 
Günü geçmiş sayılar 2 O K. ~ fi - 1 fl ili 

---------- •~?mtmmtlmi!VMMl!mlml~?Elm 

Mersirı Ticaret ve Zahire Borsası 
2-5-935 Perşembe ~ünı'i borsa satişları 

Arpa piri msiz 
.\ rpa 
Kapu malı 

Nerenlrı Mahvulu 
Olduğu 

MiKTAR! F . _ __,...... __ _ 
K. G. K. 

300001 
30000 •• i) 

45000 H9 

s. 

· 12,f>O 
28.7ö 

~EIL-\İ_T~·~= 
.l1. \'. tıaıır 

,, ı n glir• z. 
M.T. 8 ~iiıı Z. 

' 

, 

1 

.DARA 
BiRiKl-iREN 
QAAAT~kDf;r.2 _____ ""' __ ., ... ______ .. _ 

---------···--~ 

i l A N 
İçel Haf ia Baş Mühendisliğinden · 

1-Nafi:ı d:ıil'PSiııiıı 900 lira mulıau:uwıı lw<lt>lli 30 .. ·r•' :ıdt>l c:ıdır ilıtivacı 5 .U:ıvıs 935 tarilıiıı~ ,ııı~ 
1 

1 • • .. ·· ., 1 5 1 : 1 1 · ı '· .. i et> aı·ı r gıı ıı u :o;aal ı t~ ı w t~ eP.ı lllP.t\. ıırt~rt~ · , 
\'i lc'ı veı i Ba imi EBcii nu~ni nce acık eksihııwğe kO . . 
ııulnıu~tıır . . 

2- Çadıdal' Tursus lwziıııl•·ıı yapıl!tıış olacaktır. 

3 .\luv:ıkkal ıeıuirıat uıildarı 67 li!'a 50 kuruştıır·,. 
4 i~ıel..lil i• l'İıı catlır 1Pnıım1t·~iııi H~ h .zini P-ksill111

• 

f . • 1 • .. ı . .• 'T f. BtJ~ 
vt~ P11111 ~arınanı~ t•rı gorıaıel\ ll'lPr'P ı,., ıa . 
ıui'tlıı·n lı:l iğinc Vt~ ih:ılı~ ~iinii Vıl~l .\f·'l Eııdiııı<' 
nine ıuiir .. u~.~al elnwlı•ri ih\n oluııur. 

lD - 24 2~l_7 

İçel Tapu mü~ürlüğün~en ; , 
M.-r!->İııin Ytılı.a küyiiwlı• vaki ıar,ıfl.trı şarkaıı 11111 

f l :l 1. l l'l' .. ,.e.L ta :ı ~ar wıı ~a1.·t gu •\11 ~o şııııa t>n ~a ıı ıı :-ı•· 

coııu,wıı E..:ir z.ıdP .\hn ı el ilt~ rualıduı. hı·~ lıt·~l~~ 
5159 n•Hlrt~ la rl a ,\ ruloıı Li~Prde holo~la u uıetrıı . r ,., 
l Z. l 1 ·ı . . ·t·ı·'\' o u p .; ı r a a L l ı ıı " :ı ... ı ı ı l' a H' l ı r ıu : ı ı • ~ n ı ı r, c ı m u :.ı; • • 

~alılnıışıır. lllC ' 'l.hll\' larla~a :ıil lapııda 1-.:ı~· L olnı:ıclı~ 
ğııııliin il:lıı l.ırih;uılt•ıı ilfü ı r en tııı giiıı !"O•ır.ı_ 111ıt1 1 ~11 ,1 

lt>n keşif "" talıkiki için ıı ı enıur gör1<l<~rilı Ct•kllr · IA" 
v t' r i c i rı la ~ a r r u f i del i a ,. d c rı l P r " ar ıoi a re~ mi e v f' a ~ k 
. ,· . .. ı ,_ ·r .. .. ı ,.,,ıtJce rile t aır'PYP- mıır·;ıcaaı arı '~ ıd-'ŞI gunuıu e h 
nıt~ruura aııl.ıını..ları il:hı oluııur . 

======·=:::33 -=rilt;lll'liiiii:i3 

Piyanğosu ~ 
On Dokuzuncu Tertip Birinci Keşide ~ 

~ 

~ 
'ü 
iı 
11 J 1 mayıs 935 tarihindedir. 

~ B .ü y ü k i k r a m i y e 

· 25,000 Liradır . 

LE=M:::::E3ük
1 

a~-= 20,000 Liradır. 
11& : ~ SE:=E"'E33 e-• ia!"':::JE3EEE3 

Yeni Mersin Matbaası - Merıi11 


