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~ Fiyatı 5 Kuruş 

9 Mayıs 
li 9 l\]ayıs da Cumhuriyet 

•lk partisinin Dördüncü Ku -
~\iltayı açılacak. Ana yurdun 
er tar•fanda oldugu gıbi bu 

~hı giine şehrimizde yapılan 
k •ııtlıldarı gördükce göksüm 
li•barıyor. Herkeste bir sevinç 
•kJı, yerinde bir sevine .. 

1 
Cumhuriyet Halk partisi ; 

~Usa siyasal hakkını verdi . 

6: 0 di. işini kendinin görmesini 
b frettı . Benliğini yarattı ve 

t 
tnliğe sayğı gösterdi ve gös
trtr 1 • 

. Düne kadar Kadın, evinde 
~'Y•sal hakkından mahrum idi. 
i '12ün ulusun mukadderatına 
•tirak d' e ıyor. 

t.1 Şehirde Belediyede üyedir. 
1( Celisi umumumide üyedir . 

i~ndi evi demek olan şehrinin 
y •tında, süslenmesinde, ihti -

iy~f.1•rın.m temininde gördüğü 
1 

•klerı gösteriyor. Yapılma -
1
"

1 ist d' - · · l · b t aa e ıgı iŞ erı ser es ce 
Yliiy0 y . . . y 

~ r. e reyını verıyor. a-
'Yor. Yaptırıyor . 

'te Çalışıyor. Çebahyor. Tam 
ı_ serbest bütün haklarını kul· 
~ lltyor., Her yerde yeri, her 
enıleket işinde sözü vardır. 

"e l\amutaya Saylav seçiyor 
eli Seçiliyor. En medeni millet 

Ilı~: tanıdığımız ulusların kadı
be t~n daha fazla hür ve ser-

• ır 

teııı~ildın - Erkek musavatmı 
llıe.,~n eden partiye canla başla, 
ltl Ut olmakdan zevk duyul-

•lrn ? lica 1 her yolda , siyasette , 
h,y,rtette, iktisadiyatta, istiklal, 
tiye \'e saadet veren bir par -

Slygvı • - t "l lllea:l'lli ? ve sevgı gos erı -

Etb 
derin et · . Bu yapılacak ve 
~tıgn sevgi gösterilecektir . 
~İft C en uzak köylerimizde 
l~itq · li. Partisine üye olmak 
dai~rarta rnüracaatlar bundan 

8 
'Uftıır . 

bn)fl~ifln 9 Mayıs da yapılacak 
llut\ i . bayrama hazırlık bu
kllrduÇ~ndir . Ve bu Atatürkün 
litıitı gu Partiye gösterilen sev-

•ncak bir zerresidir. 

Y. M. 
lleı . 

~eı •dıye Meclisi 
t~l>laııt~lectiye Genel meclisi 
tırıe d arınu ve müzakerele· 

eva n ~ecr rn etınektedi r . 
Utce ıs dUnde toplanmış ve 

hllıı, llıerinde konuşmaJar 
ıştır 
itf . 
~ •an Hamid 

ctu 61'Sin z· ru ih 4 Iraat Bankası Mil-
t\rıı. san H . . t{ar8 aınıd dünkü trenJe 

Ya gitrnişt· ır. 

7 
MAYIS 

SALI 

1935 

GÜNDELİK. GAZETE T. T. 24 Temmuz 1928 

Nufusumuz 17,5 Milyon 

16, 755.000 Türte Nüfus Cüzdam Verildi . 

Nufusumuzun yıllık artım nisbeti 
dogum ve ölümden fazla 

Ankara - Şimdiye kadar 

lG,750.000 Tllrke NUfus cnzdam 

verilmiş ve NUfus defterlerindeki 
kayıt bu yekOnu ulaşmıştır. Bunun
la beraber altlkadarların işaretine 

göre ou rnkum da hakiki NOfusu· 

muzu tum olarak ifade edemez. 

Ameli nraştırmalann verdi~i kat'i 
yakın neticelcrcre göre, Türkiye -
mizio ;;imdi N'llfıı~ tutarı 17,5 mil· 
yon olnrak hcı::ııplımmaktadır. 

NUfıısuınıııun yıllık artını sa

yısına gelince, btr rok ilmi araştır· 

ma ve hesııı>lnrın verdiği sonuca 

göre bir yılda doğum nisbesi 0,040 

(Binde kırk) uınm nisbeti 0,019 
( Bind on dokuz ) arhm nisbeti, 

C. H. P. 
Dördüncü Kurultay için 

hazırlıklar İlerledi 

! c. H. Partisi kaza Hey'eti başkanı 
Dr. Apdullah Ersoy 

9 .Mayısda toplanacak olan 
Cumhuriyet Halk partisinin 
Dördüncü kurultay günü için 
Mersinde görülen genel hazır
lıklardan bir kısmını yazmıştık 
Parti Vilayet ve Kaza heyetle
rile şenlik hazırlığı görecek 
olan komiteler müşterek bir 
toplantı yaparak yapılan itler 
üzerinde görüşmeler ve prog
rama maddeler eklemişlerdir. 

Tayyare piyanğo bilet
lerine istek 

Ayın on birinde çekilecek 

olan Büyük Tayyare piyango
sunun 19 uncu tertip birinci 
keşide biletleri şehrimizde bit
mek ilı.eredir. Zengin ikramiye 
ve miiki\fatı olan bu biletlere 
ral1l.ıet her zamankinden faz -

o 

Jadır . 
Vilft;d dahilir.deki kaza)a· 

rın bir ınsmınm biletleri tilken
miş olduğundan merkezden 
tekrar istenilmiştir. 

0,021 ( Binde yirmi bir ) olarak 
teshil edilmektedir . 

Nüfusumuzun 30 milyon oln· 

bilm<'si içln yapılacak işler, bir 
dUşllnceye göre şöyle işaret edili· 
yor : 

1 - Hariçten çokça muhacir 
getirmek, 2 - ÖlUmleri azaltmak, 

3 - Ooğumlurı çoğııltmak . 

Bizde do~um nisbetl, diğer 

lleriye gitmiş nlusların doğum nis
betlerlne göre, hemen hemen en 
ustan yerlerde olduğu gibidir Bu 
gUn olduğu gibi normal bir yUrU
yOşle NUfusumuzun en son 30 yıl 

sonra 30 milyon, elli yıl sonra da 
50 mllyou olması Omleti çok kuv· 
vetlidir. 

Muallimlerimiz 
Konferanslarına devam 

ediyorlar 

Haber aldığımıza göre bu 
gün saat 16,30 da Halkeviode 
Türkcenin tedrisi usulu hakkın 

da Gazi okulası okutanlarınden 

Sami tarafından münakaşala 
bir ,konferans verilecektir . 

Konferansı müteakip topla
nacak Baş Muallimlerin de ilk 
Mekteplerin imtihan tarzı hak
kında bazı esaslar görüşüle
cektir. 

Dansı ~izim Mersinin ~aşma 
Adanada Elektrik 

hilovatfiyatla) .. , yirmi 

kuruşa indirildi 

Adana Elektrik Türk Ano· 
nim şırketile Belediye arasın -
daki mukavelede elektrik ki
lovat ücretlerinin Ankaradaki 
kilovai fiatleriaden fazla olmı
yacağana dair bir !madde vardı. 

Baymdırlık bakanlığı ile 

Ankara Belediyesi arasında 
yapılan son mukavele mucibin· 
ce Elektrik kilovat ücretleri 
20 kuruşa indirildiğinden 'şeh
rimizde de 1 Mayıs 935 tari -
hinden itibaren elektrik kilovat 
Ucretlerinin 20 kuruş Uzerioden 
alınması onanmıştır. 

Elektrik kilovat ücretleri 
şimdiye kadar 22,5 kuruş üze
rinden alınmakta idi. 

[ TOrk Sozn] 

Vapur biletleri ucuzladı. 

Vapurculu~ Sir~etiyle Deniz Yollan Halk Biletleri ~ıkar~ılar. 

Türkiye Sa~illerinde posta uğrağı olan 
iakele üç mıntakaya ayrılmıştır 

Vapurcıhk şirketi ve deniz yol
ları idaresi Devlet Demiryollarında 
olduğu gibi tenziUltlı ve mOddetle 
kayıtlı halk biletleri çıkarmıştır. 
Bu biletlerln satış mUddeti ı Mayıs 

9.j5 tarihinden 31 Ağustos 935 
akşamına kadar ve dört aylıktır. 

Deniz yolları idaresinin; hal -
kın lstitııdesni dllşünerek hnzırlu • 
dığı bu programa göre TUrkiye 
sahillerinde Posta Vapuru uğra,:tı 

olan iskeleler U~· ınıntakaya ay -
rıhnı~tır. 

Heı· muntıka; başlangıcı lstan
bul olmak Uzre aşagıda yazılan 

iskelelcrdlr : 
A-Birind mıntaka; Çanakııle de 

dahil olmuk Ozre Marmara deni · ı' 
zindeki bOtnn Jskelclerdir. 

B ikinci mıntnka : Birinci 
mıntaka iskeleleri de dahil olmak 
uzrc Ege denizinde lzmir ve Knra I 
deniz de Samsonuda ihtiva ederek 

butUn iskclelcrdir . 

C - O~·nnco Mıntnka : Munta -
znm postn vapurlarının uğrağı olan 
b!Hlln 1'0rkiyo lskclcleridir. 

Bunlardan birinci mıntakn bi -
Jetlerinin nıUddeti : ı, 2 ve 3 üncO 
mmlakulur bilctlertnin muctdetide 
iki aydır . 

Bu Biletlerin fiııtlnrıcltt şu su· 
rl'tlf~ tl'shit edilmiştir : 

Birinci mınlakanın Birinci mev
ki Kumarn biletleri 2203; ikinci 
mevki Kamara lG16; G\ıverle H33 
kuruştur. 

lkind mıntakanın Birinci mevki 
Kumarn biletleri 5503; 1kinci mev· 
ki Kumar11 4!il8 göverti" 1578 ku -
rııştur. 

Oçnncn mıntakanın Birinci 
mevki Kamnrn biletleri 7154, ikinci 
mevki Knnınra : 3632; ğöverte bi
l etleri 2103 kuruştur. 

izmirpanayır hazırlıkları. 
- -

Panayua Bu Yıl Bir ~ok Uluslar Gelecek. 

Yunan hükumeti de bu yıl panayıra 
resme" girecek . 

f zmir ( Hususi ) 

İzmir panayırı hazırlıkları 

devamdadır. Yangm yerinden 
bu yıl için panayır yerine ka -
blacak olan geniş yerin temiz-

lenmesi bitmiştir . Burada bir 

park yapılmaktadır. Paviyonlar 

için şimdiden başvurmalar bile 

vardır Panayır yerine birleşti

rilecek geniş alanda bu yıl 

yeniden paviyonlar yapılması 

düşünülmektedir. 

Fakat henüz verilmiş bir 
karar yoktur. Panayır yerinin 

yangm yerinde kiiltür parkı 
içinde uygun görülecek bir ye
re kaldırılması ve bütün tesi -

satan daha geniş ölçüde orada 

yapılmRsı düşünülmekte isede 

bu yıl gene şimdiki yerinde 
açılacaktır. 

Şehrimiz Yunan konsolosu 

Belediye ve panayır komitesi 

başkanı doktor Behçet Uzu 

ziyaret etmiş ve Yunan hilku -

metinin bu yıl panayıra res
men gireceğini hükumeti adına 
bildirmiştir. Başkan, komşu ve 
dost hükumetin bu şekilde gös
terdiği il giye teşekkür etmiştir· 

Herkes Ankara 

Birası içiyor 
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Pr. Yansen gözüyle Tarsus 
- -

Tar sus Çukurovamn Mesiresi Ola~ilir . 

Ünlü şehir uzmanı T arsusun karakteris
tik durumunu cok beğendi . 

' 

- DUnden Artan -

Yok ha hasına isti ml:ih 
eclilen hir hinanm salaihi 
umumiyetle bugün yık'
lacak evinden daha ivi-., 

sirıi yapamıyacaklır. 

anıtdP P\'lt~ri y<ıplırılarak 

auwleyi dt~ Ş«>hir içP-risin

ılt~ cra \'f'i Sil lı lıi 'aşa nıa k:-:"' J • 

tan korunrnlıdır. Prof+>-

sör, ~sas imar plarıiyle 

hr.rctht!I' ahidı•, cumlauri-
S..-hri imar Pclelim 
• yr.l mr.~1 darıı parklar ve 

derk~n bu giirık li görli-
saire aihi yeni yaılılacak. riinü~rı de harabeye revir- .._, - -

meru~lidir. Veril«>ce k is - hiitiirı ltı.sisala ela i r detay 
timl<\k bedelleri ııde feda- planla rıcla v~rtıcek tir . 
karlık halktan beklennıP Bunların tamamı 24 

meli bilakis BelediyP. lıa- ::ıy zarfırıda lwlPtliye~·e 

.si:oi davranmamalulır. E tc·slim r.clilect>ktir. 
sasen istimlakata vtwile

c•· k paranın kısım aıamı
m emlaki şeref bulacak 
kimselerden ta ksille şe
refıye olarak tekrar ~eri 
alına hi leceğiru.len heledi
)'ece fazla kaJ betlilecek 

bir şey yoktur. 

Profesör; Japılacak ev
ler mıntakasuu ŞPhir çev
resinden dışarı çıkarma

ıuağı mevcud saha da
hilinde bunlara yer ayır
mağı milnasip göriiyor 
vt>ni evler icin Tarsusun . . 
e~k i 3Cı k sofalı kenwrli . 
e \' I erini i k 1 i u w JW k ı ~ ıı ı -

vafık bulduğunılan Lrnn-
hann modernize eclerek 

halıçe içeri ·inde i~işer 

katlı çok ~lizel 

modeller ya pala bile-
ceğini ve burıla r ile 

şehrin siisleueceğini s<>y· 
lemektedir. 

Hesmr dairelerin bulu-... 
nacağı mıntaka 3)' rJlırken 

ilerde y~ıpılacak abide 
şehir oteli, ı·esmi binalar 
~tadyum, yiizuıe havuzu 
tayyare meydana gibi 
emsali asri ihtiyacat icin .. . 
de şimdideu bunların ma 
halleri ayrılmıştır. Çarşı 

içindeki demirci maran. 
·~oz atelyaları, dtıpo rua
gazalar ile ~~hrin havasını 

slik tHH~lini ifsad P.decek 
~air inıalatlıaneleri şarkı 

şinıali(fo \'İİcodtı getiri -
lecek sanayi mıntakasında 
toplanıalı ve buraya asri j 

Yarıst•n, pla111111n ay 

nen talbık ~dilı•cf-'ğine 

ve en ufak hir tadilatın 

bilt~ kerıdisirıe sorulmadan 

df'ğişli rilnıi )' PCPği ne ve 

planın tatbikatı tısııasıuda 

nezaret ~lnwk üzere her 

da velclr. w~l~<Wğin~ dair 

lwl ... cli\'f'ler ilP. vapacanı . . ~ 

mu k a v~lelerr. maddeler 
koymaktadır. Ş+-'hir oznıa-

nınııı ~)ersi rı içi rı el iişii n

clii kieı·i dt! prensip itilHı

rivle hunlardan iherettir. . 
[Bitli] 

Ziya Toroğlu 

işpanyada 

Leyleklere çekirge 
Şöleni veriliyor 

Sev illa :5 (.\ ,A) -A ıı 

<laluyya yirmi ~ ıldanberi 

görülmemiş lıir çekirgtı 
baskınırıa uğra uıışlır . 

Her gün l o tonda rt 
arlık çekirgP. .ölctiirülmek_ 

tedir . 
Bu çevreye çekirge 

ile beslenen sa \'ısız le\ lek .. . 
fıtelmiştir. yalnız bir köy
de 2 bin leylı·k sayılruış

lJ r. 

Elektiriksiz Ra~yo 
Filpsinin dünya nıüsa. 

bakalarmda birirıciligi 

kaz~ narı elekli ri ksiz raci. 

yola rı aca nlasma gelmiş

tir. 

Stalin 

Bütün Bolşevikleri 
selamladı. 

C. H. P. Kurultayı İçin Senlik ~azırlıkları. 
İstarabof, 5 [.\.,\] - Dön.liiııcii gıjn..ı kurullaY1 

dolavısivl+-' hii\'İİk senlikler icin hazırlıklar vapıh-. ' . . . . 
vor. Parti lstaubul cevrim kurulu b1111iinkii toplafl" 
• • M 

lloskova, ı) (A.A) : tısıııcla program iizP.riııclP. çalıştı 
Biivlik Krenılirı sar;n ıııda : 

M~sko,·a !(arııizoııu;, bii- 1 Türk- Bulgar tecim anlaşması. 
tii n askeri smıfla rına 

merısuh L 700 kişilik ko . 

nıutau h~yeti şertıfiıu~ bir 

kabul resmi yapılmıştır. 

Voroşilof ta hi r sfiy le v
tle bulunmuşlarJır. kabul 

resminin sonunda slalin 

SÖ) ltJ.vine şahsında biitün 

Kızıl orduyu ve konıliui l 

partisi ne mensup olsun 

lstanbul. f> Bulgarislanla Türkiye artı· 
sında yapılacak lt'(~İnı arullaşması konuşmalarıotı 
Bulgaristan adına girP.cek oları Hul~ar ulusal bafl .. 
ka .. ı ılirektürü Sofsaılan Anka ray gitti. 

Türk f rans1Z Tecim Anlaşması Bozul~u. 
A ukara , ö [ .\. A] - 27 temmuz 933 tarihli 

Türk-Fransız moıliis (iğreti\,teci ıu anlaşması) boı1119 

lıiikiiıultH'i l haziranclan başlamak üzere boıul" 
muştur. Kle l'İ ng a nlaş-u tsı ta ii k ü ınl~ri k a 1 ınak laıl ır. 

olmasın hiilliu holşevi.k... • .. ~ • • • de 
Jiği sdamlamlŞ Vt~ denılŞ- ıstanbul ogretmenler bırlığın . 
tirki : lstarıhul f\ r ..\ .. \] -- ÖğrP.lnu~nlP.r birliğirıin )'~ 111 

Bir kimse partide ol- çtwri m kurulu na y ii k~ek Öğreli m öğretml:!ul~riu•I~~ .. 
ruaksızm da bolşevik ola . kimse ulınmamışlır. Halbuki eskiden ilk, orla, Y11 

'ı sek olmak lİlere her lic.· şubeden olan u_.aretrnr.nlt~r hılırler. ._, 
çevrim kurulunu temsil t~tliyorlarclı. Bu ciururn uı~· 

Paı·lirniz dışarısında rı 
r·irrn üniversite ve .viiksek nrnklP.pler ·profesörle da binlerce ve binlerce 

merd ve becerikli lıolşe- birlikten çekilmişlerclir. 
ak Bunlar k.encli aralarında ayrı bir kurum .. vapıtı vik sadakatla iş görlhek-

Hrzusuna göslt~riyorlar. 
tedir. Hiikurnelimizin \'e 

har·tinıizin ~ayğısı Sov~·et 

Hu s ya u I u su ıı u v ii k s P. l 
Karadenizde yağmur ve yel . 
lu~bolu, 5 A.A - Diin :akşanufanberi siirt>k1' ~ . 

mP-sid ~r . 

Slalinin 
vag .... mur vağdı. Ağır bir kara v~li Hsmektetlir. 

siizleri sonu .. Lim:;rı:~ g.·len Vatan vapu~u vel vüzünden b3
# 

• J ıl' 
gelmi~·p,n alkışlarla k~rşı- rınamı~·arak bir çok yolcu vP. kayıkr.ıları çıkarıı 
laruuı~lır. yarak Sirıo'ıa !filli. . - ;-, ~ 

Osmanlıcadan Türkçeye karşılık kılavuzu N. 35 
.\lnkim olmak {Sakin ol-

mak , ikanıt•L elnwk) -
kalmak. 

~I u k rı i . K a nı L k a rı 
lluklazi - (lertıkli, ili 

zu ıııln 
Muklai'.İ olmak - Gerek 

tirnaek 
Muktt~dir - Erkmeu 
Muklt~sid - l - Tulunı

hı, ~koııoıu, 2--Ekoııomist 

lluktet~fat - Dt•rrupç 
Mulı.lezasınca Gere-

ğince 

Munfasıl - A~Tık 
~lunis - ı\lışık. iusarıcıl, 

cana ya km 
Munkali olm:ık (inkıta 

etmek) - Kesilmek 
Munsab olmak - Dökül-

mek 
Murısif . llakcıl 

~Juntabık ... UJuk 
Munlafi - Sönük, sön-

müş 

Muııtaıuuı - Hiizenli 
~luulaı.a:· - Bekleıu~u 

~luııtazır • HrkliyP.nı 

~lurızaıu - Üsıı~v 
M n I' a h lı a s - S :1 1 p: ı t , ti i le g e 

d.-dege 
llurakaht~ - Tefliş, kont

rol 
Murclia (murzia) Siiclne 
\lusah (Oiiçar, giriftar) . 

Tulu 1 nı uş, ya k·a 1 arı uuş 
.\lusah olmak (Oiiçar ol 

uıak, giriflar olmak) - Tu 
tulmak, ~·akalaumak 

~1 usaddak - Onaylı 

~lusafaha - Elsıkışıua 

ll usa rfft - Süzülük, duru 
Musahhih Diizehic 

• 
l1usalaha. su lh · Barış 

\l1isallal - Ya ınşka 11 , a
sılgan 

Mu:o\anna • U~·durma , 
diizrue 

Musa raa - Güleşme 

Musull~h ... Diiz, yiize~·li 

.. , 
\

1
11 

Kiirrei musallalıa " 

zt•yktire \ 'ti' 
Kiirr~i miicesserue ... 

vark iirt~ 

zölcii . 
Sat h - Y ()z .. \', iiıer 

1 . k'' llusibet - Yıkım, Y1 ..,,11 
ı\111!'iih - Yerinde, ,ıo~ 
lJu~ir <Bak:lsrar) 

1
, 

Lıt 
Muslih - Arabulan, 

rışlı raıı 

muşikar - Kılya r3 '1 ' 

li LİZ 
muşt - Yuıuruk 

• Ql)l~I 
mulal>a~at - uyu" v, 
AdPmi mutabakal 

~· uşuıaz)ı k· 
mutabık - Uygun ıi 

• 1 11 I ,,, 
mula<l - Belh, a ·~ aıl) 
mutavaal (Bak:iıık 1Y 
mutavassıt - :\rHC1 , 1 ıı' 

s~' nıuleLer _ Savıh, .. 
ilerigelen. gpçer ıf 

mutebcran (V iicuh, 
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Mersin l A N i ı A H 

içel Haf ia Baş Mühendisligin~en i 11 l1 is arlar 111 ii d ii r J fı ğ~fı 11 ele rı ; 
Piyasası ı - KPşir lıeddi 1685 linı 50 kuruşılaıı ilıar~ı oları 1 - l.! a reıııiıirı bir sene ·ı.:ıı·fınıla lsı:ııılı ıı l'da rı l(d•· · 

:\rıanıor Kilirulire arısındaki köpriinürı uoksau c~k ve (Sopalan) sort'lile çı k ar ı lacak ola rı ve tah-......... -
K.<;. Kalan kısırularmrn inşa sı pazarlık surfllil~ f'k~ih - miııen 700 ton mann)I ti i tii rı , 1400 ton ~· n pra k 

l).tınuk ~k ~pn"' :-' 
K. s. 

rneyP- konmuşlur. lliliiıi, 1500 ton miiskiral v ~ 1400 lou nıi kı a nnıla 
1 fi ru~ 

45 

Kapu malı 
Koza(~J parla~ı 
laue çiği(li 

43 2 - Eksiltme Is ma )' IS 935 cuma rlflsi giinii saat 15 d~ bulunarı levazım i i t~ tuzd a 11 ~a y ı· i hi l t'ı nı 11 uı nuı la -
Vilayet nafia bt.ış miiht!luJh~liğiıute yapılacaktır. telif p~yanın ştlme rıdöfP r i~ kclı·~ iııd t~n çı karı l nıa-4~ 

39 3 -uıuvakkal h~ mirıal 1111~ tarı 126 lil'a 42 kuruşdur. sı ve gP. r~k iskP- ledeki vagonlara, gf~re kse o ('l -

lsteklileri11in bu miktar ttıminat akçasını mal san- vardaki lwngara ve)'a id arenin i sk t~lt~.\ t~ P.ıı ~ok '>- 1 •J 5 
\ P.r(j 1) 

- ... , 
1-87,6 

dı~ına vatırnıaları veH•lıut muteber banka mek-' · . . 
Su~a nı 
Fa~ul"~ 
Nolıu( 

9 
luhu gtılirerek komİS)'O•Hl tevdi t-tuu1 lr.ri nıtıchurtlur 

~tWciuıt·k 
Kuş \'~mi 
kuru. darı 

7 50 
12,5 

7 

4-lsı eklilt·rln nafıa haş mühendisliğinden alacakl~rı 
f•lıli~' fll vt•:;ikaları ve ~· ol köprii inşaatında bnlır 

rıa u hir ıuii lrnndis vı•ya f erı menıu rn göstermağe 

uwchurdurlar. 
5 5 - in~ :ı al hak kurula fazla nrnlumal almak islevPnle-

• w 

Ç~ltik 
3 
7 

içel uafia baş miilwııdisligirae muracaatlariyle 

Acı cek ırtlek 30 
projeleri parasız görmeleri ilan olunur. 

"' . 
'oz şek~r 

ı.;ı 

38 25 
2-- . 7 - 12 - - ı 7 

(\atı Vfl 

Çav 
Kaİa, 
llalıa

0

r 

100·99 
240-~ao 1 l A N 

190 /çel baytar müdürlüğünden: 

Art•<t _.\ uadol 3 

90 
25 

Damızlık olarak 24 h:ış Kıbrıs f>ŞPği alınaeaktıa. 

,, yerli 
l•irinc 
Çavd~r 

') .. 
16 

75 

50 

Bu · t>Ş P- kler 15-5-934 larihirıt~ diişen çarşamba giinü 
saat 011 heşte fçel vilayeti Daimi eııcümeuiıute pazar
hk surtıtile ihale edilecektir. 

'••ırı 8•ıııt ~ ••k• r 

• ) -
2U Lira JO K. 

Eşeklerin br.heriuin muhammerı kıymeti 120 lira 
l,ta 

") ~· ' ı·ra 
itibar-ile lwpsiuin tutarı 2880 liradır. isteklilerin yüzde 

» ~cuebi ..,.., ·~ 7 5 11isheLindeki 216 lira tulan miivkkaL L~nıinal alca-' ' . 
1 

" "" »çuvalı 20K. f>O 
111 ğıla,· Yerli " 7& 

sırıı ihale~iıuleu evvtıl lılarei Hususiye vPzrıesine yatı 

L· ., , ... 
"' 11• 1 orı tozu ·ıo 
Sal >uıısafı zeylin Y. ~5 50 

rıp makbuzunu veya artırma eksiltnrn kanununun 17 

inci nı<Hldt~sincie sayılan barıka mektubu veya Dev. 
lel lalH· illerirı vermesi lazımdır. 

' ikiıwi 23 
&!ısır darı 2 90 
~aı··,ı··ı 

Taliplerin şeraiLi ve F.şeklrrin ~vsafıru anlamak 
üzre Baytar lliidürlliğiine ve ihale giinii Vilayet Erı -

• Hl lt>f' 85-.86 

' 
ciimenirıe uıüracaallan ilan olunur. 30 - 1-10 - 13 

-----------------.-------------------..... -------------~'1f, avarı) - ilt>ri., .. l e rıh~r ı icin I 
ıı.. . • ~ • 

• rıg .. lirler Muvasalat (vurul)·ulaşnıa 1 

:'1 lıtt-ıılil - orta , ılımarı, ~luvasalat tıtuwk (vasıl 
8
'

11eruli ol nıa k) - Ula~'ma k 
"'llekid - irı:ıulı ~tuvasala lıatları - Ulaş· 
~hılnenıed, enıin - inal tırnıa kolları 
llullak - sallık ~luvt.ızPbt-ıl (Bak: Devam) 
llutlaka - iizkes, ile ~hı vaıene -Denklik, den- ! 
~etuıain - diniz ge eflak: mukayese) 
~Ulrıh - çalğıcı Tevazün ettirmek- Dtrnk 

y:u lıdi, halik - yaratıcı, leştir ıııek, deng~şti rıııek 
"atan Muvec - Biiksiil 
:uııarid - ili teviye ll ııza :; r - lk i kal 

'l.'. '·llasıl ·bilişik, birdü- lluzaffer - Yener, Uıkan 
' 11 Ye 
-. Muzaharet etnwk • Ar-
"1•ıv f oı a akat etmek ( razı kalaşuıak 
"•ak ) oyda~ma~ uıuzahİi' (hami) - Arka 
~Uvarrakiyel - başarı~ muzayaka - l)arlık , Si 

'tıa~Vaffak olmak- başar - kınlı , bun 

~'•v· r k muzi - lşııı 
\·.. . a 1 - O\' daşık onay u. ıuıir - Zararlı 
-~rıuı ~ ' 
ti c fl, uygun •lıtfzlinı - Karaıılık 

~ııt:ıvarıkı hakikat - haki- mıızıuehil (medlıuşli mün 
&I Uygun lwziııı) - Swgm 
. ııv~·k· t .. k . G"'d Çıci " a ~ sure sız. ge- muzrıı er - u ge 

•
1!i ' 8~lip gtı~ici vakıls~ı muztar (Rak: nwzhurJ\ -
or''li (l "" ' . 
&ı •ak: uıevkut) Danfo, sıkışık 

" · 
11

"
1•kl!"'t · c.1 · ı · k k 1 k Z uır ı· u eıı - şını ı ı , muztar a ma · - ora 

aıaıaıı için, lJir vakit gelnu·k 

muılarih- CTöyniilli, göy
rıük 

uıuzlarib olmak - Göy-
11 ii nıek 

miiuadele - Oeğiş 

mlibaderel - Davranmak 
mii badil - Dt•ğişınen 

miihase Plme~ - Aytış-

mak, çatışmak 
mlibahi (Bak: mnfıahir)

Öviiuer, öviinclü • 
nıiibalağa etmek- Abart-

mak, obarmak 
rrıiihalat ( Bak: ltirıa) -

Saygı 

miibalatsız - Saygısız 

Laiilrnli - Senli benli , 
saygısız 

miibart'ze t-lnıek - Vu
r,1şnıak 

miihay~al - Satmalım 
mübayenet -1- Ayrılık 

2- Tutmazhk 
3- <Bak:Tezad) 

nıliberrid - Soğutmaç 
miilwşş.-r • miijd~lenmi~ 
n'libeşşir - miijdt·deyici 
nıiibtt~di - To\', acamı . 

-Sonu Var-

(50) ruıılre mesaft>de göstt~rPeeği ma lı a ll t> gc!ı ii -
riilnıtısi Vf~ huratlan ara h :ı l a rn \ ii k lt>ıiluıt· i~i ; . . 
(açık eksiltmeğ~) konu laca ktır . 

2 - (.\çık eksiltme) iş i ; may ı sın 25 irı ci Cu nı a r tcı!'\ İ 

giinii saat :4,30 ıla İnhi s arl.ır iclart~s i n ı l e yapıl a -
caktır . 

3 - Tahmin edilen tuta rın a g<ke muv akkat le nı i rı :ı t 

akçası (rno) Uradır. 
4 - Şartn~rue; inhisarlar idart•sirıde rı alınabilir . 

5 7- 9 - tl 

B i l i T 

Kirahk Bir Ev ve İki Depo 
( Cunıhuriyel Jlalk rart isi h i l i ğ i ıı dt~k i hiua ilP iki 

dP-po kiraya verilecegirnl •· rı t ali plt-ır in 15 May ıs 935 ı a -
rilıine kadar C. H. Part is i kilti pl iJi rı e nı ii raca a tlarr 

biliı olunur. ) 3 7- 9-12 

Büyük Tayyare Piyang·osuı1un 

ümit • • 
gışesı 

HALİlv.t TEK.İN 

Hiç lıatırııuztla olmayan hir ıa marı ı la hemı~ n z~ rıg i rı 

olu verecPği ıı izi t ltiş ii n ii ruı iisii n iiı 

Açılchğr giiııd~n hc~ ri ııu~rs i nimiz<I H ıu-~ k çok yu rd
daşları ZP11gin t>llirt•11 Gışe ın i z 

Bilederi Bitmek Ozre~ir . 
lsahrl etlen ikramiyP. VP. Amorti h~r lı ~ ıu ı~ rı (~ i ~ ~ ıu i z 1 • rı ., . 

TEUİYE El>İLİB 

Ümit Gişesi Uğur ve Şans Gişesidir 
Şansına Kiisl\iin oları kimsderirı hilt~ derhal Gi şP. ııı İ

ze uğra~· arak bir hil tı l aluı a ~ı kP ıuli [ uwot'a a ll a rı 

ikliıasııulaıuhr. 

Msrsin : Silifke Caddesi 

? • 
Mersinin bir ihtiyacı daha önlendi. 

Y tlzısırıı 9 )1a yısta oku~- u ıııtz . 

Borsa T elğraflan 
YE N i MERSİN 

---~-

lslanbul Nüshası 5 kuruştur 

ô - 5- 935 
Abone~ Türkiye Hariç 

'rürk allnnu ~37 Şeraiti için için 

islerlin 608 -- 75 Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 
Allı aylık 600 1000 

Bolar 7~ 5n-- Üç aylık 300 500 

Frank 12-0 5-50 Bır aylık 100 yoktur 

Lircl 9-63- ti5 
Günü geçmiş sayılar 20 K. . -·- ---



'!-:-.-:.~~ ... ·~~--,:.,,-.~-----·---·-·-------_ - ·-·- - - ·-· .. 
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i L A N 
Mersin Ziraat Bankasından 

Emvalin Sinıdiki • Bu smıe icin 
• 

No· nwhall4 '~İ St~nıti Cinsi rn i'ıslt·ci ri tahmin edil~u İCclr 

Lira K. 
103 ruahnıudiyP- Ht• 1 ecl in~ mağaza Si uısa r ]()() 00 

karsıswcla • Ba\' .. Cemil 
2 )) )) Yazılıa rw Tiiccarcf arı hay Os·uan 100 00 

İlhnmi 
105 )) )) Dük k:in Tüccardan lla ur.fi zade 220 00 

Zade bav ahmel 
"' 

101 " 
,, huğda ycı zade 

Bay nırlrnrnl 250 00 

6 ,, ,, llaıu~ ltinıau yurtlu rei~i Bay mithal 360 00 
Rcuıkauuza ait )'Okarula vasıfları )'azıh t~nılak 5-ma~'IS -9:i5 tarihinden 

15- ma\'ıS · 935 tarihine kadar on gliu miitldt~tle ve acık artırma usulile kiraya ., . . 
verilmek üzere rıı liza yeclt• ye çıkarıl mıştıı· . 

müzayede ıs- ma~· ıs -935 tarihine ruii:rndif Çar~amba günii saat 14 dt! ya
pılacaktır. Taliplerin hıı \Jkittan evel Ba ıı kamıza miiracaatla teminatlarına ya-
lırnıaları l:)zımdır . . \rzıı ..-<tenler ~arlnuım~yi de ~örebilirl~)r . 7-14 

i L A N 
Mersin Ziraat Bankasından 

Adet 
1 

~le\ ki İzahat Kıynwli 

1 

ı 

1 
1 

1 

l 

1 

l 

l 

1 )izel motoru 
Katar:tk 
Planya 
Hende ma lt>feı·ruat 

Fırıldak )) 
~eril hı~kı 

Uu değirmeni 

Bulcrnr değir·merıi 
Oyma bıçağı 
Siııi hıckı mili vt~ \' :ll:ıkl:ırı . . 
Matkap 
Torna 

ı Çapraz 
1 Dinamo nıa leftlrruat 

25 he.'girlik 
40 sarıtimlik 
40 )) 
f>O » 

Bir nwlrt~ kare 
flO s : ıntiıulik 

On ıkasn:ık on iki nıt>ll'P- ıraıı..:ıııisvou 
"" 

uıiller ve teferruat 
1 Tulumba 

1875 metrH mu ra bha ı arsa iizf~ri nıl·~ nwhni ahsa h • 
ve çinkotları ~·apılı fahı·ika hiuasr ve dPpo zemin 

IPrİ)1 le l>t~raber. 

1000 
700 
160 
öOO 
ıoo 

270 
150 
100 

70 
10 

f>() 

40 
25 
80 

110 

15 
2000 

5180 

Bankamıza (2~992> lira (f>a, kurus horclu nıiiflis fabrikatörveli tevfi~a ait • • 
olup bankamıza ipolt~kli bulu narı dnsi vP- miktarı Vf' üç ~ euıiıali ehli vukuf 
Tarafıudan takdir olunan kıvınelh~ri vukctrHla vazıh fabrika ve bina zemi-" . . 
ni ; bankauuz matlubatını faiz konıİİ)'On v•~ mesarifile- birlikte istifa için, zira-
at bAnkası hakkındaki l mart U~40 tarih -VP. 444 numaralı kanuna miizeyyel 
8· 6-1930 tarih ve l 697 numaralı kanurıa nıiisterıide11 satılacaktır, 

~liizayt~deye çıkarılan hu mallar 7-5 935 tarihindmı itihareu l>ir huçuk 
ay sorıra 23 haziran pazar giinii saat onda açık artırma ~uretiylP n:nvak~at 
ihaleltıri yafHlacaktır. 'l':..lipltırirı yiiztlt~ 7,5 muvakkat leminal akçalari~·h~ bir
likle barakamıza müracaat etnu~leri iları oluuur. ~liizayede şeraitini i)ğrenmek 

ve fazla mahlnıal almak istiyPrılP.rirı barakamıza nıiiracaatları. 

-~~a;e1~•~~aal9~E Yurttaş! 
M Her Nevi kitap 1 . On".a'~ ha~cark~n ~ . . . , Dril4J ı bıle hımın cebıne gd-

1 llt•ı· JHH' I eskı kıl:ıf' :tlllllf'. v·.> Satılır haze-~~ t• • • dü Ü • 
l •. l il ,~ 1 . .. ı· . ~ ıfını f n. 

i..O le •avıı •av acı ~e 11ıı1v~ muracaal P< rnız .~ 
~ · · .. ~ ~lilli i~lisal ve 

-~IGEl•l]IJIG~--~·· · tasarruf c~nıiyeti 

İçel Tapu Mü~ürlüğün~en ; 
Mersinin Kilimas köJ•iinde)'e kmlltı mevkiinde tarafları şarkan Ali 

ol!lu Duran Ali tarlası garbm Hamza Faki veresesi tarlası şimaltn Kara 
ceııuben Dede Ahmet veresesi tar/asiyle malıdut 3 hektar 2165 metre ve 
yine kariyei uıezkürede ve Gözle mevkiinde şarkan tu~ garbm dere şinıa· 
len Arap Ali veresesi bahçesi cmube11 sakallı Ahmet bahçesiyle mahdut 
9/Q metre bahçe ve derunundaki lıaııt. ~·e yine kari;•ei mezküred~ ve ören 
çıktı/!ı mevkiinde şarkan Hacı llasan veresesi tarlası garben çelebi nıe'. 
met veresesi tarlası şimalen halice /ariası cenubt'ıı kel Ali Ahmet veresesi 
tarlasiyle makdui 1 hektar 8580 metıe tarla ve yine kariJei mezk/Jrtdl 
ve zözle nıevkii11de şarkatı kaya gar be11 dere şimalen Mevlüt bahçesi cenu· 
ben Ali olflu duran Ali bahçesiyle mahdut 1838 metre bahçe derunun· 
daki hane ve yine kariyei mezkurede ve kırıntı mevkiinde şarkım hanıza 
tarlası garbl!n Mevliıt tarlası şimaltll Mevlut tarlası cenuben Alımet tar: 
!asiyle mahdut c 190 metre tarla ve yine kariye/ mezkurede ve gözle : mevlıı
indt şarkan kaya garb6n dere şlmaltn sakallı Mehmtl bahçesi cenubtfl 
Arap Ali oJ!lu lbrahim bahçesiyle mahdut (}/() metre bahçe ve deıununile/tl 
çardcık ve yille kariyei mezkurede şarkıın abtl garbtn sakallı Mehnıtl 
tarlası şimalen Mevlilt tarlası cenuben sakallı Mehmet tarlasiyle .mahdut 
9190 metre tarlanın çuruk "1elımet otlu Yusuf veresesinin ced ve baba/O" 
rından ühdtler/Jze intikal etmek suretiyle senetsiz tasasrruflarında ikl11 

meyanede ve sureti gayri resmivede Nizam lbrahim ol!lu Ahmet çavuş vl 
Ali oUlu Mevlut ve sakallı Mustafa ve Ali klıı r11ziy1 vt sakallı Aliyi 
sattıkları ve tarihi mezkurden bu ana kadaa nizasız ve fasılasız t111arru/' 
larında olduklarından bahisle tescilleri için ilmi haberle müracaat edil· 
miştir. Tarihi ilt2ndan on zün sonra m1Jhallen keşif ve tahkikatları icra 
kılınacal!mdan tasarruf iddiamıda bulunanların resmi evrak mlsbittJerilt 
daireye müracat etmeleri ~·t yahut krşif günündt gidecek memura anlatma· 
ları ilan olunur . 

İçel Tapu Müdürlüğünden ; 
Kilimaı köyOode ve lı:eyraktan boz mevkiiode taratlrı 9ar1ıao ~us• 

Mehmet tarlaıı garben dere fimaleu kerim vereseli tarlası ceuuben det• 
ile mahdut 2 hektar 7670 metre tarla ve yine karlyei mezlr.urede ve eklıler 
mevkiiudn farkın Hafız HOca harmanı ve mıstil bacı Halil Teresııi ı•r• 
laaı garbeu deıe ceuııben ekizler çesmezt şim'llen dere ite mahdut t be1'· 

ııb· tar 3785 metre tarlanın çuruk yusut vereıeıioln ced ve blbalarıudan 

delerine i ntıkal etmek ıuretiyle senetıns ıuarruflarınd~ iken 816 ıeneıltı 
de meyanede ve sureti gayri resıniyede evcili mehmet oğlu mabınu•• 

1 aattıklarını' ve tarihi mezkurdan bu ana kadar nizasız ve faaılaaıs taıar• 
relunda olduğundan bahisle tescilleri i<,;in ilmi haberle müracaat (edil~i~: 
lir. Tarihi ilıl.odao ou gUn sonra mth llen hefif "Ye tahktkatları ıc 
lulın&ca~ındao tasarruf iddiasında bulunanltrıu re~mi eTralu mcabitel•ril' 
daireye mQracaı etmeler! ve yahut ke~it gQnQnde gidecek memur• ao· 
latmalArı iltıu olu nur. ____________ .___.----

Remington 
R.. R.. 
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Dünyanın en güzel ve en sağlan 1 Yazı Ma
kin ası Fiatları her keseye uygundur . 

3 Jltlodel Portatif Çıkarılmıştır 

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

Markalı Şeritleri kullanınız. 

Kulak, Boğaz ve burun has~alıkları 

MUT AHASSISI 

Hastalarım saat 15 den sonra Yoğurt pazarıod• 
Diş Tabibi Bay Bahirin muayenehaneıindeki buıuıl 

.,/ 
--.~-..~"'""" 

Yeni M~r!ill Mn/lıamu - A1ersi11 


