
M. Fuad Akbaş 
Sabih ve Yazı işleri MOdUrO 

• 

No.2o54 

12 
NİSAN 

CUMA 

1935 

T. T. 24 Temmuz 1928 .,,
7 

Fiyatı 6 Kuruş 
...... lllliıiiiiiiii&.-------.....:...---------------------------------------- -- -----iiiliiiiiilliiiiiliiiiiiliiioiiiiii&iiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiıim-1 ............. iiiiiii .... ioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ........... iiiiiii ...... iıiliiiiıiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiôiiiiiiiiiiim 

!luğday Ahm Satımı Müstakil Teşkilitla Yapllacak 
Kahve hayati da can çekişiyor Ziraat Bankası Gümrük kanunu kamutayda 

Ankara vilayeti çok yerinde bir karar verdi. 

8ir Hazirandan ltib-;;;n K-;hve ve Gazino
larda Her TiJrliJ Oyun Oynanması Yasalı. 

Yeni Liyiha ile 
SahipleŞtiriliyor 

- ..•.. 
ANKARA~ Ziraat Banka

sını sahipleştirme kanun liyi
hası bu günlerde Heyeti Veki-

lftıt ANKARA, 10 (Hususi) Bir 
ran 935 gllnlemeci nden 

~ra Ankara Villyetinde bü
tq kahve ve gazinolarda her 

rıo oyun oynanmasını yasak 

:~n ~arar alAkalı olanlara bil-
l'ildı. Vnayetin bu kararı An· 

"-rada büyük memnuniyet u
l'ltıdırdı. Vilayeti bu karara 

~\'keden Amilin son zamanlar
)'~ahvelerin man7.8rası kumar 
~nden bir çok soysal ve ö
UI[ illik kötOlOklerin güngeç· 

98 Çoialmasıdır. 
karar uzun anıştınnalardan 

~~ . verilmiştir. Muvakkat 
:hırı mahiyetinde de değil-

~
~ovy-=et=artis tler 
"1 ·--

0•kova'dan hare· 
llete BaŞladılar 

lir kı.tosKov A, 9 (A.A) Muhte
lti 0nserler vermek üzere Tilr
~eye gidecek o'.an Büyük 
~ "let Tiyatrosu Artistleri 
dıt~dan harekete başlamışlar-

. :ayette şu Artistler vardır: 
ti)llt Uyuk Akademik d~vlet 
he ro~u orkestra şefi Sten
~()~, P•yanist bestekar Sosto
.._rı Ç, baş pirogov Mezzosop
a_~ Maksakova , Soprano, 
~Oli '9a,Balet Artisti Messerur, 
"İıı ti l ~dan ve Nortzov Bale
tin' v ll&ınskaya, piyanist Obo-

ıt Makorov. 
~ eyet bOyUk devlet tiyat-
ıcı.~dUr muavini Arkanovi 

() dedir. 
Qçall rkestra şefi Stenberg ayın 
~iti:~ hareket etmiştir. Diğer 
ıt.11cltıer Odeaa'dan Ayın llnde 
teket vapurla lstanbul'a ha-

11 edeceklerdir. 
illet ~ete dahil bulunan violo 
~İ)e'f •atrah Ayın 14 ünde Tür 

Gt: hareket edecektir. 
~et ecle enler Moskova'dan hare 
\t•8tt nlerden,baştabOynk Elçi 
~ıı~•nar oldutu halde bütün 
lrliaetıı:rkanı, Dışarı işler ko· 
.\l'tietıe lOksek memurları, 
fırı~11 r ve Gazeteciler tara· 

~rlanmıştır. 
C"- le •. 

~ -,..ııen r ıçın 
"nıut - ... · 

y·haya bir kauun la-
\' 

1 ası verildi 
bett ~tdurnuza ~)diklerinden 
il r Yıl i · l'lbe1c.ı . çınde tlbiyetimize 

~n bat vurmıyan göç 

Ankara vililyetinin bu ye
rinde kararını diğer viUlyetle
rin de arnek sayacakları umul
maktadır. 

iç İşler Bakanlığında selil
hlyetli bir 7.8t bana : 

« - Kahve oyunlarının za
rar verici durumunu önlemek 
vilayetlerin seJfthiyeti ve Bele· 
diyelerin ödevleri arasındadır. 
Daha öncede bazı vilAyetlerde 
bilhassa Adana'da bunun ben
zeri kararlar verilmiştir. Oyun 
lann yasak edilmesi bir çok 
kimseleri uyuşuk kahve haya
tından alarak iş alanına ataca
tı gibi bir çok uygunsuz halle
rinde önüne geçeceği muhak· 
kaktır . » Dedi . 

leden Meclise sevkedilecektir. 
Yeni kanun IAyihası ile takip 
olunan maksat bankayı mura
kabe altında bulundurmak su

retiyle sahipleştirmek ve faa
liyetinin daha ziyade zirat sa
hada inkişafını temin etmek
tir . Banka yeni IAyihada fazla 
olarak bilOmum banka muame· 
lesi yapmakla da mükellef tu
tulmuştur. 

Bundan başka Bankaya ha
rici ticaretimizin teşkilAtlan· 
dırılmasmın zarureti tebeyyün 
ettiği için satış ve ziraat kredi 
kooperatiflerinin tam ve kilmil 
bir surette sermayeleştirilmesi 
vazifesi de verilmiştir , 

ingiltere Gazetelerine uyarsa 
Anlaşmaların Yerinde yeller Esecek. 

Taymes Almanya'yı Müdafaa Ediyor.İn
gil~ereyi tehdid eden kuvvet Ruaya diyorlar. 

lngillz Nazırlanmn Berlin, Pa- ı 

ris, Moskova ve VBl'Şova arasında 1 

mekik dokumdlanoa rağmen tngi · 
liz gazeteleri kabineye hitap ede
rek Avrupa işlerini bırakmak ıa- 1 

zım geldiğini zira buradaki ibttlAf- J 

lann f nglıtereyi alakadar etmiye
ceğini ileri snrmekte ve şunlan 1 
ilıte etmektedirler : 1 

« Bitlerin Rusya'ya karşı 1 

aldığı durum İngiliz siyasasına I 
uygundur. Zira Asya'da İngiliz 1 

imparatorluğunu tehdid eden ' 

yegAne kuvvet Rusya'dır. Bina 
enaleyh Almanya ile anlaşmak 
Avrupa işlerini bir tarafa hı· 
rakmak lngiltere'nin menfaati 
icabıdır . ı. 

Diğer taraftan Taymes ga· 
zetesi de son gelen sayısındaıki 

baş mekalesinde şöyle diyor : 

« Muahedeler ancak iki ta. 

rafın r17.8siyle im7.8 edilmiş ol

duğu mmanlarda mukaddestir. 

Bir tarafın zoru ile aktedilen 
muahedeler bozulmağa mahkQm 

dur ve boıulmakladır ki dOnya 

sulhu kurtarılabilir. Versay mu 

men ve milltecilerin bulunduk 

lan yer idare heyetine fakir
likleri belli edilmek şarttyle 
tftbiyet harcı vermemeleri mDd
detinin daha Uç yıl u7.8tılması 
hakkındaki lilyiha Kamutay'& 
verilmi,,tir. 

ahedesi Almanya'nın arzusu 

hilAfına im7.8 edilmiştir. Bina

enaleyh Almanya'yı bu muahe

deye Riayete mecbur tutacak 

bir kuvvet yoktur. O halde bu 
işi bir hak, bir emri vaki te

lAkki edip yeni vaziyete göre 

sulhu korumak ve devam ettir· 

mek çarelerini aramak gerek
tir . » 

Bufday Alıp 
Satma lıi 

ANKARA : Ziraat Vekilleti 
Müsteşarı Atıf buğday alıp sat

ma işi etrafında şunları söyle
miştir: 

« Buğdayı alıp satma itini 
müstakilen yapmak için ayrı 

bir teşkilat kurulması dilşilnü
lllyor. Bu teşekktlllerin kurul

ması için icapeden masraflarla 

buğday işinin mllstakilen gö
rülmesinin temin edeceği fay

dalar mukayese edilecektir. 
Neticeye göre bu hususta 

bir karar verilecektir. Buğday 

işinin bu gOn yapıldığı veçhile 
banka tarafından muazzam bir 

vazife olarak değil, milstakilen 
ifasına karar verilmesi için 

bir teşkilAt 1Ayihası hazırhya

rak Meclise arzedeceğiz . » 

Merkezde yeni servisler açılıyor . 

Gümrük Memurlarının maafları artacak. 
Kadrolarda da Değişiklik Var. 

ANKARA, 8 (Hususi) Güm
rükler Bakanlığına aiti hazırla- 1 
nan teşkilat layihası Kamutayı 
gönderi imiştir. 

Muhafaza Umum Kumandan 
lığı ile hükmü şahsiyeti hAiz 
bulunan İnhisarlar Umum MU
dürlilğii teşkilAtı bu kanunun 
haricinde bırakılmaktadır. Ka
nun yalnız Gllmrllk Memurları 
hakkındadır. 

Kontenjan ve klering an-
laşmalarının daha esaslı bir su
rette çevrilmeleri için merkez 
de yeni servisler açılmış, gllm
rilkler umum müdürlilğ""ne bağ

lı yeni bir ökonomik işler şu
besi vücuda getirilmiştir. 

Gerek iş sahiplerinin ve 
gerek gllmrilk memurlarının 

işlerini kolaylaştırmak ıçın 

merkf'zde bir neşir işleri büro
su da kurulmaktadır. 

Kadrolarda esaslı değişik

likler yapılacak, işleri çoğalan 
şehirlerdeki servislere işleri 

uz olan yerlerden nakiller ya
pılacak, her servis kendi işini 
kendi yapacaktır. 

Merkez teşkilatında bilhas
sa teftiş heyeti eskisine nis-
betle takviye edilmiş, kadrosu 
bu günkü milrakabe ihtiyacını 
temin edecek bir hale sokul
muştur. 

Bundan başka bu gün mev-
cut olan iki türlü baş mildilr· 
lilk usulll de kaldırılmıştır. 

Yeni Teşkilatta baş mü
( Gerisi ikinci sayfada) 

Türk - Sovyet tarım Birliği 
Mutahassıs Sovyet ticaret odasının raporu 

Raporda Türkiye-Sovyet Ticaret ve ziraat 
münasebetlerinin artması isteniyor . 

ANKARA, 9 (A.A) - Son 
zamanlarda hattı Ustüva civarı 
zeriyatı üzerinde Türkiyede 
tetkikatta bulunmuş olan Sov
yet heyeti elde ettiği neticeler 
ve Türkiye ile zirai sahada iş 
birliği meseleleri hakkında 

Sovyet Ticaret Odasının Rapo
runu vermiştir. 

Bu Rapora göre TUrkiyenin 
toprak kabiliyeti ve ıklim şart 
ları hattı ilstüva civarı nebatı

nın son derece inkişafını ve 
hillen zeredilmiş olanlarının 
da daha ziyade bilyUmelerine 
milsftid bulunduğu yazılmakta· 

dır. Sovyet Ticaret Odası Tnr
kiye ve Sovyet zirai teşkilftt

ları arasında ilim ve iş müna
sebetlerinin şayanı arzu oldu
ğunu ve bu maksatla çalışaca
ğını bildirmiştir. Oda ayni za
mauda Sovyet Rusya'da bu sa
hada elde edilmiş olan netice
leri tanıttırmak maksadiyle 
bu gibi zirai neşriyatın Tilrkce 
olarak da bastırılmasını faideli 
bulmakta ziraat ilmi sahaların
da Sovyet Rusya'nın tahakkuk 
ettirdiği meseleleri göstermek 
üzere TUrkiye'ye heyetler gön
derilmeyi ye?"inde görmektedir. 

Diplomatlar Stresa Yolunda 
Hudutların bozulmıyacağına dair beyanname 

MalıdonalJ ile Sain İngiltere'yi Flandelle 
Laval Fransayı Temsil Edecekler. 

LONDRA, 10 (A.A) Mak- 1 
donald ile Sain tayyare ile14,30 
da Paris'e gitmişler ve 19,40 
de Paris'ten trenle Stresa'ya 
hareket etmişlerdir. 

Kabinenin dilnkO toplantısı 
4 saat devam etmiştir. Bundan 
bahseden Deyli Telgrarın dip
lomast muhabiri Avrupa'da ve 
bilhassa şarki A vrupada emni 
yet hi88ini mıntakavt bir esasa 

istinat edilmek suretiyle tarsin 
edilmiyeceli iotibaınm mevcut 

olduğunu yazmaktadır. Bunun 
için Avrupayı bir biltiln olarak 
telilkki ede~k bir plAn vücuda 
getirilmesi hususu tetkik edil-
mektedir. Hudutların bozulmı
yacağına dair hususi bir beyan• 
name neşredilmesi de muhte
meldir. 

PARİS, 10 (A.A) Kabine 
toplantısında Stresa ve Cenevre 
konferanslannda Fransa'yı baş 
bakan Flftnden'le Dış İşler Ba-

. kam Lavat'ın temsil etmeleri 
kararlaşmıştır . 



Sı\YFA: 2 

Fraı1sada Po~tacılar 

Bahriye siyasasında !lı:üdafaalarını yaptı. 
büyük değişiklikler / 

yapacak. 

Loudr:l~ ı O «Dı~yli tPI~ . . 
raf» gazt~l~siııirı l>ahl'iye 
muhabiri Fransanın balı

ri~·e iya a ında mühim 
hir d~ğişiklik olıhığuım 

haber Vflrnwkıedir. 
Frarısa yiiksek ha rhh·e j 

meclisi islik ha hin Fr~uı~ıı 
fılo unun hiiyük zıl'lılı . 
larrn ı ... şkil clm~siıu~ karur 
''<!l'nı işli r. 

Bu sureti•~ ah\kadar 
diğer tle\'l~tler lfransanın 

hundan lJöyle Va'jingl'On 
1 1 . . ı· 1 

ıuua ıeı t!ııamesının tes Hl , 
ı 

t•tmis oldugu miktar il~ 
kana;ıl ı.. edemiyecrğirıi yarıl 
rı~smi hir surelle bilcliril
miş oluyor. 

Bu muahedeye göre 
i11gihert1ni11 5, A meı·i~a
rıın 5 ve Japonyanıra B 
zırhl{ •ıışa nlmesine mu .. 
kalJil ırransa 1,75 nistie
tinde iıışaatla huluuacak
fir. ----------23 Nisan 

. \nkara, - .\sliyP bi- , 
riuci CPZa nwlık•·nıt•sirulP. 

t'~ki pc.. la \'P. tef~raf gP.
ıwl miidiirii Falıri, nurn
' iııi 6ırplıi ve {'!'iki lf~l~raf 

i~lt'lme ruiiıliirü lh."an 
Ct-ıualin muha~eııu~ı~rine 

tltwam •dilmiştir. 

Suclulartlau her iicli-. . 
11 iin dt~ lnı lu 1Hl u ~u malı-• 
ktHHP(le "uclu vekillt!rİ . 
mihlafcıahıı·ım Japmışlar-

dır. ller üç VP.k il !ileri 
siiriilt~ıı .suçları uzun boy-

lu aulatımşlar ~·~ ttevlet 
!-\tirası kararırıı ileri sii . • 
ı·erel\ hrnzilli uu·if~rıin lal· 
hi ki hak R ında ki .\J iiddr.i 
Umuminin i<fıliası üıeriu

dek i tlu rıu rnla rını b'ÔSt~

ren nıiidafaaiarırn yazı 

ile hakime veruıişterclir. 

Nr.tic~de hakim evrakı 
iucelemek Vt~ kararım ver 1 

mek iizer~ muhakemeyi 
l 7 nisana lurak.naıştır. 

F ormoz adasın ela 

YE 

I~ondrada 

11 ava muharebeleri 
tecrübeleri yapıldı . 

Lorıdra , 10 (.\.A) -

Bu sahalı Londranın Lir 
mahallesindt! h'lva Laar

ru.zlarrna kar~ı koruunfa 
içi 11 hiiyük ha va nıuha

reb~h~ri yapılmıştır. 

Bir Layyare filosu ma
halle iizerin~ dumanla 
meş'alder almıştır. Bu 
sırada maskeli Salilıiah

m~r teşkih\lları halkı mah 
zenlere ve hazırlanmış 

oian tahaff,ız mahallerine 
gizhmnıiştir. 

İtalyaya gelen Çin 
Zabitleri 

Napoli , 16 [ı\.A~ -
Çinli zabitlt~r gelmiştir . 
Buıılar ~ ilalyanın lisam. 
tayyar(~cilikte itıtisa. kur~ 

larını takib edPc~~lerdir. 
Bu ZHhillt~r, Cinin hava • 

filosunda istihdam edil-
m~R iizP.re udısil görmek 
için halyaya gönderilmiş 
ilk grubtur. 

Gürı1rül{ kaı111n11 kan11ıtayda 

- ·Birinci Sayfadan Artan- lllİ)'~tli işlt'r gi;ı·t~ıı Vt~ ii-

ru iid ii rlii k 1 eı· doğnı da u dop- z,• rlt•ı·i ııe 111 t•s u li ye tltı.ı ala" 
ru va ~iiıuı·ük ınuaıuele-

w .. 

leriyle m~şgul olmayıp 

k (• ıacl ileri nP. ha~la nac,a k ... 
olan m iid ti rlii k lt~r iiıeı·i n-

de ~·almz miirakah~ icrası 

ile miikP.llef tutulmakta 

ve hu suretlt~ işlerin ~~a

huk gürlilnwsi temin o~ 

1 uı uu a k t;uJ ı r. 

giiıııriik miilliirlerinin uıa 

aşları da eskisi rtP. nisuetle 

hir derHce nrttırılmıştır · 

Uzak ve höcı:a yP-rlerdekİ 
mmunrların maaşlarıua 

f«n.l:t zammiyat )·apıluıış-

lır. 

~1emnrlarrn k~ndi rurs 

ı~kleri icinde viikselnıe-. .. 
Taşra kadroları da es- lr.ri temin ~tlilrnekteclft. 

kisine ni5betle azalmıştır. 

Bu surdle bunlardan ya-
Bir muayene meft\•ırtı 

lnıntfan ~onra hic mua .. 
• • 

pılacak tasarruf sayesind•~ mel~ dtığişlirm~den ikiııeı 

mP-vcul memurların ihtL smıf miidiirllik: derec~irte 

yaçlarını lalmio f)c)ecek ıuuadıl 55 lira maaşa yiik 
tla im y ii k sek maaşlar le- selebilecektir. 
min r.llilmeklellir. 

Yeni lElsk ih\ua kr.ruL • 
yt>llPu zi~·ade ke)·fiyete 

ehemmiyet verilmiş ve 

cok memur kullan ıuak 
• 

Amerikada iıaislerı 
1 yardım. 
1 

Nev~·ork , 10 [A.AJ ~ 
Rei icunllıur Ruıvelt, ill" 

•v~rine az ve fakat ehil ~ tiyaç kanunu denilen .. ıl -
vt~ ihtiyaçları tatmin edil- mın tayiha~ını imzalanıtŞ"' 
mış memurlar kullanıl- l 1 f'. 

ması esas olara~ katiul Bu karnın maltiıu ol-

Ptlilnıiştir. duğu veçhile işsizliğe ~,rrşı 
süruH·kLH ol.an bir fırlma Kiiclik rıwnıurlarm ma- ,·apılaca~ miicadde içi•• 

Çocuk haf-tasının bir çok bi nıtl~ rı hthrip aşla rır:a hu ~uretlt> zam topal'la k lıP ah lwş ıuil)'~ r 
' Şiddetli fırtınalar. 

Tokya , JO [:\.A] -
Başlangıcıdır. Formoz atlasıııda lıiikiiıu ~tıuiştir. ~apılıuakla ht~raber P.lıem. dolar ıah~is i ne daiı·ılir. 

--llııiıiııiı------------------------------------------------------------------------------------------" Osmanhcadan Türkçeye karşllık kllavuzu. N. 15 
lLıtlsiz (Uak:Hihatl) - Tii 

~erımez 

lladnf\şinas - Şımarık , 
kiistalı, keudini bilmez 

lhulut - Buc • 
lfudul - Sırtar 

Hadaka - Göz bebeği 
flatf id - ÖfkpJi 
lladika - rlahce • 
Uadiso - Hadise ['O. KH ] 
H:ulşe - Kocunma 
lJofıza - Hafıza [T.Kö.J 
llafi .. Gizli 
Hafıf - Hafif (11.Kö.) 
Tahaffiif etmek - llafif_ 

lenmek 
Tahrif etmek - Hafiflet

mek 
istihfaf elnıt; k - Hafif. 

senrnk 

Hafifuıeşrcb - Yeğnik 

Hafid - Torun 
Hafiye - Karakulak 
IJufretmek - Kaımak 

Hafriyat - Kazı 

IJafla . llafla [T.Kö.] 
- lı:)h - istc~r 

ilah m\halı · ister iste-
mflz 

Beclhalı - KiiHiciil 
DilhaJa - Güniil isttıği 

Hayırh:\lı - f yeil 

llfıhiş - 1. tek 
llahişker - i tekli 
ll:ıiJ - Eng•~I 

IUıin - Hayın JT.l\i\.] 
hi \!an el - ha ~·ınhk . . 
haiz - Taşıyau , - de 

olan, - IİJ 

hftk - Toprak 
ha~i rerık - floz 
hakk (Terim} • Kazım 
hakkak - Kazman 
ha~kiyaL - 1\aıat 

hak - hak [T. Kö.] 
İsLihkak - hak 
hakkaniyet - hakcıhk 

ha kşiuas lıa ktamr 
llıkü~ etmek - hakkı 

yer.ine getir.naek 

hakikat - hakikal 
hakikat (Şe11iyel) - Ger

cek • 
hakikat~n - Gerçekten, 

doğrusu 

hakikaıgti - Doğrucu , 
doğru sözlü 

Karibi hakikat .. haki-
katsı ı ,. 

l1uhakkak (Bak:şliplıesiz>I 
lf uhik - h.ıkh 

Tahlik, Lahkikal - Ger-
Cifi • 

Tahkik fllmek - Gercin· • 
lentek 

Kahili tahkik - Gerçin-
lenebili r 
LeıJeuahk:iR - Gercin -• 

Kahili t~drnkknk - Ger' 
ceklt~nHbilir 
• ~e 

Tahakkuk memuru ... 
sinci, kesinh·~) ici 

Kat'i - K~~in 

K:u'il..-şli11mek _ Ke~İ 11' 
1 ılş ti rnrn k 

llukuk • Tiire 

lluvafıkı hakikat - haki- lendlkte 
Hukuki - 'Piirrl 

1 rftl , 
Hukuku amme - f{d 

kata uygun 
lıakikatbiu - Doğru gi) 

riişlü 

hakiki - ol muş 
hak i~i (Şenzi) - Gerçek 
hakiki - 'l'anı 

hakiki - lıakkatlı, can-
da11 

hakiki - Doğru 

hakiki - Sağici, hakikiğ 

Sahih - tloğru 

Tashih etmek - Doğru il 
mak 

'fa .. liih etmek - Oiizell 
mek 

'Pahkikalı atili~·~ - 'Piizel sal haklar -
ırprcın hukuku miik't~el~ ., 6' ::-, . 
Talıki~alı ipLidaiye -

i lkd gt~rçi 11 

Tahakkukc (Bak:Subil) -
Gerçek~eşme, ~esinl~me 

Tahakku~ •~Lınelt (Uak: 
Sahil olmak) - G~rçeklt-'Ş

mek 
Tahakkuk euirmek - Ke 

• 
siıılemffk 

Tahakkuk ~uirmek -
Gercckh~mek 

t i ' 

Tahakkuk eltirmek -
V .ı ı·I a~ tı r nıa k 

cli'nm~~ h.,~ic r - "P 
hukuku lJlıiiye - fıb1 ' 

h,ıklar • 
·~'!\"'"' hakeza - Blh·lece, .,v, ., 

hunu•t ~biı. g•m1t 
ha\em - Yargıç 

hikml>l - '1ken, gizeYP 
hakim Ökmen,. 
h~\kim - ı- Egemlm , 

2 · ltiik-0u•B11 
11 .. ,e 

3 ~ hfik üuı sll 

4- Baştlt r 
hiikkanı - hiikfıu1enlt 
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-----------------------------

Vapurculuk Sirkati T elişa Oüş~u Mersi n 
Kabotajın iki idareye taksimi güçleıiyor Piyasası 

. Aııkara -- Varmrculuk ı ğPr l>aıı işleriui l~sviye , -~~-
Şırktıti 11am11ıa Ekorıomi ·ı t~ l ı i k t e n bir müd- K.(ı. S. 
:a kanlıği ~-ıı ttı ıııııslıırtla bu ~ .. ı sonra it• kta r gı·I rııe k ''.a ıııiı l P.k sıır .. s 3 8 
llhıaıak uzere huraya ~e-J uzre lslanbula gıclec~kler- laıu~ 37 

1*'0 llusen v•~ Ftdımi bu dir. l>eniz ~·ollarma on Kapu mah 36 
8Ürılerde lstanbula döne- J mil)'Oll verilmrsi hakkm- Kozacı pana-~ı 35 
c~taklerdir . Sirkel Deniz daki layiha biilç~ encü- iane çiğidi 2 15 
~ollarile seft:rlerin lanzi- meninclen çıkmıştır . Bu Yerli • 2 
~•ıiııtle sabil bir nisb~l giinlt'rdt' ntflcUs~ gelecek- ~ .. ~anı 8 50 
'9leruekl~dir • Bu nisbet lir. Fasulya 8 
Şhncti tonaj üzerine ve ·- Nolaul 4-
!•:r yıl k:\nuıı,ısanide lıe- 1 filıetçi [ezanı \1 .. reimd. 7 

Plaruuaktachr. Bu Akıam Kuş .\'t·mıı 5,50 
n~ftİZ \'Ollarma on mil.\ s 1 L E . ı· ~ Knın darı 3 50 v

0 
.. 

1 
ağ ır. ..cıanPSIC ır . 

• . il lira kredi verilmesi c~htk 
Şırketi eudia•~'e Jfışiir - 1 \ruh r Cukurova 
•nüştür. Hu 'j's~retlP. Deniz r k Haftası ., . .\nadol 
Yollarının alaeağı yeni va · · \jıoocu Acı çıık mi~~ ıçı 
~urlarla lonaj il islıeıi il j h 1 2 3 Nisan' da Toı şıık er 

1.arpurculuk şirketi al~y-
1
. l l~ah\ı~ 

111•e aıalması ihtiumfi, , haş ıyor 
rıaev 1 ı ~~ay 

. CU\ dur . Niha\'t•l hu t 
tıı8bel ~ ı 1 . .. ", ' Kalay 

7 
75 

ıs 

38 25 

100-99 
240-~30 

190 

90 ,,,.._ St' ~r •'le goıe lu- 1 s llık Hatı; r 
,,, ""'Q ~r il t lA rafınd ev 
'ilPur ı , ·~ 1 Ar;;j Anaelol 3-32,5 
b· 3 ma ;şıuue zarar 1 lla~lane cadctesinde ,, y~rıı· 
"'ır rekabele girişmeleri 'l' 2 7 5 
JOlur 

1 1 
dol tor Bay KAmilin evi · ı•irltlç 15 f>O 

d'" •1111 açı ması ram huz- k 1 .k. J 
"' F ... nın arşıs11u et ı ı 04ıa Ça•tlar • akat şiındiki ~sasm .. :! 50 

~ııp··rctıl . d" ... bir mulbah havlusu ve Keamt Şekı r .,o ı."ıra '0 K. 
L· u arm tste U?.I ~e- ~ • ~ 
111. 11 tJ "' • • 1 l 1 kA laadik\a 1 • e d ... . . d . ıc11u e !i'l"'U m un an ttr- 1 •• b· ~gtşmeSl e nrnı • ., • •> ecıwuı 
•r k • uir ev salhktu· . 

'.23 lira 

ti 4tnuııa miiteva k ~ ıftır. " . ., • ,, çu vah 20K. r;o 
u u. "ahha. lar ela hulıu le- lste,·enl~rm Kurluluş I) ~.,. y 1. " " >U~~)' "r 1 2-62,50 
•ır~e <:alışnıa ktathrlar. Ticarethan~siııe müracaal. Limon luiu ., O 

......,"•ralalı:a~lar hurada di- ları 4-5 Sahunsafi zeylin y. 25 50 

llii•· ,··ı ıı ··k·· ·· (;aı·eı· laall Ço"·,,ge- • i~ind :!3 
il"'". nırarı - 11 • umsureu • . • 

cı• • Hı~ır darı 2 6 '> 50 ll "~tu olıuak;-ba~almak- Tarzı hali (sureli l~SVİ· - ""' 
ha ak11ni yel -EgPmtrnlik, y~) -A nlaşıt- Kara biilt~r ~5-86 

Şallık- Tahlil -Cöze- Ni~ttır l 6 

:alıkı'ıııı • Kölemen Tahlili -Gllzel- lııeir 'O den 11 

ahkuuaivel -Kasmfık- Talil elm~k -Çözt~lemek lnnce Kepek 
~.Alab'kuna ~lmak -Hüldim Tahalliil -Erinu' - Kahn » 

2 

~1Yrn k e • Kasanmak-
-al k il 1 •lru ~lmek-Kasamak 

() Uhakeme -ı- Ökem, 2 • 
'1t11ş11aa-

~•lıa1L~ıııe eınıek -ı · 
~ınek, 2- Duruşmak 
ı..! ·ilen· 
lt;\f - Hal (T.Kö) 

t\ft - Şin.dileyin 

<tiı d' - Bu gütrt ü 
h •ki> hal 

ltc.lf 
lıau •ed&tıi - S&yalh~ 

ita 
ilin •Mtattalft g~lhMk -

Celrnek 
q~leı· · 
iti, ~ 1 ıı~zi-Can çekişme 

Miiuhal -Erir
Miirıhal -Açık
Mfınhala·l -Açık yerler
Münhallat -Erirler .. 
Gcıyri münhallAı - Eri-

mezler -
1 rıhilftt -Oağlluu, cözüliiırr 
inhilal Erime -
inhilal -Ae1lma-

• 
Kahili infıilAl-Erir-
G;tyri lrabili rntıilal -E-

rimPz-
Kabiliveli inhilal -Eri· .. 

genlilf· 
Mahhil -Erimiş-
ıl\ahhil -Eril-
~luUallil -Ertltr-
Milrf!k ~~il ·Kalttr~-

2 
----·~---

lıu T al;atlın 

lslanbul 

ıt - 4-tt35 

Tiirk ahumı 9.flJ 

isterlin 
Dolar 

Frank 

Liret 

79 3ö 

12-04 

9 55 

YENi MERSll 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone~ 
Şeraiti? 

Tlrldye 
için 

Hariç 
için 

•Qllij ~yef tR lr: ifı
ltau ~ il) - ~ar; halfer · 
lJlfJ .. Kola rma Ter~ ip -Kat11n- Senelik 

Altı aylık 

Üç ayhk 

1200 Kr. 2000 Kr. 

- Etilflfe -
~ldı~k · Eritıu~~ -

11'
1 
~lnu~k ·Acrnak

" letınek -K~larmak-

Terk-4p- • S&rnlb-
TerkiLi -Somlözel
Tertib eluıek -SomUJzle-

mflk -
-Sonu Var-

(i()() 1000 

300 500 
Bir ayhk 100 yoktur 

G&ntı ıeçmif aayalar 20 K. 

SAYFA: 3 

2 ve 20 komprlmelik ambalajlarda buhınur. 

Ambalaj ve komprlmelerin üzerinde halis

liğln timsali olan EB markasını arayınız 

1 L j N 
lçel Nafia .Baş Mühendisliğinden : 

1 - KPşif bedeli 9269 li ra 93 kuruşdan iharPl olan 
Mersin - Silifke )'Olunun 7'2 -1- i34 -- 2 7 -f-
2 3 8 kilo nwtr .. ler arasında 18 adeL belon merı..J 
fez irışaalı açık ek~ihmeye konulmnşhır. 

2 -Eksihme 28 Nisan 935 Pazar giinfl saal 15 ele 
Vilayet Endimeııintl~ yapılac:\ktır . 

3-\luvakkat leminal mikları 695 lira 25 kuruştur. 
lslt,klilerin bu ıuik tar ternfnall i(fareyi hususiytt 
veznesine yalırmaları veya mutebtır banka mek
tubu ibrazma mechurtlurlar . 

4-lst .. kliler Nafia baş nıiih~nclisliğirnle alacaklar 
ehliy•~l ve~ik:ılar1111 llrnlt- giiııii IH"})•'t'lP ihraz ~l
mrğe mecburdurlar . 

5-lnşaat hakkuula razla n;aluuıal almak isliyenl~
rin lcPI Nafia baş miihPruti~liğino miiraeaatları 

• 
ilAn olunur 12-17 · 22-27 

B 1 L 1 T 
Mırıin Bılediyı Riyısatiıden : 
Uelediyemizce salı!ı ahnac.ak 5271 taıu~ bina, sokak 

• 
cadde ve meydan uumara ve adları yazıh emaye lev-
IWa r~k eksillHıeye ltonulrrtuşlur . Hu levhalarm oran
lannuş bahası 1387 lira 76 kuruştur. Rksiltme 4 llayıs 

935 Cmuarlesi günli saal 15 le Belediye tlairesinde ~·a· 
pılaca~tır • Eksiltme Ş;H'Ln:unesi parasız olarak bele· 
cliye fen miicliirliigiinden almahilir. lslt~klilerin yiizcle 
y~di buçuk teminat para~u veya banka rn~kluhu ile 
tAyin olunan saatta eksiltme ltoıniisyônıha Uizıal gel
n-wU~ri veya Nolerlikten tastfildi ve~alelname ile bir 
v~il göıulerıh~IPrt hilit olunur. 12-19 - 26 -3 

Faydah ilAn 
Turoslarm el~hind~ muhilimiıc~ tanmnu~ ÇIFTK 

han kaphcasımn 935 sem~si mevsimi zarfmda Kasaplık 
Hakkaliye, Kahve, Lokanta ve Furuuları icara verile
cekıir • 

Bu kirh iş için talip olanların şeraiti anlamak için: 
Konya Er~ğ'lisinde Sahr~ zade bay Ziyaya müra· 

eaatları. 15 - ıs 
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r~· ·~ 
ın T orgsin: Sovyet Rusyanın Başhca W 
Kentlerinde Satış Mağazaları Vardır 

Bu mağazalarda gerek yerli gerek hariçten ithal 
edilmiş olan mamulatın zengin çeşitleri, ve mevaddi 

gido.iyenin her türlüsünü bulabilirsiniz 

AYNI ZA]Y.[ANDA 10RGSlıVin DİK.İŞ, ÇAlY.l:AŞIR., 

AY AKK.ABI, İIY.IALETHANELERİ VE 
ÇAJY.IAŞIR.HANELER.İ DE VARDIR· 

TOl\GSIN possed~ tlt · ~ nı:ıg:ısi ııs ıhı ns ıou tP.S lt·s vi llt>s pri ııcipales ılP

l'V. H.S.S. ayant soaı siegı· :'\ ~IOSCOU, ot'ı 1'011 trou ve u11 riche assoı·tinwııl 
ele tliverses nıarclıanclİ~t'S t•l ele tfprır e.,s ttlİBH'lıl :l İf'PS UU pays aiıısİ qUP 
tlt> . ıuarclıanclises tl'imporl: ı l i o•• . 

TORGSIN possede en meme temps des ateliers de 
couture, lingerie, chaussure et ateliers de blanchissage 

"TORGSIN,, e 
Ait hır türlü malumat ic;in 

aşağıdaki adrese müracaat ediniz 

s.s.c.t. 
Ticareti hariciye 

bankası 

lstanbul Şubesi : 

BAllCE KAPU 16·18 

Pour tous renselinements 
relatifs a 

'' Torgsın 
'' s'adresser !l f etablisse 

meni sulvant 

BANQUE pour le 
COMMERCE EXTE
RI EU R. 

de I'u.R..ss. 
Succu rsale d' lstanbul : 

• 

~ s+ TELEFC>N : 24502 3·4 5·5 
H.\GTCllE KAPOU 1ô·ı21 

TELEPHONE 24502·3·.( - -·-------
+ . ., 

Mersin Gümrük Civarındadır :ı Sılılı;ıl ve ı~v~ı~İy~~:~ ııııılıafaz:ı ' 
ller rn~ vı Ecıa)' İ 

Lıhlu~' P, Yerli v~ A\'-
irual ,.dilrn lrt'aıı ,\lu~a Kolonvasıuı kul- • 

ruırn miistal.azer·atı hu- ., ~ 1 lauınız. ~· 

• luıııır . • •1Jl:leEllJIG(lelll~~ 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
11-4-935 Perşembe günü borsa satişları 

ı...!'~ııı c~~i 
Nerenin ilahı ulu llll<TARI p. \ ŞERAiT 

Oldutu 

~~~oof ":..a~ :~o•, = 

Arpa lJlu"ışla \h~rsirı istaS)'On 10 g.Z 

Mısır Darı c~,· lıau 30000 2 80 " 
V. T. l hafla Z. 

.\rpa Malal ,.a 15000 n 3 7 ,flO " 
15 giin Z. 

t) " . 
()p potla hazır Kapu malı ~ler~in 7800 3fl 50 

1 

İçel Defterdarhğindarı: 
lsnıi 

.\ lllCHI 

FeUJI 

Sa ıı' a lı Serlt'Sİ 

Altın VH miic~vh•·- 934 

raıla iştigal 

Vergisi 
Lir~• K. 
162 ıo KaıauÇ 

• • · 32 12 Buhraı 

19.t 82 
, 1 k 1 . . ' . . . k La rı u arıı a ısım, ~an al, smwsı ve vt--r~ı mı 

1 
yazılı mükt~llefın ikanıel mahalli le~bit edileıueıliğiutle'~ 
lı~hliğal ~· :lpılaıu a nuştır. Tt·hliğ makamına kaim ol u•~cJ 
üzre işbu il~\n larihinden ıtihctrtın otuz gfın zarf•.~' ı · 
miikPll f nıatruh Vf'rgi,·H ilira·1. P. (l nhilir . Bu n•11' 

1 
. .. 1 • ~ . . • l • k ' . l eılr .. 

t t>lııı mıı ruruıı. au sonra v •· rgıııın ht-'S H al ıy.- ' 
rt'k va cihııU :ı hsil h i ı· halt• g~l· · c• · ği i h\ıı o~ 

i L A N 
Mersin Hukuk Hakimliğin~en ; . , 
lliidany ada Hu fo il l ar<ı fıııd an, 'liidarıya iskrl•·:1;'~ 

tlt ~ u l ıı i>ııti v :ı p11 r 11 1 111 11 s irıcı ~'" fe ri l~ Vapurculuk 'fll r' 
.\rıoııiıu şi r kf'Lİ P111 r iııe gfi ııd ı~ri l uı ş ol ı ıı (il.it} uı~• ~ 
"alı (20) , irıııi k i'ı fı• z .. , lİ.ı Vt' (~O) .. ır nıi cııval ~al-'1 .. 

• • • ~(I 

Ct""inlP~i ıw aicl hu l uııa ıı 23 M.ıvıs 934 larılı ve 44
4 

1, 

445 • 10.'lu ~.011~İU1tııılohı 1·ırı ZH\'İ. c•ılılıli~İ " ersiuclr, oL1'.,. • . . . J' I• 
ran tiiccartlau B:..ını lı Vt' llaı.,rn ı a r.ı ll~ rımlau 1 

,. 

edilnu·"l t' h ııl1111rnus olcluüuıı l a ıı ticarc·t kauunt
11111

11 . . . ı r•" 
638 iııci m:ıtld ·:--i rııueih i ııcP m •z1 (ı ~oııi ~ :aeuto 81JB 
malıkt~UH'\' <' ihı·a z ı lıi1.u ıı ı o Vt~ ılıı·a z Pti ılmmli~İ h~ 1 - ,, 

i 1 !\ 11 ol 11 n u r. 12 - 27 

Tar sus Onuncu Yıl ~ar Sinemasm~a 
Meşhur Türkçe Sesli, S6zlü, .Şarkılı 

Karım Beni Aldatırsa . 
1 

,. jııi• 
Per~trnılH-~ vt• Cuma giinlt~ ri gtiıuliiı sa;tt 14 c e ., 

Kanm Beni Aldatırsa 
gösterilecP,kdir . 

FIRSATI 

Yeni Mersill MrılfloaJt - Mersin 


