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k konseyi toplantllarına Baş 1 

Konuşma aşladı 
Konsey Dış Bakammızm Başkanhğm~a dün T oplan~ı 
K ılçük itilaf bakanları Stresa bitiminden 

dolayı Lavala Teşekkür Ettiler .. 
CENEVRE,15 (A.A)- Fran

sız n · ış işleri Bakanı Laval 
~tresa'dnn buraya gelmiştir. 
eyahatıeri Esnasında Tiirkiye 

Uış İşleri Bakanı ve Konsey 

~Şkanı Tevfil~ Rüşti\ Aras 
•avala mülaki olmuştur. Kü· 
:,k İtilaf Rakımları Lavah Stre
h da. ah nan neticelerden dolayı 
~tıe tebrik Etmişler ve 

Avrupa sulhu ile sıkı bil' irti· 
batı olan Küçük İtilaf m~nfa
atlerini müdafaa Eden Fransız 
hiikOmetinc teşekkürlerini bil
dirmişlerdir . 

CENEVRE,15 (A.A)- Ulus
lar Kurumu Konseyi bu gün 
Türkiye Dışarı İşler Bakanı 
Tevfik Riistü Aras'ın baskanh-• . 
ğmda toplanarak konuşmaları-
na başlamıştır . 

Giimrfıklerde 
• 

Ardiye Ücretleri 
Nasll alinacak 
ANKARA, 15 ( Hususi ) -

Gilmrilk kanununun muaddel 
39 uncu maddesinde Ardiye 
ücreti için esas kabul edilmiş 
olan 50 kilo esasının 100 kilo-
ya çevrildiği ve her yüz kilo
dan alınacak ücretin de bir 
kuruş olarak tayin edildiği 
GUmrUklere bildirilmişti.Güm
rilkler Tetkik Müdüriyetince 
beyanname üzerinde yapılan 

tetkiklere göre bir çok Güm
rüklerin Ardiye ücretinin eski 
esasa göre 50 kilo üzerinden 
hesaplamaktadırlar. Gilmrükle
ri n nazarı dikkati celbedil
miştir. 

üçler Toplan ı 1 
Fransanın yüreğine su Serpti 

STA.ESA, 14 (A.A)- ital- j 
yan ve lngiliz hükı1metleridn 1 
müşterek bildiriğinde şöyle 

denilmektedir : 
Lokarno andlaşmasını ha

zırlamış olan İtalya ile İngilte
renin mümessilleri,bu Ulkelere 
düşen bütün ödevleri resmen 
pekiştirmiş ve bunları gerekin 
ce sadıkça yapımya karar ver
miş olduklarını bildirirler.» 

Konferansın son bildirisin
de şöyle deniyor : 

« Siyasaları barışın, Ulus-

lar Demeği çerçi vesi içinde el 
birliğiyle korunması olan iiç 
devlet, Andlaşmaların A Yrupa · 
da barışı tehlikeye koyacak 
bir surette bir taraflı bozulma
sına gereken bütün vasıtalarla 
karşı koymak içiu aralarında 

tam bir anlaşma olduğunu gör
milş ve tesbit eylemişlerdir.Bu 
üç devlet sıkı ve samimi bir 
iş bir1iği içinde hareket ede· 
ceklerdi r . » 

l3aşbakaı1 ı n1ız Ulusal Bayram ve Hafta için 

bildiriğin Esasları 

STHESA, 14 (A.A)-Havas 
Ajansının özel bildirmeni nden: 

.. Bildiriğ iki kısımdır : 

••tanbuldan Anka· 
b raya döndü ve 

llrakta KarŞllandı 

Proğram Hazırlandı.24 Nisan' da Gürbüz Çocuk Yarışı Yapılacak 1 - Oç devletin genel siya
sasını teshil eden bir bildiriğ . 

2 - Konferansta gÖ7.den ge 
çirilen çeşidli sorumlar hakkın 
da kısa bildiriğler serisi. 

---------.. +-----------

bak J\N!\AR \_, 15 (A.A)- Baş
İst an Isınet Inönü bu sabah 
ve cibuJdan ş hrimize dönmüş 
Curn~rakta lkı lrnn lar, Hi yaseti 
\'e ur Genel Yazuanı ve Ya-

tler S 
ka '' aylavlar, Vali ve Ba-
tıj:lıkıar ileri gelenleriyle Em 

Jet Mu··a·· .. 11.1 k K ~n uru, ıVJer ez uman-
ı tarafından karşılunmıştır. 

23 Nisana rnstııynn ulusal 
bayramımız ve onu takip eden 
çocuk haftasının hazırhklarma , 
devam edilınektedir.Runa göre 
23 Nisan günü halk, mektepler 
Cumhuriyet alanında toplana
caklardır . 

Merasime saat 9,5 da başla 
nacak ulusal bayrnmın anla-
mını bildiren söylevler veril
dikten sonra büyük bir geçit 
resmi yapılacaktır. İlk mektep 

lUrkiyede kaç Memur Var 

lstalistik G. Mü~ürlüğü DikkaM~er bir kitapOeşretti. 
/;'· - - -- -

rli kadro 581J8 dir. bu yekun la hususi 
ltluhasebe ve belediyeler dahil değildir. 
İs tar 

elevıet ısq~ Umum Müdürl"'ğü 
1934 lllalıyesiniıı 1931 den 
elen b~ kadarki istatistiklerin-
. ırk" 1~tatiark ıtap .çıka.rmıştır.«Mali 
81kli~· 1 

ler» ın bllyi1k bir ek-
~ 151 • 
Oktur 

1 
gıderdiğinde şüphe 

81.ln ge. iete en son ması ulu
llıattıuı~eı durumunu göz yıl 
geçlrrne~~ın .yetiştiriJmiş elden 
t~"arlıkt ıstıyenlere ciddi bir 

ıı- iki a bulunabilir. Kitabın 
\ıe sayfas d 
Q ~Ust ını evlet memur 
~ ~tırıdek~denılerinin miktarı 
el ll tabıo 1 ta.?lolar dolduruyor. 
eıı llıa/8 gore umumi bütce

~llr ve ş, .. Yahut ücret alan me 
~ki Ye~ustahdemlerin 1931 
t> lira 581 ~u 50666 dır. Fili 
tı~ıı 74~2 8 olınakla beraber 

I' Ü }fr , 
· zınet açık kalmış-

19 ~Ulhak 
ltı 31 tle bUtçelerden yine 
,_ ernu .... 11188Ş,yahut iicret alan 
'lir "e ın .. 
~it~ da 1613 ust?hdemlerin tu-
ihtı "o bak 7 dır. O yılki fili 

l'vltir . ltnından açık 681deıı 
evrrı. 

ıye ile çalışanların, 

maaş ve ücretlerini masraf tip 
)erinden alan memur ve müs· 
lahdemlerin yekunu da 11218 
dir. 

Şu halde, devlet memur ve 
müstahdemi yekunu, açıklarıda 
sonradan doldurulmuş diye ka
bul olunursa, 1931 yılı kadro· 
suna giire,58bin 473tür. Bu ye
kuna Mi llJ müdafaa kadroları ve 

(Gerisi ikinci sayfada) 

K Ö.)71 Cııı i"ın 
Zirai kalkınması 

için yeni 
tedbirler Ahnacak 

ANKARA, 15 (Hususi) -
Üğrendiğime göre, Ziraat Ba · 
kanlığınca evvelce hazırlanan 
5 senelik ziraat planında ilk 
senede elde edilen tecrübeler 
göz önüne alınarak yeni deği-
şiklik yapılacak, bilhassa köy
lünün zirai kulkınmasını temin 
etmek için gnniş tedbirler alı

nacaktır . 

talebeleri bundan sonra şehrin r 
muhtelif yerlerinde ellerinde 
dilek levhaları olduğu halde 
nümayişler yapacaklardır. 

Proğramda haftanın diğer 

günlerinde yapılacak işlerde 

sıralanmıştır, 

24 Nisan Çarşamba günü 
IIalkevinde gürbüz çocuk mu
sabakası yapilacak ""ve bu mu
sabaka 1 yaşından 3 yaşına ve 
3 yaşından 6 yaşına kadar iki 
parti ç-0cuklar arasında olacak
tır . 

I)öviz cetvelleri 
Aylık cetvellerde de

ğişiklik yapıldı 

Ay sonlarında gönderilmek 
le olan döviz cetvellerindeki 
1-13 numaralı hesapların arzu 
edilen gayeyi temin ve tatmin 
etmediği görillerek Maliye Ba
kanlığı cetvellerdeki tahvil 
şekli ilzerinde kambiyodaki 
alakadarlara tebliğatta bulu- ' 
nulmuştur. 

Bu tadilAta göre eski cet
vellerdeki acenta ve nakliyat 
şirketleri kara nakliyatı ve de
niz nakliyatı namlariyle iki 
tali hesaba, bunlar da yolcu ve 
eşya kısımlarına ayrılmıştır. 

Eski cetvellerdeki sefaret 
ve konsolosluklar hasılatı ve 
sigortalar hesabı aynen bıra
kılmıştır . 

İmtiyazlar ve anonim şir
ketlerle bankalar, kupon be
delleri hesapları temamen kal
dırılmış, bunların yerine şirket 
aksiyon ve obligasyonlarına Uit 
faizler hesabı açılmıştır. 

Sene başından itibaren cet
vellerin bu şekilde yapılması 

alakadarlara tebliğ edilmiştir. 

Musauakaya girmek iste
yen çocuklar 22 Nisan Pazar
tesi günü saat 9 dan 17 ye ka
dar Belediyede Doktor Hayri 
ta rafından kaydedilecektir . 
Musabakada kazanan çocuklara 
sevindirici armağanlar dağıtı
lacaktır . 

• 25 Nisan Perşembe giinüde 
ilk mektepler iki kısma ayrı

lacak ve diş muayene biri ııci · 
likleri yapılacaktır. 

Halkevi Temsil Komiteside 
Çoban piyesini hazırlamakta
dır. 

Genel bildiriğde,İngiliz,ital
yan ve ve Fransız lılikflmetle

ri nin şimdiki sorumlar önünde 
kuvvetli birliğini pekiştirmek· 
tedir. __________ nıım____________ 

23 Nisaı1 
Çocuk haftasının 

Başlangıcıdır. 

Toros Sür'at Trenleri 

15 Mayısta Ankara· Ulu~ışla İstikanıetin~en Geçecek 
Tarsus'a Cuma Günleri Otoray İşliyecek 

kolaylık gösterecek Cuma giin
lel'i Tarsus'a gidecek geziciler 
için de Otoraylar tahrik ede
r.ektir . 

Toros trenleri 15 Mayıstan 
sonra Rnkara -- Ulukışla yo
liy le gidecek ve Haydar Paşa
dan Pa1.aztesi Perşembe gün
leri Adana istikametine; Fevzi 
Paşadan da Pazar Çarşamba 

günleri Haydar Paşa istikame
tine hareket edecektir. 

Diğer taraftan Haydar Pa
şa - Adana - Elaziz arasın

da Haydar Paşadan PMşembe 
ve Cumartesi günleri kalkan 
trenlerde Yataklı Vagon ve 
yemekli furgun bulunacaktır 
ve gene hunun karşılığı tren
lerde de ayni tertibat mevcut 
olacaktır. 

i Bir çok Yolsuzluk
ları meyda-

Ankara'dan Toros sür'at 
treniyle Elôzize gidecek yolcu
lar Pazartesi günleri Toros 
trenlerine geçerek Yataklı Va
gonla seyahatleri mümkfln o-
lacaktır. . 

Ayrıca haber aldığımna 
göre bu yıl Yaz mevsiminde 
Bürücek'e gidecek Yolcular için 
Devlet Demir Yolları büyük 1 

na Çıkarlldı : 
TARSUS (Hususi) Tarsu

sun Kefeli köyünden Eski muh
tar Duran ve ihtiyar hP.yetinin 
bir çok yolsuzları olduğuna 
dair evvelce Kaymakamlığa şi
kayette bulunulmuştu. Bu şi-
kayeti ehemmiyetle göz önüne 
alan Kaymakamlık derhal ala
kalı olanlara tahkikat yapılma
sını bildirmiş ve yapılan tah
kikat sonunda şikayet edilen 
heyetin köylülerden usulsuz 
para aldıkları ve buğday top
ladıkları sabit ol(iuğundan hak 
larında bir karar verHmek üzre 
İdare Heyetine verilmiştir. 



S.\YFA: 2 

Aramızda Bir Filim Rejisörü 

'Tedad Ürfi ile Beraber 
-- -~ 

Sanatı Kurmak için Ne Yapma~ Gere~!· Bizde~i 
Telakkiler · Sanat Mektebleri . 

Devlet tiyatrosu nasıl olmalı - İstanbul 
şehir tiyatrosu Roşid Rızanın sanatı -

Şehir tiyatrosu Sanatkarları . 
- Dünden Artan - 1 

Bir dHvlt•L tiyatrosunnıı ı 

ktu·un11ırrnıı l~lanhul Şf'lıif' 
ıiyatrosunun, eltımaıılariy

le mümkün ola hileN•ği 
iddia ecliltırııez. İ~lrnhul 

şehir tiyatro ·u hiiliin hir 
nu~nıleket sanal aleıuiııi 

tenı. iJ t tmez . O da lrnr 
han~i diger lnm~il lar.yP-t 
IPr'i gibi ticaf'İ hir miit·~ 
sesedir . Arada~i far'k, 
hi r lu~lelli yt~deu la hsisa l 
:ıJması cok dt·~el'li eh·uwu . ...,, 

lara malik olmasıdır. 
De vlel tiyatrosu resmi 

ve h:ımhaşku hir iştir . 
~lflmleketin en değerli 

sanatkfırları hiuahi orad;ı 

toplanacaktır. Ti yalro uıek 
l<>hi rnled~ t~lt•nıcuı yetişti

relecck tir. 
- En çok sevdiğiujz 

vı~ ht>ğendiğinİ'f. Tiirk ~a 

na t karı "ki ııuli .. ~ .. 
.ı 

- R~ışi<I Hıza , oııcla 

ciıltiHu bir ~ a 11a l k:tr ru lı u 
vardır. nf'cı•n Tiirk i yo, t~ . - . 
gPlişi11ule Ha~icl Hıza \'t~ 

berı, lllf'~lHll' Yuııan Tra r 
jP-di) eııi, llt•leııe Helkos 
ile \'arı TiirkcP, varı Yu-. . "' 

ııaıır.a bir temsile iştirak 

t'lıtıiştik. Matmaz(•I Hel
kosiye lPnısil sonunda H~
şid JıakkırulH fikriııi sor 
dom : «- Cok hiiviik bir . -
arti t!.. Dtıdi ktiLİytıtle ..• 
Fransız salıru!leriııdP. lı:ıs • 
rol ovnaya hiiviik vılthz-

"" • • .,ı 

ların hjr çoğunun sanalı 

Haşitl Hızanm sanatıradaıı 

üstii 11 deği iti i r . Tii rk iye 
hu dPğfH'li çocuğıyle hi
hakkrn fiviinelıilir.» i. mail 
Galihi de co~ stwP.rim Vt~ . 
lwğerıirim. TıJ:ıtı·oyu ta
mamiyle ka \'l'amıştır. Bii
yiik Bı•tızad'a gt!liııee h:ış 

lı ha~111a nın v:ıffok his· 
lipl i r; çok muvaffak olu -
~·or. 

Ya k aılııı sana Lkar
larclan lıaıırrj 'İni lPrcit. 

:ı . 
~!ti P. r ~ i 11 iz'! .. 

- BPdi~ lluvalılıicl 

Tii,. k ~ah rıPSİ rı de Tii rk 
~ .• ııat~:,rımo Pil bliyiik 
hir zafor ~:·lııt>;lidir. Şa

ziyt~ ele sahrıfllt~rinıiıin if
lilwı bt kavd..-.decriYi sa-. o 
11a Lld\rla rımızılaııd ır. Nire 
~iri ~on "eueltır sevreluıP 

" 
diuı, hir şev sö~· IP.venı~ru . . ., 
dt'ğeri hiiyii k t ii r, mu hak-
kak. 

Td ifler laa k kında ne 
ti üsii 11 ii \ orsu rıu1,? .. . . 

- .\laalt·~wr piyes mu -

h:ı rrirliği ıle hiı<le inhisar 
allına ahrınııştır . Tt>lir 
lıaklarınıızı koruvan yok. . . 
~lathuat nıütlül'h' tılinirı . 
soıı ha ı··~k~li, nı u ha rrirl~
ı·i k tH'lil ra bilc•r.ekli r sam
rııu. Esedtıri111izi rasgele 
her lıeyPt, hPm ile ııe 

herhal hir şekil oynayor, 
malıvt~divor. Eski muhar-. 
rirlerimizdtrn bir ~oğu 

hugiiıı aı·tık piyt•s ~azma

·' orl.H' ... r.uehi dH hudur. 
s .. hi r lİ \' a lrosu ııd :ı ~ i eth~lıi 
~ . 
lıeyet vok nlruust\ı r. Bazı . . . 
muharridı·r hunu izzt•Li 
ıwfi~ mes .. ıı~si lelakki •~di. 

yodaı·, piyt>s \'Prnıeyor

lar. ()oğru mu, yanlış mı 
bir Ş•'." söyleyemem, hu 
ui r telakki uıt•selesi,I i r. 

- Çok t-'Seı· yazdınız 
.. I'> mı, USllH ... 

- Sayısını llPn tlt-ı u
nu llu m. Eski Oariilbt~d:ı . 
~' İde ve Haşicl Rıza Li~·at

rosuıııfa « Kızıl G~cP. » , 

'<Defatiri llerağ» , «HP.r
cai~ , «DP.mirhanH» , «Ci
ci teyzem»~' «Bir derdli 
RucHğı)) , «Prangalı» gibi 
oyuanımş bır çok esnrle
rim var. Mısırda hükti
mel himayesindeki sahne· 
lurd•~ yirmiden fazla est~

rim hala ovnanayor. Bun-.. •' 

fardan «lvau Flhail» de 
krulı opere de oynandı . 
Fransız sahnelerinde ter
cüme veya telif ettiğim 

piyeslerim tJe var. 
- Sonu Var -

YENIMER l:N 17 NiSAN 1935 Çarşamba 

Sallız Adası Türkiyede Kac , 
Azıyanları. Memur Var. 

lsta11hul , 

bildiriliyor : 

.-\litıadan -, 
Sa kız aıfiısı azı sına ka

tılan sivilltırin mu hake _ 

nwsi ne lrnsla ndı. • 
Suçlular on bir subay 

vt~ oluz iic si \·iltlir. Sereı • 
topçu subaylarının nmha
kf'nu·ltwirıi ~·apan harh 
divanı kanırını vertli. 20 
suha.v nıliehbed. 4 subay 
20, altı subay da h~şlerı 

on ~· ıla kadar kiirt>ğe 

malıküru oldular . Allı 

suhııv berHennıislir. . . 

Yeni Bir Banka 
Aııkara , -- Kuvvetli 

bir ka~\uaktan öğrf:lrıiltli. 

gine ~<>re salt ıuade11 i~ 

ı~r·i~ ı ... uğraşmak üıt'f·e 

Eti adlı bir hHnkanrn lrş

kili di'ışliııülmekl...,dir. Röy 
it~ bir haııka tPŞ~il e lilir
~w şimdi Siime.r llankm 
u~raşnn.ı k la oltl uğu maden 
işlt!l'İ lamameu hu banka
ya d•~v redilec~k, Sii ıu~r 
Baıık salt örkfi sanayi 
işlPl'i)· lt~ uıeşğul olacaktır. 

Yt~ni harıkanırı serruayP.si 
hakkında ıniisbel nıahinıal 

yoktur. 

-Birinci Sayfadan Artan

~l i 11 i .lliidar.ıa tt)skilatın-• 
tlaki sivil nıemnrldr yok-
l ti r . llf.d e d i y ... ' v i la yel l P 1' ' 

lıususi uıulı:ısPhP. mP.nıur~ 

lan da yine l>ıı ,·ekunlara . . 
korıulmamıslır . . 

Umu mi hiitce lrndrola. • 
rıııı 58118 nwmur ve 
nıüstalıdemiuiııdeo yalmı 

10646 sı maliye vekale
lindt•ciir. 878 l i Acili ye, 
6109 Posla ve Telgrar 
lrlPfonda, 1837 ~i emni
) el i~leri mir. f> 398 Öko

nomi BakanllğıruJadır. Sıh 

hat ve ictimai mua v~neı 
• 

m••murları 2124, t:.ıpu, 

kadastron undaki l 400 di 
ya m~t işlP ri ndP n nıa aş 

1:?40 clır. O :yıl Harici-
' )'t•tle 7 65 Nafiada 7 1 ~ 

uı .- nı 11 rl u k h i r K a ıJ ro va r -
ılır. 

En az nwuıuru oları is

tatistik umıım miidürlii 
ğ\idtir ki, 22. <lir. Unıarız, 

hu nıemur sayısı arllırılır 

nıPmul'lartlan daha iyi 
vtırim alınruası Lemin olur 
ela ruPmlt~kt>lP. ait istatis
tik malumat lıir ~ün r.v· 

~ 

vtd nmıh1ıl hir lıale gt-lİ-

ri lir. 

Papulas rve arkadaş
larının muhakemesi· 

lstaııhul, 
bildiriliyor : 

:\ tinatfaıı 

Cunılıul'iyeti korıı 1113 

dtH'llt1 kleri genel başkanı 
Pcıpulcıs ile idare iip~ı~ .. 
riuin ve şube başkanları ... 
ııııt muhakemesine baŞ 
farıdı. 

Adana At 
koşnları. 

Yarış ve ıslah eut!ii
merıi tarafından Adarıad8 

,· apılacal ilkbar at ko~11' 
İarı nisanın 19 ve 26 ırıcı 
günleri yapılacağı bihfİ .. 
rilıııiştir. 

~ocut [sirgeme Kurumunun 
Tebrik Telgraf latt 

,111• 
23 nisan ulusal bayr d• 

yaklaşıyor. Bu bayr•_ın.d• fe 
tebrikleriniz büyüklerıniJ e 

• dedJ dostlarınız Çocuk esır., f 
kurumunun " Lüks Teli'' " .... KAğıtları üzerinde okuaıal•' J 
isterseniz, Çekeceğiniz. T dl" 

·· dd . . ü . ''LD"''' musve eıının zerıne k . 
kelimesini yazmanız ve 15 

11 

ruı fark vermeniz kafidir. ııul-
LUks Telgraf kiğtdt11• ı• 

)anmakla hem mubata&ıP'de 
karşı fazla hürmet ve heıll 

11 
_ 

zarafetinizi göstermiş olutl 

Osmanlıca(lan Tfırkçeye karşılık kılavuzıı 

llissP,cfar - Paydaş 

llı~m (Bak:Gazab - lıid-

dtıı) 

llılla - Kıta (T.Kö.) 
Hıyaban - Ağaçlı ~'Ol 

il izh - Gru r 
llihe - Bağışlrk 

Hica h - Uta ne 
lla heu b - Uta cıgaç 
llici v - Y eriç, gPÇİ v 
11.-cca v • GPci vci 

• 
llicran - l - - iç aeı~ı, 

2 - llic.-·atı (T.Kö.) 
Hicret - Göcme • 
IJ icrel t~tmel\ - Göcmek • 
Muhacir - Göcnıen . 
Hicri - Göçüm, göçeyn 
Miladi - Doğum, ~doğııru 

yıl 

il idayel - Uıyöniim 

ihtida t>lmt•k - 1 - Din 
değiştirmek, 2 - [zyön
nn~k 

Hiddet - Hiddet cT.Kö.) 
öfke 

il icidet 'etmek - lliddet .1 
lerınH~k, öfkt• leıımek 

flidmel - lliznu~t (T.KO.) 
llifftıl - Hafiflik [T.Kö.] 
llikave - Övkü "' . 
llikaye etmek - Anlal-

ma k, öykülemek 
lf ilaf - Yalan 
llil~\f - Karşıt 

llilal - Hil31 (T.Kö j 
llil'at - Kaftan 
llilr•, lrntl''fı, cltısis~ - O 

yun, alılaç, diizü. dek, al 
Hilekar - Oyuncu, alda

tıcı, clekci . 
llinrnyf>, vıkaye - Ko-

ru ıua 

llinıa~·' elmt~k - Koru
mak 

llimayr.d - Koruyucu 
UinHl\'PCilik l{oru~· n . 

cu lnk 
lh\ıui - Kof!ur, koruvan .. 
. l:lhmi - Korunuk 
Himaye ahrrula olan 

Yt~r - Kor,uıca k 
(\0' 

Vaki (Vi ka )·eclPn) -

rur, Koruvucu f' 
llimnı~l (Bak:Cehd, gıı. 

rt~I, ltltf) 
Hin - Vakit 
lliram - Salınış 

Hir~nrnn - Sal11ulı • ~ 
• ... 1 uııı:J Hıram •~lruek - ~a 1 .,~ 

llirP _ Bu hı 'nık hk, ''
011 

lok ı: ,, .. 
Hiı·+·IPu mP. k ... Buh•

01
' 

llir~d - :\kıl 
llir•Hlmend - Akıllı 
llirre - Kefli 
ti • ' A ., tıı.::ıı•'' 

ırz 1 carı - vall "', .. ) 

his - lıis ~11ıns ['f . .1\0 11~, urt 
ihsas - J -- ()u~ 1 

ııı:ı 
(hi~St~ltirnıek ~nılanı 

~ - Du v11 u 1: .. o ıı'' , 
1 . 1 1 •. ·t>lf I 
ııs:-ı••tnıt'" .. ,, ... ~ 

dU)'mak ., / 
• ~ .J 

hissi - l - his~'r;' 

Du"~.ı 
ou,u 
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VENi MERSiN 17 NiSAN ı 9~fl ÇARŞA~IRA SAYFA : 3 

Romany Meclisi \Zabitlerin maaşlarına' Mersin 
İk. . J yapılacak zam 

ı eskı bakanın. mu· - .•••. ··~ p· S S 
hakeme edilmele- . .\ukanı - Zabitlerin ~ · ıya a 1 

rini onayladı ımwşlarına )«ıpılacak zam 
K.G. K. s. ~··- .... hakkrndaki kanuu layiha-

Biik res : 16 «.\..-\ » srnırı hiilcP <•rıciimenirult~ Kapu malı 
MPhu sarı. ~lf·cli~i şiıldetli müzakere. eıliler~k kal.ul Koıacı parla~ı 

36 
36 50 

ıııiiııakaşalardan sonra as- olunduğu mahlmdur . , laue t;i~idi 
~•·ıi uıalzf• rutırıin lrslinıi Bu zamlar E.\hildeu değil Yerli • 

2- L 7 ,5 
'l ... 15 

ltJkkında 1930 .srursinde birinci kanundan itibaren Susam 
Ş~o<la ile akdPdilmiş oları vtı riluıf'~•~ ha~larıacaktu· . Fa~ulya 
kııııtr~llo işi lıak kı rıda la h E~asPn hii k time ti rı tek lif de Nohut 

9 
7 50 

kikat it~ras111a uırmıır· en- bu nıP-rkrztlrdir . ı ~!ercime~ 
CİİıuPııin raporunu kalml • J Kuş ~·~mi 

4-12.f> 
7 

etıııiş 'e Naıırli .. rın nrn- 1 Kum darı 
Suli Y•'lirıe dtıir ol<i fi ka- Bııa T ~ğraf lan Çt)hik 

5,50 
3 50 
7 

•ıuıa nıucibi nce sabık har- ~-·--~~ Acı ~.,ldrtl~k içi 
hi) e Nazırı Geru~ral Ci- lılanlml ~ k 

28 

ı ~ oz şe er 
ıaski i:r. e ~i ııalıye Na- 16 4_ 935 ıtahve 

38 25 

100-99 
zırı Popovic.iııirı lem.' iz 

940 Ça.v ınutıakf' mesiııce muhake-
ıtıesirıc.- nıuhakHme edil . i~h·rfiıı 609 -50 Kalay 

240-~ao 

190 

90 
3_37 ,5 

ıııelPriw.ı karar vermiştir. Bolar . 79 60 
lHikrPs : 14 «.\ . . \» -

~' • F r a ıı k l 2 - O 5 -7 5 
~ski ~laliye Bakarıı Po-
1,0viciııiıı Skoda isi dola . Lir.-t 9 58 -öO 

• • 
Yısile 'tik Pk lPmviz ıııah 
kPıup ·i.ıw SP \' Kİ lı~ıkkıruta 
~~husan mecı; i tarafm
daıı VP rilf-lrı r~~· lpr iki 
SÜJiise baliğ olı~ıaciığından 
lıPraaı kaıauı::ıştır. 

Mauıafi nıumaile\IJ t~m 
lak VP ,. m va liui rıP. su ret 
le Vf' lltıf'tldtrn eldP rtmiş 
0lılui(tuııı hidayet malıke · 
1'tt4si huzurunda i hal el
•ııt• ~ nı et'h t ll'İ\ "l i ııd t• d i r. ........ _ . 

ll assas - ili ·li, duygulu · ı 
lla sasivet - Hisl ı lık, tlu- l . 

~arlık tltı\' "arıhk -' . :-, 
llL.siyelperP. ·ti - lhı)' -

guctılu k 

Üt i kahlf'lvu~u ( ili~ 
kahlPlvukn) -Öns•·zi
Miitelıa " İ~ olmak - Duy-1 

Kt1la11ruak, hi sine cloknıı
hıak _ 

llah l)s surellP - Duvu-
ltırcasıua - • 

Gayri uaalı!'IUS (sur~ll~) 
Du~· nımaz, lwlli lwll isiz 
Saltte lıis~İ\al - Bu\' -

ltl:ıcık · · 
1, a vussı lıu ııı~e -lıeşıl u yıı I 
~z~u his - Do)ak 
•ıtıha -Duyuş-

Kabiliyeti intiba sahibi 
.. hıı Y nşl11-

: ı~sar • Baru (T. Kö.) 

1
11za - lıiza (f. K;t ) 
locl - Kf•udi 

IJodbin -hencil
llodhirıi -hencilik
lloılh~hod - K~ndi başı · 

na k . 
' 11 nclı k~ndi P. 

lloşAnıedi - hoşgddin 

Y E N i MERSiN 
Nüshası 5 kuruştur 

' Abone l Türkiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık 100 yoktur 

Günü geçmiş sayılar 20 K. 

--------------------
llubuhal - Talul 
ilucc~t - Kaml (Bak: dP-

lil, burhan) 
H ucr•~ -Oılacık, göz 
H 11 CP ~· re -Göze-
h u cr~ v i -Göziil-
huda - Tanrı, kuday 
hucl:\~·i rıabil -Kendibile11 
lıuduıl (Bak: hacld) - buç 

SIUI I' 

huıln~ etmek Baş gOs-
lernwk, cıkmak, olmak • 

• 
lıufl't~ - Çukur 
lı•ıla:-ıa -Cıkarnrn-

~ .. 
lıu l;isa (icru~ı 1) Oz~t -
tıutasa etnlf~k - Kısala-

ma k, öıetıue k 
hulasaten - Kısaca 

hnlfetmek - Oönm~k 

hulkunı - Boğaz 

lıulül ~tnı~k • Girmek, 
w·çmek. yanaşmak 
hııhis -ı - Yaranma, 2-

(Bak: sarnimiy~t) 
lıuh'ı~~arhk - Yaramanlrk 
huıunıa - Sıtma, nöbe&, 

atf>Ş 

lmnnak - boğaz 

lui•tin - Katılı 

Ha har 
Arpa A uatlol 

,, yerli 
Pirine • 

2 -57 ,5 

16 50 
., Ça vtfar 

1 &Hme fell r 
landık&• 

... 50 
20 Lint 40 t\. 

» .,cn~bi 23 Lira 

» • » çuvah 20K. 50 
BuğtlaJ Y~rli 2-57,&0 
Limon tuzu ·ıu 

1 
Sabunsafi zeytiu Y. 25 50 

'I » ikinc~i 23 
1 Mısır darı 2 80 
1 
Kara l>iih~r 
~işatlır 

ıso~-ss 

16 

hunriz - Kan8Akiicii 
hurafe - Samka, u rasa 
hurde - Kıranlı, kücürek • 

ufak, ufarak 
hurdehtlş olmak - Pa -

raıuparça olmak, kırılıp 

dökülmek 
hurdehAş etmek - Kırıp 

dökmek 
hurdeval -

öt~beri 

huruç - Çıkmış çık1ş 
huruc etmek - Çıkmak 
hurôşAn Coşan, çağhyan 

husran -1 - Zarar , 2 

<Bcık: 'M11hrtrmiyf!t) 
hu~)f - Aytutul :ua 
husus (hah anlamana} -

1~, ~·ol, konu, sorum, şe
k il ~·ör•, bakım, için. üze· 
r·ırıe 

lıtlş • Akil 
huşu (Bak: Tevazu, arzı 

ilatiraua) 
luişyar - Ayık 

huzur - Kat, kıl 
huzur - Bulunma 
huzur -(huzur ve AsAyiş 

anlanuna)- Güvenlik ~ 

-Sonu Var-

1 L A H 
Tiirk Tayyare Cemiyeti 

Mersin Şııbesindeı1: 
ŞulJemizth~ loplanınakla olan Kurban dı~riltıri sa

tılmak üzere aleni miizayede~·e konulmuştur. ihalesi 
1 Ma)'IS Çarşamba güuli c~miyP.t hirıasırula yapılacak
tır. Tafsih\L almak veya pey siirurnk isteyenlerin ~ıı
~~mize Vt~ya belediye ıniinadisine müracaatları . 

1-3 

Tarsus Tapu memurluğon~an : 
Tarsusun Alifakı köyiincle lal'a(ları köşker oğlu 

Mustafa veresesi tarlası garheıı demirci .llemiş tarlas1 
şimalP-n Cemile tttrlası cenuherı ~üy )'Oltı ile çev ri li 
vaui 5 hektar, 5158 metre murahbaı tarla hila S611et . 
T C T hacı Osmamn ~c\Jadrndan inLikaleu tasarrufu n-
da i~en 60 sene evelisi ölmesile evladı Cı~ mile ve 
nıulla Hasau ve kiraz Ali ve Ayşe ve Eıuirıeyi lPrk 
~derek 293 tarihinde ve sureli gayri re~miyetle hu 
verese arasında diğer emvallarile yaptıkları taksimde 
işbu tarla veresederı Eruine h1ssasına vel'ilmi~ larihi 
mezk urdanbt~ri Emineni 11 hila niıa tasarrufu rıda i k t~ n 

3IO ela ülme~ile oğlu Osmarıı VP O.snıaıuLı 332 tlt~ öJ
mesile yalmz kızı Nazifeyi lt~rk elliği ilıuüh ctlwrinde 

he yan t>dilmiş ve Nazife uaruırıa senedt~ ra pl e ılilece 

ğinderı bu bapla veras~l ve lasarruf iddia "antla hulu· 
narı '!arsa 25 Nisan 935 inci Pazar giinii nıalıa llirı c.l e 

keşif ve tahkikat yapılacağmdan tarihi mezktirede ke ~ 

şif memuruna vHvahut daha evvel clairemize mura .. 
caatlları ilan oluııur . 

lçel Tapu müdürlüğünden ; 
Mersiuiu caıuii ~rnrif mahallHsirnle vaki tarafları • 

1ıtarbe11 postahane şarkan ithırei husu~iyeye ait ma-
ğaza eenuben Deniz kumu şirualen tariki has iln 
maluJud bir bap depo "·e yine il)' Uİ mahallede vaki 
tarafları şarkan ve garben idarei lrnsusiyeye ait naa .. 
ğaza şimalen tariki has Ci~ımben tlen1z kumu ile mah
dud 6 hap dP.po ve yine gitrhP.11 idard husu~iyeye ait 
mağaza şarkan ve şiıualen tariki has cenu~teıı drrıiz 

kumu ile malu.lut Lir bap dt'f)O hususi muha ebenin 
tasarrufunda olup kayıtları olmaılığmdaıı tescili için 
miidliriyelimize yazılmıştır. Tarihi ilaııd.ın on giin 
sonra mahallen ktışif ve tahkik i<wa edileceğinden hu 
verler icin tasarruf iddia~inıla lrnlunarılarırı resmi ev-.. . 
raklarile daireye miiracJalfarı va keza giiııiirıdt• gide
cek memura arılalmaları ih\ıı olunur. 

Bamda lirai Kredi Kooperatif inden ; 
Kooı)eratifirn~ziu 40 lira aylıklı muhasipliği miirı

haldır. lsltıklilt~rin Sauş 'Kboılr.ratifiııt~ dt>gil, 21-4-935 
Pazar giinii saal on birde Ziraal Barakasında musaha
ka imtih(ım yapılacağından hankava miiracaalları ilan 
olturn r . 3-4 

•••••• • ••••• • • + Ş:IK. , ZARİF, SAGLAM •> 
6 • 
i Kostüm, Manto, Tayyör ·:· 

Kadın ve Erkekler için her nevi Kostüm, Monto Tayyör, 
Şık, zarif ve S•ğlam olarak dikilir . 

Dikilen Elbiseler beğendirilir. 
Beğenmiyenlerin Bedeli Verilir 

Elbise Mera~hklarrnm T~rzilıanenıiıP. h~r 

defa uğramalarnu dileriz. 

+ Menin Kıtla caddeainde Erkek ve Kadın T erziıi O 
• A 
• Mustafa Sami :. ••• • • ······----------••<·•·:·• 
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SAGLIK. İRFAN MUSA 
yası 

ECZANESİ 

kol o 
ersin Gümrü Civannoa~u 

llPr rıc' ı Eezayi 
t ı h hı~ r , Y tı rl i v t1 A , -
r u pa lll ii :' t: hzt' ı·a tı hu -
1 unu r . 

I '~ Sılılıal ve ıı•r.ı vdi ı i1.i •la irııa • 

[gl t>lnwk ic:i rı İ stika awt Ee~.a nes i la ra fında n ~ 
f?-1:1. iıu:ıl t•dilt>rı İ ı·farı Musa Kolony:ı~ ıı u kul- rtli~ 
~ h\mıııı. _ ~ 

··========~· . ~~~~~a~~le~EI 

nı r·caret ve Zahire Borsası 

~la lı n ciusi 

Koza parlak 

1 

Çavdar 
.\rpa 

t 

16-4-935 Salı günü borsa satişları 

Nerenin Mab ulu 
Olduğu 

Mer~i ıı 

Niğde 

Malalya 

MiKT AR I P . I 
l[. :~ooı ~f) · 5os. 

30000 ~ öü 
30000 3 3 t ,2fl 

ŞEHAIT 

h a zır 

~)ersi u 1 hafta Z. 
,, istasyon 12 gün 

------·~---------__.,, 

f l A H 
lçel Nafia Baş ü~en~isliğin~en : 

1 - K,,~if heılPli 92 69 lir . ı 93 kuruşclan ihart-'l ol:•'' 
lh·r~iıı Silifl,<· yoluı ı u11 22-1- 534 -- 27 -r: 
238 kilo mt'lrı· IPr ar:sırıcl a 18 adt>t ht-lon 1t1t'

11 

fı"ı. iıışaaıı ncık eksiltoH·\e k on ul muştur. 
2 - Eksi lt nı*' 28 .Ni~aıı 935 °Paza r ~iiııi"ı ~ aal 15 el•~ 

\' il:\y• l Eııc·ii111P11i1tdl' y:ıpı l :wakt ı r . .. 
3- \ltl\ak~nl tıınıiııal uı i ~t:ırı 695 lira 25 ~uro~ttıı · 

İ ~tt-1..lilPriıı hu ıui~t:ır l<~aıiııau itları~vi hnsu'"i~ ıı . k~ 

ve1.11ı l .~dı ıı• ,,ıtırmaları \'P\a ıııu lı•lıı>r ha ııka ıue . . 
t u lı ıı i h !'tiz 111 a il it' c lı 111·, i 11 rl ar . 

4 - l~l•·~ l ılı·r ~ ,fı:ı h: ş nıiihı•nıli. li~iııılP. alacakl ;ı rı 
1 1. . I. 1 1 1 .. .. 1 ' l ' l .. z ,. , .. 

t') l\f'l \'P~ ll\;t ill'flll l lfl t• HlJflll l l'\ t' t ' 1 'lıl 
• r"' a 

tt ıt•ttı• nıc • c·lıurduf'lar . r- . 
5 - İ11 şaaı. lıakktııda fazla u,:ıluıaıal almak isliyeıılt·: 

r i ıı İ c•·I ~afıa ha: nıiilaPııdi..;li~iııe ıııiiraraaııaı 1 

il:l rı ;.11111111· • ı2--ı7 ~2- 27 .. 
•ımmttmRMMD mmliimUmıfllll 

1 1 i Bedri kalabalık 
ii Kışla caddesi 105 inci sokak No: 
~ 6 her güo her saat hastalarını kabul 

t 

~ .-· .-· 
~· -· .-· -
.-· 
,-~ eder . 

mfllldilnNmllD!tmımmmııım c..... ~..:I.,.. 11 
~~~~ r-...,..,-~ 

İ Mütehassıs Doktor ~ 

.. .. i 

+ ASLAN YAKUP ~ 
~ İstanbul ve moskova üniversitele- .fi 
'f rinden diplamalı ve Almanya'da ·;r + tahsil etmiş Viladiye ve Cerrahi Jı 
ıL nisaiye mütehassısı . rr 
T Al>B ES : Yoğurt pazarı llastan~ caJJ~si ~ 
Iİı No. 1 3 k c ııdi evi ııdı• . T, 
T . TELEFON: 64 "' 
• ·~· "If~ · .. C3E~~~~c • .,;;E!+~E_.+~•~J!: 

Yeni Mersin ,\foll><wsı - Mr.rsin 


