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Çuk rovanın ilk Arpa ürünü Adana'da Satdd • 
Uluslar kurumu konseyinde 
Habeş İşi ve \hj1an silahlaıunası görüşülüyor 

- --n,, İşler bakanımız En Önemli Sorumun 
Fransız fl-!fuhtırası Olduğunu Söyledi. 

)) - , 

ış Bnkaıu Tevfik RDştn Aras 
la CENEVRE, 16 (A.A) Ulus· 
r~ ({urunıunda Fransız muhtı
\' 

1
1 hakkındaki mUzakere La· 

~ ın vereceği izahat ile yarın 
I{ Şhyacaktır. Öğleden sonra 
ee~sey mesaisini tanzim ede
'i~Jc·ve Habeşistan tarafından 
Cek 1• nıUracaatı tetkik eyliye· 
<ln lır. Bu mese19nin Lu içtima 
"'vre · · ·tı sının Ruznamesine ko-

lhllllrnosını Reddetmesi muhte
··ıe dir. 

sa Bundan başkn Konsey Fran · 1 

rn:ın rnUracaatı meselesinde 
c~?ata _muhnrri rliğini ynpa
~llt ?..ah ıntihap edecektir. Bu 
tlteıın_ Madaiaga olması ınuhte-

dı r. 

lar CENEVRE, 16 (AA) Ulus
l<urumu Konseyinin dünkü 

öğleden sonra saat 3 buçuğa 
doğru başlamış olan gizli müza 
lwrelerirı umumi intizar hila
fma olarak Habeşistanııı müra
caatı meselesi hakkında cere
yan etmiştir. 

İtalyan murahhası Baron 
Aloisi lıükOmetinin mümkün 
olduğu kadar siiratle iki hakem 
tayinine karar vermiş olduğu
nu söylemiştir. 

Türkiye Hariciye Bakanı 

\'e Uluslar Kurumu Konseyi
nin şimdiki Heisi Tevfik RüştU 
Aras, her iki tarafın bu gün 
bir sulhperverlik zihniyeti gös 
terıniş ve 1talyan -Habeş ha
kem muahedenamesini harfi
yen ve biitün Ruhiyle tatbik 
etmek arzusunu izhar eylemiş 
olduklarını beyan etmiştir. Mu
maileyh iHlveten demiştir ki: 

Bu şerait altında bu mese· 
leyi şimdi ki fevkalade içtimnm 
Rnzı nmesine kaymağa Jilzum 
Yokhır. Knnsevin bn giln en 
mülıi n meselenin Yani Fran
sanın müracaatı ınf:selesiııin 
tetkikine giri<;ımiş olmasına bu 
baptaki ihzari görüşmelerin 
ilerlamiş olması sebep göste
rilmektedir . 

Yarınki gizli içtimam sa· 
behleyin 11 de Yapılacağı söy· 
lenmektedir . 

~.Esirge e kurumu Başkanı 
Sineınalar Için Kamutaya bir takrir verdi 
~ - -

Qkrir onanırsa 16 yaşdan aşağı olan 
Çocuı.ı · · · • k 

f( ar tıyat,.o ve sınemaya gıremıyece . 

~,~cuk Esirgeme Kurt~m~ 
l>r. F:nı ve Kırl~Jareli aylavı 
rıtt ll adın Kamulaya, çocukla
liht lllurni filimleri görmek ve 
t.. roıara . d" "Jete . gırnıekten mene ıl-
ettiğ·rıne dai ı· bir kanun teklif 
lirn ~ Yazılınıştı. Açıksaçık fi
~ri e teınsillerin küçükler ü
tesi~de Ynptığı derin ve menfi 
~llan ~göz önüne alınarak ya
j'arı1ış u teklifin bazı yerlerde 
liir.lf&1 ~nlaşıldığı görülmekte
llhınıt Uki doktorun temamen 
~en ~ 110ktai nawrJara istinad 
~llkJ anun luyihası, hepimizin 
11 tıcı1~ arırnız hesabına teessüfle 
\1 t::;ırtıız f" ı · 
e !{uçükİ 1 _ını kontroJsuzluğu 

~llsı işle ~rın her filime aJın
etıneıtt rıne haklı olarak temas 
h\ıi e \re bunlar için terbi
lll ı. esasıa 
1 el\leui Mr konmasını iste· 
el'tlen r. aksadı şu madde· 

~actı~arnak kabi idi r : j 
1 - On altı ve da-

ha küçük yaşta bulunan ç.ocuk
ların unrnmi sinema filimlerine 
ve tiyatrolara kabul edilmeleri 
yasaktır. Ancak ahlakların kuv· 
vetlendirecek, bilgi ve gürgü· 
]erini ve duygularını artırmıya 
yarayacak filimleri ve piyes
leri gösterir sinema ve tiyatro
lara çocuklar girebilirler. 

(Gerisi ikinci sayfada) 

1\1 ıılıacirlerin 
Müracaatları tet· 

kik Ediliyor. 
ANKARA, 15 (Hususi) -

Yuaoslavya muhacirlerine ve
ril:'cek tavi1,at nisbefini tayine 
memur komisyon, Hariciyeden 
devredilen dosyaları tesbitle 
meşguldür. Yugoslavya muha
cirleri tarafından evvelce Ha· 
riciyeye, son defa da Maliyeye 
yapılan milracaatların sayısı 

6000 e varmaktadır . 

Mahsulü Adana'da 
Satlldı 

ADANA, 17 - Dün Kiirk-

cülerde Abdülhftdi köyünden 

Ömer oğlu Ömerin Borsaya ge 

tirdiği Yeni mahsul Arpa açık 
artırma beher kilosu on kuruş-

tan başhyarak 45kuruşa kadar 
çıkmış ve 45 kuruşta Tüccar
dan İbrahim Ömer Bodur oğlu
nun üzerinde kalmıştır. 

Bu 50 kilo Arpa ilk Artır
ma 10 kuruş iizerinden tutarı 

olnn 5 Lira Arpu sahibine ve
ri idi kten sonra Artırmada ha
sıl olan djğer 17 Lira Hirnn-

yeietfale Arpa sahibinin arzu

su üzerine teberru edilmiştir. 

C. H. Partisi Genel kongresi 
l\lerkezde geniş ölçüde hazırlık görülüyor 

Kongre İşini Kolaylaştırmak İçin Vila
yetlerden gelen dilekler Ayrılıyor 

ANKARA, 16(Hususi)Cuın· 
huriyet Halk Partisi Genel 

İdnre Heyeti sık sık topluntı· 
Jar yaparak 9 Muyısta toplana-

\ 

cak olan Büyük Kongre bazır
hklarını gözden geçirmektedir. 

l 
Vi Hlyetlerdeıı gelen dileklerde 
ayrıca tasnif edilerek kongre
nin işini kolaylaştıracak bir 

] duruma getirilmektedir. 

/ Kongrede görüşiilec k işle-
rin en başında Ziraat Bankasına 

yeni bir şekil vermek sanayi 
siyasaınızla beraber ziraat si
yasamız• da eş yürülm~k ve 
esasları hazırlanan gençlik teş· 

Mısırlı kadınlar C.H.partisigencı yazgonıReccbPekcrı kilfıtı işi gelmektedir. 

istanbulda Cumhu· 
riyet abidesine bir 
Çelenk Koydular 

lstanbul Cumhuriyet ilbideffi 

İSTANBUL, 16 (A.A)-Ma
daın Hada Şaravi Paşanın Ri • 
yasetinde Madam Emine Sul· 
tan, Madam Mehmet Ali, Seza, 
Nabara, Huriye, Havva İdris 
gibi Mısırın mümtaz kadınla

rından müteşekkil Mısır kadın 

lar heyeti dün sabah saat 11 
buçukta Taksim Meydanına 
giderek Cumhuriyet Abidesine 
bir çelenk koymuştur. Bir po
lis müfrezesinin de hazır bu
lunduğu bu merasim esnasında 
.Madam Şaı·avi Paşa şu nutku 
söylemiştir : 

(GerU.i ikinci Sayfada) 

23 Nisan 
Çocuk haftasının 

Başlangıcıdır. 

NE UMDUK, NE BULDUK 
--

Darülbedayi Şöhret Saçmıştı. 
istanbul Şehir Tiyatrosu 
Onu Toplamıya Geldi 

Sanatkarlar sahneyi değil gişeyi düşünüyor 
Anadolu bozkırdır. Burada 

köylerle şelıi rleri birbirinden 
ayırd etmekte müşkül.. Anado
lulu şık giyinmez, kaba konu
şur, ondüle numikilr bunlardan 
da hiç anlamaz . 

Fakat! .. İşte fakat.. İyi gö
r··r, doğru düşünür, güzel san
atlara yangıhdır. Aldanmaz, al
datmıya çalışanları da bağışla
ma1 ..... Bu erdemli özellikleri 
sanatı para için değil sanat için 
yapanlar sezebilirler .. Sanatı 

sanat içiıı yapanlar ... 

*** İstanbul Şehir Tiyatrosu 
evvelki akşam ilk temsilini 
verdi. Darülbedayi şöhret saç· 
mıştı. Onu toplamak için gel
miş olsalar gerek.. 

Oynanan Eser tarihin yüz 
el.ti yıl gerisinde Fransız saray 
hayatının gülünç yönünü gös-

1 termiye çalışan ve 40 Yıl önce 
Fransada yazılan «Madam San
Jen» di. Afişler yazıyorlardı 

komedi imiş. Halkı güldüren 
Eser değil komedi diye ilan edi
lişi oldu. Tiyatro sanatına ban
drolsuz inhisar koyan İstanbul 
Şehir Tiyatrosunun ünJü adı 
daha kendileri Mersine ayak 
basmadan bir hasır sandalyayı 
125 kuruşa sattırrnıştı. 

San'atkiirlar birer ikişer 
gişede hesabı kontrol ediyor· 
Jardı. Salon dolmuş yekun yüz
lerini güldürmüştü 

Vakıt geldi. Sinyal verildi. 

Çamaşırcı dUkkfinmı örten per· 
de açıldı. Rundan sonrasmı ııa
sıl anlatayım .. Görenler biliyor· 
lar .. Nasreddiııin hikayesi aklı· 
ma geldi amma görmeyenler 
merak edip aıılamak zahmeti· 
ne katlanmasmlar .. Eseı·de mev
zu yok ki. Hani şu bazen aslın
dan kötü yapılmış ve som adan 
Tilrkceye çevrilmiş takma saç 
gibi yamalı filiınler varya tıp
kı onlar gibi bir şey.. Bol bol 
kostüm seyrettik . 

Bari bunlar olsun göz çeki· 
ci durumda teşhir edi ise idi ya 
ne gezer. 

Bize hiç yabancı olmıyan 

dekorlar arasında Raşit Hıza· 
Jarı, Şadileri, Hi\seyin Kcmal
ları, Halideleri, Şaziyeleri, Er
cilment Belmıtları aradık. Da
rülbedayile şehir tiyatrosu ara 
smdaki uçurum ne kadarda ap 
açık kendisini gösteriyor. 

İstanbul Şehir Tiyatı·osu 
diye numJmıan biricik tiyatro 
kurumunun Anadolunun 1,evki, 
duygusiyle nlay eder gibi bu 
kadar zayıf kadro ile tumeye 
çıkışım bilmiyoruz kendileri 
nasıl yoracaklar . 

Gönül isterdik\ Şehir Tiyat-
rosu ancak bir kaç yılda bir 
ihtiyar ettiği Anadolu turnesi
ne tam kadro ile çıkısında para 
için sanat namına ,gülünç mev
kie düşmeslıı. 

Topu topu on şahıslı bir 

f:;eraJ' 
(Gerisi ikinci sayfada) 
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-Birinci Sayfadan Art•D-

f}fıPmıııi)r.lli rolJPrıft~ gH- lcrine dt>vam t!dilrut-ktı•- kılaıı lıiirriy~l ve nıiisavat 
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Birinci sayfadan devam 

piyeR bozuntusunda ayni şah· 

sın üç muhtelif Hol ald1ğını 

hayretler içinde gördUk. Biç 
zaruret olmadığı halda kadro· j 
ya dahil piyeste Rolu olan kim-. 
8eleri n gişede bir giin sonrası 
için bilet satmıya memur Pdi
lipte sahne nedir bilmiyen fab
rika Amelelerini makyaj yapıp 
sahneye salıvermek yüzlerce 
kişiyi hiçe saymaktan başka 

ne ile tefsir eclrnr. iş yalnız bu 
kadarla kalsa gene iyi halk 
biı· gün önce itişe kalkışa gi- ı 
şeden şehir tiyatrosunu seyret
mek için bilet alıyor fakat oy- ı 
nanacak Eserde tanınmış s<ınat
kfirlar Hol almıyarak barda 
keman çahyor, gazinolarda ke
yif çatıyorlar. 

Bu filinılef'le piyesferİP 
evvelden mu halli hii~ ,, .. 

metince kontrol edilerek 
gösterilnu~sine izirı verH-

Soruyoruz şehir tiyatrosu
na; istanbulda böyle bir dunım 
ihdasıı~a cesaret gösterebiJi r
Iermiydi ? 

'alonun lıkhm tıklım 

dolu oluşu kerıdi(erin~ 

halkın r:ığlwti kazanıldı 

Şl·klincle hir iiğiinç yolu 
açaoı:.ız. Oıı giin örıcn g<~l
miş olan olsl.llardı ki kt>n
dileri11i11 halka islihf.ıfla 

baktıkları ~alıııede dekor-
suz tılemausız g(lııt~ 

bir h'~' et lPm~il vtırivor. . . 
JI al k oturacak ) er lrn la .. 
IUl)'Ordu • Bu halkrn 
Liyatro evgisiııe en carıJı 
örrıPktir. Proğramda ~ö~

ltırilPu \1St'l'len~ geline•~ : 
lıısan diiştiııli)· or. Tiir-k 

salıne"İ can 1111 çekiştiri

vor diyr. YP11İ Tiirkivede . . ., 
« l1adaıu 'au - .leıı >) ıu 

«Halim ağaııırı» rıe işi var. 
Halka iftira tıdilmrsi11 

hu e. erleri kiruSP. lulıuaz. 

Hem sonra hnul.u· lstan
hnlda kaç giirı tuturı3hil

miştir . .\rıudoluııun hir 
kaç şehı·indtı binlercP. li
raya bedel verilecek dört 
tenısil için hnnlan ı•t1 per. 

tnvara almak halk duv-., 

gusnnun iııceliğini kavra
yamamaktır ki şımaı·tılan 
şehir tiyatro unun aksak-
lıg'ı hu ı·ada n baslı vor 

.. • ol 

(Bu noktayı yarın ayrıca bir 
makale ile teşrih edeceğiz} 

ucep sahııe mi kısır burı

ları oynama~ daha mı 
kolc;ıydı r . llu ırn hizdeu 
çok kt>ndileri daha ı~· ı bL 
1 İ rlN'. 

...... 

Şurasını açıkça söyle 
mek llir vicdan borcudur 
ki şehir tiyntro'iunda ulu

sal ~ururumuzn kuharta-

~1PSf'lt) «~ladam .. .'an- Bu ~Nlt~ havaların ~·a~ lemsil '~elen ktı ahide Ö-

Jt•i ı » dı- ll:ızım hic yoktu. nıurlıı gituıP~i (lolcı) ısi~ le niiııdt! Jlısır kadırıları na-. . 
Bt>lızatl saluıııılt~ aııcak uıuayt~ııt>ler Hazirarı or- m11ıa Türkiv~ Cumhuri- İ 

"' 

l ı i ı· ıl a k ika ıl 11 ı· a h i 1 P rı h i,. 
kuııclrocu rolii alruıştı • 
Bıııılaı·a karşılık hecPtt'

nıetliği i~·in süzl•·r·ı c;ıkan-ı' 
lan ~1t•rsiuıJPrı liıleua,· in 

• 1 

hir i us:ı ıı s:ılırw \'P çıkarıl-

mış oldul-.ca t>lıPmmivfAtli • • 
hir vazifo verilmişli. 

Eğ•H' Ne) irt! gibi yiik
~P.k ~a11alkftr tla bulun
mamış olsu~· cla nıaclam 

~arıjAn O)'ııanırkt\rı halkm 
daha ilk pP.rdPtle huua

r a 1 a r ırı a k uda r· d t~ va m t) d,.. 
C!P. k l İ f'. 

Altı -\'tıdi kö\cft: ututı . . 
mi nıuayrneye yapılan 

mu lıltılif lP.bligata rağmen 
np)UJl'\' fHI \ ijz(j lllİİh•Ca-0 .. .. 

viz kfiylii lıakkmda mii-
caddı~ doktorluğu uca za
bn varakası tenzim ediL 
mış ve ıaıahkemeye veril-
miştir. 

Kurfallıda 

yPtini sel~)ııılarlar. 

Vatanın knrlolusunda • 
ciııs farkı gözelmeksizi rı 
gP-11çCunılmriyelle~i Türk 
k ad ıııhğırıa ha hşetıiği me v 
k idtın dola ) ' I la isselliği cfo
ri n nu~mn u 11i, yeı i Tlirk İ
yerıi 11 kurlc• rıcısı Kemal 
:\taliirke izhar icin bu • 
fırsattan istifad~ ed.-r. 
cesa ı·rlle giriştiği bu bii· 
)·iik Islahatı lemanılaması 

ıcırı • uzun bir ömiire maz-
lacağı ve helki tle s~lonn har 
tt•rkPdtırıler olac~ağı şiip- iki köy halkı mübade- dlia 

olmasıuı Alla lula n 
etler. 

laesizıli · 1 

ŞPhir ıiyalrosunun do-
la~· ısi y le Tii ı· k ~a luırsi n i 11 

viicudi~ it~ fiğiiıu~hilPctıği 

~e\'İrt• valrıız kt>ııtli rolii-,, . 
ııii il.ula et11u·kle kulnıadı 
ayni zanıa udfi hiitii n fal
solara da lıiı· pPrdP oldu. 

GPııe lıii\'iik Tiirk sn-1 
" 

natktın BPdia roliiniiıı az 

le ediliyor. 

lstaııhul , - Korfalla 
Bulgarlarını Bulgaristana 
göLiir.-cck tren isrnııbtıla 
harPkel elnıiştir. Bunlar 
trene hi11t~rt~k Bulgaryaya 
gitlı>cr.kl·~rclir. Ayııi su
l'Hlle Bu lga rİ"la 11111 Kfi~ () 
l'P-n Tiir·l\leri clH rutındı•-

ketimize hareket tıdect k
lt·r ve Korfallula inerek 
oraclaki Bulgar evlerine 
isk~\n edileceklerclir. 

İsla11bul Vilayeti bu 
iskftn nrnamel .. sine neza
rt>l icin ica heden memur- ! 

• 1 

la rı K orfa 11 ı va gt>ıuleri 1-
1 

• 1 
1 nıiştir. 

ıniş olmak l3z11uclır. 
J3 ... 

~lande 2 - t 6 ve 

ha k iicii k vasla hulıuıarı 
• • • 

çocuklara güneş batıncı-

yadt~k filim ve piyes göS" 

le ri le bilir. 
l1adde 3 - Cocuklar• 

• 
mahsus siırnma filirnleri•1

" 

den giimrük resmi alın
maz. Ancak bn filimlerifl. 

. pf 1 
Kültür Bakanlağınca İZ1 

olm~sı şarttır. 
dti" Madde 4 ~ 16 ve 

ha k üçhk yaşta buluna" 
cocukları umu mi sineıııil 
• 
filinılerirıe ve tivatroY~ 
kabul eden ve hü .. kuuıeU" 
iznini almaksız111 coctık .. 
lara filim ve piye~ göS"' 
teren sinema v~ tiyalro~ 
lartlan 25 liradan ıu 
lira va kadar hafif para . ~ .. rtl 
CPZa~ı alınır. TekP-rru 

1 1. l . k. k ı ·ı ı· lı il' aa 1111 P. ı ı :t\'a at u 

fif ha pisi*"' ce.zalanciırırıar· 
~ 

olu~rn itibari\ iP. lıir cic.-.k . . . . 
olar:•k dur,ı,ı. Bı·lızad hiı· 

ktııııloracı cltığilde 11:ızır

l.1nla ıı hi risi olsaydı sah
rw fapr halele bir kal daha 
caıılı göriinli rclii. 

Osmanlıcadan Türkçeye karşılık kılavuzuN.20 

lliltıği miz ruP vcuclu n 
i visi ve lu1le ved i est~r-. . 
Jeri kuvvetlı sarwtk:hlaı·ın 
ov oa masıdı r. 

Sevrelli~inıiz nrnılaıu 
~ . 

Scı ııjPn aıla ı uın cürl'tkar _ 
lığ111daıı daha çok oııu 

ballaudıra ballandu·a sah
neve cıkaraıı ve bes liru-. . . 
ya loca ~alan tiyatronun 
cii rı~l k ~iri ığıd ı r. 

Sa 11a tk:\rh rı mızı hu 
me"kidn göruıtık hize :ığıı· 

gelir. lliç gücr.rıilnıPSin 

bu ~·azıda o :.ığırlığı hiraz 
lıafifletnwk icin vazılch . . . 
Saym rfljisör burada ol. 
Sa)·dı giicenmez ;\ yrınroz 
kadısmdan sonra lzmirde 
olduğu ·gil>i : 

- Gene uıi karsıma • 
çıkt1111·1.. lkirıci ~elişt•~ siz 
mu llak mlı nırıu n kalacak. 
srnız deı·di. Se1·ap 

Huzur ( 11 uz i ı r ve ~ ii k t'111 

anlamına) - Baysallık .. 
Uuzur (ii kalb anlamı-

na) - iç rahatı 
il ii ln'ı h - Esi u, esinti 
il iiln) h tılmek - Esmek 
il iicluu - il iictı m fT. Kü.] 
H iida _ [zJün 
lliikiimclar -

[T.Kü.] 
fliiktJIUPl -

[T.Kö.J 
lliiıua Onıa 

il ii k ii nuleı· 

H li k tim et 

il fırıeı· • IHi ner [T. KU.] 
lliir - Glir, özgen, özgiir .. 
illi rri )'Blperver - Ozge-

nel, özgiirel 
lliirmel - Say~ı 
lliirmet etmek, ihtiram 

göstel'mek - Saymak 
lliirmelen - Savarak .. 
llulılermn - Saym,. 
lliirrut·l~ar - Sayar 
lliirmete lfıyık f vacihiil-

ihtiram, şay<ım lıiirmel] -

Sa\' ırıdt>Yt'I' 
11 :--. .., 

Hii 'il - GiizP.llik 
lliisııfütn - Giizellik 
IHisıı ü IH\lii harr.ket -

Uzgidi nı 

lllisrıii hal - Gzvazı . 
Hiisrıli idare - Uz\'Örıe-., 

tim 
lliisııii imtizaç - İyi ge

cınme • 
l llisıı ii kalml elllek 

İyi karşılamak 
flüsnii muamele etmek -

hi davranmak 
Hiisnii naznr sahihi -

.\rıhakışlı 

llfısnii rıi\'~l - E\' İ nivet . . .. 
Ifiisnii şühret ,sahih -

iyi tanınmış 
lliisnii tabiat ~ahihi -

Zevkli 
11 li veda (Bak: Aşi~:\r , 

ayan) 
lliiıal -dBiLkinlik 
lliiziin, teessür - Üziin 

Elem - Elem [T. gö.] 
111 

ll ii le el 1 im olmak - gıe. 
·cı 

lennwk, acılanmak, 

sızla 11mak 
Y ~is - Umutlsuzluk 
~1.-vus - Umudsuz .. 
Kdal - Usarıc • 
~lıhnet - Cile 

~ 

1 , 

Matem - Yas •6 

1 .. glifltİ EndişH - Kaygı, ( "" 
G:ım - Gam [T.Kö.] 
Keılt~r - Keder (f. glP 
Gus~a - Tasa ,, .. 
l\asavel _ Buııalrua. 

kmtı 
. .. •• kB"' 

~HitePssir - U·ıguo, . 
derli o raı· 

u.. . 1 k ı 
~uuleessır oma -

mek, kederlenmek . 
Mükedder - Kederi• 
Meraret - AcıLh 
Fütt\r - Bezginlik 
Meftur _ Bezgin 
lstıra h - Gövnii 

1 
.. 
1 

, 
. ii' 

Muztariu - Göy" 



1 .. ' ..... t , 

Tonaj miktarı 
Şirketin müracaatı 

henüz neticelen
miş değildir 
~~ 

lsıarılıu) - Kururı Derıiz-
Yolları idart'Sİrıi11 ıonıj ruik
lar111111 artacağı lıaberiuin 
Vapurculuk şirketinde le
ltış uyandırdığını n~ iki 
•uiiessPserıirı ton~j mikta-
r 1 rı ı n l m g ii n k ü g i b i l t> s -
hit tsdilnı~si için Vapur -
Culuk sirketiııirı Ökononıi 
l~akanl~ğma rniiracaat P,l

lığirıi yazmıştık . 

\ irketiu idare rıH'clisi 
reisi ltuşen ilt• Fehıui 
Atıkara'da Ökoııonıi Ba
kaıalığı ile konuşuyorlardı 
Uuş•m diin Aukaradan dön 
•nüştiir . 

1 
Fehmi . .\nkara\la bu-

'~raruakladır. Huşen d~ bu 
8Unlerde tekrar Ankara
Ya gidecek tir • 

b Vapurculu~ şirketiniu 
ll rniiraeaatı iizeriue Ltil-

fj Yelk · rrı ·ı ·· ·· .. · PllCı o,, 11 ı e p,oruş-
luk. Dize dt~di ki: 

-" BH1tCt1 hu m iiracaat 
Y:rirıd+~ değilttir . TouP j 
111Shetiuiu bir uokla da 
~~hılması cloğru olamaz. 
~4llflkii, Vapurculuk şir -
l\P.(' 

· ı kurultlu~11 zaman 
tuu . k 

......... ~ r'lileu k ~nıcıu hu 

gô~·ıın k _ ) 
~llZli1rib o ima~ .(,fivnii 

•ııek.. • 

iec:\ -Ağrı, s:ıııcı
ıtırar - Sıkıııc 
tkde - ilinti diiuüru -, ~ 

1 
~ kı'.ra et ıııe k - izıleuıt>k 
ktıfats11 Uvarak 

!ilıniz, Şaki~·di marifel 
... d 
1 
l t!nu~u 

rk - Uruk, ırk 
lr'i 
I : .. lrz ('J'. Kö.) 
Is ad tılnıfik - Ağılmak 
8a.11a 1) .. k .. I " - o um 

1 aga Plnıek - Döknrnk 
~dar tlmek - Cı karmak 
13Ud • 
S ur ftnıek - cıkmak 

adr _ Gö'"'.. • 
1 r. gus 
s ır!.lr S 1 " - ararma 
sga t 

kutak ·~ ruek - Dinlenmek 
'hak vernwk, kulak as-

lskat .. D.. .. d- .. 
"iUınfı uşurme, uşu-

~ı~iı etıııek - Düşiirıııek 
ı I· fut - Oiişlim, diişaıfl 

a • etm .. k - Y Pğritmek 

. -~ 
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Yunan anasal kuru

munda detişiklikler 

.\ Lirıaılan hilıliriliyor : 
lfiiktinıt>tiıı aııasal )'asada 
yaıwc:ığı tl~bişikliğe ait 
hu~ urı.hu bu glin rPsnıi 

gaztstf'tle çık lı. Bu na güre 
Yunaııistanda bir parla
uıeııto olacak, tJyara mec
li i yJlrirıe istişari rnahi
yeue bir kurum yapılacak 
tır. Cumhur r~isi doğru

•la ra doğruy~ t>l~iiııiiıı o · 
\'İl re srcil~cek ve kendi-. . . 
sine parh1nwralo~·u kapa-
ma lıa~kı veriltıcektir. 

Yunanistanda 

Yeniden hü~üm giyenler 

'Mersin 
Piyasası 

---· ..... ~~ 

K.t;. 
Kapu ıuulı 

1 Kozacı parla~ı 

iane çi~icli 
\'erli ,, 

Susanı 

Fasulv<f . 
Nohut 

! )'t·n~im~~ 
Kuş y~mi 

Kum darı 

Cellik 
• 
Acı c~~irtl .. k ıcı 

• • 
To1. şek~r 
liahv~ 

K. 
36 
36 

2 

s. 

50 
25 

2- ı 2,5 

9 
8 
4- ı 2,5 
7 
5 
3 
7 

30 

38 25 

AlirnuJan lJihliriliyor: Ça~· 
lıu giin de lJir kayma - Kalay 
kanı, iki bin başı, üç yiiz Dalwr 

100 99 
240-~ao 

190 

90 
3-31,25 başı, iki doktor, bir avu- Arpa Auadol 

kal 15 yıla kadar cezalar· ,, yerli 2 75 
la c~zalamlarılıuışlardır. Pirine ] 6 50 

Nö~etçi (ezanı 
Bu Akfam 

Sa~lık Eczanesidir. .... 

• 
Çavdar 
&eame Şek, r 
8aadık&a 

50 •) -
20 Lira !O K. 

» » ecu~bi ~3 Lira 
)) . » çuvalı 20K. 50 

.. .. Buğday Yerli 
gurıku kanundu . L" 2 75 

·io 
25 50 

. . . 11non tuzu 
Hır mılvon lıra serma- ~ . . 
. 1 .... • .. 1 k" 1 b"ır Sabunsafı zeylrn Y. 

Vt' 1 e OlllllllllZt e 1 yı 

Vtıpurculuk şirketi daha » ikirwi 23 
kurulması ihtimali çok az- Mı!'\ır tları 2 75 
dır. Bu giin denizcilik iş- Kara hiih~r 85-86 

16 IPrİ eok tlurğundur.,, 1 ~i~Hclır . 
1 "la h etmek - .\ rıtmak 
ı~ııtla:ıl - Yeğritim 

lslalır beyuelnwk - lla-
rıslırruak, arabuhnak 

• 
Isla lu hal Plmek - Us -

lannıak 

~alalı - Y t>ğrim 
Sah\h bul111ak - Ytığri-

nrnk 
Salih - Yarar, elverişli 

Israr - ısrar (T.Kö) 
Israr etnwk .. Jsrar ~t -

nu·k, isremek 
lstıfa - Secki11le11nıe . -
lstıfa etmek - Srçkirılen-

nwk 
hma etmek- Unu.lulamak j 
Tama - U·wlu ac göz- 1 

' . 
lüliik 

llrıa h f'tmek - Uzatmak, 
söz uzatmak 

ltr - hır (T.Kö.) 
lttır:ıd - Biteviyelik 

• 
1 

iade - Geril 
fode l'tmek - Gerilmek 

g~ı·i vermek, g~riçevirıuek 
fodf'li - Geritli 

Ta~ h 1ı t'ıl lii < u w k t u b. > -
Bağllh 

iadeli taahlılitlii - Gerit
li bagıtlı 

ladei afi\·et fllmek - 0-., 

nalmak 
(alleten taktim etmek -

ı Gerisurınıflk 

İane - vardım .. 
iare etme~ - Rğr~tinwk, 

eğreti '!ermek 
foşe - Bt>sle v 
iaşe elnlt'k .. Beslemek, 

geçi udirnu~k 
ibadet- Tapmç (lıak:Ahit) 
ibadet etmek - Tapm -

mak (Bak: ahit) 
ibate ~tnıek - barındır· 

ruak 
iha etmek - Geri dur · 

mak 
ih'ad etmek, teb'id etmek 

(bak: baid) - lratmak, u 
zaklaşurm~k 

ib'as elmek · Gönderm~k 
Meb'us - Saylav 
ibda - Yaratı 

ibd:\ etmek - Yaratmak 
-Sonu Var-

Edirne de 
Ataç dikme işleri 

Borsa T elğrafları ............ 
/s/anbul 

17 4 - 9H5 
Eılirıw : ı1 «A.A» -

Eılirrw Vt! miillıakatrnda 
halk hu sene hağeılığa 
büyük bir hevesle sarıl
mış ve 1500 dı"iuiim safıa 

da hiliııde ha~ dik ilmiştir. 

Tf rk alı.un u 941 

isterli11 612-50 

Ooltu· 79 53 - 90 

Burula Edirne vılay~li 
ziraat teşkilatının arka~ı 
kesilrııiyt>n telkinalı ve 
520 hi rıdPrı fazla bağ cu -

Frank 12 06 

Lir.-t 9 56 -25 

. . . 
huğu nu 11 parasız d:ığıtma k YENİ MERSİN 
sıu·etift~ gi;slenliği kolay
lı kla r ~)nıil olıuuştur. Nüshası 5 kuruştur 

Bu giin EdirnPcf~ \'t~ 
Tr:ıkyaıurı l>ir cok verle-. . ~ 

Abone) 
Şeraiti 

Türkiye Hariç 
için için 

ı·intfc cok herek~tli vau-. ~ ~ 
Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

rııurlar yağmıştır . Çifci Allı aylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir arlık ıoo yokıur 

bu yağmurların tam za
mamıuJa diişliiğünü SÖ)fi

yerek sevinmektedir. Günü geçmiş sayılar 20 K. -
I l A N 

Tiirk Tayyare Cen1iyeti 

Mersin Şt1besindeı1 
Şubemizd~ lopfaraıuakta ohrn KorlJ ın derilt•ri ~a

tılmak iizrre aleni miiza\' t~d~\'e koııulnrnslur. IJıalts ·i - . . 
t llayıs Çarşamba giirıii CP.miyt>l hinasırula yapılacak-
tır. Tafsilat almak veya pey siirnwk istP~' trnleriu Şu
bemize veva bHltHlive miiııadisiırn naiiracaatları . . . 

2 - 3 

ı--
1 Bulgur Ogütmek 

İsteyenlere : 
Macar fabrikalarından BULGUR ÜGÜTME makinesi 

getirttim Bu makine çekeceği bulgurun kepeğini gayet 
güzel çıkaracağı gibi, yüz kilo bulgurdan bır kilodan daha 
az UN çıkarmaktadır. Bulgurlarda katiyen Taş olmıyacak
tır. Gelen bulgurlar zayi edilmiyecek ve yemlik de ahnmı
yacaktır. 

Bulgurlarını üğütmek ve Bulgur yap
tırmak isteyenlerin müesseserimize 
muracaatlarını dilerim. 

Kadın ve Erkekler için her nevi Kostüm, Monta Tayyör, 

Şık, zarif ve Sağlam olarak dikilir. 

Dikilen Elbiseler betendirilir. 
Befenmiyenlere Bedeli Verilir 

Elbise M~rallıklarmm 'ferzilıanemiıP hir 
defa uğranıalarmı dil~riz. 

+ Menin Kıtla caddesinde Erkek ve Kadın Terzisi + . ~ + 2 ·5 l\fustafa Sami .:. 
• + ······------------•·>·: .. : .. :·• 
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17 .. 4.935 Çarşamba günü borsa satışları 

1Hahn cinsi 

Acı cekirdek 
• 

" 
Koza 

Olduğu K. G. K. s. 
NereDin Mabaulu MiKTARI F. I 

50001 ; t 
3500 30 
5000 7 50 

.. 

T~QK;yE 

ZIR44T 
~BANJ<ASı 

On Dokuzuncu Tertip Birinci Keşide 
l 1 Mayıs 935 tarihindedir. 

Büyüi\: ikran1iye 


