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a 250 Bin insan Yuvasız Kaldı . ... 
Partinin Dördüncü Kurultayı 

Parti merkezinde Hazırhk BaŞladi 

9 mayısta Parti ve Halkevi merkezlerinde 
T aplantılar Y apılc.ıcak, 

Gündüz ve Gece Şenlikler Olacak. 

h .Ankara, 25 (Hususi)- Cum · ı keıleri bayraklarla douanacağı 
Ufiyet Halk Partisinin dördün- gibi bütün şehir ve kasabalarda 

~~ büyük Kurultayı için hazır
ı lar günden güne artarak de
\taın ediyor. Kurultayın topla
lltcağı 9 mayıs perşembe gü
llü Yurdun her tarafında bü
Yik gösterişler ve şenlikler ya. 
~1 •caktır. Parti umumi idare 
eyetine bunun için hergün 

Yurdun her köşesinden müra
~·~tler ve haberler gelmekte, 
t •rıbi birinci kongresini Sıvasta 
<>planmış olan yüce kurumun 

~~·~•ndaki baglılığın her yerde 
il Yuk gösterişler ve bu vesile 
d~ de tebarüz ettirileceği şim-
•den anlaşılmaktadır. 

b 9 tnayış günü ocaklardan 
~ak bütün Parti mer-

Parti ile ~lakası olan kurumla
rın merkezleri ve spor kulüp
leri gündüz bayraklarla ve ge

ce ışıkla donanacaktır . Aoka-

ra, Antalya, Mersin, İzmir, 
Adana, Zonguldak, Burs, İzmit, 
Samsun gibi yerlerde bu do
nanmalar daha geniş mikyasta 
yapılacaktır 

Ayni gün saat 15 de bütün 
.şehir ve kasabalarda Parti ve 
Halkevi merkezlerinde toplan
tılar yapılacaktır. Bu toplantı
larda, Radyosu olan yerlerde 
Ankarada Kurultayın ilk açılış 
nutkunu radyo ıle dinlemekle 
işe başlanacakbr. 

Ze}ze} e Japonyayı harab etti 
250 bin KiŞi Yuvasız Kaldı 

Ôlerılerin-Sayısı O Kadar Çok ki Kalanlar 
Cenazeleri Kaldırmıya Yetişmiyorlar 

~a 'I'AiBOKU. 24 (A.A) Tny
ltıi~~ler zelzele sahasında iki bin 
tuz •k nrazinin tahrib3ta ma
ttıi~ıkaJ1?1ış olduğunu tesbit et-

"i erctı r 

habt~'ay~is» gazetesinin mu
htrınrı, Petrol ve şeker fabrika
l'or. ın masun kaldığını yazı· 

<le ~0Yoh~raya yakın bir köy
l'Ukt~nıe_rı n adedi o kadar bü
kaıdı r kı kalanlar cenazeleri 
te<lh rınıya kifayet etmemek-

bir bÜn saat üçte şiddetli diğer 
~or;elzeJe Taisu sakinlerini 

uya düşürmilştür . 
. 

Münakaleleri kesi1miş o1aıı 
b~zı köyler yiyeceksiz kalmış
tır. Kabaran nehirler yeni bir 
teh1i ke teşkil etn~ektedi r . 

«Deyli Telgraf» gazetesine 
göre, kurtarma işleri de çok 
müşkiil şartlar içinde cerevan 
etmektedir. • 

250 bin kişi yuvasız kal-
mıştır. Bunların kısmı azamı 
çamurdan yapılmış olan evlerin 
yıkılması neticesinde aldıkları 
yaralardan ölmüşlerdir. 

Buna mukabil hafif Japon 
evleri miihim mukavemet gös
terınişlerdi r. 

1n°·iltere ile ticari anlaşma 
~iden Bazı Kararlar verildi 

1 
S b Şubcıttan Evvel Gelen lngiliz Malları 

0 zr Esaslar Dairesinde Girebilecek. 

~ilt:rNKARA, 25 (Hususi) İn
i e Et ·ı· 1~1111 .. cı ığiyle Dış Bakan-
Sotıuı~~ arasındaki görüşmeler 
ıelnıiş a 15 Şubattan evvel 
&rarrıa olu~ 2-148 numaralı 

?.ıJı h 
1 
nıenın A listesinde ya-

~ecı u una ı· .. elinin n ngıhz emteasının, 
Olara•- Yarısı serbest döviz 
ı. '\ ve ·ı ''ler•- rı mek ve ı.•arısı da 

ı\Cz B " • 
llııtk sı.. _ nnkasında bloke kal
k yuth ı 1 lnıesi k Y e, memlekete gire-
SUsta Gu ar?rlaştırılmış bu hu

ınrüklere tebHğat ya· 

pılınıştır . 
İngiltere ile kati bir ticaret 

anlaşması etrafında görüşme· 
lere devam edilecektir. Müza
kere anlaşma ile neticelenirse, 
geçecek emteanın Cumhuriyet 
Merkez :1nn kasında bloke ka
lan para be·lelleri ınukahilinde 
Türk emteası ihraç edilecektir. 
Bu suretle memlekete girecek 
paranın yüz bin İngiliz lirasın
dan fazla olduğu tahmin edi
liyor. 

Ankara da 
Dil Enstitüsü 

Açıhyor 

ANKARA, - Kültür Ba
kanlığı Edebiyat ve Coğrafya 
Fakültesi hakkında bir kanun 
projesi vermişti. Bu proje geri 
alınmıştır. Kültür Bakanı vtır
diği beyanatta domiştir ki : 

«- Projeye Dil İşleri Ens
titüsünü de koyacağız. Musi
kimiz için Almanyadan müte
hassıs ~larak Hendemiyi de ge 
tirdik. IJk tedrisat sorumu fır
ka grupundadır. Edebiyat ko
misyonu dil klavuzu bittikten 
sonro çalışmalarına devam ede 
cektir . » 

Şeker fabrikaları 
için yeni bir kanun 

layihası 
601 numaralı kanunun 8 ci 

maddesi gerekince şeker fab· 
rıkaı işyar ve işçiler, fabrika
nın açıldığı tarihten başhyarak 
on yıl temettu veya kazanç 
vergisinden muaf tutulmuştu. 

Gümrüğün yüksekliği, şe
ker maliyet fiatlarmıo indiril· 
mesi hususundaki teşebbü ve 
kararların şeker fabrikalarının 
varlıklarını korumaya kafi gele
ceğinden, şeker sanayiinin ge
lişmesi için 341 senesinde ka 

b 1 J edilen muafiyeti :rin idame 
sine ihtiyaç kalmamıştır. 

Bu durum gözönünde bulun 
durularak 935 yılı büdcesinde 
yeni masraflar karşılık olacak 
kaynaklardan biri olmak üzere 
bu muafiyetlerin kaldırılması 
için Hükii:nct Kamuletya bir 
kanun layihası teklif etmiştir. 

Dayak HadisAsi 
Ankara'da büyük te

essür uyandırdı 
r ............. 

ANKARA - Fener - Liber 
tas maçındaki çirkin hlldise 
burada şiddetli ve acı bir tesir 
uyandırmıştır . 

Dostça bir maç yapmağa 
geldikleri yerde Avusturyalı 

futbolcuları otellerinde dinlen· 
meğe vakit bile bırakmıyarak 
karakola gitmeğe mecbur eden 
hadise srasıra görülen büyilk 
eksiğimizin nasıl olursa olsun 
düzoıtilmesi lüzumunu katiyetle 
ortaya koymuştur. Dayak ye
miş olarak mem1eketine gön
derdiğimiz bir sporcunun tür
kiyemiz için ne kötü bir pro· 
pağanda olacağı düşünülerek 
suçlulara uluslarına karşı da 
suç işlemiş oldukları ihtar o· 
lunmaktadır . 

Alı11aı1yanın harb hazırlıkları 
f ransız gazeteleri heyecanlı neşriyat yapıyorlar 

Alman Silahlarına Dair Olan İstatistiklere 
İnanmak Saf tık Olur, Diyorlar 

Paris : 24 A.A - Francois 
haftalık Myrianne ga1.etesi Al
manya harbi nasıl hazırlıyor : 
Gizli tayyare sahaları başlığı 

altında bir makale neşret -
miştir. 

Muharrir bu makalesinde 
Almanyanm resmi vesaika 
nazaran istatistikleri bildirdik
leri gibi 62 değil 258 tayyare 
sahasına malik bulunduğunu 
ve hatta bu miktarın da as
gari olduğunu çünkü 2500 
kadar hava sporu cemiyetle
rinin mütemadiyen y~ni tay
yare sahaları hazırlamakta ol-
duklarım ve buna bütün spor 
ve yarış sahalarını ve deniz 
tayyareleri için tanzim edil -
miş olan golleri iHlve etmek 
icabedeceğini yazmaktadır. 

Son zamanlarda v · cuda 
getirilmiş olan tayyare sahala
rında atölyeler ve yeraltı han
garları vardır . 

Bu hangarlardan ayni 1ıı
manda 6 tayyare birden çık
maktadır. Bütün bunlar şehir-

!erden u1.aklarda ormanlık mm· 
takalarda vücude getirilmiştir. 
Mecmua; teşekküllerin başına 

getirilmiş olan zabitlerin isim
lerini bile yazmaktadır . 

Devletler 
Litvanya Hükumeti· 

ne MüŞterek 
Bır Nota verdiler 

ANKARA, 24 (A.A) İngil
tere, ltalya ve Fransa Mem~l 
mmtakasının vaziyeti hakkın· 

da Litvanya hükumetine bir 
nota göndermiştir . 

Üç büyük devletin bu hu
sustaki endişelerine tercüman 
olan bu nota yapılan ihtarlar 
neticesiz kaldığı takdirde dev
letlerin Memel (misakının on 
yedini maddesi mucibince me
seleyi uluslar kurumu konse
yine tevdi ' edeceklerini tasrih 
etmektedirler . 

halkevindeçobantemsil edildi 
Halkevi temsil komitesi ev

velki gece Çobanı oynadı. 
Çoban estetiği eski Türk 

destanlarından alınmış aşağı 
yukarı romantik bir epopeyi 
andırıyor. Sahneye konuş şek
li de bambaşka. 

Birkaç yıl önceye ve hatta 
''Akın,, a gelinceye kadar ro
mantik tlevre ancak klasik sah· 
nelerin tanıdığı; mevzu, 1,aman 
ve yer birliğinden sonuncuyu 
ayırabilmiş mevzuu zamana ek
li bırakmıştı. ''Akın,, da bu iki 
bağın da kopar gibi olduğunu 

hissetmiştik. 
Çobanda bu durum biraz 

daha açıklanmıştır. 
Orta Asyada kavmlik dev-

rede açılan perde Cumurluk 
Tilrkiyede kapandı ve bütün 
bir Türk tarihinin akışını iki 
perdede gördük. 

Çoban klasik sahnenin tek
nik tarzındanda temamen ay· 
rılıyor. Şairin kafasında yaşa-
tabileceği tabloları sahnede 
şekillenmiş bulduk . 

Başlangıcı ile bitimi arası

na yüz yılların tarihini insica
mı bozmadan sıkıştırmakta sah 
ne bakımından «Çoban» ın bel
li başlı orijinallık vasfınıteşkil 
eder. Bu belki de sahnede bir 
inkilabın ilk adımıdır. 

Çobanı seyrederken klilsik 
sahne duygusundan ayrılmak 
gerektir. Bu gözle bakıldığı 

takdirde eskiden bulunacak 

silik izlere hedcl bir çok yeni
likler canlandıracaktır : 

Perde açılmadan önce ka-
yıptaı~ gelen sesler kulağa hoş 
bir duayı getirmektedir. Bu 
arada perdenin arasından sah· 
nenin öııüne küçük bir talebe
nin çıktığım görüyoruz. Bütün 
gece Tilrk tarihine çalışmış yo 
rulrmıştnr. Fakat onu okumak
tan bir türlü bıkmıyor. lstiyor
ki onu hemen tanısın.. Bu ara· 
da seyircirlar arasından siyah 
şapkalı siyah plerinli ak saçlı 

hirisi ilerliyor. Çobanın sahne 
tekniğindeki yeniliklerinden 
birisi de budur. Bu gelen ta
rihtir. Anlatıyor Türk tarihini 
öğrenmek istiyen çocuğa : 

işte hııykınyorum daha bllyOk 
'I'Ork benden 

TUrkO gördUm ilk önce dlln· 
yaya gelince ben 

Tarih Türke hayrandır : 
" Tllrk olmasa tarihe yazılacak ne 

vardı ,, 
Çocuk yalvarıyor : 

" Bu kadar seviyorsun madaınki 
Türkleri sen ,, 

Bana Tllrk geçmişinden yeni bir 
şey öğretsen ., 

Koca tarih hangi birisini 
anlatsın : 
• Şanlı Tnrk tarihinde var böyle 

bin bir misal 11 

aJşte sana birisi bilmediğin biri al,, 
1'arihin asası kalktı. Bir 

şimşek yalazı arasında perde 
açıldı . [S\lnu Var] 

Serap 
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Kriz ve Buğda)' Yuan 1 
Fuad Türkay 

lrn la rı sik fn •~llt~ri . . 
el nıİ) ernk harice 

- 2 
k a hıı I 
~altlan y~sa~ı 

alıııcık it;in pı -
JH~ı.. yakımla taldp 

dnwk lıa~Lalığı İ)' İCı~ Hrı · 

la nıa k vt~ soııra oııa gfire. 
hir İ)İltŞHtP. usul,ı kullan 

hnğılaylcuın şimdiki n1t~h

zul mah. ul lwlli olıuaılau 
.. vvt•I hPr ihtimale kar~ı 

getiri lıııiş t>Crrnhi huğda~ ı 

oldu~u ve 80 frank pi-
/ uı:ık lftzııudır. 

• 
rim ıııt·~elt•sinde hu lrnğ -

d :n 1 a rcl a u fr a usa va i ıha 1 
~ . . 

~ıtilılikieri ~ırada alınmış 

oları hPlaer keııtaldr. 80 

frank resmin huğdayların 

t<\krar ihracı takdirinde 
salıipleriıae geri vP-riie
CPğine tlair fransı1. hiikt'a. 
ruf'tınırı laahhiidündt•ıı 

haş~ a bir şey olnıadığıı ı 

l 
ı 

~üyl(•miştir. 1 

Kriz JerıHr•ılın diğer 1 

h:n.1 selH~pleri varsada / 
zirai maddderin satış Ş< rt 

larr bozukluğunu en nıii .. 
lıim tımil oldnğuuu ka -
hul etmek 1~\zrnuhr. 

Buğday pi)· asası ge -
n•k istihsal ve gp,rek saha 
ilihariln t>lwoınıİ)'f'lli d:~ 

oj~iklii!P maruz kalmıvan 
~... t..J • 

ZPri yat nıılta rırıa dayan-

mak ıaıhr. 

Çoğaltma ziraat usulii · 
nii giitlt•n menılt·ketler<lt~ 

soıı )lllarcla lwklar başına 
alınan huğday ohemmi 
\'Plli hir uishet icirule . . 
arll•~ı g:;riiuoıiişt\ir ; 

Bununla lwra lwr ge
rt·k çoğullma u uliinii ge 
rek. az masrafla yapılan 
ıirm\t 11sullm·i11i giid~n 

nwrulekt•lh1 r dt~ alman 
buğtla ~· ~·(•k t) rıu seneden 

Diyebilirizki 1926 darı seıu~~'e lıenıerı lrnmen sa-

iliharen vp, hatta 925 den lttl kalnrnktadır. 
lw r i fi)at 
~anayı nufus il~ 1.iraal 
rıuftısurıun alış kudretlt~ri 

arasmdaki 11111 vaZtlllf!Sİ 

kökiirıdeu bozulmuştur . 
ve nitekim Amarika hir-
IPsik dt~vlt'lleri icinde • • 
zii rnun iştiı·a k udreli 9 29 
da 13 mil)·•·n dolardan 
~3 ı de 7 milyara 932 de 

4 mil~·ura diişmüştür . 
Görü~·oruzki büyük v~ 

geniş uH~nılekeue zürraın 

allş kabiliyeti üç sene 

zarfında 8 milyon <lolar 
diişruiiştfır . Yani iiçte 
ikisinden fazlasınr ka ~·ıp 

etmiştir. 

O seneler zarfında şe

ker bnğda y ve diğ,~r 

lı u bu bat pa mu 1\ gibi zL 
rai piyasaları tatbik elli 

Aiuıizcle fazla istihsaldan 
ve)'a az istihsalden veya 
az istihlakdan stokların 

mliltımadiyen biriktiğini 

11örüyoruz. o . 
. llalhuki az istihlak ~e

ker, kahve. pamuk. mad
deleri icin varid olabilir. 

• 
Ha 1 hu ki huğda~· zaruri 
hir ihtiy.aç olduğu ıçın 

hu \'oksullnk t.-sir etmez. ... 
Buğday kr.izine karşı bir 

Bi"a y ii k ha rpttw evvel 
huğda y r ... ~oltesi l, 100-
000,0l)O k~rıla 1 9 2 9 St'• 

ıuısirıdr.rı hir r~kolle a~·ııi 

miktarın elrafıucla olup 
arıcak ı ,259,000,000 kerı 

lalı holıuuslur. • 
Güriiliiyor· ki hıığıla~· 

n~kol tesi ııde ola 11 d~ğişi k
li klPr o kaclar •·hemrui

yrtli drğilıtir. 

Dünya ıu illPtleriui n 
buğday ihtiyacı prk az 
değişir Avrupa memle
kellerirule bliyiik h<trpltm 

sonra istihlak azlığı uzak 

sark m~mlekellerinde is-• 
tilılakin l.lrtma~ı bunu 

telafi etmiştir. 

Fakat sou yHlaı m huğ
da)' rekolteleri ttiinya ih

Li yacuu geçmiş ve lm St>· 

hPplen sloklarm hacmi 
gillikçe aı·tnuş ve bu va. 
ziyet buğday nws~IP.sinirı 

esasını lulmuşlur. 

Bu~tlay maliy(~t fiyat
laruun ve istihsal şavlla ~ 

ruu memleketten rııemJe -
kele reha v viil ettiği 

r•ı •ı lıa k kaktır.. 

-Sonu Var-
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Ordu kıyafe't ı Adanada Atatotk Heykeli !Sovyet rusyadıı 
Kararnamesin- Acılma resminin Ma
dedeğ~işil{likler y;s içindeyapılacağı 

Ordu k:ırar11amf>sincle umuluyor . 
yapılacak tlt·~işikliklt>r 

Bakarılar kurulurıca oııarı
mıştır. 

Bu değişikliklere gür•~ 

mulıa ri u ~ınıf gfHu-ıra lle
riu yakala1·11ıda angudi 
kırmızı çuha, y~rdı.nıcı 

sınır e:enerallerin \'akala-.... "' 
rmdr angudi kırnuzı çuha 
kr.naruulu yarını santi
metre srnıf rerıgi çuha 
veya kadife bulu nacaktır. 

Süel imamlarıuın kıya· 
fdi i>Leki askeri işyurlar 

ırihi olacak vakalarmtla-~ , .. 
ki sııuf rengi kadife iiz~-
rindf~ işaret buluumıya
caktır. 

Nf>for cakellerinin ar:k,, 

Adana , - Cuıulıuri 

y .. t alaıırna dikilrc•~k oh.ııı 
.\laliirk lıt·,· k .. liııin 23 
Nisarı havr:ımı glinii açıl-. 
nıa rP-smi yapılacaktı. 

.llilli miicadele)'i tasvir 
•·dPn dört hevk~l vetişti-. .. 
rilrrntıcliğiıulen yapılama-

uııslır . . 
Burılarm da vakında ., 

hitirilece~i 

üııiiıniizıit~ki ~ayıs 

ve 

iciııdt~ acılnıa resminin . . 
yapılacağı ko" vetle umu-
lu \'or. 

idman şenliği 

Bir Mayıs Bayı:amı 

büyük şenliklerle 
başladı. 

Mosk<H'a 24 [A.:\] ....,.. 
Sovyet Hus) a a melP.ye 
bir çok istirahat güule
rini 'ıahşt~dt>u l Mayıs 

şeııliklerinin tes'idine bll 
gü nd('U başlanmıştır. 

~luta<I olduğu veçhil~ 
Koıuiinbl fırkası nıerk~Z' 

icra komitesi he)·anname 
şeklinde hakiki bir prog-' 
ram nı'Şrf>tıııişLir. 

Bu b•~\'annamede Rus .. . 
yarıın sulh ~ızrui yeni ı,aş· 

lan lP-~' İl edilmekte, ~.,~ 

şizm takl>ih oluurnak'8 
Aluıau um .. ıe sı111fı ile 
biitiiu Cin amelesi ve Çiti 

~ 

~lt kleri pal~sk;ı la kıldığı 

zaman kısalmaıuak içirı 

iki scıutim kadar uzun 
olacak , yakalar devrik 
olmı)· arak Ü(t sanlinı ~· ük-

l l Koruiiııi~l fıı·kası seU\rlt .. Bugün futbo a anın-

s~k liğinde d iiz yapılacak 

ve iki kopçalı olacaktır. 
Kararnamede suhayla. 

rm cak~llerine koyacak. 
lcırı işaret hakkında da 
kayıcllar vardır. 

f ilips ffirinciliği Kazan~ı. 
Gazetelerin yazdığına göre 

Beynelmilel radyo müsabaka
sında filips radyoları birinci· 
liği kazanmıştır. 

da yapılacak • 

Her yıl olduğu gibi 
ı.ııeıulekt~tin her larafmda 
yapilıuakla olan iduıan 

Şt> nl i k lt!rİ ni u hu gii n yapıl
nıa~ı evvelce kiihür ba-

ıkaıılığınca bildirilmişti. 

Bugiin saat on dörtle 
llersin orta mektebi lale
hesi rutlJol alanında muh .. 
ttılif iciman 11uuıroları ~·a

prcaklardır. Program ge
cerı vilııık inin avııiılir. . . . 

la 11 maktadır. 

Kızıl ordu ile donanıaJ' 
vata nm müdafileri ıliye 

tebcil olunmaktadır. 

Belediye iskeleleri 
Belt .. diyeni11 t~naire 

muhtaç i:;keltıleriuin ta ' 
mir edilnıesi için laıı111 

gelen keşifl•H·in yapıl-
mak,fa olduğunu lıebcr 
-aldık fazla harap olanl:J" 
r111m lıenıan lanıirine 

ha~I a rnu~a ktır. 

Osmanlıcaclan rfürkçeJre l{arşılık kılavuztı N. 2H 

Kahili lıazf - Kaldırıla

bilir (Bak: Hazf) 
l\abili ariv - lfağışlanar, 

bıı~ışlana bilir 
Kabili P-kil - Yenebilir 
Kabili i·w le - Giderı IP-bL 

lir 
Kabili itiraz - Söz gö

lü rii r 
G:~yri kabili itiraz • Söz 

gütÜl'Olf~Z 

KabilH - Ebt! 
Kabile - Oymak 
Ka ltl - Örıc•~ 
~laka hl Önceki, geçt~u 
~la baad - Sonra , son-

raki 
Kabr - Kahir [T.Ki>.] 
Kabul - Kabul 
THsvih - Onan 
Ta8vib etmek - Onamak 
KAhu~ - Karabasan 
Kabza - Sap, lulak 
Kabzetmek - Almak 
Kaddü kamet - Boybos 

Kader (\lukatlclerat an
lamıııa) · K:ıılt~f' [T.Kö.] 
keskil 
'r ı · T l' '> ~ • a ı - -- a ı, ... - ~uı 

f.T. Kö. j 
kadili - kurada, iskelet 
kadih, ~.wh, ştem - Söv

ğii, sövme 

Zem - Y •·rgi, yer11ıe 

Zt1 ınıııii k:ı·lih - Yt~rgi 

Vf' ~üvgii 

k:ııliuı -
kulem -

lık 

Ba \' rı . 
Öııcdik, bayrı-

k11h~nıli . Yiiıılü, uğurlu 

kudema - Eskil~r 

kadir, zikuılrrl - Erkmen 
kudrP.l - Erk 
kadı· - n .. gr.r 
ka<lirtlan, kadirşinas -

Değ~rhilir 

kadirnaşinas - Değerbil

mez 
kafi yeter 

kaffe - HP,psi , bütiiu, 

tiikeli 
Gayrik:\fı - Yetmez 
kifa\'t>t - velerlik 

"' . 
Aıl~nıi kifa\'el - YrıL .. ., 

UH·zlik 
k i fa y ~ L li , P lı li y t! t I İ 

kil 
kafıle - kafile, takull 

kahil - . kırçıl ~ 
kahirı _ Bak ı, ırkıl, b 

1111, falcı, heikıcı 

kahkari - Ardın arılıll• 
gerisiu gc·ı·i a) 

kahr _ kağır (lurgııc 
1 

kahraman - k.ağırıua• 
1(19) 

anlarıı (Yakutça illlh 
Alp 

kaht - kıilık 

kaır - Dip 
kaide - kurHL 
kaide - Taban ,kel 
kaide - Durac elle) • 

için) k• nııs• 
kail olmak - cBa • 

olmak) 
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Tayyare Piyaı1gosıı Mersin 8 i l 1 T 
Alhnci Keficlede Kazananlar 

. 18. ci Tertilıiu 6. •~i ke - ı lt•riu ~ahipl~ri şuulardır: 
Piyasası Mersin Belediye Riyasetinden: 

Şıdesinde hiiyfık ikrami~·p l t - lstanbul lahtakalede 
kazananlarıu isim ve ad- , lokanlacı Hayim L~vi ve 
reslP.ri : halJcJOğluııda No. 141 d~ 

ı -- 200,000 Lira 35S6 J lsa k Levi 
0ııuı;trHva cıkuııstır . Bu 1 2 - fslaulml Beykoz.ta 
fllarnara ;,ırı ·sek iz .. p3 rcası DPn iz yolları icla resi eski 
satıluıış ve iki parcas~ sa- :rnhar memuru Ali 
lılıııauıı~tır. Satıları. bilft- ! 3 - lstarıbul Eyüp def. 
1~ri sahipl~ri şunlardır: İ t~rdar sıra serviler No. 

. ı ~ lstanhul Sakız su- 12 llakkı 
lıın çık ıuazı No. 5 de Kre- 4 ,.. lımir biriııci kor.· 

di Liyone hankası es~i I donda Mustafa 
""ZrıP.darı Yuııi Kukuloplos 5-Adana'da Cumhuri-
L 2 - lslanbul H~\'O!!(U ' y~l fahrikaSI memtırları 
'al · · ._, 1 m ii~.~l~rr k )Orıcu kulluğu daracık . 
Sokak Nu. 5 hayan Mahide 6 • Ç:ınakkale hliriy~ı 

3 - lstaubul Şişli kır I nu~ydarıu~Ja şişeci Nesim 
80kak No.69 havan Hiisrıi,·e Yuha)· 

4 ... lslanbul" Çatalcad~ 1 7 Diyarılrnkirde bil-
Hıahkeme k:)Lihi Adnan lisli sabuncu ı~hu-el oğlu 

5 ~••ri r - rrral>ıon lisesinde ----------
~aıısızca muallimi Rıza Nibalçİ [CZIU 

ogo. 

t· ı ~ .... Bursa tahla kal ede 
~ 1•11 lrnrımda Abdülmecit. 

eıh? - .Ankara la lıla k alP<le 
ısecı Marko \'e Ortağı. 

r 8 - lzmir ikinci karan-
IO~tfa hi rı başı Y ah)'3 ı 

1 
~ • 25,000 Lira 5097 mı-

ııar· 
11 

aya tJıkmıştır. Bu rnı-
ıara 

lıl ıurı y~cli parçası stt-
1hış .. 

t ve U•! ı.arca~ı sa-111,,. • • 
~HŞl•r. alılau bilet' 

• 
Bu A~~ 

Halk Eczaıwsidir. 
-----•illi ---

Barsa T elirlf lın 
lsla11bul 

25 4_935 
Tiirk ahunu 941 

ist~rlin 60~ --25 
l)olar 79-53 
Fraıık 12- 06 

Lir~ı 9 65 - 60 

- .......•. -

K.4i. 
Panıuk~k~pr~~ 

larw 
KafHJ malı 
Ko:1.at•ı parla~ı 

fan~ ci~icli . . 
\' ~rli • 
Susanı 

f a~lll)' Cf 

Nohul 
~f~rcim~k 

Kuş ~·~mi 

Kum darı 

\~tthil 
Acı çe~ 11·tl~k içi 

IToz ~k~r 
1 ltalıv~ 

Çay 
Kaltty 
Bahar 

Ar.J~ An~-! 

,, yerli 
Pirine • 
Çavdar 

K. 
42 

41 

40 
39 

2 

s. 

50 
25 

2-12,5 
9 

8 
4- ı 2.~ 

7 

5 
3 
8 50 

30 

38 2~ 

100-9~ 

240-230 
J 9() 

90 

25 
2 75 

16 ., - 50 
&ea~ Şek t.I' 
landık ta 20 IJi,..- 40 K. 

» ,, ecu~b; 23' Lir41 

,> • » çuvalı 20K. 50 
Buğday Yerli 2 7 & 
Limon luzu ·ıo 

Sabunsafı ı~vtin Y. 25 50 ., 

ikinci 23 
ı Mısır tlart 2 7~ 

l\'iın -l>ik
f\ . . kanal Ark (Hak: Cel vel) ! kasrı hasar -1-lusa görü 

f\~~111 ~ A ~· akta-
ttınu·n - l)ik iııe-

!'ıinıen -.\\'akta -
l\a· . 

'()·k1fllf.m ( Bak: Amudi ) 
1 eJ ... 

l\aia, .. Bulunan, olan 
ı\i({qiııaı • Evren ( lla k: 

~~ı): k3inal (T.kö.) 
it kuı - Percem 
... alb - kal h ·er. kö.) 
l\ıtlb 

(hı.k· ~lruek - Çevirmek 
11 • falıvil lPhdil) 
"aı ' ..., ~ - kalt, 
l\(t 1 
I{. 1 eıaı - kaleru (f. kö.) 
(\~ 'J) - Kalıp 
... ij•aıer _ Av 
,-., • w 

~ '1.~rıyt~ .. Çardak 
•w1ı . 
s ~ 1 ~aınerh· e - Av \'il 
~~i . . . 

l\a Ş~ıu. İ)' P. - Giirı\11 ... --·~l .. 1) 1\. •0 \' 
'"· ~. &ıeti · 1ıa 1 ru~ vıu" sahihi-.,~ itf• 

~"ıil ~ (~I . •·. 
"~ı .

1 
~ gun, tH'IŞ~lf• 

lıi,..ı oı era .. Hüsoütün lu~p 
1..1 ... ,, ' 

~~ 
uıus k 

~~ - a lllUS ,, .. k 
L aynak ocak 

''0aal - ' ... kar:tgaL 

kani - ka111ğ 2- (Tıb manası lerim ~o
kanu 11 • kantın 

k:ir - iş, kazanç 
karazrua, k:\razmude, -

işa nlar, iş bilen, 
k:iraşina kardan, kara

gah, karditle, kargüz~r - • 

'şhrcerir 
karahel - Hısmıhk 

karar - karar (T.kö.) 
karha - Yara 
kari - Okur 
karib - Yakın 

kariheıı - Yakrnda 
kaf'ibi hakikat - Haki -

k;(lbİ (Bak: llakikal) 
kariu - ı tJa~, - Jeş, 2 · 

\1 ci k IU 

kariu~ • luakas.Jl 
~ ... rn kurun, cağ

kasaba -~-keu(, ı- (Tes-1 
• 1 

rilı manası lerim 
1 ,ra~ıluuşlır.) 

kolqrrn 

kal'.'·~ - köy J 

k 3S<t \'t' ~ .. Ta~a (na k :gussa) 
kasem - Ant 

sallmak 

ldna bırakılmıştır.) 
kasir - Bodur. kısa 
kasıl, sAi - Ulak 
kassam - Bölücü 
kasd - kurma 
kastlelmek - kurmak 
Suikasl - kıyııaç 

kaşane - ~ösk 

kaşki • Nolaydı 

kat'elmek -kesmek
kat'i alAka etmek - ~J -

çekmeK, elyuı••ak, ili~ik 

k~smek-

kat'ı mesafe -\"ol alma
kat'ı merahil - ilt·rleme 

,·oltiür ıue .. 
kuuaı tarık \'qlkt·~•• 

kul'i · k~si n 

kat'i\:v~n - Asla, üzk.-s, ... 
('Utla 

kal'il~ştirmttk - k~sit1 -
lestirmek (Bak: Hakikat> • 

kar.I .. Ölih 
katlelm~k • Öldürmek 
katil • Öllitçli, öldiireu, 

kanlı 
-Sonu Var-

Hr.ltıtliytmıizce sall!ı alınacak 5271 taıw hirıa, sokak 
cadde ve meydan rıunıara ve adları yazılı t~nıa~·e lev
ha açık eksihmeye konulnıu~lur . Bu levhaların oran
lanmış bahası 1387 lira 70 kuru~lur. Eksiltme 4 Mayıs 

935 Cumartesi giinii saat 15 te lhdediye dairesirıde ~ a -
pılacakllr • Eksiltme şartu·tmP.si parasız olarak bel t• -
diye fen miitliirlüğiindttn alırıahilir. lsttıklilerin ~· iiztle 
y~di buçuk teminat parası vHya l>aııka m~ktubu ıle 
tayin oluuau saaua eksihnH~ komlisyonına hiu.:ıt gt·L 
mel~ri ve)·a NoterliklP-11 tasılikli \'t>k :lletname ile bir 
vekil göntlerıueh-'ri bilit olunur. 12 --19 -26 ;) 

I l A N 
ipi Nafia Baş Mühendisliğinden : 

1-Keşif bedeli 9269 lira 93 kuru~<lan ihart•l olan 
Mersiıı - Silifke yolunun 2 2 -1- 534 -- 2 7 -1-
2 3 8 kilo nwlr.,lP.r a rasııula 18 ~Hl et Le ton nwu
foz irışaalı açık eksi_ltuı";' e ~onulnıuştnr. 

2 - F.ksihmP. 28 Nisan 935 Pazar günli ~aa\ 15 el~ 
Vilayet Encünıenindt~ ~·:ıpıl:.ıcaktır . 

3 - lluvakkat teminat ruiktan 695 lira 25 kuruştu r". 

isteklilerin bu ıui~tar lenıinalı idareyi lıususi~e 
veznesine )'allrmalan Vf-'~'a mulPbrr hanka nwk
tuhn ibrazrna nwclıurdurlar . 

4-fstrkliler Nafıa haş nılilH!ndisliğirule alacakları 

ehliy,~t ve~ikalaruu ıhal~ glinü lwy'ele ihraz Pt

meğe mecburdurlar . 
5 -1 nşaal hakkında fazla malu ıua t a ima k isli veul t> 

rin lçfll Nafia L>aş uılilwnclisliğirıe miirac~alları 
ilan olunur 12--17 22-27 

Kiralık Ev 
Yoğurı paı ll'ınd ,a ca . lıl ~yt~ ıwıir iiçiincii kal hP.Ş 

oda. salon, ruutbalı VP. sairt·yi mulıtt-vi hı r daire ile 
ah kattla iiç oda nıulhalı ,. ,~ lıt>la~ı olan diµcır lıir 

dair~d~ ki rall k lı r. kirala uıa k. isı ivtıııltH'İ ıı !"lahi hi Dok-. 
tor Asları Yakuha miir~eaatları . 2·10 

·-- -··· . --.---. 
Dikiş Makinaları 
Peşin ve 'l~al<sitle Satış 

S. S· Markalı Dikiş Makineleri bu Makinalarla 

Dikiş ve her türlü Nakış işleri yapılır. 

Makinalaf. .Sül•~lt Metin v.e fiatlırı rekabet ka -
etmez derecede, diğer emsaline nisbetle yarı yarıya ucuzdur. 

Ter%ikre ve Evleıinde Dilli,, Nakış 
yapan 6-yul1Mımıza tttıJıİx_e ederiz . 

Peşin ve Taksitle Satış yapıhr, Yedek parçalan ~ulunur. 
ALATI ZİR.AİYE 

Çifçilerimiz >Je Bahçecih:r.imiz için son <tere~ kullanışlı : 
Pulluk, Çapft , Orak Makineleri . Bağ Tulumbaları 

(P.ulivazıtuvar) bilümum alitı Zirai ye yedekleri Yağ Maki 
a.ehri Ticarethanemizde bulunur. 

ihtiyacınızı tem·nden evvel, bir kerre ticaret hanemize uğramak 
menfaatımz iktiaaP,ıadandır. 

Ad . Mersin Maarif Oleli Altında Sovyet Rusya 
rea • Fabrikaları Deposu lsmail Hakk ı Kozacı Oğlu 

Depoau - Adana 



SAYFA: 4 YENi MERSiN ~6 NL.\N l9n5 C[')IA 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

B 1 l 
. 
1 T 

Mersin Bele~iye Riyasetin~en ; 
No. ~levki ~lliddeli lca r 

50 Hal ici Haıirau 935 den ~layıs 
• 

935 tarihine kadar 
73 " " '' " 

ilıalt· Tarihi 
5-5 934 .. .. 

pazar gurıu 

" " 
79 " " ,, ,, " " 

işbu dükk~rıları kiı·alanı3)'a islekli kiıus~ hulun. 
ruadığmdan artlırma miiddt'tiniu 011 giin uzatılma
sına ve 5 -5-935 p:lzar günii saaı. ou lwştP iisıt~rmesi 

yapılacağı bil il olu nur. 

Mresin Hukuk 
i l A N 

Hakimliğin~en ; 
~liidanyada Hufail lanıfırniarı, \liidarıya i~kt>l ı•sin 

··~ 

Servisi Yapan Otomobil 
Yakında Şehrimize Geliyor ______ ............ _____ _ 

Otomobil Evinizin, Mağazanızın, Dükkarunlzın önünden 
geçerken hemen durdurabilirsiniz. 

Makineniz bozukmu?BOEtDoc;aV.kAi nıuntaznm tamirhanede 
• .u yaptırabilirsiniz 

• 

'2 En ucuz şera itle Makine 
• istiyebilirsiniz. Makineniz Yokmu 

EskiMakinenizvarmı? :eni bi.r ~~k~ne ile değiştirilmesini 
ısteyebıhrsımz. 

Dikiş, Nakış bilmiyor-otodaki öğretici Bayandan .. 
musun uz?öğrenebilirsiniz. 

çakı, Makas, iğne, Yağ, iplik 
diger hakiki Singer markala Otoyu durdurarak alabilirsiniz i 
Parçalara ihtiyacınız varsa 

ileri geri işleyen son model Singer Markala Makineleri ve bu Makinelerin yaptığı ıoo 
model işleri Otoyu durdurarak görebilirsiniz . 

~ 

Tecrübe için Otodan bir makine isteyiniz. 
Henüz bir Singer makinesine sahip olmıyan Bayanlar, Komşalarınızdan Dikit makinetİ 

istemeyiniz. Bütün dikişlerinizi mağazamızda Husust salonda Sioger makineleri üzerinde 
Bedeva dikebilirsiniz. 

den lııönli vapurunun 8 irıci Sı>ferilt• Vapurculuk Tiirk ------------•-----•-----------~ 
Arıonim şirkf•ti emrirıe gönderilmiş ol ·qı (il. J; .) nıaı·- ·~=========~· 
kalı (20) \' İrmi kiifP. Ze\' Iİn vH (~O) viruıi cuval kahak .... . . . 
ct-kirıltığirıe aid hulurıaıı 23 Mavıs 934 ıarilı Vf' 444 ve . . . 
445 .~o.lu korı~inuı11tolarırı zayi t>dıldiğı .\lt·rsiııdı~ otu -

ran tüccardan Baruh ve lla'1.a11 t:-ırarl a rındaıı id ııia 

edilmekle 1rnlunmuş olduğııudan ticart'L kaııu11111111rı 

638 inci maJd,·si mucibince nH'ıkfır ~onişi:wııtolarırı 

mahkemeye ihr·azı liizuruu ve ihı·az Pdılnıt•diği haldt~ 

ihtaliue karar verilecPği ilan olunur. 12-26 ı ı 
....-:+3 --

Piya nğosu 
~ On Dokuzuncu Tertip Birinci Keşide ~ 
ffi 11 Mayıa 935 tarihindedir. ffi 
ID Büyük ikramiye nı 

L 
25,000 Liradır . J 

Mü':at .. ~o::.a::::::r· •E3 D 

Her Nevi kitap 1 
Her nevi eski kitnp alınır. ·v.l satılır Gaıe-91 

le bayii hay Hacı Fehmiye müracaat ~diuiz .• 

IGElrlMM•IJlmlEGIEIM 

SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civannda~ır 
ll~r rıP.vi Eczavi . 

tıhhı~· p, Y~rli ve Av-

rupa mlistalızer:ıtı bu
lunur . 

·~=======~· 
Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti

yorsan Tayyare Cemi
yetine aza ol. 

Y ( H 1 MERSİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Allı aylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık 100 yoktur 

Günü geçmiş sayılar 20 K. 

i L A H 
Mersin liman işleri İnhisarı TürkArıotıİ,

Şirketi idare meclisi reisliğinden: 

S. ı "ı· . . 22 . . T" L ~g' 
~ ır"et ~, ızauıuame:.;ııı ın ırıcı ve ıcarr. ·dıır' 

nunnnuu 362 inci nı:td(lt• IP.ri hiikii~ulerine göre . .' 111~ 
nwclisimiz haiz olduğu salahi)ele ve gönhiğii ıuıtl rl' 
hinaf'rı hissedarlarımız unıunıi lu-~yr.tıni 6-6-9iJ5 ~:11l 
hine müsadif Perşembe giinli saal Ookuıda fe~kA vı'ı 
olarak llt•rsincf•· ~irk•~t merkPzirıde ictiuHıa dBit''' 
Ptnu'ğc k:.ı ra r vernıişLir. Jliss.-da rla rımı;,ı lt•şkil e:n / 
mauP,vi şahısların vekfılt~LnanıeltH·iaıi hamil oıau ~-ı'' 
uws~illt!ı'iıı in mt.ay yen giin ve saatte içti nıada 
lmluuıualan Hizumu ilan olunur. 

Ruzname •' 1ı•C 
., .~ı.t 1·dare 11 

l ~ Sermayenin bir misn artırılması için 
lisi la rafından hazırlanan teklif raporu. f 11dl11 

2 - 934 yılı alelade lrnyeli uruuıt•iyesi tara ·~i~'11 

yımiılerı iılare meclisi azalığına seçilen BaY z; aı~ 
11anı111a evt'lce ŞirkP.l kasasmda hıfz olu11ıua 1 ,,.ıı 
Tarsus netediyesi11ce yatırılmış olan ( 2,000 ) ri i; 11e 1., 

hist~e seoedleri mezkur Bt>lediye tarafından " 111
11 

lenmiş olduğundan bu hu~usun umumi heyf~tce 
zakeresile hiı· karara bağhlrım~sı . ___________ / 

Yeni M~rsl n Matbaası - Mersirı 


