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Me rsin'de Spor yürüyüşü Yeni Başdan Canland~ 
Kamutayda görüşülen işler 

Muvazene vergisi bir yll daha Uzatlldı ... .., _________ _ 
Verginin Kaldırılmasını Teklif Edenler Oldu. Maliye 

Bakanının İzahatından Sonra Ldyiha Onandı. 
ANKARA, 5 (Hususi) -

:carnutay'ın Perşembe günkü 
d0Pla~tısında Evkaf Umum Mii 

UrJilgUnUn 1935 mali Yılı ma 
ilıtrjf• ı karşıhğı olarak 2 miJ-
:n 436,919 Lira, geliri de 2 

iyon 437000 Ura· olarak o
nanmıştır. 
de ~undan sonra Van gölün
rı kı gemi işletme bütçesi ko· 
~ŞUlarak İç İşler Bakanmında 

911:unacağı bir toplantıda görü 
di eceği onanarak •gündeliğin 

ler maddelerine geçilmiştir. 
8i kBunlardan muvazene vergi
li . anununun meriyet müdde
i rıın 1 Haziran 1935 den baş
~ttıak Uzere bir Yıl daha uza
lrı rrı~sına ilid kanunun görüşül
G~·ıne başlanırken Yahya 
edihp Kargı - Ankara - teklif 
bu 1rnekte olan bu kanunun935 

81 
t~siyle birlikte konuşulma

trı~ı ılerı suren bir takrir ver-
19tir . 

~ Afaliye Bakanı Fuad Ağrah 
ti alarak bu günkü devlet ih
~larının bu verginin önü-

l\ ereSİ9Cİ} er 

Orrnanlardan nasıl 
Faydalanacaklar 

lil ~konom Bakanlığından teb 
Unmuştur: 

lel'i ~az~ kutu fabrikaları sahip
~at ktısad Vekftletine müra· 
Ic.u ederek ellerinde büyük 
eut Yat Ruhsatnameleri mev
leı;~l'ln~n şirketlerinin kendi
kere:t ıhtiyacları nisbetinde 
~Ukse e ~erınemekte ve yahut 
tında k ~ıat istemekte oldukla-

1;° Ş•kôyet etmişlerdir. 
~ki ıraat Bakanlığı ile aşağı
lta1ın~sas dairesinde mutabık 

•••Uıtır . I{ l' • 

llrtısa~u kereste işliyeceklerin 
tiileeek 'Vekaletince tasdik e
l'alnıı k fabrikalara ormaı'!dan 
lartiyı utu kerestesi çıkarmak 
ı. e ve . 
l\Grıer k müzayede suretile 
~klir atı müsaadesi veri le
ıttııa1~ AIAkadarJarın nazarı 

vazolunur. 

p·k 1 ri Mutlu 
ı. Sayın S 
•quttu C aylavımız Fikri 
~tılcara'~rna gUn~ü Ekspresle 
6l'(lir. s:" Şehrımize gelmiş
~rl-1' Ylavımız bir hafta <l ~ Şeh . 
ır. rırnizde kalacaklar· 

milzdeki Yıl da uzatılmasını da bu Yıl elde edilen fazlalık 
gerektirmektedir . Verginin dolayisiyle bu verginin kaldı-

miktarı aşağı yukarı 14 mil- rılmasının yerinde olacağını 

yonu aşgındır · . söylemiş ve takririnin konu-
Bundan vaz geçilmesi, ve şuJmasını istemiştir. 

yahut dedikleri gibi masarif 
kısmından tasarruf suretiyle Tekrar sUz alan Maliye ba-

kanı Fuad Agralı, buhran ve 
bunu başka bir tarafa ayırma· 
nm imkanı göremiyoruz. Bu muvazene vergilerinin konul

masına sebep olan sıkıntının 
bakımdan konuşmanın geri 

geçmiş olduğunu kimsenin id
ı{almasına taraftar olmıyaca-
ğıın, demiştir. din edemiyeceğini, daha geçen 

yıl bu durum göz önüne ahna-Maliye Hakanından sonra 
söz alan Yalıya Galip Kargı, rak yeniden bazı vergiler ko-
bu verginin kabulüne yol açan nulduğunu söylemiş ve kanunun 
gereğe işaret ederek varidatın _ (Gerisi ikinci sayfada) 
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f\~uallimlerin makam tahsisatı 
J{ültür Bakanı muallimlerin terfi sistemlerinin 

bütçe itibarile daha kuvvetli 
Teme.le dayandırılacağını Söyledi . 

Tahsisat lıi Fırkada Muallimler 
Lehine Görüıüldü. Bakan 

Yazılanları Mevsimsiz Buluyor . 

ANKARA, 5 (Hususi)- İlk 
Mektep Muallimlarinin kıdem 
zamlariyle Baş Muallimlerin 
ve Müfettişlerin makam tahsi
satları işi fırkada görüşillmüş-
sede Hesıni katlarda henüz bir 
teşebbüs yapılmış değildir. Bu 
görüşmelerin Muallimler lehi
ne olduğu söylenilmektedir . 
Kültür Bakanı Abidin Özmen 
Maarif işlerini anlatırken bu 
nokta üzerinde şunları söyle
miştir : 

« - Makam tahsisatı ve 
terfi zamları için söylenen söz

ı ler mevsimsizdir. Düşünülen 
ve görüşülen şeki 1 baş mual-

limlerin müfettişlerin maaşla
rının azaltılması muallim terfi
lerinin güçleştirilmesi değil

dir. Baş muallim olan kimse
nin katlandığı emekleri karşı
hyacak bir para alması, mual
Ji mlerin terfi sistemlerinin ken
dileri için biitce itibarile daha 
kuvvetli bir temele dayandırıl
ması, müfettişlerin de esasa 
taallOk edecek şekiJde müna
sip maaşlarla çalıştırılmaları 
düşünülmektediı'. Müfettişlerin 

Muallimlerin aylıklarını azalt
mak terfi yollarını kapatmak 
gibi düşünceler yersizdir . » 

Aydıı1 (]emiyolu murahl1asları 
Murahhaslar Londra'dan Ankaraya dönduler 

Satım alma mukavelesinin yakında 
Parafa Edileceği Umuluyor. 

--------
ANKARA, 5 (A.A)- Aydın 

demiryollarının hüktlmetimiz
ce satm alınması için son du
rum tar Uzerinde konuşulurken 
bu deıniryollarının sahiplerile 
konuşmak için Londra'ya git-
miş olan murahhas Adin Lon
dra'dan Ankara'ya dönmilş ve 
Sah günü öğleden öııce ve son 
ra Bayındırlık Bakanlığında 
yap11an görüşmeler sonunda 
demiryolunun hükQmetimizce 

satın alınması hakkında tam 
bir anlaşmıya varılmıştır . 

Bayındırlık Bakanlığı ile 
Aydın demiryolları kumpanya
sının hukuk müşavirleri esas 
satın alma mukavelesinin mils-
veddesirıi hazırl~mağa başla

mışlardır. 

Öğrendiğimize göre satın 
alma mukavelesinin yakında 
parafe edileceğine inanmak 
gerektir. 

Mer,sin idman yurdu Sistemli 
çahşma alanına Girdi 

Yurda Belediye Bin, Hususi idare de 
Beşyüz Lira Yardım Yaptı . 

Yurd bu yıl atletizme büyük ehemmiyet 
verecek. Geniş hazırlıklar başladı. 

Mersin İdman Yurdunun 
çahşmıya başladığını, halkımı

zın bir çok ihtiyaclarına cevap 
vermek için var kuvvetiyle ve 
tam isabetlerle tedbirler alıp 

kararlar verdiğini yazmıştık. 

Memleket gencliğine spor 
zevkini, güçleşme ve yiğitleş
me bilgisini aşılamağa başhyan 

temiz ahlak ve sağlam iradeli 

geneler yetiştiren ve yetiştir

mek için uğraşan bu ak yuva
ya yardımlar başlamıştır . 

Umumi Meclis bu sene 500 
Belediye de 1000 Lira vere
cektir. 

Sporun bir ihtiyac olduğu

nu çok iyi bilen Halkevi bu se 

ne bulunduğu evin alt kısmını 
İdman Yurduna vereceğini 

işittik. 

Halkevi bu karariyle yüz
lerce genç bayı kucağına al-

mış olacaktırki buna da sevin
memek kabilmi ? 

İdman Yurdu, Tenis şube
sini de faaliyete gatirmiştir. 

İdareei(erini seçmiş tahsisatını 
vermiştir. 

Relediyemiz; memleketin 
tam yerinde oları Yazlık sine
ma yerini İdman Yurduna ica
ra verecektir. Bu yer kort için 
gayet müsaid olduğu veyahut 
olacağı söylenmektedir. Mem
leketimizin teniscilerine müj
de ... 

İdman Yurdu bir taraftan
da mevsimin yaklaşmasını dü
şUnerek üç kayık için Liman 
Şirketiyle temaslarda bulun
maktadır . 

Sahil memleketi olan Mer· 
si n'de denizciliği ilerletmek 
için verilen kararları alkışla

mamak ınümklinmü ? 
Bir ay sonra Belediye Bah

çesinde senenin en güzel, en 
neşeli bir gecesini yaşat

mak için bir « Gece Eğlentisi» 

(Gerisi ikinci sayfada) 

O. H. Partisiı1iı1 Balostı 
Sabaha 
içinde 

Kadar Sevinç 
Devam Etti • 

zırladığt sürprizlr.r salonu dol
duran Baylar ve Bayanların ne

Cumhuriyet Halk Partisi
nin günlerden~ri hazırlığı gö
rillen Balosu Cuma gecesi Tüc
car Kulilbilnde verildi. Yılın 
en eğlenceli bir gecesi olarak ' 

, şcsini bir kat daha artırmış ve 
gece yarısından sonra çıkarı-

yaşatılan Baloya Tarsus'tan ve 
Adanadan da bir çok davetliler 
gelmişti. Terlib heyetinin ha· 

lan Balo gazetesi davetlilere 
dağıtılmış, balo güneş doğun-
caya kadar çok nezih bir su
rette devam etmiştir. 

G 

Cehaletin bir türlüsü olur! 
Güniln birinde insan sana

rak ona dllnyanın en güzel bir 

armut ağacını armağan ettiler. 

Ağacı eline aldığı vakit yukar

dan aşağı bir süzdü, başını 

salladı ve eline makası alıp 
köklerinin yarısından fazlasını 

kesti. Böylece ağacı azık topla
yan uzvundan mahrum etti t 
Sonra ağacı saksı kadar dar 
bir çukura soktu. Böylece ağa-

cı kök salamıyacağı ve hava ala
mıyacağı kör bir deliğe sok

muş oldu l Sonra do bu ağacın 
dibine sustu olsun diye arpa 
ekti. Böylece köklerin hava 
ve güneşle alakasını büsbütün 

kesti 1 Hemen her gün dibine 
kovalarla su vermcğe başladı. 
Böylece ağacın köklerini de 
çürilttü. Ağac Rengini değiş

tirdikçe o suladı, suladıkça da 
kökler çürüdü. Günün birinde 
ağacı sapından tutup çekti . 
Ağaç olduğu gibi elinde kald1 . 
Kökler hiç sürmemiş, olduğu 
gibi kalmış ve taınamamiyle 

çiırümilştü. Hedf ağacın karşı
sında ikinci bir defa başını sal 
Jadı : biltün emeklerim bosa 
gitti. İyi bir mal olsaydı zat~n 
vermezlerdi 1.. dedi. Cehaletin 
iki türlüsü olmaz, bir türlüsü 

olur L «Yeni Adam» 

1. H. Baltacıoğlu 
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Heyecanlı bir n1aç göreceğiz. 

Cuma günü İdman Yurdu Seyhan 
Sporla Karşılaşacak . 

Bu cu ıua ki mac cok . . 
he p>cH rıl ı olaca ktır. Ful -
lıol takımlarını ~ flHİ haş 

tan \'e cok t-Sa"lı olaı·ak . 
clt•ği~tirt•n Jdıuan Yurtlu 
mınlakaıuızan şampyouu 

Adananın «Seyhan spo
r · ı)· le» karşılaşacaktır. 

.\thuıa sporu ve Tar
su~u fazla sanlarla veuen .. .. 
yunl takımının, Seyhanrn 
ka,.şısında alacağı vazi
vel cok merakla beklen-.. . 
mektedir. 

~iihim maçlara yP.ni 
~İren oyuncuların kendi
lel'inden daha «iİSlÜn» o
yuncular karşısında gös
terecekleri kabiliyeti bu 
cuma lersin s~lıasında 

Se)' rede bileceğiz .. 
Takım aşağı yukarı 

bellidir • Ayağı sakatla
nan fskender iyileşıuiş , 
lakımm kaptanı « . .\rif » 

gel rniştir. 

Fethi ; ekzersizlerirıi 

pişirmiş, Mulıarı·em dur
madan çalışıyor ... 

Mersin İdman Yurdu 
Sistemli çalışma ala

nına girdi. 
- Birinci Sayfadan Artan

lt• ı · Li h i olduğunu da işit 

li k . 
O gc•ce : Yurdun ga

~· tılPrini göstereu numa

ralar, ~a)ık gezintileri ·, 
da uslar, tığlenCPSİ hapı

laea k Lır· 
Bir ka~ st-ıu~ tıvvel si-. 

nema binasıncla vHrilen 
bir nıiisamere41en sonra, 
herkesin kafasında v~ 

kalbinde iyı izl.-r hırakaıı 

lclnıau Yurclunu 11 bıı «Zİ 
yaf P-lİllf'» tut>mlekPl lrnlkı 

yirae koşacak, giilecek, 
ve ,·erdiğinin çok fazla
sını alarak gidt-cPktir. 

l ı,.. 

llicr~t ; rakuha : yal 
mı en dtığil, iten de as
lan olduğumu gösterece
ğim diyor, 

N usı·et ; « kaleye on 
sek iz aduu yaklaştığım 

zaman ataeağmı lop dışa
rıya kaçmazsa matlak sayı 

Bir Aylık J{an1utayda göriişülen işler. 
llayrıan ihracatımız 

GN~e rı .\larl a\ıucta llt'r / 
si11 is~tıl~sirıd~n. vabancı ., 

rıwml•·k •·tlt·rH 80,511 lira 
kt\ 111eti11dtı ha' ,·an ve . . 
hayvani Cmadd.-lt>r çıka-

rılmıştır. Bunu11 içinde: 
8 272 baş ko) un 
ı 865 ,, keçi 

20 ,, sığır 

ı o, 157 
lla)· ~arı ile 1 l hin ki

lo luılu balık vr. biraz 
ela kıl vardı . Havvanlar-.. 

-Birinci sayfadan devam-

on a 1111ıas111111 iizerinde dur 
nıu~Lur. 

DP-uizli s~n lavı llazhar . 
lliifid eh· hiikt'ıııu~tce tek-

• 
lif Ptlilmiş olan kanunun 
biidce ilt~ gürüşiilmesi rıi 

İSlf'miştir. 

En ıı;on olar<ık ~öz al

mış olan hiidce enciimeııi 
başkaııı Mustafa Şeref 

demiştir ki : 

« - GP-rÇP-kten mu va-

dan 625 baş koyun Heru ZP.ll P. v.-rgisi muva"'kallir. 
ta geri kalunı da Fılistine Bir yll için konmuştur • 
gitmişlir. 

Buna karşı meml~ke

liıııİzt! dı~ardau 12,550 
lira değerinde 35,6 7 6 
ldlo ham ıuauda derisi 
girmiştir. Huular da A
vusluralya ,.e Mıs11·da11 

sokulmuştur. 

Şubat aywda 6 815 
hayvan çıkım~ olmasına 

göre ltdrl ayırıda 3 ~42 
baş fazla ihracat olmuş -
tur. 

.ı\ rıca k vPrihm biidctınin 

bugiirık ii durumuna göre 
g•·•·~kli masraflarm yf'k.u
nuna göre 15 mİl)onluk 

hir vergi) i kaldırmak im

kanı olruadığrıu bert büd

c•~yi okuryarak gördüm. 

Da ha bfıtlceJİ "onuş -
nıa)· a başlanı u dık. Çlinkü 

Malive flakaııınm bnr.aJa 

sö~letliği gibi blitJceyi 

koııuşahilrtwk için önce . 

s ı ııa g · çı· r~t· •·llwll•• ~~· ~ 
1. 1 

rıurıların dayamığı ge ır 

talımintlf> ,yiicllik c•·krr ' 
• • 

a. , .. 1.1 ce huuun icindir ki u u . -
tırıciimeni lnı vıl harca 113" 

cak olanları . göriişuıek 
ıçın gPlir kanuulctrıı1111 

lr.min edeceğini anlarua~ 
gerektir. 

Söylediğim gelir kaullfl 

ları diğtr encfınwulertfeıı 
g.-çip büdce tınciimeuir~e 
gtılnwdiği için büdce1•

111 

t>Ç' ~onuşulmasına daha g. 
medi k. Enciimenin ~elı-

' 

19"' rirı ne olduğunu an afi. 
• 111 

sı ve masraf biidcesı 
·çifl 

ona giire y~ pabilnu~si 1 

bu kanonuu oruınrı11151 

gerek lir. 
BiidcP- komı~ması ~ırD' 

" ·r sında 15 milyonluk bl . e 
Vf'kt)r~uu iııdirilru~sır•" 
., 8'' . k.. ö .. , .. za"' un an ~ ru urs~ o . 

. ı· eb'" Kaıaıulav buııu irıt ır 

1 i f'. 

Bu 
fi' •• .. 1 iP.ii 50 

aorusm~ pr< 1 ~ u \ aııı 
ra Y .thv:ı Galih K;•r,, , 

k · · .. ı . ı rak 11 
la rırı ov:ıa "\Onu a .. ııf fi 
banmış ve kanun n~ Kal~ci : Arlık dalı& bil

gili oynama~a haşlamış- olacakur » diyor. 

Hcıydi bakalım gP.nÇIP.r; 
Bize güzel, lem iz, heye
ca uh bir oyun gösh~rirt .. 1 

Mu vaffakı)tıllP.r. . Çetin 1 / 

Osmanhcadan Türkçeye karşıhk k-ı-la_v_u_z-u.-N ...... ..-10 

gt·liriuin ne tuttuğunu 

bılmHklığımiz gerPktir . 

Bunu <lnlamadan Pncii 
nı H ıı biidceuiu koımşuıa. oııarımıştır. 

Dilhuıı olnwk - içi kHn 

ağlama k 

Dilir - Yürekli 
Dilküşa - İç açan 
D i lp tısend - Gönül be -

ğeudi 

Dilriş - Yiirtıği yaralı 

Dihrnz - Yiirk vakıcı .. , 
ic vakarı acık~ı . .. ' 
Dilşad - Sevinçli 
Dilşikesle - Gönlü kırık 

Dimağ - BeJİn 

Din - Oiu [T.] 
Oiııi .. Oin t-1 
LAdini - Dışdinsel 

Diralışan - 'Parlak, par .. 
lıyan 

Diraht - ;,ğaç 

Dira)'et - Usuğ 

Dirayetli - U uğlu 
Oiraz - Uzun 
Diriğ etmek- Esirgeme~ 

Dirin, dirinc - Eski 
Divane - Deli , aptal , 

alık 

Diyar . El 
Dizdaı· - Kale ~akmam 
Dosl - Oost (T. K<l.] 
Ducret f lucn·l) - Sıkm -

lı, darlık 

Duçar - (oiriftar] - Uğ 

ranuş, yakalannuş, tutul. 

111 llŞ 

Duçar olmak (giriftar ol
mak) - u;r~amak, yaka
lanmak, tutulmak 
Ouıl - Kurt, duman 
Duhan - Uurnan, türün 
Duhter - Kız~ • 
1 uJıul - Girmt>, gi~im 
Oulıuli ye - Giı melik 
Dun - !ı\şağı, aşağılık 

(Ast - Madun) 
Dl)r - Uzak 
Durendiş <dlirbin> - Uı . 

gören, uzgörür 41 

Durendişlik (durbinlik) 
Uzgörlirlük 
Duşiz~ (llak:b~k.ir) - El. 

değmeuıiş 

Oiimdar - Arlcı . 
Dii uıli - Göıyaşı 

Uii n ha 1 - K u ~· r·u k 
DiirlJiira - Görgiiç 
Diiruğ - Yalan 
Diirtisl . Doğru, dliz · 

gii 11, d ii riisl f T. K<>.] 
Diiriişt - ~erl, kaba 
Oiistur - Oiistur [T.Kö.] 
Düşman - Sövgü 
Diişvar - Gliç. zor 
Diiyt)n Borçlar 
Dih unu uuıurııh·e - Ge . ~ 

nel borçlar 
Diizd - Hırsız 

E 
Eazım Hüyiikler 
Eb - Daha 
Eb'ad - 1 r4tmlar 
Ebatil [Bak:batıl itikacl] 

- Boşinanlar 

Ebed, Ebedi)el • Soıı -
rasııhk 

Ebedi . Sonsuz 

Elwtli~~> rı (llt•l..-lwtl] - Hiçt 
bir zaman, hic bir valıl, 

• 
hic ltir ıfalıa • 

Eht•VP. \' ra - .\na baba . 
Ebkeru - Dilsiz, ep f'lll 

Ehr - Bulut 
F. H'a r 

Ehru -
Ebttır 

İyilPr, 

Kaş 

Giidük 

i yicil.-r 

E<•ılad - Dt>tlt>lt>r 
Ec i 1 - 1 < ~ i ıı , ~w lw h • 
Ecır (Bak:iicret) 
Ec•laf - \yak takımı, hal 

dırı çıplaklttr 

Ecnebi - Yaduyru 
EJa - Ton [T.Kö.] 
Ecla [Şiv+-, t.ihe anlamı-

na] - Bayla 
Eclah - Baylart 
~da etmek - ÖJemek 
Edeb - Edeh 
E,iille [Bak:ıldil] - Ka· 

nıtlar 

Etlih - Yazman 
Ef~ftrı umumiye - Kamu 

1 

salclii~ü n 
UP.yi am - Gt>ıwloY 

Efra ıl - Erat ,.fı~' 
-efraı - Kal ılı ra''' 

1
" 

St>ht>n ~"' ll, 
-f'fruı - Parlataıı, 

clırıl cılaıı, lulUŞturH 11 

Efsan~ _ ~asal 
Ef~un - Afsun 
Efsus - Yazık ~111~ 

tl9" 
ı>fşarı - Saçan, 

sılkeıı, ~erp ı·n .,oB''' 
_ ,.rz3 Artır·'"' • 

ta it dl;Jlfl~ 
Efza viş _ ArLoıa, ç ,~, 

• . r'ıkr 
Efzlın - Çok, a 

karı 
Ehadi'-'Pt - Birlik .. ,, 

• 1 • • gıgll 
Ehalı, Allah - ,,, 

, (}ıtf' J I 
Ehem mı yel • .. 1ıifl1 

_ Ehr.mmiyetli [111
'
1 

D 

Ouemli ~"" 
ElıemmiyeL v~rrııf. ~ 

\'f'rııı" 
nr. nwk, öııP-111 

Ehli - E~· cıl 



, 

, 

Y ENl IERŞIN 7 
--------------------------------
Tayyare piyangosu 

talihlileri 
.... - El• 

18 ei T'· rlı hin s ci k.-
şitles11ıcle biiyiik ikramiye 
kazarıanlarırı bim adrtıs
l~ri şu11lardır . 

t-30,000 Lira 2427 nu
ıuarayJ çıkuıışur. Bu ·nu
lharaaun ~etli parçası sa
hluuş ve iiç parçası sa
hlıuan11ştır. Salılan bilt'l· 
leriu sahiplt>ri şunlardır: 

ı · lsLa11bul yeniş~hir 
~lıua dağı bekçisı Rec.-p 

2 -lstanbul bahk paza
rınt.1;ı kuvunıcu ibrahim. 

• 

3-1~tanbul bomouıide 
ba k11f Vangel . 

4 - - 'lı· ind~ Çankaya 

Y ı n i Adam -----
Terbiy•·ci lsmail Ha~ -

kı'nın çıkardığı bu gazele· 
rıi11 66 ancı savısı cıktı • 

• • 
Bu sayuta lsmail Hakkı'-
mn Halkevleri ne olmalı
dır. Y ~!ıİ devl~tin k ühür. 
Proğranıları yazılcır11u o
kuyun içinde tlaha birçok 
yazı, resim, v~ karikatür 
var Sivasta kayak yazısı 
ayrıca okunmalıdır. 

---........-·----
~ Milletçi Eczane 

....... 
Ba Alqam 

lslikamPt Eczanesidir 

nı~lltıbi 5 ci ~mıf okuda- ·~----"----_. 

ıu Şaluuan Ertürk ve Ha
san • 

~ lzmir karantinada 
Şiikriye • 

6--Tarsus'da c~rci Za
hıir . 

lan cim .. nto fabrikasında 
• 

V.ırtant>S • 

2 - f staubul BeyoğlJ 
sakız ağacı rüslt>myan a-

partmaru Mm. Rüslemy~u 
3 - l~larıbul Kadıköy 

. 1 Zougulda~ ~rPAli mısırla oğlu ağab~ ciğim 
Ş•r1e Tncle arıl•ar m .. murn sokak ~ o. 4 Şiikrht1. 
Şii~rii · 

2 - 10,000 Li r.ı t451 uu
ıuaraya çıkmıştır. Hu nu-

nı~rarım ahı parç,ı~ı salıl -
fluş v~ dört p .ırça~ı ~ tıl· 
hlauuştır. Salllau bil~tı~ 
rin sahi plf'ri şu rıla nhr : 

ı - l"iıanlıııl G 1 li• ars 

-1 - lstaııhultladır. (Sa 
hibi11i11 isiııı v._. aılrPsi hfl 
nfsı öğr~nilmf"uıiştir). 

lzıuir'dt• E,.ka ı haq• 
r~isi ahçısı ~lustafü. 

6 - ~dana'da bayan 

Mersirı 
Piyasası 

K.G. 
Pamuk ekspres 
iane 
Kapu mah 
Kozacı parla~ı 

iane çil(idi 
Yerli • 
Susam 
Fasulya 
Nohut 
~h.,reinu-~~ 

Kuş ~· ~mt 

Kum darı 

Çeltik 
Yular Çukurova 

. , Anıdol 

Acı ç..,~u·d .. k içi 

Toz ş~k~r 
(tahVtl 

Çay· 
Kalay 
Bahar 
ı\rp~ \ naclol 

,, y~rli 

Ririraç 

Çavdar 

K. 
38 
37 
36 
35 
2 
2 

9 
8 
4 .. 

s. 

25 

7 
5,50 
3 50 
7 
•) -
3 

~8 

75 

38 25 
100 99 

240·230 
190 

90 
3-32,5 
2 75 

15 25 
., 69 5 - ... , 

:::dıt,!•" ' 20 Lira .J:O K. 
)• n PCUt'hİ ~3 Lira 

,, » çu vah 20K. 50 

RujJ~y Y~rli 2 7& 
Limon tuzu ·io 
Sabuusari zey~u Y. 25 50 

-r.ı._._.. __ --''9!111!! ______ ._ ______ ._ • iki raci 23 

. dıtıl , şı •rr t- Evt•il ı•s ~nı': i galiza · Kaim ba-

Kara hiih~r 
ba-

r\i~:.uhr 

lucır 

l1111c~ Kep~k 

l " &hsır darı 
••.•• , , , ı . ... 1 1 " gır~a" a · 
Ehli vu~or, tıhlı hıbre eru'~i r'akila · luc~ 

.\ Yırtram n ğı rsa ~la r 
Rhti .. Erdik ?.mau - Aman 
Ehveu - Uc111 , ıuanP.l - luam 

2-75 
86--86 

16 
'O d~n l l 

2 

Eizı .. (Hak: aziı) Ereulerl ~nıanel etmek • inam Kahn • 2 

E~lbir - Hih ükler 
F.kal - En az, en aşağı 
Elalliyel · Azmh~ -
EkStariya - C0Ih111 cok 

'·~ . ~ ' . ll,çokluk cBak:al~!eks~r> 
E~s~riyeL -Çoğ1111l11k 
R~sibe - Kumul 

k ~araimi stılase - Oç ör· 
llnu~r 

Ekber - Ulu 
E~uı · Obur 
El'an Daha, lu~nüz, 
8'ttstikl Esrwk-
:~iliLi3et Eııeklil 

ol '1 ~~t, .. ıb .. u~ - Kt-sin 
arak .. k E ' uz es 

lb;se - Giyiru, uruba 
Elhak · Doğr·usu 

b Ellu\l .. tti lu\1.ihi - Hu~iiu 
•• "ll l .. .. "" "•U f(Umte, şiıuıti 
Eı lıA~ıı .. - l F CI,:, • ~oıu '' 1\ ıs.ısı 

... ı~•· vıa o ·· · ı· · ı .. nugurı, ş11111 ı 
Eıu'· a - Bağırsaklar -

lamak 
.,.uıan~len - lnamlama 
lhal~ - Üsterme 
1 haltıt~n - Üstf'rlem~ 
ihale elmek· .. Oslermek 
"lil~ahhit.I - Üstenci 
Taahhütl etmek (iltizam) 

Ü:;t~nmek 
emAr~ -lmg .. , ipucu
emarel - Beylık 
~mir - Rev .. 
P.nu~ı - Unıay 

emin (mutPmtıd) inal 
P.tulAk (mülk) -özealge
Mfslkiyel hak~ı - Özel· 

g~lik hakkı -
P.mniyPt(AsA~·ış anlanuna) 
Gfıvt>nçlik· 

~ıuniy•·ti umumiye · Gf'
nP.I f_(ii vt'111ik 
Ad~ uı .. mni~· '' Giiv .. n

sizlık, yacl1ıtiivt · 11 

- Sonu v .. ı -

.~~--~··~----~ 

hrıı T ıliratlın .......... ~ 
lsta11bul 

8-4-985 

Türk allunu 947 

610-50 
79-29-50 

ist~rlin 

Dolar 

Frank 

Liret 

12-08-7 

9-58 

J\bflPe ~ Tlrkfre Harfe 

Şeraiti f ·~ lef• 
Senelik 1200 Kr. 2000 Kr • 

Altı aylık GOO 1000 

Oc aylık 300 500 

,Bir ıybk 100 yoktur 

Glnll gçmif uydar 20 Kr. 

SAYFA: 3 

Tarsus icrG memurlufunclan: 
9:i5/!'i48 

No. Tarihi 
143 Ka.Sa. 

339 

Cinsi 
hane ve 
mağaza 

MP-lre 2 

574 

Kivnwti ., 
bilı11num 

· ki' meli 
(15000) Lira 

Oll b~Ş bin 
llUDUDU 

Karvfl i .. 
Dıbahaue 

mahallesi 

Şarkan usla Nuri ve Siih~ynıarı oğ

lu Durmuş garhen acem Halil ağa ve 
haCI Ali s~hba zaıle l>a~· Alınıtıl '!~ h~l
lıcah mulla Yusuf şinıalen ve cenu
ben tariki am . 

Hanenin sağda bir odası sol tarafa merdivenlt•ri 
çıLrnca karşı karşıya ikişerden dört oda ~ağ tarafcJa 
yine merdivanları çıkuwa bir balkon Vt' salon ve karşı 
karşıya fövkani ikişerden dörl r~vkani ve havlusu ve 
bliyük bir mağaza ve sağtaraftla nislwlen kiiçük yeni 
iki mağaza sol larafdan merdivenleri çıkmca küçük 
bir mağaza . 

Alacakh: Tarsus iş ve Osmanh Bankaları . 
Borçlu: Dadrcıs köyii•ıden llaCI Kadir. 
Yukarıda hududu ve ev5'afı yazılı Hane ve mağaza 

açık arıırıuaya konmuş olup şartname 6-·4-935 tari
hinden ilibaren dairemizde her kes görebilreeği gilıi 
5 - 5 - 935 tarihine miisadif Pazar günü saal il 
de ae1k Hrtırma ile satılacaktır. Artırma bedeli mu • 

• 
hammen kiynwlinin yiizde 75 ni hulmatlığı taktirde 
son artıramn leahhiidii baki kalmak şartile 20--5-935 
larihine miisadif P<Azarlesi giinii saat ı ı de dafre -
mizde yapllacak olan artırmada gayri menkul yüzde 
75 kiyrueli bulmadığı taktirde 2280 No. hı kanun mu
cihinc borç laksile bağlanacağı ve bulduğu taktirde 
ihale edilt'c~gi taliplerin muhammt'n kiymetinin yüz· 
de 7 ,5 nisbe\intle. pey akças• veya milli bir bankamn 
ıeminal nrnktubunu hamil bulunmaları lazımdır. 

2004 Numarah icra iflas kanununun 126 mcı mad· 
desi dördiincü fıkrasma lP.vfikan bu gayri menkul üıw· 
riıule ipolt-kli alacaklllar ile diğer bir alakadaramn 
ve irtifo hak"• s:ı hipler·inin hu haklarım ve hususile 
faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evrakı miisbıtderile bildir
mel~ri aksi taktird~ Tapu sicilinde sabit olmathkça 
salış bedeli paylaşmasrndan mahrum kalaca~ları ci-
helle ah\kadara11111 i~bu maılıle fıkrasma göre harf»· 
ket eımeleri ve daha fazla malumat almak istivenlerin 

"' 
Tarsus icra dair~sine nıiiraeaatları ilan olunur. 

Faydah ilan 

-- o ___ -.:_:_ 



SAYFA : 4 YENi MEHSJN 7 NIS.AN 1935 P.\Z ~R 

rT~rgsin: Sovyet Rusyanın Başh~:l 
Kentlerinde Satış Mağazalan Vardır 

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

gido.iyenin her türlüsünü bulabilirsiniz ______ ...__·-------~-
AYNI ZA:ıv.I:ANDA 10/fGS/Nfn DİKİŞ. ÇAıv.rAŞIR., 

AY .AK.KABI. İMALETHANELER.İ VE 
ÇA:ıv.I:AŞIR.HANELER.İ DE V .AR.DIR.. 

TOHGS(~ po ~edP ılt>S nı:ı~:ı~İllS dans IOUlf•S iP~ villt•S priııcipdll'S efe 
l'U.H.~. ·. :.ıyarıl . orı sieg•! :i \IOSCOl}, ot) l'orı trouvr ıın riclıe assor·tinwnl 

ele diver:w. marclıaudi ·t--s Pl ,ıe deııreı·s :ılinwrıl:ıin·s du pays :ıırı~ı qu.
ılPS uıarclıaıufi-. .. s tl'iuıporlaliorı . 

TORGS/N possede en meme temps des ateliera de 
couture, lingerie, chaussure et ateliers de blanchissage 

--------·-
"TORGSIN,, e 

Ait hır türlii malumat için 

aşaQ'ıd.ıki adrese müracaat ediniz 

s.s.a.t. 
Ticareti hariciye 

bankası 

ıstanbul Şubesi : 

----------· 
Pour tous renselgnement!I 

rel:ıtifs a 

" Torgsm ,, . 
s'adresser a j'etablisse 

meııt sulvant 

BANQUE pour le 
COMMERCE EXTE 
JlIEUR. 

de I'u.R..ss. 
BA llCE K A Jll; 16•18 Succursale d'lstanbul : 

• 

).:~ •• TELEFON: 24502 3·4 2-5 B.\(;TCllE K \POU ıô·ı~ 
• TELEPHONE 21502·3·4 

-~-.. . . -- ...... -... ~~-· 

=======================================• 
Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 

6-4-935 Cumartesi günü borsa satışları 
-

Mahrı cinsi Nerenin Mah~ulu MlKTARI ___!:_ 1 ~EHAIT Oldu~o K. G. K.. s. -- - - - ...c= 
ı~ 

Makin,~ malı 170001 86 Bir hafla z. 
parlağı 8500 36 (fo Zil' ,, 

Arpa Arıatlol ~0000 ~) ·> •) ::,n 
_, iıııoııl 't . lt. v. lf> giiıt z . 

CavdJ I' a1JOOO •) ö2,50 " H _, . 
Buudav ya". aooou ., l fl Osnwniye V.T. " "' . ::"" 

()00ü0 •) ı ·> ~o V t·v~i v~ V. T. ., '' 
..., -';) . . 

' . ,, 15000 2 1 f> Toprak kal•> V :r. ı O gii u 

" 
,, l nOOO 2 l 7 ,50 Osmarıiyc V. lo gü11Z. 

nuğday y -ag. 15000 2 27,50 " '' " 

·~=========~· 
91 İRFAN MUSA El le al ECZA.NESİ 

1) kolonyası al Mersin Gümrük Civarın~a~ır 1 Sılılıaı ''e lPrtıveliııizi ıluiına ıııulıafaza 1 tler ııı»i Eczayi 

1 
f•tnırk içi11 istikamet Ecıaıı•)"i laraf• nd:tll~ tıhhıy••, Yr.rli ve Av-
imal t•tlilerı f rfa11 .lltısa Kolonvasmı kul- ~ " ~ rupa mlistalızf-'ralı bu-

• larumı. iti lunor . 

···-~·-····~·~·======~· 

'SAGLIX:. 

~~l@l~l@l~r@!l@~m!)I@l~li~ 
IHalis Esan - - Losyon 
1 VE . ~ 
nm Gençlik Kolonyası 
~ Sayğı değer alıcılarımızdan gördüğümüz; kiymetli 

~ teveccühlere bir karşılık olmak uzre bu defa İsviçre 'it. 

r.:iJI fransadan her nevi ESANSLAR getirdik • 

'l.!:::! Gençlik Kolonyave Losyonlarımızın ~ördüğü ra~bet 1 
ise herkesin malumudur . 

~~~--~~----

liil I Bunlardan başka ticaret evimizde kiremler diş fırçalar!• 
~ şık ve temiı geymek ve yaşamak isteyenler için her çeşıt 1 
~ gömkk, yaka çoı ap mendil ve huna benzer tuhafiye çeşitıerir11;ı 
~ vardır . • 

~ Mallarımız Temiz Ye Zarif fiatlarımız MUtedildıı 
~ DİKKAT : Kolonya ve Losyonlanınız· 
~ daki A. Hamdi etiketine dikkat ediniz· 
~ Taklitlı·ı·iııılı•ıı Sa~ıı.ıııız. .. ~ 
f§g Adres: Gümrük meyd3111mlı gençlik kolonyası amıll ~ 

1ü1~@fi11fm~fij!Ji1J~r&li~-~ 
-~~ 4~~· ~~ .1' 

~' iJ' I Müteha~sıs Doktor ~ 
+ ASLAN VAKUP ~ 
~ İstanbulve moskova üniversitele"' Jı 
·;· Tinden diplamalı ve Almanya'J~ ~ 
~ tahsil etmiş Viladiye ve ·cerrah• ~ 
iı nisaiye miitehassısı . . ~ 
~!' :\l>HES : \'oğurt pazarı lla~taııP. cadJt'Bİ ~ 
liJ No. 1- 3 ktmdi •~ viııde . ~ 
'!' TELEFON: 64 ~~ 
·~<H.3:-E!+~~f!-4'~~~~~~ 

Yeni Mers/11 \1olhaası - ter~i11 


