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Yarın Halkevinde imar Sinan Anllacak. 
kazanç Layihası kamutayda 

vergi l{in1lerdeı1 11asıl alıı1acal{ 

Bakanlığın llazırladığı layihada Esaslı 
Değişiklikler Vardir . 

ANKARA, 6 (Hususi)- Be
:Yanname usuliyle ka1ıınc ver
gisine Ulbi tutulacak mükellef
lerin knrioe üzerinden asgari 
bir mükellefiyete tabi tutulma-
sı hakkındaki Hlyiha Kamula
ya verildi. Ltivlha 15 madde 
ile buna bağlı llç cetveld.en mü-ı 
tekkepti r. Layiha esaslarına 
g6re ka1ımç vergisi kanunu- ı 
nun 6 ve 75 inci maddelerin
de yazılı mükellefler aşağıda 
Yazılı esaslar dairesinde kari
•ıeler Uzeri nden asuari mükel
lefiyete tilbidirler ~ 

u ona kadar olanlardan her 
şube i<;i ıı muayyen resim ola
rak 50 lira tasarruf ve taaviln 
sandıkları yukarıda yazıh mık

tarm 6 de biri tatbik olunur. 
Bangerler -ye bankacılık 

muamelatiyle uğraşanlar sar
raflardan muayyen Resim ola-
rak 100 Lira, müstahdemleri 
başına 1 Lira. banka acenteleri 
ve milbayaacılar 75 Lira müs
tahdem başına yüzde 5 le ban
ka simsarları 75 Lira müstah
tem başına yüzde 70 ikrazat· 
çılar 60, miltahdemleri yüzde 
elJi, her nevi sigorta şirketleri 
idare merkezi 300 Lira ve Jıer 
şubesi için 100 Lira, itha
lat ve i hracet ve beynelmilel 

(Gerisi ikinci sayfada) 

Sa 11 a 1 ( i ii 11 ii 
Yarın Halkevinde 

Koca Sinan 
Anılacak. 

BiiyUk Tlirk sanat dahisi 
Mimar Sinan'm ölümüniin yıl 
dönümü olan 9 Nisan Kültür 
Bakanlığınca sanat günü olarak 
kabul edildiğinden bu gün bü-
tün mekteplerde Sinan'ın şah
siyeti eserleri ve hizmetleri 
hakkmdn talebeye izahat ve
rilecektir . 

Ayrıca lfalkevlerinde de 
btiyilk toplantılar yapılacaktır. 
Yarın Mersin Halkeviııde de 
toplanılarak Koca Sinan anıla
cak ve söy1evler verilecektir. 

Şi"ıl\J'ii l{aya 
Trakya'dan Anka· 

ra'yi döndü 
ANKARA, 6 (Hususi) Trak

ya'da araştırma gezintisi yap
makta olan İç işler Bakanı Şük
rü Kayıı bugün Ankara'ya dön
dUler. 

Layihamın ilçUncil maddesi
ne göre bu kanunun tatbiki 
Ztrnnında şehir ve kasabalarla 
Sair mahaller nilfus sayısına 
göre veyahut sahil veya demir 
Yolu isbısyonu olup olmadıkla
~~ıa altı sınıfa ayrılmaıdadır. 

üfus tayininde 927 yılı sayı
mı esas iti lıa r edilecektir. 

Üçilncii madde ile beyan
name usuliyle kazanç vergisi
ııe tabi mükellefler bu kanuna 
g
1
öre dört kısma ayrılmakta

< ırıa ... 

Yunan ili durulmıya başladı 

]{a))irıede doğişil\:lil{ ~v·aı)ı]dı 

k Birinci kısım bankalar, lıan 
.acılık işleriyle iştiğal eden 

Şırketıer tasarruf ve taa vii n 
sa ' l1dıkları, bangerler ve ban-
gerci li k ınuameleJeriyln uğra
~an sarraflar, borsa acenteleri 
ife fllUbayaiıcıları ve simsarlar, 
ş·ra7.atçılar, her nevi sigorta 
y'tketleri, sigortacılar, komis
tn;ncuıa~, ticaret ve fabrika 
ıQ .111essı ileri, toptan ec1,a tacir-

t .rı, n1atlıaacılar noterler no-
er ' ' 

lı~ıav.iıılikleri . 
rika~ı~~ı kısım: Her nevi fab-

to Üçüncü kısım : Beheri 300 
tı Ve d 

tenler aha fazla vagon işle-
lre ' transit depoları ve an

J>oları 
Oo . 

&'İsi k rdUncU kısım : Bina ver-
Safj . anunu mucibince gayri 
<lan ~raaıarı iki bin lira ve on· 
llanıa~z.la ticarnt ve sanat yn-

&'ôr:tnuna ekli A cetveline 
ti Şö stanbutdaki vergi nisbe-

~le olacaktı!' : 
işler· lltıkatarla bankacılık 
ı. 1Yle · t ... . 
~etıer . ış ıgal eden şır-
t11uay ıdare merkezleri için 
tnUst:ı~n Resim (500) Lira 
~'Uka 1 ernıeri baQına iki lira 

rıd · " • 'rurkiye~kı . Resme ilaveten 
Ç .... dekı şubeleri mecmu-

~~Cllk l:taftası 23 
'5an'da BaŞhyor 

/Yıaksimos Cenevre'ye Gidiyor. Azı
yanlardan Birisi Kurşuna Dizildi. 
ATİNA, 6 (A.A) Yunan is-

tan'ın Uluslar Derneği konse
yinde Maksimos tarafından tem 
sil edileceği resmen bildiril
mektedir. İstifa eden Pesmez
oğlunun yerine maliye bakan
lığını başbakmı Çaldaris üzeri· 
na alımştır. 

ATİNA, 6 (A.A) Atina A
jansı bildiriyor: 

Heisicumlıur, Başbakan Çal
daris'i maliye bakanhğma,har· 
biye bakanı general Kondilis'i 
başbakan muavinliğine ve dev 
Jet bakanı Mavroınihalis'i de 
dışarı işler bakanlığına tayin 
eden emi rı~aıneleri imzalamış
tır . 

ATİNA, 6 (A.A)- Bir kaç 
gün dinlenecek olan başb:tkan 
Çaldaris'e general Kondilis 
vekalet edecektir . 

Gazeteler Maksi ınos'un ayın 
15 indeki Uluslar Derneği top· 
lnntısında Yunanistan'ı temsil 
etmesi olası bulunduğunu yaz
maktadırlar . Bu halıer teyid 
edilmemiştir. 

ATİNA, 6 (A.A) Kabine· 
ye nıeımır Mavromihalis Dışarı 
İşler bulrnnlığı işlerine baka
caktır. Eski dışarı işler bakanı 
Maksimos Yunanistan'ı Cenev
redeki toplantıda temsil etmeği 
kabul etmiştir . 

ATlNA, 6 (A.A) Ölilme 
çaı·pılınasına karaı- verilmiş o-

= 
KOND LJS 

H nlep orada ise aı şın 
bu radn diyor . 

ATİNA : İç İşler Bakanı 
biitiin vilfıyetlerle telefon ve 
telgrafla mulıaberedelmlunmuş, 
halkın lıiikı1ınete sadık olduğu

nu ve her tarafta slikfın ve a
sayiş hükfim sürdüğünü söyle
miştir. 

Harbiye bakanı General 
Kondilis, Atiııa harp divanının 
son kararı yiiziinden şiddet ta
raftarı müfri ti erin Vtı biJhassa 
müstaki\ler fırkası Reisi Ge
neral Metaksas ile Jan Rallis 
ve Stratosun halk arasında yap
tıkları tahrikatı ima ederek 
demiştir ki : 

« HükOınet, memleket da
hilinde sükOn ve asaviı:ıi mu-. . 
hafaza etmek için her çare ve 
tedbire baş vurmak azminde
dir. Çiiııkii millet, hükumete 
itimat beyan elmiş,selilhiyetde 
vermiştir. Memleketi kendileri 
idare etmek iddiasında bulu· 
nanlar, intihabata buyursun
lar. Halep orada ise arşın da 
bııradadır . » 

(Gerisi ikinci sayfada) 
- ::;:;c::::ı: 

lan süvari Yilzlıaşısı B~tııı is 
dün sabah Seliiııik'te kursuna . 
dizilmiştir. 

balkan ökonomi Konseyi 

}{onsey dört işi araştırı}ror 
----- - ---

Hazırlanan müsbet Teklifler Balkan An
tantı Toplantısına Sunulacak . 

BELGRAD, 6 (A.A) Avala 
Ajaniı bildiriyor : 

Atinn'da ikinci kanunun 
üçünden dokuzuna kadar top
lanmış olan Balkan antantı ö
konomi konseyinin verdiği ka
rar mucibince, balkan antantı 
dıwJetlerinin murahhas ve mü
tehassısları dün dört komisyon 
halinde Relgrad'da toplantıları
na başlamışlardır. Komisyon
lar aşağıdaki meseleleri tetkik 
edeceklerdir : 

1- Demiryo11arı münaka-
·==-== 

lfitı . 
2 - Nehiı· ve deniz yolları 

münalmlah. 
3 - Hava milnakalatı . 
4- Posta. telgraf, telefon 

ve telsiz münakalat ve ınuha
beratı . 

Komisyonlar biitün bu me
seleler hakkında müspet tek
lifler hazırhyacaklar ve bu tek 
lifleri tasdik edilmek üzere 
balkan antantı konseyinin ge
lecek toplantısına sunacaklar
dır. 

:w 

İngiltere I-J angi Yolu Tutacak ? 

}{atı k~arar bu gti•1 bekleı1i)ror 
Eden'in Günlük Raporları İngiliz 

Nazırlarına Birşey Öğretmedi. 

LONDHA - Lord Eden tay ' 
yare ile Prağ'dan Londra'ya 
hareket etmiştir. Fakat havanın 
fenalığı dolayisile tayyare Al
manya'da Kolonya şehrinde 

karaya inmiştir. 
Lord Eden hava tutmasın

dan rahatsızdır . Tayyarenin 
pi lotn şimdiye kadar yaptığı 
ı::eyahntlarda tayyarenin bu 
derece sallaııdığrna hiç rastla
madığını söylemiştir. Lord Eden 
y11 tayyare yn şirnendiferlerle 
Londra'ya gidecektir. 

Lord Edeıı'in ziyaret ettiği 
her şehirden, konuşmalarına 

dair, her gUn Rapor gönderme 
şine Rağmen İngiliz nazırları 
lngilterenin politikasına nasıl 
bir yol verileceğini henüz ka
rarlaştırmamışlardır . Bunun 
için Lord Edenın gelerek ağız
dan izahat vermesi bekleniyor 
Lord Eden geldikten sonra_S 
Nisan'da kabine büyük bir top 
Jantı yapacak ,.e o gün kati ka 
rar verilecektir. 

Prağ konuşması hakkında 
alınan haberler, Çekoslovakya 
nın, Almanya ve Lehistan gir-
sin girmesin, Şark misakının 
yapılmasına taraftar olduğunu 
gösteriyor . 

Uluslar Arası kadınlr Birliği 
Ayıı1 18 incle toplaıııyor 

Baskanlar İstanbul' a Geldiler. Ankara' da . 
Bayan Say/avlarla G6rüşecekler. 

Dilnya Kadınlar birliği 

ikinci başkan vekili Bayan 
Şraylıer Oç glin önce İstanbul'a 
gelmiştir . 

Bayan Şrayber Ankara'ya 
gidecek, orada kadın saylnvla
rıınızla temas edecek, killtilr 
hayatı iizerinde tetkik yapa
caktır. 

13aşbakaı1 
istirahat için istan

bul'a gitti • 
lSTANBUL, 7 (Husu8i) Baş 

bakan İsmet İnönü bir kaç gün 
istirahat etmek üzere bu gUn
kn trenle Ankara'dan bu ava 
gelmiş ve durakta Vilayet ileri 
gelenled tarafından karşılan
nnştır . 

Aldığı intibaları İsviçre ve 
Fransa gazetelerinde makale 
halinde yazacaktır . 

Dünya kadınlar birliği ikin 
ci başkan vekili memleketimi
ze gelmiş olmaktan çok zevk 
duymaktadır. 

Nisaıım on sekizinde istan
bulda Yıldız konferans salonun
dn toplanncak olan dünya ka
dmlar birliği kongresi ne işli
rllk etmek üzere öuümiizdeki 
hafta Danimarka'dan de seçme 
bir kadm heyeti gelecektir . 

Öğrendiğimize göre heye
tin arasında Daniınarka'nın en 
çok okunan gazetelerinden 
«Arhus Stiftstidende» gazete
sinin tanınmış muharriri Ha
yan Kar\ Louiz Aııdersen de 
bulunmaktadır . 
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italyan Siyasası . 
f ransız Gazetelerini Şaşırtıyor. 

"italyan Avrupa anlaşmasına pek de 
yanaşmak istemiyor,, diyorlar 

Paris 6 [.\.A] - Ga
zetelerin geıı~I ~' ôntılmesi, 

kar~ılıklı y:u·dını andla~

malarrnın l>iran ünce 11er · . 
c~~ le~nıesirıi istemek lt'dir. • • 

Popolo DilalJanın ya-
zısi vlt~ l>ildirilen son hal-., 

ya ıı l'Pak~i yorılal'ı iizeri n

(l~ Lö Jurnal şuıılarr yaz
maktadır : 

lugill~reden bekl~11i1P11 
lı ii y ti k B r i la n ya ıı ın s ı y a -
sası na uy kın d Ü~Pn doğ 
rudau doğruyu hir katıl
ma dt>ğil, aııcak, anlaşa

urnzlıklaran uzlaşmalar 

ve yatıştırmalar ile öuii11e 
geçmek ha)' aliııdt•n vaz
geçmesidir. 

Lö Ju rna 1,--.:\lusoli ui 11i11 
ileri siirdiiğli gibi, kiiçlik 
a11l<tşmaru11 uıt>suliy~Lleri 

üzerine alması gerekliği 

ile emri vakiin önüne 
geçmesi gerekliğini yaz
makladır. 

Pöti Pariziyn şunları 
sövliivor : ., 

İtalya lıiikt)uıeti, P-opo
loıla ki yazı ilt~ pt~k de 
bir .\ vnıpa aııdhışmasm
ılau yarıa göriirımiyor • 
Ve hu yazıdan faydası 

ve g•~rçı·klt·şnwk iıukauı 
olmıyarı kurallarla ilgili 
olmamak isl+>ğiııi aıılaıuak 

kohn dır. ~trrzatla erk İ-. . 
ııiluıtısi gerekt·u şey de 
htıtlur. 

Yenizelasun ~af tiz 
çocuğu da sorğuya 

çekiliyor. 
.\Liua, - .-\tiııa harp 

divanı, lersarwye ve filo 

yad koymuş sivil, zalıil 

kfıciik zabit ve asker oluz 
• 

clös·L sucl unun mu ha kemesi-. 
ne uaşlryacaktır. Suçlular 
arasırhia vrrıiz.,ıosun Veftiz 
çoc:ıgu ve 1Ja11~· ~ mebusu 
Pistolaki.i ele \·nrdır . ~ltv

k u ( hulu rıa n Pis tola k is, 
isyarıırı masrafını v~rmek 

vu terısaıu~~·e gideıı Asile
rin birıd i kltı ri oıomobi ll~ri 
adamlari vaslasi~· I~ tedarik 
~lııwkle ~ucludur. • 
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ko1ıdilis li:azaı10 la~ihası kamutalYda 
-t--

Halep orada i•e •.Jrşın -Birinci Sayfadan Artan-

burada diyor. 1 11.ıkliyal ~onıis~oııcuları 
-Birinci sayfadan devam-

ll a rhi yr ııazı n1111ı müf-
ri tl~rt! karşı hir t~lıdiı 

mahiYt-liıulP lt'ltü ki ecliltın 
hu i hta nna hii y ii k bir 
PhemuıiYtıl vPrilıuektr.dir. 

~lultıdil gaz~teler, halkı 

siiktin VP. iLidalP. davt>l 
elıw•ğe devanı edi)'Or vP. 
d i yor la r ki : c< il ii k t) mel 

~uvvetlt'rinin saflarmda 
l>ir a~' rıhk husulii kadar 
mulHıliflP.r.~ ~ardım eüecek 
ve yarayac<ik hiç bir şey 
~· oktur. ŞayP.l miifritlP.riu 
güdiltiilı~ ri \ ' t\ tahrikler·i 
,. 'iziiııden hükıiuu lci uu. . . 
surlar arasrrula nifak cı . 
karsa bundan istifade ede 'ı 
cnk olan VP-nİZPlos ola
cak lı r. lliif ri ller, . glirii hii 

l 

ve patırlılaı·ı ktısıueli, hii-
k ti nwli işi ve giiciimle 
rahat bırakmalnlır.» 

İİlPriııc iş ~ apfiu konıiis

~ OIH~ular \'P lİt~aret VH 

fa lır ika m ii 111 P~Sil lt-~ri mu 
:•))'Pli rt·~iııı 200 lira , 
ıaıiisalatP.uıJ ... ri h:ışıııa ı 

lire, Loptan .,eza tacirleri 
150 lira, nıü~tahılemleri 

başına l lira, matbaalar 
ıcııı nıua\' \' trn resim l . ., . 
lira, m iista lulum ler haşına 
\' Üzıh· Pili. Noterler 50 .. 
lira, ıuiistalıdeuıleri he.a-

şma 1 lira. 

B Ce(h'Plirıe göre ka-
nuııda hildiril.-n birinci 
grup içııı muayprn rPSinı 
loo lira ve aııu•ltt basuıa 

~ 

3 lira, iiçfüıcii grup için 
mua~~Pn rP.sim 75 lira 
mii~lalttlt"'m başıua 1 lir·~, 
iradı gayri ~a fjsi )' tizde 
4 ii bulan çikolata, şekf>r· 
ltHll~ \' tı uıiinıa~il işlerle 

uğraşan grup için 5o ame 

, kttmuakla ollluklart hu 

Yürgü 

lzmirde bu adla giin-
1.-Jik hir gazele çıkma ya 
haşlamıştır. SlirP.~ YH Kap 1 

laıı ve Redr·i ilhanın cı-
• 

IJ 

gaıelf.uin IJaş yazılct rı es~ i 
llizm~l ha~ muharriri • 
Zt:ı.\'ııellJ~siuı tarafmdan ' 
)'tızılınaklatlır. Yiirgiiuüu 
çı~ işıııı kutlular v~ ıutı

vaffa k ı )'Pli rıi ti i leı·iz. 

le hasma ı lira. • 
lh·lwri iic \' tiı ıoııdall . . . 

fazla vapur işleterıler ış-
lelli~leri vapıu·larrn be
h+>r touilatoları icin l ktt-. 
ros ve idare nwrkeıi ta· 
rufıudaıı işgal t~dileo ı,i .. 
naııın gayrı safi iradırııfl 

~ iizdn lwşi. 

Trarısll dPpoları ve aol 
rt-po işlrl~rıh•r tit'pO "~ 
arılrt>poların' iradı gilyrı 
s .ıfılı>rirıin yiiıclt~ oou şt>" 
hir ''e kasai>alartla apar· 
lımanları ve nlifaısu 5 bİfJ 
ve da ha ıi vachr olan '118

"' 
~ ' k" hallt1 rcl~ loptan llir;.tla• 1 

ları lıan~l.-ri ılo~rıuhH• 
tloğnı ya işletmr. yip par~~ 
k i r a v a ver d i k 1 eri · fJH Y rı 
nıt>ı;kullerin gayri safi j .. 

mılllarrnın mt\CUUJU11uP 
y iizdr. ikisini. 

~I ii lrezi mlerı illiıaa1ı b"" 
sa· ddi 11i11 \'Üzde altısniı. 

hip old;ıkları ına.lları ki 
ra vau• vPre11lt'r 1vttrgtni•• 
\a~lhik. ~lliği mali yıhl9" 

. ite' 
evvelki mali yıla aıl 

vannamel~rde yazılı kıra. .. . ,, 
bedelleriuin ~iizcl~ ·beşı• 
verecPkh~rdir. 

"" ------------------------~ Bsmanhcadan Türkçeye karşllık kllavuzu. N. 11 
Enmiyeı (ilimacl arılamı

na) - İnan 
EmrıİJel eımek -: İnan

mak, giivtıumek 
Enır - Enıi r [T. Kö. j 
Emirnanr. (Bak:forıuarı) _ I 

Buyrultu 
Emsal - Eş, f-'Şl .. r 
Misil - Kat, rş 
Nazir [misil, ıtıP~il] - Eş 

Müşabih - Beıızeş 

~ltiŞtlb~heı - Renzf)şlik 

Şeltih - Benzer 
'feşhih etmek ... H~ıızet-

mek ' 
' Taklid - Be.ıızel 

Taklid etme~ Benzelle
mek 

Muka llid - Benzetci • 
'Emtia - Mal 
EmvAli meukuJe - Ta . 

şıtlı mallar 
Eı ... ~ali ~ayri nwnkule • 

Taşıtsız mallar 
Nakletmek -1·Taş\mak , 

anlatmek 
Na ~Ji yal - Taşrnıa 

\Tflsaili nakliy~ - Taşıma 

a racl:u·ı 
• 

~~uca IU (na k :ak i lnH) - Sorı 

Eııciimeu - Komisyon 
Euciinu'ni daııiş - Aka-

d•·mi rr.Kö.j 
He~·et, mPclis - Kurul 
lh~yt'lİ umumiye - Ge11-

k\1rul 
He~'eli vrkile - Bakan

lar kurulu 
Kongre - ~urulhty 

Miişavir - naruşman 

Şura - ıD.anışıl 

Şura~· i ıle\·let - Danış

lay 
Endahl • Alış 
Endam .... Ta~\ hoylws 
Endamı mevzuu, uiite-

uasibül~ndaau, ~meli mev 
zun ~ahilıi ~ T;ı)'lan 

--eradaz ... A tun l otrcı , 
almış 

Emler - Azra k 
Eııdi~t~ - Ka~· gı 

Erıiu - lııihi 

Erıkaz - Yıkırılı 

EıınH)ZPC - ({ip 
• 

Eıısal - Nt•siHer [T.Kö.] 
Nt·~I · NPsıl, iirf'n, döl 
Eracif - U~· durmalar , 

tliizmeler 
ÜrctH~, - Uydurma, düz. 

me, )'alan olan 
Erauıil ~ J)ullar 
Erazil .. Sıyrıklar, yiiz 

süzler 
Erbab (.-.hl ·ınlamma) -

Er, f.rclikli 
Erh1: l.u ruesAlih l: işi o

lanlar 
Erbain - Karakış 

Ef'kan (Rüesa aularuma) '. 
- lhtşman 

Erkam askeri~·e - G'ene
raller 
Er~aıır lıarbi,·e - Kur-.. 

ınav .. 

Erkftııı h:ıı· lıin1 i UllHI- I . 
rui H' - GertPI ku r·ma v 

w • 

Erk:\m lı · ırh 1.alıili - K,ır-

nı:ıy ·ulwy 
Eı·z - Pi rirıc 

• 
lırza k - Azık 

Erzaıı - Yakışır, yaraşır 

EsalPt - .\sallık, asalf-l, 
asilli~, akso) ltık, lözüullik 

Asil - J - A~allı, asil, ak 
soy. tüzli 11 

2 (Y•·kil karşılı) E~i 

Es~ı·.-L - Kulluk 
Esarel (Ülkt> ve \ılusla

nu yahaııcıl:ıi·a naahktl~ui 

\'eli ~uıla uıııı( - Kölem~ulik .. 
E~art'l (ll:ırb t'Sirliği an-

fomma) - Tulsallık 

Esir - Tut~.ık, lutkuıı 

E..-1raııe - Kulca, ~öltıce 
Esas - Aua 
Esas ... 1ısıl 

E~as - Dip 
Esas - r~JIH'I 

E~asr.11 - T1'metindeu , 

aslııttlaıı 
öksel E ... asi - Anasal. k .ı 

, 1 C"' 
E~asi - Eıı b:ışlı, bı•Ş 1 

basın 

~~:\tir _ ı\lit L'f .l{ô.] 

PShab - Sı·l>t~hl~r 

t'SPcl - Asla 11 

esPf - •·~wf 

~liwssif - r~t>fli ( e'' 
T~Psslif t'lmr.k - ~s.-. 

mek, ~seflt~11111ek 

.. ~er - tZP.I' 
•"Ski~ ~ Ta~lak dl" 
t•slaf - Gı•c ı uişler• l)ııC 

• 

ler li#' 
üsnıa 11 , e. ınaın 1)1 

(Bak:bedel) - Tutar 

PSna - Sıra 
.. 911ıdal 

esnasmda - Sıra "o.J 
esrar- 1 .....rSır {if· 

2 - Giz 
esrarengiz - Sırh 
esler • Kaur 
~şhas - Kişilt>.r .., 
şia [şuttJ Şuvag 



,, 
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----------------------------------
Türk ofisin Günlük '"reıgraf Me~sin 

H a b e r l e r i . D· .... f'~ıyasası 
Avrupa borsası 
5-4-35 el~ kapa rıış fi

Yali~ rı : 

PA}tUK - Li vt>rpool 
borsasında lilu··~ haşırıa 
AınPri~a panıuklan nıa~ıs 
lfslinıi 6,11 lPUllUUZ lPsli

lllİ 6,05 ilk tPşrin Lt-slimi 
5,79 son kanun ttıslinıi 
5,76 ~ı~ır f)d nıu k la r111m 
Sakala ritl is cinsi ma v ıs t PS 

liuıi 8,02 tPmmuz l;slirui 
7,97 son lflŞrin lt•slimi 7,91 

80n kanun t••slimi 7,87 

lJpPer cinsi mart Ltısli ıui 
'l,21 mayıs teslimi 7 lAm

ı~ıuı ltı li1ai 6,92 ilk ltŞ· 
tın 6,77 peusdır . 
. Ntiw-York l1Jorsas11nla 
lıbre başma mart tesli'~'i 
lo,90 nıavıs teslimi 10,96-

10,97 ltH;HlHIZ leslimi 10,59 

ilk teşrin teslimi I0,65 ilk 
ll ~~nun teslimi t0,68 seııt -
"'r • 

laeııderi ve borsasmda 
99,05 libre başma F.G. F. 
8itkalaridis ciıısi şubat tes 
li1tıi 14,4~ mart lt>slimi 
~4,stdnayıs t~ limi 14,51 
.G.F. ttşmoni crnsi şu hal 

l~slimi 12,58 nisan tt-slimi 
12,53 lPIUlllUZ le81imi 12,43 
e~·ıuı teslimi 12,lt> tatla
ristir , 

1 ş• l ı ' - ~ \ ıı ~ 
~~İr ra (şı·rir) - :\ıılıl.ır 
Eşk Göz , ··~· 
~~~al - Ş ••~ lllPI' 

Eşk i ya (şa ~ i) IJ:ı yd o ıla r 
Eşııa ( Şt-l n i) Y ı rtl az 
Şt'naat - Yırtlazlık 
~:ş r a r ( \' f • ~· ~ a il) il t• ,. i 

8t&ltııılt•t 

~:şya - Eşya (T. Kö.) 
Rvbaş - A\• akla~lllll 
~ve - Uç · 'ÜCP. 
Evıac1- Ç<;c;ıklar, oğullar 
Evvel - Öuc~ 
Evvela - llkirı 
Evv.-ın ahır - Euiwl~ 

Soııullda 

Ey~a1111 lwhur - Kızılısı 
1\ Eı~. -(Da k ct.tfa )· eza ('f .
~ "2flii, iiıii 
E ıeı - UzP.I, öncesizlik 

zen - Öııc .. siz 
~:Zi Yt-t Ezi y~t 

F 
Ftial - ı . . F· . ŞÇP.n, ~şçımf.n 

ti ttcıl.ı~·~ı ~ lşçenlik, iş· 
• 

1 ••~1tlik 
F;tc 

ıa - Acm 
F.-cı - Acıkh, acmh 

' 

UUGB.\ Y -- l~iverpoo1 ____ .._ ______ _ 

borsasında loo lilu·e haşana K.G. s. 
mart ltslimi 5,4 1/s ma- Pamuk ~ksı•re~ 

K. 
38 
37 
36 
35 

yıs t~slimi 5,6 5/ ~ t .. m - la 11~ 
muz lP.slimi 5,8 l-2 şiliıulir Kapu malı 

MISlll - LivPrpool hor Koıacı parla~ı 
sas11ula 480 libr~ ll"şnıa lau~ t;iğidi 
cıf plala mart lt>slimi 27 \'erli • 
mayıs t~slimi 26,9 temmuz ~us~uu 
teslimi 26,9 şılindir. Fasuly<t 

lstanbul borsası • ~ohıal 

6 14-35 dt• .\f~·ou İllCP. UtH'•~imt~~ 

121 kul'uŞ 20 paratlan 131 Ku~ y~mi 
kilo loo gram, buğday yu- Kuru •ları 
muşak 4 kuruş 20 paradan Çeltik 

2 25 

9 
8 
4-

7 
5,50 
3 50 
7 
•) -4 kuruş 30 paraya katlar \·uıar Çukurova 75 

wahlul 4 kuru~ 5 para· ., AnaUol 3 
dan 4 k ıruş Is paraya Acı ç~irtt .. k. içi 28 
katl . ır 403 ton, kPpt>k 2 
kuruş '-O paradan 600 kilo 

Toı ~~k~r 

l~ahvt1 

38 25 
100-99 

240-~ao 

190 

90 
H-32,5 
2 75 

satılnııştıe . C ay 
4·4 35 de ilıracal olma· K. 1 

nuştır • 

/~mir bwıaaı 
6 .4-35 .ı.. b~tia y 4,03 • 

4,60 kuruştan 1295 çuval, 
börülce 4,75 k.uruşlau 3 

çuval, pamuk 2 ci 36 ku· 
ruşlan g balya salılnuştır. ____ ,.. __ _ 

Höbatçi Eczane 
Bu Akfam 

il A LK Eczaıwsidir • 

F c.ı . ıt .\cı"lılı~, acıı. 

hlık 

F.ıhı~ .-\şır1 

Fuhuş Utsuzluk 
Falır, iftilaar - Kıv;ınç 

Fa la f'i - O 11 u rsa 1 
Fahretmt-k, iftihar elnwk 

- Kıvaıımak 

Faitl~ Fa' da <T Kö.) 
lstifod~ rı m~~ - 14,ayda 

görm~k, faydalanmak -
lstifacl.., .. tmt'~ - A!ıiığ-

?a nma k -
~liifid - F;ıyclah 
'diisırfitl Fayllalarınuş 
~l .. ııfaat-1- ..\sığ, 2- Çıkar 

Faik, Miitefevvik - Üsliin 
Faiki,·el, tefovvuk - üs-.. 

liinlfık 

T..-fevvuk ~lmek Os-
g.-lıuflk, üstolmak 

_Fail • lşley~n -
Fiil - iş 
filen - işi.-, işiyle, ger-

crkttın 
• Fili - lşnel 

Faiz - firem 

a ay 
Bahar 
Arpa A naclol 

,, yerli 
Pirinç 

Çavdar 

15 25 
., 6'> 5 - .. , 

Ke1m• Şek• ' 20 Lira -10 K. 
Sandık'• . 

, • ecn~bi 23 L.ira 

ı • » çuvalı 20K. öO 
BtıAda) v~rıi 2 7& 
Limon luzu ·i O 
Sab 11safi zeyttn V. 25 50 

,, i~iıwi 23 

.'lı:oıır tları 

Kara hiih'°' 
~i~adır 

~-7b 
85-86 

16 
• 

l ucir , O d~u 11 

lnuct~ Kep~k 

Kahn » 

2 
2 

Barsa T ıliraflın 

lılanbul 

7- 4-935 

Tiirk ah.unu 946 

isterlin 6 12 
Dolar 79 -'ı5 

Frank 

Liret 

12 -Oa 

9- 50-32 

ll I t 11111 
'Nüshıi81A&ku\;tştu t -

rlliJt Hariç 
için için 

1200 Kr. 2000 lKf. 
aoo 1000 

Faizi hasit - Dtiz ürem 
Faizi miir~k krp - Kalınç 

~"°8·~ 
Şeniti l 
Senelik 
Allı aylık 

Üç aylak 300 500 
Bir aylık 100 yoktdr 

Gnntı ıeçmİf •yılar 20 K. ürrm 
- Sonu Var-

Tarsus icrtı memurluğundan: 
Bosya No. ıs rn 

No. Tarihi Cinsi ll. mlirabha Ki ,·meli .\levkii 
Kara
vavla 

38 Şubat Tarla 55158144 t 63 t 1 K. 

ııo 

:i28 nısfı 

T.e\'vrl 
337 

(1(,1)(1()(1 

Şarkan Nuri evh\tlı vt~ Saydi oğlu 
larlası garoen lla~an ağ., şimalt1n ıari
ki anı cerauhen hacı Abdulkadir. 

Tarla 64:i511680 2t756 K. llamam 
nısfı kurhi 

Tarafları Arap oğlu ve Ayşe ve mu· 
rat ağa ve tarik anı 

Alacaklı: Bay ~leh mel Asım \'ek ili hay Şerafolliıı 

. Boçln: Şt~k,~rci haCI Hec~p oğlu hay Ali . 
Yokarul3 hududu ve evsafı ,· azılı Tarlalar . 

açık artırmaya konmuş olup şartn ,ınu~ 9- 4 935 tari
hinden ilibarf.n dairtınıizdP- lu~r kt•s gürebiltıct>ği gilıi 

s--5-935 tarihine miisadif Çarşamba glinii saat il 
de ae1k :ırllrrua ile satılacaktır. :\rllrma bedeli mu -

• 
hammen kiynwtinin yiiıde 75 11i hulnıaılığı taktirde 
son artıraum leahhiilHi haki kalmak şarlile 23--5 - 935 

tarihine miisadif Perşembe giinii saaı ı 1 tle daire -
mizde yapılacak olan artırmada gayri menkul Pli çok 
artırana ihale edilecegimlen taliplerin muhamrw"'n 
kiymetinin yüzde 7,5 nisl>~linde (lP.Y akças• veya mil
li bir bank~ıım teminat mektulıunu hamil l>nlunma · 
lan laıımdır . 

2004 Numarala icra irlas kanurıunun 126 ıncı mad · 
desi dördiincii fıkrasma h~vfi~an hu gayri menkul üze· 
rinde ipotekli alacaklılar ile cliğP.r hi r H lak ada ra rıın 
ve irtifa hakkı sahiplerinin bu haklar1111 ve hususile 
faiz ve m:ısarifo dair olan İthlialar1111 il~\n larihirnJP.n 
itibaren ~· irmi ~iin içinde evrnkı müshıtı·lerile bildir
mel~ri aksi laktirtl~ Tapu sicilirnle sahil olmadıkça 
salış bedeli paylaşıuasmdan mahrum kalaca~ları ci
hetle alakadaranın h:bu matltle fıkrasına göre hare· 
ket etmeleri ve daha (azla mah)rual almak istiyenlerin 
rursu~ icra dairesin~ miiracaatları ilan olunur. 

Rakibi Olmayan Radyolar 
SAHİBİNİN SESİ 

Markasını taşıyan Radyolardır 

Gece •e gündüz bütün dünyayı dinleyebilirsiniz 

s ila 2140 nıt>tre - 12,8 ve 6 lanıhalı 381, 341,342 

mod~I Radyolu Grnmofonlar 143 ve 128 model Uallyo 
~lıizf-'leri, R 93 moıt ... ı Elt~klrikli Graıııofon ( Pikap ) 

Yeni modP.ller ve son icatlar ha kkrncta k a toloğ 

ısle y i ııiz; lt>crii bel er . 
SEDAD SAHİR. 

Hiikt'Jntt~t C :uld~!ıii: No. 2f.l -- Mersin 

lym Tarihi 
Mallmat Gr.n~I miidiir

liiğfl la ra frnda n her ay ! 
muntaıama11 c~arılma~ta 1 • 
olan AH!• \farihi'nin 14 

• 
üncii sa\' ısıda 600 sa vfahk . . 
büyiik bir cilt haliıule 

çıknuşlır. Bir ayhk dliı!ya 
durumunu komprinwleş
tiren ve cok biiviik IJir . .. 
emeğin verimi olan lm 
dPğ~rli eserin oknnmasım 
harar ... tl•· tavsİ\' e ederiz. 

"' 

Y,urttaş ! 
Ülkeni korumak isti

yorsan Tayy::ıre Cen1i

yetine aza ol. 
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SAYFA: 4 

rT~rgsin: SovyeİRusyanın Başlı~:ll 
Kentlerinde Satış Mağazaları Vardır 

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

gidoiyenin her türlüsünü bulabilirsiniz 

AYNI ZAıv.rANDA 10Rf1SltYln DİKİŞ, ÇA]Y.[AŞIR., 

AY AK.KABI. İMALETHANELER.İ VE 
ÇAI\l.!AŞIR.HANELER.İ DE VAR.DIR· 

TOHG~L~ pos~edt! ılı•s rıı;ı~asirıs darı~ ıoıılP~ lı·-\ "illı·:' pr·irıcip ıl•·s dP
l'U. B. S.S. a )' a 11l ~oıı siegı• :i 'lOSCOU, Oll l\uı tro11 "" 11 ıı riclıt· cı~~orı ı uwııl 

ele divPr~·s m:ırchaııdi~PS f'I dP. dt•ııre •· s aliuu·ııtairı · s clu pa~s aiıı~ı qw· 
ılı · s 111:\rclıaııdisPs ıi'ıı11porlal i orı . 

TORGSIN pcssede en meme temps des ateliers de 
couture, lingeri~, chaussure et ateliers de blanchissage 

"TOR~SIN,, e 
Ait her türlü malumat için 

aşağıdaki adrese miiracaat ediniz 

s.s.~a.t. 

... Ticareti hariciye 
bankası 

lslanbul Şubesi : 

-!! B.'.IJCE K.\PlJ 16•18 . . l;:. TELEFO'l ' 24502 3-4 3-5 

Pour tous renst!l~nements 

relatifs a 

'' Torgsın 
'' s'adresser a j'etahlisse 

.neni sulvant 

HANQUE pour Je 
COMMERCE EXTE
RIEUR. 

de I'u.a.s s. 
Succursale d'lstanhul : 

H.\GTCllE K \POU ıô·121 
TELEPHONE 21502·3·4 

-...~-----· .. 

+ D 

7-4-935 Pazar günü borsa satışları 

daim ciııs Nerenin Mah·ulu IUKrARI F · ı ~EIL\İT Olduğu K. G. K. 8 . 

lhı~d :ı\ ,\ ıı :ıd ol l~OOUO H 7:> \lt·r~ııı ft .ı ıır . . 
Ct·' lıaıı 7 500<1 •) t 7 ,50 c ... , lıaıı \' .T. •• . - ., 

iaıw ciüidi . ;., T. 1000() 9 _, ı.::., .\1 ı• f'S İ il V. lıazır 
Arpa • .\ rıadol l f)Uülı :~ !i>,65 ,, 1 f> giiu Z . 
~I ak İ ırn lll :ılı IHOUO 36 " 

10 " 
Pnrlak 400UO H6 ,, '1 ' ' 

• • 

;=======~· 

fi İRFAN MUSA 1 ~~~~~~1 
mG kolonyası ti Mersin Gümrük Civarındadır il Sı 1ı 1 rn ı nı tt>r:ı ve ti ., izi •hı i ıııa 11111 lı:ı ra~a le l I . E . ~ • ..,. llf'\' I 4..('Zil\'1 

~ .. ımek içirı J s ıik a uwl Eczrttıfllı\İ laraftıuh111~ tıl>luy••,' Yerli \'e A~-
IIni i uıal t•dilr.ıı irfan ~lıısa Kolon\'asrnı kul· ~ · ti rupa uıiistalazt•rcılı hu-

• h\ llllllZ. 
lııuur . 

~IJrllOOl~iJalJ~IIICI~ 

1 

' . , 
" 

.DARA 
6iRiKTiREN 
121\AAT,.., ~D'Q 

@@l@ll@ll@@fjg!l@@@.J@@ni11 

IHalis Esan - Losyol'1~ 
~ v ~ 
~ r 
@M Gençlik Kolonyası .1 
~ Sayğı değer alıcılarımızdan gördüğümüz~ kiyrrıetlı ~ 
~ teveccühlere bir karşılık <1lmak uzre bu defa isvicre "e ~ 
~ Fransadan her nevi ESANSLAR getirdik • f~ 

fftll Oeoçlık Kolonyave Losyonlarımızın ğördüğli rağbet ~ 
l!::! ise herkesin malumudur . ~ 
liill Bunlardan başka ~icaret evimizde kire~r diş fırçalar!; ~f~ 
l!::! şık ve temiz geymek ve yaşamak isteyenler için her çe'' . 
inli · 111ıt ~ gömkk, y .. kn çeıap mendil v~ huna ben1er tuhafiye çeşitıerı ~ 

vardır . ~ 

l!m Mall~rımız Temiz Ve Zarif fiatlarımız uıe~il~ir ~ 
~ DIKIC\ 1' : Kolonya ve Losyonların~ıı· ~ 
rn1J daki A. Hamdi etiketine dikkat edin ız · ~ 
~ T«ıkl i tlt•rifl(lı•ıı Sa~ııı11111.. I~ 

~ Ad•es' Olimrük meıd" ndı ('nchk ko'onyası amili ~ 

~rmt~I@ln~u@umı A I&lierJ@-

Piyanğosu ~ 
On Sekizinci Tertip ltmcı Keşide 

ffi 11 Nisan 935 tarihindedir. 

~; B ü y ü k i k r n 111 i y e 

L 
200,000 Liradır . 

Mükafat So,ooo Liradır. fi 
~ ~E= =:::3 e:E:i~~ _______ __/ 

\eni Hrr~ln \'1 ıll•nu.'\ı Mer<' 


