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Türk milleti bu gün dünya 
emperyalizminin yurt üstünde 
kinetlenen boğucu çenberini 
istiklal savaşı gibi imanla bir 
kurtuluş hamlesile kopardık
tan sonra ileri hedeflere doğ
ru yürüyüşe geçtiği mutiµ gü· 
nün on birinci yıl dönümünü 
kutluyor . 

On bir sene ... Tarihten da· 
ha eski birlınilletin hayatmda 
nihayet bir an hükmündedir. 
Fak at ayni duyuş ayni görüşle 
tek ülkünün çevresinde topla
nan milletin blltün müŞkülleri 
yenerek aldığı yol zaman mef
humunu inkar ettirecek kadar 
biiyüktür. 

Yüz yıllarca beferİ kudre· 
tin üstünde adeta bir mucize 
gibi hayallerde yaşayan ileri 
merhaleler Cumhuriyette şekil 
lenmiş birer hakikat oldu . 

· Türk tarihinin mecrasını 
yeni bir istikam ete çevirdiği 
kadarda dünya tarihinde eıine 
rastlaomıyım bir ihtilll ve in· 
killp kronolojiıine sathı btr göz 

' atmakta nasıl baş döndürficii 
hııla ilerled iğimizi hayret his
lerini tahrik ederek iz.ahlaya
bilir. Qj ııyn · kurulaladanberi 
bir çok d evle tler şekil değiş 

miş sayısız milletler yeni yeni 
rejımler görm(işlcrd ir. Fakat 
hiç biri i Tlirk Cumhuriye tin
de olduğu gibi miJli isyanın 

zaferi ve milletin öz malı ol
mamışlardır . 

TUrk milleti Cumhuriyeti 
ne bir hnkumet tıklibile ve 
nede yukarıdan aşağıdan yü
rOyüşün rast gde muvaffaki
yctle attı O inanan millet ef
radının ayrı ayrı şahsi varlığı
nın muhassalasıdır. Biz onu;is
tiklil ışkile yanık bağnnı dağ
lar kadar i tiliya siper tutan 
şehitlerin pıhtılaşmamış kanla
rı lislünde ilan e ttik. Bu itibar
ladırki Türk Cumhuriyeti milli 

hiıkimİ) eti en geniş ve şamil ma
nasilt! ifa!e eden bir rejimdir. 
Biz bu rejime Muıtaf a Kemal 
Anadoluya ayak bas\ığ; gün 
kavuşmuştuk. 29 Teşrinevve] 
Anadoluda vatanı kurtaran 
Ankarada şanı. ele tının na
mına dikilen abidenin isim 
konma g ünüdür 

O günden beri bütün ciha 
nın hayret gözleri önünde elek
trik snralil ile rliyoruz. Esasen 
blitiin hayatınca inkiliba susa· 
mış bir millet ancak böyle bir 
hız ve külle ylirUyUıile kalkı
nabilirdi 

Türk milletinin yaşama ka · 
biliyetinc inanan önderin işa· 
retile her- biri b•ılı baııoa uar-

Türk inkilabı cihanın en mühim 
hadiselerinden biridir. Bu inkilip 

ümmet mefküresinden kurtulup milli 
benliği bulan tarih kadar eski bir 
milletin hayatından hadiselerin or· 
tadan yok ettigi yaratıcı kudretlerin 
yeniden çoşkun lıir kaynak halinde 

taşmasıdır. 

Geçen sene ~ bugün kutluladı • :. 
dağımız Onuncu Yıl dönümünde 

Ulu Gaıinın işaretlerinden 
aldığımız hızla bugünde Oıı 

On bir sene ev~el Cumhuriyetin temeli atılmıştı. Bu gün bu mu
azzam. abidenin yıl dönümünüyaşayoruz. Türk genci! Asil mil
letine dayanarak Gazininyarattıfı bu eseriyükseltmek vazifendir 

birinci Yıl dönümüne ulaştı le. 
önümüzdeki açılan ) enı ufuk
lara doğru başımız dönme
den yürüyoruz. 

-
t1111l11ıriyet Halk Fırkası 

Altı Umdesile 
refli 

türk inkilabına 
6ncüllıik yaptı 

çok fC· 

------cı§§ 

Türk Cumhuriyetinin on 
bir yıllık varlak çerçiveıi içinde 
millete öncülük yapan bizzat 
Ulu Gazi'nin başında bulun-
duğu Cumhuriyet Halk Fırka
sıdır· Çünkü fırka ve Gazi 
Mustafa Kemaldırki bu gün 
kutladığımız Cumhuriyet reji
mini kurdular. Bundan dolayı 
CumJıuriyet Halk FırkUI ıiya
ıi bir parti olmak itibarile 
memleket menfaatlerini koru· 
yacak düstUrlarda kanaatleri 
birleşmit vatandaşlarm tetkil 
ettikler camia olmaktan daha 

hk mahiyette olan işleri batar
dık . 

Y almz şurasını da biitün 
millet muteriftirki varmak is 
tediğimiz milli hedef geride 
bıraktığımız yıllardan daha ya-

kın değildir. Üzerimize yUkle· 
nen vaıifc. ain daha pek çok 
ç etin yollardan geçilerek neti
c: eleneceğini miidrikiz . 

lnkillbm tcmamlanmlJ ıaf
laaları eluikleri yanında bu 
.. ol•ı•akla beraber ber 

çok özerine inkilip vazifesi a· 
lan ve ıimdiye kadar olduğu 
gibi bundan ıonrada başara· 
cağında kimıenin şüphesi ol
mayan bir memleket teşek
kOJildür. 

Bilindiği gibi C. H. Farkası 
Bıı Kumandan harbi kazan
dıktan ıonra Gazi Hazretleri-

nin tccanüslü ve kuvvetli bir 
fırka kurmak tasavvurlarının 
meydana getirmiş olduğu bir 
varıktır. • 

- Oerisi 6 ınc ı Sıı yfada 

geçen giinün bizden biraz daha 
gayret istediği de muhakkakbr 

Bu gUn inkilip yürüyüşü· 
nün on birinci yıl dönümünU 

en temiz. heyecanlarımızla te
bellür eden taşkın sevinç için-

de yaıatarken her işin bittiğini 
sanmak gibi duygusuz. bir gu

rurla değil gerilere hiç bakma · 

dan yeni açılıılara hız almak 
için coıuyoruz . 

R1za Atiltl 

- !i::> -

l3ay raı11 şenlil{le }{tıtl ıılaı1acal\: 
Gündüz Halk kürsülsrinde nutuklar söyle-. 

necek gece fener alayı tertip ediliyor 
Bu gün ulu Türk 

milletinin on bir 
sene evvel ebedi 
hasretini çektiği 

milli hakimiyetine 
müstenit kurduğu 
Cumhuriyetin yıl 

dönümü memleke
tin herbucağında 
ayni taşkın sevinç 
içinde kutlulanıyor. 

Her tarafta oldu 
ğu gibi şehriınizde 
de günlerdenberı 
yapılan hazırlıklar 

ikmal edilmiş ve 
şehrin muhte lıf yer 
ledne bis çok tak
lar kurulduğu gibi 

köşe mahallelerdeki kulübeler 
bile bayraklar, renk ve ıııklar
la donatılmıştır. 

Büyük hayramın liyik ol· 

duğu ehemmiyette kutlanması 
için teşekkül eden komiteler 

dün gece son defa olarak ya· 

pılın hazırlıkları kontrol e t · 
mitlerdir . 

Gündüz Gumhuriyet mev· 
danında ve halk kürsülerinde 
nutuklar söylenecek ve gece 
fener ali) ı t e rtip edilerek muh 

t elif şenlikler vapılacakhr . 

Diğer k u l l u 1 a m a i ç i n iç 
s ahife lerimizd hulasasını yaz
dığımız geniş proğram hazır· 
lanmışhr. 
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Türk Milleti l\lilli Ülküye Tam Bir Bütünlükle 
Cum~uriyet Oevrin~e 
Baytarh~ işleri 

Milli suvıtlrrimız aras111da hay· 
va11!arımız belli başlı bir yekun tu· 
tıır. Bu itibarla iktisadi vorltffımız 
da, iktisadi duruşum1ızda ha1von 
larımızm ve lıayvancılıffımızın çok 
geni§ bir yeri vardır. Türkiye öte· 
denberi hayvall yetıştirmekte sayılır 

memleketlırdııı birisidir. Fakat bil· 
meliyiz ki eski devirlerin ihmalleri 
yDzü11den hayvan ticaretimiz büyük 
bir durgunluk geçirmiştir. Buna da 
başlıca ıki sebtp gösterilıbilir: 

Birisi hayvall yetiştirmıkte bize 
rakip memltkttltrill ha}'van piyasa· 
larmda hakim olmaları, diJ!eri sol· 
gm lza; van lıastalıklarınm rurdu· 
muzda yerle~nıesidir. Rakip memle· 
ketler arasındrı Bulgaristan, Sırbis· 

tan, Romanya ve Sudan memlektt· 
lerıni a11malıyız. Bu memlekdlerde 
ha}'vanların islahı işleri ileri gittik· 
çe hayvan ticareti de o nispetle yol 
almıştır 

Bizde ise hayvanlar düztlıcıJ!i 

ve iy/lışec·'f!i yerde tersine olaruk 
gırUemiştir. Üste olarak yurdumuz
da yerleşen salgm lıayvall hastalık· 

ları lıayvanlarmzmn yabancı piya
scılara girmelerine ve bu piyasclar· 
dı ün almaları/la engel olmuştur. 

Türkiye istihsal yolund.ı hayvan 
yetiştirme işlerini her şeyden üslüll 
tutmak ister, çünkü memleketin te· 
mel varlıJ!ı köylürıün iktisadi yapılı· 
şı bunlara dayanır. Cumhuriyet hü
kumeti memleket işlerini eline aldıffı 
zaman memlektlin lıayvanlartnı ne 
halde bulmuştu? Erzurumdan lzmi· 
re kadar yurdufl hemen her yerini 
sı/ır vebası sarmıştı. Köylerimize 
karakuşlar konup kalkıyordu. Has· 
talık memltketi kasıp kavuruyor, 
damızlık ve çift hayvanlarımız elden 
gidiyor, yurdun . ekicilik ve iktisat 
dur~unda büyük gedikler açılıyor· 

du. 
Cumhuriyet hükumeti bu hasta· 

lık ile savaşa atıldı, Bunun için ka· 
nunlar, nizamnameler çıkardı, mü· 
cadele heyetleri teşkil eyledi, hasİolı· 
/a karşı seronı yetiştirmek için sc· 
rom laboratuvarları açtı . Mtmltke· 
tin bütlln baJ1/arlarını seferber lıc.li

ne getirdi. Hastalıkla var kuvvetiJle 
savaştı? nihayet Cumhuriyttin bu 
dileJ!i de yerine geldi .. Memleket bu 
belddan kurtuldu. 

Bugüll resmf bröşürlerimizi, biıl 
tenlerimizi bütün dünyaya gö11dtri· 
yor ve biıliıfl fen dl emine iltin t diyo
ruz ki: Türkiyede sıfır vebası kalma 
mıştır .. Türkiye bu hastalıktan tc· 
mizlenmiştir. Türkiyenin canlı hay· 
vanları ve hayvani maddeleri sizin 
için artık bir tehlike teşkil etmez. 

Sı/ır vebasından mımleketin yal· 
ntz son bir kaç yıllık mücadele çoJ!ı 
içinde verdifi zayiat bile pek müt
hiştir. 1922 senesi11dtn 1932 sene· 
sine kadar Türkiyede bu hastalıktan 
l 18,43d hayvan Dlmüş veya öldürül 
müştür. Bunların hepisinln kiymtti 
dört buçuk milyon lirayı geçiyor. 
Hastalıfuı yoptıtt ilt.tisadf zayiat 
ise rakam ile ifade edilemez. Curnhu 
riyet hükumeti ve onun baytar/arı bu 
büyük iş ve estr karşısmda nekadar 
iftihar etseltr ytri vardır. 

. Cumhuriyet yalnız sıtır vebası· 

nın savaşile kalmamıştır. Memleketi· 
mizd~ yerleşmiş bir h'Jlde bulunan 
difer salgın hayvall hastallklurı ile 
de sav~şa atılmıştır. Bu hastalıkta. 

ra karşı aşı ve serom yetiştirmek 

için baytarlık fen ocakları açmıştır. 
Bugü birçok hastalıkların aşı ve se
romları öz yurdumuzda vt /en ocak· 
larımızda yapılmaktadır. 

Cumhuriyet hl1ktımeti bir yan· 
dan da hayvan iş/erimizi yükstll 
dırtcelere çıkarmall, haJ'Vanların 

Ulu Gazinin Onuncu Yıl Nutukları 
Yaptıtlanmızı Kafi Göremeyiz . Da~a Büyü~ işler Yapma~ Mec~uriyetindeyiz . 

Türk milleti; Ebediyete akıp ~iden her ~n senede . bu 1 

büyük bayramını claha büyük şereflerle saadetlerle huzur ve 
refah içinde kutlu/amanı gönülden dilerim. 

Cumhuriyetin Onuncu yıl 
dönümünde onu kuran Ulu Ga 
zinin Türk Milletine yeni ufuk
lar işaret eden nutuklarını ay

nen yazıyoruz : 

Türk tlilltıli 

Kurtuluş savaşına baş

ladığımızın oııhı'şiııci :ı
lında)IZ. Bugiiıı Cıııulrn

ı·i\'etimızın orıuııcu \'ılırıı . . 
cloldurduğu <•n hii~ iik hay 
ramıdır. K11tl1ıı1 olsun. Bu 
a 11 d a h ii ." li \ T ii r k ı 11 i il P • 

Liııin bir~ fef'di olarttk hu 
k ll t l u ~ ii ı ı ~ k a v ıı ş il\ :ı ıı ıu 
t>n df!l'in st~virıci ve laf>)' t>· 

carn icinde\' İnı. . . 
Yurll~şlannı; 

Az zamanda cok ve~ hü 
• 

ylik işler yapıık. Bu işle-
rin e ıı l ı ii) ü~ii lenrnli 
Tlirk kahranıarılığı ve yiik 
sek Türk k ü hii rii ola 11 

Türkiye ~uıuhuriyeliclir. 
Bundaki mu Vtıffakıyfllİ 

Türk milletinin ve orıun 
df•ğerli ordusurıuu lıir ve 
berauer olarak azimkal'a
ne yiirümesine lJo,.cluvuz. 

• • w 

Fakat yaptıklarımızı asla 
kafi görnuı.) iz. Çiiukü da
ha cok vt' daha L>ii,·ük . . 
verim kabiliyetlerini artırmak içilı 

zootekni işleri11e kuvvet vermiştir. 
Zootekni işleri iter yıl biraz daha 
yoluna girmekte ve ilerlemektedir. 
Memlekette mevcudu ptk az kalmı~ 

olan arap atlaruun ço~a/mıısma ve 
ordu11un mllhttJÇ oldu/u suvari ve 
topçu hayvanlarının yurdumuzda Y"· 
tişmesi için yabancı illerden damız· 

lık lıayva11lar tedarik edilerek Aygır 
depolari ve asri haralar kurulmuş · 
tur. 

Gımlıurıyet hükameti, hayvan ti

caretimizin gmişlemesi ve lzayva11 
kiymetlerbzin yükselmesi içi11 hayvan 

larımızın ve hayvalli maddelerimizin 
yabancı piyasalarda yır bulmasına 

çaltşrmştır. Cumhuriyet bu işte de 
dilegine kavuşmaktadır. !(aç yıldafl 
beri hayyan ihracatımız mütemadi· 
yen artmaktadır. Hayvan ihracatı-

mız arttıkça yurtta hayvan kiymet
leri de fırlamakta ve dolayısile köy
lünün yüzü de gülmektedir. Mersin 
iskelesi11irz dört yıllık lıayvafl ilıra· 

cat mikdari bize açık bir J iklr vere· 
bilir. 

~· .11 senesinde 14923 baş hayvan 
932 •senesinde 45908 11 

931 il 98646 il 

934 11 105240 on aylık 
Yaşasın Cumhuriytt .... 

Baytar Müdürü 

Hüsam ettin 

işlt~r yapmak mrchtıl'iyı · t 
ve azmiııtleyiı. \'unlunıtı'l.U 

d li n ya 11 ın e 11 mu ıu u ı· "e 

en 11wde11i menıleketJ~ri 

st~ vi Y'~si ıu~ cı ka rc.ıcafrız. . . ._, 

ll(•ıaılt•kc·limiıi en gPııiş 

n·fa lı v;.;~ıla \'e ~ a ' 'ua k-. 
!arına salıip kılacağız . }lil 

li kliltiiriinıiizti mu:ısıı· 

nıc<!fHıip~ l SHviyt·~iııiıı iis. 

liıw cıkaracai!ız . Burıuıı . "' 
ıçııı hiz~lt~ za · ııaıı ölçlisü 

g~çmiş <JSırlarırı gt~\'ŞPyici 

zihuiyeliıw gö:·{} dt~ğil as

rımızm siiral ve lwrPkel 

nwfhuuıuııa güre diişii 

ııiilnH·lidir. G .. ct•rı zauıa-
• 

rıa nislwtle dalıa cok ca-· • • 
lışacağız . Az zanıarıdarı 

da ha bii yli k işler haşa ra

cağız. Burıda da muvaf
fak olacağı ıuıı:ı şü pim yok 
lu I' • 

C ii rı k ti T ii r k nal 11 Pli ıı i u • 
karek leri y li ksek t~ri y ii k-

sek Lir. Tiirk ruilleli çalış

k a ııdı r. 'l'ii rk ru i llel i ze
ki ti i r. C ii n k ii T ti r k nı i 1. 

• 
leli nıilli birlik v~ hera 
Lerl ikle ~ücHi k lt~ ri nelicesi 

' . . 
ni bilmiştir . Ve çiiııkli 

Tiirk milletinin yiiriimrk
l~ olduğu terakki VP. nrn_ 
deniyet yolunda alnında 
ve kafasında tuttuğu nwş
ale müspet ilimdir. Şunu 
<la elurnınıiyelle tebarüz 

GAZİ M. KEMAL 

t·llirnıt·liyiuı ki )Üksek bir 

iı ı saıı CPruivdi olan T'ir~ . 
ıuilletiniıa tarihi bir vasfı 
da giiz•~ I saııatları SP.vııwk 

vt~ oııdc.ı yiikselnwktiı· • 
Buııun icirdir ki nıill~tinıi. 

zira yüks ... k karakleriııi yo
r u I ıı ı az c a l ıs k a ıı l ı i! ııı ı '' İİ-

• • t_, n 
zt·l zr.kasıııı, ilme hağlı-

ğıııı gfrtt'I s:ırıallara sev
gisiııi Vt~ m.illi birlik duy
ğ usu uu mii teıuad i ~ Pn ve 
her tii rl ii ,. :ısıta \'e ted
lıi rlt• rltt hHSlt>yt•r··k. i ~ıkişaf 
•~ lliru>t·ı. milli iilkiimiizdür 
Tii ı·k mi lloli ııe çok yar~
şan hu iilkli hlitlirı btışe-

riyf'ltı> lwkiki huzurun lP

mitıi ~olunda keıidine dü

şcın m~dmıi 'azife~· i yap
uıukla muvafık. kıluca~lır. 

Biivlik Tük ıuillr.ti. ., 

Oııut'Ş yılılanl>tıri giriş

liği nı iz işi tırıl t~ mu va ffa kı 
vt'l vadt~clf'rı cok sözlerimi . . 
i~illiıı. Bahtiyarım ki hu 

sö1.lt~riıııi11 lıic hiriııde mil-• 
lt~liıuirı lıal-.kınıduki ilin·a 
d1111 saı·sacak hir isaht~l· 

sizliğ7~ uğramadım. Bugiiıı 

iman VP kati yet it~ SÖ)' 1 li 

yoru nı: Milli iilkiiyt~ lanı 

h i I' U Ü l. Ü 11 ili:, l ~ )' İİ 1' Ü Ulf~ k lt• 

olan Tiirk nıilletiniıı l>liyiik 
nıilh~l olduğunu blitiin 

mederıi alem az zamanda 
bir kerre daha lamla -

ca k l ı ı·. A s 1 a ş ii p lı e yok t 11 r 

ki T1lirklliğiin uniituluıı~ş 

hiiyiik lllt><lt•ııİ kabilİJ~~lİ 

hundan soııraki inkişafı 

ile atiııiıı yiik~\~ k IUt!deııi-

vet okuııdaıı )'f-'rıi hir 
• # 

~lineş giui doğacaktır. 

Tfırk mill P lİ ebetliyt:ıte 

akıp gitlen her on sened•· 
lHı l>liyiik millet hayramı 

m daha büyük şereflerle 
saadetlerle huzur ve refah 
içinde kutlulaıuanı gönlil 

den dilerim • Ne nıutJu 
Türküm diyene. ., 

' Cum~uriyet Ve 
Millet ______ ___..,..,. 

Eşkali hükfirnct . bed~~ 
medeniyete doğru fertler ."

1
t, .:.,ıt 

dü. Bu terakki kabile, aşı~~;,. ... 
bey lil{i, prrnslik, krallıl<, 1 fi 

. e'e hık saltanattan meşrutıY ' 
nihayet Cumhuriyete var~\,o 

Şu tek5müle nazaran 1~dıl 
kuresinin bugün için bll et 
faydalı ve en adil hükt1fll 
Cumhuriyettir, urr 

Cumhuriyet demek, h 111 
dalet, tekamlil demektir. c_ıı 5"' 
tin manası bizatıhi fazil_eı.t\,. 
bu asırda Cumhuriyet ıçıll dll,., 
müş ve nıhayet bu mab.~ oııc 
v:J şnıuş milletleri göz .?"uıcl 
rirsek Cumhuriyetin bLI~ 
feyzini tasavvur edebi~iriı. a 

Türk için Cumhurıyet 'I 
zilet olmakla da kalmat.f1l 
varlığı, hakkı, terakkisi cıı 
le başlar. ~ 

Tiirk binlerce sene et/ tı 
dı. Hem bütün ::li.ınyaya ·ıe 
muş cesaret ve fedakarltJ1'1 

hayretini mucip olmuş ~ir Ol,,;, 
FakJt hü l< Qmdarınııı esirı k 

Türk harbec1tr şerefirıİ 
alır, Türk çalışır, haka111 ,,

Türkün nasibi esaret ha" 
neffüsten ileri geçeme~di, diıcıl 

Türkün ismi; tebaaı sa 
hane 

Türkün memleketi; 
mahrusai şahane . ..;..ı 

.• rf11•·r 
TGrkün mülkü· araııı _,f 

' c:v' En büyük senedi, serı 
idi . . '5 

Binlerce sene milleti 1511 

den padişahlar Türkün rıeaş 
ni ne yollarını düşünrTl tı• 
onu esir gibi çalıştırarak 
rini doldurmuşlardı. . d'rll 

Türkün göL bebeğı f 1 

man eline geçerken Türk
1 Yoğurtçu çayırında sand~ıirııc' 

yapıyor İstanbul işgal edı ı1' 
maıı 9ğulları düşman . g~e 
Kemalistler istiklal cidal111 

nı feda ederken Türk Ü il e~i,C 
nü, Gazisini haini vatan 
ma mahkfim ediyorıard 1 • 1~ 

Gazi Cumhuriyet nıeşa .~ 
kınca Türkün kalbi, ruhLlı 
dınlandı. Saltanatı yı~ar~kbaıiıı' 
hakkına, istiklal ve ıslık 
vuşlu. ıtı 

D. mir ve taş yoıtarılfl · 
ve sanayimi1, sıhhat ve el 
ada l ~t ve . siyasetimiz _k~d;e 
denıy l' timız on sene ıçın dİ· 
senelik bir tekamül göste~ire' 

Yabancılara ınahsı;s ili., 
lel kki edilen şimend_ifer~ıt# 
kacılık, fabrikacılık d•P1.~ "O" 
gilerini Cumhuriyet r~r 1~ 
bir hamur halinde verd•· 
ve dehasile ulu Gazi~i~iıt~ 
bu hamurn isted ıği gıb1 r 
ve istediği şekle koyu)'O Ö ... 

Bu inkılabı gören ve 11 yası ve onun emaneti ola bil 
riydi yaşıyan ve yaşatal1 
ınutlu . ıııt 

/\f&J 

H l ·ı ııılO 
a ı * 
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TÜRK GENCi : istiklal ve Cumhuriyet Sana bir Vediadır . 
Cumhuriyet 

Adliyesi 

On bir senelik Cumhuriyet 
idaresinin verimleri hakkında 
bendendc bir yazı istenildi • 

Bunun nurlu ve sayılamaz 

f eyideri arRSmda ancak kendi 
mesleğime ait bir mevzu :üze
rinden kısaca yazabilirim . 

Bir milletin medeni varla
ğmm, istiklalini gösterecek mik
yaslarmm en başında adliyesi-

Cu.,,hımvet AJI J'fStne bür Ok tmt/i 
J!f(W Malurıut E\al bıy 

nin yüksekliği gelir . 
Saltanat idaresinia; kapitn

lasyonlarm esaretine boyun 
eğmit itimatsız adliye ıiatemi 
ile Cumhuriyet idareıinin bu 
kapitülasyonları kaldanp atan; 
Avrupa mahkemelerinde en 
medeni bir Avrupa devleti ile 
duruşmaya girerek azemetli 
bir "Lotus,, zaferi kazanan 
kuvvetli ve yüksek adliyesi 
karşılaştınlırsa Cumhuriyetin 
bitmez tükenmez Yerimleria· 
den yalnaz bu birisi bile sOnq 
gibi 16zleri kamaıtanr . 

Mtrıln C M ddtiuma,,,lsl 

Şeref 
- -~ 

Cumhuriyette Yurtlu 
Oldu 
- "1 -

Y iiılı•rcf' ~ ılılaııh~ri 

ihnrnl ı•clilnıi~ ol .• 11 kfi) 
lt·rimiz Cuııılıurt)•' l lıiikt). 

ını•ıiııin ~ apıığt LH,v ka
ııı.ntt ilı• ~ı·ııı hir clt•\r~ 

,e girıaıi~tir . 

Bu haııuıı : ı HÖrt~ kö.\ 
lrn~t·uıi şalısi~··ti 1.:iiz ma 
lıalli hir \ftrlıktıı·. Köy . 
ltH' ura~ııula daimi kav. 
kal.u·.ı ~•·hı •p ohu lııı«lıtl 

işleriut• ,•lll'ııımiyd \~ril 

miş w• 14 ııııl~oo uiifu 
barınan 14988 löyfan ,_ 
ıurı cızıl1111~ıır. 

• 
lhıgtin ~Ü) blit\Wieri 

niıı '' (•lo)rıu lH' milyon 
lil'iı ~ihi t•hoııınıi~t»tli bir 
ımra tutmaktadır. Curu. 
lrnriy~lleıı evvel ancak 
790 köyde su tesi ali var 
ken 3 hin köyP. y~niden 

lemiz vu ıhhi şartları 

Türk İstikbalinin Evladı: Vazifon 
1 

Tiirk istiklal ve .Cuml11ıriyetiı1i korıın1aktır. 
Birinci vaz.ifen Türk istik· zaptedilmif, bütün tersaneleri

lalini, Türk Cumhuriyetini , ne girilmiş, bütün orduları da· 
ilelebet muhal aza ve müdafaa ğıtılmış; ve memleketin h e r 
etmektir • ~1evcudiyetinin ve kö,esi bil fiil işgal edilmiş ola· 
istikbalinin yegane temeli bu· bilir. Bütün bu şeraitten daha 
dur. Bu temel, senenin en kiy· elim ve daha uahim olmak ü· 
metli hazinendır . İstikbalde zere memleketin dahilinde ik· i 

dafıi, seni bu hazineden mah- \ tidara sahip olanlar gaflet ve 
rum etmek istiyecek, dahili ve dalalet ve hatta hiyanet içinde 
harici bethahların olacaktır • bulunabilirler. Hatta bu iktidar 
Bir gün, istiklal ve Cumhur iye- sahipleri şahsi menfaatlerini 
ti müdafaa mecburiyetine dü· müstevlilerin siyasi emcllerile 
fersen, vazifeye atılmak için, tevhit edebilirler; Millet,fakru 

1 

içinde bulunacatın vaziyetin zaruret içinde harap ve bitap 
imhan ve feraitini dvşünmiye- d<qmüş olabilir. Ey Türk istik
ceksin • Bu imkan ve şerait balinin E vlddı ! İşte , bu ahval 
çok namüıait b~r mahiyette le- ve ferait içinde dahi , vazifen: 
zahiir edebilir. istiklal ve Cum· Türk istiklal ve cumhuriyetini 
huriyetine ~astedecek d~fman- kurtarmaktır. Muhtaç oldu,un ' 
lar bütün dunyada emsalı giJrül kudret, damarlarındaki a a i l 
memif bir galibiyetin mümea· kanda mevcuttur. 
sili olabilirler • Cebren ve hile 
ile aziz vatanın bütün kaleleri GAZi M. KEMAi"' 

-
Bir Vatandaş 
Olçüf mez bir mevcudiyettir. 
Cuıulnırivel hiikılmeti ... 

uiifu si\· aseliııe lavık ol-- . 
duğu elıt~ ıunıiyeti V•~rmiş 

hi r Tiirk 'al311daşmın 

kh· nu~li ölciilmtız bir nu~v . . 
cııtli~· et oltluğuııu kabul 

Varlılı htr~tpden aziz olan 
~ylültr 4 ba§611da 

eıl~rf'k uiifusumnzu ar-

tırıual ve mikdar1111 les .. 
bil etuwk icin biivük bir • • 
tmar.k sarfelmiştir. 

- Gerisi 4 üncü Sayfada-

Büyük ınillet meclisi 

Tak lütlı Halinde Yürüyen llıi Bir Kudrettir 
lerde vazifHini bOyiik dikk•tle 
baıaran mediı ikinci intihap 

Türk istiklal mahkemeleri 

Umumi (mniyetJ va Hürriyete Zarar Verecek Harekatlara 
lırıı Milletin lrıdııioılo Ooğ1111 T aıtkküllırdir 

Uzun yıllardanbui Bü;·ülı Milltl 
Meclisi rlyasrlini dirayf'I/~ idort 

ıdr11 Kdzun P4ş11 Hz 
Milletin yegane ve h•kiki 

mUmeasili olan B6y6k Millet 
Meclili birinci toplanmHına 23 
Niaan 1920 de yapb.llk celae
ıinde Gazi Muıtafa Kemali o 
umanki kanun bOklmlerine 
göre 80yllk Millet Mecliıi liD· 
k6met1 reiılitine ıeçti. 

Bu fOakD neail çok yakın· 
dan t•kclir eder. O kara iiln· 

devre.inde devletin idare tek
linin hakik•tt• olduğu gibi 
resmen de c.mlturiyct old.tu 
nu ilin etti ve Gazi Muıtafa 
Kemal Hauetleri ilk cumhur 
rdıi olarak ıeçildi 

Ulu Tnrk milletini bu gün
kü vmrlağına eriştiren muazz•m 
inkiliplan en ileri görllıle ka
nunlaıtararmk millete sun•n 
Bllyilk millet meclisi bütün 
mütkülleri yenerek ferefli bir 
varlık ol•rak milli hikimiyeli 
nefıinde topl•mıftır. 

hk teıek~ül ettiği günden
beri tek kntle halinde yürüyen 
meclis bu ıftnlerde de fevka
lide toplanbıanı yapmakta ve 
bnkumctle ayni Afta çalıımak
tadır. 

Cumhuriyetin on birinci 
yd d6nOmD milnasebctile onu 
kuran bOyOk mediıi minnet ve 
aayıa ile aellmlamak bir baki· 
kat borcudur • 

--~-------.-~-----=----=1!!1!!11!----·----~~--~ haiz u le i atı yapıluuştır. 
E. kidt'll ancak 11,051 . 

kilometre uzunluğunda 
olan köy yolları Cumhu
ri~•·Uen onrekı ge«;en 
on hir . f'Utt icinde 40 bi11 • 
~ilonwtreye çıkmış ve 
kö~ lttr ara mdaki müna
kalt~ler t~ruin f!dilmiştir. 

Bunlardon be ka kôy 

hayvanlar1111 i lah, lop. 
raUarnu verimli bir ha 
le getirmek sıhJai, içtimai 
ve mede11i ihtiyaçlarım 
giıJernuak için büliin im
lAnlara beaş vurularak 
k~yliilere yurl ü lünde 
hlyık olduğu re(ahta )8 

şamaları için hiiyiik gay 
reüer sarledilmişLir. 

ilüzum;_ Görüldiitültakdirde yinermilletin) 
iJz varlıfına.el uzatanlardjkarfı çıkacakhr. 

f i islik/dl Mahkemesi Vozi/t Başında • 

Türk istiklU savaşının ve inkı- milletlerin diktatörce mahkemelerine 
ljlmnızııı bugüne kadar olan haya 
tında zaman zaman kurulan Türk 
ist.klAI mahkemeleri umumf emniyet 
ve hürriyete zarar verecek hareket· 
lere kaı şı çok hassas olan milletimi 
ıin iradesinden doğmuş teşekküller
dir. 

lnkılAp gibi hayatlarının fe~kal· 
Ade safhasını yaşıyan milletler reji· 
me karşı durmak istiyen geri un· 
surları karşı daima fevkallde tedtiir
ler almak zarureCini duymuşlardır. 

BJnunla beraber lstiklll mahkemele
ri ne tarihteki Fransız ihtillt ma~e
melerine ve ne de yeni inkıllp yapan 

benzemez. 

lnkılAba yan bakanlardan milleti 
koruyan istiklAI mahkemeleri çok ile· 
ri bir hukuki zihniyetin mahıulü 

oarak kurulmuş ve aynı çıRır üze· 
rinde yürümOştur. Bir millelin de· 
polarında bulunan mermi top ve 
tüfekler nasıl bir tehdidi tazammun 

etmiyen dürüst bir tedbir mahiyetin 
de iıe isliklAI mahkemeleri de umu· 
mf hürriyeti tehdit eden muzır ha· 

reketlere karşı amansız bir müdafaa 
slllhı olarak icabederse yine milh~tln 

iradesinden doQ'acaktır. 

Seni aenden, seni milletinden, seni hiJ
kümetinJen aoptacak her telkine dikkat 
et; bunda mut~k bir Feaatlık vardır • 
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cum~ı;;i:t ve AnkaraRadyosuDüzeliyor. Balkan Misakı Hükürnl 
Türkün tarihi besalet, şe · 

caet ve cesaretle doludur . 
Kadına bu tarihte ayrılmış 

yalnız bir başlık gördüm ( ka
dınlar saltanatı ) 

Düşündüm kadınlar aceba 
fert oldumuki saltanatı olsun . 

Cumhuriyete kadar hayatı 
nın hududu kapusu, penceresi 
olan kadın doğduğu insan ve 
hatta anne oldu~u gündenberi 
bile fert olamamıştı . 

Kadın fertliğini, insanhğını 

Cumhuriyetin yaşile sayacak
tır. Çünkü Cumhuriyet kadını· 
nın zencirlerini kırdı ve mazi· 
nin yüzüne attı. 

Bu günkü kadınlık hayat, 
hürriyet ve:insanlığına kavuş
tuğu Cumhuriyet yolundadır . 

Cumhuriyet herkese oldu
ğu gibi kadına da hak ve hür

: riyet kudretine yol açan bir 
rejimdir . 

Cumhuriyet köylüye varlı· 

ğını bildirdi . 
Cumhuriyet Türklüğün ma

zide kararan benliğini bütün 
dünyanın önüne koydu ve ay· 
dınlattı. 

Cumhuriyet tarihin yığdıği 
bütün müşkülatı kırdı geçti, 
yok etti. 

Cumhuriyet için ilerlemek 
en birinci harekettir. 

Bu günün Türkü Cumhuri
yetin heyecanını duymuş bir 
ruhtur. 

Bu heyecanı bizden evvel 
[duyan ve büyük duygusunu bi

ze aşılayan en büyük ruh ta 
Gazi'dir . 

Her varlık Gazi'nin bu bü · 
yük ruhunu inkar etse Türk 
kadını onu unutmayacak ve 
şükran dolu hissini beşikteki 
kızlarının kulaklarına onun is
mini, inkilabını minnetle söy
leyerek yadedecektir . 

Binaenaleyh bu büyük :de
hanın masalı Türk annelerinin 
en büyük ve ebedi masalı o
lacaktır . 

Mersin Bfllediye azasından 

Zekiye llalil 

İntihap İşleri 
Aukar~ 28 [Hususi) 

Belediye kaırnnunun neşri 

tarih inden bugüıw kadar 
yaptıkları faaliyet etrafın 
da imledi ,·~lm·den <lahili ve 

~ w 

VekaleL;rıce istenilen rııa 

hima t p~yderpey gelmek 
tedir. 

Bt>lediye intihapları do-
layısiyle bir çok beledi)e 
lerin hu ıwthinıalları gön
dermiş olmalarını nazan 
dikkate alan dahiliye ve
kaleti ikinci lJir lamimle 
istenilen mahi malın bir an 
evel göndarilnH1siui isle -
ıuiştir. 

Son intihap neticeleri 
ili bari vle Heledİ\' t•ler ka -

• ol 

nununnn intihaba ait olan 
bazı kısuııları tadil dile
rek iııtihap işlerinin daha 
pralik hır şekilde }apıl
masıru lemin rdılecek lir. 

... 

iki Sün Sonra Programla ~ahşmaya Başhyacak 
Radyoda yalnız münevverlerin değil bizzat 

Halkın sesi de Duyulacak . 

Aııkan• 28 [lhı~u~ij -
A11kara rad~·osu ikirıci lt'Ş 
ri11i11 birinci güı,fuu .. ltm iLİ
barPn ivi bir JHOilrauıla . ~ 

işe haşlıyacak ve şimdilik 
7 ,30 dan 9 a ~atlar calı-
şacaktır . • 

Hadyo neşriyatında fi. 
kir ve k iilliir lw rtk~tlt•ri
ue PlwmnıiyPL v.-rihliği 

1rihi. cok !!iİZf•I ve Ct->kici 
" • tJ • 

bi nıusiki proğran11 da 
hazırla1111uşlır. ~lusiki prog{ 
rauu içinde Nt>cdet Rr.mzi, 
UI vi Cemal ve Ferlıu nde 
CtHncıl, Nurullah Şt>vket 

beyler gibi musiki mual . 
lim mektebirıiu dt!ğP-di 

üstatları icin vel'lt->r a \'f'll . . . 
11uşl11'. Gerıc sanall\arlar • 
.\nkara radyosu için yrui 
PSerler haıı rla ruak tadı rla r. 

FikirlPr ve uıutal:ıalar 

klasik nutuklar halimle işi 
tilecek ve tatlı diyaloğbu· 

dinleuecek tir. 
Gülünç fıkralar, tiirk 

liirı ve yaşlıları lıülasa 

lJ ii l ilı ı ha 1 k ı ala k ada r ede
ce k nwvzuh.ır radyo prog
ramııııu lemrli huluunıak
Ladır. 

l\atlyotla ~· almz miinev. 
ver d~gil , hizzal lıalkrn ... 
sesi de duyulacaktır. Nile 
kinı, hiriııci hafta11111 nıev 
zula n a ra~mtla M eh 111~ .. t ci ği •• 
rad ~o lıaşıiula eli uli y•·nler 
k ıs 1 a 111 n t ii r k ha 1 k ı ıı 111 r u-• 
huııda ne kadar biiyük 
ta lıa v \ iil lrr yu plığırı ı k O

la,· h~la dirdiveceklr.rdir. 
w • 

İki Komiteci 
Soryatlan hildirildiği11e 

g()re iki şahıs Bulg:ırislah 
tla11 Tiirkiv~\"e ırt•cı~rkt•rı 

• 4l' ~ • 

hudulla Bulgar kara~ol
ları tarafından göriilt•rPk 
yaka 1arııııışt11· . 

Bu rıla n n }la kedorı ya 
cenıiyf'lirıirı mr.rkflz aza
~1111lan Dragof ve Nortof 
oldukları z~nııPdilruflktr.

diı" Z ) hıla hu iki adamı 

si ti ıl ..ı l' · a r ;. nı ak ı a i d i . \l ı • ,. 
• 

Meclis Misa~m Tat~i~i İçin Taa~hutler T astit 
Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü Be1 
nun üzerinde dikkate değer izahat ıJI 

nü) iik ~l ı llt'l .lJt'c li s i ııtlt

Balkan ıııis :ı ~ı \" t~ h'alııka. 

1 a rıı1111 i lı ti \ a elliği h İİ
k ii nı ı .. ı· i la l h i k lı a k kında k i 
kaııuıı lüyilıa~ı nıii1. :ık.-n• 

Vt\ k:ılıul t~tiiluı i şıir. Ka
ııu11un ıuiııakt~ re~i e~na

s ıı 111 a il a,. i c i y t~ ve k i 1 i Te V

f ı~ l\lı~ltı l>e_v kanuuuu 
IH ~ ~· f'Li uııuıuıiyesi lıakkın 

d:a su lıevanalla bulun-. . 
muştur : 
Arılad<ışlarrnı . 
"Kauunuıı nıetni, ken

di u1anJs1111 ve t·lıemuıi)' t~ 

ıioi ~~Hı dP.l't'Cflth~ izah 
ı · diyor, zannederim . . \1a
lt'11ııcl11r ki Balk trn paktı ~ 

'•~ protokolu hu s eııe sorı 

ha harda Ceıuiyt>li Ak vanı 
da da tescil edilmiştir. Bu 
ı ıı i sak111 sullı \' t~ istikrar 
~olunda \'e akıtlerirı Hal
~ a ıı c hı lı i 1 i 11 d r. I, i hu d u t I a-

• 
rırıırı e.urıiydi içirı hern-
ht'I' cahşnrn\' I t·sas tutan • • 
hir takım hiikiimleri var· 

N.-•:-ri larihiuıl~11 

• . ,.kii•" 
f'P.fl IUPl'I \'Pl nıP-

w 18 
rt•rı hu ~arıurıa 1 

Aı i rıacla 9 suh:ıl 19 

· ı . 1 • • 8 ıı·ı rl r ı 11 rı ı t ~ a " t v .~ ı • 

tar ilali ,. ,~ ~38 J 11
111d1• 

l · ı t' 
kaııuıı il·~ ı:ıs ı ı" 

olan B .ılk:.w uıis~kJ 
lıikala r ırıırı ilılİ\'~ . 
lıiikii111le ·i uıtbik,1• 
Bü v ii k ~I i11 et ~lrVJ 
ı llı İa ı dahili ntle ola~ 
hiitlı ~ r kahul ve L&JS 

1 

nıiştir • . 
~focl is cu nıaru~sı 

saat 15 te topıa113e' 
~ "I 

bir vatandaş ö}Çil 

bir mevcudiY6 

.. -1rt" 
- Uçüncü SayfaJaı1 • 

. 1 bl' 
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dt! \'t ~ hiitiin 'fur ' 
ıınıunıi bir uüfo:; ~ 
va flı I uııslı. Bu u• . . ·~e 
rwşredilen i~ıau~tı" 11 
umum nüfosunıll' 
huçuk nıilyoudafl 

t~ dt bi) atının en giizPI uw11 
zu ıu ve ıııt~ ıısu r parçalan 
Aııkara llrtlyos11ııda din

I P lltlt~ ı· ği gi lıi, lıoc .ıl a rı. 
lalt·l>t'lt·r·i , kızl ırı, k a d ıı ı 

~ııflar lıiıv i yı tlt•riııirı k:ıt'i dır • Uu hliıulP.riu icaba olduğu a11laşılr111Şll· 
medeni meuılek I 
yaptığı giui uae1•

1
, 

nıızdt~ ilk olarak .. Y 
hu ilmi tahrir yoı 

oLıra k l l'~h i ti i ciıı Sof\":I\ a . . . 

Kızıma Duygu 
----~·----

Bt'll acık ~üzli"ı,iiııı, ~ ı ııa~ı:ı ()) c·ll•·r . . 
Sı· n Tiirksiiıı ut;nlilgııı (il) ~11rd11ııılcır 
T ii ,. k i'ı ö v c 11 , ~· t• r ı1., ~ i h ii l ii ı ı d i 11 t~ r 
Yurdunu kuı·taraıı on l urıdıır kızım 

NPsıt ı i ht>µı·ı ı ip lıul l11k lı i ı tliiııiirı 

Bı· ğ111P kurtulu~u h:l~'l'am, hu gi"ıııiiıı 

.~çılaı•, ı~ıy a ıı ~ollardıı· öııüıı 

Yıktları, tlt~\Tilı·n, artlı ı ıtlır kızım 

hızını 

Baharnla11 kalma pt·k çok augılı~ııı (111) 
Bunuııla ~· urtluucı hiı· ~· a11gılıs111 dV> 
Sen lii,. k ~ati rn ısııı, dtı )' a rıgı l ısırı ( \') 
Savaşa verdiğin hağr111dır kızrnı 

D.-ğuıe cVI) hir ha~'l'ama, f•nwğiıı siudi 
Diiıı ağlurdırı hu giirı gi)z ~· aşııı cfirnli 
Biiliin ağrıları, tlindirc·rı kimdi 
Onurıla arryarı (Vll) arıııııdır kızım 

Eski dli~iiııgiilt·r bulup ~ıka)ım 
Y t~ r i ne y e 11 i si 11 hu I u p ılı k a ) 1111 ( V ı 11 ) 
Ht·le gökten ille yere ~ıkayım 
Sen kulsun, ulusun hHlrındır k1ıım 

(/) Kınamak. ztm ve alehde bu· 
lunmak. 

(il) Uçmak : Cennet 
(ili) An/ıl : anmak hatıra 
(/VJ Yanlı : aşk. 
(V) Dayan2ılık : itaat 

Kör Çöl 
(YI) Dtdme : her 

( Vll)Arıyan: safileştn temizltnm 
(V/11) Dıkayım : dıkmak ithal 

etmek ithalda tllrkçeden arapçaya 

Et(miştir . 

görı~ latlnk olunması ta
hiiılir. Arıcak hunun için,. 
k.- ~fi yelin Hii )'Ü k ~lillet 

"•·clisirıce ayr~ca las~ip 

oluııması htz11udır. bu se
lH'pl ~ yiiksek tasvibinize 
arzolunara bu kaııunda le

alılıiillef'İn hii)·iik millet 
1111•,· lisirıiıı ıllalaı tlahilin
cl~ olması liizumu Lasrih 
t>dilmiştir. bizim teşkilatı 
·~~asiyemize ait olan bu 
lıususiyet:memleketin ) ük 
sı· k menfaati için olduğu 
~adar sulh için de ayrıca 
hir teminallır. Biiyiik Mil
IPL llflclisirıin ıllılaı dalıi 

lintle olar.~k teahhütler 
t•llwlle milletin yüksrk 
111mıfaatine nıutahakalı 

siiktinelle Vt~ elrafhca mü 
lt~ lea olunarak ka bu 1 edilir. 

Bu kanun hakkındaki 

nıaruzatmı bundan ibaret
tir. \' iiksek ka bnlii n iize 
ruazlıar oldcağmı ümit 
etmek islerim,, 

lforiciye Vekili Doktor 
Tevfik Rü~tü hey bu iza
hatını mlileakip kaııtın 
r•~YP konularak k <ıbul edil 
miştir. 

cHiriicii bir yekÖ 11 

uıişst! dt! aratlall d 
za mu ula rda öğrelt . ıı 
hu uıuunıi tatırır i 

·· r ı·ı••• 1111 llSUlllllZU Wll' 

hi l «!den w nı işli r · .. f 
Bir ıaraftan 11tl 

d·"'er zun arllığını ıg 1 
lan tla eski doğl.1 111 

Lema merı \'azılı•• 
., 1 .. 

uazarı dikkate a 9 

C 
··'' mel gPçen uı 1111 

bayranauhla u.11
111 O 

af ilan etnıişll· el 
sonra dört a ,. e"~ 
lekelle bir ı~iiftıS ~ 
seferberliği başl• 1 
miiddel ici nde iiÇ 
na vakın ·kayıLsıı 
ka):dediltİi. AY111 ıt 
şinci günii kantı••:;eı 
deli bilmişti. ~ 
tek valandaşıll 
kalmasını arzu e~' 
den af nıiiddetiı~, 
başına kadar o 
Bu~ün nüfustJ 111ll~ 

~ · ı ·o•· 
az on St~ kiz ıuı ~ ~· 
ğu kaliyelle taba 
miştir. 
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Türkiye 
Onuvluğu 

Türkiye onuvluğu 1 ürk dönenin 
pek tabıi bir rne} vosıdir. 

1923 bOkH.ım a} ırıın 29 uncu 
gecesi atılan topların sesleri Türk 
elırıde ne asalete ne uşaklığa ııe de 
budunluk parçalığına artık !liç tıir 

yer kalmııdıt!ını muştuluyorlardı. 

YENi ~•ER .. I~ ~~ 1. el TEsnl~ 1934 P.\ZARTESI 
. ---------------------------------------

Türk Tayyare Cemiyeti Türk milli bankaları 

milletin Yarlığıa~an Doğmuş Bir J eşek~ül~ür 
Ordumuza her sene bir çok tayyare hediye 

ediliyor. tayyarecilik inkişaf ettirilecek 

mu~telif yön~en ~al~mma işleri yolun~ ~ahşıyor 

Sovyet Rusya fabrikalarında staj gören 
mühendis ve ustalar geldi 

Aharı bu toplar atılmasaydı Tiirk 
döneni gidişi bir ters yolda yürü· 
yebilirdı. 

\' :ı ı· •• < • t1 ıı ı İ\• Pli 11 i k tı r 11 ı :ı ~ 1 :ı . . 
d.-vlc·ttH r-.·sıııi ,·prgilPr 

lıarcilt•ıutı~a ~t>lrni~ , .. ~:ılı 

r:ını:ırı ord11 m11 ı.a ~ iizlPt'<'t' 

la)~art• lıt·cli~t> t'lıııi~I!''. 

Tiirk B:ırıkacılı~ı (~unı. 
< 

lııırİVf'll4'11 hf'l'İ ha ladıii-ı . ~ ~ 

i r 1 k ı .: :ı r ·' o 1 ıı il da h il g ~ rı fp _ 

r1r11~ almış hıılıırınıakladır. 

924 St>ııt· iııtle arıcak 12 
lıin liradan ibart~l olan 
ta ·arruf lıı•s<JIH hugiirı 7 
ıııil~orı lira~·ı lmlnıuşlur. 
,\r:ıclaki rakamle.r iş Ban
~ :ısıraııı a'I. seııeler icinde 

On birinci yı 1 dönümünü kutlu
ladı~ımız onuvluk kudümü 1 ürkiye
miLın yalnız siyasi alanda değil bi· 
rıkıırme alanında da bağlantısız ve 
hağlası:r. başlat! olmaeı ujtrunda ya· 
pılan budun kurtuluşu savaşır.ın bir 
bitirimidir, 

Türkiye onuvluk güdümü, kuru· 
mu Yurıaııistıındıı, ispanyada onuv· 
lıı~un bildirilmcsılt: özlük ve anin· 
mn bakıınırıdaıı hu; de bir tutulamaz 
Bu ölgelerde omıvluğun bildirilme· 
si sadece bir tôru güdümü de~iş· 

mesini anlatır. 
Bizde ise bir budun döneninin 

başlıırı~ıcıdı r. Bülun om.ıvlukların 

geçmişini araştırınız bizimkine ben
zeri ııi bulıımıyacaksınız 

ispanyada onuvluk fek başına 

amaç kurmuş ve döller bu amaç 
için çarpışmıştır. Böyle bir onuvlu
~u anlamak için de lınkuku esasi· 
yenin bllyUk bir eldeli~i olduğu iç· 
kinlidır. 

lncip bizim onuvluğumuz her 
tUrlC\ hukuku esasi}e karşı koyma 
!arından bekik kalmıştır ve kalacak
tır. Türkiye onuvlu~u bir amaç, bir 
kon~o yerinde kesengi kalmamıştır. 
Bizim onuvlu~uınuz budun ve ön· 
der gibi dahn ılk gliniindenbcri 
kurtuluş davasının bir mücahidi ol
muştur \C davası iç·n çarpışmıştır. 

T tir k budun kuı tulu şu savaşında 
utkucu olduktan sonra erklik ve hi· 
lftfel kildllrmlnll koruyamazdı, Aksi 
tnkdirdc bllyOk rıva ın topluluk ve 
özl ıı~ıı h3l{•şlaııını, o'ı rdıı Bu yük 
çerı ulkıınıuz dön ınım 0

zin açağı 

olmuşıur 

Kôklrn dönen kuruııların özlü 
aıııııçlar bıınd n on b slıyor. ışte 

Akdeniz nnıaçı bıllı ı } ı.:rde birçok 
>Cni nınııçlıır başı. dı 

Sınırlnrıımzda Turk loplarının 

se lerinın ke ıldıtıııe b ıknıak sava· 
şm bıllı~ınc inamın kim eler dıılle

sııı ler. BOyiık Be: ıcı m: dıyor c iya· 
sl ve asker t ınuzaff erıyetler ne ka· 
clıır bUyük olur lıırsn ol unlar ikti-

sııdl rnıızaff crıycllcrle tclviç cdıl

mezler c kazanılan zaferler payıdar 

olamaz. • 
( '.\cmlekcl ve i tıklllliııin mUda

faası için lbım olan bütün kuvvet
ler ve vasıtalar ikti adıyatın inbisat 
ve inkişafile mUkemmel olabilirler ) 

Bndun kurtuluş davasının lam 
bir bUıünlO~U ile ortaya koyan 
en bOyUJ?Cımilz birıkl rme savaşında 

bir elin da) anma me elesi olarak 
saııdı~ı gor!Jlüyor 

ilk amaç Akdeniz c İzmir :ıı idi. 
ikincı amaç yurdu ıktı adıleşlirmek 

oldu, ovunlıık törüşünün yapmış 

oldt:~u beş yıllık ıklı adi program 
her yıl yeni fabrıkalarımızın kurulu· 
şu bir ço~ların açılışı ikinci ama· 
çın birıktirme arn:ıçı olduğu kolayca 
tanuktur. Ovunluk tôrüsOnün kova 
ladıjtı argış lya!lctı bılha sa on 
yıllarda verimlerırıı vcrmıştır. 

1929 yılına kadar geıırdıklerımiz. 
çıkarllıklarınıızcfan daıma çok ıdi ve 
lı r yıl argış uygunluğumuz ölke 

tersine olar.ık yazılıyordu . incip 
930 yılından bışlıy rak çıktırtlıkla· 
ı ımız gelirdıklcı im izi geçiyor, ırgış 

uygıınlu~umıız nrtık lam Ulke için 
iyi brr biçime (lirmiş bulunuyor. 

Bırıktlrme, sa~aşı sOrOyor ve 

Tayyare C U Reisi Fuat Bey 

K ıı r 11l11 şu g ii rı li n d t• u br. 
ri !'it1llı ·iy:1. t>lİ güden 
Cunılıuı i~·f'l vatanın t•m _ 
rıi) t•tiııi lıarici teca \'ÜZl•·r~ 
karşı ınuhafaza~ıııt ela t>U 

örıclP gt•Jprı 'a'l.ifrderı suy. 
el ığı gihi ~ url miidafaa
sıııın ııe ılı·nll'k olduğu11u 

bilt'rt Tiir~ nıillPlİ de kera 
di hagrıııdarı kopan Tay-

ıızun sllrccektir .. Bundan da gerç~k 
utkucu olacıı~ız Bizim onuvlu~umuz 
onbir değil on dört yaşındadır, o· 
nun do~dıığu gOn bildirilmesi gU· 
nü de~ıldir onun doğduğu gün 
kurtuluş savaşının BAştağ baysası· 

nı kazandı~ı gündür. 
Tilrk döneni. Türk budununun 

tarih ve uruk de~eri, toprağının co~
raf ya horl:ığlı~ı ve bitirimlerinin ı?ÖZ 
knınaştırıcı bU}'Uklül!O ile elgünce 
tanınmıştır. Bu bllyUk yapıma önder 
olan Gazi \\uslafa Kemal Hz. saygı 
ve kulı1.ıplar olsun. 

lleraln Tloaret Mektebi 
lluılllmlerioden 

Fuat IIasan 
Oauvluk-Cumhurlyet, inkılap -

D6nen, Te•rlnevve\- BGklOm ayı, 
lıtıjde llıı,tu, Eyrr Aban, ldıre
OOdOm, Sıhı Alan, ikUut- Blrlk
tırme, tart111 ve kayıtııı - Batlan
tı11a ·u bltlaaıa, llanıkll- Battal 
Netice- Bitirim, Tee aaı - kurum 
lıhlılyet Odak, ilana-Anlama, Ha 
kanıt • Ora, Gaye-Amaç, Neıll -
DOi, Sellhiyet Eldellk, 'tıpheala -
iç kinli, PAlnt - inclp, llaaun - Beklk 
Mevan K..ıngu, Şet - Önder, lluıat
ter - utkucu, Saltanat - Erklık, A· 
nıbtar Açag-, Aıker - Qerl, Asıl -
KOk, Devir - lluruu, Terbiyeci - Be· 
ılcl, Tanuk - iıbıt, Ticaret- Argı,, 
htıklll - Baftag, llıpılye - Bayaa 
Jrk uruk, Alem - Bl10n9 

: ..r 1 lii ıı ya l ı a ' :ı e ılı g ı ı li \' 
adrnılarl:ı ilı·rJı•ı·kc•ıı ha 

valanıı tıııwh•·Iİ ıııillPtlı • r 

içiıı ilınıal PtHlıaıi.vı•cı·k 

hir ı' oldu vt) Tiirk uıiL 

idi tle lf) ~ubal l 925 lı~ 

hu ga~ t~ ile Ta~·yan~ Ct'

nıiytılini kurdu. 

Bucriin hiitiiu calı:ı1nıa-. . 
ları tı ·ked havacılığa yar 
dun cercıVt·si iciııtle bu-

• • • 
lurıarı Ta~')are cemiyt'li 
esa" hetlt~rı olan si \'İl Lay-
)'art·c~iliğiıı ~· ohıııcfo ela 
hu erıetltııı itibar·t•ıı ku ,. __ 

\'etliCaıh nı hır atacaktır. ,. 

.'izli vt•riıulPrirıi uıillttlt! 
sıııırııakı:ı Vf' Tiirk ıaıali
)'c·ciliğiuiıı rıı . ığlanı e~a ... 
lara tla ~·a ııclığırıı gfr'lt•f'-

111t1k lt•dir. 

Barıkalarıuıız f'rı ilf•ri 
ç:ılı~nıları~ la ılti~aılt'n kal 

kırı 111a ~ll va~ırııızı ıı füıcli
lli ğ ii rı ii ya p ı ~ o l'I a r . 

llilli haııkalarııuızcları 
t'll t' ~i:o:i ol.ua 1.ir.ıal haıı

kası CuuılıuriytHt~ kaclar 
ıı i ha _H' l h i r f:! iz ;ı 1a11 m ii. 
t·~~t1 ~(· lnılirıch~ iktrn ~·apr
lau l'-l:İhaı iiztıriıw hugiiıı 
ci f ci \ i ıu ii r a ha lı a c ı ıı ın d i 11 . . . 
d tl 11 k u r ı a r ı ı ı a k ta ,. t) n ı i 1-
y o ı ıl arca lira sa rft dtH't' k 
zir:ıal pro~raruırıııı tatbiki 
gihi a~ır olduğu kadar da 
şt•f't•fli hir ,azift·~· i iiztıriıu-1 

alıııı~ hulurııuaklatlır. 

llilli 13aııkalarııuız ara
sıııda İ~ Barıka~ıııırı da 
111 ii l ı i m h i r ıı ı e" k i a \' ı r ıaı a k . 
l:hıuıtlır .. 

iş Banka~111111 925 se
rıt!Sim.le uihayel 6 milyou 
lıra)a 1 )takm lJir ciro mua 
.;.;ı;T olduğu.laaltf~ -hu 
ırün iı~ağı ) ukarı l t mil
) oııa ) akrn bir ciro ruua
llll'lt• i ):tpmak~adır. Ban
ka huıul:ııı başka tasarruf 
harPkt•lferirıirı yiikiiuii iizt· 

• 
.s•·ruıaye irıki~afırıa iyi bir 
rııi~aldir . Hauka saııayi . 
proğranıırıın talhikınıla da 

hir cok f.ıhrikalar kur-• 
ıuak i~iııi iiz~rine almış. 
lir. Buularılan ba~ka 

C11111fı11riyt•l ~ı~rkez ban
ka ı V•' sair milli banka
lar,l:ı a~·rıi lıizmelleri gör 
ııwk LedirlPr. Bil ha. "a bun 
lar \U'asırıcla sanayi prog
ram1111 tatbik işini iizeri
rıH alau Sunıerharıkm ge· 
CPll SPllP.\'e ka,lar serma-. . 
~' t! ko~·duğu birçok ıuü-
•·s ~ tı~f'IPr 111e\Ctıl olduğu 

lıalclı• bir enederıheri de 
rııuaızauı fnhrikalarm ku. 
rulma~1111 hizzat tleruhle 
dıuiştir. 

Ba ııka 'alııız fa hrika . 
kurnıak dt1ğil 01111 idare 
t"dı'cı·k t>llPri tle diisiin-• 
uwktt>dir kijhu gaye ile 
ltu~)' .. )'a güııclt•rtliği mİİ
lıt•rıdi · \'t~ 11 ·t:ı hasıla r o-

~ 

ıaıia tlf>\aıtı elliklt·ri kur. 
u 11111\af(;ıkİ)('llc ikmal, 

t!dt•rt•k birkaç giirı r.\tıl 

nrnnılı•kctiıuıl'.e dfüuuliş
lt'rclir. 

Sevr Olüm lozan Ha~at S1ver Saltanatm lozan Cum~uriyıtin 

,,,. 

Tiirk yurdu hiİ)'iİk h.tpt11n onra hu boğucu hava içinde ~·urclu parçalanmış 

\'e isti it. orduları ha~ kuş ~P~İrıt! a~·ak tl)'tlunırak C\'r paçavra~ırıı ellıırin<le lıir 

huccel yapn11 !ardı. Tıir~ azmi l'iirk im.un Lozancla hu paçavra~·· ~ ırttı. 
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Belediyeler Kanunu 
muasır şe~ircilik zfüniyetiyle ~azırlanmış Cum~uriyet vesikası~u 

Dün her türlü ihtiyaçlar içinde kıvranan 
mersin şimdi yeni varlığını buna borçludur. 

Mersin Belediye Reisi Milat Bey 
Cumhuriy~tin en ileri eserlerin· 

den birisi olan Belediyeler kanunu 
Mersinde görüşlü aza arkadaşlrznm 
mıızalıeretiyle tatbik eden ve büyi k 

Mersiu,de yeni açı lan 

muvaffakıyetler kazıınan genç ve de 
terli Belettiye reisimiz Milat btydeıı 
bu kanunun verimleri etrafında iza· 

hat lutftlmrsini reca ettik. Milat bey 

Cumhuriyet bayramını kutlama işle· 

riyle uğraştıklarından çok fazla ol

malarına rağmtn sorduklanmızı et• 

vapsız bırakmadılar. Şuracıkta km· 
diltrine üşekkür ederken verdikleri 
izahatı da yazl}'Oruz : 

c- Beledi;:eler düne kadar mua 
sır Belde ihtiyacına cevap verme}'en
yarım asır evvelki ttlakkılerden doğ· 

ma ;:arım asırlık kanunlarla idare 
edilirdt. Halbuki dünyamn yeni dev· 
rinde medeniyet söziyle de ifade ed:. 
bilebilen şehircilik dünün ha}'at şaıf· 
larınıı ilıtiyaç ve tamamlarma göre 
tanzim edilmiş olan kanunlarla detfil 
halkı en yüksek hayatata eriştirecek 
en yeni ve en ileri görüş ve düşün· 

celerin yarattlğı mevzuatla tahakkuk 
edebilirdi. işte geni:; bir lıalkçılık . 

80 bill metre murabbamdan ibard 
olan tabii rol/ar 103 bıne ulaşmıştır 

Mu11tazam ttsisallı bir dispanser 
yapılılıifı gibi sı!:lıat işlerinde şehrin 

bütün sıltlıi ıhtiyac1111 tatmill edrcek 
tesi.rnt vticude getirilmi~tir . Belrdi· 
yemn evvrlce bir el tulumbası nıcvrnt 

olduJtu halda bugün m asri trc'liz 
ve vesaitle mücdıhtz bir it/ uiye leş· 

kilatu.a mailk bulu11uyoruz. 
Bu sene asri bir mezbaha ycpı-

lac11k lır. Projesi ltazulandı tahsisatı 

kabul olundu. En hayali bir mesele 

caddelerd . n birisi 

Ha ç~ırşaflı kadırı ıipı )lt•r

sinde Kalmadı 

~1er~irHIH Yapılacak oları ~lezhalıa 
zehn/yetile kuvvetli bir hükümet mii· olan içme suyu11a hemşsrilerimi'l bu 
rakabesini hiikümlrrind'! toplayan sene içinde kavuşacaklarım müjde-
Cumhuriyet devrinin Belediye kanunu !eyebilirim. 
şehirlerin hakiki ihliyaçl<mnın takalı· Dö11ün 3 bin hanedm ibaret ol-
kukuna imkan vermiştir. Bunu toplu dul!u halda iyi bakılmayan Mersi· 
bir halda stJylemek lazımgelirse Be· nin karş1S1nda bugün 5 büz haneden 
lediyecillkte de hakiki bir inkilap ya· ibaret ve bütün yeni varl1klara salıip 
pılmıştır. Mersini mukayese edenler Cumlıu· 

Cumhuriyetten evvelki Mersinle riı·etin Brlediyelrri ne kadar ileri 
bugünkü Mersinin mukayesesi buna bir )'ola götürdüğünü daha iyi an. 
er hakiki bir misal olabilir : tarlar . 

Cumhuriyetten evvel ;hiç mevcut Belediye imar işlerinde ltemşdı· 
olmadığı halda bu gün 17 bin metre rilerinden aldılfı kuvvet ve kanunun 
murabbaı şose ve 33 bin metre mu- çizditi yollarda )'Ürüyerek biilıin im· 
rabbaı asfalt yol vardır. 1200 met- ktınlar dairesinde şehrin profili Cum· 
re murabbamdan ibard olan 5200 e huriye/ yönüne çevirdi/ti gibi 2eçen 

seıu içtimai i11kilı•fi 1Lamma da ye· 
rinde bir adım atm;ş ve kadmları

mızı çarşaf ı•e pt çe gıbi dü11iill ar
lı!fı ummacı htyafetinden kurtar· 
nuştır. 

Tatbikatırıda müşkülat çekilip çe· 
kilmediUini soruforsunuz. 

tliç tereddüt etmeden ve bütün 
bıamşımla söyliiycrum ki, Türk Mil· 
itti ina11dığı ve iyi bUdiği her /zart· 
lute ufcık bir işantle akar ve inandı· 
ğının müdafaası uğı unda hayatım 

bile fedada·ı· çekinmez. 
Çarşaf giyenler hakkında cezai 

hükümler koyd!l/!umuz halda tek ha· 
mm cezalondınlmcmış ve hepsi de 
s,ve seve içtm gelen bir istekle çar· 
şoflaruu atarak medeıtf kıyafete bii
rü11n,ü~lerdır. 

Tür~ Ka~mmm siyasi ~akkı 
Bt·l"dı) t'1t>r 

lı:ırıgi \ üıııL.'11 . . 
karıuııu 

lı·ıldk t•di-
lirse t•dilsirı muılal\ lıir 

iııkihip lilküslinii lıedd' 

tuıtıığu ruulwkkaklır. 

l\arıurı kttdırırıı lH'lt!di-
y•~ iıılilıaplar111da irılilınp 

t>lıaıı·k \'\~ t•ılilnu~k gihi 
lıir lıahkıııı laııımakla İıı

k\l(lp tarihinıizılt> ıulilıiııı 

h i r ~- t • ı· n l nı ı ~ h r. 
Cıımlıurİ.\t"le kadar· hii 

tiiıı lıJk~arııuları ıııalınıııı 

olün Tiirk hadırııııı lwlt~ -
dht~ ~halı~ı .ı.!ilti en nıii-

.. (_ t...J' 

lıirıı bir vul"l isilı~ ;ıhH.a-
~ ~ 

1 arı ı ı ı ıs l ı ı ılı ı ı ı ı a ı akı a tJ ı r. • 

Halk Fırkası ve Millet 
- Dirinci S:ıyfadan Arlan -

Bu kuruluş kararı millete 
ilan edildikten sonra bu mev · 
zu etrafında bütün milletin 
fikrine müracaat edilmiş aka
bindede bizzat milletin özile 
temasa gelmek üzere Gazi 
Hazretleri memleket dahilinde 
seyahata çıkmışlardı. 

9 Eylfıl 1923 de Büyük 
Millet Meclisinde aktedilen 
kongre mahiyetindeki toplan
tıyı müteakip yeni fırka kat'i 
şeklini bulmuştur. 

O günnen itibaren ortaya 
koyduğu umdelerile beraber 
eserLui de meydandadır .~ Bu 
gün Cumhuriyet rejimini bu 
kadar olgun ve dolgun eserler 
le karşımızda görüyorsak onun 
bu muvaff akiyetinin sırrını 

Halk fırkasının esas umdele
rinden aldığı ilhamda arama
lıyız . 

Fırkanın bu umdeleri altı 

ok halinde ve yeni kabul edi
len kırmızı zeminli bayrağında 
gözümüze çarpıyor ve bütün 
belagatile diyor ki : 

CUMHURiYETÇiYiZ 
MiLLiYETÇiYiZ 
HALKÇIYIZ 
DEVLETÇiYiZ 
LAiKiZ 
IKiLAPÇIYIZ 

Şeref Arif 

Tarsus 
-r:o. · -

Az Sene~e Yeni Varlı~lara 
Kavuştu 

--+-

Bugün şehrin profili 
temamen de~İşmiş 

vaz.iyetttedir . 
EJir çok müş'uilleri yirıertk im

kdtılar yaratarak imar i1ilaini başar· 
maya sa vaşan Tarsus Belediyesinin 
f!ıı rret i neticesi t~ ld Tarsus her sene 
yeni bir medeni kılığa bürünmekte 
ve şirin bir kasaba olmak yolunu 
tutmaktadır, 

CumlmriJ•etten evvel nihayet bir 
. orta devir şehri lıalmda bulunarı eski 
Taısus bugürı açılan ymi yeni cad-

Tar<;us Cumhuriyet meyJ .n ı ~ 
A b'f (0" 

Tarsus l>ispa ııseri 

i'lümü ltatırlatan sılılıı 1 ,,;ati 
z11tları bulunan mezaJlık ff k 
pılan a~ri bir mrzarlıl~ 11~çt 
ı t k burası mükemm"l bır b" tfıJ 
l ine getirilmiş ve ortasırıtı J 
yanjfm kulesi ve su drr 0511 

mıştır. M' 
İstasvon crıddtsindtki b~r ~ 

. k bl 
brıd ı~ suretıyle al marn• ~,, "".J 
yopılnuştır ili bu park bJJ~/J k fi' 
şt:hirlerdı: bile ras 1tamn1YoCO 

/füze/ Ve! caziptir. at' 
Gözlü kuleye bir rok ,,,~ 

diktirilmek suretiJ l~ mü~'"'e 
mesirr: lırılin .: !!ttirilnıfştır. 8f' 
hiç mevcut olmadığı halda 1ı/111 
bugün asri tal;izııtl11 mfitt 

it/aı)•e it şkılıitma s"/d,a/İf·Btl 
Otçm se11e rarsus ~ 

kasabalar içlnd~ ilk oıara~İe 6'J 
bir mrzbalı ı yapm ık surtfl1' ·/;;; 

felJn 
tliyelerilı Belde ltalk 1n:ı ıa 
ı aziftlennden birisi11i dııfrtı 

Tc;ı~ us Mrıb;hrsı pi 
. ~ trifl P, 

dtltr, patklor, v!inıt!t f!tltrilen sıhlıi Lanuşltr. Silılıi işltr !'~af ·.,.1 

içtimai miiesseselale en ileri kasaba· büJ·iik iş 'tr · örü/nıllŞ er pr 
/anmızdarı biri!.idir. çalışmnkto n/ı. 11 d SP·111

;,. ı 
miretli işler flörmrkttdh0ıktP Bun1111 11astl bir çalişma ilt: vü- Belediyt Tarsus k 

cudu f!ttirildilfuu J't Pılon işlrre sathi se11e.Lerde udrndı~t b~ (~i 
bir ~öz atmakta tebarüz tlıirebilir. ve dfellrr neticesi b11f~ıt1' 

İlk iş olarak Adana·Mrrsi11 cad· olmasma ra_l!mtn iş h~ sırı' 
drsinbı başla11f!ıç yu inde/li medrese mamışlır. Ö1ıümüzdekt 6' 
ve diğer evler istımlak edilerek ismet Sil ışini de başaraca~tı~· r I 
paşa caddtsi adıyla anılall rok mü· Su tesisatı içill lazı 1ısi ume celbrdilmiş ve prO. 
kemnıel bir cadde ve bir bulvar vücu- ı1 
de getirildi. /:;tasyona giden cadde dıkb~d~~~;;:~e içlinıat i~:~'iftJ. 
için civar arazi ve evltr istimlôk edi· bil isi olan simma~a a~~,,;i ~ 
le1ek en güzel bir cadde açıldı ve Hulasa ilibarıie ps ~ 
Gazi caddesi adı verildı ve bu cadde bakılırsa bakılsm Ta'~ıtlt" 

tn kestirme rollardatt r~·tfifl. 
üzerinde beloll arma bir köprü viicu· /ar aramış ve Cunılı~'f[,, 
de getirildi. lerdtll brkledi~i bul 

Şehrin ortasında i!lsana !zer , n ifaya savaşmıştır. 
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llarp/t drğtrlı kumandan, SİJ astt mt)'· 

danında rşsız dit /omat rnllıtu bii}'ük 

111kilt1!1(1 /lafVtktl l·m·ı Paş:ı /iz. 

En ileri birlıuku~ ısas/arma tla,arıan 

Tt2rk adllJ•ts/11/11 ~ti Saracotlu Şükrü 8. 

~'urtla sullı cılıanda sulh prensibini 

glldm Türk Cumhur/ııttl111n Harlclyt 
Vtklll Ttı'/ik Rıiştü Bty 

mtmltk't işler/11i trdvır eden Dahi· 

/iye Vtkıll ŞDltrü J(aJa 8tJ' 

'fr~) 
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~: :~ 
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0 ~•oooo: 

o • 
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• • • • • o 
o o 
o o 
o o 
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o o 
00 ••• ••• 

··~·· 
~ 

• o ••• o o 

Cl'.\l JIUB 1 VETI~ K l' H rcr~r VE IJLU ~I i LLETİ ~ 
ÜXBEHf (ı..\ZI ~ırsT .\F .\ rE\J.\L llAZBEl'LElil 

••• ••• 
oo~o• 

~ o o 
•• • • •• o c •.· 

Türk inkılabının onbir yıl evvel harekete geçtiği büyük gü
nün taşkın sevinçlerle yıldönümünü yaşarken inkılabın yaratı
cısı Ulu Gaziye ve onun izinde yürüyen türk büyüklerine Yeni 
Mersin tazimlerini sunar. 

TDrlt Maliytdllilfni büJük inkişaf 
J'O/unı1 getiren Maliye Vtkı/i Fuat IJtJ' 

Mtmltluti açık kapı halmden kurla· 
ran Cumlr11rlyttin Oümrük ve lnhl· 

sorlo r Vtlı/11 Rana Btı 

milli iradi kaynnlfı olan BüJ ük nır:
ltt mrclisi11i11 SOJ'/fl df/!tr reisi 

Kôzmı Paşa Nazrtlltri 

Cumlıurlytllt solflık ışltrinl inkt/4· 
8111 başladılfı ilk J!Iİfldtnbtri ltdVlr 

tdtn Sı/ıltat ve lçtımot Muavmet 
Vtklli Rtfık Btp 

Aldılfı ctzri trdbirltrlt şümtndüf u 
slyasttimizı muvaf /ak/ye/it tatbik 

tdt11 Nafıa V,,kill Ali Bey 

"' Çızdılfl pr:otramlu istihsal kabi/lyt· 
timızin aılmasmı ltmifl tdtn Ziraat 

Vekili muhlis Bey 

Kahromafl I ürk ordusunun eşsiz 
bü)'iill Erldinıharbfre reisi Müşür 

f-tı•zı Paşa ltazrtl/eri 

tYurt n111dafaas1111 !ur şeyden Ostiin 
ulan ismet />aşa hükı2nutinin milli 

müdafaa Vtkili Ztkdl Btp 

.. 
Mtmltktli yaba11cılarm arık pazar/ 
ltali11dt11 kur/aran lsmtl Paşa hD· 
hunuti11in lktl sat Vekili Ct/61 Bty 

Cehli rıı büJ ük düşman lantJ an 
Cumhuriyet hiiklinutlnin maarif 

Vtkıll Abldıo Bty 
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Mersin Elektirik 
keti müdürlüğünden : 

g Şayanı i timat f 
Türk Anonim Şir- Banyo la Bava . A dam AranıYo 

. oi• Cumhuriyet uayramı nıürı:ı~• · hetile ahu rıa lan ıı ı ıı 

t . ı rafrndan evlerinde , miif·S~Ps t• lrrind~ ~· :ı pac:ı k la r ı Yerli oe Amerikan malı 
Elektirik l•~rıviral111da Lalıla dİİ\'İ kullanmakta olclu~- sağlam, her çeşit ,: u 
l arı görülmektedir. llav:.• ların yağmurlu olu , ası mii · Tulumbaları , 

Geniş bir sab31 1 ,~ 
derhal a ç ılacak ~ jO 

b . d - t ı· ıO ır agı ma ev 
4
, .. 

şayanı itimat bir 3 

ma ihtiyaç vardır· 
rıaseht•tiylt~ gu~ri fonni oları hu diivileı·iu isLioıalı 

tehlikeden salim olnıadığındaıı uıındurı dola\ ı zuhur . . 
ed~cnk lıer lıarık i bir trlıl ı kf~dı• rı sirk~ıinıiz hir raws-

~ 

uliyet ktthnl tıdtımiyectığiııd•~ıı lwlınu•lı:ıl ıerl\İralla 

fenni olan hro..ılen duvi kull a rıılıııası surt>tilı-~ zulııii' tı 

melhuz lt-\lıli kedtın çeki ıı il rııtısi ,. t~ yapı laca k ilfl vt>l.-ı·
den Şir·keli haherd cı r t\diip hir kPrl'r nıuayP.ııe Plliı·

dikLP rı vn cert~vaıı verilnıt>klt! hir mahzur olıuu.jığrna 
~ . 

dair selahivellar mP.murdaıı mfürnsaade aldıklilıı soııra . . 

rapl edilıuesi nıuhterenı 

ilan olunur. 
rııiişter ilerimize la v~iyP \' t~ 

1 l 1 N 
İçel Mu~ase~ei Hususiye Mü~ürlüğün~en · 
Tarsustaki akcırutı hu~usiyedt ~ n nt~ vi ve uıt·vki 

leri aşağıda gösterilen gayri nıerı k u ilerin nı iil ki )'Pli e
ri arlırma surelile salılacağındarı i~s l e ye rı 1 e r i n 
31 - 10-934 tarihine miisadif Çarşamba giirıii st.ıal on 
bPşle yüzde yedi buçn k mu v : ı kka l lemi na ı lari le be
ra iter Vilay~t Detimi Encliıııerıiııe miiracaalları. 

Nevi Adet ~levkii 

Diik kan yerı ll indi h~ nı illisalindt> 
Ev Şelıit kP.rim malıalltısinde 

Diikkan 4 Eski hu uıa nı ci va rıııda 
Kiitiiplıane ı Kızıl nıural ~malrnllPsirıde 

Tarsus icra 
i l A N 

Memurluğundan : 
Ziraat Bankasının alacağırıdau dolayı laaczediliip 

paraya çevrilmesinP. karur verilmiş olan Boru zade 
Duran efendive ait 19508 on dol uz biu b~s viiz sekiz ., .. 
kilo arpa ve 7730 )'edi hin yPdi yiiz oluz ~ilo buğduy 

28 - I0 - 934 tarihinden itihareıı 15 giin mliıld t> lle açı~ 

artırmaya konmuş birinci ilwlt>si 13 - 11 - 934 tarihli 
Salı giiraii i'aat 011 birde Tarsus icra d · ıirfsirıtle yapı-

lacaf,ı, sürülen pey yiizde 75 şi bulmaclıgı lCJklirde 
bir hafla sonra yani 20 - 11 - 934 ıarihli Salı glinii • n 
çok Pf~Y ~ürene ihale eclileceği ve taliplerin yiizdP. 
7,5 pey akçasile veya Milli hır harıkaııın teminat nıek
lubu ile müracaaıları beyaıı olunur. 

uc 
• 

i L A N 
Mersin Bele~iye Riyasetin~en : 
Beledi yeye ait ve ru~trcl k hi r vazi yelle hulu ııan 
adet Dekovil lokomolifı ~atılmak iiz•wa ah-mi ola-

rak müzayedeye çıkaralrıııştır . 
M iiza~· ede neticesi n<le VP.l'İ lec .. k fiat haılılı layıkıııı 

bulduğu taktirde Teşrini ~aniııiıı 13 iincii giinü saal 
16 da ihale edilt·ceğinden talip olaıılarm ve fazla iza 
hat almak ish·yerılerin BP-lt!cliye llnhasalrn Dairt•sirıe 

mji r:.waa t ey 1 euu~lrri ilan i la ıı ol ıı ıı ur. 29 - 5 

1 L A H 

Mersin Bele~iye Riyasetin~en · 
25- ıo - 934 Tarihi11de yapılac"ağı ilan edilen Be

ledi~·e Zabıta memurluğu imlilaaııı 30 - 10-934 Salı 
giinli saat on dörde lıırakılmışlır. isteyenlerin o gün 
~ vrakı mii~bi leleri le br.ra l>er Beledi ye Dcıi resinde 
hazır bulunmaları liizumu ilan olunur . 

Her mi~yasta su Borulan 
Kün~ borular ve ~ u n 1 a r a ait 
bilumum Teferruat , 

Y :ığ lı, V P- r 11 i k 1 i, Toz . 
:\liuıirı' 11111, lıova l:ırııı lwı· r ı• ı ığ i . . . 

/\ ersin' de Kılıncoğlu 
K ci m il ve mahdumları 

o 
o 
o 
o 

. r•· 
( 20 ) !ngi1iz 1\ 10 .. 

sı mukabilinde 11
8 t' 

d ü r i ye t t en a 1 a cağ 1 
1 
ıf 

1 ima t üzerine ~ 3 
t•(: 

emtiai ticariyeY 1 

zi edecektir. 
• • 

Müracaat Adresı · 
NOVf LTY ·COMPAN:d) 

Valkenburg·L. (ttull• 

~ ..• ........................................ 
"""·~······ ... .... 

LASüiS • ·:· 
!• Umu mi Si o·ort~ •!• l? • 

•:• Anonim Şirketi 
Ticarethane sin den A raYı n iZ :i: lforknzi: İ~viı;n· Ziırilıl 

=~= S E 1~ .\1 .\ Y E S I ~ o 
~ · f ra'' j L A N ~=36,642,02 ı ~viçre 1 

Sıhhat Ve içtimai Muavenet Mü~ürlügün~en, :!: v :1~·iı;~i 11 
içi 

11 011111111 

Vlayf'l haslau;ıeri iı~u :ışa~'.tl'.' nıi.~frpcfatı yazıl :!: ~IELllE\I ŞELFV~ 
9 kalem eŞ\' a 24 r,Pvel 934 llll'lhtrıe du~wıı C:ll'Ş :tlll- •:• \1 · ·r 1 I 

• • • • t'l'SI fi aş 1:1 f • 

ha giinii saat J 5 de ihale t~tlilnu~k iiıı·t~ ~ irnıi giirı ;.: .. :••:••:••:••:•<••: .. :.• 
nıiiddetle mii na k\Js:ıya korıu l 111 ıı~d u i ha ı,} gii ıı ii ııch~ L:ı- ••'' 

tip zu lıu r t'lıııedigi ıulc u i lı:ı l l'~ İ ;~ 1- l O. 9 :~ 4 ı a ri lıi llP ~···~··K~· • 
hıra kılmıştır. • yans ışesı . ~i 
şerailini anlamak iİZl'P. sıhlı:ıl dairt•siıu~ vı~ i lı a l e güııii :Tayyar•~ Piyango h·'· 
vilayel t-ııciinwııirıe miiracaal 4•ylt>t11t•lt•r! ilan oluııur • '1 ü C .\ fi 1 'f 

yalal-.lık p:ııı ııık lUGO kilo Gümri!k uwyda"~t 

kalırı aıııt~rik.aıı 47Q rnt'lrı~ o••········ 
(don vt~ göııılt~klik anı~)l'ikaıı) ~700 ıu"ıı·t~ ••••• 

~eoooooao~~·00 

renkli y•~rli lwzi pij aıııal ık ;)iH) nwlrf-' l 

h :ı tlaııi ytı yt>di çifl •~•ı 8U aılt'l { Hacı Çelebi Za~et 
s:ııaspon :~Po nıt'ln· Al1 ın et Ferı 
~·erli pc·şkir iplik 2-!0 :ıclt•l ~ ; 

~.. Ticaretharıel ll aıııam lı :ıv lıısu hii\'i"ıl, 2U :ıdPl ~ 
y('rl i ço,.a p ipi i k ., ı ~o ~ Acılmıstır ,, 

~ HükCııne ı' caddr:ı ııdekİ 

Mersin 
f L A N ' r;pı;;ı;~ p~~ak;;ı;~·~~ı 

Jan~arma MeUe~in~en · 000000000000 · o o. 

Mrktrhirı Eknıek nıuka velP rıamesi ft."~ h edilmiş 1 
ı>lduğundaıı ı 1 ı. ci Te~r iıı : d.-ıı ı 1 ı. d Karnrn 1 934 

tarihine kad\Jr ~lekt~biıı iki :.ı.dı k ihtiy arı olaıı (35000) 

kil<• ekmek pazar·lık sıın~lil~ S:.1lın alınacakııı'. p .azar · 
lıkla ılıalP~İ 3- t ı - 934 larilı irıe nıfö~:ıdif Cunıarte~i 

giirıii saal (ıs) de yapilaccığıııdan lalip ol.uılanrı \·a k
Lııula ~lck tep Kuru · ı utl a ıılığırıd a hazır lıııl 11 rımala rı vt• 
ihale giiıılirnlt • n evd lwr giirı şaı·ınaru ı •>' İ ~örnu·k 
İStf'yPıılerin lleklrp Kum:ın d a ıılığma uıii r :ıc:ıaıl :ırı \P, 

viizd~ \' ı • di hucnk Hlll\'akkat lt !nıi ııaıl arınııı ilıalNIPn ... ._ . . 
evt•I Ut~)· '~le verilnu·si liizuıııu il:\ıı ol ıııı ıır. 1-2 

~ J ozef katoni ve şiirel{ası ~ 

rn!1 Vapur Acenteliği imi 

kl
"'' Göz hastalı 

mütehassııı 

Or. A~met Muhtar ı., 
. l ,, ııi 

hudd'a lswrı • ~ .. ı ,,, 
a v el e L eti •~ ıı ( ~O ') 

1 
,~ 

'I ıı ı 
tchassı~ı Dıık ınr ·' 11d 
1.) .... ,,., rı J ), vocru r l. paı,•. 

. :-, 1 , •.• ıı• 
11 a s l a 11 ·~ •·a< ' • v 

. ' Doktoı· .\bd11 1la 11 
11
, . ,,. 

\lt\fı il} 0 l l H~ \' lt~fl il 
• • 1 •• ~· 

Y~l)t! !:;H\fl~İfldt•kl 1

1
, (1 

1 . • 1 1 ~t ·ı il 
ı a ı resınc c~ ıa~ ' şl~ 

k ahu l etnw~t· lti.1 . 
111 ıştır. :.ı rı: 

ll tıa V•~ııe saati 1 ~~~!!ı ~~~kı~k~a~;.~;,nfıİı~ıı!~ıı ~~~!~~"Ya!!~~Lrı 1 
l!:::! l>iitün diinyaca tc.ınııııııış ve cok ı·ağht~l ka- ll!!J Ögl~clrıı t!Vt)I: .. 
~ za ıı ıııı~ıı r .. llu nıa rka yı her y;~ rılı~ :ırn y ıııız. ffi!j sı~k izıİeıı on iki ye~:ı.ı 

. 

~ ADRES: ~lersin Taş lıan dairı!i nwlı :, ıısa.fi§I den soııra orıdO 

~~~~~~~~~~~~~~~o•-•sek-iz .. _. ka-dar~. 
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f..J BEYKOZ ( .. \~ :xuYEMCU: I 
o ,; •> , fC'ttl • 
' Debağat Kundura Fabrikası İ '! JOZe r~ a . •> 
) Mersin acantalı~ı ( / 9Kışla Cıddeıc<ı Mersın: 
& Her Çeıit Kadın, Erkek Çocuk iskarpinleri ve Saraciye ' 1 ı Tesis T ari~i 1928 + 
: malzemeai · 

0 ı • .. 9 
· + H~r türlii ,\h1111, Gu-• 

Toptan ve Perakende Satış Yapılır ı : miiş vt\sair miiZH)'- : 

Fiatlar lıtanbul fiabndan farksızdır. • )'Pllat ~· apılır. •:• 
1 0 H 1 · · b'I 'ki • 

Sajlamlık ve zarafet rekabet kabul etmiyecek derecede
dir. Herkeae taHiye ederiz 

• a ep ışı altun ı ezı er + 

Adres : HükOm~ı Caddesı Eskı Camıştrif karşısı. 

+ Küpe, Madalyon. saat kordun· • 
• ları çok güzel ve zarif imal + 
+olunur. • 

r ···!!········· 
B3nm•m•m_Pm_li_m_iJ __ 1rr.ıımkir · Kuyumcusu 

Aonterın •• SOOuk elgınlıQının seri ve 
btı tesirli devese, embel•i ve lcomprime· 
'-inde ~ eltmeti ferilreıını f•t•r•n he· 
\ikt ASPlRINdir. 

MUSTAFA SiPAHİ YUSUF 
KEMAL Ambalajlarda ve kompri· 

melerin üzerinde EB 
m•rltasının m"tlalcı 
bulunmesın• dlll:

Tieaııethanesı 

Tic:u·.-ı hayalıucla la~:luıiiliiııii Ditriisl 
uıuauıtılt>. ine m~d~ uıulıır 

"J't·~t-r, Kahvıı, Piriııç, Okk:ı malı v.-. iter 
11~\İ Toplaııcılı~la İŞlİl(al edilir. 

• 
hiitii11 ıııiiŞlt>riltıriı ,e cızami lt·~hilatı 

tica rt•lle ~i:ı r bilmiştir . 

,#~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ SELANIK \~ 
~ BANKASI ~ 
~ Tileorl muamell'l•ı; i. loıııo muamPIAıı ~ 
rJ poliç~, çe"' havaleleri İlthar IUP-klupları, lt'lg · rJ 
l~ rar ha valt'leri ~ .. iti~ e~ ler. ~~ 

~ banlıacılıfın batan huauaatına ~ 
~ ı 
'ı ayfun olaralı mlJıterilerine a~ami ~ 
~ teı/aildt pıterir • ~ 
~ Şubel~rl: lotonb~I, lzmir S..mıun, Adan•. Meroin, ~ 
le Atina, Pıre, Selanık . IC 

~ Mersin şubesi Hüktimet caddesindedir. ~ 
~~~~~~~~~~~r 

1 L l 1 
mersin Askeri Satın Alma 

komisyonundan: 
Alaym kış ihtiyacı olau 32000 otuz iki hin kilo 

kömiir açık münakasaya konulmu tur • ihale günü 
4 1 2· Teşrin ı 934 Pazar güuii ~ aat 1 O dur. 

Taliplerin ev a( ve şeraiti unlamak üzere hPr 
giin Kışlada komi yonuna miiracaalları ilAn olunur. 

14 - 19-26- 30 

Htrn~I altın biltzilt, tlmas 
işltrilt, küpt, ltabartmalı ma· 
dalyalar, J'Üzük "' tnllaı , 

Zevki selime uy/un 11e çolı 
san'atktJrane yapılır, btftnil· 
m/y,n verilnuz. 

Fiatlar mutedildir 

kat ediniz 1 

•·*·~~·~r!+~I!+• 
+ IARDESLER '!' elUBl:Ea-.ıe · 
+ Bıkkıliye Mağazası I ~ Y e_rli mallar 
rr Halil isrip 1, TUHAFiYE DEPOSU f H~~~;:.: ~I !;.~::':':~ + 
t. nevi bakkaliye emtiası, şeker · + 
W lemeler, çikolalalar, en nefis T Urfa tere yağları . 

.İJ Ailt~ler iciıı biitiiıı ~ 
T yt'mt'k ı~va~ırualı, lop -'!' 
.L l~ı~ ve perakeıule ve-.İl 
'r rıhr . T 

+ 
Halis ve ayran harakası 

' suları, müşterilerin arzusuna I 
göre her boyda damacana 

t. ve şişelerde satılır . 
. U temizli~t, nefasete son de-'f' rece dikkat ve iıina edılır. 

•f!+ ·il~· ·~E!· ~~~· 
c~~o 

ASRI FURUN 
Elektrikle miltebarrik Ha
mur yuprma makinesi 

Şehrimizde Mehmel 
ereıuli11i11 idare i al
trnda lmluuaıı A iti 
Furun avrupadan c~lp 
ettiği ~lektriLle müta

~ harrik hamur maki -
11.- i ilk d~(a olarak 
kurmuş ve işe baş _ 
lamışıştır. ---
yakında Keame makineai 
ıetirtecektir. kt, 

c o 

Nail ve lsmail ve Şürekası • 
Vatan stn~rlik Yerli mall .r kullanrualla le 

El olur. Eh s·ığlam tııı Şıkl t•u giizt'I Tuhafiye [I 
El ÇPŞiller Yt>rli ~lallar l>epusuıula bulunur. El 
IG Mağazamız Y t!rli mallar111111 siiriimiiuii te- • 

min için çahşaıı y:ıgAn~ miirs e esidir. • 

• Taptan Parıbndı Satış Yı•ılır EiG 
Fiatlar çok mutedildir le 

bir dPfa mağazamıza uğramak meııfaatmız ~ 
iktiza mdandır. i!i 

• Mersin : belediye karşısında Dl 
Şubesi Güınrük civarı 91 

JllEIEIEMIJllillII 
1 l j N 

Mısin Bılıdiyı Riyasıtindı : 
Hrlediye Di. parıseri için salm almması kararlaş

urılau ve tahmini kiymeıi 1158 lira tutan cins ve 
miktarları dairPfiP. sakh l .. i ltıde yazılı ilAçlar kapah 
z.u·f u. ulilt' nıiinaka a)'a konulmuştur • 13 ikiuci 

tıışri11 934 "ah gü11ii aal 16 da ihalt~si icra edile
c··ktir. l,t~klilt•riıı o gii11 ~· iiztlr. yedi buçuk muvak
kat lemiııal makhuzu VP~' a harıka mektulmnu havi 
tt·~lifn nH'lt•riui ilaal.- vakııııtlan evel Hrlediye Encü-
nıı·rıtu~ lt>vcli t·~ IPmelt-ri il:\11 olunur. 23-29 

Patırtısız, Gürültüsüz, rahatca bir MUZİK dinlemek iste
yenler FILIP$ RADYOSU almahdırlar 

F 1 L 1 P S Dünya ışığı ve Dünya Sesidir. 
Mersin Acentesi: Kaaap oğlu K.ADR.İ .Beydir. 
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TARSUS -
Çukurova Çırçtr, İplik ve Bez 

F'ABRiKASI 
SADIK PŞAA va KARA MEHMET ZADE 

Asrın Fenni Tekamülleri Nazarı Dikkate Alırwrak Y:ıpılmış Son Sist(lm 

;\lal ve, Makinelerle ~liicehlwz Bir Fahı·ikndır . 

Tarsus Çnkurova Çırçır , İplik ve Bn Fabrikası Makine Dairesi 

r Her nevi Vater, b
0

ii
0

k
0c;;;1lü, boyalı, kasarİ0 

~pamuk ipliği ve Şapkalı atlı Kaput hozi, Ma· ~ 
\dapolan, drill ve Patıskalar. ! . . 

Yüzlerce türk işçisine l ş bulan, Yerli pamuk ve Yerli 
malzeıne sarfeden memleket iktisadiyatını yükselten bütün 
Türkiyenin iftihar edebilece~i son s;stem bir fabrikrıdır. 

Yı~r li malı kullaııııı :İh \~ıl.ıııi lı!r ~:oı çlui'. Par ııı :ı zııı '.ı l. arı da J..alıaı:ısıııı lf1 _ 

miıı iciıı kP.ııdi ıu:ııııulnıımızı ~ııllarıal ııaı . . 

l!ij]fmıJm]~~ImfiJJ~~lmlfml 

1 NAL, EKMEK SACI ve CIVI 
FABRİKASI 

..------·--

bilumum motör tamirathanesi 

Alaiyeli Mustafa Ve Bira~erleri 

EUGDA YC::I ZADE 

MEHMET 
TİCARETHANESİ 

Tesis tarihi : 1925 

kantariye, Sabun imalathanesi 
Y .\Ü , KAH VE, ŞEKER iizeri ue toplan uauafl• 

~· apılır.;. 

Senelerdenberi lliiriisl nrnamrı lesile Ticaret ' 

minde sarsılmaz lıir kredı lt>Sİ~ etmiştir· 

MiiŞlfrilt>rine ticarrıin icap ettirdiği biilİİ 11 

lt'Shilat gilsltırilir . 
Adres : Hükumet caddesi Buğdaycı Zade MEHMET 

.<a~~~~%~~~&~'. ~!Jj~ n~~ . r.-:~~ 

~~ C DE 1J KARAM~N 1 ~A 
Çukurova fabrikası mamulatı rekabet kabul etmez dere· ~.~. VE ŞUREKASI 

cede sağlam, ucuzdur. SS"~~ 
Yı·rıi y:ıpıları hu r~hrik:ı Avrupada .\ :ı pıl ;111 f:ıhriJ..: l:ır d t•f't'l'~1~İııdı·dir. ' :; I Hilnmnm Demirler, Galvarıiz, Siyah saÇr 

• k , . k 1 ,, , . 511 
•

0 :::000000Q @~ Eknı•· sacı, ~,ıu o, llı ı, .am, •,,ımerıto, 
.eooo~ ~ ~ ' 1 l o· ""'"il . 1 L'" ... r~'-

sc>ooo.,0~::o• 
\ ~o .. le 

•.o •• • 
Oo~oo 

2. ••• o •• 

o -• • • o 
• • • o 
• o -

'8-( F r:( , Horu arı, Ara Hı ıngı erı ve ya) :er, nl 
o ~t~ c . . 1 • . • "" ::: 'L Kazma, "t-kıc, ,,.~ saır nıa zeuwı ırışaıve 

ao o 1 # • • ., r ~ ~f& mevatlı inşaiye ve ipLidaİ)' e iiz•~l"İ ne uıU8' 
"oa

0 ~) nı~le yapılır. 

Doktor Operatör D() l{to r 

Abdullah Yusuf Mahmut Ragıp 
Birinci Sımt Harici Hastahklar Mütehassısı 

' ı Yukarıda yazılı mo.ddeler üzerİfl 
Birinci Smıf Oa~ili Hastahklar Müte~assısı ~~ithalat ve ihracat işleri yapılır. 

~· Tt1lgraf adresi : Kararııaucı ~lt1 rsin Uzun zaman şehrimin n1eı11leket hastanesi ser talıabetirıi ve 
operatörlüğünü hüsnü suretle ifa Hden bu ik: arkadaş hususi mua
yenehane açarak her gün hastalarını kabul eyler· 

Mumaileyhüma şehrimizde ilk defa hususi Hastane kiişadma teşebbüs etmişlerdir . 

Yakında açılacak Hastaneleri için lazım olan en yeni alit ve edevatı getirmek ve avrupa
nm büyük şehirlerindeki Hastanelerde son terekkiyatı tetki~ ve takip etmek üzere Av -
rupaya gitmiş olan Doktor - Operatör Mahmut bey Kanunevel içinde şehrimize dönecek ve 
Hastanenin resmi kiişadı icra kıbnacaJdır . 

Her Dürlü Ameliyfıtı Cerrahiye ve Laburatuvar Muayeneleri ve 
tahlilleri yapılacaktır. . 

~ Telefon No. : 4 · 
~~ Posta kutasu : 68 
~~~~ 
~~~~~~~ 

Zayi Mühür 
Bu11da11 bir kaç giin mukadd(1 1H maaş a!111

' 

olduğum zati miihliriimii kazaen za)'İ euiıu d•~ 
y:ıplıracahundnn eski miihüriin hiikmii oh119

' 

il:\n ~vleriıu. 27 - ı ı - 934 
., Tarsus\a miitekail MtJ' 

H A B 1 P 
fL Adres: Mersin Yugurt pazarı civarı Hastane caddesi Hususi Muayene Evi Cl 
~ı------------t~ 
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0 00~~ Mutah· ~SlS l)oktor 

f Küçük, Fakat Azemetli Bir Kuvuet } AslanVakup 

Şu başaklarla Üzerlerindeki kü~ük Buğday tanele
ri kadar ehemnıiyetsiz ne vardır? zaten : 
BİR. EUGDA Y TANESİNİN NE 
HÜKMÜ OL UR. 
Fakat birçok Buğday tane]eri bir araye geldiği zaman köylüyü, 
Değirmenciyi, Farancıyi, Ekmekciyi çalıştırmakta , binlerce insana 
iş vermekte ve her şeyden evvel hepimizin her günkü ekmeğimizi 
temin etmektedir. 

Bir bt>ş kuruşluk için de aynen Buğday misalini ele alabilirsiniz. 
Tek başına: 

BİR. BEŞ K.URUŞLUGUN NE 
HÜKMÜ OL UR. ... 

Fakat tasarruf edilip kumbaralara sevkedilen bir 
çok Beş kuı·uşluklar, toplu olarak büyük bir kuv
et teşkil eder. bu kuvvet yalnız sahibine değil, fa· 
kat sayısız insanlara saadet getirir. 

Beı kuruıla Bir Kumbara, Kumbara ile Bir kasa olur 
SiZDE 1 Ş BANKA INDAN B 1 J{ KUMHAllA ALINIZ! 

Kumbara lı Barıkasının, iş bankasıda Cumhuriyetin eseridir. 

_, 
Sabtııı abtıı1a benzer fal{at l1er sabıııı l)ir 

0J111az Sabun aldığıııızda: evela, 

Saburıcu zade Kadri 

markaaına dikkat 

------------------

Sabuncu zade kADRI 

markasına dikkat 

Bu Markah Sabunlan Her 
Yerde Arayınız 

Halkımıza her feyden evel sıhhatını düşünmek gayesile bu 
kere Fabrikamızda halis yemeklik Zeytin yafından yapılan 

SABUNCU ZADE KADRi markalı aabunlarımız piyaaaya çıkarılmııtır. 
SABUNCU ZADE KADJll ıll:ır·kcılı ~ah1111lar r ALK ( Toprak ) 

ve Silikfll ~ihi hihııuuru Zal', rlı \f! }akıcı madclelercl~u aritlir . 

SABUNCU ZADE KADRi Marblı Sa~unlar cilde rumsaklık, letafet verir çünkü hilesizdir 

S,ılıık lıii~ı·ııııPI l>okıo rıı 

Türkiye ve Rusya Tıbfa

külteıerinden diplomalı 

Almanyada tahsil ini ik-

mal etmiştir 

. \1 l ı !'-r ıı t • T ı h fa ~ ii l t "~ i 
Ni 'a iyf' ,.,. Vıl:\tliy~~ 1\ıli 

rıigirıtlı• Profı·~(),. BPsinı 

Üııı··ı· P.ı . :ıııııı \I' prof..-~(t r Doktor Aslan yakup Bel 

l\ı •rı :ıu Tt•dık ht•.\İıı ~aııl:ırıııda c;alı:ıııı\tır . 

. \.' rıc•a ılürı sı•ııtt p roft·~ör l\ tıııa11 'f't•\ fık lıı · yiu 
lııısu~i rııııa.' <'llPlıarıP!'İııdt· llıı.n irı t•l:ıı ak hulıııııuu 
\'f' f taıılıul Bul~.ı r lla~laıw:irıdt• lluıahas'ıslık \'U

zift-siıai ifa Pl111istir . • 

Vihtcli) t' \'t' CPıTalıi ~isaİ) P Oıwratöl'iidiir. 

fla ~ ıalarırıı lıı·ı· zanıarı 1-.ı·ııdi ('\İrıılPki ruua~t'IH'
haw·siııdP 1-.:ı lıul t•th•r . 

P.ız:ır giiıılı•ri ll:ılkt>\ iııdt', C ·ı rsaıııh:ı Hİiıalt•ı·i ();;. . ~ . ~ :"') 

lı·dt·ıı !-Oııra kt•ııdi ıııtıa) tınPlıaııP ·irıde ha ta hırım 
lllt'('t'allt'll llllla)'Pllt! t•dtıl' , 

.\tir.. : Yogıırt p:ız~rı Nuıııro l -ij 
TPlt·forı : 64 

TÜRKİYE 
ZiRAAT -BANKA Si 
KUMBARALARI 

~ Ak Akça kara gün içindır. 

~Para biriktiren rahat eder2 

!Zİll.\.\T A\:t' ı"'N·ıızıııNllAN' 
~ Bankanııı bütün şubelerinde ;t4 
~' sandıklarında verilir. '" 
'fi~~A• ~~~~ 

üleyn1an Zade 1~ acı ~ ami 
MERSİN 

Toptan Ve Pera~ende Satış 
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FABRiKASI 
T Ü R K A N O N İ M Ş i R K E T- İ 

~'1ERSIN FIASrI'1\NE OA !) D DE S I 

I 
Mersinin Yegane Büyük Fabrikasıdır. Fabrikada Her Nevi ve Her Numara İplik, Susam ~e 

distan Cevizi Yağları, Halis Sabun İmal Edilir. Asri Tağsirhanesi Vardu·. 

f[ f; 1 SON TEKA .~010 ÜlfRİNf YAPllMI~ ~IRÇIR MAKİH[l(Rİ ile Kününrn PAMUK VE ÇEKiRDEK AYRIUR.PAMUWR BUYA HALiNE GETl~d 
Fabrikanın çok muntazaın Buzhanesi, TenekB iınalathanesi, büyük bir Değirmeni vardır 

;Çelfk Kısmı; Bütün ihtiyaçlara cevap Verecek 
Makinelerle Mücehhezdir 

c=zıı~ıııc:ıaı=------------mıım--------i.-ı-------------------------~ 
Türk Anonim Şirketi ş·i aS·I Bey Fabrikasını da Pamuk Sanayi Fabrikasından 

İstasyon ilerisindeki n İcar Ederek işletmiye Başlamıştır. 
j . , 

D:.ıı- ı k . Çırçır ve _Nebati Yağlar' Fabrikasında Günde Vasati Olarak Dü . tyfö.:ü Miite- T Ürk işçisi istihdam etrıı~~esl 
ca vjz \:e icar ettiği Fabrikada ise Yüz On beşe yakın ki , Cem'an Beşyüzden fa~la Bunların efradı ar t 

nazarı dikkate alınaçak olursa Fabrika Mersinin yüzde onuna iş temin etmek gibi yüksek bir hizn1ette bulunmaktad•. 

-----------.;u---......-z::m:mır.-=-::ıır!Dl----~----------=za~c=ıırtıl----..m:ıı--------------------------------..... 

r ... ÔSMANLI BANKAS·t; i~~~ı r~ . . q 
. 'Jı•· ,.1 A ~ s· •lr t• . § Tayyare Pıyangosu 1 ~ 15 ,,_i 88 Ne dır . 

. ı. lll { 110111111 . ll \.8 l ~Bayi Mehmet Şefik~ 

Sern1ayesi 10000000 İngiliz Lirası ~ ll•·r· k~·~ idt>ch~ hir ~ 
YAHUT m cok nıii~lt~l'ılı·riııi SP- ~ 

250000000 Frank 1 ~·i ııdirıı ;,kkdir. 1 
Esham ve tahvilat veya senedatı iücca- ~ lli"ık,·ı .ı.<· I •·cıddı·~ı. ~ 

Bu istikbalin Dikiş Makinesi Sİ tJGb ' ... e 
Kumpanyasının 88 Senelik tecrtJ JI 
nin semeresi, yeni ve harikulade f110 

lidir . 

rive mukabilinde muarnele yapar. ®.E.ı+~~~~c_,..~1E-> ]~ . Geri ve ileri diker . .., 11 flı ' t 

t~ Tayyare Piyangosu ; ı pli k a.' an otomot.i ktir. · ~ di' 
isl(o11to ı111ıaı11elatı icra ecler 

Türkiye ve Ecnebi ıneınleketıeriıı başlıca 
şehirleri üzerinde Poliçe. Çek, İtibar ınek. 

tupları Telgraf havaleleri gönderir. 

Borsa muamelatı ifa eder. Nukut Alır 
ve satar. 

Adana 
Adapazarı 

0 
Akşehir 

Tüccarlara BüyüK T es~ilat Gösterir 
Türkiyedeki Şubeleri . 

Merkezi tstanbul 

lneholu Samsun 

8 Ankara 
.rf 
ı;;- Antalya 

Bandırma 

Bursa 
Ceyhan 
Edirne 
Eskişehir 

Gazi - Antep 
Oireson 

iz mir 
Kayseri 
Malatya 

Sivas 
Tarsus 
Tekirdağ' 

Trabzon 
Uşak : A~·dın 

o 

: Balıkesir 
o 

\'aııisa 

Vı ersin 

Ordu ·zonguldak 

•• 1 K d . . ~~1 Dikiş, Nakış için hususi tertibatı haıı 
'!1 a er gışesı fi1 Sessiz ve Sarsıntısızdır . d• 
.ılL\Z ı\'Ell .\ H Z. Ö\IEB İz 

1 
Vağlanınasıotomatiktir yağ sarfiyatı ııı 

f il ii~ t'ııı ıd ('tıddı·si Tf . 't Çagonoz tertibatı en ~on ihtiradıf·. ed 
l' Siı ıw·r kw· şı~ı. lil Bu gibi bir çok yenilikleri bu mal{tfl 
't Kırla i.\«', pul nıiisli- '!. A~ göreceksiniz. 
'~' r al v'~ lİİLiiıı hayii. t!ı fı t 
~-. --- • -- .. --·. - -!N L"rli ı=== Tediyatta. azami Suhule w. ~ ··•-:::U •• ~ ... .::__:: ••• :::ı:.:..:: ••• :::::r ~ 
11 T p· 8 .. l!I 
~1 ayyare ıyango ay11 nı . . . . . .. , ı uzuıv.ı::cu z. cı 

lJI AHMEr MÜNİP l'JI 
·:· [.I 
l ., ll t·ı rı.)v i ı11lı ıfın· l'I ll . . 

~ ~ 1 1 tii ld111 1 p t c il d d t 1 si 1 1 
ı .... 1 ..... 
0? Lll stil, um 1·1 t·ezıncı~i kar("! 

~ l~I şısında . l~I 

~l~jl~~~~~-~~IJ . 
~ . • . M~lı~ı~ı ve ~~nınızı . , -1 Mıllı Sıgorta Sırketının en Zengını ve e ı [skısı ~~ m lstanbul Umum Sigorta .. Şirketı 

: ~~~6--6~ A~-ô-~ 
•o0~~0o• M-- • -- • - • -- + -~ • • 

o 
•o0~~0o• rl-t~ Sigorta ettiriniz 1 Yangin-Nakliyat.kaztı. r~····:·~·yc;~:;;;·R~~ı 
• o 

~ Kornil - Nakliyat Sicorta Şirketi ~ 
o • 

: l\1:erkezi idaresi : İstanbul : 
o o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

r 

Sigorta işlerinde her türlü tcshilat gösterilir. 

Mersin ve Havalisi Acantası: JORJ SA TL 

Tüecar Han : No. - 20 

• o 
• o 

• o 
o 
o 

La }{011l{orcl 
Nakliyat - Harik 

Sigoi ta Şirketi 

Muamelatında sürat, intizam, 
ve kolaylığı şiar edinmiştir. 

Mersin Acantası: Karaman 

Çif çi Bankası 

1 Mer.sin. ve ha valisi Umum Acaı~tes• 
~ Çıfçı Zade Şaban ve Şürekası 

I~ Tüccar Hanında No. 16 

~~IJ~IGIG~IGIJIJIJ 11 
Yt~ni ~IPr;.;in .\lathaasırnla b~151 


