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Yatı Okullarına Gelir Bulmalı • 
köy yatı okulları 

-·· 
Kültilr Bakanlığı üç yıldan

beri yurdun bir çok bfüümlerin
de köy yatıokulları açtı.Elimizde 
hir belge olmadığı için veri
minin ne kertede olduğunu bil
memekle beraber nasıl çalış
tıklarım yaptığımız araştırma

lar bitimi edindiğimiz bilgi ile 
söyliyebiliriz. 

Tarihimizde köylil ·ve kent
li diye yasaya bağlanmış bir 
üstunlnğe rastlanmamakla be
rnber geçmişin geriletici reji
mi köyil hiçe saymıştı. 

Az yıllara evrensel işler sı
kıştıran dönenmemizin soy-
• al yönUniin en olgun verimleri 
hudunal işler iizerinde parla
dı. Sayısı on sekiz milyonu 
bulan budununmzun en az dört
te üçU köyde barındığına göre 
dönenin kökleşmesi amacını 
bulması için bu kütleye en bU
yUk değeri vereceği küşilm

sUzdü. Köyün bir yönden öko
nomik varlık bakımından köy 
geliri dUşl\niiHi rken diğer yön
den de büyük işlerin kültürü 
olgun yurdlulnrla başarılabile
ceği düşUnülınU~ ve köy bu
caklarına okul ışıkları saçıl

mıştır • 
işte köy yatı okulları bu a

ınaca ulaşmak için kurulan de
ğerli kurumlardan birisidir. 

Bu okullar yüz yıllarca bil
giye susamış ve bu gün de pa
ru işinden öti.irü köylerine bir 
okul açılamamış olan Yurd ço . 
cukJarını bir araya toplayarak 
çatısı altında barındırmakta
dır. Bunun gerekliği üzerinde 
Vı.tkıt vakıt durduğumuz için 
hu Yararlı başlangıcın derinleş
mesi ve umulan verimin alın
lllası yolunda düşilndilklerinıi
zi de yazıyoruz : 

Yatı okullarına gelen ço
cuklar yataklarını ve yiyecek
lerini de getiriyorlar. Bundan 
ôturu hUkOmete olan yükleri 
ancak okutucu w~ b;kıcınm 
8Ylığıdır. Bu sıkıntılı yıllarda 
bundan artık bir işde bekle
nemez. 

. Bu okulları dalın ve-
rıcnJi bir yuva kılığına getir
lllek gene kövtülerimize dOşü-
Yor. ~ 

. Köylerimizde yatağını ve 
Yiyeceğini bile geti remiyecek 
~cukların sayısı nz olmadığı 
ıltt ŞUnülecek oluı'Sll bu okullar
( 11 hekleniJeıı verimin alına
tnadığı görlılül' 
. Heı· şeyclen öıwı• im k lıJt 111· t uvaıurına sağlmn bir gelir 
ti~lnıa~ oııuuın yaşatmak gerek
ilk Banıyoruz . Bunun için de 

akıa gelen şudur : 
re Bu okullara çocuk gönde

Cek olan höliim alanlarında-

Mey ve mahbuplu kasideler 
Edebiyat proğramlari da değiŞtiriliyor. 

Eskir devir edebiyatı ancak tarih bakı
mından talebeye kısaca anlatılacak. 

ANKARA - (Hususi) Mek 
teblerdeki edebiyat ve Türkce 
derslerinin mahiyetinin değiş 

ti rilnıesi zamreti ; üzerine Ma 
arif Vekaletinde teşekkül eden 
komisyon bu dersler için yeni 
proğramlar yapmaktadır. 

Öz TUrkC'e hareketlerinden 
sonra eski devrin mey ve mah 
buplu kaside ve şarkılarını ço 
cuklarn 'okutmakta bir fayda 
olmadığını dilşilnen komisyon 
yaptığı proğraınlnrda Liseleı· 
deki edebiyat derslerinde di 

van ve tanzimat edebiyatına. 

hatta edebiyatı cedideye şimdi 
ki kadar geniş bir Yer \•erme 
nıektedir. 

Eski devirlerin edebiyat nil 
muneleri edebiyat tarihi bakı 
mından kısara talebeye anla 
tılacaktır. 

Komisyon eski devir edebi 
yatından parçalar seçerek mek 
teb kitablarına koyacak ve ev 
velce nıektehler için Yazılmış 

edebiyat tarihi ve edebiyat ki 
tabları ortadan kalkacaktır. 

Kurtuluş Bayramı Yaklaşdı. 

Bayrama köylülerimizde çağrllacak. 

llalkevimiz O Gün için Geniı Proframlı 
Bir mü•amere Hazırlayor . 

5 İkinci kanun Mersinin- ve 
Çukurovanm kurtuluş fllnD 

olduğundan bu yılda her seneki 
canhhğiyle kutlulanmaıı için 
hazırlık görülüyor. 

Hazırlık itini üzerine alan 
komite esaslı bir proğram tes
bit etmiıtir. Kurtulut bayra
mına civar köylerden de bir 
çok kimseler çağarılmıştır. Köy 
lülerimiz bu bayrama kurtulut 
savaşı içindeki ·kıyafetleriyle 
iştirak edeceklerdir. Misafir· 
lerin şehirde ağırlanması için 

YUH.DDAŞ: 

Ülkeni korunıak için 
Zekat,sada ka ve fi treni 

Tayyare Cemiyetine ver. 
=--=-===--=--=-==-==---

ki köyler imece gibi soysal bir 
Yilki.iınle her yıl gilcleri yettiği 
kadar pamuk ve buğday gibi 
para getirecek ekimleri stıve 
seve yapar ve bundan elde edi
lecek geliri yatı okuluna bağ
lıyabilirler. Bu hem de köy ya
sasına uygun bir iş olur. 

Okuyan çocukları bu gün 
kurtarmak, yoksullara da oku
la gitmek yolunu açmak gibi 
iki kollu bir iylik doğar. Bu 
söylediğimiz yukarda da anlat
t ı ;iırıııı gibi ilk akla gelen İŞ· 
ldI deıı lıi 1 isidir. 

Btı ~iiııkU durumiyle küy 
yatı okulları nasıl bir varlık 

gösterirs0 göstersin · Türk klö
neninin yıktığı eski medrese
l~rin yaşayan bir ömeği gibi 
iç sızlatıyor . 

Rıza Atila 

de tedbir almmıştar. 
Halkevimiz, kC>ylOlerimiz 

her zaman şehre gelip Evin 
temsillerinde bulunamadıklan 
için bu fırsattan istifade ede
rek bir mOaamere hazırlamak
tadır. 

Kurtuluı günü ve gece ol
mak üzere iki defa verilecek 
olan milsamerenin provalarına 
devam edilmektedir . 

Mer1in için ,..en kutlu bir 
glln olan 5 kinunsaninin ya
pılan hazırlıklara bakılarak bu 
yılda çok parlak geçeceğini 

ıöyliyebiliriz. 

Alım yerlerinde 
Bir Heyet Tedkikat 

Yapacak 
ANKARA, 1 (Hususi) İstan

buldaki buğday işlerinde sui 
istimal olduğu haberi üzerine 
Ziraat Bankası Umum Müdürü 
Bay Kemal Zaim hu haberin 
aslı olmadığını söylemiştir. 

Duyulduğuna göre buğday 
alım satımında gidilecek yol 
ları araştırmak ve tesbit etmek 
Uzere Banka Genel Mlldürilnün 
başkanlığında bir heyet kuru 
lnrnk ve bu heyet buğday alım 
yerlerine giderek tedkikatta 
hulunacaktır. 

Kabui Edilen 
kelimeler 

Türk Hlgatını hazır1ıyan ko 
misyon tedki kat neticesinde 
( her, hep, kelime, harf, şey, 
saat, vakıt, laf) kelimelerinin 
TUrkce olduğunu kabul etmiştir 

Halk işleri böyle başarllır 
AŞevi ve ıssı yuva çaliŞiyor • 

- -
llalkevimiz yeni yıla iki De ferli İf le 

Girdi • Çalııanlara Ne Mutlu 
Yeni yıla girerken Mersin

lilere birbirinden hayırlı iki 
verim getirdi. İçimizi sevincle 
doldurdu. Bunlardan birisi : 

Yaptığı yüksek yardımın 

gösterdiği derin insanlık duy
gusunun anmağa değeri olma
dığım bundan ötürü adınm gi1. 
Ji tutulmasını ileri !lürecek ka
dar arık yürekli bir soydaşı

mız yoksul yavrularımızın gey
dirilmesi dileğiyle yüz elli lirn 
bağışlamıştır. 

Ru büyük adımın karşısın
da derin saygı ile anılmaktan 

ve ona bu yoksul yavrular na
mına teşekkürümzü sunmak- · 
tan başkan söyleyecek bir söz 
bulamıyoruz . 

Diğeri : Halk işlerimizi ö
tedenberi en ince bir itina ile 
ele alarak başaran Halkevi
mızm sokaklarda bakımsız 

dolaşan ve her hastalığa tutul
mak korkusu olan 4- 6 yaşın
daki yavrulanmu.a hem iyi bir 
terbiye vermek hem sağlıkla
rmı korumak gibi çok yerinde 
ve gerekli bir dilekle Kiremit
hane mahallesinde açtığı Issı 

Yuva adlı Ana Mektebi. 

Öyle bir mekteb ki her kö
şesinde ince bir zevk se1,dik. 
İçinde yavrularımızın sağlığı
na, inkişafına dokunan her şe-

yi toplamış. 'l'akındığı ad ka
dar sıcak bir yuva. 

Hele düzgi.in ve çol.: temiz 
geydirilrnis mini miniler. Ya
rının büyük 1'ilrkleri bize o ka
dar sevimli, o kadar canlı gö
riindli ki. Uzun uzun oturuşla

ı·ım ve her kımıldanışlarını 

seyretmoğP. doyamadık. Daha 
kiic;iicü k yn~dn içlerine TUr
kiln konuk severlik duygusu 
sinmiş kendi mini mini iskem
lelerini :ıy:ıkda duranlara su
mıyor. Verdikleri şekerlerden 
birbirine bir kaç tane almamız 
için ısrarla yalvarıyorlar. Mu
allim Bayan Mürşidenin Ana 
çocuklarının yetişdirilmesinde 

derin bilgisi, verdiği izahattan 
çok iyi anlaşılıyor. 

Daha şimdiden Mersinin 
bütUn anlamiyle ulusal terbiye 
aşılıyacak değerli bir Ana mek
tehi ka1.andığını söyliyebiliriz. 
Halkevimiz de bu eseriyle ö
vünmekte haklıdır. Halkevi
miz kurduğn yuvaya şunları 

yazmıştır : 
(( Çocuk ulusun temelidir, 

iyi çoetık bakımı bir budunun 
yüz aktığıdır . » 

Biz de Halkevimize bu de
dikleri ne ermek dileğinde bu
lunuyor. Çalışanlara saygı ve 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Yılbaşı Uğultulu Geçdi 
Yeni yılla zenginlik hulyası Bir geldi. 

Tüccar Kulübünde bir balo verildi. l.Şans 
deneyenlerin sayısı da a.z defileli. 

Yılbaşı Mersinde bu yıl ge 
çen yıllara nisbet .tutulursa ıla 
ha uğultulu geçti. 

Bizde yılbaşı hususiyetle 
rinden birisi de 1.engin olmak 
hulyasıdır. 

Daha saat on sekizde lokan 
talar, kahveler ve Radyosu olan 
umumt yerler, Evler tıklım 

tıklım nolmuş, İstanbul açılmış 
herkes büyük heyecan içinde 
Tayyare Piyangosunun Yılbaşı 
tertibinin çekilmesini hekli 
yordu. Piyango başladı. Uğultu 
kesıldi hir mabet sUkOnu içiıı 

de Radyolar dirılendi. Sevineti 
ter, şansından şikayet edeuler 
htr denemeye daha başladılnı'. 
Her ne tarafa gidilse masalar 
çevrilmişti. Fakirler kah\t6ier 
de, orta ballılar evlerde kesesi 
kabarık olanlar daha başka yer 
terde toplandılar. 

Gece Tüccar Kulübilnde bil 

yilk bir balo verildi. Eski yıl 

hitib yeni yıl haşlarken bütün 
fabrikalar, limanda bulunan 
vapurlar fasılasız dUdilk çal 
mak suretiyle bildirdiler. 

BütUn yı lhaşmda ~apılın 
işleri bir c'jmle ile toplamak 
lAzım gelirse Mersin yeni !yılı 
karşılarken hiç bir tasa dllşiln 
medi. 

Nüfusumuz 
-t--

Tesbit edilen miktar 
16,720,000 i büldu 

Anktll'tı'dnn bildiriliyor : 
NUfus Umum MüdürlUğUn 

den verilen malOmata göre 
memleketimizde. gerek gizli 
gerek yazılı olup şimdiye kn 
dar tesbit edilen mikdar 
16,720,000 i bulmuştur. 
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I.ıiselerde 

Kız ve Erkek beraber 
okumayacak 

Arablar Kongresimi Toplanacak 
Kongı e Aaraplar arasuıda çıkan itilaflarm gi~erilmesi Anıacmı güdüyor 

)T uı1a 11 istaJJ(la 

Yerleşme İşi 

i~laııhul 29 - - Atiua -
tlan :Hı larilıi~lt• hiltiirili
yor : Yuııau tahac.sı olıuı, 

LisPIPrde Kız VP Eı·kp,k 

tult~herıirı hır arada oku -
uıav:JCH~ları lrnberi hir 

Kongreye Mısırın da iştirak etmesi isteniyor. 
Amaca muvaffak olabilecekmi ? 

.. 
~aç gün t~vc·I hazı gaı~ -
l~ler ı :ı rafı rula rı yazılmıs-. . 
tıı·. Bu ha ht·ı· f'll'<tfıruhı 

. \ukarudan gt>lerı mahi -
mnta göre : Kıı Lisele -
ri olnuvan verlerd~ mu-., . 
racaat eden Kız Talelu~ -
nin Erkek Liselerine ~a
\"ll t!diluıf:'mesi iciu Ve -. . 
kah!I in \'erdiği karardan 
galal olarak yazıJ,IJğı an

laşıluuşıır. 

Yioe gelen laaberlt!l'P 
göl'e VekalP,l hu kararı ııı 1 

ıatbik ederken nwkteplt~- 1 

riıı oina vaziyetini göz I 

öuiirı<le tutacaktır . 
Birıa vaziyeti miisail olon 
mekteblerde hu şekil 

ıatlıik edili)·ordu. 

Swriye yazıcılan vo t~- l 
clihlPrİ son ıamarılarda , 
hir Anıp ~oug•·•·sinin lop-1 
laıuııttsı hakkuıda uzun 
y~zılaı· yazmakLadlrlar. 
Bu vazıcılar dı,·orlarki : 

~ ~ 

.-\rap rueuılekatlP-ri ara -
smtla cıkan itih\flanrı iza-

• 
lesi ve bu uwuıl~ketle -
rin hirlikle çalışcthilme -
lt~ri içiıa Lir Aarap kou -

gn~sinin toplanması ltlzım 

gelir·. ~lısırırı hıı kongre
yn iştiraki clahi istenil -
m~kt~dir. 

~lah)ıu olduğu gibi bir 
Arap kongrt~siniu loplan
!Uasmı merhum Kral Fey
sal vefoti11clau bir kaç ay 
e\'vel ,Hişiinmek.ltt idi. 

Balkanökoiıomikonseyi 
Koı1se)r Atinada toplanaeak 

Türk ulusal Komitesi Ôbeleri Atinaya 
hareket ettiler . 

.\rıkaraıla imza oluuan .\liicliideriııdf)rı n. .\tıf 

Balkan arılaşma. ı slatii'sü 
ile Ba1karı clr.vlt•tleri ara
sıııda ökorıomik ıuiinase-

:hellt~ri artırma yollal'lru 
ara~lırnıak üzere tesis 
oluuan ükorıouıik konsey 
son k:luunuu üclinde Ali-• 
nada toplau:ıcaktır. 

Bu lopJantıya Türk 
uluS\'I ~ouıilr.si üye i ola
rak Trabzon saylavı B. 
Hasan Saka , Ökouonıi 
hakaı hğı müsteşarı B. 
Faik Kunloğlu. ()işan İŞ

fpr·i Bakanlığı ticaret iş

leri bakaıılağı ticaret işleri 

Gerwl ~Hidürii B. Vecli , 
Tiiı·koris Baş miişa' irle - I 
rindeıı B. nurlıau Zihni ı 

vP. I~ Barıhası Genel mü
fettişi il. Sami iştirak 

t>deceklir.Konııteye eksper 
s1fa~ile Tiirkofisiıı Bal -
kanlar masası telk ik ~ef
ı~ri B. Hliclai f)rhan Vt\ 

iL ~lelih , Cıırulturi)' el 

. . \lerkez Banka ·ı kauıbi) o 
Şt~fi B. Cabir·, Balkan ko
mitesi biiro şefi B. inasi 
ve Dışarı işleri bakanlığı 

refa~ at f.\ Iİ\'PCP~ lir. 
fstanhwuı • ( .-\ •. \. ) -- · 

Balkan ükoııoıui kous~ -
yine iştirak eclt'cc•k olan 
Tiir~ ulusal koıuite~i iiy~ 

leri lmgiiu AliUU)' (l ha .. 
rek~l etmişlt•rdir. 

------··. «• •. 
Deniz işleri 

Yeni Vapurlarımız 
fst<ırıbul 29 - Vapur

culuk şirketi )'eui aldığı 
Giioeysu ~ulı koua 11 (eski 
lmlgar)'a) vapurunun lE>s

linı mua mel~si \'arm biı İ-. . 
rilt·ceklir. Gemid~ ~·alıılZ 
kömürle işletmek içi 11 ba
tı kliçlik tadilat yapıla -
caktır. VaP.urculuk şirk~
tinin aldığı ikinci vapur
da (Compidolyo ) da a~ ni 
tesisat yupılacaklır. bu 
Vapur Ceuova'clö leslim 
Vf. le~Pllföu edilecflk ve 
on giirı..- kadar lstunhulu 
getirilecektir. 

• 
İki . vapnr ikinci KG -

iıunun on beşiiule çalıştı
rılmağa başlanakektir. 

~lt>rhn m Feysal,Siiri ye 
k lla~muı 11·a ka ilhakı vP. 
biiyük hirt .\rap Krallı - ı 

ğmuı lf-'Şkili fıkrind•~ idi . 
llerhuıu Fey.,al bu gaye
vi kt1\'Vecleıı file~ cıkar -. . 
mak için bir kougre11i11 
akd11u isl«>uıiş idi . Kral 
Fe~·s<~lm Vt'fatı ile hu 
kongreden vaz ~t-!çilmiştir. 

Son günlerde lm eski 
fıkrin \'~rıideu ortava cı . - . 
kHrllnw~ı ileri siiriilmek
letl i r. 

lislııı kıLasıııı diişiiru~linı • 

Yalındiler. Fılistin kıla -
suıtht Aralı vazi ytılİ ~iiG-. .... . 
leşıiri~· ol'lar. ı\ralı ulus -

ları hakiki ve iclinwi \'<!-. 
Zİ\'eli anlasııılar. Yahucli-

~ 1 IP.r Filisti ııde \'Hl ırd ıkları 

par;•l:ır r\rahla.rın Filistirı-
dH Vlİeuıfe "~lİl'diklPrİ . 
gcıyelP.ri. orlacJarı kaldıra

bilirler . 

Netice itiharil~, biz bu 

~arı rulıl:ırıu Yuııarıistana 

gelPrt-k yPrleşıııPlerini Y" 
Sii" ..-cleıı karıuıı haı.ı alı· 

kamı d•, ~isıirildikltrn sorı,.a • • 
nwrivete 11PCPCt•kıir .. ~ . . 

Atiı1ada 

Büyük bir Telsi~ 
istasyonu 

lstaııhul 2~ - Atiua .. 
dan 29 larihilP- hıldirili ... 
vor ; llarkorıi ıııiiPSSflsesi 

kon~re\·i SP.viııc ile kar- ... ..... ., Alirıada bii~· iik hir tt•lsiı 
c ı k 1.., 1 şılarız. Ru kon.2rtıdP. nıii- k . ı)auua çı·an ielre .. , nwr · rzı yapmak lİZflf~ 

Ara b gazetesi yazıyorki : ilim nw~eltıleı·i n görlişli- : hlik ti nıete hazı lt~~liflel'-

Bu kongre bir kuç ıuiihinı IPctıği şüpltt~.~iz.~lir ·. Bu j de lnılunrnuş vt~ hu tek· 
meseleyi halledecek \H kongı·ecltıu buyuk faıcfolt-r 1 lif letkik edilmiştir. Tel ... 
Arab ulusları arasındaki l çıkar vt~ hu kongreden ' sizirı ~·apılması için hir' 
uzuklığı giıl~r.-<wkı.ir. Fi- i!'itif:ıdt~ .-tnwliyiz. itilafa varıldığı bildiriliyor· 

I.Jf1gat Kolu 
--- -

Türk lOgatı ~azırlamyor 

.\11kara al ( llususi ) 
llil cenıİJPLiııe L>ağlı ol
ıuak iizerP- hir Ltigat ha
ztrlanıa kolu kurulmuş -
lu r. 

Ulus gazeLP.siwle lıer 

giirı topları ına k ta ola11 hu 
kola Falıh Rırkı başka rı

"" )'H pnıa k ta Nt-cmeddiıı 
.Sadık Ali lluzaffor Fuad 
Köprülü, Doktor Saim 
Ali , Naim Afal , N<tim 
Hazım. Fadıl Alrnıed de 
öhelik yapmaktadır . 

Ltlgat Kolu Ttirkct>, 
Osmanlıca Fransızca ol -
mak iiıre ÜÇP. a yral mış -
ur. Tiirkc~ kolu; n~rgi .. 
de ba1'ılruauıış fişlel'IP

Türkce Kanıuslarda11 en 
• 

mliııasip karşılı~ları. 

Osmanlıca Kolu O, -
uıaııhca Ka mosla rda hu
hıuarı keliuı~hwle hüt.iin 
fa mel \'ala rırıı Fransızca 

w 

kduda burılaruı Fran -
sızca karşıllklar1111 araş -
dll'l\'Or . . -----

Soy Adı 
Vila \'et merk ·zi uH~rkez 

• 
Rayları bay Hilmi SOJadı . 
olarak Gök adrnı nlnıış -

· larchr. 

Dergi ve Mektebler 
Mekte~Jer~e Dergideki Kelimeler [z~erletilmiyor 

Türkce sözler kabul edildikten sonra 
yapılması temin edilecek 

:\11kara l ( Hususi ) -
Gt'cerılertfo T. O. T. ko-• 
rıımu D:ırarııa Dergisinin 

Ti'ark ılilın .. lauı bir w·as ı 

ola ım yacağ1111 hir ya~· ımla ! 
hilcliriliuıişli . 

Bazı ıik nıekteblertle 

larauıa dnrgisinıleki ktL 

liuıelerin ıalebf-'\' e ezber-. 
lt'l il memesi lıak k mda Kül-

Llir Bakaulığınccı şöyle 

d.-ııildi : 

" - Bakanl,kca Lu 
• 

husu~la ilk nıHktc•plerP. 

emir verilıuişıir. nu ha . 

lwr kullaııış!arı. manaları 

iti ka ıTİİ r «' l 111 is kt~I i nu~le-• 
ı in bazı uıuanıelerce öğ-

tilnH~k isr.c·ıınıe~inden cık-. 
nıış ol:ıhilir . 

Oil ~11ciimt•n111c~ kar 
sılıldar teshil t•dilnwtfeıı • 
~vvd der~iclı·~i ~elime -.. 
ferin ıalt>he aras111da ya -
,. ı I nı ası i 1eriı1 e l a 1 e b r. n in ., 

Zf,lıni ni ka rıştıracağmtf an 
. doğru dPğildir. K iHtlir 

· Erıcüıııenirıin çahşması 

dikkatle lakib ediln~ek • 

teılir. Eııciiuı.-n çalışııı:ı-· 

a lr111111 11eı icesirıi ortaya 

~o~·duklau sour~ulır ki ba' 
kaulık, huııl:ıruı talalıtı 

arasuıda ~·a~ ılarak kök · 

leşuır.sinin lemirıirıa aruŞ' 

tırmışlır .• , 
Yerıiderı Dıl dergiS1 

urşri .'alı geri lurakıhll· 

Cliııh ii \'t'llİ kıla vnz baS1"' . . 
lacra ktır. 

'l'ürk Sözü 
On iki YaŞınd• 
Ada11a ı la cıkarı 'f(ir'~ . 

Sfizii a,. ka d . ışı uıız diil' 
cıkau savısilc~ on iki )';1 . ., 

... 

şrna giı·mi.,,tir. 

Oiiriist ' ' P. nıiishr.1. ue~' 
riyatil~ hu~tiıu~ k~tl~r . . . ' 
biikiinıiiııii luşarmak iç'' 

1 1 j •• ,w ca ı~an ar"atııışıımzı G• l . e~ 

tlau kutlular ve claha P 
eok mutlu \'allar ılikri1ı· 

-..._..,...,._.._ 

Hö~etçi (ezana 
Bu · Akşam 

11 .\LK EcıaucsiJiı\ 
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Türk of isin Günlük T eJgrat 
HAB[Rl(RI 

\ 

1 

Bakuda bir 
Radyo - Tiyatro 

.. __ ..,,,.. _ ..... - -
Baku'da \'t>ıı& it il' ı :uhn . . 

İzmir bersası tiy :ı lf'O aç1Jn11Şllf' . ÜtJ ıi-
3ı - 12-9:i4 dt> lzıı ı iı · lıt) r· salro11u11 daimi artist tıu-

sasııııla lıugcl ııy 4,35 ku purnJa ş.-fJork• slr S. Stras 

SAYFA ; ~ 

Maliye Vekaletinden : 
Yüzde 1 Faizli İki Milyon liralık Sivas - Erzurum Demir 

Yolu T alavillerinin Kayıt Muamelesine Yakında Başlanacaktır 

ruşıan 50 Çll\'aİ, ııolıul sov'irı i.tare:iiirul~ki 45 ki- Geliri tem~mt!rt SIVA· -- RRZVRU\I D.-mir volnrıurı i ııştı'HHı l a h~i~ 
6 kuruşlara 6 çu v<ı l, hor şil i ~ h•r müzik acı he~·eıi, olunan otuz milyon lirahk .s iVAS - ERZURUM .. istikrazırıın iki wilson 
çak 4,25 kuruştan ıo çu- 1 şefclorktıstr ,.e konpozitör liralık birinci kısımnı ı~şkil eden ıahvillerin kayıt rnııamelesiu t~ 1 O ikinci 
val, kumdarı 4,870 kuruş - : n~ratov'un ithtresi ahmda Kanun 1935 tarihimle başlarıacak ve 15 ikinci Kflnuu 1935 t a ri lıiıı ı l<' 
ta11 85 çuval, pamıık 50.5 bir şark orkesırası, Mori- t uiha~·et verilflcektir . , 
ku~·uştarı 25 bal) a, )' apağ ı 

1 1 
G A·ı k' B~hPrinin iıihari ki\'nıP.Iİ virmi lira olau hu muva~~at ıah\ il1~r 19 lira 

)P, ' rossmauu uams · ı · ı r· .. . . . . k ,. 1 
55 -74 kuruştan 85,000 ki- . .. ı ıra': ı~' (ill uzerıuıleu hu 111utltlt•t zarfında ~ler •·z, Zil' :ı aı \ ' I' ~ h~ nkalarının 
lo satılnıışt.ır . ve Sehuvarz tarı mutt•şr.~- şubeleı·i bulunan lwr uıahaldu satı~a cıkaf'llacakııı·, 

/ıtanbul borsası ; ~il Azt>rha~·c•rn cltwl .. t. qu~ı- Umunıi ve miillıak lJuh;Pltwlc~ itl.ıre. olu11a11 d a i r • ~ ve ıııiic~s s{' selerce 

31
_

12
_
934 

de lstauhul l tuor'ı, ~I. Ran·~y'in caz Vila~·etler hususi itlareleı·ilt~ Belediyel~ı·ce ıemiuat olarak ve~ lıazirı ece sa-
borsasmda arpa bir<ıhk . orkt>slrusı, bir solist inst~ tılmışv•f saulacak Milli Pnılak bedellerinin tediyesintlP. iti har kiymellt~rı ii7,.. _ 

1 riiuıancılHrı ,, ~ şarkıcı 1..- rinden kabul olunur . 
3 kuruş 30 par<ıthuı 15 

ton, buğday sert ftlersiu 
3 kuruş 25 paradan malı · 

lut 4 kuruş ıo ırnradau 4 

kuruş 22 buçuk ınıra~' a 
kadar 145 lorı, ktlpek 2 

kuruş 2l paradau 2 ku 
ruş 30 para~ a kadar 30,240 

kilo satılmıslır . ı 
30 12 93~ clt' ihrt1cal ol- j 

ıaıanıışıır. 

yeti, vt~ Baku amele ti -
yatrosunun akıörlei'inin 

he~· eı. i umu miy e~i varthr. 
Noskova ve LeningrH<I sa· 
ırntlarrndau bir çoğu bu 
tiyatroda "onserler vermi 

\. 

)' t• davet PclilP~~ktir , Hu 
yt>nİ r:ıd~·o - tiyatro ku 
roıuu miicliirliiğiiıw A. 
Ko:ı;lav t:ni11 ~diluıislir, . . 

bahsolunan muanıelelerde rıakit gibi kabul edi(PCtıği V~ gt~rek hed~lleri

nİn ve ~erekse faizl~rinin tediyesinıltt hiç bir . nre\ le vergi , rHsme Lahi 
olrllıyacağı kanunla teyit edilmiş olan bu istikraz tah villrriniu faizid~ yiizde 

1 yedi olarak teshil edilıliğinden iştirak edenler eu f:ticf,.li ve en sa~lam ve l 
~ ~ynı z~manda memlek.-t için vPrimli bir işe paralarım yatırını~ olaca~lardır ~ 

Tarsus tapu memurlufuntlan : 
Tarsusun kurharıh köyihule \'3ki ~arkan çana lPJW 

yolu garhttn ketler oğlu tarlası şimal~n Ç•ldır tadası 
c~nuheu ıopal Yasin tarlasile mahdut bir kıtatla 5 h~k -
tar 567 tut>lro ıarla11111 ~wraetsiz hahasırıdbn irıl•kalan 

Y(Nİ M(RSIN 
-

Nüshası 5 kuruştur 
, 

ita/yada matbuat hakkında yeni bir kanun hundan P-lli ~··nP-ıtf"rıbf>ri mufasarrıfı sarı ılP.cl~ nğlu 
cigersi·t osıuamn ulıdt!sind•~ ik~ıı 320 ıarihinıle r.lnw-

Abone ~ 

Şeraiti 1 
\ 

Türkiye 
için 

Hariç 
için 

·'il Corrlere dtlla Sera,, den 

İtah· a laiiktiuıt'li11i11 llut 
huat v~ propag«uıda rufü;. 
t .. şarhğı, ~Üılll .. lik gaze· 
lt!ler, siya s. ıl uıecuurnlar 
ile hthliu n~Şl'İ) al !:akkm
da bir kanun ueş rt>lıui Şlır 

Uu karıuu nnıcibiııce 
hilumunı yevmi gaıelP. ve ı 

nwcuıua uıfacliirlc~ri. gaz~· sile verese~iıae iuıikiil e) lf ıuiş ve tapuya raplı içiu 
ltıcil i ği nu~~ı.~k ittihaz etlen ~u:ıhalliıul~ k41Şf ve tah~ikal eJilm·~~ .. i~~f'e 1~35 s~ne~i 
lt~r an•smda lavın edile. ıkmcı ~dnuuun onuncu p~rş~mı..e guu111ulo wra ·· dı 

ki 1
. ., lf»cpg""indtm hu bapla hakki tasarruf ve,·a veraSP-1 id 

Ct" fll't 11'· ~ 
. . tliasmda bulunaularm malmlliude veya tapu iılar .. siw~ 

2-Vılayetlerdekı mat· miir~caal .. ~·lem~IPri ilan olunur. 
htrnl bürosu memurları· 

mu tla gaz~l~ci olmaları 

şarttır. 
K.G. 

Mersin Piyasası 
s. Nisatlır • 

Senelik 

Altı aylık 

Üç aylık 

1200 Kr. 2000 Kr. 

600 1000 

300 500 

Bir a}·lık lOO yoktur 

Gilnü geçmiş sayılar 20 Kr. 

Borsa T elğraflan ..... ....... . 
Is'" 11 lwl 

T ar•us tapu memurlufundan ; Pamuk e~~pr.-~ 

iane 

K. 
48 
47 

46 
44 

}l ısır ela rı 
Çavdar 

46 Keame ••k r 
Sandıkta 

16 

2-87,f> 

2 75 

20 Lira -10 1\. 

l - L _9;) f> 

Tiiı· h alı 11 n ıı 

islt•rlin 
94.5 

'2 1 

llola r 
Fı·ank 

Lİ l'Hl 

79-60 
12 -04 

9- 28 85 )) >> ~Cilt~ hi :!3 Lira 

k Tarsusuu tekke ruahall~sirıde k'ain glin doğusu 
k ~Şkiillli .\hnıet h a n e s i giin halısı ~-ol pO) razı 
OŞker Rt>mzi kızı Ltr~ la hanesi ile ıuahdut 49,275 

~ıetr e iiıt-rine hina t\diln .. ıiş f,·v~ani maa tahlaui bir bap 
aue Ct-ddirulc rı hila seıwl i11likale11 i)tedeuberi işgal 

h• k~odisi11i11 v.-fatile oğlu Rıza iuli~alen, kP-ndi 11a
ruı"a lapoya ı·upl euirmek talebiruJe buluıuluğuıuJau 
;••~zk,ir haıw lwkkmda tasarruf itltliasmda hnlunan
b~"11• kanuu sani 935 ıarilaindt~ e\Takı mfü~biteleril~ 
.
1
'rlikte nıahallirıe ve \'ahut laJHı dair~~iue u.-lmeler· 

Ka JHI ma it 
Kozacı parla~ı 

lan~ ciğicli 
• 

\'erli .. 

"' . anı 
Fa~ul va 

2·50 
2-25 

10-12,5 
9 - 10 

1'82 

DOKTOR OPERATÖR ~ 
Mahmud Ragıb l)eveli 

ı a ., . " 11 oluımr. 

lçel tapu müdürliitünclen; 

() .Mersinin Akdam kÖ)' İİrule \•aki tararları, şarkan 
eh ea u l ı · k 1 . 1 . ~ .. 

1... • J gar •en ce ı · ıar ası , sıma ttn, cen~sız, . ..,11-
"~•H • • • 

(4
.. au, Ceııulıe ıı \'Ol ilP mahıhıt bir kll'acla 7 hektar 
43()) • 

oı · IHetr~ tarla, Andun Le"•·rcl.,, Pob~ılan metrtik 
llf.t M . o~ l eı·sıu Zir ~wl hank asırıca. Burhan karH~siıuJen 
·:ıtnan r; ı . 

tarı o.,, u Ha~a n \ e Ua lırutıtJa sa tılmıştır. ~lezkôr 

011 
a~a aıt tapu kay dı bulunmadığ ı ufan tarihi ilAndan 

Ütr!"" soıara nrnhall t> n kPŞif \' e talaldki icra edilmek 
hara· 'ttıınur MÖııu ~· rilec• ktir. Tasarruf iJthasuıda bu
~e :~~ar \'arsa rt!suıi evra~ laril~ daireye müracaatları 

1 ecck nıemura anlatmaları ilan olunur. 

. 
Nota ul 

\l~rcim~" 

Kuş yemi 
Kum cları 

c~hik • 
Yular Çukurova 

., .\nadol 
Acı ç.,Lu·,ı.-" ıçı 

Toz sek~r . 
l\a in·~ 

Ca,· . . 
Kalay 
Bahar 
Arpa .\ nae.lol 

» Yerli 

Pirinç 
Kara büb"r 

4 ,-... n 

6 
5 

8 

6 7n 
3 25 
3 50 

28 

38 ·)~ ..... , 
l 00 

240 -2:H> 

188- 190 
90 

a 5o 
3-12,5 

15 50 
85-86 

Uzun bir müddetten beri Avrupa te· 
rekkiyatını tedkik için :Fra'nsa ve Al · 
manyaya gitmiş olan Doktor ()peratör 
Bay mahmud Ragıb Develi, şehrimize 
dönmüştür . 
evvelce olduğu gibi birinci sınıf Dahiliye Mütebassııı 

Dr. Bay Abdullah 
ile eski muayenehanenelerinde Hlstalarını kabui ile mu· 
ayene ve tedavi etmekde ve getirdiği son sistem allt 

ve edevat ile lazım gelen Cerrahi Ameliyatı 

~~-:~~~--- .. - . - · .. -· ·- --:-~- .. ~ 
Soyadı 

Soyath olarak savcı adını aldmı . Kski adımla hic 
• 

kimseye veriloıiş ne senet \'e ıwde taflhhüt vesi kam 
yoktur. Keyfiyeti ve bundan sonrada Ahmet. Suvc ı 

imzasnu kullanacağurn ilAn eylerim. 
Mezilli muallimi Ahmet Sa,·cı 



~· Kılınc Kamil ve mah· , 

tamları ticarethanesin • 

Çelebi zade A. Ferit 

1 -1 -935 Salı günü borsa satifları 

Malın cinsi Nerentnlılalıaulu .lıllltTARI P. 

Ta;;:ı~; ~~ol~&· 2 190 ~ 
Toprak~ale aooon 2 55 

" 

, ..... " .... ... 

Kazım 
Urfa T. 

--

ALiCi S.\TICI 

Hilmi 
:\ hm~I 

Mersin Gümrü~ Civann~a~u 

MOretip ·istiyor~ 
Matbaamız~"~ 

lışmak üzre ilı• 1 
rettibe iht·iyacıttı'{,,;
dır • Arzu edefl "iti 
idare evimiz~ 
caatları. ,; 

~' 
Yeni Mersin Matbaaıı" 


