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,Kurultay Komisyonları Bakanlardan izahat Aldı 
8iiYiiltülen 
lladise 

d Milas, Isparta ve Aııtalya
ka top yekun 47 başı dönük 
öttıun çerçevesi dışına çıkartık 
u·~de beride Rejimi beğenme
dtklerini devrimden hoşlanma
lı~ılarını söylemek gibi küstah-

arcta bulunmuşlar. 

bir ~3a~ı büyük gnzeteı.er bunu 
S ırtıca olarak aksettirdiler. 
anıldı ki devrim yürüyüşünii 

YUı ge . . k . . 1 ku rı çevı rme ıçın ça ışım 
ı. \'\'elli bir şebeke ortaya çı -
l{llrılct 
efk. 1 • ne de olsa n~eınleket 
ka Urı tınmmiyesi İç Işler Ba-

tıı Şu"k .. K · d Ya ... ru ayanın yerın e 
"ept~~~ tahkikat neticesi Ajansa 
lltı~dıgı beyanatla işin mahiyeti 
kôt?Şıhncıya kadar iki üç gün 
ııad~ duyumun te~iriyle üzüldü. 
Ya ıse bir irtica değil dini si· 
bi:ete alet yapan beyni sulu 
dal kaç kişinini rticai propağan
buıara girişmesidir. Başlarında 
!ldJUnan budala Saidi Kürdi 
İliş~ .. ~25 Şeyh Sait isyanında 
lirı ıgı görülen ve Cumhuriye
ipt merhametine uğrıyarnk başı 

e~ kurt~lan bir yobazdıı· . 
liyıe ~Yın Iç Bakanının ifadele· 

' 
SicljGeneı emniyet dairesindeki 
~lar~~ nazaran Saidi Kürdi 31 
\>ita •rtic~ına karışmış ve Şark 
lıar:ketJerı~ıdeki irticai Kü!'t 
~lir etıerınde faaliyetten geri 
loıtıllladığındar: Jspartaya nak
ttıu~n-ı~ş 30 yıllık mayalı bir 

ecıdir 

laş1~le baş~nın kim olduğu an
kerıcı~?<1. hadisenin iç yüzüde 

a· ığınden açıklanır. 
ltıek ır defa buna irticadır de
li~İrı;e öylece yaymak gerek· 
l'tı.k en fazla gazetecilik yapa. 
kabifangına köriikle gitmek 

b~nden bir is olur. 
nıı · . • 

Qe ~e .. ırtıcaı bir şebeke halin-
~ahi\ l•n-ıe karsı avak1anmak 

•ıqsın • J 

~i !)· 8 anlarız ki bunun ırı-
\ıe J\~ 1Yarbekir mezarlığında 

t>t;rıdag"ında ·· ü1"dil (\e . goın u r . 
llUn ~ıkteri bile çUrüyen ölü
hiç bir ortJıyaca ğını sanmak 
8ar1ık Şey değilse bile çok 

Olur 
aı · 

tıytıi y ~art irticamdan beri 
la illi~ tı güden Saidi Kürdi 
~ıı1ık Yonıuk 1'ilrkiyede 30 
lı erneğ· 
Yı '·e d ıne lıedel 47 zavalı· ~ n .. 
1~ için ~sıııe çekebilınişse bi-
~ış asıa u da nihayet kükre
~tıeıc te 

0•1~ gözüne konan sivri 
k e İç B s~rıncten ileri geçemez. 
!Jtn h'd

8
. anın dediği gibi bu 

~etı· a ıse 'h ı bir nı ayet ehemmi-
~e ~ltlır. ~.bıta. valrnsı mevki in 
~ e ı~e C ıtekırn öylede olmuş 
0Ytrıuşt~nıhuriyet Adliyesi el e· r. 
~ıı ır hırsı b' 

llllıını boz, ı r katil cemiyet 
7.an bir serseri na-

Kur~ltaykomisyonları çahşıyol C.H.Partisinin Yeni Proğramı 
Set,:ilen koınisyon1ardn dilekler gözden geçirildi 

--- -
Bakanlar Kendi Ödevlerine Ait İşlerde 

lstcnılen Bilgileri Anlattılar. 

I-Ialk Terbiyesine büyük Öneın veriyor 

llalkevleri Halk Kürsüleri Halk Hatip
leri Kurumları Kuvvetlendirilecek. 

Sağlık Bakunı Dr. Refik Sııydam ı 
ANKARA, (A.A) - C. H. 

sekreterliğe Akagündüz geçti 
ve Evkaf Umum Müdilr Vekili 
Başbakanlık Müsteşarı Kemal 
Gedelecin ilgilendiren dilek 
leri üzerindeki izahlarını din
ledi . 

İkinci oturmada sağlık di-
leklerine geçildi. Sağlık ve soy 
sal Yardım Bakam Dr. Refik 
Saydam her -dilek üzerinde 
ayrı ayrı izahatlarda bulundu. 

Bundan sonre 1'ilzo işleri-

nin görüşülmesine geçildi . 
Bakan Şükrü Saracoğlu di-

lekler üzerindeki fikirlerini 
aldıktan Sonra konuşulan işler 
için kurultaya sunulacnk nok-
talar tesbit olundu. Geç vakıt 
tarım işleri üstündeki di fekle-
rin konuşulmasına başlandı. 

Komisyon 11-5-935 Cumar
tesi günü de çalışınıya devam 
edecektir. 

- Dnnden Artan -
Yeni parti proğramı hakta 

ve vazifede kadın ve erkeği bir 
tutuyor. Bu prensip yolu ile 
Türk ulusu sınıf telakkisi gibi 
cins farkını da tanımıyan mü· 
savi haklı, müsavi onurlu yurd 
daşlardan kurulmuş bir yüce 
halk yığını halini alıyor. Bun
da paı'linin demokratik yüzünü 1 
parlatan ayrı bir anlamı da gör
mek gerektir. Biz liberal dev
let tipinin tanıttığı, her gün 
bir karışıklıkla devletin duru· 
munu, ileri gidişini hızını bo
zan, yurtdaşları biribirine dil- ı 
şüren, bütün geri ve fena tohum 
Jarın yeşermesine yol açan ni- , 
wm ve birlik düşmanı klasik ; 
demokrasi yerine yurddaş zeku· 
sının beslenip açılmasına da 

yol veren sevgiye ve inana 
dayanan disiplinli bir beraber
liği ilstün say1yoruz. Parti ça· 
lışmalarımızda hakiki anlamın· 
da en ileri demokratik yollar
dan yürüyoruz. Seçimlerde nam 
zetler halkı temsil eden parti 
kurumlarının üyeleri arasında
ki yoklamalarla belirtiliyor. Her 
yıl yurdun her tarafında bin
lerce parti kongreleri kurulu
yor . Kongrelerde her yerin 
kendi ihtiyaçlariyle birlikte 
yurdun genel işleri için öne 
sürülen bir çok dilekler ilstün
de mUnakaşnlar yapılıyor. B:.i
tun bu konuşmaların süzillmilş 
ve kısaltılmış sonuçları otori
telere sunularak parti hükfime-

- Sonu ikincide -
Partisi büyilk kurultayı komis
yonları ıo-5-935 Cuma günü 
saat 10 da işlerine başlamış
lardı!' . 

Bakanlığın 
1 ~ Besnp komisyonu baş- T k H 1. 

Öğretmenlere plan Örneği 
kan lığına C. H. P. Ankara idare a as eye ıne 
heyeti başkanı Rifat Börekçi, bir Emri 
Raportor1nğa Damar Arık oğlu, Ökonomi Bakanhğından 

Kurultayın açılış günü bütün okuJalarımızda 

Mersin Takas heyetine gönde
sekreterliğine Haşim Kulahyı 

f->artinin Büyük İşleri Anlatıldı 
l'ilen bir emirde : 

seçmiş ve dört yıllık Parti he- « Mersin ihracatına muka-
saplarını ve belgelerini gözden bil İstanbul takas heyetinin 
geçirmiş ve dilzgün ve teşekkü- tasdikiyle ithal edilen Japon 
re değerli bulmuştur. mallarının hesaplarında beyan-

2- Proğram ve ni1.amname namearanılmıyarak yalnızbu mal 
komisyonu saat 1 O da toplan- )arın mikdarlarile gönderilen 
mış ve başkanlığa Şemseddin tüccarların adlarının bildiril-
Günaltay, Raportorluğa Ferit mesi »istenmiştir. 

Kurultayın açılış gilnü oku· 
lalarda verilecek derslerin ana 
yollarını tesbit etmek üzre öğ
retmenlerimiz Halkevi salonun-
da kültilr direktöriiniln başkan~ 
lığı altında toplanmışlardır . 

Toplantıyı açan direktör 
Cumhuriyet Halk Partisinin 

Celal Güven, sekreterliğine =---:=== 
===--. 

Muhiddin Dincsoyu ve ilk is • 
olarak program taslağı üzerinde 
çalışmayı onamışlır. 

Recep Peker proğram ve 
tuzuk taslakları haz1rlanırken 
Partinin 4 Yıllık deneclerinin 
siyasa akisl~rinin ökonomi gi
dişlerinin göz önilnde tutuldu
ğunu söyliyerek Yeni önerge
leri sebepleriyle anlatmıştır. 

Komisyon bu i1ııhlardan 

sonı a konuşmıya geçerek ak
şama kadar çalışmıştır. 

Komisyon 11-5·935 Cumar-
tesi günü çalışmasma devam 
edecektir . 

Dilekler komisyonu da ça-
lışmasına sa~t 10 da başl1yarat{ 
başkanlığa Mümtaz Okmen , 
Raportorluğa Hakkı Tarık Us, 

sıl ki kanunların çelik pençe
sinde kötülüğilnüıı suçunu çe
kerse im mayalı Yobaz ve suç 
ortaklandn öyle olacak irtica 
diye biiyüllülon hfıdise Adliye 
dolaplarındaki milyonlarca zarf 
arasında küçük bir dosyayı bile 
dolduramıyacaktır . 

R1za AtilCı J 

•nı~ • 

.. 
Topsuz tOfeksiz Toros döğüşlerini en kutsal kurtuluş zaferiyle 

bitiren Mer::,inlilerin yıllardnnberi candan dilekleri Akdenizln incisi 
g1lzel Mersini AtatOrknn lıir heykeliyle 'sUslemekti. Belediye bu iş 
için geçen yıllarda 14 bin lira ayırmıştı. Bu yıl bOtcesinede 6 bin lira 
konmuşturki elde bulunıın yirmi bin lira çok yakında .Mersini böyle 
bir heykelle süsliyecektir. 

Kültür direktörnnıuz 

Nahit Cemal Toker 

dördiincü kurultayı günü yapı
lacak şenlikleri ve okurlara 
anlatılacak partinin tarihçesi, 
proğramı, çalışması, meydana 
getirdiği işler ve inkilap hare
ketleri hakkmda malOmat ver
miş ve «Cumhuriyet Halk Par
tisi, siyasal bir parti olmaktan 
üstün bir anlam taşır. Her biri 
bir siyasal parti için başlıca 

şeref mevzuu olacak işler, hu 
partinin Refah ölçiisüyle çok 
kısa olan hayatında kaynaşır.» 
Dedikten sonra bu «kutsal dev
rimi» bir ders saatinin dar 
çevresine sığdırmak ve çocuk
lıırııı kalp ve kafalarma sindir
mek için phinlı bir çahşmıya 
ihtiyac olduğunu tebarilz ettir
miştir. Yapılan şuurlu çahşma-

Jar sonunda hazırlanan planın 

bir suretini İçel kültilr hayatı· 
nın bir hatırası olarak ikinci 
sayfamızda y&ZlfOruz . 
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C. 1-I. f)artisiniı1 yeııi ı)rog·ramı. 

Halk T er~iyesine Büyük Ön~em Veriyor . 
- Birinci Sayfadan Artan

tini n ~alışmalarında tesir ya

pıyor. Yarm ::ıçılacak parti ku

ı·ultayına eski dileklerin somıc 

lariyle beraber biitün yurdun 

yeni dileklerini getiren geniş 

dosyalar sunulacaktır. Bütün 

bunlar kurultayda bakanların 

birleşik çalışmaları ile incel~

nip konuşulacaktır. Yeni istek· 

ler, yerine getirilme imkiinla

riyle karşılaştırılarak kurullay 
lrnı·arına bağlanacakt11·. Geçen 

dört yılın parti çalışmalarında 

olduğu gibi bu seferki kurultay 
kararlarının da tatbik alanına 

girmesi sıkı sıkı kovalanacak

tır . 

Bu sistem ile Tilrkiyede 

halkın idareye tesiri yalnız 

seçimlerde Hey vermekle kal· 

mıyor. egemenliğin kaynağı 

olan ulus yığını parti mekaniz

masının işlemesi yolundan 

devlet idaresine arasız bir su

rette iştirak etmiş oluyor. 

Geçen yılların gürgüsü,yurt

daşlara müşterek bir halk ter

biyesi vermenin faydasıııı ve 

gereğini göstermiştir. Okulada 

ve meslekte tek tek yetişmenin 

ulus taliinin doğuracağı çeşitli 

güçlilkleri güvenle karşılamak 

ve yenmek için yeter bir güc 

yapacağına kani değiJiz. Biz 

ulusun her zorluğa göğils vere

cek bir olgunluğa erişmesi jçin 

klasik terbiyeden başka yığına 

devamlı ve yeni Türkiyenin 

ileri gidişine uyar bir halk ter

biyesi vermeği çok gerekli bu: 

luyoruz. Bunun için Ilalkevleri 

halk kürsüleri, halk hatipleri 

kurumlarını kuvvetlendirece

ğiz. Bu yollar üzerinde açıla

cak çalışmalar arasında ulusun 

kültür ve siyasa terbiyesi için 

değerli vasıta saydığımız Rad

yoyu, tflknikçe kuvvetli. kullan

maca kolay ve ucuz duruma 

geti recPğiz. 

Y •~n i progra mm göst'' r

tlil!i bu !!İdi!'Ô icintJe niiııa 
•.J t:...~ • • • :-, 

wrbiyesiııiu üzii olarak 

Tiirk ~~ııçliğiuin ~·Ptişti

rilnw. ı hir füıt~ ıaıli \'t~r . 
all\'Or. GP11clik, sıralı \' t~ . . 
sa~· ğılı bir dbipliu it;irıde 

ıek~\sını kullanacak teşeh. 

hiis alma, kar:ı ı· \'erme 

varırıaı·ıuı hesliyP.cek • 

inkılabı \'e hiitiin istiklal 

~a rlla rı İlt' y ll rd u koro-

mayı ii~tiirı üıiev sayaeak 
clııy~ularla lf~şkilatlarıdı

r ı l a ca k l ı r. 

J~u ~urumun gr.nişl~- I 

nH•si ~·anı rıd:ı vı~ oııtırı la 
lwraht-r lwd••n lt>rbivfsi-. 
nin hiiliin w~nçlıgP. malt~

dil rne~i isi ko v<ıLuwcalı. -• 
t ır. 

Bu süzlt-ıriı.ult• , parti 
kurııh:ıyrrıın açılış giiuiinii 

k a rş ı la r k e n d i ıı it~ ·' i c i l t.• r d P 

pr~usiplt>r lizt>rirıd~ gt'Ç

nıişi \"t' gelec .. gi hirl>irlt~

riııe ha~l,":aıı hir fikir . . 
a k ı ş ı y a p m :ı ğ ı d il ş ii "ıl Ü n ı 
Burıun iciıa daha zivadt~ . . 
p~ni proğ'ı anı projf:'sirıi 

lehariiı. elli rnıP.k lP. dt>ğ~I' 

bulduğum rıokla ları üs
tiind•~ durdum. 

Parti ıııiıi 11 prognuuı , 
lwr hiri a\'rı ıh•i!erde 

~ cı 

hulaııan Kurullav Ü\'t>le-. •' 

riııin bilgi ve ilgili çalış 

maları il•~ sou Ş•·klini bu 
l<.caktır. 

Bu ~~~ liu öııiimuza 

daha :ı yd 11ılık, yurdu na uzu 
lıer bakımdan ciaha ilt~ri 

ve daha iistiin ~Clpacuğ•
na w~ 11 li ıH'sl i a ııı acla ra :-, . . 
gitll'ıı yollarııu111 kı~ata-

cağırıa icl~n icltm irıaııı-. . . 
yorunı. 

Parti yeni tlo k tiri ıı ler-
1 e s:ığa sola sallanmadan 
biıi m öı V(• orjio:ıl yol ıı
muzcla dulıa 0 iiclii ve ., . 
tlatıa ahtrn~li yüriiyecPk 
yurdun partiye irıannıış 

hiiLiin cocukları birbiriııe • 
daha sıkı hağlam; caktır. 

Yeııi program bu iıa

)' allı, heyt•caıılı izde ) 'Ü

rü ytı rı ltH'i ( K a uıa l i znı) ~·o. 

luıııın yolcuları oimak adı 

'~ oıhll'U içinde toplu
yor. 

Digorda gene 
Deprem oldu. 

Kars, 11 [.-\.ı\] - Di
gor kamunu çevresi11de 

g~cr. vı~ gündüz aralıklı 

olar~ k yedi tleprem ol
muştur. 

Evvelki dPpremlerden 
zarar güreu yapılar hu 

defa Jıkılnuş, Tt~nci kö 
)' Ünd~ yeniden sular fış ... 
kırmıştır. Ölü ve yarala 
' 'oktur. 
"' 

Ka~mlaş Birliği . 
i lküsüne kavuştuğu 

için kapatıldı. 

İstaııhul. - Kadmlar 
Birliği ıoplantlı. Öııct• ÇP-V 

rinı kurulu raporu okun
du, ve~ rapor tasvip etiil
di. 

Burnl;ıu ~onra hirlik 

başkanı Bayan Latife 
Be~ir birliğin lıiitiin ülkü-,_ 

teri ru~ kav u~uıtı~ olduğu 11u 
artık kadııılar birJiğırrn 

ihtiyaç kalmaclığım sfiy-

1 i ~· c ~ rt• k h i r 1 i ~ i rı kaparım a -
sinı ilari siirtlii. 

Bu önerge kabul t>dil
di. Birliğin ıaw,·cutl para 
sı Esirgt~me kurumuna 
t>Şy ala rı ela Cu uı lı o ri ~' Pl 

Halk Parlisiue vt>rilt>cPk

Lir. 

Çifçiye Yardım . 
Mersin satış kooıwra

lifi ortaklarına yerıi malı-. 
sul için para yardııuırula 

bulunarak cifci ihti\'tıcla-- . ... . 
rını lemin etmektedir. 

-----------------------Yurtdaş 

Ülkeni korumak isti· 

yorsan Tayyare Cemi
yetine aza ol. 

PLAN: 

ilmektepler içiı1 

Mevzu : CumhuriyetJ Halk partisi ve partinin büyük iılerİ· 
Gaye : Partiyi sevdirmek, Saylavları, Büyükleri, Hükfnoe· 

ti sevdirmek (Beşinci sınıflara] Bütünlük fikri, birlik fikri "er· 

mek. 

Müşahede : (Evvelce verilecek) Halk partisi ve evini ög· 
retmeğe sevketmek, programmı buldurmak bunu tetkik et· 
tirmek, onuncu yıl gazetelerini, onuncu yıl kitaplarını, 4 uucil 
cild tarihini ve o zamana aid resimler buldurmak. Bu suretle 
talebeyi derse hazarlamış olmak. 

Giriş : Günün şenliği ve bunun sebebi. 

Ana hat : Siyasal plrti nedir ? Diğer cemiyetlerle nıuk•· 
yesesi. 

A - Cumhuriyet Halk partisi programımn esas parç••
1 

(alta ok) okunur ve izah edilir. 

8-Tarihçesi (ilk sınıflar için çok basit) Atatürkün SaıD•11°' 
çıkışı. husule getırdiği kurultaylar ve bunların Cumhuriyet 
Halk partisi oluşu 

C - Bir partin~n lüzumu.. Mukayese ve münakaşa ile··· 
(Terakkiperver, serbest parti, Yunan isyanı) Buradan bütiioJOk 

fikri birlik fikri, (ikinci devre için) 

D - Büyük işler "en yakından başlayarak,, 
Mektebcilik, okuma şekli Hikaye ve resim ile 
Şapka ve elbise değişikleri ,, ,. 
Kadın Hayata ,, ,, 
Yollaramız 

(1. 11. devre için) 
Fabrikalar, Bayındırlık işleri, iktisadi faaliyet, Baokal•f· 

(ikinci devre için) 
E - Bütün bu işleri başaranları sevmek böylece fürkil 

korumak. 

ifade : Bunlara aid bir musiki söyletilir veyahut resilll 
yapılar. Güzel bir kaç cümle yazılır. (ilk devre için) . 

Partinin bayrağım büyükçe yapmak ve gelecek sene içil' 
saklamak. Mekteb müzesine terketmek vazifesi bir gurub• 

verilir. (2 ci devre için} . . 

Partinin Başkanının, üyelerinden bazılarının resimlerini b•'' 
mekteb gazetesine bir makale hazırlamak vazifesi diğer grı.a· 
ha verilir. 

Osmanlıcadan Türkçeye karşılık kılavuzu N. 38 
~liislağra k - Ba lmış, Ba

tı~ 

Miislahkir - Kiiciikser . 
Miistahsil _ Ürelnwn 
~lüslalızaral - Ha1,ıf'ilac-• 

lar (tıbbi) , hazırlamalar 

(kimyPvi) 
~1 üstaid (kabili yelli) 

.-\111k, yetenekli 
Miislakar Durlu 
Müstakil - Erki11, hağm-

sız 

~lii~almere - Süıui"ırgP

Miislaııtik - Sorman 
~iislecir · Kir<lcı 

Mii~lefi,l - Faydalanmış 

~lüslehlik - Yoğaltman 

M Üstek reh - İğrenç 
~lüstekreh , menfur -

Tiksiııc • 
~liislemlike - Sümürge • 
~Hislenid - Da,·:.ırıtuı ., 

,liisterih (asude) - Ha. 
~tü.;lesna (istinai) - Ay

ranı 

lliislf.sna tulruak (istis- t 
na ~lıııek) - Ayrı ı utmak 
Miistt·şıu· - Asbakan 
M iisl~vi - Diiz 
Mt"i~lPvli - Sal"tncı .. ;o, 

Miistevli ol ıuak - Salgııı 

etmek 
ll iişa behel - Benzeme 

henzPşlik 

~liişahilı - Btrnzt•Ş 

~I iişa he.le - Görii m 
~I iişa hhas - Soıuu t 

lliişalıid - (~()rmen 

lliişarek~t - Birlik, 
Laklık 

Of'-

~liişateme - Söviişnıe 

M iişa vere - ()a mşma 
~liişavir - Danışman 

~liŞPkkd - Gösterişli , . . 
•rıvarı 

"' 

M iişi r • ~Ja raş::) l 
ct»'i'' Miişkil - Zor, giiç, , 

ca ıwası k, ~U!.!t•I • • o .. ~, 

)liişkilat - Gücllik, gıı, 
ilikler, zorluk, z~rluk19' 

'tlii~kiilfıtla _ Zorlukl~ı 
. .. bfı" 

~lii~kiJ pesP.11d _ GuÇ 
ğenir .~, 

miişrifi lı:ırab cruaili 
1 

lıidam) - Kağşak 
miişrifi hara b olruak , 

Kağşamak 

möslail - Tuluşan 

mii~tak olmak - Gô'e" 
• 

simek 
miişıeıuilal . Ekilıer j/ 
müşterek - -Ortak, 

Birge .. 

miişleri ~ 

~Hişevveş Karışık, kar aicl, raci) -
maka rışı k 
Mlişt~vvik - Önayak 
Miişfik Sevgen 
Ş•1fkal - Sevenginlik 

iizerine el 
.. Qfi'' 

miitalea - 1 ou... 11•~ 
(Bak:Fikir), 2-frdel<~9tJ 
tetebbu) , 3- (Bttk:k'' 



} 

Rısa ökonomi duyumlar 
VENi MERSiN 13 M:\ l'L' 19ij5 P.\ZAUTESI S.\ YF.\ 3 

Tiftik Piyasası Mersin i 
.. ı 1a .. 1ıuı - r mik ııiya- l Piyasası 

Borsa T elğraflan ----
sası ·011 giirıl t•rcle ~·eııiderı ' - •••· •• ...._. 

s. ~!.arılaıınıa~a ha~l a ııııştır. K.G. K. 
)ll caıılıhk .\lmaııvaıım Pcınıuk~kspr~s 45 

Y<ıkııııla uıu hava a la~ b:.ş. fo u~ 43 
lı~· aca~.;;ı lıa!wrl ~ riııdt•ıt ife ... K 1 40 Q apu ma ı 

r·i 11+·drtıPklP.1Jir . f1'1'·•tlar K 1 ~ 9 0 ozacı par ağı u 
Lt· ş kuruş kHdar .\' lİkstıl- , 1 :111f• c.·il(icli 
nıi~tir 

" · "\erli ., 

~imento fiyatı Susam 

Fasul ~· a 

lstarıhul - lkLi"'at Ba - Nohut 
karılığı, Bakarılar llew•ti . Mm·<.~IUP-~ 
k<ı ra rile tonu 22 lrn~u k Kus \'erui 
lira\" · ı· · ı · · · ~ ~ ,1 ıııt ırı eıı çıme11to~ Kuuı darı 

~ı~ı~ı lsta11lnıltla Şt • lıir da- Çelı i k 
lllırıdr, avui fiatlt~ i~lt~ ni - A. • 1 1 ı . 

ı · cı ce"ıı·ı ..... 
eıı Ytwe teslim edilt• cPğiııi ~ • k 

ci . ı • oz şe ~r 
\ar vilflvetler icin 22 

b,. . • • ~ali v~ 

1
. ·~uk lırava valnız ıw~-
ı ., . ç 
)'e masrafı ı l:ivt~ olurıa- H)' 

hi 1 t'C ... · · l 1 ı · 1 K a 1 a \' e~ırıa ı P. ~ııv e ere la- · 
rııiuı eylenıiştir.. Bahar 

S Arpa .-\ rnulol 
ümer Bankın 

g ,, yerli 
etirttiği kükürt/er Pirine· 

• 

Aukara - ~ linıe r Barık 
Çavdar 

ıcı • 

2-12,5 

1-87,5 

9 25 
5,8 
4 

7 

5 
3 
6 50 

31 

38 25 
100 99 

240-230 

190 

90 
25 

2-87 ,5 
15 50 
:! 50 

lslaııbul 

12- 5-935 

Tiirk alt.unu 928 

islt~rlin 612--75 

Dolar 79 42-50 

Frauk 12-05 

Liret 9-68- 95 

Nö~etçi Eczane ...... 
Bu Akıam 

l!'ti ka 111Pt Eczanesidi r. 

~----------,--------
YE N i M ER SİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık 100 yoktur 

Günü geçmiş sayılar 20 K. ....__________________ 

l!•r· f s:eıme şe1ı r ''O 1 ·ı ı·a to K " a 1 1 sandık'• ~ ~ ~ . Kara '·ı··ıı .... r • 1(1( au ( ış:ırıdaıa neti- u .. . 
ı·ıı ~ )) » tıcuehi 23 Lira 

85-86 
llıt•kt 1 k '" I . .. 1 . j K k . •~ o aıı nr\url ei· ın nce epe 

ılk P~l'li.~d avı ıı il iııde iz- » • ~ çuvalı 20K. 50 
J 75 

1 75 

16 
'Odenll 

r1 11·1. ., . f> - t y 1. ~ ~ 7 ~ Kalın » e varacaktır. >Ugt ay er ı ~-ô ,ti 

ilk parti iki vaponJa Limon tozu ·io 
~56 tondur. Aı·k aswdan SabunsafizeylinY. 25 50 
05

0 lo ııluk ık i11 ci parti >> ikinci 23 
~Ct>ktir. Mısır darı 3 25 

~ ii 1 · ı I l ,. . . . 
~ .. • .. H~ - .J P~ ı, ısteııı 

' lllarf•ke • Bırakışma 
k Mıitareke t• luı t- k - Bıra
'Şrııa k 
~ ii l 1 .• ea dı hl - lJSLI' nci 
~iheahhidlik - Üsteııcilik 
~lii ltl• ı . • .. 1 

dl\lutın - flrt ırıca lt .. 
~~·l~a ~ir - f ~ tı tiu •rüc 
-lfJ •• i ' ~ • 

&J··ULPazzım - Uluksar 
& ~llehahlıir - nilge 

J\"111 tt~ huki < L>ükadan > -
glaınsık 
~·· , •ıtel• · . il ı· . . rarız - t' ıı··rııı 
.\tiit b n 

e eddil - l)plii~ken 

"···· ~ " , Ht1l· · ('··ı·· ' •"Ssı nı - .u u ıustır 
ı· .. 
•llllt-(•• 1 · ı ,, .1 1 ııı .. .a u - >I uıtıı eııen 

lik 'llecalıilaru~ - Bilnıez-
lt• il 

1 
• gelt-rek 

lı . 
'Hec· · ı>· . (j. d !ıl • JICIBS 

b avri .. 
İci,,.. 'attHt>cauis - \'ad-

rı ·· •utec· . 
rıı·· a ır - Küstah 

\;. 'llec!• . 
'"etl,ı u vız, lt>ca viizk:\r -

ı r .,!l 
1, .. ~--n, · ata~karı 
"lH " 
'hf PdaJıil - Gedkalan 

lled!• · ı •ıer,,e uVı SPrmaye - Oö 

ltıfiled 
ıoi~ · t•lıhiş - Yıl~m 
uleeır v 

ıru olmak- Elem- . 

' 

le11nıPk, acılarınwk 

sızla nıa k 
ıcı 1 

' . 
nıiiLHessir - Üzgtirı 
miiteessir olmak - Üziil-

nıek 

miite.eızi - Üzgün 
uıiilflfor·rik - Ayrık 

nıiitP.fossilı - Bozulmuş 
ıuiitefevvik - Üstgelen , 1 

iistürı : 
~llilegallip - Zorba 
miitehanııuil, mukavim -

Oa ya nır, k alclırır 
nılilelıJrri , müdekkik , 

miit~bbi ldeluıen araşlırıeı I 
uıiiteharrik -işler, oynar 
11ıiiltdıarrik lıiıatilıi - kerı 1 

diişler 

miilehassıl- Olma, üreme 
cık an 
• 
miitelıassir olmak - Öl-

lenu·k 
miitelıussıs - Uzman 
ıııiiıdıaşi - Sakıngan 

miill'havvil - D~ğişken 
dPğİ~İk 

nıiilelıayyir - Şaşkm 
ıulitelıev vır - öfk~li 

miltrkabil - Karşılıklı 

~işadır 

1 ncir 

Yulaf Cukuro • 
., A rıadol 

•) - 75 
3 

mütekaddim - ön~~len 

mütekait - Emekli 
TPkaiid etmek - Emek-

liye ayırmak 
Tekaiid maaşı Emeklik 

emekli a) lığı 

mütekatı - Çapraz 
miilelevviu - Alac·a 
nıiitemadi - Sürekli, de· 

vamlı 

miilemadiyen - Ardsız 

arasıı 

nıiitemayil - Eğgin 

miilemekkiu - Oturan , 
yerleşik 

nılitem.,Jlik - Yaltak 
nıutem~vv;ç - Dalgala

nan, dtJlgal 
ruiitemevvil - Zengin , 

varlı 

mütemmim - Tamamla· 
yan, tiimleyen 
miiterıa hi - Son~u 

miiterıahiyrl - Sonluluk 
miitenasib, - Uygun (Uir-

birleri)·le ) 
/ 

münasilıiilendam-Taylan 

m iilenazır·u yk az( uyu kaz) 
(Sonu Var) 

I l A N 
içe/ baytar müdürlüğünden: 

Banıızlık olarak 24 b :ı ş Kıbrıs eşPği alırı acak lıa. 

Hu eş~kler 15-5 934 larihiıw diişen çarşamba günü 
saat 011 beşte lçel vir~\yeti Daimi eııciinıenirıde pazar
lık suretile ihale edilecektir. 

Eşekleı·in beherinin muJıanıuıen ~ıynı e ti 120 lira 
iti ha rile lar psi n in tu la rı 2880 1 iradı r. istek 1i1 eri rı ~· lizcle 
7,5 rıisbetiııdeki 216 lira tutan müvkkat teminat a~ ça
srnı ihalesindeu evvrl fılarei lJususive vrzrıesine ya lı-

~ . 
rıp makbuzunu veya artırma ~ksillme kanunuııtııı ı7 

inci maddesirıcle sayılan lıa nka nıek tu lrn veya Dı· v
let taln·illerin vermesi lazımdır. 

Taliplerin şeraiti ve EşHklerirı evsafını arılanıak 

iizre Baytar Miiliiirlüğline ve ihale giinii Vihl~·et fi: n-
ciimenine müracaatları ilan olunur. 30-7- ıo - 13 

i l l N 

içel [ v~af Müdürlüğünden ; 
lha le edil mi yen aka ralı va~ fı )'e (3) gü ıı nı iitldetle 

talık. etlilnıiştir . Talipleriıı 14•5•935 Salı giinli ~aat 

(15) le daireye gelmeleri . 

Tarsus 
• 
ıcra memurluğun~an 

Dosva numarası : 1154 
~ 

No. Tarihi Kiymeti 
31 T.sani 334 

Cinsi .\l iklan 
Bahce ve Hane 

• 
Hektar Metre ~I. 

13 7895 84480 SP. him itibarile 13440 sehmi 
Bahçenin beher lı e ktaı·ı: 217 lir.ı 56 kuruş 
Hanenin kiymeli: 200 lira 

~ı. ın ınunc 

Şarka11 Sadık bucağı şimalen 
nehri caı·i garbeıı Durmuş veresesi 
balı\~esi ve tarik "e kulaksız oğlu ve
resrsi b<llıçesi ceııuben şamlr oğlıı Alı

met veres~sile ıuiiştt~rekleriıı şerht~ tci 
namile maruf olan balıcesi 

• 
Alacakll: llazlum vdisi anası Azime 
Borçlu : Şamlı oğlu ~lehmel terekesine izafelt~n 

çocukları Abdulkadir, Fatrua ve Şadiye 
Yukarıda hudut ve evsafı yazılı Batıça açrk ar

tırnııya konmuş şartname 12-5-935 tarihinden itiha
ren dairemizce herkes gört-bileceği 27-5--935 tarihi
ne miisadif Pazartesi giinii saat l l de açık ~rlırma 

ile salılat~akur. 12-5- 935 ıarilıinden artırmıya korıu

lan yukarıda yazılı ga)'ri men~ul lıer iki artırıııaıla 
yiizde yetmiş br.şine tecıl edilmiş tecil mfüldetini11 hi
riuci taksit müddeti hitam bulmuş olduğu uda n vt~ 

borçluyada ihbarname lelıliğ edildiği halde taksit g·~
tirıııediğinden 2280 numaralı kaıu.ınun ikinci fıkrası 

mucibince gayri menkul her kaça gidecek olursa iha
le edilecektir. Talipleri yevmi mezktlrda yüzde ~· edi 

buçuk nisbetinde pey akçası ve~· a milli bir hankanm 
teminatlı mektubu bulunmak şartile icra dairesinde 
bulunmaları ilan olunur . 

Bir Memur Aramyor 
Sınai bır müess~sed~ idare işle rine ve l<llısilc.\ta 

bakacak bir memur aramyor . GP.nc olması : kefil . 
göstermesi en az orta derece tahsili bulunıııası şart -
dır. Arzu edenlerin Yeni Mersin Başı(u Evi mfüliir-
lüğüne müracaatlara, ı -5 
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llJl Mersinimizde lfll 
Sıhhi bir ihtiyacı karŞıhyan bir müessese 

SOGUK HAVA DEPOSU 
SAHiBi - NiÖDELi ŞErvISi SELiM 

]Jolis ftlüdü1·lüfJÜ Karşı,snıda 

1 

Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı 
mükemmel ve son sistemdir. fCJ 

1 

Sıcaklarda gıda ınaddelerinin bozulmaması için : 
Gıda maddeleri yapan ve Satanların ve Ailelerin 

dikl{at ı1azarlarını cel{eriz 

1 Sıcaktan bozulmasından korktuğunuz her şeyinizi depomuza getiriniz. 

-~~~~11llfll~~~~lfll 
i L A N 

içel lıustısi ın1ıhasebe ıniidiirliigiinden; 
}luhamnuın l>t>ılt>li teminatı rrnnakkaı ... ~i 

Cinsi 
Konferans salonu 

Adet 
l 

Malıall~si l...i. K. Lira K. 

Fırın 

Dt~ po - nıagaza 
)) )) 

l>ii k lui n 
)) 

~laarif otdi ahmtla g.ı'lıııo 
' 

1 

1 

l 
l 

1 

~lalı uı udi \'t ~ . 
Kireıuiıhaııe 

Cauıiişerif 
)) 

Kirenıitlaane 
)) 

Canıiişeı·i f 

50 

loo 
50 

60 

30 

35 

400 

o 3 75 

o 7 50 

o 3 75 

o 4 50 

o 2 25 

o 2 63 

o 30 o 
,\1aarif oteli 
Dükkan 

1 )) 7()() 

l istasyon ~·olu iizeriıule 50 

o 
o 

52 50 

3 75 

Uii k k ~t rı 
Ev 
Ev 
l>iikk:iıı 

)) 

)) 

Fıruı 

1 
l 

1 

ı 

ı 

1 

)) )1 )) 

ili :ıh tll 11 ti i \'t~ . 
1) 

)J 

)) 

)) 

)l 

50 o 3 75 
120 o 9 o 
120 o 9 o 

50 o 3 75 

50 o 3 75 

50 o 3 75 
250 o ?8 75 

\' ukarıda f'VS:ıf ve nıuh:ıoııue11 ki\'laH'lİ ••azılı Mersinde! ki akaratı hususiv~rıirı uir . . ., 

St-'rıelik ki,.aları a~ık cır·tırnıaya konul11111ştur. İsltıklilt>riıı yukarıda yazılı lemirıaL' 
nıuvakkate akçalarilt' ilıale giiııii olan 29-5 - 9~5 Ç ;ırşamba giirıü saat in ele 

Vıltiyd Baimi Encii11u·n11ıt:~ \' ~ şeraiti öğrt>nıP-k üzre lwr giin mulıaselwi llusu
siyeye nıiiracaalları ilan olıırnır. 

Beykoz Mağazasına ~ 
Uğrayınız 

Ayakkabı İhtiyacınızı 

1 SAGLAıv.r, TE:M:İZ 1 c;.A YET UCUZ--.. 

1 OLAR.AK. TE:ıv.t:İN 1 ETMİŞ olursunuz. 

.~mm~-mm~~· 
m ı •·• Dol{tor Nejad Seyhu11 .... 
i i 
••• Kulak, Boğaz ve burun hastalıkları .... 

!İ MUT AHASSISI i 
~ ib Hnstalarmı saat 15 den sonra ·Yoğurt pazarında 
.. Diş Tabibi Bay Bahirin muayenehanesindeki hususi 

y o !! dairesinde kabul eder : IJ 
i! 8 - 15 il 
•lmtiD!ftl!iB • ·,z· z · ı· z· z· · .,... -,, J • _, " - < ı· ı1· · ~. ~ • • • •. • -vl>;J->;(-ı •- . .t -f •"'.... , - , • • -,,~~-~·l: 

1 •••••••••••••• • • : Yeni Mersin Mat~aası • • • •:• mücellithanesi • • • • • • E~kimiş, parçalan- • 

: 1111~, forsude kitapla - : 

: rımzı i~e yaramaz d•~-~ 
: y.- atnıaymız. hirµiiıı : 

• size lazım olur. Kitap-• 
• 1 l f 1 . . . • • arırıızı, t e ter erıu :·~ı, • 

: miicellilhanenıize gön-: 
• deriniz. • 
• il . k" • • er rıevı ıtap ve • 
: defterler şık, zarif me: 
O tin v~ kullamşlı ola- •!• 
•. · ı . • • raf\ cıl ~nır. 

• • •••••••••••••• 

• 
Tt!!IQ KiYe 

l1R44T 
BANJ<ASı 

B i L T 
Mersin Çocuk Esirgeme kutumu 

başkanlığından ; 

1- Cocok t>Sİr~Pnıe kurumu ~forsin uwrkf.zinirı 
miilkii oh~11 ~!t~rsiıuİ .. ~i Sin ... ma binasında Pide mevcll~ 
proj~ ve ~ ... şifrı,anw ııHH~ihince ilavt~ VP. ttu.lilal il~ 
veııidmı i11sa eılilc ·c~k Salorı VP Cocıık Bakım evı 
l>iııası l 1,6.48 lira 11 kuruş ~e~if ·cı .. ğef'İ ile kapı.ılı 
olkı·ak t•ksihnıt>Je konulmuştur. 

2 - İlrnlt•si 25-b-935 pazar gunu ~aat 16 thl 

~h~rsin lwltıdiye clairesincie hulunarı komİS)'orıt• 
tarafırıcları ~·:ı pılacaktır. 

3 -- Ek!'\ i lımtıyP girf>Ct\k olanlar hu inşaat i~iı• 
sr~i 1 nıiş olan fttıı lıeydi ııtl ~ 11 hu işi haşaı·aca k la rı rı:ı 

dair ihale• ~ii niiııden üc PV\' t'I t•lılİ\' Pl ve~ikası :ılfJ~ . . . 
caklanhr. 

4 ~ f ,tr kliler kPşıf bı>dt·lirıi11 ylizcle 7 ,5 oh111 

863 lira 60 kuruş lenıirı a t akçası vt•ya B.111ka nı~k .. 
tuhuııu lt·kl if ruPktuplaı·il ı · bt ~raher 2 irıci nıadd~dt~ 
yazılı giinii saal 16 ya katlar ilıalt~ konıis~ont1'111 

vernı is bu 1 u ııaca k la rd ı r. 
5 - · 1 rı şa at pil:\ n \'t~ ~ · r l ıı :ı n ıt·~i rı i İ~ltı ~·tırı 1 er z50 

kuruş lwcJd ıtıukalıilinPP Ç1,c11k t-~ıı·gı-'rnt~ kuruuı11 

nıersin nıcırkt~zinılen alahil.rlt•r. 

İçel Oefterdarlığındal1: 
Eski gtdıri (R50j lira hulıınarı M··rsirı sahili halı~ 

rusumu 1 - ll:ızirarı - l 9R5 1arihi11dnı 31 _ M:ı)' 1• 
- 1936 l:ırilıiııt• katlar hir \il iciıı :•eık arllır11ı:1 ~ 11 

. . . 
çıkarılıuı~tıı·. i~l•!~lilPriıı arllırma şaı·tla ı ırıı öğı'•' 1 ~ ( 
uwk iizt-H't~ dt'flerıladq~a 111iirat~.w( t>lııwlP-rİ lt\zıı• 1 ' 1 

'1 l" ' .. .. . ı. ·•CI~ "a~J,lll ~' UJICll pazar g(lflll .,aal Oll uflŞle ,,; ~ 

atllırm tsı yapıl.acaklır. l~ttıği olanlar yiiıcl~ 110 

uislwti nde lemi rı,\l nıek ltı hunu veya r~ ra11111 ve:t 11 ~; 
yt~ yatırılılığııu miilrnyyiıı makbuzlarını göswrer~ 
ihalP.\'P. !!İreltilirlr.r. 28 - a --8- ]J "' (..~ 

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

Yeni Mersin Matbaası - 1ersin 


