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C. H. Partisi Kurultayı Yarın işini Bitiriyor • 
Pilsııdslti 

eu betkenılzde (makale) kullan 

~'tımız kelime karşılık/an : Ergin· 

Zk: istiklal - Özvernuk : Vakfı 
'''/. Stfme - Saf!lıınıak : Temin el· 
ftıtk- ö . 

Zf!tn : Hiir- Senbol: Tun· 
soı 
C - Def!erlemrk : Takdir etmek -
~0trafik : Cof!raf i - Dtngey : 

Ot'ktzı Siklet- Durluk: istikrar-
ti' . 

\1 ışını: inkişaf- Baysa/lık.·Huzur 
t SfJkQn - YuJ!rüm : Merhalt. 

y 
1 

Pazar gecesi, Varşova'da, 
b~ n~z Yllksek bir devlet adamı, 
~ük bir şef değil,yarım asır, 
ı:ır e Ve ergin Polonya sancağı 
uı:asında döğüşen bir halk ve 
lo U kahramanı ölmüştür. Po
cla nYanın dostu olduğumuz ka-
tıer, erginlik savaşının değeri 
ele ?lduğunu da yakından ve 
su rınden biliriz. Asil Leh ulu-

na başsağlığı dileriz. 
~Q Pi!sudski, kendini anladığı 
l> tıden, son nefesine kadar, 
Olorıya d .. . t" leh avasına ozvermış ır. 

ltıi adı kaldıkça, Mareşalin is-
tınutulmıyacaktır. 

li~i Mareşal, Pvlonyanın ergin
Veti llleseıesinde, hiç bir kuv
tiıı, ~ ~arsamıyacağı kadar, çe-

0tız ve kıskançtı. 
lları;a ç imparatorluk tarafından 
ttıı.ır !anarak, 124 yıl, halkının 
~nrnt"e benliği yıpratılmak ve 
~ıı Ulmek istenen Polonya-
h~ Avrupanın, ulus~a ve si
~ll ~' .en sağlam kurumların· 
bttş1tıdrı~i yaratmış olanların 
lle\>le .a 1di. Pilsudski ,vatan ve 
larırı hne, biitün devam şart
llııştı~ sa~hyacak kadar yaşa
ere>; • PıJsudskinin ölümü bir 

ı::ill} v .. , , 
lıi $1., e ozgen Polonya ideali-"qr . 
qltıa snııyacaktır. Çür.kü o.son 

~r cı~~rın~a,zorla yürilten bir 
Serıbo16 1? hır şuur ve ahlfik u ıa· ~ ı. 
le"' areı:ın 'ı . . . . d " 
~ ·tıe~ i ;• n esermı ıyı eger 
llrtuı çın, Polonyanın yalnız 

~fik llıa Şartlarını değil, coğ-
lı.ıtttıa~llrtıarını da göz önünde 
ıtı;ı\ıaıa 1Yı7.. En çetin Avrupa 
ele ka;11 bu memleketin üstün 
~rı~ <l ırgaıanmıştır. Polonya 
hır- Uıen· · . ıctir ının dengeylerınden 
l'tıh~ Ve p l 
l'ı Mt bar 0 on ya durluğu, Av 
tı~ıı b~Ş~nın nazik dayançla-

l> ırıdir 
hi 8tar · 
"i ~itı en bge:esindenberi tari-
trı Ilı tuta Uyuk yaslarından bi 
8ô 4'1. acın Leh ulusuna, onul
li ~letrıe:t:ı benimsediğimizi 
İll'i'I.? 80 n başka ne yapabi 
erı.. tun d' J ". • 

~ı:ıı Qtrıe ı egımız, onun 
)fblltıcta' gelişim ve baysallık 
-~ 'her ~ "Utrıle gan dnha yeni 
bı. irı<lir r .alarak, dostlarını 

'41\u trıesi . 
ilah ' \ e Mareşahn ru-

llt ettirmesidir. 

F. H. ATAY 

C. H. Partisi Kurultayı 
Yarın Dağılacak . 

Kadınlarda asker olabilecek 
Parti programında buna işnret edildi 
- -- ------ ------

il delegeleri kendilerile ilgili iŞler uze- "Parti askerliğin bütün vatandaşlara ayra-
r~nde uzun -Beyanat veriyorlar sız toplanması esasını onamıştır ,, 

Delegeler ziraat enstitüsünü gezdiler. ANKARA, (Hususi) Günün 
büyük işleri yanında kadınla
rın asker olmas1 meseleside 
bir çok mehafilde konuşma 
mevzuu oluyor. 

Orman çifliğinde bir şölen verildi. 
---------------

ANKARA, 14 {Hususi) -· 
Cumhuriyet Halk Partisi ku
rultayı bu gün saat onda Saf
fet Arıkan'm başkanlığında 

toplanarak eski nizamnameye 
göre çok esnslı değişikJik bu
lunan nizamnameyi onayladı. 

Dileklerin konuşulmasınsı 
yarın başlanacaktır. Orta Ana-
dolu çocuklnriyle yakından 

ilgilenme kararı vermek için 
Niğde delegesi Naciye Osman 
çok heyecanlı bir söylev verdi. 
Bu giin öğleden sonra delege · 
)ere Ziraat Enstitilsil gezdi
rildi. 

mesi onaylandı. Bu günkü top
lantıda 11 kurultaylarından ge-
len dileklerin konuşulmasına 

başlandı. 

Dilek komisyonu bütun di
lekleri tasnif etmiş ve Bakan-

' lardan aldığı i1.ahatıa da kurul
taya etraflı bir Rapor sunmuş-

UJu Önder Atatürk geçen
lerde arsıulusal kadınlar kurul 

tayı delegelerini kabul ettiği 
sırada bir Bayanın sorgusuna : 

« Biz Erkeklerimizi bile 
harp felilketinden uzak bulun-

tur. İl delegeleri kendileriyle d1~rmak isteyen insanlarız. Fa-
ilgili işler ilzerinde uzun beya- kat harp etmek zarurelinde bı- , 

ı nat veriyorlar. rakılırsak Yurt kavgasında 
Kurultay Cumaya kadar sü kadınlarımız Erkeklerimizle 

· recektir. Bu gün kurultay üye- beraber bulunacaktır.» buyur· 
ı }erine Orman Çifliğinde bir mulşardı. 
şölen verildi. Cuma günü An- - ~~~·--

Cumhuriyet Halk Partisi 
' yeni proğramıııın 72 inci mad

deside kurultayda şöylece onan
mıştır : 

« Vatan snvgası ulusal ödev
lerin en kutlusudur. Gereğinde 
bu uğurda Yurdun canlı cansız 
biitiiıı varlıklarım ve kuv\'et 
araçlarını kullanmağı esas tLı
tarız. Parti Askerliğin bütün 
Vatandaşlara ayr:ısı toplan
ması esasım onamıştır. » 

Bu suretle diğer Yurt işle
rinde olduğu gibi Türk kadını 
Yurt miidafaasında da Erkek
Jerle beraber bulunacaktır. Bu
ntın ne zaman tatbik edilecef1i .., 
henüz belli değildir. 

ANKARA, 15 (Hususi) -- ' kara Palas'ta l>ir yemek şöleni Habes ı·şı· yenı·den ı a t . ~ . . { rış ı verilecektir. Yine Cuma günü Kurultay toplantısında kökü 
dışarda olan arsıulusal kurum
lara Yurt içinde yer verilme-

akşamı Halkevinde bir milsa
mere verilecektir. 

-------------~~~~----------- ------~~~~~~~~ 

Günün başli Devrim işi 

İngilizlerle f ransızlar Ara bulmağa çalışıyor 

Musolini Habes Hükumetinin ... 

Gazeteler öz türkçeye büyük önen1 verecek 

A nkaraJa gazete sahipleri toplandılar 

Dil Cemiyeti Genel Sekre
terliğinden : 

Şu sırada Ankarada bulu
nan gazete ve mecmua sahip
leri kendi aralarında toplana· 
rak günün başlıca devrim işi 
olan dil meselesinde birlik ve 
aşağıda gösterildiği üzere hare 
ket etıniye karar vermişlerdir: 

ı.- Dil Cemiyeti Kılavuz 

Komisyonu ltarafıncan gazete 
ve mecmua adreslerine her giin 
beşer kelimelik bir liste gön
derilecek ve bu listedeki ~keJi
melerin kullanış tarzı misaller
le i1.ah edilecektir. 

2. - Gazele ve mecmualar 

Parisliler 
Büyük Korku 

Oeçiri yor la r 
Deyli Telgraf'ın Paris mu

habiri yazıyor : 
Parisi uyku hastalığı aşıla-

yan sinekler istiUl etti. Bulvar 
lar ,.e açık hava kahveleri 
hi rer muharebe meydanı halini 
aldı. Herkes Fransa merkezini 
istiUlyn ge~en bu yeni düşmana 
karşı müdafaa harbi yapıyor. 
Bu sinekler yalnız uyku hasta
lığını değil ayni zamanda sarı 
humma ve kolera hastalıklarını 
yaptığı şayi olmuş ve ortalığı 
korku kaplamıştır. 

keııdi türkçeleştirme çalışma
larına ayrıca devam etmekle 
beraber o günden sonra bu lis
telerdeki kelimelerin Osman
Jıcalarını bir daha ku1!anmıya
caklardır. Yazı işleri direktör
leri ile düzeltme şefleri ~azete 
v~ mecmualara gelen yazılar

daki Osmanlıca kelimeleri lis
telere g5re değiştirecek veya 
yazıcılarına değiştirtecekler
dir. 

3. - Bu karar sureti Dil 
Cemiyeti tarafından toplantıda 
bulunmıyan gazete ve mecmua 
sahiplerine de gönderilerek 
imzaları Rica edilecektir. 

Aoık konuşma 
Mersinde Tuhafiyeci Ali Rızaya: 

Bir Doktor hakkınd!lki şi
kayet mektubunuzun neşrine 

Matbuat Kanunu müsait olma
dığından İçel Sağlık Direktör· 
lilğüne sunmuştuk. Dün ceva
bını aldık. Sağlık Direktörlü-
ğünce yapılan tahkikatta dok
torun Rahatsız olduğu için ço
cuğunuzu muayene edemediği 

ve ferdası gilnde hastalığından 
ötUrU evinden çıkmadığı anla
şılmış bulunduğu 1251 sayı ve 
14-5-35 gilnlemecli Sağlık Di-
rektörlüğilnün ynzısiyle öğren

dtk. Size bildiriyoruz . 

Arzusunu Yerine Getirecek mi ? 

LONDRA. 14 (A.A) Fransız 
ve İngiliz hükumetleri ltalyan
Habeş uymazlığının bir tak ırn 
karmaşaınlara sebebiyet ver
mesinin önüne geçmek amac1le 
Roma hükumeti nezdinde dos
ça bir teşebbilste bulunacak
lardır. 

Bu teşebbüsüu ereği ~1us
soliniye Habeş İmparatonmun 
arzusunu yerine getirmeğe 

meyil ettirmek olduğundan bu 
teşebbüsten evvel Adisababa 
hükOmeti nezdinde her hangi 
bir müdahalede bulunması mev· 
zubahis değildir. 

olan gerginliğin ortadan kalk
ması takdirinde İtalyanın Av
rupadaki zorlukların çözülme-
st için daha ziyade ç::ıhşmak 

imkanını elde edeceği söylen
mektedir. 

Dil İşlal : 

ÖZ TÜRKÇg KELİMELERİN 
KULLANILIŞ ÖRNEKLERİ 

Anıt : Abide 
Kazı : Hafr:yflt 
Yıkı : Harabe 

Bütün Anadolunun altı ve 
üstü yalnız Türk anıtlariyle 

doludur. Bütiin kazılarda ken-
Londrada Roma hükfiıneti

nin her iki tarafça oynanmış 

kanşık hakem koıni3yonumm 
kurulmasını kolaylaşhrrnası ar 
zu edilmekle ve Habeşistan iJe 1 

• di ınizi arayıp buluyoruz; bü
tün yıkılar bizimdir. 

~ L S:C:> ~..rs=:m.., 

Maksinıos Bükreşte eski 
yunan kralü;esini 

~iyaret etti 
İSTANBUL, 14 (Hususi) -

Bükreşten gazetelere yazıldı

ğına göre Bükreşte bulunan 
Yunan Dış İşleri Rakam Mak
simos eski Yunan kraliçesi 
Elizabeti ziyaret etmiştir. Bu 
ziyaret ilzerine bir çok şayia
lar dolaşmaktadır. Maksimosun 
yanındakiler dış bakanının Ro 
manya kralının kız knrdeşi o
lan eski kraliçeyi ziyaretinin 
sırf teşrifat mahiyetinde oldu
ğunu söyIUyorlar. Fakat bazı 
mehafil Maksimosun krallık 
taraftarı olduğunu iddia etmek 
tedir. 

Fakat, şimdi hepsinin üz~
riııde Cumhuriyet yapıları, ilk 
güneş gibi, söküyor. 

Evgin : ?\Hlstncel 
Evecen : AcOl 
Ira : Seciye 
ÖngörU : Basiret 

Şu çatlak Ayııılı iki Arap 
kelimesi karşısında,düz ve kes
kin Türk kelimelerine bakı

nız. Arapçaları sanki hamur
dan yuğrulmuştur. Evgin ve 
ev~cen Türk ırası gibi çelik· 
ten dökülınüştur. 

Türk devriminde her şey 
biribirinden evgindir : Fakat 
hiç biri evecenliğe gelmez. 

Biz belki tez canlıyız; hiç 
bir zaman evecen değiliz eve
cenlikte öngörüyü kaybetmek 
tehlikesi vardır, 



- . - - - - . ·- ._.,_ - . . . -

SAYFA 2: \'E~I ~IEBSIN J '1 ~IA YIS ı ~;35 PEl-\~E~IBE --
Votani Fırka kongresinde Irak siyasasına 

yön verilmesi görıişüldü . 
Bağdd:ırı vazılıvor : llii~linıdt \'ahaııcı mernuı·-

t. .. .. • 

Haşiıu p~Ştt kahirır~i Lırı ~alııız fı·rı i~lt~f'irıd t• 
nu~ na I•· kelle s ii k t'ırıc) lİ ia d ,. ~ u 11a11:1 ra k , . ., rli m..- ıu 11 r-

larla µ,••cinuıf'k i~in co-
t • • • 

Pilsudskin·n Olümü1 

Derin Acı ile karşılandı. 

llükümetimiz duyduğu Gcıyı bildirdi. 
Leh ulusu yas tutuyor . 

r .. ı~ın~ ~ıı tel yazı~1111 hil

ılirnıişli r. 

.\lnıaıı~·a ile şuurlu 
bir f-\l bir\iui kurarak 

~ 

A vrupanın ~iiktınetine de-

P.llİklt1 n ~oura i~Jah \ ' t' 

11uar pı·ogran~ını tathika 
haşladı. 

Geııtıl sa~lık, kiilliir, 
ba,·mdH'lık VP sulama !!İlıi 

w • 

işlerle Uğf'U~I) or~ . ()e vlel 

crun ·ı \ol vPrccPklir 
;-ı, • .. 

Elilwiil v:ııaııi fırka.-'ı 

lwr 'ıl olduğu ~ihi hir . . . 
koıı~rf~ yaptı. Bu fırkada 

Va rşo va , 14 [ A. A] ·
)1 ar P.ş t· I J>ilsuJskinin öliimii 
hütliıı mr.ıulekelle dtırin 

hir IH~\·ecan ve acı ovan-. . 

yiik acalari~ iP l,tdı ulusu 
icin hir kuvvet VP. dava11-. . 
ma fü·ıwği olduğunu ve 
ulu~a tlPvlrlirı ŞPrflf ve 
•~rgiııe tlay:rnarı fıkırlerini 

miras bıraklığım kaydet-

ğerli )' a rch nula hulun nıuŞ 
olan ''iice uhı önderin öf .. 
liinıüııii ulusumuz Polon

ya ulusu ilP. beraber yao 
nw klaılır. 

Loııdra , 14 [A.A] 
ln~iliz gaz~teleri maraşal 
Pilsudkiniu ülümünii bi-lwsta im r1t•si ni ~enişlPltİ k

te ıı sonra Eh~krihde \'f•rıi . ., 

hir lıastahaHe ~·aptırdı . 
Bulaşık lw~lalıklarla sa
vaşmak içiu ~·üz lJirılPı'c<• 

lira talısiSi•l koydu. 
Bağdadda DiclH iizP-

rirnle iki hii~· ük yrrıi kfip

rii y;ıptırmağa karar '"'' 
eli. P~ki ~öpriiler )'eli~ 
medıği ve Bağılad yarım 

milyon ııiifushı hir şehir 
haline geldiği için lrn 
~·p n i k öprii h~r•~ i Jı ti vac 
vardır. • • 

~laarif vt1 zirli~i sanavi . ., 

tahsili içıu .\ vrupaya ta-
lf!ht! gönderııcPk Lir. 

l\erkiikl~ki 'IJuv~~·cc~ 

nelırinden ~ula..ıa ıcı11 . 
istifade edilecektir. (.\la-
hücf) kabinesin~ ait lra
km fm vel'intli 011 hiıı 

döuiiru ~'er ul~1nacaktır. 

Jr:ık'da ~imdi iş haşıııcla 

ve~ k:ıhirn•dPki ri<·alin co 
• 

ğu dahildir . v~~ lıaşka 

fırkalar ortadaıı ~alkıııış 

~ i lı i ı I i r. Ş ı m c 1 i ~ •H ıi i ı ı t İ
lı aha ı ile :ılfıl,:.-u!ar olu -
~ or. 

Kort:.{f'Ptle inlilı:.ıhırı sc · ı· . 
he~l olma~ı ve llaşim ıw

p :ısa111rı (Tiirkin·cleki llalk . . 
Fırk<ı~ıııa hPıızcır ) yeni 
lıir fırka h~skiliıH· kola\'-

• r 

lık olnwk için Elihaül 
va ta ııi fı,.kası 111 d:ı~ıluıağa 

k a r:ıı· \'Prcl i~i ~övl~nivor. . . . 
Bu ytı11i fırkaya (rakın 

f1 11 kıavvP.tli ricali ~ıre-• 
rPc,•klir. Ve sHğlanı esas 
la r:ı h:ı ğl arılı ca k lır. Y t!ıı i 
iutilwp lla~ıs soıılarmda 

~·apılaeaktır. Niifıısurı ço
ğHldığı ·ayımtla11 :ıulaşıL 

tlı~ı i ci 11 :d ı ı fazl,,:.;i v 1 e 94 
~ . ~ 

nıehu. cıkac:ıkıır. 

Evli Bir Ka~mı Kaçırmak İstemişler . 
Adurıa, (Türk Sözü) -

Enver adlı hiri evli hu 
luııan bir kach11111 öniirrn 
çık;uak bıçakla korkulup 
bunu zol'lcı k acı rmağa 

1 

vtı her 

sa rtıtle 

dt·fa ... ı ıı da 
ka r~ılası vor •• • • 

a~· ııı 

Vt'. 

. . 
yeht!ndiğiııtl•rn polis tara-
fından )'3kalarımışıır. 

Kadııırn kocası Alınwtl 

bir yazıcrnııza hu hadi
seyi şöylece anlatrmştır. 

Benıır kızı Ay~·~ ile 
bir kac vıldarıheri evlivim . . ~ 

Fakir olılugunıuıdan lwn 
ikinci Noter Asımın )'a 
nıncJa odacı , karını da 
,yine onuu ~virıde hiınıel
çilik yapmaktH)'IZ. Bun· 
dan dört giin öııce karım 
Mermerli mahallesindeki 
evimi1.e ·gelirken hiç ta-
111madığım bir adanı hu
nun önlirrn cıkıvor v~ . . 
kendisi)'I~ hirliktH gitme· 

i 

iı!İni ve yaşamasını trklif 
ve karım da bunu redde
diyor. 

Bu küslah adam bunu 
bir kaç sefer lekra rll vor 

•~V\'Plki ~iin ıh~ vin~ Ga· . . 
zi paşa uw ~tehi ıı•~ giılt·cek 

.;oka k ta sı ~ıslı rı \'Or ve . " 
lt•klifiııi tt•krarlı~or. 

~tuvaf;.k·ıl c•~vahı al
rn ·n·rnca uıca iiıııı Ct' ki' or· .. . ~ . .. 
\'E' pal'ıuaklarıınl:ı11 yara. 
lı\or . Karını korkuvılr . ~ 

ve keııdisi~ it• ~rttısi giiııli 

kacacaü:ıuı ~öylihor . Bu 
• C...J " .; 

adanı cliiuf, evin finiirı~ 

w~ 1 i ~ o I' v ~ iş a r fl l v t. ,. i ) o r 
ve hir köşPye saklanıyor. 

K,ırım .\l~vrem citı hu-
~ 

ııa göı.iik nu~tlPıı lwuıt>rı 

ka r·a kola koşu ~·or vaıi y~li 

halter veri~ oı·. Gö11dtH"ile11 
hir menıur gelİ)'OI' vn 
hunu \'akal1\•41rak kara-. . 

ı kola giHli riiyor. Şi ıudi hu 
11H si nıasını la ıu madığrna 

v~ IH! dfl adıuı hildii(in 
atlam karakolda bulun-

• 
makta vf' tahkikat yapıl-

maktadır. 

clırmı~lır . Öliinı lı,tlwri . . . 
tluynlur liuyulıuaı uyalroı 
kons~r Lopl<ıutıları kencli-

1 i k lP-riıulen clağılıuışlı. Gı)

CP 'aı·ısından souı·a rt>isi 
c ı rn ılı ur ve h ii k iı nı et ii y P.. 

lt~ri "'~ daha ~onra da 
nıan~şalin ytwıııe onlu 
g*-'IH 1 miif PllİŞİ St•çilen 
gp ııera l sa 1·a ya g~ltırP.k 

ö 1 ü ıı ii n ö ıı ii rn 1 e ~il 1 a mı~ -
•.ı • 

lardır. Bavraklar her ta-

rafla varın! incliriimisıir. . . ~ 

Yas ct~rct!vt•si iciııdP- cı . .. . . 
kan hiiliin gazel~IP-r lP.11 
ıılosnuun hiiyiik acı ''P. 

vasırıı ka \'d~derP-k nıa ra 
" . 
salın Lehisl:tn clevletiııin . 
~pı·cı~k kurucusu ve hütü n 
< • 

asırl:,rm r•n hii~ük LP.h-

lis i ol ti u ğu ıt 11 !'iÖ y 1 ii yor hu· 

n .. isictı ıulı ur ulusa hiıa -

bnıı <;ıkartlığı biidirimde 

marasalııı hav:ıtıııın bii· . .. 

l · r,. r .•u ı•.u, ll,., tefsı· r· ~. tı •a~k ... Likteu sonra >iZ yaşayan- ~ ~· ,, ~ '"· '' . 
lar hu tutsııyu kahul t>di- leı\irler Taymis gaıetesı 
\'oruı. 011011 estırini \'Öl'Ü-. . 
lPcı ·friz tleııı isli r. ., . 

hüLüıı g\ic ve zor duruıu· . . 
larda vatandaşların hep~ı 

\
1 ı 4 f , , ] gözledni ona doğru çe-a rşın a ,"'\,:\ -

Bakaıılur ku··uıuu ~laraşal viriyorlartlı demekle DtıY"' 
Pi lsidsk i ııi n ölii.u iintlen 
ütiirii ulusal yas lulnl
nıasına karar vt~rnıiştir. 

:'11kara, 14 [ A.A] -
~laraşal Pilsitlus~inin ve
fatı clolavısivle haricive . . " 

vekalr.li protokol dairesi 
şd'i tilin Polo11ya stıfareli

ııe giılt•ı·ek lJiiJlik elçi 
Plisidosk iye :cu mhu ri yet 
llüktlmeliuin taıiyetini 

bil ıli,. nı işli I' • 

Bedin, L-* [A.A) -· 
llitlPr maraşal Pilsutls-

~i11i11 ölümü miirıa~t·btı

l.İ\ 14~ l>olon\'a Cumhur 

li llt•ralıl gazetesi nele uaa' 

ras:ılin üliiıuiiniin Lehis · 
• 

taııda halk için güçlükler 
doğuracağını ve Lehisurv 
da mar<ışalm otorilesi11İ 
ve vasatik chıruıuurıun be 

" 
rıinıS~)·t~ bilt•cek kim~ 

bulu nmadrğını yazmak ta ... 

dır. 

Yurtdaş 

Ülkeni korumak isti· 

yorsan Tayyare Cerni .. 
yetine aza ol. 

Osmanlıcadan Türkçeye karşılık kılavuzu N. Al 
NPCIH - y ılıhı 
İlnıi ııiieum - Astroloji 
NetlaıuHt - Pişmanlık 
Nt~tlret - .\ılık, :ızbulu -

nnrluk 
Neft•r - Er 
Nefes - N•\frs (T.Kö.) , 

Soluk 
Nt>flı - Üfürme 
Ntıfir · Born 
1't·firi :)nı - TClkuca 
~efı t>l ~lmek - İğr• n-

nİt~k, ti~sinuıPk 

Nef~ - Nefi~ rr. Kö.] 
Birııwfis • Kendi. kPH -

clincle. nefsi, 11Pf~iı11Je 
NP-fs:.uıiyt'l (Bak:Garaz) 

Nı·fyetmP-k - Siinııek 

Nehafet · Zayıflık, çe-
limsi1.lik, cılızlık 

Nehhii garel - Çapul , 
yağma 

Nehr - Nehir (T.Kö.) 
Nehyelmek (Bak:~leıwl

mek) - Yasağmak 

NPklıel.t ~lenkubiyeı - 1 

Dlişk ü 
NP-m - Yaşlık. 

Nemnıanı (Bak:gamnıaz) 

Nt•rıu - Yumuşak 

Nt)gak - Tarz (T. Kö.) 
Yekııe ak - Hirlon, bir 

lan: 

~leşru - ı . 'fürümlii 
2 - Kıa rıu nlu , 

(~:n riıııt·~rn • Törliın~ilz, . . 
k~i nu ıısuz, yolsuz 
l{uvvı'i lfl~riivr. - Töriit-. . 

trt•ta kll\'Vt~l e 
Kıl'vei icraiye - \'ürlil. 

w· n k u " " t~ t 
Kuvvei adli\'e - Ti!z~t-

0.-11 k u \' v {l l 
~ . 
Teşri elmek - Yasamak, 

kanun ko)'mak 
Miilt:'fokkir - Diişünür, 

idemen 
Ne .. ç - Dokn, örü (terim) 
Mtınsucat - Dokuma 

N~scb - So\' 
Ol 

Nt~sinı - E~in 

Nesir - Seq)in ) 
~T l u•• 'I (1' f\Ô• 1-,es - ren, ıwsı • 
Nt->~at - St•virıc , Şe"k ' . 

[T. Kil.] 
NPŞ'~ - Keyif 
N•~~Pl - Ca~nıal 

) . . 
N~şretmek - Vay cuak ' 

Çıkarmak 

NPşvii nema - Serpil111
' 

~P.lişaw. hiiyünrn 
:\.1 • ..... '·iLİll'' ~., t'lıcr - .Jonuc, u • 

SO'' 

N~val.., - \İ\"rcek . " 
NPvazis - Okşama . ., ~ ) 
NHvlwl - Nüb~l (f.KO· 

Nevi - Tiirlii, cPŞİl • 
Nevin - Y t-ı,.rıi 
Ne vci ma n - Delil~arılı 
Nevha - Ağıt 

Y . l l19tı Nevzad - ~ut< o=" 
Neylgtin - Gökçül Jı~; 
Nn1.alwt, snf veL - .ı\r• 

tenıizl ik 
Nf~zakel - Nrızildik 
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M-e-rs--in--------~T~a-rsu-s-ic-ra-m-em-ur-luğ-und-an-:~--~~~~---~8-~l ---T~ 
935/132~ Tarsus Kaymakamlığı 

S.\ YF1 : 3 

Cirısi .\it•ln~ 

laaııt~uiıı )41,600 Piyasası ~~- :~:~·::::; Ki ,. 111 ~ ı.i 

400 

K:ı n·..-si 
Sı·lıit 

45 
43 
40 
39 

s. 

'>- ı? J:.. - -·" 
1-87 .f> . 
9 
7 
4 

7 

5 
3 
6 50 

25 

~40-ıBO 

190 
90 

·>5 ... . 
~ . 8 7 ,5 

J5 50 
:! 50 

2U Lir.ı 40 K. 
'J. •• 1 • 
:. i) a .. 1 r<t » '"Cuehi 

' &
1 
~ ' ~ çu ,· alı 20K. 50 

h:tıt· \.o ay y ~rli 
•lııı 

'/-'..J7 r. .. tJ ,t.J 

Sijl Orı tozu ·ı l) 
l\Jııs· r· . " ·• ı zevıın ı. ~5 50 
' · ı • 

~ ''ind 1 .,,. .ı 
~. uc.ırı 

23 
3-32,5 

85-86 1 
11 ~a lıii ltt4r 

''e , ~uı l\ep,~k 
'" lıı )) 

J 25 
l :!5 

16 
1\ 1 
1 attır 
;
1eir 
lllfjf ç 

tıkuro 

~odP-nll 

2 75 
,, 1 

'~~- -3 __ 

~orsa T elğraflan ----
btaııbul 

. 15 - 5 - 935 ,, ., 
ll t•I . 

. "altunu 
ı l~r·liu 

930 

6 ı 4 - -50 

79 37 - 50 
hoıar 
~"ra 
. ilk 12 - 06 

lır~l 
~51- 34-

~ MERSiH 
~Q -

Shası 5 kuruştur 
Ab -----
Ş~~~~ l TGrkiye Hariç 
S~11 için için 

CJik 1 
~Ilı 200 Kr. 2000 Kr. 
() 'Ylık 600 1000 

ç llYlık • 
Bir 300 500 

" llYlık 
\lUaın .ıoo yoktur 

~tçıniı sayılar 2 O K. 

318 
a 

licı.-~ iki hissası kf'rim • 
HVDlJIH..; 

Şarka11 tarik anı garhr.u lerzi oğlu 
hah ,. ~ ka vale nıanoli iken şimdi La 
lif oğlt: Bayezit ver~sPSİ şimalen ma·· 
sertıci Ağop oğulldrı hıçır w~ Karabet 
ıkeıı şimdi llaşim çavuş veresesi Ct~-

11 u hr u la l'i k has v~ k aspa r \'ertıSPSi ile 
rualulul haıwııin iicl~ ıki lu sası. • 

Al:tcak~ı: Dahiz Mushıfa oğlu Süleyman 
Borclu: Nacar Panos vekili Kozanlı SuJkı . 

Yakarıda hudud ve evsafı yazılı hane açık artır
maya /:onmuş olup şartname 1 6-5-935 tarihinden itibaren 
dairemi:dc her kes görebileceği gibi 15-6-935 tarihi-

ne mı1sadif cumartesi giinü saat 11 de açık Artırma ile salt' 
lacaktır . artırma: bedeli muhammen klymetinin yüzde 
75 rıl bulmadığı takdirde son arllranın leahhüdii baki 
kalmak şarlile 30-6-935 tarihine mli.sadlf pa:ar 
gı1ııü saat ı ı d~ dairemizde yapllacak olıın arlttrma da 
gayri menkul~en çok artırana ihale edileceğinden lalipl~rin 
m11lıammen:kiymellnin yıi:de 7,5 nlsbcliade pey akçası 
veya mlllt bir bankantn teminat mcktubumı hamil bulun
maları Ldztmdır. 

2004 numaralı icra iflas kanuru;nun 1 29 wcı 

maddesi. dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayri menkul üze
rinde ipotekli alacaklılar ile diğer bir aldkadaramrz tJP. 

irlifa hakkı sahiplerinin bu lıaklaruu ve hususile fal: vr. 
masarlfe dair olan iddialarını ilan tarllıinden llibaren 
yirmi gıin içinde euraln mıisbltelerile bildirmeleri aksi 
takdirde T<ıpıı sirlllnde sabit olmadıkça satış bedeli paq
laşmaswdan mahrum kalacakları cihetle alalwdaranm işbu 
madde fıkrasına göre lıarekd etmeleri ve dalıa fazla ma-

lumat almak isteyenlerirı larsus icra dairesine mılracaatları 
ilan olu.nur. 

Silefke 
• 
rnra memurluğun~an ; 

Şilinumin Sarıcılar yerinde Hadeıu L>ahçesi adıyl:.ı 
anılan dfirt hektar 9750 M2 hatlem l>ahcesi vt~ iizerin-• 
de iki odalı halH}P. evi 20•6•935 günü saaL 15 de açık 

arlırıua ,·ulu\'la dairmiH satılaca~. lır . 
" . 

Artırma ~ağıdım 10 -5 935 gönünden sonra hP.r k•·s 
görebiliri yazıla günde arlırınn luLarı bahçe~·e konu -
lan ()250) liranın yüzde yetmiş b~şini l>ulmadtğı su

rette eu ~on arlırmamn üstenuu~si kalmak iizre ar. 
tırına on heş glin daha uzatılarak yazılı güu v~ saat 
la f'n çok arlı r~ na Üslenmesi yapılacağı i polt~k sahi uj 
al~caklıhırla diğer ilişiklileriıı bu taşsız mal fr1,~rindeki 

haklan ve başkaca faiz ve masraftlan öllirü savları 

varsa yirmi gün içinde bildirmeleri bilil olunur. 

i L A N 

İçeL Sı~hat ve içtimai Muavenet Müdürlüğünden : 
ı - M•·rsin Menılekel Hastahanesinde yenicfon acı-• 

lacak baklriyolojhane laboratuvarmmın ihtiyacı ıçırı 
356 lira muhamnıt•n bP-delli ıoı kalem alat ve nıua 

h~ee ı ı -- 5 - 935 ıleu itibarrn 15 gün miitldelle uçık ek
siltmeye konmuştur . 

2 - Ek ihnw işi 27 - !) - 935 tarihine cliiş•~n Pazl•r · 

rsi giiııii saaL on beşıfo Vilayet Enciimeuirule ya
pıh~ca k lır 

3 -- ~luvakkat teminat mikd:•rı ~6 lira on kuruşdur.. 

4 - Taliplerin fazla izahat almak ve hunlara Uid 
ek~illnıP ve fenni şar·Lnam~siui görnı~k iizre lçel Sıh
hat nıihliirliiğiin~ ve ihale günii belli saaatmda Vi
layet f,ncümeuine miiracaatları il~n olunur • 

12 - 16 - 20 - 24 

Lira 
2i0 

195 

261 

325 

40 

8 

400 

:is 
4 

;o 
5 

20 

7 

Telefon işleri Komisyonundan 

1 

2 

50000 .\letre 

20 

500 

3000 

4 

2 Cift 
• 

2 

ıo Cift . 
25 Cıfl . 

Siıueııs ıu :ıl'ka nıa~a t P l •· fon ıı 

15 Jik Si uu· r ı ~ ıu :ı rl,a ~antı'tıl 

6 lık Sinu·11~ marka :ıı a utral 

3 '1ilinrnln:l ı k galvaniz t ı> lt' fon teli 
50 ka rı~al 
Para tün..-ı'. .\ hon ıı it ka ide iiıP. r i ne 
cifl hatlı 
• 
K~blo lt>l i. ic·~ ri s i bakır VP la s ti ~ li . 
7 Santi111 i r ıifaırııl a ülu kl u maa d c~ 

ve ho \'fı 11 fi uca n 

Sey )' 3 r TelPfon maki sı as ı. Si nwııs 
Kuf'h:ığa cık. 4 ru a rk ~: lı 

Ayak cık 
T t-· le foıı komi l ~ nörii 
Lekla ıışo pili 

)) k üıu ii l'ii 

1520 
Tursus Tel.-fon ko : aı i~sonu ııca y u ka rııla 111 ii frr -

da t, miktar ve rae vi )' a zılı Tek fon malzeme i nı ii ba -
Y'~a füiilc~cPğiwlen zirdH ~· az lı ~ t: r:ıit ıL:ıiı·.-si n d<: mır

uaknsaya korıulmuştur . 
ı - lıiinakasa nıiicldt->l i • 20 mayıs 935 tar i lıiu,f ,•11 

itihartrn 20 gi11ullir. v .. r· ih·n hetlt~I lı aıl t li l:'ıyı k gfü·iil · 
diiğii ta İ\llirde 9 ll a1.irun 935 \ a ı· i lıı111lt ~ '-33 l 16 da 
ihalei kaliyt>Sİ yapıl a c:.ktır· . 

2-\liiııakasaya iş ~ i ,.ak Hıl t • cı· k l ı· ı· t'VPI t> uıİrıİ ı • lw
dPli ıuulıammP.nİ oları 1520 li i·,ırııu 'iizde 7,5 rı is~•di ıı

de lemiualı mu~akkate VH iha h~~· i ıniiln:tkip yiizd ~ 15 

ııisbr.linde lemiııatı . katiyyı~ olara k iş Ba ıı kasıua ya
tıracaklardır . 

3 -- lliil•~ahlıit isbu ıualzenwvi tarihi ih a l nd(ın iti-. . 
baren 20 gün ıarfında T.t rsııs \lulıasPlmi llususi ye cla-
ir~sindeki komisyona sağl am vP. şa rt rı;,anı eyt~ u ygı uı 

olarak lPslim drueye nwchurdur . 
4- Talip olanlar diptr1.itoları111 ıwtlı a lli İ ş ihnka

sıoa yatırarak giiııiind c ıı tWı~ I t e klifl Pri l t~ lıi rl kl t~ eli -
pozilo ruakhuzurıun T:ı !'sus Ka~· nı:ık a mlrgı T•• lı • fou iş

(p,ı·i koıuis~· onu11:1 gömh•rtı c ~f~lı.Lir. Ş ıı· ı rıauu·~i de JlO ' l' 
iicreli talih~ ait olmak iizerc~ la lep \'Ukuurula gii rıc le -

rilP-cHktir 

Silifke icra memurluuun~an : 
SilifkP11İu Bahcı! deresi k(hii krlıl al ,u ı \' eı·inde . ~ . 

iic heklaı· 250 ll2 tarla Vt~ iİZ•!rİııılt~ bir t a slı d rfriı· nıp n 
• • t..J 

lamaıuih~ 9190 ~12 tarla ~ ıırı ya rıs ı ıo - 6 935 giiııii saat 
l6 da açık artırma yoluyla dair•~tl•~ salılacak<lır . 

Artırma kağıdııu to-6-935 giiniıııdmı sonra lwr k••s 
görebilir yazıh giind~ a :·tırıua tutarı her ik i s i n (~ ko
nulan (300) liı·anrn ~· fr1.d <~ yetmi~ lrnşini IJulcu a dığı su
f't•tlt~ en sor' :ırlıranıu ii " l•~rnı e si kalmak iizrt~ ar t ır · 

ma on beş gün claha uzatılarak yazıla giin ve S:t l1 lla 

en çon artırana lislennwsi yapılacağı ipot•~k sa hilıi a
laca~lılarla cliğP-r ilişiklilt>riu hu taşsız mall a ı· iize riıı -
deki haklaı·ı ve bc.ı~kaca savları var~a yırmı gun ıçın

de biltlirıuP.leri hilil olunur . 

Mersin • 
ıcra memurluğun~an : 

Vdi 'l'avfık ifla masa~ma ait ohın k ~ m\'on ve İh -
J 

mal ed i 1 ıueıuiş kamyon ka rosesi A ruel'ikan kolluk l : ı · 

k ım la voman s\ga re ~·whpası ı u valBl tak•mı mara n~oz 
tezgahı ve sair eşyalar açık aı·tırma VP ıwşin para 
ile )9-5-935 tarih Ptızar gii:ıii aal on lı~şt.- ~forsirı i n 
Z.-.ytunlu bahce civarrnda Veli Tt~ vfik f:ıhrika ·ında . . 
satılacağından tlellali ye ve um.sa rifi s~ire i müşteri) c 
ail olmak iizere talip olanla rın bHdirilcn gliıı \'e saatde 
nıezkür nıöhalde hazır bulunmaları ilan olunur. 
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L A N 
D. Demir Yolları Adana 6 cı İşletme Müfettişliğinden: 
15 Mayıs 935 gününden itibaren bilumum sür'at, yolcu ve muhtelit katarlarla otomotiris 

seferlerinin gidış ve geliş zamanları değişecektir. 
Daha fazla tafsilat için ıstasyonJarda asılan ilanlara bakılarak öğrenilmesini sayın halktan 

dileriz. 
Toros sür'at katarları Haydarpaşa - fevzipaşa - Haydarpaşa Ankara - Bogazköp

rü yolu üzerinden haftada iki dafa işler Haydarpaşadan pazar ve perşembe günleri saat 
9,40 da kalkar ve ertesi günü saat 13.48 de Adanaya: saat 17,22 de de Fevzipaşaya varır. 

Fevzipaşadan pazar ve çarşamba günleri Saat 11,00 de ve Adanadan saat 14·30 da kalkar; 
ertesi günü Haydarpaşaya saat 19,40 da varırlar . 

Yalmz 15 Mayıs 935 günü F evzipaşadan kalkacak toros sür' at katarı bir defaya mah· 
sus oJmak üzere istisnaen 16 Mayıs 935 perşembe günü Ankara üzerinden sefer edecektir. 

Ankara - Adana - Ankara muhtelit katarları Aankaradım Cumartesi. Pazar, Salı, 
çarşamba ve perşembe günleri saat 9.30 kalkar; ertesi .günü saat 9,38 de Adanaya varırlar. 
Adanadan Cuma, Cumartesi, pazartesi, Salı, ve perşembe günleri saat 18,05 de kalkar erte· 
si günü saat 19. 15 de Ankaraya varırlar. 

--~~~~~~~~~~~~--~~ 

Haydarpaşa - Elaziz . Haydarpaşa yolcu katarları her gün işlerler. Haydarpaşadan 
saat 10,40 da kalkar Adanaya 21,09 da gelip 22,00 de hareketle Elazize saat 19.20 de va
nrlar. Elazizden saat 9,27 de kalkar : Adana ya saat 5,50 de gelip 7, 15 de kalkar ve Hay
darpaşa ya !laat 18,25 de varırlar . 

~~~~~----~~~~--~-----

Haydarpaşa dan Cumartesi ve perşembe günleri kalkan ve Adanadan pazar cuma gün· 
leri geçen Elaziz katarı ile : Elazizden Salı, pazar günleri kalkan ve Adanadan Çarşan:ba, 
pazartesi günleri geçen Haydarpaşa katarında yataklı ve yemekli vagonlar vardır. 

~tersin ve Adanadan her cumartesi ve çarşamba günleri : Fevzipaşadan her cumartesi 
ve salı günleri kalkan yolcu katarlarında Mardin yolcularına ait doğru vagonlar bulunur. 

Mersin -·- Adana - Mamure Trenleri 
HER GÜN 

tSTASYONLAR [,.'J{ ı 5.16 :i 16 518 
520 

522 524 532 5a4 

Mersin K. 

Tarsus 
v. 
K. 

Yenice l'. 
K 
l'. Adanagar K. 

Cey/ıan 
v. 
K. 

T. kale v. 
K. 

Mamure v. 

---
- - ()ı43 8,20 10,06 I" r..(j .ı,:J 11.oa 

1,21 ,"ı',58 ı0,44 14,32 17,A4 - 9 ,n(i I0,48 14,.'tf> 17,48 - 7,"15 

7,54 9,35 11.17 14.59 18,17 - - !J,38 11 /!O 15Jl6 18,21 s,no 
- - 8.44 10,22 I f!.Oii 15.45 1fJ,05 

(j, SO 7,!)2 - ıo,.'l!i - J{j, 14 -
1,40 9.0~ - 11.4:) 11.26 -
7,45 1 t ,50 -- -
8,~9 12,.'14 -8.32 - - 12,45 - -
9,02 - - 13.1:1 - - -

Mamure - Adana - Mersin Trenleri 
HER GÜN 

İSTASYONLAR 515 507 517 519 537 539 521 
--

~ Mamure K. - 2,23 - - 9,27 --
T. kale v. 3,00 - - - 9,50 - -K. 3,20 9.53 

v. -- -

fı08 526 

18.05 00.30 
18,54 1,0l; 
l!J,10 1, 10 

19,.'17 t.3:i 
2D.OO 1,:18 
20.4S 2.17 
22,00 . 
2S,21 
23,45 -
00,1/1 . 

1,05 

1,19 -

533 535 
523 525 

15.05 -
15.28 -
15.38 
16.19 -4,08 10'35 c,•ylımı K. - -- 16,22 17.50 4,27 9.20 r o.4 ı 

Adamı gar v. - 5,50 - - 10,32 1 ı ,53 - 17,32 ıs .oo 
K. 6,02 650 7,47 9.24 - 12.3 3 17.37 19.45 

' -
Yenice v. 6,45 7,34 8,31 10,09 

K. 6,49 7,55 8.36 1 0.12 

Tarsus v. 7,18 8,22 9,05 10.41 
K. 7,22 8 34 9,09 10.45 

' 
Mersin v. __ 17,59 ,9,24 9,46 11. 2 2 

- --
•••••••••••••• • • • PJ 
: Yeni Mersin Matbaası : i !:! 
• • i m 
: mücellithanesi ı ı ! 
• Eskiruis, parcalan- • ' -~ ~ . . . 
~.-

13.12 1 8. 20 20,25 - - 18.23 20,29 13, 18 

-
J 1 

13.42 18,52 20.55 -
13.45 18.56 20.s9 

-
1 

-
1 

14. 20 19,33 21. 35 

• mış, forsude kitapla- • •!• 
: rımzı işe ~· aramaz de-: ı il Hastalannı saat 15 den sonra Yoğurt pazarında 

1 iJ .. Dit Tabibi Bay Bahirin muayenehanesindeki hususi 
: ye atmayınız. hirgün : ! ~ dairesinde kabul eder: 

• size !Azım olur. Kitap-•j il 9 - l 5 
• ı ı r ı · · · • •im imim • armızı, (eler erıu~~ı, • 

: ıuiiceHithanemize ~ön-: 
• deriniz. • Sathk Ba~çe 
: Her rıevi kitap ve : 
: defterler şık. zarif me: 
• lin ve kullanışlı ola- O 

Silifke catl<h~si iizerirule merlınm avukaf Bay Ha · 
san Ali su balıcesi satllkdır . 

• ı. • 1 . • 

• 
7 H~klara yakın :u azi i yt>Lişmiş fi<lanları 

cuddnr. isteklilerin Gümrükıl~ Ahmet lleruziye 
• ra~ cıt enır. • 
•••••••••••••• racaatları . 

mev -
mii-
2-2 

Tc:JQ kiYe 

l1RA4T 
:..-....BANJ<ASı 

B l T 
Mersin Çocuk Esirgeme kurumu 

başkanlıfından i 

l - Çocuk PSıq~.,nıe kurumu ~tersin nwrktJıinİll 
nılilkii oları .l1c~rsirnh·~i 'in°rna binasıııda t>ltle 111e .. ·ct1L 

projH v~ kcı~ifııaıuı~ mucihincı~ ilavH ,,~ t~dilfıl il~ 
~Hrıidcıı İll~il edilecek s ~ı1011 \f~ Çocuk Bakım e~• 
binası 11,6 4-8 lira 11 kunış k~şif dt~ğ.-wi ile kapah 
olkr~ık t>ksiltıw .. , . .., ko11uloıustur. . . 

2 - İhal•·si 25-h-~3ö pazar giinii saat 16 <13 

~lt~rsin lwltldİ\'c~ dairP~İuclP- lmlun<l11 komisvort 11 . ~ 

tarı : fımları yHpılacakl1r. 

~ - Eksilt•aıf•ytı girt'C•·k olarıltir bu iıışaal i~iı• 
sı·çilmiş olan f•·ıı lıt•y• ı.iııtl tı ıı lııı işi haşaracaklarııı3 

ti :ı i r i h a 1 n g ii n ü ııc l t> n ii c cı v v e 1 e h 1 i v et v n ' i k a s ı a 1 a -
' . .. 

caklaıdır. 

4 - l"tt-~lilPr kt•şıf lh~cJPlirıio yüzdP- 7,5 oları 
863 lira 60 kurus leıuina ı a~cası v.· va Banka md~-. . .. 
tu hu 11u lt' kt : f rıwk tu phwil .. h•ra hı:r 2 i raci maddede 
\azılı gfrnli saat IH va ka ti ır ilıalt~ komİ"i\'OUll"a 
• t • • 

\'Prıuiş hulu ı ıa c.J k la rclı r. 
5 - İn,aal ı>ilan v.- s.ı,.tnanH'Sİni iste"·enler 250 

-, ~ ·' 
kuruş h ~~dt>İ nnıkahılııı • · u Ç ıt!ıık esirg :~:u~ k.uruuıu 
lllPf'Sirı uıc· l'~f·Zİ 111 lt•1t al:ı hi 1 ı rlt•f'. l ö-16-1 9 ·22 

Keşide 

Yeni Mersin Basım evi - Mersin 


