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Parti Programı 

t Bu yazıdu kullandığımız üz 
Orkce kellmelen·n karsılıkları · }) .. . 
enec : Tecrübe, Kap amak : Şu-

nııı olmak, Tasar : Ta avvur, Sos
Yl\l • t r · E d t · S • O • ç ımaı, "" as n : anayı, 

0 
zeı : Hususi, Genlik : Refah, 
eUşrne : fnklşaf Egemen : Huki-

llli ı 
p Yet, Erkinlik : f tikHll, Kınnv : 
V~liyet, Asığ : lstifndc, Yalın : 

Zlh, lm : işaret. 

Lu C. B. Partisinin dördüncü 
y 

1
YUk kurultayı geçen dört 

t 1 ın deneclerini de örnek tu · 
ı:r~k hazırlanan ve girişte söy
ic?1ldiği giui yalnız bir kaç yıl 
la 10 değil geleceği de kapsayan 

01 sarların ana yollarını toplu 
'll arak gösteren Parti proğra-
ını onadı . 

So 73 maddesi içine ulusun 

1 
8Yal, siyasal ve Endllstri ala

ıırıd 
~ a varacağı amacı sıkıştıran 

8
:
0granun özelliklerinden biri

.11 de bundan önceki program
~a s· 
'.l'u ıs)i duran bnzı maddeleri 
ıı/k devriminin orijinalitesine 
tı &un olarıık berkistirmesidir. 
1ıeı • 
~llre bu durum Recep Pekerin 
Ilı Ultaydaki söyleviyle tema-
~:n aydınlanmıs ve Partinin 
~e\lltıi1liznı prensİplerinin çer
\'ll (\Si içinde yurdluun genliği, 
İler~ d~n gelişmesi için en 
l~ll~ dUşUnceleri bir daha açık-

ıştır. 

bill·Partinin devletcilik prensi-
lı1 b %~ azı bulutlu kafalarda 

lıstı·~la doğru lnzıl bir sosya
aay;n durumunda yer ettiği 
ŞıJttı Sekreter tarafından anla
he ış Olnıahdır ki söylevinin 

la~~e; her bölümünde bu nok
lllly 0kunmuş böyle kuşkulu 
let}1~ 1arı çUrliterek Türk dev-

"ı ı"· . 
lib gının anarşiyi besliyen 
~ eralizm. d " . b. ı~1ı · ı tanıma ıgı gı ı 

~rerı .soıa veyn korporasyon 

llttı:l 81
Pleri11e de kaçmadığını 

~~~ıtn 1tnJaıniyle demokrasiye 
C!il!k an halk için bir devlet-
i'' O}d .. 1lle k ugunu en ince çi1.gi le-
~<lko adar ortaya çıkarmıştır. 
1ııraa h·hangi prensibe bağlı o
fl~ettı ıç bir Rejim yoktur ki 
~rtıa~ bulunduğu ulusun özel 

l\, dışında barınabilsin. 
·t" "rr 

~lsırıda 1 acunsal sıkıntı kar-
~ihi lllu Siyasal alanda olduğu 
ıı-•. 1 sa1 ı. .. , . . k" "tti \' l:..ronomrnın er ın· 
l'i "' e endu t . . ~· ~Ur}{ d s rıyel gehşme-
.,161 u~.e . evletciliğinin ana çiz 
•ıe ı. rı ilde b . i l\&d ulınuş ve bu gil-
~~~ ıctı :: .. ~a güdillen yolun 
~1:1ttı kur ~~ıleri alınmıştır. Bu 
~ ~erin .. ır nazariye ile de-
?.erırıue roruşun özel şartlar 

1< ö 0Planıp 
'ııQ 7.el k 1 

~a oırrı kınav ve çalışma e-
t\ Oldu .. a la beraber im-

gu kadar az zaman 

iran -Afgan Anlaşamazhğı 
Orgeneral Fahrettin'in kararı iki 

Devlet Elçilerine Bildirildi. 
- -~------

İran .4fgan Elçileri fiükümetimizin Gös

terdiği Hassasiyete Teşekkür Ettiler. 

ANKARA, 17 (A.A) - Dış 
Bakanlığı tarafından bildiril
miştir: 

İran ile Afganistan arasın
da me\'cut hudut ihtilafının hal
Ji nin Tiirkiye Cumhnriyeti hii
kOmetinin hakemliğine hava
lesi ile hükumet arasında ka
rarlaşmıştı. Bu maksadı temin 
için Cumhul'iyet hükumeti ta
rafından hakem nasbedi imiş 
olan orgeneral Fnhrettin Altay 
mahallinde tetkikat icrasından 
sonra bu kerre ihtilafın halli 
hakkındaki kararını vermiş ve 
bu karar bu gl\n Hariciye Ve
kiHetinde merasimi mahsusa 
ile Afgan ve İran Büyük Elçi 
)erine tebliğ edilmiştir. 

* .. * 
Üç dost km·deş hilkilmet 

Recep Peker 
Yeniden genel sek
reterliğe seçildi 

/~ 

! \ 

i 

. miimessilinin bu vesile ile bu 
gün Dış işleri bakanlığındaki 

toplantıları çok samimi olmuş 

ve bu hava içinde geçen bütün 
merasim safhalar1, iiç millet 
arasındaki kuvvetli bağlılıkla
rın yeni bir tezahürüne vesile 
vermiştir. 

Toplantıyı açarken Dış İş
leri Bakanı vekili Şükrü Kaya 
İran ve Afgan milletleri arasın 
da husu le gelmiş olan bu hudut 
ihtilaflarının halline vasıla ol
duğundan ve bu iş için hakem 
liğine müracaat edildiğinder~ 
dolayı Türkiye Cumhuriyeti 
hilkOmetinin duyduğu samimi 
hisleri ifade etmiş ve hudut 
ihtilaflarının milletler arasın

da tabii olarak uyandırdığı a
cılara işaret etmiştir. 

Şilkrü Kaya 'I' irkiye Cum
huriyeti hükOnıetinin İran ve 
Afgan hükumetleri arasındaki 

hudut ihtilafına ait hakemlikte 
çok hassas hareket etmiş bu-
lunduğunu söylemiş ve sözle
rini « bu hakemlik iki tarafa-
rasındaki bu i hti IMı silerse 
kendimizi bahtiyar addedece

ğiz» diye bitirmiştir. 

« Sonu ikincide » 

i l)eı11ir 
: Y ollarıı1da 
1 

1 
1 Aile Yolculukların-

da tezilit yapıldı 

C. I r. P. genel sckn:tcrlittinc 
yeniden seçilen Retep Peker 1 

Ankara 18 (Hususi) C.H. P. l 
ANKARA - Devlet demir 

Yollarında gidip gelme bilet
lerde büyük tenzilat yapılmış, 

bu tedbirler her bakımdan 

faydalar getirmişti. İdare. mem 
leket içinde ailece yapılan se
yahatleri de kJJaylaştırmak ve 
teşvik etmek için yeni bir ted
bir almış ve bu yolculukların 

çok ucuza yapılmasını milm· 
kün kılacak bir tarife hazırla

mışhr.Aile yolculuklarında ten 
zi lilt Uç nüfustan haşlamakta

d ı r. Aırn, baba, karı, koca. ço
cuk ve kardeş bu tenzilfittarı 

istifade etmektedirler. Yedi 
nüfusta tenziUlt azami dereceye 
çıkmakta, bu şekildeki bilet 

Genel Sekreteri Kütahya Say
lavı Re<:p Peker Parti Genel ıl 
Başkanhğıuca yenidtn Genel 
Sekreterliğe seçilmştir. \ 

içinde genliğe ve yurdu bayın
dırlığa eriştirmek için genel 
ve yüksek asığların gerektir· 
diği işl!'rde hele Ekonomik a
landn » devletin filiğ surette 
ilginlenmesiyle ortaya çıkmı~-
t 11'. . 

Hec·,"'p Pekerin her bölnmil 
ayrı ayrı devrim yUrilyilşilnUrı 
kertesini \'0 gell~cekteki hızın 
mçüsilnü veren söylevi Rejim 
orijinalitesinde gömülU anlamı 
da vnlm olarak imlemiştir. 

~ R·1za .Atila 
ilcretlerinde yüzde 75 nisbetin 
de tenzilat yapılmaktadır . 

Şarbayhkların Gördüğü işler 

J{amutıaya bir kanun taslağı veriliyor 

Şarbaylıklar Eklenen Halk İşlerini 
Görürken Para Alacaklar 

ANKARA, 17 (Özel b.) Bir 
ç.ok kanunlarla Şarbaylıklara 

(Belediyelere) önemli işler yük-

Bu yolda hazırlanan kanun 
taslağı bu giinlerde Kamutaya 
verilecek kanunlaştıktan sonı·a 
belli bir tarife Uzerinden işe 
göre para ahnncaktır. 

lenmiştir . Şarbaylıkların bu 
günkü finansel durumları (mali 
vaziyetleri) günü gilnüne yapı
lacak işlere bile yetmemekte
dir. 

Parti kurultayında iç 
İşier Bakanı izahat verdi 

Hal böyle iken 2295 sayılı 

kanun gereğince hazırlanan 

tüzek (nizamname) ile Şarbay· 
lıklara yeniden bir çok işler 

yüklenmiştir . Muhtarlıkların 

kalkmasiyle arta kalan yüküm 
leri de başarmak için işyar 

(memur) lar kullanılmaktadtr. 
Bundan ötürüdilrki Şarbaylık
larııı ~öreceği işler için az bir 

para alması onanmıştır. 

ANKARA, 17 (Hususi) -
Cumhuriyst Halk Partisinin 
dün öğleden evvel Ye sonraki 
toplan tısında dilek komisyo
n un un ınUtaleasını dinledir. İç 
Bakımı Şilkrii Kaya 1ç Bakan
lığiyle ilgili işler üzerinde iza
hat verdi. Küy kaııununun 40 
bin köyden yirmi üçbin köyde 
tatbik edildiğini ve çok iyi 
verimler alındığım sfiyledi. 

= 

Öz diliı11izle yazalıı11,l{o11uşalıın 

Her Gün Beş Kelime 
1 

Dil kılavuz komisyonunun 
gönderdiği Llsteden okurları

mıza her gün beşer kelime su
nuyoruz. Listede çıkan öz tiirk
ce kelimelerin osmanJıcaları 

bundan sonra gazetemizde kul
lanılmıyacaktır. 

1- Hakim ( Souveraine) : 
Ecre men o 

Hakimiyet: Egemenlik 
Misal ; Hakimiyet milletlndir: 

Eaemenlik ulusundur. o 

2- Milstakil: Erkin,hağınsız 
İstiklal : Erkinlik, bağın

sızlık. 

Misal; 1- Biz müstakil bir 
milletin ç.ocuklarıyız : Biz er
kin l>ir ulusun çocuklarıyız. 
isti kh11 n1iicadelesi : Erki ııli k 
savaşı. 

ll - MUstakil mebuslar: Ba 
ğınsız saylavlar 

Türki yede mahkemeler müs
takildir : Tilrkiyede hak yerle
ri hağınsızdır. 

3 - Sanayi : Endilstri 
Sınai : Endüstriel 
4- Hilr (T. Kö.): Ö1.gen 
llilrriyet (T. Kö.): Özgenlik 
5-- Serbest : Özgilr 
Misal ; Serbest mıııtakıı : 

Özgür bölge . 

NOT : Gazetemize gönderile
cek yazılarda bu kelimelerin os

manhcaları kullanılmamasıni rica 

ederiz. 

K'lavuz İçin Dersler 
Esenleşmek : Birbirine afi

yet ve sô\fiınet dilemek . 
Esenlik : Afiyet, selamet. 

Esen : Afiyet, selamet ve 
«salim» . 

Bu esenleme sözilnü yakın 
divan şiirlel'inde bile görüyo
ruz. Selam kelimesi türkçe ol
duğu için, selilın ve esen, se
h1mlnşrnn ve esenleşme sözünii 
biribirinden ayırt etmeliyiz : 
(Dostlanını otelde buldum. Se
Hlmlaşlık ve Esenleştik 1 » 

Bir mektup veya telgrafın 

altında şuiiki kelime, yanyann, 
ııe güzel gider : « Seliim ve 
esen 1 » 

Bir hastaya esenlik dile· 
mek, «temennii afiyet etmek», 

bir yolcuya esenlik dilemek 
«temenni selfünet etmek»tiı· . 

Belki dil işliye işliye, esen 
kelimesini salim yerine de ala 
caktır. Salimin karşılığı sağ
dır. Fakat« salim bir dimağ ile 
sözil yerine, belki,<~ esen bir 
dimağ ile» sözii(<sağ bir dimağ 
ile» sözll kadar yerinde olur . 

«Teşyi etmek» sözilnün türk 
çesi «uğurlamak» tır . Fakat 
(esenleme!'] le daha içtemlik 
var. 

Bu satırlarda geçen kelime
ler : Esenlemek: Selametlemek 
Uğurlamak : Teşyi etmek, 1ç
tem : Samimi. İçtemlik : Sami
miyet. 



SAYFA 2: YENi ~1ERS1N J9 ~IAYIS u~af' P.\Z\H - --~ 

Gençlik '.K ı İran - Afgan 
A nlaşamamazlığı . 

Maskeli Haydutlar 
l1azi raı1cla Brül<:Relcle toplanacak 

Kurultaya Türkiyeden de iki gencin 
katı iması karar /aştı . 

Aııkara, [Özel B.] -
Önlimiizdeki Haziranıla 1 

Briikselde toı•larıacak sos-ı 
yal )'ardım birliği kurul
ta~·ında gençlik işini dt~ 

gödişt>cr.k hir komisyon 

ayrılacaktır. 

Bu komİS) ona geııçli

ğin seçecP.ği genç tlele
geelerin dt~ katışıuası is-

• 
L lernliğiutleıı iki Tiirk. g•~n- · 

ciniıı delegf~ olarak göıı- ı 
derilmesi orıanrnışlır. 

Pulluk yapan 
imalathaneler. 

Borçlu müesseselerin 
borcu tecil edilecek . 

Ankara, . ·- ~lemlekelle 

pulluk )'apılmasrnı Leş\'ik 

elm~k \'e lıariçt~n pulluk 
getiril ıuesi nin önüne gt'Ç -
uwk için yPrli pulluk la ra 
prim verilnwsi vP imalat-

-hanelerini genişletmek 

islivenlere de onar lıin ., 

lirava kadar ödiinc ı,ara • • 

v~rilınesi kauunla kahul 

edilmişli. 

ı 

Bu karnın mucilıiuce 

iki mliesseseye oııar bin, 
diğer birine de 9972 lira 

füHiuc verilnıistir . Bun-. .. . 
lartlan 9972 lira ödiinc 

G .. ııclerd..-rı hirirıirı Is-
• 

tauhul ölekiııirı de Anka

r.ııları seçilmf'~İ tlü~uül

ıueklPılir. 

Bu kurultay örıiimüz
deki .\ğusıos içirul~ lOp

l:uıacttk geııçlik kurulla
y a 11111 ı o p la ıı nı a g ii u Ü n ii de 

k ~· r a rl a s t ı r a c a k ı ı r. • 
Kurulla ~· da konuşula -

cak i~lt·riu lisl•~si ilgili 

kati a ru ~öıult~ri 1 uı işli r. 

Irak' ta 

Gene isyan çıktı . 

Taynıi~ gaıt>leııirı lhığ

dad nıuhnbiri Iraktaki 
k a h i it· it~ ,. a r a ~ ın d a ye rı i b i r 
isyan çıktığıııı, Basra ile 
Bağda ti arasında~ i demir -
yolu hallıııın asil~r lara
fırıdau uıtı hı.-lif ııok La la r
da u lahrip edil41iğini ha -

ber vtH'mrktedi r . 

ll uha hin~ güre ıs yan 
sahası ile Bağ • fatl arasrn
da nıulıaht·re kt>silnıi~Lir. 

Irak kabim~sirıiıı a~i ka
bilelt~re karsı a , ~eri h:·-• 

re kal yapıl ıuas111<a karar 

verdiği Ş<ı)İ . olmuştur. 

Irak lla rhi ~· e VP. Da lıi.. 

liye Nazırları isyau saha-

alan mliessese para)'I ima- sma harek•·t etmişlerdir. 

latlıanesine sarfolmedi - -
ğindera Ziraal Vekalt'lirıce 

hakkında takibat yapılmak 
laval Kalinin'le Görüştü 

tadır. ~Josko va: ıs (\ .\. A» -

Diğel' iki mli~ssese.ye [)iin saal 14 eh~ L:ıval Mt~r-

gf>lince bunlar imalatlıa- ktıı ~· iirütiinı koıuilr.~i baş 
I 

neleriui geııişlelmişlerse de kam Kalinin'i görmiiş ve 

muhtelif seb~plerle işleri kendisile yarım saat ka
~·olurıd() ~ .... 1ilmewişlir. Bil-- tlar konuş11ıuşlur. 
hassa yabancı memleket- '=========== 
lerden pek ucu1.a pulluk 
ithal edilnwsi bu mües 
~eseleı·in matlub şe~ilde 

inkişafına mani olmuştur. 

nıemlt·kele lüzn mi u olan 
bu müessestA.lerin kapaıı

mas111a mani olnwk iciu . 
lmrclarırıı yirmi senede 

-Birinci sayfadan devam· 
izmirde bir Cadır bastılar. ., 

Ef~:ın hiiyiik tlçi~i Ah 
uu~l laaıı, «hiz hııgiin hiL 
tlirmek iiıere buluıuluğu 

muz karardan clola~· ı bah 
ti\'ar ve mutmain bulunu-

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

llaydutlar Jandarmanın Sıkı 
Neticesi Yakalanmış . 

Takibi 

., 

~·oruz.» diye söze başla-
mış ve bu nelicfl )' i şa rı.. ta 
,·eni bir saadel alanu~li ., 

olarak ifadt~ ~Lnıiş ve de

mişLir ki : 

<,lki kardeş ara-'ındaki 

hu ihtilfıf, iiclirıcü bir • 
~ardt1şin halletmiş olma-

lznı i r, [ YUrgu ] -- St~- \ 
forılaisarm viiriik. tlağı ~- · . . 
lt>~IPriıuleki cadıl'lardarı • 
biri iic m iis•· ilah şahsı 11 . 
ba~kınıııa uğramış çadırda 
lıulu11a11 bir kadın yaı·H 

lannııştır. 

Silahlı ve maskeli şa
hıslar lıir miktar para 
alarak kacınıslarsa da .fan . . 

swclan dolayı s~\' iniyoruz darmauıız111 takibi 11eti · 

ve hundan dolan Tiiı kh·e Ct'sindt~ t>l•· geçmiŞlt-"rclir. .. .. 
Cumhuriveti hiikümetiyle lladise çe\Te~inde şu uıa-
tlı~ işleri. hakanma ve or- himalı (Hlirıdik. . . .. 

"t)nerul Fahrr.llin Altav'a 1 -- Akşam vaktı Y<\rnk 
,., ' l 

1 
. .. ıtlağı eıtddt•ı iııdeki Osıaıa-

Vt~ biiviik reh >er ers .H:ı- ' • • . 
J um catlırıoa aııı bır ba~-

Liir~t~ arzı teşekkiir t-tl•· - kın v.t)rilmisliı·. Bu ~ıratla 
• 

ı·ız. 

ZahnwLlr.riniz iki meuı .. 

lt•kel icin yeni oir min-. ~ 

ıwldarlık vesilesi olmuş-

çadır l'Pİ~İ Osnıarı oralar-
1 

da huluumıvortlu. Sovgurı . . . 
eular burulan istifaıle etle
l'ek orada lrnlumın lsnıai-

tur.)) ı , 
G .. ı l .. 1 

lrau hiiyiik r.lçisi Sa- OÇmen OI · 
t l ı k ha n , i k i d os l ve k o ıu-

. 1- nasıl borclandırılacak 
şu ınıllel arasırıda nası sa , ----
çıkıuış olan hıı ihtilafın .\nkara A •. \ _ Finans 
hallinde ~ apıığı ha~ P.mlik 
\'azifesi nden dolayı ha~la 

.\ l~Lii rk. olduğu ha ide 
Tiif'k Cumhuriyeti llfıkti

metine kJrşı Efgan hiiyiik 
elcisi tarafıııdao ifade edi-

• 
uıiş olan işlen~· laıuaııu~n 

iştirak elli~irıi söyliyerek 
«hugiin vardığımız bu ıw

lic~ biitlin diinya)·a keudi 1 
işlerimizi ~P.r~tli aramızda 
hallt~lmek ıktıdarmda hu
hıruhığumuzu göslen~cPk -

lir.» 

llal-.emiu vP.rtligi kaı·ar, 

okuntluktau soııra lwlli 
olacaktır. Şu vaı·ki, bu 
is hir dosl eliyle bilmiş 
• 
oluyor.~ <lP-nıiştir. 

Kurdes Tiirk -- lraıı-Ef-. 
gan millrll~rinin hirbir~ 
• 
IP.ri ne karşı duydukları 

hakaıılığ111ca ,Jeğişnum 

göcıııerıh·riıı altlıkları mal· .. . 
larıları arla kalan fazlalık 

~cin k~sin anlama kaııurıu 
• 
g• ~ rei!incP- iic tiV icinde 

t.J • • • 

hon;la rı n•ala n liizu nılu 
olduğu haltle bir kısım 

göçme.ıılerin bu süre için
de borçla nmadıkları giL 

rlilıuiiştür. 

Bakanlı" bu11lar111 da 
lıorçla nıua larırn sağlamak 

erşisi~· le bir kanuu pro-

}·si lı:ızıl'laıuı'Zlır. 

Bu ıu·oJ. "'· ~~ aöre de~i~-.. ,__,, ' . 
ııwn ~öcııwltH'e \'eri it n . . 
mall~rin lıa l\ fazlalarından 
ııoroıal \' t1rcllandırıua ti•~-. 
rPc~si rıtle ohı nlcı rı cıkanl-

• 
tlı~tan sonra gf>ri kala11 
ici n 6 av iccrisiude Fi-

- ol • 

muıs hakarılığına Laş vu
raı·ak borclaıulırılacaktır. 

• ...... ______________ ___ 

lin .-1 ve ayaklc.ır1111 b:ı~
ra laıuışlaı·; ondan sorı .. 

1.. ti 
Osnıarıırı ~~rısı Giil u~ 
ıazvik•~ haşlanıışlarılJI' · 
Za ~:ı lh G 'i il i'a, haskı ncııar 
larafıuılan \· arala1Htıkt3ıı 

• •' l' . . ~01 

soura paralarrn yerıuı · · ... 
le mı~ ; hask ıncılar uıe 

,~ .. 
cud paralan ahp k:ıÇ 111 ') 

lardıl'. 
Bu \' aziy~li görerı ça ... 

ı . •. .. k ~ı ... tı· 
dır halkmdaıı "ucu · · 

• kÖ'' med oradan kaçarak ·. 
ihtivar lıevelin~ lıadisr.~ı .. . 
halıPf' vernıislir. 

s ... feri his;, r jaıu.hı 111 :~ f 
. l · f)I ti 

kumaıuhrnı, hızzat ur 
re~ rezeoi n lJaşına ~..,çr. 

lt~k i lrn cık mıs '-'e suçl ıı l:ır . • ıı ... 1 1arıı yakalamıştır. ~u .. yn 
1 w (1 .. 

da suclularla hera her 
• 

duğu zannı v~rdır. 

Barem Değişiklikleri. 
..\ n~a ra , (il usu si] ,.........l 

Firrnııs hakanlı~ı finanse . .. 
•O · 

danışma komisyonu ~ .. 
ı.:- . k R l '·ııŞ ıwt~~r raı :ıysa 111 v 

karılıgında toplarıuuştır· 
._ 1 .r 

KoıuİS\' Oıı \' Üııel ,,er· ,. 
· · " itl' 

komi!'i\· oııurıuıı har~u• 1
• 

w .ki 
üisil\lıklt~ri hakkJOJ;ı 
;.., " ·ı il' 
raporu ilt• Finans ı.,cık•, 11 
lıi?ı la ra f111da rı haıLrh• ıı·~ 

~.J ~I 

karıu11 taslağı arasırıdıt 
. .;e. 

ayrımları iııcdcmıŞ ı~r 
hu d.-uişi k~l~ri u ~udro 

~ )• .. . t ı . . l ~( 
ıızt-rıııt e" ı lop ama ... 

ı ·ı il 
11 \1 ela r iv ı .~ h ii d ce \t~ 0 ' . ı; . . .. ,,,ı., 
dkilm·ini gözden geçıı 
ler·tt i r. _____ ....,.,.,,.._ . 
Ayrışıklar ve Yunan Seçİ~1: 

Ati ııada n bildi ril i~- ı~rull' 
Bashakan Caldari~, Hiı 11, • • l<1r 
lar kurulııııa a\· rışı~ fı~ 

- . ·~tt'i 
seçime giruw~ içırı 1~ '*" 
lt~ri ~~~ lt-ri bildirıu 1~.1 ~ 11ı' 
kurul hu isteklen.leli}' 1,w 
.. ı · -. '· 1 rı l r,d . ozgeu ıgı u~ıç aya ı;;f'Vı' 
lerin ka(dırılma!ı'I \it~ v~ 

. bıf· 
min bir hafta gerı i~i 

Bu "eheple aldıkları 

horcu on ~wnedP- ödi) emi

).PCHk hale gelnıişlerdir. 

tahsil edilmek üzere li.ık

sitler~ bağlaruağa karar 
vermişlir. 

e11 güı~I hislerin ifade~i 
ola 11 sfizlerden sonra Dış 
işlt~ri bakan vekilimiz il•~ 
lran ve Efgan bü)·Ük P-1-
cileri hakem kn rarının 
• 

Yurtdaş 

Ülkeni korumak isti· 
yorsan Tayyare Cemi· 
yetine aza ol. 

kslıua:oı -!ha~kın.da. ohDt"~i 
~iui kabul etmışıır. ~r' 
öıwrgder·i rPd<iedilr.'~ ttır ..... ·rıP r: 
rışıkların seçiıur gı ıti dt'ı' 

Ziraat VekAleti vazh·eti • 
yakından tetkik etmiş , 

tebliğine ait protokolu 
iıuıa etmişlerdir. 

Bu" yoldaki kanun Ulvi-. . 
hası meclise verilmiştir. 

ıuiyecekleri daha tte 
ğihlir. 
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Resmi Bildiriğ 

~Jo ... ko\'a. «A.An 

Fruıa,ız - Sov ~· t·L gödiş 
ıueı~ı·i hu "Ün hitmis ve 
~" ~ ~ 
raıısız salkııru hu ak · 

! Poriste, hava saldı· ı· Mersin 
rımlarına karşı korun 
ma denemeleri yapıldı p İ ya sa Si 

Pari!'I : 16 <« :\ .A >) - --· ••... «.. . 
Bu g ii n sa a l l 4 , 30 i 1 P. l 5 K. <i. K. s. 
arasıncla, SP-i rıP. ırıaıağm 111 Pamuk ~"-sprt-s 48 
sol k(Jfunda, im va saldı lanP. 46 

Şanı Moskovaılaıı a\'rıl -

ltıtşlır. La va 1 V u ı Ş<H' aya 
Ve Oradaıa Krokovive uj. 

nnılaı·ıııa karşı korı.ııtm:ı Kapu malı 
dPntımPleri ~·apılmı~tır. Hii Kozacı parla~ı 
tün ı~ıkl:ır ~üruiiiriilmiiş, lane ci~icli 

43'50 

1 
• ~ 

1 erek Farausa adıııu c~-
43 

• ııaze ~ıavruda !mluut'lcak
lır tehlikt• ıliidli~l·~ri işitilince \'~rli " 1- 87 .5 

9 Cıkarılan l'f'Snıicr bildi -
hiiliin :ırahalur durmuştur 'ır~arn . ~ 

ıle Fı·a rısız - Sovvel ko-
ııuşıua larınrn açık. ve dost · I 
ça bir gih·en lıav · ı içinıl~ ı 
!'e~liği, iki lıiikı!nwı.iu hir. 

Ft>uerltıri mavi heılerlt~ 1 Fasuh·a 
~izli ol:ı 11 polis otomobil . I Noluı~ 
ltH'İrulem haşk<i lıiç bir a- \l~rdmd .. 
r<.lha lwr~~f~l t'lnlt'nıişıir. Kus \'P-nıi 

Uçaklar s;ıi!ım tedbir· • · 

7 
4 

7 

.!!~ •• 
Q • guveııi iciudt~ harışıu 

..., Kum ıları 3 
•lev· ı·. 11 ,ıuıı Vt~ ur sa ı ırma-

lerirıi koıılrol t-ılmişl~rtiir. Cdtik 7 

111ak, datıışıııa, ve ~aldır- . 
Koruma dt•ıı•~nıd~ri tasar- ~ , t ı 

,'\CI Ct~rdrt t'I\ 1\~I 

l)r 1 lanılıirı "İUİ ve kazc. ol- I, • 
o :""I • • • f OZ Sf'ktH' 25 ~ilfla yardım elnwmek ii- ' 

'l.~r(• .. •. 1 ·• 1 
mada11 :-"Oııa t•rnııştır. Dı- • 

1 
· gornş er~ uevanı o-

1111uı:ısıı11la a 11laşı nıış ol 
!'ıi pli n çok ııı ii ktı m melcliı·. ı 1\ alı Vt> ıoo 99 

lavrens A ğm Hasta 
:Ca\· 
ı • . 

·Kala\ ~'.•kl:ırı hildirilııwkımlir . 
ılıtirivıle dt!rail i vor ki: 

o . 1 

1 • 
Lond ra : « A. ~\ >) U:ı lıar 

2 40 -2~0 

190 

90 
''St ı· F - · • :ıw, r·an~anıııgu. , 

Veııi ilP. uycruu hir silalıh 1 
1 

Kafalası kınlnıış ve h~y- Arpa :\naıtol .1 25 

k ;o, . 
rai yP.rindP.11 oynaııuş olan ,. y~rli 25,0 

1
1
h·vet hulurıduı·mak ~·o · 1 l./lVrt~11!-l'iıı hali ağırdır. Pirin<; 15,6:!,5 

llrtdaki ulusal sa\·ua sn·a-
1 a ... · ı 811 11 anla111akla ve orıa- ! 

Bir kaç giin kPrıdi11i bil- Çavdar ., 50 

1
'
1ttktad11· 

medP.n yatması ihtimali ::!cfıtı!•k · r 20 Lira -10 K. 
.,, vardır • .., •> PCıtt~hi 23 Lira 

1 •> ,, »çuvalı 20K. 50 

Tarsus icra memurluğun~an · 
~ 935/1388 
l o. 'I' . t . a l'I ıı 

'1 'J • 
.t~ \'~' 
329 

5 
)) 

Ci usi 
.\rsa 75 

KiymP.ti 
60 liı·a 

llUDUDU 

Karyesi 
Eski 

• aı·kau VP. C«'rınbtın kozacı arap Mus
lafa <ır:iası garuen köşker Yusuf arsa~ 
~ı şimaleu tarik 

Arsa 136 140 lira 
Şa rkan ntt>lla i IJrahiıu karısı dudu ve 

uıiişterklnri arsası garheıı ve ceuuben 
arup ~Juslafa hanesi şiuıalen lariki am 

~lacaklı: Kızılıunral ı\I. d~n Halim oğlu Salih Giir~ş 
~ 1 101·<;1tı: Sofular ı\1. den k0'1,..ıcı arap ,\lustafa oğlu 

ı lafa . 
• 

fııoyq YoJ,arıda hududu ve evsafı ya:llL iki arsa açık artır
<iQl,.e konmuş olup şartname 20-5·935 larilıirıdeu itibaren 
''e 

1 

1~lizde /zer kes görebileceği gibi f 8 - 6·-935 larllıl-
1 11usa ı·r <.ıc41~1 < ı salı gıirıii saal 1 I de açık ArlLrma ile satL-
75 ııi ır · cırLLrmcı bedeli nwlwmmerı kiymetirıln yli:de 
ho.ırn0/ulmadı.<jı takdirde son arlltanuı tealıhüdü baki 
9ıi,111 \ ŞurlJle 3-7-935 larllıine müsadif çarşamba 
f/('Yrf sauı 1 ı de dairemizde yupi.lacak olcın arttırma da 
'"ltlıa:nenkul en çok artırana ihale edllece[jiuden lalipl~rin 
"eYcı 0:~~en kiymetinln yı1:.dı.: 1,5 nisbetinde pey akçası 
fttQJQ,., 1~ bir bankarım teminat mektubunu lıamll bulun-

la:ımdır. 
1 ~004 
flQclcie • ıwmaralı icra iflas kcınwwnua ı 2 6 zncı 
;'1~rle 1 Sc dördt1uct1 fıkt·asırw tevfikan bu !Jayri menkul Lize
rtırQ pi 01ekll alacaklılar ile di<{et bir afr1 lwdaramn IJP. 
()ı ıo/ ·/· · r 
y·Qsrırt{ı \ \l sahlplulnln bu haklar1111 ve hususile 1 aiz IJP. 

1 trrı-ıt e_ duir olun iddialarull ilda l<ıriizinden illbaren 
,01fcJi,.lllıı içinde evrakı nuisbltelcrile bildirmeleri aksi 
<ışı~lQslc Tapu sicilinde sabit olmadıkça salış bedeli pay-
•ıc Od<. 'dete fı ın mahrum kalacakları cilıctle alakadaranw işbu 
~f.ll Q/~l~rusuw göre hareket etmeleri ve daha fazla ma
''' otı, ak lsteycnlerlrı tarsus icra r!<1iresinc müracaatları 

nur. 

I Huğda)' Y•~rli 2-~7 ,5 

Li uıora tozu ·j O 
Sahu11s:ı(i z~ytirı Y. 25 50 

» ikirıci 23 

llısır darı 3-32,5 
Kara hiih~r 85.86 

İnce Kepek J 25 
Kalın » l 25 
~i~atlır 16 

incir 'Odenll 

V ulaf Çukuro 2 7 5 
., A rıadol 3 

Borsa T alğraflan 
lslanbul 

16 5_935 

T ii r k a il 11 ı u ı 

i~lf~rl in 

932 
614 - -75 

Dolar 

Fraıa~ 

Lirt>t 

Y E N i 

79 8i3 -~O 

12 - 04 - 5o 

9 6:J - 3o 

M ER SİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone~ 
Şeraiti? 
Senelik 

Altı aylık 

Üç aylık 

Türkiye 
için 

Hari~ 

için 

1200 Kr. 2000 Kr. 
000 1000 

300 500 

Bir aylık 100 yoktur 

Günü geçmif sayılar 20 K. 

1 L A N 
D. Demir Yolları Adana 6 cı 

İşletme Müfettişliğinden : 
D. D. 

9 No. lıı ten:illl tarif'~ fi,7 ve 8 fnci ftlcralarz mu
cibince fı0,000 tondan {cız.la =ahire naklcd:.mlere verilen ilc
ramlyenln 1 Ha:lra!l 191.> forilıinclen lllbaren kaldırılacağı 
ilan oluıwr . 

i L A H 
Gümrük muhafaza U. 

mıntakası müdürlüğünden : 
K.. ,4kdeniz 

11 iitl liri veri rııiztle huJ u rı;uı \lotttrlıif' ici11 2300 lira· . . 
lık herızirı vt• mazot :ıcı~ ~ksilt ınP surt1 lİltl satın alına-• 
caklır. İ!'ltP_v~uleriıı .~ayısm 20 iııt!İ Pazarlı~si glinii 
sa:ıt 14 dt~ ~·iiz<le ~' tldi huçuk JWY akçalarile miicl·ü .. 
rivelt~ miiraca;·l •~lnwltwi ilaıı olurıur. 

"' 

___..,.,, ..ı:lıli....__....,_..,_ _________ ~· -· -~ ..... ------"""-----'*'--'-
8 İ l i T 

içel Evkaf mü~ürlüğünden ; 
K .. şif nıucibi11ce nwsarifi 

ait olmak lizen~ tıski camiirı 

doğu su uda u fok hi,. tii l ii rıcii 
dan islt~~lilt1 rirı 25 mayıs 935 

iu~aiye~i mliswcirine 
öniiııdı~ki arsarııu giin 
kuliibP~İ ·' a plırcl a cağın
Cuıun rı.-si giiııii Evkaf 

• 
<lair~siue ~eluı.-lt•ri • 15 - 19 - 23 

B L T 
Mersin Çocuk Esirgeme kurumu 

başkanlığından ; 

1 - Çocuk f•sirg~me kurumıı ,\lt·rsin nlt~rkflziııirı 
miilkii olan \lersinılt>ld Sin~ına hiua~ında ~ld~ mevcut 
proj~ ve kt'Şifııantt~ ıuucihitH~ı~ il:\v~ v~ laılihh ilH 
yt>11idma inşa ellilı ·cPk S:ılon vP. Cocuk Bakım t~vi 

• 
birıası 11,648 Jira 11 ku~·ıış kt)şi( dt~ğ•~ri ile kapalı 
olkrak ~ksihnaey~ koıı 11 l ıuuştu r·. 

2 - İlıalt~si 26-b.!~30 pazar giiuii ~:ı:ıl 16 ela 
~]ersin lwleclip• ela i re~i ıuh~ bulu n :ı ıı hOmİ~ ,·onu 
larafıruları yapılacaktır. 

3 - Eksillruey•~ O'İf'f>Cj•k olarıl;ır lıu irıs :rnt icirı 
~ . . 

seçilmiş olan fon h~yeıinden hu işi haşaracaklarıraa 

dair ilıalt' giirıiindP-n üç giin evv•~I ehliyet ve~ikası 
a 1 a ca k 1 a r d ı r. 

4 - 1 ~ h~ k 1 i 1 er k t' sif . hetlel i uin yiizde 7 ,5 olan . . 
863 liı·a 60 kuruş teminat a~çası Vt~ya Barık:~ uıek-
tuhunu ltıklif nıekluplarile h~r•\her 2 irıci maddede 
)'azılı gliuii ~aat l () ya ~adar ihale koıuis~·oııtrna 
\'ermiş bulunacaklardır. 

5 - Jn~aal pilflrı ve ~arlnaıue.~ ini isley~uler· 2f>O 
kuruş bt~ılt>İ mukal.ilincltı Çt)cıık t•sirgı~nH~ knruıuıı 
nı r. r si n nı •~ r k t• z i ı H IP.11 <1 I a h il ı r 1 c • r. 1 :>- 1 6 . 1 9 2 2 

Mersin Asliye Hukuk Hakimliğinden 
Bo~ya No. 35-1 

~lt,rsi rıin N u~r<ı li )' ~ ma ha ll••siııılr.n Kı hrı~lı Nasu lı 
kızı Bahin• tarafıııdau koca~ı Kıhrı~lı f\hmel oğlu :\li .. 
;ıleylıi ııt~ aç•la ıı fıoş:rn nıa da va~rnın mu lıu k~ınesi 14"' 

5-935 l:ırilıiııı~ ınii~adif Salı giiııii saat dokuza uuıay

,. fW i k ~ rı nı ii d d t~ i a 1 t• \ ' l ı rı a nı 111 a c ı k a r ı 1 a 11 el :ı v Hl i \" P. v :ı -. . . . 
rakas11ıa mii başi r la ı·,,fında 11 )'aıılan ırı~şru hatıla UlP. r -
kumun ~lc•ndtıi terk ~d~rt:k Sf'ımli uwçhul•' ~İlliği 
bildirilmiş nı hıı hapılaki mulıakP-ıur.ııiıa ı ı ·ô-935 rn
rihine mlisadif Salı glinii saat dokuza t:dikine ve key -
fiyyetiu ilau~n tebliğine knrar vtırilruiş olcluğuudau 

yevmi uu•zktiı·da kerıdisi vP.ya ve~ili mahkeme)'e gc·l
metliği taktird~ hakkmıla gıyab k~r,u·ı verilecı•ği ilan 
olunur. 

• 
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Nö~etçi Eczane 1i i 
ıİ Doktor Nejad Seyhun İ 
ii Kulak, Boğaz ve burun hastalıkları i 
]"!• M:UTAHASSISI « 

1 
.... 

·~· 1 , Hastalarını saat 15 den so:ıra Yoğurt pazarında 
1 • Diş Tabibi Bay Bahirin muayenehanesindeki hususi 

'!i dairesinde kabul eder: ı•' 
~ 10 -l ;) • 
lm?m.!m!~ tlilimll§&MI "' 

Bu Akşam 

l~tika lllt' l Eezaıwsitli r 

••••••• •• • •• • • Yeni Mersin Mat~aası 

mücellit hanesi 

, .. "''"'"'"'1.- hir~iiıı ~ .;rE3·~~~-~~~;~~;r;E31 
• · · ıA · ı K·. ~ 1 ·'.'. p·iyang-osu nı,I 6 ~IZt• <ı'lllll O Uf'. ıla p • -- ~ m 
: larıııııı, dt · f1t!d t•ri1t: 'r,İ, ~ ~ 
• 111iicc·lliıiıaıu·ıııizt> 11()11 - •:• On Dokuzuncu Tertip ikinci Ke~ide ~ • y 

: ı1~1'İııi1.. • ffi 11 Haziran 935 tarihindedir. ı~ 
• 11.- r- rn· ,, i ki la p "e • m B fı y ü k i k r a ın i y e il 
: dt•ft ı· rler ~ık, zarif llH'• L 30,000 Liradır j 
• ıiıı v~ hulla111şlı ola - .• .. k ,.._r 2 l. ·d • , . l . mu arat o,ooo ıra ır . 
• l'('I\ Cll t:Ull'. • 
• • l F =1 m~--=ıe=-:mac:aE:3e::::3 a 
: ••••••.•...• : :.~~~ ~~~~ 

--------.,__~ ----·---
i L l N 

Mersin Orman muamelat memurluğun~an : Yurttaş! ~ı Mutehassıs Doktor ~ 
11:11.irıt ! na nıına mii~aılern t~di lup ~]er~inı1e nwv- tJ ASLAN VAKU P 't 

cııt 3115 kilo hHml'ır ve 407J kilo çamla k:-lrışık lllf'Şt~ Onpara harcarken 'l JJ 
oılunu ve 350 knzık ' 'P. 52 n.dinlik vt-~ 6 c.w ı c.ığı vı~ bile kimin cebine git- f ı· b l k ;ı' . . · rl~ stan u ve mos ova üniversitele· # 

14 UlPŞt\ ol· \' P 36 knzına Vt' 24 \ıd \'P. 70 kırh:tt1 Sap- fiX-ini düııÜn: r Lfıl 5 r 
1

t
1 

rinden. diplamalı ve Almanya'da ii1 
ları Vt~ hir p .ı llh ve Bı~lt>ıı ktı~lildt~ 80 kilo pııSP. ve \.il r; 
200 kilo Kny pananntla \ 't\ 210 l,ilo küıniirılt~ Tt~ CP. ·ı llilli i~ti.;al v~ ri tahsil etmiş Viladiye ve Cerrahi Jı 
kÖJll'İİSİİ 111! P. Vll 51 a ıl t'l a rd 1 Ç k 1~ı1 a ~a Ç ç.ı ğı ')<1 Vak la la ~a l'I' ll f Cl~lll İ )' P. ti J, nisaiye miitehassısı . i!1 
VP. 16 adt~l nıerlek Kuzııcu vt• 20 Topak l\oca Vihi- 1' ADHES : \'oğuı·t pazurı llastanP. cadd~si lfı 
yelle VP. 20 lnpa~lu Kuzucu lwlt·lPllJP olup ı -6-935 ·~========:~· lf1 No. l 0 kt·ndi f-'. Vİrııle . rr 

SAr.'-LI-r.T" 1i' TELEFON·. 64 tı giinii ilıale olunmak iizm·, ~ s·ıLlığa çıkarıldı ı :ıli p ola- \...,;il'" ~ 1~ -- lJ· 
cakların ihah) µiinli \forsin Oroıaıı idare~i 111lı· toplaııa- ECZANESİ • "3~·«3~·~EM-~~·~~~~~13E•~~.;;1111 . ~ 

cak ol:ın sa tış kw•ıisyoııun l nıiirac:ı :;l/l :ı,ı~I ·:' ~ ;. Mersin Gümrük Civarındadır ı;oost Başa Bakar 
Jıar ııt-·Y İ Eczayi iJ! Du.,·şman Ayag ... ~I 

\ Ao • - ... • '"'< ' • •. ' ;''i' •••:O.. • ' • :1!L:f. • • t, ., ; -1 ov . ,_ .- ..,~·.,. •• ~·.r' '"' " .'it,• 
' ' f,! • ~ .... ;J • • • • • ~" 'i " • ·•ı '"'-'" ... ~ı.;.t· • • ... 

•:.~- ' . . . ' 

Rem·ngton 
R. R. 

E E 

M M: 

İ İ 

N N 

G G 

T T 

o o 
N N 

Dünyanın en güzel ve en sağlan ı Yazı Ma

kinası Fiatları her keseye uygundur. 

3 Model Portatif Çıkarılmıştır 

Acantası : Vilyam H. Rikards • Mersin 
Makinalarınızda yalnız Remington 

Markalı Şeritleri kullanınız. 

Yeni Mersin Bası n1 evi - Mersin 

• 

Lıhhıy~, Yt-ırli vt~ Av - ij "' 
~ nqıa 111ü~t;.lız~raı1 hu

lumır • 1 Beykoz Mağaz'1sı 

ı~~ml~~~~~f2r'~~~n~·~Rn 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
18-5-935 Cumartesi eünü borsa satışları -·-------

~lalırı cinsi Nereııin Mahaulu M lK l'ARI ~-l 
Olduıtu K. Q . K. s. 

İau~ ci~it . . fıOOlll :! -· , ~ . fıll 
~EIL\İT 

,ı.v. ıs gıııı z. 


