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Balkan ökonomi Konseyi Ankarada Toplandı 
istanbul Şehir Tiyatrosu 

Mersinde Taarruza değil halkin nefret 
ve ıstikrah Yağmuruna Uğradı. 

Derd yandıkları gazeteyi el ilanı gibi 
Tar susta parasız dağıtıyorlar. 

. İstanbul Şehir Tiyatrosu 
fırnıası altında Anadoluyu ge
zen ve bu firmanın ünilnil is
tisırıar ederek - bir iki sanat-
kar müstesna- halkın ince zev
ki, olgun duygusiyle sanat na
mına en iğrenç istihza yolunu 
tutan Adamlara .Mersin efknrı 
tırnunıiyesinden aldığımız kuv
Vetıe yerinde olduğunu kendi
lerinin de tastik ettiği iki şa
mar sallamıştık . 

Üç gün buiıun sersemJiğini 
l;eken sözde sanatkar Vasfi 
llızanın tası tarağı toplayıp A
tıadoludan af diliyerek soluğu 
~tarıbulda alması lazım gelir· 
t e~ ~ersinde çıkan bir gaze-
ecığın dört siitununu kirala-
~ıp bize cevap yetiştirmiye 
81kıştığmı ve bunu da sıkılma 

dan İstanbul Şehir Tiyatrosu 
narnına el iltını gibi Tarsus-
~ dağıttığını hayretle gördük . 

1 
Ulfüıt kumpanyaları bile böy
~ gUJünç mnvkie düşmHnıiştir. 
azık . 

~l Orta oyununda dümbelek 

0 
ttn bir gıptı HiubaliJiği ve 

z ~latanın iç sokak diliyle ya
dı ~n baştan başa muğalata ile 
d 0 u Sözlere kulak ashğımızdan 
a~ğiJ. Sanatkar geçinen bir 
tı lltnın ifadesi ve Ruhiyetinin 
t;1;lanınası itibariyle okuduk
h... Slanbul Şehir Tiyatrosu na
''•ına b" la ır daha Acıdık. Yazdık-
rımr ı . 

laı 7.a nçdokunmıyarak mu-
tu ata Yollarını Arnyan mek-
dt S~hibi gazete Ağzivle ken-

sını ..... d og ilkten sonra diyor ki: 
~... « Mersinde fena bir bıarru
"" u ... gradık » v .. 
rıa b· asrı HızaJar Mersinde fe-
tnın ır taarruza değil sanat nakar: tralkalanan göbekler yüz 
tet ı:ıı ~urumlarla halkın Nef
l'llrn \re ıstikrah yağmuruna uğ-
8an~~~~rdır. Tiyatroyu seven, 
~eıı ara büy';k saygı beeli
tu N Mersin halkından çok kö
ta8 ot A ln11şlnrdır. .Mersin is
tna~onundaki parlak karşıla
ll~ur~~l sonra giderlerken tek 
nu k Yıc~nın bulunmaması bu· 
.\eeb endılerine öğretmedimi 

a . 
Bıe A ... 

~n1 b· vuca sıgmaz yazıda 
hrakır ?~~ı dönük Rolu oyııa
~or. M~Uh~n? .uiJgicikler taslı
lıl .. r· Solınıınır HilJerin va-'" ııı ' 
lar1111 

88YlavJarın maaş Aldık-
l:>ir su~e Seı·abm manasını tam 

Unda izaha çalışıyor. 

Sanatkar olduğunu kendisi 
söylüyordu . Miitebfihhir alim 
olduğunu da bu yazısiyle öğ
rendik. Öğünsün Şehir Tiyat
rosu kadrosunda böyle okudu
ğunu Anlaımyan bir alim san
atkfü· olduğundan ötürü. Bizim 

1 de Şehir Tiyatrosiyle uğraşa-
1 cak hiç vaktımız yok. Yalnız l muğalatanm acze bir ör-

nek olduğunu kendisine hatır
latırken bunun katmerlilerine 
ş<>ylece işaret Ederek geçe
ceğiz: 

1 - Darülbedayi çok para 
kazandı demedik. Sahneye çı
kanlar Darülbedayi firması al
tında halkı Aldattı gişeden 125 
kuruşa bilet Alanların karşı

sına siz çıktınız. Halk parasına 
değil Senin Elinde ölen Tiyat
ro sanatına Acıdı. 

2- Gazeteyi Elinize bir 
sanat tenkidi lmlacağmızı uma 
rak Alınışsını1 .. Soruyorum sa
na hangi sanatın tenkidini Ara
dınız. Yoğu var göstermiye 
karakterimiz izin vermez. Biz 
sanat tenkidi için sizi seyret-
miye gitmiştik. Ne ynzık ki o 
mefhnmdan Eser bulamadığı-

mız içiu halkın hissiyatına ter
cilınan olarak sanat Namına 

madrabazhğımzı işaretledik . 
Ben figiiran vazifesi lebi rincisınıf 
Aıtist vazifesini bir gfümüşilm 
Yanılmadım tekrar Ediyorum. 
Figüran hanginiz, birinci sınıf 
Artist hanginizdi ? 

3 Hücum Ettiğimiz Eser-
ler değil onların fena oynan
ması idi. Bunu çok yüksekten 
bakarak size Atılan bir taşı 
Esere çevirecek kadar meha-
retinize Ne denir . 

4 Serabın kim olduğunu 

soruyorsun. Bu yazının Altın
daki imzayı Rejisprün görürse 
çok iyi tanır. Sen Darillbeda
yide figilran olarak çıkmayı 

bir şeref sayarken bu imza 
sahibi tenkidler !yazıy0rdu. Ve 
sen başında kavuk Şeh1ııdeyi 
Arşınlıy01·dun . 

5 Bize yepyeni bir şey 
öğrettiniz, Ne mutlu bizlere .. 
tstanbula gelen Uluslar Arası 
sanatkarlardan Anadolu turne
sine çıkmadılar. Bize gelince; 
Anadoludan İstanlmla inmedik 
değihni ? Hay taliin gilr olsun 
misli mer:.endi bulunmaz bilgiç. 
Ne kuvvetli gfirüşün Ne eşsiz 
bilgin var. Ya1.dığın isimlerin 
oynadıkları ve okudukları Eser- 1 

Ball{an antaı1tı 
Ökonomi Konseyi 

Toplantısına başladı. 

ANKARA, 18 [A.A] - Bal
kan Antantı ökonomik konse
yi içtiınaına iştirak edecek o
lan Romen ve Yugoslav mura
hhasla1·ı şehrimize gelmişler, 
durakta Dış İşler Bakanlığı na 
mına karşılanmışlardır. 

Romen murahhasları Anka
rapalas, Yugoslav murahhasları 
ise Elçiliğe inmişlerdir. 

Murahhas heyet başkanları 
diln saat 15,30 da aralarında 

hususi bir toplantı yapmışlar

dır. 

Ôkonomik konseyin genel 
toplantısı da saat 16 buçukta 
Hilaliahmer merkez binası sa
lonlarında açılmıştır. 

23 Nisan 
Çocuk haftasının 

Başlangıcıdır. 

Maarif Müdürümüzün 

Gözünden ameliyat 
Yapıldı 

Bir milddettenberi gözle
rinden hafif bir rahatsızlık ge
çiren Maarif Mildüriimüz Nahid 
Cemal Tokere Tarsus .Memle
ket Hastanesinde Göz Muta
hassısı Dr. Kaşif Ömer tarafın
dan muvaffakiyetle ameliyat 
yapılmıştır.Nahid Cemal Tokere 
geçmiş olsun derken çabuk iyi 
leşmesini dileriz. 

Maarif Mildilrü Vekilliği 

Orta Mektep Mildüril Eşref ta
rafından yapılmaktadır. 

leri bilmediğini söylemiye Ar· 
tistlik tavrın müsaade Edermi? 
Bunu ben ve bizçok iyi biliriz. 
Biliyoruz. Bilmiyen birisi var· 
sa o da sen. ÇünkU sen her şe
yin klişesini Alan ve bu kabi
liyetinle snata sarılan objek
tiften başka bir şey değilsin. 
Objektif dedim,Aceba netmisin 
bakalım. 

Öyle sanıyorumki sen Şeb· 
zadede Hoca Rı7.&dan « Ölmüş
se tanrı gUnahını bağışlasın » 

Ac~m Aşiran, HicazkArı Kürdi 
fasılları üzerine kavaidi musi
kiyi meşk ile AramsAz olurken 
biz bu garbın sanatkarUlrını 
seyre koşuyor ve gilzel sanftt-
Hlrın doğusundan tAşAn ince
li k leri görüyorduk A mulUi 1.. 

-SONU YARlN-

R1za Al'ila 

Uluslar kurnmu konseyinde 
DıŞarı iŞler bakanımiz 

Boğazlarin Tahkimini istedi. 

/ngiliz ve Fransız murahhasları kuyuduihti
raziye beyan ettiler litvinof 

dileğ_imizin gerçekleştirilmesini istedi . 
CENEVRE, (A.A) ·- Uluslar 

Derneği Konseyi Başkanı Tev· 
fik Rilştil Aras sorumun esa
sına dokunmaksızın Boğazların 

askerlikten tecridi hususunda 
Lozan Andlaşmasile kurulmuş 
olan farklı muameleye Türkiye 
delgesi sıfatiyle itiraz etmiştir. 

Tevfik RüştU Aras, bunun 
mukabilinde Lokarno Andlaş
ması nevinden bir şey bulun
madığını söylemiştir. 

Sir Con Saymen, Baron 

Aloisi ve Laval bu sorum hu
susunda çekinmeler ( kuyudu 
ihtirnziye) ileri siirmilşlerdir. 

Lnval Türkiye'niıı gilnün 
birinde Avrupanın bu mmta
kasıııda kurulacak müşterek 

bir giivenlik sisteminden asığ· 
lanması (istifade etmesi) arzu· 
suııda bulunduğu düşilnecsini 
ileri siirmiiştür. 

Litvinof Tiirkiyenin arzu· 
sunun gerçekleşebilir olduğu

mı söylemiştir. 
=~~~=~-

Subayların Aylık Kanunu 
Liyiha Kamutay encümeninden geçti 

Subay ve Suel işyar/arın aylıkları 
birer derece artırılıyor . 

ANKARA, (Ulus) Subaylar 1 
ve silel işyarların aylıkları ka
nununun bazı maddeleri ile 2617 
sayılı kanunun birinci madde
sinin değiştirilm<'sine dair ö
nerge Kamutay biltce komisyo-
nundan geçmiştir. Buna göre 
Subayların ve silel işyarların 
14 derecesi 13 e indirilmekte, 
tilkomutanlık (Liva kumandan
lığı) yapnı1ş olan Albayların 

(miralaylann) kanundaki dere
celeri kaldırılmaktadır. 

Temyiz divanı milddeiumu
mtsi ve Bakanlık hukuk müşa
viri 90 

Albaylar (subaylar) temyiz 
divanı üyeleri, birinci sınıf sil· 
el işyarlar 80 

Yarbaylar ( kaymakamla!·) 
ikinci sınıf sile! işyarlar ve ba
kanlık hususi kalem miidürü70 

Binbaşılar, üçüncü sınıf is-. 
yarlar 35 

Önyüzbaşılar (kıdemli yüz
başılar) dörclüncii sınıf süel 
işyarJnr 15 Bu kanunun hükmü 30 ikin 

ci teşrin 1935 tarihinden yilrü 
yecekti r. Subayların ve silel 
işyarların yeni derece ve ma· 
aşlarını gösteren şu cetvel ka-

Yllzbaşılar, beşinci sınıf sü· 
, el işyarlar 40 

nuna bağlıdır : 
Generallar(birinci ferik) 150 
Generallar 125 
Tilmengeneral (fırka ku

mandanlığı yapmış olun mirli-
valar 100 

Teğmenler ( birinci müHl-
zımlar) Altıncı smıf süel işyar
lar 35 

Asteğmenler ( miilftzınılar) 
yedi ııci sınıf silel işyarlar 30 

Asobaylar (zabit vekilleri) 
sekizi ııci sınıf siiel işyarlar 25 

Siiel işyar muavinleri 20 

fiükumet çimentoyu ucuzlatti 
Ö. bakanhğı telgrafla bildirim yolladı. 

Ôkonomi Bakanlığından Va- 1 liliklere gönderilen bir telgrafı ' 
önemi dolayisile olduğu gibi 
aşağıya koyuyoruz : 

1- Memleket ökonomisini 
korumak üzere Yabancı illke
lerden sokulması yasak edil· 
miş olan çimentonun son yıl
larda genel [yoğaltımı] istihlA-
ki artınıya başlamış ve mevcut 
fabrikalarımız bu l yoğaltımı J 
istihUlki karşıhyabilmek için 
her ay artan bir kudretle bil
hassa son zamanlttrda azami 
kapasitelerine yaklaşmışlardır. 
Bu mUSftit durumu ~ören 811· 

kanlığımız çimentonun maliyet 
ve satış fiyatlarını tetkik ile 
aşağıdaki sonuçlara varmıştır : 

a] Memleketin muhtelif mın
takalal'lnda mütefavit fiatlarla 
satılan çimentonun İstanbul 
fabrikalarında 1934 Yılı vasa
tı fiatı 26,5 Lira olduğu anla
şılmıştır. 

b] Çimentonun l numaralı 
bendde söylenen ebepler altın· 
da azami 22,5 Liraya satılması 
milmkiin görülmüştür. Bu fiat 
1 ton çimentonun İstanbul fab
~i~alarında nakliye vasıtaları 
1çındP. her tnrın Hesim ve te
kalif dahil olmak ilzere teslim 
fiatıdır .(Geriıi ikinci sayfada) 
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Kamutayda Konuşulanlar Çocukpsirgemel 
K urt1 ıı1 tıı1 t1ı1 

Köy l{a11tıı1uJ1a n1adtioeli:leı1i)10r Yarclıı11ları. 

Subay ve Suel işyarların yeni barem -
leri . /' anunu Onandı . 

A11kara, 19 (lıusu~İ) 

k a urn la y111 d ii ıık ii ıopla n 
tıs11ula küy karıuııu11un 

13 iiııcii maddf1Sin~ t~k 

k a un n la )' İlıasmm göriiş 

melerine gttçilmişlir. hu 
k a lllJ n l~yi hasında on ii
rlincü madde' e u t'ık ra 
~ .. 
um ekierımesi i~lf'uıut>kle 

idi : 

her ne maksatla olur-
sa olsun kfiyde ol\ıraıı

h1rla arazi ~alıihi vt~~. 

rılırıını hir· k•·re: dt• ktrn
d isi rıd t> rı gec nıt1 Si 11 i d i Je-• • 
tli \'P hu dil•! k kıı bul olu 

ıı a r:ı k ifı v i ha liiz•~ kom is ., 

yorıuııa verildi. 

Bundan sorıf'a ~uhav

larırı vt~ Slit>I isvarlarm 
6. 

y Pn i ha l't' n'ı le ri hak k ırıda 
ki ı~\~· iha güriişiilerek ka 

hut olundu, 

Kumııtay cıırnarl~si 

saat 15 dt~ toplaıımak 

iiz~rt" uüriişmelrrine son müsttıciri hulnnaııl a r ıııüs , ..... 

.\nt..anı , ! ~ f.\.,q 
Çor.uı.. t'Siı·gpıııe ldlf'UUIU 

gt•ııe l rth•f'k<·zi 1 Ni:-mrı 

9 3 ö ti t~ 11 1 6 ~is ana 9 3 5 
lc.ırilıiru: kad;ıı· 15~4 co-. 
cıı~a ~ \ rchm «>l nı iştir. 

Bu r ıl a r· ti a rı :? il 5 it :ı s l :ı 
cocıık vt• :ıııııe ırtırıel rııer • :ı 

kezin polikliniklrrinde 
lll lHt )'Pile \' t~ lt>da v i mi i 1-
ıu iş ıi r. Di~ nıuayPrıt~ rvin 
dt~ de ayrıca 875 <:ocu-.. . 
ğurı dişlPri ruuayerın ve 

lt>cla' i e<lilnıi\ ı.ir. 
S ii l ti ;ı r, ı I asır ıc 1 arı lı er 

ırliıı 1<10 cocıı;;a l i58 eı e ~ 

kilo siit dağıtılııııştır. 
Fa h i r ta 1 e l ı P 1 f' r i c i 11 a -

• 
trsna olnıak iizert~ t1 vine Vt~rdi ' çılaıı aşharu•derı her giirı 
gelip gidt>nlM'i veya )a 22G çocuğa ~ıcak yenH'k 
11111tla harınmuk, çalı~- Bulgar Ka~inesi ~ekil~i . \'Prilrııiştir. 
nwk, yahut mbafir kal- Ytırtlauı ici11 ıuiiracaal 

mak istiyeıılt·ri, alaka- 1 Zlatef eski başbakan- tıdt•ıı çocuklaı:a 4~8 lira 7 5 

dar köylü nıulılarma he- larla arkadaşlarını kuruş kıynwtirıc1e yardım 
men bildirnıt· ğe mecuuı·- sürmeğe kalktı. ):1pıluıışt11·. 
dur. çiftlik, <lt•ğirmen, .\yrıca 7 ço<~uğa ela 
ağıl, hızar ve taşoca~lan ~ ofyrı, 19 [A.A] - Bul çamaşır, ayakkabı \' Pl'İl-

gibi )'erlerin salıip veva gar ajansı hiltlirisor: nu·k sur·t'liyl.- !"•l\'İrıdiril 
miistecirleride hu Ct)sid I) · l l k ı> nıiştir . • • ı~arı ış Pi' •a aııı >:\-kimseleri en ~akın .lan- _____ , _____ _ 

.. faluf, ·~korıonıi ~lolof "e 23 Nisaıı <larnıa kara~ol veyahut 
liizf lıakaııı Dikof hazı 

köy mulıtarma hildirnw-
sh·as<i 1 li<lrrlt·r·i ıı lt'\ ki f 

ğe nıecbııı·durlar. J 

ve lı:ıp~İıı<· dail' kahine 
rırtıitı g•·çt•rı ki loplauıısııı

da alırıııııs oları kararı 

Bu korıuşnıalar sırasın· 

cla lıakkı tarık us vt~ ah 
nı~d ilısan tokgi>z sfiz 
alarak koıuisyorıdarı bazı 

sualler sordular ve ahnrnl 

ihsan tokgöz bu ihhar ııı 
~·a1.ı ilemi, yoksa söz ilH
mi olacağırıırı kapalı ge
çihliğini kaydHLtiklen soıı 

ra, söz ile olduğu lak
dinle k<h llirıliıı hunu SÖ\' 

~ . 
lediğini, nuılıtarında işil-

tıgini nasıl isuat edt•Lile 
ceğini sordu ve buııun 

daha açık şek ilde LesLili 
için, lflyiharıırı eociimene 
geri \'erilnwsini isledi. 

Tüze komisyonu da ka-

l{ayatta muvaffakı
y.etrin şartları: . 

Hu lrnşlıkla terbiyeci 
lsmail Hakkı111n ufak bir 
ki ta hı çı knııştır . SoysaT 
hir lPZ taşıyor. t~ıuallim
lf're ve gtıııçlt•re yarJ r • 
0flğ(~ri lwş kuruştur. 

• 
ona rıııya ra 1\ isli fala rıııı VPI' 

nıişlt·rdir. 

Burıuu iizerirıP. başha

ka n general Zlulf' f k .l hi-
11e 11 in uıiişLt·n~ k istifosım 

kıı·ala SllllUlUŞlUJ'. 

Sofya, 19 ı.\ ,\) hu 
giin aşağıdaki resnıi bil 

diriii cıkarılmıslır · :-t • • • 

Polis nıiicliiriyetini11 (L . 
nergesi iizerine aşağıda-

ki iki grup hurgaz )'akı 

nıııcla karadeuizde sen 
l:uıaslazi 

miiştiir. 

adasırıa siiriil 

l - t:ısk i haşha ka 11 a-
l ek a rıılr ça rıkof, ~ski say
la v nik,rnl kiamilt~f, ihti
yHl kaymakamı porkor. 

2 eski başbakan ki-
mon gPQrgiyf'f, özel ka
ı~m direktörü vasil kara
kolakof ve rs~i polis di
rektörü vladimir nact-f. 

• 

Çocuk haftasının 
Başlangıcıdır. 

ifşa al - Giznçı 1 Bak:FaşJ 
İ fsa elrırnk - Biln vP-r -. 

nwk 1 Bak:Faşt>tnwk J 
İftihar eımek - Kıvarı 

mak [Ba~:Falar) 
ifLira - l\araç (Bak:Biih

taıı) 

iftirak - Ayrılmak [Bak: 
Firakj 

iftiras - Yırtıcılık 

Miiftt>ris - Yırtıeı 

iftitah - Baslarua, . 
laulı 

Nutku 
söylevi 

iflitahi - Acııu . 

iğdah elnwk (iğzllh el. 

nwk) - Kızdıl'mak 

i~hirar - Giict1 11, guc~rı -

ıue 

Muğber - Giic•wik 
Muğber olru:ık - GlicPn

mek 
iğfal Plnıtık - Aldatmak, 

karıdırnrnk, a~·artınak 

· iğlf•k etmek - Çapraştır-

Hükumet Çimentoyu l 
1 

Ucuzlaştırdı. i 

- Birinci Sayfadan Artan - l 
2 - Cim<>ııtoının vurd • • 

ha~ ı ııdı l'lığı liıt•ı·i rıe ola ıı 
hih ii~ lt·.siri tılrnnınıivt'llt• 1 

. . 
güt. ünii11dt~ huluııdurul-

du~u iciıı cı111Pnlo iizeriıı<> . . . 
koıınıuş w•rµi ve rt•simlt~-

ri n awltılıua~ı lıakkınıla 

kaıuula) a hir karıtııı H\ 
vihası sunulacak ve onav . . 
la.u~r~a [l.l] fıkı· ,ısıııda hil- 1 

dırıl•m fıyal azalau vc~rgi' 

v~ ı·t>si m yt1k ti ııtı kaclaf' 1 

aynca iııdiril.-cektir. 

i> - ~imdiye kadar 
fahri k ·~la ı·ca ci uıP ıılonu u . 
i sla 11 lrn ld a rı hask a n~f'I t! r-. " 

tlt'~İ SHllŞ fiy~ıtr içiıı iİZHI 

hir larifo lalhik P.dilnıekte 

idi. Burıtl:ıu lıi>)· lt~ hu 

yerlPrdt>ki ~alış fıyalı [BJ 
fık r:ısıııcla gfislr.rilt•rı Is 
l tıuhul lı • slim fıJalrna au-1 
cak o ııı:ılıallr. kchiar st~vk 

icirı icttlwdtıcı~ k rıakil ve • 
hu na k ı ~ a id d i ğt>r ruas-
r· <.1 flar· k a lılayarak lwsalJ
laııahilf1CPktil'. Bu sun~tle 

hulurı:ıc.ı k satış l'iyaıları

ıını gi>zt•lilmt~Sİ i';iıı vali
lt•ı ··· a~ ru•,ı .vazıLıcaktır. 

4 - Y u k iır·ıcla ki Psas-' 

lar dahiliııde ıuuanıPlt~ 

y a p 1 l 111tı s ı ıı ı d i 1 e I' i ııı . 

rıwk 

Muğh\k - «.~'"aşık 
igmaz ı :.ayıı - Göı,yunıu 

i~ıaıa zı avııt'Lııwk - Göz 
t.,ı • 

yummak 
llCiı-nnıaha - lloşgörii 

\liisa nıaha etmek - lloş 

görnwk 
i itııa t) ı nwk - Oovu rnıak :.., .Y 

iğl'a (' fme~ - llırslandır-

uwk, ~ışkıı·tıu a k 

iğıi~a~ - Kaı·gaşalık 
igv:i etnwk - Azdırmak, 

h:ısl.arı cı~~ rmak . . 
ila:ıftı e.lnwk - Kor~ul -

mak 

i lı <Hm l - ilan rı l ık . 
ilıale - Üsttıruw (Bak:E 

HIHllPl) 

ilıalt~ t~lıtlf'k - Üsterltımek 
(Ha~:Eınanel) 

i lıa IPtP.11 - Ü!)lel'leme 
(l~;a~:Eıııaııet) 

ilı:ıta - Sarına, çevirmP, 
!!PllhİIİ 
"" 

VfNi ADAM 

Tc•rhi~' t>t!İ İsnıail llak· 

k111ırı t;ıkanlığı Yerıi Ada· 
nıırı li8 iııci ":'.' ı~r da ha· 
sıldı. icirıılı~ İsmail JJa~kı, 

• 
Cau ı i, Arif Bı•diiuin ~' :ızı

ları Nii,·i t Osmarıııı Flari. 
arı ()plharlwderı cPvirdiği 

• 
«Diyojmıirı Feııt•ri» adlı 
şalırsPI', Hc•ııcltH· ~JualliıH· 

• 
Itır arasıııda )apılan an-
kt>lltırP. vt•rilen ct~ \' it plar 

fıkir müsabr1kalan11ın ııe

lic.-si , Amok 'J\•frıkası 

(( S ı · ti a el N u r i n i rı ve Z a lı i r 
Sıtkıııırı Karikatiirleri 
vardır. 

Yeni Adımı her yeui 
insa mıı okuması gen)kell 
hir ~trni kiiltiir g.ııetesi
c 1 i,.. 

Açık T eşekkur 

Çocu hum u.n S li rı ''eli 11~ 
eu sorı usutt~ gfire Ferını 

surc'lcle ~aparı diplouı:ıh 
Siirırwtci Bay Tt~vfik Ok

la \ ' in sanatındaki ııaalıa • . 
retirıi lakclir ve kentlisine 

acıkca lt>St·kkfır ederiıt•· 
• • 

Deniz yolları işletnıe 

müdürlüğü Mersin acenteli 

Niv:ızi . 

ihata etmek _ Sarnıak, 
cevirmek, almak, ka\'r'a' 
• 
mak 

ihalai nazar _ G~ııgörtİ 
ihbar t tınek - Hıldirıuek 

ıluyılurnıak, halwr veruıek 
ilıbari\·e - Bildirige 
ihdas .elnwk _ Çıkarına~ 
ilıfa elruPk - Gizlt~uıek 
ihkak t~LmPk - IJaklall' 

dırnıak, hakkırıı veruıek 
ihlal dm ek _ Hoınıak ' 

sakatlamak 
ihmal - Sevsa 
ilııual etmek _ Sa v.;a • 

mak, ho~lamak, bakrU3 ' 

ıuak 

ihmalci - Savsacı 
98 .. 

ihtih\ç - Çarpışma, . 
\'lrme ., 

ihtilaf - Uymazlık A, 
ihtilaf _ DP.vrim ciu~ıl 1 

3fl" 
aulauıına) , Azı (isyan 
lamına) 

· (id' 
ihtil~tlci - Devri ıucı 
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~1ersiı1 Halke,ri Başkanlığından; 
23 Nisan 1935 Milli ve Çocuk Bayramları 

Kutlulama Programı 
----······----

23 Nisan 1935 Sah Günü 
1- Bütün Mektepliler ve halk saat 9 da Cumhuriyet alanında bulunacaklardır. Komita üye-
2 lerinin göstereceği yerlerde yer alacaklardır . 

3 
- ~.5 da Bando tarafından çalınacak tstiklil Marşı ile merasime başlanacaktır. 
- istiklal Marşından sonra Büyük Millet Meclisinin açılmasını anlatan Orta okulaıı okur -

4 
~arından bir genç söylev yapacaktır . 

S - ilk Okula okurlarından bir okur Çocuk Bayramını kutlulayıcı bir söylev söyleyecektir. 
- ( Asker , Jandarma , Orta okulası ilk M~ktepler ) resmi geçit yapacaklardır. Bil -

Yükler önde ve küçükler arkada Otomobil ve arabalarla yörüyüş kolu halinde reımi ge
çide iştirak edeceklerdir. Resmi geçitten sonra Kışla caddesi takip edilerek Be
lelediye ve hükumet konağı önlerind: n geçilecek ve otomobillerin durak yerinden hiiku
ınet binasının arkasındaki cadde\dolaşılarak Halk Fırkası ve Halkevi önlerinden ıol• 
dönülecek Yoğurt pazarına geçilecek ve oradan herkes yerine ayrılacaklardır. 

1 
24 Nisan 1935 Çarşamba Günü 

- Saat Onda Halkevi binasında Gürbüz Çocuk müsabakası yapılacaktır. Bu mtlaabakaya 
bir yaşından iiç yaşına ve üç yaşından altı yaşına kad•r olan ıehir ve Köy çocukları 
fire bileceklerdir 
Çocuklarım yazdırmak isteyenler Küçüklerin Nüfuı kAğıtlariyle birlikte Niunın 22 inci 
Pazartesi günü saat 9 dan 17 ye kadar Belediye ve Çocuk Bakımı Kurumu Baıkanı Dok
tor Bay Hayriye müracaat edeceklerdir. 
Müsabakayı Sıhhat Müdürü Bay Remzinin Başkanlığında bir Komite idare edecek 

2 
birinci ve ikinciliği kazanan çocuklara milnasip armağanlar verilecektir. 

- Saat 13,5 da İsmet Paşa, Kayatepe, İnönü, Mektepleri Sine.-ıaya gideceklerdir . 

25 Nisan 1935 Perşembe Günü 
1- Saat 11,5 de Cumhuriyet, Çankaya, İnönü Mektepleri Cumhuriyet Mektebi avlusunda 

Gazi Paşa, Kurtuluş, Necati Bey Mektepleri Gazi Paşa Mektebi avlusunda toplanacak
lardır. iki Diş Doktoru taraf andan Diş bakımı ve dişlerin korunmuı hakkında Çocuk
larla konuşma yapılacaktır. 

2 Saat 21 de Halkevi müsamere salonunda Halkevi tarafından umuma bir Temsil ve mil -
saınere verilecektir. 

26 Nisan 935 Cuma Günü 
l- Saat 15 de idman Yurdu tarafından Yurt sahasında bir Futbol maçı yapılacatından 

Maça gidilebilmek için bugüu serbest bırakılmıştır. 

27 Nisan 1935 Cumartesi Günil 
1- Saat 15,5 da Gazi paşa, Kurtuluş, Necati Bey, Mektepleri Sinemaya rideceklerclir. 

28 Nisan 1935 Pazar Günü 
1
- Saat 15,5 da Cumhuriyet, Çankaya Mektepleri Sinemaya gideceklerdir. 

tiıa 
lı ı:~ı), :ı zıyau (a~ ı ) 
ltı .11~s - .\şırı, aş ırım 

"1 •lıt~ı t'lıaıt· k - Kd ı·maş- , 
ak ,_,.. .. 
il ' t')orusnıek -

•l' • 
• 110 aı - i~Linı tt l 
llıtj 
1 •haıu - K~l\ıl özerı 
hr ~ ' 

~ 11••unı t•lnwk - Ka)'ll-
"'''" k .. h ' ozPnnı rk 
ltira B . il . ( a~: ıca d) 
•l11·a ( h . s Bak: llırs) 
•lıraz Ç k ~lQ (R· - tıkirınw, sa ın 

h . ak: HilZtı.ı, tehaşi) 
•lıra· ... 

~t 
1 

'I. Plnıek -:Sakrnmak 
.. L •

1 
llP riz - Sak ııı 0a n . "'h ~ ' .

1 
8erı 

ı ıta 
1'uı r Nnu·k - Kı , altma k 

lh. h . ' ar - Kısak 
•lı as ~ .... 

'9ııt • tzug 
h . elıas~ı ... - Uzman 

" Uışa ~a,. "' <B .ık: Dt.thdehP)-
·ı k~,., 
~ lliva 
lhtı' • Kapsa Va 

-ı•aaak .e~ınek- Kap"amak 
hır ' ıçıne almak 
ih•·,'Y;tç - ihti\ rıc (T.Kö.) 

• ' Var ( • • • 11ıuy • l aşlı a ııla mrna) -. ar 
ıtır 
• 1Y:ar _ · 'hr ıstf)n-

'Y•ri -fst 1 ene -

Mersin Halkavi 

ilıtiyar Kallanma- iklim - iklim (T.Kö.) 
lhti~·ar (Bak: irad.-)- ikruul elmek - Büliinle· 
ilıti~· ar - ı- Saknı, 2- ye- ı~ıPk, tamlamak, tümlemek 

dek ikna etmek - Kamlmak, 
ihtivatk:\r -Sakmh- kandırmak . 
ilıliraz - Tilreme 
ilıtizaı etmek -Titremek 
ihya ~lmek - Canlandır-! 

mi..tk, dirihaH1 k 
ihzar elnuı k - Hazarla -

mak (Bak: llazır) 
i~ame etmek -Çekme~
ikam~ etmek -Kovmak-. 
ika nıe t•lnı~k -Acmak-• 
ikame etmek -GPtirmek-
ikamP elmel\ - Yerine 

ko) uıak, gtlçirmek -
ikame et 1unk -Oturmclk, 

~ğleşnu·k -

iku meıgah - Konlll 
ikan - Scığbili 

ikaz etmek - Uyarmak, 
U!aıulırmak 
~liilı·yakkiz - Uyamk , 

tel kik 
ikbal - Olcay, erge 
ikdam etmek (Bak: CP-hd) 

- Diişiirmt>k 

iklil - Tac • 

ikrah, istikrah - Tiksinç 
ikrah ~tmek , istikrah 

' 
etmek - Ti~kinmek 

ikram (izaz) etmek - A
ğırlamak 

ikrar elrnek (tiak: itiraf) 
- Söylemek 

ikraz - öıliiuç , ödiinç 
vermt> 

ikraz etmek - Pdünç ver 
rnek, bor~ vermek 

islik raz Borç, borç alma 
iksir - iksir 
iklibas elmek - Almak 
iklidl\ eJmelL - Uymak 
iktidar - Brj 
Muktedir - Hrkmen 
Mevkii i~tidar • ~r~e 
iklifa etmek -Yetrinm• 

y~tsi11mek, yeler bulmak 
ikliham etme,k • Gftjüs 

germek, üsterrnek 
.. iktiran etmek - Yaklaı
ruak, (karara) bağl4nmajc 

-Sonu Var-

Dikiş Makinalan 
VE 

Alati Ziraiye Alacaklara 
Peşin ve taksitle satış 

S. S. ~larkala di~iş m :ıkiııı'J .- ri hu nı a kinalarla 
dikiş ve her tiirlli nakış işlt>rİ y a pılır . 

~bki,.alar sağlam, melirı ve fİ)' aLlan rekabet ka
bul elmez dertıcedt', diğ"' r emsaline nisbelle ~· an ya -
rıya ucuzdur. Terzilere vt~ t~ vl n rinde di~. i~, nakı~ ya
pan bayanlarımıza la vsiye f'ıl•·riz . 

Pt· şin ve laksille salış yapılır, Yt•ıh· k parçalan 
daima bulunur . 
Çifoil·~rimiz ve bahçecilerimiz içiu son dPrece kullanışlı 

Pulluk Çapa- orak maldııctları · h:ığ tulunılJaları 

(Puli vctzılu var) bilumum ahı li zira i~ H yt~ l l t~ klı~ri y :ı ğ 

makiııalari Licarelhanamizde UW\' Culluı· . 
ihlİ) acınızı temiıu.len evel, hir kt•rt- LicarPlhane

mize uğramak •ne ufa atın iz i k liza:ıiırula rıılı r. 
ADHES: Mersin Maarif olt-li ahında Sovyel fabri

kaları ac~nlesi lsmail Hakkı Koz • cı oğlu . 
Merk .. zi - Adana . 2-- ıo 

Bir Muhasip Aranıyor 
Bir ticari miiess~se ıçın usul mııhasp,hrye vakıf , 

dtafAtiri lİİC•~ariyeyi lulma~· a muktedir hir gt•nç araraı

yor. Lisan bileııler tercih olunu r. Şera iti haiz olaula rın 
matbaamıza miirac:taıları 2 --5 

Mersin Kadm ve Erkek T arziler Ceemiyti 
Dahili Nizamnamesi 

Madd~ 

1-fılare laP.)'Plİnıfe İnhilal etl~c~k azaların ~'erin~ en 
fazla rey almış bulurıau ' 'Pdrk azalardau IWVt'lİ . ~ 

idarenin ve mmlaka nıiidiirii11ii11 laoiitikile alınır. 

REİS İNTİHABI 
8--Yapılau lw~· ..-ti iclare iııt i hahı ,\I P rSİıı ~lııılaka ikli· 

sal miidiirlliğiinc~ kabulli ıelwlliiğ kılınılıktan 

sonra üç giirı zarfrnda lanycti idarı~ hir arayı hafi 
ile içl~rinden birini riyastılirı.- ve hir kfHip ile hir 
veznedar intihabile mazlJalasrnı la11zim ile llmtaka 
müdüriyet makamına gürııleı· ir . 

9--lntihaba ail zabıt ,·arakası i11tihap akabinde inti
hap heyeti tarafından imzala11arak hera\'i tasdik 
iktisat ıuiidiiriyt-tine t1rzolunacakıır . . 

il-intihapta toplanan umumi kougra için heyeti u
mumiyece bir reis ve iki kalip irılih a p olunor. Ve 
zabit varakası ile irılihahala ail reylt~ r mumailey
him larafmdan tasnif olunur . 

Heyeti idarenin vazife ve salahiyeti 
11 - Heyeti idare he)t>li umumiye)' İ temsil etnu~kle 

beraber Cemiyet azAsmın smıf ve der~celerini hil
imtihan iktidar ve serruaych~rini tasnif ve tasdik 
~d~llilec~ktir • 

REİSİN VEZAİFİ 
12 -,H~y~li umumiye içtinwlarile idare heyeti mecli · 

sine riyaset eder. Reisin gayhubtıtimle idare mec
lisinin vert'C~ği karar İİzerirae azadan en fazla rey 
ulan mu vaLkat ri~İs olarak m~clisle riya ·el ve za
bılları imza eder. MlieSSflSala mehakiııw ve eşhası 
saliseye karşı cemiyrliu şalasi~~li ıuaııevİ)' e~ini 
lem~il ~e verilecek kararları uwvkii icr.ıya vaz 
ve eemiytHin bilumum ruuhaberatm1 cemiyet 11a
mma vazı imza eder. Ldı ve alf"yhle ikame oluıı

muş ve olunacak bih'ımum ıh~avide mihldt.•i ve 
müddei ule) he ve şahsı sulis ve da vaya da hiJ 
olmak sıfatlarile bidayeltm ve itirazen Vt~ lemyiz~u 

-Devamı <llirdiincii sa,fad;. -
r 
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Mersin Ka~m ve Erkek Terziler Cemiyeti 
Dahili Nizamnamesi 

Velhasıl hususatı mezkureniıı ınü· 
tevakkif bulunduğu umun cümlesini 
bilasale ve bilvekfüe ifa eder. 

Heyeti unıuıniyenin 
ictima1 . 

,'.'\adde 13 - Her sene birııci 

teşrinde heyeti idarenin tayin ede· 
ccıti günde akti içtim:ı eder. Bun· 
dan mada fevkalade ahvali meşruta 
zuhurunda heyeti umumiyenin içti· 
maa daveti mütıcfıkan idare meclisi 
tarafından kararlaştırılaca~ı gibi fıza· 
sının beşte birinin vaki olacak tah· 
riı i lalt-bi üzerin heyeti umumiyeyi 
t:sulü dairesinde davet eder Vaki 
olan davet üzerine muayyen giinde 
ekseriyet olmadığı takdirde içlima 
tayin edilen diger bir güne talik olu· 
nup usulen tekrar ilfın edilir. ikinci 
içtimada ekseriyet olmazsa bile mev
cut azanın ekseriyetle \ erece~ı ka· 
rar işbu cemiyet azasından olan es· 
nafın müstahdemininin umum hak· 
kında nariz ve muteber olacaktır. 

Madde 14 ~ lieyeli uınumıye 

içtima gününün mahalli gazeteleri· 
ııin birinde intişaren ilan edilmiş bu· 
lunmasile heyeti idare tarafından 

cemiyet azalarına keyfiyetin tebliği 

lrtzımdır. 

lJ eyeti idare içtima 
günleri 

Madde 12 - Cemiyetin idare 
mahalli bulunan cemiyet merkezinde 
laakal haftada bir gün içtima ile 
cemiyetin umur ve muamelfüı hak· 
kında icrayi müzakere ve ittihazı 

mukarrerat eyler. Bundan ınada lü· 
zum görülen günlerde heyeti ida· 
ı eyi reis içtimaa davet eyler. 

ittihazı n ıuka rrerat 

Macldl' rn - l\aybuheti veya 
hastalığı veyn snir esbnp lııhtımht 

mazereti dolnyısile sekiz celsede 
isbatı vucut edemiyecek kadar ce
miyetin terakki ve tnalisine filen 
çalışınhktnn uzuk kalnn Azalar dahi 
mllstnfi nd olunur. 

Muhasip 
Madde 20 - lta emri üzerine 

tediye yapar ve makbuz mukahi
linde varidat kaydeder. Ve bUtUn 
cemiyetin muamcHUı hesablyesin· 
den nwsuldur • 

:-.tudcle 21 - Kanunu medeninin 
G,1 üncıı maddesi mucibince cemi· 
yetin umum masraflarına iştirak 

için kaydiye olarak ustalardan bir 
defa olmak Uzere 25 1<. Kulfalur
dıın 15 kuruş ve aylık Aidat olarak 
her ny peşinen ustalardan 20 ve 
KnlfalıırdnnJlO nar kuruş alınacak
tır. Ve Cemiyet mcnfaatına veri
lecek müsamereleri hasıliltı cemi • 
yet menfnuatına verilecek musn
merelerin hasıllltı cemi yete vari
dat kayd edilir. 

Mndde 22 - Cemiyetin mus • 
lacel ihtiyaçlarına karşılık olaruk 
uzumi 25 Lira veznede bulundu -
rulabilir. Fazlasını milli bir Banka
lnrdan birine Cemiyet namına 

açılacak hesabı cariye Reis ve 
veznedar tarafından yatırılır. 

Madde 23 - Cemiyetin emval 
ve nukudunu emniyet altında bu· 
lundurması heyeti idnre knrarlle 
icra olunur. Ve heyeti idare bu 
hususta yekdlğerlne kefaleti nın
tcselslle ile mes'uldur . 

Cemiyetin Masarifi 
Madde 24 -- Bilumum musari· 

fat heyeti idttrecc lastik olunacak 
BUtce ile icra olunur . 

Cemiyet azalarının 
Vazifeleri 

Madde 16 - Heyeti idare yarı

sından bir fazlasile akli içtima ey
liyerek ekseriyetı ara ile ittihazı ka· 
rar eyler. Tesavii ara vukuunda reisin Madde 25 - Cemiyete dtllıll 
tarafı mOraccah bulunur. Heyeti ida· olncuk her arkadaş Cemiyetin ken-

re lüzum gördüğü zaman müzakeratı disine vereceği hUviyct cOzdanım 
dafi yapabilir. t1afi yapılacak celse· taşımagn mecburdur. lşbu hüviyet 
ter ekseriyetle verilecek olan heyet C~zdunları hey~ti u~umiyenin ta~-
kararına istinad eder. dır edeceği bır kıymet mukabı-

Madde 17 - Heyeti idare mü· l lindc verliir • . . . 
Lakerat ı alenidir, Arzu eden aza sim 'Mucide ~G. - Ceını~ete gırc· 
tile bulunabılir. idare heyeti içtinıa 1 ~·ek ~lnnl~r .ıkı. adet vesıka fotu~-. 
zabıtlarını müştereken tanzim ve lftfı \ erecekleı . Bunlnrdun bırı 
her içtim:ı nihayetınde imza ederek ! ktınye defterine diğeri Hl\viyet 
nıt bulunduğ mazbata dosyasına cQzdonına y~ınştırıla~aktır. 
sıra numarasile okunaklı rir surette Mudd~ 2ı - Cemıyet tlza~ındnn 
geçirecek ve cem·yet fızasından arzu ohıptn hır dUkkilndnn veya bir 
edenler idare heyetinin kararının mnesscscden ayrılan Kalfa. ve çı· 
herhangi bir ımıddeyı heyeti idarenin rah. cemiyete mUrftc:aatla gı~ccek-
ıesb t edect!ği bir müddet mukabi· 1 lerı dllkklln ~·e.yı~ mUesscsenın ma· 
linde her dürtü tek:ı ·f esi b hal ve semtını ıhbare ve kllnyc-a ı rn ı ınesa 1 • . il t h .1 b 
lihiııe ait olmak üzre heyeti idare· erını tesc ve as ı ıe ıneı.: ur -
den musaddak olarak alabilir. 1 dur· h . 8 -SR- 0.33 

M H t f" d J a·ı kl V eznedar Mu asıp eıs 
US 8 1 a Cıe l ece er l\1. Sami Cemil A. Gnlip 
Madde 18 - Mazeretini bidir- Aza A za Aza 

meksizin üç celsede hazır bulunrııı
yan heyeti idare iızası müstafi ad 
edilir. Ve yerine yedek azalardan en 
fazla rey alan aza idare heyetine alırıır 

Saffet Muharrem MUfüle 
Mıntnka iktisat MUdUrU 

l\1esut 

Kadın ve Erkekler için h er n evi Kostüm, Monto T a yyör, 

Şık, zar if ve Sağlam olarak dikilir. 

Dikilen Elbiseler belendirilir. 
Beğenmiyenlere Bedeli Verilir 

Elhist~ Mf~ra~lık l ıı rrn 11ı Te ı·zit ı a nem izP- bir 

d<'fa uğranıalarmı dilPriz. 

Mersin 
Piyasası 1 

--~,.._ 

K.G. 
Kapu nıalı 

Kozacı parlağ ı 

laıı~ ci~icli . . 

K. 
as 
36 

'> ... 

s. 

50 
25 

\erli ,, 2- ı 2,ö 

~usanı 

Fasuh a 

Nolaul 

t~l'cİIUP. t.. 
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Mersin Ziraat Bankasm~an : •. 
Balu;P nıalıanesincle mukiuı B . .\li rc·fikası sıdl~J~ 

ya sa tılan \ 't' nıuıaınilt·~ lıa ııın l :ı ahhiiıliinii ifa elo.••'Jiı 
ğinden dola\ ı ihalt•si ft>!'\ltt·d lerı ha lı cP. ma lı a lh'S111 ıj' 
t • • 1IP 

.\sker k ış l ası .eİ\'aı·ın<la, tlı ııiı .k .. ıwr ı.rı ıl ak i 280 110_ 9~ 
r: ılı vr. 1500 lıra ıııulıa111111t•rı kı~ nwt l ı al'sa 19 - 4 ,ı,. 
l a rilıiuıhrn 29 · 4 - g35 lar i hiıw kadar on giiu ıuii ~ldiıi' 
ve pazarlık su rt'lile satışa cık a rıl n ıı şlı r. Talipl ~ rıll 
raat lkı n kasııııla ruiilf•Şrkk ı İ ko uisvoııa nıii ra caa tıarı· 
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1 Bulgur Ügütmek 
İs eyenlere: 

Macar fabrikalarından BULGUR ÜGÜTME maki11el! 
g e tirttim Bu makine çekeceği bulgurun kepeğini g•Y;, 
g üzel çıkaracağı gibi, yüz kilo bulgurdan hır kilodan d:k
az UN çıkarmaktadır. Bulgurlarda katiyen Taş olmıyac ,, 

tır. G elen bulgurlar zayi cdilıniyecek ve yemlik de abolll• 

yacaktır. 

Bulgurlarını üğıitmek ve Bulgur yo/r 
tırmak isteyenlerin müesseserimil6 

muracaatlarını dilerim. 
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Piyan ğ osu 
On DoKuzuncu Tertip Birinci Keşide lf! 

. r 
ffl 11 Mayıs 935 tarihindedir. 

m BüyuK ikramiye 

25,000 Liradır . 

L •F==M=u
3
" ~ :;:ıııç.o~Liradır. 

Yeni Mersin Matbaası - Mersin 


