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... Almanya Cenevrede verilen Kararı Protosto E • 
Yeni Türhiyenin 
Doğum Günü 

i iki bayram . ·· ~ .
1 

Yeni Mersin: Kamutayın toplanış günü 
adına yaşattığımız ulusal bayramı 

kutlular ve çocuk haftasının Baslama-

Hafta 
J=>ro r1ra111 i 

b Bu gün başına buyrukluk 
rangısiyle öz benliğinin çarpın
ısını deniz aşırı Ulkelere ya
~n Türk 1 ulusunun bir (inan 
. ngQsu durumunda tutsaklık 
~ınc~rlerini parçaladığı en kut-
u bir günün yıl dönUmUnil ya 
Şatıyoru1 .. Doğu Romanın batışı 
Y.eni bir kurun açtı.Fransa dev 
~illi Rejimleri sarstı, bilyük 
arp dünya durumunu alt üst 

~tti fakat biç birisi Türkün 
Urtuluş savaşı kadar tarihi 

~Şırtmadı.Ve hiç bir ulus ayni 
~nanın 23 Nisanda Kamutay 

urumunu toplıyamadı. 
.. Sarayın temelleri bu giln 

1~knıüştü. İnönü, Sakarya,Dum
t..: Pınar,30Ağustos9Eyltll zaferleri 
•rıtı • 

1. Yalazı ufuklardan bugün be
ll'Q· Os 1• Sevr Andlaşması adiyle 
r lllan)ı tarihinin en kara say-
asını tutan belge Türk gUcil

llUn zoriyle bu giln sili ndi.Tilrk 
Ctıınurluğunun temeli bu giln 
lldhldı. Evrene ün salan Türk 

ev · rınıi yıkan ve yapan yllrll-
~UşUne bu giln geçti , 

UI Bundan ötilrildilrki23Nisan 
tısaı bayı·amlarımızın ilki 

~ell Yeni Türkiyenin doğuş gü
dUr. 

Çocuk Haftası 
ra Bu gün, Yavrularımızın bay
k mıdır . Gülmek. eğlenmek, 
k oşnıak, oynamak hakkı her
h::ten fazla çocuklarındır. Bu 
tıae·kı onlnra vermek, tam ma
l'tıi ı~ıe vermek, bizim vazife-

Zdır. 

~a lia~yatta güldüğüm, mesut 
Yo!Jadıglnı zamanları dilşilnü-

runı . 
ho Ve hatırlıyorumkı en 
lu~~eçen demlerim, çocukln

N 8 ge~irdiğim zamanlardır. 
•cı (' ınaışet derdi, ne gilnün 
hen~e Yorgunlukları o zaman 

1 ~Ulkadar ederdi. 
bir Bır <;ocuk, bir çiçek fidanı, 

gUl goncası gibidir. 

ne k'Ne kadar temiz bakılır ve 
lir~ adar kendisine itina edi
t'ak b~ kadar gür vo gilzel ola-

YUr. 

lara C~nıhu.riyet Rejimi, euk
ta4> anı bır birlik verdi Muh· 
tun :u~ruıara .elini uzalh j30ı· 
()rıa da·ılere renk vernte~ 

S 1rna şefkat sundu 
tını 1~bah · tl kendi Y,avmla· 
~ı.. nıuhabb elinıı .. i .,,.._ , on1 u. ..._, 
tlt, be arı sevindirmek iola 
~ bi: :;rıneyi v~fe biliri& 
)ine b' ba borcudlll'. Fakat 
"arcıı/.r borcumuz ve vazifemll 
-0111

8 
· Yoksullara el uatnıak. 

line :~n. karalan, ınaa •a'"'le· 
a..... ot:rınrk ~ 
vuhırı ı ver ptdımda 

rnak 
Bir Çoc~k 

,__..~ ... 

c 

sından ötürü Türk çocuklarini Saygi 
ile selamlar • 

Komite GeniŞ Bir 
Program hazirladı 

Ulusal bayram ve çocuk haf
tasının başlangıcı olan bu giln 

için Ilalkevinde çocuk esirge

me kurumu mümessi ileriyle 
iş birliği yapan komite bu gU-

niln ve bunu takibP.n haftanın 

diğer günlerinin proğraınlarrnı 

hazırlamışlardır. 

Buııa göre l.Jütiin mektepler 

ve halk saat dokuzda Cumhu

riyet alanında bulunacaklardır. 

Saat 9,5 da ç-alınan İstiklül 

marşiyle merasime başlanacak 

bundan sonra Orta ve İlk mek 

tep talebeleri [tarafından veri· 

lecek olan iki söylev dinlene· 

cek ve geçit Hesmi başlıyacak 

alay şehir içinde bir dolaş
ma yapacaktır. 

Yarın da Halkevi Temsil 

Komitesinin hazırladığı miisa
mere verilecektir . 

Haftanın diğer günlerinde 
yapılacak işleri gösteren proğ
ramı iç sayfamızda yazıyoruz. 

±m -

Cumhuriyet Halk Partisi büyük kurultayı 
Kurultay Günü Şenlikleri için ~lersin'de Hazırlık Görülüyor. 

Parti başkanımızın Gezetemize Değerli izahatı. 
Cumhuriyet Halk Partisinin r:ye kaydına bilyilk ehemmiyet =-----

gözden kaçmıyan canlı çalışma verilmiştir. VilAvetirı en uzak 
ları etrafında dün vilayet he- köylerinde bile partiye karşı 
yeti başkanı Mahmud Develi büyük alAka uyanmış kadın 
ile görüşen Arkadaşımızın sor- erkek binlerce Yurdlu üye ya-
gulerına sayıry Başkan şu kar- zılmışlardır. 
şıhkları vermişlerdir : 

« Partimizin gerek Mersin 
merkezinde ve gerekse kaza · 
)arda çalışmaları parti işlerinde 
~alan Arkadaşların değerli 

~ımlariyle normal bir du· 
fum& ilerlemektedir. Bu Yıl 

kesten ziyade ulusundur. Onu 
benim5emek bir vazifedir. Va· 

~ı, kudst bir iştir. 
G~z yaşları, kalp ağrıları 

prdnnla, sevgi ile silinir ve 
llbdirilfl'. 

Kalp taşıyanlar, kalplere 
&erinlik serpmeli ve bundan 
•vk almalıdır. 

ilu lath ~vk ise Yoksul 
Yavnılara yardımla olur. 

Az çok 4eme,Yavrulara La· 
kan kuru,,-ıara el uzat kardeş. 

F. A. 

Bu halkımızın partiye kar- . 
şı olan bağlılıkları ve siyasal 
duygu larııı olgunlaşması bakı

mından iki kollu kıvanç vere· 
cek bir durumdur. Hele Beyan 
Jarımızın parti üyesi 0lmak yo 
lur.daki isteklerini saygı ile 
anarım . 

Hulkevimiz amacına tez el· 
den ulaşmak gUciyJe çahşıyor. ' 
Komite seçimleri geçen ay so
nunda bitirildi. Şimdi ödev a· 
Jau Arkadaşlar muhtelif kollar 
don bu kUltllr işimizi yilrütU· 
yorlar. Bunlardan başka üze
rinde durduğumuz en milhim 
işlerimizden biriside partimizin 
durumiyle denk bir bina yap
tırmak Halkevini ve diğer ku
rumlarıda bu binanın içine ala 
rnk şimdiki daimık vaziyetin 

Parti \•ilayet heyeti başkanı 

Mahmud Ragıb Deven 

önllne geçmektir. Bu büyük 
yapıya gerek olan para işinide 
halletmek üzere bulunuyoruz. 
Umarım ki bu Yıl içinde yapı
ya başlıyabileceğiz . 

9 Mayıs Perşembe gUnti 
Ankarada toplanacak olan par-

(Gerisi ikinci Sayfada) 

23 
Bu Yıl1a on beş yaşına gir

din. Bilyi\k Eserler yaşlandık
ça kıymetlenir. 'farihiıniz111 yap 
raklarıııı ışıttığın günden bu 
giine kadur içlerde yerin de· 
rinleşti sayfalarda kelimelerin 
zenginleşti. Seni bu mevsime 
eserlerinin gilzelliğini ılık biı· 

havada çiçekli bir günde müj
delemek içinmi koydular. 

Güzel ayın biricik günü ba
harı çocuklar sana kavuşacak
lar diye l.ıekliyorlar, seni lrnr
şılayan gül fidanlarınııı biiyü
mesiııi seni kucaklamak için 
istiyorlar. Takvim yapraklarını 
akşam olmadan koparmak için 
çırpınıyorlar. Bunların içine ne 
içli sokulmuşsun canlı gün .. 

Sen seni seven yavrulara 
karanlık göstermedin bir Nisan 
sabahı ufkunda bir renk tutuş

tu.. O bütün cihanın göziinii 
kamaştırdı .. Bu sesli ışık içlc,·i 
titretti. İşte o Tilrkiin Atasıydı 
bu tarihi sana armağun etli .. 

Sen bize bu gün il ka\'nşturmadan. 

Çünkü mazide de takvim yap
raklarım silslüyorduıı neden 
sayfaların heyecanla koparıl
madı . Dillensene ? .. 

Sana yaklaşmak için gün-
leri heyecanla sayarım. O gün 
bende Yavruların Se\1iııcini 

içimde dudaklarımda duyarım. 
Onlarla geçmişin simsiyalıgün
leri üzerinde konuşurken o lm
ranlığı öldiireıı kudretini, bii
yiik bir inançla söylerim. Tür· 
kün istiklfilsız yaşayamıyaca· 

ğını haykıran kelimelerine göğ

sümü kabartarak bakarım.Seni 
sayfalarda çiçekleyen parmak 
ları takdirle öperim. Okurken 
kelimelerinden dnınlıyan ışık
lar görmiyen gözlere bile ses-
lenir. Çocuklarınnz 23 Nisan 
günlerini birer çiçek gibi içle
rinde toplarlar .. Bu yığını kok
lıya koklıya dillerini sü~le:·Jer. 
İsterlerki hi r sene içine giren 
aylar giinler kadar kısalsm sn· 
na kavuşsunlar içlerinden ge· 
le1'6k seni yaş:ıtsmlnr. Çiinkü 
onlara ilerinin karanlığını kü
çük kafnlariy'e 1ş1klm1dnmak 
hakkı o gi\n vedliyor Bunu 
bir hafta olsun yapnn çocuk 
çok uzak bir istikbalde biiyi\k 
bir adam olacağına inanıyor. 

Bu innnçlı yolda ışıklar serpe
rek yiirüyor .. Kr.ranlıkları eri
tiyoı· imde salıib1 bir insan o
larak yetlşiyor .. Hel'lrns bilirki 
çocuklarını milli l(Jli)f'ile 
yetiştirmiyen milletler istikbal 
de ölUrler .. ÇUnkli gelecek gün 
Ier çocuklarmdır. Çocuk ~ ap
tığına yapacağına inanmazsa 
her yolda yaya kalır. 23 Nisan 
bayramı bu yü1..den bütün bav
ramlarm Ustündedir .. HerTU~k 
23 Nisana ve onu yaşatanlar ıı, 
Yaşa der .. 

Nezihe Si1·en 
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Ökonomi konseyi 
toplantısına devam 

ediyor. 

Ankara. ~ı ı . \ . \) 
B a 1 k a rı .rn ı ant ı Ü k o 11 o nı i ~ 
k o ilse y i il i n fH ii 1 1 a ,, a rn r. ~ () -

llıİS)OIHl bngtirı lopl:ııırııış 

\·t· evvPlce Btdırradıla ruii :., , 
zakflrP rıw,zun t<•skil 

• 
t•d t~ 11 nwselt• le r ii ZP r i r ıtlt~ 
~ ;; ı· ij ş ı ı ' ii ş t i i r. 

Bu komİ!'\)"t>n işl•!rirıi 

hemen hemtlrı hitirnıiştir. 

Ticari İ\'a~a komi \'o 
rıu hugiiıık.ii içtinı:uu:ıa 1 

umumi hir fikir teatisi j 
~· apuııştır. Balkan bankası · 

r 
~onıisyomı chı hugii11 ilk 1 

1 

içlinwırıı yupuıışlrr. 

Balkan antantı İ. li~ari • 
kon~r~ i rıtt>Saisiıw Pazar
le~i dtwam edeceklir. 

İstandardizasyon 
Mütehassısları 

İzmirde. 
lzmir - Ekorıonıi ha

ka ulı~ı is la nıla rıl iza~von ... . 
~olu uzma rıları ~ehri ruizt~ . 
gP.lrniş ve iiıiiıu \'t~ incir 
iirlirılerimizin ist:ırnlaı·di

z~~~·oııu ,.,~ lıuul:ırırı eder 
ler i u i <I iiş ii rnw y~ h iznwl 
Pıl4\cek ras ~·onPI izasyon 
tedbirleri lıahkıııda araş· 
lırrua'a ha~lamıslardır. . . . 

Bu ze\'ala Pı·us)'a i~-

taııclardiza~you şulrnsi nıii 

tlürli olup Almanyada de· 
ği.)k tarını iirüulrri11i11 
istandartlizusyoııu g.·rçt>k-ı 

leşti l't\11 ve şi nııl i Ekoııo.I 
rııi hakanlığı eı,ırinde ça
lışmakta olan doktor BadP. 

ve Ve~garl da refakat 
elmekledir'. 

Topraksız Köylüye 
Toprak Veriliyor . 

lslaııhnl, - Bakırküy 
lıazası içirule Azaph ve 
Ya lıhurgaz ça)·ırlıklarının 
toprakları olmıyan kiiylii
lere dağıtılması hakkrnda 
Bakarılığında11 hu~ 111·uh11 

gelmiştır. 

Buna göre pürüz iiz 
o 1 a 11 ye r 1 e r d i 1 e v 1 i ,. ·~ y a 
Pvkafın oluu verlenlen 
hf>uw11 a.\ırılarak köylüle
lt-~re verilecektir. 

Alman Hü~umeti 

Cenevrede verilen ka
rarı protesto etti. 

J>a ris • 2 ! I .\ -.\) 
Alııı: nyaııııı 11l11~l:ıı· k11-
rıını11 ~oıı~··~ indi' :ıl111a11 

kal':ırlan JH'nlP.~lo edt--n 
nola~ı lıaı·iciYP hakaıılıirı.-• ;o, 

rıa ,, .. lıııistir 
~ ~ . 
Loııdra • 21 f A .. \ l -

,\ l111a11 lıiiktiu1Ptİ Loudra
d:ıki El~iligi v:ı~ııasiylP

iııgiliz tıiikt'ımt'liıu~ CP.
rıe\'f''~ kar3f'lfll fH'Olt>SlO 

t~cleu hir nola gfüulermİŞ
t i , .. 

Kıs:ı oları hıı rıola ç.-_ 
llP\l'e kararırıa karsı u-

i 

muuıi hir protesto malıi-
y .. li ıult·d i r. 

Bay Nazımı Umarusman 
• \ s k t· rl i k v a z i f t' s i ıı i h i -

lİl'Pll l\as Cunılıurİ\~t . . 
ll ii ti t 1 ı• i ı rn ı u nı i si lı a ~ N a z ın ı 
Uma rusıııa ıı : ı rk adaşıruız 

evelki giiııkii 1.f'Pnle Ş•·h

riuıizt~ gt·lıııi~l,•rclir. Arka· 
da~ ı rıı ı z h i r k aç g ii ıı ş P. h-
r i mizde kalarak \'a lİ ft•leri 
ha~ın.ı gidN·e~lt·rdir. 

Tahtacilar Halkevi 
şahnesinde müsamere 

veriyorlar . 
Bu ak~auı ll:ılkt·vi salı-• 

nesiııde iş bauka:-;ı oı·m:ııı 

larırıtla <~:ılısau arılt'le co-
~ . . 

cukl:ırı içiıı i~ harıkasmm 

o· r nı a n ti a a c t 1ı i1 ı 
.J • • :ı 

nwktPp lalebeluri tara -
fımları çok giizel hir mii
sa uwrH vı~rilt~cek ti ı·. 

Anamur İdman 
Yurdu Mersinde. 

idman ~ urduıuuz hu 
giin fiJ;leılen sonra sahada 
Amuuurdarı gt~_len yurcl
hılar arasında bir uıac • 
yapılacaktır. 

Arıanıur iclnıaıı yıır·,Ju .. 
Silifke idman \'Urdurıu .. 
yenmiş olduğuna rıaıarau 

olclukca kuv\'P-lh~r: bir • 
takım olduğu aıılaşılmak 

laılır. Genele re mn vaffa-
• 

~ıyel dileriz. 

~!taliye Bakanlığının bu 
ış içi ıi sorduğu sorgu)'.~ 
tla milli eml~k miicHirfiiğli 

ce vah lwzı rla ıııı~tıı·. 

----
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Kaclınlar 
l{urultayı. 

i~wııhııi, - Arsıulu. 

~al ft•nıirıizm kurulta\'ı . 
Yugo~h"' dı•lt•g•·~iııin lı:ış

ka nlığuıtla ıoplaııdı. 

Hnzrıaıw~ıle birliğe gir
uıt>k isLiyı~u değişik ulu_ 
~a 1 k adııılık kuru nılarırıın 
ka hu ileri Uluslar sos~·ete 

si ilt~ lıi rl iğin tt• ma~ırı ı 

muhafaza ptfen 'Cene\Te. 
" 

dt>ki delPgPlt r içirı iza-
h:ılİ) iP, birliğe bağlı ku
rumların isl«'kl~ri hakkw
cla lıazırlarııuış raporun 
söyl•·şnwlı~ı·i vardı. Kurul
la\', tıirliire oiruıek istİ\'Pll • l"'I :-, • 

dPğişik ulusal kadırılık 

kur111ııl.ı1·ıııı11 kabulleri 
içiaı hazırhrnnıış ;;ıwrgeyi 

lıirlikh· ımanııştır. 

Kurultay Ü.\'ı•leri hir. 

uıiliııg sapacaklardır. l1i 
liııgio konusu , kttdarıuı 

hir JUrdcfaş sıfalı)·lt~ lrnk. 
lal'ı, ödt•\ lrridir. ()P.lt•gt>leı· 
vapurla hir hir gezinti 
yapa~aklardır . 

Deniz yollarının 
tenzilatlı ıarif esi 
lslaııhul - hir uıa~ıs . 

ları iıihnrt•ıı lalhik oluna
cak olaıı dt1 rıiz ~ollarrnın 
lf~rızil:itlı :t) lık hil.-ti üko 

lutf i fikrinin 

Bit vasiyetnamesi 

daha cıktı. , 

l{omaııyadan 
(Jeleeek:,.fürl\:ler 

cıSof,vın> ela miiııtt•şir 
((Mif'» gazptt•si, Uoıuarıya· 
da çık nıa k ta oları HouıeW 

i~tarıhul • - PJf'İSlı~ c~ <eKor+•rıtul» gazetesiıı· 
ült•ıı Lutfi Fıkrirıiıı lıir clt•rı 11aklH11 sn lıal>eri bil· 

vasi velrıa ııw~i tla lıa cık-
~ . 

wışlır • LHlfi Fikri 928 
yılında Besoğlu rıoterli .. 
Airıdt>ıı musaclclak vasi
~ t'l ııa ııwde parasıııı k ıı 

~ ardeşiue bı ra kmı~lı r. Fa-. 
kul kız kardt·~i daha öuce 
ölnıiiştiir. Buııun iizeriue 

Lulfi Fi~ı·i ParislH lıir 

ılirııwktetlir ·: 
<( Dohrict! Tii ddP.rirıİ 11 

Tii rk Tra kyasma rıakil
IPri icirı Tiirk ve nu11ı~11 

ltiikt);HP-lleri arasımla ,.,tı
za kt!rt~lt~l't~ de va m etlil
ıuektHd i r. 

Uobricedeu bu şr.kilJe 
gidt'cHk Tiirkl~rin bır8' 

kaca ldarı •~mlt\k in betle" 
r . (> t ·· k ) ıt·Lİ vaSİ\'elnauıP dalıa hazır- ırıı • ,omen lll ·' rı 
Tii rk i \'eye ı O seıw ıaf'' 

lıvarak parasıııırı lıir kıs- ~ " ' · · ~ 
• .. . . . fırıda pPtrol Vt~~aire veruıe 

mıııı uuıvt~r~ııe ıle bazı . 1 .. 1 k. 
suretı\' e oıevt>Ct' ur. 

lıayır cenıi\'rllPriııe ayır- · • -111 
mı;tır. . Cumhuriyet Halk r~ 

Aradau ıaıııaıı g•·çnıış 

,.~ Bı·yoğlu iit;iiııcli Noleri 
Btıyoğhı tlürdiiııcü hukuk 
lw~\'t•rirıt' hasvurarak 928 

• i 

dı~ hazı rlaııa 11 vash·elııa

nu·~ i göslPrmİŞlİr. llakye-
ı-i iki l:ırafın iddiasını 

lu~kli.' ~cı~ktir. 

• 
rıc•mi hakarılığırıca lasclık 

t•tlil111İŞ .. \'P htal'll) 3 bilJi
f'İlmİ~lİI'. Tı·ıızılath St>fer-
lt·r üc uımlaka \'·• . . ayrıl .. 
nıısl ı r . • 

tisi büyük kurultaY' 
-Birinci Sayfadan Artan:;' 6 
ııin biiviik kurulla\' gtı11 

yanluıı~:ııer yöniiude ~8' 
cağı gibi ~lersirıtlede b•1' 
yük ~enlikler yapılacakll'' 
Bunun ici11 tle ~inıdidefl 

• • 
lıazırlıklaı·a başlandı. Y8'~ 
pılacak i~leri lt~sbit eııııe 
iizl'r~ bir komite a\·11·dı ' ., 

llı111tla n sonrada Tcı li kO' 

ruitelt~ri ~tıcerek bir 'i°~11 • •. ıtl 
koldan kurullav giirıl11 
t1 ... gt1riyl,! tleıık. duruıııtl• 
karşılamak i<;in haıırlı~ 
~·apılaeaklır . 

Osmanlıcadan Türkçeye karşılık kılavuzu N. 23 

f rıd - Yaıı, göt~, -dikte 
İndi, ~eyfi l\eıııliz 

lııdifa elnıek - Fışkırmak 

lrntiras rlmek - Batmak 
ka~·holmak, çök uwk 

İrıfok elm~k - BeslemP-k, 
yPtlirip içirmek, gPçin
dirnuak 
Nafı.tka - G~cimlik • 
infaz ~lıuek - f1p,cirnwk, . 

~· ii I' ii l nı P. ~ 
N li fuı - Gı~çnıP, işleme 

Nöfuz (Ttısir anlamına) 
- Elk~ 

N li fuı etmek - Geçmek, 
işlemek 

Nafiz Gt~Çf~ıa. işli yP.n 
Nafiz - Elkr.r 
İ "fi a 1 - K li s ii 
Seriiili rıfial - Tt!Sk İiSP.r 
~liirıfoil olmak - Kiism~k 

lrıfikak etnıek - ~\~·rıl -
mak (Bak:Fe~) 

infilak - Patlama 
lııfdak clmek - Patlamak 

pa lla k vr,l'uwk 
lııfiratl - Tt>klik, trk kal 

ma 
rd üııf~rid - Tek 
)Hinferitlerı - Tekrr teker 
'l't> rP. rrii ıl etuıek - Ttık. 

lt-ısnwk • 
lııfi~ah - Bo1.ulma (Bak: 

~\~shelmek) 

lnfisal etmek - Ayrıl
mak, cıkanlnıak 

• 
İıılıiclarıı - Yılılnıa, yı-

kılım 

~laili inhidam (Bak:Müş. 
rifi haralı) - Kağşak 

İuhilat - D.ığılını 
lnlıiltll - \cılma . 
İnhilal (hozgunluk anla. 

mınfı) - Çözii11lii 
Kahili inhilfıl maddeler_ 

Erirlt~r 

M ii 11 lı a 1 - A cık 
• 

İnhimak (Bak:!ptila) 
() ii s k iiı ı lil k . 

İıılıina - Eğilim, başeğuıe 

Mii11hi1ııi - Eğriç 

lıılıiraf - Sapnıa ~ 
lrılıiraf etmek - ~aP111~ 
İrılıisaf, inkisi•f - T 11 '

11
" 

ma ı..'l 
. fe"' 
lıılıisar(ttonopol> - ' 

(Bak:IJasr) , 
lrılıisara almak (Mou0~ 

liıe etmek) - Tt~k illertıe 
(Bak:llasr) 

lnlıilal - l>iişiim 
lrılıital - lııgizlık 
lııhital - .\lc.•lıua . 
~lfüıhal - io~iz ~: 
Oehşetii inlıizaru [U" 

1 rı kı razj 
lrıikal - J -Uağıth•" 

1119• 

2 - [\kel is teri 111 i] 
inikas - Vansırua 1 
lrıik:as elmflk .. \19"s, 

mak .1 ,e~ l nila( etmek - çevrı 0 

inkar 
lrıkar 

Yadısa d 1, ..ta I~ 
elm~k - • 
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---------------~-------~·-----'-'l_~N_'l_~_IE_R_S_'IN_
1

_2_3 __ N_l_S_A_~_l_9_~_5_S_A_L_f~-----~~~----~----=S~A~~~YF~A~:~3~·
~f ersiı1 1-Ialke,ri BaşJ(a11lığ·ındaı1 ; 

2:ı Nisan 1 fl3!> Milli ve Çocuk Bayramları 
Kutlulama Programı 

----................. __ ~_ 
23 Nisan 1935 Sah Günü 

1- Bütün Mektepliler ve halk saat 9 da Cumhuriyet alanında bulunacaklardır. Komita üye
lerinin göstereceği yerlerde yer alacaklardır . 

2- 9,5 da Bando tarafından çalınacak İstiklal Marşı ile merasime başlanacaktır. 
3- İstiklal Marşından sonra Büyük Millet Meclisinin açılmasını anlatan Orta okulası okur -

larından bir genç söylev yapacaktır. 
4- İlk Okula okurlarından bir okur Çocuk Bayramını kutlulayıcı bir söylev söyleyecektir. 
S- ( Asker , Jandarma , Orta okulası İlk Mt:ktepler ) resmi geçit yapacaklardır. Bü -

yükler önde ve küçükler arkada Otomobil ve arabalarla yörüyüş kolu halinde resmi ge
çide iştirak edeceklerdir. Resmi geçitten sonra Kışla caddesi takip edilerek Be
lelediye ve hükumet konağı önlerinden ıeçilecek ve otomobillerin durak yerinden hükfı· 
met binasımn arkasındaki cadde dolaşılarak Halk Fırkası ve Halkevi önlerinden sola 
dönülecek Yoğurt pazarına geçilecc k ve oradan herkes yerine ayrılacaklardır. 

· 24 Nisan 1935 Çarşamba Günü 
1- Saat Onda Halkevi binasında Gürbüz Çocuk müsabakası yapılacaktır. Bu milsabakaya 

bir yaşından üç yaşına ve üç yaşından altı yaşına kadar olan şehir ve Köy çocukları 
girebileceklerdir 
Çocuklarmı yazdırmak isteyenler Küçüklerin Nüfus kağıHariyle birlikte Nisanın 22 inci 
Pazartesi günü saat 9 dan 17 ye kadar Belediye ve Çocuk Bakımı Kurumu Başkanı Dok
tor Bay Hayriye müracaat edeceklerdir. 
Müsabakayı Sıhhat Müdürü Bay Remzinin Başkanlığında bir Komite idare edecek 
birinci ve ikinciliği kazanan çocuklara münasip armağanlar verilecektir. 

2- Saat 13,S da İsmet Paşa, Kayatepe, İnönü, Mektepleri Sinemaya gideceklerdir . 
3 - Saat 21 de Halkevi müsamere salonunda Halkevi tarafından umuma bir Temsil ve mü • 

samere verilecektir. 

25 Nisan 1935 Perşembe Günü 
1- Saat 11,S de Cumhuriyet, Çankaya, inönü Mt>ktepleri Cumhuriyet Mektebi avlusunda 

Gazi Paşa, Kurtuluş, Necati Bey Mektepleri Gazi Paşa Mektebi avlusunda toplanacak
lardır. iki Diş Doktoru tarafmdan Diş bakımı ve dişlerin korunması hakkında Çocuk-
larla konuşma yapılacaktır. "' 

26 Nisan 935 Cuma Günü 
1- Saat 15 de İdman Yurdu tarafından Yurt sahasında bir Futbol maçı yapılacağından 

Maça gidilebilmek için bugüu serbest bırakılmıştır. 

27 Nisan 1935 Cumartesi Günü 
1- Saat 15,S da Gazi paşa, Kurtuluş, Necati Bey, Mektepler~ Sinemaya gideceklerdir. 

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

Mersin halkevi 

--..... ............. s.-.... -----------------------------------------

iııtıfa · Sönm~ 

Iııkı haz - IHızii 1 nıt~ 1 i ıısidad t• l nwk - Tıka rı-
1 rık ı haz - Pt>klık nıak, kapaıııııak 
lrıkılab - ()pvrinı irısil:lh t>l.mek - ~oyun-
lııku·az .. Balını 1 nıak, )'iİziilnH~k 
lııl-ısa m - Hiil ii 1111w. k ı · 1 i w<i ~ :ıld - i~giiılı·I 

8111•1aıııııa I i11~a ı•tııll'k - Yapmak 
lııkı :\111 elnıcık - Böliin- Biıın t•Lnıt'k - Kurmak, 

ıııek k 1 ı" ' ısıml:ırımak yapmak 

ı 1) k i a r-1{ 1 I' ıl m a , k U":.; uı lı k i 11 ş i a el nı f' k - Ş a v m a k 
ıık' •·ar havai - Urnusa (Bak: Eşia) 

111 ı. ·ı,.,. 1 • 1 ... k • . l ('f ı ·) l k h " lif°! W\'a ucrranıa '· lllŞla > tıŞatıu l1 nıe -
\Jflı • b 

tısa1111ıak nallanmak, kolsalnıak 
lıa~r·..:. . v I'· , l 11 l I .,arı ZI\ a - ı a ı\11'1 Su H~ - no 

, lıkişar flt"~"k - Gt•lişmPkj trıs,i~:ık t>lnıPk - Varıl -
ueıı • 111(1 I, • ı . • 

" ıaıak, ç .ıtlamak, ı ... ı~·~ ay 
lııkıt·, K ·ı • 1 •· 1 l - t-' 1 flit~ f'I Ul:tl\ 

1
11 kıt0 •·tau k -KP!'.lilmek iıışiralı - Ft~ralılık , iç 

.. 1
11 kı~·uu Plıut•k <Tehah •'I) :.ıcılrna 
)'\" . . 

11 

~ın:ıaak, haşrğnıPk irıtac Plrnt!k - Sonuşla-
~~:1~Y~l <'llirıııPk (T~bai- ıııak, ·hilirııwk, sdwb ol-
1 -llıtıııt·k) - lJyur·m:lk nıak 
tıkız· · .a ~lıuck -Sorıaluıak iııtak t!lnwk - Siivlelmek 

ııl~· r .J 
· qı ' 111 fet - Ekil dil•~ ~etirmek 
tıı ar . 
· etruek - Ek itnwk i11l:ıs etmek - Cimlenmek 
lıı a . ' ~ 
· il - 111 an .vtışP.:·mı·k hısa .. . 
hı ·ı"' - ırı ·el intıba Duyuş ((fa~: lıis) 
İı ,~ >tth Nuı.·k-DökliJnıt!k ız -

ı1ı1ıc·\ 
(~d .' 0

' - ı - T o la r l ı k , 2 • i 11 l 1 ha k f'l 111 P. k - Uymak 
~ht\'!•l . . 

.; \.l ltwınıı) 

iıılıfa Fa~cfalaruua a-
sığla rı nıa 

intihab - St,Çİ , St•çıue, 

SflCI tal • 
iııti!ıah t1 luıek - Secruek 

• 
M ii ıılalıa b - Secken 

• 
lliirılalıib - Secmen 

• 
iııtihar - Öliinc 

• 
iıılihar 'etmek . ÖHin .. 

nu~k, kt1 ndi11i öldtirmek 
lllirılehir - öluük 
i rıli kal • - Gecme 

• 
intikal - Anyış, '!arış 

i 11lika111 - üc • 
irıtikam almak -öc(ılnıak 
irılikamctl - ö~glider 

iralisab etmek - Kapılan-
mak 

i ıı ti sa L t•t nıek - Ya mau
nıa k, Gi rnıek 
iutişar elııwk - Yayıl -

mak, çıkuıak 
intizam - Düzenlik 
iııtizar etmek-Beklemek 

gözlemek 
inzılJat (Zaptiirapt) -Yasa 
i 11z111HHU elnwk-Ka tılmak 
inıi ,·:ıgah - Çflk ilgP. 

-Sonu Var .. 

Sayın Mersin f {alkına bilit 

Mersin Sıtma Mücadele Do~torluğunaan : 
SHuıa .\1. l\arıu11u11uıı 4 cii maddt'~İııe giirt~: Şehir 

srnırı ieirııle Sivri siıwk üreını~siıw vara\'aıı lu~r llP\'İ . . . 
s u h i r i k i ıı l is i rı ı~ nı e v ı 1 a rı v m· m n k \' a ~ :ı k l ı r . . . '-' 

9 cu .\1adtlt>)'e göre : L·tğııaı v.- l\anal oluıa~an 
~·eri m·cle A pl PS3 neler ve bu 1 aşık ~u ı :ı rı i çii 11 ii slii k a
pa la çu~u,. yfipılması mechuritlir. Bu sularıu çukurla
rından başka hir ~·ere salıvel'ilnwsi v.~ya dükiilnrnsi 
yasakıır. Giihrf~ ''t! çfipliiklerirı evltırılı~. aduhrda 
Liri~tirilıue~i yasaktır . 

Sıtma K. T limalııame~iııirı 13 cii m~ulılesiıH~ gört•: 
Su fıçıları, Su clPpoları vt• fi ıvtızlar h:ıflaıLı ııir kPre 
(24 saat kuru kalmak şarlilt~) hoş .ıltılac.d~tır . 

~~P.Şnıc u~·akları iıalaklık yapıuıyaeak b içirıule ku · 
f' ll l u 1acakll1' • 

Su arkları akacak suyu taşırmıyacak 
kadar derin, kenarları sızıntı yapmıyaca k 
biçimde düz ve daima akar bir halde ola· 
cak, ark/arda biten otlar ve sazlar ( Her 
15 günde bir ) mutlaka temizlenecektir. 

Sizlt!ı·i Sılıuaılaıı konıyac.ık, g••rıel sağlığı t•sirgt!· 
IUİJP.Ct•k oları hu Yasa buyruklarını gö1. n ıiinde lula -

rak ~Pf't•kleriııi yapmanızı ılilt~riıu. Yapılacak tefti~ler
tle hu gt!rekltn·i yapmadıkları gfirliltrnltır cezalaııdırı · 
h.ıc.tklardır . ı - 3 

Çocu~ Esirgeme Kurumu Başkanhğm~an ; 
Şaşa lİ hi raderlt'r fabrikasına hi li~i k 7681 metre 

ıııu ra hhaınlla \ 'C 5500 lira ki ~nH~liıule bulu nan Çocuk 
Lrnhç~si tı\_.!ık artırma usulile S<ilılığa çıkal'llmışdu·. 7 
~hn ıs 93:; Salı ~üııii saat ıs clı! Fo ı·ı acentası Sai t . . 
Akırıcının nıağazasıwla iislerme yapılacağından o giin 
VH ~aaıda İSlt'klilı\riıı S ııid A"ırı,~ıya miinıcaallaı·ı hilil 
ohınur . 23-30-6 

Dikiş Makinalan 
VE 

Alati Ziraiye Alacaklara 
Peşin ve taksitle satış 

S. S. ll a r k a l ı d i ~ iş nı a k i ıı el ıw i hu m a ki ra a 1ar1 a 
dikiş ve her liirlii nakış i~lı~ri yapılır 

.\bki11alar sağlam, ıw·tiıa ve fiyatları rekabet ka
bul etmez ciP.rN!t!de, eli~ :aı· rmsaliııt~ nishP.tle \'arı ya-. . . 
rıva ucuzdur. Tı~rzilere Vt~ evlerinde dikis, nakıs va-. . . . 
pan haya ulan nııza La vsi ye edP.riz. 

Pt·şin v~ taksili~ s ·ılı~ yapılır, Yt~ıh~k p ·ırçaları 

dainıa bulunur . 
Cifcil·~ri miz v•~ ha hcı->cilı~ri mil ici ıa "\Oıı dtH'~c·~ k 11 lla nı~h • • • • 

Pulluk Çaplı- orak makinaları - h ığ luluıaıh .ıLın 

(Pulivazıluvar) bilumum alati ziraiyt~ yPıl ı'kleri y:ığ 

makiııalaı·ı ticarellıaııamizıle nwvculLur . 
ihli~acınızı lenıintlt-!rı evt•I, hir ktwP lict1r·eth,uıe

mize u~rn m.ı k •ıwnfaat ıııiz i k tiza~11ııla ndır. 
' 

ADl\ES: \1t•rsin \1aarif oteli altında ovyet fı:1bri-

kaları acP-11lesi lsmail llakkı Koz.ıcı oğlu . 
Merkezi - Ada rıa . 4·- ıo 

Bir Muhasip Aramyor 
B\r ticari miiesst-se ıcın usul muhasııtwvc valdf 

• J ' 
defatiri tiiccarİ)'eyi lutiuaya muktedir bir gflnç :ıra 111 .. 
,·or. Li~an hilr11IP.r tercih olunur. Şeraiti lıaiz ohınlarm . 
mathaa nuza miirac<ta ti an 4 - -5 
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SAYFA: ·4 YRNI MER ' iN ~~~ NiSA 19n5 SALI ~ 
----~~------------------------ ----------------~------~,:.._.:..,_ ____ ~.:.....~---------------------------------
Mersin 

Piyasası 
. ~ 

K.G. 
Paıuu k t1k~ pr~s 

1 a ne 
Ka pu malı 

K ozacı pu rl a~ı 

bu ae <;İğidi 

'\ tı r li " 
Susaııı 

Fasul\a . 
Noltul 

~' P l't'İnwı.. 

(\ llS \' P IU İ . . 
K u ıu el arı 

Ct>hi ~ 
• 

'{' k ~ 01. ~e nr 

l~a lıv~ 

Ca, . . 
l\.a la ) 

lt .• lrn r 
Arpa .\ uadol 

yerli 

Pirine 
• 

Çavdar 

K. S. 
41 

40 
39 
BS 50 

2 2f> 
'l -ı» ;... .... ... ,v 

9 
8 
4-12. f> 

7 

3 
8 50 

:10 

38 25 

ı oo 9H 

240 -~ BO 

190 

90 

16 
., -

25 
75 

50 
Kesme ŞelH r 
Sandıkta 

~o Lira .!O K. 
)) » ecne L>i "J ~' ' ·ı r·.a -v ,.. u 

)) )) » çuvalı 20 K. 50 
lhı;;thn Yt·ı·l i h .. 

7& 

Limon tuzu 
Sahurısafı zeylin Y. 

·ıo 

~5 50 

)) ikirıd 

Mısır darı 

Kara Liib~r 
l11nce Kepek 
Kalın » 

23 
2 75 

85-Sl) 
•) _, 

2 

-------··---~-~~ 

Borsa T elğraflan ............. ~ 
lsianbul 

21-4- 935 

Türk altuuu 

isterlin 

Dolar 

941 

611 

7~·32 

Frank 

Li J'P l 

12 - 04 

9-59 -- 57 

Nö~etçi Eczane 
Bu Akşam 

Mersin Ticaret ve Sanayı O~asm~an ; 
Sicil No: 848 . Smıfı: 3 ii rıcii 

Mer~inin ~i a lmrn di ~· e ma lıall t' Sİndt~ fliiktimel cad 
de~irule Bt>l vii Palas Otd i ıı dt~ ulur·a u T. C. tahasrndan 
olup ~ıltH·sini ıı il ii k t'11uPl cadc l tısi nıle .\za k zadt.~ ha -
11 1rıda 12 No.ln p u-i k:ı rıuı ı i t i c :ı rr tgaJı ecliııerek 7-4 935 

rn rihiııdrnlwri komi yoııcul u k i~ i işl <~ r i l e uğr(}şan Va
hi l Baydar Tica n•l laka hııı ı Nol tı rd .- rı tası ik li geLirnH~~ i 

iiz PriııP 20-4- 1935 Lır· ilıi ııcl<' s.ıs numar:ıJı ~icih~ Tica
rt'l k:ınuno11 42 maıldr im• gfü·.- kayıı ve te5cil •·dil
diği bildirilir . 

~se~======================~ec~ · 

1 Bulgur Ogütmek ~ 
• 
isteyenlere: 

Macar fabrikalarından 13 ULGUR ÜGÜTME makinesi 
getirttim Bu makine çekeceği bulgurun kepeğini gayet 
güze) çıkaracağı gibi, yüz kilo bulgurdan bır kilodan daha 
az UN çıkarmaktadır. Bulgurlarda katiyeo Taş olmayacak
tır. Gelen bulgurlar zayi edilmiyecek ve yemlik de ahnmı
yacakhr. 

T~QkiYE 

ll R..64T 
BANKASı 

1 

.DAQA 
e>iRiKT iREN 
14'\~"T• ~ObQ 

----- ~~------------------------=---~~ 
1 
~~~~ 

"'' f; Adres. Hastane Caddesinde Askeri Furnnu Yanında ~ fl1 

Bulgurlarını üğütmek ve Bulgur yap
tırmak isteyenlerin müesseserimize 
muracaatlarını dilerim. 

il • Bahri Veli Tevfik Ok ı Jı 

iBi~nce======~il + ASLAN YAKUP ~ 

On Dokuzuncu Tertip Birinci Keşide 
. 11 Mayıs 935 ·tarihindedir. 

Büyük i k r a nl i y e 

Lfi İstanbul ve moskova üniversitele· JJ 
"f rinden dip/amalı ve Almanya'da ~ 
~tı . t ıı tahsil etmiş Viladiye ve Cerrahı ~ 

nisaiye mütehassısı . 
11 asla ıır 

. lt J N o. ı 3 k .. 11 eli t> , . i 11 d t~ • ~ 

l 'f TELEFON: 64 ~--
-~~~·~~·~:-;....~•··~~~E!+~~,. 

~ ·~ ~ 
25,000 Liradır . J ~ - , 

Mükafat 20,000 Liradır. 8 KAYA-DEL.EN '; 
ı=.+ =&r=GDCIJ::ae:am::z3e:3 il ~~ JY.I:ENBA SUYU t 

••:•<••: .. :••------------••:••)•:••:•• 1 p\ Sıhhat ve içtimai l\Juavenet Vekaletinin bu suya alt 
•!• •!• :.;) TAHLİL RAPORU 
•!• ŞIK , ZARİF, SAGLAM ••• 

1 

'~! 
•!• K 1\ ,f T •• •!• ; ~1 Oörün ii ş ; Berrak Kolevi}cl {100 sm 3 suya sarfotunarı 
•!• ostilll), l\'ıanto, ayyor ·~ ~' No. IO Hcı mibtarı)02 srlfg 

Kadın ve Erkekler için her nevi Kostüm, Monto Tayyör, 

Şık, zarif ve Sağlam olarak dikilir. 

Dikilen Elbiseler beğendiriİir. 
Beğenmiyenlere Bedeli Verilir 

Elbise Mt~ra~lıkla rııaııı Te rzilıaıwnıiz•ı hir 
<lt-ı fa u ğl'a nıa hı rm ı d i 1 ı~ riz. 

1 1" Renk ; RenksiL Mecmu serl lık derecesi (f ra nsız) 1,5 

I Koku : Kokusuz Uzvi maddl'ler için sarfolunan ınüve I· 
lıdilhumza litrede 0.40 or. 

Tadı : Latif Sülfat ( Sö 4 ) " 0,0033 Ct· 
,,. K lor ( C I ) , O 0074 

,11.1 Tcamiil : Mutectil N itrat ( !'\o 2 ) , 0,0010 
K Nitrit • Yok. 

\1< l ( ci 33 ) Amonyak • Yok. 
•'i • 1 

~ DEPO~C: )l t-'r ·~in P.ısta haııt'~i \'e hit işi~ııı· e deki tiiı ii nı·i"ı ~liic ı lıiı ıl i"1H:i ıııı11l :ıılır. 3' 

~- a_ ,,.. ~ 2-, l~1' ~ ~ l~""(.) .-..-.. 
..;..-;- p • ~~ ;/"~~: ı r ·~ d. 

HALK Eczaııesidir. •:• Mersin Kışla caddesinde Erkek ve Kadın Terzisi :~ 
y M S • ·~========~~· •:• 5 5 ustafa ami •:• + ~ 

SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrü~ Civarm~a~ır 
ller uevi Eczayi 

tıhhıyP , Yerli ve Av-

1·11 pa ıuli talızeru tı hu-
1 u rıu r • 

•·:·<••>·:·•---------------••·:··>·:·• ,~-~~~~I:~~-~~:::..-· ... ·~ 
•llllllUflD----mlWRRtlmlRll• ~ "" ır. ili 

1 DOKTOR 1, al Her Nevi kitap 
IJ B d , · } . l b -} k 1 91 ller ıırvi Pski k i lııl' alıııır. Vd saıılır G~: 

1 e 11 {3 a a 1 i ~ le bavii hav il a cı Felımİ\'C miiracaal ~""' . •H . . . i Kışla caddesi 105 inci sokak No: § .,.*~ ~ .. ~ 
~ 6 her gıirı her s~at hastalarını kabul il ~~IG~~-~~ijMl9]1.'5 
:= eder . s-ıo 

·~=========:~. •RDrftUmlmliHlmlla~IUIRllUD Yeni .lfcrsi11 \folbaası - .ı1rrıi11 


