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Genel Toplantısı 
Bitirildi - Artık kulnklarım işit

~e~ istemiyor çocuk sözünü. 
e 1Yi etmis te evlenmemi!'im. 

Çocuğum ol ;ııad ı?rıııa sevini yo-
llım K d. · 

0 

• d" kt b · en ıım geçın trme · e 
unca sıkıntı çekerken bir de 
~uğuın olsaydı, ne )'npardım? 
" cıyoruın size doğrusu; çocu -
gu ne yapacaksmız? 
Ço - Çocukmu ? Nasılsa bir 
li cuğum oldu. Bir dahamı? Bi -
" Yorrnusunuz, bir çocuk nasıl 
Jetis·ı · ., h \ Yor ? istemem artık dog-
ısu .. 

Şu - Ey artık yeter; susturun 
~ n~ı; doğdu doğalı uykudan 
esııaim. 

bu - Ne hııçıı~ çocuk; daha 
lir Yaşta böylE-ı,. ileride kim bi-

ne olacak ? 
[> Yaramazım? ~ınk kula-
"'ını ş ., \ıu ' aplat yaııagırıa tokadı, 

1

111" P-nsesine yumruğu, bak na-
1 ''ol .. ıı. J a (Jl•lir. Olilrse yer be-gen · t') • 

sın, kalırsa el beğensin . 
alcl Çocuğa çok yüz verme, 

ırırsın . 
dağu- Seni doğuracağıma tnş 
afa. rsaydım . Yetişme, emi, 
lar can yumurcak 1 Şimdi yaka 

sam, gebertirim seni . 
~tı - Seni utanmaz seııi. ağ
elj 

1 Yırtar, dilini koparır da 
ne "e .. 

~ rırım. 

h· - Böyle ~ocuk olacağına 
ıç oı 

n1asaydı . 
ttıe?. .... · Çocukla sinemaya gide
~un;~ışı~l. Bir yumurcağın yü
~iç, ,_,11 sı.nemadnn kalmmyım 
beşi"·erdıın siitiinü, yntırdım 
diJrr~ıne de öyle rgnldim. Ben 
ŞıJ llUnceye kadar o da mışıl 1111-

Yur 

~tı - Hanım, korunmağı öğ
&e\'~Çocuk yapma. Ben çocuk 

_em. Yaparsan ayrılırız. 
tı"ıern. Vakıtsız bozulmak iste
~r' gUzelliğim bana gerek 
başk~:u· Bey çocuk istiyorsa 

ına baksın 
D" . 

ttı,lll· ogururum amma bak-
'da •Çocuk istivorsan bakacak rn but . ~ 

-p 
~tı 8 °kerde gec9 yarısın· 
ClJb ~raya kalıyorsunuz; ço

rn bakıyor? .... B .. 
Jl abası . 

~i ... b~ Sözleri hi" hir gazetede ... ır H ~· · , 
~\Jttıad <>ınanda, hiç bir yerde: 
~l'ıtıızct ınız. Evi ııizde, komşu
tirı j,.· 

81 Yolda yürürken evle· ... ıncte . . . 
0 ışıttmiz. 

rı. eıniy· 
~~la g" ı, duvarda, suyu har-
~llğu <>rınek isteyenler gibi 
t6"'tıek ~endileriııden uzakta 

Q()cu:steyenler de çok . 
h ~r'· gu, Ya kadın istemez )' l{ek , ... 
L1 tıe d ,~ahutta her ikisi· ama 
" e ço . • 0tıuk gil _cuk, ıstenmiyen bir 

lste Jı, gelir. 
Yen b·ık . ' nıasını bılmez, 

l~ün Şehir Baştanbaşa donatllmıştı 
--------~--------~~------------------~ ANKARA, 22 (A.A) Sl\mer

bnnk heyeti umumiyesini teş
kil eden bütce ve iktisat En· 
cümenleri ile Maliye Vekili 
Fuat Agralı ve Ökonomi Baka
nı CeHil Bnyar, Bütce Encüme· 
ni Haşknnı Mustafa Şeref Oz
kanın başlrnnlığındn toplnnarak 
banka idare heyeti Raporu ile 
bi lfinco ve kar ve zarar hesap· 
Jarını tasvip etmiştir. 

Cumhuriyet Alanında Büyük ı\,lerasim 

Gece Halkevi Salonunda Bir Müsamere 
Yapıldı. 
Verildi. 

Düıı Meı sin ulusal bayra
mı ve çocuk haftasrnm ilk gü.
nünii içlen gelen bir coşkun

lukla yaşattı. Şehir baştan ba
şa haymk!ar1a donatılmış halk 
ve bilhassa çocuklar büyiik 
se\•iııc içinde caddeleri dol
durmuştu. Evvelce hazırlanan 

proğrnma göre saat n dan iti
baren Cumhuriyet Alanına dol
mıya başlamıştı. Asker, jandar
ma, Orta ve İlk Mektepler, ku
rumlar Yerlerini aldıhır. Vali, 
Belediye Bn .• lrnnı, Alay kuman 
danı, jandarma mıdaka mü
fettişi, jaııd:ırma kumandanı, 

Askerlik Dairesi Başkam, Em· 
niyet ~füdiirü, Gümriik başmii
diirü, Halk Partisi vilayet ve 
kaza heyeti Hulkevi Başkanları 

daire müdürleri, fırka ocak 
heyetıeri memurlar kadın Er· 
kek yüzlerce halk gelmişlerdi . 

Saat dokuz buçukta Halkevi 
bandosunun \ııldığı İstikliil 
marşiyle mernsime ba~landı. 

Marşı milteakip kürsüye çıkan 
Orta Mektep talebesinde~ Ner
min ulusal bayramın anlamını 

Ye 23 Nisanın 'l'lirk tarihinde 
ehemmiyetini dünkü ve bugiln
kli Tiirkiye durumunu çok he
yer.nnlı bir söylevle anlattı. Bun 
dan sonra İsmet İnönü okulun· 

dan küçük Yegfinekürsilyecıkarak 
çocnk diliyle Y•"zlerce kalbi coş 
turan ve alkışlarla bir çok ye· 
rinden kesilen bir söylev verdi. 
" Yeganenin söylevini ikinci say
fada aynen yazıyoruz ,, 

Alman Sosyal Demokratları 
Avrupa Milli Komünist Şubelerine 

Bir Beyanname Gönderdiler. 

Alman Komünistlerinin Birleşerek Alman 
Faşizmine karşı koymalarının istiyorlar. 

MOSKOV 1\, 22 (A.A) Alman ; 
sosyal deınokrntları içtima ha

linde hulnruın on J\ vrupa de\'
Jetiııiıı milli koıniinist şubeleri 
merkez komitelPriııe bir beyan
name göndermişlerdir. 

Alınan sosyal demokratları 
bu beyannamelerinde bu komi 
leleri Almatı komiteleriyle bir 

istemiyen bakınaz; ikisi de bir 
yola \~ılrnr : Çocuğa bakılmaz. 

Çocuklar için yazdıklarımı
zı kim okur? Çocuk anneleri
mi ? Milyonda bir. Çocuk ba-
balarınıı ? Belki yüz binde bir. 
Okuyupta ne öğrenecekler ? 
Çocuğu sevmeyimi,çocuğa hak
mayımı? 

Ana çocuğu sever. Bl>yle 
seveceğine sıwmemesi daha 
iyi. EgJisl bir sevgi sevmemek
ten kötiidiir. Çocuk kendini 
sevınf'yenden kaçar, sevene 
s0kulnr. Amma sev<•n se,•meyi 
bilmez. 

Çocuk isteyen, ona lıakma
ğı, onu sevmeyi öğretmelidir. 

Bakmanın yolları olduğu gibi 
sevmenin de yolları vardır. 

- Ah, Yavrum! senin için 
caııımı veririm. diyA çocuğunu 

!eşerek Alman fnşiznıine karşı 
mücadelede bnlunmağa davet 
etmektedirler . 

Reyannaınede Sovyet Rus
yayn karşı faşist Almanyanm 
harp hazırlamak olduğu beyan 
edilmekte ve Şark misakının 

akti aleyhinde mütalea beyan 
olunmaktadır . 

bağrına basmak yetmez. Çocuk, 
bağra basılmadan da sevilir; 
hem daha çok sevi 1 i r . 

Çocuğu kendin için mi,baş· 
kası için mi istiyorsun? Yoksa 
ulusun çocuklarla büyüyeceği
ni. kuvvetleneceğini bildiğin 
için mi seviyorsun? Ulusun ya
rınki birgelerinden biri olaca
ğı için mi seviyorsun ? 

Kendin için seviyorsan,doğ 
ru değil, çünkll çocuk, bu gün 
senin ise yarın kendinindir.Ço-
cuğu kendi içiıı, ulusun için 
sevmelisin. Böylesi işine gel· 
miyorımı '? Öyle ise sen bu u-
lusun adamı değilsin; kendi 
kendinin adamısın. çocuğu ken 
din için istiyor, kendin için se
viyorsan, bir bakıma, yurduna, 

(Gerisi ikinci Sayfada) 

Kazım Nan1i Duru 

Merasim bitti. Geçit Resmi 
başladı. Alay bandosu Yerini 
aldı. En önde Türk ordusunun 
ne kerte bir varlık olduğunu 

anlatan Alaydan bir kıta ve 
onu takiben de jandarma mek
tebinden bir kıta bliyilk inti
zam içinde geçti. Sıra mektep
lere gelmişti. Alay Bandosunun 
yerine llalkevi bandosu geçti. 

ilk olarak Orta Mektep iz
cileri, bisikletci izciler. yekna
sak geyimli Orta Mektep Kız 

ve Erkek talebe bir alkış tufanı 
arasında kiiltür varlığımız ba
kımından Yüz güldürücü bir 
durumda geçtiler. Orta mekteh 
ten sonra başlarında sayın mu
allimleri olduğu halde; Cumlm
riyet, çankaya, Atatürk, İnönü, 
İsmet İnönü. Kayatepe, Kurtu
luş, Necati ilk mektepleri ve 
onu takiben de otomobillere 
kamyonlara Arabalara bindiri
len çocuklar ve İş Bankasının 
Toroslarda açtığı mekteplerde 
okuyan ve 23 Nisan bayramını 
kutlulanıak için gelen Yavru
lar alkışlar arasında büyük 
ta keli rle geçtiler. 

Cumhuriyet Alanından Ay-
rılan Alay Kışla raddesini ta
kiben çarşı içinden geçerek 
hükumet konağı öniinden Halk 
Partisi ve Hnlkevi öniine gel
miş ve orada çocukların bayra
mı kulhılanarak şekerlemeler 

dağıtılmış ve merasime son 
verilmiştir . 

Gecede Halkevi müsamere 
salonunda İş Bankasının Toros 
larda Amele çocuklarına açtığı 
mektep çok muvaffakiyetli bir 
müsamere vermiştir. Müsame
reye ait izahatı Yarın vere
ceğiz. 

Sümeruank umum mildürü 
Nurullah Esadın da hazır bu
lunduğu bu toplantıda bazı suy 
lavlar t:ırnfındnn temenniler 
izhar edilmi~ ve Ökonomi ha-. 
kanı Celal, Bayar izahat ver-
miştir. 

Biltce Encümeni başkanı 
Mustafa Şeref Sümerbankın 
umumi mesaisi ve başardığı 
hakkıııdaki takdirkar sözlerile 
bitmiş olan bu toplantıya ait 
müzakerat safahatı yarın bil
dirilecektir. 

Siimerbaı1l{ 
.............. ....._ 

Bir çimento fahri· 
kası Kuruyor 

ANKAHA, 22(Hususi) Yeni 
bir çimento fal.>ıikası kurmak 
imkanlarım aı amak üzere Sü
merbankm getirdiği mutahassıs 
tetkiklerine devam etmektedir 
Alınacak netice rnüsbet olursa 
iç Anadoluda süratle hir ı;imeıı
to fabrikası kurulacaktır. 

Çoban Piyesi bu 
gıce temsil edilecek 

llalkevi Temsil komitesinin 
cocuk haftası adına hazırlamak
ta olduğu «Çoban» piyesi bu 
gece saat 21 de Halkevi müsa
mere salonunda verilecektir. 
Geneler dün son provalarını 
yapmışlardır . 

Motörsüz Tayyarecilik 
Sovyet mutahassısları Ankarada işe başladı 

Sivil Tayyarecilik Mektebi Açılacağı 
Dofru Değil . 

ANKARA - Ankara Tilrk 
Kuşu Kurumu icin getirilen 
Sovyet mutahassıları işe başla-
mışlardır. Mütehassıslar ilk iş 
olarak şehirde ve civarda u
cuşlara müsait bir saha tesbit 
etmek icin tetkikat yaptılar. 

Mevsim RU1.gftrları ve iklim 
hakkında da Meteroloji Ensti • 
tilsU mildilrilnden izahat aldı
lar. 

ltk tetkikat bilhassa Yaz 

mevsimi Rüzgarlarının motör
silz ucuşlara pek elverişli oldu 
ğuııu göstermiştir. Bazı gaze
teler mütahassıslnrın Ankara· 
da si\'il tayyare mektebine mu· 
allim olarak getirildiklerini 
yazmışlardı. Bu haberin doğru 
olmadığı, Ankarada bir sivil 
tayyare mektebi olmamasından 
da anlaşılır. Mütehassıslar Tilrk 
Kuşu icin getirilmişlArdi r. 



·~- ~ 
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SAYFA: 2 

Dl'ın Cıımurluk alanında tsnıet 
lnonn okulu okullarınrtan Ycgllnin 
sık sık alkışlarla kesilen söylevini 
uyneıı yaııyonız : 

Bu ~ i'ı '.' ; h üt ii n T ii r k 
coenklarırı111 icı SPrıiııl• ~ . 
dolu. ciink i"ı, srrı hizim . 
hli tli n istnl i k l(' ı·i nı izi vt· rt• 11 

b i r g ii rı. ii n . 1 

ana kavuşm<ık için 
'iireg'inıiz ~liııiPrce carı>-. .. . 
dı işte hugiin seni SPsinıiı 
le SP vgi mizh~ süy li ~ oruı .. 
lıiıc aPcmisler karanlık 

v • • 

g ii rı l P r i 11 i a n la d ı k l a r ı ı et • 

man inaııumn oruz .. cliııki . . 
se11i11 ışığırı okadar kuv
velli ~i ... hu ha\•al olan .. 
karaıılığı ~diller bile can 
larıdıramıyor lıayranılar·ııı 

ici ncleu cocu k kal hi seui 
• • 
:ırı.,·or ... ciirıkii ltic bir 

• • 
hayram St\nin verdiğin 

haklan hiıe vermı~'or 

SP.rı hizim giiniinıiizsiiu .. 
cocukların SP.vincisi11 .. bun. . 
darı on ht-ış sene ev\'P.I 
her karanlığın iizP.rine ı

şık s~ıcan Atatiirk bu \'il . .. 
dan sonra dogan yavru. 
lara hu havramı arnıa~an 

~ . 
etcli .•. 

Dillendiği m giin a nue. 
uıc ilk süzüm 23 Nisan 
bizim ha) r·anıınuz değil

mi dedim ... clinkü annrm . 
lıeşiğiruirı lı<tşuula biiyü 
de ha~· ramınıza gideceksin 
diye beni l\a ııthrdı .. 

Biz her yıl seni dillt~n

d ireceğiı .. seni canlandı

racağız .. SP.llİ n bizeJ ver
diğin krynu~ll~, kafanızı 

icinıizi viiksehtıcefriz. et~-
• • c....; • 

lik ~ollu, denıir yürekli 
llınc aö"ü "'lii ,·urd kur-

• u ~ • 

larıcı hiiyükler olacağız~. 
Biitfin Tiirk cocuklan bir 

• 
ağız gibi. budunun isledi
ği ı.tihi hiiyiik olacağına 

arıd icer e\· dinlt~yicilerim . . .. 
23 nisan çocuk bayramı 

hepim~ze kutlu olsun . 
23 nisan çocuk bayramı 
111 hize veren Atatiirke 
sonsuz aygılar,. 

Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti· 

yorsan Tayyare Cemi

yetine aza ol. / 

YENIMERSIN 24 NİSAN i 935 Ç.\RŞA~IRA 

kadınlar Mitingi 
istan~ufda Parlak Bir Şekil~e Yapıldı . 

- -----
bir cok murahhaslar ve kadın saylavla-, 

rımız mitingde söy /ev verdiler . 

1 s la ı ı lı u 1, ~ ~ r .~ . :\ ] --
Türk kadınlar hirliği ta
rafındarı, ou iki11ci ar~ıu
lu sa 1 k :ı d 111 h i r 1 i k 1 ·~ r i k o 11 g 
r•~siııiıı Şt>hrimiıde loplan-
rıwsı dola \'l~İ \'it~ lf~rli h ., . 
edilen ıuiting, hiiyiik bir 
kcılahalığm işlirakisle Te
pl'ltaşı Ştıhir LİJ~lrosurıtla 

yapılmışlır. 

~I ili n ~ i ıı sa a l 1 7 . 3 O • 
ela )' a pı lac.ı ğı i h\ rı t•cl i 1 ruiş 
olmasına r•ığmeu saal 
16,30 da ıiyalro yapısı 

ağzına k~Hh•r dolmuş bn
lunu~·ordu . Kalabalık 

arasında kadm ~ sayJavl:ı

ruuıı, arsıulusal kongrr.ye 
iştirak eden salkurlar 
Tlirk Vt! y:ıhancı mahafil-
lere meıısu h havarılar . 
göze çarpıyordu. 

Saa l 011 \' t~d i hucu k la 
"' . 

Tlirk katluılar lJirliği haş

ka111 Laıife Bt·kir, kadı -
nın gt•rwl lwkları koııus\ı 

elrafrncla sih· lpm•cpuiııi .. ~ 

bildirdi \' P. ilk süzii arsı-

Tiirk:hı korı ukla rı selam

ladıklan sonra, Tiirk ka
d ııııuın bugünkü duruıuu
rıu clalıa c~vi kavramak ., 

içi 11 ti ii rıle hugii rı arasında 
hir mukayese yapmak 
liizunıurulan bahSP.llİ • E
konomi, ahlak, bediiyat, 
siyasa ve hukuk bakı

mrnılan dünle bugün c.tra . 
sandaki büyük farklafl 
aufallı. 

Buudan sonra l\omen 
salkuru başkam Pren
se~ Kanlakuzen, Frarasa 
salkuru ha~kam Brnnsuv-• 
dyg söz alılılar . Miting 
sual 8,HO a kadar UP- va m 

Doğum 
Şelarilfıiz manifotura 

tfıecarlarırulan ~leliııo~lu 
·~ 

Sadinin hir krıı tllinya~a 

gt>luıi~ vt~ Su11ay adı ve

Jrilıuişlir. 

Ana, babasmı kutlular, 
uzun \ ' a vı·uya 

ulusal kuru11ılar111 oııur- w • clilHriz. 
sal geılt'I k~ilihi \'e uluslar 

yaşayış 

Yine mi Çocuk?. 
-Birinci Sayfadan Artan- ı 
uhısu na yuğı hir aıhnusm 
(~oeuğu lıe111 k·~oclirı için, 
henı ulusurı icin severutı~. 

• 
misi u ? 

«Bir göııiilde iki Se\'da 
olamaı UH» ~! 

Övle istı, cocuk edin-. . 
mP.; çiirık ii hir giin seııin 

c~liııcle kalmıyacak, senin 

için olnuy<Jcaktır ; ve rıe 

yazık ki seuiu ~ibi o da ..... 

IJir t'goist olacak, rıe sana 
11e yurduna yar~nuyacak 

lır. 

Yine mi Cocuk ? 
a 

Evet, )' İne çocuk; ne 

kerıtli iciu cocuk , l>f>Jki . . 
ulusun ici11 (!OCtık. . . 

- Öyle ise , !!> ben ne 
hakaJım, ulus haksın. 

llenu~. Ulus sana b,ık-

d i ğin kadar', bakahiltliğiO . . 
~adar cok cocuk vetisll .. • • J ~ 

rt•ceksirı. Ulus hi>yl~ i!'llİ-
vor . ., 

Bu bo .• toprakları ço
cuklar Jolcluraeak . IJtl 
lssız vt~rler onların se~le· 
riyle .. şeurentli:;i glin, fltt 
kiyt~ kırk mil \'Orı, tdli ıuil, 
yon çocuğu iİe şeulendigi 
giiu sen de ne mutlu olB' 
caksm hilir misin ? 

Her birimiz ulusuıuu• 
bliyiik olduğu kadar bİİ~ 
viik, ulusumuz kuvveLl1 

~lduuu kadar kuvvedir 
o ~d 

ulusumuz kıvanch 01,h.1.e 
• 

kadar kl\'auçh olacağıt· 
lşte,1)n11ıuu için çot!o~· 

Çocuk; çocuk; Ço ... CU···~· 

Kazım Naıni DutlJ 
--- ___./' 

masaydı, sen yaşayamaz· • 
.ı. ... o sana haktı , ona Bilecik Belediye11. 
lıorçlaıhim. Borcunu, ulu Kahvelerde ayunlafl 
surı çocuğa bakmakla yasak etti • 
;tdeytıceksin. Hilecik , 22 [A . .\] --~ 

Camnıız gihi nemiı Bih~cik bPledİ\1 esi ı-6·9 
var,;a, ulusun varlığına •lıırı iıibarnn k

0

alıVt', gaıiı~ 
borçluyuz . Çocuğu da , ve buna heuıer u:uoll• , .. ,~,, 
çocuk sevgisiui de ona yerlerde salranç ve ~· r' 
lıorcıu,·nz . Borcunıuıu do mlislesna olmak uıe . . 
fülı•nıt1 liyiı. bütün oyunların ovrı3'~ . "' r~ 

İşle pır<I ıçıu çocu~ , ması merırden kararı ~e 
ulus içiıı çocuk, yapabil- mi~Lir . 

Osmanlıcadan Türkçeye karşılık kılavuzu N. 24 SOS\ ele si ııdc cocu kla rı ko . . 
ruma kurulu iiyt~si Gour 

al clı. 

llalibirı konusu «kadı

nru bir yu rdtf aş sıfa ti yit~ 
üdev \'e lıaklarn> idi. Go 
ur, kadıuın ~osveh• icin-.. . 
deki iiıh~v w·I clurıııuunu 
talılil elli ve C.)k alkı~-. . . 
Ja11dı. 

L~\ti(P. Brkir, ((hu top

lantıda siiz sövh~m~k ici11 
~ . 

sekiz giiııHik yoldan Helen 
hi r konuk >> diye f ngiliz 
sayla vlarmdarı ,.e tarıı11-

mış f~nıin 'sllerinden Ledi 
Aslor'u takdim elli. Ledi 
Aslo~, uzun alkışlaı·la ke
silen söylevi nclr, k aduım 
hugüııkii sosyete teh)kki 
si11tlrki yerini anlattı v~ 

.\latiirkiin, karl111ın lıa 

\'attaki verini lakclir edi-.. .,, 

şinden büyiik bir.,.hayran· 
lık du1,·du~uııu süvledi. . . ... 

Üciiucii lrnlib A.ntal \'ti . ~ 

f pka etnırk - Bırakmak 

alık o \'fUak 

1 pka kalan - Dönek 
ipka kalmak - Dönmek, 

kalmak 
İpka etmek - Çürütmek 
iptidai - llaru 
lptitltti - ilkel 
iptila _ Dlişklinlük 
.'1iiptela • Diişkiin 

.\liipttıla olmak - Dlişkiin 

olmak, uğramak, yaka
lanmak 
iptirıa etmek - Dayan

mak 
İptisanı t•tmek, lel>flS

slim elmek - Güllinıse -
nwk 

İ plizal - Ba ya ğılaşnıa 
lraıle (ilıli~·ar a11lamma) 

- lrde 
İrade (Kudrel anlamuıa) 

- Erıorji 

İ racie . etmek - Bu )'Ur -

saylavı TiirkarıBaşbuğ'du, mak 

f r·atli - i rdesd 
r.:ı yd iratli - lrdtısiz , 

irdesizee 
! radHI i - l rdel i, eırnrjı k 
İ ras etmek • V ~rnıek 
lrad - Geliı· 
İrad etmek - Getirmek, 

vt•rnıek 

irade etnwk - Erdirmek 
usla nıa k. y~clenwk, yöne .. 
nwk (lhık:ikaz) 

İrlihal - Bağlaıum, bağ
lantı 

irtica - Ka,taldık . 
lrticalerı - Doğaçtan, la-

sarsız , lı.ızH'lanıuadan 

(Rak: Bil bedah~) 
lrtidaıl et uwk - 1 nanı ıı

d u rı cı~uıak, dönm~l 
• 

lı lifa - V\iksHklik 
1 r l i hal - Göc ii m • 
irtisam etmek - Smay-

lamak, resmi diişnıek 
irti'a - .\lrnı..,aklık 

isabet - Doğruluk, ye .. 

. s•"' rirıdelik. y:ınılmazllk, 1 

bet (T. Kö.) ~ 
isahet Ptmek - Oiişrııe ' 

tu llu rma k , clüşg•·lıoek ' 
isa hrt etmek 

8' 
i ~ a he l i ı · P. y ( v u z u h u '.~ 

ı•ır, feraset) _ Yalgörll , 
isabet ettirmek - [)iişg" 

lirme k, isabet eui rıue.k t' 
isal fiblağ] etmel - L11' 

lırma k 
isar etmek _ Esirgeu•:;s 

nıek. bol bol vermek [D 
Bezletnwk 

ishal _ ishal [T.Kö J 
isga c•traıek _ Esleruekr 

söz dinlemek ' 
·· .. • ['fK .. I' ısı m · ısı m . o· ' . 11, 

isk~n elnwk - vorılftl 
tlırmak 

ismet .. Arığ 
isuad - Üsn~t fı~ 
· d 1· Os11•~ 11• ısna elruel\ - ~ 

1 k .. ·· alu•8 
yaslama , ustune • 

israf _ israf [T.Kö-J 
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YENi MERSiN 24 NiSAN 1935 CAR ' :\~IBA 
• 

Mersin 1 Tarsus Noterliğinden: 

Piyasası ; ~~-~~'~'~'~~!~~!i~.~!!-~e 
---- - le~cıl eclılPn ve lıer uevı mahsulatı arzıve v~ saır 

K. S. ; t~nalİH vP. .. ~~· ai tüccari~· e alım ve salımı vt~· komsiyon-
41 culukla işl.iğal eden Vf1 ( Kara Mt-luu~l ZıH.ldPr ve 
40 ! şiirt•kası ) namım taşıyan Kolleklif Şirketimizi ~iir~ka 
~J9 : rızası ilP. bu giiııılt•n itibar•·n fesih ettiğimizi alakada· 
38 50 ranca malum o 1 na a k iizrrt~ b:ığlı ,lj\'"L surellen 

2 25 biriuirı Ziraat Baukası Tarsus ~ulu~siııe h~vdiini, bir 
z-12,5 ı m.strn5Jlllll ilfua t•tlilıuek İİZHre ~ı,~rsincle y Hllİ 'ılfrsin 

1 . • l 1 . .. 1 • ı . . . ı . • 1 9 gazettl~ı u art~ aa~ıesııw gontıerı mesını ve ı"ı JHi rnsı -
8 ' um ıasılikiudeu ~onra hizP- iadesini ~u·z ve hilvesile 

as 25 

100 99 

240-~ao 

190 

90 
•15 -· 

9 ... 75 
16 

•) - 50 

-:> ~· ' ı·ra ..,. i.) .... 

h )) • » çuvalı 20K .. 50 
t ~ğda)· y ~rJi 2 7 & 
~ '•hoıa tuzu ·ı O 
~ab 

•11ısafı ze' Liu Y. 25 50 

1 '-l' sayg~arımııı sunarız. 22 ı,ı~an 1935 

5'76 
84 

Kara MPlınıet z. llasan Sürmeli Z. A. Duran 

Is bu ~irket r~stıi hakkuulaki ihtaruanrn dairemi-
~ 

zira ~2·4•1935 tarih ve 576/34 uuıuarasıua kayl edilip 
1 bir nusha~ı saklandıktan sonra dilek veçhile diğer 
11111saddak sur+-lİ Ziraat BauktiSI Tarsus Şubesine lttb· 
li~ v•~ ıaıusatldak bir surelide ih\n edilmek üzere Mer-. 
sinde Y t•11i llt~rsin gazetesine verihli. Bira dokuz yüz 

!
otuz lwş s•~uesi Nisan a~' ınm yirmi ikiııci pazarlt!Si 
gi'uıii . 22-4 · 1935 Tar~tts Noteri 

Nöbetçi Eczane 
Bu Akfam 

S=ığlık Eczaraesi<lir. 

Kara uii ı.~r 
f urıc•~ K~p~k 

Kalın » 

85-86 

2 
2 

Pu 1 v~ ıu iilı lirii r··~misi i ıuza 
Y. TA~IUVERUI 

Barsa T elğraflın 
......................... 
lsta11l1ul 

21 4_935 

Türk ahunu 

isteri i ıa 

941 

611 
Nisactır l 6 

· Dolar 
incir ·oJeull 

79 32 

12 - 04 - ,, ikinci 23 
1 
Yular Cukurova :? 75 Frank 

~ı· darı 2 75 \ •• ·.\nadol 3 Lirt~ l 9 - 59 - 57 

~-------------------------------------hHi b' ad etmek - lraksa -
hı~k 

aılstihşa r etmek - Miijıle 
1hak 

1 'l\~hşir etmek - ~I iijde · 
t:ıılıek 

lsr 
Cab ıeaı etmek - Evemek 
· Uk olmak (Hak: acele 
t'lra>ek) 

l~liclA lı . 
••>ek fllowk - Gelır -
I ' Çekıuek 
ISlida <Arzuhal) - Bilek~e sr Y 
1 1•Jat1 -Aıııkhk-
8lida 

aı 11 P. etmek - Horc 
1huk • 
lsıidtaı • J8 . etmrk -Çıkarmak 

tır.. ., L •
1
• 

lslira • "~A ı 1111 
1 . etmek - Cekihuek 

tıra, k • 
ııcd·ı ~ 1 usur r.tmek -
1 · .' tnh·k 

tıf aıl 
•i e •·t ruek - Fa ,·da 
~ rıaaek .. 
~, ... : ' asığlauuı .tk 

ıgna f' ~li"' (•ak: gına) 
:s•••.arrab fltmek - Yaltan

i~·=l9 <h:ık: garabet) 
"t;rak 

istilı· 1 - Oalmç 
tlH [)""'' ' 

~tit.ıar ~ ~gışm . 
8etrt>ek ta mek - Y Prme 

istih~de etmek - DPğşin- ' 
ırn~k 

istihfaf t'lmek - llafir~~-

nu· k 
istihkak · lhık (Ba~:Hak) 
istihkar t•tmek - KiiP-iik-• 

semek 
i tihlak - Yoğaltım 

istihlak f'lmrk - Yoğalt-

mak 
istihsal - Üretim 
istihsal etmek - Üretmek 
i~tilaza ~tmck - Alay et 

mf'k, f>ğl~umek 
istihzarat - llaıırlıklar 

islikamrt - Oo~ruluk • 
i tikamel (veçlı•~) ·,~önel I 
i~tıkamel almak (Te~t'C·ı 

c:ih elıuek) - Y finelmek 
isti~hal - GP.IPcek 
i .. , i k 1:a1 - R r k i 11 I i k 
i~ti~nah •·lmek - Oeriu-

leruc·k 
islikrah ... Tıksinli , iğ-

rP.nnw 
istikrar - Durluk 
i. tik ar etmek - Çoğum

samak . 
istiksaf - .\cı • • 

isLikşaf •~lnH"k - Açılama~ 

istiH\ - Salğın 

i~lilaıla lıuluıanıak, mfü .. -
tevli olmak - Salgın etmek 

isLilt\ etuu•k - Kaplanrnk, 
basmak 

istilftıü etmek - Ne ol
duğuuu sormak 

iltizam etmek - Lüzum
laştırmak, gereklirmf:k 

istimau eLrurk - Aman 

dilemek 
islimhal elırnk - Öuel 

iskmek 

istimzae - Yoklama • 
istimzaç etmek - \"ok -

lamak 
isıinad etmek .. Davan-.. 

ıuak 

islinadgah - Dayanç 
isıiııas e&mek - Ahşmak 
istinsah ~Lmek - Kopye 

etmek 

istintak - Sorgu 
istintak allrna almak -

Sorguya çekmek 
istirabal - Uahallanoıak, 

rahat 
-Sonu Var-

B i l i T 
Mersin Belediye Riyasetinden : 

Diik k:in 
No: ~it~ vk ii ~llidıltıti icar ~ ha 1 t' l a ,. i la i 
28 llalın dış l:ırafı :\lay ıs 935 tlt~u 2-5-935 Pers~m be • 

936 .V.a \'I~ ga ytısi )) . ~ . )) )) 

32 )} )) )) )) )) )) )) )) )) 

33 \) » )) )) )) )) )) )) 1J 

34 )) a) )) )) )) )) )) )) )) 

35 )) )) )) )) )) )} )) )) )) 

36 )1 )) )) )) ),) )) )) )) )) 

37 )) » )) )) )) )> )) )) )) 

38 )) )) )) )) )) )) )) )) )) 

39 )) )) n )) )) )) )) )) )) 

.ıo )) )) )) )) )) )) )) )) )) 

41 )) (( )) )) )) )) )) )) )) 

43 )) llal ici )) . )) )) )) )) ~) 

Bıı diikkaııları kiralama,·a . İStP.kli k İIUSt~ bulun-
madı~ııulan artırma müddeti 011 gun uzatılıııaslı r • . 
2 - 5 - 935 P~r~emht~ giinii • • saat oıa lwşt•~ ii~leri lt~ceği 
bilil olunur . 

i l A N 
İçel Sıhhat ve i. Mu. Mü~ürlüğün~en ; 
ı - \lersi rı .\lnnılekl'l lıa~t:uwsi11dt~ vt•niderı acıl (l -.. . 

cak ha ktriyoloğhaue lahr.ıtu ViH' ıııırı iJJtİJacı için -642 • 

lira mu lıammP-u hedt>lli - ı 21- kalem ala l ve uıual..-ce 

ı 7- 4 - 935 tarihimh~u iti bareu l9 · ~iiu uı liddt•Llt~ acık 
• • 

~ksiltnwye kouruuşlur . 
2- Fksillnıe isi 5 llavıs 935 tarihine diis(ln Pa1ar . . . 

giiuii sactl l5 tu \rilayül Eneiinurninde yapılaca~tır. 
3-}luvakk:H teminat nıikdarı -48- lira 15 kuruştur 
4 - Talipler·in fazla iıahat almak \'.e bunl~r~ aid 

t•ksihıu~ ve foıuai şaf'lrıam~siui giirmek iizere lçt>l Sıh
lıal nıiidiirliiğiiue v~ ihale giiuii b~Jli s~atuuJa Vih\~· et 

Enciimeıaine miiral!au ılan ilaıı ol.um r. 19 - 24 -~9 ~ ;; 

1 l l N 
İçel Haf ia Baş Mühendisfiğinden ; 

1 · Nafi:. dair~~iniıı 900 lira 111uh ·ııumPn lwılt·lli 31 
adPl çadır ihtiyacı 5 ,\Jayı~ 935 larihiıaP. clii~t·u 
Pazar ~liııii saat 15 th~ ihale eeiluu:k lirere İtwl 

• • 
Vilayeti Daimi Enclinı~uincP açık eksihuu\ğe ko-
nuhuuşlnr . 

2 - ~~adırlar Tarsus lu~ziudf>n ~·~pılmış olaeakıır. 
3 ·-~luvakkal leıuinal miklaf'I 67 liı·a 50 kuruştur. 
4 - isteklilerin çadır uıanurne~iııi V•! lwziı ı i eksiltme 

v~ fo1111i şartnanwlel'İ gürmek iizP-rt~ Nafia Baş 

nı ii heıulisl iği ne ve i ha I•~ f(iİ 11 ii V ı !:\ )' t~ l Eucii rıw • 
niue miirar.aal ~Lreu·leri ilan olunur . 

lfl - 24 - ~9 - 3 

Bir Muhasip Arımyor 
Uir ticari müesst·st: ıçıu usul muhaseluaye vakıf, 

dt>(:Uiri tiictrnriyeyi tulmaya mukl~dir bir gP,nç aram .. 
yor. Lisan hiltrnler tercih olunur. Şeraiti haiz olanların 
ma&baanııza miiracaalları 5--5 

Doktor Nejad Seyl1ıı11 
Kulak, Boğaz ve burun hastalıkları 

MUT •HASSISI 
Haıtalannı saat 15 den ıonra Yoğurt pazarında 

Dit Tabibi Bay Bahirin muayenehanesindeki hususi 
dairesinde kabul eder . 

l - ı 5 
, - I • . 

t f l. { f ' 1.1 ... 1 

• 

1 
91 
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SAYFA: 4 

SAGLIK 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civarm~a~u 
lh~r ru~vi Eczavi ., 

tıbbı\' P, Yerli ve Av-.. 
rupa miistnlızeratı bu-
lunur • 

-- - . 

YENi }1EHSIN 24 N tSAN 1 ~Hf> Ç.\ HŞ .\ .\1 B.\ 

'--------~--~~~~-------/ 
•E_.t~~ ~+ej~-

M üte hassı s Doktor ı 

VE 

Alati Ziraiye Alacaklara 
Peşin ve taksitle satış 

S. S. llarknlı ılikis ınakiuef P.ri hu ruakinalarla . 
d i k i ş ve 1 w r l ii r lii rı a k ı ş iş 1 P f' i y a p ı lı r . 

~bki"alar s .ığlam, nıeıin \"t! fiyatları f'•! ahtıl k:1
- ~i 

hul etıııf~Z dt>rc·c~c~ıl•'. diğ ·r eıu~aline nishetl t> y:ıf'ı )a -

.ASLA VAKUP ~ 
İstanbul ve moskova üniversitele· ~ 

rinden diplamalı ve Almanya'da ' 
tahsil etmiş Viladiye ve Cerrahi ~~ 
nisaiye mütehassısı . 'f 

Al>HE~ : \'oğıır t pa zarı llaslarıP- eaddesi J, 
No. ı i1 k(·ıuli e' i11 tl e . . 'f, 

TELEI~ON: 64 ~ 
~E!+~E·~~~-

rı\'a uc11'l.d111·. Tm·zilerı~ ve• .. vlt•riıuh~ clH is, n:ık :s va-
·~========~• p:.~n bayanlarmııza tavsiyt~ etl .. riz. • ... On Dokuzuncu Tertip irinci Keşide ............... • • 
: Yeni Mersin Mat~aası : • • : mücellithaneai : 
• v k. . 1 • 
• r .. s muş, parca an- • • • • • mış, fersude kitapla- • 
ı rmızı işe yaramaz <le-& 

Pt·şin Vt! l : ıksillt~ !;\tllŞ yapılır, v~ ,ı~k parçaları 

dainıa hulu1111r . 

Çifcil·~ri miz Vt~ ha hçPcileri miı için son dP-recr kulla ru~l ı 
Pulluk Çapa- orak ıuakinaları - bağ tulumbalaı·ı 

(Puli v<ızılu var) bilumum aLıli zirai YP. yeılek lt!l'İ yağ 

makiııalari tİC<.!l'tı,llaarıanıizde nıe,·cuUur . 
ihlh acırıızı leminchm evel, bir kerP ticaretharu~-

"' 
mize uğramak •ııeofaatıniz iktizasrndandır. 

ADIU~S: )lt~rsin lhtarif oteli ahııııla Sov,·et falıri-
"' 

kaları acr.nlt'si İsmail llakkı Kozacı oğlu. 
~1erkezi - .Adana . 5-10 

11 Mayıs 935 tarihindedir. 

~ . Büyük ikramiye 

Ls:ı =M=::J:~!~~:~:;J~r~~es 
• 

İRFAN MUSA 
kolonyası. 

: )'e almay11uz. birgiin : 

• size h\zım olur. Kitap-• 
·:· ı ı r ı · · · • • arınızı,' e ler erıru1:1, • 

• miicelliılıauemize giin-: g1t1111111t11llllllllllllmllltlllllWRURtl• Sılılıal ve lt~ravetiı ıi zi daima nıulıafoZ3 
+ . ılP.ri 11 iz. + 1 DO K TOR 1 ı•I ıııd' i ci ıı isı. i k:ı nıcı Ecza n•ı,; i la rafı ııda 11 

: 11.-r nevi kilap ve : ı= llJ • imal t•,İilf··n lrfoıı ~Ju~a Koloııyasrnı kof .. 
: defterlt·r şık, zarif me: Bedri ]\:ala balık i . ıammz. " 

: tin v~ ku!hırıışlı ola-: i • Kışla caddesi 105 inci sokak No: 1 IJlllllJIJE~•IJIJi]P'l·iil•i>' 
! rak cıtlenır. • 1 6 her gün her saat hastalarını kabul 1 . ~ 
l : eder . 6-ıo • 
•••••••••••• t • ~rUl~RIİRnllUlm~• Yeni lJcr ;;,fn Walblwsı - 1ersilı 


