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llÖrdüncü Kongfe Atatürk'ün Söyleviyle Açllacak 
Dış bakanımız Ankarada 

'J'. Riiştl.i Aras sefnl1at duyğularıni aıılattı. 
-+-+- ----- ---

Cenevre konuşmaları çok tabii bir haoa içinde geçti. Dıı 

Bakanlariyte olan görüşmeler çok verimli oldu . 

n İST AN BUL, 26 (A.A) Ce- Yerdikleri söylevlerle izhar et-
f)evreden dün şehrimize gelen tiler. Ben de TUrkiyenin görü· 
~ ış Bakanı Tevfik Rüştü Aras şünü ve Boğazlar işini Ajansı-
q·lladolu Ajansına aşağıdaki mızın ayniyle naklt-:ttiği beya-

'Yevde bulunmuştur : natımla ifade Ettim. Büyük 
k «- Bildiğiniz gibi bu defa komşunrnzve dostumuz Sovyet 
d 

0
tsey!n fevkalade içtimaı Rusyanın kıymetli Dış Bakanı 

Q~ ayısıle Cene\'re'ye gittim. Litvinorun Boğazlar meselesin 
\>uderken Belgrad'da kaldım. de Konsey huZllrunda bizi teyit 
k goslavyanm kıymetli başba- Ettiğini burada kaydetmek 
\>:~~.v~ Dış bakanı dostumuz memnuniyet verici bir vazife-

Çilnkil kendileriyle muay 
y~n cümleler not Ettirerek ko-

nuşmamıştım. Gelişi gUzel ko· 
nuştum. Zaten bize matuf ol
ması lazım gelen sözlerin kon
sey huzurunda Resmi mesli
yetimizi müdrik olarak beyan 
etmiş olduğum ifadelerden baş 
ka bir şey olmıyacağı da bu 
kadar tabirdir . » 

••• 8at ıç le bol bol konuşmak fır- di r . » 
~·ıını buldum. Ondan sonra Seyahat Esnasında tesadüf ANKARA, 27 (A.A) - Ce-
~ ftnocıa bir gece kaldım. Ora- Ettiğim, muhtelif gazete muha- nevre'den dönen Dışarı İşler 
da beni IOtfen Skala operasına birleri ile ayak Ustu mükale- Bakanı Tevfik Rüştü Aras 
tıa \?et etmek nezaketinde bulu- melerimin nakillerinde kendi- dünkü akşam treniyle tstanbul-
~lln .İtalya Hariciye Müsteşarı !erinin, temayüllerinin beyana· dan Ankara'ya dönmüş ve du-
~l~ıçJe kendisinin Strese meş tımı yazılışında bazan müessir rakta Başbakan, Bakanlar,Say-
ru ıy~tleri arasında hayli gö- ve mahsus olduğunu görüyo- lavlar tarafından karşılanmış-

'lebıldiın. rum ki bu da tabiidir. tır . 
~kCeıı?vre'de gayet tabii ola- ~- ~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~ 
bak bu ıçumaa iştirak eden dış O. H. P. Do·· rd1 .. 1ncu·· kon~resı· 
ha anlarının hepsi ile ve bil- •-J 

ba~sa Romanya'nın kıymetli dış l 
ıar anı ve bu sene Balkan iti· ı 
'ri:~:rı Raisi bulunan dostum 1 
rı~ esko ile konuştum. Bu mü
ÇU~ ~t~e Balkan itiJfıfının Kü- 1 
lel'i ltıJufla birlikte neşrettik- 1 

Atatiirkün Büyük Söyleviyle Açılacak . 

Kongreye 550 Murahhas iıtirak edecek. 
llazırlık devam ediyor . 

koınünike malOnıunuzdur. 1 

~llk~)önUşümde tekrar Belgrad 
la\1y duruş esnasında Yugos- ı 
g6rtıa hariciye müsteşarı Puriçle 

ŞlUın . ı 

ANKARA, - Fırka u
mumi kongresi hazırlıkları de

vam ediyor. Kongre Meclis sa
lonunda toplanacaktır. Kongre-

ye tahminen 550 murahhas 
iştirak edecektir. Bu itibarla 
Meclis salonu da hazırJana-

)'a~ider.ken ve gelirken Sof
~ieaı·e~k1 ve yeni hükumetin 
Sille .1 •le dost:rne fikir teati-

ınıkan oldu . caktır . 
Jarı,~ulasa, Cenevre içtimaı A- ' Fırka umumi idare heyeti 
-veharın günü gününe uzun Fırka Umumi Katibi Recep Pe' 
~rey kısa bildirdikleri şekilde kerin başkanlığında sık sık 
tııed an Etti. Konseyde Ruzna- toplantı yapmaktadır . 
da fle rnevcud mesele hakkın- Meclisin önünde Fırka kon 
~oktai nazarlarını gresinin toplantısı dolayısile 
f'1 bilyük bir tak yapılacak, elek-

VÜCU k Haf tası triklerle aydınlatılacaktır. 
Kongreyi, partinin başkanı 

8t1 Gün Bitiyor Atatürk açacak ve bUyilk bir 
söylevle partinin, ve onun hü· 

liıtf~a's 'Nisa:aa 'başhyan Çocuk kOmetinin on senelik işlerini 
y ı b tebarüz ettirecektir . 
ap1ını u gün bitiyor.Evvelce 
~ulc ası ilan Edilen Gürbüz Atatürk'Un söylevine büyük 
~\llurıa ~usabakası müracaatta ehemmiyet veriliyor. Söylev, 
"trıarn~ ~r olmadığından Yapı- Radyo ile Türkiyenin her ta-
detık ş ır. Haftanın Anlamile rafına verilecektir. Kongre top 
rııall iş~eçrnesi için mümkün lanhlurı bir hafta sürecektir . 

~~~tn~ ba.şarılmış 25 Nisan Birinci gün, kongre açıldık 
., dok gtıııu öğleden sonra tnn son r: ı, ikinci başkan vekili 

~e~tepı tarlarımız tarafından ile d5rt katip seçilecek ve on-
1.ll<la ~rde diş bakımı Etra- b~Şf'r ·yeli proğram, nizamna-
~~bi ~ft onf eranslar verildiği me, ve be sap ve 25 il yeli bir 
ııı.rıellıad anın belli saatlerinde Hlyiha encümeni seçilecektir. 
~~teril 8. c;ocuklara fiJimler Proğram ve ni1..amname encn-

nıışur . meni parti proğramı ve parti 

1 . 

nizamnamesinde lllzum görü
lecek tadiUltı tesbit edecek, lft
yi ha encümeni ise vilayetler
den merkezi umumiye gelen 
dilekleri tetkik edecektir. Bi· 
rinci gün encümenler seçildik· 
ten sonra encümenlerin çalış

ması için kongreJoplantılarına 
iki gün fasıla verilecektir . 

Demir yollar 
ve limaı1lar 

Yeni TeŞkilit Liyi· 
hası Hazırlandı. 

ANKARA, 26 ( TAN - D. 
Demir Yo1ları ve Limanları ida
rssinin teşkilAtı hakkında bir 
kanun lAyihası hazırlanmıştır. 

Bundan başka ayni idarenin 
baremi ile memur ve müstah
demlerinin tekaüt Aylıklarına 
tahsisi formülleri hakkında bi
rer layiha hazırlamıştır. Her üç 
lUyiha Kamutaya verilmek Uze 
redir. Teşkilat Layihasındaki 
Yeni Esaslara göre, Devlet De
mir Yolları işletme mıntakaları 
adedi Arttırılarak, ona çıkarı· 
lacaktır. Her mıntakanın bir 
sahile müteveccih ve Kolordu 
teşki lfttma miltenazı r olması 

istihdaf Edilmiştir . 

Halkevinde (Çoban) 
Temsil Edildi 

. 2. 
Halkevi temsillerinin he

men hepsini sahneye koyan 

Münir Hayri her temsilde de

~u biraz daha kaidecilikten 

kurtarmıştır . 

Eski sahne - ki bu sahne 

Halkevi temsilleri haricinde 

halA yaşayor - dekoru esere 

uydururdu . Çouanda dekor 

önceden hazırlanmış ve şair 

bu tablo çerçivesi içinde eserini 

yazmış gibidir.Çobanda sahneyi 

sunilikten kurtaran vesözekipgeti 

ren hususiyetin bir koluda budur. 

İşte bir bahar .. ~ermer ya

laklı çeşme ığıl ığıl akıyor .. Yo

sunlu kayalık dağ yamacının 

ilk basamağı .. Göz alabildiğine 

dalgalı bir yeşil ova yere se

rilmiş sanki .. Daha gerilerde 

villalar var .. İçe seslenen bu ta 

biat arasında neler olacağını 

tahmin hiçte zor değil, hele de 

rinden gelen bir tilrkü dinli

yenlere bir çok şeyler seyret-

Cııma Gi1nü 
Kötü bir maç 

Yaplldı • 
··-· 

Cuma günü ldn:ıan Yurdu 

sahasında Mersin İdman Yur· 
duy le Adana Toros Spor ara· 

smda fiııal maçlarına devam 

Edildi. Maç çok asabi bir hava 

içinde yapıldı. Daha oyunun 

başlangıcında görülen kırıcılık 

sonuna kadar sürdü. Hatta oyun 

cuların biribirlerine küfür sa

vurdukları bile duyuluyordu. 

Bir aralık futbol heyetinde mü 

him bir vazifesi olan Toroslu 

bir oyuncunun İdman Yurdu
nun manevi şahsiyetine teca-

vüz sayılabilecek kadar ağır 

sözler söylediği bile duyuldu. 

Netice sıfıra karşı bir sayı 

ile Toroslular Mersini Yendi. 

idman şenliği 
Yapıldı 

Cuma gilnil futboJ sahasında 
idman şenliği Yapıldı. Duru
mundaki intizamla her zaman 
övünebileceğimiz Orta Mekte
bin Kız ve Erkek talebeleri 

ayrı ayrı bir çok spor hareket
leri ve muhtelif terbiyevi o-
yunlar yaptılar. Talebemizi ve 
sayın okutanlarını kutlularız. 

tireceğini işaretliyor gibi .. 

Umulan bulundu. Çoban ka 

yalıklardan indi. Çoban kızı 

onu takip ediyor . 

Üç yıldanberi aralarında 

platonik bir sevgi var. Dağ 

yamaçlarında pınar başlarında 

buluşurlarmış fakat araya kış 

girince görüşmekte altı ay ge
c i kmiş Çoban sürüsünü dağda 

bırakmış gelmiştir. Artık naz 

istemiyor. Sevdiğini götüre

cek. Uzakta karaltılar geliyor. 

Kızla Çoban yarın çeşme ba

şnda buluşacaklar. 

Sahneye gelen Uç ihtiyar

dır. Ar:laşılıyorki altı aydanberi 

sınırlarda harp var. Düşman 

galebe çalmak üzere. Çoban 

ihtiyarlar gözünde bir vatan 

haini gibi. Fakat dağ başında 

yaşayan Çoban ne bilsin Yur

dun bir uçuruma silrUklendiği

ni. İhtiyarlar kutlu kııyaya 

medet ummak için gelmişlerdi. 

Burada geqç Çobanın inanını 

ve gençliğin nelere kudreti yete

ceğini duyuyoruz amma iş iş

ten geçiyor gibi. Neredeyse 

şimdi bey de gelecek. Düşman 

murahhasının dileklerini dinli -

yecekler .. Sahnede çok acı .. Canh 

bir intizar tabi.osu va?".Sahenin 

bir köşesinde sessiz duran ta
rih dilleniyor : 

« Orhun kitabesini hatırla

mak kafidir. Gökler çökmez 

yer yarılıp batma1..sa Tilrk ilini 

hiç bir kuvvet mahvedemez . » 

Evet bu doğrudur fakat ço

cuk anlamak istiyor ya bu A· 
kıbet ne 0lacak ?. Memleket 

göğe emanet etmekle kurtul

maz. Yalvarış nasılki Rilya isıe 
isyanda kAbOstur . 

Bey sahnede,.imımı eriyen 
bir ihtiyar Yurdun düşmana 

teslimini istiyor. İkinci mütered 

dit. Üçüncünün bir güvendiği 

var. Çoban ... 
Düşman murahhasmın tek· 

lifi belli oldu. Harp yerinde di

riden çok ölil var. İki tarafta 

da döğüşe mecal yok. Birer 

yiğit seçilsin, döğilşsünler. Ga

lip gelen harbi kazanmış sayıl-
sın . . 

Bu teklifi kabule nasıl ce · 
saret etmeli .. Bey kızı söze ka-

rışıyor . 
- Herkes fikrini söylesin. 

M (Gerisi ikinci Sayfada) 
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ı-Kriz ve Buğday Yaıan 1 
Fuad Türkay 

-- 3 
Nislwtmı lıa (ıf fakat f 

daimi hi r istihsal a rluıası 
karşısmda sto~ aj (~Lock :ı -

ge) siyaseti Amerika hir 
le~ik devletlerirult', kan~
d~• ~da zarardan lıHşk a 

bir nelice lllwruacit. 
Çiink ii mu vakkal bir 

. . 1 .., 1 . l 
z ; ı man ıçıu •ugc ay pı ~· a- l 
sası hakiki serlws pi~' asa 1 
ş~kline uymayan seviye- 1 

da VH cebri lululıuası se- j 
hebiyle stokların daha \ 
ziya~le artmasına ve niha
yel fiyalların birJenhire 1 

ve müthiş bir surellP 1 

düşmesine sebebiyet v•· r - 1 

miş oldu. ı 

Bir taraftan iLhalalcı 1 

lar ağır gümrük resimle- 1 

riyle ithalata karşı dünya 1 

piyasasaurn genişliğini ela- ! 
rahmağa ~ vesih~ olurken 1 

ihracalcılar lda istihsalr. ı 
doğrudan doğru ya verıu iş , 

oldukları primlerle buğ-

tlav fiyallerini malivet - . . 
(i yalınm etşağısından lu l-
mak la u başka bir ~ey 

yapmamış oluyorlardı. HP-
kolt~ istatistiklerini ka. 
rıştıracak olursak Avnı · 
Pcadak.i islilısalatcı menı

IPketler yani : 
A ima nyrt , .\ v11sturya, 

Belçiku, Danimarka, İs 
pan)·a, Frarıstt, Yunaııis

lan, irfanda, İtalya, Nor
veç, lngillere, fsveç, ls
viçre, ve Çekoslovakya 
gibi memlek•~tler 19 33 -
34 rekoltelerinin seneler 
den beri il~ defa olarak 
dört ~iiyiik ihracatcı mem 
lekel yaui : 

Birleşik ı\ ruerika dev
letleri, Kanada, Arja nli u, 

ve A vusturalY.a memle
ketleri rekoltelerini geç
miş olduğu görülmektedir. 

Bunun sebeplerini hiç 
şüphesiz kontenjan, glim
riik ve diğer ledbirl~r 

~ayesiıule i. tilısalin )'Uka

rı~fa işaret ettiğimiz .\ vı·u 
pa memlekellerinde arl
uuş olmasında aramak 
lazımdır. 

1933-34 ekim ~1ıhnda 

zeriy<ıl salaosı ı 928 tl~rı 

9:-S2 vıhua kadar ekilen 

\ ' f ' ı · IPrİ n va ..;;ı ı isi ıu• oört' . :.., 

Y u ıl'l ııista nıla \' ihılt~ 40 

Letonyada yiizdt• 55 , Lit-
v:ı ıı va da 'iiztlP 20. :\ 1 . . 
ımwvatl., v!iıd~ 20, i~-. "' 

vt·cte 'iizdtı 16. Ct•koslo-. . . 
va 1' yada y iiıde l 2, Fra rı
~a d :ı \ iiıılt' 3 nishetiııtlt' 

artmıştır. 

Buııu11la lwralH~ r .\ \'_ 

ruırn dışın da k ;, I arı huğ

d ay a 1 ıcl mr.nıl t• k P.l ı .. rdP n 
.\lı·ır, Japorı~a , Afrika 
memlek•·tlt-.rirıdt· de ZP.ri

yal SHhaları arllinlmışlır. 
l>iğPr tarrftaıı da Hus-

~a VP. .\rjarıtiu meml~

kdlerinde buğday ekiei 
y üztle 30 uisl>t~lincJe arllı

rıl !mş ol(luğu güriiliİ)Or. 
Fi ya tlarm çok flüşk ii n 

bulunduğu lw. ~ tıt'lnıilel 

pi~· :ısada sar(ıyatı lf-'ŞVİ k 
t-.LmPk \;tJl'Plİyle': \ ' P. mesela .. 
Ç i 11 t1 P. v ~ uza k ş '.' r k rı H' ıu -
lt>k~llerirnft~ miimldin fil· 

du~u kadar h.ıgday istih 
1:\kirıin arllırılıuası ve bi
ri kt~n ~tokla rda 11 hi r k ı~ 
mıtıın lıa\ vaıılara v••ril-. 
nırk vt~ daha La şka şe-

k illt~rle cl iğP r salıalar.tla 

kullaıııl:ıbilnıesi miiuıkiirı 
olmuştur; - SonuVar -

Hava Seferleri 
Ankara, <Turı) -- Hii-

k ünwt ha va seferlerini 
rsasl ı tarzda or~anize el
uu~ğe karar vt~ rnıiş ve 
bu işin lertih ve larn.imi 
Bayındırlık Bak aulığırıa 
hır akmıştır. 

F.ıaliyele geçPn hakan 
~ık bu işi nıiirıakahh dai
r~si l>aşk a ulığın,ı hağlı 

bir mlhtlirltikle iılare e
~ecP-klir. 93 5 se,•esi hlit
~esı ne laa va sef erlel'i rıi 
~dare için yarim milyon 
lira tahsisat konmuşlut·. 

Haşhca şehirlerimiz 

arasında ha va seferlerini 
muntazam bir larzcla iılii

rP. icin Hn kısa bir zaman-• 
da teıııiz \'Olcu la\·vareleri 

v • • 

satın alınacaktır. 
Bayınctırlık Bakanlığı 

mua~· yfHl ruerk ezler :t ra .. 
sında temin edilecek hava 
seforleri nd~n başka civar 
do:;l hükt)nıel merkezle-
ri ne de tayyare lttruek 
kararındadır. 

Halkevinde Çoban Temsil Edildi. 

- Birinci Sayfadan Artan -

- Herkes fikrini söylesin 
bunu ilk tastik eden çobandır. 

Eserde mevı.u buraya kadar 
teşrih edilmişti. Tam düğüm 
noktasının üzerinde buluouyo -
ruz . 

İki fikir çarpışıyor .. Üçüncü 
ihtiyar Dejenere bir tiptir. Ne
ticeyi tahmin etmiştir bile ma
lôbiyet. Fakat karşısında genç 
İrde var zaferin en yaratıcı 
kaynağı ne akıl ne mantıkdır 
sadece inanmak .. Düşman ka
nile destan yazmayı istemek .. 
karar verilmiştir. Çoban döğü · 
şecek . 

Tarih dili le düşman son ko· 
zunu oynuyor . Hasmının zırhı 
kalkanına bedel Çobamn elinde 
yalın Kılınç göksünde kurtuluş 
yangısı .. 

ikinci Tablo gen t sahnenin 
önünde çocuk soruyor . 

- Niçin kapandı Tarih ... 

Niçin niçin.? 

Niçinmi Türk sulhu kavga
dan çok tebcil eder. Türk ta -
rihinin mevzuu asıl büyük me -
deniyetlerdir . küre Türk ve 
tarih bunlar en eski üç baştır. 

Tarihin asası yine kalkdı . 
Bir şimşek yalazı arasında sa
rayın içini örten P.erde açıldı • 

Dekor birinci kadar aza -
metli . Mermer sutunlar yükse
liyor Sahne bom boş her kö -
şeden gelen bir ses ilk perde 
deki duayı tekrarlıyor, Bey kızı 
arkadaşlarile içerdeler .. Anla
şılıyorki Çobanı seviyor. İhti
yarlar birer birer giriyorlar •. 
Döğüş devam ediyor amma hiç 
birisinde ümid yok ve nihayet 

dişa~dan sesler duyuluyur. Bey ı 
arkasında Çoban geliyorlar. 
Hasım yenilmiş Çoban muazffer 
Yurd kurtuldu .. 

Çoban bu zaferinden hiç 
mağrur degil sadece vazifesini 
yapmıştır. 

Bey istiyorki Çobanın kah
ramanlığını Kızını vermekle ö
desin. Bu nasıl mümkün olur. 
Üç Yıldır dağ yamaçlarında 
en temiz duygularla bağlandı
ğı Çoban Kızını nasıl unutsun 
onun adını da bilmiyor kim 
olduğunu biç tanımıyor. sadece 
yarın çeşme başında buluşuruz 

demiş uzaklaşmışb bir daha 
görünmedi '. Bey Kızı başını 

kaplıyan mığferi atınca iş an -
laşılıyor gafil Çobanın sevdiği 
peri budur işte . 

Üçüncü Tablo gene diğer
lerinin ayni çocuk söylüyor . 

- Ne güzel bir Destan bu. 
ihtiyar Tarih daha neler biliyor 
a yavru. Bunda şaşılacak ne 
var. Çoban dağdan indi Tek 
başına döğüştü. Bir Türk genci 
o Çoban nerede bilinmez fakat 
Y rdun ve şefin sesi çağırınca 

gelir . 
Bu sade bir kuru laf ve bir gazel 

SÖZ değil 

Bunun bOtUn dUnyaca düstur oldu
ğunu bil 

Bunu bir kerre daha isbat eden 
cihana 

Bin bir yıl sonra ~unu söyletecek 
çobnnn 

Perde açılmıştır. Atatürkün 
büstü üstünde pröjöktörle ay -
dınlanan gençliğe hitabesinden 
bir parça okunuyor . Piyeste 

bitiyor. 

Eserde vaka tezden dah• 

bariz Tez va kaya değilde vak• 

teze karışmıştır . Bu belkide 

noksanlıktır. fakat tez bu ka-

dar Türkün olduktan sonra ne 

zarar . 

Behçet Kemalm akıcı uslubl 

seyircileri vakanın içine çekell 

amillerden birisi oldu. Çok kuf• 
vetli buluşlar hiçde ağdalı dur· 
muyor ruha akı yar. Yalnız b• · 

zı yerlerde hiç sevmediği Na · 
zımın tesirinden kurtulamamış. 

Her kelimenin hatta noktal• 

rın hakkını vererek okumak 

şartile şüphesizki sahnede dab• 

çok içe seslenebilir. Dinleyeo 

leri uaandlJ'mamak için uslup 

değişikliği ihtiyar edilmiı o.,. 
gerektir. 

Oynayanlara gelince Halk 
evimizi gayelerine ulaştırnı•lı 
için büyük gayretle çalışıiO 

gençlerimizin muvaffakiyetioi 

saygı ile anmak bir hakik•t 

borcudur . Çobanda rol ala• 

Bayan Mediha, Nemide, Bed 
riye, küçük S. Demir, Reşadı 
Biğam, Aziz, Hüseyin Iraıalıı 
Nazif, Rakım, Kamil, AbduUalt 

Muharrem, Hüseyin üzerlerioe 

aldıklaı ödevi benimsemiyertlı 
başardılar. Ve Çobanı yaşattı 
lar. Tek dileğimiz temsilleriO 
sık sık verilmesi ve hele Çob8 

nın - Bir çok kimselerin gor 
mckten mahrum olduğu düfi.l 
nülerek - tekrarlanmasıdır · 

Serap 

Osmanlıcadan Türkçeye karşılık kılavuzu N. 21 
Katliam - Kır· ım 

l{atre - Damla 
Kavi - KuvvP-lli, 'lorlu 
Kavim (\lillt>l :uılanuna) 

. rıus 
Ka\'S - Kavis (Kuvus -

KanıP-r 

Ka yrl - K usu 
Kay - irin 
Kayuıak,ını (askerlikk) -

Yarba)· 
Ka)'. - Bağ 
Kayd (Hak:ihlimam) 

Kayıd 

Kayd - Yazma, gPÇll'me 
Kaza - KaZri (ash:kada) 
Kaza - ilce . 
Vilavr.t - il . 
Nahiye - Kanıtın 

Vali - (lhay 
KaJ·makam - llçP\rny 
Nahh·e Mlidiirü - Ka-.. 

nıunbay 

Miifouiş - lspekter. 
~liifellişlik - lspeklerlik 

M iif ellişi u nıu mili k -
Gt-ıııol lspt-ktf' dik 
Te(tiş . Tı· fti~ [T. Kö.] 
K~zib - Yah111, ~' aku~ı, 

alclac • 
Kizb - Yalan 
Kt>hecl - Ka rac i ğer 

• K t• h i r - B ii " li k .. 
kc'tler - k t~tler [T.K<>.J 
kr.PIHI~ - Sanki ' s :ı nır

Slll k İ 
ktıfotlPt - k ~· fıll i k 

k··fall'I akca sı . Tutak 
• 

kr,fıl _ kt• fıt [T.Kö.] 
kPfard - ..\rınma 
kt-fı\rl t'luı•· k El cek-. . 

nıt•k, cekinııır.~ . 
k~ı.r - ko\'uk, mağara 
lwlıkrşan - Gflkder•~ , 

\'Ola 
· kehil (Bak:lliiziin) - U
sanc • 

kelime - kelime (T.Kö.) 
kem - kölii, az 
keı.uak~\n - Eskisi gibi, 

olJııgu gil>i 
k enıeml - Boğu 1 ok 

kemin - Pusu 
kemiy.-l - Nict>li k , ke" 

mi y•~ t [T. l\ö.] 
ke) fıy .. l - NiLPl ik, k•~Y" 

fi yı· t [T.Kö.] 
k •• ı aar - kPrıa r [T.kö.] 
kı~rı~m - ka \ ra .. 
k•'l'f'lll k:\r - Sı·le k 

kP-rl ı erı - i~tt' nı iy<•rek ' 
göııi'ı l ~ iiı, lik~İIH'f't' " 

'I' , 1· . k ,,l;-a v a u - s ll y,. n~ , " 

niiltl~u 

Tav,an vn kerhen .- i!'i' 
L iS' 

ltır islenıf»z, i~ti yere• 
ltHHİ ,·erek . fi .. 

kt~rilı - İ•'r•·rıc ıiks• .., . 
l'ICI 

~Prinıe - · kız 

kerrP. - ker·e ~ 

kes:.ıfeı - Sıklık, koY"
111 

kesif - Sık, koyu 
1 18r Tek~i~iif etınek - ~ık 

mak, toplanmak i' 
Tt>ksif etmek - SıkliJ 

·11' ' lıf'lua k , kGyulaştırııuc 
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Tayyare Piyangostı 
Altınci KeşideJe Kcızananlar 

~----------------- Dünden Arta~ - { ray<hı ~arruf Polihro••.~· ~tl~s 
3 - 20,000 Lıra 19155 ı 3 - Akhisar manı8:ıda 

Mersin 
Piyasası .....• ...._ 

K.ti. K. s. 
hun.araya çıkmıştır. Bu evkaf l!1hsildarı tzz~ı. 
tıu Panıu~ .. k~pr~!" 
ınaranm sekiz parçası 4--Aukura .. mJak h:n•-

Satılnıış v~ iki pa,.çası sa- kasında Faik laıw 
lılu_ıanııştır ~atılan lJilPL- 5-Af~·pu Nal.li~~ t:iluı- K;,ım malı 

41 
40 
39 lt-rın sahiı)lt'l'İ şu,.larlhr. rııoda ·~~kiş~hirii Mo8lafu Kov.acı ~rlajiı 

ı - .... fstanhul Teptılrnş111- ; llüsı~~· i 11 çanış la11~ ~iğicli 

50 
25 •) 

~ 

ıla i11giliz s.-farP-lİ kırşı · 1 6 ..-:'Sam unda lwlediye \".•~·li • 
~ııııta Bayau kiveli. 1 i~kele meı~Htrn Şeffk kızı '"~anı 

~ -12 ,5 
9 

2 - lsıarıhul H~\'beli Nuiuıt~ FasuJ~· et 
adada '~ihal • \ 5 -"l0,000 l..lra 22-111 Nohul 

8 
4 -1 2 .5 

~· ~ -lslauhulılaclır. (Sahi· uunıar:ı~· a çıkı.uışlır . Hu Ht"rcinu~~ 
~ı111a i~im vtt aılr•~si 1a~ . ! uunıaraııan s~kız parçası Kuş yemı 

tVıı öğreoihuemişdir). 1 salılmış ve iki parçası sa- Kum tlara 

7 

5 

3 
4-lstanhulıladır. <Sa . tıl ıuamıştır. Sıtılao biuu.. c .. 1til 

·~binin isim ve adresi he- ı lerin sahipleri şunlardır: ..\ca Ctt~11·.l.-k 
8 r>O 

ıcı au 
fliiı ôğrP.niluu~mişdir). j ı - lslarabul Halurköy Toı ;ek~r 

1 
5-lııuir aplullah ma- : a~abiyt~ l~asla•.•~simlert'ah.:~İH l\ahv~ 

. 
38 25 

tullPsi alac·ı sıokakta ara- · 2 ~ırk.-cı ıslaS\'Oımnıla Ç L ' ~ J ay 
'ftleı Has·rn 1 korııtö~tör c~vad Şevket · 

ıoo 99 

240-230 

• · Kalay 
6-A<lauada kasap Arap ve ~trkaclcışları. Bahar 

190 

7 Ü I k ı - Daha Tar -

1 - rducla nıenı P el 
~8Slanesi idare nwmnru 1 

(
P111etl koz oğlu \'e Ar~lau 
~eşte birlik hilrt) \ 

4- 15,000 Lira 1361 rıu-
";a,.. k 1 ' ayu cı mışlır. hı nu-h&a • . 

raıaııı ahı parcası satıl-! 
haış • f 
, • \'t! ıl<>rt parç.ı~ı satıl- f 

Nöhıtçi Ecz111 
Bu Akıam 

lstikanuıt Eczanesidir 
---~·~---

Bırn T al;ıtlın 
isi mı bul 

25 4-9:15 
Tiirk ,,tLumı 94 l 

''•ctruışllr.. Satılan biletlerin 
1 

11 PIP.ri şunlardır: isterlin ~I . 1 609--25 
79 ôö k ~ · lstarıhul şt-ker şi"1 UoJar: 

•tı11ıte Şiik rii 1 Frank 12 - 06 

2--lst,ıuhul Galat~sa- , l"ir~l 9 65 - 60 

l~ınak 
d l\~Sad - SliriimsiizHik , 

'
1rgu1aluk 

l l\tashP.Lnıek - Ediumel, 
aıaıaıua k 

~ l\esbi uezakeL etmek 
• ttıiklP.şnıek 

1\,, b" .. k :\ 1 
s~k. 1 su ' ll flel elme" -

'•al.,şruek 
l\tasL· 

l;ıQ ı suubel elmek-Zor-
""'ak .. 1 k I{· ' guç tışnu~ · 

~ h - Eıliuc 
l\ıst .. ı • 

1\ ,u ıi.Ur - lş "üc kazan" . "" ' . ısL~ . 1 l\e . 1 
• Edirısel 

~~y - k~y, yakma, Jağ
lama 
keyetıuek • Dağlamak , 

kövmek .. 
keyr - keyif <T.kö.) 
keyfi (Bak: indi) - key

fiit, k.-udiz 
~ 

ktıza • Hö) le, höylece, 
bunuıt gihi, tla, dahi, yine 
k~zalik - Ruuun gibi , 

yiru·~, 6ylectl, idem 
kıdeoaJi yüzbaşı · Ön -

~üıbaşı 

kıhf ... ~afalası 

kd1\tl~ • U..yunluk 
k ıl-tilal ., Dedikodu 

90 

Arpa A mntc al 3 25 
') 75 ... ,, yerli 

Pirine 16 • ., 50 -Ç~vtlar 

::::,!-k·" 20 1,int .ıo K. 

• • ttern~hi 28 Lira 

)) • » çuvalı 20K. öO 

Huğda y Y ~rli 2 7 5 

Limon luzu ·io 
Sahunsafı z.-,yıin Y. 25 50 

» i~inct 23 
Mıııur ctarı 2 75 

kıvam - Tav 
kı~afol - ktyafot (T.kö.) 
Lıyam - Ayaklanma 
~ıyam etmek - ;\yağa 

kallmak, 3) aklanmak kal · 
kı~mak 
kıvmel - Ot'ğer, kıymet . . 

(r.Lö.) 
lihar - kibar 
libr - k\t,ir 
kifaflı n~fs - Doy 11 mlu k 
kils - ki rtıç, ki rec taşı 
kilye - böbrel 
kin - kitr (T.kll 
kisve - G•~ysi . 
kişver - Olk~ 

g sır-Kesir (kesmekle•) 
g :MrP.lıuek • K.ıru~k 
1\ llsura\t • kesirler 

lik t\el - k~silme, gevştt~-
kwclül - Oluma, leklür I 
kıraat atıw.k ·Okumak, , 

ki ta b - ki lap 
kiıalu~ - Yazıt 

~ el'IPI 

.\~ .. şr~hau~ k (na k: 1 cad) -
·"•laıaıak 

1
1\ .. şr . 

Q~tt<J > .. , ... Açm, 2- < Bak: 

I\~ ·r 1\ .. Ş.ı • Açara 
k .. ~ıde etmek - Ç~kıae' 
I{ '•u~tı'tek - Gizleı~ 

t&tu, 
ı~ 1 • " - Ağzı pPk, ağzı 
k' 8•ı•·r 

*'lt) . 
ouyet • Gi1 ... rlik 

la.k. uıaıe... tak sı y ••ak 
kıraaı li~bt Okuv
kısJm - kısaw 
kısın el - k ısm~...t 
k ı~tas -ÖlceJt-• 
~ısc - kabok • 
kıt'a -ı· Uölge , knga 

(T..kö.), 2- biiyiikliik, iri
lik (Hak: Cesamet) 
kıtal - ÜJJi'J~iiın 
Muk~Lttl~ - Ölclüriişme 

1 k İVa~Wl • l'su~ 
• t 

kolortlu kumanılam (fo · 
rik) - korgen~ral 

kolorchı kuına.udana -kor 
konuıLaa 

kolordu ~rkamharbiy~si-
korkornmy 

kongre . kumhay 
loutör, muathtid - Sayaç 
löhne .. Eski, eski püskii 

-SOuu Var· 

SAYFA: 3 

1 l l N 

Mersin Ziraat Bınkasm~an : 
Balıct~ nıahanP~iıule mnkiıu B. Ali rı·fıka~ı .Sıdı"a-

~ 

ya satılan vt~ naaJ1uaileylıanııı laalılıiidiiııii if.ı Plnrndi
ğindeu dola~· ı ihalesi feslıedılerı halt~e ıualı:ıllP-sirıdP, 
Asker kı~lası civarında, ıft•11i1. krnarıııdaki 280 ınn,a
rah \ 'P. 1500 lira mulaamnwıı kiyıuııtli arsa 19 - 4 - 935 
larihiraıleıa 29 - 4 - 935 tarihine kadaı· on glin ıuiidll•)llP. 
vt~ paıa rlı k su rt'lİ le sa tı~a çıkarıl ıuıştı r. Tali pi erin Zı
raa l Barıkasıııda miiteşekkil ko ui!ı\~oııa mi"ırat•a:ııları. 

21-28 

lçel Tapu müdürlüğünden : 
~1Prsiniu \1ahınudiyP malıalle..;indH vaki laraflnrı 

şarkan sahihi senel garlwn taı·ik, şiuıahm sahihi mii l 
cenuhen sahihi ruiilk ıle mahdut hir bap hi~~esi clii\..
kan ~ladaıu Eleniden nwtrlık olup '•lt~rsin Ziraat haıa
kasrnca miitaveıle il•~ Ba,·an Liilfive Kın:n·a satılmış-.._ . .. .. .. 
tır. lh~ı.ktlr diikkana ail tapu kayth olmadığmd ı n 
il~\n tarihi11dt1 n iLiharttn oıı giiu sorıra malı:ıllt~n kt~şif 
ve tahkik icin memur güıul .. ril.-et~ktir . Bu yt>r içi n 
lasarrı.ıf iddia edeul~r vai·sa n•suıi evraklarile dairH~e 
111 ii rac.tall arı ve k t>Şiş gii n i'ı ı ı ıl ·~ giılt·cek nıP-m ura a" -
latmalan ilan olunur . 

Tarsus Tapu memurluğun~an ; 
Tarsu .. un ~nk°'P-k küyiiuıl•~ qı~i . ağı Niyazi l)pr · 

v iş ve Ya kup vt~re~eleri ~olu tarik ha· arkası ~IPlı
nıet o~hı Nunıau öııii tarik ile mahdut ı750 mrtro 
mural>haı ht•fl\Prt~niu P~H\St1 n St!IH~tsiz eetlaılından İnli · 
kalt•n ~lostaf a oğlu '1 hlla .,l usta fanın La sa rı·u fu rnla 
ik~n 316 sent·siıulP- kö~e .\li oğlu taş Alamete 40 m·• · 
d~ui mecidiyeye salarak vt• laş A lamel tarafıudan 
meık&)r lwfkerP-nin icincle 317 tarihirnlP- bir hap hane 

• 
inşa ediip ve hu surellt~ tasarruf eılektılmelue ikttn 
335 de ölnrnsile veresesinı• intikal eylemiş v~ halan 
vert•S"lt·rinin tenwllükünde h11lu11ıluğu ve lap 1 ıya raptı 
icin naiiracaal etnu~silt~ mayıs 935 clörttiincii cı.marlc~ -
~i gliniirule mahalltrn keşr ve l:.ıhkikat icra :~ılınaca
ğrnda n hu bapta tasarruf hltlia~uıda huluua ula rm 
mahalliıule veya tapu dain~sine mliracaal •~\' lemt>IPri 

ilAn olunur. 

~ 
Dikiş Makinaları 
Peşin ve 'I'aksit!e Satış 

S. s. Markab Dikiş Makineleri bu Makinalarla 

Dikiş ve her türlü Nakış işleri yapılar. 

Makinalar Sağlam, Metin ve fiatlan rekabet ka • 
etmez d~recede, diğer emsaline nisbetle yarı yarıya ucuzdur. 

Terzilere ve Evlerinde Dikiş, Nakış 
yapan bayanlarımıza tavsiye ederiz . 

Pe~ıve Taksit~ Satıt ıapdu, Yedek parçalın bulunur. 
ALA TI ZİRAİ YE 

Çifc;ilerimiz ve Bahçecilerimiz için son derece kullanışlı : 
Pulliik , Çapa , Orak Makineleri , Bağ Tulumbaları 

[Pulivazıtuvar] bilumum alitı Zirai ye yedekleri Yağ Maki 
neleri~ Ticaretlianemizde bulunur. 

ihtiyacınızı teminden evvel, bir kerre ticarethanemize uğramak 
menfaatınız iktizasındandır. 

Ad Mersin Maarif Oteli Altında Sovyet Rusya 
rea : fabrikaları .Deposu lsmail Hakkı Kozacı Oğlu 

Deposu • Adana 
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B i L i T 
Mersin Beledi)1e Riyaseti;1deı1 

l)iikk;\11 
No: 
63 

64 
65 

66 
67 
68 

70 

Me v ~ ii .li üdd.-t i icar 
llal ici t ··6-935 dPn 30 5-935 tal'i hi-. 

"~ kadaı· 
)) )) )) )) 

)) )) )} )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) 

)) )) )) )) 

ilıalt1 giirıii 

7.5-935 la ri lı 
~alı ~unu ... 

)} )) 

)) )) 

)) 

)) )) 

)) 

)) )) 

Hu dükkanları kiralaıaıaya istt·kli kimse bulun 
madığırıda n artırma miiclıldi on ~un uza ı ıl ıaıası VP 

7 - 5 - 935 Salı ~iinli saal on lw~te ii~l.,rnu~ -~ i11i11 ya
pılacağı hilil olunur 

1 L A N 

~~~~~~ y:ı P~~~~ k ~!~~~~~~~~~n ş :ı ıw nı ize gı· I •· ıı 11 ii k ,·.- ı• 
m~l huğdaylarını islaS)'On la11 ıl•·polara istifi, (l,•polar 
dan ve islasyooclan vapur~ı ) ükl•~ıııw•si ayrı ayı·ı fÜ-ı 
~ i hıııeye korıulıuuşlur· . ltıal•~s i 29 - 4 -935 P.ı zarl,~~i 

giilı ii sa al onda d 11· • Şeraiti ıu izi a nl:ı nrn k. i ~h· yen I,, ri ıı • 

Barıkc.tnııza nıiiracaalları . 

İçel Defterdarhğindan: 
Eski gdiri f350j lira huluuaıı M•·rsio ~ahili halı~ 

rusu HIU 1 - Huzıra rı - ı n ö 5 1 a:·ihi ııth~ıı ~ l Ma ~· ı~ 
- 1936 larihiıte kadar bir ,,ı icin :rcık aruırnta\'a . . . . 
çıkarılmıştır. İsteklil.-rirı arllırrna ~artlaı 1111 öğreıı 
nwk iizere deflerdaı lığa uılirac.wr t'lnıPleri l~)zrnıtlır 

~layısm 19 uncu pazar gii11ii saat 011 lwşte açık 
:ıı·Ltırması ~apılacakfır. İsteği olaııl.ır yiizl~ 7,5 
rıbhelinde lemiıiat nwktubunu Vt•ya p~ raııııı Vt-'Zııe

\ ' P. vatırılılıiYınt miihe\' \' İn nı:ıkhuzlar1111 uöstPl'Prt>k • .J ~ • ., ;, 

ihale\'e ~iı·eltilirler. . ... 

... 

··~ 

Servisi Yapan Otomobil 
Yakında Şehrimize Gehyor 

.-----.......... -----
Otomobil Evinizin; Mağazanızın, Dükkarunizın önünden 

geçerken hemen durdurabilirsiniz. 
_ __,:::;::;;:::,=~:=;;-.~ ~ ~ =,-------,,..,,..---

Makineniz bozukmu?BOEtDo~ıvkAi ı11untazrıın taınirhanede 
u yHptırabilirsiniz 

Makineniz Yokm~ 
'2En ucuz şeraitle Makine 
• istiyebilirsiniz. 

Eski Makineniz varİ'm'?: eni bi_r ~ ~k'.ııo ile <leğiştiriımesini 
ısteyebılırsı n1z. 

Dikiş, Nakış bilmiyor-otodaki öğreti ci Bayandnn 

musunuz?öğrenebilirsiniz. 

çakı, Makas, iğne, Yağ, iplik 
diger hakiki Singer markah Otoyu durdurarak alabilirsiniz '-
Parçalara ihtiyacınız varsa 

İleri geri işleyen son model Singer Markalı Makineleri ve bu Makinelerin yaptığı ıon 
model işleri OtQyu durdurarak görebilirsiniz. 

Tecrübe için Otodan bir makine isteyiniz. 

Henüz bir Singer makinesine sahip olmıyan Bayanlar, Komşularımzdan Dikiş makinesi 
ist~meyiniz. Biltün dikişlerinizi mağazamızda Husust salonda Singer makineleri üzerinde 
Bedeva dikebilirsiniz. 

====================·-------.--------------------.. 
Sayın Mersin llalkına bilit ·~=======~· 

Mersin Sıtma müca~ele Ooktorluğun~an : 
Sıtma ~I. Karıunurıu11 4 eli uwddtı~iııe güre: Ştıhir 

sımrı icinde Sivri sinek iireıuesiııe \'ara varı lwr 11e\'İ . . . 
~u birikintisine meydan vermek yasaktır . 

9 cu Maddeye göre : L ·ığııu Vt~ Kanal olnnt) aıı 
~·erlerde Aplt>S~neler ve bulaşık suları içiin ii~aii ka
pall çukur y~pılması mecburidir. Bu suların çukorllt
rmdttn başka bir ~ere · Foialı\'erilmesi veya clökiilıaıt~.s i 
yasaktır. Gübre ve çöpliiklerin evlerde , avlularda 
biriklirilmesi yasaklır • 

Sıtma K. T<1limatnanıe~iııirı 13 <~ii macl\lesiıw gfirP: 
Su fıçıları, Su depoları ve ita vuzlar haftada rıir ~P-re 

(24 saal kuru kalmak şarlilt>) uoşallılaca~tır . 
Çeşme a~·akları bataklık yapııııy:ıcak hiçiıııclt~ kıı · 

rululac~ktır . 
Su arkları akacak suyu taşırmıyacak 

kadar derin, kenarları sızıntı yapmıyacak 
!?içimde düz ve daima akar bir halde ola· 
cak, arklarda biten otlar ve sazlar ( .Her 
15 günde bir ) mutlaka temizlenecektir. 

., izleri Sıtmadan kor· o yaca k, gP-nel sa~lığı esi rg•~: 
mi~·r.cek olan hu Yasa bu~ ruklar'ını göz öniinde tuta -
rak ~er .. kl~rini yapmanızı dılt,rim. Yapılacak leflişler
de hu gereklttri ~·~pıııadıkları · görülenler CPZahHulır.ı 
lacaklardır • 3-a 

SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civann~a~u __ -.....-'. 

11 .. r ıw \İ Ecza' i 
ıılıhıvP, Yt•rli \P. .\\ 

rupa nıiistalızenılı lnı
lıırıur . 

·~====== 
Yurttaş! 

1 

Ülkeni korumak isti
yorsan· Tayyare Ceıni
yetine aza ol. ----
YENİ MERSİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr . 2000 Kr. 

Allı aylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık 100 yoklur 

Günü geçmiş sayılar 20 K. 

Tt:JQ kiY J 

l.IRAAT 
.~-...BANKASı 

1 
YenJ McHfn Matbaası - Mersin 


