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diliyor. 
Dörddncü 
Kurultay 

28 isan .920 denberi Tllrk 
kurultayı kapanmamıştır. On 
dnrt yıl dile kolsy geliyor .Batı 
demokrasi le rinde hir düzeni 
011 dört ay tutabilmek için ne 
kadar 1.orhık çekilmekte oldu
ğuııu görUyoru1.. Kaldı ki biz 
bu on <lört Yılın belki bir gü

nUnU savaşsız geçirmedik. Ne 
kurtuluş, ne de kun1lnş için 
ulus~.ıı nolor kntlnr.dl<rımızı 

bıırndn saymak i tem yiz. Yal
nız şununla UvUnürüz: On dört 
yılda bir gUn bile kurultay dü
zeni s rsılmamıştır. Ş.J, bUtün 
dUşUndUklerhıi kurultay Yasn
snın, kurultay, biltlin yaptıkla

rını ulus _isteğin bağlnmı-a:tır. 

BUUln yeni kurumlnrımızımn 

temeli, dOşUnU~te, duyuşla, 
anJny1 .tn, arayıp bulu._ ta dilek 
birliğimiz, innn l.ıntihılüğll
mUzdUr. 

Dört kurultas m başardığı 
işler, o kadar Çl)k, holo o im
dar bUyUktUr ki bir ulusa baş-
hhaşıııa tarih olabilir. Dağ, di .. 
binde:1 glirilıırnez: imdiki Tür 
kiyaıniz elli Yıl oleden başınız 
dönmek izin bakamazsınız. 

Bizi, şimdi Ö\ Onmekten nh 
k'>yaıı, Yupacak olduklarımızın 
)aptıklarıınızdnıı n dnha az, 
ne de dalın kolay olmadığını 

bildiğimizdendir. Yeni kunıl 
taylarırnızdan kim bilir daha 
kaçının adı, devrim kurultayı 
olarak kalacaktır. UJusal yUk 
e.Jiş UlkUqU Un nu olmn1 ... 

Beşinci kurultay, iç~ri dl 
zeninin bUslJUtUıı sağlamlaştığı. 
dışarda ise karı ıkhğm, gUven 
sizliğin son kerte ine vardığı 
gUıılerde çahşınağa ha" lıyacnk 
tır. Soysal ökonomik işlerde, 
belki,dahn az sıkıntı çekecekse 
de, dış sıy688dn çetinliklerle 
karşılaşacaAı s?>ylenebilir. Dış 
sıynsadaki her tilrlU kargaşa 

hkları önlAınek için bize başlıca 
yardım, yani eçimde ulusumu 
zuıı, Atatllrk'le onu!l yeni ar 
kndaşlaftna snrı:ulmnz bir güven 
le bağlı olduğunu göstermesi 
olacaktır. Şunu bunu bize yan 
baknı.tld4n kurku t tel· kay 
IJunYfV.taturk'd kllrultay1ikisi 
ile ulus arasındaki bağlılığa 
inanmaktan geldığini unutma 
nak gerektir. 

Gazi Mustafa Kemal Ata 
'rUrk, BUyük Mili t Necli i ku 
rullay. millet ulu adı altında, 
yeni bir hızla. tek olan, deği 
mcz olan lllremizi glldUp 
gideccfiz. 

F. R.ATAY 

Gene Elektrik Şirketi işi mersin kupayı nas 1 Aldı 
biz Şehir halkının iztırabıni anlatiyoruz. Futbolcularimiz teknik bir oyun gösterdi 

ls ediğimiz şirketin zarara uframası değil 
ihtiyaçlara C 1:vop \1 erilmesidi. 

Elektrik Şi rkeli Mersin lınl- kalır, Elektrik sarf edilmediği 
ı~mdan özUr dileyeceği ve \'ft7j hald para ı alınır. senede 10 
yetini dUzeitmek yollarını ara- kilo\ al yakmak mecburiyeti 
yncağı • erd kendi. ini haklı nya çevrilir bu YU1.deıı yüz1er-
gö termPI~ için bir çok teville- ce kilovat farkı ortaya çıkar, 
re h:ış , nruyor. Muknvele inin Elektrikle işloyen .,nnnyı ınü-
o yoldn oldıığuım, \irketin fu1,.. e eleri tntil edilir binlerce 
ın bir kımmç l"ınin etın eliğini lira 1.nrnr dı ğar .• irket Ahmedin 
ve nihayet halkın Elektrikten borcunu Mehmrddeıı tnh ile kal 
hiç şikfiyeti olmadığıııı s?yle- kar. Vermezse Perynnı k ser, 
y rek bize de : halk yazın dört ay Ynylndn lrn 

« Şah i ve hususi dü._iiuce hr gelir gelmez bir kilovat bile 
ile hnreket etm yip şehrin ve Elektrik nrfetmediği haldo 
hnlkm menfaati için ç.nhşıyor- 36 kilo\•aU>demesi için makbuz 
anız mağdurlar kimlerse şika- dnynnır, nnt kirnları vermek! 

yet etm lerini tm ·iye ediniz tnkenmez ve antıeı· geçenler-
tetkik edilir hnk meydana çı- de söylediğimiz gibi para te1,.. 
kar» diyor. gfihı .• eklirıd j ! r, yüz mumluk 

Şah T v hu u idil ünce ile ampuller bir i li knndil gibi 
harekele karokteriın1z mil a- ı 1k verirse hangi Abuna şir-

ade etmez. Şirketin bunu çok ketten memnun oJdnğunu söyler 
iyi bilmesi lfizıın gelh·. Bizi Vnziyat mlimılrnşu ve te,•il 
tnlırik eden koca bir şehir hal yoluna sapımya yer verrniye-
lcınm ıztırnplnrı bin ubunonın cek kadar nçıktır. lst diğiıniz 
menfnntini ldsti kJi muknvel ile Elektri 1· şirketinin zar11.rn uğ-

nvucunde sıkı tıran şirketin rnma ı d ğil \irketirı mnkul bir 
onu hiç n~ ınış olmasıdır. kaznnç çerçive i içind Mersi-

Elektrikten memnun olmı- nin Elektrik ihtiyacına cevap 
ynnlnrın ikflyet etmeJerini i . verme i Abunalnra tahaınmü
tiyen şirket şimdiye kndar han- lUn revVinde bir 7.0rln yüklen-
gi şiküyeti tetkik edipte nbuna mdm idir. 
1 ;\hine bir knrar nldLF..ğer Elek ~arıa Baknnhğındmı tckrnr 
trik i lihlfık ed nlerden mem- isUyoru1.. Elektrıl· şirJ·etiııin 
mm olan tek şahıs gösterilirse mukavelesi tetkik dilmeli ve 
biz yazdıklarımızı çürütmeye halkın menfaatini koruyacak 
ftm:ıdeyiz. Şimdiye kadar te- bir şekle bağlnnmnhdır. 
ma ettiğimiz Abunolardan e- Elde bu mukavele mevcut 
dindiğimiz l·nnant ve tam bir oldukç.n Şirket her 7.llmnn kerı-
katiyetle 1ylllyoruz ki şirket di ini Jınklı g·· terecck ve hiç 
bunu ynpmmyncaktır. bir zaman halkın Elektrikten 

Şehir gUnlerce ceryan_s_ız_, _c_~_k_li~ğ-i _ızt_. _ıra_ı_>_d_in_ı_u_i)_·e_c_ek_t_ir_. 

B.m.m. başkanı 
mersin Bayanlarinın 
teline karŞıhk verdi 

Cuma gUuU Halkevinde top 
Janan Mersin Bayanlarının se

çim Yasasını kutladıkları ve 
TUrk BUyUklerine evinç duy
gularmı bildi reli kJerini yazmış
hk. Büyük MiU t 1ecli i Baş
kanı Ceneral ırnzım Özalp tel 
yaz1larma dUn şu karşılıiJ gön
d rmiŞlerdic: 

M rsirı Kadınlar Toplantısı 
Bn~kanı Belediye Meclisi 
A1ıı mdan Bayan Zekiye 

Tilrk J\udınlarınnı aylav seç ... 
m leri v eçiJmeleri için onay
lanan Yasadan ötnrU gösterdi
ğiniz bu candan katkına gil· 
vençle karşılamıştır. 

Knd ı:-rımız ülke için her 
asıalısı olduğu &i bi bu yllksek 

Çifçinin Borcu 

15 sene ta~site ~ağlanması 
liyi~ası ~aznlandı 

ANKARA 7 (flvsusi) Çif
çilerin Zirııtıt Bnnka ına olan 
borçlarının 15 ene için tak i
te bnğlırnmn ı hnkkındn Mec
li e bir Jliyihn \'eriliyor. Fır
kada bu i i tetKik den komis. 
yon faideriıı yUzd iki olma. 
sına korar vermiştir. 

Hüınü 1ok Öz 
MOlkiye Baş Müfettişi Bay 

HUsrıU Tok Öz bazı hususi iş
lerini gısrmek ü1.er dün İst:Bn· 
buldan şelırimire gelmiştir. 

iyasal yurguyuda kolaylıkla 
onaracakları basıktır • 

B. M. Me li i Daşknnı 

KAzIM ÖZALP 

Sahada atılan tokadın karşılıksız kalması 
spor terbiyesinin olgunluğuna 

T o. m B i r Örnek Verdi. 
-c:;e--

Oyunculıır na ıl oynndılur : Jıo" görülmedi. Bunu clerhnl 
Kaleci : oğuk kanlılığı, ce- ta hih edişi iyi oldu. 

sareti yerindedir. Kale çizgisi- Orta yardımcı : Arif. Alnn-
nin çok içinde duruşu lopu bil' da ()ll)uımn kUçilk büyük bilen 
Al ile tutu~u hatalıdır. BOyUk bilıni)onin n1kışlndığı Arif ç k 
0~ unlara yeni giren bu oyun- hilım anlıynn ıleğerli bir yiğit 
cunuıı ileri i linlil olncnktır. ol uğımu gil t rdi. 

Ad füı erı bUylik meziyeti 
Bekçi : Ynkup geçen glinkU ümitsiz zamanlarda irndvsini 

dUşilnüşleriıni?.in doğru oldu- ka) betmeme idir. Takım knp-
ğmm gö tereli. Hole üç akının hrnlığı şerefinin ne olduğunu 
ortnsındnrı bir top çıkarışı var- bil 11 me ul"y"thıiıı yUklinil o-
dıki. l\ıznıış, ytll !erini kaldır- mıız1nrmn nlaıı Arif ortada 
mı n lnnlnr gibiydi. İsab tli ~ilk elen bir ba h. İnce görü-
vo düzgiln 'uru lnrı, zamanın- şii vnklincle :veri leri, be lr.-
dn ve ert ke işleri, kafaları yişleriylo ahncılnrıın zorla ile-
pek ) nmnndı. ri sürülilyor. Bir tutuyor, ko-

B kçi evket : Bu giln V· uyor. Çalıalryor top isted ği 
ket aşılmaz bir duvar iye ildi. yeı gönderiliyordu. Arif; tEı-
Bunn «Dalga kıran» di}eccğiz. miz ak terbiyeli bir genç ol-
Tehlil eli nkınları durduruşu, duğımu dn gösterdi. Kendisine 
top karştlnyışlnrı,orla çi1.gi in· nhlnn tokntn 1 nrşı koymadı. 
den dnho uzaklara hnttll ta keıı- inirlerine hi\kiın oldu. por 
di nkıncılann:ı kadar düzgün t rbiy i 'e nı1ıınımn vnkıf oldu 
nhşiyle e\ i saldı. S'ln dakika- ğunn ispat etti. 
Inrda yapmak istediği birçalım O 

yunainst~da gene Neler oluyor 
Hariciye Naziri lslifasini mi Verecek 

Bizde ruhani kıyafet /erin kalkması Ati na 
da günün meselesi halini Aldı. 

-· ... - Lililil~ 

ATi 1 A -· HilkOınet tnraf
tarı J<alimeri gaz l" i Yunan 
Dış Bakımı M. l\tnksiın un ka
binedeki mevkiinin kar:ır ız 

olduğunu ve Bnknnhğn gitmi
) CCcğini hnber v riyor. 

Siynsal mehnfil, M. Maksi
mosun istifa için evvelce ver
miş olduğu kıırnrı şimdi tatbik 
eıloceğini luhınin ediyorlar. 

ATINA, 7 (A.A)-JlilkOmet 

1 O\ ali onunn işli rı k eden h
d rl l'in dUn nk"aınld J·onfe .. 
rn m<ln, Tlirkiyenin dini 1 ı 
yaf t me le i e n itibari~ Je 
dinT bir m ~ıe olduğu için, bu 
husu tn dahn geniş bilgd o ki 
meğe knrar vermiştir. 

Biltun fırknlnr liderleri kon 
foransının toplanmaya ç ı~rıl
ması gerokiip gerekmediği 

bundnn s ııro anin ılncnktır. 

yda n<l<l l i 111a tt nı 
• 

Kirof için coşkun göıterİf yapıldı. 
.10 KOVA, (A.A)-Kirof ten nnm d mişlir ki : 

un c naze merasimi ın nasa « 1htiU11 şefinin şahsımfa 

b til Kızıl meydanda bir mn bizzaı ihliUlli kasteden kurşun 
tem mitingi Ynpılmışhr. bu ihtmlli e Bo!ş viklerin 

HOkOmet ve Merk~z Jcrn Lenin v.e Staliraın fırkıısmn 
Komitesi nnmı~1q s6z ulan 1o olan bağhhldarını dalın ziyad 
lotof işçi sııııfı dilşınan: artıracaktır . 
lm·ın har ketlerini takbih et tık JV) et R usyn işçileri namı 

na sBz sOyleyen Kuğnne,·iç 

Zahtü Ô~damar d ayni Yolda 6z !.iyi nıiş 
ve Kirofun Yolunda öldtlğU 

Varjdat MUdOrUmUz Bay davayı mullnk urette muzaff r 
ZnlılU Ô1..damnr oy adını a'l kılmak için işçil rjn be edıgi 
mıştır. sarsılmaz inanı bildirmi~lir. 
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Aııl<:aranın 

Cevahı 
Anknrrı, 7 (ı\ A) - Ankar Hal· 

kevındeki toplantı başkanhğı diva 
nından şu bildırıği aldık ; 

Tlu k kadının siyasal hatları tü· 
kelleven bUyük kurulıaya unutmaz 
lığını bıldırmek sAvgılarını sunmak 
için Halkevinde topıanan Ankara 
k<ıdınlarının başkanlık divanı yurdun 
her yanında ı sayı•::ız teller almıştır. 
B ~şlcanlık dıvanı bürün Tüı kiye ka· 
dınlı~nıın Ankaradaki a·bdaş1arı 

ile öLden h rliğini göstl ren bu coş· 
gun tellerdt'n duyduğu sonsuz se· 
vınci li kenin h::r yanına yaymasını 
Ankara Aj ınsından diler. 

Nasturiler 
Nereye yerleştirilecek 

Uı f ı ; 7 (AA) • iyi kaynaklar· 
d·ın alının habere nazaran Dirzor 
nıını:ık ··s nda Anze aşireti ne1dine 
sivri olarak gt-len lngiliz memurlaı ı 
irakı teı kedt!n Nasturilerin yerlerine 
iskan t'd lmesı için Anze a. şireti rei'i 
Muc;kıniyi kandırmışlardır. 

'J, ii rl\:-Pransız 
Parlamento komitası 

Patis, 7 (A A) • Geçenlerde ".\. 
Her~onun kuıdtığu Türk· Fransız 
parlameto komıtası ile harpıen ev· 
vd kurulan ve şımdi tekrar yenile· 
nen TUrk . Fransız komitası dün 
parlamentoda mOşterek bir toplantı 
vaparak, ıkı memltket arasındaki 
münııscbetlerin ıyileştir.lmesine de 
vam için elbirliı.?iyle çalımıya karar 
veı m•s ve bunun için de muvakkat 
bir büro kurmuştur. 

BUronun başkanlı~ına saylav 
Etienne fongereftyen f\ljer seçil· 
miştir. 

Kilisin kurtuluı günü 
Kilis 8 ( A. A ) - Dün Kilism 

Kurtulnş Havramı idi Bavrom coş· 
ku11 bir s vinç i{inde kut/lllondı . bu 
mutlu l!Ü'1Ü kıJZıındtran Ulııs ulu 
/arı şükran ve mitınet du,.gulanle 
anildı. 

Yabancı r.tuhabirler 
hakkında; 

Mc,Jbuat umum Müdürlütündm 

teblıl! edılrtıt$ 'it : 
Vab ıncı Oazete mulıabirltritıe 

v rilmış olım vesıkalar JQ 5 yılının 
ılk eü11üııt k ıdar yen·lerile dtlişti • 
rtl'c,ktir Elinde vtsıkosı olan ya · 
bıı11cı mulıubu ltrin ytniden vesika 

olobilmtl"i ı{in tım•il tlllkleri Oa 
zettltrm "' g ç bır avda rslti turılıll 
still "ılytt mektubunu Matbuat umum 
Mü lüdülf 'lue elJnderilmtk üzere , 
lsta11bulda Vilavtt Matbuat Büro· 
Slltıa, Vildyftlerde VuJlL,klert Aı,ka • 
ıııda Matbuat umum M/Jdürlü/ii.nt 
teslım etm•leri ve tlleıindtki vtsika 
surı tltri111 oıı altı kuru~luk pul vt 
üç folugm/Jurile btrlıkte bu mtk · 
tupıara ılrşllrmeltrl J!'Ukmekttdır • 
S Lalı vet nuk·uplıır; iş bıtince geri 
verıuc•ktir. 

Adana Yahudileri 
Öz; 1 ürkçe Soy adı 

alıynılar. 
Şarımııda bulunan Yahudiler 

Cuma gü il lttndi aralarında bir 
topl 111/1 ynp1ırak iJz T lırltçe Soy 
'odı almak J'iJ11ü11dm 1 i11kiyt Vohu 
dılerine iJ11cül olmıı vı k1Jnuşmuşlar • 
ve ikincı bir f!mrl fof1/arılıdu lnm11n 
b11şarılm.:sma çatıj'110Sl onaylcmmış
tır, 

Tllrk Sözli 

YE 1 ~IEHSIN 10 ı iNCi K.ANU~ 1934 PAZARTESi 

Türkçe Mersin Kupayı Nasll Aldl . Öz 

K. Parçası. 

Auk:.ra · ( .\ . .\. ) 
Türk Uili ai·aştıı·ma ku -
l'UllHlUUll ~O\' ;ullttrı ha\-. 
~rnda hulcluğu K harfı 
lislt-L i şuclnr ; 
~a,·urı, ka~ lmazlİİl'~mf'n, 

"••thu~a, ~•·il••, ~ır~ıı ~H, . . 
kiusun, k··~·, l.1r~uılu, ~ı-

nt~· , "iılir, t..u·ııa~. "ırayt 

"ılanın, l\ırla~·, "is .. cu", 
kıhh, kısak, kişi l\iltli~, 
"lla~·hah:ulır, ~ılıc .\li p:asa 
kı~g.u kı~ın ~ılac a~la11, 

kl\·an Ge•cc·k, kllnaur, ~ııw 
kıyauman, lohurcu~, kirı 
cla111, kı)'atgıc koca, k1111~, 

Kısall~ıl, Kocak, Kiıa~uu, 

Kızgın, Kocar, Kıpcak, 

Kııılarslau Koc Kıransal, • 
Kızılhoğa, l\ocamhora , 

Kırkoga, Kızlaıır·ı, Koci11-
hiw·, Kırc•·cPk, Kinwlclu, 
Koç"ar, Kırgıl, K rnaı11su, 
K o c 1 u ~ , Kırt.an, 

K llllf"l•C••, Kocıık, Kocum: 
1\01111 rha~·, Ko! t.ilgt·, Ko
cumlıoj!nıl, Korha11, Ko
nur, KoAıı, Korkmaı, 

Koru, Kaı..ta~ka, KtH'~ulu 
Kns .. cuka , Kok uci11~a , 
Kor~ut, Ko,·sur·~ll, Koluh, . 
Korkulala, l\utluktimur, 
Kolumau, Koda ~içi, Ko 
va\'t~İu, Kol us ı\'llt, ~orıu .. 1· . . 
~cna~tau, kul11~, ko.,la, 
~oha, ko.uac, ko~urı, ko

htt~m:· rig, kcuuas, k os:ı ~·, 
la. uha \ ka, koı..aıu k, la. uhula11 ., 

1 • ' "°''' ~ "llall, l\&H•I, l\OIHı~, 

~ ot u r· m a n , ~. oc 111, ~ o 111 l u , 
ko~'lul, kııclat, l\ongur, 

koyu lca r, kuılatıuış, "ou
~u ra ı, "o~· u lurnş, k ud•~-
ru k koııcrorta\' kozu, 

' " . ' 
ko''(>"Ç, kucluz, koıılaci, 

ko~ vh~)·la, ku•h•ilga~·, "" 
hak , k o pla ~·, k utan, k u -
lahoga, ~uval'l, kural, 

kuıar, kulan, "urhau, 
kuta~, kulaltL kurm~.~·clurı 
llnrnu-,·tlan, kutas, k:ılu, ., 

k ~ 1 ha k , k 11 r n 111 ş, k 11 l a ~· , 
kulkara, kurs.•t, kuli, 
kulgizag:t, kurt, kutkau, 
"ulu, hurt;ıo:~an, ~utlu, 

~ulur, ku,.t11lnıuş. kutlu. 
lıoJ.(a, kuluııkar:ı, kuru. 
hm ral, k u ıl .ıca, kulu ula~· 
si, k tı ı'a 11, k t> t l u g. k u 1 ~· u, 
kusun, kuılughurt, "u

mararslau kusaluwr. kul 
lugiuauç, kuıııasbay, k.uı-

Futbolctılarımız 'I'eknik Bir Oyun Gösterdi 

b
. ,;,.iti 

ter ıye Sahada atılan tekadın karşılıksız kalması Spor 
olgunluğuna tam bir 6rnelı verdi 

nwldarı ısırllı • 'l'~i ıll 
Sair acık : Uil~• 1 ,,fı 

o • ı~ " 
;; .. rli •n·a•rı katları -•ı··-' 
1' ' • ~ • • kCJI. 
sıru ve lu~~·uıııı 

hır o\· uru~uılur • 
~ . 

G~ııcl~ri uıizı 
• 

kutlularıı . -" 
GUlt• 

Fransı~~ 
~)·'~ 

Cenevre ; 7 ( A· Iİ i~ 

Mersin İdman Yurdu fütbol Takımı 
ltatvan konuşmaları h3Y F..;~ :J 
Ve M. Lavalın >·akıttdadır ~ 
debilece~i anlaşılmakta d8~ 
gö1.~ görüken uzıaşıt1: ~ ~ 
gerek M. Lavalın ~e~e ,peyi 

- B'rinci sayfadan artan -

S A yarıhrııcı : Alı : 

kufosıııı, ayai(ı111 İJİ kul
lauau, y~riııide işl~tnwsiııi 

İ\'İ hih~rı cok kurnaz hir . . 
oyu11cı1t•11r. Atlamı1ı111 sol 
larafuu tc.aruamiyl~ ak.;allı, 

top loluşları, allşLırı Lan 

\"t'l'İmlt• lwlP haZPO tJkttıt'I ., 

olu \'••ri~i çok u ~tülı k 11 id ı. 
.\lı l1 ... rsi11111 cdl .• cı ~·atnıa

ZP> tlrll'SI' k ol • h• lir.. Yal
l ığı )m·cl.-11 hile lopu uıa~ 
laşlırışı hem ş:ı~ı,ac.ı k, 
h•~m gfali'aın·e··~ htım dcı 
al1'ışla11ac.,k ~··~ lrrdi. 

YarJııueı : Ş unil ; Bu 
O\'UlıCU ırı·cıın Ctlllıtıki . :"' . 
o\' U1"11ula11 ' iiz clt·fa tla-

• oJ 

ha giiz .. l oyrıaclı. Çıkış-
h.ırırıı tliiz , ·ltl~11, yc•rtlt»u 

p ı~ıa .. ı, ic.ıh11Hla uzun 
v~ cliizgiiu '' uruşları, y.-r 
t11hışl.ın çok tl•·ğ·~rli iıli. 
S··rl ve girişkt'U ç~vik 
\'t~ «• ı ı!ga 11 olan hu oy mıcu 
"aışı~11ulnlılere utluu al 

tırmı~·o .. , iki kişi11i11 loz 
l.trhı herahrr çıkarclığı 

ıopu lu.auı .. u ve miis:ıiı 
,, aıi ~·ttllt> ~' i arka ti aşı 11a VP· 

ı i.'orthı. Ş:u11ile top W'l · 
eliği zaman )·~r mutlak 
IJi r to1, hulu tu ~· ii b·•· li ~ur 
Hu hulul, hu cluıuan ara 

lug~•aga tarhan, kuslwy{! 
"umu~, kusca"ogliıu~ ku
lug turmu~, kumu1, "us
l ~ nı i r·. k ı ı l l u g l u ı k :ı n, k tı ı u 

z · t , " usu 1 a ~· , " u : l u ~ , 9' a -

~a~umıı, kutactuı, "utlu~-

ni"i•r, kuutavis harıl,l\'İ!"; o . • 
"ul.ıl, "trnl, "utluksamau, 
~upal, L.utaıuis~ 

sınılan çık:ıu lm oyuııcuyH 
ela kc11·ac!unacuı clP~· l <dlu · 

rau» tltH'SHk ya~ ışı" alır .. 

Sol ukmcı hz••I ; git
ti kcı• :ıcıll\ or, vaıife~siui 11 

• • 
ıw olıluğ•11ıu a11laıuağ ı 

haşl.ulı. BHlcilt'l'İ lİlrHh·m 

uzu11 <•şamldlen> i kor
ı..urıct:ı. • 

Sol ic ~ usrt>l ; hu 'a . -
il 1 a il " İİ C İİ ~ • k t' 1H1 İ 1 H h• U • 
i~i uıisli uzuularla bov • 
illçiişt ii. 

Orta akıncı f:••mal: a\·a ., 

gına, kafa:--rna, k.oşu~urıa, 

lwr ~~~·im~ lam ğiive11ci 

olan hu o~·uııcı11lan dil··ği 

ıııız durdu~u \' ~l'ılt• c .ı lııu . . . 
y •• ı•••• :ı ıııu~ıtl ı r. 

Oı·ta akıncının t-n hii-
~ ük vazif+•si, :ık1111 clurcluı 

ıuak cl•·ğıl i11ki~af •'llir· 
uw~tir. Orlaıları kı-ia (lil:

larla ~ apıl.ıcak a"rnlar 
ııf'lİc••siztlir. Buııl tr Zi\-

111a11111cla yapıl awlulır • Bı. 

O\'UllCllUllll ~ .. zaif \•·ri . . 
<dwn sayı yapamanrn clt·yı· 
r.,k ~oı kuıa~ıılır. llallJulı.ı 

c~m:ılılan lıiz, lwm scıyı 

~·ilpahil•·cı·ğiııi h•·m d~ 
akrn haHıuı dalıa tlii1giirı 

i~l,.tcıhilı•eP!!i ni umu' oruı 
~ . ' . 
Y.-lt·r "i; :1cı1'.l.ırı gür·~üıı . ... 
11zuıı vı~ clık p ısla ~·ap,ıu. 
Cı-malclen daha yii~sek 

ovonlar beldt•mtık huk~ı ., 
uuzdır. c~m;~l bu o,·uuları . 
yapar Vt~ göst~rebilir id
tliasHula \'iZ. . 

Ad na 11 : Uzu 11 hoyu leh 

lik .. li ~·~ışları topa çt~ı~lan 
atılı.;:rnlığı çok clt~g~rlitlir. 
Sog11" kaıılıl ~· uıiilhiştir. 
i~i Jcfa kaleye atışı l)ıar -

linin istediıli bu gorı.ış 
mahiyettedır. tJf' 

Muğla f~~~ 
Muğla: 7 ( A A ğd8~ı~.

pı1zar piyasasında Bu ,_~dlP'-
65 70 Arp:rnın 75·50 

Çavdarın~ 

Yeni A~ım d 
' ıı 49 

Y ~ui .\tfa111 1 t)ırıl 
s ·ı ,. ,,, r•'~"'a nı .~ · ~ ·' ., · ~ - ·afl p 
bir es.-ı·iııi lH~1 ~ 1 ~· . ı• f ~·_, 
la cıkmı~tff. iÇ'' ı,r,., • " \Jilş 
•'t'ı · li vazılartlart . ·, 
~ • cır•. 
l'IUI :t"' l'rı,•a gt• • f, 
. "' ~ • (}ıl 
lsmail ilah kı,. 1 ıit" 
ciilii~ii, sam•Y 11 ... ~ V 
1 .. 1 \ hıliiic~hb·'r' .. 1·a • • 1 ~ 1 

c•cl••hiyat, ~~ııı•• ~' ~ 
~all, lffol o.aı~·~' .. ,.::' r-. s,,. :ı 
ela hir hali, ~ l)irf 
1111hcla olaular, .,~

h••: ... 
v~ ~oı.uşa11 11ii/.ff~ .,,., 
Tav\·arel ·rılt~ . • . . , ıı• 
lı~or. Gövclt-1111ı 11,.~ "j 
iıli;;iui ıliit1'1l 1 •1• ı;', ..., • ·f),!' 

Ci 11sı \'el lt~rh•~ ~ıd 
Ol Jlı•~ 

haşka A lılc•llS , 1 .1ı' 
\lıcla··I Cor1i••) '• ti v*' 
um iki hik3~~ 

11
,e 

c:ııılı r .. sinıl••r 1 ~t~ 
ı t olll 11 r m a ~ l~• ,ı 1 r · !\:t 

1 ..,, "' mm kulları' 1~ ıd~ 
P'' Ç•~Je ~ 

Yu rttsf,,. 
H~r aile t 1ci' Z 

kilo üzüıll f~İIJ 
dık Antep fi 
yerli ve şifal~e fi 
rimizden yrı ıtı•"' ~ 
ee daha şn~rtfıJJ 
ve hemde ) ıif~ 

1er " zun bu de~ 1'~v 
leri parasııtı 
tulur . 

1
,,1 

Millt iktisat "e 
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ıt•irntir. • 
il sır·, Li ~ ı ı>ool lıor"a. 

suula 2 ci lt• rin lP " linıi 
:i2 1 cı ktimnı tP lımi 32· 

06 2 ci kauuu tc·~limi 33-

ol 1 1 2 ,.ilin ir. ~~iyullar 
if Plata ..SO hbr i.;irulir. 

Yulaf, ça hr · .. arpa
mıı ,i~ago lor~ası fı~ul· 

1 arı : 
\' ulaf, 1 •ı kt\111111 le~· 

li mi 55 3 1 s nrnyı · le li
mi 53 3 1 4 ltımruuı lc~-

11 ıu ı 48 7 1 8 ça \'d H r·, 1 •i 
~:\nun lP~limi 701 1 2m: -
yı l~slımi ;g 3 1 4 l~m-

lhııır 

Vaıt11l 

,, 
lliuı 

9 

1 ") .... ~K 
... 
' d 

ti 72 

Nıvyork 
l l-9 :~4 

12 47 

6 72 
5 . 14 

Nöbetçi Eczane 
Bu Al.ıam 

Sılılı:ıl Ec•1.·t11•·,iıiir. 

,------·---- \t•ı Ct'~ll'ıi•·I-. 

MUretip istiyoruz i;:1~.~::b···· 
Matbaamızda çer Ca\ 

lıfmak üzre iki mü- fi,;ıl,, 
rettibe ihtiyacımız. var t..lı:;r 
dır . A rzu edenlerin 
idare evimize müra· 

c atları. 

JENI M(RSIN 
Nüsh:ısı 5 kuruştur 

, 

\ ı ·pa \ ııaılol 
\ t•rli 

Piriııt; 

K a ru ltii ı.~r 

Xi~:ul ır • 
1) i~iıwi 

\ll:ı\ır ılurı 

C:ı vtlar 

ı çı 36 

38 •)[> ... . 
ıoo 

~~o ~JO 

8- 190 

90 

iS 5o 
:~ 

16 17 

6 
., 3 -· 
') 6'> 5 .-.- ., .. 
2 75 Abone) 

Şeraiti 

Senelik 

Allı aylık 

Oc; aylık 

Türkiye 
için 

Hariç 
için 

1200 l<r. 2000 Kr. 
Keııııe ŞeJııtr 20 Lira -10 K. 
Sandıktı 

600 1000 

300 500 

Bir aylık 100 )10klur 

Günü geçmiı ıayılar 20 Kr. 

muz lt- lıuıı 84 arpa, 1 cı 
~t\11011 lt·~limi 78 1 4 
nıaJı. l•· luui 73 1 4 ·euı 
tir Fı)·atlar ltu ·I ba..,ıu:! 
dır . 

ı> ~'·ıwhi i!3 1.ira 
11 cu va lı 20K. 50 

H11ütla\ \1 P-rh ,., . 
lıwir 

l 11ct· Keıw~ 

Kahıı 

•) 7 ~ -- ~ 

, Oôc•nll 

l 75 
75 

Limo11 tuzu t o 
ahu11safıZ~)lİn\ . 2f ~>0 

Tarsus Bılediyı 
1 L l 1 
RiyaıetiR~ID r 

. lakam c. ıuiimlt•n iş lıarıkası örıiinfl Otlar ve Zi
raal h·rnkası öuiindeu Ouatı·pe ıuf~lt>hiıı~ katlar «4095• 

lira lwıt ... li kt1şifli bozu~ yollarıu tamiri kapalı zar( 
tı"ulile uıiiuaka a\'a cıkarılnu lll'. ı - iııci kaunrıun 19 . . 
1111cu Ç:ırş.ıruha ~iiuii saat 14 d~ itıalt~ .-dil~c ... ginden 
ıulip ola11l:ır111 :arlmrnıe örruaklı1 ri11i lualt>diyr.mizdt•n 
araıualwrı ii~n oluuur. 6-iO 

Ticaret ,1 Sayi Odasmdan : 
Oılamnm Ft•\1kaladt• mıfıwla ve ic·frı>t · icıl clt~f

lc•ri11i11 444 cii numar:t 111ıla Panrnk ve ,t1 haıi Yağ-
1.ır ,,:11m~ii T. ı\. . ~lt~r ~ iu !;uhP~İ unvaurfo kayıtlı 

olup Tar ... 11. ~o"a"'ı İİ7.t>rİıult•ki F.ıhri~aıla Salrnn iuıa
lalı!t• ç.ılışımıkl:t ol.111 nıih1~:P •·li 27 - 1 O 934 ta
rihiııcl~u itihartlu O.luıunıu F•wkaladı~ s11ııf11ula ve 
lic ırf'l :-ıcil clı•ftf'rmi11 29 cıı uumara. rnda ,ı ali Hi
raclt•rlt•r uııvarıil~ ka\'llla l\ollt1 ~lif iı ket larafuulan 

" 
k11mli isimi ·ri tthı111la i"lt•lnwl İlz,·r~ kirialaılı~lttrı hil-
ıli,.ilnıi olnıa~la 444 numaralı ~icilin r .. ~ıan lt~rkin VH 

2 9 ııu ma ralı :icilt• de i hu hu ·u"u il i. art•l t•ıl i itliği 
ıltiıı olt11ltır' " icıltt gPlf1 11: 312 

1935 
TAYYARE YILBAŞI 

Jaı11 
• 
tyaJlO'OSU 

.ADET LİRA 

I 

1 
I 

I 

J 
!.{ 

[l 

ıo 

20 
55 

100 
J50 
200 
iiOO 

5000 

il<ramiy 

" Bir miikafat 
" ,, 
il raı11iye 

il 

" 
" 
" ,, 
., ( 8,0UO) 

" ( f>,OOU) 
,, ( 3,000) 
,, ( 2,000} 
,, ( 1,000) 
,, ( 500) 
., ( 300) 

" 
( 20l l) 

,, ( iOO) 
( 50) 

500,000 
200.000 

100.000 
50.000 
100,000 
50,000 
30,000 
20,000 
15,000 
10,000 

J 5,000 
25.000 
30,000 
40,000 
55.000 
50.000 
45.000 
40.000 
30.000 

750.000 
5,850 l,656.000 -
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~ Q ırk~d 
~ lltır~inin Akclam ~öyiind~ vaki tarafları o;.~ı.-
e~ o ı · . -..ılfl'· \;,?J,ı ı· ı ~~a~· g ıdwu ç .. lik tadası im:ı 1tıu c"rtt•:"ıı İ .,ı&ıtf 
~ ıwın c..-uu h..-u 'ol il~ mahdut hir kıt;ula 1 1 

, o 
~ . .. .. 
~ (4430) nıel.rt' tarla .\ıaduu ı~~Prd~ polu~llan 111,..ır o;' 
~ lup lh·rsıu Zıraat hau~:ıswca nu,.J.au kar_, .. sind~11 11,r ~ nıau oğlu llasan vP \1ahıuuıl : ı s . ıtılıaıı~lır. lltlı~tlr '''' 
~ . . . ;1Aıı• 
~ la~· a atl l'ı(lll k:n dı lıuluum d ğııı fart tarı hı . 111111~ ~~f'_J.' • ılı "~ ·· ı 11 • • r ı , · k · · ,. oıı f( 111 ..;or .ı·a ıu ı ı .,,, ..... ~, , .•• ı • a"ı · ı ıcr,ı lt~' 

~ .. •• 1 1 • .,, ( . f J .,,.,f .ı 
tifi ıız .. ,.,. ınP111111· ~o 4 ,.,., e ·"''" ;a .. ,u·ı·u 1t ı :ı~ ~ r 
~ . 1 1 • . .. ··ıt•jjel 
~ uua rı ar var!'ia r ... s ııt ••vrakl.ı:·ıl~ •laır.-yı• uauı • 

ISenelerce E vel er .... inde Kurulan ~ vı• giılt'cı·ll llll'lllUl'a uııl;ılmalaı·ı il:iıı olııııııl'. 
l® Bir Müessesedir ~' ________ __/ 
~ ~ Zayi Tastiknama 
l8} &:hl~ jll 

~ Harflerin in Hepsi yen 1 Ve Çeşitlidir ı§ı 1 :arsıısıın \nıl'ri~=ııı .koll .. jiıııı., .. rn29. ~p.:~:ır" 
~ ,k\Y. 1 :ıltlıgıuı l;ıslıkuam~uaı g tıp t>llllll. v~nısırıı al' 

~ R · J • .. l · . . ~~ dau .-skisiuin lali~uıii \O~ t ur • ·ı 
il\'!-' esmı uevaır ve muessesat a tıcarethanelere aıt her nevı fE~ ' · K 

1 
... 
1 

·r ı gaı1•1 
~ ;, ı ı ne o" u u ,.,,ıı 
~ defterler ve evrakı matbua ve aaireyi en nefis bir tarzda ~ . • ı;;;;;;-__.: "_ _ "'.,.ı;sıı 
: Sür'atle yapar. ~ rE3~B .. ptı!c.i.a. -k-T::::z::n~ 
: *•• ···~ ·~···· *•* ~~ 
~HA.R!ÇTEN GÖNDERİLECEK SİPARİŞ-~ I~ u~u ayyare 
~LER.İ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLAR~.:;:~ 1 f p• .,, 
(il ~ ı L1 ıyangosu 
~ H E R. N E v İ K. A R T v :t z İ T ~ ·~,.- o s L K •J ~ x:tT AP , a- Az ET E n A v E T x: A R. '!:' - ~ · n eıizinci Tertip ikinci esıuı 
~ V E ıv.t E C JY.J: U .A ~ A R. I. Z AR. F K A- ~ . 
?Jl.4} T .AB :r N :r DER. UH- G I T B .A ş L I K / 11 - 1 ci Kanun 934 tarihinJeJıt• 
~ L AR.. I 'l.., A. E E D İ- 6:,.. m 
~· TE E :o E R . L ! R. 1 ~ nı B Ü y Ü İC i k r a m i y e e Fiatlar Rekabat Kabul Etmiyecek Sekilde Ucuzdur . . . ~ L .. ~S,ooo Liradı~ • 
~ . ~ Mukafat 20,000 Lıradır • 
~~nt:1~~c:J ~~~c.m;ı~~~5,-~r-tm~l~~~c.m.ı~~·~ a =:-:;-;o=-:s·-:::::sı:::::na11:7.3e:ae:=:3~ W~~~~~~~~~~~ , ~~· ~:,~~~~~~>;\',,~ V~J."~~~St~~}?:;!f~~ 

~ Hm ~!mı~ ı ırnufiJ~ın!! lj İRF N MUSA em ı :·········· ~ Doktor Ali Bedri - ~ I] ,: Yeni Mersin Mat~ 
~ ~d ko onyası M • . '" lzmirden gelmiş muayenehanesini le : mücellıthafl 
[~Kış.la c:ıddesinde 82 inci sokak kö·(!ij me Sılılıaı '~ ıı•ı·aH'tıııızı ılaiıııa ııııılıafaz:ı • j: E~kiaıiş. p;ırÇ:f 
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ar1111zı ı ., ~ 

ersin Ticaret ve Zahire Borsası ! ıııii~··.ıı:ı1ıaııe.••·iı~ 

Yulaı 
)) 

• 
" Arpa 

~lısrn lları 

ı. ohut 
Çavdar 
koza 

NereoJn Habıolu 
Oldugo 

A~saray 

)) 

}lah tya 
v~rli 

» 

» 
c~\lıan 

"' 
Y ~rli 
llalah1a 

" 
CPyhau 
Ama dol 
Niğcle 

ll~r~in 

• tl~rmız. p 
• 11.-r ru~\'İ ki&:ı ·( 
• ı:1'' 

9-12-934 Pazar günü borscı satışları 

Jl:llK CARI F. 
ır: . o. K. s. 

4;)0001 4 ı~ ~ 
l.0000 4 to 

60000 4 7b 
; 000(1 
20000 

100000 
10000(1 
100001) 

50000 

200~ 

1000(' 

15000 

40000 

45000 

200000 

.ı 

2 
2 
3 
2 
3 
') 
~ 

') 
•.) 

2 
4 
'> u 

8 

75 
75 
75 

75 
25 
75 
!o 

67,50 
~5 

,)() 

J7,5o 
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• cl~flt>rler şık, 11 / ı\ IJCI 

l) 

)) 

11 ipahi ve liam:ız~w 

fiuu·ı· ı lllllclflİ V.Ş, 

,, 
V <•"'il Ya koviıl,•s 
İtalya muhabirimiz 
öm~r rıunıuııi Ş. V 
İl ;ı l~·a muhabiriuıiı 

-. aşali Bit 
.llir .,fam Z. 
ilaha nıul aı.;r·inıiz . 
ş .. ş;ıtı Bit 
Argir- Z, Ah V,Ş, 

• lİlı VtA ~ ullaftlŞ 
fi11 ıc•r lı:ızrnı Y •'ıl l1~r cıı•hk • · · • ' • ı·ak cill~uir. 
l1ir"l ' kaıancıyan ,, ~ı~r l~s O I 

\tt•: Z. llt·huwl )> n » :•••••••'' v 11 ·ur .. r , .. v. T. ı o gö z. 
lla u,. fi z. Alınwl Ayas vapur lt-S. 1 
Şa ali ~R~ 11:. ıı/ ~.,.~ .. s Yurtt~Ş j 
inkişaf Ş. IJHZtr o • ~7 
Ua11 .. fı Z .-\hıuet ,, ~lr. \la T Onpara ,,;ti 
i11kişa f Ş » • » » bile kimin cı , 
Y u SU f ef ,, ,. V iJğOll fifinİ J{ifiJtl ~~~-" 
Top sakul~mustafa 1 o Gii.Za.M. T Milli ,• e' 
lııkişaf Ş. fl,,zır lla. lt'S t·l~~ırrtl 
~~mlur Z Ahra .. t ıo Gii z·• )l V T '· 41>' 
Scıll~ kooperalıfı lJcığı&ı le~ıin.i , l'etıi Mersin .iJaJIJIJ 
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