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Bugece halkevinde kubi18y ihtifah yapllacak . 
Kubil8y Andacı Dördün ü Dil Kurumumuz 

Bugün Meneme 
kt1rultBy 

• de açllacak. on toplantısını yapdı . ), ni bir <;a lı . n1a)ra o~İ!'L di . 

Btı g c Hail{ 
bir ilıtifal 

BUyUk inkilap ehidi Kubi 
tayın ~ apılmakta alan nndncı 
bitmifli r. 

l\ubıUl) ~1eneınen'deki 
ıı1ici1 luıreketlerıne çelik gibı 
göğüs vermiş ' bu uğurda 
karımı dökınekt n, ölmekten 
çekinmemiştir. 

Menemende ~ upıtaıı Ye Ku 
bilny adına dikıleıı undacm 
açılma Resmi bu gün saat on 
ikide C. il. F. G~rıel killihi 
Bay Heoob Peker tnrafmdaıı 
yapılacaktır. 

Bu mera ırnde bulunmak 
U1.ere 1 tanbul, l1ınjr, Aydın \ e 
hnvalisindeıı M n mene hey 
etler gıtnıekt liri r. 

Hnlk vimi1.d de bu g ce 
toplnnıhıcnl\ t chid Kubil ı . . 
gece i l Dpılat ık \ c nıUteaddit 
hatipler sUz 6) Jiyer. k1erdir. 
Bunun içiıı heı tnrlU huZlrlık 
lar Ev Bnslrnnlığı tarafından 

izvestiya 
Gazeresi 

Rus ve Tiirk ınusikisi 
i~in ne diyor ? -·-MOSKOVA, 2 (A.A) - lz-

vestiyo ga1J)tesi ovyet radyo 
komite inin Hu hnlk musiki
sinin nasıl yavn yavaş ilerile
rniş olduiunu gi termek için 
terti bettiğj kon rlerden bah
sederek diyol' kı • 

Rus halk mu iki inin bu 
gUnkU modeııı 'iye ini l>ul
ınak için geçtiği merhaleleri 
bu kon erlerler açıkcıı gö te.r
rnektedi r. 

Bu tnnmnıUld esas oltın 
prensipler TUrk mu ikisinin 
modern bir hale gelmek için 
taklbedeooği pren iplerin nsıı
tı yukarı aynidir . » 

Rusyada Affedilen 
Borrlar 

+ 
MOSKOVA, 24 (A.A) Knl

ho1Jarm iikononıık durumları 
ınh peltfı Urtım ı amııcı)le 

OhıUnist F!ırke erlı.w o 
ınıtesi ve halk k tıı4~n he 
yetı Kolhozlulann l 1 933 

ne ındon n el ohm ve ) o 
kOnu 436 mılyon 639 l m Rub 
le) e yükselen ekım borcların 
dan affedilmelerine karar ver 
ınişti r. 

'yi11d Btl)TÜ]{ 

~,al ı J a (•ak . 

\ 
\ 

f 

1 DugQn Kul> l ıly nndncıııı uç · k olan 
C'. H F. g n 1 klilllıl 

Bil\ Hereh Peker 

bitiriJmi~tir. 
Bu mutlu ıoı11h1d içi rı şehri 

miz Hnlke\ indA olduğu gibi 
diler bUtun Hnlkevlerinde de 
rnera im •up1lncııkhr 

Ankara, 25 (Hususi) - Dör 
dUncu kurultay geçen pazar 
gnnn birbiri aka ınn jki top 
lnnh ynpdı ve gUndeliğinde 
bulunan yirmiden f:ızl:ı knnun 
Jnrı onayladı \'C Basknn Kazım 
Özalp'm çok nlkı la;ıaıı nutkun 
dan onro do'rıldı. 

BeşiılC'i 1\ umltay ~ irmi 
Murtdn açılarııkdır. 

Kubilay için 
ihtifal Yapıldı 

--
A ı~KAHA, 24 (A.A) Me-

nemen knhruınam Kublil) ın 
ölnmUniln 3 ıl dönUmü bu gtin 
Halkevinde 1.nbitlcr, memurlur, 
muallimler ve halktım bUyUk 
bir kalabalık içinde yaşadılınış, 
inkilab ve Cumhuriyet yolunda 
her tar) il fedakilrhğı s :ıpmn
ğo hazır Tllrk gencliğini Ku
bUAym feragat UlkiliUııde bir
leşıkllli teln-ıır edilmiş, nnın 
gencin resmi merasimle aıll
ınışhr. 

, _____ __ 
Pirede Heyecan 

Evvelki gece gene bir bomba 
atıldı. Bomba atan belli: 

~ 

Şehir A ... ker ve Zabıta kuvvetle~i ı. a.r~fııı · 
dan ıuuhafaza Altına Alındığı H ıldırılıyor 

ATfNA, 24 (Tan) - DUn 
gece l'i re'de Trepsitea cadde-
inde saat bir buçukta bir bom

ba dahn patlamıştır. Bomba 
hllrriyetpen•er fırkasına men
su b Torka ,Pi re Beledi ye reisi 

tradigi \'e n\1ukot Danilidisin 
evleri önilnde atılmıştır. A vu
ku tın kol'lm undan ve infiUikııı 

!jiiddetınden dıh tutulmuş ve 
hissiz hir halde kalmıştır. Mu
halif fırkalar rei leri gazete
lere yaptıkları lJeyanatıarmda 

bombacılar aleyhinde şiddeUi 
lisan ı .. ullonmışlnrclır. 

terinden dışanya çıkamamı -
lar vo bir mUddel sonra tele
fonla zabıtayı haberdar etmiş-
lerdir,. Zabıta me.munı ~ip 
de tahkikat yaptıkları esnada 
saat 2,1 O dn gene Pi rede Kral 
Birinci .lorj cadde inde Mann
sakinin şvinin ddvarına jkinci 
bir bomba atılım lır. Bu aralık 
yetişen fazla mi ktnrdn J>Qlis 
~·e jandsrme efradı bununla 
meşgul ohırken birisi Pirede 
Pıışa li monında Sokra tos cad
desinde diğeri de gene Pire
de Dr. Zvoloı>ulos'un muaye
nehanesibd& olmak iizere bir
biri arkasına iki bomba daha 

I ergiler oı·taya atılm1ş türlü karşılıklar 

idnde Bir Da nesi e :iJecıek1 i r . . 
ANKAHA, 24 - Öğrenil

diğine göre Dil ,Kurumu :eni 
bir ç.alı-.mııyn girişmiştir. Bu 
çahşrnnmh nmn~ı 1 nrmn:ı Der
gisiyle orlnya ntıhmş tilrJU kar-
şılıklar içinde bir tnne ini 
eçip onu kullanu,a koynıok

tır. Bunun için öırne düşünjlm
leri yetişkin bir dildun nlmuk 
bu dU ilnUmler uynn öı filrk-

ce söz.leri bulmak yolu lntııl:ı

caktır. Ycti .• kin dil olıır:ık fr:uı-
11..ca ele ulıruıcak g rek olan 

yerlerde Jnıanc.a, lugıhıc • 
sözler do bakılacnkbr. Her 
bir Fransız sözllnlln nrılnthğJ 

dıi llnceler sıı·nlanncaJ\, hunlar 
dUşllnr.e familyası dn gilz önün-
de hıtulnrak h r duşnn ·e.ııin 
tllrkQede uasıl üyleııebllcc·eğı 

l)(llli edilN~ı·Uir. TürkçP sözler 
ko11d11kçn l unlnrııı o mnnhcın
dıı knrıhğı olnn .' nb:ınr.ı söz· 
IPr dP yammlıı gli teri ler·ckti r. 
l\:lrşılığı lnılmtıkfn gU~·tnk ç.e
k~ 1 n t.>zler dnlıa sonraya bı

r:ı kı lnr.ak, k:ır,.ıhğı ı bUylik bir 
gll~·ICI k olınrı ksızm belirti le bi
len Un sırnytı nlmncııkhr. Öy
Jı c• k ınuhın karşılıklnr dil 
l\uruıııu g 1 ıwl iiıegiıll'e hir 
dalın ~UrUldUkteıı sonr:ı beğe

nileıılı1r grı1.etclerdC' onnr, yi r
ıni r sözl ıl. Jist 1 r kılığında 

bildirilt c kliı . Bu iş içiu IRllln
buldnıı dn hirl\u~· kişinin ç.nğı
ı ıldığı nnln:ı;ılınaklndır. Bu ııw
ynııı\n Bny l{dprlllii Z:ıdc• l•urıd 

'ardır. J{onıisyoıı ilk toploııtı
sıııı dUıı ) nı,ınıştır. 

,J ap<H1 Za tli ti 

Rus Hududuna geçti ve tevkif 
edildi. Tahkikat yapıhyor. 

MO KOVA, 24 (A.A) l\n- ' 
baro k'tan bildiriJiyor : 

U uri nehri kenarında v 
iman şehrine 30 kilometre 
111.akJ ı kta bu hın an Verlrnn i ko
losld k6yUne 21 tarihinde bir 
.Jnpon znbitiyle bir Mnnçuri 
emir neferi gelıni~ler ve bir 
Kolkozhınun evine girerek yi
yecek bir şey istedikt~n onr:1 
zabit köyiln orta mdn f toğ 
raf ve nefer de kftğıd Uzerindc 
bnzı notlar nlrnağa boşlmnıştır. 

Zahit bir kaç giln e\ vel 
köyün knr ısmdaki bir Çill 
evinden knçun yedı ynşındn 

bir çocukla bir hafta evvel oı.• 

Y RODA 

Ülk ni korumak i~·in 
Zekllt,sadnka ve 1itreni 

~et ıııır nıu1ınfıı.lnn tıırnfından 

le'.lkif edileıı biri Koralı ve 
öbUrU Çinli iki Mnnçuri köy 
rn nıın nrnnfnk için sınırı geç 
tiğin1 söyl mi~tir. 

.lnpon 1ııbiti otomobille 
mır ınnfrcıP i kurnrgnhınn 

sevkedilmişlir. Tnhkikatn de 
\ 'Rm ôdilmektoeir. 

Samcilovicin 
Raporu • ~ ovyet Bilgi 
Akaden1isinde okundu 

MOSJ{OV A, 24 (A.A) Vasıf 
Çmar'm Sovyetler birliği bilgi 
Akadoınisıııin <1fhı )apılan top· 
Jantısında akademi Uyeainden 
Bay ~ amciloviç'in ikinci TUrk 
Di 1 kongre i ve 'J'U rk • ov yet 
biJgi mUııasebetleri hakkında
ki r&pQr\ınu okumuştur. 

ATI A - DUn gece Pire
de muhtelif mahallerde atılan 
homhalar tıakkmdn re mi bjr 
t blı ıı redılıni tır Bu tebh
ge gore tıhlan bombaların &de
di dört r Jık bomba Pirede 
Venizeleı dde ınd Pıre ağır 
ce1.u mahl.eıne ı JOri heyetin
den Urfanidiffiıı e'\inin kapı-

nlılımştır Şiındiy.e kodıır ya
pılan lahldkatlu bu botrlbalerı 
atan1ann otomobil ıle dolaş- Tayyar 111 iyetine ver. 

Kabul edilen bir karar ıu
retinde genel toplanh iki do t 
memlekf!t arasındaki bilgi rıı
b1taJarmu> ~kişUrilmo ini kı
vancın seUlınhyarak TOrkiy~ 
ve Sovyetl t bl rhğl ara1ındn 

bllgı mtmoebetler ıkoml i\1 

n~tıhn ·Jı.abyeunı t11vibetm1 
tır 

mda aaat 1,50 de infililk et· 
miştir. lnfilftki mUtenkip o ci
var ahalisi korkularından ev-

tıkları teSbit edılmıf ve oıo. 
mohilın 26069 numatalı olduf 
ğu bır polı 1nrafnıdan farko
lunmuttıJr. Yepılnn tahnrn~ t .. 
ta bu otomobi1in Dr. Balaakidis 
e Aid olduiu anlaşılmış ise de 
ele geçirilememiştir. DUn ge-

cedenberı bfttU11 iiı:e .ı.-us. -
iııı bir kotku ~ştır. l!A.

k OmPt fevkalAde tedbirlere mQ. 
rr('artt ederek Pireyi mbrta ve 
awr kuv ·etler:i~Je doldur· 
muştur. 

- Oerısi 2. ci Sayfada -

TUr.k 80\ set bllg1letı· 
tlln iş)irilki 'le Tllrki~ e hakkın
da yazılnrn tnh i ed)lecek turk 
ce ' 'Rusço olarak hu ust bir 
dergi çıkarılma ı dUşUrıUlmek
tedi r. 
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Fitra ve 
Zekat. 

$9·--·· 
- 2 -

Vurchınuızn ulusumuzu 
rıfl h~vhı \'lar altında kur . 
la rdığımıı, u~ k iiçJük lerlP 
~·eniden kurduğumuzu 

hir düşünelim. Tfirk ulu
sunun en hüyiik -0ğln 

olan Ala Tiir~ ilin başma 
g'1Çlik lP-u oura onu knr
ıa rıp t>şsiz bir sağlamlikla 
)'aşama, ilerleme yoluna 
koytlnğnnu analım. 

Bugiin Acunun en ünlii 
uluslarmdan biri iş~k, bu
nu ister istemez, yüce 
Önderimize horcluvuı' . . . 
Ama hu ~·ohta durup din-
ı~nmeclen ilerliyebilm~uı iı 

u lsunıuzn sonsuz çağlara 
clt·ğin götiirebHmemiz için 
t~u iönee, yurdumuzu, ulu 
sumuzn yathlardan koru
nrnğa anık hnlnnmannz 
gerektir . S11urlar11mzm 
içirıdtı, istediğimiz gihi 
çalişabilmemiz, ilerli~·e

hilmemiz icin; kendimizi • 
yenilmez bir oluşta bu. 
lu rıdu rma ltyız. 

"Barıı ıklık isteraen 
kavgaya anık ol,, 

diyenler doğru söylemiş. 
ferdir • Bizi cekemi~eu, 

• • ,J 

)'Urdumnza, yurdumuzun 
zerıginliklerine göz koy~n 
yathlara karşı, hep amk 
bulunmak dtmuık, boş dur
madan çalışmak, ordunm 
zu esenlendirmek~ top, 
tiifek, gemi, clenizahı gf!

mİ!ilİ, uçkaç gibi aygıtları 

.-11 son i)ruP.klerine görı· 

yapmak, gf-mçlerimiıin sağ 
dinğ, giirbiiz olarak, yt•
tişmelerine çabalamak de 
ıuektir. 

0 Gövdesi sağ olamn 
tini ~~en olur,, söziiniin 
buyruğunu ~·erine ğetir

mek, kornnmaum birinci 
~·oludur. 

Yurdu korumağa ça
hşan toplululdaı·dan biri 

· "Tlirk Te; yyare Cemiyeti,, 
ise ötekiler de HilAliahmP.r 

ve "Hiruayeietfal Cerui . . , 
,·eti,. dir. Bu üc cemh~t, . . . 
Türkün yarlıgayıcıhğ~ gii 
\' eıwrt>k )'ıllardauberi -gl\
giis kabartıcı yararlıklar 

göstermişlerdir. Birincisi .. 

' 
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Bulgasun Ayduklan 

Toros Barlasları 
·-·-- -41mıı--· 

'f.-pt'lPr,1~ıa sesimiz uzandıkça O\'a~· a , 

Bir· çırpu11ş yiakselir gökl~rde yüzttn aytt . 
KoJaklarda ır olur atlarrn kişnemesi . 

Kolay ct~ltil barlasa işte alan demesi ~ 
Göıl~rcle ıuıuşnrken sevgisiyle bulgasun , 
San çiğ<lf'f11, t1k giilii, pmarfarı Torosun • 

lşı~lar ~~~pk.-rılttrin sırmalaruula titrer, 
Kır allar snlarnhkça pınarda birt!r birer, 
Prnarlarm ru~ziuP. ~arışırken yt:1praklar . 

lduk kokular saçar ıdcluk, gökÇH topraklar, 
Barlas hızıru alır bulgasuuun yt>linden, 
Akarkeu Öltılttre Toroshtrın h~liudeu. 

' Bize obut anlatır y~ni açan çiğdemler, 
Saçunızı okşark~n saydam, nHıyda mehe!uler , 
Rrte11Jeri11 luzrndan luz allrken bağrımız. 

PulaJa .. rişiuc~ susar derin ağrumz , 
Varhktan daha g~niş bir tala.yır gönliimfız , 
Onun için her erten kızıl açar güliimiiz. 

B. ULUG 

Mtz · NtŞ', lduk • Mlibartlı, lddlllı · Mülıaddn, O~lt~ • UJI/, 
~ilzıl , Ött • Mawra, Maydo • Nar/lı , Puta · Htdef, N4dn , Ta· 
lap • Umman. 

ne yardım, bu~iiukü sa .. 
vaşlarcfa gök :1 y~11lar1111n 

geı·ekliği clü.,ii uiiliir~~ , 
kamu Türk•~ borçtur. Eli. 
ınize g"çeni, artık oldukça 
gttrt>k~iı ~·ollarda eritmtık 

bize ~·akışma1.; mm, eri
yip tiiL•muwden, yurda, 
ulusa yarar· bir iş., ver
mek yakışır· Bu işlerden 

biri (TayyarP-] ise 6teki
ı~ri •I~, [HilAliahnu~r, Hi. 
may~ieafal] tliı·. 

ffu iic <~Pnai \' f'I, lı~r . . 
~· el old ı~ğu gi hi hu y ılcla 
oruç ayının sonuuda ne
idiiği h~Jirsiı Lir takım 
kılişelere dağıt1la11 (Fıllr) 
sav k adasının kendileri ne 
verilmesini diliyorlar. Bu . 
paralar , güz behtığimiz 
orcluomza ( Tayyare ) ~· e

tiştirmPk, kara günleri -
mizd~ yardun11111za koş
mak, yaralarınuzı sarmak 
yok~ul, zavalh yavrnlan-
mızın karınlar1111 doyur -
mak sırllarını giyindir -
mek, saAlıfdarma bakmak 
yollarına yarayacak. Han .. 
~i Türk böyle bir yar -
dımdan çekinir! ( Fıtır ) 
sav~adasuu ver~cek bun. 
·lardan daha iyi yer nıi 

varmuhr. 

Yurtclaşlarun ! vertnız. 
Savkadmızı d.-ğil ; arlık 
ueniz var~a hu iic cemi-• 
yete v~riniz. Ksırgenıiye

e~ğiuiz para yiu~ sizin, 
yin~ kamumuzun iyiliği

miz~, ' 'urdnmuzun korun· • 
masuw kara giinlerimizin 

• 
ak~dilmesin+>, soyumuzun 
~ağlamhAma yarayacak
t.r. 

Havacılık ve Spor Mecmuası 

KAZIM N. DURU 

Soy Adı Alanlar 

Liman luhi~;u· Şirketi 

Umumi Müdiirlİ ha~' Man. 
sur öt~tlenb~ri aile isim. 
feri bulunan flozdoğau 

cu.luu, Bt-l~Jiye baş doktoru 
Havri Taluma~· , Bokınu~vi . . 
baş doktoru Şiikrii .\lrek 

Eerlaeı KAruil Gulttrsov, . 
Sıhhat memuru Hamdi 
Atasoy, Sıhhaı ınemurn 

CelAI Say, Sihhaı ktuibi 
Münbi \'alaı, ~ R~ledi~·e 

ebesi Nim~t Aylürk, Ebe 
Leyla Giinay soy adlarIT 
m almışlardır. 

Niğde Ziraat Ban. Pirede he 
kası müdürü bir kaza _ Birin~ 

, ecirdi. .liiri ı. .. ' t·f i a 
• < 

- ·~- •~vı~ri hillı a"'~a it 

Niğd~ - Hususi etltırıa f:thrııauşur 
Niğd~ 1.iraal banlrnsı 11 mu mi \'e, bu iP.ti 

miidiirii bay Yahya bii- bu giir; Pırt>'k 
yiik hir kaza ~f·çirmiş . ohuı suikast r11l1 

,-~ muhak~ak hir öllim- ilt! alakadar ıth 
den kurtulraıuşlur. naatlndedir. fak 

Kaza şö_, ı~ olmuştur. \' t•llerı istifatJe elll 

Ak sara \Cla n hanka na ~· ~n auarşi~Lltır ' 
1111na ~peyce un gf)liyor 
ve bir tlf~po~·a k.onu yor . 
Bnranm dal.mm tamir~ 

muhıaç olduğundan mii
tliir hu işi yaptırmak 

lizPr~ ct~poya gidiyor, 

miinistleriu dtJ . 
şe) t • lPŞebbiis P." 
ihtimal \•erilrnekl 

Alina, 24 ..-
lar ltf'\ eli dii . 
miit~ıwuliv•'n bd 
me~Plesini .. rniiıaL 

Bu su·atla ctaban çö- miş ve bn gibi 
ldh·or uu cu valları iiıf). k ·ei " • öuiinii ~:ima 1 ~ 
riııe geliyor ve onlctrrn gelf'n tedhialeri 
alımda kalıyor. PirH ağır r.~ıa "' 

Giiz~ı bir lP-~atliif P~e- jiiri azaları Dahil. 
ri olarak bir kaç çuval kanlığrna ,miitld8' 
ba~ları llı· r aray .... u~le. r0. L .. de 

., ' 
0 

"'' "I\ ve muracaal e . 
hir hoşluk teşkil ediyor. vallurı teruio 
lar v~ hu suretle hay ~u a h k ~ m e d-' 
\'ah \'H birbiri üzerine yı
gllan çu vallardau .-zilmek 
ttA ra kurt u hn or. . 

011 dakika kadar bu 
vaziyetle kalan müdiiriin 
imdaclma f'lra(Lan yetişi

liyor ve bilhassa polis mfl
muru ha\' Sfal~vmanın . .. 
gay reli il~ .;u vallCjr kal-
dırılı vor. Viicutluuuu muh . 
ltılif y~rleri \! a ralaua n . 
ve ezileu ııılidiiriin sıhhi 

vaziy~li i~· itlir . 
Ark•ulaşımız hay Yah

yaya gPçmiş olsun clt~riı. 

Tar.us lfabtrcimizdtn : 

Tarıua Mal 
!Hüdürlüğ{i. 
Acık huhınan Tarsus • 

kaza~ı ~lalmiicliirliiğüue 

Higa .ltalmiicliiril Ray V~h 
biui11 lf-'rfiarı ıayin edildi
ği lıalwr alırımışor. 

lı Bankası 
~; üdiirliit'{J. 

Tarsu~ iş Bankası ce· 
• 

virgttrai ha~· lluh\si, Na-
zilli kaza~ı Is Hunk.ttsurn • 
tahvilen ıa~irı kıhn mışıır. 

Bay Hulusi şebriruizıle 
hulurıduğ.u zaman zarfm-. 
da herkese kendisini se\·
dirmiş itJi. Yerine Milas 
iş Bankası müdürü bay 
Rifal tayin edilmiş ve ge. 
lerek işine başlanuştır • 

zır huluonuY1 

söylemişl..,rdir. 

Ua)' Çalclaris taer 
ledabirin ahnd 
muhakemenin 1 
hemahal gl\riile 
yan etmiştir. 

Atiua, 24 -

larm muhake 
taliki için yaput. 
racaalı tetkik fol 

re tilin öğlcdt4' 
l~mviz ıuah~t·U• 

fevk.alaıl e oıarJk İ 
mış \'e gece Y •P1 

"i kat rıPl ic.~~i ıı•I " 
muh ık Pııır. ·i rıİfl 
riilm~si u•~ k~nır 

A~unalanmızdan 
JI u nıaza 111M1 

rine ev \ ~ tiCS 

lm·ine g ız•·I~ 
diğimiz • A ht11 

zm seıu~ ha~ır•ıt 
a hu n :ı P3 

. ıi gönd..,rna t• f erıı 
riz. • 

GönclrmP-Y'11 

z~te. veri 1 m~ ye 
Jiririı. 

lntihah E 
• 

Defterler•· . 
. ll 

Mebusan ıu 

defterl~ri ayJll 
sind~ asdnaıştır· 
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1934 Seneainin iiçün· 
cii iiç ayı zarfında 

Yugoslav Ulusal ~konomisi 
\~ugoshj\)'H Siıııa) iimle 

geçen St-UP) ~ rıazaraıı 1934 

PrıPsinin iidirıcii flc a, ı 
• it • 

ıar(uula ım.ıh~us lt•rtt~kı-

ı,.,. viicuclH gelmi ıir. Bu 
uıiiddel zarfuıda lwul da
ha fA1la işçi çalışım lwm 
tlf' isumal olunau kahili 
VHl miktarı \'İİZcle 57 tten . . 
~ iiıdP. ooya çıkmışıır . 

Or111u1t ıı;anayii isıihsah 

1ıteçtm Meraf'liniu ayui ise 
d.-, lt11 St>ııe ihracallu \üz . 
el~ 2,2 fazlah~ bulunmak. 
ladu· . 

Hıra ~aua' iinden uıaa-. 
4la bfitiin cli~~r zirai sa -
nayi şu™'l~riuıl~ malı~us 

faılahklar l(Önilmii. liir. 
Etçilik auayıi gt•ÇPll 

iiç aya ni bt-ll~ daha faı
lu çalışnuş v~ istimal o
lumın kabili~ t>l miktarı 
yiiıde 88 ~ çıkrmşrır. llt'
ğirmeucihk anayii il~ gı

dai ..,zmeler amn iiml~ dP. . 
fııhılık \ardır. 

lı!4ır mamulatı arı·.tyii 
kahili ·~tiuin ~· iizdH 75 iı~i 
i limaJ t•Luıi~ 'r. ~t>r~~ 
Ja hi ltlt~ . alı~ \'ta gt>rPk 
haric~ •·v~ uo~lai uaza
rı nılau ilt-rılPmt'l~r l(Ö~

lt'rutiştir. 'pktır "'aırnyiiu

tl~ i "'lİh al .' iiztl~ .. ıli arl 
nu. t11· • 

Geçt111 u~ aycla Vt: g~· 

Çt1rı eıurnirı uçuucu uç 

aylar111a mıılu·au kimya 
Mauayiiude dt• fozlalı~ ol-
11111 ş v ~ lı u :111 ay i, i ·ti 111 a J 

P.tli,-:ti kat.ili\ ~•i ~ tizdtı 43 . . 
dt'u yiizde 58 f' çıkaruu-ı-
tı r . 

Demir ana yiratle fazla 
işç~ çahşuu ve Cazla i 
tilasal olmuş i ~ tle satış 

•~11.,zziil ttlmi lir . 

()okuma . :naa.\ iimJe 
dAğişiklik yoktur. \'almz 
isli h. al da ha zi v adtt i ,, i 
ı~ mi~lir . · • 

PJmuk Sillta)İİ, kahi
li y~li rı i o ~ :;ztl~ ~· iızii" ii 
istimul elıui~ vt• atış da 

artuu. ur. • 
Kfllt•11 H' l\Pıtt>\ ir· :l-

nu~·ii H~ ırıkoıaj hüıiirı 

lrnbilivt•tl.-riui İ!ill;ıual ~.1 .. . 
l'Pk çalışmışlardır . 

HHzır t•lhi e sana~ ii 
i lih ah <lii~miiş h u il a 
mukabil ş.tpkacılık gfArek 
dahildt• g.-rek hariçl~ fctzla 

TDrkaf isin Günlü~ T ıJgraf 
HAB(ftl(Rf 

Mersin 
Piyasası 

l•tanbul boraaıı K.(i. 

Pamuk ·~~sprP~ 

lallt' 

Kapu malı 

Koz:wı parlaliı 
lan~ çil(idi 

~erli • 

He~· a1. yatım~ 

~ll"H 111 
paı'A\'H ~aılar '"l~'\lra 5 ~u· 

· Fa~uh ri 

24·12 934 d~ arpa hi -
ralık 3 kuruş 28 panulaıı 

3 kuruş 30 part1~a k.,clar 
45 lou, huAıla~ ~ .. ı 1 •·~sl

ra 4 kuruş J9 pa rad.uı 4 

kuruş 30 paf'a~·a kacl;ır 

mahlut 3 kuruş 39 11ara
dau 4 kuru~ 22 hucuk . . 

f'tl~ 22 l 111<'11 k fltH'cHI a u 565 • 
. • Nolıııl 

lor•. ~PJH·k 2 ~ u rnş ı pu- . 
radau 2 ~ uruş 34 para ya \~~r(•ııu .. ~ 
kaclar 5,450 kılo lmr~adfi Kuş y.-ıui 
muam~IP ~i}rmiişaiir. Kum tlctt ı 

23-1H34 et.- Uaıuburga ç .. ıri~ 
s,ooo L ı lo Lifuk, 40,000 ki \~ular 
in ~·arta~ ilırat• Acliluıi •Jir. Acı '? .. ~ ıf'd~t.. ıc;ı 

J • L- Toz . t>kı•r 
zmır uvraaaı · 

il ·ı Jı \ ' t' 
24 12 934 <l•1 aqrn 3,60 • 

3,6875 kuru~lau 205 Çll\'etl, Ç:t.\ 
f)nutuk ;kiuf•i 47 kur11sta11 Kalu~ 

• 
Mrincı v:ııf .. fi 50.5 ~uru . Halrnr· 
lan ı, 118 h.ıl y:ı . aııluu~tır. ı\ rı•a \ uaılul ···--- )) \ t-rli 

GDI Yağı i~racaıımız 1-iriııt· 
' 

Kara hiil•~r 
~i. adır . 

1) ildıu-i 

1\ . . 
48 
47 
4() 

4fl 

~. 

2-45 

2- 12/> 

6U 
ıo 

9 ıo 

4 .,-_n 

R 
6 

5.5o 
7 

a-62,ö 
28 
~8 

ıoo 

2-lO ~HO 

188- 190 
90 

f>O 

05 

J 6 17 

8fJ- 86 

16 
•)9 ... o 

lkıi. ati haka11hğı, son 
~· ıllarcla çok a1.ala11 giil 
) at(ı ihrac.ı lırmzı eanlah

tlıruuıflat eh .. ruruiyt'l v~r
mP.kltaflir . 

Bu ruak~aıla f. partaıla 
kurulmakla olan gül y:Jğt 

fahri~a ı ilk yazıla f·rnli 

ı. ır eherı 

C11veh1r 
&eıme f•lı r 
laaclalıı:ıa 

2-62,o 
2 75 

20 l..ira 40 K 

• 
~fili• {ı;PÇPCt•ktir. 930 yılm. 

,fa 65,039 hra tlPğerimJe 

159 kılo gfıl yağı ihraç 
.-cl~u Tiirki~· trnin ihracatı 

931 dH 35,927 lir,a kh·me
liml~ ıoı kilo~· n, 932 d~ 
25,940 lirn Jt>ğPriudt• 79 

kilo~"' diişmüştti . 
Haşlıca giil ~·ağı miiş. 

lPrilN·imiz \ utt>rikH, Frttn 
. a \ ' fl lrıgillPrNHr. '"\'PÇ 

ls\·içrtı, hal~a \ ' i\ Hiwlis
tau cfa az miktnrcla mal 
alı~O' lar . Bu tic~r .. ıi iıı. 

~i~.ıf t>tlirm ... k nuimkiiu 
olduğu ı.-shil *'•lılmiştir • 

Fa brik:. :ıçılılıkta 11 ~orır.t 

i~tıh"'al ma!'rafJan azafo

ea,:ıraılau cl;ll··r ~alıcı nuım 
lt•kt•ıı .. rı.. n•kalwt kohH -

ı .• ~:ıı· ~ur . • 

~atış : ··ıuuı ıır. 

Kftğ•l :ı4ium~ ii , kahili· 
~·•·lirain 'iııdP. 75 i ui be-. . 
tinde t;;ılışmı , i lih al v~ 
au~ fa1.lalaşn11 .• ur. 

» Pt·n~ hi :!:i Lira 
n • » c•u\nlı 20K. f)O 

Huğclı. ~ \ 1 ttrlı :? 7 ;. 

lracir . n clt•u 1 1 

1 ne•· K~p~~ ı 7 5 
Kalın » l 7 fl 

Limou tuzu il) 

---------
Bır11 T ılir1flan 

.,,,,. ............. 
lıla11bul 

25 l:! . 934 

Tür~ ~1111110 ~41 

i. t~rli11 6'>~ o. 

Unlar 79 4?. 

FrauL 1 2 -05 
l,irt-l 9 ~9 - ô 

MOretip istiyoruz 
Matbaamı~cla ça· 

lıımalı iJzre iki miJ
rettibe ihtiyacımız var 
dır • Arzu edenlerin 
idare evimize milra
caatları. 

-------
i l A N 

Jandarma Mektebi Satın Alma 
Komİ•yonundan ; 

1 \f,·klPbirı J ikiıwi L:\ııuıı 935 ıarihindt•u E\ -
lil_I 93.5 OIHlll~ ~adar e~ıtıf·~ ilıtİ.HH'I ~ iiı f'lli hin iiç 
~ nz kılo oluı) ılAn tarilıinılt•ıı iıih:ırPn 011 lH"Ş t(iİn 
miiılılıaıh• pazarlJkla açık nıiiıı · ıka"aya ko11ulıun~l111·. 

2 - . rıırma \e eksiltnw Hİİuii 1 i~iıwi ~Aııun 935 
.alı güııü ~aat 15 clir. Arıırma \+' •·k . ihtuİ\P ~İr•·· 
cek leri11 ~I .. r~i 11 Ja rııla rma ıııı")k ır hındf' ıopla 11 :·; ıı Sa Lrn 

alma kouıi youuııa uıiiracaaıları ih}rı 11Juıııır . 

18 21 - 26 30 

•t======·rı-r=-----
SİHHAT 
ECZANESİ 

Mersin 6ümrü~ Civann~a~ır 
fl•·r rıf'\ i Ecza\ i . 

lıhlıt.\P, \'P.rli \ ' f! A\ -
rııp:ı nıii . ıalııt>ralı lııı -

YENi MERSiN 

üsha. ı 5 kuruştur 

Abone~ 
Şeraiti ( 
Senelık 

Allı aylık 

Ü1,• aylık 

Türkiyt 
için 

1200 Kr 

600 

'.300 

Hariç 
için 

2000 Kr . 

1000 

500 

lurııu· Bir :ı1lık ıoo yoklur 

·~=========~. ı GUoU geçmit Sllyılar 20 Kr. 

1935 
TAYYARE YILBAŞI 

1 İ)1aı1gosu Plaı11 
ADET LİRA 

1 
ı 

I 
1 
] 

J 
ı 
1 

2 
o 

ın 

20 
fın 

ı on 
l f> (' 
~00 
~iOO 

5000 

Ş,850 

ikramiyA 

" Bir ı11iikafat 
,, 

" ikraıııi.YP 

if 

ti 

,, 
.. 
', 

" ,, 
. ' .. 
•• .. 

( 8. OUt)) 
( f>, ( 00) 
( ı{,000) 

( 2,000) 
( 1 ,000) 
( f>OO) 
( HOO) 
( 200) 

( ı 00) 
( f)O) 

500,000 
200,000 

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

16.000 
2 5,000 
30,000 
40,000- A 

55,000 
50,000 . 
45,000 ' 
40,000:- 113 

- 31,000.... 1 
250,000 

1.656.000 

Doktor Ali Bedri 
lzmirden gelmiı muayenelaaneaini 

Kııla caddeainde 81. inci •oltak lıd· 
ıeainde (8) numarada açmııtır. ;;.., 

ilet · ıal•ırmı gt'ce ~iindiiz lwr :mal kabull~ 

•~iüllimlilifiJ@Jmumul 
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Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 

,. 

3 
2 
3 

s. 

I~~ 
l 2,5ü 
l 2,f>O 
72,50 
25 

:\ IJCI 
- -

Efh ar cluaıHni 
Ali v.-ıi T. 
Ergir Z . . \ li 
Şaşaıi BR. 

,, 
.. 
" 

S.\TICI 

Uacı Ya h~· a 

S<t tış ~ oop .. ratif ı 
Cifci Z, Sa ha u 
• • • 
önwr 
Kamil 
.~ i pa hi 
Osmau ilhami 
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