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Batakhkların Kurutulması için Çare Aranıyor. 
Elektrik çekilmez Dert Oldu Adanada yapılan kupa maçı 

Şirket lastikli mukavelesinin arkasında halkın 
™ 

Cengiz Oğulları menfaatleriyle Alay Ediyor 

- Z DIUE 
"1ersi nlilerin Şimdiye kadar haraç verir 

Gibi Şirket kasasina yatırdıği 
G emiş kurunlnrdn Onil n

c•unu sarım C ngiz Harım torun 
tarından Moğul türe i Teh\•nng 
içinde bulundu rumuz yıhn ilk 
gUnlerinde iç 1oğul lilke inin 
bnşmo hııynıkluQıınu . •nyım 
Çinlil rde l <'ngiz oğlu ile ynp

hğı untıaşnuıdn ~toğul ülkt-.. i
mn lıu haşmn buyrukluğunu 
.~ nrı ~ nrıyn tn111m1 tı. 

paranın fa izi bire milyonlari AŞar 

Bize çok u1..nk olun bu yurt
Jnrdan gelen 8\ nlnrdnn 1' lı-
vang'ın şimdı de tUkf'l bir hnğ-
ızhk i tediğini duyurmnkta-

dır. MoğuJ Ulke i bilindiği gi
bi u1.1tk doğunun yapıhlC'nk a
kınlar VA ökonoınik vnrlıkJnr 
bakımından kilidi gibidir. 

Baeınlnrm azdığına bnkl
hna acun flİlUB&umı gözU 
yeniden dolı•YR dikilmiştir. 0-
rndH bmıhyon kımıldamanın 

bitimini bil~ Uk tnsn içinde 
beklemekl di rl r. 

Batakhklar 

Mersin Halkının Glhendiği Değ rll 
rafın Bnknnımız 

G('.'n 1 m nfııntl rin korun-
masnıı hm~ iş sın anık ulu u im
tiynzlı ve hu mıi ~irketlerin 
oygunculuğnnda11 kurtaran 

Tilrk Cuınhuriy tinin 'nfın 
Bnknnlığııın ~1ersinliler için 

kurutulacak 
Bu sağhk iŞi için toplanti Yaptlacak 

Belediye geçen yıl 3500 lira vadetmişti. 

Ancak 936 bütcesine koyabilecek . , 

acld Gt~cl..Çc\H''ilttıklkohnıısa 

Şehir iQinde \ e kıyılarmda ~ nbiJ c ğinden i~ geri kalmak-
bulunan bataklı~m kurutulma- tudır Halbuki o 1.aınnnda ame-
sı için gec rı ~ ıl .. ıtma 1Ucn- ı i mn 1 <>llef enin \'.tlh tırma 111-

dele teşkiUlh t bbUsatta bu- m onı g çmi oln ·nğındnn 
lunmuş Beledi) 3500 lıra batnldıkJarm \akıt g cirm den 
dederck ımal tı sına~ıe im kurutulma ı dU UnUlmekte ba\ 
denıhte ettıği ıbı 'ılil .. ette kn bır hal buretı bulunarak 
ıunel ı .mUkell f 1 tırınak h tal lıkları kurutmak ta avYur 
suretiyle rnuwbarette buluna- clilm kl dir. 
cağını bildirmişti Hatta o za- Bunun için bu gUnlerde bir 
man eu mUhemtisl ri bile ge- toplantı npılnrnk bu mühim 
tiril erek proje > apbrıJrnı tı . iş esaslı ur~tle g~r~şillecek-
Şimdi Sıtma mücadele teşkililtı tır. Umarız kı fersının en bU-

k . · d ı 1 ) Uk sağlık işl<'rinden birisi o-
urutma ameh) me er ıa tarı '""lnklıkl .. . ,,., ar ı,.1 nz 1..nınan 

bfflAAılnat•uu hıtemekte ı ede içinde halledilir.Ve ~f r ·n si\-
Beledlye bu tahlisatı ancak ö. ri sinek ):1ttfttı olmaktan kur-
nQmtlJdeki sene bOtçesiııe k<r tulur • · 

artık \'ekilmez bir dert halini 
alan Mer in Elektrik Şirketi
nin ptığı yol U7.lnl lnrı nnlnt
mn) ı biı' borç n\ ı\~onız = 

Dert o kadar· bil~ ük i ler 
o kudur çt\rül ki hnngi ) önden 
haşh) nrıığırınzı bile ke ti rPmi
yornz . 

Şi rkel bu gUııe kmlnr halk
tan ne i t diy .-. aldı ufnk lıir 
'i i l·fiyet kım;lcl:ınmlarırm kar-. ı 
1:i tikli muka,·rlename ini . i
per tuttu. Mersini bir iınnret

harıt• haline ko\ en "irket mu
knvele inin lırr madde ini ay
rı ayrı tahlil ettiğimiz zaman 
ortaya çıkım netice ile de gö
rUlecektiı· ki T!irkiyede ve 
belki dP dUn~anırı hiç bır ta
rnfmda hiç bir ._irketf' gösle
rilmi~ en rnnsaınuhn Mer in 
Elektrjk Şirketin(• glS terilmi .. 
ve .M rsinli Şırketin bülilıı nk 
·ık işl rine bovun eğmek, ne 

i t rs \ermek, 'e hıç biı hnk 
tal binde bulunmamak me\ kı
ine dU,.ilrülıml\tilr. 

Bari bnna kar ılık hiç ol
mn1.sa \ehir crr yanını hir in
ti1.a111 dnhilindr verse hnlkın 
etek etek para dl>kerek elek
trikten mnduğıı faydayı temin 
et e 'n .. 

N.e ) a7.ık ki bunu bile ) np-
maınaktn 'c yıllnrdnnbeıi ça.
h\tırdığı kırık makine ile ba
zmı yanıp hazan inen ve 
bir kandil ışığı kadar bile 
hUkUm 07. olan c r yani) 1 
ttdeta halkın menfnaUeri~ le 
nlav etmektedir· 

E~ r bu hal lıç glln. be\ 
glin l~ir raylık iki nyhk bir 
dert olsnydı her halde bir ça
re ine ~1kıhr linıidiyle teselli 
bulabilirdik.Fakat çok acıdır ki 
enelerdenberi devam edip 

gelmekte ve hu gidi le irketin 
kendiliA"ınden vnzi) etini dü
ı ?tereği de ihhmnlden çok 
uznk görOlmektedi r. 

'ırkelf' nd ta bir haraç ve
rir gibi öd meye m cbur tutul 
duğumuz paraların hesabı mıl 
onları aşmakta ılk kurulduğu 

gnn tesisatının ma rafını koru
mak için konan JıUkOmler bugün 
de aynen tatbik edilmektedir. 

ant kira ı, kilovat farkı, 
deı>ozito akça ı di) e öd n ıı 
paranın n ılları d ğil faizleri 
hesap edil e ) eni baştan hır 
elektrik şirketi kuracak kadar 
ehemmiyetli bir yekOn tut 

Takımlar nasll Berabere Kalddar 

Mersin beklenilen oyununu gösteremedi. Ta
kımlarda bir anlaşamamazlık vardı . 
Cuma giiııli öğleden onra 

saat 15,5 ta Mer in - Adana 
nynk Lopu onınf'ulnrı .\d:ııın 

. ahasındn kar-.ıla tılnr. Tlirk 
"}zil gazetesinin kupn mı al

rrnık içiıı ~ııpıJncak oyunun 
he' ccnnını tntmağn gelen 
Ç!>klu . 

Hnl\em : föpçu \lnymdıın 

Fnrıık Be~ di. 
Takımlar ahayn nlk1şlnr n

rn ın<lıı çıktı. Mrr in O) urwu
ları orta çizgiye dızilerek \da 
nn~ 1 U\rnlnch. Pnrn) ı Toro 111-
lnr kn1 .. nndı. 

'l'op Mrr in akmrılnrındn .. 
Bn lamayı Toro hılnr iki defa 
b 1,du. Hakem lekrnr ettirdi . 

Mer inliler u kilclP nim· 
ya çıktılar : 

Hnc;mı 

Ynl\up Ş •\ l\el 
'l'aınil ~l nhnrrC'ın \ti 

Mu tııfn, ı\rlf, \drıorı. C'emıll.Nu•ret 

Mersin nlmıcılnı ı hirinC"i 

Su Projesi 
Proje yaplldı t astik 

için Ankara'ya 
Gönderildi. 

MM ine i~ i bir su g tir
mek için lfiz1m olun projPnin 
su mli h~nd i i Becl ri Br\ c i hn lll 
r;dildiği ııi ) Ul.llll tık. 

B dd B y proj yi tPmnm
lnynraK e\ 'el ki gün Phrimiz 
getiı mit.' \e dUnd 8ılılıal Mii
dürlUğil tnrufmdnn proj • t ti-il 
'" tn tikedilm·k Uzer ~ıhhut 
'e ı ofın Bnlrnnhklarmn gUn
deriJınişti r. 

Bu proj~yc> gört' ırmak sn
~ 11 nlııınrnk ilk defn tortu u 
slizUlec k \ e jnveliw yon usu
liyle mikropları ôlclUrUldiU\lPn 

fllll'fl le\ zi ş h("kc> ine \'cırilip 

şehrin her tnrafıım mikrop u11: 
ve duru bir u \erilerel tir. 

ProjP tn tik edilrlikt-.n 'ln· 
rn Bcledı~ ec·e lılzıın ohm tnh i
sat konuhnu._ olduğundan der
hal fanlı te geçil cel 't !\fer
sınin öt d nberi bır derdı olan 
su ihtiyacı da 6nlenecel tir 

ınaklndır 

irket mukavelesinin sakat 
Jı~ı bu J Uzden aboneleri ıı IJğ 
rndı 1 1.nrnrlnr ve hnrnç hilk 
ınUnde verilen pnrnlnrm tuta ı 

m ıra il yn1..tır..ıığ11 ... 
Şirketin vurdum duymaz 

lığa geleceğini biliyoruz. OUven 
cimiz nfıa Bnknıılığmadır, 

devrenin ilk rlnkikn ııı<la \dn
nn kule itı kndnr u1..nmlılnr. 

Top :\dana knle hekçiJN·ınin 
<ini ı iııdr doln,ı~ or. \dnnn fır· 
atçı .. Top bir arnlık nyn rrnn 

g ·ç·~or \P .. (iiiz 1 lıır 'ıırı·ş'a 

nğlnrn lnkı~ ır herl.fl t • b ı hir
clP ıhir" ) npılnn s~n mm ç fi· 

l.tc ıw ı tlnıidi fnzln .. 

jfpr, inin bir iki nl\1111111 dıı 
im f()rtl n·ıız . Bir i 1\ i ' uı ııs 
top dirtğ • çarpı) oı. 

!\duıınlı oymırular ~·":ıs 
)maş nç·ılıım~a, Meı in l\nllsi 
önUn<l • grzinm g lıns'ndı. 

~1ersiıı knle brkçil r ı. im 
gUn düz Un bir \ urus \ np mı
) or .. 8 ıç toptnmı ?.. Bunu ıııı-

lnmak zor iı;ı.. Topu gtiçllikl · 
u1 .. akla\ tmıbili yorlnr . 7.nınmı 
geı.;İ)Or. il\i laınfııı nl\mrılnrı 
topu hi r tn rHl lrn lf'\f• ıl n
m ı\ or. 

.\dnıın ukmrıları b tUn kll\

\ PtlerilP Mf•rl".iın) nrrlınwılrrmn 
~ilki ıti)oı. B 1 çılt•ı ı 11 1 ltl'I· 

yuı]ıır.. Bu ıınlnıdu Ml in 

1J l\çilerincleıı bıri {l]İ\ il t ıp.ı 

vuı u~or .. llnk nıiıı dH<hıgıi .On 
il i ndımclıın ntılmı top ~tt-ı Hın 
knl nğlnrınrlu titreti or. 

.\dnıın 1 u urt tle M rhilH' 
hi r sn) 1 ) npı) or. 

il i taraf h.ıs bnşn.. ~flıı in 
ukını:ılnı 111111 t'füll ıkıhh nı tık .. 
Ort.ı 'nrdıınc•ınııı <'riıw ,\ rif 
f!t1Çİ\ oı· .. Snğn, 'lln ko mı Arif 

~1<-'ı ı:;ınııı hP.l 1 eıni~i oldu. IncP. 
gurn u n n1 lnrın t lull ımi ti 
znmnrıımln çıkı im ı, h: nkınt•ı 

larını he lı~or. rlnnn knle nı 
nı an :\fr ı inliler bir türlü a

yı çılrnrnını~ or,de\ rede hitiyor. 
lkhıl'i devm bnşlndığı :r.a

nınn Arlnıınhlnr dttha ntılgmı 

dnhn ç 'ık. 
:\1 •r hılill~rd bir dur ıııı

luk \Ur. 1 UçUk tı ret IJirnz 
1.umldnmn~a hn Jndı Fnu-'I lnı 

\li göğ Uııil nı:tı, Aııf lopu hı
rnl nmor ft r ııı nkml'ıhirı 

bö~ ı Jikle bı raz. açıldı 1 r. Ç lk 
yazılr lo, \dnn hl r, kendi o
~ un]nrmı zıJrla MersınlflPr kn
bul (;'ftırmfş bulunuyorlardı . 

H r iki tnraftnda dllzgUn bır 
oyun ~ok.. C\r • vu l'Ulu~ or, 
ne olu) or b 1li d ğil .. lki lnraf 
nkmcılnrı çol\ iyi 111rnıınlnrd11 

bir tllrlU Sll) ı ynı ınıı)or. Bit
m 1 .. amnriı ynkl3 ı~ or . 

Ocrı ı ıkın·,, ayr d -
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Açık Muallimlikler 
Kültür Bakanhğı bunun için yeni te~~irler al~ı 

Orta Mekteplere Muallim yetiştirmek için 
Gazi Erıatitüsü genişletiliyor 

Bu yıl orta ve ikmal 
mektrplerinde rnuallimsiz 
kalan derslt·riu iicte iki-• 
sini bedeu ~ ler·hiyesi, re
sim, dikiş, biçki t.Pşkil 

etmektedir • 
Jlaarif Vek~leti ~laarif 

miidürHiklerine yaptığı 

bir tamimde bu derslerin 
liyakalli ilk meklPp mual 
limlerirıe, \'erilmesini bil
dirmiştir. 

Geri kalan acık der~-
• 

lerirı çoğu gene ayui uıPk 
teplerde yabancı dil ders· 
lt•ridir . Bu derslerden 
üniver~ilt~de imtihau olup 
ehliyetnanw almış olanla-
rm la) in edildikleri yer
lerr gitmedikleri görül
meklt'dir. 

Maarif VekAleli bu ders 
lere muallim Yf tiştirnıek 
için Ankarada Gazi erıs

titiisünde yabarım dil şu
besi açmağı kestirmiştir. 

Mesele tetkik E>dilnH~kle 

dir. 

Riyazi ilimler icin hoc~ 
w • 

bulmakla da sıkmtı ctıkil. 
• 

~iğiıuJeu Gazi ltlrhiye ~us 

litiisii veniılen talebe alnı ., 

ma~ı düşiinülmPkledir . 
Hu uıu a ili ıaı Itır ~'fllişi ,. . 

ci~· f? kadar clersleriu mu. 
l.lllimsiı kalmaması ıcıu • 
11aa rif Vek alrl; iki SPIU~ 

ruüc!tletle lisP. \'P, mualli111 
uwkltıhi UH~ı.uularırulau 

)' ardımcı muallim adı ilH 
ve t!rı cok 60 lira iicn~tı., 

• 
orta ve ikmal nıekh·ple

riue muallim almak !içirı 

bir kanuu l:l~1 ihası hazır

lamıştır . Bu layiha bir 
~aç gün ~vvd ,·ekilleı· 

heyeti uc se\' kulun nauşt ur. 
Hu SP-n~ oıPclishrn cı· 

kHrılactt~lır. 

iki ..,cnrlik ytlrdımcı 
muallik yaparılarH iki se 
ııerain soıuuula orta mrk
lf>p mtwllimi olmak hakkı 

verilm~mekıeclir• . Yalnız 
l•·fti~ ruatic.-sinde li)·ak:ıl 

göslt'f'tıııl~r Gazi ferhİ~'~ · 
roslil iisfrnd~ ucılaca k k nrı' 

• 
hıra clnvaıu t•llirilflcek ' 
gt1çirt>Ct'kleri elıliyt'trıanw 
imtihaıu 11elicesirule orta 
nwk lPf> uıu:; ilimi ola bilt~
... e~ lerdir. 

Musiki Cahşmalan 
•••• 

Dört komisyon işe haşladı 

Kültür Bakanlığında bir de Güzel 
Sanatlar Genel müdürlüğü kuruluyor 

Ankara l [Hus1ı~i] -
Kühlir bakaıılığırula mu
zik vöneltme"i icin dört 

~ . 
ki muallimleri 
yetişecek lir. . 

buracfo 

Kous~ı·vatuvaı· ilk; Ol'-

la Vfl yiikSt!k kıs11ular-a 
Bunlardan biri Konser. 

ayrılacak ve hu kısırulardiı 

~onıisyou işe başladı. 

vatu varcla ve mek leplerdH 
musiki, diğeri bestekArhk 
üçüncüsii tercüme işleri 

~Ordüncüsü de Radyoda 
musiki ile uğraşacaktır. 

isi idadı göriilmeytın mu. 

vaffak olamayara talebe 
cıka rılaca k tır. Orta kısım • 
dört yüksek kısım da iki 

Bu komisyonlar iiye- senedir. 
ıindeu bir kı~mmuı iştira./ Diğer tara(Lan giiz~J 
kiyle bir de seçme komis- sanallar için de bir genel 
yonu kuı·ulmnştur. A11ka- mti.liirliik 1yaılılacaktır • 
ra musiki Muallim mek- Kiiltiir Bakam şimcl.i 

tehi Oevlel konservatuvarı bu işlerle uğraşmakta -
haline kona~ak ve ıuusi- dır. 

Girof 1;-oldaş 
Leningrad' da kong

reden çıkarken 
6ldürvldü. 

l...erıirıgretd, 2 [Hacl)o] 
Sov~···l lıiilı)meli icra ko-
mitesi \'e kcmurıist fırkası 
m(lrk~z biirosu azasından 
LPninğratl komu ni~t fır

kası reisi Girof ~ohlaş L•· 
ııinğr;ııi içtima salouurıdtı 

ya palan hır korıgr~drıı 

çıkarktHı atılan hir kurşun 
la öltliiriilmfıştür. 

Öldiir~rı atlam )1akalan-
mış hiiviy .. ti lwrıiiz lttyin 
•·dıl memişsrd~ komunisl 
fu·k ası uı ula a 1 i fi eri mi e11 

olduğu anlaşılmaktadır. 

Mısırda 

Teşkilatı esasiye ka-
nunu kaldırıldı. 1 

Kahire , 1 [ A •• \ ·ı -
Kral Fuat lP kilau ~sasi.vf' 
kauurıuun kalıhran \'e 
awcli.: dağılan kararı inı
zalamıştır. 

izmir'de 
,Bir aylık satışlar. 

Jznıir , A.A -- G~c··n • 
avm \' İrmi dörıliirultHa hu . . 
uy haşma katlar lımir 

horsasm.ta ~ kuruşıa11 23 
kuraşa kadar 5712 çuval 
iiziiıu ve f>,5 kuruştan 17 
kuruşa katlar 799 çuviJI 
i n c i ı· v P. ,1 ~ u r u ş l a ra 3 7 2 
hunla satıJnıışıır, 

Marifte tayin ve 
Nakıller. 

lt•hi Başnıualliıııi Euıia hey 
l~ıuel paşa ıawk l~ hi Baş. 
nurnlliıuliğitH~' , Çanka)·a 
nwklt•bi muallimlerirnlerı 

.\kif lw~1 N.-cali lwy nwk-
h·hi haşmuallimlığirıe, giı

t.1·lol11k knsii Başnuıallimi 

Necati b~y Taşucu Btış 

mualliuıliğiue , Taşucu 

muallimi llilmi hPy de 
Elvanlı köyii haşruuallim

liğiue tayin edilmişi erdir. 

Ak Giinler 
Adana Ulusevi Ak gıiu

ler adh bir ~azele çıkar

maya karar vermiştir . 
Gaz~le haftalık olacak v~ 
Ulusevinin fikirlerini ya
yacaklır. 

/ 

Ad:;mada ·yapıla!J ~upa ~soJi 
.... Birinci Sayfadan Artan -

Ali : ine,..., uzun vur
uıağa h;ışladı . Gittikçe 
h·i oy11ı,oı· . Akmlarını . . . 
hiç lnraknıachua lw.sli~or .. 
Bu ~ıralarda Adnan topu 
a \' a u ı na ta k ı ,. o r k 11 v v r t li . ,., . ' 
hir koşnıada11 sor.ra topu 
ağlara lakı~orsatla (hakem) 
hurıu lu~kcilerin tlrkasın-

• 
eh rı f!ldığr için ~a ). nu)·or ... 

Bu sureti~ O)'Un lu~ra. 

lw r 1 i k 1 e b i l i v o r . . 
Bizim oyuncular nasıl oynadılar. 

Kalt·ci fi asa 11 : bir cı-
0 

krşı çok lt>hlikrli idi. iki 
tutuşu çok giizeldi. .• Da
ha \'erıi hih·ilk ovu11lara . . ~ 

gır~u hu delikaulıdarı 

iimhlimiz vardır . 
Bt-kci : evkel; Soğuk 

kanlahğı, ayaklarııı<t gii 
veuci .viizPI. .. Uzun'Jvuru 

~ ., 
\' or ctiiz0 ii rı 1 Of) cık a f'l\'OI' J , ,., • • ' 

cıkarı\Of' amma ... Kt•ruliııe . . 
)' a kl.ışa 11 a ~ ı rıcal ar iiu ii u
ll t> de lopu lu lu .\ or ... Bu 
cok fP.nt1tlır. Bir beldııiıı 
• 
topu twLlt>lm••si kacltır 

löıü bir ş•·y ~·o~tur. 

Belci : Yak u p : o~ YP-
hili riz ki bu g~rıç, Pil l() 

r'•' ları kP.sİ\·ortlu. A 1 
•1 . f.1 

cauuş cli~·eult'r · ~ 
cıktı clN·~ .. k Joğrll . 
.\ti yiğiıligiui gô~l~r, 

Yarchm<-ı : Aarıf' 
1 i k » adı,., k oyaul•' 
~·pre koymanuşhtr··· 

göriişii, ttı111iı oytJ ~ 
riıulı~ '' uı·uşları~I~ 
gösterdi. Topa vn~. 
cı~arı ses de sanki . 
• 
Lik tik » t'tli)·or_ ' f 

\o~ 1111 ~·or gibi IJır ~· 
Ş .• ,..ır, Yardıuwı : " ~ 

O\'UflCU çok ağır··· . 
lı;rıru hesli ,·tıruiyor•. 

· .. ·eııel 
sırıa o k:ular gu' 
kuvvtıtli , sağhHll··· 
k..-si~i 11iizt>l fük81; 

~ ~ 11 
olmuyor .. ArkaJ,ıŞ ~ 
içiııd~ yerıi oy11aY

8

1
gd 

th•likaulııla11 ıla 1111 

var... Çıkışlara çok 

kat t>lUıt~li.. l 
1. rt Ya rtl ı mcı : 1 ıe .. 

ki ne; ovu ıula gDr•11'. 
kiiciik • llicrel çok 

1
. 

• • 1 
ıuiş... llt·m~n ~~·• 

1. 1 ~ıı·ı•. tPrt ı. Alı garı, ·' 
ŞP-Y ••• KP-rnliıulell 11 

il~ <:·•rpışı~·or · " 
tutanuvarak bazı .. 

tii o~· umı u u oy ua nuştır . va pı, 0~ ki lnı ~Dl 
llt'le ; lu-uwn lwmerı İ~' İ tarafları ço.klllr• 
o~len l o ı) u ba~ı .. \' la n ., AkuıcılarıuuZ··· 
kar"ıla uıası maııasııdır . ı er "' ma gördük k•: 1 

Gtiz· 1 kt'Sİ.\Of', kuvv~lli 1 · 1 ıi u \' UŞan bir urı 1 • 
çıkışları \'ar .. Atılgan ve • ' r•"-

oyurı•uau karşı ıa 
1 
.. 

çt•vik olan Yakuptau öııtİ- cı • 
bul f'Hireu akıll 

uıiizdHki Cuma çok giiz ... ı 
1 1 

- · ı ·ı i iılİ' 
0•1 ar t .,~, uı ' . gı~ı• aslanlar gihi oyrwmasmı " '-' P 

Yaul:ırılau «Iİlı, 
lwkliyoruı. ıı 

Yartlmıcılar : Ali; haş· lar olmaıfı .. KiıJt' 
1 k 1. . .. L 'cıcı'l(ıı·ıl.·111 c·t11Cil~ aııgıçta eau 1111 gos t>rme- • 1\ 

~·t·rı Ali hiraz ~orıra g~ toı> gµlt>bil li. 11,.P 
cilnwz oldu • Hekcil~r~, oyuarıarı top uı, 
• 
a~ıncılaı·a tıllij(i yardıuılat hocalaıh kalch~··. 11 
çok cl··Aerli itli. Kafa~wı Aılrıau hir ık• 
i.\'i kullam~·c•r, topu w·r~ elen sonra kııch · 
CP.iri yPri ivi hili nu· akııı iirk~ktli. .llus.wfa 

J"'.'J ••• • • ••• ~ •. . •.... ~---·· ··~·-· •. . • akrnıncla \'İik~t·ltfİ· 
Fransız - Alman 
ökonomi işleri 
Paris öo .\, \ - - Fran 

sız-Alması ölonoruik mii 
zakereleri cahuk Ltir su. • 
retle devam elmekttadir, 
Dlin gPce saat 21 dtıu 

sabahm iiçfın~ katl~r çalı 
şan murahhaslar hu sa balı 
9 ılıu 12-80 a kaclar bir 
loplanlı yapmışlartlır, Bu 
sur .. ılı~ bu akşama kaclar 
hir a 11laşma~·a t-rİŞPCt'ldt·ri 1 

ümil edılmekledir, J 

• ·~ j Nusn~t ·, c~ok "' 
• f. 

Bu oyu 11c11 ~· a clı-Y ~ 
k ··ı cO acı ta oHıar~· • • • 

salar.. .. .. 
.. "tJ~ 

N usrr.l ; k 11) Jıt· 
yaman bir eskırıCI 

sı•'' cılaruuızm karşı rd~ 
·-·,,ıe 

larda ca11lı yıg. ,
11 

miizdeki cu11•3' 
k:ırşılaşacak ohıfl tJ 

ltlara şinutitl.-ll 
clilt•ği na izıl i r. 

Gll 
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Soy Adı Listesi Mersin 
Piyasası Türk dili araıtırma kurumunun bulduta 

yeni aoy adlarından bir parça daha 
K.G. ---

, \ 11 k ;.ı r a «. \ . A )) T ii r k 1 
tlili ara,.urma kur·u11ıuru111 
..,O) adları hak~ 1 ruhi h·s
hiı ettiği ILleuirı birirıci 

kı •. ,rnı sudur : • 
ilaha Gira\·, Bala i Ba-. ' 

hırıuy;.111, Baha Turıguz, 
Baac, Bal h<tr'"', Bağı , lhı
kay, Halka~, Bahiir - BP
hlir, Baklrn, Balşak, Ba· 
çaru, bakı b..ı in~, ha. a -
~oğul lı:ıkır halga~·, Ha • 
lıoğa hakı,., balı, h: çı, 

ha~ ı , hahha11az Kaau 
ba kura, hak timur, halı, 
ha llnıur, Hıkuhala, halık. 
lıaşıu' h:ııııuh, halım, ha
tla kol hala ka, halla, ha· 
da11 ktı halakau uluğ hal
lu. huday halakurı hara:ı, 

hadru ~, balanıa rı haraç, 
hağ;ı larha 11, hala 111111 ha 
rak, lmğ.iat ka, halarulı, 

anavar evlat 
Bir çocuk, babasını 
uyurken 6ldürdü 

Halık ... ir.- ltağlı 1111111· 

ğı kaza 111111 Or>rt>cik viran 

köyiirulP caua \arca hir 

·irıayt>l olmu\, hir ~\·la& 

ha ha ~1111 u )' 11dd•11 iil d ii r 
ınÜ~liir. \',,ka ~udur: 

Kii) ltalkrnda 11 Uth · 
mut ağ.ı ilt· o ilu l111~la-

fa11111 ara ı hıliuemiv~u . 
bir ...,~lmplt•11 dolayı :ıçıluu 

Mahmut uğa bir giin oğ· 

huau dövmii liir. Mu lafa 

hu Jöviilnıe~ i bir liirlti 

ar111a ~tıtlirt>uıi~·fH'Pk ha

basırulau öç almak . t•v
tla ·mu clii mii~ bir fırsat 
gölltıuıişıir . 

.\111. lafa cıı nıarlt•~i gii
nii gt'CP:olİ haha!"mı ~·arı 

U)kuda ha~tırnıı \fl uv 
&fıfouğ ı~ hir ~ac t•I at•· • 
4•lnıi tir. 

Z a \ a 11 ı adam ara la rı • 
dıkta11 IJiı· kaç tlukika 

osıru ölmii ım . 
haha katıli \lu ·tafa vcı

k·ulara soura j 111ılarrual.ır 
laı·ufuhları ) .ıkalarırııı~tır· 

.Suıd ı rgı (' tli: ı 1111 r i ~·•·l uı ii ti 
dt•İ uıııuıuilıği hıll~i~ ta 

koyumşıur . 

K. 
lmraz ku·, haları lt>ki11 lwr· P<ı11111L P.k. 1,..~, 
hak. harca toğıu u , lı:ı rça 1 ;11w 

45 
44 

lO)'İu, harlw, lıar ıurmuş, Kupu nrnlı 44 
harla c~ki, hars, bar. gan, Koz:uaı parla~ı 
hartu, ha ·au. lıa .. ılgcın , lam• •ij(itli 
lıaı 11 1, bulu. haJa~ liımır, \Hrli. 11 

haJarttlur, hayaıı .. tll', ha-

4fl 

2-25 

2 
Btı~'H1. )ap~~ 

\al, Lwlaa, ha~ lH~k, ba)CU , 
l 1 l l ~u. a 111 

70 
ıo 

ıay,111, wlmaz, ıarç.ı tur-
Fasuh·H mttŞ, IMrcııdn, barlak , · 

l l l Nohut 
5 15 

75 ıarmaıı, >ar.., W)', lıars- 4 

ıu:'·•U, lıar·ul;Jy, lrn~a IH- ~P-rcimP-~ 8-25 
uıiir, ha~):lıı , haınwcı , 
lıatu-lrn~ıln, ha~arı-~a, 

ha~· •Hık 11 l ı, ha \' :ı r, ha nı l . . . 
ara, lıa~hu~a. ha~tlcıu, 

ha):uıa-~ ·, hargıı ·, lıarka, 

harla~, harıaıaıılu~k, haı"

hng.ı, h:ırtarı, ha:ı-:ık, l•a.a 
ıoğ,.111, lıaı. haln~-halugt>, 

h~ıllır, lta.\arıay, hayarı 

!oialdhz, haHıl, lta\har· . . 
h:I\ lıul't! lı:I\ •lar. . . 

Al'T1 m t'a'da f Ork Ticaret Odası 
R ıporundıın ; 

lnıanya da 
Yün piyasası ....... 

Ku:; ~·Hmi 

Kum darı 
Ct>ltik 
• 

Yulaf 

\cı c~kir,ı .. k ıcı . . 
"" k • oz -ıe er 
l\alavt> 

Ca,· . . 
Kala,· . 
Bahar 

\ rpa A naclol 
» Y~rli 

Piriuc . 
K :ı r•ı hii lt~r 

~işatlır 

6 50 

5.50 
7 50 

3-25 

36 
38 25 
ıoo 

2!0-~:~o 

188-190 
90 

3 5o 
3 1 ,5o 
16 17 
5-86 

16 
Yfan pi~a.a ı tlalıi :\r. ,, ikinci 23 

2-62,f> 
2 75 

j uılin autu-. •mı ı h ıltt"rlı•- Mısır ılarr 
riniu ltı~iri ahımla kalnıı ·- Cavdar 
tır hu 11a r:ı 1imp11 Tiirk i 

~·p, ihruc.ıtc·ılun fı~ aılaruıı 

Keıme Şelu r 
laadılııa 20 1..ira 40 K. 

)) f'(,.'t 1 ~ h i ~3 Ura 
irnlirnıt•mı 'ı•rtlir, •> .. >) Çtı\ah 20K. 50 

ilana h:ııı tnlt•r ı\rıa- Buğda~ Yt•rlı 2-7fl 
el ol 11 ki r 1 i ~ ii u J t' r i i c i rı 1 n • i,. · O d t• ıı ı ı 

• 
ı t,25 Fr:ıusız freırı~ı ,·ani 
g ·Çflll hafla ya nisl;fHJ .. 
hilo ha 111a lıaua 0.25 fra11k 
kaılilr f,ı·tla fı)' al i ·tt·nıi ... 
lerdir , 

hu 1111 rıla hr rn lwr :'Orı 

Jwfla içiıult~ ~aıulan i·ltı

ri 11 ıwk nı ii hi 111 mi~ la rla r 
ta.tnıaıhğı ıa11 f'ılili\'or . ' 
-------~--·~~~----

Nöbetçi Eczane 
Bu Alııam 

llalk Ecz:uuı~iılir. 

YENi MERSiN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) 
Şeraiti 

Seııelık 

Allı aylık 

Üt aylık 

Tiirldye 
için 

Hariç 
lçla 

1200 Kr. 2000 Kr. 

600 1000 

300 500 

Bır a1 lık ıoo yoktur 

GGDQ ıe!-mit aayılu 20 Kr. 

l nct• KP-p•·~ 75 
7 f) Kahrı n ı 

Limon tuzu ., O 
ahurı afı Zc) ıiu Y. 25 50 
~~----~·~·~~---

Hırsı T ılğrıflan 
lsla11b11l 

''- l"' 9!)4 iıı4 ---,._ tJ 

Türk :111111111 93 ı 

İ~lt-H'Iİll '!6.8 - 25 

Uola r 7 9 . 2 1 7 4 

Frarık 12 -03 
Lirt>I ~ 2 !9 

ü111pol 
i-12 934 

Hazır 

\1 allelı 

,. 
Hint 

hıyar~ 

7 -00 

6-69 
6- 71 

5-07 

2 l 2-9J4 
12-46 

Marsin ıcra memurluğun~an; 
Tapu ~a~·dı \'e larih \' • ~o: 'emrmıt: 934 ,o 18 

\1..-ı ro ı 32 

\it>' ~ıi, hududu vp ~\ ıfı~ KiremithaoP mahalle
sirıdt' !>l·ıgı .\li Hıza lıaııcı i . olu Ahıııt~ı ııwlik h:.uır ı 
Hr~ası .\l•·hıılf'l 11.ıdra lıaru·~i öıın \Ol ilP ıualıdnt iizP· 
ri kirPmilli ç ırdak bir oıla hir uı;ılhalı \H iizP-rİ cin· 
k o i 1 f' lı i I' h il ,. a k a" 11'. it )tJ ,. e 1 ha il .. rı i il 616 (' h i 111 j 1 rını .. 
rilc• 3S7 St·hi 111. 

Yııkarıdcı gö.;lf'f'İlı•u g.ı\rr mtırıkııl acık artırm:ı ,., 
ıw~iıı pariı ilt• mıılı.11•11111•11. kİ,\'Uıt\li ol:ı;ı 20000 ~uru~ 
yiiz(le ~t·lıııi lıf• ini hulılu,..ıı "illl't>llt• 3 ı-935 lttrı

laindt- "aaı 16 de ll .. r iıı icr,ı daire ·irıılt• tlra c •k vt• en 
sem arlıraııa ihalt~ olumıc.ıkur. Tayi11 PdİIPn • z:ıımırııla 
lll'llf'llltl lwd..-li llWZ~ lİ I' ga ~ ı·i lllPll~ 11 I iırı nıuh.ı lllfllPll 

kiynwli11i11 ~ iizclt1 yf'lnıi\ lw. irıi h11l111adığı ıaldirılr ı•n 

çok artırarıı.ı laahlıiiılii lı.ıki kalmak Üzrt• arlıruıa 15 

:riin tlalın t,•ıtıdil ,•tlilflf•t•k ~ :ıııi 19 ı 935 ı.ırıhiıult• 

~aat 16 dt~ taktır ol1111a11 ~i\111.-ıirı \İİzclı· \t'Ltı1is hı~iui • • • 'I 

h11lduğ11 l ıklirdt' (•rı çok artırana ilı.ılt• ohın.ı(' ıkLır. 
Arlırıııa arlmınır i Larilıiuılt>rı itih.ır••rı icra dair,. .. i11 
tlt• açık olup lwrke · ıar.ıfıııcftırı "Örtİ!Phıliı'. f pl)ll'k ·ı 

lıihi alacallılarla clicrı•r .ıl:i~.ularl.ırıu •ra~ri m•·rı~ııl 

iiıt•riııılttki ili ·~alarrııı ı.11 ... 11 ·ılP foiı. \P u~:ı ru(.ı tlair 
olan iıldıcılurırıı tn•ı·ukı nıiı ·hıtPlt•r ilP 20 11ii11 if•iııdtı icl'a 
dairPsirıe hildırrııPlt~ri lftzıırnlır .. \k:-;i halılı• ı;t1klaı·ı ta-
pu icillc·rilt• !'ialıil ohuatlıkç:ı !-illı · 1ı .. ,ı, liııiıı pa,\ l.ıs -
rııa ırıdarı lıariç kalırlar·. \rtır·nı.ı\a ı ıirnk t•ılc•cı•k o
l:ırılar gayri 111Pnkuliiıı nıuh·rnıı11;•11 kh 11ıetirıi11 \ iizdtı 
~Pdi lıuçuk rıi"ht>lirıdt• ıw~ a~~,ı~ı , •. ~;, ıııul•·lı~r hir 
harıkauıu lt•miual IHPltıhu \'Pf'PCP~lt'l'llİI'. 'l't>~lifi \aki 
ola11 :ıcıcı ~~Hış içi11 ıuua.\ ~· .. n olau zamanda icra d.ıi
rıı imlP hııluıını;ulığı \'t•y:ı hıılurıııpla aı·tırm:ı uıtıcl' İ-
11i IPrk elliği ı:ıkLirtl,• ~ iiks~k lt•klif vaki olur a al· 
m:ıklau \aZ gııçıııis addoluııa(•aklır. KPııdisiraıı ilıale 
olıuıan kim.;;p lwıft•I İltıılt~~ İ \'Pl'lll!'Z~t' ilıale f~~lı Pdİ -
lı·c~k \ c• aradaki farklardan \P. ı·ıt·arhrıhn nw ·ul ltı
lulucaktır . 

lçal Tapu müdürlüğünden: 
. H.-r~irıirı K:ıJ~ karyt• iıulcı \iaki hır.ıfları .ıı·k uı it t· 

cı ıhrahıuı ıarl ısı !' ırlıPrı tı ıcı hı•k:}r ıllintlı l.ırl.ı!>Oı 1• 

mal .. 11 ıarik .cı·rıııh .. 11 çoıllt•u O·ıu:ııı ''" gı•ılik .1111.,_ 

ltli.111 lar·ltı~ı ıJe ıuahılut hir kHıı larl ıha .. , lwkf\r• ı.111,
ıaf~ıım Cı•d Vf~ p •el .. ı·irıdt•ıı uhtl .. siıu· İrıllk;ı( Pl11wk ~ll· 
rt'lıl:· ta arrufuııcla ik .. rı \'ı•(,ıtilt-' \'t>l'e·sı•IPriııı~ iııti~al 
Plnıı ve ııwzktir tarl.ı St>ıwt~i1. olma ıııd.ın dol.ı\I \t)• 

rtı a .. ı ka)'tlınınııt lt"> kili içirı kö.v ilıui halJerl-'ril;• rııu
ra~ı;.wt el~ııi.)Prdir. hu l:.ıl'la.' :ı :ıiı ka.\'l ıapıııl~t olııı:ı. 
dı~ıııılaı~ '.Jr111. ıarihirıcJ,.ıı uıı giiıı oıu·iı nwh:ıllt•rı lı·sır 
'P talıkıkı ıeııı ıııt•rı111r •'Öı.ılt>rilı•C•·'ıı·ı· ltıı 1 ı I · · . ~ :-- " .ı·a 1<'111 

la .arrur H~~lıa~ıııcl.ı hııluııaıılar \,ır. :ı re:sıui P\r"cı~l.ırılt· 
da1r~ye nıuracı:atları \'t' ki' ·i "Iİııiiııılt• •'ııl ·c •k 

l"I ~ t t llH'-
11111rcı :ırılalmal:p·ı il:'ırı olııııur 

' 
1 /' . .......... 

Y ııi 111 
. 

r 111 atı rl . 
rı 

Yeni Mersin'i okuyunuz. Çünkü 
O sizin gazetenizdir. 

ersinde Satış Yerleri 
Zafer caddesinde Sinier Kumpıay111 

Karıııında , 
caataıı 

Avrupa ı;ıazeteler ile TOUln Mtııklrat bayii Mthmct 8e\ 

Tarsus'ta: 
Paşa gazino u karşı nda Mahmul fchmı 8 f ıcnrethanc dır 

Buralarda aylık abunıı d kavdol ıııur Ab ı uı mmı ı 
gazetelerı sabahları ıst d klen mJhalle bırakılır 



AYFA: 4 

Onpara harcarken 
bile kimin cebine git
tiğini düşün : 

............... 
• • : Yeni Mersin Matbaası : 

I l j N 

lçel Sıhhat 1. M. müdürlüöün~ın : 
898 Lira 66 kuruş bedeli keşifli 

menıleket hastanesi tamiratı ihale>i 5 
evel 934 Çarşamba günü saat 15 te ihal 
mek üzere münakasaya çıkarılmıştır. is 
Vilayet Encümenine ınüracaatlan ilan o 

23 28 

1 l i H 
Is/ahiye Dağ Alayı Satın 

Alma Komiayotıd 
lh~ . .\lav111111 tlikt ;"· lık ıhti\'acı oliıll 

• J • • . .. 

'iiz lıi11 ~ilo EknıPk acık ··~:oı i ltme u~ulile ıuii•• 
konulmuştur. ihale! ~iiııii 12 t. K~\u. : 934 
uıiisaılif Çar~amha giiııii s.ı:ıl g dur. TaHpl~ 
hiyt•tle Bağ .\layı Salln Alına Koıuis~·o11ııuil 
caal la ra ihlu olu nur. 21 -27 

rE3 BÜ~ük Tayyare 
~ Piyanğosu 
·~ On Sekizinci Tertip ikinci K.;i 
.il 11 - l ci Kdnun 934 tarihinde 

nı Büyük ikramiye 

ID 25,ooo Liradır • L Mükdfat 20,000 Liradır • 

2-12-934 Pazar günü borsa satiıları • • : mücellithanesi : 
• E' k · · f • --M-aJ_m_c_İ ,-.s-i -. ~N-er-eıı-ln-M-ah-ıu..-ıu=----.1ı1-ı-KT-A-RI_F._. ------r----
•!• r~s muş, parça an- : . oıduğu a. a. - a :- s. ALiCi S.\TICI 

•. mış, fersude kitapla- rm 2 ı· O 
~ 2 ~_, .; : rımzı işe yaramaz de-: v 

• ye atmayımz. birgiiu • 2 7 5 
: ~ize IAzım olur. Kitap-: 3 
: larımzı, defterlerinizi, : a 
• mücellithanernize gön-• 4 7 5 
• • 1 • • • 2 . 50 
• uernnz. • 

• 2 ~7 ,5o 
• Her nevi kitap ve • • 1 ., 
: defterler şık, zarif me• : -1: · -

5 

• tin ve kullanışla ola- O 
• ı. • l . • 10 
• ra" cll emr. • 

ı : .............. . 
'• . 

\1 i ı k··huu Z. 
Ş;ışali hr. 
Ali V~li Z. 
Şaşa.ti hr, 

,, 
,, 

~liı·ktAlam Z . 
Şaşali Dil. 

" 
~I. sipahi 
Şu:rati on. 

...... . " r"': ...... - -.. 

=-

11 . ıe1 Ahm~t ~r. \1.\1,1 
S.ııış kouıwralifi F;ıhri~ 
Çopur Z, Ahtut>frf. ~·· v, 
llilmi t•f, ,, 

,, ,, 
Tiifoukci Z, ,, 

• 
Hoca Z, Hifat f'f, ,, 
ilacı t:Jnwr ef, ,, 
Suphi .. r, ,, 
Ahnu~t. ef, ,, 
M, KAzım ef. ,, 

. . . 


