
M. Fuad Akbaş 
'ahib ve Ynzı Jşleri MUdnrli 

No.2o77 

10 
MAYIS 

CUMA 

1935 

Fiyatı 5 Kuruş GÜNDELİK. GAZETE 
lo.o...-~------·~--~---------------------~~---------------------------------------------~----------------------------------~--

T. ·r. 24 Temmuz 19~8 

• 
1 r •• or k •• u •• • • uncu rulta •• un 1 1 • 

Atatürk Geçen Dört Yıhn Hesabını 
---------~~-------------~~--------------------------~ 

Verdi. 
. . 

Ulusun Sevgi ve Güvenini Kazanmak Partinin En kutsal ödevidir 
Cumhuriyet llükume- 1 
ti . 

1lrn Amacı Barışı 
Korumak ve r Qşatmaktır 
C ANKARA , 9 ( Hususi) -
d~1rn!1uriyet Halk ~ Partisinin 
tı rduncu kurultayı Kamutay 
Qaı0 le n.unda açıldı. 384 saylavla 

1 ? ıı delegesi salonda yer
:rıni aldılar. Dinleyici yerleri 
S 6 localar temamen doJmuştu . 
~ aat 15 de Partinin Genel baş i:: vekm Başbakan İsmet 

nu kUrsilye gelerek : 
Sayın Arkadaşlar; 

la Partimizin dördUncil kurul-
1/1nı açıyorum. Şimdi kurul
la Y ad başkanları ve sekreter
d r seçilecektir. istersenizbunu 
lell~ışıklı Hey Je yapalım dedi-

'· Ve kabul sesleri üzerine : 
haı·l\nınutay başkam Abdul
k ık Renda, Saffet Arıkan 
~ u':1ltnym Ad başkanlığına, 
., ı.ışıt Uluğ, Şakirayın, Edhem 
l\Qd • • 
tuı rı, Ibrahim Akıncı da ku-
~utny sekreterliğine seçildiler 

nu u · ~.. m teakip GEmeral ismet 
dip~nU; Uyelere şu müjdeyi ver-. 
Ve « Şimdi Atatürk söylevini 

recel<tir . » 

su Alkış tufanı arasında kilr
rı~e Çıkan Atatürk ana hatla
Sö 

1 bildirdiğim şu tarihsel 
Ylevini verdiler : 

~Kurultayın sayin üyeleri; 
•lör;.urnhuriyet Halk Partisinin 
llla Uncu kurultayının başla
buı~ından ötilrU karşılarında 
ark tırnakla kıvanç duyduğum 
lllu:dnşJarı seUlnılarken Türk 

1~nu saygı ile anarım . 
rı 11 h~~dan önceki kurultayla
•tıttş •rıncisi Partimizi doğur-

f)oln~ Sivas kurultayıdır. » 

Orıeek~dıkten Sl>nra on altı Yıl 
l'arak 1 Yurt durumunu izahlı
ltıışta geçen hildiseJeri topla-

r ve · lJ . 
ke, d~;rurn kenarında bir ül
l'uşrn ~nıanlarla yıllarca vu
\'atarı~ lle ~eçirilen savaş, yeni 
'r' eni ~enı sosyete. yeni harf, 
'r el ı l de . l . . . ı · e~ : vrım erım ım ıye-

ıl ı:ıaru . . 
eneb·r nıızın her kurultayı 

loh1 ı •rki bir 'dönüm başında 
t> anrn ' 

kurlllta ıştır demişler ve her 
(ll'derntfdn. a.lınnn karnrlnrı ve 
~eQen bıtımıeri söyliyerek 
~adar ~uruıtaydan hu gilne 
~ehre . Şnrdığımız işler ulusal 
hurrı6~1 

ortaya çıkarmıştır. Yeni 
~atı ve ~lus~ı tarih, ulusa fay-
1Şlar ba eknı k kurumlurJa i !eri 

~rıJdı dedikten sonra 

şöyle devam etmişlerdir: 
« Biltlln bu işlerin Partimi

zin proğramında sayılan işle
rimizin hiç durmadan aldığımız 
tedbirlerin verimi olduğuna 

kaniim. 
Akdenizi Kara denize bağ

Jadı k. Anadoluda Ecnebi şir
ketlerin malı olan hatları satın 

aldık. fstanbul İzmir limanları 
devlet eline geçti. • 

Dlyarbekir kapısındayız. 
Antalyaya Erzuruma gidi

yoruz» 
Atatürk devlet demiryolları 

siyasasının ulusal yönünü ay
dınlattıktan sonra : 

Acunsal buhran karşısında 

Mersiııin en sevinçli günü 
Şehrin her yönü renk ve ışıklarla donatıldı 

Halk K ürsülerinde Söylev verildi. Gece 
Büyük Fener A layı Yapıldı. 

~'==================-========~====== 

Dördüncü Kurultayın açılış 
günü Mersinde ulusal bayram 
durumunda yaşatıldı. Bir gün 
önceden hazırlıklar tem~men 
bitirilmiş şehdn koytu mahal-
lelerindeki kulübelere kadar 
bütün evler bayraklarla sils· 
lenmiş elektrikle donatılmıştı. 

Yoğurt Pazarına Parti tarafın

dan Gnmrilk meydanına da 

Liman Şirketi tarafından iki 
tak kurulmuş ~hrin muhtelif 
meydanlarına halk kilrsüleri' 
konmuştu. Parti ve Halkevi 
binalariyle ocaklar, Liman bina 

ları çok göz çekici durumda 

sUslenmişti. Ocaklar ellerinde 
Parti bayrakları olduğu halde 
saat 14 ten itibaren Cumhuri
yet alanı ve Yoğurt Pazarı ci-
varında toplanmıya başladılar. 

Halkavi bandosu seçilmiş par
çalar çalıyor Partiye candan 
bağlı olan bütün Mersinliler 
göğüslerinde dördüncü kurul· 
tay andacı Rozetlerle alanları 

dolduruyorlardı. Şehrin muh-
telif semtlerine konan on Rad
yonun başına binlerce insan 
toplanmış Ankaradan gelecek 
Önderin sesini bekliyorlardı. 

-Sonu İkincide -

. 

•• 
Okonomi Proğramı Temamile Genişleti-

lecek, Umudumuz vıırdırki Gelecek Kurul
tay Bugün Almakta Olduğumuz 

Tedbirlerin Temamını Başaracaktır. 

sarsılmış olan ökonomiyi arsı
ulusal durumu harekete geti
rerek korumayı başardığımız 

geniş ökonomi proğramını an
latmışlar ve bu proğramın daha 
çok genişliyeceğini bildirerek 
tarım hareketl('rimiz içiı~ ted-

birler almdığını bildirerek : 
« Umuduı\rnz odur ki gele

c~k kurultay maden işleriyle 

bu gilıı almakta olduğumuz ted 
birlerin temamını bmmra-• 
caktır. Yep yeni bir ökonomi 

- Sonu ikincide -

Kurııltaya çekileı1 Teller . 
Mersindeki Ulusal Kurumlarımız 

Kurultayı Selamladılar . 
C. H. PARTİSl DÖRDÜNCÜ dinmiyen hızlarla birbiri ar-

BÜYÜK KURULTAYI dınca ilerleme ve yücelme yol-
BAŞKANLIÖINA htrı açan, acun uluslarını im-

Ulusumuzu yeniden can- rendi ren göz kamaştırıcı yep-
landıran, kısa bir çağda sayıl· yeni bir tarih yaratan Ulu Par-
maz yeniliklere kavuşturan timizin dördüncü büyük ku-
Ulusal Partimizin dördilncU rultayının açılışını kurumumuz 
büyilk kurultayının açılışını bütiin varlığı ile kutlar. bu bü-
sonsuz minnet duygulariyle yük toplantıdan da Yurdumuza 
kutlar ve bütiln Mersinlilerin ve budunumuza yükseliş gü-
coşkun sevinçlerini ve sarsıl- neşleri doğacağına inandığını 
maz bağlılıklarını nrzeyler. arzeyler. Mersin Liman Ş. 

C. H. Partisi İçel vilayet Umum Müdürü 
İdare Heyeti Başkanı MANSUR BOZDOGAN 

DR. MAHMMD DEVELİ C. H. PARTİSİ DÖRDÜNCÜ 
Mersin Halkavi Başkanı BÜYÜK KURULTAYI 
MANSUR BOZDOÖAN BAŞKANLIÖINA 

C. H. PARTİSİ DÖRDÜNCÜ 
BÜYÜK KURULTAYI 

BAŞKANLIÖINA 
Bizlere kısa bir çağda ku

runlara sığmıyacak kadar çok 
ve geniş soysal devrimler ba
ğışlıyan, her yönde olduğu 

gibi ulusal ökonomi alanında 

Atatürk 
Hltleri bir tel yazi· 

sile kutluladi 
ANKARA, 8 (A.A) Alman 

ulusal bayramı milnasebetiyle 
Reisicumhur Atatilrkle Alman 
Devlet Reisi Hitler arasında 
aşağıdaki telgraflar gönderil
miştir : 

Almar1 ulusal bayramı mil· 
nasebetiyle eksolanınıza en his
si tebriklerimle beraber özel 
dönenciniz ve nsil Alman ulu-
sunun gençliği hakkında bes
lediğim samimi dilekl~rirni 
sunarım. 

KAMAL ATATÜRK 
Alman halkının ulusal bay

ramı milnasebetiyle göndermiş 
olduğunuz kalbi tebriklerden 
dolayı uıtı devletlerine samimi 
teşekkürlerimi sunarım' . 

ADOLF HİTLER 

Ulusumuzu evrensel dev
rimlerle değerle denk duru
ma uJaştıran Partimizin dör
düncil büyük kurultayını coş

kun sevinçlerimizle kutlularız . 

T. TA. Cemiyeti Mersi n 
Şubesi Başkanı 

FUAD AKBAŞ 

izmirliler 
Ordumuza tayyare alın 
n1ası için yardıın ediyor 

İZMİR, 8 (A.A)- İlbay ge
neral Kazım Dirikten hir çok 
böyleri İzmir köyleri tayyare
sinin ne vakıt alm:ıbileceğini 
sormuşlar ve k\iy bütçelerin
deki hayır kurumlarına yardım 
faslından her köy için yirmişer 
lira verilmek suretiyle iki 
Yılda verilecek otuz lıin lira 
ile fzmir köylüsü tayyaresini 
almak istediklerini bildirmi ~-
lerdir . • 

Ordusunu ve hava ordusu
nu namusu gi bj seven ve ko
ruyan k<>yHimiizün büyük or
duya yapacakları bu armağan 
sevinçle karşılanmıştır . 



... ---- ~- -· 
• • • j 

SAYFA 2: 

Atatürk geçen döt 
yı ın hesabını verdi 
-Birinci Sayfadan Artan

diİZt> ıtİ kurnıaUa partirıiıı ! 
:ırılavışı ,· urduıı ihtiv:ıc-. . . . 
l:ır ım karsılavacak az za-. . 
ııı:ırıda Pfl ivi verimler 

a iıııdığuıı gfisterecek ı~r
di r. Kuruha)' lll yeni ted
hil'leri kolaylaşlıracağrna 

ela ~üphe yoktur.» 

Ulu önder bundan son
ra dış siyasaya gPçerek: 

~cu mhu riy elin bugii-
11H kadar özenle [.?;Ülliifrii . . .. 
amac barı~ı korumak ve 

• • 
.v :ışatnıaktır. Komşular·ı· 

dil .. ğirıiıı vatandaşlan lıt·r 

liidii :n rılıktnrı ~, onıya

rı1k oııl:ırı ulus iciıı fa\'-. . 
dalı k ılıııak oltla~unu ~öv . 
IPnıışl~r ve : 

« - Yu rdclaşl~ rın s~vgi 
ve guvP.11ını k:ız:uınıak 

partirıirı kulsal öclevidir. 
Tiirk olusu kernlisiue hiı 
ııwt etJeıılP.re ünmu . ver
miştir.)> Demişler Sayla,· 
stıçimirule ulusun partiye 
karşı güslerdiği inam i~a

retle~·erek dtığPrli söylev-! 
ler·irıi şöyl~ce bitirmişler

dir . 
«Ulusa hizmel yolurıtla 

aıızla dostluk ve ~·eui ~··

çi ıııi miz yolurıda \'e lwı· 

k uütiin varlığımızla c.ahş· gün biraz dalıa ilerlena~ -
nrn k boreu m uztl ur.» tPdir. 

'ov~· etlt ~ rle dostluğu-:
rıııız hP.r' zanıauki gibi .._ 

... a~l:ını VP. rııulıkc• nıdir. 
' 

1\ a r a g ii ıı it• ,. i 11 ı iz d P ıı k :ı hı ıı 

t n dostluğuıaıuz Tiirk u
lıısuııa dı·~·~rli bir halı· .._ 

ra d ıı·. 

Sorı gü11lı·ı·tlt~ boğazlar 

lllt!Sl!lesi ni orta ya ko) el U

ğu nıuz zaman Sovyt~l tlt> 
IPgPsinirı süzlt>ri Türk u 

lusunda dP.riıı hir sav~ı . . 
tı v:ı nd ıı·nııslır. 

• • 
~oV\'t'l dosllıığıı arsı -. . 

ulusal h;ırı~ it;iııtft ~ şirndi -

ve kadar faydalı olduğu . . . 
g i h i h 1111 ela ıı so 11 r a c I a 
lıa vıdı Vt' fa vdalı olacak , . 
lir. » lhrnıislt·r ve difrt·r . .._, 

ılış si yasa ya doku rıa r:.ı k 
geç1111 dörl ~ ıl içi ııdP. Ba 1-

ka rı pa~l111~ öııeoıli hir iıa

disn olara~ kavdP-dtırt>k .. 
komşu de vlellt!rle ola ıı 
clostlu k mii ııasebdlt·ri 111-

ze ~n· n a'-'rı temas t>dt~rPk: 
" .1 

- Arsıulu~al durauı 

rwzik bir huhraıı gflÇİl'

rn e k le c lir. 1 Hi ıı )' a g i d işi ıı i 
göz<1rıiiudt~ tutarak u~· aııı~ 

hulunnırık liizumıırıa ka
uiiz demişler ve partirıirı 

~on clurunıurıa !.(PÇerek 
gt~<}P-11 kurultayın paı Liye 
v~rtliği dileklerin talhik 
Pdilltiğirıi HalkP\lt·riııi 

:ı\'mak ~ihi vatanda so~ 

yasal hir d~vf'İm y<ıpil 

ti ı g 11 ı ı C u nı lı u r i ~· f• l il a 1 k 
J>artisi11in dii ü11ce vt• 

Şükrü Kaya 
Garp vilayetlerinde 
Bir Seyahate çikti 

ANKARA, 8 (A.A) iç İşler 
Bakanı Şükrü Kaya bir teftiş 

seyahatı yapmak ü1..ere dUnkü 
öğle treniyle lspartaya git
miştir . 

Olimpiyadlara 
Hazırlık 

Ankara , 8 lA.AJ -
Balka11 oliuıpiyad oyun
ları kouı il esi haşka ıılığırıa 
TiirkİVt! idnıau Ctrnıin~tle-

• r 

ri ~··11PI ııwrkt>ZİnC~ giiıu

riik , ... i11hisarlar bakanı 
Ali lh)ııa "I arhan SPCİI-. 
miştir. 

Konıil~11i11 diğ~r iiye
IP-ri ııi ~wcnır.k hakkı ko-• 
mit•~ başkanı Ali Hana 
'fal'lıaua \'eril r ı ı iştir. 

İzmirliler 

Çam ormanlarını 
kurtardılar • 

lzoıir , 8 [A. A.] 
Son avlarda cam ornıau-. . . 
la rmda gorfılen tırtıllar 

için köylünün topluca 
ve mecP. il~ açı ığı savaşla 

127 ,84 7 kilo ıırtıl top
lanmış ve ormn nlar tırtıl 
derdinden kurtarılmıştır. 

Gel~cek yıl bu savaş 

daha geni? olarak te.krar
la nacaklır. 

~'1 ersinin eı1 sevi neli günü 

~e~ri Her Yönü Renk Ve Işıklarla Donatıldı . 

-Birinci sayfadan devam-

ta nı saat onbeşte kurul-

layuı : ı çıldığı bildirildi. Söy 

lev dinleıuli. Halk kiirsü-

lf>riue çıkan söylevciler 

partiııın k11ruluşu11daıı lHı 

zama11a kadar grçen J 6 
yıl içirıde yapılan işleri 

aulatıılar. Söylevler hil

tiklt~rı sonra binlt•rcP. ki

şilik <ılay şdıirin muhte
lif mevti anla rrnd a önleı·i n
de barnlo olduğu halel~ 

onuııcu yıl marşını söy 
liyPrt·k ~eviııçlerini açığa 

vurılular. 

Grce saat ~·irmide par
lak bir fener alayı ya-

pıldı. Gece Ualkevi tem
sil komitesi tarafından co. • 
ban piyesi O)'nandı. ŞPrı

likler etrafında yarrn daha 
geniş tafsilat ver~cflğiz. 

Muğlanın 

Ormanlarında 

yangın çıktı 

ıııuğla : 7 «.\ .. \» 

marıdire:tz dağmm Bozucu 
köyünün oluk yaylas111da 
ki ornıa11lartla )' au~m çık

mıştır . 

Yangınm söndliriil mesi 
içirı sıkı ırdhirlt·r alınmış 

tır . 

Dış İşler Bakammız 
A rakara. 8 ( .\.A ) -

Dıs isleri hakanı DoklOr 
Te~· fik Hiiştii Aras Bük" 

Pi., .. 
r~şte ı O mayısla lO • 
n:ıcak oları Balkan aıılaŞ' 
ması Dış işleri bakanları 
claimi konstıyi toplauLI" 

. . ··zere sı rıa ışlı ra k etmek n 
hugiirı Anatlolo ~kspre" 

~ . ~e' siyle (-itanlmla hare 
er uıis ve istasyonda B;1Ş· 

· ·ıe bakan İsmel lnönü 1 

bakanlar, Riyaseti Cufll' 

hu r Yaverleri, Büyiik ~tı 
Orta elciler ıarafmdaU tJ' 

• 
ğurlanmrştır. s 

Or. Tevfik Rüştii Ar9 

harr.kr.tirıden önce o~Ş-
.. ıı'ı 

bakau ismet lnönfınU 
' 'aret Plmiş ve hilAtıatfı 
İrnr ikisi birtlen Cau~aY8 

• 
köş"-üıuJe Atatürk tara .. 

· ıer fırıdan kabul edilnııŞ 

ve Dış işleri bakanll11~ı 
a~isicumhura v~da etuııŞ' 
l i,. • 

Türk Talebeleri 
Moskovaya vardılaf' 

Moskova, 9 [A.A.] ./ 
ı. . ı.. 3SI 

Nazilli dokuma faurı" ~ 
vapı miidiirü ile 28 ıale . .~ 
gelmişler ve istasyou• . 

1~ .. k .. s"' ·,ııerı ur · ostroy mu mc ~ 

•" , tarafından karşılanıu 't 

lardır . 

Osmanlıcadan Türkçeye karşılık kılavuzu N. 36 
. 
~Hihlf~ni (Bcık: ltlistenid) 
ll ücrutt·le, cida 1 - Uğraş 

l\ücadil - Ugraş1eı, uğ-

raşkan, 

Miicahede - Oiiriişme , 
celelP.şuıe 

~lücavir - Komşu 

~1 iic,Hlded - Yer.ai 
~1iicecldid - Ymıileştiren 

~liicerreb - Denenmiş 

Mücf>rred - SoyuJ 
~liic~ssem -ı- Soıi1 , ·2 

Cisi rıılt nnıiş, şahı .;fanmış 

~lücrim - Sıaclu . 
Miicriuıivel kararı -Suc-• • 

landınna kararı 

Müctehid - .\yman 
~liiçtemi - Toplamk 
Miiçlenib - Kaçmgan 
)liidafaa - niiidafaa (T ... 

Kö. ), sa v~al 
~liidaf aa etmek - Sav -: 

gamak 
Tedafüi - Savgal , sav-

gahk 

~liiclahale - Kal'lşnıak 

'ti iitla ha le dmel\ - Ka -
rışma k 

~t lilhira - ı- Yüze~iilme 

2- (Bak: minnet) 
~tüdavat - Emdenw, ba

kım 

~liida vt·lei t>fkar (Taatii 
efkar) - Ü) laşma 

M iicldt>l Cııul ida r, l~madi) 
- Siire. uzar, vakit zanı~n 

llüdekkik , ıuiitelelıbi , 
mlilt>lıarri · 1 rdel nwu 

~l iitlerri~, ın u alli ın - Öğ 
retnıen 

~liidevveu - Bergin 
~Hidevvtır -1- Yuvarl<tk 

2 · Oevrolurınıuş 

Miillıi~ - Korkunç yavuz 
~liidiir - llirektör 
~1 iidiraui umur - Yönet-

meııler 

)liidrike - Anlak 
Miit~ddeb - Edebli, . uslu 
~I Üt~ssese - K u rll m 

Mü~ssif - Eserli ·~ 
~liif:lssir- Ookurıa~IJ, eL~' 
lliiessirat - Elkinler 
}liiPssis - kurucu 
Mtıt' \'VİdP. - (ku\'\'ei), ., . ., , 
TP.\' iti elulf'k - Berk• . 

nıek sağlant<ık 

Miifan·~al - AyralrJl9 

~I iif euiş - f .. pekter 
~1iifil, rıafi - Faydalı ' 

asğl 

}liiflis - Batkua 
~Hirdt>f - Tekil 
M iifrez - Bölek 
~lüfrit 

M lif sil 

Aşk111, aşırı , ,.,, 
(mlinafık) 

bozan .. 
Miifsitlık ·, miinafrklı~1 ~ fi 1 

Bozgunculuk, ara boZ8 

Miift~ris - Y ırucı 
~liiheyya - Hazır 

Mliltim - Önemli 
~Hihinıruat .. Cebe 
Mlihlel - Önel \10' 
llühnwl - Sa vok , ' 
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Mersin 
Piyasası 

K.(;. 
l)a ıu u k ~kspn~ ... 
lan .. 
liapu ıua lı 
Koza<~ı parla~ı 
letı.e ~iğidi 
~ er·Ji • 

Susaıaı 
Fasuh e:t 

Noııu; 
~erei11w~ 
l\uş ,. ~uıi 
l\uı-. ~darı 
Çeltik 
Acı ctt~ırtt .. k id 
')' • 'X' 

K. 
45 

•1-1? 5 - .. , 
ı 

9 
7 

4 
7 

5 
3 
7 

a ı 

90 

50 

iı1l1isarlar ı ni.id tirli.iğ'tinden ; 
1 ldar~rniziıı hir St·ıw 1.arfırıda lsla11bul'da11 gt'IP.

Ct•k H• (Supalaıı) surf'tile çıkanl:ıcak olan \'e lah
minP.n 700 lou manıtll tütün, 1400 lon ~·apral\ 

liitiin, 1500 loıı uıiis~iral \ ' P. 1400 ton miktarında 
hulu11an ltnazını ilt~ luıcları gayri hilfıruum nınh 
lf'lif .. şya11111 ~ö ı ııt•rıdöfı\r iskf:llt~siııden çıkarılma

sı ve g.·rc·k iskt>IP.dP.k i va~oulara, gerPkSP. o Ci

vardaki laaııgara veya idarenin isk~leye e11 çok 
(50) rtıPlre uıt•s;ı f..dt~ !!ÖSl~r•·ce~i mahalle ~fit ii -

C.. J -.....: c 

dil m t' ~ i v e h 11 r a d a 11 a r a ha 1 a r a ~- ii k 1 eli 1 nı c i ş i ; 
(uçık eksihm(lğt>) konulacaklır . 

2 (Açık .~ksihnıe) işi; mayısın 25 irıci Cumartesi 
gürıii saal :4,30 da lııhisarlar idaresinde yapıla
ca~tır . 

3 - Tahmin ~dilen lutarrna göre nıuvakkal temirıal 

cıkçası (t50) liradır. 
4- Şartll'~mr; inhisarlar itlart>sinden alınahilir . 

1 oı şek~r 

l\ah VP. 

Çay 

5 7- 9-10 
38 25 · ~~~~~~~~~------~~---~~~~ 

100 99 

l\aıay 
Bat.ar· 
Ar~a .\ natlol 

,, yerli ,, . . 
ırınc 

Çit\'d~r 

240-~30 

190 
90 

4) ... 
16 

') -

25 
75 

50 
'••ııı '~dıt,!•k.' ıo Lira ~o K. 

' » ~cu~bi ~3 Lira 

8 ' ' » çuvalı 20K. 50 
t~'ğday Yerli 2 50 

8
1 ıa•on tozu ·io 
aburasan zevlin Y. ~5 50 .. 

ı. ' ikinci 2 3 
~I 'it tları 3 25 

~ biih~r ~5-86 
~u ·tn 
~lühl~di, rııürted-Döume 
"1iihiir - mühür 
~ttjd~ (beşar~t) - muşlu, 

llıujde 

~1 ükafaL 
I ~ÜkAfat 
eııınek 

- fü.leu, öruliil 
görmek - öden-

~ .. 
1 Ulafat vt~rmek - öd~n
eıllek 

&lijkaı T 

h em~ • Konuşu, ko-
ll~ıoa 
lljj k Al 

ıı, ~ eme odası - ko -
'Şnıa odası 
~lük 

~dder - Ga mil ..... k 
la ll edder olmak - Gam 

''•na k 
il} .• 

.. . ~'keller-- Ağır, yüklii, 
~ UkünıHi ,,, .. 

Ukellefivel - Yüküm •• , .. k • 
111~k eııııııel - Tıikel 
hıf( lesebat • Edinçler 

.. 
1 ahaza - Düşliu 

fl\111~11 
etıe,~ 1 ıarn - Şişman , 

• 
ıııtH1.k 11 at G"- .. 
lltijJ~ • • vruşme 

"'~k).8kı olıııak (tel:\ki eı
lllaşma k kavusmak 

• 1 

Borsa T elğraflan ----
lslaııbul 

9 - 5-935 

Tlirk allunu 937 

isterli11 608--75 

Dolar 

Frank 

Lİ rPl 

ince Kepek 
Kaim » 

~işadır 

l nci r 
Yulaf Çukuro 

79 50-67 

ı 2 - On 

9-54 - 32 

., -
2 

16 

'Odenll 

~ 75 

Kirahk (v ve Depo 
Askerlik şu hesi karşı 

smda yedi odalı bir ~v 
ve a yrıcc:l bir depo kira
lıktır. lsleyerıl~rirı yazılan 
eve müracaatları. 2-3 

~------------------Y E H i M (8 SİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık 100 yoktur 

,, A uadol 
Günü geçmiş sayılar 20 K. 3 , ____________ __ 

mülasık - Bitişik, yapışık 

mlilatafe - Şakalaşma 

mülayemet- Yumuşakllk 
mülayim - Uygun yu- 1 

muş~k 

miilazim {ikinci nıillazim 
anlamına) - Asteğmen 

miilazimi evel - Teğmen 
miilemma - Bulaşık 

mülevven - boyalı, bo- _ 
yamk 

mülevves - Pis, mundar 
miile) yin - Yumuşatıcı 

mülga - Kaldırılmış 
mül lıa k- Ulama, ek lenik 

bağlı 

uınlhakat - hağlanlı 

mülhem - Esi 11li 
mülhem olmak -Esinuıek 
miilhim - Esin verP.n 
ruiilk - miilk (T.Kö.) 
miilkiyel - mülkiyet 
ruii heci • Sığınık 
mültt·ka - Kavutak 
müht·m~s - Arkalı, ka-

yırık 

mümanaat ve muhalefet 
elnwk - Dayatmak 

mümaselel - Beuzerlik, 
eşlik 

mümasil - Benzer, ~ş 
miimeyyiz - A~·ırtman 

mümkün - inık:}ulı 

mlimkün kılmak - im -
kaulaştırnıak 

Gayrimiimkün imkansız 

mümsik - Sıkı , ~li sıkı 

mümtaz (Asli) - özgül 
mümtaz (nıüutehap, gü-

zide) - Seçkin 
nıürutaziyel ( asliyel ) -

özgiiulük 
uıiimtaziyet (güzidelik)-

SPçkinlik 
mümteni • imkansız 
miimlezic - Uyuşkan 

miinacal - v~karış 

münadi - Ündeci 

müuaferd - Sevişnwzlik, 

soğukluk 

miinafık, miifsil - ı\ra

bozan 
münafıklık , müfsitlik -

arabozanlık 

münakasa - Eksihim 

(Sonu Var) 

2 ,.. 10 lıomprimelik •mb•lajf.rde 

b.ııl•nvr. 

Ambalaj •• komprimelerin 

üzerinde halisfrOin timsali ' ~--.. ....., 

ol•n Et1 markasını areyınız. 

1 L A H 
/çel baytar müdürlüğünden: 

Damızlık olarak 24 hnş Kıbrıs f'ŞP-ği alma~aktıa. 
Bu PŞrkler 15-5-934 tarilıirw dii~rn çarşamba giinii 
saal 011 beşle lt;el vil~i~· P.ti Daimi ~ııciimeııirule pazar
lık surelile ihale edilt'Ceklir. 

Eşeklerin hP-lıerirıin muhammen kıymeti 120 lira 
itiharile lwpsiııin tutarı 2880 liradır. isteklilerin ylizue 
7,5 11isbetirıdeki 216 lira tutan miivkkat teminat akca-

• 
smı ihalesinden evvrl ldarei llususi~· e vtızrıesine yatı-
rıp uıakl.Hızunu veya ~irtırma t~ ksiltnw kanuuuııuu 17 

inci maddesinde sayılan l>ankfl mekıuhu veya Dev
let tahvillerin vermesi la·tııudır. 

Ta 1 i p 1 eri n ş e r a i ti ve Eşek 1 r r i 11 P v ~ a f ıı ıı a n l a nı a k 
iizre Baylar llii<lürlüğiirw vt~ ilıale gliıaii Vilfl)' t~l En-
ciimenirıe nıiiracaallan ilan olunur. 30 1- 10- 13 

i L İ N 
Mersin Hukuk Hakimliğin~en ; 
11iida 11 vad a Hu fa il la r:ı f ı rnia n, llii dan\' a isk t> lc~si 11-

~ . 
den lııünii vapurunun 8 iııci ~wforilt~ Vapurculuk Tiirk 
Arıonim şirkflli emriııe gütıÔ P rilnıiş ol:·n (il.iL) nH, r
kalı (20) virmi küfe ze, lİıı VP. ('-0) yirmi cu\'al kahak ... . . . 
çekirtle~in~ ahi hulunarı 23 ~1ayıs 934 ıarih ve 444 ve 
445 No.lu korışime11tola rın zayi '~dildiği ller·si 11de olu -
ran tliccar<la rı Baru h \'e il wwn tar·afJarrnda n i<ldia 
edilmekte buluıımuş oldugurıtian Licar·pt kanunurıun 

638 inci maddesi nrnti hi rıe~ nwzk tir konişmentolarm 

mahkemeye ibrazı lüzumu ve ibraz Pdilnıediği lıalıle 
ibtaline karar vr.rilecPği ilan olunur. 12- 26 - ıo 

Mersin 
B 

Bele~iye 
i L i T 

Riyasetin~en : 
Gazhaııelt~r hitişiğiruh~ki 520 ııu~lro )'Hrin lJsterme 

günlenwcinden haşlamak iiıre bir ~' ıllığı açık artır
maya ko11ulmuştur . ÖrH~t·ge ~dilen paha lanıdeğtw 
göriilürse ıs ~1ayıs 935 Cumartesi giirıii saat 15 le 

usterelecektir. Kira değeri peşiu verilecHklir. Kira · 
lamak isteyenler yüzde yedi buçuk teminatla o oiiu 
ve saatte R~lediyede toplanacak konıis~·ona gelnwle-
ri hilit olunur. 29- 5- 10-15 



S\YF..\: 4 YENl~IERSIN 1 O ~L\ YIS ı ~i3f> CUMA 

lll1 Mersinimizde llJI 
1 

Sıhhi bir ihtiyacı karŞıllyan bir müessese 

SOGUK HAVA DEPOSU 
SAHiBi - NiGDELi ŞE!\fSi SELil\1 

Polis "JJfüdit?~tüğü Karşısında 

1 
Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı 

mükemmel ve ·son sistemdir. lCl 
1 Sıcaklarda gıda ınaddelerinin bozulmaması için : 
ı 

Gıda maddeleri yapan ve Satanların ve Ailelerin 

dil<l{at 11azarlarını cekeriz 

Hö~etçi Eczane 
~ 

Bu A/,şam 

11.\ LK Eczaıwsidir . 

Mersin : Hükumet Caddesi l ı 
ı Sıt~İ;;;~~~z~~rşı ı 
I= Sıtma için: E neş'et kloridrat ıie kinin lı 

Baş, Diş, Grip, Nezle, kırğınlık 1 Yurtdaş = üşütme, adet ağrıları için I Ülkeni korumak isti · 
• KATAGR.!F yorsan Tayyare Cemi-

• P f.l K il 
1
1 yetine fü~a ol. 

= Bulaşık tenasül lıaslalıklarıııdan kat'ı olarcık korunmak için 1 
~ ro ı an u anınız . 
=1 ·"'·H--~LlK ECZ.\NESINUE, T· · ~, Cift . Ücli'ık ı 
~ nrılıık NEYBOZİN ve~ A.'PİHİ~ İ~~ut'l h;ılu- g 
i nur· İ lflçla r Vf' m i'ı~l : ılızı~ra l taz,.d i r . § : •••• ••••••••: 
•mıımımımımımm1ımımmnmmı411• : Yeni Mersin Matbaası : 

c:;J -- -

Piyanğosu 
On Dokuzuncu Tertip Birinci Keşide 

Büyük ikramiye 

25,000 Liradır . · ın 

mükaf:, 20::::!::53~ 
~ . • 1 iRFAN MUSA ~ 
~I ~ e; kolonyası 91 
[I Sıhhat v~ LPravf~tiııizi d:ıiuıa nıulıafaza ~ 
Met11H~k it;iıı İstikanıt~l Eczan;."i tarafuıdan • 
• imal t•tlilPıı irfan Mu~a Koloııyasırıı kul- • 

[flG H\ııı mz. ğ 

tl~IJ~~Elie~EIEI 

• • •:• mücellithanesi • • • • • • Eskimiş, parçalan- • 

: nıı~, fersude kitapla- : 

: rmızı iş~ yaramaz de-~ 
: ye alm~yrnız. bi:~lin : 
• size lllzını olur. Kılap-• 
• f ı ...• • larırıızı, de ter p,r·mızı, • 
• .. ıı· 1 . .• • • nıuce ı t ıa ııt•mıze gon-. 
• deı·ini1.. • 
• k' • • Her 11•~vi · ıtap \'e • 

: defterler şık, zarif meı 
O tirı vtı kullarıışlı ola - •> 
• . • 1 • • 
• raf\ cıl enır. • • • •••••••••••••• 
Yurttaş! 
Onpara harcarken 

bile kimin cebine git
tiğini düşün : 

~illi i~ti~al ve 

tasarruf cemiyeti 

Tl!!JQ kiYE 

l1RA4T 
BANKASı 

1 

.DARA 
ı6iRiKTiREN 
1;2AJ.tAT-ı;DbR 

Remington 
R.. ::R. 

E E 

JY.[ M 

t İ 

N .N 

G- G 

T T 

o o 
N N 

Dünyanın en güzel ve en sağlan1 Yazı Ma' 
\ 

kinası Fiatları her keseye uygundur. 

' 3 Model Portatif Çıkarılmıştır 

Acantası : Vilyam H. Rikar~s • Mersin 
Makinalarınızda yalnız Remingtofl 

Markalı Şeritleri kullanınız. 

-•E!t~~ ~~f!t~ 
rz, ~ 

~~ Mutehassıs Doktor ~ 
+ ASLAN YAKUP ~ 
Jı latanbul ve moskova üniversitele.. ~ 
T rinden diplamalı ve Almanya'tla ~ 
~ tahsil etmif Vilıidiye ue Cerrahi ~ 
~ nisaiye miitehassısı . ~ 
'!" AOHES : Yo~url paıarı Hastane~ cacldf>~i ~ 
l~ No. 1- 3 keneli e' inde . ~ 
'f' TELEFON: 64 ~"I 
• ·~E!·~~~~~~~~~~4~ .. ~~ 

Y e.nl Meraln Matbc.Jası - Mersin 


