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Grib çoğaldı. Dün MekteblerJ Tatil Edildi . 
isyan Her .Tarafı Sardı. 

Çarpışma devam ediyor.Avarof hasara uğradı 
Venizelos Kanun Harici ilan Edildi. Avarof'da Teslim 
Olmak lstiyen ikiyüz Elli Kişi Kurşuna Dizildi . 

HiJkumet Vaziyete Hakim Bulunuyor. Makedonya 
Aaileri HiJkumet Kuvvetleri Karşısında Ric'at Etti. 

eı· ATINA, 5 (A.A) Asilerin ric'at ettikleri bildirilmektedir ı karşı büyük hava taarruzu bu 
•nde bulunan ve Serigo Adası ATINA, 5 (A.A)- Royter sabah tekrar başlamıştır. Bu 

~rafında cevelan etmekte olan Ajansı muhabiri bildiriyor : 1 gemiler Girid Adasına sığın 
t torpito muhribi hükkmet Girid Adasında gemileri mışlardır. Kısmi seferberlik 
cı'YY&releri tarafından bom bar- · bombardıman etmiş olan tay normal bir şekilde devam et 
d 

1~n. edil~iştir.Netice malum yareler bu akşam avdet etmiş mektt dir. Bir çok gönülliller 
~etildır. Kıtle halind" gl>nüllü terdir. Askerlik Şubde in · mllraçaat 

YdediJmektedir. Pilotlar, A verof krave.ıöril etmektedir. 
tQ 8ouın viUlyetlerden hUkt1- ne iki tane 112 kilolum bomba MALTA, 5 (A.A) n~niz ma 
~~e coşkun telgraflar gelmek- 1 isabet ettiğini ve geminin arka kamatı İngiliz harbgtmilerinin 
.\~r. Ege denizindeki Yunan tarafında bir yangın çıkdığını isyanla alakadar olarak Yuna 
b larındaki sUkUn ve asayiş bildirmişlerdir. Bu bombalar nistan'a gitmekte oldug"u hak .reJindecr 

ır. kravezörü batırmaktan ziyade kındaki haberleri t•·kzib ~diyor. 
tı. Ven~1.elos'un fesad ve isyan biraz hasar vermek suretiyle SELANIK, 5 (A.A)Kondilis 
lfa l'eketıne iştirAki. kendisinin mürettebatı korkutmak için geldi. Neşrettiği beyannamede 
~ "Ya'da yapılan bir miting atılmıştı. seferber edilen kara kıtaatının 
)~asında eöylemiş olduğu be- ATINA, 5 (A.A) R t 

•tından anJoştlmaktadır. oy er SelAnik'te t&hşidini mUteakib 
SE .. Ajansı muhabirinden : kat'i büyük taarruzun başlıya 

lep . LANfK, 5 (A.A) - Roy- 22 bombardıman tayyaresi cağını bildirdi. 
Aıansından : 
?tf k asi gernileri bombardıman et KAN, 5 (A.A) - General 

botu a edonya snhil!erindeki mek il7.ere hareket etmektedir. Plastnas otele henüz dönme 
leli n fenerler gece Asi gemi- Serez ve Kavala garnizon miştir. Nerede olduğu bE>JJi de 
ta .. ~ llluhtemel hareketlerini k · d ı· ğı"ldı·r. Gazetelerden kurttılmak Y••lllıak ü ları hükOınet ·ıtaatıle şid et ı 
tn .. s zere söndürlllmüş- bed · ı·,.ı·n ...:ı~ğJara ka,.tığı zan11edı·ı · eıa · bir muhare en sonra Asilerın v wı ~· tenı·ı nık Jimnnı gece biltün . . mektedir. 1 ere kapalı kalmıştır. Eline geçmıştır. 
.\Jl~'rlNA, 5 (A.A) _ Royter SELANİK, 5 (A.A) - Tenkil BELGRAD, 5 (A.A) Avala 

·ıııı ...,. h b hareketinin başına ge"mek Ajansının Atina muhabirine li ·••U a iri bildiriyor: v 
tılt k UkOmet uiltün hava ve de Uzere Harbiye Bakanı General göre isyan hareketinin merkezi 
clU,. Uvvetıerini, eğer bilftkay- Kondilis'in muvasaletı beklen şimdi doğu Makedonyasıdır ve 
lsiıe~ teslim olmazlarsa Girid mektedir. orada muharebeler olmaktadır. 
,. llzettne sevketmeğe ha- ATINA, 5 (A.A) - Oemfıere [Sonu İkinci Sayfada] 
lict "a'::ktadır. Tayyareler Gi-

~ cae~"dakiasi gemileri bir Limanda fırtına devam ediyor 
~tlel'd· lar bombardıman fll 
~to ır. HükOmete sadık iki 
ilk Gi ?'Uhribi keşif kolu ola 
ltıl91e~~de doğru ·hareket et 

Kurt cebe roınürkörü k,ıraya oturdu, 

·"ır. 
\re . 

tıı-\1a ~11.elos'un Hanya'daki evi 
ectiılbifti hlbnrdımaniyle tahrib 
•enıete r. AsiJere karşı muka 
~ralt~1Şebbasetmiş olan bir 
'-Her t 

1 
e sabık Girid valisi 

dir : •rafından öldürillmilşler 
'l'· 

~ R~~ fzetesinin istihbarı 
ti il iay

808 
ve.rof mürettebatın 

t Yerı 225 ~1.hayet vermek is 
~tı &oııra kışı kurşuna diziJdik 
Qj 19\ır. G cesetleri denize ahi 

li(l "-d:1.ete MiJos Adasiyle 
~ Qir har:ında. alevler içerisin 

)llzlllakt &efınesi görllldUğU 
l>iv &dır. 

~~le 801 ffa bJ lı .. ~ beıtıy r er yarın faali 
;-ebet~raca~tır. Asilerle mü 
ı baıYetı görUlen bir çok 
~l'Qir . er nıuhakerne edilecek 

~fL '-'attecı 
~"illet it onya Asilerinin hil 

U\'vetıeri karşısında 

Tayfa Güçlükle Kurtarıldı. Vapurlara 
Mal Alınıp Verilemedi. 

_ Bir kaç günden beri havala
rın bozuk gitmesi ve muhtelif 
istikametten şiddetli rllzgftrla
rın esmesi yüzünden deniz ol-
dukça kabarmış limanda bulu-
nan vapurlar evvelki gece a
çıklarda demirlemişlerdir. Va
purlara yük alıp verilememek
tedır. 

Fırtına gecesi Kurt Cebe 
Romürköril de karaya olurmuş 
ve RomUrkör tayfası çok gilç
lilkle kurtulabilmiştir. Rom5r
körün karaya oturması şöyle 

olmuştur: 

Açıkta bulunan bir şetı bağ 
Jamak Uzere giden Kurt Cebe 

şeti bağlamış fakat zincir per- i 
vaneye takılmış olduğundan 

işliyememiş imdad işareti üze
rine gelen diğer bir Romörkör 
Kurt cebeyi bağlamışsa da çe
kememiş her iki Romörkör ve 

buna bağlı elan şet bir müddet 
dalgaJarın seyrine tabi olmuş
larsa da imdad için gelen Ro
murktsr Kurt cebeyi keserek 
uzaklaşmıştır. Maki nesi işlemi
yen Kurt Cebeyi dalgalar sU
rllkliyerek Gazhane civarına 
getirmiş ve orada yan yatarak 
karaya oturmuştur. 

içerisinde bulunan altı tay
fa güçlükle kurtarılabilmiştir. 
Şimdi RomörkörOn makine 
dairesi ve yandan fazlası su 
içinde bulunmaktadır. 

Elektrik Saati Kira Farkları 
Şirket fazla ~ ldı ğı parayı · ade edecek. 

Abunalardan Bu Porayı Verem Paviyo -
nuna Bağışlamala

rını Diliyoruz. Cirib Çoğalı.yor / 
Mektebler bir 

Hafta tatil Edildi 
Memleketin bir çok yerle

rinde olduğu gibi Mersinde de 
grib vakala
rı görillınüş

tnr. Bu hnsta
hk henilz en
dişeye düşe
cek salgın hn 
Jine gelmP-
mişs~ de Sılı 
hat ve İçtimai 
MuavenetMU Sıhhat MOdllrümoz 
d ü rliiğün c e Remzi Gönene 
geniş tedbirler almrnıştır. 

Ueçenlet·de toplanan Sıhhat 
Meclisi hastalığın durumunu 
tedkik etmiş ınekteblerde tale
be devnrnmın çok nzaldığım 

ve bir çok Munllimleriııde gri· 
be yaknl~ndıklarmı görerek 
ilk ve Orta Mekteblerin Perşem 
be gilnU derse başlamak üzere 
bir hafta tatilini onaylamıştır . 

Mektebler dilnden itibn-
ren tatil edildiği gibi umumi 
yerlerde de sağlık tedbirleri 
alınmaktadır . 

~f fıl lıak 
BLicloeler 
Bakanhkca Kamu

taya verildi 
ANKARA, (Hususi) Mülhak 

b.üdcelere füd proje Maliye füı
kanhğı tarafından Kamulaya 
sunulmuştur. Bu projeye göre : 

Yüksek Mühendis mektebi 
geçen yıl büdcesine nazaran 
105,552 lira fazlasiyle 495,782 
lira, Evkaf Umum Müdürlüğü 

geçen sene büdcesine nazaran 
37,444li ra noksaniyle2,473,000 
lira, Hudud ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdilr1üğil geçen sene 
·bUdcesine mı7..aran 96,752 lira 
noksaniyle 582.248 lira, Konya 
Ovası Sulama idaresi geçen 
sene büdcesine nazaran 92908 
lira fazlasiyle 150140Jira, Yük
sek Zi rant Enstitilsii geçen se
ne bUdcesine nazaran 223980 

Demiryolları geçen sene büdcesi 
ne nazaran 3965000 lira fazfa
siyle 20,"200,000 lira, Ankara 
Şehri İmar Müdürlüğü büdcesi 
de geçen senenin ayni olarak 
171,512 lira tesbit edilmiştirJ. 
Mülhak biidcelerden hepsi mil 
tevazin olarak hazırlanmıştır. 

1 

1 

Elektrik Şirketi sant 
kirnlnrıııı nihayet J 2 buçuk 
kuruşa ineli rmeğe mecbur 
oldu \'e Bayındırlık Bakanlı

ğının işi özencle güderek 
verdiği kat'i emir iizerine 
EylOI faturasından itibaren 
fazla aldığı paranın Abuna
lara iadesini kabul etti. Bu 
hale göre Şirket beş aylık 
kira farkı olarak her Abnııa 
ya bir mikdnr borclan<h de
mektir. 

E\•inde Elektrik yakan 
Yurdlular için bu mikdar 
biiyiik bir para değildir. Ra
kat bütün Abunalarrn ala-
cakları para bir araya geti-
rilecek olursa lJir ihtiyacı 
önliyecek kadar ehemmiyet
li bir yekQıı tutar. 

Soysal durumlar karşı
smda yardım eli çok açık o
lan bud~1numuzun içli duy
gularına gilvenerek bir di
lekte daha bulunmayı dü· 
şündUk: 

Maddi ''e ın :mevi . eta
Jetiıı bakımsız'ığın eliyle ve
remin pençesine ciğerlerini 
kaptıran . insanların sayısı 
her yıl biraz daha artıyor.E
nerji eriten ırnbiliyel öldüren 
yakaladığı zavalJıyı beşer 
enkazı halinde cemiyet içi-
ne salıveren bu korkunc fi. 
feti önlemek aınaciyle Türk 
Ulusunun nz benliğinden do
ğnn \"'erom Miicadele lrnru
mu bütün güciyle çalı~ ıyor. 
Geçeıı yıl Mersin"de Hilali-
ahmerin, Belediyenin ve Hu
susi Muhaseheniıı yardımile 
bil' Verem Paviyoııu yaptır
dı. Yapı temamlandı. Kadın 
Erkek lıir ç,ok Yurdlulnr u
lusun Verem Mücadele ku
rumu eliyle sunduğu yardı
mın ~ölgesinde barınıyor.Fa

kat paviyona gerek olan mal 
zeme çok noksan yatak sa
yısı pek nz. 

Yukarıda söylediğimiz 
gibi yardım eli çok açık o
lan Budunumuzun hamiyeti
ne güvenerek Elektrik Şir-
ketinden alacakları saat ki
rası farklarını Verem Pavi
yonıına bağışlamalarını dili-
yoruz. Bu dileği yaparken 
hiç bir Abunanın esirgeıni
yeceğine inancımız kat'idir. 
Bize telefonla yahud ufak bir 
tezkere ile bu parayı bağış
ladıklarını bildirirlerse bu 
isimleri ya:r.acağız. İlk .Jlarak 
biz elimizde bulunan iki sa
atin kira farkını Verem Pa-
vi onuna veri oruz . 
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saslarını gösteren bit 
cetvel bastırılmıstır · 

SAYFA: 2 

Adaı1ada il1tiyatitedbirler alındı 
Ceyhnn nehri dört buçuk metre yükseldi. 
Bazı köyleri su bastı . Halk endişe içinde 

Adana, ['fiirk Söıii} -
Fazla mikdarcla yağan 

~· ağm urla nl a 11 Seyhan \ı'e 
Ceyhan ırmaklarmın sula 
rının ytikstıldiğirıi diinkii 

l l11Hlığı ve Hamili bey bu
cail:ı \·la diiit~r iki kö'-··1e 

t.J• :, JÜ .> 

sa~·ımııda yaznuştık. 

Dağlardan )'ağan hu 
yağmurlardan s~yhan ır

ma"mm suyu diin akşa
ma doğru ço~ fazla yük
sr.luaiş ve hn yükseklik 
üç metre ahmış lteş san
li mi l.JUlmu~tur . 

1 rmn~ıu gilgitlP yük
selmekte oldıığonu gör~n 
Valimiz Tevfik Hadi Bav 

" 
Ma l. ger ek şa rda ve ge-

lrnr han~i bir kaı.a ve za
rara llleydan ,·erilmenwsi 
için buralarının boşaltıl
makta olduğu, uii fus ve 
ha\·vanca hir zavial bu-.. . 
lunmadığı, yalnaz hu ha-
valideki l>ütün mezrualm 
su ahın ela "altlığı ve dağ 
la ra da miilmuadi bir su
rell~ ) iığmur ~ağmakta 
olduğu bildirilmiştir. 

Vila~·etce c~ylran kay
makamhğma biitlin tt•dbir 
leri alınması hakkuula la
ıımgelen emirler veril -
miştir . 

Turing Kulüp 
Kaldırılmıyacak. 

- Birinci s11yfadan artan -

\ • ç; 
·"'tıııa , ~> « .\.A » -

:ısilerin muhasara t'lfiği 

şehırlt·riu hu~iin i~lirdadı 

ümit :P.uilmekle olduğu 

bildiriliyor. Bunclan başka 
IJir lıa va fılosu isti~şafla 

bulunmak iiıere Giritle 
hareket clmişlir. 

Kan • f> (< ..\ A. )) -
iyi bir,Juwnhatlan alınau: 
nıahimala göre Plastras 
Fransadau Yuuauistana 

hareket elmistir . . 
Atina , 5 [ .\.:\ } -

Alina ajaıısı bihliriyor: 

R ... isicumhur Zaimis 
ulusa hitaben aşagıdaki 
beyauname~· i n~şr~lmişti r: 

Dört giiıulenh•·rİ Yu
nauista11 celin bır sh·a-. . 
sal zıddiyetin netic~si ola 
rak vukuu oldukca uaılir 

• 
bir mücadele salıasıua 

dün na iiştiı r. 

clt• ıı uıııu hi r: d u nı a 11 sii 
1urı11111111 y ij k~el d i iti 11 i .rör . :-, :-. 

ıl ii k t(~ri ııi ~üvlemislt·rdi r . ... . . 
Gı·ıuiııirı uıiilıiuı lı:ı~;;ra 

uği·adığı za tırH'cli l ıue~ te

tli r. 

Esli ya g.ızt'lesi ~i~ a~i 

fıkralar dışında olau hir 
çok ah si yeti erin veıi yetil 
a_ydııılalmak ve dahili uıii 

cadrlt~ lehlikP-sini llwrla 
ı·af 111.nH'k iız~n· fikir te-

ali t'ltiklrriııi haber al-
nıı!'lır . Bu sa h8i vrllt>I' 

• ~ w 

lahii vaziyt•le döıııuek , 

kaıı dükiilnıPSİniu örıiiıw 

g•·çıuek ve ulusal hirl·ği 

lt•kr:ır \'Pl'İllt' " ... \İl'Plt'k . ~ . 
frM·rP. H .. isicuıulnır Zaiuıi-

~in t~nıırl•·r ıııtı aıuaıhı ol 
tlu k la 1·1111 hi ldı rnuıği d ü-
şii rrn ıt>k lt~ \'t~ huııa hazır-

la u ıua k lad ırla r. 

Pari"5 , 5 ( A.A ) -

Pari~ Snari µaZPlP~İ ~ırp. 

Yuııaıı hducluıula11 öı;n,. • 

.. 

Aıikar;ı ..... l{aıııulaY 

Gt)ııPI k:\ıipliği Y""' oıt•C~ 
li~ liyrler inirı ihlisaslarıll 1 

gösliJrrıı hir cetvPI lwS .. 

ıırmıştır. Bu ct-l vele. gör"' 
ii ~ P it> r "'11 i lı l is~1-.ia:r~. oı~•• 
~uplurl<Ir : 

llulukcu, asarı ati~:ıe• 
• 

as"t•r, ha\ ıar, \ıa11k:ıcı, . . 
lwlt·dh·t>ei, t•iftcı, ıira~ıl~'' 

" . . 
dılei, tliplonı:ıı, t•ctacı, 

clişci, Pdt•hi\':ılcı, t•le~tri~ ... . . . 
ci, lı.ırıt cı, ictınıai\alÇ' • . . . 
itLı·· .. ci, ıkl s·ı,cı, katl,ı "'l"' 
rocu, "im. ~wı: ıaıaarifçi, 
nı:ıİİ\•·ci 11 1ı•·lt"'İ uıfı .. • !:""' \.' 

lıt>-ndıs, ııafı.1<~1, orıuaııcı, 
po~ı a Vt' Lt>l~ 1·afoı, ı·t>-~·1111 

r i) a 1.i ~ t e i , sa ıı ·• y i c i ş i 11 ı ... rı" 
tlif .. rci, tl:aktor, larilıC1 1 
la)')'Urt'(0 İ, taciı·. 

Kamu ln ,. ih el eri ui 11 

hii~ iik hir .ldsnı; hu"u~ctJ 
ın,w rif<;İ ' 

tlıC .. 
askt-r. ciftci, • 
idHl'PCİ, <lok tor \ ~ 

cardır. 

rekse ırmak kenarındaki 
köylerde litzımgt-lerı ihti
yati leclbirleriu a!rnma
sını emretmiş, polis ve 
jandarma, Belediytt, Nafıa 
ve u işleı·i dairesi me
murlarım vazife başma 

göndermişti!'. 

Ankara , - Türkofis
leu : 

'fiırkofiste Lu yıl ba

Ou vaziyetten dolayı 

yurdun :aı:vakıl içinde 
miişlerek vata1111111ıın ui
lıayr.l~ kurban !gidetwği 
dahili bir cerihaya sahne 

uildiğiıır. görıı Girid is~·au 

lıa n~kt-l i ııi ıı ha~ıııa ''t>Cnıiş 1 • :-, iO 

ol a rı v t• n i z t! 1 o.- , A l i na h ii -

ktinu~li tar:ıfırıdan ~anun l 
harici ilau edilmiştir. 

Açık Teşekk{ır .. 11 
M~rsi ni nıi'zt• ~Pl<iığ 1 ~ 11 

1 l 
. . .-· 1 ·ıl l 

ilk ledhir olmak üzere ŞIUdau iLibart!n bir turizm olması nuistebat.l d.-ğilllir. 
1 Hll H' l'l hır COI\ 31llt' I~' 

l 
.. .. k \ . • ff k \elle 

bütün menfezlerin üzer- masasman ihdas edilmiş 
leri çinko , çim~nlo ve · olması miinasebeıiyle mat 
ıoprakJarla ilrtlilmiiş, Kar buatta çıkan yazılar ara
şı~'akadaki dijkkaular ve 'sıauld ~a şubat tarihli 
hir kısmı Hvler hoşahtı- Akşam gazeı..-sirıde Turiug 
rılnustu· . k l .. b.. ·· · 1 . u u unun ış eriuin ha-

Dağ St'lioiıı hirtlfmbi
re gelip bir zarar yap
maması içirı biHün ihli~ali 
tedbirler alınmakla bera-
her gtırt>k Karşıyakatla ve 
gerekse Srci boyu, Oebağ 
hane cihetl~rindt~ Jandar
ma, polis, bekçi ve itfa. 
iye devriyeleı·i bulundu_ 

rulmuşlur. 

~leufezleri ka palilması 
dolayısiyle şarrn ırıuak. 
kenarındaki cadde ve ev
leri su basma lehhkesin
den kurtarılnuştır. 

Yalruz Dabağhanede bir 
menfezden cıkan su o . . 
ha\ali\•i hafif su uJtuıda 

• 
bırakmıştır . 

ıirarnla Tiirkofise geçe· 
ceği \'e luriım işlerinin 

de vlellr.şli ri ı~c~ği şt·kl inde 
bir du~ uk göriilmlişLür. 

Tiirkofisle kurulan lu-
. rızm masası, menaleke-

limi1.in turistik vaziyetini 
yabancı memlekellerde o· 
lan turizm miinaseb.-tle
rimizi ve bn memleket. 
leni~ turizm faaliyet ve 
propagandalaruu lakip ~
d.-rek Türkiye turizminin 
inldşaf1111 temine matuf 
tedbirlefi tesbit ve ıeldif 

Pdecektir. 
Bu itlerle; ıuriım ku· 

lülJünüo hususi faaliyet 
sahası arasında hic bir • 
münasebet yollur. Mem-

Üniimiiıll~ cere)·Qn e

t1 .. nlıatlis.-lerigür··rt·k 
1l .. isicu111hur sıfali~ it~ tef
riksiz biitüıı ele•ılerin di~
kalini öniimiizde beliren 
lehli~eve celh~lme,· i ve 

w w 

gayri kanuui fiillere sii-
riiklP.ıııui~ ola!• kimseler 

• 
vatan severliğin SPsını 

diulemeğH, hütiin şah~i 
v~ siyasal i~ılira~ları onul 

mağa, vAlanın kanunları

na itaa le ve bu su rrtle 

yurdu tdıdit eden müthiş 
foUil\etiu öuiine geçnu•ğn 
tlavrl etnwği vazifo ıultl•·-

di\·orum . ., 

Siy asal r•·.ii na i nı ıı u:ı u 
hic bir tehli~e nıe\'cuı 

• 
değildir. V P, uu~ml~kel p .. ~ 
ziyade muhtaç olcluğn 
normal siv~stt havala bir . . 
an önce girmelidir • 

ı\lina , 5 [° A. A. ] -
Havas ajansı muhabiriu-

leketin tek ulusal bir ıu- den : 

Vt•nizdos, l~!raftarla

rının yardııııı il.- Atiıw\I 

ve hüıiiıı Yunaııislaııı 

lıiikmü ahımı alacaktır. 

Atina , 6 ( A.A ) -

«Ho.vlt't'» mu ha hiri ııdt•rı : 

« l\o) lt•r» aja llSI ili nlıa 

hi rİ llH lw~aııaLUi huluııaıı 

h:ışhakau Çalılari~, is~ a
nıtı haslırılacağıııa k~ıı~ati 

olduğunu hildirıuişLir. 

Çal<laris ; Vt--rıizelo~uıı 
laarPkrLlrrirıtlPıı <1cı acı 

bahsPlıuiş "'" oııurı hir 
korsan kalıra11w111 olıuava . 
ı a ~ ı k o ı , ı u ğ , , " u s eh ı .. 111 i ~ _ 

ı i r. 
~la ~tıdoııvada ~ ı . 

asi ktı\'V(•tlt>riıı lıtikı'ıowl 

~u\Vt>llt•ra kaı·~ısırnla ri
cal Pt.tıkler ıııi hıldır•·11 hir 

h~l~raf, isy uı laar• kt>tlH
riue yalıııı Giril ath siy it~ 
(lonanmaııın hir kısnt111ıu 

dt•ğil, fakal Yunanistauıu Ceyhandan gelen son 
malurnalla da ırmağın su
yunun dört bucuk metre • 
yükseldiği ve bu ırmak 

kenarında bulunan köy
ler,le ihtiyati tet.lbirler tt-

• • 
rizm teşekk iilii olan kulüp 
faydalı çahşnıalarma es
kisi gibi devam eadeeektir. 
Keyfiyet tavzih olunur. 

Atinaya döneu _tayya· 
reciler verdikleri raporıla 
allıkları hir bombanm ..\ ... 
verof düştüğünü ve gmui-

wkara m111Lakasımn hir kı3 

ıuımıı ela iştirak ~iliğini 

ılk ılt•fo olarak nıtıJdana 

cıkaruıakladrr . 
• 

• 

)U\'ll 111· 11111,.1 a ı.1 • 
. ~I 

vaı>:uı tlt>rin , . ., lıHk 1 

~ 1 

1 
~ . 1 ı ı•·11 

Hll'lllf'I \I' ~P\ ırı ";tl• ' :- ~,, 

cıwıııh•kPt lıast:ılı.ıı e:'1 
• 

ıııt>tli oıwratfi l'ınıiiı \ili~~· 
r ' ı ·ı 1 la a ahaıı a ayag11H'' if. 

·ı - ıı·"·;tl na ı e \ aıltl.!!I anıt' .1 • 1 · " . rı' 
tt•da \'i ıiola' ı~i' lı• itJt 

1. 1. .. 1 • " . • 11·1 ııl· 
l l'Ş•~ ıudl I' t' rı nı ı ~ 1111 ~ 

• c1e11 
Belediye üyesın 

_ Zekiye Olg:/ 

.... , tl~ 
jl 3 ~ .-d o'" a ' a )111 ı ' . . • tıf · 

~U\\ Pl sıı\l\f•tlılnw" 1 r' 1 lL,ııı 
lhti)3t ~ıt.ıal sılnh '' 

t'l 
.. 1. 1)111 

S••rf'Z ~+>lıri lıll"" 1 ~ 
k u \ \ ı ı I r 1 • . r 1 1 ( lıt ıı 

1 il .. ı 
g.I ıtl ı.k .. ~ı· 1 \·ı· 
dt>ıı gı•rı alı ımı~llr· · 1111· 

. ' ' ·••'' ı .. r larafııul ııı ~a 1 tııf 
hiınwl t•ıl•· ui~ ı:>eP-1' ~1jı 
hah• -."r.tirılılııs ol·111 ~ ı• ., . . ., ,,ı 
1 

. . t<ıııı1' .ı' 
ıa"p W"''111-\111ırı • 

l 
' 

-· lı·•tıı•f 
mguıı tılt cı·gı 

rilnwkl .. ıtir . 
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YENi MKKSIN 7 MART 
--------------------------~----~ 

Türk of isin Günlük Telgraf 
HABERLERf 

lstanbul borsası • 
5·3 35 dı· .\f\orı kahı . 

76; kuru~daıı 889 ı..uruşa 
kadar 747 kilo 77 gram, 

hu~day )'Umu ·.ık 4 kuruş 
20 parada11 4 kuruş 32.5 

l•<traya kadar, malıluıt 4 

~tıruş 7 pm·alla11 4 ~uruş 
ıs para ~·a kadar ıso 1011, 

kuş ~···nıi 9 ~.uruş 37,5 

Jlaradaıı ı3 lorı. ıuısır sarı 
:i ~11r11s 29 paraılaıı 75 lou 

b~~·aı ; kurus 29 paraclan ., . 
•5 torı, yulaf 4 1oı u ı uş 2,5 

Paradan 30 ton , Zflvtin 
~· ağı • ci \'t- nuıklik ı9 ku-., 
ruş 20 IMracla11 31 kuruş 
~O paı·a~a katlar tı949 kilo 
•k. 

•nc~ı \~tıwklık 20 kuruş· 

ıhuı 34S kılo, l•ftik anan.al 
5Q ~lll'llŞ 28 panHlaıı 52 

kuı·uş 25 par,t)'a katl~r 
3192 ~ilo, ~ans.ır cifti 2400 
2 • 550 kuru ·a kadar 122 :ı -
d~tt, la vşarı cifti 2500-2550 
~llruşıla11 2; dilt·d, k.ura -
duz f. çı ll ı 200 130J k tı ruş-
~arı 19 atleıl varsak cifti 
3 ' • 
k30 kuru. darı 340 kurt;şa 

il ıt a r 403 a ı I ~ ı 1 c a k a 1 c i fl i 
150 ' • • 
d' kuruşclaıı 2 aıt .. cl, kt-- · 

1 çıfıi t()() k11ruşıla1t ı 
811

+'t Salılmışclır. 
4 3 35 el~ ilıracml olnıa 

Ilı ışılar . 

I zmir bersası 
5-3 35 ılf' huuıfa\ 4 ıo 

5 k t"I • ' 

Hruşda rı 40 too, 62fi 

c,·
1
'h a 1, fa sn h a s " 11 ru" 
"' • 'i k 1 

20 cuval, 11o lıud 6 
lltuş t • . 

e ı.. ' aıı ıo çu \'al, pamu~ 
..... lrd -· k 
1 

.. ~, 2.50 u nışcf.111 
lf)Jo Çuval, nıısır darı 4,50 
Uruşılan 31 cnval pa-

llhı k • ' 
b· ı 45-47 ku rn ıla rı 384 

'f Va 1 ~ satı mışıhr . 

haıia'kiralı . 
.4Frikaya gidecek 
Qıkerleri teftiş etti 

F ------1\r:ııforan~a : 5 (A.A) 
~ a taV .. lcta hic hir habPr 

tıau~k - . • 
1• • · sızıu hur~ıva ., .. ı -
'''Ş . ~ 
b' Vtt ~arki \frika\'a 
"''lıtlpk .. ~ 
" ı uıt·p h 111111111 Go-,, .. " r 
tııaı 

1
' ırka"\11 ırı ·mlu n-

'' il ol t -"İ ı < ugu kışlalara 
9' ( t~ l'Pk k 
,,. Haatı t .. fuş .. t-
11Şclir . 

Ti\rkofic; Berlin ısube~i raporundan 

Almanya' da 
piyaaa durumu . 

G .. 11 .. ı Dur·unı : 
Cı ~ .. nıizcl~n iı ha lal ıcm • 

Mersin 
PıyasaS1 .......... 

K.G . 1. s. 
i~t .. ııil.-u 111iisaaclt'l.-ri11 hi:· p , ·. amu~ ~ksıu· .. ~ 
h.tfla ö11c•·Sİnt' il.arşa tlaha I 

ı13 

'. 1 • ı t . ... . 1 - ,. il .. 
ç;ı ull ~ v~rı t ıgı ya J•t ıgı· 
nıız tah~ikallan aulaşıl Kapu malı 

Koı;u~ı parla~ı 
n11şıhr. Gt'rç .. kten hafla· 

lam~ cii(icli 
larca t•vel verilmiş olub • 
ait oltlukla ra dairece der· \erli • 
lıal hi tiril mh·•~r.,k h~k ı ... .. 
lil~n isıiclal .ırll• fazla kı~-

'-'wuını 

Fa"'ul v:.t 

1111 raı•or lıaflası içiıade Nohul 
hall~tlilt'rek ist,•11ile11 naii- "..,rcim~~ 
se1acı .. ı .. r v~rilmiştlir. Kuş .\'~mı 

46 

4;ı 

42 

2-37,5 

2 
9 
8 
4 
8 
5 50 
4 26 
7 

Almun dt'Vairlt'rinc~ Kum ılurı 
\'erittAu teuıinaltt gör~ Tiir Çeltik 
ki\· .. tl~u ithalat iciu vaki Vular Çukurova 

~ . •> 75 -
olaca~ nıiiracaatlar hun- ., ..\mulol 
ıl~n lıü~ in t'Skisi gihi ç~ - ACI ç~kırd~~ ı~ı 
hu"c.'a halleılilt>Ct'~lt'rıli;·. Toı ~~k~r . 

3-12,5 
a~ 

a8 25 

100 ·99 ~lıirac •atlcı rtea ui~lu le' ,ıa ltalıv~ 

ha ca\111" 111ua1 .. ~ıe, ~ "on- Ca\ . . . .. 
ması \ ' e yHrine getirilmesi Kala) 
ıwlİCt'Siutle hu hafta icin- Bahar . 
de göriil~n işler de son Arpa :\mulol 
iiç haftaya karşı hayh • \' ~rli 
mühim lnılunmuşlardır. Piri"nc 

• 
Hu iyi açılmanın dışrn· Kara biiht>r 

240-230 
190 

90 
a ~5 

2-87.5 

da kalan ma<hlelt~ı· de yok Nişaclır ı 6 
tlt uiltlir. Söz o~li~i Z~ ı lıi- M.., 1 r 

" l'\ " , bit' t H 1 2-37,Ô 
rdt-rimizirı ahuı sallnıuula ç 1 _., ~o 

avcaı· " 
lwniiz miihi m giiçlitkl~r s .... ,.11 , 20 Lira 40 K~ 
bu I u 11 nHt k lH th r. A Ulkaı l~ r l&Ddak&• 

•ı bi ~3 Lira dair~ Tür~ i y~ za hirt>te d • ,, fAC u~ 
,., • • çuvuh 20K. 50 için vaki uaiirdeaatları ye

rin .. gPIİrmt>nt .. Ll~Jir. Buğday Y ~rli 2 50 

Dur muu f(.-u .. ı hir ~z 
I•· tarifı f( .. r .. ks .. , fi. : lları 

cihaıı pi~·a~asuula uy~un 
olan Tiirk 111allitr1tıa aiıt 
ilhalal ôıf .. m,• miisaatl~ı~ri 
çabu"ca v~ lı.,.ıueae yiizde 
oo 11isb.,ti11de v.,rilm"kı .. , 
pamuk v~ zahir.4'1 .. r gihi 
fiyalları cihan piyasası fi. 
yallar11tc1 karşı dol~n o · 
lan Tiirk iirünl~rine aid 
u ı ii n•caa tlar \'a sfı rfirrc., -

l..iuaou Luıu ·ı O 

1 Sabufı~arı z"ytiu Y. ~5 50 
" İkİnt~I 23 

haeır ~o d.,11 l l 

:!·12,5 
2-12,5 

luct• Kep~k 
Kahu » 

"' 
ıu .. Je bırakıl u:ıkla veya 
r .. clctolunmaktachr , ılt•ni-

holanda kontenjanları 

it halAteılarua miir:ıcaat ı 
• 

iiz·~• iu~ IJola•uht ticar .. t 
UP.7.:• rt>lİ kont~11jaularm naA 1 

ri~ t'l mfülct .. tuıi cl;ıha 3 1 

a y ı t\ ı 11 li l "l w f( i ı er piş 

eluwkt~ctir. IJiğt>r taı af
ları ıthalat lw~aretinin mev 
sim ihıivaclctra da nazarı . . 

81111 Iıljaf lan 
..... ....... ~ 
lalaMbul 

6-3- 935 

TürL ahunu , 

ist~rlin 

950 

594 

Bolar 

14,ran~ 

1...irf'I 

y ( 11 

80 -ı f\ 

12 o.ı . 50 

9 - 56 

MERSiN 
Nüsha~• 5 kuruştur 

Abone) 
Şeraiti 
Senelik 

Tlrldyt Hariç 
için idn 

1200 Kr. 2000 l(r. 

J\ıraı ı itihaı·t· almacaktır. hillt1 . H11ıtla11 sonra za- __________ , Altı aylık 

Oç aylık 
600 1000 

di1.- ~· kahul +--ch·r .. k kP-11- la)a har .. kel eden hiikiim -
rıı .. ttör, .. ı .. .. u.. t t . d lt:ı'-~iL "' ınu tur. ·"u ~ 'u ·, ora' a 83 fıncü ıuya e 

en Olomolıılle Pisto· .al,,~ım lt>fliŞ .. J .. ceklir. 

Bir ıyhk 100 )deh• 

Gl)Dl ıçmii sayılar 20 Kr. 

300 500 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
. 

Genel merkezi kurban 
bayramında şef kat 
alanında bayram
la,ma'ı yurtdaşlar 

dan diliyor . 
-~-

Oiıı havramlar11ula va-
• w 

pılan lPhrik vt~ zi~·arPl 

masrafla rı111 «Cocu k PSİr- l 
~eme kurnmtı>; ııa vernw-l 

niz! rica PdPrit . 

Ricamızı "ahul t>ılen

leri11 isi ml~ri ha\' ra 111tla11 
"' 

evvel Geıu~ı merkezi Lara

fımlau gaı .. lt•lerle neşro 

lunaca k hu su r~tle bu i )' -
lik. sevP-11 insanlar dostla
rım kutlulamış ve do~lla
r1111n l~hrik VH zi\·arflllP-. 
rım kabul elmiş sa)· ıla -

cakldrllır · 
Avrupa ve :\merikada 

ölii çr.lenkleri, diiğiin he
ıli ye ruasr.afları bile co-. . 
cuklar \'oksnllar kurum~ . 
larma v~rilmekletllr . 

Yurdu ıuuıcla adNl~ri 

sa.yısıv. ob11 ~·oksul ya v
rueuklar için çok dPğP.rli 

S.:\YF.\ : ;) 

Japon sel iri 
~nkara'ya vardı 

.\ıık:ı!'.ı ; 5 ( .\.A) -

J.ıptuı) ;ı11111 .\u~ara hii).iik 

elçiliğine Lay in Pdil~n l ~H

masa Tok t1t•.1 va, hu gti n 

Şt>lıriıuize gelıııii \'t' islu:-i

'onda dtsarı isleri bakan· . . ~ 

lıj.{ı ıaa 111111a ıu·oLı,kol \ld. 
muavini tardfırulaıı k u·sı-
lau1111 şı lır . 

Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti· 

yorsan Tayyare Cemi
yetine aza ol. 

ol:ıc~ak htı u s •ıliin b.-11inı

sen~uesi rıi \'e \'a vılmasını . . 
ılilı ~ ı·iı . 

.\n~arada huluııaıı gt•
rıPI ıuf'rkez tarafmtları pa

ra alııııua~·a haşlaıınuşd ıı· . 

Knrharı ha)' raıuı 15 marta 

f'H!'lh \'Ol' • 

Torsu• tapu memurlufundan: 

' 

Tar·susun ka~· a dibi kö~· iirult~ tarafları şarkau clt•r e 
g<1rben ~· ol şirırnlen karflılı dtH'H Ct•t1ulw11 yol \'r. ka h
ristarı il~ mahılııt 4 h~kıar 5965 111t>t110 2 tarla Osman 
oğullarından n .. kir \ita ~luslafanıcı dı:ıaıı citlılio lasa r
ruflar11ula iktın huıılardau H~kir 333 ~r.ıu~..;i ıule ülme .. 
ilt' o~lu Mahmuılu ve Mu tafarıırnla 336 sP nt•sin ıle 

ölnlt"sile oğlu Cumalİ)' İ lt~rk elmiş \'t~ huularılau ha~
ka varis o!m:ulığı ve Cumali senetsiz tasarruf;' ll:ua 
ııwrı .. l alıziıı~ talip olnıa~la bu Pnıval lıakkıııtfa t~sar

ruf idılias11ula hulunaııların 18 mart 935 Lar ı lıirıe ınii 
sadif PatarlHSİ günü mahalli keşiflt ~ n~ tapu dairt~si

ue miirac:\atları ilan oh11uır. 

i L A N 
llilalahmer Cemiyetinden : 
Hayranı y~ri tlörl gün için icara verilecP-klir. Ta-

lip olarılarrrı llilalahnwr llt•rsin ntt·rkezi idare heyeline 
nıfıracaatları ilan o1urıur . 

FOTO GUN 
Singer Kumpanyası Civarında 

FOTO GÜ~ , Her cliir.lii uoksaularmı 
ikmal •·,lt~rt~k fennin blitün yt'niliklerile işe 

başla mışthr • 

/denilen ıekilde fotogro.flar 
alınır . Afrandiıman, yaflı boya , 
renkli resimler yapılır . 

·E11 mii~kiil ~stmd zevad bile memnun 
fHJilir. Dii~iin·, Ralo. gurup fotoğrafları ÇP~ilir. 

Eski v~ zedt>lenmiş fotoğraflar ) ' e11idt-11 ~~ 

vapıhr . J -10 = 
,..,.,.,.,..s,..m1111tm111U111llll~ 
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ı ·~~ ~·~~·· ı\İJ • lİJ 
T Mütehassıs Doktor rr 

Bu Akşam "i; l.L 
. Sağlık Ecwnı>sidir. ·+ ASLAN VAKUP rr 

- • . SAG--LIK. •ltİJ İstanbul vemoskova üniversitele· + r . 1 ,.:ı .t 
ECZANESİ 'J; rinden cliplamalı ve A manya ua Ti 

'i' tahsil etmif Viladiye ve Cerrahi J ı 
Mersin Gümr~~ . Civannda.dır · j, nisaiye mütehassısı • rf, ıl1 

'f' .\ ()HES : Yoğurt pazarı Haslan~ cadd~si ~. 
HPr flfl\' l Ee1.8\' I t No. l - :i kf'IHti ~\·iuclP . ri1\ 1 

ııhhıy<·. Yt1 rli , P. .\ "- rr TELEF()N: 64 ~ , 
r·uıw miistalızPnHı bu- • ~~~~+!i~~~~r!+-·~·~~r!+-~• i 

Nö~etçi [czane 
~ ............ .. 

l ıı rı u ,. . CJ 3 r.:-:.•i'C!7 

·········4'···· m . reni Mersin Matbaası ! m Piyanğosu 
• r. m 

mücellithanesi : ıl On Sekizinci Tertip Besinci Keıide lll 

Tl!!J Q K;y o 

ZiRAAT 
BANKASı 

1 

.DARA 
6iQiKTiREN 
~T--,DbR •:• Eskimiş, parçalan- : ~· il Mart 935 tarihindedir. ~ 

ıııış, forsuıle kitapla- : B ü y ü k i k r a m i y e ~ 
rıııızı işe yaranıaz de-; 30,000 Liradır . -~ ~ 
)~ alıuayr111z. ()i~~iira ; l Mükafat 20,000 Liradır. J ~, K y _ N : ~ 

<- sıze Jı\zıııı olur. ~ı.ıa_p-: 11 e m1EwE3•-•==ı 11 . 1~ A A DELE .ı ı 
: laı:~ııızı'. ıl~rter!~rıııızı, ı (gg fiğ) 11/Y ~ENBA su~u . t 
• nıu~e.lhtlıanerıaızf! göıt-. P.;i1 D O K T O.fl i;;1 4iJ ') Sıhhat ve ıçbmai Muavenet Vekalet.om bu suya aıt 
: .ıenııı1:. . . ı 11!.1 N. Remzi Ulker 11!.1 ~. TAHLİL RAPORU 

Hrr llf'VI k11ap \'~ • fiğ) fiğ) ~, Oörüniiş; Berrak Koleviyet (100 sm 3 suya sarfolunan 

• tleflf'rler şık, zarif me•. J! ~ Her gün ıaa~ 15 den 18 e k.adM . . P.;i1 ~~~ Na. 10 Hcı mibtarı> o~ snt 3 
ll!!J il l y - 1 O l l 11!!1 ~ Renk ; Renksiı Mecmu sertlik derecesi (Fransız) l ,5 

: lİf~ \'~ knllauışlı ohı- 0 ;;Jf .. asta·~·l'llll •ogur~ paz~f'llıt ~ iŞ. ta~ •l .t~ P.;i) 1 Koku : Kokusuz Uzvi maddeler için sarfolunan mUvel· 

• raf\ mıl~uiı·. :• ~ Ba) Bahır rn muayeıu hanP-s11uie~ı hususı daı-~ lidillıumza litrede 0.40 ar. ' ı 
11!:!1 resi ıule lrnhHI ve tedavi eder. 2:!-30 11!!1 Tadı : Latif Sülfat ( Sö 4 > > 0,0033 

=••••••••••••= mg~iJmJJiJmJJmHiJiJjj!J~lmJ ı T••~:: 3: ;ıuıcdil ~~~:1~~~ 2~ ~ ~§;~ ,_ 1 DEPOSt:: )lt>rsiia (> ,ı~tahaııP-si Vt' hilişiğ iıı·' 
Sabtıı1 Sabu11a benzer fakat l1er sabun bir de~i Liitiitıcii llüc.ıhit clükk~iııırıdadır. . 

1 10-30 ., 

~-~~~*~-. ~ 
Soba Almadan Evel 

olınaz Sab11ı1 alclığınızda: evela, 

Sabuncu zade KaJri 

markasın:ı dikkat 

----------------
Sabuncu zade kADRI 

markaıına dikkat 

Bu Markah Sabunları Her 
Yerde Arayınız 

Halkımıza her şeyden evel sıhhatını düşünmek gayesile bu 

kere Fabrikamızda halis yemeklik Zeytin yafından yapılan 

SABUNCU ZAO~ KADRİ markalı aabunlarımız piyasaya çıkarılmııtır 

SABUNCU ZADE KADRi Markalı ~ahurılar TALK (Toprak ) 

ve Silikat &(İbi bilumum zararlı ve ,·akıcı madcielerclen ariclir . . . 

ABUNCU ZADE KADRİ Markah Sabunlar cilde Yumu5akhk, let~fet verir çünkü hileıizdir 

Kılı ne Kamil ve mah· , 

tamları ticarethanesin • 
. 

den arayınız .. 

~ Yeni Getirdigi 

Her Nevi Kitap 
llf>r ıu~\'İ es~ı knaı• ·ılıı•ır V.- ~·· u · ır G 1"" 

• te hayii lmy il cı F~ lııı ıi yH ' llİ ı r: c: at ~ tirıİf, 

IJIJGl]ljl]le~l11]~,......._._ ... 
I (! W nle.r:,uı Mal/Juusı - ... ersiu 


