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Bakanhkların Masraf Bütcesi KamUtaydan çıktı: 
Gene ~lersin'in 
Notu 

Bir kaç giln önceki « Mer
sinin notu» başlıklı bir yazı
~ızın çok talihsiz çıkışı bizi 
bır daha bu konuya çevirdi . 

GlirUşlerimizi kelime oyun
larının girinti çıkıntıları i~·ine 
gömmeden imkan derecesinde 
Çok yalın olnruk yazmıştık. 

Bunun aksini yapmıya se
bep ve mecburiyette olmadığı 
halde bir çokları buna;Mersine 
kotu yönden bakan ve kölil 
durumları açıklatan bir nıekale 
dedikleri gibi bir çok dostları· 
lllızda; kozmopolit Mersinle o
lan çarpışmamızdan bir döniiş 
~areketi yaptığımızı söylemek 
18tediler. 

Dünde şahsiyetine derin 
saygı beslediğim bir arkadaş· 
tan gene bu konuya dokunan 
gazeteye konmak için şahsıma 
~azılmış bir mektup aldım. Bu 
lllektup Mersinin kötii yönilnü 
t~~eriyorsun diyenlere karşı 

1 
lnım içinde iyi bir cevap o

iU~du amma gazeteye koyarak 
Şt uzatmaktansa kendi yazı
~ın ana çizgilerini bir daha 
bekrarlayıp kapatmayı uygun 
Uldum. 

h 20 Mayısla çıkan yazının 
~r cümlesi ezberimde olmakla 
k raber bir daha okudum. Ne 
b~1.anıara ve ne de beni mektu 
a 1Yle döneklik suçu altına alan 
D'kadaş11 hak vermek elimden 
!!ıelrnedi çu k.. · . n u. 
il Yazı ne Mersini övmek ve 
rtıede karalamak için yazılma· 
dıştır. Yukarıdan aşağı bir 
b ll~a okunursa karahyanlara 
da 'Yerip övenlere haksızdır 
erırnediği görülilr. 

l• ~ersinin dış notu daha çok 
''•ers· la ıncte uzun zaman kalmıyan 
~~~ •. görUşüdilr. Bu da çok gfiz 
"e ~cı bir şehirlik,materyallik, 
det oznıopolitlik gibi üç bölüm· 

0Planır. 
8una karşılık biz dedik ki: 

Sin~- İç Mersin,gerçek Mer
da Orkun Mersini Toroslar· 

bu;u9Uzu1en ça~ k~~ulariyle 
Yoıı lU olmadıgı gıbı asfalt 
ı,1, ~r kenarında akasyalar vil· 
<lM~ı ".Süslenmiş bir şehirde 
-gı dır 

l . 
d~e~~r Şehirde görillen çakıl 
au b' . bozuk yollar yer yer 
rad~~kintneri, toz, ~çamur bu
bir Pi 8 var. Belediye geııiş 
Qe q~?la çalışıyor belki ileri-

n lkleri duruma gelecek.» 
~e .. 

0
:- Öz Mersinli gerçek 

'..,ını-
%cuğ 1 ekmek kavgasının 
Yaı d Udur. Fnknt ulusal ve sos 
içine ~gusunu materyal klişe 

Pa apsetmiş değildir. 
~aseıa raya tapon tinel varlığım 
l<oırn ra hapsedenler başkadır. 

0Politıerde onlardır. Mer-

Hava Kurumu Tüzeğinde Değişiklik Yapıldı ı Y ı Jel ı zJ arı 
1 

Başbakan İsmet İnönü'nün Kurultaydaki Önemli 
Söylevi .'<.itap llalinde Çıkarılacak . 

Barışıyor 
Rusya • Amerika 
Ticaret Konuş

malarına baŞlandı Bir Hava haftası Saptanacak o hafta içinde Bütün 
Kurum teŞkilitı propaganda Yapllacak. VAŞİNGTON, 25 (A.A) -

Sovyet Elçisiyle Dış İşleri Ba
kanlığı Rusya-Amerika arasın
daki ticaret ilgilerinin geliş

mesini gösteren kon uşmalara 

haşlaımşla rdır. Hu konuşmalar 

Amerika ile başka ülkeler ara
sında tatbik edilen iki taraflı 

mılaşmalarından Sovyet Rus· 
yanın ne dereceye kadar isti
fade edebileceği bakımından 
yapılacaktır. 

ANKAHA. 25 (A.A)" Türk 
hava kurumu altıncı kurultayı 
ikinci toplaııtısını bu gün saat 
14 de 11avn Kurumu Genel 
Merkezinde Erzincan saylavı 
Saffet Arıkanm başkanlığında 
yapmış; hesap encümeni rapo
rudle t 'zükte yapılacak deği • 
şiklikleri onayladıktan sonra 
ve yeni merkez genel kurulu 
üyelerini seçtikten \ve Atatürke 
kurultayın sevgi bağlık ve say 
gı duygularının bildirilmesini 
alkışlarla lrnbul ettikten sonra 
dağılmıştır. 

RNKARA, 25 (A.A) Türk 
Hava Kurulu tüzüğündeyapılan 
değişikliklerin başlıcaları şuıı

lardır : 
1-Türk Hava Kurumunun 

iki çeşit üyesi vardır : 
Hava tehlikesini bilen üye 
2- Yardrnıcı üye 
Hava tehlikesini bilen üye 

Türk Hava Kurumuna bir yıl
da en az bir defa 20 Lira veren 
terdir. Hu üyeler kendileri için 
olan Rozetleri taşırlar. Adları 

sıra numarasiyle gazetelerde 
yazılır. Yıllık vereceklerini 20 ' 

den aşağı indirecekler Türk 
Hava Kurumuna haber verme
ğe mecburdurlar. O sene o se-
nenin veriınceleriııi verdikten 
sonra yardımcı üye sayılırlar. 

Haber vermeden yükümlerini 
yapmıyanların adları gazete
lerle yazılarak hava tehlikesini 
bilen üyeler arasından çıkarı
lırlar. Tabii iiye olan İcra Ve
killeri Heyeti Kamutay üyeleri 
C. H. Partisi sekreteri genel 
Kurmay birinci ikinci başkan-

sine gelen her yaba~~ınm ~~~ 1 
ratınn bir t2tlı su fırenklıgı 
çarpar. Mersinin içini bilmiyen
lerin sanırlarki hep .Mersinliler 1 

böyledir. 1 
Mersini kötü gösteren (!) 

sözlerin hulllasası budur işte. 
Bizim dönekliğe gelince: 
Anlıyamndım bu kara yaf

ta hangi cümleden veya keli
meden çıkarılmış. Mersinde ya 
ban<' t dillere karşı bir daha 
tekrnrlnyım ki en ç,>k ııefret 
duvıınl:ınlnn biriside benim. ., 
Kinimi ıh"' uir çok yaz•larımda 
açıklndım. Herkes gibi ben de 
bilirimki kozmopolit taht üs
tlinde tatlı su firenkliğine öze
nenler sosyete içinde cerahatlı 
çi ban gibidir. 

-~ .. -------- -,--
!arı or<lu espektörleri kolordu 1 
ve kaınutanları Jandarma ge- 1

) 

nel kamutanı türıen kaımıtan-

göre havacılık gösteriş konfe
rans propaganda ve şenliklerle 
uğraşacaktır. 

ANKARA, 25 (A.A) - Türk 
Hava Kurumn kurultayı ' bu 
günkü toplenışrndn Başbakan 

İsmet İnönünün ve Hava Ku-

lan ynrgotay danıştay sağıs· 

kur başkan ve üyeleri bakan

lıklar asbaşknnlnrı genel di
rektörler C. H. Partisi başkan
ları Türk Hava Kurumunuıı 1 rumu başkanı Fuat Bulca'nm 

dünkü toplantıda verdikleri 
yardımcı üyeleridir, söylevlerin kitap halinde bas-

27 İkinci Kanun yel'ine tırılıp dağıtılması, senel eı·den-
15 Mayıs günii hava şehitleri- beri Türk Hava Kurumunun 
nin töreni olncaktır. Ayrıca bir 1 

1 
başında bulunarak değerli işler 

1 

hava haftası da saptanarak o gören Fuat Bulca'ya teşekklir 

hafta içinde bütün kurum teş- ' edilmeRi teklifleri de onaylan-
kilatı hazırlanan progrnm1ara ınıştır . 

kanun onandıktan sonra hafta tatili 
Pazar Günü Yapılacak . 

ANKARA - Hafta tatili 
ve diğer bayram, tatil giinlerine 
ait yeni kanun lfıyihasının Ka· 
ıı rntnyda miizakeresıine yakın

da başlanacaktır. 
Hafta tatilinin Pazar giln· 

leri yapılmasının hükumetce 
tesbit edilmesi üzerine bazı şa
yialar çıkmış ve bn arada gün· 
lerin adlarınm değiştirilrceği 

de yayılmıştı. Pazar güniiııe 

Cuma adının verileceğini de 
bir İstanbul gazetesi yazmıştır. 

Bu haber doğru değildir.Cu
ma cuma, Pawr pazar olarak 
kalacaktır. Ancak kanunun ka
mutaydan çıkmasından sonra 
hafta tatilinin Cuma günü ye-

rine Pazar günii yapılmasıı~a 
başlanacaktır. 

Tatil ·gününün Pazar olınnsı 
burada memnuniyetle im rşı
lan mıştır. ---------

G<)riıı o· 
b 

1o Haziranda 
Belgrada gidecek 

BUDA PEŞTE, 26 (A.A) -
Goring kral Naibi llorty ile 
giirüşın iiştii r. 

Goringin önce Belgrada 
gitmesi kararlaştırılmıştı. Fa· 
kat seyahnt programı değişti
rilmiş olduğundan Sof yada bir 
az durduktan sonra 10 Haziran- 1 

da Belgrada gidecektir. 

Sovyet Rusya ile Arneri ka 
arasındaki konuşına•arın tek
rar başlaması Sovyet borcu 
hakkındaki göriişıneleriıı dur· 
masına pek önem veren Aıne· 
rikalıların dış ticaretin geliş-

mesi için Sovyet ilerleyişini 

ihmal etmemek lazım geldiğini 
anladıklarını göstermektedir. 

Hila Asker 
Taşıyorlar 

NAPOLİ, 26 (A.A) - 2200 
asker ve zabit ile malzeme ta
şıyan Gange vapuru dün ak· 
şam doğu Afrikasına doğru 
yola çıkmıştır. 

Dok:tor J\111l1tar 
13erl{er 
Yarın Tarsusta bir 
Konferans verecek. 

C. il. Partisi dördüncii bü
yiik kurultayına ilimiz delegesi 
olarak giden parti vilfiyet idare 
heyP.ti iiyesiııdeıı Doktor Muh
tar Berker Perşembe giinü ak
şan11 Halkevinde kurultayda 
görilşülen yurt işleri konusu 
çevresinde çok önemli bir söy
lev vermişti . Duyduğumuza 

göre yarın da ayni konu çevre
sinde Tarsus'ta bir konferans 
verecektir. 

Bu konudaki yazılardan bi
rinde Türk dili konuşturma 

hareketinin tavsadığını imle

miştik. 

Birinci basın kurultayı üyeleri 

Mersinin notları yazısında 

da aynen : 
«- Tiirk dilinin egemenli 

ği Lakımındaıı iki yıl önceki 
Mersin Bisınarkın hayalleri le 
sarmaş dolaş oldu. Sosyal Ul

kii hesabına az kazanç değil
dir lm . » demi~tim. 

Böneklik sayıları bu ise bi
rinci kadar ikincide hakikattir. 

Bu anlatıştan sonra uma
rız ki • dostlarımızda düşiinre

lerini değiştirirler. 

Ilıza Atilü 

Büyüklere saygı ve ~evgilerini bildirdiler 

Üyeler Parti Genel Sekreteri Tarafından 
kabul edildi. Anıta Çelenk konuldu. 

AN KAHA, 26 (A.A)'l'ilrkiye 
bi rirıci basın kurultayının bu 
günkü açılış toplnntısında haş
la en büyüğümiiz Atatiirk oldu 
ğu halde kamutay başkaıı.ı ile 
Basbakan ismet lııönüne ve 
pa;liye kurultayın saygı ve 
sevgilerinin bildirilmesi için 
bir takrir verilmiş ve alkışlarla 
karşılanmıştır. 

ANKAHN, 26 (A.A) Tül'kiye l 

bası nkurnltııyı iiyeleri diiıı 

öğ'leden sonra Ulııs bnsııııeviıı
de toplanmışlar ve oradaıı 

zafer abidesine aiderek bir o 

çelenk koymuşlardır . 
Bundan sonra Parti kurağı 

ziyaret edilmiş, basın ilyeleri 
burada C. H. Partisi genel 
sekreteri Recep Peker tara
f ırıdan kabul edilmişlerdir. 



SAYFA 2: 

Tecim ve Endüstri 
Odaları kongresi. 

. \ıık:ır:ı. l> ı·vlPI malı.ti 

iPSİ ıııl t~ .. k oııoıu i hak :ıı ı-
1 ığı ıt ın ~eni hin:ısıııda ku . 
rulau TicarPt \'t' saııcl\ i 

o ı lalarırıııı tlürtlliııcii .kon~ • 
n~si rıde hak :ırı ın vr.rd iği 
~nv 1 e ,. ti t• g-t•ce rı ta hi rl t! r i 11 

• t. • 

nwfhumları \' t~ dı~ Tt·cinw 
~ 

veril nw k i· islerrn n vt•çlw 
clrafırıda mahalli bir ko 
ııuşıua yapaca~ım. 

[lu~lararası Tt•cinı lı\ıg 

lanl\lan bugün o kadar 
girift VB ıııİİlPlıavvil ~hiı· 

lıale :g .. lnıiştir k.i : Tt'cİ
nwnlt~rin l\t•ıuli lt>Şk ilalla 

riyle .-lcun cere~ aıılarırı

clan haherdar •ll:ıhilnwl•· 

ri11e imkftıı k:ılmanıı~lır . } 

il t\ I' an t r c i ııı mu k a - ı' 
veleleriyle lakas, kont•~n

j a 11 lem a n kara rl a ı· i y 1 e ele . 
~.p~t~n rahılalara hizdt! 

111t>11foatııuız icabı u\·nrnk-., 

ta\ız. Bizdr.11 mal alıııava-
- w 

uııı malını aluıanıağa, ıua

lıııı ala cağı ıuız ki uıseleri 11 

bizden de ayııi ınikdar 

mal almasını i~.,rel koşı

nai!ı ulusal bir kar ırfirii 
l .I ~ 

~·oruz. 

l>HVIPL hu i~leri yakııı

dan ıftkip içiu Tlirkofis 
le~kilfllım meytlaııa gdir

di. Uış piyasal:.ırı hiyikıyle 
elt~ ala ıı ofis, IJ11 defa da 
iç lt•şkilftlıııda~lt•ciuı oıla

lari\ it~ nıii~avi hir ralııla ., . 
eldt~ edecektir. 

Bu surrtle lecim ve 
Eıacliislri oıLıları tPşkih\lı 

gii11lin ilıLiy.ıcalına ~ gfire 
kuvveıleıulirılecektir. Bii
liin hu lıa·lırlıklar tlış IP.

cinıini ~tlevlt~t iuhisarrna 
alm;fk it:iu dPğiltiir. BihLl 1 

kis, bu Te,·lorizasyon -., . 
fenrıi çalı~ıııa (t•şkil:'tli)' IP. 

hir tarafları da ulusal ıuu 

,·affaki yt• tlt~ri mizi n =gerek 1 i 
elemanları olacak ilıra 

ca lcı leci menlere yardı ııı 
ve hizuwl icindir . 

• 
- Sonu Var -

Ziya Toroğlu -
Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti

yorsan Tayyare Ceıni-

yetine aza ol. 

YENi MERSiN 27 ı'-IA'-'IS 9·ıı::. 1) \Z \t>·rv"'t ~ . ı• ı l ·J • ı . ~. , r .. S 

Odalar Kurultayı 
Tüzügün Değiştirilmesini Onadı . 

Tecime/ (ıhlaka uy ğunsuz tecimler arsı 
ulusal kara listeye alınacak • 

.\11~:.'trfı : Tt•cim ve ""- ' l:lllar lıakkırıcla giiven ve 
ti iisl ri odaları ı iizii k VP uznı:ııılı k hak ınııudan oJa-
ka ııu ıı L oııı İ~\ oıı u şi nıdi ki la r ı a r.ı fırula n i ncel.-ıut! 
odalar ka ı 1111 vt• tiiziiğii- ~ •. ,. yapılıiıktarı ~onra izin 
ıılirı tl,•giştrilnıt·~i hakkın- vPrilnwsiııiıı usul olarak 
tfa w•lt'!I rtqıof'lal'I küflll~· 

111;1\'a dt•\'(tfll dıııiş Vt~ 

cld!istirilnıt·~i ilPri siiri'ıl -, _J • 

ıı w k iizı• ,. •. , h:ı~l ıc.ı aşa gı. 

daki ~ararları :ılıaıı~ur. 

l --- llt>v:ınılı olarak le 

ciııılt1 uğraştı~lan lıalılt~ 

lı•cinu-·f koırnll : ı rı olnıı ·~ııı

l:ırın ıla oılava \aııloıak . . 
'lO r u n ı 1 a l 11 l u l ııı a h r ı 

·> Kapalıları otlalarrn 
huluııduğu \'Prlt>nleki O -. . 
l'tıtılrık ~iiyt>lt>rirı, oclalar 
gihi ~' elkPli ö ı.~,li olması. 

H-- Odalarca y:ıpılan 

islatisLikJ .. rirı, ilıııiğ ıısas- · 

lara ~i;n· lt-\ilerınıtısi vt~ 

hil'lt·Şliri 1 mP~İ . 

4-Trcimleriıı verdik
lt•ri kayıt hiltliriğlP.riru~ 

nıarkaları 11111 da ilt't vP.sİ ııi ıı 
usul yapılarak ' tiiı .. ı her

kiLlı·rt~ h:ığlaıııtıa!İ\I. 

5 - ÜzPI simsur vt~ tt>I-

al111 nıa~1. 
6 -- Tt·cinwi alıf:\ka 

uyguıısuz iş göreıı' lt•ciw

ltır hakkında ha~ka rıwm

lt>kt•tlt·rde l\ullarıilan (al'sı 

~ı ulıı!İ\al kralisl•~) tısna

~ıııtla ~.orıulma~ı. 

7 - Odalar Barakası 

i c i rı od a 1 a r ın h ii ı c d t> r i ıı . . 
d .- n a v r ıl 111 a k la ol a n ,. li z . . 
tlt• 10 larm şimdiden ~oıı-

ra avrılnı~nıası, ,.e hiriknıis 
~ ı 

olan paraların Ekonomi 
b:ıkanlı~ı larafıntları g~· 

nel mağazalar v~ h1111a 1 

lu~nz~r kurumlar yapıl. 1 

ıu:ısı işimle kullarıılmak ı 
iiıre vt~ lwr oıhrnın birik

miş parası uislwtirult~ ak
si~ oıu1 r olması ı·sas lu -

lularak lı:ırcauıııası. 

8 - Odalttr arasırıda 

hölgı~ hirliklı-•ri kurulma-

Si • 

935 Yllı Bütçesi 
.. 

Kamuta~m Dünkü Toplantısmda Görügüldü . 

Bakanlık Büdcelerinin Masraf 
kısmı kabul edildi. 

.\rık<tra , 26 ( \ .. \ 1 - 208, Kiihiir hakaıılığıııa 
Bııgiiıı llasaıı S:ıkaııııı ha~ 9 058.5-lO , Ba)'llHilrlık 

kaıılığıııcla ttoplaıı:tıı ka. h·.~kaıılığıua L 2.4!0.005, 
ıııuıay l ~;$5 ıu:ısraf hiil . '(\arım hakarılığıua o.079.-
ctdP.ı·iııin ~Hriisiilnıesine ~Ol , Sii haka11l1Aı kara . . 
cltwanı t'lrııi~t.ir. İlk olarn~ kısnıı J .ı. li>0.678 hava 
Sılıhal ve iclimai nıuavt>- kısmı 4.3G~.270 dt~ııiz 

Dal1iliye 
111 eı11 t1 rları 
Kanunda değişiklik 

Yapıldı. 
.\ukaı·.ı, -- Dahilivı~ 

ı·rn~iiıııt!rıi , gfiçowııl?riıı 

~6 liralık tahiivPt'laarcm . " 
daıı a~Tık l11l11luıaları 

k a il U il İ IH İİc 1 del İ ı ı İ il 2 )' 11 

uza ı ı 1 nı as 1111 o rı a ,, hı d ı. 
Eııciime11, miilga nıulı. 

Larlıkllır· islP.rirai .!.!Örr.n lw . ., 
l··diyı•leriıı işlP.ri11dP.11 Üliİ 

rii hare larirt>si la"·ihası-. -
rıırı irıcPlerııuesi11i·arala-• 
rı ııdau ay rrlan lwş kişilik 

ht•\ de \'t•nli. Komisvoıı . . , 
gi)r ii !Wll işlı•riıı ÖllP.IUİ rıt~ 

ıııaltatliıı t~konomik ş •rl 

l:~rır_ıa_ ~fire t.ı ri(erıirı tarı- i 
'llfHllll ırıcf'IP-yt'Ct>klir. 

C.eııı• ılııhilirn erıciımıı-1 
1ıi, dahilive nwmurları 1 

karıu11uncl:; tadilat layi·ha. 1 
sıııı, nı ii 1 ki Je ıuezu 111 arı-
11 ın stajlarını yalııız biriu

ci sınıf rıahi~·t~lercle clt•ğil, 

lu~r sırııf ıaa lıi yt>lt'rtlelyap. 

nıaları, :ıçık olclukça tlı 

gP.r suıırl.ıra uaklPdilnae - ı 

IP.ri clrğişi~li~iyle ona~·- ı 
ladı. 

Yunanistan' da 
Seçime girecek ve gİr· 
miyecek olan partiler 

hangileri ? 
.\tirı:ı, - Yeni ~uru

l:ııı C11nılıuriy .. ıçi partisi 
haşka111 Pap:ıa11drea, ha~ 

hakaııı Zİ)' t'l't•l,Ptlt:rt'k SP.
çinu~ iştirak için naulıalı( 

IP.r tarafından ileri siirii 
len dilt>~leri 'labul edip 
Hıuetliğiui SOl'IU\IŞlUI'. 

Baş ha ~ ~lfl • m u h a 1 i f p a r. 
liltH·in SPciuu~ istirakirıi 

• • 
~olaylaştırmak isledi~inin 

söylemiştir. 

• 
ntıl h:ıkııılrµı hlitçt•si gö kısnıı 4. 1H8.274 lira ka . j 
rilşiilıııii~ oııdan soııra hul Pclilnıiştir. 

~lulı:ılif partilt•r arasın 
ıl:ı lıiiyii k hi I' faali p•l gö 
r ii l ıu iiş t ii r . V •' u iı.-1 i sllt!r 
st·cinıt• :,tİı'rut•ıut>fri karar-. . '-' 

laşlı"ıluıışıır . 

Kiilliiı· Tarını ve Sii ha- Tekaüt Kanununda " 
karılığı kara hava clt~ııiz 

hiilcelt•ri _~ f P. harita unıtıuı 

m ii d ii rlli ğii \'t' ask ~l'İ fa h. ·-
ri k a l:ı r hiidct>lt•ri gikii -
siil ıu iis vP. oııa ıı m ıstı r. • • • 

1 9 :ff> ~· ı l ı nı ıı s r a fi a r ı 
karşılığı olarak ıhlı:ıl ve 
ictinıai muavenet hakan-
• 

A ıı k a r .ı , - K u r u 11 t e 
~ai'ıl ka11111111lltla dt>ğişik

lik yapılacağına tlair çı 
karılf'n ~a~' ialar doğru 

clt·ğildir. Oluz ~· ıl doldu. 
rop ikramiye~· ·~ hak k:a-
zarımıs olarak alenin ail P.-• 
l., r i n ~ hu i k r a 111 i \' t' rı i rı . 

\lohafa1.:ı~ftr p:ırtısı 

h:ışkaı.ı )lilıalakopulos ile 
Ktıfaıularis partisi s•·çim~ 
karışmamağı kararlaşLır. 

n11şlardır. )'(ılrıız ciftci 
• • 

Vt' iŞÇI partisi başkam 

J>apa11allasyo, stıçime İŞ· 

tir.-k r.lnwğ~ taraftar gö . 
ruııuyor. 

llalla Papan:ıstas~· o, 

Her Gün Beş Kelime 
8 ---

()il kıla vuıu konıis~·o .. 
ııurıuıı göııcit~rdiği listetı~n 

okurlarınııza lıP.r gün h~ · 

SP.r kı>fiııw ~'""'"'oruı. • ,1 

Lisl•~ıle cıka11 nz Tiir~ ce . . 
k P 1 i lllt' leri rı osm a 11 l ıca la rı 
ha rıd a ıı soııı·a ~aıel P-IH izıltı 
k u 11 a "'l rn ı yaca kur. 

1 - İclare t~tıutık _ Yö 

raetnwk 

ÖnıPk : DHvlt>l yöıırl-

nwk kolay ıh·ğilclir. 

İılart~ (aclmirıistraliou) 

- Yöıwlim 

Örılf'k: Tiirk tlevlt·Lİ ... 

rıin ~·()nelim ŞP-kli Cuın--

uriy•~llir. 

ldart• (itlart~ yt~ri aul:ı-

uıırıa) - Yüıı..ıg·~ 

Örııek : (){in tlitiirı yil' 

neı~esinP. gitmiştim. 

2 l~tikaıuel ~ ynue' 

Öl'utık : Ekonomik si
yasauıız yeni bir ~·öılf~ll~ 

i 1er1 t~ '''ek l ·~ d i r. 
:~-Cilı~t - Yöı. . 
" 1 yı Ornek : Bu me~e ~ 

. if' 
hangi yfi11iioılen tllişi11• 1 

Stmız kolay olıuadığ1111 

gürii rs u ıı uz. 

\\·rlH~ (ılirt~klif) . fÖ' 

lltH'gt~ 

4 --Se' k [T.Kö] 
~~vk VP. iılare - Gla"' 

, i Ü nı , g ii c 1 e rn 

s~vk ve iılar~ P.Llllek, 

Gfüleıuek 

S k. l l . . - iç·!.tiiılii ._P,V 1 aHI v 

.. fil' 
Örılt'klc~r l _4;ii(lıl 

1,ie 
li'a •~konouıi - «Eeon°1 

tlirige·~ » 

2 - lstaııhula 
tJ" 

Cff'ı~f) 1 " ,,,, 
cak hir Frausız pilo1111 
• 
gii,lt~ıui allıııda itli. v 

1. ıı 
1 

3 Tiırk Kuşu ııı ~ . 
•'' 1tO-r*'' 

çak giiıltHw•ği "'"' 

~ or:ı ıu. ·I"' 

' 

ı. • ı·ıfl) 
4- ıısaıılar a"'' (J ·~I·~ 

1 l . ·· _ı ••1 ıer•. ıayvaıaar ıçguul' 

ha rekt·l t~clt> rler. , 

F. . ""'"' n - ıkrı lll\I" 

Giitge ~i' 
•. 1 .... ,. 
Orrıek : Bu ~· ;• biı' 

tiidii anlıyana:uhğlf11' 
giitg••si var . 

,,tJe, 
lığı11a ft.820.587, Ekoııo-
nıi hakaıılı~ına 4- 079 JbO . 
Tıiz lıaka11lığ111a 8 7 lti.-

v •~ r i 1 m es i iliz u nı u na el a i r 
laa1.ırlanarı lJir l<\viha var · .., 

ılır. Ş .ıy i.a ln11ıcla 11 çık 

clii ıı "i ha kopu losn görert·k 
oııu tla kanclırnıai!a calı~ . ] . \ 

NOT : Gazetemize gO ,tJJ rl 
cek yazılarda bu keliJJJeı;,,. fi 
manlıcaları kullanııınsııı8 
ederiz. 

uı ıştır. nuştır. 
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L A N 
Devlet Demir Yollarının Yazlık 

Tenzilatlı Yolcu Tarifeleri 
1 -6-35 Tarihinden itibaren Tatbik Edilecektir 

!!_,uallim ve Talebelere : 
~ . Umumi tedrisRd dereceleri dahilinde bulunan resmi veya 
.. faarıf idarelerince musaddak hususi bilumum mektep ve 
Unüversitelerin muallim, profesör, asistan, mürebbi, muavin 
Ve nıüdürlerine Mayıs başından Birinci teşrin sonuna kadar 
Ve bu mekteplerin talebelerile ecnebi memleketlerdeki aynı 
tuekteplerin talebelerine her zaman umumi tarife ile uzak 

mesafelere mahsus tenzilli 07?· numaralı tarife üzerinden her 

~eyahatte yüzde So tenzilat yc\pılacaktır. Bu tenzilattan istifa.-
e etnıek isteyenlerin, mensup oldukları mektep veya üni

versitelerden veya Maarif Vekaletinden ve müdürlüklerinden 
d lll.uallirn kısmında olanların seyahat edilen takvim senesi için

e tanzim edilmiş bir hüviyet varakasını ve talebelerin de keza 
e~ Çok altı ay evvel tanzim edilmiş fotoğraflı bir vesikayı ha· 
~~~ bulunmaları ve bilet alırken ve yolda biletler kontrol edi
~t"en Demiryol memurlarına göstermeleri lazımdır. Mekteple-
;ı~ bitiren talebeler de talebe iken aldıkları vesikaların mu · 
e er olduğu müddet içinde bu tenzilattan istifade ederler . 

~uma ınahsus gidiş - dönüş tarifesi: 

.. Tenzilatlı gidiş - dönüş tarifesinin yeni tatbik şartları 
!0~ledir : Gidiş - dönüş biletlerinin mer'iyc:t müddetleri, se
t~ ~la başlanacağı günden itibaren müteakip ayın aynı ta
yı ,lı gününün sonu olan gece yarısana kadardır. Yolcular se
b;11•te başlayacakları günü kendileri tayin edecekler ve bunu 
llıı etlerin üzerine yazdıracaklardır. Yolcular seyahate başla
uı'da~ evvel tarifenin mer'iyet müddeti dahil inde olmak şar
llı e' .. ıstedikleri günde biletlerini alabilirler. Biletin bir aylık 
ret ıyet müddeti bitmeden evvel gidiş - dönüş ücretinin 
İl~~de yirmisi verilmek şartile ilk müddetin bittiği günden 
y aren müteakip ayın ııynı tarihli gününün sonu olan gece 
•tısına kadar temdit edilebilir · 

( Bu tarife Eylul 1935 sonuna kadar uzatılmıştır ) 

~ Biletleri : 
\ 

h . En çok sekiz kişilik gruplar halinde ve gidiş - dönüş 
detlıie her hangi iki istasyon arasında 1 Haziran 935 taribin
~i: Eylfıl 935 sonuna kadar seyahat edecek ailelere, Samsun -
~ •s nııntakasında vüzde 60 ve Alaşehir - İzmir - Bandırma 
~~~takalanoda yüzde 50 tenzilatlı olan biletlerle diğer mınta
~il~"rda katedilecek mesafeye göre muhtelif nisbetlerde ten
Yo~tlı olan biletlerin ücretlerinden ayrıca ve grubu teşkil eden 
ttı,kuların birisinden tam ve diğerlerinden yüzde 20 ücret ahn
~- suretile tenzilat yapılacaktır. Bu tarifeye göre Haydar
Q6!~ - Ankara arasında seyahat edecek ailelerden gidiş -

ş Ücreti olarak : 

Seş kişilik bir aile grubundan 

Seki~ 
k ,, ,, ,, " 
t.ıruş alınır. 

~Mesafesin~e: 
D·· 

ortk kişilik bir aile grubundan 

Vedi 
" ,, " ,. 

M!!!a-Konya Mesafesin~e : 
Üç •. .. 

'' 1 Şılık bir aile grubundan 

Altı 
ı.. ,, ,, tt IJ 

Mevki 
1 

9306 

12420 

10125 

13921 

4618 

6396 

Mevki 
II 

6735 

8989 

7345 

10099 

iJ342 

4773 

Mevki 
llI 

4282 

5716 

4648 

6391 

. 
2124 

3033 
~u • 

ruş alınır. Diğer monasebetlerde de ncretler bu derece ucuzdur. 
trıı stanbulcla küprU gişemizdcn ve digcr mahallerde i tusyonların Zdan daha ziyada tafsiltlt alınabilir. 

tı tenzilatın şartları : 
t~ "e ~ile grubuna girebilecek akrabalar şunlardir: (Karı1 ko· 
~~k b bUnlann çocukları, .. ana ve babaları, büyük ana ve bü-

1" "ea aları, kudeşleri). Uçten - beşe kadar her grup için 
llll beş daha fazln kişilik her grup için de iki kadm veyahut 
t'tbbi) Yaşını doldurmamış olan erkek ( evlatlık, hizmetçi, mü 

1 
Gakrabalık şartı olmaksızm gruba girebilir . 

b:ll,l'i tup halinde seyahat edecek o.ilelere, fotugraflı aile bi
~tet v \'e~ilecektir Bunun için gruba gi recek aile efradının 

: ltıak estka fotograflarınm gişelere verilmesi lazımdır. Vazih 
'flar ~lltlile grup halinde çıko.rılmış küçük kıt' ada ki fotog

V llbu1 olunabilir . 
~~ddet~ri!ecek aile biletlerinin dönüş kısımlarımn mer'iyet 
'~l'rtıakrı, bitenler üzerinde yazdırılacak seyahat gününden 

ve hunu takip eden ikinci ayın aynı tarihli günü-

i L A N 
içel sıl1hat ve içtimai ıı1uavenet miirliiğLiııdeı1: 
~rz:ı kın rıt• \' İ lir. llasl:Hıt'Sİ Silifke Jls. Tar~us lls. lluh. htıdt-tli ılıuvflk.T.\J. 

Kilo Kilo Kilo Lira K. Lira K. 
'ı1a k :ı nna 
Şt·hriyP. 

Saıh~ \'a~ . . 
z .. \'l in \':ı uı . . :-.. 
Gaz va~ı . . 
Cav 

J • 

1\ t' ~ fll t~ ŞP k P. r 

Limon tozu 
Pirine • 
Nişa~la 

~~"kiluıeıuiş lU't 

K 11 ru soğan 
•> Fasulva . 

Tu ·naLP-s ~u vu . 
f( uru iizii 111 

Kayısı kul'usn 

Nohutl 
M t~rci nıtı k 
Bulcrtar 

~ 

Palalt'S 
S:ıhun 

Pirine tıııu 
• 

Eknu~k 1 inci Ne. 
Pe~sinıf'l » >> 

Konı 11 tıli . 
Krci rli 

• 
İıu~k siulii 

>> Youu rd u 1'"'I 

Otl 11 n kö·ufü·ii 
Yerli maılP-rı küıuiirli 

]oo 

75 

350 

35•) 

:.\50 

8 
1000 

1500 

30 

200 

650 

200 

75 

80 

30 
1 ()() 
250 

2 )() 

500 

400 

50 

7500 

5 

4000 

() 

:i500 

3500 

4000 

150110 

]oo 

25 

lso 
25 

75 

3 

350 

300 

5 

loo 
200 

150 

30 

50 .. 

o 

75 

loo 
Ioo 

300 

150 

lo 
2500 

5 

o 
f 5011 

looo 
800 

looo 
loooo 

250 

50 

300 
30 

175 

8 
600 

600 

15 

~00 

• 450 

200 

75 

125 
() 

ıoo 

)50 

150 

600 

300 

lo 
5000 

5 

2500 

o 

2500 

(250 

4000 

ıoooo 

o 
o 
() 

o 
o 
? 

o 

o 
o 
o 

o 
(} 

o 
() 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 

22 

22 

55 

27,5 

27 

50 

41 

85 

16,5 

19 

9 

7,5 

9 

2L 
lo 
23 

fi 

9 

8 

8 

23 

35 

7 

17.s 
30 

25 
lo 

lo 

) 
\ 
) 
\ 
) 

) 
) '1Prsin 
) L. K. 
) 3 l 2 g4 

) 
) 
) 
) 
) 
) Silifke 
) L. 1\. 
) )(3 56 

) 
) 
) 
) 
) Tarsus 
) L. 

) 233 

) 

K. 
09 

) 
) 
) 
) 
) 
) 2.5 

2,85 S) 
\ uk:ınıla ciusi, mıkd:ırı, rıuhaıuıutrn hP-ılt>li Vf~ muvakkat lPnıirıal tutan 

Yazılı ııu~rsi ıı, ıarsus, silifke hasta 11Pleri11i n ,. i \ ' t!Ct'k ic•~c.-k, \'a k ılac ; t k . .., ' . 
Seudik ihlı)'HÇları Vılayt•I t'. ııciinw11jııce ayrı ayrı açık t·k~illırıt'\'t~ 

K•)ı,ıılıa,,ıştlıır, 

ll•:ılı·l.-ri 2-n-9:H.> pazar guuu saal oııh ;ı~ıl·· İçı~I Vil:t\'dİ tlainıi t~o-
ciinwuintle )·apılt.ıcaklhr. İSlt>klilerin şeraiti arılamak iizn~ ~ıhh:ıl n ; iidiiı -

liiğii ne ve o gii n ve saa lla Vi hl yt~l eneli ıueui tw mii i'ac.ı:ı Lla rı i h\ n ol 11 rıu r. 
islt·klilt~rin lenıiual mrklulrn ile birliklt~ muracaatları. 

nün sonu olan gece yarısanda bitmek üzere iki aydır. Bu 
biletler, bu iki aylık müddet içinde müracaat edilmek ve gi
diş - dönüş için verilmiş olan ücret yekünunun yüzde yirmisi 

tediye edilmek şartlarile evvelki müddetin bittiği andan baş
lamak üzere bir ay daha temdit edilebilir. Veyahut bu şart-

lar dahilinde biletler bidayetten temdit ettirilmiş olarakta 
alınabilir . Bu müddetler içinde seyahat için kullanılmıyan 

dönüş biletleri üzerinde hiç bir hak ve mutalebe kabul edil
mez. Dönüş seyahatına başlandıktan sonra mer'iyet müddet-

leri biten dönüş biletlarile yolda mecburi aktarma sebeblerin· 
den başka bir sebeple tevakkuf edilmemek şartilc biletin mu
teber olduğu istasyona kadar ücret vetilmeksizin soyaha~ edi
lebilir . 

Aile biletlerile seyahat edenlur hem gidişte ve hemde dö-

nüşte katedilen mesafenin her 500 kilometre v~ kesrioe mukıı bil 
bir istasyon olmak üzere müteaddit istasyonlarda biletlerinin 
mer1iyet müddetleri içinde olmak şertilı~ istedikleri kudur tu-

vakkuf P.debilirJer. Yolcular, fazla katedilecek mesafeler için 
umumi tarife üzerinden ücret farkı vermek şartilP )'ol değişti-
rebilirler . ,. 

Bir aile biletinde yazılı olan yolcuların aynı sınıfta, aynı 
katıırdo. ve mümkün olduğu kadar da aynı kompıırtimo.nda se
yahat etmeleri ve aynı istasyonlardan hareket ve aynı istasyon
lara muvasalat eylemeleri şarttır . Bu şartlar dahilinde seyahat 1 
dmiyen aile efradı bu biletlerle seyahat haklarını kaybederler 
Bir nile biletine dahil olan yolculıırdan yalnız bir kişi, grubun 
azimet seyahatından sonra ve yalnız aile bildiode yazılı gidiş
dönüş istasyonları aracnnda olmak şartile, mer'i tarifelere göre 
ynnm ücretle mütenddit seyatlar yapnbilirler . . 27-29 

17-~2 -27-31 

Mersin 
Piyasası 

········~ .......... -K .<i. K. 
Paıaıuk~k~pr~~ 50 

iane 48 
Kapu malı 
Kozacı parlağı 

l.uw ci ğLi i . . 
\(~rli il 

Susanı 

Fa.su!'•• . 
Nolıul 

ll~rcinw~ 

K Hı-\ , ...... , . . 
Kuuı darı 

Celtit.. • 
Acı ç•~kırd .. k h;i 
To1. ~ekt~r 
llalıve 

Kaim )) 
~h~adır • 

•) -
l 70 

~ 

7 

ii4 

25 
75 

ö8 ;l,') 

l00:9!J 
1 ~5 
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Silifke 

.DARA 
BiQiKTiREN 
QAJ~T--l;D~Q 

f l A N 
Mal müdürlüğünden : 

Silifkeuin Taşucu iskPlt1SİrıP ıakri!,,.rı iki ıııil mP

safosinde huluuao Akgiil 11:11111 tligPrİ ParP l>tıııiz Dal 
vamnin lic St~ııt1U'i 5 llazir·:ııı 935 C:ır~:ımh.ı giiııii z:ıal .. .. . .. .. . 
on b~şde ihalt~ t•ılilnıt~k fız,~n· 20 -lbyıs- 935 tarihiıı-

ctera itibarerı oıı lws µ:iiıı nıi"ııld••llt> nıi'ız:ı,eıl .. ,·e cı-. " .. . . 
karılımşdır. Talip olanların Silifkt~ ,\lalnıiidi'ırliiğiin•• 

nıiiracaal t>lnıelrri iJ:ln olu rı ıır. ~;~ ~~7 . ;ıo - :~ 

i l A H 
Oıuer Vasfi Bı Osıuarı Envt•r ııamı alrırıdaki kol-

lt~~tif şirketimizi L>ozt.ırcıl, a~ı·ı ayrı çalışat•ağınıızdaıı 
şirkeliıuizde alacağı olanlarla hoı·çlu lııılurı:wlar on 
giin içindı~ mn racaallarını ~ay~ıl.11· 1 IUl'l,Lı dilt•riz . 

Om er Vasfı l~ O · u ı a rı En ve ı· 

Kiralık Ev 

Yeni Mersin Basıınevi - Mersin 

I] Me sinimizde rl 
Sıhhi bir ihtiyacı karŞıhyan bir müessese 

SOGUK HAVA DEPOSU 
SAHiBi - NiGDELi SELi~I ŞEMSi 

I>olis Jfitdürlüğii Karşısında 

Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı O, 
mükemmel ve son sistemdir. 

Sıcaklarda gıda ınaddelerinin bozulmaması için : 
Gıda maddeleri yapan ve Satanların ve Ailelerin 

dil\:kat nazarlarını cekeriz 

1 Sıcaktan bozulmasından korktuğunuz her şeyinizi ~epomuza getiriniz. 

IJJ~~~~~ rrl~~~~-
•5DMfiA!l~ffti4tlftliEU.IWI• 

B · R i Doktor Nejad Seyhun i 
•:• Kulak, Boğaz ve burun hastalıklaı ı a 

MUT AHASSISI il 

1 Hastalarını saat 15 den sonra Yoğurt pazarında 

Diş Tabibi Bay Bahirin muayenehanesindeki hususi 
dairesinde kabul eder . 

1 f) - xo 

HALiS [OiftH[ ve KA~~R PEYNiRL[Ri 
Kışlık peynirlerirıiz için hiç düşünıneyiniz 
fennin son terakki yatı ü~crine yağlı, temiz peynirler hazırlanmıştır 

mersin Souk llava Deposuna 
müracaat ediniz . 

17 Kilo safi hazırlanmış ve tuzlanmış. halis 
Edirne peyniri tanekesı ile beraber 4 liradır . 

Alındıktan sonra muhafazasıda Souk Hava 
deposunda temin edilir . 

Evlerinizde?luğraşınayınız ve yorğunluk çekmeyiniz • 

f Kaşar Pey rdr leri 
Yağlı Balkan peyoırleri ayarında Ş marakh ka· 

·:· 
1 • 

Nö~etçi Eczane 
Bu Ahşam 

Sağlık Ecza ru~sidi r. 

··············~ . ' : Yeni Mersin Matbaası : . ' : mücellit hanesi : 

: Eskimiş, parçaları ... : 
: nıış, forsuıl~ kitapla .. : 
t) ruuzı İŞP. yaramaz de' I . . .. ' 
• \f~ aLıua\'ımı. birguıı l/ . . . . .., 

sizP. lazım olur. KıtaP 1 
: larınızı, deflerleriniıi, : 

• mücellilhanemizP. göfl' 1 
• 1 . . ' 
• < erımz. /J 

: Her nevi kitap -.r- S 
: tl~fltırler şık, zarif ıaıt·~ 
• liıı v~ kullanışlı ola' 1 
• • . 1 . ' • ra~ eıl emr. I . ' . ,, 
••••·:·•·····~, •. ? 


