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Dört Deprem Oldu, iki Evin duvarı çatladı • 
Hava Tehlikesini Bilen üye 
liava kurunıu geniş <_:ah ma (}ağına Girdi 

-- ~-- ------~ ---
Bazı Şartlar İçinde Yurdlular llava Teh-.. 

likesini Bilen Uye Yazılacak. 

ANKARA, 27 (A.A) Türk 
ffuva Kurumu Bnşkrınhğından: 

Havrı tehlikesini bilen üye 
Yazılmasının şartlr.rı ~ıınlardır: 
. A- Her yıl en aşağı yirmi 
lıra vermeği taahhüt etmek. 

'fopJama işlerini kolaylaştır
~nak için tnahhlitler her yılın 
laziranında alıııaeaktır. 

B- Hava tehlikesini bilen 
Uye\ere hi r üye mımarası ile 

16z~ı bir rozet verilir. Ve isim
erı Ajansla yazılır. 

r C - Taahhüdiinii yerine ge 
ırıniyecekler Türk Hava Ku-

rumııııa haber \'ererek iiyelik
ten çekilebilirler.Senesi içinde 
haber vermeden fıidatını ver· 
miyenleriıı isimleri Ajansla 
yazılıl'. Yirmi liradan aşağı 

vardıınıl::ı bulunarılm· Türk hava 
"' 
kurumunun yardımcı üyesi o· 
lurlaı·. Bu iiyelere Rozet veril
mez ve isimleri neşredilınez. 

D Havn tehlikesini hilen 
üye yazılmak için Ankarada 

'fiirk Hava Kurumu mel' kezi ne 
b::ışka yerlerde Tiirk Hava Ku · 
rumu şııueleriııe müraeaat e
dilmelidir. 

basın kurultayı işini bitirdı 

Şükrü Kaya Öneınli Bir Söylev Verdi 

Son Toplantı Münakaşalı Geçti. 
Basın birliği Kuruluyor . 

h ~~KARA, 28 (Hususi mu
l{llbırımizden)- Birinci Basın 
\> llrultayı dün öğleden evvel 

ke sonrn jki toplantı yaparak 
oll'\ · 

1 ısyonlardan gelen Hapor-
ar1 .. 

ı gorUştü. Haporlar koııuşu-
o~~ken şiddetli mllnnkaşalar 

tı. 

zı Basın birJiği tüzüğünü hn
~:la~ak için yedi kişilik bir 
~on ayrıldı. Konuşmalar 

bittikten sonra iç İşler Bakanı 
Şiikrii Kaya snz alarak birinci 
Basın Kurultayının toplanma· 

sında olduğu kadarda verdiği 
kararların önemini anlattı ve 
mnvaffakiyet diliyerek Kurul
tayı kapadı. 

Bu akşam (dün) delegelere 

Şehir Lokantasında bir şölen 

verilecektir. 

Paris Borsası Karıştı. 
lierkes Parlamento Konuşmalarını Bek

liyor. Alım Satım Durdu. 

hott;;atis, 28 (A.A) - De~erler 
llıeıtı: ~OyUk bir karşılık gOc;ter
tlıışllı dır. Herkes parlemento ko
\ıe ~lıalarının sonunu beklemekte· 

ın satım durmaktadır. Bnton 

Isparta' da 
~--

\il Yağı Fabrikası 
bitti. 

lSl>An ~lllık TA, 27 (A.A) Beş 
ttııı 

1 
Enuustri progrnmma gi

leın sparta Gül Yağı fabrikası 
ttııııtlltrıeıı bitınis \'C ise bm•ln-

" ı" Ji' b ••• 
%~ · a rika bu giine kadnr 

•tıiku a . l{ ar a çıçek alınışlır. 

Çi~ek~~ s~vine sevi ne billün 
t!!~i tını fabrHrnya vernıek

r. Fab 
tl\laru rikanın çalışması bu-
~ı~ a buynk sevinçler uyan

ıştır. 

değerlerde ı:ıykırı hareketler vardır. 
ulusal eshum üzerindeki muıımele
ler ağır basılmış isede l'onları a~·ıl

ınış ve iyi bir gidi~le kapanmıştır. 

izmir Panayiri 
22 Ağ ustasta 

Açllacak. 

İZMİR, 27 (A.A) - Bu yıl 
izmi r Panayi ri 22 Ağustosta 

açıh\l'.ak ve 11 Eyllilda kupa· 

nacnkhr. Panayir için bir çok 

vapm 8 syeteleri önemli ucuz
hık yapmayı kabul elnıi~lerdir. 

Uevlet Deınir Yolları pana

yire gelecek yolculara eşya 

için hiitün yollarda önemli u

cuzluk ve kolaylıklar onayla

mıştır . 

• 

Dün Dört Zelzele Oldu 
~lersin~iler büyük korku ve heyecan geçirdiler 

Zelzelenin Birisi 4 Saniye Sürdü. İki 
Evin Duvarları Çatladı . 

Korkulu bir geee yaşayım Mersinden Bir GörUnOş 

Evvelki gece suat 8,30 da 1 

11,5 ve gece yarısından sonra 
da muhtelif fasılalarla iki zel-

1 

zele ki dört zelzele olmuş ve 
halkı b .. yük bir korku ve he
yecan sarımştır:Zelzeleden bi-

1 

rincisi hafif olmuş vakıt da 
erken olduğundan bir çok kim 
seler hissetmemiştir. Yalnız 
11,5 geçe olan zelzele dört sa- 1 

niye devam etmiş biitiin evler
de t:ıtlı uykuya dalan halk ya· 
taklarından fırlıyarak sokak
lara clükülmiişlerdir. 

Esasen Erdek ve Kars f ela
keti nden sonra zelzeleden bü · 

yUk korku duyan halk evle
rine girmiye bir tiirlü <'esaret 
edememişler ve saatlerce so
kaklarda kalmışlardır. 

Birer saat aralıkla gece ya
rıs:ından sonra iki zelzele daha 
olmuşsa da çok hafif geçmiştir. 

Zelzele doğudan batıya doğ 
ru olmuştur. Şehirde iki evin 
duvarları çatlamıştır. 

Raşka bir zayiat yoktur. 
TAHSUS, 28 (Hususi) Dün 

gece doğudan batıya doğru d<>rl 
zelzele oldu. Zelzelenin üçil 
hafif biri şiddetli geçli. Zayiat 
yoktur. 

ilk •• •• urun 
Dün vapura 

Yüklendi 
Yeni yılın ürün ihracalıııa 

dün bilfiil başlandı. Cumartesi 
gilnii Tanmstan ve Zeylunlu 
köyünden getirilen iki vagon 
Arpa iirünii şehirde büyük 
senliklerle dolastırılarak iske-. . 
leye indirilmişti. Şaşali J3i,·a· 
derler dün ilk iirüııü vapura 
yiikletınel crinden ötürii geniş 
hir gösteri lıazırlanıışla r<lı. İlk 
üriiıı diiıı \'apııra yiiklendi. 

Yapıla ıı geniş g3steri !erin 
tafsi lal ını ve veri len söylevleri 
yarın y:w.acağız. 

Almanyada 
Hava yarışı baŞladı 

Dün başlanan yarışa 
154 tayyare girdi 
Bcrlin, 2, (A.A) - Almanya 

hava sporları kurumu reisi miralay 
Lorzer bayrağın cekilmesi işareti
ni vermiş ve bu suretle Almanya
dan ha va uçmaları yanış açmıştır. 

Bu yarış 104 tayyare 308 pilot 
ve müşahede • iştirak :etmeRtedir. 
Yarışa giren tayyareler bu gUn 
sabahlayın snat 8 de hareket ede
teklerdir. 

Balkan Bakanları 
Moskovaya gidiyor 

MOSKOVA,27(A.A) Çekos
lovak Dış Bakaııı Benes Hazi · 
randa, RomanYa Dıs Bakanı "' . 
Titiilesko da İkinci teşrinde 
Moskova'ya geleceklerdir. 

Kızllay Tarsusta ·önemli .bir toplantı 
Üye yazma haftası 

Ankara, 27 A.A) - Türkiye 
kızılay kurumu genel merkezi 
bUtUn kurumlarına kızılay üye 
yazma haftası tçin direktifi ver
miştir. Hu harta için yaptırılan I 
afişler her tarafa gönderildi. 

Partililer dün Tarsusa Gidip Geldiler 

Dr. Muhtar Berker Bir Konferans Verdi 
Çifçi İşlerini Anlattı. 

Istıınbuldıı kızılay Uye yazma 1 
huftası başlamıştır. Bu münase
betle bu gece saat 2,30 da lstan
bul radyosunda kızıhıy piyesi 
temsil edilecektir. 

brüksel sergisinde 
Türk paviyonu 
Bürilksel, 27 (A.A) - Bü

rüksel sergisindeki Türk hü
kumetinin genel kvmiseri Türk 
devlet inhisarı pavyonunun 
bitmesi miinasehetile basın e· 
ruııtaklarını çağırmıştır, 

220 metro ımırablmı tutan 
Tilrk pavyonu bitmesi müııa
seuetile hasta tutan Tiirk pa,·
yonu ~ok giizehli r. 

Diln öğleden evvel Parti 
vilayet başkanı Mahmut Develi 
vilayet heyeti üyelerinden 
Mansur Rozdoğan,Ooktor .Muh
tar Berker Tarsusa gitmişler 
ve Parti merkeziııde istikbal 
olıınmuşlardır. Dördüncü hüyilk 
kurultayda delege olarak bulu
nan Doktor Muhtar Berker par
ti merkezinde kalabalık bir 
partili huzurunda çok önemli 
bir konuşma yaparak yeni par
ti programını madde madde 
izah etmiş ve kurultayca ona
nan bUyilk işleri \'e önemli ka 
rarları anlatnııştı r. 

Ekseriyeti çifçi olan Tıırsns 
halkı bilhassa çifcileriınizi il-
gilendiren kararla, program 
maddeler gi lJi <'İ fçi borçları
nm on h~ş sene vadeye \'e yüz Ve bCitiin bayrakları siğara

lar şarap ve likörler sergileri 
ile tuz endiistrü hakkındaki 

belgelere göre göze çarpmak
tadır. 

1 de iki faize bağlanmak suretile 
kurultayC'a alınan kararla Tar
sus lrnnalmın önümii1ileki yıl 
içinde ikmal edileceğine dnir 
Bayındırlık Bakanının değerli 

vadini büyük sevinçlerle kar
şılamıştır. 

Hatip konuşmasının bir ~·ok 
yerinde hararetle alkışlanmış
tı I' • 

Konferansı müteakip hey
ete parti binasında bir öğle zi
yafeti verilmiştir. 

Konuklar GözlU Kuledeki 
kazıyi ve eski izerleri ziyaret 
elmişlerdia. 

balkan Atletik 
YarıŞları 

Atina, 27 (A.A) -·- Balkan 
atlatik musabaknları panetena
stadyomıında yapılmış ve Bul
gar Duacef 6203 puvanln birin-
ei , Yugoslav ikinci, 5721 pu
vaııla ikinci ve Yunan Patera
kis 56GB puvan)a ikinci gel
misti r . 

• Maraten koşusunu Roman
yalı Gal 3 saat 7 dakika ve 40 
saniyede kazanmıştır. 
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SAYFA 2: 

K mutay Toplantısında Ceneral Goring 
sağlık bal\:anı izal1at 'rerdi . Evvelki gün Sof yaya geldi. 
Sıtma, Frengi, Mücadele Kurumları 

Gittikçe Gelişiyor . 
Goring dün Atinaya gitti. Ziyaretler 

Resmi Değilmiş . 

.\ukara , 26 [ A.A 1 -
Dün Kamutavda Sıhlıat 

ve sovsal va rdmı biitce~i 
" "' . 

konuşulurken l1uğla say- 1 

lavı lliisrıii K i tapçı hiitçe-1 
rıirı heyPti umumiyP.sİ 

lwkkınıla ~()z tJlarak cuıu
lıuriyelin sıhhala vr.r<liği 

ünemi ve sıhhat hakanı

nın lıa ,. ı rh vt~ verimli ca . . . 
lışmalal'lnı tebarüz eltir
rniş ve hakan<lao bazı 

sorğularda hulunmuştuı" 

Bakan Refık Saydam cı~-

vahen şu izalıalı verruiş 

l i I'. 

Sıtma ile miicadt)lt• 
1924 de başlamıştır. Uu 
glin seksen sekiz kazatfa 
iki mil\'on dört \' İİZ on . .. 
allı bin kişiuiu olurduğu 

bir mmlakada sıtma ıuli

cadelesi yapılmakta ve 
bu saha nüfusumuzun 
yüzde ı 5 şrnc lt->kahül 

etmektedir. 

dt>uıİ~lİr ki: 
Frt>rıgi hakkıııd<J nıP.m 

lt·kelle b iı zı ~ :ıııl~ş fikirler 
cP-re ~· a ıı Pd i )'Or . F reııgi 
nwmlekelte zaıırıedildiği 

k:'ltlar c.lt)ğildir . 1924 
seııP~i rıi ha \'etim~ kadar 
teshil t~c.lil•~n Frt>ııgi nıik

darı ~~3726 idi. Bun. 
hırdan 2lö7~ ~i lellavi 

==>••• 

Sof ya , 27 [ A .• \] - - { 
Cerıeral Gorirıg ile ıua-1 

iyeli iiç LayyH re ile hu -
raya ıuu vasalel elruişlt>r-
d i,.. 

Dışişleri, S ii v r. l>e

nı i r yolları hakanlari) iP. 
Sof ya şarlıayı cenPralı 

kabul edrceklerdir. Ce-
ııeralın se\'ahatı hususi t~dilmiştiı·. 37975 şi olan " 

ve~airesi tlolayısi~· le ay- mahiyelle olmasına.\ rağ-
rılıuıslır. l 935 senesirıde men kabulleı· Tesmı ma
elimi;,de 155G69 frerı"ili jhiyelle olacak vn 'Alma11 
hıılumı)'Ordu. 0 

erla elçiliğirufo bir diıw 
Bu ruikdar uwmlekHlin de verilec.-ktir. 

«Dine» de Bulgar bşa
kanı dış ha ~anı ve obiir 
ha ka nlai' da bulunacak

lardır. 

Ceneral yarıu başba

kan ToşPf ve dış bakan 
Sii ve şli meruJiferler ba · 
karılari~·le görlişeceklir. 

Kral Sof ya civarında bir 

öğle y~meği vr.rtıcektir. 

Goring yarın Atinaya 
gidecektir . Kendisi hiç 
bir resmi vazife ile mu

vazzaf değildir. 
g~nel niifusu!ıa kıyas e
dilirse ~· iizde ·tfokııı t>tler. 
Bir takım hiluwdikh~rimiz 

le keııtlisiııi lı11susi suret. 
te letla vi elli re1tleri ki 

Deniz Konferansı 

bize rualırt!m suı't! lle hil
dirrıu·kteclir ve hasla ol
du k 1 arından kerıdi Leri rı in 
dahi lıaherdrr olruıvan 

"' 
bir misli olarak teshil ve 

Amerikalılar yakından güdüyor 

Amerika Könferansa Delege Gönderecek. 
Toplama işine Y anaşmayor • 

bö)'ltı bir konferansı ça

ğırmak işini listiine almı-

Her Gün Beş Kelime 
10 ---

()il kılavuzu koıuisyo· 

uurıun gönclerdiği listeden 

okurlarımıza lrnr gün br. .. 

şer kdiurn sunuyoruz · 

Lislede cıkan Hz Türkçe 
• 

k~li ıuelerin osmanlıcaları 

haudırı sonra gazetenıiztle 
kullanıl mı)'acakur. 

l --Tahlil elnwk - Cil · • 
zelenwk 

Talı 1i1 • Çüze 

Tahlili - Cfizel 
~ 

Öı·nt'kler : 1 - Bu ya .. 
zıyı dikkatle çöıeleme.k 
lazımdır. 

2-llu mesele hakkı 11"" 

daki çözenizi · akla yakııı 

buluu~·orum. 

2- f nkılab - Devrim 
Örne~ : Biz herıiiz tlt>" 

rim icimJe,·iz. . .. 
ö-TPcrlibe - DeneÇ 

4 - Tecrii l>e etmek .. 

Deıwıuek 

;,-~arıa -
Örnek : Bu 

A nlauı 
• 1 

kelimeııır 

ne anlama geldiğini bar•
9 

söyler uıisiniz ~ 

Sıtma rniicadele!-<İ hir 
tlefd haşlampta iiç ht·ş 

seııe icerisinde neliCt! i 

bu yukarıdaki rtlkama 
ih\ ve tıtlt>rsP.k y tizde L - 8 
ve yuval'lak lu~salıla )' lİZ

tle iki ecler ht•r lıalda 

hu rakamı hic hir zamaıı 

Vaşington 28 A.A 
Bahriye hakanlığı Alman 
ya ve Sovyel Husyasımla 
buluııacakları bir dr.niz 
koııft•f'aıısırıı toplamak için 
lrıgillererıin uğramasırıın 
yakıııdan giitnıekletlir • 

yaca k tır·. ·w 
NOT : Oazetemiıe gönderı 

• 
alırıacak bir mesele de-
ğildir. Bu seneleı·ce tize-

ri11de çalışılacak i~lt·rderı

d i r. Hu nıiicade1e ancak 
ya va~ ya va~ ve o mm la 

kalanla sı tnıa tam olarak 
bittikten sonra kalkabılir. 

\lisal :olarak Arıkara 

ıuınta kası nıU~öslere bili ri ıu. 
Bugli rı sıtma m iicatlt:'lt•si 
uıırılal\asına alınma ~ ı la. 
zımgeleu yerler vardır. 

Bunlar da almaca k tır. 

Doklor Uefik Saydam hu 
nı ii c a ch· lt~ y i ii c k ıs ıu a a -. . 
yırmış ve bunları bilhassa 

frengi mücadelesi teşki

latı yapılan yerlertleki 
çalışmalar im nıınlaka 

haf'icinde rPsnıı sılıhal 

memurları tarafından keu . 
dilt~rine vaki miiracaal 

• 
geçrıwz frt~ugi nı iicade
lesi erı ıu ii~k til ~nıücade
ldertlen hiridir. Ancak 
iic scııt>lik tedavi rwti-. 
ct~d11tlt~ g•'Çt>hilir <foruiş-
lİ r. 

. 
Hamburgda 

Deniz seferlerı günü 
yapıldı. 

il a ili b tJ I' o g' '2. 7 r A . h] 1 
Uı~ ııiz sPf P-rlPr'İ gu rıu 

miiuasehetilt~ dün Alman · 
ya nm erı hii ~· li k loPla 11 lı 

salorıu obuı haus lıoluııda 

yapılan lazahiiral Alıuarı 

ulusunuıı en muazzaı; 
tazalıiirlerinden hiri of-
muştur. 

oluı hintlera fazlı~ alman 
sa loırn en k iiçiik küşe5i 

rıe k:..tla r doldurmak ta 
idi. Bakan doktor «Gob-

üzerine yapılau pal'asıı l>els» irı muvasaleli ni-
tetlaviler ve idarei husu- hayt'li gelmiyen CbŞkun 
. • 1 1 1. 1 l alkışlarla karşılannuştır. 

sıve ve >e eı ıve er ara-
r" dar y· ı "' .. 1 1 mınlaka ulusal sosyalist m ı aı)ı a11 mucat e e . . . 
1 k le .ı.·l tl.' ' t şefı hohle ıle -''obbels hırer o ara uı e h . tm .sonra 1 ~ 

rıutu k si.h'iemislerdir. .. . 

.\ mel'ika deniz silah 
y~rışını durdurmak için 
loplan.scak bir korıforans 

dr.legeJeri ni ~görulernu"'ğ•"' 

lıazır ise de Lontlra arul - ' 
laşmasında süyfediği gihi 

Adana Ülkesinde 

.\nwrika k~ııdi kuv- cek yazılarda bu kelimelerin °;~ 
v ~ t 1 a ri i 1 t~ .J ,1 J) 0 ı ı k u v ve l- manlıcalan kullanılmamasını .rt 

ederiz. 
lt'ri arasmdaki b~şlt~ üç nis-===~~ 

betini tutacak her tiirlli 

anlaşmayı ku bul edecek 
vt~ .\ vrn pa deniz mestdt>
leriyle ilgili anlaşmaların 
yapılması işini ingihereye 
bırakacak Lır. 

' Sebze ve Meyve 
Fiatları. 

Oto raylar 
Arttı. 

~jıl 

Si nıtlh·e kaılar 'ıer' \ . .. fi' 
ile ~la mu ra arasıntl:ı gt~ •. r 
de nıüfeadtlit defalar se 

f ·ı · ·ı rı · ' n• pa ıı lrenle•· a ras . 
.. r·ı\ 
ancak dfirl tanesi OLO '· 

• 
Princ ekimi bir usul l ,-\dana , - Sebze Vfl i<l i. 

icl
De v l r. l demiryoll:ırı 11 

, 
altına alınacak. 

Ada raa , (Türk Sözü) -

Buuıları bö)·le vilayrtiuıiz 

icimle ekilr.eek c~ltil\lerirı 
• • 

tava usuli\'ıe ~kilnıt•si o-

ıranımştır. 

Bu sur<~lle Ct~hiklerin • 
lrnm ekim usulü dlizt>l -
miş olacak ve hem de 
rekolte ve randmarı de-

receleri yü kltil~cek tir. 

BundBn başka çeltik 
eknwkte olan ziraatciler .. 
de izin almak zahnıetin

dt~n kurtarılmış olacak-

me~· ve fiatları günden 
giirw diişnıt>kltıdir. FasuL 
ya cirısiııP gört~ kilosu 5-
12,5 :wuıizotu 5-7 ,5 ka
hak ii<; kilosu 5, douıulrs 
50 ôO, salatalık 10 tane. 
si 5, enginar tanesi 2,5 
erik kil osu 5 .. 1 O ~lalatya 
t~riği 7 ,5.10, kiraı 10-25 
kuruştur. 

===-==================== 
lardır. 

lhı ntlan bö~· le yapıla

cak eeltik ekimleri tarım 
• 

ve esenlik kuru mlarmm 
dainıi konlroliiue tabi 
lu l11 la<1 ak lır. 

. ı. 1 ~ıjır' 
resı uu aatta olor<• ... 

daha pratik oluşuııll 
'ft' 

•J" 
daha siiratli ve ı·alı L1 ' ~ 011 k 'i 
lış1111 gfi1.firı üne al:ı ra ~ 1 .,,, 
günlerde otoray s:ıY'' "İ 

'5" ilok uza cı kar mış "e . 
trenleri kaldırmışıır·. W 

. . ~ 
Şu lıalde ~lersırı 'i~'' 

mura arasınıla lJtı•• 1 

d0~ 11ı 
sonra yalnız uu .~ ... 

. . jcrııt 
olura v ışlı vecek t • ,e 

" J • ·,ılı' • 1 ,, ~ 

lir. nu oturaylal' ıç. ı•''" 
. '·. d • ı, 1118 avrıca uır e 111ttl\ 

h~ndisi oörulcruıiştir· 
r"I 
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P ·ıyasası 11 

Tenzilatlı .Yolcu Tarifeleri Mersin Ziraat Bankasmdan 
974 Sabit numaralı Arpac sakarlar kfiyü zirai 

•••··••• _ 1-()-35 Tarihinden itibaren Tatbik Edilecektir kr~di koopP-ratifinin ilk lı eyeti ~ımuıuiye toplantısı 

l•anıukekspr..- ... 
1 ane 

K. S. Muallim ve Talebelere : 31 Mayıs 93 5 tarihirw miisadif Cu ıua ~111111 saat 

f,O Umumi tedrisat dereceleri dahilinde bulunan resmi veya onda yapılacağinıfan kooıwratif~ giren orta~ların mez-

Kapu malı 
K.ozacı parla~ı 
l<tııe çiğidi 

48 Maarif idarelerince musaddak hususi bilumum mektep ve kür glirıcle koopt>ratif llH~l'kt-ıi oları Aq,aç sakarlar 
45 üoüversitelerio muallim, profesör, asistan, mürebbi, muavin köyiirııJP- hazır bulunmaları ih\n olunur . 
44 ve müdürlerine Mayıs başından Birinci teşrin sonuna kadar 

ve bu mekteplerin talebelerile ecnebi memleketlerdeki aynı 

\·erli • 
s,ısam 

Fa ul va 
Nolıu; 
~'erci nıe~ 
Kus vemi 

j w 

Kuıu darı 
Çeltik 

~cı cek ird~k ''~' 'fi • • 

• oz şek~r 
1\atav~ 
l\alın » 

Nişaclır 
Çav 
Ka"ıay 
Bahar 

Arpa .'\ uadol 

,, ''erli 
ı~· . .. 
ırırıc 

Ç<lVd~r 

L 

9 
7 

4 
6 

f> 
ö 
6 

~4 

38 

70 

25 
75 

25 
100 99 

1 25 
16 

240-230 
190 

90 
75 

2-37 ,5 

14 50 
") - 40 

'·· 11,11 dıxı~ Şekc r ı .. ,. ıo Lira -!O K. 
» ~cnehi ~3 Lira 

» • » çuvalı 20K. ôO 
lhığcJa ,. Y ~rli 2 25 L· w 1 nıou tozu · ı O 
Sabuusafı;,eytinY. ~5 50 

)) ikiuci 23 
~ısır· darı 3-32 ,5 

~ara lıiilt .. r !!5- 86 
''e" K k J 2o~ ' · epP. 

lıı(!j r 
tııı!.lr c " ukuro • 

:o den 11 
2 75 

,, Aııadol 

......___ _____ ~ ·--~~~ •• 

Borsa T elğraf lan . ....., . 
lslanbul 

27-5-935 

1'ürk altunu 933 
isterlin 

hoıar 
~'ı-aıık 
Liret 

6'!4 - 50 

79 21 

12 - 06 

9 - 6fi - 86 

llariç 
içfo 

mekteplerin talebelerine her zaman umumi tarife ile uzak 

mesafelere mahsus tenzilJi D7?· numaralı tarife üzerinden her 

seyahatte yüzde 5o tenzilat yApılacaktır. Bu tenzilattan istifa
de etmek isteyenlerin, mensup oldukları mektep veya üni
versitelerden veya Maarif Vekaletinden ve müdürlüklerinden 
muallim kısmmda olanların seyahat edilen takvim senesi için
de tanzim edilmiş bir hüviyet varakasını ve talebelerin de keza 
en çok altı ay evvel tanzim edilmiş fotuğraflt bir vesikayı ha
mil bulunmaları ve bilet alırken ve yolda biletler kontrol edi
lirken Demiryol memurlarma göstermeleri lazımdır. Mekteple
rini bitiren talebeler de talebe iken aldıkları vesikaların mu· 
teber olduğu müddet içinde bu tenzilattan istifade ederler . 

Umuma mahsus gidiş - dönüş tarifesi: 

Ten zil atlı gidiş - dönüş tarifesinin yeni tatbik ıartlan 
şöyledir : Gidiş - dönüş biletlerinin mer'iyet mliddetleri, se
yahata başlanacağı günden itibaren müteakip ayın aynı ta
rihli gününün sonu olan gece yansına kadardır. Yolcular se
yahate başlayacakları günli kendileri tayin edecekler ve buna 
biletlerin üzerine yazdıracaklardır. Yolcular seyahate başla
madan evvel tarifenin mer'iyet müCldeti dahilinde olmak şar
tile, istedikleri günde biletlerini alabilirler. Biletin bir aylık 
mer'iyet müddeti bitmeden evvel gidiş - dönUş licretinin 
yüzde yirmisi verilmek şartile ilk müddetin bittiği günden 
itibaren müteakip ayın aynı tarihli gününün sonu olan gece 
yarısma kadar temdit edilebilir · 

( Bu tarife Eylül 1935 sonuna kadar uzatılmııtır) 

Aile Biletleri : 

Eo çok sekiz kişilik gruplar halinde ve gidit - dönüı 
şartile her hangi iki istasyon arasında 1 Haziran 935 tarihin
den Eylul 935 sonuna kadar seyahat edecek ailelere, Samsun -
Sivas mıntakaaında yüzde 60 ve Alaşehir - 1zmir ·- Bandırma 
mıntakalarınd:ı yüzde 50 tenzilitlı olan biletlerle diğer mınta
kalarda katedilecek mesafeye göre muhtelif oisbetlerde ten
zilatlı olan biletlerin ücretlerinden ayrıca ve grubu teşkil eden 
yolcuların birisinden tam ve diğerlerinden ylizde 20 ücret alın
mak suretile tenzilat yapılacaktır. Bu tarifeye göre Haydar
paşa - Ankara arasında seyahat edecek ailelerden gidiş -
dönüş ücreti olarak : 

Beş kişilik bir aile grubundan 

Sekiz ,, ,, ,. 
" 

kuruş alınır. 

Samsun-Ankara Mesai esin~e : 
Dörtk kişilik bir aile grubundan 

Yedi ,, ,, ,, .. 
Adana-Konya Mesafesinde: 

Üç kişilik bir aile grubundan 

Altı 
" ,, " " 

Mevki 
ı 

9306 

12420 

10125 

13921 

4618 

6596 

Mevki 
il 

6735 

7345 

10099 

3342 

4773 

Mevki 
111 

4:282 

5716 

4648 

6391 

2124 

3033 

kuruş alınır. Diğer mUmısebetıerde de Ucretler bu derece ucuzdur. 
tstanbulda köprU gişemizden ve diğer mahallerde istasyonları

mızdau daha ziyada tafsilat alınablllr. 

Bu tenzilatın şartları : 
Aile grubuna girebilecek akrabalar ıunlardir : (Kan, ko· 

ca ve bunların çocukları, ana ve babaları, biiyük ana ve bü
yük babal~rı, kardeşleri). Üçten - beşe kadar her grup için 
bir ve daha fazla kit ilik her grup için de iki kadın veyahut 
oo beş yaşını doldurmamış olan erkek ( evlatlık, hizmetçi, anü 
rebbi ) akrabahk şartı olmaksızm gruba girebilir . 

Grup halinde seyahat edecek ailelere, fotugraflı aile bi
letleri verilecektir. Bunun İçin gruba girecek aile efradının 
birer vesika fotograflarının gişelere verilmesi lazımdır. Vazih 
olmak şartile grup halinde çıkarılmıt küçlik kıt' adaki fotog
raflar kabul olunabilir . 

Verilecek aile biletlerinin dönüş kısımlaranın mer'iyet 
müddetleri, biletler üzerinde yazdırılacak seyahat günlinden 
baılamak ve bunu takip eden ikinci ayın aynı tarihli günü· 

R UZNA ME 
1 - Meclis idare azası intih:ıhı ( gizli reyle) 
2 - }furakiplerin iutilıalu ( » » ) 

3 - - KooperatifcH ortaklara k redif eri da lıil inde ledı v~ 
eldikleri hisse b~cl·~linin, kac misliru~ kadar i~"-

• 
razal yapılabilecP.ği lrnkkıda idare meclisin~ sa-
lahiyet itası . • 

4 - Koow~ratifirı lalısil eılilmiş S t•rmavP-sirıin kar mis
line kadar Ziraat Baukasınılan i~tikraz akil. edi
lecPği lıakkında meclis iılare\'e selahİ\' P-l itası. 

5 - Bir sene zarfında masraf olar;Ak ue mikclar para 
sarf edileceği . 

6 - Harictlen murakip iıılilıap t~clilmek ıuechuri \' Pli 

hasıl olduğu takdirde ~' ıık ırıcla sarfırıa karar .ve· 
Vf'rilerı mikdarı geçme111Pk iizere maaş veya bir 
dPfaıla verilecek iicrt~tirı tr.shiti . 

7 -- Esus uıukuvelt~rıanıPniıı 18 rıci maddPsi nıucıhiıı ~ 
cc~ mih~ssis ortaklar ta rafııı ı lan vPrilnıe:oiİ l~zııu 
gt-l~n be)'arrnanwlP riıı tetkik ve tasdiki . 

i l A N 
Mersin Ziraat Ban~asmdan ; 
14 7 O No. Zira 'ı kreıli kooperali flt~ri kanunu rıa ve 

resmi gazetenin 25 10 - 930 tarih vt~ 1630 numa
ra la nushasııula mii11tPş i r esas ıuu k a velenanrn a lıkft
nuna levfikan ttışkil c1dilP11 g.ı~· ı·i nıahdud mesuli~· Ptli 
674 sabit aıuru:ıralı Aqrnç sakarlar kfiyii zirai kredi 
kooperatifi fktisal Vekalt~lirıct~ ta~dik vt~ ~lı~rsirı Noter
liğince tescil P-dilıliğindPıı mevzu hahi~ koopc~ ratifin 
r~5nıen lf'Şt-kkiil e t ıliği il~\ıı oluıııır. 

Kiralık Ev 
Yoğurt pazarı civarırıda DokLor Aslan Yakuhun 

evinin kentli oturduğu iit; oıla ve biitün konforu havi 
suyu içinde ikinci kıta ~iralıktır. İsliyenler her giin 
gör~bilirler . 2 3 

nün sonu olan gece yarısında bitmek üzere iki aydır. Bu 
biletler, bu iki aylık müddet içinde müracaat edilmek ve gi
dit - dönüt için verilmiş olan ücret yekünuoun yüzde yirmisi 
tediye edilmek şnrtlnrile 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 kullanılmayan 
dönüş biletleri üzerinde hiç bir hak ve mutalebe kabul edil
mez. Dönüş seyababna başlandıktan sonra mcr'iyot müddet
leri biten dönüş biletlarile yolda mocburi aktarma soboblerin· 
don başka bir sebeple tevakkuf edilmemek şartile biletin mu
tober olduğu istasyona kadar ücrot vorilmeksizio soyabat edi
lebilir . 

Ailo biletlorilo soyahat edenler hem gidişte ve hemde dö. 
oüşte katedilen mesafenin her 500 kilometre v" kesrine muktıbil 
bir istasyon olmak üzere müteaddit istasyoolıırda biletlerinin 
mer'iyet müddetleri içinde olmak şertilH istedikleri kudnr to
vakkuf P.dobilirler. Yolcular, fazlıı katedilecek mesafeler için 
umumi tarife üzcriftden ücret farkı vermek şartile yol değişti
rebilirler . 

Bir aile biletinde yazıh olan yolcuların aynı sınıfta, aynı 
katarda ve mümkün olduğu kadar da aynı kompartimanda se
yahat etmeleri ve aynı istasyonlardan hareket ve aynı istasyon
lara muvasalat eylemeleri şarttır . Bu şartlar dahilinde seyahat 
ctmiyen aile efradı bu biletlerle seyahat haklarım kay bederler 
Bir aile biletine dahil olan yolculnrdnn yalnız bir kişi , grubun 
azimet ıeyahatından sonra ve yalnız aile bil·:tiod~ yazalı gidiş
dönlit iıtasyonlan arasında olmak şartile, mer'i tarifolere göre 
yanm ücretle müteaddit seyatlar yapabilirler . 

27-29 
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Tarsus 
• 

memurluğun~an ıcra 
• 
• 

935/661 

Tarihi Cinsi 11.M. M2 Ki\'nıPIİ ~1 a la a il P si 
T.evttl lla llt~ f}63 u mum 1,1 4000 lira Da haha-

340 4 fovkaui 3 lahtarıi 11e m:ilıa lltlsİ 
VH halen bir ahır VP. 

300 uwLı·e kadar ha vlu!'itı 
ııt:ıH_:nc 

fıauiui \'f•ruirıi l>arıval carıihi VPS:ırı . . . 
rıehri cari CPplıt~~i turik arkası kurt 
hatı·os haıwsi ile nıalıdul. 

Alttcuklı: Cihara ıacle Ahdu!'iSt·laıu vt~ .\lı11ıd Cibara 
Borclu: Yarsuvcıılu B11raıı. 

• 
Yakarıda Jıududu ve evsafı ya:ılı hane açık artır

maya koıwwş olup şartname 29-5-935 Larilıiıulen itibaren 
dairemi:dc /ıer kes görcbilt!Cl'fji gibi 21- 6·-935 tarihi
ne müsadif perşcmbı~ {/Üflli saat 11 de açtk ılrltrma ile satı

lacaklıt' . artırma bedeli 11111/uımmc:: klymelinlrı ytizde 
75 rıl bt1lmadı[jı takdirde son artıramn iealıluidü. bale/ 
kalmak şarlile f 3-7-935 lcırilıine mıisadif cıuncırlesf 

güali saat ı ı de dairemizde yapılacak ol<Ln arllırma 

gayri menkul yüzde 7r; kiymell brıl11waıfJl Laktlrtle 2280 
no. Ju. kanım 11mciblnct: borç fok.sile bafjlarıncafjL ve bulduğu 
taktirde ihale edileceği lallplt.'rİn mulwmınen kiymelinln 
yıi:de '7,5 nlsbelinde pey akçası veya mlllt bir barılwwn 
temlnal mektubunu lıamil bulwımalan ld:wıdır. 

2004 numaralı icra iflas kaııwııınun ı 26 wcı 

1 

maddesi. dördüncü fıkrasıaa il1vfika11 bu yayrl menkul ıi=.t·- , 
rinde ipotekli alacaklılar ile dif/er bir alakadaranrn "" ) 
irllf a hakkı sahiplerinin bu lıaklarım ve /msuslle fai: tN! 

masarlfe dair olan iddialarım ilciıı tarihinden. itibaren 
yirmi gtiıı lçlade evrakı mıisbllelerlle bildirmeleri aksi 
takdirde Tapu sirlllnde sabit olmadLkça salış bedeli pay
laşnıaswdaa mahrum kalacakları cf/ıeile alalrndara111n işbu 
madde [Lkrasına güre lwrekcl etmeleri ve da/ıa f u::la ma-

lılmal almak isleyenlerin l<ırsus icra tfaireslıw mti.racaatlart 
ilan olunur. 

. Mersin Askerlik Su~esin~en ; • 
. 

ı -fler sern• oldu~u ~ihi hu SPn~de raıiitekait vp, 

uıiistafa ihti~·at ıahitau VP. rutrnıuriııi askeriye ~·okla

malarına 1•6•935 le lnışlanacHk Vt~ 30•ô•935 le hitnıiş 

olacağırıdan şulwye mfıracaal elm~leri . 
2-Bu müddet zarfrnda her ne suretle olursa ol

sun yoklamalarım ~·aptırıuayarılar hakkında 1076 No. 
lu kanunun 10 cu maddesinin lptbik edileceği ilar~ 
olunur . 

fi] - - - - Mersinimizde fi 

1 
(C] 

Sıhhi bir ihtiyacı karŞıhyan bir müessese 

SOGUK HAVA DEPOSU 
SAHiBi - NiÖDELi SELiM ŞEL\1Si 

Polis lrlüdii.'l'lüğii Ka1·şısında 

Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı (J] 
mükemmel ve son sistemdir. 

Sıcaklarda gıda ınaddelerinin bozulmaması için : 

Gıda maddeleri yapan ve Satanların ve Ailelerin 

clikkat 11azarlarını cekeriz 

1 Sıcaktan ~ozulmasından korktuğunuz her şeyinizi ~epomuza getiriniz. 

-------------------il] 11J-----
•MfiAtM~'EI'1Mti415P!lmlmfiDNflll 

1 Doktor N_ejad Seyhun 1 
Kulak, Boğaz ve burun hastalıkla · ı ... 

•:• M:UT AHASSISI i 
•:• 

Hastalarını saat 15 den sonra Yoğurt pazarında 

Diş Tabibi Bay Bahirin muayenehanesinde~i husuıi 

dairesinde kabul eder. 
17 HÜ 

HALiS EOiRHE ve KA~ ~R PEYNiRLERi 
Kışlık peynirleriuiz i<;in hi'; düşünmeyiniz 
Fennin son ıerakkiyatı ü.:erine ynğh, temiz peynirler hazırlanmıştır 

mersin Souk llava Deposuna 
müracaat ediniz . 

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

Alındıktan sonra muhafazasıdıt Souk Hava 

deposunda temin edilir . 
Evlerinizde uğraşınayınız ve yor~unluk çekmeyiniz • 

Kaşar Peynirleri 
Yağlı Balkan peynırleri ayarında Ş marakh ka-

şar peynirlerimiz piyasaya çıkarılmışdır . 
Balya ile almak isteyenler depomuza mürucaat 

etmelidirler . 
Her halde çok fayda göreceklerdir . 

Mersin - 5ouk ht:va deposu sahihi Selim Şemsi 

7 -f>O 
• • ... ... 'ıf • 4 / ••• J 

• • ı \... I ; 1 

i l A H 
Mersin Jandarma mektep kumandanhğmdan · 

m 
·:· 
1 • 

'lersin .larıtlaruıa okulu iic :n lık t>fral ilıth·acı . . 
olan vetmis hin kilo t•knwk 2490 No lu kamııı ııuıci-. . 
hince :ıçık arlırnıaya ko1111lmuştur . 

Kal'i ihalP. giiııii 12 Jlaziraıı 935 Çarşamha güuiidiir 
Muvakkat l•)minal miktarı İİ(~ ,· nı oluz sP.kiı liradır. 
~1evcnt şartııa m~ )'İ görnu·k istp~· trnleri 11 Oku 1 Sa lııı 
.\lnıa kouıis~·onuua müraeaaılan istr.~lileriu tiear••l ı 

oılas111da miikayyil olduklar ma dair \'fl!'İkarıın ibraz 
Ptnıeleri mecburidir. 29--2--6-10 

------. .-... . _______ , __ _,,.._.._ 

Yeni Mersin Bnsın1evi - Mersin 

Nöbetçi Eczane 

Bu A/,şam 
il.\ LK Ec~z:ırw~icli r. 

11•••••••······· • • : Yeni Mersin Matbaası : 
• • • mücellit hanesi • 
• L., 1 • • 1 ! • "~sl\11111~, parça an- f 
: nıış, foı·su,fo ~ita ,,1ı, - # 
• • : rınızı i~e ~' aramaz clt•-t 
• l 

... ~ 
~· e atıııayırıız. urgorı ., 

: siz.- lazım olur. Kit:ıp·: 
: larıııızı, clt~fterlt~riıı;,_d, : 

: nıiicelliılaaıwıııizP. gi)ıı-# 

1 
. . • 

• ( erınız. ... ..... 
: lh~r rı«>vi kiıap "e : 
: (lt~flt•rlt~r şık, zarif 11ıt•: 
• tirı ve k ulla111şh ola .... 1 
•. · ı . ' • nu. cıı ~nır. ı . , 
: •••. :·•·······-
•• 

SAGLilC 
EOZANE5:t 

Mersin Gümrük Civarın~a~ıı 
ı f' •z•t\'I ı ca f' il t' \ ' I ~(, '" .,. 

lılıhl\' ", Yerli ve A' ... 
rıı pa. ııaiisıaltzerall btı' 
lunur . 

·~========'====~~--~, 

Yurttaş! . 
•.:ti' 

~ ı~ ı~ 
Ulkeni korurtli1 ~ ·~ 

oeı11l 
yorsan Tayy3re 

yetine aza ol. 


