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as ·x ra-;-a fCTZZ CTTFJRW zac-=n ı rm 

Çukurova Mıntakasına Saf Pamuk Tohumu Dağıtılacak 
· Tce,kilô.tlı T,icaret 

Bir kaç gün ~vvel iktisat 
Vekili Celil Bey ticaret ve iı· 
tih11l hayatımın ta c.lbünyesin· 

den lllrsmak istidadında bulu
nan aksak bir hAdiıe dolayı
ıile hükumetin daha · evvelden 
almak kararmı verdiği tedbir· 
leri iubladılar. 

lzmir'de bazı tüccarlar dü· 
ıtık fiyatlarlc mal satmak için 
birleşmişler ve bunu serbest 

ticaret prensiplerine uydurarak 
çok .atar az kazanı•ıı kime ne 
demi~ler. Eğer mutlak yine bir 
kaıonç temin ederek sattıkJan • 
mallar müstahsil aleyhinde ve 1 
'!mulbi ticaret müvazenesinde 1 
menfi bir lezahUt lr. tecelli et- 1 

meıeydi haklarını teslimde 
kimse tereddüt etmezdi.Fakat 
maalesef netice hiçte böyle de
ğildir. 

Vekil :Beyin kuvvetli tahlil· 
ltrile apaçık meydana çıkhğı 
aibii bizde teıkilittın mah
ru111, lcrediıi hiç hükmünde o· 

lan mDstabsillcrin kapitalist 
teıekle&Uet müvacehesindeki 
mevkileri &zerinde ehemmiyet· 
le durulmeyı değer bir memle
ket meaelesidir • 

Ferdin değil cemiyetin hak
larını kaıancanı müdafaayı da· 
ha listlin tutan rejimde her ti-
~artt er:babı menfaatinin ölçü· 
ııle b raber milletin zararını 
da hesaba katmak zaruretin
dedir • 

Geniş iktiaat hareketlerine 
yeni yeni kımaldamşlarla bazır-
landıiımız. bu devrede başı 
b.oı lı ~erat sermayeci siyaset 
ıııtemınc yer vertmeyiz.. 

Ticaret ıerbestir. Fakat u· 
mumi a1atın ahengini bozdu· 
ğu takdirde tahdit zarureti de 
0 ıerbe.stiyi temin eden reji
min vaz.if esi cfimlesindendir 

Bu gün bir kaç kalem mah· 
ıulnmnz üzerinde muamele ya
pan sıyııı nıabdut ihracat mü· 

CHf'selerİ ideta İstismar yolu• 
Du tutmu,lardar. lıtihsal için 
ıarfeClilen kudretin de bir ıer· 
maye olduğu dilıünülecek olur· 
aa bu hale ıerbeat ticaret şek
linin bahıettiği bır haktır diye 
161 yumulamıyacağı kendili· 
ğinden tebarüz eder. 

Kapital ihracatçı iıtiımara 
yeltendiii uyin ve mahıuliln· 
de bir ıcrm•ye oldu~uu dU· 
ıllnmemekte ve netice ılibarile 
fertlik aerqıayeler liberal ikti
ut Mzariyelerinin avucu için· 
de eriyip aitmektedir . 

Bizde buyuk i.tibıal teıek· 
idılleri yoktur. Ancak kDçnk 
mnetahslllerin' faaliyette buiun· 
duiu iıtihsal :mıntakalan var· 
du. Kllçllk ıermaye ve ferdi 

1 l{tisa t 'r el{ ili Zoı1g~t1lclal('ta 

Ye~il Bay An~ara 'ya döndü~ten so .. ra seya~ate çı~acaklar 
Teşrinevvelin ilk günlerinde Mersin'e gele
cekler.Fabrikalarda tet!ikatta bulunacaklar 

Çukurova Fubrlkalarmdan birin in tıştan garOnüşli 

Ankara, 18"A A"-lkHSRt Bey iki gün sonra Ankaraya 
Vekili Mahmut Celal Bey dün dönecekler Akdeniz mıntakası 
sabah otomobille Zonguldağa ve şark seyahatine başlamak 
hareket etmişlerdir . Vekil üzere fzmir'e gideceklerdir . 
Bey kömür havzasında yapa- Vekil Bey Teşrinevvelin ilk 
cağı tetkikattan sonra Anka- günlerinde Mersin' de buluna· 
raya avdet edeceklerdir. caklar ve bilhassa Çukurova-

Ankara, 18 "Hususi,.-Kö· nın iktisadiyatı ve işlemekte 
mür havzasında tetkikatta bu- olan fabrikalar üzerinde tetki-
lunmak fizere Zonguldağ'a git katta bulunarak Ergaoı')·e ge-· 
miı olan iktisat Vekili Celal çeceklerdir • 

B[LEOiYE M[CLİSI 
Fevkalade İçti.na 

Çafırıldı 

Sinema f ilimleri 
Ankara'da Kontrol 

Edilecek 

Belediye Encilmt:ni görülen ıu . 
zum üz.erme yirmi Oç bııı beş yüz 
lıralık . munzam hlr bütçe tanıım 

etrr.:ş ve Bdedİ}'e \\eclisini fcvka· 
ilde iı;ııınaa çağırmıştır. \'\eclis Cu· 
nıartcsi günü o~lcden sonra saat 
on altıda ıoplıımırak blıtçe} i mHza· 
kere edecektir. 

t Anl<ara, 18 "Husu i ,, - Sine· 
1 ma fıl mleri ı;r&sterılmezden evvel 
Ma1buaı Umum \üdilrHl~Q kanu 

j nuna tevfıkan Anknra'dc Matbuaı 
I Umum ~ ildiirliif:'ünde ıeşt·kkül ede· 

cek bir komıs~oo tarafından kont· 
1 rolü karnrl:ışmışıır. ı<onıi yoıı vek~ 

l leıler mllmessillerinin iş irlkıle teşkıl 
olunmuştur vakında faaliye:e ieçe 

Toplantı ruznamesinde başka 
bir madd~ olmadığından bir ıçı .ma-

da neıict:lem•ce~i ıahmin edilmt:k· 
tedir. Bu, ayııi ıamanda Beledıye 
Med sinin intıhap devresindeki son 
toplarılıst olacaktır • 

aayile vUcude gelen bu varlık· 
lar manzumesi memleketin ik
tisadi varlığının tam kendisidir. ! 
BunJann hayatını hiç bir kay 1 

de tabi olmıyan mahdut bir ib- 1 
rAcalçı zümreye emanet etmek ' 
bılbaaıa kalkınma devresinde 
buludan iktisat hayatımız için 
bir akı;ı"klık ifade etmt1·tc ıdi. ... 

\ ~.<il Bey çok şlmil bir ma-
na ta%ıyan ve müspet bir haki· 
lcatin ifadeıi olan lbeyanatlarile 
yeni :lktiaat hamlelerinden bi· 
riıine daha hazırlanıldığını ve 
ticareti teşkilatlandırmak esa
sının vakti geldiğini müjd le
diler. Buna sıöre hükumet tica-

cektir • 
TulOal kumP ın)•alarının temsil 

edecekleri eserlerde 29 Birinci Tes· 
rinden ıtibaren ,•,\atbuat Umum \\ü· 
dürlü~ündeki komisyonun tetkikin· 
den geçecektir . 

rette bir inhisara tar flar olma· 
makla ber,.ber mallarımızın ge· 
lişi güzel elden çıkarılmasına 
ve müstahsilin emeğini hiçe 

indiretek satışlara müsaade et 
meyecek ve satış kooperatif· 

leri teşkil ederek bu koopera· 

liflerle alıcıları doğrudan doğ· 
ruya temasa geçirecektir • 

EsHen ticaret mtlvaıenesi· 
r in temini ve iatibsalı artırmak 
için bu şekilde devlet müda· 
halesi devlet kontrolü ve mil· 
rakabesinin hAkimiyeti rE>jim 
icabatmdandır. 

Rıza Atila 

Paı11 ı1 l{ları ı11ız ıslal1 ecl ilecek: 

Ve~ilet Çu'.rnrova pamu~lannm ısla~ı için layfüa haz rhyor 
layiha Meclisin toplantısında konuşulacak. 

Bu Serıe Çifçiye Tohum Dağıtılacak 
Ankara, 18 "Hususi11 Zira

at Vekaleti yem bir kanun la· 
yihası hazırlamağa başlamıştır. 

Bu Jayihaya göre önümüzdeki 
seneden itibaren Çukurova 
mmtakasına saf pamuk tohu

mu dağıtılacaktır . Pamuk 
cins:ni ıslah noktasından Ada
na ve havalisi·•de pamu~ yetiş- ı 

tirme şartlarile bu hususta a
lınması lazım gelen fonni ted· 
birlerde kanunda gösterilmiş

tir. 
T ohumlarm önümüzdeki se 

neden itibaren behemehal da· 
ğıtılmasını temin etmek için 
kanun meclisin bu içtima dev· 

resinde çıkacaktır. Adana.Na
zilli, Eskişehrin saf pamuk üret· 
me şefliklerinin masrafına kar· 
şılık olmak ilzere Maliye Veka
letince Cumhuriyet Merkez 
Bankası nezdinde Zıraat Ve
kaleti namına 110 bin liralık 

kredi açılmışrtr. Bu para He 
çıfliklc1 in te isnh ve i~lctme 
sermayesi ihtiyaçları temin o
lunacaktır . 

Ziraat Vekili Wuhlis Bey 
şark seyahatind n lstanbul'a 
dönmüşlerdir. T cşrinnevvel için 
de Çukurova mıntakasında da 

bir tetkik se-yabatine çıkacak· 
larc'ır . 

I)arlan1elıto iktisat l\:011feraı1sı 

30 parf imento azasmm iştira~ile Belgrat'ta açıl~ı 
Gazeteler konferans münasebetile hararetli 
neşriyatla büyük neticeler bekliyorlar 

Belgrnt, 18 cA.A• - "Av:ıla,, a· 
jansı bıldıriyor : 

Bu gün beynelmilel dokuzuncu 
parlfo1entolar ticaret konferansı lurnl 
Alcksandı'ın himayesinde ınernsim· 

le açılacaktır. Maıhunt bu hususla 
maka:eıer neşreder k Ecnebt murah· 
haslara beyanı hoş lıınedi etmekte 
ve muvaffakiyet dilemektedir •Stam· 
pa• gazetesi diyor ki : • 

Yugoslav hükOmet merkezinden 
sonra Zngrep ve Splil şehirlerini 
gezecek olan Ecnebi murahhaslar 
çalışkan ve s~kin Yugoslav mille· 
ıinfn münhasıran sulhu ve m:ın dev· 
1 ıin takviyesini isledi~ini milşadede 
ve tespit edebileceklerdir . 

Ayni mevzu hakkında cPıavda• 
g·zeıesi }'azıyor ; 

lc;lerınde Yugoslav milletinin es· 

ki ve sadık cıostları da bulunan 
heynelmılel parliiınento hayatının 

= 

mümlaı mümessiller : ııi ) ürekten 
sel:lmlarız . Konrcrarıs mesnisinin 
muvaffakiyelle tetevvücünU ve bü· 
tilıı mılletlerin ıerakkisine hftdım 

olmasını temenn i ederiz • 
Belgrat, 18 (A.A) - Paıltmento· 

hır ıırası tıcaıt!I konferansı a· 
çılmıştır. Konferansa Alman ve 
lıalyan parlftmenıoları müstesna ol· 
mak üzt:re 30 parl:ımento iştirtık et· 
mekt~dir. 

lngiliz murahhası ve konferans 
reisi Sir A lan Vreme gazetesine be· 
yanalla bulunarak yc:ni bir harbin 
tchlıkelerindcn bahsetmiş ve bu leh· 
likelerın yalnız Avrııpaı1a mevcut 
olup Uı:ık Şark'ta bovle bir tehlıke 
bulunmadığını söylemiştir . 

M:.ımailcyh Sovyet Rusya pı en· 
siplerine sadık kaldıkça onı.ın ikti· 
sadi teşriki mesaisinin dünya için 
bir ehemmiyeti olmıyaca~ını ilAvc 
elmiştir. 

Ball{aıı antaı1tı l{onseyi 

Cenevre' deki toplantıda gelecek toplantının 
Ankara'da Olmasını Kararlaştırdı 

Cenevre, 11 A.A,. Anadolu ajansı · 
nın lıusust muhabiri bildıriyor ; 

Dalkaıı antantı dairni konseyi 
\\. Maksimos'un reisliğinde iki cel· 
se aktederken ruznameye dahıl me· 
seleleri tetkik eım:şıir • 

Alcallıyel muahedeleri bahsında 

daimt konsey, Azasının Milleller Ce· 
ınlyeti müzakerelerinde dcfaatle tas· 
rHıaıa fırsat bııldu4u malOm hattı 
hareketini muhofaza etmektedir. 

Balkanlara mDıeallik meseleler 
hakkında, konsey bOtı n Balkan dev· 
letlerinın lt:şrıki mesaisini temin ıçln 
calışmaya devam cırne~i kararı ış~ 

tırmıştır Konsey Vuaoslav kıı alı 

1 Bırinci Aleksandr Hazretlerinin •a· 
1 kınd sorya'ya ynpmo~ı kararla~tır· 
1 dıkları ziyoreıten dolayı mcserrcl 

izhar edrrek bu seyahatte sulh ese· 
rine ve Balkanlar arası v i<laşması · 
na kıymettar bır hizmcl görmekle · 
dir • .. 

Muahedt'lerc rhyel ve Milleller 
Cemiyetiyle teşriki mec;ai ola ı B I· 
kıın antantı, g Şııh~ı 1934 tarihinde 
imza edılen muahede ıle ona meıbut 
protokolu dörı devlet namına ka) • 
deıtirmeQe reisıni meınıır eımisıir . 

Balkan daim1 konsc: vinın gele· 
cek içtimaı bu sene tı ın 27 n:rınci 

Teşriniııde Ankaru'da olaca! tır • 
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Mustafa Kemal 
Milli Bir lisan Ya

ratmak istiyor. 
cEtoile Belge• den; 

Y t' 11 i T" r k i ~· P. ~· a va ş 
~· a\',tŞ asri lt~l',tklduin ~fl 

•~saslr laraflar1111 herıiru

serııiş olmHkla berabPr 
milJi b ı rJiğı • rııani Lt•şki l 

Ctff'U hiİlİİıı atJeLlerden 
de \':tZ!! ·civor. Türk lisa-.., . . 
1111ıın la~fİ\t•si, \lu~t.tfa . 
Kemal p •ş uıın başlıca 
111 P.Şga ld ı· ri uclerı h iri ıl i ı'. 
Bu ı aı n ~ s :ı t I ,ı i ut i h a p •~ l -
mi~ olduğu komi~yon 

~ır f Tiirkc;tı nıPnŞt>IPı·i o
la u kHlim,..lt~rclPu rniir~k

kf>p hir higal tanlimi ih• 
uğraşıyor. 

Bu kouıisyorı, şiuıdi)·e 
kadar hi rıi m iit.~ca \' İZ A
ı·a pç.ı \'P. .\cfmıc~ kf'li
uwf•·riu Tiirkçp, nı11kahil 

J e r i u i h u 1 111 ıı ş l u r. }) a t b u a l 
ve nwktPpl•H'i u bu keli
nwI .. ri ıf~ı h .ıl kullanrııa

Jar: ihtimali varılır. 

Ara flÇ ı \'t' AcPmr.•~ tn
bid ... r, .\ct•ııı şairh~rirıe 
ve kuı·'arıııı miıhar .. k li
sa 11111a karşı pı · k hii )' ii k 
hiirmeı lw:-ıliv1'11 \'e llP.-.. 
sill,.ı · c•~ yt•IİŞPll mulıanir 

ve nH·murlar tar:ıfııulan 

T iiı kçı · yP. ÇP.' riluıişı ir. 

ı 
Hücüm kıtaatı büyiik 
bir geçit resmi yaptı 

Ht>rliıı 18 ıı .-\ • . \ >} -

Bm·lirı luiciiru kıluatıııa ı 

nwrısu p 25 hiu ~işi düu 1 
sa hah Tt~utpt>llıof ... r ft>lddt~ 
~I. Gıwhh•·l ... in öoiin,h hiı· 

l'Ps111i ~, ciL \'aıH111slarclir. 1 
'f • • • f 

Buıılar rııiitHakiht'll ' 
lusıg. ırPrıP. git111işlt•rdir. 1 

Orada ~·eııi ~ ... n ... ı·i \'P. 30 1 

hazirarıda kuı·şuna dizil- ı 

ıııiş oları Eru.-slPİll haltı- : 
fi Voıı J ıgovtır kPrniileri l 

1 ııt· hir rıuıuk sö.\IP-di. 1 

1R l J . .J • • ! I us ar .zmıraen ıncır I 
satın alıyorlar • ı 
izuıir 18 Q.\.A» - Sov- · 

)' t• t 1\ u ~ ~· <H 1111 sal rn <ı 1 a
ca g ı iııdı lt>r için şehri

mize hir nıiinwssıl ~.-1· ı 

rııiş ve ıuiiha~·aata ua'Şıa- ! 
mıştı r. 

Avusturya Başvekili 
Parise gidecek 

Cenevre 18 (AA) -- Avusturya 

mehafilinde bevan olundu~una göre 

· Başvekil m. Suşing, teşrinisanide 

Parise giderek f ransız de~ltt adam· 
larile görüşecektir . 

-=c=ıı:===-=~--ıı=::cı--~~ 

ıctart' t•dt-11lt~ri11 arzul.ın-

Q .: nıarılı nıulıarrirl~rin 

lıiıco~laı·ı Tiir~c ... ııin z.-u-' 
• • 

11a mıil olnıanıalaruıa SP.-

1.wp yokıur. 
YP-ııi ııf~· ı bu karan 

iki t>llt• al~ı~lam:ıkla v~ 

lıaklı olara~ Sif r Türkce 
giııl • ğıı i, ıııiiz··Y.' ... ,. iba-
rt·l ... ri ııi, sadalı lıarflt-l'İ-

11i11 alıt· ııgirai uııulruuş
Jaı·th. 

Bu urıul~cıulık lf't•ssii 
fo şayarnfır. Zira hir ta. 
l\rnı ıı aııasrt., ~ı·li~i giiıt>I 
kt-lim ... ler ila H~.;i, hu gii-
ıt•I li~am ~ikldıuiş ve 
uıilli IJir fldt~hiyatuı iuki
şafıua () aııi olnıuşıur. 

.llustafa K..-mal paşanın 
la ~av vur ettiği tasfiy~, 

ltu u~· ıışııar·ıu!u lt'~İrt' kar 
şı hir lwr·· k•·llir. DPruh
tt· t•ll ği iş kolay dt·giltHr. 
(..; ·ı prn~ı~ li~aua ulışmış 

hi ı· ıwsl•• gii nch• on y~11i 

k f>lirıH• itğr·t•rınıt•k biraz 
gijçıiir. E. Jt·hiy r- ıırı ve g;•
z t• I • • c İl ı ğ İ rı t' 111 P k la ı 1 ı r ı t) s 
hipl tl'llll la~nu•n tt ... ğişıir. 
mel\ kahil ol uadığım sch·-
li\'t>Cf''kl .. ı·dir .. 

~ . 
Fa~at ıuıutuw nrnlıyız

ki, f darıdada hirkac se-
• 

ne zarfrnda f'ski lisan la-

• 
add~tlilt!11 yt·rıi k~liııwle-
ri11 y:ı ~· ıl ıtıasıua ya rclım 

Pltalf' k Lı·tl i ı·. Eğ .. r Tli rldtı r 
milli \' flfC l k tla Vit~il~ faz 

w • 

11 il •J'İ gilıtıf'Z va t'~kielPll 
kullaııılan Tiirkc~P kt li-

~ 

nı • l ·~ I' i P s k i T Ü r· k li sa ru 11 · 

dan al1111111s ~av:ır,ık anıi • • • 

ŞP~ildP kt>liııwlPı·l~ clt>ğiş-

tiruwzlt>ı·~e; hu lasfi veniu . 
koııuşulau lis uıl:ı \'azı 

lisaııı araswc~aki bo~lu~u 
dolcl u rma \'3 m iilıim hi r .. 
~· :ırılını gö"'Lt·rt>c•·ği nın
lwk~it klır. Bu ~urt>lle ,·e-., 
ni oriJ·ın~I L.ir tıdt>bİ\·'alın 

• 1 
Ztlıtıirıi lwzırl.uıuuş hulu- 1 

ııu~·cu-. Ayni zauı<1ruf;•, 1 

):~ııi Jisarııu politika cih~ 1ı tınJ.-n dP. elwmruiv~tli 
.. 1 

olabilecflğini göz önünde 
1 

lutuıahyız. ı 
Eclirrıeden Tiirkistan 

ht'l ı lt>lt~ri ıı~ kadar bir lt-k 
lisaııın ok~uıup aıılcışılma 
sı Ut1lİcesinde Türkiveuin .. 

M ııammaengiz 

Harp malzeınasi sanayiinin t1min 

Adam 

ettiği kazanç 
Şayanı dikkat bir mektupta bu kazancın 

nasıl temin edildiği anlatılıyor. 

Carse hir uwldulH11Hht~ ~öyl .. 111işlir. 

cıSılalısızlanma koııft'- Yafıuı pl~\11 rulıs al iic-
ra n~ı ııın ma~k:ı raca mn·-1' • 

rPl lı· ı·i 11 i rı işi,. rH z~ ra r v~-
rt• bi IPC•·ğı ni .ı> yaıuwkıa 
dı ... 

r~ti olarjık bir Anwrikara 
firmas111111 k\tzaudığı p:ı 
,.,,, haşh ba~ma uılilıiuı 

hir )'P.k un l~şk il ~lııwk
l~d!ı· .. \sıl lesliuıalı yapan 
firmarım - Auu~rikaıı şir

' kf tine v~rcliği ruh~al iic
,·on r..-i~inin bir suali iize ' • r..-tiuin lerıziliıulen sonra-

Kacharoff'un, bu nıu 
anınıaeugiı atlanıua kim 
olıluğu lwkk ıutla ~om is . 

rine şahiı: <cO, Avrupa111ft I 
•· de Plli~i safi kazauc da· 

t•sraı·p,ııgiz adamıdır. Yu- • lai bıı ıııikclara il:l\'e ,.._ 
ııan ır kırıdaııdır. lugiliz 

(ftlıaıl'k htzıru~1-1lir .. \nw
dizhağı 11işarıın111 hauıili-
clir. lspanyaııuı en miim- riku :lvau meclisi lalıki , 
ıaz riithr.siui lıaizclir. O ~al ko~ııisyoııuıaurı ifşaall 1 

lw11i111 şimılivt~ kadar LP-- ispat ediyor ki, heyıwl-
sadüf ttlliğiu; iıısaı.larıu uıil ... ı harp malıe · awsi 'la· 

1 . . k r lt.Yİİ, SİfHH'İ~,·lr.r :ılıııctk 
Pli uıa ıırı, tHa • urııazı VP · 

i~~ ~·aı·ıyarııclır. O hugüıı it;in ruiihi:u paralar saı·f 
~· aşıy:uı iıı~aııların lwlki ••df'CPk vazİ,\Pll~dir H~ 
••11 hii) iiğiidi'ır» dt•nıişıir. a~ rıi zaıııauda hu s:ırıa 

• ,al'St~ , ac af 111ua, urnu- ~ ,., f ı ı ı .' iiu Britan.\'a ..\uıir<Jllıoı_ 
uıi lı:ırptP ~\im ·u falaı~L 11111 111al11·t•111i.n• tlt~l'İuf> ka-
h :ıhirlı•ı iııi11 ıft~ .\uwrika- tlaı· ıılifıız t•clı · c .. k dtH'~-

1 ıl .ı rın t' !l" l'İ ııdt• hu l 111 ıa u 
pl:\ ıı l.ıra gi>re i11şa ediltli
ğiııi vt~ hu pla11lar111 bir 
. \ vruınlı fil'oıaclaıı sal111 

al11uhğır11, i~nıiui i(~a Pl _ 

ıw·k ist~uıP.digi hu firma 
il~ A11wl'İ!\a11 şirkt~linin 

biluıuka \' t·lt~ htığh olılu -
ğurıu \e plaıılarııı taıııi-

111i icin sirkew J 7 mihoıı • • • 
dolar lt'dİ\·e, 19 l 9 tlaıı •. 
l ~2n ~·a kadar Anıtıı·i-

kan şiı k· Lİuiu nıuhh•lif 
tf••vl•·llt'rt~ saıılıtrı ltilıl ... 1-
h:ılıi ··l~r.ı .. 11 26 nıil nm 
dolar "'afi k:ııauç alıhgııu ; 

İdman Yur~una Yardım 
BPh•di~·a hiitç ... ~irnlt-11 

a)Tılmış oları ltlnH!ll ) ur

Juııa \'ardım Lalısisatıu-. 
cl:uı yiiı lfrası da evv ... lki 
giin yurda vedlıui~ıir. 

Fen memurluğu 
~Hi 11 hal hu 1uııa11 b.-le 

diye F~n memurluğurıa 

lh•hmt l Ali lu·~· lH)' İn (1..: 

dilmiştir. 

Mazut verildi 
Ht•ltıcli)· e ikir ı ci dtıfa 

olarak şuhir dalı lincltı sar 

fodiluwk İİZrfl Sıtma lifi . 

CPIP.r·ct .. t'~rar .. ugiz 111iiha 
~·wlwtlt•ri vardır. f,te ~İ 
lahsızlauuıa ~ayr .. ıl.-riuiıı 
111ç111 SP.uwr~ verm~cliğt . 

lıu SPlwplt'rle izah f>dilt~ · 
hilir. 

Ve hu vaziyPtte e\·v .. ı 
ı•rııi. cif~ lıaizi Plwmmi' t>l . 
ola 11 şe_~· , lı ı rp rnalz•)m~ 1 

saııa' ii sc·r11ıa\· •·sıııi11 111uh 
td if ;uerult•kttlİerdt> Şt'U- 1 

nırıl \'e fı laketltH' doğu - ' 
rarı 11fifuzurı•ı kırabilf•cek 

hir vatan111 bulııuup hu
l1111a1tH~ acağıtıı ar•ı~lır _ 
nıa k tadır. 

GELENLER. 

CJperatör ~ahit 8. 
· ilifke lJe 111 it· k··l ha~

la n~si op.-r~uoru Zahit B. 

S;lif~~ haslaru~si11i11 tınıtı

uıi ,· azi~· • .. lİ hakkııa.la Sıh 

lı : ıl ıuüdlidiiğii ile t••n:us 
etmek üzn~ ti iirı ş.-lıri .. 
miz~ g .. luıiştir. 

Mustafa ve Azmi· 
Beyler 1 

l1Pzu rwu vazif.-si ba-
şmda n ayrılan J.mdar
ıua höliik kumandam \'iiz .. 
haşı \lust:ıfa '~ icra ı•ı~
nıuru .\zmi b.-,·l~r dün .. 
Ş•'hrimizP. gdruişf P.r \'fi ıuanıilP yPriıı~ gPlmi~lir. 

Himu·ııalı·~h ol ıfukça kısa 

IJir ıaıuaııda Türkiyeyi 
.. ı,ı~ ~.ı..-e .. ği (.ı y~lal ;.r lıP.· c.tcl t·I~ ılo~ ıo ı lıığ•ı rıa nı:ı-

sa psızJır. j zoı veruıi~ti r. 1 
y;,zif l ı•riu~ haşl.ı1111şlar 

l titr. 

Portakal iıimiz 
Avrupoya çok milı• 

tarda portakal 
gönderebiliri~ 

Portakal yt>tiştirıut.k 
sou ıaıua11le1rtla meıul~
kt~liıuizd~ cok ilerleuıİŞ' .. 
lir. flortakallar cirış_ itib8 

ı·il~ İ) ile~tirıhliği gihi Y"" 
ııitlt>ıı hircok h:ıhc•·l~r ,Je 
l~si~ edilı;ıi~tir. F .. akal bll 
na rağmen ihracat azJır• 
PC\rtal\al lacirlt>ri itu·,ıc'' 
işih~ pP-k · az uğra~ıyorl"'' 
Halhuki gar·hi ve ru~rKt" 

A • D~ 
zı A vnıpada bir çok 111' ' 

lekt•llt~ rt~ de porlak,ıl göP 
der~ bili .. iz. 

Bt'rliu Türk tkarel 
odası, gönderdiği laiı· rcı 
porda, Fili~lirnleu ı.~r~f. ... 
ııe .\lıııan\'3\' a 5 nıif\011 

.. .. . 
hiislir hin sarıclık porlll"' 
kal ~öııılerilcliğiui ~·azı)·or 
ve Alman pi~·usasma ı
hı· ııı mi ~·pt v .. ı·i l uı~si rı i tıı• 
~h· tı · ··ılivor • . . 

lliAnr taraftarı Fı·a••'11 

tla lladçtt~n co~ nıi~lif'''' . " portakal almaktaılıı•. ffıl 
sa \'a mi: hiıu mik ı ar•'' 
ilıı:acal ~·a puıitk . im~3ot 
va rtlı r. Cii ı•k ti flo··la~='t 
kotıtf'ııj . aı;a ta hi ıl•·ğifcl~r· 

" ihracat mii•)s~e:-1• 1 ... dı•11 1 zin hu i~I~ daha ciıld 
sur~tlt· ugraşnıalar· ı ı~ı•"" 
thr. 

Kız olurıa 21 oll,
olursa 101 top 

atılacak. 
Ory .. ııt Aj uası biltli'~ 

)'Or: 

1 ·1' 
la 1 )' a V •· I i alı t 111 l ıı ~' ~ 

k ırula N <t polid~ tloğ ·l'" 
- I•' olan cocııcruma s .. ıaıı• 

• 1' ~ 

mak ruaksatlil~ ıliğ~r 
I~' \'al,.ll~rıleu hircok ~:ı 

• • 
halık ~· ii~~ek şahsi~·t.ıl~; 
ı·in g~lmelPriıH.leıı ş•·lı' . 

. l .. . lıl•~ '':t\ rı ta ) ı ı hır caıı 
~ . ~ ~-
:ır·ztı l n H' k lt· tl i r. Bu ıut•1 

..~ 
s~lwıl~ k rahc;a El..-1181 

lif• w~ımesi ıu~ı..1t~nm~kl"' 1 
Kr•ıl dahi ht>\'11 .. ıoıil" • ,,ıı 
ıuii~l~nılt .. lt~ pana ,· ırı• 
kiişal r.-smiııe te~ı;drıl'' 

f.' 
d~n 1 ltışriraiev _., .J.je ~ 
lt>c~ktir. 

N;ı poli ahalisi 11~ ,ftl' 
muu ilanı ... g.~r oğl·•'' ;,; 
lur~a 1 O ı, yo't. f'ğ.,r ~ 

il ıP 
olurs:ı 2 ' p .ır~{op ali 

la ilar. ~tlılt:ccktir. 
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t 1.,arsııs Bel<~diye Ri)rasetiııden; 
Kil"' t·~i 1 1 -19 34 Sı•flt>:Sİ s .. ır.ıli n~ i ıtlilıa hrna HZr ,. •• , i \'tı.r • 
Ca~ııi uwğP. lıakı..ı ol ~rılal'l ı uza i.nlilıap oluuuıaµ.ı St~·lnhiyt~-

t'Pılil .\1. lİ h11lurıa11lar laakkuuta nıalıall:\ttarı gt·l~u tfpfterlt•r 

Mersin 1 No. Ta~~~~·ihilcra n;~!murl~,,~~~.~n 1\ i~· ııu•ıi 
Piyasa Si 

2
1 s
0 

\1;
3
,,
1
•
1
. 1ı:ı111· 15 / e eoo ıirn 

lalıtaııi lıir hap harıf' 
K.G. 

Pamuk t•~:otJH't'l' 
lanP 
Kapu urnlı 
Ko1.am parlağı 

forıt- t;il(iıti 

. İ\. 

35 
34 
aa 
:·H 

') ... 

s. 
50 

55 
•) ~ _., 42 K.t•\'PI 

. . lll:D[Dr 
"l arkan · .~alıihi se11rt lıaıwsi maa diik
k&\11 garhcn kara ~1.-lıuwt e\·l:ilh şima
lı·u rııulla o~mau Ce. lwu•şirPSİ Fatoıa 

lıir hap lı:ırw 75Q 500 lira 

t .-. t I\ i k P d i 1 e n· k <• 8 8 1 9 )) sa )' Hl a i n l i lı a p h a k k 1111 h a iz 
he111şt'rİ olduğu aıılcı~ılııııştır . 

2 - Bdt•cliye kamrnuuun 35 iııci nrncltlt•si mnci
hiııce r•~y \'Prnwğ~ hakkı olaıılada aza intihap olurı. 
uıağa st•lahh· tıti olaıılar lıakkıııılaki avı·ı a\'rı tiı>ftt>r-. . . 
1 er 1 8 E ' l lı 1 9 3 4 ~ a l ı g ii 11 ii ~ a h .ı h ı ~ a a 1 6 da n i ı i h · ı -

Y p m İ tı İ k:ıra llt·lııııt)l ,~,ı~ılı n·~=· ·ri ııw- ren 24 E~lı'ıl 934 P;ızarlPSİ ·~iirıü ~aat JB iııe k:ıt!ur 2 \' t~di ıo 
927 

Bt>~·uz yapa~ 

Su ·anı 
Fasul\'n . 
Noltu t 6 

. 
ıwn ünwr lıaru'Sİ ar kası Rııes oğ.lu cı·p
lıtısi tarik. 

A lac.'a ~ lı: .~ lııııeı ça \'UŞ k ııı ş ... rir~. 
Borçlu: .\kgill zati~ AJi Pföıuli. 

talil ~iiııltH'İ hal'İÇ olmak iiırn 6 giiıa nıiitlılı~llt~ llii -

kunwl d:ıirt•siıı<foki lwlt•di_,·t• 3alorıilt: lsuıt•t paşa cad
desi11tı asılacaktır. 

3- l~hu asılacak dPflf'l'lPrtfo nıiirıtPhiplf'rİn isim-
~lt•rciuwlo. 8 f>O \'okarıtla lmıl111l11 vt~ ta\'~arı ,· azıh e,·fpr h•ri hih·i~·.-tlı•ri ~· arılış \'t\)'H mii~PrT~1 r )'atılnıı~ ~t·~' a 

Ku~ ~··nıi 
Kuuı darı 
c ... ıı ik 

. 
5 7n . açık artıı·ıua~a ~onmu~ olup şırlııaıut• 21-9 934 t·ı 
5 25 rihiıultın ilihar••n taı SU!'il:ı tlair··uıizcl.. lıı•r ~··~ ~Ö· 

. 6 50 r~hilt>CPgi gihi 22 10 934- tarihim~ ıufü~ :&tlif P.ııaı L•·Sİ 
Yulaf 2 70· giiuiı ~aal l l de a•)~ artırma il~ se.tıl:ıc:ı~lır. aı·tınua 
.\cı çtıkınlt·~ ı.:ı 24 lwdeli 111ulıam111P.11 ~ı~ 11wıi11i11 )' İizcltı 7 5 irıi huluı:uJığı 

• ,,, 1 
•Ol Şf•t.t•I' 25 1 

takclirtl•• sou arııra11w lt•:ılıhiitlii ha~i lulma~ şartile 
(~ala\'e 100 f 6· .ı ı-9.34 . tarlıiııe ruii~atlıf S.ıh giirıii saal tt <fo 

240 ~ i.SO 1 daıf'euıızfi~ ~ upıl~cak ola~ı arı ır.matlu ğa yf'i nı~ıılul 
ı 88 190 ~n çok aı·ııra11a ılrnlt• oılıl•·ePltu. Yt•uıirıli f'fılvukurla 

ÇaJ 
Kala\' 

9o f lıyu ... ti laldir t>dilmiş olıt.1~111ula11 2~80 rıu11HH·alı 
;; 87 _f>O karnm ımıcıl ıi11t'tı ~ iiz•lf! 75 lıtılıuculığı l:ıktırtlP. h•·ş 

., 
Bahar 
.\ rpa \ oaılol 

)) \ ·~di 
Piriııt· 

• 
f{ ara h ii l ıl'I· 

') 87 ... - ·:> 
17 50 

85-86 
·işaılır 16 

l...iraıora ıuzu 70 
• ••hurısa(izt•\liıa\'. ~f> 50 

SPUP rtıiiclılt·llt> laksiı .. f'Hf'l \'P. lmırncla \i'lzcl~ \f'tli 
h11ç11l faizi it· lwr sı·uH h .. şı111'a la~sitl~ hiı:li~ l~ \';•ril · 
uws_ı u~si t;ı~_lirıle tak. it i.h131 t~ılilinc•· . ga~ n uwukul 
~·p oı ele ıı sat l ıga çıkarı l.t h.l ır· • 
taliplt'riu nıulı:ımuıtıu ~1~· 11lf'ti11ira ~ iiztlt• 7 ,5 uislwtıule 
ıu~~· a~ç·tsı vtt~ a milli lir harıkaııııı lruirıal uwktu hunu 
hauııl huluırnıaları laz1111tlır, 

il ikirıci · 23 
. \Jısır •hırı 2 
Cavtlur 
lhım f•laer 
8eadılua 

2004 11ıaruı·ol11 icra iflas Larnırıurıurı ı 26 ıncı 
75 macltl••si clö:-tliiııcii Cıkrasrna tPvfikau hu ga~·ri uıı>rı-

2-87 5 kul iiı .. rrnl•~ İl>OlP~li al ca~lılar ilt• clığı•r bir ah\-
20 Lira .ıo K .• katlar uıın \~ ıı-tıfa hakkı s:tlıiplt·ri11i11 bu lıa~larrnı 

•> t'Cllt'lıi ~a f .ı·r·• 1 ·ı ( . t 1 ( ' 
-

0 \'~ rnsu~ı e aız ,... 111· sarı.•~ 'air o au ıdılial:ınm 

~ » » çuv;ıfı 20K. 50 ihiu taı·ilıirnh•111lt'11 ıtihal't'rı ~ iı·uıi giiu içinclt~ P\'f'akı 
lti•gılay \'t•rli 3 nıiishit .. l•·rilP hilılirnwlt•ri ak~i ta"clirtl•~ Tapu ~ici-
lrıcir JüdPu 11 lirnl~ !'ı:ıhit olıtıaıle"ça şa11ş bt>d .. li pı~laşmu. ırıılau 

malırum k~lacakl.ırı cilwllt~ alc\k:ularaıım iş h " 

ha•talıkları 

mütehassısı 

Or. Ahmet Muhtar 8. 
Bu J .. r.ı lst:nı bu lda u 

:ıvtlPt t•d•·u (~ÖZ nıii 
lPlrns. ısı Uoktor Muhtur 
n. ) ogu l'l paza r·mct •• 
11 a l a 11 t• cadılı·~i ruf•· 
l>o~lor At.••ullalı v .. 
\lahuıut lu•ylt·rin nıua 
Y~lıt! h:111•·si 11ılt·k i lı•ısu:oıi 
daire. ·iruf<· ha stil lur1111 
kalnal elrtıf4ğt· '"' la 
1111 tır. 

\1uayt-ue . aatları: 

Ö 1 l•·Jp11 t-\ ••I: . ant 
S•·kildtm on ikİ\'f• {iirlt• . ,, 
d••n soııra oıuUktde·u 
on. •~:İZH kadar. ı 

öbetçi (ezana 
Bu Al am 

ılıhal Eczauesi<lir. 

rıı:utd.. fı~ra~ırıa giir~ lıar .. kt'l ~tıu~leri v~ daha fazla 
urnh)ıu:ıt almak i~ı i \' .. rıft .. ri 11 Tarsu~ icra clairt·sinP
miiracaatları il:lıa olıı;ıur. 

1 l A H 
Tar sus Bele~iye Riyaset' nden : 
u .. ıı·cliyı• Ult'CIİ~İ :: ılwıu içiıe 20 ~füı uıiiılclt•tltA a\~lk 

ıuiirı .t k:ı~a~a koııula11 k.ii,.sfı, ·arulaha \t1 tı·f .. rr iiatıııın 
ilwl··~i 9:i4 ~Pllt'Sİ E~ hil Hyıııırı 30 .;lll~U p zar· giinii 
sa:ıl 15 ılt"' ~ apılat'ağırııl:ıra l;ılip olarıl trırı fl''Y a~ça
l:ırilt• hidi~lt· lh•lt•ılı~~nıizt• ıuür. caatları il:irı olurıur. 

20 2~ ---- ·-----------
Mersin Sulh Hukuk Ha~imliğinden : 
~1er i1t'd~ rııukiıu ıla\'a \'+>~ıl Fcaik he.,·in Hf"'rsiu 

de mu~im tiiccartlan Çouıu z:ult• Kauıil h~y alt~~ hiue 
ik:uu11 fl~ lt•diği al;ıcak cla\'~1s111111 icra ~ılırımakta olan 
uıulı . k•·ııH\ i ~:\il ·siıııla ıuiiıltl•·İ ;ı) , lıiu m:ılı:ılli HZİnwt 
\f' ik :ıuıı·llı)alur.ıu ıu.,çhı.I hulurıılıı~u cilaPll~ dct\'t ti
y•·11in l•·l·l i ğ t>ıliluwtl .. 11 iadP. t•clildıği ~öriilruiiş ,.,. t..tı_ 
liğ:ıtm il!)ut•11 icraSll''t .kar:ır \'t•rilt•rt·k 111ulıakP1Hf'llİ11 • 
13 l• ~\!.ıt>V\'PI 934 ıaı·ilıirı~ nıiis ··ılif Curııar·t··~i ~iiııii 
Sa ol ı ı n• l .ılık ı•tlıluıi~ ulllugurıdtuı ~ e\' ıHİ JUPZ~ tJl'da 
uıalık•·ıııt·~~ g .. luwııiz , ... ~ahir vt>kil gtırıdt•r11ır.11iz cık
.. i taktirde uıulı:.J t-uwuiıı ~l\ahımzdı\ irı·a tıdil••cp~j 

l
lııık . kı~ u~ıılu ""'.lı .~t·u ... lı•ı i "-a1111rı111ı1~11 141, 142 vt~ 
143 aııcı nrn<l<ldt1r111e tcvfıkau k.-, flH•l ılaıı olunur .. "' . 

hiç ~·;ızılııı:ııııı~ olılıığııoa tlair iıiı·azı olauların 6 gi°ın 
ı:ı rfırıılcı ıı .. ,. ~ii ıı s · ıa ı 8 ıf Prı 12 VP. 15 tlt·u saa l 17 
~·p ~adar hı-lı•ıliyı~ tl:ıin·!ıiirult• ıwıle~·~~~il iııtilıap eıı

·~iiıuPııİ \'İ~·:ı~Ptirw nıiir.ıc ,ıaılaı·ırıın cliulı•rwc .. ğiııe ve 
24 Eylı'ıl 9J4 P .• ı ıı·t,·~! giiııii saat J 8 dnn sonru )a

pıl:u'a" itif':ızl : ıı·ııı kahul ı·dil11wım•si11e 

4 · lııtilıap giiııii olaı·ak kalıııl f'ılilı·rı 1 irıei lPŞl'İll 
a~ 111111 1 O ııııcu Çarşaııılta giiııii salıalıı ~aal :ıllı:ırıcl:ın 

saat 24 ılı~ katla,. rııiirıtı•lıipltır rt~ylPrirıi kullaraahiluw
lı·ri içirı aş:ığıdaki ştıkil kahul Pıliluıiştir. 

lrıe .. lı:ır~, Kızıl 11111r:ıl • Sofular, Kiiçiik miııare, 
Şehit uıu~t:ıf:ı, Talı:ı~harıP 11ıalıall .. lııri nıii11tPlıipl•·ri için 
ht•lt•clİ\P dair••sİrıf' . . 

Canıi ct•ılit, E~ki öııu•rli, vt~ ,\lt~ııt·kş••, Yt•ni öawrli, 
~.-hit i~lıak walıalldt·ri ıııliııltılıipltıl'İ için carııı cı•ılit 

lıa vlu~uıula . 
Tt•kk~, Ztwhaz hark, •1 uuılı, Ht>ş·ıtliye, 

Sakızla çalaklı, Cami atik, .\liifLii, malı.tlleleri 

hipl•·ri için Oc.ık m .. kı.-hint> • 

ı~kiliç ' 
mii11te-

\1us:ıll , Ş .tlıirı, Çıplak, Balıçt:li, Cami nur, Şt'hit 
k..-riıu rnalıall··lı•ri ·uiiııt .. lıiplı~f'İ içiuclt> mıı~.ılla uıt-k

ıehiııt~ hirı•r sarıılık konularak İulılı:ıp ı•rıciiıueni uıa, 

rift'Lil~ l'tt~· l•~r1 alııı:ıcağıuılaıı lwr nıiiııt••lıip erıci'ırneİ 
uinıiz nıal'İft•lilt~ te,zi .. uirıltrn 1111mara pusula ·ı Vf' hii ... 
vi~·t~l ciizılarıırıı alaı·ak eııciiıueııiıuize nıür.ıc<u~at etnıe
leriııirı ve hu mevkilerde asılı buluıaau intihap tlef • 
ıerlerirıelle hakru .tl~rı. ~ - 4 

~--------~-----------~·-----------~--------
1 l A H 

Mersiı1 l{ibrit Aceı1talığındaı1 
ı T. Evvel 19:34 Pazartesi gününden itiba

ren Beher büyük kutu kibrit 60 paraya ve 
Küçük kibrit kutusuda 50 paraya satılacaktır. 

Bayiler elinde bulunan ve satılnııyan Kibrit
ler 3U Eyli'ıl Pazar günü sabahtan ogleye ka
dar Acenta ~1erkezi oıan [ Mersin Ticaret Ban
kasına 1 iade olunacaktır . Bu tarihten sonra 
ınüracaat kabul edihniyeceği Esnaf ve Hayilo-
re rnalum olınak üzere ilan olunur. l-~ 

I l A N 
Tarstıs l{ihrit Acentalığından: 
1 T. [,el 1934 P.ızarlPSİ giiııii11dP11 itih.ırtıu hc

lwr hii~ iik k111u Kilıı·iL 60 paraya \'e kiiçiik Kibril 
~utusntla 50 paa·aya satrlac.ıl.tır. .. 

B:ı\·il••rirı .-liıııle luıl1111arı vP. satılmıyarı IUhritlPr 
30 E~ İlll Puzar gliuii sa halıları öğl~yr ~adar Tarsn 
.-\ctıııttısi llo111url11 zad~• Tahir +>ft>ruli~~ iade olmıacak .. 
1ır. Bu ıarihtPn :;;orıra uıiiracaat kalJul elfilmİ\'P.c~·Di 
T:ır:ı;ıı 11:~11af ve ha) ilt>rİııirı maltiıııu olma~ İİZPı~· il~ıı 
olunur . t - 3 



SAT~A : 4 YF.aNt )tEJiSIN 20 EYLUI.. 1934 PEHŞE\lfiE 
~ -~__;-------------------------~----:--~:----~~~~~~-.---......:..~~~------------------------------
Mersin Noterlifinden ; 1 

Feslıi Şi.rket ~lukavelenarı1esi Türkiye Zirraat Bankası 
Mersin SUbesirıde~ Efenrl im, 

~f Prsinlle hiikumet caddtı~incle 4~ Nunıar~ıh 

diikkarı<ln «Sami zaJe izzet ve Girilli Ahmel llamtli 1> 

ii n va rn altıuda ki knllf·ktif Şırk~ıi Şii,.ekamn hiisnü 
rıza ve muvafakati ile 15- Eylul 93-l ıarihiml~n ili
haren ft'shedilmiş olup Şirketiu lfor~indeki eşhas 

zimm+ıtiıufo bilumum alac .1ğı ve vert>C~ği Şiirek:\dau 

Sami Zade izzet Beye ait olup lslanbul ve hal'i•~·~ 
olan bilumum Şirk.ete aiı boı·çlar da ŞiirPkaclan 
(~iritli Ahnıet Hamdi b~\'~ ait olduğu ye bu suretle 
Şıı kt·l. r.~shed il ıuiş olduğu ilau olu u'u ,. . . 

JU 3&84 
lYO. 6iT 

lmza 
iZZET 

lıuza 

A. HAMDI 

lşbu il~n altındaki imıalar dairPCP ~ahıslaı•uu 
. tarnılığım ve uıarufuru oJan }fe,.sinıle ıiice :tf'dau Sami 
Z ıdP lızPt v~ Girilli Ahmet Hamdi lw~lt .. rin olup 
biı·wt kt>udi ell~rile ya111mda imzal;uJı~larını Not~r 

karnıuuıı 67 ; rıci nıaddesiıw tevfikan lastik ellim. 
Bin dokuz yiiz otuz dört SP-ntısi ~:yll11 ayınm on 

~ekizinci Salı giioiidiir. ıllf'rsiu NoLP.rİ r~sn11 

JU 888& 
lYO. &u-

nıiihrfı inıza 

fIAKKl 

lşuu sflrPIİn dairede dosyasmda saldı a~lı ~ihi 
olduğuuu Lastık ederim • Biu clokıız yiiz oıuz dört 
senesı ~ylul ayıum on sekizinci giioütliir. 

Mersin Noteri r~suıi 

miilırii imza 
HAKKI 

Vilayet Sıhhat Ve içtimai Muavenet 

Sı lı hal nı iiıllı rHiğti ntle 
iuhılal ..ımiştir. 

Müdürlüfünden: 
12 lira uıaaşh hır katiıılık 

llemuı·in kanummnn döt·ıHincii nıaddrsiıul~ J" · 
ıılı ~vsafı haiz olan talipler~~İ_.!2H~~aı·ı. 3- 3 

1 L j N 

~1ersin Askeri Satıı1 Aln1a 
koınisyoııundan: 

Kirazlı, Bayramiç, ve Eıineue hulunan kal'atın 

setıt·lik ihti~· açlan olan (800000) kilo kuru ot, (850000) 
kilo saman, '653000) kilo arpası kapalı 7.arf usulile 

miiuak:ısaya ~oııulmuştur . lhalr. giirıii 22 Eylul 93.ı 
larilıirı~ nıiisaclif Cumarl~sidir . Taliplerin urnhalliuP 
nıiir;ı,•a:ııları il~11 ofuııur. 11 -- 13-- 18 - 20 

ı 
· llissPye gört~ -·• 

Mulrnıtl~ 
sı~· a ~ı.~salnısı . Kapı Hisli\~ Kiyu•~' 

No: _}lalsahilJi Miktarı Lira 
\tu hlt•li r !fi .. \ ll~Pli Tc•nrn.rut 63,<fl . 

11 ... ktar M2 ~o: Malıalltısi Citısi 

1 l Malımudh· r. llaıu~ 

nıa ı ı d\ikkarı 

ı 2 " il a r u~ ve ti ii k k it u ı o, ı 2 " " 21.-

34 " llane ve ıoıfiık~An ~lulıtelif Tataraki " 56,iJIJ 
279 " Buzçirçir fahı·ika~H " Kosti Kok:ınaki 2'-3 21,(:1/J 
281 Nusratiyf~ ' Tal'la !l 7450 · Piual~ H~ hissetlaı=ı 10\ t6 11,~ 
282 " " 12 -686 " " 10~16 )O,,, 
283 " " 22 608 ., " lO"- 16 31,'1' 

Yoları.ıa v:ısıf~:ın y:ııılı, ı.1:ıyri nı~iba~illere aiı, .~n\ilkler ihale lıeılell~ri .~ 
lPn V~)'a ga~· rı ıuuhadıl lıoıı.osılt~ p ı•şm O•_l.~u!uek uzttr•P. \'e kapalı zarf '!'1 I 
satı~a çıkarıln_uş~u:· _lhalt·lıw• ı ı - 10-934 P.-rşeı!ı,lu~_ giiı~ii · s_al>ahltı)·in saat ,
h~~çukt:ı ~~rsıu Zıraa~ Bar~kasmda ~·aptlaca~tır . 1 ulıpf Pf'ln nıııhanııuPn ıwıf ıl 
yuıd~ y~tlı huçuAu 111shetııule pey akçasnu v··~·a o ıaıik•lar temittal nwkwbt 
ha\'İ \'t~ usuliiue lt~v(ikau lauzim ecl 1•c.,~l~·ri leklifnaıueforiui m~zkt)r sarıtclr. 11~ 
zap·cl~\'e memur lıe\' '•·lt~ tevdi ~lıaıelt~r; vt~ tlaha fazla . uaahlıual al uak i"11~·tt.•1 

~ .. . . 
rin bankaya miiracaatları . 20 ~ 

M•••El~lll~EIJllf ~---~ 

I~ IRF AN l\lUSA : ' ' Nüsh.1 sı 5 kuruşttl 

. kolonyası 
Sıhhat ve l(lravPlirıizi ılaima nıuhafaza 

Abone ) Türkiye 11.,ll 

Şeraiti ( için · "" 
Senelik 1200 K;. 2000 'P. 
Allı aylık 600 1()()0 

Üç ~yiık 300 5'P 
Bir a}·lık 100 Y""-11 

Gnnü geçmiı sayılar tJO . ~ 

ı l) •·lm,.k için ı~tikauH•l Ecza11P.""İ t:ıraruıcliı11 • 

1 

• irua.l ··dilPn irfan 'lusa Kolo11~·a~11u kul-~ 
lauımı. ~ 

1 • her nevi kolonyalara Faiktir . IJ 
1 . . ~ 
EllJIJEIM•M~IJ91•1JlllJ Yurttaş ! 

Onpara -haJ.. 
' 
bile, itimin cebitlt 
ti tini . diJıoo ·: 

1 . 
Mi/ll •/ktisat "fi - . . 

1 .............. 
• 
ı Yeni Mersin Mi~ • 19-9-934 Çarşamba günü borsa satışları • mü.cellithaial,ı 

.~~---~-------------------------~-- • t . , 

111 alın ci il R. Ner••::.:;~··1• ıı;. o ~ııı:r AR:.. p. • . A LI cı s AT 1 CI ş ER A 1 T . : Es k imiş, pu ~Çi!l•ıf 
Arpa An:.ulol - Thüoo lha:x a jno Şaşaıi llH. l:t;ı~. v:s~r N;;;;:, ·~IOgfııı LJl.T. : nıış, r .. rsııtl~ kıl~P 

,, " :iOOOO 3 32 ,50 ,, " ,, l h•zır ,, • l'IUIZI işe. yaran•~',_ 

" ,, 150000 3 87,50 ,, Muswfaflf. JOgüuZ.,, ı:yeatuıaymıı.bi~. 
" 30000 3 87,50 " n .. kir flf. " " ' . siz .. lazım olur. fi'~ " ia ıw k ii tliisii 

Acı ç• kir<l•' k içi -
Buğday Kıbrıs 

Arp~ .\nadol 

12000 1 O 7 5 ,, BulJıla.\·cıZ. M~hnwt llazır - ı • hrmızı ·cı ... rt~rı.-rtıt ' " . . . " . • ( , . ..itll'ı 

6000 26 llalil •libbani ef. ~liiftfı Z. Saddtin ,, ,, I• naiic~llitliaıienıiı~ r':·ı 
60000 2 75 E~ raw~çi Z. ~l~ıstafa ... r llü~e~in ç·• ,· uş ,,çu.al111c ' \' ii ı • tleriuiz. 
1U5000 3 55 Edvar tlumam t~opur Z.A.veT.ı·b. ı f>-~o gfm Z ll, • il . l . . 1, ~ı 

ı • ttr Ut':\'I "ll•l 

• d~rt~rı~r aık zarif 

,_ 

. ., ~ ,,, 
• tin V(' k ullaıuşlı 0 

: rak ciJle;nir. 

: •••• ~ 
! Yeni MeıN MatbnM A' 

1 


