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L&hey Adalet Divanına üye Seçilecegiz 
Tarım Bakanınin Ulusa Diyevi 

Pamuğumuz dünyanın En 
Eyi pamuğu olacak 

Büyilk devlet endüstrisinin 
kurulması, tarım nıaddelı'rimiz
de kalite yUksekliğini bir zo
rağ huline getirmiştir. Her glin 
gelişen ve teknikleşen endüst
rimize yarıyamık ve onunla 
bnşbaşa giden ileri vasıflar ta
rım maddelerini yetiştirmeyi 

~---.-•• -::ç-............ - ., 

1'arım Bakanı Muhlis Eı·kmen 

ilzerine alan Tarım lJnkanhğı, 
tnrım kurumlnr1 ve arıtm1 is
tasyanları nraciyle bu Hnemli 
davayı ulusal asığlarn uygun 
Olarak potarmnk için bir sıra 
ledbi rler almıştı . 

Türk köylUsünün hayatında 
bir genlik devrimi ynpacak ve 
Ulusal ürünlerimizi iç ve dış 
Piyasalarda değerlendirecek 
olan bu tedbirlerin ilk miisbet 
SQnuçların ın en önemli bir çı · 
kat maddemız olan pamukta 
nlındığını hnber aldık. Bu so
tıuçınrı «ULUS» a anlatmasını 
rica ettiğimiz Tarım Bakanımız 
B. Muhlis Erkmen bir aytarı
trıızın sorularına şu cevabları 
'1ermişti. 

- Pamuk Qrünlerimiz \'e 
<lrıtııma işlerimiz hakkındaki 
dllşUncelerinizi anlatırmısınır? 

- Pamuk, cıkat ürilnleri
tnizin en önem.lilerinden biri 
Olduğu gibi ulusal dokuma en-
~dUstrimizin de öz maddesidir. 
Skiden onu dış memleketlere 
satmakta iken son yıllarda bil
YUk bir kısmını yurdumuzda 
kuııanmağn başladık. 

iLK TEOBiHLEH 
Fakat eskidon yetiştirdiği

tniz pamuklar aşağı kalite ol
clukıarından yalnız kalın doku
~ulara yarayabiliyorlar, dış 
P1Yasa\arda dn pek az para edi
~Orlardı. Halbuki yiiksek kalite 
Panıuk yetiştirrneyişimiz top
raıuarımızın verimsizliğinden 
~~ğildi. Cnmuriyet devri 
ır taraftnn kurumlar uçarak 

llnınuk ll>hnınlarrnı artırmağa, 

diğer taraftan da pamiik iirünil
nü artırmağa savaştı. İlk artır
ma işine 926 da kurulan ilk 
kurumla Adana'da başlanılmış
tır. Fakat o z.ıman daha doku
macılık endüstrimiz esaslı ola
rak kurulmuş olmadığından 

pamuğun yalnız iyi bir çıkat 

üriinümüz olması için artırma
ğa çalışıyorduk. Halbuki son 
yıllarda onun ulusal endüstri
mize yarayabilmesi de bir ül
kümüz olmuştur. 

VERİMLİ SONUÇLAR 
Adana 926 ya kadar ancak 

telleri 18-20 milimetre uzunlu
ğunda aşağı bir kalite yetişti
rebiliyordu. Fakat 926 dan 931 e 
kadnr süren aralıksız, sayısız 

deneçlerle amerikan Clevland, 
5 pamuk soyunu bu bölgeye 
uygun bulduğumuz için iki 
yıldnnberi geniş ölçüde üretil
mesine başlanmış, gelecek yıl 
ise soyları bozulmuş (iane) pa
muklarının yP.rine tamamen 
yeni kalitemizin geçirilmesi 
kesinle~tirilınistir. Hunun la . . 
Adana bölgesine aid özel pla-
nımızın ilk bölümü başarılmış 

olacaktır. Ve artık ondan son
ra bu pJanın ikinci bölilmü olan 
üretmeyi genişletmek çalışma
larına başlanılacaktır. İkinci 
pamuk bölgemiz de Ege böl
gesidir. 933 yılı Nazilli'de aç
tığımız arıtma istasyonile yur
dun bu çevresinde de işe baş
lamış olduk. O vakıttenberi 
yaptığımız deneçler telleri 29-
30 milimetre uzun olan Acala 
amerikan pamuk soyunun bu 
bölgeye uygunluğunu göster
diği için Amerikadan tohum
larını getirterek Nazilli'de yeni 
kurduğumuz üretme çiftliğine 
ektirdik. Ve Egenin ayrı ayr1 
özellikler gösteren Manisa, 
Kasaba, Akşehir, Kırkağaç, 
Bergama gibi önemli tarım 

yerlerinde de deuettirdik. Bu 
çeşidin bural8rda yetişen ilrün-

•ı )eri fldeta birer başarı örneği 
oldular. 
Yeni Pamuk bölgeleri bulduk 

1 Acala pamuk tohumlarını 
Ege alanlarının bütün elverişli 
bucn k laı ına yaymak, buralarda 
dn vasıflı yiiksek, ince doku
ma işlerine uygan bu soy pa
muğu yetiştirmek hedefimizdir. 
Toprağı yüksek vasıflı pamuk 
üre ti ııı i ııe elverişli görUJen 
(Sakarya) vadisinde de yüksek 
kalite pamuk yetiştirmeğe p18n
Iı ve sistemli bir surette çalış
maktayız. Bu bölgedeki arıtma 
istasyonumuz da 932 denberi 
yaptığı deneçlerle Acalanm 

Sonu ikincide 

Denizcilerimiz Dün Gittiler 
Varışlnr ayın 17 ve ı 8 inci günleri yapılacak 

Gençlerimiz dün şimendiJF er durağında 
yüz lerce Mer•inli tarafından uğurlandı 

Bu ayın 17 ve 18 inci giln
leri İstanbulda yapılacak olan 
Türkiye Deniz birinciliklerine 
iştirak etmek üzere Mersinden 
gideceklerini önce yazdığımız 
10 kişilik grup dünkü ekispe
resle İstanbuJa hareket etmiş
lerdir. 

Gençlerimiz gitmeden bir 
gün önce Cumhuriyet Halk Par
tisini, Halkavi, Liman Sosye
tesi ve diğer kurumlara giderek 
ayrılık ziyareti yapmışlardı. 

Mersinde İdman yurduna 
karşı genel bir ilgi bulundu
ğundan dün denizcilerimizin 
İstanbula gideceklerini duyan 
halkımızdan yllzlerce kişi id
man yurdu başkanı ve bir çok 
genç istasyona giderek genç
lerimizi uğurlamışlardır. 

Kafile idman Yurdu genel 
kaptanı Edibinde iştirakile Bar
barus, Turgud, İrfan, Hüseyin, 

Çanakkale zaferinin 
~~O nci yıl dönümü 

kutl ulflndı 

lstanbul 11 A.A - Çanak· 
· kale harbinin en büyük zafe· 

ri olan Conk bayırı zaferinin 
yirminci yıl dönilmü dün çn
nakkalede ve Boludn coşkun 
gösterişlerlo kutlulanmıştır. 

Gençler Birliği ınacar 

]arı yendiler 

Ankara 11 A.A - Dün bu
rada yapılan maçda Macar Uy
pest takımı gençler birliğine 

3-5 le yenilmişlerdir. 

Devlet 
den1iryolları 

Mayıs gel;rindeyüzy~ 
dibin lira faz lal ık var 

Mayıs o.yı ınrfında Devlet 
Demiryollarının geliri 1386180 
lirayı bulmuştur. Bunun 361541 
lirası yolcu, 10005 lirası bagaj 
828875 lirası seyri hafH, 949-
472 lirası seyri seriden elde 
edilmiştir. 934 senesinin ma-
yısına nazaran bu seneki ma · 
uıs gelirinde 107737 lira faz
lalık vardır. Bu fazlalık da lıilet 
ücretlerinin indirilmesi üze
rine yolcu ziyadC'liğinden ileri 
g~lıniştir. 

Mustafa. Muharrem, Yakup, 
Mustafa Edipden mUrekkeptir. 

Gazetemiz adına baş yazı

cımız Rıza Atilada kafilenin 
gidUp gelmesinde gençlerimize 
iştirak edecekdir. 

~ersinde sporun öteki yön
lerinde şimdiye kadar büyilk 
varlıklar gösterilmiş yalnız 

deniz sporları ihmal edilmişti. 

Bu yıl Cuınuriyet Halk Partisi 
Belediye ve Liman Sosyetesi
nin İdman yurduna maddi ve 
manevi yardım lari le den iz spor
tarınada başlanmış ve az gün
ler içinde çok eyi verimler 
alınmıştır. 

Türkiye deniz birincilikle
rine iştirak edecek on kişilik 

bir kafile çıkarmakta bu
nun canlı delilidir. 

Gençlere uğurlu yolculuk
lar ve bUyilk muvaffakıyetler 

dileriz. 

Konyada sulama 
iŞleri 

Sille ve altun barajları 
projeleri hazırlanıyor 

Ankara 11 (A.A) - Konya 
elinde dokuz milyon ton su ala
cak v& kırk bin dönüm araziyi 
sulayacak olan Sille barajının 

projelerinin hazırlanması muta
hassısa verilmiştir. Bundan 
başka seksen milyon su alacak 
olan Altun bıırajınında etüdle· 
rine başlanmıştır. 

Bir Haftahk gümrük 
Kaçakcıhğı 

17084 kilo kaçak ına 1 
yakalandı 

Ankara 1 O (AA.) - Geçen 
bir hafta içinde Gilmrük mu
hafaza orgutu 34 kaçakcı 17084 
kilo gilmrilk ve inhisar kaçağı 
718 defter sığara _kağıdı dört 
tufenk yilz mermi 620 keçi 10 
kaçakcı hayvanı yakalRmıştır. 

Adalet divanına birde 
Tiirk iiye seçilecek 

Ankara 11 A.A - Uluslar 
sosyetesi 88 inci toplantısında 

Hihi adalet divanındaki beş 

üyelikler seçimini yapacaktır. 

Cu muri yet gazetesinin dnyu
ğuna göre bu üyeliklerden lıi

rine bir Türk üye SPÇİlt>cektir. 

Üçler Konferansı 

16 ağustosda toplanacak 

Ankara 10 (A.A) - İtalyan 
Habeş anlaşmazlığını görüşe

cek olan i.lçler konferansı 16 
Ağustosda toplanacaktır. Gelluğ 

anlaşmasını yapan gelluğ bu 
anlaşmayı imzalayan devletlere 
hitap deden bir mektubunda 
İtalya Habeş arasındaki anlaş
mazlık yüzilnden harp etmele
rine sebep olmadığını gelluğ 

andlaşmasının tatbikı ile bu 
anlaşmazlığın önüne geçece
ğini yazmaktadır. 

Seyam ordusunda 
kargaşalıklar 

Ankara 10 (A.A) - Bir ha
bercl göre Seyam ordusunda 
ciddi kargaşıılıklar olmuş fev· 
kaUlde tedbirler alınmış ve bir 
çok kimseler yakalıınmıştır. 

ltalyada silah altın:l 
çağrılanlar 

Roma 1 O (A.A) - İtalyada 
1909 ve 1910 doğumlu uçak 
astngemenlerile makinistler 
silah altmn çağrılmıştır. 

Habeşler, Japonlardan 
Silah alıyorlar 

Londra 10 (A.A) - Habeş 
hükOmeti büyük mıktarda mü· 
hi ınmat satın almak lizere jn
ponyaya bir heyet göndermiştir. 

İngilterede seçim ha
zırlıkları başladı 

Londra 10 (A.A) - İngilte· 
rede gelecek birinci teşrinde 
yapılacak seçim için partiler 
bi\yilk bir faaliyet göstermeğe 
başlamışlardır. 

Tuna Anlaşması 
GörüŞülecek 

Ankara 11 A.A - Belgrad· 
dan bildirildiğine göre küçük 
anlaşma daimi konseyi bu ay 
sonlarında yapacağı toplantıda 

Tuna andlaş!lln meselesini gö

rüşecek 1erdi r. 

Sudan hudu(lunu İngi
lizler takviye edecek 

D ; ::-

Ankara 11 A.A - Bir harp 
vnkuunda lngilir:.ler Mısır ve 
Sudanın dostluğunu korumak 
maksadile Sudan Habeş sını

rını bölgesinde bulunan silel 
kuvvetlerinin takviye edildiği 
lıi !dirilmektedir. 



SAYFA: 2 

İş Verimin~e Spor 

Kadın ve erkek lı p I' 

yaşta her seviyeclf' insan
ın tapındığı Spor ru~dir? 

Peştede Spor ~· iiksPk 

mektebindeki lelkikl~rL 

mizde hocalardan hiriudPn 

şöyle bir not almıştım : 

Spor beden terbiyP

si icirıde sonsuz kn1 nwl-. . 
Jer yaşıyan bir hazinedir. 
Spor dünya ile beraber 

doğmuş ve dünya ile be
raber ölecektir. Bu glin
kii spor herkesin üzerin
de konuşamıya~ağı mu
azzam bir ilim halirıi al
mıştır. 

Devlet adamhırı sporu 
neden tutar? 

Çünldi : Eskiden in. 

sarılar mesela tas devrin-• 
de ve daha sonraları av-
lanmak, ev yapmak, gö. 

ç~belik gibi tabii spor 
yapıyorlardı. 

Viicutları kuvvetli ken

dileri şendi. karekterleri-

de tabii sağlam medeni
yet ilerledikçe bilhassa 
makineler çağaldıkça va
ziyet insanların aleylıine 
çıkmağa başladı, şehirli-

ler yeknesek ha,·atııı vor-.. .. 
gunluğunu gidermek için 
spora, halk havasız yük
sek evlerden 1\ urtulmak 
icin kırlara tt~m iz ha va va . .. 
harekele kosLu. buuu 

~ 

yapanlar ertesi gün daha 

iyi çalışıyordu. ve dr.v -
let randı yükseliyordu. 

Bilhassa daha sonraları 
fabrikaların pek çogalnıa-

ı ve iş böHimii d~rıilen 

fa ideli fa kal yeknesek 
işçili •iu moc.lalaşnıası irı
"anları pek fazla )' ıpra . 

tıyordu. Şehirler büyüyor 
hava kirleniyor, hayat 
zorlaşıyordu. bu vaziyr.t 
ha va ve su ita ti yacını ço
ğalttı. Oevlel . aıla nılart 
ideal tipin kafasında ilim 
vücudunda sıhhat oldu
ğunu anladılar sporn or
gAnize Pltiler. 

Bu giiıı k ii spor trr 
hi yesi tana ve mesut hir 
insan terbiyesidir. spor

cu top oynayan değildir. 

Sporcu her bakımdan 

ileri ve muntazam bir 

YENi MESIN 13 AGUSTOS 1935 SALi 

Lise, Orta okullara 
'l"'alebe kayit olunma ve sınac

ların yapılacag·ı za111an 
Kültür bakanhğindan; 
Lise ve orta okullara Türkçe - EdPuiyat 

veııi ııamzet talebe it.avdı B» 34 9-935 sali Ri-. .. 
~oklaf'ı<1lar111 yapılma ve 

ok ullarırı çalışma giinleri 
aşağula gösterilmi~tir. 

ı - - Lise \ ' C orta oku 1-
la ra namzet taleue yazıl

masına 20 8 9 35 sali sa
bahı haslanacak 31-8-35 • 
cumartesi saat 13 t~ bi 
Lirilecek tir. 

2 -- Lise ve orta o-

yazı ye 
c)) 25_9_g35 çarşamba 

Tarih Coğrafya 
smaçları yapılmak şartil~ 

25-9-9n5 çar-şamba hi
tirilecektir. 

6 ·- Derslrre 30-9-
93f> pazartesi giinli baş -
lanrcaktır. 

7 - parasız )' alı ta-
lebesi secim s111acları me-• • 

kulların 1, 2, 3, 4 ve 5 znnİ)' et inıtihamarı ve 
inci sınıflar111111 biitlirueme yoklama)ar hakkında da-
ve engel yoklamalarırıı ha çok bilgi edinmek İS· 
2-9-935 pazartesi baş- teyenlrr buhındukları şe-
lanacak 16 9-935 pazar- hirlerdeki Klilliir dırek-
tesi akşamı bitirilrcektir. tödiiklerine veya List~ ve 

3 _ Lise son smıf bü· orta okul direktörliikleri
ne haş vu rmalıdlrla r. tiinleme v~ engel yokla

malar111a 2-9 · 935 pazar
tesi başlauacak 10-9- 935 

sali akşa n11 biti rilecekli r. 

4 - Olgunluk yok-
laruasile eski i>ğrtmeğe 

göre yapılacak. ola ıı lise 

ve orta oku 1 nwıu rıi yet 

imtihanlarına l 1-9-935 
çaı·şauıba güuii haşlarıa-

cak ~l - 9 - 935 cumartesi 
saat 13 le lJitiriler.ektir. 

5 - Parasız v~tı lale-.. 
()esi seçim sınaçlarnıa 23 
935 pazarlt~ si başlanacak 

A» 23. 9-935 pazartesi 

tipdir. Spor insanlarm 
lı ii viyetleri nddd )' lİ kseL 
nwk arzusunu kırhaclıvarı . .. 
irade sarfırıı Hğreten eıı 

iyi vasıladlr'. 

Konyada 
Çarşaf ve Peçe 

Kalkıyor 

Kon)'a, -- Kon) a şar 

kurulu l<lrafıncia 11 veri IP-11 
hir kararda, kadırılarırı 

ıwç~, çarşaf ve şdme giy
meleri yasak eclilmişlir, 

Bu kararın ye-ritilnıesi 

ıçın 15 e~· liih~ kadar 
miilılt~l verileli. O giindrn 
sonra hu şekilde giyiııeıı

ler cezalanılırılacaklardır. 

1\oııya)· a peçPli çarşafh 

şelnrnli ve firtiilii gelen
lerin tle CPZa gör~cekleri 
hakkı ııda biilii n i lçP.l~r, 
kaıııunlara v~ ilgili olan 
illttre haber göııdt~rilmiş . 

tir. 

t\.nkaracla 
Spor irısaıılardaki sak-

lanan arzuları ş :dılanılırır. 1 Asri ve büyük bir 
Spor insana ~rıerji, viieut Hapishane yapılacak 
ve nah güz~lliği verir. . Ankaradu hiİ)' Ük lıir 

Spol'Cu enerjısi ui şerPfli ha pislıa '"~ kurulacaktır. 
yollarda ve nu~mlekerirıe Bu lıapi~harw ilt~ ritle owm
lıarcamasrnı bilir. Spor ltlkP.tinıizıl~ yapılacak lıa-
merılliğin, fer<lgatın, fa- pislıaıwlP.r içirı hir rıii . 
ziletirı, kuvvelin meıult~ mune olacakıır. llapis-

ket se\· erliğirı ve milliyet- lıauetlt~ her kısım nıah
çiliğin kcııdisiılir. puslarııı çalışmalarına 

atPlyalar ve vasılHlar hu
Ru be va na la ilave e 

"' lundurulacaklır . Eski 
decek bir söz bulabilir-
misin ev oku,·ucu? .. .. 

·Atletizm hr.yeli reısı 

M. Savaş 

<;iftçilikle uğraşnıalar111111 
temini için hapishane ge. 
ni~ bir saha üzerinde ya
pılacaktır. 

pamuklarımız dünyanın en 
iyi pamukları olacak 

"Birinci Sayfadan artan,, 

eh-Prişliği sonucuna var~ 

ıuış, gtıçP.n yıl A nu~ri ka
da 11 ~eli rlli~i nıiz hu CPŞit 

1 

Ceçen yıl lıepisi ni n iste -
~ini yerine gelir~nrnmiştik 
Fakat hu vıl iiretnıe ala-

.. .} t • 

tohumların iiretilnıesiıw 

başlan1111ş, hu yıl geniş 

ölçlide acala ekimi yap
urılmıştır. Bu ~kim ~~7 

vılı hu alanda özr.I planı
mızda çizili geııişliği bu-
hı nrınış olacaktır· 

Satış için üretim 
Her iiç bölgPd~ de u 

lusa 1 end iistr~ nıizi n örıem
le istediği yiiksr.k vasıflı 

kalite ç~şitlr.riııi başarı 

\le iirellik. Ve artık çalış
malarımız gittikçe biiyli-
ven endüstrimizin ileri . 
yollarım açmak, geniş öl-
çüde satış yapmak ıçın 

ürPlme işine lıas!·etlik. 

Fakat verai ekim alanları ., 

ara rua yollt.1 rırı1tla terk 
etmedik. Geceıı '' ıl ~lalat-. . 
ya ve Elazızıle başladığı-

mız derrnclere aralıksıı 
• 

devanula\'JZ. 
Antalya, Silifkt>, Muğla 

l)iyarhrkir, lğdir, Trakya 
v.- orta aııacloluunn VflSil 

• • 
ve kızılırıuak h 'Hgelerinde 
dt~ yüksek "asıflı pa nıu k 

yel işli rnw <lt>ntıçleri ya plı
rı yoruz. 

Pilanlı clülenli çalışma
larımız \a~m bir ileride .. 
yiik~ek cins pamuk iirii
ııiimiiıllt~ cumııri~·~lin eş

siz flSerltwi arasına koya . 
caktır. 

-- Yeııi pa nıu k tohum 
larıoı köylüler nasıl kar
şıladılar ? 

- Yiiksek bir sevicle • 
ve is l r. k 1 e y ·~ n i t oh u nı 1 a-

v :ısıfla nııı, 

tarla vtırinılP.rini, para 
eclişlt~rıııi gikt~n çiftçilt~r 

hu tohunılarıları k~ndi. 

lerirıede vt~rilıawsi iciıı 
• 

hakaıılı!i11111z:ı hasvurnıak 
u • 

tadırl~r. Bizde pamuk 
plammızıu çt>rçivt~si içiııcle 

oıılar pamuk ıolınuıuııu 

tlağıllık. lsteklerirıin "iç
lemli~i, biitiirı feruıiğ ö 
dtwteri yapacaklarıııa kerı 

el 1 i k it~ r i 11 d t' rı s.., ı ı el v P. r iş -

1 P-r il~ hPlgfllflni~1orclu. 

Çifıçi ,ltırimiz yeııi pamuk 
ÇflŞillP-rirıiu dPğ~riui lu~ 

nıen kavra nıış~a rdı r. 

uınıızı ge11işletmiş olduğu

n11ız icin isteklerin büviik 
• w 

bir kısmım karşılayabile-
CPğiz. 

Köylünün emeğini 
karşılayacağız 

Yeni yntışme pamukları 

slaııdarize edere!\ her 
b:ıl~:ıyı vasıfları bir pa
muklardan viicude getir
mekte gayPltırımizderıdir. 
Halyalal'cla kal'ışık pamuk 
lar luılunmayıuca hunlara 
fi )'at hiçuıtısi d.- giiç ol
mıyacak ve standdrize 
paıuuklarrnı pazara \~ıka

ran köylli rınıtlaka eme
ğinin lıakkina kavuşacak

tır, 

Bu biiyiik işle önemine 
göre savaştayız, Bu sava
şın pPşini lıiç bir vakit 
l'ıra k nıı ~acağız, 

----------·---
Yeni A~am 

84 üucii sayısı çıktı. 

İcindrkiler : lsınail 
• 

Hakkı, Br.vriıııci okulu 
istiyoruz, Kısa tetkik ve 

tenkitler, Virgiil. iıupera .. 
tor haile ve!o(ailr. İsmail 
hakkı kanaat lıarsızları 

' .Aııdre marlau k, asırların 
devamı L. sosuovaki. ş~
lıir ve küy. Amerika mek 
tuttu. Cami Sİl)aSa acunu· 

kültiir tetkik ve tenkillt~rı 
Paul lahrenne. Hivazi\'e .. " 

\ ·~ lı a \' a l. Z a h i ı · ~ ı k ı . Y o · . 
luıııtrı acılıvor. Yeni ki .. . . 
taplar. lsmail hakkı. Gr.ıı~ 
ı~r icin lıüviik telılikt>lr.f' . . 

•· I ı t ~ ı a ı ı ı ı i v • · ı I e 
cl~riz. 

lavsiyt~ ., ... 

Liman Haberleri: 

Şark Vapuru 
Limanımızda bulurıflf 1 

Tiirk l>aııdıralı Şark va' 
pu ru çi ıu.enlo bo~ahmak .. 
tadır. 

Giy ve Vapuru 
Tiirk harıclıralı Gi~·"·e 

vapuru ~az, benziıa "'~ 
rııolorin vaalaı•ı hosaıwı:•~ . ~ . 
tadır. 

,, 

( 

( 

r 
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Ergani de ı Mısıra Salep Gön~erecegiz 
A . 1 .. ----~ -

ltın ma~':!_' _bulundu I Tii r· ~ofisi rı l ,k P ı ııler i ~ ,. 
Ergani civarında Ke- 1 şubP.si tarafırıdarı yal'ıları 

han ctPuilen \'erde acıJ,,n araştırmalar ~onurıda nıc•uı 

Mersin 
Piyasası 

K .c ;. K. S. 
biiyiik kuytHİa Zt~ ııgi;ı bir leketimizden ~1ısıra SalPp Pamuk ~kspr~~ 
altın damarı mevcla•w cı· ihracının çok ~l\'Pr·işli İanP 

50 

. . 
karıl uuş, ou lorıcJa 11 fazla 
lıam altıu huluırnıuşlur. 1 

liuluuan parçalar şimdiJe ı ğe haşl:.rnuuştır · 

ı..ac1a,. yapıı .... masnır, ka -1 Mısır ve Kuru Meyva 
palacak dfğerdedir . 

olacacrı anlasılr1u~ ilır"ıcal ~ .. .,, . 
icirı lecfbirler dlistiniilme-• • 

•et ••• , 

Kapu malı 
Kozacı parl~~· 

laııe ci~idi . . 
\ •wli • 
Koza 

öO 
46 
45 

2 

iki dere arasuıda bu
luuarı, etrafı yüksek Le 

pelerle vc~ ba lıcelerle ür-
• 

Mısır lıliktiuıeti dış Susam 
menıl~kt~ılerdeu k u r u Fasulpt 
mevva idlıalirıi \'ascık el Nohut . . 

l 75 
8,50-9 
ı ı nü 

7 50 
D 

9 
75 

llilü olan Keban civ&rııı · 
daki araştırm:,larda lP.f'fl

lerden bir çoğuuuu all111 1 

ve giimliş madeıılerile ı 
dolu olduğu görülnılişliir. 

Bu arada kükürt bakır , 

nıiştir . 

Nöbetçi (czane 
Bu Akşam 

Stığlık Eczarrnsitlir. 

~lercinıe~ 

Hurcak • 
Kus yenıi . -
Kum tiarı 

Çdti~ 

Acı çekır·tt~" ıçı 

4·62,5 . 
7 

4-37 ,5 
7 

39 

sac, tkmir maderılf.ri de ---------.\"' . . - Sahuu Avvalık l<.1g1m delıııek ıçın komp- .. 24 . . 
va,.dır. Bu daillarrn bir • .. k. . 1 k l(alavP rc·sor ma ı ııe~ı ça ışoıa - 97-5 
çok yerleri kazılmış, araş tadır . ~işadır 

ltruwlar ytıpılnıış, miisbet Ça\' Keban uıadeııiuin kar- .J 

16 
260 ,.300 

sonuçlar alrnnuştır . 
Madendeki kuyularıu ., 

yanlarında tiineller acıl-
• 

rnağa t.aşlarımışlır. Kuyu
ların içinde ZPhirli gazlur 

1 

huJ u ndtı un icirı hu ralarda 1 . . 
iki ha va moli)rii ve birde 

şıs111daki Fırat yamndtı 

Uluclağııı elPğinde bir de 
zeniriıı alcı nıaderıi cıkuus-

;ı., • • 1 

iır . Bıl alc;ırnn Avrupa 
alcılarmdan )' İiksek derp· 
cetlt~ olılıığu aıılaşalmışlır. 

İstanbul · Kurun 

Atletizm Heyeti Reisliğinden: 
ı - 30 .\~ustos Zafer hayramııııızda hii~· ii~lerimi

~ira himayesinde bii)·iik nwnısirule Çukurova Allelizm 
hirinciliklPri )' apılacakdır . 

2-Bu miisabakaların Sf'Çimleri 27 Ağustosla t6 da 
YiiJHlacak ayni giin disk uzurı allama 4-400 finalleri 
Yüpılacakdır . 

3 - ~liisahakaya girt'Ce~ kuliipler t7 .\ğustos ak
-.aıı111ıa kadar lu~ vr.lııuiz~ mufas!-ial ıualt'lmalı hildire-
(!., klerd i r . . 

4- llüsahakuva Aukaradarı hü\· iiidt~rimiz da\ıtll 
~ılilecek ve nıiisa.ba kada n P v vel hih:tik hir resmi !!e-c· . .., :'l yapılacak Pli muntazam kafil.-ye bir kupa vt-wil .. -
c~kdir . 

5 - ~lusahakaların lıem:ın akahiucle sarııpıvoıılara 
111 Uda1ya1 ar verilflCfl kd i r . • . 

6 --llaktını lu~yeti : Baş lıakenı, llulıarrenı YtıAirı 
;~eı·sirı) llakrnılt:r, Edip ( .\lersirı) llrz:ı Salih, llalırııuı 
.s •. ~lıarı) llicahi, Nılı:ıl, (Adana ~por) Nihal Oral, Mu
~~ffer (İdmarı ~· urdu) Necati SPpiei, IL>ralıim diplPn 
0ı·os) Lulfi Ali (\Jersirı - sahası haş koıııiseri) 

r . 7 - 25 Ağustos Pazttr giiııii sabah saat yt~didt~ elek· 
lı·ık şirketi kordunda Siııgl \'e da hl lt>nis şanı pivoııa 

sı , .. , 1 k 1 1 · 1 · •· · ı ' - ,, ., 
l ..,,. pı aca · ı ır. sım Prın 111ıaveı21 ·'"'guslo~ ,Aarsanı-
l· • ' " • 

'' akşamırıa kadar he)'elinıize hildilııır~i . 

Zayi muMar nıü~ürü 
k·. Ht>kirdH köyiiıw ait ıııuhlar ıııi"ıl ı iirümii iizerimdeu 
.~1.a •• " cliiı'linJünı. Ytrnisini vaı•ı 1 1racağrnıda11 Ps-"' ., . .. 

nı ü lıii rii 11 hü km i'ı olnwtlığı ilan ol 11 ııtı r . 
Bt·kirde köyii muhtarı 
isnıail oğlu 'lt'lırıı~tl 

Keame Şelıer 
Sandıkta .15 L. 
Toz şeker çn valı 

Kalay 
27 J.~.55 K 

Bahar 

Arpa A nadol 

,, yerli 
Piri ne . 
Çavdar 
Buğılıı )' .\ rıa.lol 
BuğdaJ Y ~rli 

Liuıoıı loıu 

Y{lmeklik zeytin Y. 

Sa hun Birinci 
)) iki uci 

llısır darı 

Cin darı 

Kara hüht·r 

İnce Kepek 
K:..ılııı » 

225 
75 

3 f>() 

:1 bO 
15 

3 
4 75 
3 50 

78 

25 
23 

50 
50 

9n-90 

l 50 

l 50 
1 ncir 

ı Yulaf Cukuro va. 

1 ,, ~.\ ııad<~I 

lOdeıa 11 

3·~~7,5 

Yapağı beyaı 

" 
Si yalı 

'l 'i fı: i k 
, Saılt~ va" Ur·fa 
ı • ~ 

1 z~\·ti ıı d:111Psi 
1 • 

3 

44 
44 

50 

62 
65-70 

~0-2:! 

40 1 
Filitreden geçme 
zeytın yağı 

t - - -·--

Borsa T elğrafları 
. .... .,-..... ,,,.. ... 

lslanhul 

Tiil'k allurıo ~28 

istt~rli11 ti2 3 

Bolar 79 - B7 - 25 

Frarıl\ 12-0ö 

Liret 9 - 69-50 

SAYFA R 

B L T 
Mersin Şarbaylığından : 
Belt!di)· •~ temizlik işcileri larafından loplanaıı şehir 

~iipüriintlilflri açık artırma usulilr. satılığa çıkartl
nuştı r . 

Bir ~· ıllık sliplirlinlunurı on: nlarıarı hahası 1200 

liradır . lsleklil~rin hu fiyatın ~· iizdc! 7,5 nisbetindo 
siiresiı tutak ile üslerme giinli olan 15-8-935 Perşeıu · 

be giinii saat ı ı de Belecliye ılairesinlle toplanacak 
ihale komisyonuna baş uı·maları hilit olunur • 

30- - ·4 9-13 

B i L i T 
Mersin Şarbaylığından : 
Şr.lırirı doğusunda ve Tahaklıanfl yörf~Sirırlt> bulu

na rı ha tak lığııı k urıı tul ması açık eksi ilme ye konul· 
muştur . 

Bu kurulmanııı kP-şif dPg ... r·i 1367 lira 45 kuruş

tur. İsteklilc·riıı ~· iiztle 7 huçuk nisbetindt~ süresiz 
lulak ile iistPrnu• giinli ola11 23 8- 935 Cuma günü 
saat 11 de Bt>l~di)·~ tlairrsinde toplanacak komis~' orıa 

hil~ urmtıları vc~ şar· ırıameyi parasız olarak Fen dai
resiııdc~n alabilt>cekl 1·ri hilit olunur. 9-13 - 17 - 2 l 

İ L A N 
Alay Satın Aıma Komisyonu Reisliğinden : 

J - 5 -Ağus.- 935 giinii saat 11 de açık P-ksillmeye 
konulan Ala)lll seks~n sı~~iz bin kilo .\rpasırıa 

ist~kl i çıkma nıası 111ia n dola ~·ı 15 -Agus. - g 3 5 
Perşembe giiııii ~aat 11 dt~ Kışlada açık eksilt-
111e .Yapılacak lır . 

2 - .\hıvakkal lP.minal iki yiiz otu·1. hiı· lira<lır. ~ltı

lıanınıen fiyat iıç lıuçuk kuruştur . 

3 - lst~klilerde karıuui ikamPLgftlı Vl'Sİ~ası buluııa
caklır . 

4 -- Şarl11ameler Ala)· (lcıclır. Oalıct fazla hilği ediıımPk 

istenrnler üğrtıuPhilidPr . . . . 
5 -- İsleklileı· 2· m:ıdıledt~ki ıa :uanda Kışlada hulun· 

malıdırlar . 

İl Makamından : 
1 l A H 

lla i'IUa l'a a dala l'J na gicltwe k ~· t~rlf>Ş uu~~ •~ti)' <~ 11 

halıkcı ailt~lrr oracla 251 O sayılı karıuu VP. talinıallıa
ınelt~ri ılahiliıııle rıakil vı~ isk~\11 e ı lilecr.ğin ı len nwı

ktlr adalar.ı gitmek arıt1"i1111da hıılıınarıların istida ih~ 

Vihlyelcı müracaat ~yleııı,.leri iları olunur. s-ıc 

-~~~E!t.~&+ 

f, o '· 1 rma1ı 

·~E.· ~('!+~~· 

Çifliği Adı I 
1'NK1\R1' BiRASININ JJ 

'r t. - Yüksek ve eşsiz nefasetinin -
LIJ rr sağlam bir garantisidir 

~ HER YERDE YALNIZ 

! Ankaııa BiPası isteyiniz. 
ili 3- 5 
'!'~~{!+~~· .. :r •·:;~~~· •3~-+3~~""' 



SAYFA: 4 

Tl:IQ KiYE 

llRAL\T 
BANKASı 

.DARA 
6iRiKTiREN 
QAl-IAT-~O(;Q 

YENi MERSiN 13 AGUSTOS ı 935 S.\ LI 

o Mersinimizde 
sihht bir ihtiyacı karŞlliyan bir müessese 

SOGUK HAVA DEPOSU 
SAHiBi - NiGDELi SELiM ŞEMSi 

Polis Müdürlüğü Karşısında 

Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı 
mükemmel ve son sistemdir. 

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

dikkat nazarlarını çekeriz 

S1eaktan bozulmasm~an korktuğunuz her şeyinizi ~epomuza getiriniz. 
50 

[g]. 

1 1 
ı 

rrmı~~~~~nn wı ~- ~~ ~ =~~=~===~~~ 

• E~~~~~İ • rE3~;~;~-a~~::
53 

ı 
lm)~Jiınliınliınliınliınfiınfiilfiilfğlfiilfiillm) Mersin Gümrük Civarındadır i nı Pİ ya n ğ o SU ~ 
~ BRl.TAN~Tl.C . ~ 'J.,ı· ıı~vi Eczayi 

11·1~11 ffi I!: il!!! !I Pek çok kişilerin yiizünii W 

mı! B 1 s 1 K LE TL ER 1 ~ ~ı.~,~~ y ~; i!~:·ılıiz• ;.:: ı IA ~.~ - nı güldürmüştür . m 

1fg! ı l!!I ı 111111 r ın On Dokuzuncu Tertip Beşinci Keş ide rn 

1 ~ • • 11 Eyliıl 935 tarihindedir. ffi 
H!!J Yurttaş ! B Ü y Ü k i k r a ın i y e ın 

(fg! ffiiJ a5,000 Liradır . ffi 
riill i;;il Ülkeni korumak isti· L j I!::! 11!!1 müktif at 20,000 liradır . 

1 ffiiJ yorsan Hava kurumu 
fı§I na üye ol. a E3' ED• ırrwmz_J a 

fi J lııgifü. çeliğinden _yapılnı~ş ve biiıiiıı tliiıı ffi!I ~ ~ 
(§g yaca ıaııııınıı~ " BHIT.\NNIC .. bi~ikl.,tleri ffiiJ R Eğer Romatizma, Sıyatik, kara ciğer, Böbrek kumları, ~ 
(fg! ~Jer ine'd~ geldi · . f@! ~ mesane taşları ağrılarile muztaripseniz vakit geçmeden ~ 
fiili Gümrük caddesinde Ömer Vasfi tecimevinde satılır.;;;;, ~ ç•rt h k l L. ~ 
~ 13 . 30 H!!J ~ iT, e an ap ıcasına Roşunuz . ~ 

~mIJmIJmIJmIJmJ@!J@!J@!J@!J@!J@!J@!Jfıın l@ Bir cok deri hastalıklarına, muannit ekzemanlara şifa verir. ~ 

. . . . . IÇiFTE HAN KAPLICASINA~ 
HALıS [OıRNE ve KASAR PHNıRlERı ~ Sı·ıli ye ile gPIPrı bir çok k iit ii rii 111 il'I' yii rii yerek tlöıı ıııiişlenli I'. llı:r ıııı 1 

Kışlık peynirleriııiz içinhiç düşünmeyiniz ~ katlar FPnııP.ıı kahili iz:ılı tleğilse de s"ıu·lerce !(el~ ıılııı~ııı'.~ lıa'l.ı k:ıılııılal'll• ~ 

fennin •:;~:;~alı ~:i:~·~~::~pey;:~::=;;•ır I.· 15-20 giiııliikçh:if t~ı H~l~uılKk~dpıklıı;~~ı~~l~l~I'~ ;.· 

müracaat ediniz . ~:!l ~ 
17 Kilo safi hazırlanmış ve tuzlanmış. halis 

Edirne peyuiri tanekesı ile beraber 4,5 liradır . ~ 
Alındıktan sonra muhafazasıd•t Souk Hava ~ daha yüksektir · 1 

depoaunda temin edilir . ~ ~ Evlerinizde uğraşmayınız ve yor~unluk çekmeyiniz · ~ Ç İ f'T IE tll 1\ N 1( 1\ P C. I C /\ S 1 N O~ ~ 
Kaşar Peynirleri l@ - ~ 

Yağlı Balkan peynırleri ayarında ş maraklı ka- 1 Otele lıir ıuulhah ilf\vt• edilmiş, Otel dahilirıılı~ yP.ıuek hişirmek :ııentt , ~ 
d·ı . . ~ 

t•r peynirlerimiz piyasaya çıkarılmışdır . 1 mışlır. ~ 
Balya ile almak isteyenler depomuza miiruc:aat ~ ~ 

etmelidirler • ~ Esbabı i~tirahat miikemnıddir.Lolrnnıası, Furunu, Bakkali~· r.si, Gazinosu ~ 
Her halde çok fayda göreceklerdir . 1 Kasabı, Berheri vardır . . ~ 

Mersin - Souk heva deposu .sahibi Selim Şemsi FİATLAR. ıv.ı:UTEDİI..ıDİR. . ~ 

41-50 ·ı l d ~ ~ Tiren ücretleri yarı yarıya tenzı at ı ır . ~ 

Yeni Mersia Basımevi - Mersin · ~~~~~~a~~~~~~~~~a~~~~~~~ 


