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Musolini Konsey Kararını Müphem :Buluyor 
Ofis önemli işlere girişti Gözne güzelleşivor 
Sebzeciliğimiz ~şkilatlandırıhyor G iizelleştirme l{t1rııı11tı k11r11ıd11 

Mersin sebzecileri bugünlerde of;ste toplantıya cağırılacak 
Bir ambalaj musabakası açılacak ' 

--- --~~~~~~~~~~~~~~ 
Kuruın köy beyetine yardımcı olarak çalı-

Bir yıldanberi yaş meyva 
ve sebzelerimizin çıkat durum
Jarıı~ı inceleyen 'filrkofis önem 
li bir sonuca varmıştır. Ufak 
tahminlere göre yılda 20 mil
yon tutarında bir çıkat yapa
bileceğimiz yaş meyva ve 
sebzelerimiz için en iyi pazar 
lar orta ve şimali Avrupa mem 
leketleridi r. 

Yalnız bu pazarlarda ürün
lerimizin tutunabilmesi için 
hiç olmazsa rakip üretmen 
memleketler ürünlerine denk 
fiyatta mallarımızı göndermek 
nefasetini bozdurmamak amba
lajına önem vermek Jilzım ge
liyordu. Bunun için şimdiye 
kadar yapılan etildlerden iyi 
sonuçlar alınmış yakınlığı iti
bariyle Köstence yolu muvafık 
görillmüştilr. Bugünlerde İsten 
bulda Romen delgeleriyle dış 
işler bakanlığı genel sekreteri 
Noman menemenci ve ofis delge . 
lerinin iştirakiyle konuşmalar 

yapılmaktadır. 
Gelen duyumlara göre bir 

iki giln içinde milsbet esaslıır 

tesbit edilecektir. 
AMBALAj MÜSAHAKASI 

AÇILACAK 
Bundan sonra ambalaj işi 

kalıyorki 'l'ilrkofis .Mersin ve 
Adanada bir ambalaj müsaba· 
kası açacaktır. Bu müsabaka
nın gösterdiği amaç, meyva ve 
sebzeleriınizin uzun zaman 
tazeliğini muhafaza etmek şar
liyle uzak yerlere gönderecek 
sandık, sepet, kafes gibi amba 
lajların tiplerini tesbit etmek
ti r. Bu şekilde ambalaj tipleri
ni tesbit edip beğendirenlere 
ayrıca ikramiyede verildiği 

gibi memlekette bir alUmeti 
farika istandard tip olarak ka
bul edileceği için tipi bulan 
büyük bir kazançta elde etmiş 
olacaktır. 

SEBZECiLtÖtMIZ TEŞKi
LATLA.NACAK 

Mersin Türkiyenin gerek 
turfanda sebze yetiştirmek 
gerekse çok sebze çıkarmak 
bakımından çok önemli bir 
Parçasıdır. Şimdiye kadar bir 
t~şkilata bağlanmadığı için ge
lı şi aUzel satıslarm kazancı 
lliha;et mutava~sıt ellerde kal 
<lığı gibi değil l dış pazarlara 
tnernleket içine bile istenilen 
Sistem ve ambalaj içinde gön
derilemiyordu. 

6 
Mersinin bu durumunu göz 

~Unde tutan Tlirkofisi sebze
cıliği teşkiU\tlandırma kiçin ge 

şacak maddjğ yardıınlar yapacak 

reken incelemeleri yapmıştır. seuze ve meyveciliğin uzkes 
Duyduğumuza göre, bir iki teşkiiatlanması icab eder. Gözne ; yazm boğucu sıcağı 1 

güne kadar Mersin sebzecileri Bundan başka Tilrkofis ka- içinde bunalan Mersinin yakın 
Ofı. se "agv ı rılarak kendı· ıerı· ne ıı· tes· k lığı, yollarının düzgünlüğü ev-

~ ı uvvetli nefaseti yerinde 
bu etüdlere dayanan direktif- sebze yetiştirmek işinede bü- lerinin bolluğu bakımından her 

)er Verı. lecektı· r. yilk ·· keseye l uygun bir sayfiye dir, 
onem veriyor. Ofisden 

A 
Yaz mevsimleri yüzlerce aile 

Mersinde sebzeciliğin ge- meri kaya ve başlıca domates çıktığı halde diğer mevsimler 
lişmesi ve dış piyasalara sunul yetiştiren memlekf!tlere mek- de ancak beş on evden ibaret 
ması için fırmahınması ve bir tuplar yazılarak numuneler is- bir köy halinde kaldığı için 
teşkilata bağlanarak şimdiki tenmiştir. Bilhassa iri ve şe- şimdiye kadar çok bakımsız 
dağınıklıktan kurtarılması Hi· killi domates yetistirebilmek 
Zımdır. ı. . b · kalmıştır. 

çın se zecilere lazım gelen 
Her yıl yeni yeni bahçeler tavsiyelerde bulunacak bilgi- Yayla için gözneye çıkan-

mey<lnna getirildiği halde ne lerde aerlenmektedir. Sebzeci- lar ötey fgün kendi aralarında 
meyva ve nede sebzelerin lM bir teşekkill haline gelipte toplanarak gözneyi güzelleştir 
üretmeni emeğine bedel bir iyi tohumlarla çalışacak olursa mek işini konuşmuşlar ve bir 
randman alamıyor. Bu zararda yakın ,bir zaman içinde rakip « gözneyi güzelleştirme kuru-
göstel'iyorki; 1.aman, mekan, memleketlerden daha üstün ve mu» meydana getirmişler ve 

Sermaue, ve mesaı·yı· kısaltarak el· . ı.-.ı: k k " bir iş programı yaparak on üç " g ışmış oır azanç aynagma 
dolgun verim alınabilmesi için kavuşacağımız kuşkusuzdur. kişilik bir yönkurul seçmişler-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-d=i~r~. Yönkur~üyel~ri ara~nn 

Cenevre Duyumları Kulaklara Hoş Gelmiyor 
Musolini konseyin tekliflerini çok müphem buldu. llangi 

tarihte harbin gerekdiğinin tesbitini istiyor 
İ mperator Musolini ile bit~ bir toprakta görüşecekmi~ 

Cenevre 2 A.A - Uluslar kotarmaları hakkında bir telkin ' tı aydan fazla devam edebilir · 
sosyetesi konseyi italya Habeş yapılmıştır. Hangi tarihten evvel harbin 
anlaşamaınazlığı hakkında bil- Nevyork 2 A.A - Amerika başlaması gerektiğini Uluslar 
diriRinden : Cumur başkanı Uluslar sosye- sosyetesi tesbit etsin. 

~ Eden, Lfival ve Allosi arn-
ltalya-Hal>eş anlaşam:ımaz- lesine ve ingiltereye manevi 

lığı hakkında İngiliz, Fransız bir yardım olarak tnfsiı· edilen 
karar projesinde uzlaşma kom- bir diyevinde Amerika ulusu 
siyonunun hudut tahdidi ile ve hükOıneti İtalyan Habeş 
mükellef olmadığı beşinci bir işinde ~ dostca bir kotarma bu-
hakem tayin edileceği ve bir lunacağı umudunu izhar etmiş 
Eylüle kadar uzlaşılamazsa tir. 

smdaki görüşmeler devam et· 
mektedir. Başlıca delegeler 
saat 17 de yapılması kararlaş
tırılan Konseyin genel toplan-
tısında bir çfizge göstermedik 
leri takdirde bu toplantının 

sonraya bırakılması gerekecektir 

da iş bölümü yaparak başkan

lığa Saylavımız Fikri Mutlu. 
As )başkanlığa Niyazi Develi. 
Muhasipliğe Fahri Kürani. Sek 
reterliğede orta okul Fransızca 
muallimi Kemal Süzeri getir· 
mişlerdir. 

Kurum derhal çalışmaya 

başlamış VP ilk iş olarak köy 
heyetiyle temasa geçerek göz
nede köy kanununun önemle 
tatbikine geçilmiş kanun ge· 
reğince yapılması gereken iş
lere başlanmıştır. Güzelleştirme 

kurumu köy heyetine yardımcı 
olarak çahşacak ve maddiğ 
yardımlardada bulunarak yol
ların ve su yollarının yapılması 
çıplak yerlerin ağaçlanması, 
soysal ve sağlık işlerinin başa · 

rılması için yardımlarda bulu
nacaktır· 

Öteki yaylalarda bulunan
lara gözne bir kurum ortaya 
getirmekle iyi bir örnek ver 
miştir 

Bulgaristanda 
Kanun esasi deği.Jyor 

Sofya 2 A.A - Bulgar bnş 
hakanı Burgazda verdiği bir 
söylevde Bulgaristanm p'!k 
yakında yeni bir parlementoya 
malik olacağını ve bu parle -
mantonun toplantısından önce 
yeni bir kamın esasi hazırlana 
cağını bildirmiştir. 

1928 andlaşmo.sı üzerinde yü- Cenevre 2 A.A - Laval 
rüneceği İngiltere Fransa ve telefonla Musolini ile görilşe- l .Jimanlarda genel mağazalar 
İtalyanın derhal görüşmelere rek artık lngiliz planına karşı 
başlayacakları konseyinde bu gelmemesini ve bir harbin 
tarihte toplanarak durumu gö- önilne geçmesini kendisinden 
rüşeceği esasları Yardır. istemiştir. 

Ankara 2 A.A - Adis A- « Reuter» ajansı aylarının 
babadun bildirildiğine göre söylediğine göre Musolini şu 
Habeş imparatorunun Musolini cevabı vermiştir : 
ile bitaraf bir toprakta buluşa·- Bll teklif bize çok müphem 
rak aradaki anlaşamamazhğı görünmektedir. Göriişmeler al-

Pamuklu Endüstrimiz için 
Adana, Ege ve Sakarya bölgelerinde 

iyi evsaflı pamuk yetiştirilecek 
- - ---------- -

Ankara - Pamuklu endils kendilerine verilmiştir: 
' trimize Hlzım gelen iyi vasıflı 
pamuğu yetiştirmek üzere A
dana, Ege ve Sakarya bölgele· 
rinde es.ıslı kınava geçen tarım 
bakanlığı bu bölgelerde bu yıl 
içinde yapılacak işleri karar
laştırmak üzere buralarda ça
lışan uzmanları Ankaraya top
lamış ve gereken direktifleri 

Bu yıl Sakarya ve Ege 
bölgelerinde pamuk ürünü çok 
iyidir. Ege bölgesinde ekim 
alanı bakımından yüzde 30 bir 
fazlalık vardır. Bu bölgelerde 
sulama genelleşmek üzeredir. 
Sulanan yerlerde pamuk ürü· 
nünün bir kat dzth:ı arttığı 

görülmektedir. 

Ekonomi Bakanlığının açacağı mağazalar 
için bir sosyete teşakkül ediyor 

Ankara - Ekonomi bakan 
lığı, muhtelif limanlarda açıla
cağı yazılan umumi mağazalar 
için bir sosyete teşkiline çalış
maktadır. Sosyetenin sermaye 
si bir buçuk milyon lira ola -
cuktır. Evvelce ticaret odaları 
bankası tesis edi imek üzere 
kesilen aidatın umumi mağaza 
tara tahsisi hakkında ticaret 
odaları kongresinde serdedilen 
temenni Bakanlıkça gözöniln 
de tutulmuştur. Bu aidat, sosye 
tenin ilk sermayesini teşkil 
edecektir. 

Sosyete teşekkül ettikten 
sonra en ziyade :mtrPpoya 
ihtiyacı olan limanlardan baş
Iıvarak memleketin antrepo 
ilitiyacını beş sene içinde ta
mamen temin etmek üzere bir 
proje tanzim edilmiştir. 

yt ınaı1 ordusu 
~ i :: 

Şiındiki nizamı boz
durmayacak 

Atine 2 A.A - Yunan Baş 
Bakanı Çaldaris hareketinden 
evvel cenerallarla görflşmüş ve 
ordunun mevzu nizamım boz· 
mak için yapılacak her tü rlil 
teşebbüslere karşı geJineceğı 
hakkında kendisine teminat 
verilmiştir. Çaldaris Lıheral 
parti şefi ilede görüşmü .• tiır . 

Bu konuşmaların krallığın ye
niden fikrinden vaz geçılme i 

etrafında olduğu söylenrn ktedi r 
Ankara2 A.A - Çaldarisiıı 

eski Yunan kraliyle görüşeee

ğine dair haber Atiııa ajansın

ca yalanlanmaktadır. 
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Ankarara Ou~umlan ; 
uraylar kurultayı Ço~~i \ Emlak Bankası 

lstanbul şehir tiyatro· Adanaya 200 bin lira 

Biğada f elô:kete uğra
yanlara yardım 

Kurultayın programı hazırlandı suçocuk piyesleri içini Ayıracak 
Kurultay 24 ilkteŞrinde toplanacak bir konkur açtı Ankaraılan diin Adan:ı 

Biğadaki yangıııın do
layısile iç bakanlığı Ça
nakkale ilbayına bir tel
graf çekerek folakete uğ• 
rayanlara laıımgelen yar
thnılarda lmlunulması ve 
halkın acıkla bırakılma -

proöramda Önemli iŞler var lsı:ınbul şe.lıir ıiy:ııro . ş:ırbayı Turhan lleriker 
su bu )'il çocuklara oy- Tiirk Sözii arkadışrnuıa 
rıanacak eserler icin bir tiidi'I şehir işleri Ü'tel'inde . 24 birinci teşrinde 

Arıka:·:hla toplanacak olan 
« birinci Türk urayları 
kurultayı » uın çalışma 
JH'Ogramı hazırlanmıştır . 

müsabaka açmıştır. Bu önemli bir tliyPvde bu-

<;arşı, pazar alanlar için müsabaka sonunda birin- lunıııuş ve Eıııliik baııka-
elüdler. ciliği kazanan eserin ya- sanın ~ Adanaya da para 

Uraylarmıız hayalı u
cuzlatmak icin kurulaca~ 

• 

• 
ması için gereken tedbir-
lerin acele olarak alınma
sını bildirmiştir. 

Tarikatçıların duruş
ması 26 ağustosta 

Ağır ceza heyeti Nev

şehirde tarikat ayını yap

maktan suclu olarak salı-• • 
rimiıe getirilmiş hulonan 
25 kadın ve 5 erkeğin ilk 

sorgularını dün yapmış, 

sucluların mevkuflarınm 
• 

devamına karar veı·ilmiş -
lir. 

Suçlularm duruşması 

26 ağustosta başlıyaktır. 

İstanbul Finans 1 

örgütleri 1 
Finans bakanlsğı İslatı-

bul finans firgütleri şu he
leriıain eskiden saptanmış 
bulunan sımrlarının bu 
günkü finans örgütümle 
zorluklaı·a sebep olıluğıuıu 
görmüş ve İstanbul finans 
örgütlerinin de mülki ör
gütlere uydurulması et-
rafmda incelemeler yap
mağa başlamıştır. 

Ondüle Makineleri 
ehirdeld ondüle ma

kinelerile saclara sürülen .. 
il~çları gözden geçiren 
uray dört ber·berin elek 
tırik l i olan bu makineleri 
kullana bileceklerini gür -
dfığünden · ·çalışmalanna 

izm verilmiştir. 

lzmir panayırı 
dolayısile 

Kurulıa,· da 250 Türk 
urayının <l.,a. bulunulması \ 
ic lıa ka uh k ca cok istenil-. . .. 
ıuiş olmasıııa karşı hu top
lantıya hepsiııin örgütlPri 
~e finans durumları gir
mek imkanını vernwdiğin
Jen biilceleri 20 bin lil'cı 

• 
ve daha yüksek olan uray 
l anmız girebilect~klerdir. 
G~ud nüfus sayımı 20 
birinci teşri ntle bitmiş o
lacağından gelerı şarbay
laran başşehirde yapılacak 
töreni görmeleri sağlan 

mıştır. 

Kurulta~ ın programı 

şudur : 
l - Ura \'larımııın l>a-

" 
yındırlık işi. 

A - Şehidt~rimizin be
şt~ ı· senelik ha\'andırlık .. 
programlarında neler hu-
lurımalı VP nasıl haş ~ırıl 

ıuahdırt 

B - Bt· lt~cliyı>lt•rimizirı 

tek haşına yapfHı11yacak
laı ı plan, su, ışık, yol 
işler için kurulacak be
lediye hirlikl~ri ve bakan 
lıkta kurulan «imar lıP-v· ., 

etlerı» icio etiidler. 
• 

2 - Hayatı ucuzlaştır .. 

ma. 

3 - Uraylarımız gelir
leri biitcelfri, harca usul-

• 
leri. 

A - Uraylerrnuı ge
lirleri ve bun 1 a rm t~n az 
harca ile elde edilmesi 
çareleri, yeni gelir ara
mak ve bunlarm üzerinde 
araştırmalar yapmak. 

8 - Urav bütcelerinin 
" . 

yapılma şekilleri. 

C - Uray paralartuın 

harcanma usulleri. 
E - Ura~ «kat'ı hesaP,

larmın» yapılma şekli ve 
onaylama sistemi hakkın . 

da eliidler. 
Blitiin şarbaylar kurul

tay pı·ogranunda gösteri
len lic kısmın hakkmda 

• 
kentli ura,· larınan finan-. 
sal durumu ve urayları-. 
nrn özliilderine göre eılid 
konuları sırasınca hazır

layacaklar üçer sayılı r~
porları ilçelıaylıklara Cve 
ilhavlıklara ver~cektir. . 

l\apoalann hazırlanma

sında esas, urayların son 
yıl bi"ıtçe~i olaçaktır. Gc· 
lirlerin cinsleri ve her bi
rinin tahsil yekunları ge
çen yıla göre kıyaslanmış 
şekilde bulunacaktır. 

Memurlar 
Doğrudan doğruya 
Alamıycaklardır 

Kanunlar 
Kültür / şyarlarına 
Tebliğ edilecek 
Kanun ve niıau'rname- Teşviki sanayı kanu-

11undaki muafiyetlerden 
i~tifcıde eden tiict~arların 
kaırnn icabı olarak ver
mekte olclukları vesika
ların tetkiki icirı miies 

lerle karar ve resminin 
ilce ve uahivelerd~ kiilliir . .. 
iş~· arları ile ilk okullar 

• 

ııcısma 150, ikinciliği aJıracağı hakkında şun-
k 

ları sö,· ltınıişlir ,· 
·azanana JOO, ucuncü- .; • « - Şehrimizin bayın-
Hiğü kazanana da 50 lira 
\'erilPc~k es~rin temsil 
hakkı salrn alanacaklır. 

dıdıAı ve güzelleşmesi 
için sil'.P, hoşa gidecek. bir 
lı :ı bt'r cl cı lıa vereceğim. 

Kunıll:ı~tla verilen ka-
15 eylül 935 pazar 

gününe kadar gönderile
c~k eserlerde şu nokta
ların gnı öııliıade bulun
durulması islt~nmektedir. 

l - Piyes kendi ha. 
yal11uızda alınımş ulusal 

rara göre ,Enılak ve eytam 
baukasırııu bundau sonra 
yalnız ev yaptırmak iste· 
yenlere para '' +ırmesi o-

bir eser olmall. 
2 - Bir ders ve hi

Labe ŞP-klinde olmamakla 
heral>er bütün esel'den 
mana az cok l~rbivevi .. .. 
mahiyeue olmalı. 

3 - Cocuk ruhuna 
• 

gikH yaıılmış olmalı, ço
cukları kati)·en sıknıamalı 
t•ğlendiı·meli, güldürmeli 

dir. 
4 -- Bu günkü tiyatro ! 

ve sineına tekniği11e uy
gun, hakiki bir sanal e

:ı;eri olmah. 
5 - IPiyest~ musiki 

hakim bir unsur t olmalt 
ve dans bulunıualu.lır. 

6 -- Eserde peri, nu~

lek, şeytan gibi unsurlar 
bulunmazsa daha iyi olur 

7 - Cocu k piyesleri 
büyük ve tanurnuş san
atkarlarımız la rafından 
oynanacaktır. içinde bir 
vt·ya iki t;.ocuk rolii de 
hulunabilir. 

8 - Şdıir tiyatrosu , 

nannuşlı. 

Banka ~enel direkti\rii 
t 

ile yapılan konuşma Ü-

ıeriıu~ ilk olarak Adanay a 
200 bin hra verilmesi o .. 

nanmıştır. 

Bankanın genel direk
lör.li so11 baharda şehri
mize gelmeyi vadetti. Gel 
diklen sonra esaslar tes
hil edilecek ve şehrimiz,ie 
ev yaı)lırmak isteyenler 
bu suretle büyük kolay
lık gö~miiş olacaklardır». 

Arsıulusal hava anlaş'" 
• • 

maaına gırmemız 

hakkında öğTenek 

Hava halları hakkmda\d 
arsıulusal sıhhi anlaşmaya 

girmemiz hakkınılaki ka
nun gereğince hava gt>-

ıuilerinde yaılilacak sıhhi 
işler hakkındaki sağlık "c 

p·pyeni bir seyirci kü
mf>si y•~liştirnwk iilkiisile I 
çocuk piyt'slerinin tem-

sosyal yardım bakanhğınca 
hazırlunnuşlır bu gündefl 
haşlayarak y üriirlüğe .gi ... 
recek: hu öru~k hüküıu
leri meıuh·keti mize ya l>aıı .. 
cı memlc·ketlerde geleı~ 
veya gitiP-ll ha va gemil~rı .. 
ne yeritilt'cekfir. 

. . 
ızmır 

Bakanlar kuruhıuca 

lımir panayırına girecek
ce~ler hakkında kabul 
edilmiş bulunarı kararna
menin ;{ üncü maddesin
den r faydalanan biitiin 
memleketler malla rmrn 
bu kararnamenin K L lis
l~si gert>kineP- serbeslce 

baş öğretnıenlt>rin~ tebliğ 

edilmedikleri ve bu yüz
den ~enr.l m~vzular hak-

• 
kında malumat edınnrn-

seseler i nıa lıa ileri ıule gör· 

·silinde sou th•rece titiz 
davranacak ve hu uğurda 
tlekor ve sahne ~· erıilik
lerini yaıH•caktır. 
---~ ..................... ... 

Sergisine Gidecelı 
Firmalar 

• 
yurda sokulması giinırük 
ve lekitltır bakanlığırıca 

Ugililere bildirilmiştir. 

dıkleri anlaşılmışlır. 
Kiiltii r b<' kanhğınd:ı n 

ilbaylıklara gelen bir biL 
dirimde · bundan sonra 
kanun, nizamname ve sa
irerıin bu d~irt'lere mun-

• 
tazanıan tebliğ edilnu~si-
niıı u~ul illihazı isten-
miştir. 

meğ~ gidecek memur-
larm alacakları yol . parası 
ile hare1rahlarının evvel:\ 
usulen vezneye yatırılma-
sı ve sonra sene\ mu-
ka hilinde memur tarafııı
dan alınmasının usul illi· 
hazı lıaymdırhk bakan .. 
lığından biltlirilmiştir . 

TOPRAKLARIMIZA ATEŞ 
VE ZEHİR SAÇACAK UÇAK
LARI KISKIVRAK BAÖLlY A
BİLMEK İÇİN EN AZ 500 

U ÇAOIMIZ OLMALIDIR. 

.. 
Tiirko1isi direktörlii~'1 

diin bi)lgesi içindeki ,~ .. 
r.im odalarına t~lgrafltı 
genelge yollayarak 22 
ağustosta açılacak ola•• 
lzmir St~rgisi nn gid.eC~~, 
firma ve ltıcimenlerıu a 
larım istemişlir. 



--:-.. ------------..:Y:E:_:Nl MERSiN 4 AGUSTOS 1935 PAZAR 
Uzüm fiyatlarını 
kırmak doğrru mu? 

SAYFA 3 

................... -
lzmir (Kururı) - Kuru 

meyva ihraca lcıları birli-
• 

ği, geçPnhırcfo ya ptığı bir 
toplanlıtla iiıiiru fiyatları - ı 

nı kırnuştı. Selwp olarak 
dış piyasada rakip mem -· 
leketler iiziiıuüniin fiyatı
ııı ileri sürmüştü. 

Bu karara rağmen, ba
zı teciuwrlrrin dalla aşağı ' 
fiyala satış yaptıkları da 
anlaşılmıştır . 

Bc•ri hıraftan 8twlin 
Türkofisi şubesi, ofis mer 
~ ezine bir rapor vererek 
lzmir tecimerlerinm hu ı 
hareketlerinin yersiz ol - 1 

duğuuu, ecnel>i piyasada ı 
itimatsızlık uyandıracağmı , 
hildirnıi~ti r . 

Bunun üzerine Ek.wo
ıui bakanlığı, ilgili daire
ler vasıtasile bu hususla 
birliğin mütaleasım sor .. 
rnuştur . 

Tecinıerler dün topla
narak verilrcek cevabı 

konuşmuşlardır . Oıılarm 
İddialarana gürP., diğer ra- ! 
kip memleketler fiyatları 
kırmışl~rJır . 

Binaenal~y lı fi yatları 
'laha indirerek bol satış 
Yapmak daha doğrudur . 
Avusturya, Yunan iiziim
lerj fiyatları da diiş~ün · 
dür. Aşağı fı vatlarla tek
lirter yapılma .. ktadır • 

GUriiHiyor ki, eciıner 
~erin iddiası , ofis raporu 
arasmda bir 3\' kırık var
d~r. llükt)met ·, bu yıl , 
Pıyasada rastgele hare
ketıer.e maui olacak oibi 

~ 

8Grünmektedir. 

~ıakara nümune has· 
tanesi için uzman 

Ankara - Ankara uii 
;•••aıu~ lıastanflSİ icin Av-
''f)!..a·J ı. • .. b ~un ueş uzrnau (ruute · 

1 .assıs) getirtilmesi karar· 
itŞıuıştı . 

d·· Bu uzmanlardan birisi 
y~rı g+>ldi . Diğer dördii 
ıa k1tıda grltıce ktir. Bun-

"la beş yıllık muktnıeltA 
Yaı)ılacak tır . 

'-------- ------~~ -· 
Nö~atçi Eczane .. -··~ 
Bu Akıam 

Saa;lık v .d. a nczanesı ır • 

Mersin ı L A H 

Piyasası İnhisarlar Müdürlüğünden : Ankara - Tem viz ikiaı 
•' 

ci, iiclincii, dörc.llirıcii ce-• 
za dairelerile birinci hu-
kuk ceza dairesi Ankara
ya taşındı . 

ikinci hukuk y:.ırm ge
lecektir. Eskişehirde nö 
helci kalan mahkemeler 

• 
şunlardır : 

Birinci ceza, ticaret, Ü

çli ncii Hukuk, icra ve if
l:ls daireleri . 

Muntazam ~ava sel erleri 

K.G. 
Pamn k ~ksıu·~~ 
iane 
Kapu malı 
Kozacı parla~ı 

iane çiğidi 
Yerli • 
Koza 
Susam 
Fasulya 
Nohut 
.'1ercim~k 

Ourcak • 
Kus \'tmai . . 
Kunı tları 

Cellik 
i 

K. 
50 
50 
47 
44 

2 
1 

8 
l l,5 

s. 

75 
50 

6 .. 5 
4-87 ,5 

7,5-8,5 
4 

6,5-7,5 

4 
7 

Ankara -- Ekonomi 
lrnkaıılığı lıa va işleri şu

lw~i direktörü Avni Av
rupadakı tetkiklerini biti
rerek dörıdli • Raporunu 
verdi . 

lluut:ızam hava sefer
lerine önümüzdeki ilkba
harda başlanacaktır . 

Acı ç~kird~~ ıçi 

Sa bu 11 A y va 1 r k 
Kahve 

37 ,5 
24 
96 -5 

Annelere ~ğüt 
Nişadır 

Ça~· 
lleame Şe•er 
Sandıkta 

16 
260 ·300 

.15 L. Birinci sayısı basıldı 
· • ••- • ....,...__ Toz şeker cu vala 27 L.55 K 

Çc~cuk Esirgem~ kur~- Kalay • 
mu (,enel merkP:t.t ,· venı R 1 J a .ar 
doğa11 çoc~uklan.n bir ya-

Arpa A ıaadol 

,, yerli 
Pirine • 
Çavdar 

şına gtıliuceye kadar na
sıl bakılae<ığını üğreten 

"Annelere üğlil,, ü11 ı 

inci SHJısırıı bastırmıştır. 
( 1 inci sayı üğiiller 12 Buğd<ıy Anatlol 
Lane birer •n· lık kücük Buğday Yerli 
yazılardır . ) • • Limon tozu 

'>2 .. "" D 

75 
25 

2-82,5 
15 50 

- 3 
4 25 
3-75,5 

75 
Aynca çocuklarw nasıl YPnwklik zeylin Y. 32 

be.leneceğini ve mama- Sabun Birinci 
larmm nasıl hazırlanaca- )) ikinci 
ğmı öğreten '' Annelere Mısır darı 
öğiit,, iin 2 inci sayısı- Cin darı 

nı ela bastırmıştır . Kara büher 
ı ve 2 sayılı öğütleri 1 K k 

net~ epe 
isteyenlere kurum para- Kaim » 

24 
?3 .... 

3 50 
3 

95-.90 
l 50 1 

1 
l 50 

sız olarak gönderir . I . 
.Ankarada bulunan Co- ynclırf k lOden 11 

. ~ u a Cu uro va. 3 25 
cuk Esırgeme Kurumu ı · 
Gflnfll merkezi başkanlı- '' Anadol 3 ·n2,5 
ğıııa yazı ile aılrfls hildir- t Yapağı beyaz 44 
mek y~ıer . ı ,, Siyah 44 

TfıTkiye baş pehliva· Tiftik 69 

nını seçme güreşleri Sade yağ Urfa 65 -70 
· ....... ~ Zeytin dan~si ~0-22 

Çocuk Esirgeme kuru - Fııı· d .re en geçme 35 3 7 !) 
mu G~ıwl merk~zince ter' ze1110 1•ğı - ,. .. 
tip edilmekte olan 'Piir · 
ki ye baş ptıhli va mm SPc-

• 
me güreşleri 1 ikioci teş 
rinde Ankaracla veni st:ıd 

"' 
yom ela yapılacak lır . 

Baş pehli vanlı~ı kaza
na na n ı ıı>mlı para ile bir 
likt~ birıle madal~'a vt•ri · 

lecektir. BiHiin Tlir~iJe 

pehli va nl:ı rı hu gurtAŞe 

çağrılı.Jır . 

- ---·--· 
Borsa Tılğraflın 

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

lslanbul 

Tiirk alluuu 932 

021 -- 75 

79 - 70 

isrnrlin 

()olar 

Frank 12-0:i 

Liret 9 - 70-19 

1 - Bir s~ne zaı· fında ; dPnizden gelip iskt> lelerden 
çıkarıldıktan ~orıra ya Lraıısit anlıarım ıza VP.yahut iske
le civarına konulan, ve tahminen (3000) lo ıı tulan -tuz
dan g<! yri - bilcii nıle mua mehh l evazım vesair eşya nm 
y ii k lelnıe, indirme ve isli r etme iş i tle da lı i 1 ol chıgu 

halde şinıendüfer veya idare an barın a sev~ i ve hu 
eşya meyanıııda dahildeki teş kil t\Lııuıza ait olup tloğ .. 
rudan doğruya iskeledr. veya i s kPI~ ci va r·ında vağon 

lara yiikletilenlerd e ıı arla kab cak rniite f,~ rr i k parça
ların aym şekild~ istasyon anbarına nakli ve karadan 
şimendiiferle gelecek tahmiut·n ( 1000 ) ton tutan ü
ziim VH bilciinıle ~mval ve eşyarım _yirıe ay nı şe k ild e 

gerek idare anlrnrma , ken~kse ihrJc oluuacak iskeleye . . 
kadar götlirlilıuesi ve iılare a nb a ruıd a ıı istasyona veya 
vapurlara gönderilecek ma ll a rın m a nına lara taşınma~ı 

işleri yirmi giin m lhldelle açık eksi hnH~Y ·~ kon o im uştu r 
2-Eksiltme; 21 ~L\ğu stos- 935 Çarşamba g iiıı ii 

saat onda İnhisarlar idaresirıde yapılaca ktır . 
3- Eksitnıeye girect~ kler i n muvakk at lemi tat ak

çası olarak -670- lira ile birl ikte matlup evsafı lwiz 
olduk farına v~ lica ret odasıııd a kayıtlı bulu rıdu kla rırıa 
dair vP.sikaları beraber gPlirmeleri h\zrmdır . 

4-Şartna me su reli rı i i stt~ kl i l e r tlai rem izden ala hi · 
lirler . 4- 8-12 - 16 

B L T 
Mersin Şarbaylığıı1daı1 : 
Belediye temizlik işcil e ri tarafından loplarıan şehi r 

siipüriintiilerinin uçık artırma usulile satılığa çıkan l

mışlır . 
Bir yıllık siipiiriiutiiniiu orr nlanarı ltalı a sı 1200 

liradır . lsteklilf~rin hu fiyatın yiizıle 7,5 ııisbe tirıd e 

siirer tutak ile iisterıue gtinü olan 15 - 8 - 935 Pt~ rşem· 

be günü saat ı ı de He l eıliy e dairt>si rı dt~ lopla rıaca k 

ihale komisyonuna baş unuaları bilit olunur . 
30 -- ·4 9 - 13 

Mersin Tecim ve [n~üstri Odasm~an · 
Sicil No: 872 Sınıfı : dönlüncli 
Mersinin Mahmudiye mahallP.sinde Silifke Cacl. 

50 No.lu yerde oturan T. C. tabasından olup ~lersin in 
Mahnrntliye malıall~sirıtfo Silıflu~ caddesinde 50 No.lu 
yeri kanuni ticaretgah edinerek 10-1 -1935 tarih inden · 
b ~ri pera kencie Ekmek iş : , işleri le uğraşan Bay Hal il 
Memiş in (Meıuiş oğlu ll alil Trahzo11 Asri Ekruekevi) 

Ticaret la k.ıbını Nolerderı tasti ~ 1 i getirmesi lizı~ r i ne 
30· 7·935 tarihinde 872 numaralt sicile Ticaret kaını-
11un 42 ıuaıldesine göre kayl v~ l~scil edildiği bilcliril ir 

,~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~I Orman Çiftliği ~~ 
I ~ Lı b •k ~~ 
~~ r a rı asının rrJ 

't~ YEAFN~TA~ AELİ ~ 
~ ~ ~ 
~~ Salon Birası Satışa Çıkarıldı ı~ 

~~:1 fiyatı 28 Kuruştur Her Yer~e Arayınız ~~ 
~ H k .b. . d l (J ~ er es gı ı sız e ya nız Ankatıa ~~ 

(J Bitrası i~iniz. 3 .. 7 ~~ 
~:5i~~~~~~~';;~~~~~~~r~ 
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Saühk ve 

Cinsi 
~la karna 
Şehriye 

Sade yuğ 
ıe "· tin \ ' a"l ,.f a :_-, 

Ca v ,. . 
K(·sme Şt~ker 
L t~ v nw 11 tuzu 
Pirit1c . 
Nişasta 

Cek il nı is tuz 
• • 

i l A N 

Soysa\ Yardım Oiıektörlüğünden · 
Sağh k P vl~ri hPpisi 

~lersin Tarsus Sil i fke h.i. 

loo 
75 

350 
3c:o 
350 

8 

looo 
1 

1500 

~50 

50 

300 

30 

l75 

8 

600 

J 

600 

100 
25 

1 ro 
25 

75 

3 

350 

:~00 

450 

150 
80 :) 

405 

600 

Tahm i n 
f1yat1 

K . . ~-

22 

22 

55 

"1.1 

27 

250 

33 

85 

\6 

19 

~o 

6 AYLIK 
ONDULASYOl't .. • • ~ 

F e ıı n i n h ii l Ü n 
ilı·d~\'isiui 11üz ·' . :-, 
üui'ınde tutula -
rak yaptığımız 

( )11ıl nlasyoııla r · 

ılaıı bütüıı ıııli;

ı.- ri lt~ l'İlllİZ lll!'IU 

ııuıı kalurndar-. 
dır . 
Soıı clt•fa ıua . 

ki 1H'1 u iz v P. ll ~~ i -
satımız Eh~ktrik 
sirkt'li mülurn-
• 
di ·d ve lwlı•diyt~ Kuru soğan 

Kuru fasul\'a 

30 
200 
t>50 

200 

15 

200 
450 

200 

5 

100 

200 
150 

30 
50 

o 

19 

1950 

3 

2400 

50 

500 
1300 

550 

205 

235 

6 

7 

6 00 ·~=========!• t~ l t• kil' i k k o 111 i -
SPri tarafından 

nrnayeııe t~dil~ -
n~k miikenııaıt>I 

., 

Tonıalis su ~· u 

Kuru iiziiru 
Kaysı kurusu 
Nohut 
Mercimek 
Bulğur 

Patates 

75 

80 
30 

100 

250 

200 

500 

Sabun 400 

Pirincunu so . 

75 

125 

o 
100 

150 
)50 

600 

300 

75 
loo 
loo 
300 

150 

30 

275 

500 

500 

21 

10 

23 

6 

9 

8 

8 

00 

()() 

00 

00 

()() 

00 

00 

Oo 
00 

SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civanndadtrl 

~~r rıevi Eczayi 
tıhhtyP, Yerli ve Av
rupa miistahzeratı bu
lunur .. 

hııhrnduğu gihi Asri Berber Salonunda Ondülnsyon yapılır1'eıJ 
reçetemizde kontrol ecl ilmiş ve belediyece OndülHS' 
yon nıiisadesi veriJıniştir . · 
Sayın müşteril~rinıize Oksij•~ •ı ve ho~· alı saçlar Oudii' 
l<tS)Orıu yapılır. Saçla~ ını tanı bir Prııniyelle Ondiih1s' 
you yapdu·ahılt>c~klt>rini :ıı z eylt~ riz . 

Ekmek ı cine. 7500 

Peksimet 5 

10 

o 
o 

10 

2500 

5 

1400 

850 

70 

ıoooo 

10 

23 
35 

7 

17 00 •i========i• 50 

\'apılaıı saçlar y1kaııd 1t!a, terletlikçe daha gii1.el· 

le~ir. 

Mersin, Tarsus, Silifke Sağlık evleriuin yukarıda 
cinsi ve miktar ve muhammera fiyatları yazılı yıllık 
yiyet~ek gereklikleri 18/8/9 ~5 Cuma giinü sa al <lok uz
da ihale edilmek üzre İcel İl EncümP.nince acık •~k-• • 
sihmeye konmuştur . 

Tahmin bedP.lleri 3~{8~ lira 6:3 kuruş tutan bn yi
rnıkları (J 691) lira 82 yeceklPrin muvakkat lt}miual 

kuruştur . 
İsteklilerin şeraiti Hğrennu~k iiz.-re tu~r giin lçel 

Saglık llirektörlli~iine ve ihal~ giiuii il Eııdinıflnirıe 
has vurmalara duyurulur 1 - 5 - ı0 - 15 . -

Yeni MersiA Basımevi - Mersin 

••o•·:·••••••••• • • 
: Yeni Mersin Basımevi : • • • mô.cellit hanesi • . •) 

: Eskimiş, parçalan- : 

: 1111~, r~r~udt~ "itapla - : 
• r1111zı işe yaramaz tle-+ 
• , .•• aluıa\'mtz. birgiin • 
: ~iz~ 13zır~ı olur. K.ilap-: 
.. ~. 1 ı· 1 . . . ~ 1 

6 aydan ev~l hozulıııasına imkan yoktur, bıı :1 1LI 

ay içinde bozulursa para g.- ri iaclt! ~dilectıktir, 

Diplom'a No. 3016 Kışla caddesi Asri Berber salonu Ali 

Remington Yazı MaKineleri 

• larıııızı, ı P IP.r t~ rıunı, • 

•!• nıiicellitha11Pnıiı~ gfirı -• ~ 
• 1 . . • • 
• c ermız. 

: ller 11t•vi kilap ve ! 
: tlt~flt>rlr.r şık, zarif uıe• 
• tin ve.. ~ullauışh ola - ~ Gramofon ve plaklarda büyük 1 

tenzilat ve her nevi kol, cep saatları. •. ·ı . • 
• raf\ cıL ~nır. • .... •:• • • •••••••••••••• 

Acentesi Vilyam H. Rıkards - t.-1 ersin 

Yurttaş! 
üıkeni korumak isti- Malel_el~em~leleit1Mti. 

~:;i~:na:a~~re Cemi-

1
1 İ T İ M A O 1 M İ l l i İ 

------ : al Türk Siğorta Anonim ~irketi 1 
YE K İ M ! 8 S l _K il Şirketin Bankası : Süı~er Baııkdır 1 
Nüshası 5 kuruştur ~ _Yanğin ve Nakliyat siğortalarıııı~ı ' 

al Mersin :e llavali Acenwh!!1 

1
. 

~ Omer Vasfi · 
ı Giimriik caılı!Psi No. 15 • 

ielii1GM§G1~•mee•~i1l 

Abone) Türkiye Hariç 

Şeraiti için iç;n 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 looo 

Üç aylık 3oô 500 

Bir aylık l oo yoktur 

Günü geçmiş sayılar 2 O K. 


