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Belli Başh Köylerimizde birer radyo bulunacak 
Aksak satış sistenı lerin i .. 
onıemek gerek 

Mersinde sebzeciJik, mey
vecilik, portakalcılık ve yerli 
ifade ile « bahçeci1i k » göze 
giirUnür bir durumda her yıl 
bir az daha gelişmektedir. İkli
rnin uygunluğu, toprağın yete
lleğide bunda başlı başına bir 
etke ( amil ) dir. 

Bugiln esnaf, tüccar, doktor 
nıemur bir çok ~·urtlular bütün 
gUçlerini bahçeciliğe vermekte 
Çok para ve emek dökmokte
di!'ler. Bundan ötürü kalitesi 
dolgun hatta meyveciJikte ileri 
gitmiş memleketler ürünlerine 
denk bir verimde alınmaktadır 
Bu bakımla Mersin ve Adana 
bölgesinde sebze ve meyveci
liğimizin diğer alandaki işleri 
rtıizle denk hir gelişme yoluna 
Rirdiğini söyliyebiliriz. 

Fakat ne yazık ki bu kadar 
Relişen ve iyi bir kazanç 
kaynağı olan bu Urünlerimizin 
bize olan faydası ancak iyi ve 
~cuz sebze ve meyve yemekten 
1baret kalmış ve tecim yönüne 
6rıem veri 1 memi şti r. 

Bir ürilnü yetiştirmek ka
dar piyasalara sunmak satışını 
temin etmekte üretim ve çalış· 
1nanm ayrılmayan bir parçası 
dır. Ne kadar ileri bir üretme 
tekniği tatbik edilirse edilsin 
&atış sistemleri aksak olur 
Ye diinya tecim prensipleri 
önemle güdillmezse emekler 
erir elde edilecek sonuç hiç 
hUkmUnde kalır. 

Mersinde hiç bir bahçeci 
lllın terile toprağa perçinlediği 
Sebze ve meyvasından bekleni 
len kazancı almış değildir . 
Çunku: 

Üriln dağınık satışla muta· 
\ıassıt elinden piyasalara su
rıuırnakta ambalaj ve istandar
~ına dt1ğer verilmediği için 
. ış memleketlere değil komşu 
~IJere bile g~nderilmekte çok 
~rluk çekmektedir. Biz bunu 
ıtha önceleri « kooperatifleşie zarureti » konusu çevresin 

de Yazdığımız bir çok betkeler 
~ede işaretlemiş üretmen da
b~rıık satışlarla iç pazarlara 
hlle mal süremez ve satışların 
1 Ukarnetin öı~cillilğiyle kuru
:cak bir kooperatife verilmesi 
erektir demiştik. 

Q Dünkü YeniMersinde okun 
d tığu gibi ekonomi bakanhğı 
"ış memleketlere yaş meyva 
rJ 6 

... Sebze çıkntı çarelerini ara
~g~ gibi Türkofis Mersin ş~ğ
c ~ıde bu durumu örıenıle ın
~· 0.rniş sebze ve meyveciliği 
'll ızı teş kilfitlandırıp ve fi r-
aıandırarak dış pazarlara 

btıulrnası yollarını aramış ve 
lllrnuştur. 

Habaş işi çürük ipliğe bağlandı ilimizde 
Konsey kararını verdi. Fransa, ltalya ve İngiltere arasında 

görüşülerek bir formul bulunacak 
H.eçinos fabrikası 

kurulacak 

Bir anlaşma olmazsa konsey Cenevre andlaşmasiyJe hareket edecek ••• 
iş Bankası, Siimer Bank 

uçak ve kamyunlarımızda kul-Cenevre 4 A.A - Uluslar 
sosyetesi konseyi akşam yap· 
dığı toplantıda İtalya - Habeş 
anlaşamazlığlnı kotarmak için 
elde edilen ve her iki tarafca 
kabul edilmiş olan anlaşmayı 
onaylamıştır. 

Bu anlaşmanııı bir hilkmü· 
ne göre; Fransa İngiltere ve 
İtalya· arasında yapılacak olan 
konuşmalara derhal Pariste 
başlanacaktır. Kendisinin bu· 
lunmıyacağı bu görüşmelerde 
elde edilecek formulü Habe
şistan kabul etmek hususunda 
serbest olacaktır. 

Üçler topluntısınn Ba!;ikanlık 
edecek olan ı.aval 

Radyoların gümrilğii kalkacal{ 

Hükumet önemli bir proje hazırladı 

Şimdilik büyük köylerde birer radyo bulunacak 

Ankara (Özel) - Hükumet 
en cnemli bir ihtiyaç haline 
gelen radyonun memleketimiz 
de kolaylıkla ve ucuzca yayıl
ması ve her köye bir radyo 
ulaştırılması için ~~ok önemli 
bir kanun projesi hazırlamıştır 

Proje baş bakanlıktan mü
taleaları alınmak üzere bakan
lıklara gönderilmiştir. Kamu 
tayın ilk açılış günlerinde 
kanunlaşacak olan projede şu 
esaslar vardır : 

Radyoların şimdilik hiç 
olmazsa belli başlı köylerde 
birer tane bulunmasının temi
ni, radyonun gümrük resmin
den tamamen muafiyeti ve 
bunların mümkün mertebe 
belediyelerce tedariki, hüku-

BaŞbakan gire
sonda 

Ankara 4 A.A - Dün Er
zincandan hareket eden Baş 

bakan ismet İnönü şarki kara 
hisardan geçerek Giresona 
gelmiştir. 

Türkofisin bu ilgisini şura

cıkta yurt hesabına alkışlama
yı bir harç biliriz . 

Bugünlerde bahçeciler ofis 
te bir toplantıya çağırılarak 

kendileri ne en kolay ve en 
karlı lıi r ~ekilde ürünlerini dış 
pazarlara yollayacak bir kurum 
meydıma getirmelerı için ge
reken direktifler verilecektir. 

Yukarıda söylediğimiz gibi 
Mersinde bahçe işiyle uğraşan 

metin biltceleri hafif olan be
lediyelere yardımı, radyoların 

belediyelerce iyi muhafaza 
edilmesi bozulduğu takdirde 
seyyar· postn meınur·ları tara -

1 
fından kontrolu ve hemen 1 

tamiri hususunda ilgili olanlara ' 
lı~her verilmesi. 

Pr'Ojede «radyo, halkın ha· 
vadis ve muzik ihtiyacını tat
min edecektir » denilmektedir 

Esbabı mucibe liiyihasında 
bu işin tatbik mevkiine kon
ması için radyoların çok ucuza 
mal edilmesi çareleri anlatıl
maktadır. 

Bundan başka fakir halkın 
radyoları çok ucuza satın ala
bilmesi imkftnlarıda aranmak 
tadır. 

Abbülhamidin oğlu 
1 intihar etti 

->=t-:-

Nevyork 4 A.A - Abdül
hamidin oğlu Al>dillkerim Nev 
yorkta intihar etmiştir. 

Jarın hepside bundan doğacak 
iyiliği kavrayan ve bugüne 
kadarda bu zarureti duyan 
kimselerdir. Türkofisin öncü
lüğünden sonra harekete ge
çecekleride şüphesizdir. 

Bir kurum ortaya çıktıktan 
sonra bahçe<'iliğimiz daha çok 

gelişeceği gibi meyve ve 
sebzelerimiz.de en verimi! biı· 

kazanç araçları olacaktır. 

Rıza A.tila 

Cenevre 4 A.A - Eden'in 
radyoda verdiği bir söyleve 
göre görüşmelerin sonuçları 

her ne olursa olsun uluslar 
sosyetesi konseyi 4 Eylülde 
toplanacak bir anlaşma elde 
edilmezse konsey Cenevre an
laşması hükümlerine ğöre ha

reket edecektir. 

Diğer yandan İtalyan süel 
hareketleri göz önünde tutula
rak meselenin memnuniyet ve· 
rici bir şekilde kotarılamıya· 

cağı kanaatı vardır. 

lanılmakta olan hindyağı 
(reçinos) u memleketimizde 
yapacak bir fabrika kurmağa 
karar vermiş ve bunun için 
incelemeğe girişmişlerdir. Bun 
dan Once Tarım bakanlığı tara 
fından İçelde yapılan deneme 
hind yağı kurumu ekiminden 
iyi sonuç alınmıştır. Bakanlık, 

fabrikanın kurulacağı vo bu 
çeşit ekime elverişli olan yer
leri saptayacaktır. Bu suretle 
şimdi dışardan aldığımız hind 
ynğını yeni kurulacak olan bu 
fabaikamız verecektir. 

10 Ana Tecim Odası 
Teciın odaları 1 O ana bölgeyH ayrılacak 

Bölge içindeki odalar müstakil olmakla 
beraber ana odalara Elciliklerimizde , 

bağlanacak ürünle-r-iın-iz-in--koleksi 

Ankara Memlekette 
mevcut ticaret odalarının 10 

ana ticaret odasına ayrılacağı 

yazılmıştı. Ekonomi bakanlığı 
ana odalnrm yapılacağı yerler 
hakkındaki tetkiklerini bitir
miş vo bunların gümrük mın

taka teşkilatına ınüvazi olarak 

teşkilini kararlaştırmıştır. 

Buna göre Trakya, İstanbul 
Ege, Akdeniz. Karadeniz, Mer· 
sin, Samsun, Diyarbekir ve 
Karsta nna ticaret oc.taları ih
das olunacaktır. Bu mıntaka

lardaki ticaret odaları manen 

müstakil olmak şartiyle bunla
ra bağlanacaktır. 

yonu bulundurulacak 

Ankara (Özel) Dış memle
ketlere ürünlerimizi tanıtmak 

ve oralarda örneklerini göster 
mek için ekonomi bakanlığı 

bazı elçiliklerimizde ulusal 
ürünlerimizin güsterilmesini 
düşünmekte idi. Şimdi Türk 
ofis bu düşünceyi iş alanına 

dökmek kararını atmıştır. 
Ofiste hazırlanmakta olan 

ulusal ürünlerimizin koleksi-
yon tarı yakında türlü elçilik 
terimize gönderilecektir. 

Bu koleksiyonlarJ elçilikle
rimizde devamlı olarak kala
cak ve elçilerin bulundukları 

bölgelerde açılacak olan arsı 

ulusal sergilerede gönderile
cektir. 

--~----------------------------~ 

Bremen hadisesi 

Almanyada Yahudi a
leyhdarhğını körük . 

ledi 

Berlin 4 A.A - Almanyada 
katolik kütlt>si ve Yahudi aleyh 
darlığı gittikce genişlemektedir 

Alman iç bakanı Bremen 
vapurunun Nevyorktan ayrılışı 
e!'nasında Almanya aleyhine 
yapılmış olan tezahüratın A ı. 
manyadaki Yahudilere karşı 

yardım değil bir fenalık oldu
ğunu na7.i prograıııımn tama
mile tatbik olunacağını söyle
miş genel hayatın tarnamiyle 
laik olması lazım geldiğini işa
ret etmiştir. 

Halide Edip 
Paristen İstanbula 

geldi 

On yıldan beri memleket 
dışındr bulunan Ifalıde Edip 

İstanbula dönmüştür. Gazetele 
rin yazcbğına göre trenden 
inince çok heyecanlaıımış ve 
bir otomobile binerek kardeşi
nin evine gitmiştir. Gazetecile 
rin sorgusuna karşılık olarak 

Görüyorsunuz çok nıütehey 

yicim söıYliyecok bir şey im 
yok demiştir. Halide Edibin 
kocası doktor Adnan simdi 
Pariste bulunmaktadır. 



SAYFA : 2 

~. 

An~arara Ouyumlan ; 
1 ·L 

Doktorların Kazanç 
Vergileri 

Bundau ürıce fırıaus ha
kanlığrna doklorlarırı yap 
uuş olduklan vergi ilfraz
la rıuı yazmıştık. Finans 
bakanlığı şimdiki haldP 
doktorların kazanc vrr-• 
gileri etrafında )'apalan 
bıı itirazları iııcelemekte -
dir. Rakanlığm verrct>ği 

karar ayrıca ueşredilecek-
li r. 

Yeniden gelecek 
göçmenler 

Homan~·adau geleceği 

umulan BO hin ~öçruen . 

thrn bu gii ru~ ~adar 1 O 

lJine yakmı mPmlPketi
mize gelmiş ve progr~m 
gert>ğince bu göçnıerıler 
Tekirdağ ve Çanakk<tle 
i ileri ne )'e rlt>şli ril m işler . 

tli r. 
Göçnwulrrin yurd ve 

iş sahibi olmaları ıçın 

keudileriue toprak, lohum 
luk ve ekim \' c.tracları 

~ . 
dağıtılmakw ve ev Jap
lırılmaklallır·. IJaska \'t'I'-. ~ 

)erden de pasaportla mPm -
lekeliıuize göçnıeu olarak 
yerleşmek isleyen:ırkdaş

larımız da başvurmakta
dır. 

Eu çok Roma1ayadan 
göçmen gehhğinden ıç 

bakanlığı oraya kadar 
gönderdiği işyarlarilf~ sevk 
ışini bir düzen ahına al
mışlı r. 

Uşak şeker fabrika
sının aksiyonları 

Artırılmakla olan Uşak 
şeker fabrikası aksıyon

larmdan yüzde 90 sümer 
ban~ tarafrndan saluı a
hnmıştır.~Geri kalanlar 
~la bu gün yarın satm 
almacaktu·. 

Tarım Enstitüsü 550 
Talebe Alacak 
Ankaradaki Tarım ~ns

Litüsö bu yJI 550 kadar 
parasız talebe alıuağa ka
rar n~ruıi~tir. Bu giinkü 
parasız t~lebe sa yıs111:1 bu 
yeni almacak 550 talebP
de katıltJıktau sonra erli=" 
tiliide iiniimiiıdeki ders 
yılrncla okuyanlarrn sayısı 
1000 den fazla olacaktır: 

ı 

YENi ~JERSIN 6 .\GOSTOS 1935 SAI..t 

Devlet borçları 
Bal{anlık: illere bildirim yolladı 
1927 Finans yılına kadar devlete müteallik 

borclar nasıl muamele görecek 
' 

Fiııarı!'I h:ıkarılığından · ikame edilen <hl\'alartla 
ilhavlıklara "PIPıı bir hil- lJu karıurıa istinaden uıii-• ::ı 

dif'iuı,ı.~ 19~7 fınans{ı l ı · uru zt~nıaıı iddia~ilP. ı·t>fi 

vılı soııuua k:ıdar milli . 
itlik t'ı mel hiilct•lerine mii-

• 
Lea ilik horçlarııı lıölgelere 

isli rıal t>lsi 11 elruesın l 5 13 

sa~· ılı kttnuna tabi tulula
caklan hildirilmi~Lu·. • 

1927 mali ~· ılı sonuna 
k uda r mi ili l ı ii k t) mel 

hiilcelerinH rniiteatlik l>o ı·c 
• • 

larla bülcP VH :ıdi enıanel • 
he~a pla rında ka yıllı borç-
lar mutlak surrlle bu 
kamın ıuevzuunu alınmış 

olduğu lıaldt~ lıazı yerler 
uıal nıt-muf'larırıca böl
gt>lere mii:Henit olmıyau 
borçlarııı biu heş yiiı on 
üc savılı karıuh mevzuu 

• w ~ 

dışında h·lakki .. dildiği 

dt>rmeyan edildiği ve lJu 
s~beph~ hak yerleriıuJrn 

laazirıe ~ıltn· hine ilam cı-
" . 

kaı·nıas111a sr.lwbi~'t>l ver-
diği anlaşılnıışlır. 

1927 mali s~ııt-~i so 
mına kadar milli lıüku

mel blilc~lerine nıüleallik • 
ltorcla rla biilce ve adi 

• • 
t•ma11Pl laesaplanrıda ka
) ıllı borçları bülgelere 
nıü~lt-rıit olsun olmasın 

şlinıulii dahiline almak
tadır. 

Ka ııu ııda mu ay yen 
müddetin bilmesi nderı 
sorıra bu gibi alacakltu· 
icin lıazirıe alevlıine hak . ., 

yerlerine ikame edilecr.k 
davalarda rniiddt~lio sarih 

t 

Sivas - Erzurum hattı 
Tahvilleri 

Aııkara, Sivas - Er-
zuruııı lıaıt: itin dört hu -. 
çuk milyon liralık ikirıci 

terli p lalı vihHrn be.ısını işi 

ilerlemiştir. Biriııci tf>Şrirı

de piyasaya çıkarıhtcak- ı 

lır . 

Burıurıla cıkanlan talı-
• 

vilat 6,5 milvonu bulacak •. 
tır. Bu lıal icirı cıkanlma . . 
sı kararlaştırılau 30 mil-

yon l.ralık tahvilat ~ele

cek lwş yıl içirule ~!ıkar ıl-

mış olaca~Lır. 

Liman Haberleri : 

Necat Vapuru 
Tlirk harıdırah NPcal 

Şi~ayetler. Dile~ler 

Yasak bölgelerde 
Denize girenler 
ilgili katlarca hir za

ma11lar açık dPnizde yiy
kaıınıak ~· a~ak *!dilmiş ve 
dcrıize girilecek hölgtt 
~ ~Tıl m ışlı. 

llPr lw ldt~ hu vasa k 
kaltlırılnıış clt>ğildir. auııua 

hrr glin ftl miğalu var öniiıı 
elen f P.11a :-a kadar ola 11 
yasak lıölgP-sirıde lıir çok 
kiıııst· lt>rio ge11t~ deuiZP. 
~: n l i k ı • · r i hu ' ii zd •~ rı d .-. . 
sa~ısız k:ı ·ı.alar VP. halla 
acıklı öliinıleı· olduğu gli
riil nı •~~leli i r. 

Son hir HY içinde iki 
yurdlu bu kazaya kurl>au 

gilli. önce yasak kararırıı 

vapuru Devlel demir yol- alan katların tatbikirıa d~ 
larmrn kömürünü boşah- önem vermelerini istiyo-
maktadır. ruz. 

Takos Vapuru Türk Avukatlar birliği kongresi 
Yurıan banclıralı Takos ve lıu maclcle ile la yi n 

edilt~n nıiiracaat mii<l<le
li rıclen sonra alacak sa
hipleri tarafından hazine 

olan hü k ii uıl~ri dairesi rı-
vapuru İtalyan ~<;in 800 

dt~ müruru zeman ııokla- ton huhuhal almağa haş-

Ankara, <tKurtırı» --
26 Ağustosla Ankaruda 

Tiirk A vukallar birliği 
kongresi topla naıea k lır. 

sından mlidafa:ula buln-
aleyhine hak yerl~rirıe rıulrnası hilclirilnıişlir. 

Yunus Balıklar,__:...;ı ;:....:......:.-finans bakanhğı ziraat ~an kası 
inı; har ettiler ~akkındakanuni muamele yapıyor 

A vvalı"ııı Coııla adasın-
~ . 

da Yunus balıklarımn in-

tihar ellikleri görlilmiiş

lÜr. Bu garip ''e hayrel 
verici had lst~ n in ya la 11 ol
madığı )'apılan gfiriim 
sonucunda a ulaşıl nııştır. 

.\dada elli lic başları 
• 

miirekkq) yiiıf>r l-.iloluk 
l>ir halık kfüıııısiniıı kara
va sHrildikleri ~öriilmü~, . ~ 

L>alıklardaıı bir· kaçı suya 
a lll r ı l m ış lı r. 

Balıklar suda diril..-rek 
lekra r keoJileri ni kara )'3 

almışlardır, arkadaşları

nın yarıma dönerek seri. 
lip ()lnıüşlerdir. 

Bu intihar lıadist'Sİ, 

YurıU!'!ların ada huruuncla . 
dolt1şa rı küpek balık la rı 
gibi deniz carıavarlarma 
yeıu olmaktansa kt>ndi
leı·i ııi öld iirmeyi daha 
f'hVtHıi şer bulduklarına 

atfedil ıuektedir. 

Hadise o cevrede hir • 
yandan lıayrAt ve bir ba-
kırıulan da terssiir uya11-
dırn11şL11·. 

..... 
11iinlehir Hrnusla r ol-. ~ 

------·---
.\ukara, t9B4 yılma 

ait kazanç ver·Hisi ıu~yarı

nanıesini tarızinı edip ma• 
liyeyt~ veruıP,diğiuden do
layı Finans bakanlığl Zi
raal barıkası hakkmda ka
nu ııi rıuıruut>lt~ ya pı!ması
ua başlamış, deftedarhk
lara birer tamını gönder
miştir. 

Bu LaıuimdP- banka şu. 
be hinalar111111 gayrisari 
kıy mellt~ri miista ladenı 
miktarı, şubelerin buldu
ğu mınlakadıki ulifus so. 
rolmuştur. 

............................. --

TOPRAKLARIMIZA ATEŞ 
VE ZEHİR SAÇACAK UÇAK
LARI KISKIVRAK BAGLIY A
BİLMEK İÇİN EN AZ 500 
UÇAGIMIZ OLMALIDIR. 

............................. 
gun olnwdlklurındau yağ 
ahnauuyacağı anlaşılmış 

parçalnarak zeytin ağaç-
1:\ nrun dı plerine gübre 
olarak kullamlnıaları uy -
gun görlilmüştiir. 

tır. 

Şark Vapuru 
Tiirk baııdıralı Şark 

Kongred~ görüşülecek 
t~~aslı işler arasında mes ... 
leki korıgrelere gidecf k 

vapuru dün saal 16 da murahhasların secilmesi 
limamnaıza gelmiş 

mP.nlo getirmiştir. 

. . 
ve çı- hirlik işlerine yardım el .. 

Bu giirı boşahmağa 

ba-}lıyacakt11·. 

ıuek iizre teşkil edilecek 
organizasyonların teşkil 
suretleri buluııruakladır. 

Alman Gar:ibelerinden 
Yahu~iler~en Sonra limon Oüşmanhğı Ba~ladı 

Alman gazeteleri o nefis Limonlara: Bir 
cenup kızı ve bir şımarık mahluk,, diyorlar· 

Limon Almanyaya ya- . 
bancı nıeml~ketlerden gö11 

derilir. omııı için son gün 

lt~rde Alman yatla Liıuorı 

u ı~)' hinde ~idtlt~ tli hi r sa 
vaş başladı vt~ limo11u11 
Alnıan karı1111 bozduğunu 

bağluhr. arıcak. Ahuarı 
\I' toprağınm meyvelt~ri, · 

man kanı ~·aralabilit'. uıı .. 

cak bu mey veler, Aluıa'' 
., il' 

kanım bozmuş oldugu 
. g.

dan ona veda! Limou 1 

i~hal eden malo.ale yazıldı lemi)'oruz Cenubun 
,,,, 

1 · ' t kı·1 1111 evlu. 1·1·ra''ız0 sok111t1· ~azi enn rfl.smı guze e- " •· • ~ 
• )k! 

~ L • rp • si olan ~ ra UI\ ı~e ı a~ezı- yacağız. Şımarık naafılL 
ı u ng limon aleylıincl~ki seni birbir daha gör .. 
bir yazısmda diJorki : 

,, ,, ... 
miyeceğiz. Çiiukii Al 01• 

« ~1illetimiz tipini ve yada yalruz Alman toP' 
karakterini ancak ~anını -~ t" 

koru nıa kla mu ha faza e
debilir. kan ise toprağa 

rağımn verimi istiJıla 

dili 1'» • 



Oışanda Tür~iye 
Viyana gaz fabrikası 

Türk kömürü 
satın alıycr 

........................ ._ 

Viyanada çıkan Telegrapb 
gazetesinden : 

işittiğimize göı·p, Viya . 
lla ŞPhİI' gaz r. ıbrik:ıl:tf'llltt 

lecrii he ici 11 T ii rk köuı ii-. 
r ii u ii n l ~ ıl a r ı k i ıı i l P l k i k 
ııuwzuu olarak alıııış H~ 

CTeru~ı d i rı•k ıöı· Dr. Liid
\ ig PovLıckzkey'ni11 clt~ 

iştirak eylediği görii~nıe

lt>r siiratle ilt·rl.-nH·kh)dir. 
llall~i olan lt'Şt!l>biisı~ gö 
ı·.-, Gaz fabrikaları şim· 

dilik 2000 ton Tlirk kö 
m ii rii ve bu ıı u da lt->crii
h~ için tedarik edtıcek -
lerdir . 

Uzak olau· mesaft~\'e 
w 

rağmen Tlirk kömüriiniirı 
fiyatı "llöl>risch - Ostra
uer ,, kömüriirıiinglimlen 

yüksek olmadığı ve a~·nı 

ıauıauda Türk kömürünün 
evsafında hiç bir kusur 
bulunmadığı düşünülürse, 
Viyana şehiri gaz fabri
kalarrnm bir lPcriibe alı
Şıudau sonr.a daha biiyiik 
rniktarlartla Tiirk kümii
rüuüu salın almabilecP-ği 
Şırudiden keslırilebilir • 

Hu dA bilhassa Tiirki
Yenin döviz islememesile 
bir derece daha kolaylan
dırılmış olu,·or. Zira Tür-

• 
kiye, A vusLuryaca alma-
cak olan Türk kömürü 
i.Uıalatına karşı, takas yolu 
•le ylize yüz rıisbetle A· 
vusıurya sauaı nrnhsulatı 
Satan aJmağa hazırdır . 

Diğer taraftan, bir çok 
ı\ vustu ryall ana 'i Leşeb-
biisl~ri sadece kendi malı 
Stıllerirain Türkiyeye ih
racat nisbetini artırmak 
;Çin bile olsa pr~usip iti .. 
harile takas yolu ile Tiir-k 
köıniirii sat 11~ alrnmasmı 
kabul etmiş bulundukla
"hutan, sauai nrnhitinde 
liirk kömiiriinii salın al
llıa işinin miisli.tkbel rn-
~işı..f l .. .. k ı · 1 "k . ·.,. ırıa m~·u · ur a ~. u 
•le bakmaktadırlar 
"--------·--~~~ 

Nihetçi Eczane 

Bu Akşam 
1 tikarut>l Eczanesidir . 

Türkol isin Günlük Telgraf 
HABERlERI 

İzmir borsası 
2·8 935 ıftı lıorsıı da u- Pa ıı ıı•~ ... k ... ,.,. .... 

z ii ın 1 o N o. 1 o k 11 r u sd a ıı İ ı w 
• 

3 çıı val, lıuğda~· s 5 25 l\ :ı pıı ııı : ı lı 

kıırusdaıı 50 tcrn 20~ cıı- Kwı ; IC' ı parl ;ı ,!.? . • • 
v:ıl arpa 3.125 ılü 3,375 l.rnt• c:iğid ı 
~urıışdaıı 229 Çll\'al, hakla \ .. dı " 
4,75,4,8125 kıırıı~d . ırı 100 t\cız ·ı 
toıı ı84 cıı\'al, Nolıuı 5,625 ' 1 a.-\anı 

• 
kuru~ıla11 5 çuval, ~u!af F:ı ... ulv:ı 

350 kuru~taıı Ioo cııval .~olıuı 
• \1•~rcinw~ p :ı 1 a 11111 l 200 250 k u r u ~ f a ıı 

· Bıırcaı.. 
238 keıılill ktnııdarı 3.So,7 • 

Kıı~ ,~mi 
~uruşılaıı 318 Çll\'al satıl- • · 

Kuıaı darı 
11 llŞ lif' . 

Ctılt.i~ . 
.\cı C•~ı..ırd .. " ,,~, . . . Annelere Öğüt 
Salıurı Ayvalık 

Birinci sayısı basıldı (\alı v~ _ ....... _,.,..__ 

fı O 

44 

75 
8 f>O 

1 ı .5 
fi-5 
4-~7 .5 

7 - x ı::. • !) - ~- • tJ 

4 
6, f> -7,5 
4 
7 

37 ,5 
~-ı 

97 .. 5 

Çocuk Esirgenrn kuru- Nişadır • 16 
mu Genel m~rkt->ıi ; )'e11i Ça )' 260-300 

Kesme Şelı er l ô L 
doğa u çocuk la rm bir ya- sandıkta • • 

Tozsek~rcuvalı 271 55K 
şma gelinceye kadar na- • • .J, ' 

Kalay '>?5 sal hakılacafrım öğreten ....... , 
~ Bahar 75 

" Anrwlere üğiit ,, iiıı ı 
Arpa Anadol 3 25 

inci sayısını baslırnuşlır. 
verli ( ı irıci sayı <>ğütler 12 '' .. 

Pirinç 
2-82,f> 

15 50 
-3 

tane birer aylık küçük 
yazılardır . ) Çavdar 

Avrıca cot~uklarm nasıl Buğ(l~y Anatlol 4 25 
3-7 5 ,f> 

78 
• • Huğda~· Y~rli 

besleneceğiııi VP. mama-
larının nasıl hazırlanaca-

1...i mon ı.ozu 

Yemek lik zeylin Y. 32 
ğını üğrelerı "Annelere Sabun Hil'in ci 

25 
öğliL ,, iin 2 inci sayısı- » ikinci 23 
m da baslarnuşlı r . Mısır ti arı 3 50 

ı ve 2 sayılı öğüllPı·i Cin darı 3 
isteyenlere kurum para- Kara L>;;h~r 95-90 
sız olarak u:önderi r . ı· K •· 1 ı:..o .., nen r.pe~I\ u 

Ankaratla buhuıan Ço- Kalw » ı 50 
cuk Esirgenu~ Kurumu incir lOden ı ı 
Genel merkezi başkanlı- Yulaf Çukurova. 3 25 
ğma yazı ile adres biltlir- ,, Anadol 3-62,5 

mek yeter . 1 Yapağı beyaz 44 
,, Siyah 44 

YE H i AD A M ITifıik 69 
83 lincii sayısı çıktı . •Sade yağ Urfa 65-70 

Değerli bir çok yazıları ' Ze,·tin c.Jarıesi 20-22 
arasmda ŞUnlar Vardır . tFUi;reden geçme 35 ·37,f-

zeyhn yağı ;J 

lsmail Hakkı, Sonsuz lra-
jtıtli. Kısa tetkik v~nkitltır. 

____ . ....__ 

Borsa T elğraflan 
AnLip~li. Viclor llugo A 1- lslaııbul 

lah mı aplalHu ? A· Hux- Tiirk alluuu 
ley, Yazm<ın ve halk. CI. isterlio 

932 
ti2l - 75 

7~ - 73 - 10 Jngnier , Arl ve sosyal Dolar 
Frank 12-0iS hayal. Cauıi, Si yasa acu -

ınırHla olaular. Kiiltiir L•·t- __ L.ir_e_ı._~_9_.-_7_1.__5_4_ 
kik v~ tenkitleri. l) gru- lıir Sılkı, İtalyan kitap ve 
bunuıı st~rgisi. E. ~laizel, resim sergi~i. lsmaıl llak-
oknl l1t · kiuıini11 ve ögn~l- kı, İçtimaiyat. Nur~ttirı, 
nıeni 11i11 ~· eni rolü. Arsı- Allah nr.dir? Hes11uler ve 
ulusal lt>Cİnı. Valufot Giil- karikatürler. Değeri ıo 
tekin, İlim ve Sanat Za- kuruş . 

2 ve 20 kompri me lik ambala1larda 

bulunur. Ambala'j ve ıkomprime· 

> ~erin tızeri nde halisliğini tekefful ~~~~~~~ 
eden © ma rkası nı arayınız. 

İl Makamından : 
i L A H 

~la i' nı a ra :ı ti ala rrna gidt•rek yerl(lşnu~k i~ti) tH l 

balıkcı ailPler orada 2510 sa~ılı ka11011 v~ talinıatna 
meleri dahiliudP nak il \'P isharı (•dilecı")~inden nH:'Z

kt'ır adalara oi tııwk arzu~uncla huluııarıların i~lida ile 
Vilüyelt~ nıiirac;wt tı)'lt> uwlt~ri ilan olunur. 5 ıo 

Mersin Ticaret ve Sanayi O~asmdan ; 
Sici) No. 870 Sım fı : 3 

M.-rsiuiıı malınıu diyP ma lı a llf)Sirule Silifı..t, C ıd . 

No.lu hanede oturan T . C. ta ha ııula n olup Mersini n 
Nusratiye ıuah a ll t>sinde U ii~fuıaeL caddt>~ind~, soka
lrındn 32 10 . hı veri karıuııi ticaretgah t>dirwrel 1 6 · :, ~ ~ 

935 tarilıindenbr.r i toplau . perakendt• kas~ct VP şapka 
imali işi işle ril e 11ğra~a11 Bay Muharrem Siirmelinin 
( ~tulıarrem Sii rnwli ) ticart t lak ahını Noterden t·as
clikli gHtirıuesi iizrrine 26-6 935 tarihinde 870 nunhl 
ralı sicile Tica rd kanunun 42 macldesine güre k n t 
ve l.t•scil t~ dildiği bil dirilir· . 

Piyano Akord ve Tamir Ediliyor 
Bir kfiç giin için İ slaııbuldarı şdırımize gt•len h y 

Mina tarafındfuı lwr ru~vi Piyano <lkord u v~ lamı , 
teminatlı olara k Ja pı lır. Fır atı kaçırma~ w ız zaman 
p~k dardır . 

MtH'sin: .Ank a ı·a Palasda ~li naya miiracaat • 
2 5 

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

~~ Orınaı1 Çiftliği 
~ Fabrikasının 
~ 1 YENİ F ANT .AZİ ŞİŞELİ 
\~ 

~~ ANl\A~A (JJ 
~) Salon Birası Satışa Çıkarıldı 

~') fiyatı 28 Kuruştur Her Yerde Arayınız ~. (J 
~~ Herkes gibi sizde yalnız A.nkatıa ~1 
(J Bitıası i~iniz. 4 .. 7 ~ 
~,~~~~~~~~~~~~~~~ 



S.\ YFA: 4 YENi ~IERSfl\ 6 AGUSTOS I 935 S.\ LI 

Tt:JQ KiYE 

llRAL\T 
~~BANKASı 

Remington Yazı MaKineıeri 

~ 
Gramofon oe plaklarda büyük m 

tenzilat ve her nevi kol, cep saatlar;. \ll 

Acentesi Vilyam H. Rıkards - Mersin 

Yeni Mersin Basımevi - Mersin . 

•t=~ =====~· Jilfi!Jjiljiğljiğl~ 
~ ATLAS Jml~li!Jlilliliiı 
~ BOYA EVi iiJ 

SAGLIK 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civanndadu 
~~ .. ,. ru-!v İ Eczayi 

t ı h IJ ı y ,. , Y f-1 rl i ve A v

r u pa miistalı1. t- ratı hu · 
lurııır 

~ Mers;nde bulunmayan çamaşır makinalan ;,ı;m bubar ~ 
l!::! makinalarırını ATLAS BOBA EVi yirminci asrı n son mihaniki illi 
l'ftll tekamülü celp itdi. bilkimya h'!r renkli roplar erkek kostümleri i;;;1 
I..!::: gerek boya ve gerek lekeleri islim makinas ı ile yapmaktad ı r ll!!J 
{ğy S·>luıaz ve ... ahil l ıoyaları nıiiPSSPSPıuizJeu jjill 
~ yapılıua~ıııı :ll· ayı.mz zıra lı:ıki~i i ~ linı hizcledirİİ§) 
inli Kı~l :ı t~a dd•• sı Alla~ Bova .-vı i;;il 

•i========• l!:: ı - ıo 11!!1 

••o•·:·••••••••• • • ! Yeni Mersin Basımevi ! 
• mücellit hanesi • • •> 
• ,., k" . 1 • 
• ~s ııııı ş , parça an- • 

: 1111~, forsu de kitapla - : 

: ruıızı işe ~· ara ıuaz de-: 
• ye alnnn· ıuız. hirgiin • . ., .... 
•!• siz~ tazım olur. Kitap-~ 
! larmızı; defterleriu i ıi, • 
~... .. ıı · t . •t • • nıuce ıt w rı~mıze gbn-• 
• l . . • 
• t erımı. • 
: Her rı e vi kilap ve : 

: tlefh~ rler şık , zarif ııw: 

• tin v1. knlla111şlı ola- • 
• ], ·ı . • 
• 1'31\ cıl enır. • 
•!• •!• • • •••••••••••••• 
YENİ M[RSİH 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone~ 
Şeraiti l 
Senelik 

Türkiye 
için 

1200 Kr. 

600 

300 

Hariç 
için 

2000 Kr. 

l ooo 

500 

~~~mJ.f~@ll@ll~f~~~~~ffi!J 

~M~-~-•tlM~~~l~M • . . . /\ • 
~ ITIMADI MiLLi rt1 1 Türk Siğorta Anonim Şirketi il 
• Şirketin Bankası : Süıner Bankdır IS 
~!~ . Yanğin ve Nakliyat siğortalarınızı • 
ieltimadı milli şirketine yaptırın ·z. • 
~ ~lersirı ~e fla vuli :\ce rıtel i ği • 

t}I Omer Vasfi _ ~ 
~ Giinıri"ık ca tiıl<'si No. '" ı 
@r-fil 29-30 

EMgEl·~~~(IE•El~M 
•IBl+IBl+~+rHB+E~+lllll+IBl+llll+IBI• 
111 

1 Nefis kebap 
1 YEJY.IEK. İSTER.:M:İSİNİZ 
m Kıbrıs çarşısmda ve hıılın karşısında Numune ke
llJ bapcısı usta Ahmedin dükkanında eyi koyun etinden 

hamurlu Hıılep usulu, et suyu ile yoğurtlu, Tomates 
ve batlıc•nlı kıymah ve şişli l( ebııplar yapılmaktadır. 

Say111 ıuiiştt~ rilt·rimiz htı KP- haplarclan t.ir 
iki tlf~ fa yec!ikl P- riıufo sözlerinıiziu doğrulu · 1 
ğunu gürPce kltwdir . . 1~ ı İ\\lf-lnildiği wktird~ ev!P.r~ KPhap gönderilir 

1 Şişelerde temiz sular bulundurulur. 1 
~ Salııtıı, Cacık , Ayrıın ve sair isteyicilerin emrine 1 
il dııima hazırdır . 6-15 ~ 

1 •~•11Bm+~+me-ma+m~1111• 

SAHiBi - NiGDELi SELiM ŞEMSi 
Polis Jlüdiirlü(Jii Karş1.sında 

Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı ~ 
mükemmel ve son sistemdir. 

Sıcaklarda gıda maddelerinin bozulmaması için ; 
Gıda maddeleri yapan ve Satanların ve Ailelerin 

dikl{at nazarlarını çekeriz 

Sıcaktan bozulmasmdan korktuğunuz ~er şeyinizi ~epomuza getiriniz. 

w1~~~~~"' ~"' 1 l!!!!J~~~~~~~~~~~ ~~ ~ ~~~~~~~~~~~~ 


