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italya konsey dağllana kadar harp açmayacak 
Cenevre sükun içinde Ürünlerimiz teŞkilita bağlanıyor '--------- __ ... __ 

Mersin hinterlandında satış ------=======-·~·--· =-·--:-~-:.-:- -'---'--- --·-

ingilterenin tanıyacağı azami kontrol italya-kooperatifleri k~!.!J~~ak 
nın asgari dileklerinden de çok uzaktır Dış pazarlar yaş meyvalarımızada açıldı 

ambalaj standardize işinede önem verilecek Beşler dosyaları teslim aldı ama kesin bir sonuca ulaşmasına 
ihtimal ver;lmiyor. Birde üçler konferansı toplanacak TUrkofisin Mersin ştibesi · 

kendi bölgesi içinde ofis baş· 
kanlığından nlmış olduğu direk 
lifler ve yasa üzerinde çalış
malarına devam etmektedir. 

Bu çalışmaların en önemli 
kollarından birh~inide koopera 
tifleşme hareketleri teşkil et· 
mektedi r. Bu alanda öğrenebil
diğimiz hareketleri yazıyoruz: 

Silifke ıabı kooperatifi 
........... -··. . ..... ·-

Silifkede bir ihracat satış 
kooperatifi teşkil edilmek üze
re esasları atılmıştır. 

Bu kooperatif kendi hinter
landını teşkil eden Gillnar 
Mut vo havalisindeki müstah
sillerle doğrudan doğruya mll
nasebet teşkil edecek ve bu 
havalinin islihsalAtını dış piya
salara değf1rli bir surette sat
mağa çalışacaktır. Bu havalinin 
başlıca mahsulatı « palamut, 
çam sakıaı, uzum. hububat ve 
zahiredir. 
Niide elmalannın ıtandardizesi 

• ••• ··-·· • • ··- ..... . .. ±• ·- -··-····· 

Niğde de Elma ve yaş mey-
ve üzerine bir satış kooperatifi 
temeli atılmıttır. Bu kooferatif 
Tilrkofisin verdiği direktiflerle 
üretmenler arasında bir teşki
IAt vOcude getirecektir. 

Bu sene yeni .tipdeki amb:ı
lajlarla dış memleketlere ihraç 
edilecek Elmalar muayyen tip
lere ayrılmak suretile standa
rdize edilecektir. Binaenaleyh 
Niğde elmttları dış memleket
lere giderken hem mnkemmel 
ambalajlar ve hemde muayyen 
cesamette hazırlanan mallar 
halinde gitmiş olacaktır. Şimdi 
den Suriye, Fi1istin, Mısır ve 
Fransa için tertibat alınmış ve 
Filistine numune gönderilme-

Kayseri Kombinası 
16 Eylulde büyük tö

renle açılacak 
...... -o 

Ankcıra 9 (özel aytarım1zdan) 
Kayseri pamuklu mensucat fab 
rikasının 16 EyJOI pa1.artesi 
gilnU açılma töreni yapılacak

tır. Tören için Silmerbank ge
nel direktörlUğU geniş hazırlık 
lar görüyor. BntOn saylavlar 
çağırılmıştır Başbakan İsmet 
İnönünOn törene başkanlık 
edeceği ve önemli bir söylev 
vereceği söylenmektedir. Çağı
rılılar 15 EylOI pazar gilnü 
Toros eksperesile Kayseriye 
gidecekler ve pazartesi gilnll 
törenden sonra Ankaraya dö
neceklerdir. 

Cenevre 9 A A - Uluslar 
sosyetesi konseyinde ltalya 
Habeş işi incelenirken, İtalya 
tarafından Habeşistana karşı 

harp ililn edilmiyeceğine dair 
Mussolininin teminat verdiği 

sanılmaktadır. 

nevrede bir nikbinlik ve suktln ceği 1..0.n olunmakta ve İngilte· 
havası yaratmıştır. renin Habeşistan hakkında İtal 

Paris 9 A.A - Fransız ga- yuy:l tanıyacağı azami kontrol 
zeteleri Cenevredeki sükunu hakkının İtalyanın asgari di .. 
kaydetmekle beraber görüşme- \ leklerinden çok uzak olacağı 
Jerin kesin bir sonuca ulaşması I tahmin edilmektedir. 
ihtimalini pek az varid görmek Adisababa A.A - Habeşis· 

Cenevre 9 A.A -- Fransa, tedirler. Ezcilmle Malen gazete tanda seferber edilecek kıtala-
İngiltere, Türkiye, Lehistan, si, İtalyanın Habeşistanda İn- rm hemen yarısı şimdiden ta-
lspanya· delegelerinden milrek- gillerenin Iraktaki vaziyetine yin olunar. toplanma yerlerine 
kep teşkil . edilen komisyon milşabi bir rejim tesis etmesi gelmişler ve sevkilceyş bakı-
lspRnya delegesiuin başkanlı- hakkındaki t~klifin İtalyll tara mından önemli noktalan işgal 
ğında toplanmıştır. İtalya Habeş fından red olunacağını zan et- etmişleırdir. 
anlaşamazhğmm blltiln dosya- mektedi r. 1arı beşler komitesine devredil Roma 9 A.A - Cenevre lskenderiya 

9 
A.A -

24 

miş olduğundan komite iki ta· konuşmalarının Fransa İngiltere İngiliz harp ve hastahane ge-
rafında karşılıklı ithamlarını ve halya arasında bir Uçler misi burada bulunmaktadır · 

1 inceden inceye tetkik etmekte konferansile sonuçlanacak bir Gemiler Abukırdayos civarında 
, _d_i_r._K_om_it_en_i_n_to...:.p_la_n_tı_s_ı _c_e_· __ a_n_ıa..;..şm_ay=--a__;;;..g_ilç_l_Uk_l_e_v_a_rı_la_b_il_e_· _e_m_i r_be_k_le_m_e_k_te_d_ir_ı_er_. __ _ 

yerlerimiz açlldı FİNANS KANUNLARI 

Esaslar saptandı Hak 

Azad devresi bitmiş olduğundan hak yerleri açılmış ve tnze 
dayrelerinde yeniden bir faaliyet başlamıştır. Yukarıdaki resim 
de cumuriyet tnzesini gereğince temsil eden sayın tnzecilerimiz 
bir arada görillmektedi r. Ortada oturan sayın başkan Şev kidir· 
Sağlanndada genel savman Şeref er oğlu ve ilk kadın hakimimiz 
Bayan Semiha görlllmektedir. 

Sayım vergisi de indirilecek 
·------

Projelerde imkan nisbetinde faydalnnarak 
miikelleflere kolaylık gösteren formüller var 

------ ---· .. ·-· .. _ ---·,·-----
Ankara (ULUS) Üzerlerinde 

yapılacak değişiklikler hakkın 
ha gazetelerde tnrlil haberler 
çıkan finans kanunlarının ala· 
cağı duruma ve yapılan incele
meler etrafında yetkili çevre· 
terden aldığımız haberlere göre 
yapılacak değişiklil<lerin esas
ları tamamen saptanmıştır. 

Değişkelerin esasa nedir? 

tayın bu devresinde çıkarmak 
için hazırlanmakla uğraşmakta 
dır. 

Sayım verıiıinia indirilmesi 
Köylümüzü en çok ilgilen

diren ve memleket servetinin 
en verimli bir kolu olan hay-

ye başlanmıştır. · I l -· ·--
Pa:~:t;~::~:;;~;i:~ · fılistin ~iıer er~ . ı 20 lii TESRiiPAZAi=. 
satış kooperatifi yeni bir du- Çıkat tecımerlerımız] 

Finans bakanlığı yürOrlük 
te olan vergi l<anunlarında ya
pı 1acak değişkelerde. bu kanun 
tarın yeritilme sırasında gös
terdikleri durumdan esinlene
rek, mUkelleften yana iUlveler 
veya değişiklikleri esas olarak 
almıştır. Bakanlık bunları bir 
yandan kendi etüd büroları 

araciyle yaparken öte yandan 

da getirdiği yabancı uzmanlara 
yurd içinde yaptırdıtı inceleme 
gezileriyle sapl'ımıştır. Hazır

lanan projeler, biltün imkAnlar 
dan faydalanarak mUkelleflere 
en çok kolaylıkları gösterecek 
formülleri taşıyacaktır. Bakan
lık bu yeğritimleri ve değişke· 
leri torhıyan projeleri, Kamu-

vancılığımızın gelişimi bakı· 

mmdan çok önemli bir roın 

olan sayım vergisinin ilzerinde 
inceden inceye uğraşılmakta

dır. Verginin imkAn nisbetinde 

ucuzlatılması için kanun Of.erin 
de özel olarak araştırmalar ya· 

pılmışhr. rumda teşkilatını kuvvetlen- le temas için geldiler Genel nüfus sayımı 
dirmiştir. 

Bu kooperatif bu sene muh-
telif piyasalara mal sevketmek 
için tertibat almaktadır. 

Kooperatifin sevk edeceği 
rnallar standard pamuklar olup 
kendine mahsus marka ve aJA
ıneti farıka ile damgalanacak 
balyalarla gidecektir. 

Şimdiye kadar ihmal edil
mekte olan bu tarzdaki sevki
yat adı geçen koeperatifce ilk 
defa olarak temin edilmekle 
rnemleket için iyi sonuçlar 
verecek bir hareket sayılmak-
tadır. 

• 1 • 

Tilrkofisin teşebbilsile Fi.
listinin önemli alıcılarından 
bazı firmalar Mersine gelmişler 
gerek burada ve gerekse hin
terlanddaki ilretmen ve çıkatcı 
larmıızln temasa başlamışlardır 
Şimdi yo kadar ihraç edilmiyen 
bazı yaş ıneyvalarımız bu yıl
dan itibaren Filistine gönderi· 
lecektir. 

Vapur acenteleride gene 
ofisin teşebbOsile navlunlannı 
çok milsnid bir hadde indirmiş 
Jer ve geri gelecek olan sandık 
ve ambalajları çok az bir para 

ı Bütün soysal yüce
' likler nüfusla başa 

rılır • 

ile taşımayıda kabul etmişler
dir. 

Filistin ve Mısıra g5nderi· 
lecek olan yaş meyva ambalaj 
Jarı oraya mal gcstilrilp boş 

olarak geri geldiği takdirde 
bunlardan gDmrnk resmi alın
mıyacnğı eibi tekrar mal gön
derilmek imkftnıda temin edil
miş olacaktır. 

Uzmanlar incelemelerini 
bitirdiklerinden şimdi şehri 

mizdedirler ve bOton kanunlar 
üzerinde gerekli gl\rdOklerf 
değişiklikleri, iliveleri, yenınk 
leri bildiren raporlannı hazır

lamaktadırlar. 

Bu raporlar için varidat 
genel direktörlüğü etUd büro

lar şeDili gibi vergilerle doğ
rudan dQlruya ilgili olan \l rOn 
lerimlllede temas halindedir. 

Sonu lklnclde 



SAYFA: 2 

D_eniz Geziı1tisi ( 
idman yurdu dün 
Karadivara gitti 

...... oıAd. ·~ -
idman yurdu ılt>ııiz ko-

1 u ptıza r giinü Karad iva ra 
kadar bir deniz gezintisi 
tertip etmiştir. Sabahlayın 
saat yedide ,·urdun ! O ., .. 
kayığı ve Liman sosyete
sinin tahsis elliği bir ıuo 

törle denize acılan ,·urd-. . 
lular karadivara gitmiş
ler ve orada k<h liileriu-., 

dr. işlil'akile ıuuhtelif eğ-

lenceler ve deniz gösleri
lt!ri yaparak akşam ~ler
sine dönmüşlerdir. 

Kavun çıkatı 
Bu sene oldukca nıii • 

hi m bir nıi k larda istilı~aı 
elliğimiz ka vurıları Ak 
deniz kıyılarıııdaki mem
leketlere günderiluwk im 
kam da elde edilmiştir. 

l{avunlar mu11tazaru 
sandık ambalajlarile gön 
derileeektir. 

Tarım Haberleri : 

Mersin ff interlan~m~a genel 
Tanın Durumu 

Ağustos ayı sonuna 
kadar alınan sonuçlara 
göre Mersin böl~Psi iiriin 
feri memnuniyete değer 
durumdachr. hu ~wne cift 

• 
t;iye ~n fazla gelir getiren 
pamuk ürünü gP<;t·n Stl

rıeden fazladır. 

Adana ve Ceyhanda 
Adana ve Ceyhanda 

ağustos ayı içinde son 
harmauların aı·~ ası alan
mıştır 

Akşehirde yağmurlar 
A kşehirde a iiustos avı 

~ . 
içinde ve yağan yağmur-
lar sebzelere ve me,·ve-

"' 
lere çok faiddi olmuştur. 

Maraşta menta buğ
dayları ve çeltik 
Maraşta ilalyada11 ge

tirilen Menla huğdcıyları 
cifoiler tarafından cok 
• 1 • 

heğenilmektP-dir hunlar 
ytwli buğcla)·larımızdan 

daha fazla iil'iin verdiği 

içiu her sene ekimi artırıl

maktadır. 

Osmaniyede Yer 
Fıatığı 

Osmaııiyed~ bu sene 
yer fıstığı .. k imirıe ehem

mi yel verilmiştir. Fıstık

tan 200 bir. kilo mahsul 
ahnabilecPği umulmakta . 
dır, 

YENi MESIN 9 RYLÜL ı 935 SALI 

Doğuya Gidecek İşyarlar 
--- --Taze Bahk Göndereceğiz 

'J,ürk: Ofisi Gerel{en Tedbirleri Aldı 
Birinci sayfadan artan 

Doğuya giılecek ve gön 
ılpı·ilt-n i~varlara veniden ~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~--~-

Filistin Mersin Hinterlandı icinde cıkacak Balıklar ' , 
. . . 

bir ZHm uıPselesi ve ay
rıca para verilmesi hak-

icin en iyi bir mahrectir , , 

,\IP.mlekP-1 inıizin cok . 
fe ~· iıl i ıua lı~ii llrri nderı hi ri 
de carılı hayvanlardır. 

Burılar·darı Tavuk, h:ı

lak VP. hurıların mahslillPri 
o 1 a rı ~· u nı u r ı :ı v f\ k o rı s e,. ve 

Balıklar AkdPniı sahili 
nwnılP-kt~llercle ıuiihmı 

nıiktarcla istihlak edilmek 
leclir. 

Ofisin Lrş.-hhiislerile 
llersiııdc~ra VH~lrrsirıe yakin 
ulan Silifke ,.~ Karalaş 

dal\'arılarıncJan tuııılaıı viiz 
• w 

bınl H rcP kilo balığın hu
susi kaplar içerisirıJe Fi
listirıe S•~vkedilmesi ıern 

• 
icap füJeu lf~Şf~bhiislere 
girişilmiştir. 

Ş•dırimiziıı bazı ilgili 
n~ yurcl ..,c•\' t·r tt•cinıen

lc~ ri bu i~i ~rı·t-ğirıce ba . 
sarmak icirı ltlımı olan • • 
vtısaiti ~~nıiu edecekleriıai 

ofise süz vermişlerdir. 

Ahhğınuz ,,Hıhimala 

göre Filistin kendine la-

zını olan balık ve deniz 
ma hsii ilerini Bağdatta rı 

tedarik etmektedir . . 
Bağdada nazaran daha 

yak i 11 bir nı iista hsel mııı
ta k a olan ı\lersirıılen taze 
balık sevk •'dilmesi ıcın . 
ortada hiç bir sebep yok-
tur. hu bir teşkilat ve 
hususi nakil işidir ki Türk 
ofısle hu es ha bı lrnzırhl

mağa çal.ışmaktadır. 

Yukarıda yazdığımız 

mahiıııalı verirken miis
lalısillerinıiz ile lecinı

·lt·ı·imize col miilııuı bir • 
r.a vsi yecle bulu nm:ık iSlt! · 
rız. 

Ofis tflşkilatmrn lıiitün 

gayret ,.e mesaisile · t-lcl~ 

edil nwk le olan bu sonuc, 
• 

ları görii ple ruiistalJsel 

leri kuvvetle lutnıak icin • 
huralara şimdilik sermaye 
sine bile mal gönderme!\ 
icap eder. çönkli nıem

lt~keti ınizi n ha ki kalen cok 
• 

nefis olan ıııa hsiilleri yerıi 

alıcı ınerulekellerdP, rakip 
mlislahsel memleket mal . 
la rı y :.111ınd a ili La bilmrk 
icin ·'a'·t>t dik katli bir . ~ ., 
surtılle arz etlilmiye mulı . 

lactır. 
• 
Ambalaj, istandarl tip 

lere, temiz mallar bu ~a

tışt.a nıiiflssir olduğu ka
dar. fi \'alla rda uıüessi ,._ •. 
dir. Bu sebeple" dolayı 
nıiistahsel ve lecimleri 

kındaki yaJırılılar asılsız

chr. Başbakanuıuz ismet 
inöniiniin doğu gezisind~ 
gürd iiğii ve cliizeltilnıesi 

gert~kli olan noktalar bir 
ya ntlan yapılacak y~ğririuı 
projesinde föıemle göz 
öulirıtle lrnlunclurulurkPn 
()le yandan ela doğndakı 

finans işyarlarının bu )'e

rıi durumu kavrayacdk 
ve ona a\':ık uvdur·acak . . 
kap:ısilt~de olmarı sağlan

mıştır. 

Genç İşyarlar Doğuya 
Gönderiliyor 

Bunun icin finans er-
• 

mızin miileyakkız buluna- tik okulunu bitiren genç 
<~ak larıııı umarız. finarıscılarımızuı hepsi 

Ofis uıüst<thsel ve le- cloğtı)'a gönderilmektedir. 

cimlerimize hu alarıdi~ Bu giin doğuda boş 
ve lecimenlt~rirnizin :.aııor- Pfoklif ~·arduaıhu· yapmak- kalan bir malmüdiirlliğii 
mal k:irlar ıwşiudt~ koş- makta ohluğoradaıı her yoktur. 
nıal:ırı doğru değildir. işle oraJa hJŞ vurulma- Doğu illeriıadeki finans 

Bir çok fedakarlıklarle:ı sınrn muvafık olacağımda işlerinin l.nı yt~ni tedbir-
elde edilen yerai mahreç- bu ıuiinasehellt~ bildiririz. lerle lam bir diizeu icinde 

~~------------------------------------------------------ . devam tıdt•ceği11P. kesin 
Deniz Yollarmda 

Önemli tenzilat 
yapıldı 

Dtınizyolları i~lt~tnwsi 

i rı lı isa rl a rıııtl ak i nı ür.ssrse
ler tarafıııdaıı v~rilen 

~·iizd•~ 20 te11zilaıı1 gidi~ 

ve dönüş hiletleriııin nıiid 

el r l i h i r ~" da rı k ırk hes . . 
giiııe t;ıkanlmı~tır. Bilet-
ler lıarıgi icJarecleıı alrnır

sa alrn~ıra hiitiirı vapur
larda muh~her olacaktır. 

45 giirı zarfında kuL 
la11ılnıı~ arı )' iİZdP ~5 lPfl

zila~ iade Ptf ilnwk ~artilı~ 
allı ety <laha ıuuteber ol<t
caklır. Ekonomi bakaıı

Jığı dtıniz yollarında i h
<las ~dilen halk biletlerin 
de de tenzilat )'H pmış, se · 
~· ttlw t m liddetle ri n i uzat ... 
nı ıştır. 

8iı·i11ci nıuıtalada se
yahat miidd•~li, 45 ikinci 
mıutakada liç aya çıkarıl
mıştır. 

Birinci marıtakada hi. 
rinei uu~vki lö, ikinci 
mevki ıo, ücüııcü nıev ki 

• 
5, ikinci mmtakada birin-

On i~i ay~a yapılan T a~~imat' 
Atina, ·- Burdaa cı

ı kan Neoska·tmos gazet;,si 
şu lıa beri ~· azıJor : 

.\lana rı lıa heri ere göre 
evvelki gün Napoliclen 
hareket etmiş olan İtal
yan harp gemileri Le~·os 
adasındaki iissiillıarekeye 
gitmişlerdir. 

hal yanlar, on ild ada va 1 
tabi Pserinıos adacığ11Hfa 
yaplıkları lalıkimallaıı 
başka irkii, Gaid·ıroııis\ 
.,eşek atlası» adae1 k la rile 
isla rıkö y ve Nisiros ada 
ları arasında hulunarı ya
lı adacığını sii ralle l,1 lı 
kiuw başlamışlardır. 

halyan idaresi on i~ i 
acla kÖ)' kasahalarınm d11-
varl..ır111a yapışllrdığı llaıı
larda halkı göıılillii )' H

Bul gar SeyyaMan 

Balkan olimpiyadı mü 
nasebeti le gelecekler 

Sofya, - İslanbulda 

~· apılacak olan halkan O

limpiyadı miiuaselıetile 

avm on dokuzunda bura-.. 
tlan lstarıhula bir Bulgar 
sc~y~·ah kıtfilesi hareket 
t~decektir. 

Bunlardan evvP.I bal
kan giireş nıiisabaka!arı

ııa iştirak t~cl«>cek olan 
Bul~ar :ziir.-seilt!ride bu ._ t" •• 

~ii11lt•rcle lsla11hula lıare-, 

kel edeceklerdir. 

Hulgar giirıaşçil~ri ge

ceıı ,· ıl ist:rnbulcla ö ·sa''' . . . 
zıl mağa davt•l •)lnıcktP. ve ile soııuncu ~·~lmişlercli. 
kP.ntlilerine U)'cla 700 liret Son zamanlarcla buıılar 
iicr•~l verilPc~ğini SÖ)·le- birincilerile ve )·ahancı 
nıekledir. .. .1 •1 ki 
====~~~==-,,----:=- gureşçı er 1 e yaptı arı 

ci me,ki 40, ikinci ö2 
ucundi 20 mıntakada 

• 
hirinci 55 ikinci 4 7 iicün • 
cii 1 O liradır. bu suretle 
55 lira ile iiç ay Türkiye 
sahillerini dolaşmak ka
bil olacaktır. 

nıfürnhaka ve antren~maıı· 
larda iyi neticeler aldık . 
!arından dolayı i3tanbul
daki bu defaki~halkan gü
reş olimpiyadrnda iyi bir 
clerece kazanacaklarmı 

umuyorlar. 

olarak l.akılmakladır. 
Alınan tetlbirler arasın 

da faıla nnı ha t.ere,·e ıut~v ... . 
da11 vtwmtıcl~rı işleri kısa 

sonuclarıclırnıak gihi t~-• • 
sa~ları vardir 

Ankarada kurulacak Devlet 
Mahallesi 

Bazı gazetelt•riu yaı

dık larıııırı lt~r~iııe olarak 
cievlel nı:ıhallesi11i11 ku 
rulmasıutlaıı vazgeçmiş 

dc•ğiltlir. Hiikt)mel An
karanın .-v hulırauır11 kö
kiinclen kurL.ırmaya ka
rar vercliğiııclt>n hu işe 

ait ettidleri11 so11ucuna 
cia)·anarak pl'ojeleı·i 

zırla 11 ma k taclır. 

. .\rıkuratla işyarlara vt>

rilnu kte olan ev paraları 
karşılık lnlolarak kuru
lacak olan devlet mahal
lesi için şimdiye kadar 
yapılmış olan ürwrgdcrle 
bakaıılığm ke11di araştır
maları hir proje halinde 
kamutayın bu devresine 
yetiştirilme ye çalışılacak-
lı r. 
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D ii n ya 11 ı n Ü sn o mal işleri 

Amerika' da Açlıktan Olenler ·Dünya Kitapevlari - Gürültüye 
Karşı - insan Kuvvetiyle işliyen Uçak - Ar Değil Kir Yıh 

Mersin 
Piyasası 

§ 1934 Y ıl111da A aıe -
rika'da aclıklan <_;1.-rılerin . 
sayısı iki rnil~·on dört yiiz 
hiu kişidir. 

Bir nıih·on iki vüz bin . " 
ki~i llo yoksulluk yiiziin-
d~u krrnlileriııi öldürmüş · 

lt!rdir . 

Pamuk ~k~-.r~ıı1 pervane ih~ )'Üriiyt•n hir r 
lant> ucakla 195 metre \Ol al-

• · Kapu mah 
mışlır. Pilol )' apllğı ikin- _ 

. . . Kozat•ı parla~ı 
cı bır deıu~cı tle başarmış f . .... . 
hu sefer de 225 metre \'Ol ane çıgıdı 
alnuştır . · \' ~rli ı \) 

§ Çin'ın yeni ceza ka Koza 
mırıu, evlı erkeklP-rin met Sul'\aıu 

res lulmalarmı yasak el- Fa~ul~·a 
§ A uıerika'tla ~·apılau mişlir. Orıun için, nu~lre- Nolaut 

esasli hir inceleme sonu- sini görmek veya bir Mercinu~~ 
curula bütün dünyada ı ıoo ''cayevi,, ne gitmek isle- 1 Burcak 

• • 
kitapevi oltluğu VP. bun- yen koca, karısmdan izin Kuş ~·eıui 
larda lss milyon kitap almak zorundadır. Böyle Kum darı 

K. 
46 
43 
40 

38 
2 
l 

6 
10 
8-9 

s. 

75 
75 
50 

5 625 
8-9 

4,50 -4,625 
7 50 

bulunduğu anlaşılmıştır. yaparsa, cezadau ~urtul- Çeltik 
A vrupada 677 kilapevi maktadır· Hu yem kanu- Acı cek irtl~k i ·i 

ve 120 milJOll kitap, A nun «ınaka1'iliue şümulü» , Saht;n Ayvalıkç 

4 125 
6 

38 

merika'tla ise 350 kilape- olmaclıgı için, kaoun çık- l\alıve 
24 
97 50 

vi ve 60 milyon . ışat ır ki.tap ruada.rı metresleri oldug""'u-
1 

N" 1 16 
vardır . uu ısbat eden eı·kekler, Ç 

ceza\·a carı)llmak lelılike- 1 ay 260-300 Parislek i ulus:.I ki lap .1 • Keame , • ._, ı 5 L 
si kar~ısmtla bulunmak- Saudıllt• • • 

evi ver \'ffziiruleki kit·ıp " ~ k 1 27 L 55 K ~ . ' l I 1 1 I ... a oı şe er cu va ı . . 
evlerinin en t.iiyiiğiidiir sızm Hırı ara Hl uşmaga K 1 • 225 
ve burada dörl bucuk mil· .Je~am ~tlile1'ileceklerdir. 0:1a:~ 

• ~'•Ar Jılı tleğil, kar 75 
~·on kitap varc.hr. Ondan~ 1 I a. d Arpa Anatlol 3 25 .'' ı ı,, ( i ~· e u i r söz var ı r. 
sonra bir milvon iki \ 'ÜZ ı> so" .. . ·c ,, verli 3 625 

~ • >U zun manasmı ıyı e .. 
bin kıtabı olan Vaşinglon anlamış olan Japon leci- Pirin~ 14 
tlaha sonra ela l"'ondra ki- metlera, elraflarmda olın Çavdar 3 
lapevleri g•~lir . bilene bakmadan, para Buğday Anadol 4,75-5 

Lakirı Moskova vr. Le- kuzanmak it;in çare araş- Buğday Y~rli 3 625 
ııingrad kilaıwvlerinin ıu~r tırı)·orlar . Limon tozu 78 
hiriııtle dörder milyon ki- Japonya şimdi tle Mı- Yemeklik ze\'lin Y. 32-38 
lap hulunmakl:ultr . sır'a fa~isllerirı giydikleri Sabun Biriı.ıci 25 

Hiiliin bii)·iik şehirlr.r. siyah gömlek lr.rtlen gön- » ikinci 23 
dernwğe başla nuşur · .'1ısır darı 3 50 

tlP. gfıriihüden şikftyel Hnularm göğiisler·inde 
.ı·ı· ı. Ciu Jar1 a 

B i L i T 
Mersin Şarbaylığından: 
\' .-ııi )leıarlığm kerıarına çek iltıeflk ( 8948 ) lira 

( 8 ) kuruş keşif değ~rli ( 15 2 3 ) nH~lre di var yapısı 
açık olarak rksillme)·e konulmuş. Vt•rilen ıw~· ler lam 
dtığtır göriiliirse 13-9-935 •:uma giirıii saat (11) dt' 
Ht•ledi\· t~ l>avresiude iisterilt1 cekıir . . . 

lsLr.klileriu yiizde 7,5 tutak kağıdile belirtilen giin 
ve saalcle Belediyede toplanacak komisyona bHŞ vtır· 

maları ve şarlname ve projP.sinin <45> kuruş fiyatla 
Beledi~· t' Ft"n Oayresiıulen alınabilP-Ct1ği bilil olunur. 

28 - 1 - 5- 1 o 

Hademe Aranıyor 

Merain llalkevi Isı Yuva 
Okulu Direktörlüğünden : 

Ôzel Ana 

Gene ve orla \asla olmak üzere , cucukları ıyı 
• .,ı • • 

bakabilecek iki kadm hadem~ aranmaktadır . 

Adres : Soğuksu cadcl~si l nhisa dar dairP.si ci va 
rrndaki mektehe h~i' glin 9 darı 12 ye kadar mura · 
caat edilebilir • 2 - 7 

Acele Satlık Hane 

Gözne Yaylasındaj 
Fevkani dörl oda, lalıtani iki utla bir mutbah ve 

bir banyolu, ı 840 mdr~ murabbaı eşçarı müsmireli 
ve bağh tarlayı havi tloktor IJifzinin hanesi acde 
s~thkthr . 

Cok müsait ve ehvt~n hir hed~I mukabilirıtle satı-
a 

lacak olan bu ~vin lrnth~litl,~ nrntelıtw bir tüccar 
kefalelile iic senede allı laksitle ödenmesi kabul edilir. 

• 

Fazla tafsihlt almak VH göriişruek isleyenlerin maı-
baanuza ve lsm~l fş.~viue müracaalları . 8 30 

Merain Halkevi Isı Yuva Ôzel Ana 
Okulu Direktörlüğündeu : 

t"ul ıyor. ve uuna çare "Yaşasm nuçH,, Ha\Je~ 

1 1 ... ı ı Kara hiih~r 95_ gQ Okulun utıçerı sıl (tlrnan ruhsatnamesi ka\·hol · 
HJ unmaga ça ışı ıyor · şislan bizimdir,, . " Vız ~ - J 

P • ı· ı· k .. ·· L ı a. ince Keı)r.k ı 60 muştur • Y eııiden bir l'uhsatn:uue almacalh ic.in ~vrl -arıs pu ıs ( ıre toru an- gt~lir ! ,, gibi yazı ar uu- · ' · o 
jörorı da, Paris polislerine luumaktadır. Bu gömlek - Kaim » 1 60 

1 

kin~n hükmii olmadığı ila11 •>lunur. 2-3 

verdiği bir ~mirde ' gii ler iiç lirele satıldığı için incir ıo danı ı fiili BRITA ı·c ~ 
riiltiiy~ karş: serl bir sa- gtılr.rı mallar Mısır'daki Yular Çnkuro va. 3 ~ ~ N NT 11!:!.t 
vaş açılmasına biltlirmişlir halyanlar tarafmdan k~r~ r , .... Anadol 3 625 [§g im) 
Y k 1•1 . k pışılmaklatlır. Jaboular ışın ~apagı bevaz 

4
42

2
_-
4
4

7
7 Gill Bl.Sl.KLETLERI• ;;;;ı asa ebl mesı gere en . . . . .... . .. . "'... l!:! Ul!!I 

.... 1 .. 1 _ k ıvı gıllıgmı görunce Eril- ,, Sıyah [§g fmJ 
guru lu er, agır amyon- ., . .. 1 ki 1 .. ft"k 1 re\e d~ sn·ah ~o•u e ~r ı ı 62 50 
larm bakımsız,şurasıbu .. · · · 1 -..!a(lt· yag'"' Urh 6~-7() l ~ , - • . ~ İmi ' göııılt•rıurğe karar \' P-rnııs· , J • ' v , 

l'HSI geVŞPk araha \'P. OlO· 1 ı· f> ' 1 (" , ll ~)J~ 1 ••• 
. . . er• ır. )uu arm ı)a . 1 y· k' B Bıı p LI' • liill 1 

••_ıobıl!e~."~' klaksıy~uıar111, sıra #(iir·e c1a1aa •·ksik ola- I ur IY , 811 IVIOIDI ı L!: 
sııausıyosız olomobıı mo- cak•ır ı Seçme Güreşleri 

1
l [I 

lörleriniu çıkardıkları gii- yeni Adam Çocuk Esirgeme Kuru- · i;;1 
riihiilerdir. Oıomobill~riu ! 11!!1 

88 inci sayısı çıktı. için- mu Geıu-1 nrnrkt-zi lar••• ;;;J 
klakson l\ullauılması :ı k · ı 11!!1 

dekiler: lımail Hakkı, Kliltür f11ula~ .. te~lil) t-tlilmekle ı ;;;ı 
şamm 21 irultıu ~abahru bahçeleri. Kaaa tetkik ve ten · 1 olan rurkı~·e Baş Pt-hli- 11!!1 
sekizine kaılar )asallır. kitler Z.S. ölen ressam İ. H. ~ın 

Saadet bulunurmu ? Loon , vanım secmP. giirt-şl~ri 1 f u 
S insan kuvvt'li~IP İŞ- İsviçre. t. Tokay. Ulusun iste- ikinci Tr.~rirule Ankara<la fej] 

liyen hir uçakla ilk ıiPfa dıği. Cnmi, Siyasa acunu . p~ni Sl;.\tlyomda yapıla- 1 ~ 
olarak Alınauya'da Hehs- Kültür tetkikleri· Mlihendis Ciikl11·. Baş Pehlivanlıuı luuiliı c.• ... lif(irult•u yapılım~ VP bii.ti._111 diiu-. 11!!1 

Nüvit Osman , Radyolarımız l " " i;;1 
tok uçak alarııocla hir V. Gültekin, bir kaç nokta . kazauaua 500 lira hediye yaca lamnmış " HHITANNIC ,, bısı~letlt~rı ll!!J 
uçuş )' ;ıpıluııştır. f)iiııh:ıyl Dr. iızeddin Şadan, Nurullah ile lJir de madalya v~ri- [fg1 Mersiue'dP. f(t>ltli . iJ 
•ıdlı hir pilol u ~lası ~ t•r- Ata ve yeni kapitülasyonlar. lflceklir. Riitlin Türkiye 1 GllmrUk caddesinde Ömer Vasfi tecimevinde satılar.;;:;;ı 
i İsmail Hakk. Gençlik için en 30-30 ll!!J 
c eıa 1 nıf•tn· yii kst ·kli ~it>' büyük tehlikeler. Resimler ve Pehlivanları lJu güreşe P.iHP.illP.ilfr.;Jr;;Jf;;Jfr.illiilli;HP.iHP.;;1;;11 
iııs~ u "u v vrti yle ÇP. vrilt·u karikatürler . l çal(rıhdır · l!:!Jl!:!ll!::!JIE!ll!:!ll!:!ll!!llS!ll!::!ll!:!lll!!Jl!!I iEij 
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İçel tapu Direktörlüğün~en · 
Mersinin Karıtduvar köyünde vaki taraflar şa rkan Çaliş 

Ahmed lianesi ve İbrahim veresesi hanesi, garben tarik, şi
malen, Ali dip veresesi hanesi ve havlusu, cenuben tarik ile 
mahdut bir bap mektep binası maarif idaresinin olup şimdiye 
kadar tapuya merbut bulunmadığı ve mez'.<ür mektebin tapu· 
ya bağlanması istenildiğinden ilan tarihinden on gün sonra 
mahallen keşif ve tahkikata icra kılmacakbr. Tasarruf iddia 
edenler varsa resmi evraklarile daireye müracaatları veya gi
decek keşif memuruna anlatmaları ilan olul'ur . 

!ml!iD' TÜRK DOK.Ulv.l:ASI · 

KALIN BEZ 
Çadırlık - Muşambalık ... Tentelik 

Bu heı.lere ihtiyacı olaııl:ıı· s ... ıan.ik B:ııı

kası karşısıratla ...\IUlltl> .\~ \ H oGLI' ' f\·dm 
eviıttltın tedarik ~tlt•bilirlt>f' . 

'1.-zk tir ıunğazada halis l1rfa sadP ~ :.ıgı, 

yt•melJik Ze)' lİ11 yağı. S:ıhuu, Kalıvıı, Pırirıç 

1 şeker ve saire buluı ı ıır. Topları VH p<~:·ak.Prule 

~atılır . 1 -:lO 
111111111 llD!ift!m!ID mD La Konkord Siğortası fığJ 

(fgJ NAKLİYAT VE HARİK im) 
(fgJ ACANTASI : KARAMAN ÇİFÇİ BANKASI ~ 
l'iill MERKEZİ iDARESİ MERSİN fığJ 

Fni ~lallarmızı emraiyell~ Siğorta euiriniz . ;;;ı 
e: 1 - 1 6 ll!!J 

(fgf if iJmllmllmll~ilmllmllmlliJ~I§] 
CLiMASX

KLiMARKS 
klımaks Su Değir~enleri 

Bütün Dünyaca Tamnmış Uir İngiliz Marka~ır 

Memleketinıiztle bil 

has~a bahcderirı l\ulaımıa. 
• 

~ ı i c i n co k 1 i ı z u m l u o 1, l u . 
• • 

~unclau l:t\' SİY•~)tı lariktır. 

Arzu t'dt~rılPr tloğr'u

dau doğru ~· a Fahri k acl:ı n 

etılhi içiu ıav:ıssul t>diluıPk

d~dir. 

Adrea; MersinlHükumet caddesi 

Oaman Enver 
11-30 

PİYASANIN 

EN LÜKS 

EN UCUZ 

EN SON 

KUMAŞLARININ 

YERLİ VE AVRUPA ÇEŞİTLERİNİ 

Ferit çelebi 

•t=======~· 
SAGLIK 

E(:1ZANESİ 

Mersin Gümrük Civanndad1r 
11 .. ,. ıwvi Eeza~· i 

tılılııy•·. Y··rli \'P ,\\ -

r tı p a nı ii s ı a lı 'l. r r :ı ll hu 
lıırıur 

i:======•I 

Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti 

yorsan Hava kurumu 

na üve ol. ., 

••P••:•••••••••• • • . ·:~ 

: Yeni Mersin Basnnevi : . .. ... 
• mücellit hanesi • 
• v k' . 1 • 
• r~~ rnıış, parça au- •!• 
: 1111ş, forsudt~ kitapla- : 

• rnnzı iş~ varamaz de-~ • • ••• 
•:• ve atma,. ı ııız. bi rf;Cİİ rı • . . - . 
: siz~ lflzını olur. Kitap-.:· 
• larmızı, ch·fl~rlt·rirı:zi, : 
• .. ıı· 1 . •• ~ • nuıce il w ru•uıız~ gon-•.• 
• 1 • . • 
• 'erınız. • 
: llt•f' IH'Vİ kitap Vt~: 
• tlrflt•rlt-•r sık, zarif uu~• • • • • tiıı v. ~ ulhıııı~lı ola - • 
• . . l . . • <• raf\ (~il .-.11ır. • • • • • • ••••••••••••• 
YENİ MERSİN 
Nüshası r> kuruştur 

Abone~ Tüıkiye Hariç 

Şeraiti ( için için 

Sem'iik 1200 Kr 2000 Kr. 

Altı aylık 600 looo 

Üç aylık 300 500 

Bir a\•lık loo voklur 

Gilnü geçmit sayılar 20 K. 

Yurtdaş 

Onpara harcarken 

ile kimin cebine git-

titini düfün: 

Milli i~tisal v~· 

tasarruf cemiy~li 

f ~...,. . 

'"' .,, . 
q 
f;ı;..vc!)-41 
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ESANS-LOSYON 
KOLONYA 

Sıcak Tl'ıaımuz giiıılt1 riııizi gi'rt.t·I kokular arası.n. 
da hir ilk hahar ~ilıi ya~alıııak it;iıı Fransa vn ls
vicrı~cltm gPLirdiğinı <<ES . .\NL.\lh claıı yapılan KO
L(l~YA vt~ LO.S\"ONL .\Hll \N :ılar:ık kull:rnuıı'l. 

Genelik Kolonyaları , 
Bütün Kolonyalardan üstündür · 

Bt•rıtıuıt>IPr huııun cloğruluğumı µi\st~rir . 

Mağazanltzdn her nevi ESANS 
LOSYON KOLON Y .A 

Bulunduğu gibi şık ve temiz geymek isteyenler için 
Gömlek - Çorııp - Fanila ve sair tuhafiye eşyasıda vardır. 
Mallaumız temiz sağlam ve ucuzdur . 

Sivri sineklerdeıı ko uııınak sa~ lık ödevıdi r. Buııları iılduııııt:k i~ ıı n-.;ıktan 

Kilosu 100 kuruşa alacağınız F .İL İ'1., 
İLE OLUR. 

ADI:> ~;s ·. Ol1mrük çivarında içe! Tecimcvi 
·"'- E. ve ~ençlik kolonyası sahibi 

A· HAMDİ 

Yeni ~!ersin Basın1evi - ~lersin 


