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Bakanlar doğu illerini geziyorlar. 
Harp açıllrsa ingiltere Trablu

sa taarruz edecek • Patronun yersız 
Endişesi ----"'9'. « Kurun» gazetesi kamuta-
yın ilk toplantısında kanunla
şacağı ekonomi ba~anı tarafın 
dan müjdelenen « Iş kan~nu .» 

projesi çevresinde 5nemlı bır 
anket açtı. Gazete; patron ve 
işcilerden kanundan diledikl~
rini soruYor. Dikkatle takıp 
ettiğimiz ... bu anketten öğrendi
ğimize göre kanun, ne~e~se 
patronları bir az telaşa dilş~r
milş. lfadelerinde ?ir peltek~ık 
v.ar Kanunun yerınde oldugu
nu ·söylerken endişelerinide 
açıklamaktan geri durmuyor 
ve hemen hepside aşağı yukarı 
şunları s?Ylil~orJıır :. 

Zırhhlar Cebelüttarıkta. italya 
kuvvetlerini ikiye ayırdı 
--------- . 

İngiltere kuvvete baş vuruyor. Mısır hükıl
metile yeni bir anlaşma yapıldı 

Paris 19 A.A - İngiltere
nin bilhassa kızıl denizde hava 
ve deniz kuvvetlerini gittikce 
daha ziyade seferber ettiğiıı

den bahseden Eko Dö Pari 
gazetesi diyor ki : 

« - Şimdiye kadar genel 
siyasaya çok soğuk kanlı bakan 
İngiltere şimdi kuvvete baş 
vurarak gevşek <lurumdRn e-

edecektir. Bu ihtimali ~vvelce 
kesdirmeyen itaJya şimdi kuv
vetlerini bir yönden doğu Af
ri kaya gönderirken diğer yön
dende Trabulusu tahkim etmek 
tedir. 

1 _ Işcinm sekız saat ça-

lışması azdı.r .. o. ~a.man bizde 
yevmiyelerı ındı rırız . 

' nerjik ve faal bir duruma geç
miştir . » 

Kahire A.A - Mısır başba
kanı ile İngiliz üsnomal komser 
muavini arıısında harp halinde 
Mısırın durumu hakkında. ya
pılan konuşmalar sonunda İn
giltere Mısırın haklarından hiç 
birisine dokunmamayı yüken
miştir. İngilizler önce Mısır 
hükO.metinin iznini almadan 
Mısırda hiç bir özPl tedbir al
mayacaktır. 

2 _ Kadınların gece çalış-
ması yasak edilmemelidir. 

3 _ Patron işcisinin haya· 
tını sigorta ettirip ücretlerden 
hnriç birde sigorta parası ve-

remez. . . 4 _ Bizde işcı münevver 

değildir. Bu itibarla patronla 
i~ci arasındaki münasebet ta
);•in edilirken maddeler daha 
~~ok patron lehine olmalıdır ... 

İşciJerde her halde bu du-

şüncelerin tersini istiyecekler-
d ··nce 

di r. Burada her şey en ° 
ld vuna çarpışan menfaat o ug . 

göre iş kanununun birini ötekı 
ne Ustun tutmayan ınüşter~k 
bir bağ hükmünde bulunacagı· 

da şüphesizdir. . 
Bi1..de hemen hemen bı rkaç 

Y ıl önceye kadar ne bir patron 
..,. · tismar 

sınıfı ve nede emegı ıs 
edilen bir işci yekunu vardı. 
Endüstri alanı genişleditkce 

· · e pa ron yavaş yavaş ışcı v . 
davasıda başındı. F~kat ış ve
ren elindeki sııH\hıyetle her 
zaman işciyeve emeğe egemen 
kaldı. Bugün iş hayatımızın 
iç yüıü şu durumdadır: 

Patron az masrafla fa~l~ 
ı · eg"'ını randman ister. şcı e~. . 

bir kayde bağlamış deg_ıldı.r. 
Patrona karsı bir hak ıddıa 
edemez. Ka~ncı ile emeği ara-
sında bir nisbet yoktur. . . ' 

Çalışma saatlerinin tes~ıtı 
\'e ücretin tayini patro~ıu? .ın
safına bağlıdır. Patron ışcısıne 
işci patrsnuna giivenemez. 

Anahatları malam olan iş kanu...nu 
bu pürüzleri ortadan kaldırdıgı 
gibi işcinin kayatınıdn güvene 
bağlayarak sermaye ilesay ara
sında bir nisbet kuracaktır. 
Bunda patronların endişesi çok 

yersi1.dir. ÇünkU : . 
1 _ lnsan gücünün sekız 

saattan fazla çalışmaya takati 

Berlin 19 A.A - Alman 
istihbarat bürosunun Londra
dan öğrendiğine göre Musolini 
Trubulus garbe kuvvE'tler gön· 
dermek sureti le İngilterenin 
muhtemel bir taarruzunu önle
mek istemektedir. 

Cenevre - Sıyasal çeven
lerin kesin kunaatı. İtalya Ha
beşistana taarruz ettiği takdir
de İngilterede Habeşistanın 
önemli bölgelerini işgal ettiği 

gibi Trablus garbede taarruz · 

CebelOltarık - Ajaks ve 
Foskahounda adlı iki İngiliz 

zırhlısı buraya geldi. Daha baş 

ka harp gemileride bekleniyor. 

Avusturya İngiliz krovozöril 

meçhul bir yere hareket etmiş 
tir . 

Suriye Durumu 
Yüce komser Ankara yolile 
dönecek. Vataniler faaliyette 

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

Yeni günde okuduğumuza 1 
aöre Yüce Komiser Kont Dö-
"' martelin ayın yirmi dokuzunda 
Paristen ayrılarak Suriyeye 
dönecekleri iyi haber alan kay 
naklardan bildirilmektedir. 

Kont Türkiye yoliyle ve 
Ankar:ıyı ziyaret ettikten son
ra 5 birinci teşrinde Suriyeye 
döneceklerdi r.Komser suriyeye 
döner dönmez mühim siyasal 

yoktur. Ve hele bizim işcileri
miz gibi ta.m 1<ıılori almayan 
aldığı yüz kuruşla koca bir 
ayle geçindirenler olursa. 

2 Kadınların gece çalış-
ması aylenin yıkımı demektir. 
Bizde işci kadın çocuğunu kom 
şusuna emanet ederde gider. 
Bizim gibi sosyetede ayleyi 
temel sa,,an bir ulus için kadı
nı gece çocuğundan evinden 
ve evinin işinden ayırıp fab
rikaya k.1pamsk çok mahzur-

ludur, 
3 - Hayatı sigerta edilme-

devrimler yapması beklenmak 
tedir. 

Vatani kaynaklardan sı7.8n 
haberlere göre, Yüce Komise
rin beraberinde vatanileri mem 
nun edecek ve kendilerini tat
min eyliyecek değerli projeler 
vardır.Çünkü Fransa hükOmeti 
vntanilerle anlaşmak için ö
nemli fed1karhklar yapmayı 
onaylamış bulunmaktadır. 

yen ve geleceğine güvenle 
bukmayan işci patrona ö1.gen
liğini satmış bir adam gibidir. 
Patron işciden fazla randman 
almak ve sermaye ile say 
arasındaki nisbeti temin etmek 
için işcisinin hayatını sigorta 
ettirmek zorağındadır. 

4 - Zaten bizde iş hayatı 
şimdiki durumile patron lehine 
dir. Kanun karşılıklı haklara 
bir ahenk temini için yapılıyor 
Konacak olan kayitlerde de 
ilstünlUk olamaz. 

Rıza Atila 

işler sarpa sardı 
Beşler komitesi kararını ver
di ama italya boyun eğmiyor 
Cenevrede toplantılar çok gizli oluyor. 

Devletler arasında ihtila f mı cıktı , 

Cenevre 19 A.A - Beşler 

komitesi İtalyan ve Habeşista
na yapılacak tekliflerin son 
şeklini tesbit etmiştır. 

Musolini İtalya kabinesinin 
son toplantısında verdiği ka
rarı yeniden açıklayarak beşler 
komitesinin kararını kabul 
etmiyeceğini bildirmiştir. 

Paris 19 A.A - Diln gece 
Cenevreden gelen haberlerden 
uluslar sosyetesi konuşmaların 
da diğer devletler arasında da 
ihtilaf çıktığı anlaşılmaktadır. 

Jurnal gazetesinin yazdığı· 
na göre sovyet ve Danimarka 
dış bakanlarının beşler komite 
sının önergelerini protesto 
eden bir dilerge vermişlerdir: 

üzümlerimiz 
lsveçe gümr"iJksüz 

gidecek 
Ankara 19 A.A - isveçe 

ithal olunan Türkiye yaş üzüm 
lerinin yüz kilosundan alınmak 
ta olan 35 kuruş gümrük res
minin kaldırıldığı lstokholm
den hükO.metimize bildirilmiştir 

Bu dilergeden anlaşıldığına 

ge re Litvinofun u )uslar sosye

tesinde Habeşistanda İtalyaya 
geniş bir imtiyaz verilmesine 
taraft11r olmadığını kesin ola
rak bildirdiği fikir hilafı beşler 
komitesinde karar alınmıştır. 

Londrn 19 A· A - Cenevre 
de İtalyaya karşı kararı kabul 
etmediği takdirde alınacak 

zecri tedbirJer hakkında fev· 
kalade gizli görüşmeler ceryan 
etmektedir. Bu hnsusta şimdi

ye kadar ancak ekonomik 
mahiyette tedbirler açıklanmış 
tır. 

Cenevre 19 A.A - Arsı 

ulusal salahiyeti haiz bir şah
siyet royter ajansına Cenevre 
nin mUşkUl durumunu anlatmış 
ve anahtarının Avusturya ol· 
duğunu söylumiştir. 

Cenevre 19 ( royterden ) 
Beşler komitesi raporunun bir 
yönü daha açıklanmış gibidir. 
Runa göre Hal>eşistan egemen
liği tanınmakla beraber İtalya 
sınırlarına bitişik bölgeler 
İtalya komiserJerinin kontrolu 
altında bulunacaktır. 

Sovyet kurulu Ekmek fiyatı 

Celal Bay ar la f abri
kalarımızı gezerek 

latanbula gittiler 
• 1 • 

Ankara 19 A.A - Kayseri 
kombinasının açılma törenin
den dönen Sovyet kurulu şeh
rimizdeki yilniş fabrikasını 

iş bankasını ve şehrin turlil 
yerlerini gezdikten sonra dün 
akşam Celal Bayarla birlikte 
Eskişehire gitmişlerdi. Konuk
larımız orada şeker fabrikasını 
gezdikten sonra İzmite hareket 
ederek İzmit kAğıt fabrikasını 
gezdikten ve Harekede öğle 

yemeğini yedikten Sônra isten 
bula gitmişlerdir. 

Dündenberi kiloda 
20 para artırıldı 

Un fiyatlarıda arttı 

Belediyenin önce verdiği 
narha göre şehrimizde dilne 
kadar dört yıldız ekmeğin kilo 
sn 7.5 üç yıldızın kilosuda 6.5 
kuruşa satılmakta idi. 

Dünden beri bu eski narh 
değiştirilmiş ve yirmi para 
zam yapılarak dört yıldız 8, 
ve Uç yıldızda 7 kuınştan sa
tılma.ya başlanmıştır. Buna 
sebep olarak fabrikaların un 
fiyatlarına çuvalda bir lira zam 
yapmaları gösterilmektedir. 

1 1935 Geııel Nüfus Sayıı111 
20 iLK TEŞRİN - PAZAR 

........ ···-··--·····-····-···- ...... ...... -~········-····· 
Eskiden devletler ulus için değil uluslar devlet için 

kaidesi bikim iken, devletler sayıma önem vermezlerdi. 
Kaziye tersine döndüğü zamandan beri devletler sayım 

\i!bi ulusa iyi hizmet yollarını gösteren iılere başvurmağa 

!=başlamışlardır. 
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Okullann Açılışı münasebetile: Suriyede 
Ölcü ve Tartılar Velilerin dil{kat gözlerine 

- Dilnden Artan -

Teveccühleri icin ken-. 
lerine '-müteşekkir kaldı-
ğumz bazı muhterem ba
yan ve baylar okula uğ
ranuya hiç lüzum görme
yişlerindeki sebebin biz
lere olan ilimatlarındau 

ileri geldiğini iddia eder-

ler. ı 
himat meselesi her şey 

den daha önemlidir. O 
muzlarına bir işin sora vını 
alana karşı güven olmazsa 
o işten hay1r çıkmaz. bu 
inancı besliyen veliler tak 
dire şayandırlar. Fakat 
itimatla iş biler mi acabat 
Evet!. istenilen şey ço
cuğun yetişmesidir. Ru 
işiu en büyük hir payı da 
öğretmene aiuir. ala!.. 
Fakat erı bii)iik pa)' t, 
dedik; demek ki başkası

na düşen bir küçüğü de 
var .•• Halla bana kalırsa 
bu iş pay11un her ikisi 
de mahiyet itibarile biri
birine o kadar yakmdır-
ki. . . . 

Talebe evle okul ara
sında kalmış bir duru 1u

dadır. Okul onu kucağın
da lallukça iizeriıule işler; 
soravmı taşır; onu maddi 
ve manevi her fenahkLan 
korur •. Ruhunda fena to
humlar 'arsa onların g•~
lişimine engel olmağa, iyi 
lik nii velerini ise besle
miye çalışır. 

Dağılma zamanı gelin
ce bir giinliik ı.uüsbet te-
. irlerio korunacağı umu
duyla çocuğu evi ne yollar 

Fakat anne belki vizite 
l erilt~ meşguldur. Baba 
ise ödevi başındadır. ço · 
cuk alam boş bulur. iyi
lik veya fenalığını takdir 
edemediği, ets~ de aldır
madığı bir takım muzır 

arkadaşlarla düşüp kal . 
kar. işte okulun bir giin
Hik me~aisini harap ederı 

bir saatlik bir başı boş 

' Birleşt;rilecek hır. Yorgun argm akşamı 
lH;lur. kimse ona vazife
ı~rini, Jerslerini hatırlat-

maz. Ertesi gii ne hazır -
la nacak nesi var, nesi yok 
sormaz. Cocuğu n !!Özleri 

Berut - Yüce komiser 
lik pek yakında üç önem
li karar neşredecektir. 

• C" 

da ha )' enıek nıasaswda 
iken yumulmuya başlar. 

Belki kendisine yapalacHk 

bir ders olup olmadıi'lı 

sorulur. O da ilğretmenin 
o gün hiç bir vazife ve-r- 1 

menıiş olduğu cevabını ! 
verir ve tallı uykusuna 
kavuşur. Ve yahut anne-
si o g•~ce, reklamile gö
ıiinii cekmis olan bir • • 
filme gidecek. Çocuğunu 
bırakacak kimsesi olmadı-
gı için onu tla sinemaya 
göLiiriir. Nasıl olsa öğret
men o gfın için y3p1lacak J 
hi r vazife VP.rmemiş . . l 

işte; büyük bir yaıılış!. 
Öğretwene itimada diye
cek )'Ok. Fakat çocuğa 
• • 1 ' ıtımat. •... asa . 

Ertesi gün çJcuk okula 
vazifesini yapmadığı için 
kork.ak mahcup ve iste
miye islemive gider. 

"' L 

Kendi vaziyelind*~ bir 
arkadaşla u \·usursa kac-., ... .. . 
maya başlar. Oğle üzeri 
ok ·1ltlan dönüyormuş gibi 
cantası elinde ve valan-. . 
cılığm miicr.ssem bir tim-
sali lıaliıH!e eve döner. 
kimse ona güniiuli hangi 
der~leri okumakla ge
çirdiğini, derse kalkıp 
kalkmadığını, iyi cevap 
verip vermediğini sormaz 
hile .. 

Bununla beraber o, 
ana baba alrlatmanm pek 
ala bir de11er.i ni ~· a pmıştır. 

Artık burulan sonra 
onclan daha kötii cesaret
lerde •ie bulnnabilir. 

Demek ki çocuğu11 ha 
reketleri deiha beşikttı iken 
kontrol ister!. Ana baba 
gözüyle kontrol! Oaimi 
ve usanç bilmiyen bir 
kontrol !.. 

Öğretmen okulda ça -

Bu kararlar ar asında 
ev velcede yazıldığı gibi 
en önemlisi ölcii ve tar -• 
talarm birlt~ştirılerek man-
da altındaki memleketler
de tek ölcii ve tartı usu -

• 
Hirıiin tatbikine ait olan 
karaı·dır. 

Bn kararname ilk ola . 

rak LiibuaıuJa tatbik edi
lecek ve tatbik icin al~ı • 
ay mühlet veı·ilecektir. 

Allı aydan sonra eski u
siilde balman, okka ve 
arşın kullanan esnaf ağır 
cezalara çarpılacaklardır. 

Yeni ülçii metre tartı 
t 

kilo olacaktır. kanun Liib 
nan da tatbikindan bir 
müddet sonra Suriye, l..az 
~iye ve lskenderun hü
kumetlerinde de tatbika 
başlanacaklar. 

Orta asırlaran yadigara 
olan okka, batman, arşm 
endaze ve sair~ bu 3U

retle Larihe karışmış ola
caktır. 

sızlar. Emeklerinin boşa 

giluıesi enerji:.;ini kısar. 

ve işte bunuı• içindir ki 
yorgu ulu k ve iiziintüsii 
sonsuzdur. ciinkii daima 

• 

yapnuya çalışır. 
Halbuki her zaman da 

öniiode pek az yapılmış 

şey bulur. Ru da veliftırin 

mesaisine istirak etmek -
istemeyişl~rinden ileri 

gelir. Vazifenin kendileri
ne d iişen pa yma ekserisi 
hürmetkar dflğildirler. 

Sözlerimin kalilıği için 
mazur gfiriilmemi dilerim. 

Fakat hu, hem ana baha 

olmak sıfatile evhitlara 
karşı g<>ze alınması lazım 

ŞEHİR. HA.EER.LER.İ -

ilim izde fsnaf va işçiler Birliği 
Yeni bir Hastahane 

Yapılacak 

Vilavet hususi muha -.. 
sebesinden Hastahane in 
şası için bütçeye on bin 
lira konulmuştur. 

Evvelce bu para ile 
hastahane pa v }· onları
nın üzerine cıkılması ka-• 
bul •~dilmiş isede bilahare 

es~i binanın temelinin 

ikinci hir kalı daha kal
dıramıyaeagı nazar dik
kate alınarak venicleu bir . 
hastahan~ yapılması mu
vafık gfiriilmüştür. 

Bu cihetin sa~lık ba ... 
kanh"ına ~azılaca 0ını ö!Y ;-, J :,, ~ 

rendik. Uygun bir cevap 
ahnırsa ona göre tertibat 
almacdk ve önümüzdeki 

sene bütcesinden de bina 
• 

mn inşaatının ikmali için 
tahsisat istenecektir. 

T anm Bakammll 

C. il. Partisi merkezin 
ce yapılması takarrur et
miş olan esnaf v~ iş~i teş
kilatrnm şehrimizde clP 
esasları kurulmak. iizre 
eltin fiğleden sonra Türk 
ofisle ilgililer tarafından .... 
bir toplantı yapılmış ve 
esaslar saplanmıştır 

Hapishane~eti Hastalar 
Şt·lıri nıiz hapisharrnsin-

de Amipli lwş dezanleri 
vakası oloıustur . . 

Bu non iizerine Hapis
hanede baluııan Akar su
dan içmek yasak edilmiş 
ve tuluml>::l suyu temin 
olunmuştur. 

Gelecek öğretmenler 
Bu sene yaba rıcı illeri-

mizden ilinıize beş öğret

men verilmistir. • 
llimizderıde iki ö~ret-

nıen haric illere alın-
• 

maktadır. 

Baym~ırhk Bakammız 
Rizeye vardı 1 inceleme gezisine 

devam ediyor 
l\ize, 18 «A.A» .- Tarım 

bakam Muhlis Erkmen 
yanındakilerle birlikte bu 
a kşanı Of dan motorla 
Hizeye gelmiştir. 

Ru sabah llbay fırkaya 

ve belediyeye göretlerini 
yapan Bakan ve yanrnda 

' kiler şehirde incelemeleri
ne ba~lamışlardır. 

Türk Ttırizm 
Kurulu başkanı Peş

teye gitti 

Pt>şle, ı 7 ı<A.A» - Tiirk 
tu riznı t~eıııi yeti başkam 
ve Türk tarih sosyetesi 
iiyt>si saylav Heşit Saffet 
Molıaca gelmiş ve şarhay 

tarafından karşılanmıştır. 

Şarkikarahisar, 18 a.a
Dün şehrimize gelmiş olan 
Ba)· ındırhk bakam Ali Çe
tinkaya bu gpce lıalkevin .. 
de ilçemiz lıalkile içlen ko 
uuşıualar ya pnuştır. Ko
uu~malaı· sıl'asıuda Gelgit 
ça)llll kovalayartık g ı de 

cr.k oLn dtmiryolıınJa bir 
kolun Giresoua uzatılması 
v~ karahisara otuz kilo· 
mt'lr~ uzakla bulunan Ak 
sudan kuraklığa karşı is 
lifatle t~dilıuesi ve kasaba .. 
da el.-kLl'ik Lesisalı yapıl · 
ması gilıı işlı~ rcl~ yarılım ... 
lan istPnruiştir, Raka11a 
karalıisanla hulu11a11 Ş:ıp 

Demir, ~Ü ! tıÜr, allm simli 
kurşun kara hova Zırnık, 
tebeşir maclclelerinden ur ... 
nekler vı•rilmiştir. 

kalma! 
Yahut cocuk canlas. . . 

giinlük vazifelerle dolu 
olarak eve koşar. Orada, 
kendisini karşılayan Hile 

lışır. elintlen geleni ytıpar, 
kendisine gösterilen itima . 
da layik oln11ya uğraşır. 

Fakat velilerin lakayclisi
ne tahammül edemez ! 
l•in bir zahmet cekerek 

gelen bir ilgih~nme nwc
buri yetid;r. Hem de mem. 
le kete muhtaç olduğu 
surf'.ll~ bir nesil y~tiştir-

l\eşil Saffot ~laca risla n
ciak i tarihi Türk antları
nı tetkik edecektir. Reşit 

Saffet şehri gezmiş ve 
sonra Mohaç meydan har 
bine ait kolleksiyouları 
tetkik etmiş ve sonra Ka-

Ali ~eli 11 kaya konuşma ıar 
dan menı11nn kalmış w~ct~ 

yi halkevinde geçirmi~ ve 
sabahlayuı Tokada hare .. 
kPt etmiştir. 

Şarbaylıkla V(~rilen şfl .. 
lenden sonra Heşit Safiel 
tetkiklerine ,levanı etmek 
üzre Peşleye gelmiştir. 

fertleri bulur. Oralar co-• 
cuğn fenahklardan koru. 
01asım biJirler. Fakat bu 
sefer de çocuk oyuna da-

• 
bir giin içinde kurduk-
larının ertesi gline kadar 
yıkıldığmı göriince· yiireği 

mek hususundaki vicdani 

borcun itibaı·e ahnması 

lüzumudur. 
Z. ODABAŞI 

11u11i sullau Siileymamn 
geceyi geçirdiği tepeye 
çıknu~tır. 
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Mersin 1 L A N 
Piyasası Silifke J an darına Okulu Satın Alına Komisyonu Başkanlığından; 

., S. EksiltmPye bt1her kilosunun ~luvakkat 
K.'1. K. konan muhammen teminat 

Pamuk ekspre~ 45 ıuevaddm Mikdarı fiyatı miktarı 
iane 41 Ciıısi Kilo Kuruş Lira Kr. 
Kaırn malı 40 Ekmek 210000 10 1575 

.27 Kozacı parla~ı '-' Sığır eli 45000 g 

. iane çiğicli 2 Kuru Fasulya 10000 14 
75 '\ ~rli • t Nohut 10000 7 

Koza 8 Merdmek 3000 9 

Susauı 11 Sade yağı 5000 70 

Fasul)'H 8 Bulğur 15000 7,5 

Nohut 
Mercime~ 

Burcak • 
Kuş ~· euıi 

Kum darı 

CelLik . . . 
Acı c~k irclek ıçı 

• 
Sabun Ayvallk 

5 50 Pirine 20 • 8000 
8-9 Patates 5000 6 

4 ôO gahun 5000 30 

7 Zeylin yağı 1000 30 
4 Zeytin rlanesi 3000 25 
6 75 Edirne peyniri 1000 50 

42-44 Kuru üzüm 2000 9 

2.+ Kuru soğan 5000 4 

98 Arpa 15000 5 

16 Odun 300000 o,50 
Nişad.r K.. ·· 

337 

105 

52 

20 

262 

112 

120 
22 

i07 

22 
56 

32 
13 
15 
33 

107 

50 

50 

25 
50 

50 

50 

50 

50 

25 

50 

50 

75 

50 

Eksiltmenin yapılacağı 
giin ve saat 

ı6-9-935 Perşembe S. 8 
)) 'D )) 10 

)) )) )) 12 
)) • )) 14 
)) )) )) 16 
)) )) )) 17 

27·9-935 Cuma s. 8 
)) )) J) 9 
)) )) )) 10 
)) )) }) 11 

» )) )) 12 
)) )) )) 13 
)) )) )) 14 
)) » • 15 
)) )) )) 16 
» )) )) 17 

28-9-935 Cumartesi s. 8 

Hangi usulile eksiltme
nin yapılacağı 

Kapalı zarf 
Acık eksihme • 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) » 
)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) » 
}) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

270 -27 5 omur ıoooo 2 J5 
Çay Sauian 15000 o,so 5 65 )) » » 10 » » Keame Şeker 15 L. 

)) )) )) 9 )) )) 

Sandıkta Ça \' 300 300 67 50 » » ı 1 1 » » 1 27 L.55 K .J 
Toz ~eker çu va 

1 Toz şeker 5000 32 120 » » » 12 » » 
212 

Kalay Donıales salçası 500 25 g 40 » » » 13 » » 
75 

Hahar a 375 ! - Silifke Jandarma Okulunun 1- 10-935 den 1-9-936 ya kadar olan ve bir sene için mukaveleye bağ-
Arpa Anatlol 3 ~5 lanacak bulunan yukarda cins ve mikdarı yazılı mevaddı iaşe şartnamede yazılı olduğu şekilde teslim olun-

,, yerli 14 
1 
mak şarlile hizalarında gösterildiği usul ile eksiltmeye konulmuştur . 

Pirin~ a 60 2 -- ~lultammen bedelleri ve muvakkat teminat mikdal'ları hizalarmda göst~rilmiştir . 
Çavdar 5_5,50 3 -- ihalenin yapılacağı gün ve saat hizalarında gösterilmiştir • 
Buğd~y Anadol 4-lhal~ Silifke Jandarma Okulunda toplanacak komisyonda yapılacaktır . 
Buğday Y ~rli 4 

5 - Her cins icin liizom olan evsaf ve sarlları Okul salonunda mahsus verine asıluuşlır . lsleklilere las-
Limon tozu 7 5 dikli birer sureti ·parasız verilir • • ., 
Yemeklik zeytin Y · 34

- 6- Kimya tahliline tabi olmıyan mevaddm niimuneleri komisyonda mevcuttur. Vermiye istekli olanlar bu 
Sabun Birinci 26 nümuneleri her gün diledikleri saatlarda Okul. K.lığına miiracaat ederek görebilirler . 

» ikinci 24 7 -Karalı zarf usulile eksiltmeye konmuş olan mevadın teklif mektupları ile 2490 sayılı kanuna göre ve-
~lı~ar darı 3 50 rilecek muvakkaL leminaıların ~n geç ihale saatinden bir saal önce ihale komisyona makbuz mukabilinde 

3 teslim edilmesi şarttır. Bu saaltan sonra verilecek mektuplarrn hükmü olmıyacaklır . 
Cin darı l 

95-90 8 - Açık eksiltmeye konulan mevaddm muvakkal l~minatları 2490 sayıh kanuna göre en geç ihale saatm-
Kara büh~r b d ı b 

1 60 ı dan ir saat önce makbuz mukabilinde Komisyona teslim e i miş ulu nacaktır . . 
ince Kepek 1 60 9 - ller iki suretlerde eksiltıııiye gireceklerin kanuni ıkameıgAh sahibi olduklarırıı Tecim oılalarında kay ıtlı 
Kalın » 10 danı ı bulunduklar~rn evvelce leahhiit işlerinde bulunmuşsa taahhüt ellıği işi doğrulukla yapnuş olduklarına dair 
1 ncir 3 25 t alakadar daırelerden lasdıkli vesikaları ibraz etmiye mecburdur . 
Yulaf Çukuro va. 3 25 ' tO - iş bu mevaddı v~rmiye istekli olanların evsaf ve şartları öğrenmek iiıere her giin Okul K. hğına ve 

Anadol · dl 1 ı " 42_4 7 ihale için tayın e i ~n giin ve saalta komisyona müracaatta bu unmaları lüziimu i an olunur . 
Yapağı beyaz 11 - 15-20- 25 

Siyah 42-4 7 
" 62 50 Tiftik 

f -70 Sad•~ yağ Ur a 
ZtlYtin danesi ~0·2~ 

40 Fll iıreden geçme 
zeytın yağı 

----·----
Borsa T elğraflan 

,_., ......... 
Paralar 

Tiirk allunu 936 

622 - 25 

79 --49 --25 

12- 06 

9--77 - 40 

isterlin 

Uolar 

Frank 

Lireı 

Sathk Ev ve Dükkanlar. ! 
Silifke caddesi iizerındH varım oda şeklindP. tak· 

"' 
sim t!tlılmiş b•~ş diik~an iiıerine altı oda ve biiyiik 
bir S<.ilOn, malbah, abdP.shane ve zemin katını h~vi 
bir varidatlı emlAk satlıkdır. Avni mahalde Faik Tok-.. 
lafa mürueaat . 1. - 5 
'----------------------------------------

Yitik Mühür 
H11lırh Sadık na mile )'aııh isimli miihiiriimii iki 

ay evvel yitirdim. ~lezlur miihiirle Ziraal, iş ve Os
marılı bankasile terzi Tahsin ve Şabau Edibe olan 
borcu ıutlau başka hiç kimseye borcum yoktur. Yeni
si111 y ~qılıracağuudan zasi olan mühlirün hükmü ol. 
mıyacağmı ilan ederim • ıs-9 9:i5 

Tarsus AdHnah oğlu köyünden 
Hıd:rlı oğlu Sadık 

1 

l 

·IGIJllllJ•IGlllMIGMSI 
. ITIMADI Milli 1 

Türk Siğorta Anonim Şirketi • 
Şirltetin Bankası : Sümer Bank'dır ,[I 

Y antin ve Nakliyat sitortalarınızı (1 
itimadı milli şirketine yaptırınız· 1 

Mersin ve ita vali Acenteliği I] 
Ômer Vasfi ~ 

Gümrük cailıle i o. ıs ı 

lilSifiıiWfi~~lii· • 
50-00 
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1. 
BiR DA\MACANA 

KAVA Dl: l:N SU'WU 

1.25 KUR. UŞTUR.. 

İyi su fiyatlarmda yapılan ihtikar üzerine sayğıla 
Mersin balkmın ş i k a y e t i n i nazarı itibara alan 

ticarethanemiz bu kere yine eskisi gibi Zafer cad
desindeki depomuzda Kayadelen Suyu satışına de

vam edecektir . 
Mersin'de sahlan suların en iyisi Kayadelen Suyu 

olduğu Sıhhat Bakanlığının raporile sabittir . Bu ci
heti sağlığını düşünen halkımızm nazarı dikkatina 
arzederiz . 

Uraylığın verm iş olduğu narh mucibi bir Damacana 
KAV ADELEN SUYU 125 kuruştur. lsıcnill'n adrese derhal 
gönderilir . 

Adres : Zafer caddesinde Sakarya loka ntas ı karş ısında 

Kayadelen Suyu Satış Deposu 

·-----::::.1 
... ~. . 

CLiMASX 
KLiMARKS . 

klımaks Su Değirmenleri 
Bütün Dünyaca T anmmış mr İngiliz Marka~ır 

Nö~etçi Eczane 
---~--

Bu Akşam 
HALK E<~z:rn~sidir . 

Satlık Yağ ve Çiğit F.,abrikası 

istan~ul Ziraat Bankasm~an : 
~lersintl.-, ~1ersin ·- Taı·sus ~· olu iizerinde Nus -

·~==========!• raıiye malaallesindP. k[tin Pawuk ve NP.hati VağJar 
Sana) ii Tiiı·k Arıonim Şirketiniu malı . 

SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrü~ Civarmdad1r 
ıı.~ r rH~ vi Eczayi 

1ılıh1yP, Y m·li ve Av
ru pa miistah1. •u·atı bu· 
lunur .. 

Ya i! vP Ci ui t Fahri kala rı vn cu iişteıu ilfıL \'e ici ıule 
C..J .l ~ • 

h u 1 u 11 a n a 1 :h ve P ı I e va l nı o t<k v .- sa i ,. •~si 1 e h i rl i k i e 
( MüfrPtlalt ~artnanıedt• ya1tlıdıı·.) Beyoğlu Alımcı [~o

lPrliğince tasdik t!dilmiş 30 - ı ı - 931 tarilı VP. 1 & ı 42 · 
numaralı mukavPle ile Panıuk vt ~ NPbati YaAlar Sa

llll)' İİ Tlirk .\nonim Şirketiııiu Bar ı k:ınııza obın mik
laruıı malt)ru borcunu 10 -- 4 - 935 tar ilıirıde göndr
rHtli~i kayden miishel ilıbarnanu~ iizerine. dP. tn vsiyH 
elnuıuıiş olduğundan iş hu horcurı ilrnlt~ taribirıP. ka 

•i==========• dar yiizıt~ 9 faiz ve yüzde 3 ı om; ~~· on , Sigorta iic~

Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti-

yorsan Hava kurumu. 
na üye ol. 

••o•·:·••••••••• • • 

reti, lu~sap masrafı, Nakli nuk•ıd, ıaıtwuıt!l• ! vergısı, 

avukat iicrtlLİ vesair hihlmuıu nıa~ ı1 rifilt! bil'likte tah
sili için un borç mukabilinde Barıkamııa ipotekli yu
kaı·HJa lıudul, cins vesuir •~vsafı yazılı .\lcH·~irı Tapu 
müdiirliiğlini"ın 23 - J l -~29 tal'ih 51, 980-!28 nu
maralı Tapu senedi le Şirkeli n tasarrufu allıntla hulu
na n ve 2~80 numarala karnına t~vfıkan iiç yeminli 
t·lıli vukuf tarafırıdau Ct>mau ( lf>8.822) llra kiyruel 
takdir et.lileıı meıklır fabrika ( 1698) numaralı Ziraat 
Bıınlası kanunu hüldinıleri tlairf'siııd•~ 10 - 8-935 ta
rihinden itibaren bir IJuçuk ay udiddPtle açık artı,.

~lemleketimizde bil . 
. ·:· 

" : Veni Mersin Basımevi : • • •• 

nıaya çıl\arılmıştır • 
Mu vak kal ihalesi 

PtH'Şt!rnbe giirıü saat 
yapalacaktır • 

26-9-BJ 5 larilıiııP. miisadif 
2 de fslanbul Zira:•l Bankasırnla hassa bahcelerin sulanma-

• 

sı ichı cok lüzumlu oldu -• • 

ğurulan tavsiyeye lariktır. 

! rzu ecif~nl~r rloörn-(l ~ 

dan doğruya Fahrikadan 

celbi icin tavassut edilnu~k-
• 

dedir. 

Adres; Mersin" Hükumet caddesi 

Osman Enver 
16-30 

ESANS-LOSYON 
KOLONYA 

ıcak T~mmuz günleriııizi giiz<·I kokular arasın -
da bir ilk bahar gibi )'3Şalrnak içiu rnı nsa \'e ls
viçreden getirdiğim «ESANl.JAH» dan yapılan KO
LONYA ve LOSYONLARD.\N alarak kullarıınıı . 

Gençlik Kolonyala;ı 
BUtün Kolonyalardan üstündür . 

Denem~ler bunun doğruluğunu · gilsl~rir 

Mağazamızda her neviESANS 
LOSYON KOLONYA 

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

Sivri sineklerden korunmak sağlık ödevidir. Bunları öldl\rmek için açıktan 

Kilosu 100 kuruşa alacağınız FİL İT 
İLE OLUR. 

ADRES : Oümrük çivarında içel Tecimevi 
ve gençlik kolonyası sahibi 

A· HAMDİ 

• mücellit hanesi + 
• v k. . 1 • • r,s muş, parça an- •!• 
: mı~, fersude kitapla - : 
• rınızı işe yaramaz de-f . . .:~ 

•!• ,, ~ atma,· ınız. hirgiin • 
9' .... -' • . • 

ı size lazım olur. Kitap-·:• 
• larınızı, dP-ftel'l~rirıiıi, : 
• .. ıı· ' . .. • • nııwe ıt aan~mız~ gon-•.• ' 
• l . . • 
• t ~l'llllZ. • 

• il . k' • • er nevı ılap ve • 
• defterler şık, zarif ıne• • • • • lin Vl kullanışlı ola- • 
• t • l . • + ra 1\ eıl enır. • : :1 •••••••••••••• 
Y[Nİ M[RSİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 200 0 Kr. 

Altı aylık 600 t ooo 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık too yoktur 

Günü geçmiş sayılar 20 K. 

--------------------

Yurtdaş 

Onpara harcarken 
ile kimin cebine git· 

tiğini düşün: 

1/2 dir . Teminat akçası yüzde 7 
Şarlna me Gala lada kain 

sın Ank:ıı·a Zira:ll Bankaları 

Uankan11z, Adana, ller
ka p ı la rı rı a asıl mışt11· . 

15 - ~O -- ~2 

İçel Defterdarhğından: 
~1 aha ilesi 

N usrn ti)' e ~1. 

Bahce M. • ,, ,, 

" ,, " 
" 

,, 
Nu!'ratiye ~I. 

,, ,, 
,, 

" Cami SP.rif .\1. • 

" " 
" 

,, 
~usratiyü ~1. 

" " 

Takdir olunau kiymP.l 
Cinsi Lira K. ~letre 
' 184 •)HÜ ·" rsa .... ;) 

, ' 144 1R1 

" 
2~0 230 

" 
690 t) ~O 

27G 690 

" 
Sf' ·> (. ) ... 862 

Nısıf hissP ha ne 800 1 l ..i 9 

Arsa 576 f176 

'' 
1370 1270 

., 106 213 

" 
30 60 

•• 345 9 '>O ..-•J 

,, 276 460 
lla11e 800 

N 
1 
2 
3 
4 
o 
6 
7 
8 
9 

10 
l l 
l •) -"' 
ın 

14 

ı -- Yukarıda cins ve kiynrnlh~ri yazılı gayrı nrnıı~ul 
em va 1 bedelleri pP.Şİ rı alınmak iizre miilki yelleri 
ı0-9- 9R5 larihinden itibaren 15 glirı müclclel 
1 e aç t k <ı r l ı r nı a y a ~ on u l ıu u ş t u.r . 

2 - ihale 26 9 ·- 91i 5 tarİlıiııdr. Pt'rşnmlu ~ giinii ~aal 
l f) da Orfterdarlık la salış koıuis yorıu nda yapıla · 
caktır . 

3 - Taliplerin ylizılc )'Ptii buçuk teminallarmı rıı:ıl 
sanlhğıha )' alırarak nıakhuzlaril~ birlikte Oefl••r
darhga nıiiracaatları . 11 - l 5 - 20 - ~4 

Yeni Mersin Basımevi - Mersin 


