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Vilayet Genel Meclisi Açlldı C. H. F. Viliyet kongresi 

_ .... --~---ikinci reis ve encümenler ayrtldı • 

lzahname İttifakla Onaylandı . 
4'eclia Pazar Perfembe günleri taplanacak. 

Ko'!gre dün halkevi salonunda toplandi. 

dö V~lilyetimiz Genel Meclisi 

1 
l'dUneu devrenin birinci top

~ntısı diin saat onda Valimiz 
y · Berksun'un başkanlığında 
h apıJdı. Toplantının en bilyilk 
hususiyetini üç kadın üyenin 
Ulunınası teşkil ediyordu. 

N· Ilayriye Gnter ( Mersin ), 

(~~et (Tarsus), Şima Emin 
li~1.1fke) ve diğer üyeler yerle
L 1 aldıktan sonra Vali yasa 
lnuYruğuna göre toplantıya bnş
f nıldığını bildirdi ve üye se
d~ belgeleri okunup onayJan
li~ıtan sı>nra ikinci Reis kfitip
ge ~r .ve EncUmenler seçimine 
is)~ğ•ldı.Yakub Ersoy ikinci Re
tı' ,: e, Dr. M. Ragıb Develi,Hay 

.,e G"J tioı· . u er, Veysel Yeğin ka-
~ '~lere ve diğer üyelerde 
h c1~rnenlere seçildikten sonra 
va ırn· la ız H. Berksun şu nutuk-

oturumu açtılar : 
~.Bayanlar, Baylar 

~hl ıztere böyle sade bir hi
ı-.... a SOysnl bir duruma da işa
·c( et . 
~y ınış bulunmak kıvancın-
~hı ırn. Bu durumu Atntork' iln 
Curn ve . yüksek dehasına ve 
leu hurıyet hllkfimetinin fazi-

~e horcluyuz. 
ıttıllı unu her gün ve her yerde 

8hyız. 

Uy6~tarnızcıa yer alan kadın 
hert ~~uzun ve geri zamandan 
llın 1 ~al edilmiş (bir camia
c:aıı,Yenı kuvvetlerini getirerek 
tıın ;1~nııza karışıyorlar. Kadı
sı lk> " ekle denk haklar alma
«liti~~l Yaşayışımızda tam bir 
<lil' 1 Gyaratacnğı şilphesiz· 

!-~~~ ~lusa1 bütünlilğün yara· 
IJel'i d Udret ve kuvvetle daha 
htıriy:t~mlar atacağımıza Cum
~hlrn ın geçen on bir yılı çok 

Soy ve canlı bir Abidedir. 
hu ilk :'11 duruma alan olan 
~r \te ;.l'llmumuz kutlu olsun 
ll~n dôl'd ııayet Genel Meclisi
Ci 'ltu ... Uncu devresinin birin-

.,,rnunu 
~utu açıyorum • » 

11\ls) kadlttan sonra NimetJ (Tar
ınların da siyasal işle-

l'lq/ :=- ~..-:-=--=-=== 
ft"_, ltevı Baı kanlı

"'"Qn • 
l 26 Şu~ . 
[ 8 de : t Salı gUnü saat 
z~lilR 

Lt GAZLARDAN 

~ev~uı N~SIL SAKINILIR ? ) 
Ce'·t• u hır k r 

I{ ır on erans verile 

ı vu;dda 
Utırnaıa şlarımızın hazır bu 

l'lnı dileriz. 

habeşistan'a giden gidene 
ı 2 Ada Ruınları Gönüllü olarak koşuyor 

....._ 

Napoli'den Bir latihkdm Taburu Daha 
gitti. Vaziyet gitdikçe Karıfıyor. 

ROMA. 22 (Akşam) Dün 
Napoliden Habeşistan'a bir İs
tihkam taburu hareket etmiş
tir. Tabur 40 zabit, 750 nefer
den milrekkebdir. Bununla So
maliye ilçilncü tabur gitmiş o-

luyor. 
Salahiyettar mehafil Afrika· 

ya yapılan lm sevkiyatın, şim
diki halde İtalyanlara nazaran 
daha km·vetli olan Habeş aske 
rinin bir taarruzuna mani ol
mak ve hazırlıklı bulunmak 
için olduğunu, İtalyanın vazi
yetinde bir değişiklik olduğu 
manasına gelemiyeceğini söy-

lüyor. Bu mehafil, İtalyanın ih
tilAfın sulhperverane bir suret
te hallini arzu etmekte olduğu 
nu söylemektedir. 

ON İKi ADALILARIN 
KARARI 

ATİNA, (Dimokratya)- A· 
tina gazetelerinin aldıkları ma 
hlmata göre memleketlerinin 
haricinde bulunan 12Ada Rum 
ları İtalya ile Habeşistan ara
sında harb çıktığı takdirde Ha
beşhıtan'a giderek İtalyanlara 
karşı harb etmek üzere bir gö
nüllü milf rezesi teşkil edecek· 
lerdir. 

Acı Bir Otomobil Çarpışması 
perŞembe günü iki Otomobil Çarpıştı 

Oç zavalll pestil gibi Ezildi • 
======== .=---:==== =========:=:==== 

Perşembe günü öğleden son 
ra Uç kişinin ölllmiyle netice
lenen ncı bir otomobil faciası . . 
olmuştur. 

Şöför Halil'in idare et
tiği Etfaiye Arazözü HUkumet 
caddesinden istasyona doğru 
a7.ami 10 kilometre üzerinden 
gitmekte iken Neftsendikat ö
nünde direksiyonu sola kırmak 
istemiş fakat tam bu sırada 
Şoför Kemal'in idaresinde bu

lunan ve çok fazla sür'atle iler
leyen diğer bir otomobille çar
pışmıştır. Bulnt ve çok şiddet-

li çarpışmada orada bulunanlar 

otomobilin boşluğa ge~ceğini 
umarak duvara doğru kaçmış
lar fakat Kemal'in otomobili 

boşluğa değil duvara çarpmış 

bakallık yapan bir ihtiyar Er

meni ile Hamal Ahmed ve bir · 

Arabacıya bütün hıziyle vura

rak duvar arasında sıkıştırmış 

Arabacı ile ihtiyar bakkal der

hal ölmüş diğer Hamal Ahmed 

de hastaneye kaldırılmışsa da 

yarası ağır olduğundan bir kaç 

saat sonra ölmüştür. 

Cuma günü saat 15de Halk 
Evimizin açılış gilnü kutlulan
dı. Saat on dört buçukta Vali, 
Belediye Reisi, Saylavlarımız, 
Maarif MildürU, Fırka Vilayet 
ve Kaza Heyeti başkanları ko
mite üyeleri Muallimler ve bir 
kısım Evliler Evin geniş kon

ferans salonuna geldiler. İstik
lal marşiyle kutlulamıya baş
landı ve bunu müteakib Anka
ra'dan Radyo ile verilen söylev 1 
dinlendikten sonra komiteler 
Yıllık çalışmalarını anlattılar. 

İlk Mekteb Talebesi tarafından 
Halkavi marşı ve bunu müte
akib de hep bir ağızdan Cum
huriyet marşı söylenerek top
lantıya son verildi. 

Açılış yıl dönümilnden ö
türü Tilrk Büyilklnrine şu tel 
ya1Jları gönderilmiştir : 

22-2-935 
ATATÜRK· 

CUMHUR REİSİ 
ANKARA 

Değerli işaretinizle çatısı 

altında toplandığımız Kültür 
yuvamızın yıldönümünü büyük 
sevincle kutluladık. 

İzinizde yürüyen ve yük
sek emanetinizi derin bir inanc 

la saklıyan Halkevliler saygı 

ve bağlıhkhırım tekrarlar . 

Mersin Halkevi 
Başkanı Vekili 

İSMET iNöNO 

BAŞVEKİL -Ankara-

Halkevimizin yıl dönUmünil 
kutlulıyan ve büyük illkil yo
ıunda yürüyen Mersinliler de
ğer1i varlığınızı her va kıt kalb
lerimle yaşatacaklarını, saygı 

ve sevgileri ile arzederler. 

RECEB PEKEH 1 
c. H. F. Genel Katibi 

ANKARA 
Halkevimizin yıldöniiınUnü 

büyük sevincle kutıuladık. Ge
lecek Yılın daha verimli olma
sını diler. Sonsuz saygılarımızı ' 
sunarız . 
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Yeni kararname 
A\11 a,1lık lcontelıjan kararıı.a

. · mesi Qıktı. 

Kah\r.ehaneler 
Isl "lı edilecek. 

-
Kaçak Eşyaların 

ikramiyelerin nasıl '1erileceği 
tes})İt edildi. · 

Kontenjan gümrüklerde beyanname tescil 
sıra•ına g6re dafıtılacak. 

Büyiık ye'hirlerde bi
rer niimune kahvesi 

acılacak. , ---
ikramiyeler her ay muhafaza kumandanlı
f ının tasdikiyle hak kazananlara verilecek. 

Kaçakcıların takihincle pı~ıuada yaralananlara ve ~isan, '1ayıs, flaıir~uı, 

T~mnmz. Ağustos vP. Ey. 
h)I de\'rP irıe ahi konten. 
jau karHrnanu~sinin ihtin1 
4'I tiği yeni lı iikümlt~r şun. 

lardır : 

fl - Eski ka:·arname· 
nin T lislf~İ kaldırılnuştır. 

6 - Ve"al .. tlerin mfı
~aadP.~i\·le memlP-k•·te gi-

içişler Bakam memle
ketimizdeki kahvehanel~r 
mes~l~siyle vilayet v~ bt' 
ledivelerin \1akmclan ala-. .. 

ve muhafaza hu~uslarınıla çarpışıuacla ko~alamad:• 
biiyiik )ararlıklan görii- daima maivelinin van11ul" . " 

lenlP-re verilt1CP.k ikramiye hulunara~ çalışanlara. ka-. 
rt1CPk oh•n .. şyaya aid 
listesiıHie d~ği~ildik )'Ok

tur. 

kadar olmaları ve ha1.1 hakkıncluki niz;;ıuııanp• ca~cılık lıareketh· le ılevanl 

1 - l\<tnlenjaular güm 
riik lercle beyanname tes-• 

7 - ~' ~ni listP.de tari
f Pilin ı 06 v~ 107 pozis. 
yonlarana gir ... n yiinlii 
mensucat bu li~t~den ta· 
mamen çakar.ılmışur. 

t~,tbirler almalara için lıu 
işi tetkik ellirnaeğe baş. 
lanuştu· • Öğrenildiğine 

Bakanlar H~ytttincH ka hul lı \':, lPsi rli uğr~ışa nlarla 
eclilmistir, niıamnamev•~ ~ 

• "' ve isabetli tedbirler alnı3 
~firt~ : 

vi'ııiiutleu ~luhafaza uuıuuı 
cil ıra ıu11uarasan<t ~öre 

1 

•fü·e Ankara, h~taubul v~ ~lırılakalaruıılct yapılan 

giinıriik ka~akçılarmdan 
el,le eılilt•n viizde on bes 

kumaııılarılığırun takdir-in! 

k~1.ana nla ra verilecek tir. 
~lulıafaza tabur.~limriik 

dağıtılacaktır. Altıda hir 
tevziat usulti kaltlırılmış 

Lır. Ayni zamanda bir be
yaıınamPye ~ apılan kon -
LP.ojarı mahsnbü y~pildı · 
ğıaıın gii mriiklerce ilam 
tarihim.len iLibaren tacir 
on beş giin zarfuula ma. 
hrıı almnğa mt")chur tuınl. 

• 
ntnklaclır. 

Hu miiddel zaı·rında 

malını almıyanların kon
le rıja nları üıeriniJeki hak
IH ı·ı ka\'holacak \'eniden . . 
sıra almak mPdnıri\'e\in-• 
.ı..- kalacaldardır. Koul~n-

8 - Ru )·eni kararna
mn l nisandan itibaren 
ınut~h~r olacakur. 

Ul tıslararası 

Ziraat Enstitflm ve 
Türkiye. 

Ronrn • 2~ ( A.A) 
Tiirkive Bih·iik · ~lcisi 8. .. .. . 
Hiise,1in Rağib ulnslarara . . 
~· 1.iraal enslhiisli haşkunı 

!zmir gibi büyük şehir-
ler.imiztlP. merkezi Avru (la 
~ehirlerindeki kahvehane-
• 
lere henzer hirer niimn
ne kahv~hane tesisi arzu 
~dilmel\tedir. 

lln niimune kahvelrn
neler belediyeler tararın. 
dan idar~ olunacaktır. 

Bundan baska mahalle • 
aralarındaki kiicük kahve • 
sahiplerinin :, :birleşerek 
kahvehane adedinin azal.\ 
ma~ı \'e bunlartn daha 
ıemiı hale ~onnlmaları 

icin LP.dhirl~r alurncaktır . 
• 

~ . 
yararhk payları alakadar 

idarP-l~rc~ o vercleki ~iim-. .. 
riik i<larr.siu~ ~·alırılacak· 

lı r . 

Bliyiik i~ramiyeler ka

çakçıları k·•çak ~şya ile 

birliklt' çalışarak tutan
lara, kaçakçılarla çarpış

mada ve. ka<~ak malları ele • 
"Pcirmede tliih•r ar~adaş. e • c.J 

larıudan çok gayre\ ve 

CPSa ret ~Hster~nlere, car-,_, . 

• 
ıu iid ii r ve mtı:rk ez uıii-

<l ii rliiğii nı ınlı kala ruulcı ~i 
polis \'e j1rnlarma tuuiı·lf~ ... 
ri th• hu madtlc•lj.)re uyar ... 

hırsa ikramiyeye ~ıak k:l" 

ıanaeaklc rdır. ikramiye

ler h•!I' av UnhHll muha"' 
"' 

faza kunıanıla11hğ111ın tut;"' 

dikivlr. \'lizdt~ on h~şıer-., . 
den hak kazanan!ara ""' 
ı·ilec~ ktir. 

jan malı nhları yapılthkça 

~iimriiklcı'I' bunu ilan ~·ie
c•.-k h·rdi I'. 

na 1.iyar•·tle Tiirkiyeyi 
alakati:ı r ~•len baıt miihim 
\ikonomik \'P zir:ıi ıne~~ .. 
h1 lPr iiz~riıute gfirüşmiiş. 

t.far. 

Yurtda Ha,ra dtlfllffiil 

2 - K listesincle ofon 
kontenjanlarırı ayrıca iki· 
. er mi li ilhahilına miisa-. 
a ıl•~ olu rı muştur. Bundan 
istifade t•cleceklerin dö
ı· izleri allı.. ay sonra Ö· 1 

denmek uzere merkez ı 
hcınkasına ~·alırılacaktır . 
Yuna ni tan menşeli ~şya-

ılaıı hu lılikiimd~n isLifaıle 

'fiirkiy~ 7 nıayıs 1905 
tarihimle hu eustitiiniin 
kurum kararnamesini 
imıalanuş olan ~O lle'!let
t~n biridir. 

Konferans 

()dPc•~klt~rin hedellel'i nH~r Halkeoinde zehirli 
kez hanka ana yaıırılnu~ a- gazlar için ~onlerans 
rak takas bonosu ilP, öde· ·verilecek. 
necektir, 

a -·. Kullanılmış zaıi 

veya eşya ı yolcunun ge
lişinden itihart~n alla ay 
. onrn veya ~elişiuden iki 
ay r.vvel olan miidtlet zaı· 

fın<la gelmediğindP-n do: 

1:1\ı ı·" ~ "H~ ıahi tutul a 
• L 

tl:ıhi · kclnlmajaıt lt:lf'iciutlt! 
naPnılPk•~le ok ula hilt~eek ... 
lir. 

4 - Rir kilogramn ka
dar po ta ile gelen basıl
nıış kağıtlar kontenjan 
lıal'ici memlek~te soknla

<·aktır . 
' 

. llalkt~vinde ha va laar
ru1Jarı, gazlar ve mikrop 
harbi icin mevki kuman-

• 
dam tararmdan ı~rtih 
edilen halka mahsus kon-

~ 

feranslara 23 - Şuhat-R5 

te haşlannuşur. 
\' Hıhası \I ilal tar~ıfuı-

' 
dara v~rilmek lP. olan bn l\un 
feransların . günleri aşağı ... 
da yazıh~tr. 

26--Snbaı - 935 sah .. 
günii akşamı , 2- Mart-
S35 Cnmartesi ~iinii ak .. 
şamı. 

M ualliınler Evi 

lzmir Muallimlerine 
Ev Yaptırılıyor. 

Yanğm yerimle iki ~·ü1. 

evli bir "ıtuall imler lla

hallesi,, inşası için te~t,h

bfö;lere girişildiği evvelce 

yazılmışu. Parası taksitle 

ihlt~nec~k olan bu evlt~r 

den yaptırmak isliyeule

rin lesbiti icin bütiin mek 
• 

tebler müdürlüklerine bir 

hiltlirina gönderilmişti. 
Maarif m iid iirl üğii ne 

~tılen eevahlara göre pa-.._ 

ranan on lJes vılda V•~ . .. 
muhtelif taksillerle füle-

mP,k iiz~re hir çok mu
a ili ml~r t>\' \' a ptırmak 
i~tc·m~klt tliı·l•'r. · ll~•.lla 1~
la nhul 'te Eh\zizde bulu. 

nan :ıslen ·ıımirli bir çok 
muallin11~r de Ankara 
maarif müdiirHiğiin~ gön-
derdikleri mektuplarla 

Zira~t hakaulığı mel~- ı 
oroloj i P. nsı il iisii ndeu alı na 11 
malt'ımaıa ~üre son ~4 .... 
saat iciııcle \'Urtlun Kon-. . 
ya, Bc~~şelıri, Niğıle çev-
rt~lf~ri ve CPrıup .\nado

lu 11u n .\ ııla 1 yadan mada 
yerleri ve RizP, Giresoıı 

ç.-ı vrt-lt~ri yağı~lı, tligr.r 
~erit~ yağışsız geçmiştir. 

Yağış orta 1\ nadoluıla 

kar diğer yt>rlt•rde )'ağ

mur şekliudr.dir. En kuv
vetli yağış CP.fllt p A uado 
lusuııa olıııu~luı·. nura-• 
larda \'a 0ıs uıikdarı 8 . ;, ~ 

iln ı>2 nıilimelre arasırı

dadır . 
G.-ce ~nhurwll~ri dli-· 

ue bakara~ Ege ve Orla 

.\mulolu v~ do~u amıd<•-

h~f'iui hildinui~lerdir. 

"Muallimler mahallesi,, n. 
de ev yaptırmak istedik-

tler m.e~u~hten e.evah 
gelllikten sonra ''liuallim
ler mahallesi inşaat eneli. 
meni,, toplanarak vaziyeti 
g6rüşec~k ve Ankara ~·apı 
kopP-ralifı . nezdinde ltışeb
biistle uulunacaktır. 

l u ~u rnla 2 i la 8 d~n~ce 
dalıa dii ·ıuiistiir. Diğ~r . 
verlc~nie bii' iik bir ti~ .. 
~isiklik \'aklt;r. En cHişİİ~ . • . ili 
sulıurıell~r sıfırın :.ll111

' • 

Karsıla l 9, Afyo11da l O, 
Erzunıtwia 9, Bursa,h• 
fi, l"taııhnl v~ llanh~acl9 

f> der~cı~dir. En yüksek 
- ulıunel 16 clen~c~ olari•~ 
.\ ıı tal ,·ada ı, a ,,,lt,dilıuiştir· . . 

Bıı"iiıı Aııkaracla saaL 
o ~~ 

14 de suhuıu~l sıfırJU 11-' 

1 ı ~ ....... 
Liiıu ·~ ;{ c r.receye ': " 
mış:ır . 

Tren Kazası 
Bir .J andarınarnız 

Ti·en altında Kaldı 
,d'rı 

Perşembe gecesi Adana ıJ 
Mersin'e gelmekte olan yolC 
treni rrnrsus'Jn Yenice nrıısıll' 
da bir. Jandarmamııı ç.4ğne1"1f• 
tir. Tren bir lnllddet Janda:ı~ 
yı sUrUkledikten sonrll ~ll 
muştur. · • tfl 

l{aza hakkında tahkiltı.tıiS 
devam ediliyor . Sanıldığı 
göre devriye gezen Jandıır~ 
Ray iiıerinde uyumuş ve tre l' 
geldiğinden haberi olnııYsJ11 
ezilmiştir. 

lı 

l 

6 

il 

8 

l 
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YENi MEl\SIN 24 Şli rl .\T SA.VF'A 

Türk ofisin Günlük Telgraf 
Haberleri. 

'1vrupa borsaları 
1 

20 2·935 ılt~ kapanış fi. 
Yatları : 

PA \JUK - Li\'t-'rpool 
horsasuuJe libre haşına 
Aıuerika n J•a mn kin rı mart 
l~slimi 6,89 nrn,· ıs t~slimi 
6.a4 t • ı · · . 
1 

t•muıuz lP.S uuı 6, 79 
1 
k h~şriu le~limi 6,66 mı-

~ır n• ki ,.,,uırn · arınan sakala· 
tidis · · ı· · cıusı mart lf'S 11111 
8
'48 HHı ,. ,~ teslimi 8,49 ilk 

lta.Şri11 ltASlicui 8,41 upper 
eııasleri mart teslimi 7,49 
leııua . . 
l~ . H~ı l~sumı 8,49 mayıs 

1 .~slıuu 7 ,51 temmuz l~ -
lltai 7 · ı •· . ı · 

•ui 7 
,42 t ~ ltlşrm ltlS ı-

,44 pensdir. 

1.L Ne\v- \' ork borsasmdtı 
1 

re haşana ilk kanun 
lflsı· 
h ınai 12,44-12,46 son ka-
u ıa l 1• . '"' es uuı 12,53-12,54 

··•art t ı · . l' es ırm 12,59 . ı 2,00 nact 

1

18 leslimı 12,52·12,53 tem 
''uz l ı · f PS tuai 12,60 ilk Leş. 
•ıa t r tli :·s •mi 12,62 12,63 seln 

"· lskenderi,·e horsasın-
•tıda ~ 
~· 99,05 l ı hr~ haşma 

1,,.G. F. Sakaridis cirıSi 
~ l'l l ı · . l PS ımı 15,48 ma.\' IS 

l:sliıu; ıs 61 temmuz t~.:-''' . , " 
15 H 15,69 .. ~· llıl teslimi 

Kapu 111all 
Koza•~• parla~ı 

iane t;il{i.li 

\'erli • 
ılH F f' I"' . . i · :r. • . aşnıoııı cm Susanı 

~a Şuhat lt!Slicui 13,32 ui- Fa~ulvfl 
ıı lf'sı· . . 

ı .. 1. · 11uı 13,42 l~mnrnı Noluu 
ı~ 3~11\ h,60 e ~· h'i 1 ı .. sı i ııı i 'leı·ci 111.,~ 
13' • k karıun teslimi Kus ,· ~mı 

,19 lallarisdir. K.u;u ·,tarı 
lıot:UGnA V - Li verpool Celıi~ 
ııa ,:~Hada ıoo lihre bCJşı- \,.ulaf Çukurova 
'''a ar1 teslimi 4,7 5/s .\rıadol 

vıs t r . ., 
t~,,;,,l er ımı 4,10 1'\..s Acı c~""'''~" içi 
~ili .uz teslimi 5,1 1/8 • •achr Toz ş~k~r 

• \1 l~ahvP 
horsa~ il\ - Liverpool Ca' 
eir ~11•da 480 lihr~ başrnıt Ka.la, 

Plata ı ı· . ., 
ıı2 uart tes ımı 21,1 HHhar 
t~ llıayıs tt:"sli mı ı6 1 ı \2 

·Itır , ' \l'fHt .\mHlol 
1• ııuz l ı· . 

ı 11 dir. · PS ı mı 26,3 şi >) \ " ~rli 

ı., 6 
Gıa ul boraıuı • 

21 .. 2 36 1 
Çtıv.tllı · ( e arpa yemlik 

iti l'lllC . 
Kanı hiih~r 

Nisachr • 
Mısır tları 

Çavdar , 

ı 90 
90 

~ 25 
:ı 

17 75 
~n-86 

16 

2 75 
•) 75 -

tla" 
1 

3 kuruş 36 para
ı~hıa .4 tou, birahk leuıiı · 
bu1; tuş 4 kuruşdau 30 ton 

~' et\.• , s .... , ... ' 'J'l 1 . •o K l~.5 :J nıahlut 4 kuruş a.ndılııt• :.., ... ıra '.'.I: • 

Pı.,.. Pcttadan 4 kuruş 15 :o » ~cu~hi =lS l..ira 
ctya k 

~~k adar 90 ıon, ktJ· ,> • » çuvalı 20K. f>O 
"ı 2 kuru y 62 ~ı,950 . Ş 34 par~dau Buğtla) .-,rli 2 • 
l)· ~•lo z · - 1 · t ·ı· o '"itaci ' eyt111 ) agı ... ımon uzu 
~ " , Yeıueklik 3 ı kuruş 'Saburı~afı z.,ytin Y. 25 50 
d ,,._,.adaıa Q,I' 689 32 luruşa la- • i~iud 23 
1"'-lliL 1 kilo, ikiııci \e- incir "O den 11 
~· '1\ 30 k • 
•lo, sıbuı urıışdau 2251 1 lnct' Kepek 2 25 

•luk 26 kuruşdan) Kaim » ı :fi> 
1 

• 

Borsa T alğraf lan 
-···- ·--

isi mı bul 

13 - 2 - 9a5 
Tiirk ahuruı 

isteri i ıı 

!-l 4 .\ 

618 

Dolar 79- 13 - 82 

Frank 12 - 03 

Li rt't 

1 

1 

1 
1 

ı 

i l A N 

Vilayet Makamından : 
BPrclau ağzına iıulirilP.rP-k i ş Rankası dPposurnl 

yt~liştirilerı liç hirı nu~tr~ mikah keı·esı.P-nin Herılan ağ· 

1. ınclan boğaza gf.l~cek vapura yiikJenme işi , Artırma 

ve ek5illrue ve ihale ka1111n1111un 7 inci maddesi mn
cihincP. pazarlt~la yapılacağ11ulan hnrıun içi11 ~omis -
~·onca Is giin miiclıh~t konulmuşılur· . Pazarlığa gil'i ş 
nıe~ için şartnameyi görnwk isteyc~nlerin Vila~· t>lde 

kuruları komisyona müracaat etmeleri ilAn ol 11 rıur . 

• 

Bunlardan mada bütün 

sıhhi şeraite fevkalade riayet dJl 
edilditini muhttrtm halkımıza lj 
arzeder ~ıle ki ; M 

lll Bfr m(J,şteriye kullanılan w 
ı bir havluyu di/er müşteriye 1 
1 

Aai Berberler yık111U1p lltOlenmeden kullan-

Salonunda alı- madılımız -g/,bi Ustura, Maka-
sı w: $airt t/Uıımlar antiuptilı 
ve • llarartt ile temizlmmtden nı 
diter ml1~teriye kallanılmaz . w 

nan iki poz 

m olduklanndan salonuma teşrif edecek mliıterilerimin her 
nı olaçaklannı .vaCI delim . 

ffi Erkeklere 8 model sqç kesilir. Simaye gdre şekil verilir. ffi 
ill Kadınlara 6 model sa kailir ve 16 f arma oerirır • nı 
m Gelin ve GiivP-\' ~loılt·ll~ri Avrı ve Hususi larak Yapılar. nı 
nı &nim Usturamın lihltinlİtl ve tlihlin hafl/lİt;11ın trsiri, yüzü yaltıfıaz, Sivilce çıkmaz ı•e bo/azaltı W 

i 
lullHlrnuu alt.si talt,d/rde sivilce çıkacak olursa f tnnl bir suret it Elt/ıtici,Jılr imha edilecektir . ~ 

SAÇ MUTAffASSISI USTURA HAKiMi 

. AL! 



Y RNl MER iN 24 "' URA 'f t 9 :15 P AZ .~ H 

Mersin ziraat bankasından: ı 
tf i~s .. , e ~Urt~ . . . 

muhammen 
Su·:ı Kapı 11 iss~ Ki)' IH~lj 

~o: ~lahall~si Ciu~i No: ~lalsahihi Miktart Lira 

62 .llahnuıtli,\'t~ K. Oiikkan 33 ~I. .\ngeli 1 I 3 2' 100 
63 )) ıı 35 )) 1 I 3 1.400 
65 )1 il 37 )) 1 I 3 2,000 

1 

Sor. ukl:ıf'l:ı ruii~l•~r••k . ve• iiı;·lt~ hir lai~s~ . .;; i ga~'ı'İ miih:Hliller!.' ait )' ukarıda 
\•nsıflan ~azılı gayri menl\ullPr, ihalP. hedellPri na kele o vtıya ~ayri mlib:ıdil ho
rıosile ıwşiıa iitJenrnP-k üzere ve pazarlık surf'lilH 23 / Şuhaı / 935 tarihinden .7 
~l~rl 935 tarihine katlar on iki giin nıüdclt>ll~ ~alışa çıkarılnuşdır . İsteklilerin 
lwr Pazartesi ve Perşerulte ~iirıleri ll~rsiu Zira<!l baukasıı"la ıoplaıımakda olau 
Gavri ıuiihalliller malları salıs komis\•onuua naiiracaaLları . 

o • M 

Nöbetçi Eczane 
Bu Akşam 

1 .;tik :ınu•I Eczaıwsiılir. 

• • 
SAGLIK. 
ECZANESİ 

1 
Mersin Gümrü~ Civarmdadır 

11~r· ru~vi Ecıa~·i 

ıthlııyP. Yerli v~ A\'-
rııpa mii. ı:ılızPraıı hn· 
lıırııu· • 

Her Nevi Mevsimlik 
Kumaşlar 

Mantoluklar, Kostümlükler, Tayyörlükler her nevi fanila 
~oraplar, gömlekler, tavşan tiiyO şapkalar ve saire her nevi 
çeşitler ğelmiştir . 

Belediye l{arşısında 

Ferit A. çelebi 
TİCARETHANESİ 

.. 

Tc.!JQ KiYE 

l1R~4T 
~~BANKASı 

.DARA 
BiRiKTiREN 
QAJ.lA.T .. ~O~Q 

1 ~~~üınüj!üj!~l@~l@lmlü!lliill 
' IHalis Esans - Losyon; 

:.;e~~:;0·;a;b;a:•j iiri;~iei;~~f/;:,i:~y;~~;·;ı:;;·;~;.;~;;·~;\~~·ı~;~ 1 Gençli~ K~onyası 1 
: mücellithanesi : _ _.. ~ Sn\'i\• cteneı alıeılnnınııdnn göıdilğüm07 k;vmetli 1 
: , : ~~ ~,,, ~ ~ teverciihlere hir karşılık olm:ık !ıırc bıı dda İsviçre ve 

•!• l~skinıi~, p:lr(:alnn- • ~C~ /"" ~ ~ ~ fr:msaıhn hrr nevi ESANSLAR ~ctirctik · i 
ı ıııı,, feı'. ııılt~ lilapla- : ,ı;; KA y A-DELEN ·ıç : ~ OencHk Kolonva ve 1 osyooıl .. rınıızın ğdrdU~U rağbet ~ 
• r·mııı i. fl \'aramaz ti~-• .,,· ~· ~ ise herkesin malumudur . _ i 
• . · . .. ~ ~ MENEA SUYU ~~ liill Bunlardan haşkn ticaret evimizde kiremler diş fırçaları, 
•. Y'' al 1Hft~' ırtl7. hırgun .... ~), · . . • . .· . "" ~ şık ve temiz geymek ve yaşamak isteyenler için her ç~şl~ i 
• 

..·, ,.,,, 1 . K .. 'l -•• ,,.; . $ Sıhhat ve ıçtımat Muavenet Vekiletmın bu suya aıt lii'JI gömh k, v;ıka çorap mendil ve huna benzer tuhafiye çeşitıerırnız 
~ıze "zııu otu. ınp ~ 1 1 • ~ PO. ~-r-r ~ fiJ 

•!• . . . • ·.;.J, T AHLIL ~A ~ "-' 1 vardır . 
• larmızı. ch:fl~rı~rıruıı, • ' l rn:u 1 

• • , ı Görün fi<; • Berr:ık Koleviyet ( ı 00 sm 3 suya sarf olunan , I.!:::! M il T • Y l .:f f' ll l MUleJı'IJlf ~ 
• nıİİ~·.-ı.llil lıa rwmiu• ~Ön-. ~·~\ • . No_. ıo Hcı ı~ibtarı) 02 sm 3 it ~, ~ 8 8flmll emil e 811 13 anmı U U il_;! 

dt•ı·ınız. • Renk ; Renksiz Mecmu sertlik derecesı (Fransız) 1,5 ,~~ l'ftll . ~ 
• 1 . ' . • Koku : KokuSU7 Uzvi maddeler için sarfolunan müvel- ( ~ nı K 1\ AT : Kolonya ve Losyonlaf'l nıız- I~~ 
• 1 C'l' rwvı kıtap ve • lidilhumza litrede 0.40 Gr. rn:n d k' A H d' t'l t' d'kk t d' . 
• ıff~ftt•rlPr ~ık zarif ıue• T:ıdı ,: LatH Sülfat ( Sö 4) > 0,0033 Cr. , ,, l!:::! ' a 1. • . am ~ e l {e ıne l a e llllZ • ı 
• • ' • Klor ( Cl ) > 0,0074 1 lftll fc.ıklılltırıııdPn :Sakıııınıı, . 
• lİrı ve ~ullamsh ola- • ı Te:ımül : Mutedil Nitrat ( No 2) > 0,0010 ~ .. 
• • • · • • Nitrit Yok. l'iill Adres: Gümrük meyct.ınıncla gençlık kolonya,,ı amılı 
• raf\ c•ıllenır. • ( . 33 > A k " Yok , !!:: A Han1di 
(• • , cı monya ,, · . . . _. 

1 
. 

• • :~ OEPOSU: )l~rsin Pastahanesi · \'e hı11şıgın-•+++•••••••••• ~ ıleki ıiitiiııcii ~rnc .• 1ıiı .rnk.kanıııılaılır. . Soba Almadan E vel 
~~fi§J~ilil h-· "":' ~ /, ~ .. ~~·~'~{~~~~ 
1-: c= - ~ R ~~~~ 

:ı: ~ "' "' ~ ---= 
~.·~ - ...... - -- ~ = -:.= a. 
;t' t;' fil ... :z ~ E!2 dl' 

lftll ~ :. ~ OQ 
-=-- o -

I!:! ::.. =. :; S:::sı • - - -- -=-:=o. ~b 

l~l f ~ 3 ~ ~ Piyane:osu 
~ ~ ~ ] ~ ~. 0~ 1 On Sekizinci Tertip Besinci Keıide ] 
l!: ~ ~· ~ ~ C:::-. I ~ 11 Mart 935 tarihindedir. 
~ ~ g_ Co - _"W 

=~~ ~ Büyük ikramiye 
;: -· :.ı- ~ 

- ;;. ~; Q 'y 

~-;ı~~t.., L 
~m:1!,U~,1;1~ı ...-M&iili

9
ci

2
fa

53
t :o.oo;. =~ır.1EE3 

l!:!U.!:!J~lE!U!:!Jl!::!J l'enl Mtrsln Matbaaıı - Merıin 
• 

·,' ılınc Kamil ve mah-, 

tumları ticarethanesin -

den arayınız . 

' 

Veni Getirdigi 
Yerli, Belçika, F ran~ız 

malları sobaları ue f iat· 

ları görünüz. 
690 


