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Orduları Harbe Hazırlık Emrini Aldı. 
Butday Alımı ve 
Sudan Bir Sebep 

Cihan buğdny piyasuının 
dllfüklUğü teıirini meml~keti
mizde de göıterdi ve geçen ıe
nelerde ziraat bankaıı mevzu
nb dahilinde çifçiyi korumak 
için pi) aıaya girerek vaziyeti 
çifçi lehine çevirdi. 

Fnknt her sene biraz dnha 
artan bu ııkıntıyı önlemek ve 
kıtlık senelerinde de memleke
ti buiday buhranından kurtar
mak mnksadile hükumetimiz 
gellİf mikyasta bankanan buğ
day piyuaaına nazımlık yap-

: masanı kararlaştırdı Ve buğdayı 
koruma kanununu neırederek 
eaki alım: merkezlerine ilave 
olarak daha bir çok merkeı.ler 
tayin etti. 

.Aradan rflnler Vf' aylar 
geçtı. Mabıul çıktı . Çifçinin 
iztirabı ıiddetlendi. Mulavu
.aıtlar bu fırsattan istifade yo
lunu tuttular. Ne yazık ki ban
ka hail y~ni alam merkezlerin 
de faaliyete geçemedi ve ni
laayet dlln Ankaradu gazete
lere ıarip bir haber aksetti : 

Memlekette klfi miktarda 
kantar bulunmamasının anli
tılması Ykllnden mubıyaata 
b&flanmallllf, bankanın sipo.riı 
etti.ği ~~ntarların da geleceği 
tanh hıhnmediği için baılama 
zamanını timdiden kati ıurette 
~~pit imlrlnsız g6rlllmekte 
ımıt . 

Bu ıadan sebehe inanmak 
buiday korama kanununun e
hemmiyeti ıaz önllne getirilirse 
çok acı bir taliıizlik olur. 

Çifçinin mali kudretinin vüa
abm banka aenelerdenberi çok 
yakından ölçmliıttlr vo herkes
den daha iyi bilir • 

Bütiin bir sene hayo.bnı kav
rulmut topraja eı eden köylü 
alıo terile suladığı mahsulünll 
her neye mali oluna olsun an
banna tqımadan satmak zı
~ti. içindedir • Bankanın çif
çı ,1ehıne piyasaya ıiriıinin te
mua edeceti fayda da ancak 
h~r~an Ustll tepesinde kartal 
ııbı boldiye l . n mu uvaısıta karşı 
tecelli edebilirdi Bu y 1 d . · apı ma ı. 
Mllıtabıılden btıynk bir kısmı 
eıaaen ayatını tefeci tuzaiına 
lcaptırmııtı. Geriye kalanlarda 
bir kaç sermayedarın fiat düı
kllalllillnden istifade ederek 
köylere saldığı simsarlara kap
tırchrlar. 

Rua Japon harbi başlıyor mu ? 
• 

Büyük devlet donanmalan ~in sulannda dolaşıyor 

Sovyet şark orduları baş kumandanı 

orduların harbe hazır olmasını emretti 
Mançuri lıududunda Çinliltr 

larafmdan iki Japon ne/ erini 11 öl· 
dürülmesi uzak şarktaki barut fıçısı 
nı attşledi üç gündtnbtri ~gelen ve 
bırbirini teyit fdtn haberler hudut· 
/arda bir ('it lıarbinin başladı/mı 

ve btş bin kırmızı glJmlekli çin ko· 
munlslltrinin demir yollarını tahrip 
ttlikler:ini bil dit iyordu. 

Ayın yedinci eügü gelen haber· 
ler arasında Japon harbiye nazı · 
rının çettlerl trnkil için orduya emir 

verdi/ide vardı . Son dört gün lçindt 
muhtelif mellbalardan l{elen haber· 
lu meselenin büyük vehamet lusbel· 
ti/ini ve Rus japon harbinin baş· 

lamah üıtr:e oldu/unu bildirmekte· 

dir, Bunları sırasile yazıyoruz : 

Tokyo - Japon hükumeti çıtı 
harekdlmı durdurmak üzere çin su· 
larına 10 harp gemisi g~ndermlştir. 
Ayni maksatla bir inglliz filosuda 
çin sularına hart/ut etmiştir. 

Moskova - Çin lıükilmeti çett· 
leTin harekdtma seyirci kalmaktadır. 
Şimdiye kadar hiç bir rtsmi teb/IJ! 
neşredilmemiştir. 

Moskova - Japonya ingi/l.ere. 

Kambiyo Kararnamesinin 
detiştirileceği haber

leri dotru değil 

Amtrika ve Rusya ltükilmetltri ha: 
disenirl ö11ünü almak için çin ve ja· 
POll sularına harp gemileri stvk 
etmektedirler. 

Moskova - 7 5 bin kişilik bir çin 
ordusu M ançur; Jıudutlarını geçmiş 
vt iki şehri iş/al etmiştir. 

Moskova - Şark ord11ları baş 
kumandanı jeneral Bl!lhtr bütün 
rus ordulaflnm harbt hazır olması 
m emretmiştir. 

Moskova - Rus orduları per· 
şembe günü saat d{Jrlte mançuri hu· 
dudunu tecavüz etmiştir • Neşrtdi· 
leıı bir ttblitde ruJ ordularımn bu 
hareketi rus hudutlarını himaye malt· 
sadile yaptıtı bildirilmektedir. 

Tokyo - Cuma günü japon li· 

manlarındtı JO(J nakliye Jıemisi a~ 

/ur yüklü oldutu halde süratle man· 
(uriye hare/ut emrini almıştır, 

Va~a - Şayi olım bir haber 
· rusya ile Japonya arasmda harbin 

l resmen iltın edildi/ini bildirmekJe 

1 isede bu haber lztnüz resmen bu 
habtr lttnüz rtsmi bir lıoynaktan 

ltyit tdilmemiştir. 

Tapu ilmüha~erleri 
1 apu dairelerinde 

doldurulacak 
Anka;;;J/( Hususi) -

Yeni Fabrikaların Temeli atılyor 

'l'emel merasiıni yaptlacak 

Baş vekil ismet Paşa Hz. mü~im ~ir nutuk söyliyeceklar 
Üç Bankanın iştirakile Ankarada bir 

Yağcılık Limitet Şirketi kuruldu 
Gül 

lsta11bul /1 " Hususi ,. -
Yeni kurular.ık jabrikalarımızm 

temel atma ve inşa etJiltıı f abrıka· 
larımızında arılma merasimleri bu 
haf ta içinde yapılacat111daıı bu işlert 
ait hazırlıklar bitirilmiştir. 

Yarın 5aat il de Sümer bankın 
BakırklJy Bez ve pamuklu mtıısucut 

f abrikasmın yrni kısmı açılacaktır. 

Türkiye İş Bankasmca Paşabalı
(tde tesis tdilecrk olon şişe ve cauı 
fabrikasının tenul atması da sali 
günü Başvekil isme/ paşa hazretle· 
rile llıtisat vekili Mahmut Celtil bey 
taraf /arından yapılacaktır. 

Bu merasimlere hükumet erkfi· 
nı, mali müesseseler ve bir çok ze. 

' 

vat davet edilmişletdlr. 

Ba~vtkil hazretleri bu merasim· 
ltrde sanayimize trmas eden mlJhlm 
bir nutuk si.iyliyereklerdir. 

gül yağcılık şirketi 
Ankara - Türkiye iş bankası 

"Z1raat bankası ve sumer bankın iş· 

tirakile Türk gül i yolfcılıl!ı limlUt 
şirktti korul11111ştur, 

Şirketin merluzi Arikaradadır ~ 
Yüzbin Türk lirası sermayesi ola· 
caktır. Şirketi11 maksadı gül ,içt· 
lfinde11 gül yalfı vt suyu alelumum 
nebattan kokulu yoJ!lar ve sultır 
istihsal ve bunların ticarttile iştleal 
etmektir. 

Ne harcıyor ne dinliyoruz ? 
~~~~~--~~-----~~---+-----------

Hl akın zevkin<~ kilit 'rurtılamaz 

Trenlerdeki T enzilittan Mersin istifa~esini kaybe~İJ or 
Halkın zevki çatlak sesli bir gramo· 
fonla inhisar altına alınmış gibidir. 

arayacak değiliz . Maksadımız 
elbette bir alikalısı çıkar ümi
dile göze batan bir çok nok
sanlıklara işaret etmektir. 

Uzak şeh\rlerden bir seya
hat kafilesinin gelmediğini ve 
gelemiyeceğini farz edelim. 

Ankara JJ (Hususi) - Kambiyo 
kararnamesinin deliştirlltee/i ha. 
berleri hakkında MaliJ•e müsteşarı 

Faik bey şunları söJlemekledir : 

Alım satını ve intikale ait ma- ' 
1 

o~vlet demir yollan bir çok 1 
bakımdan memlekete faydalı , 
olmak emelile büyük fedakar- 1 

h'ldan göze aldı. Ve tren tari
folcrinde azami tenzilat yaptı. 
Yurt içinde seyahat zevkini 
artırmak yurtdaşları sık sık 
iktisadi, içtimai temasa gcıtir

mek için merke:derede tenezzüh 
trenleri tahrikine karur verdi. · 
Y apdan ilk tecrübelerinde ümit 
edildiği kndar iyi neticeler ah 

1 

nan bu tenezzüh trenlerinin ug-

Fak at Mersin çukurovanıa 
yazın deniz; diğer mevsimlerde 
tnbii güzellıklerile bir sayfiye•i 
hükmünde yaşayışı yükselmiş 

ve zevkı tekemmül etmit bir 
şehirdir. 

( - Kambiyo kararnamesinin dt· 

/iştlr/Jmtsi mevzuu bahis dt/ildir . 
Bu hUsustaki haberleri tekzip ede
bilirsiniz. Vekillet. mevdüatı koruma 
kanunu mucibince şirketlerin temi· 

nat akçelerin/ tetkik etmektedir . 
imtiyazlı şirlutltrin harice göndert· 
cekleri f alz ve tenuttlıler hakkmda 
bir kart.r ittihaz olunmamıştır. ) 

halle ve köy ilmühabrrltrinin iş mü-
aüioler:i tarafından doldurulup gll
mesi yuzündtn iş St;hipltrini11 zarar 
fiJrdü/ilnü , muamelatın tealzhüre 
utradı/ını nazarı itibau alan 1 apu 
umum miJdürlütü • ytni bir kanun 
projesi hazırlamaktadır . Projeye 
g{Jrt to(Jll ilmültaber ve beyanname
leri cüz'i bir resim mukabili11dt Ta· 
pu idareleri tarafından · dold"rula· 
calttır. 

Berliııde 
Buğday koruma işini kanun- Tethış tertibatı keşfedildi 

la Uzerine alan Zirant bankası-
nın mevzii olar ak bir kaç alam 
merkezinde gösterdiği faaliyet 
umumi buğday piyasasanda bir 
yükseliş temin odememiıtir • 
Buğday bugün bir çok yerlerde 
naklivt' masrafına tekabül et-

" 
miyecek bir fiyatla çıkmıı ve 

• 
rak merkozlerinc Mersinde da-
hildir 

Geçenlerde devlet demir 
yolları umum müdürlüğünün 
Mersin 1 olediyesine bu müna
sebetle gönderdiği bir mektu
bun hulasasını yazmıştık . Bu 
mektupta anlişıldığı üzere de· 
miryollnrı idaresi yaptığı feda-
kirlığa bedel Belediyelere de 
terettüp eden bir çok vazife
lere işaret etmekte ve seyahat 
trenlerine karşı olan rağbetin 
kınlmamo.sı için bir şehre uğ
rıyanların mutlak memnun dön
melerini lemin edecek şeraitin 
mevcut olmasmı istemektedir. 

Bunaa me\rkiinin m'tlat~sni
lığı ve medeni vesaitle civara 
bağlıhğıda müessirdir . Fakat 
tabiat vergisi o)an bu huausi
yetlerden istifade yolu aranma-. 

Bu ıene çifçinin senelerden
beri çektifıi iztiraban biraz ha
fifliyeceti umuluyordu. Evdeki 
PGar çutıya uymadı • Büyük 
Umitlerle beklenen bankanın 
Yardım eli tahmin edildiii nis
bette uzayamadı. 

tüccarın anbarma girmiş bu
lunuyor. 

Aceba banka Avrupaya 
asmarladığı kantarlarla bun
lann deposundaki buğdaylan 
mı tartacak 1 

R1Za Atild 

Btrlin J 1 cA.A • - Son bır iki 
gün zarfında Alman homünlstltri 
arasında bazı ytni ltartketler g{Jrül· 
ml1ştür. Schufpollzti tarafından ya· 
pılan tetkikat neticesinde komünist- j 
/erill ıethis tertibatı yaptıkları an· 
laşılmış, Berlin ve civarında yirmi 1 

ki fi yakalanmıştır. K.eşf edilen tethiş 
tertibatllllfl elebaş1Sı kaçma/a mu· 
ı'affak olmuştur. 

Tayyare piyangosunda 
ıo bin liralık büvük ikramiye 

J49JJ numrolu bilete üabet etmiştir. 
Bu bikte giJml'ük mahafı1za mtmur.u 
Zeki ve muktz bknlıasından Sami 
btyler müıter#ıtv. 

Hiç riyasız olarak ifaret et
mek lizımdır ki Mersin trenler
deki tenzilattan en çok istifa· 
d\?lenen bir şehir''olduğu ve bir 
çok tabii varlıklara malik bu
lunduğu halde turizm bakımın
dan her aene biraz daha geri
l·~yiş arz etmektedir. 

Biz bu cepheden bir meıul 
RUMBADA RUMBA RUllBA 111 •. 

KALPLERE VUR BlR ZIMBA ı .... 
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ınya Hükumeti 

bahriye bütçesini ar
tırmağa karar verdi . 

Tok~o 11 :\ .A - J;ı _ 

pon la ii k ti uıt'li halı ri ~ ı• 
jbütçesirıi ar·tu·nıu~·a kar:ır 

vermiştir. 

Bu lıaher srlalıivtıllar . 
malrnfıice ley il olnıak tadır 

Londra 10 A.A - Ja
fHHt bahriye bülÇt'Sİnirı 

artırılacağı hab~rini uıt~\·

~uhalıs eden "Dail)· T~IP~ 
raf,, ~azP.lesi di~·or ki: 

.lapon bahriye blitt;rsi
nıu l')zvidirıe ihtimalki .. 
hfıyiik bir nisbet dahilin-
de muazzam .~ m~rikan 

inşaat programı saik olmak 

llulır. Bu suretle lapon)a 
ltt>r ,.,. hemen bliyiik Hri-

tau~·a <lonaunıası dert~c~

simle kuvvetli bir filoya 
malik olacaktır. 

Şurası şayuuı clikkallir 
ki yeni japon bahriye hiif 

cesinden ancak ,·edi mil-. "' 

yon sterling claha azchr. 

Halbuki nazari olarak 
japon donanması 1 rıgiliz 
donanma~ının yahuı htıŞlP 

üçüneiiye miisavi hulu nacak 
tır. japon doııanma~ı nuw-
cut muatu•delerin balışeti-
ği ku Llere lrnnwn tema 
miyle ılik bulunacaktır. 

Buııuan başka ~·eni 
lOt('ido muharipleri, tah
lelb3hirleri ve derıiı tay
yareleri bizimkilerden da. 
ha ~ok yiiksektir. 

= 
dıktan sonra neye yarar . Bir 
defa dilfünmek llzımdır. 

Hariçten ~tersine gele
cek olanlar ıH~)e \'e niçin 
gelirler. lkLi~acH uıevkiiui 
bir taraf eclelim ~ersin 

muhiti iciude bir ıevk ve • 
eğlence şehritlir. Ve bura 
va gdenlerin hic miihalt~-.. . 
ğasız yiizd~ sekseui de 
bunun için gelirler. Bilh as 
sa trenlerde tenzilat yapıl
dıktan sonra civar vilayet 
ve k~zalarJan cuma giin -
leri ~apılaıı akan ela hunu 
~österir. 

.\eeba t,ir clefa gelen 
gii ntinfı öldürdüğiin~ ya 11-
11u~·,.r \'e döniişiinde M~r
sin aleyhind~ propogarula 
yapnuyor mu '!. Hu hiç 
diişiinülruiişmüdiir. Civarı 

!Buğday Alımında Bir Suiistimal 1 Türk Darılari. Eski bahriye nazıri 
Denizli adliyesi bu 
Hususta tahkikata 

başladı. 

Hamburg piyasasında 
I daTılarımızın vaziyeti Avrupa kanşıkhğı va~im bir teMike ~iyor 
' /Vasıl ? 

Hanıhurg ti<~<ırPl ko11 Esld nazırlardnn Çarçilde dünya emni
: .. yliginıitdtl11 Tiirkofı~w yeti Fransa Almanya ihtilafında bulunuyot lzuıi,. ~azf•I ı•fpri \'azı \'Or: . . . 

l>eııizlitl.- zin.ıal hauka-
· ı 1arufındau hiikünwt h~ 

s:ı bırıa )' a pı la ıt huğtla y 
111iihayt':ıl11ula lıir suiisıi

aual (f'SlıİL olurınıUSllll' . . 
Y;jpal:ın lalıkikala gUrt! 
huğclay alıııırkPu lıiikfı 

uu•ı lwsahma nıii~lHlısille

r~ münH'a~ıl ~ırası ıcın . 
numarala pu~ulahır lı~vzi 

edilmc~kte idi. Bu ııunıarahl 
pusulalar hir kısuıı köy_ I 
liilere para nıukahilirıde 

lt~vzi edilmi~ ve lalimal 
1tte\'Z11al111a gfü·p, nıiiha\'aa ' . . , 
sı caiz olnu\'Pn huğda\'lar . . . 
satın aluınıışıır. 

Saim alınaıı hir l\1~11u 

huğda~·lar tla 11oli.san tar 
tıl1111ş, hu sureti~ viicwl~ 

~·~Liriltın ,unhar fazlaları 

tarııiıu nlilP11 sahte fişlPr
lt~ hauka\'U lcAkrar salıl

nııslır. • 
~ı .. s .. ıe hu kalla da k:ı l-

ma 1111~ , tiit•eadarla orlak 
piyasadan huA-cla~· ıoplau
ıaıış ve h·: nla ya hu ııla r da 
~(h· hi eliııdPn satın alın ., 

mış gibi gfist.-ri l••rf~k ara
daki fark c~plPriııı• i11di
rilnıiştir. 

Tahkikata haşlı~au OP
rıizli acllı\'t•si lz ·uirdt> uıu-. 
ki111 boluuatı nt•rıizli ziraat 
bankası sahık ruiilHa)·aa 
nwnnıru Sehl.ui, mua\•irıi 
Cevtlel , depo memuru 

Mersiıw cr.k.-11 iki muPs-. 
sir \'ardır. 

Birisi pliıjıla banyo al
mak. ikincisi gPc~ f'ğl~n·~·· 
,·el'leriude 'asama k. .. . . 

Plaj ~· ine iptitlai halde 
olmakla hPralu~r ~t'Ctm . . . 
s~ıwf Prf-' rıi~twhHı hiraz 
tek em uı iilt~ ,. iiı tu lm ustu ı·. . . 
Ya tliğt•r yerlt•ı·e 11e cliyt>

lim. llalkın z•~\'~i :ttlı·la 

cali ak s••sli hi r ~ra ma fo_ . ~ 

nuu ciimhiiş w~ acr.mi hir 
keırnuadan çıkan lıa~·ğm 

şarkılarla inhisar ahına 

almnııştır. Hariçten ~lt>l'

sine gelecek olanları da 
bir taraf~ hırakahm. ~ler-
sin gihi med~ni hir nllı 
hille kınk dökiik iki sazı 
çaldırmak halkın zevkiyle 

f(dc•11 hi r raporda aşuA11la 1 

ki mah\mat verilmiştir: 1 ___!:_o_ndra -- Bir huluk 
Sarı darı larım ıza ei rısi 11e ~ö~· iP. .\'~ n sa hık hah ri y.

gürt~ flH-63 frauk :ıra~ırula hirirıci Lorclu Lord (Bt•lııi) 
fazlac. ı talf~P vardır. Pi ya lııgiltenmiu nıiidafaa uok , 
saya )' apıl.ıcak aı·za miiş- ' sanlı~11Hlan şikta)' Pl t~lnıi~ 
lP.ri bulmak ıuiinıl...iincHir. 1 ve ve elemiştir ki: 
Cinsiıw güre htı)·az cları (-Yirmi Jıl rv\'el, Al
Sf>-7 5 frank arasmda ar- marıların ~enulen gemisini 
zolunuıakla ise tfo müŞLfwij yakalamak için rııuhl'1Ç 
5~ frank n~rmektedir. Alış olıiuğuruuz kadar krovaıo 
lıaıart>llidir. Fiallarıu hu 1 ra hu~iin dalıi malik drği 
itibarla ~· ii~s~lnwsi lwldt~-J ıiz. Loııdra nrnalwde~iyh~ 
nehilir. hağlandı~ı · uız kaytlPrcl.-11 

Tt~k inlagı cl:ır·ısı viiıtl.- k u rı uluıanın za ruaıu gt .. f_ 
i~i a~ustos leslimi yiiı fran mi~ ve <;oklan geçmi~lir. 
~ , yiiztlt~ .t a~uslos te~ Orl~ A vrupatJa hugiiu-
limi ~l6 frau.ga aı·zolun -· ~ ~ii ~arısık \·aziyet. htrn-
makladır. Buralara ikisı~r • dan \'irnıi \'ıl t~vvc-lki katlar 
frank h·nıili u~ miışteri . . 

r vahim bir lP-hlikc! va r d ı r. ' eti i ~· a l l ı u s ıı s 1111 
arzel-

tlak i 111 iisk iil:ita ra~meıı . 
ithal:H e\·leri hiiktim•~L 

t~uıirfpri tla iresirıcl~ nwm 
leketlrriııin miiur ... m ilıli-
yaçla l'I olan UHHhf~IP-f'İ 1 
h:ıriçlt·u iLl,al elnw~lt•clir-ı 

IPI'. 1 

Baki, dt~po uıenuaı·u Hifal 
eksper Nuri, kantarcı Nuri 
lıekci SiirP\'VH, Hacı !hra . . ., 
him ve uuwllim Hıza hev .. 

nıt~kledir. 

Buncl:ın hih' lt~ \'~f' \'iİ-.. . . 
ziincle artık laarp olnıa

ma~ı ha~ kıııdaki l<•mt•ımi-

mizi \'P. sulhu nıulrnfaza 

t•cl~hilnu~k iciıa k~Hi elen~-• 
c.-de kuvH·tli t..ir tlonan

nıa\'a mali~ olmak husu-. 
su uda ki ka L'i ka rarııuızı 
~\lenw ihtn t1 lrneliyiz.) 

Diğer taraftan (Morrıirıg 
. 

ve tAftındilt·r·in iftHlt>lt!l'İnin 
1 

alınması içiu lzmir hiriıı- i 
ci i~tiııtak cluiresine miira 
cual t•tmistir. Aclli\'e uıc~- 1 

Posı) g:ız~·tesi rıe heyana lla 

hulun<.:" tı!ılk i ııaıırları! an 1 

~:orçil de dt>mıştir ki : 

• • 1 

~dmıin lahki~ine haşlamış'. 
lif'. 1 

ala\' eluıeklen baş~a hiç 
bir nıaua il•! tefsir edilt·-
11wz. EğleuıuP-k biraz ztıvk 
almak yoksa Lnı halka ~·a - \ 
kıştırılma)or mu~. Aksi 
iıltlia t>dilir~e hu zevke 
grama fonla k ilil t·ıkmak 

llt~~·~ ?. 
Mersiraiu W'ÇHll StlrıP

lerini hil,.11lf.r bu smu·ki 
foci hale Ldıammiil ede
uıt>zler. Ve edt!nıiyorlar. 

Tii rk i \'t~ 11i n erı ucra . 
kasa hala rrnda ~lersi rıirı 

bil~ bu~iinkii lıaline rast
lanmaı. Mersinde helki 
~· irmi sene evvel rastlan -
madığı gibi. hin kişinin bir 
gramafonla ovaf JrHlı~ı ııe-. - . 
r•~de ~(;riilmiişıur. 1 

Ha 1 kın zıwki rıe h ii rııı_t•l 
1 t-tuaek lazıınJır. Ve bu 

'' ı Si11Hli •·oı11İ\' t>l ıci11 . . . 
dt~ huh111uvorsak , bu11u 
A ima nya ile Fra rısa · ~u·a-. 

isi li1.erine alaular hunu • 
latuıirıle mii~~llt>flif'ler. 

Fiyatlar da lPmanwn 

fahiştir. (~ramafonlarcla 

ba)'Hl bir parça di11le
rrn~k iciıı hir doıulurnıanı . , 

~· irmi hir şiŞP. biraya ah

ıuış kuruş \'f'rilenwz. Ge .• 

t~t>n seıı~~ ~ \ 11i verch' ka-. . 
dırılı ~rke~lı oıılwş kişilik 

hir musiki heyeti clinlt'
nirkernle a )' llİ para vtwi- 1 

li vordu. . 
Amma tlt1 11iltıtwk ki hu 

srnt• miisteri aı olu \'Or. • • 
Bir musiki hP-)'eti gtıtirip 

çok gelmesi temin edilse 

va .. e~er bu~fın hahce\·e 
... .. c • • 

gP-lenl•· r t.ıtra ınofou saz eli fi 
ltmwk i~irı geliyor za111u· . 
diliyorsa çok yanlıştır . 

~ıncla mıwdel~t ,·ücud., 
g.-ti ri l 111 iş ol 111as111a m~d· 
,·umız. Alm:aı\'a ile hit'. . . 
daim hesap gi.knuık mt»t. 
huri yt•ti rnl.- ka lacaguuı 
~iin sullıperver millet' 
onuu karşısıua çıkacak 
rmı umuyorum. 
-~--------

Türk Sporculan. 

Leningratta samimi 
zahüratla karşılan 

~1oskova 

~poı·cuları diirı LP11ingril 
~t->lmi~ler ve istasyon 
harici~, ._. komserliği ıuİİ' 
messili M. Vavnstavn, " . . 
b(lderıi lerhive meclisi • 
ni11~ra1 murahha.sı M ..... 
~iu 'e ıuaLbual miim*' 
silleri tarafmtlan karş1lıt 
n11slarclır. 

Sovyel sporcular11ui· 
nıiiteş~kkil bir ihtiram • 
Lası mi~:afırleri i~tasv 

"' 
nıetha 1 i nele sPla mla nuşurc 
CPvJet Kerim hev ve 
~avkin cok ~amimi nu& . . 
lar lt-ati ~lnıişl~rdir • 

lli. afirl~r·~ nnrnzıa 

huk~ller verilmiştir .. -----·---
Nöbetçi Eczane 
BU .\KŞ.\M 

lstikanıe tEczauesidir. 

Mersi mle başka ~hl~ 
\ 'P- 1' ,·ok. Sıcak ta fi lturı .. . 
lanlar hir.ız hava alu•' 

' 
için g~I i il otu ru yorıar 
Mersiniıı hiricik otura 
H~ri olan hu baht~r. Hel 
• • 
cliyt~ye aittir v'' her St' .. 
icara v~rilir . . \caha 111•1 . 
tt•cirltw hir mukavele ı 
bağlannı:ı ı nışta kentli 1 
lerim~ mi hırakılmı~laı· 
U1Jtk hir ihti~ıal ohu·•~ 
hrraber lıtı ~i~nk\i v;• 
~· el karşısında lıattra b• 

gtıliyor. 

V<tkll çok geçiyor. :\ 
kah olaıılar hu hale ar 
son vernrnlidir. 

Tekrar ediyoruz. ti 
km ıevki inhisar eıl&• 
almamaz. 
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Türkiye' de 

Para Piyasası 
· --&•& ........ 

''Et•oııomi~ı ,, thrn: 
.\hm k h·meL.ile nm ka-

• f 

Y··~~ t-tliliıı<'e Tür't para~ı 
cltin~·aıla erı mn. la kar lıir i 
piyasayi mulıafaza edtırı 
paralardan biridir • 

'ir llP-rhet Sewrt~ııicP.'
iu Osurnnh bankas;ırım 
111uumi içtiuıauufo sö\'le
cliAi gibi 'f ürk paras; 1930 

d:uıluwi 12,06 Fraıısız 
fraıığı oJau ki~·metirıi ıutut 
ıazarnan nuıhafaza elnıtık
ledir. Hu isıikrar biı· ch~-
rect'ye kadar sun'hlir ; 
c;ii.~ıkii Tiirk lirası para f 
muhatlt•ltı inde ve ilhah\ı. ~ 
tali talıdidaua 11 ku \'V~l 1 
•ılıyor. f 

Buuurıla lterah~r sair ' 
meoıl~ketltıt·•~ ııwtar:ut pa-' 
ra miihadel~si makul bir ' 
lahdit aitmcfadır. Vf• Tiirk 
lira~• dii11ya pi~·a~asmılau 
laıuauıile cekilmi. cle!lil-
dir . • • rı 

. '~ii rk i ~.. k :uu pi yosu 
khrmglN·e i. lina• edh·ur 

ve hiikılmel , lrıgilL~r~ 
ile :\uıerika'claıı rna(ida 
hemeu heı· meml ... ~eıle 
anlaşmalar y:ıp111ıştır. 

Yalnız l•iz .\merika'h
larııı Tiir·ki~· f· il .. umunıi 
~iya~eliruizt~ "'"ura hir . :, 
kliring mukavel~miz ol-
maması bir lali. izliktir, 
Çün~ü höyl~ hir mnka· J 

v~ı~~n~ziu olmaması, Tiir- I 
kıye raıu lwş sendik saua-
yı plana dolayısilt~ ilııiyacı 1 

olan ıuakinelPrin Anıe
ri.ka'dan ithaliue lıir nrn
rn l~.şk il eıl(•r. 

,. 'ir Herb~rl a,vr~n
~e.111 sözleri Tiirk lirüsıurn ı 
ıstıkr~rırı~ ait şa)·am dik-~ 
kat hır rıoktayı izalı edi
Y?r: A ulaşıldığma göre 
hır kaç serıfl 11vel Osuıauh 
banka~ı devlel Hankasırıa 
hir miktar PCUt!hi pJrası 

VP.rıuişlir. Dıı para Tiirk 
lirasıum istiuatgalılar111 _ 

· dan biridir. 
Ticari hir haukanın 

bir cle\let hankasuıa ı,, 1 
~ur~ıı~ yarclını t!luı~si hPı· 
zanı;rn gfü ült•u hir SP\' 

4ltığildir. llt>rk•'1. haııka·
srnııı sou raporlan gfü~ 
ltıri~·or ki gt·ç~n sttrıt• zar · 
fında hauka ahı11 mikta. 
r1111 J3,9 uıih·o11 Ttirk 
Jirasıııu cıkuıı"' 'u· . ~ . 

\' irw a' 111 St1 ru• ieirıdt' . . 

Gandi'ye 
.4çık mektup 

(tBomh;ıv Chroııi<•ltı))clt'ıı 

Malıaım:ı Gaııdi'rıirı La
lıort~\·,• mu vasal:\tt ha-

!Mersin 
Piyasası ı 

1 
1 

. 
distı~iz 1-{f'Çntiştir·. Jliııdi~- Pamuk ... ~~fH't'~ 
lan W'l:clil\ lPŞkİl:ltt 4a'l,a- laut' 

• r 

laı·111da11 hir kat; g.··rıt; Kapn rualı 
Garuli'~e açık hir mektup ~oz:wı parla~ı 
vP.rmPk arzu~ile ,·olda larn~çij:ticii 

otouıolıiliu örıiiııii cr~ctırt·k İ \erli •1 

~ • 1 
kPıuli~iui dflrdu rnınşlardır. ı Be~·a1, ) aırn k 

Bilrılt:ır:ı Garıdı'uirı lıir 1 Susam 
haşka ~·ulda11 gf'<Jt'Cf'ğiııi j Fasul~· <ı 
im lw r a b fi w· ııçl<· r ora ya N olı u l 
koşıuu~lar v~ içlt-ıı·iıuleu "f , ,· 1 

l .. ,., I''' ı· l ıwt'IClllH'I\ 
tlf'I uiHH ı 11111 rar.ıp o· 
tlnğu olouıohiliu ha~aııw- K u~ ~ Puıi 
~ıııa atlivarak acık nıek- Knnı daı ı . . . 
luhu 1akılim PLruişLir. ÇPILik 

'dP.ktupıa Gnıacli'yt> L·ı · Yular 

K. · S. 1 
35 
34 
33 
•) •) 
t) _, 

2 
2 

~ •) 
•' ... 

8 
3 
4 

7 

6 
., 
•I 

87 
75 

. 50 

50 

50 
75 

ıo 50 
2-~7-50 

Jıor~'~ i z'yan1 ti11derı do- Acı et~~ ırd .. t.. ıcı 
l a yı l t' ~ I' k k İİ I' n 1 u ıu i u k la il r,, • k • 

• 
1 

.. • • oz se ~,. 
sonra ııırluıPlkaı·, fökal ,,. • 
·· ı· ı · ·r ı ·ı k ı\:dıvP. ı\lJ\' Vt'l ı ur ı aı P- ı e t-J:ıt-

1. . . 11 . ı '• Cav c ı. ınııı rno u u~rP. k :ı r·~ı ·,. · 
oları tarz ve iıan~kt'li hm· Kalay 
kit r.dilrııi~li . B<ılıar 

38 
100 

240-~JO 

188-l90 
90 

Mektupla Gancli'niıı ha- Arpa .\ıaatlol 
zı lıareketlt~rinirı uıiislii- » \'erli 
uıa.u lic.Jeı·lf~r · irıiıı CP.uaaat- J Piri ut; 
lerı ıı:ı mına hir çok ta- \ İ ıu~e ktıpek 
ltıptf': h11lunnıaJarı11a sd•~p KaJıu » 
oldn:.w v•~ hu !!iİııkii si- !K 1 .. 1 

3 
2.87-50 
1 7 

1 flO 

.,, ,_, ~ ar·a ttı uır 

•vas•~lİrtP. cl4•vanı •·d!•r.~H 

ı 

85-86 
16 
70 

·" N i~adır 
llintlu'leri vakııı hir za-
manda ~s:a'ret lıayatma Limon ıuzu 

Salıuu safi Zt~_\'lİn Y. :!5 ~ij rii k 1 i Jee•lği nı u k a_v )' ~lli r 50 
•> ikinci 23 

Almanya·~a ~ıı:ır .tarı 2 

Gıda maddeleri 
Berliıı hiiyiik dçiliği 

ıuizdPn Tiirkofis uwrk•·zi-
11e gfüultırilPıı bir rapor
cin; hn Sttu~ .\imarı ~·a 'da 
f)lclt~ etlilflı•Pk ~iıla ıııad · ·-d elP. ri uıalı~ulli hakk11ula 
unnırui)· t-ıtle lll!"au gulası 
11a m ;ile:.1 ilik uıa hsu lii u 
ilk hedbiu inlihaları lıavlı -tadil edect»k kadar İ)' İ 
olduğu, hu itibarla bu 
sahada 935 ıuarlıııa ~adar 
halla nılib:ıd~lu 

hih~. itlıahlı ~·aprııak uwv-ı 
zu t.ahi~ oluı:ıılığı lu111a 

1 
rııukahil ha~· van gıılasına 
ait ıtıa ddt>lf. r k ii ili _\'P ll i it 
halat ~·apnıak liizum11 lt'ı. 
.. ıl olduğu hilclirilnı~klt'clir. 

364,000 Tiirk lir:ıhk dö\'iz1 
miktllrı 3,764,0oo Tiirk 
lira!'ına halig olıııuşlur. 

T t' d :ı ,. ii 1 t!cl 11 tı 

para ıııiktarı 161,3 mil)'On 
Türk liı·;.ı~ıruları 158 mil
~·on Tür~ liru~rna ıliiştiiğü 

içiu kuıkaıııu \' :t'l.İ\' t•li 
Sa ~la ııı I llSflllSI ı r. . . 

Cavtlar 
Keame Şeker 
Sandıkta 

2-a7 ·f>O 

~O Lira 40 K. 

» » ~cıwhi ~3 Lira 

n >> » t/t1 v~ lı 20K. flO 

l>ugıhı )' \' t• ı:li 

incir ----·-·--
Borsa T af ğraflan 

Jslanlml 

12 - 8 - ~34 

Tiirk aıı111111 

İ~hwliu 

DoJar 
Frarık 

924 
632 - 50 

80 - 27 

Li rt· l 

Hazır 

12 - 06 
g - 27 - 02 

Navyork 
12 - 8 - B:~4 

] ;) 4~ 

Livırpol 
I 2.- 8 9ö4 

7 - 29 
racteli 7-05 

,, 7-03 

lliııl 5 X7 

Devlet Demiryollarında Yeni Tenzilat 
l{urı1 Sebze Nakliyatı 

f 6 il f/tısios ı 934 forllılnd<'ll itibaren kuru s e b : c 
nakliyat ıicreli11de, aşcı!}ıda ya:ılt iadillll yap lmtşlz r . 

1-K11ru Fa.ımlya, K11ru Be:.<•/y(', Kuru l1<1f}rl11ce, Kuru 
Bakla, Kuru Mercimek , Ku t u Nolıul, Kuru, sofjan (.4rpacık 
hariç) Kuru Sarnusak, Kuru Bamya, Patates nakliyatı, 
lam uafjon lwmulell olmnk şarlile, P. barnnindckl ucu: 
ıicrcll~·rc labi tutulacaklardır. 

2 - Bu madclelerln pert•nkendc rıa/,l/yal ılcrl'ileri de 
umumi seyri lwfif dolrn:1111c11 far/ fl· nl n birinci s ı 111frnci tlfl 
liçıiııcti sımfwa nakil ve le11:.il t:dilmlşl/r . 

KUHC INCIH N:\KLIYATI 
1 5 Ağustos 934 larilıinılı·11 /libare11 mer'i olmak li:ere 

umwn /Jeı1/ı•l Demlryollan şebc·kesi ıizerindt• yapılacak 
klltll incir 11akliyatwıian : 

1 - En a: 1 O lonlııl\ lam lwmule lt'şkil eden rıakllyallnn 
ton ue kilo mclre başwa 2 k11r11ş . 

2-Percıkencle nakliyallan 4 fr11r11ş . 

Ürrel a/rnacaklır. 

PALAllrT VE C.\.\I K .\13lJ}l~ ~ .\KLIYATI 
~ 

1:.mit', JJandı rmri, Haydarpaşa. IJerinct•, Samsun ı1e 
Mersin Uma11lal't1ıa ııııiJ'c:llep olmak tıe asgııri on ton ııağorı 
/ıamulcsi lrşkll etmek veya bu ıictl'ti Ul'rtw·k ş a t• t l I e 
l'olarnııl ve Çttm kabufjıı içi 11 ı 5 J1!/11slos ltırllıi11den 
iliburt~fl mer'i olmak ıi=ere yt•rı l bir /arife la11:im edilmfşllt. 

Bu lcırif<Jye gört.: lorı ve lcllo mdre biişma : 
t - 100 Kilo metreye }~adar lllt'.rnfccie 3.60 kuruş 
1O1- 1 60 Kilomelrey<~ kadar mesafede 350 kuruşa 

ilaveten .2.00 /\ıırııJ . 
f 6 f -300 Kilo melreyr kaciaı· mascıfede 360 kunı~a 

Jlcw(;[eıı ı .oo lmruş . 
30 1 Kilo mt'lrı"!den fa:la bıilti11 m esafe için . 

alı nacaktır . 
Tatbik şartları lwklmıd l maili mal almak için ı O 

A!]ııslos 934 l<ırllzincien itibaren istasyonlara mıi,-acaat 
,•dilmesi rica olu1111r. 

~mmmmuaımmmmmmıımmıımmı• 

= 1 

EAGLE 

1 EAGLE 

E 
A 
G 
L 
E 

/ngiliz çelifinden yapılmış EAGE 
bisikletleri dünyanın en eyi bisikletidir 

İRFAN l\lUSA 
kolonyası 

Sıhlıal \'e lrra\'P.Liuizi claiına 

elnıek ici11 lstikanıt'l Et•zaue"'i turaf! iuhrn 
imal ... ,ıi.leıı lrfarı llnsa .. Kolonyasırıı kul-
laıunız. 
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ÇiF"TEHAN 
KAPLICASI 

TOrKiYenin Karlispatidir 
YENIMERSIN 

~ 

Teaisatı saireden baıka eyi bir 
ote J! · , hususi banyoları e r k e k ve 
kadrnlar için gazinolar, mükemmel 
bir akkaliyesi ucuz ve nefis yemek 
veren lokantası f u r u rı u ve temiz 
berberi vardır. E l e k t i rikle tenvir 
edilmiştir. Yakında Radyoda kona
caktır. Esbabı istirahat mükemmeldir 
Çiftehan istasyonuna iki d a k i ka 
mesafededir . Şimendüf er navlunları 
yüzde elli tenzilatlıdır . 

a MATBAASI 
'I SenelerceE vel mersinde Kurulan 
D BirMüessesedir 
~ 
~ Harfl8rinın Hepsi 
~ RESllİ 

HEH NEVi 
BIH TAKZDA Toroslarm semapp,~·e şalıikaJar1 ahuı , la 

tabiatın azamet ve giizdliği karşısıuda çaıu vr. 
arc.hc kokusuvla nıuallar seriu hir ha\·a iciıul~ . .. . 
dinlemnr.k isteyenler içiıı eu giiz•·I hir say-
fiyedir. Fiatlar zamanın icahatıua u~ğuıı bir 
şekilde halli asğarİ)'H iıulirilmi~tir. 

•••*•••••**•***••••· 
!HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK. SİPARİŞ-i LER.İ KABUL VE TEZ EL~EN 

Oda ilcretleri Barı \ 'O üeretleri 
K.U- x:.u. 

Otel odaları 200 llıısu~i 30) lıir giiu 
Taş odalar 12 5 Umu mi 15} ic.;in 
Hirirıci baraka 7 5 Kaplıcatla 

e:--
~,I 
gı gazete ve mecmua ta-

~\ bını deruhte eder .• 

her kitap , • 
nevı 

~ 

kartvizit , dauet 

kartları , zarf , kağıt 

başlıkları tabedilir •• 
ikinci » 50 Kalmı)·anlara 50 

E3E9Cf JD33~L a'{!:b 

Bü~ük Tayyare 
Piyanğosu 

. , ı - fiatlar Reka~et Ka~ul Etmiyecek $~ilde Ucuzdur ... 

~ fi 
m ~lttln~-

' 11 Atustos 934 tarihindedir. m Yurttaş ' Hr Nv·ı K•ıtap 
On Ye~inci Tertip Oör~üncü Keşi~e 

~ Büyük ikraıniye ~ • 
Onpara harcarken 

25,000 Liradır. 
bile kimin cebine git-

L miJ.kdfat 20000 liradır · J tiğini düfün : 
Milli iktisat Vt 

-!B!Ele==3• _31 ... WE3Eii:E3 Tasarruf Cemiyeti , ____ _ 
llt'r ıu ~ vi f~ski ~it~p almır v~ satılır. Ga

zete h<.n ii Hat~ı Fehmi tıfenclİ\' P. miiramrnt 
• w 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası .•• . •••••••. \ • •• 
i Yeni ersin Mat~aası : i _________ ı_2_-B_-_9_34_P_a_z_a_r _g_ün_u __ .. _b_or_s_a_s_a_tı_f-:-la_rı ______ ______ _ 

+ Mücellithanesi : i 

: Eskimiş, parçalan- : 
maim ciııs Nereıılo Mahıulu MiKTARI F . ALiCi SATICI 

• mış, fersude kitapla - • 
• ruuzı işe yaramaz de-: 
: ye atma) rnız. birgiin • 
• size lazım olur. Kitap-: 
: larımzı, d~fterleriuizi, • I 
• miicellilhanemize gön-.• · 
• d . . 
• ermız. • 
• Her nevi kiLap ' 'e : 
ı defterler şık, zarif me4 
• ıin v~ kullamşlı ola - •.! 
• 2. • 1 • 
• ra~ cıt trur. • • •••••••••••••• Yeni Mersin Matbaası 

Mersin 

Oldutu 

:\ rpa 

" 
" 
" 

Yulaf 
,, 

Buğclay 

" 

s:. G. I[ . s . 

-~, 187 :50 . 40000 ~ 

80000 2 87-50 
30000 •) ... 90 
lôOOO ') 90 ... 
;)()000 •) 

.,J 90 
30000 ') 

.,J 90 
lf>OOO 2 87 -50 
!5000 •) 87-50 .. 

Sasati Bit Kar·a Mdtuwl Z.H ı O lı(İİ u z. 
• . 

" " 
,, ,. '' 

il a nt• fi Z . • \ h ı ıı t'l Yah\a p,f. llazır M. v. 
., ,, z .. keri~a tlf. . ., 

" 
,, 

., ,, Ali oğlu :\ hmtat " " 
,, 

,, 
" 

Su piti Sa L.bağ ' , " 
,, 

.\rgir Z .. \Iİ Vt~ S. • • A hmrt Muini ,, 
" Naiıu .-f. • 

" " " 
,, 


