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Fiyatı 5 Kuruş GÜNDELİK. GAZETE 'f. T. 24 TEMMUZ 1928 

Çukur Ovayı Sulama Kooperatifleri Kurulacak 
Olursa Böyle Olmalı Başbakanımız · Denizcilik yarışları yaklaştı 

t 00 Kuruşa satılan bir damacana su birden 
bire 170 kuruşa fırladı 

Su satan iki 
anlaşmışlar 

tecim evi aralarında 
ama halk ne yapacak 

Mersinin suyu içmeye el
verişli olmadığından bir kaç 
yıldanberi Bord::ın İstanbuJdaıı 
ılamacanalarla içme suyu ge
tirilmekte şişelerle satılmakla ' 
idi. Maliyeti ancak nakliye 
ınasrcı fında n ibaret bul nnan 
bu sulardan bir knç ay önceye 
kadar Bordan gelenin damaca
nası 140 kuruşa satılıyor İstan 
bul suları gelmiyordu. Bir kaç 
ay önce Bor suyunun karşısına 
istanbulun kaya delen suyu 
çıktı ve 120 kuruşa satılmaya 
başlanınca Borda mecburen 
120 yaptı. Aradan çok geçme
den her iki suda «100» kuruş 
tan satılmaya başladı Dün top
tan satan iki tecim evi halkın 
ınutıaka almak mecburiyetinde 
oldukları su ilzerinde bir an
laşma yaparak bir gün önce 
«100» kuruşa sattıkları damaca 
naya birden bire «70» kuruş 
gibi iki misline yakın bir 1.am 

Yaparak «170» kuruşa satmaya 
başladılar. 

Mersinde su et, ekmek ka
tlar zaruri ihtiyaçlar arasında 
dır. Hiç bir tecim evinin bu 
Zaruri ihtiyacı temin için zara-

..!!_ girmesini kimse istemez . 

Ve esasen o tecim evide zararı 
ua mal sntmaz. 

Bu: haıdkat olduğuna göre 
bir gün önce «100» kuruşa 

satılan ve daha aş:1ğı satılması 
da mümkün olan bir damacnna 
nın bir gün sonrn zarar ediyo
ruz iddiasiyle «170» kuruşa 
çıkarılmasının anlamı bilmiyo
ruz tecim dilinde ne ile ifnde 
edilir. 

Maliyeti ancak nakliye 
· masrafından ibaret olan suyun 

70 kuruş birden lıahalılanması 
na ortada hiç bir sebep yoktur. 
Treıı vapur tarifeleri artırılma 
dı, yeni bir vergi konmadı . 
Kaynağında suyun damarı ke
silip pahahlanmadı. Başka 
maddeler üzerine yapılan fiyat 
zamları bir dereceye kadar 
su götürür ama bu damacana
lar eski fiyatından bir kuruş 
artık bir su bile götüremez. 

Umarızki bu işlere karış
mak ödevi cümlesinden olan 
ilgili katların işe el koymasın
dan önce su getirten tecim ev
leri aralarındaki anlaşmayı 

bozarlar ve Mersine suyu bu
lunmaz bir matağ fiyatında 
içirmezler. 

italya ııotaya eevap verıı1edi 
Fransa - İtalya süel iş birliğimi olacak --Gene Vahip paşanın adı ge<_~iyor. Laval 

İngiliz ltalya elçilerile görüştü 
Ankara 8 A.A - Bazı Av· 

rupa gazetelerinde Habeşistan 
fa bir vazife kabul etmesi için , 
1Ukumetimizce Vohip paşaya 
~1nir verildiği etrnfındn çıkan 
ıtberJer doğru değildir. Vahip 

~ıışanırı Türkiye cumuriyet 
t·Ukometi ile hiç bir münasebe 
1 Yoktur. 
h Ankara 8 A.A - Habeş 
... Ukameti nezdindeki iş güde
y'llliz Nizamettin Adis Ababa-
a varmıştır . 

[{ :Paris 8 A.A - Bazı Fransız 
L llZeteJeri İtalya -Fransız genel 11.ur01 lt 

1 
ay Başkanlarının .Fransız-d: Y.an. silel kuvvetleri arasın

tın b~r ış birliği esnsın:ı daya
"' 

11
• ltaıyan projesinin görilşill 

·••esı · · 
~ıı ıçın yakında Pariste kar-
aşacakJarını bildirmektedir. 
Pa. 

~I rıs 8 A.A - Ağustos or-
~~rıflft doğru Pariste toplana
"ıırı 01nn Üçler konferansı el· 
ft01 ~da Llival dün İngiliz ve 

~an elçi )eriyle görüşmüştür 

Londra 8 A.A - İtalya hü
kumeti İtalya gazetelerinin 
lngiltern hnkkındaki neşriya
tından ütürü İngiliz protestosu 
na henüz cevap vermemiştir . 
İtalya bu notayı cevap \'erme
mekle inad ettiği takdirde 
İtalyan gazeteleri aytarları İn
giltereden çıkarılacaktır. 

Adis Ababa 8 A.A - Bura 
da yirmi iki iiyeden mürekkep 
bir ecnebi basın kurulu kurul· 

muştur. -----

İZm İ r ilbayı 
~=c::-

Trakya genel ın üfettiş 
1 iği ne atandı 

Aııkara 8 (Ulus) Haber al
dığımıza göre sıhhiğ özilrleri 
dolnyisiyle çekilmis olan İbra
him Talı ön görenin yerine 
Trakya genel ispekterliğine 
İzmir İlh::ıyı genernl Kazım 
diriğirı atanması başbakanlık 
taraf uıdan onanmıştır. 

lstanbula geldiler Ata 
türke saygılarını 

sundular 

Sporcularımız yarınki trenle gidiyorlar 

İstanbul 8 A.A - Geçen 
ay başından beri doğu ve kara 
deniz illel'imizde yanlarında 
dış bakanı Tevfik Hiiştii nr:ıs 
olduğu ha ide IJi r i ııceleme ge · 
zısi yapmak ta olaıı lıasbakan 
İsmet İnönii bugürı İsl~ıııbul::ı 
gP.lmiş ve Dolma bahçe sarayı
na giderek Alatiirlrn saygıları· 
ııı sunnıuşltı.·. 

Denizcilerimizin iyi sonuçlar alacak 
ları umuluyor 

; Elektriklenme Plinı ---
Ekonomi Bakanı ge1ir 
geln1ez tatbik edilecek 

Ankara - Ekonomi Baka
nının Rusya gezisinden dönü
şünü müteakip memleketin 
elektriklenme planının hemen 
tatbikine geçileceği anlaşılıyor 

Hazırlanmaktn olan yeni 
bir kanun layilıalnrına göre 
bir sene içinde yeniden el~k
trik fabrikası kurulmıyacaktır. 
Memleketin muhtelif yerlerin
de su cereyanlarından istifade 
edilerek kurulacak bilylik elek 
trik santra11arı memleketin 
elektrik ihtiyacını en az mas
rafla temin edecektir. Büyük 
plan tatbik sahasına çıkarıla

cağından yeni fahri kalar ku -
nı:ınası lüzumsuz yere para 
harcanması şeklinde telakki 
edilmektedir. 

idman yurdu genel kaptanı Edip 

mr yıldan az bir zamanda, 
memleketimizde su sporunu 
ileri götürmeğe muvaffak olan ' 
Mersin İdman Yurdunun ge
çenlerde yaptığı mıntak::ı birin 
cilik müsabakalarını kıızandığt 
nı yazmıştık. 

Denizcilik federasyonundan 
gelen davet üzerine yurdumuz 
yUzilcUlari Türkiye birincilik
leri için Pazar giinü şehrimiz
den hareket edeceklerdir. 

Yalnız; yelken kullanması
nı ve kürek çekmesini değil; 

1500 metre gibi mukavemetci 
yüzücüler yetiştiren İdman 
yurdunun bu defada başardığı 
şu büyük iş karşısında takdir 

A 1 

Seyhan, Ceyhan ırmakları J 

boş akıp gitmiyecek 1 

Bu ırmnklanmız yakında çukurovayı sulayacak 

Ankara « Özel aytarımız 1 ovasının sulanması içinde ince 
dan » - Berdan suyunun Tar~ i )~meler yaptırılmış ve bu bU-
sus ovasını sulama faaliyetine yük iş için 60 milyon liraya 
devam rdilmesi için bayındır· gereklik görüldüğü anlaşılmış 
hk bakanlığwca bu yılda (100) tır. Bu paranın teminine şim-
bin lira verildiğini bildirmiş- dilik imkan görülmediğinden 

(Yeni Mersinde) önee hir kaç 
tim · defa ileri siiriileıı su lama koo-

Bayındırhk bakanlığında ; peralifleri kurulması suretiyle 
Seyhan vn Ceyhan ırmakların- bu nehirlel'den asığlanılacn kt :r 
dan asığlanılarttk Tıırsmmn bir Bu kooperatiflerin ııe şekil 
bölgesiyle Adana ve Ceyhan Sonu ikincide 

_........; ___ _ 
hisleriyle eğilmemek kabilmi?. 

Hiç bir şahsiğ kaygı diişiin 
meden temiz ve şuurlu hislerle 
gidilen yol çok doğrudur. Yur 
dun çocuklnrıııı bir araya top· 
lnyııp onların g<>ğüslerini ve 
ciğerlerini şişirmek. türkün 
temiz duygulanııı aşılamak 

i\ in uğraşan Mersin İdman 
yurdunun her gün yeni bir 
mu"arfnkiyetine şahit oluyoruz. 

Atletziımle, fütlıolda, tenis 
te varlığım isbat eden yurdun; 
bugünde arslo.n yiizticüleri kar 
<leşleriyle boy ölçiişmeğe gidi
yorlar. 

Mersinin spor tarihine yeni 
bir sahife, daha ilave ediliyor. 

Şimdiye kadar sahil olan 
Mersinden büyük yarışlara 
iştirak için giden olmamıştı . 

İşte: bugün bu sahifayi 
yazanlar içinde sevimli bir 
baş, değerli bir kardeş, çalış

kan bir idmancı ile konuştum. 
Bu; yurdun « genel kaptanı » 

Ediptir . 
Beni görünce kollarını açtı, 

kucaklaştık. Gülerek anlattı .. 
« - Bilsen ne kadar mesudum .. 
.Mersinde her sporun başarıla· 
bileceğini ~ura çocuklarının 
geniş göğüsleri yaman kolJarı 

olduğunu yurdun bütün köşe
leri ne işittireceğiz . 

Her işimiz mutlak bir disip 
lin altında ... Bir ay evvel 
dört kayığımız vardı . . İşte 
görüyorsun .. Bugiln tam on 
oldu .. Halkımızı denize çeke
bilmek için daha çok güzel 
dü~iiııcelerimiz var. 

Deniz mevsimi geçmeden 
« deniz topur:a » başlayabi le
ceğiz . Karada yapılan eğlence
lerin bir kısmı vardırki bunla
rında denizde tatbiki müşkiil 

olmayacaktır . 
Iler halde, gençleri hareket 

siz bırakmamağa çalışacak hal 
kımıza «su» sporunun bUtiln 
zevklerini tatdıracnğız .. 

işte bir ay evvel kurulan 
kol yapısının etrafındaki çalış
malar az ötede tenis ymi. . Bir 
az sağda « atlama ve koşulara 
başlama pisti .. 

İskelenin üzerine atlanın 
yeri yapılıyor diye '5ayıştırır
ken eski bir fütbolcu ve yeni 
bir yelkenci ve yiizücü olan 
bay Edibe ya .. dedim filtbol. . 

Bir göğüs geçirdi evet dedi 
bu sene birinci olamadık .. . 
Fakat önümüzdeki sene . . İşte 
sıcak günlerde futbolu men 
etlik .. Sıhhat üzerine olan f enn 
lesi rlerini biliyorsun .. 

Sonu jk.incid~ 

• 
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~1ena itiyatlarimız Denizcilik Yarişlari Yaklaşti 

r11ıın « Gt-ndt-rt~ öfriit-. .. ... Bubanı aulauyordu : 
ce ala bileceksiniz. 

-- Htısmiğ kurumlar
dan biriııin gişesinde sı
ramı bekliyordum Ben
den evvrl yer almış bir 
zabitin işi on dakika ka
dar siirdii. onun arkasın. 

lerim» diye ga1.t-tder za• 
man zaman verdiği bel
~~lenle yukarıda aulallı
ğınıa brnıPr fena iıiyat-

larmuzlldairne ha~lıöğlitleri 
va rtl ır !. 

Almanyada 
Yahudi aleyhdarlığı 
gitdikçe alevleniyor 

llerlin, P « A,A » -
Havas ajansı bildiriyor, 
Nazi partisi ileri gt1len

lerinden Or' Zarnak « Sc
h)· argPŞ korfs» gazet~sinde 

"Birinci Sayfadan artan,, ı 
Futbol o~· nayacakların 

mutlaka suya girmeleri, 
k ii rek cek nwleri lazı ıudır. 

• 
bunları nıfcburi yaptık .. 
hepisi muntazaman ça
lışıyor •. 

Evden dNli bak ... kim-
ler gidiyor. 'fuğud: 

1500 Metro mukave.-
mele girecek Lir. 

Bura denizin ne kadar 
hırcın oldu~urrn biliyor-

dan dığer bir şahsan ki 
şeden çekilmesini bekler- 1 
ken benden sonra gelip \ 
ıe araya sokulan açık-

((:v~rdiğimiz sözii tulun» 
bPtkesind~, gençliğe, her 
hangi l.ıir toplantıya lam 
vak.tinde gilmerıin, veril. 

ki hücum kıLalının urğa
nıdır, bir .\imanın ne 
gibi aln·aldP bir yahudiyi 

Futbol mev~imiıule g(\_ 

receksiniz .. 
~lukavenıel 11edir, ars

lanlar gibi dayanmak, sıç. 
ramak koşnıa k nedir, 
hu ulan molla ka göstere· 
Ct>ğiz .• 

. .. 
sanuz. Buna rağmen bli· 
yük neticeler Hlmıştır. 

il üse yirı : 400 melre
ye ~irecektir. ıoo metre 
siirati11de mmtakHnuı 
birinciliğini alan llu geuç 
de ümidimiz vardır. 

• 

gözün biri yerimi almak 
isledi Halbuki ben, bir 
çeyrek saallenberi pt>k 
tahii bir suretle sıra bek . 

nıiş bir sözii tanı zama
nında yerine g~tirmenin 

Bilmemya dedi,,, bu lemek. usulüne riayet et
mektedir. 

l>i•· haysiyet, bir onur işi 
olduğunu aolataı'ak ne 
yerindr. sözler söyHiyor. 

Eminimki bu değerli 

le vk.if edebilt>c~ği hak
kında malumat vermeklt>
dir, Tevkif bilhassa u
mumi rezalet mahiyetinde 
olan ahvalde yap•labile
ceklir, ~lakale sahibi di· 

vurdun başında ~lilal 
~lnstafa ve Muharrem: 

200 korhağlama.. ç:>k .. 
Önüme gPçenin yolsuz Pğilim nzma111 cı lt>rbiye 

miitdıassısı)) <lüşliuceleri . 
Tor ve Hakkı Cemal gibi zor olan bu spora daha 

lıarPketini ıwzakatle ken 
disine farkellirmek iste
dim. işitmemezliğe geltli. 
Tekrar euim. 

ni gençliğe aşılarken ge
tirdiği misallerden daha 
çoğunu yazmayı gerek 
uulsaydı, herhaugi bir 

yorki · 

Bu gibi ahval şunlar

dır: 

dt>ğerli ve fedakar, iş bilir 
arkadaşlaşlar oldukça 

yeni iştirak ~eliyoruz. 

irfan : loo metreye 
girecektir • .\hmedin ·va
zifesi olduğundan gide
miyecekLir. Eger gitmesi 
miimkiin olsaydı, her 
halde iyi bir netice ile 

- Pardon sıra mı alı-
yorsunuz, dedim. 

Dönüp kabacı ne dese 
bt-ğenirsin, 

-- Ne olurmuş sıranı 

alırlarsa'! Derken kiŞP
nin içindeki işyar olacak 
Bay atıldı. 

·- Ne sırası imiş o ? 
burasını degirmennıi san
tim ? 

0Pgirnıen dPğil, 

resmiğ bir kurum olıhı
ğuuu görliyonım. Dola
yısile, burası, bir değir
menden daha olgun bir 
intizamla işlese gerektir ! 

dedim. Fakat sözlerim 
gene k.erıdi kulağı ·na gir
nwk iizra ağzımdan çık-

mıştı . Baylar L.ildikl,,rin· 
den şaşmadılar. Beş da . 
k ika de ha lwk lt>mİ ye mec
hur kahlım. 

* * 

Bu sözler üzerine hav-.. 
kırdım : 

- Nicin veni.len sıra . ., 

beklediniz~ Ben sizin y~-

rinizde olsaydım direklür
liiğe başvuracaktım, de· 
Jim. Babam başını sallti-
dı. 

- Bii ilivaıların kii-.. 
çiik yaşlanberi benimsen
miş olması gerek tir. iş 
başımla saç ağartnıalarm 
benim (lik kal gözleri mi 
t;~k mı~ ide soysa 1 •·ği Li m
ı~ r: ıı i « icli nıai lt~rhi ,. ~ '> . . 
c!~ğişti rehilt•cek leri ni mı 
sann·orsurı? ., 

* * 

Bir vahudinin Alman 

k i~etle haşk usıu ın sı rasma 
trcavliz elıueni n de pek 
büyiik bir saygısızlık ya. 
ni soysal bir noksan oldu
ğunu hatırlatmakla hiç 

., 
misafirperverliği suistimal 

fa ·ılalık görünmiiyecekLi. 
Burada iıah elmiye 

çallştığım noksanın biz
de~ i müzminleşme dflre
cesini güz önüne koymak 
ıçın gerse a vru pa i haya-
lııı sahiftıl~ri11i mi karış~ 

ıırmalı? ~.ledeniğ şdıir-
lerde tiyatro, şimendöfer 
ve sair genel yrrlerdeki 
bilet ~•ima ve giriş çıkış 
gibi harekrllt>ri P, hlitli n 
kalalıalığa rağm.-n hiiylik 
bir iııtiz'am ve saygı da
irt-ısi111le cereyan ettiğiı · i 
mi hatırlatmalı? Uuııu he
pimiz biliyor veya işili
yors·•k 11icin ayni usule 
riavel Pluwk ıwzaketirnle ., 
l> u 1 u 11 m u ,. a l ı u ı' 

lşiııi ğ·;rnu~k için krn-
tli ndP.n eVVPI g .. le11lerin 
ç.-kilnu·sirıi saygı ilt~ lu~k
liverı llir kimsnni11 öııii11e ., 
k ~baca atılarak sır:ısım 

kapmak, ıanrırtlilcliği gibi 
ustalık veya açık gözlük 
tl~ğilılir. tam numarasile 
bir saygısızlık, nıed~uiy~t 
eerc~vPsiuin clışmda hu
ı"urıı"naklı~tır. 

Hele resmiğ bir kuru -
mur• işyarlıklarından bi
riıule hulunupta intizam 

ederek bir Alma kadııaı 
ile halk arasına cıkınası • 
bir yahudinin Alman kap 
lıcalarandan her hangi 
birininde güriilliiyii ~mu
cip evza ve elvcır tal\mma-

sı, bu suretle hareket eden 
yahudi umumi nizami ih
lal etmiş sayıhr, 

Bundan başka Alman 
ruhu nyauahdanht>ri keza 

Alman hissiyatının yara
lanmasına sebebiyet vtıreu 

hiitün ahvale temsil eclil 

mek grrektir, Eğer ya
lrndi mukavemet göstere
cek olursa Alıuanm şicl 
detle hakkı vardır. 

Liman Haberleri : 
-····-· ·----···-·· ····--

Etrib vapuru 
İngiliz bandarah Etrib vapu· 

ru dün sabah limanımıza gele· 

rek 47 ton çeşitli eşya çıkardık· 

tan sonra (2200) Koyun ve da· 

var alarak akşam üzeri Hay
faya gitmiıtir. 

Zağferen fJrpuru 
Mısır Hıdivi kumpanyası · 

nın · Zaferan vapuru dün akşam 

bir miktar eşya ile limanımıza 

gelib buradan 1500 Koyun 
ve keçi alarak Trablus yolu ile 
Hayfaya gitmiştir. 

Navüs vapuru 

.., 

la iş görmeyi dPğirmeu

ı~re mahsus bir şey zan 
ec\enin belaheline giilıuek 

Yunan bandırah Nagos 

vapuru İtalya içun'limandan 

Bugday ve arpa yUklemekte

dir. 
•mi, teessiif mii etmek la-
u 

zıın bilmiyorum. 
D\işiindiim .. 5~1im Sır- Z. Odabaşı 

Geyve vapuru kaz ve ben· 
zin yüküyle dün akşam lima · 
na gelmiştir. 

mutlak büyük nuı vaffa
kiyetler alacağız,,, 

Fırkanuz Linrnn sos-
yetesi ve onun genel di
rektörü bıze daima elini 
uzatıyor ... 

Bu vaziyet karşı~mda 
bizde istekle çalışacak ve 
yaratacağız. Ha ... dedi, 
unuttum .. Bak.. iş ban
kasına ... işte elli adet lala 
verdi... görüyorsuuya ... 

dönecektin.. mamafih ... 
irfandan da çok şe)· ler 
bekliyoruz. 

sevimli dirt>ktörleı·ine hin 
lt~rce sevgi ve sayf(ı ... 

Hrle halkı görme ... 
k üçiiğii uden h ii y iiğii ıH~ 
kadar maddi ve manevi 
yardımı.•)sirgemiyor ... ırş 
vik etfonimi, eksikleri-
mizi soranlarımı ararsın .• 

Şıı aşağıdaki kayıkların 

isimlerine hak tlr.di. 
Bizim sivari Ali ltııa .. 

iki cifle bir kavık vt~rdi. • • 

Adı : flo 'ı.kurl. 

Daha neler ıwler dedi.. 
hir coklarrnın isimlerini 

• 
tlaha vermedik.. bunlar 
karar ahına alınacaklar

dır. 
\'urdun y:ıpacakları-

ııı ve yaplı"-larırıı diişiin
dü~ltırini sa)·makdan z~vk 
tlu)·an arkatla~larııuın sö

ziinli kPstlinı ,. ,~ 11asıl cl~-

dım . 
lsta ıı lnı lda 11 t•yi neli-

Seyhan Ceyhan 
ırmakları 

Birinci sayfadan artan 

de kurulacağı hentiı aydınlu
mamışsada ova bölgelere ayrı
larak kooperatifler buralarda 
kurulacaktır. İşin teknik yönü 
bayındırlık bakanlığında hazır· 
lanacak bundan sonra ekonomi 
bakanlığında bir proje hazır -
lanarnk kısa zaman içinde tat· 
bik alanına çıkarılacaktır. 

~I usta fa : 1 oo metre 
sırt iisLii ..• Tiirkive re-.. 
Lorunu şu denııdl~ başa"' 
run bu sporcumuzda ht'r 
halde muvaffak olacağı 
aulaşılıyor. 

Yakup ve Barbaros : 
buıalarda 200 metre,·t>. . 
girec~lderdir. 

4 X 200 bayrak yan· 
şrnada Ourgut, Mustaf~ 
~1elımeL, lhıstafa Sait "*" 
irfanda u ruiileşek kil 01:111 

takım girecektir. 
1 h~yeti u um miyesilf 

g~nçlerden fuui ılim ço~~. 
tur. yalnız, d~ha yı> 111 

lıiiviik nıi'ısahakalara ~ı· 
ri p.. ,. iizme ha Hıılarıııi' . 
ahşa;ıuımış ~olnıalara ht''.

11 

diisürnliirih·ordu.. tl~clt-' 
~ . 
. , k ·li'' 
~poru co seven, • 

. ı ·ı '' ğerli gençlen ayrılnıa ı ' . 
PVVt·l l>a~ma ha~lll11" 

" "'' Gfılm~~·e ha~ladı •. uf. ~·,,ı 
1 1

• . .ı:ır 
pal11u tıt~ t 1, :'t'lllfl sc.ıç 

ela u da ha zi )' •ule ak ~·o~' 
va dedi. ~ ,,, 

Gülü~li"ık.. ayrılrr (;İ, 
011lara col, bak ua... .. 11ı 

• .. k "'' ğ+'riı.u kıp'-.ırnuzı .. go : r' 
·ı •' 1 

gı•111ş .. varsın onl:ır · :"' 

sm... rı'' . ,.c1~ 
Yeler~ ı, şu g~ · ,,6' 

bo)·bırına, kollar111ı, rı 11 , 
oiisle r i 11 i l>i'ti m ki rıtleO 1.,, l') I' ) ( I • . .. l il 
zu u ve genış gore 
di ... çetifl 
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VENi MERSiN 1 O AGUSTOS ı 935 CUMARTESi SAYFA : 3 

Türkol isin Günlük Telgraf 
HABERLERi 

lstanbul borsası . 
8 8-935 de ,.\rpa yem

lik cuvallı 3 ~urus 37 bu-
• • 

çuk paradan 30 ton, dök
m~ 3 kuruş ıs paradan 
3 kuruş 22 paraya kadar 
700 ton , buğday sert 4 

kuruş 25 paradan 5 kuru· 
şa kadar, ~·umuşak 5 ku · 
ruş 27 lıuçuk paradan 6 

kuruş 12 buçuk paraya 
kadar, mahlul 5 kuruş 

20 par:u.lan ekstra 6 k n -
ru~ 32 buçuk paradan 830 

ton, Fındık iç tombul fop 
Trabzon ilk teşrin ilk ka
nun 41 knruşdan 15 ton, 
bakla 5 kuruşclan 175 ton 

k.uş yemi s kuruş ıo pa
radan s i{uruş 20 para ya 
kadar , 130 bucuk ton , 

• 
yulaf 3 kuruş 20 paradan 
200 ton, )'apak Tırakya 
kırkım 52 kuruştan 53 ku· 
ru~a kadar 50119 kilo, tif · 
tik 63 kuruş 8 pa raclan 
6407 kilo borsada muam~
lt~ güruı iiştlir. 7 s-935 de 
ihrucal olmamıştır. 

lzmir bersası 
7·8-935 de Borsada Ü

zliıu No. 9, 9 kunışdan ;6 

çuval , buğday 5,12, ila 
6 k u ruşda ıı 60 ton 6603 

çuval, arpa 3 buçuk k u
ru~tan 150 cnval bakla "' ' . , 
5 k nruşdan, 483 \at val , 
too ton, ~umdarı 6 kuruş 

6 santimden 6 kuruş 25 

santime kadar ı 18 çuval 
pamuk hirirıci 45 kuruş 

tan 2000 kilo satılmıştır. 

----~-------.·------------

Nö~etçi Eczane .......... 
Bu Akşam 

Sağlık Eczanesidir . 

•<·•••·:·•·:·. ·:· ·~···. (• . 
ı Kelviı1ator : 
ı Soğuk IJa\'a dolabı: 
? 12 a\' taksiıle . •!• 

1 Ankarara Duyumları ; 
Petrol arama direk
törü Mardin' e gitti 

Mersin 
Piyasası 

. ---.... ....... . 
~liireflede petrol son

dajlarmı ) önelen petrol 
arama direktörü Cemal 
Eyup yapılacak )"eni son
d<Jjlarda bulurıınak iizt>re 
diin ~lardine gitmiştir . 

A vrupa'ya kesilmiş 
tavuk ve meyva 
göndermek icin , 

K.G . 
Pamuk ekspre~ 
larrn 
Kapu malı 
Kozacı parla~ı 

iane çi~illi 
,, twli • 
Koza 
..;usam 
Fasulya 
Nohut 

K. 
50 
50 
47 
46 

2 

s. 

l -8 7 ,5 
• 

8 50 
l l f>O 
7,5 8 
5 ·37 ,5 _.., ..... ,. ........ 

Mercimek 8 50 
Bulgaristau'da bir Türk Rurcak 4 

lPcimeri Ekonomi Bakan- • 
Kuş yemi 7 50 

lığına Avrupa memleket- Kum darı 4 25 
lerine kesılmiş tavuk , Çellik 7 
meyva ve sebze göndere- , .. . 

1 
, . . 

38 tıCI çer.ırt ~~ 1((1 
bilec~ğini , bunun için Sahun Ayvalık 
kendilerine bilgi verilnrn- K 1 
sini, iş yaptıcak kimsele-

a av~ 
Nişadır 

Çay 

24 

97-5 
16 

260-300 
rin taruştırılmasrnı yaz
mıştır. Hu lecimer bu çı-

Keeme Şe•er 15 L 
kal matldeleri içiu soğuk sandık&• • • 

1 1 - ı k il Toz şeker cu vah 27 L.55 K 
ıava ı vagon ar u anaca- • 
ğananı bildirm~ktedir. ~le- Kalay 
s~le incelenmektedir • Bahar 

Selanik sergisindeki Arpa Ana,ıoı 
• • • ,, yerli 

pavıyonumuz ıçın 
__ ..... ..__ Pirin~ 

St'lanik st-rgisi için l>a Çavdar 
sılacak broşiir ve ra"aru · Buğd~1y Amttlol 
lar icin Tiirkofi~ ,·ayım Buğday Y~rli 

~ . 
ve propagaıula direktörü Limon tozu 

225 
75 

a 375 

3 50 
15 

3 
4 75 
3 50 
78 

Siire)·ya lslanlmla git - Yemeklik zeytin V. 32 
nıişlir . sabun Birinci 

G•·ç~n yıl SPlanik ser· n ikind 
gisinde Türk paviyonu l1ısır ıları 

birinciliği almıştır, Bu yıl Cin darı 

da en önde bulunmak icin Kara IJüh~r • 
tedbirler alınmaktadır , lnct~ Kepek 

Almanyaya gidecek Kalıu » 

yumurtalar 
damgalanacak 

.\lmanya'daki Türk te
cim oılası Alnıaııya'ya gön 
derilPc ·k yumurtaların 

da rug:ıl:ı 11ması lıakk 111da 
bir <'~ara rua me •> cı ~ llıi!ıru . ._, 

E~oııonıi hakaulığma bil· 

l ncir 
Yulaf Cukuro va. 

• 

~' 
Aııadol 

Yapağı beyaz 

" 
Siyah 

Tiflik 
Sade yağ Urfa 

z~yti" da nesi 
Filitreden geçme 
zeytın yağı 

25 
23 

3 50 
3 50 
95-90 
ı 50 

1 50 
lOden l 1 

3-37 ,5 
3 50 

44 
44 
58 
65-70 

~0-2 :! 

40 
dirnıis ve h:ıkarılık im • ---·--
yolda iş güriiluıesiui ilgi-
li '~rlttrt~ vaımışlır , . " 

Borsa T elğraflın 
,.. ................ 

lslanbul 
• • • ? Sedad Sahir •!• -MBiiili&jMılli~••na 
•• • • ll!lkQmet caddesi 41 .... t=Rl<il:C.USI: 
•• 3-3 ~ , - ·ı . 1 

• '. ı'/. va"ı ı e ,_. t'\'en 
-·······t.·~··. . ~ "J .. Y,~ •·• .... ·~ .... .... Soğuk lla va ()ola hı ~ 

.. urtdaş 112 a\ ıa~siıl~ . 1 
Ülkeni korumak isti· 1 Sedad Snhir 1 

Yorsan Hava kurumu L Hükfımet caddesi 41 . 1 
na üye oı. ~- 1-3..1 

Tiirk altunu 928 

isterlin 623 

Dolar 79- 67 -25 

Frank l 2-03 

Liret 9 -69-60 

8 i l i T 
Mersin Şarbaylığında ; 
Şehir yöresinde ve' içindeki genel arkların terniz

IP-Uirilmesi açık eksihmeye konulmuştur . 
Bu temizlenmenin keşif değeri ( 49 8 ) lira ( 2 5 ) 

~uruştur . 
isteklilerin yüzde 7 buçuk nh~betinde suresiı lu

ta k ile iisleruıe günü olan 24 9-935 Cumartesi gü
nü saat onb;rde Belediye dairesinde toplanacak ko·· 
misyona baş urmaları bilit olunur. 10-14-18-22 

i L A H 
Sauhk ve Soysal Yardım Direktörlüğünden · 

Cinsi 
Makarna 
Şehriye 

Sade yağ 
Zeytin yagı 
Gaz yağı 
Çay 
Kesme şeker 
Leymun tuzu 
l'iriuc • 
Nişasta 

Çekilmiş tuz 
Kuru soğan 
Kuru fasulya 
Tomatissuyu 
Kuru iiziim 
Kaysı kurusu 
Nohut 
Mercimek 
Bulğur 

Patates 
Sabun 

Sağhk evleri hepisi ~~~!':!n 
Mersin Tarsus Silifke Ki. K. S. 

100 250 100 450 22 o 
75 50 25 150 22 o 

350 300 l~o soo 55 o 
350 30 

350 175 

8 8 

Iooo 600 

1 1 

1500 600 

30 15 
200 200 

f)50 450 

200 200 

75 75 
80 125 
30 () 

100 100 

250 150 

200 )50 
500 600 
400 300 

50 to 

405 27 25 50 
75 

3 

350 
1 

:iOO 

5 

100 

200 

150 

30 
50 
o 
75 

loo 
loo 
300 

150 

600 

19 

1950 

3 

2400 
50 

500 
1300 
550 
205 

235 
30 

275 
500 

500 

1400 
850 

70 

27 

250 
33 
85 

16 

19 

6 

7 
6 

21 

10 

23 

6 

9 

8 

8 

23 
35 

00 
00 

00 

00 

50 
00 
00 

50 

00 

00 

00 

00 

00 
()() 

00 

00 

00 
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Kışlık peynirleriniz içinh!c.; düşünnıeyiniz 
Fennin son terakkiyatı füerine yağlı , temiz peynirler hazırlanmıştır 

mersin Souk llava Deposuna 
müracaat ediniz • 

17 Kilo safi hazırlanmış ve tuzlanmış. halis 
Edirne peyuiri tanekesı ile beraber 4.5 liradır . 

Almdıktan sonra muhafazasıdtt Souk Hava 
deposunda temin edilir • 

Evlerinizde uğraşmayınız ve yor~unlıık çekmeyiniz . 

Kaşar Peyrdrleri 
Yağlı Balkan peynırleri ayarında Ş marakh ka· 

şar peynirlerimiz piyasaya çıkaralmışdır . 

Balya ile almak isteyenler depomuza mürucaat 
etmelidirler • 

Her halde çok fayda göreceklerdir . 
Mersin - Souk heva dt'posu sahibi Selim Şemsi 

;~ ~)-f>() 

SAGLIK. 
ECZA.NESİ 

Mersin Gümrük Civannda~n 
Eczavi 

w 

••o•·:·••••••••• • • 

İl Makamından : 
I L A H 

M a rnrn ra adalan na gi ele rek yerlı·şnrn k isli y •~ n 
h;ılıkeı ailt•lt•r orada 251 O sayılı kan1111 \'e talimalrnt
rııt·lr.ri dahilinde uakil vP iskfııı edileceğinden nu~z

kt'11· adalara gilnwk arzus11rula bulunanlarm istida ile 
Vihh· ~le nıiiracaul evlt-nıt'l~ri ilaıı olurıur. 1 -10 

w w 

(!)P!ı=3EE?==:;=5=::33EIT&(!J 

~ 
: Yeni Mersin Basımevi ı '~ 
: miicellit hanesi i [il 

Piyanğosu 
Pek çok kişilerin yüzünü 

güldürmüştür . ~ 
~ • v k" . l • ~ • ı·Js ımış, parça an- • 

: mı~, fersude kilapla- : 

: . r·wızı işe )' anımaz de-: 
• )e almayımz. birgiirı • 

On Dokuzuncu Tertip Oör~üncü Keşide 

• • IA 1 K" •!• •!• sıze i:.IZlnı o ur. ıtap -~ 

• lar·ırıtzı, clefterlerirı:zi, .• .... 
• nıiicellithanemize gön-• 
• <l . . • 
• erıuız. • 
: llt•r nevi kitap ve : 

• tlefterlt~r şık, zarif 11w• • • • tiıı Vl ~ullarıışlı olcı- • 
• k . 1 . • 
• ra cıt enır. • .... .. .. 
~ ~ • • 
··········~··· 
-----------------~ Y(Hİ M(RSİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone ı 
Şeraiti 

Senelik 

Tüı kiye 

için 

1200 Kr. 

llariç 
için 

2 000 Kr. 

11 Ağustos 935 tarihindedir. 

Büyük ikramiye ~ 
3n, OOO Liradır . nı 

L====::af:~o,~=~=:~· _j 
•a•••••~•••••e 

~ Türk Siğorta Anonim Şirketi E 
~ Şirketin Bankası : Sümer Bankdır ı I . Y anğin ve Nakliyat siğortalarrnızr fJI 

. a'timadr milli şirketine yaptırınız. IG 
~I ~IPrsin :'· llavali .\ct! nt.-lıği • 

• Omer Vasfi ~ 
Allı ayl ı k 6 00 t ooo ~ N ~ BAYSAL ~~· .. &d~ ~ -~ Üç ay lık 3 00 500 ~ (~iiuırÜk caılch•si o. 15 ~ 

GEYl-MEV .. 11/' Bir aylık ı oo yoktur ~ 31-60 1 
Günü geçmiş sayılar 20 K. ~~~~ml!Pı.11~~'-.-1'!1~~~~~~ 

,, 1 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~fJ ·"a)' lll ~h~rsin lıal~ıııdau gi>rdiiğli r <ığlwı · ~ -

vr. ıcvecciilı e nı"•'Y""" ş iikrn ... 1ı.·. li•il Mers·ın·ımı·zde ~-ela defa istanbuldan getirdiği kalfıılarln atelyesini ~~' - ~ 
, genişletmiş olduğundan dikiş ücrdleri i "Yalnız A- 5i1 ' I 
ğustos,, sonuna kadar yüzde yirmi indirmek sur~ t'Je ... . ~ sih~i bir ihtiyacı karŞlliyan bir müessese 

!:'/' şükrnn borcunu ödemeye çalışacakdır . il~ ' _ 
Lüks gey inmek is teğinde buluna nların bu fır sattan isli· l~ SOGUK HAVA DEPOSU 

1 
fade eylemek üzre. Tiirk Hava kurumu binasındak i RA YSAL 

1 
.... 

OEYiMEViNE teşrifleri • 5-7 ~. 

~~~~~~~ 1 ATLAS fili11fifififfiJJ 
BOYA EVi fml (CJ 

(gg Mersinde bulunmayan ço maşır makinalan islim buhar ~ 
~ makinalarırını ATLAS BOYA EVi yirminci asrın son mihan iki ftD 
liiJI tekamülü celp ildi. bilkimya h~r renkli roplar erkek kostümleri i;;:i'J 
~ gerek boya ve gerek lekeleri islim makinası ile yapmaktadır H!!J 
~ Sı>lrnaı v~ :-:ahit ho~'aları mii•~~SP-Seraıizdeu frJl 
fiili ~· apılnıa~ıııı ara)· rrıız zira lıakiki islim hizdedirmIJ 
~ Kı~la <•adılflsi Atlas Boya evi ;;;;, 

SAHiBi - NiGDELi SELiM ŞE~1Si 
Polis Jlüdürlüğü Karşı.snıcla 

Yeni kurulan müessesemizin bütiin tesisatı 
mükemmel ve son sistemdir. 

Sıcaklarda gıd ·t ınaddelerinin bozulmaması için. : 
Gıda maddeleri yapan ve Satanların ve Ailelerin 

dikkat nazarlarını çekeriz 

~ 3 - 10 11!!1 

illmilmil!i~!'i~~!!~-~~~ffi!J 1111]~~~~~~~~~ ~~·~~~~~~~48~[ill 
S1eaktan ~ozulmasm~an korktuğunuz ~er şeyinizi depomuza getiriniz. 


