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Fransa Tersanelerindeki Ayaklanma Genişleyor. 
Çukur Ovayı Sulama 

Kooperatifleri 
Yeni Mersinin dünkü sayı· 

sında Ankara oytnrıınızın ver
diği önemli bir duyum yazıldı. 

BUtUn Çukurovayı yakından 

ilgilendiren bu duyum tarihin 
her kurununda Çukur Ovanın 
kurakhktnn çektiği ıztırabm 

Cumurluk Türkiyesinin yapıcı 
gUcUyle sona ereceğini bildi- . 
riyor. 

Akdeniz kıyısından Toros 
eteklerini yalayarak geçen ta 
Amahuslara kadar dayanan 
çukur ovadan iki bilyUk ırmak 
\le türlü yerlerinden bol sular 
geçer, denize dökilJUr. 

Ne acı tecellidirki : Kurak
lık ovayı kasar kavurur, topra
ğın çiftçinin gözyaşları kadar 
bile bir yağmur görmediği yıl
lar olur, Orun bir damla suya 
hasret çekerek bakırlaşır, tari
hin çiftçi diyarı olarak tanıdığı 
çukur ovada kıtlık baş gösterir 
yaylım yerleri kurur, Seyhan 
Ceyhan ırmakları, Tarsus, Za
manti, Kara su, Bahraz, Dört 
yol çayları bu acılarla alay eder 
gibi akar gider. 

işte Çukur Ovanın belkide 
kurulduğu giln başlayan ve Cu
murluk çağımıza kadar sürüp 
gelen sonsuz derdi budur. 

Çukur Ovanın verim kabi
liyetini kısırlaştıran bu derdin 
önlenmesi Yakıt vakıt dUşUniil· 
muş fakat hiç birindede dilşiln 
ce sınırı dışına çıkıhpfiliğ bir 

hareketgöstel'ilememişti. İş budu 
rumla Yeni Tilrkiyenin ayındırlık 
seyasasın11 kadar geldi dayandı. 

İki yıl önce Bardan çayının 
Tarsus ovasını sulaması teşeb· 
bUsiJe işe başlandı. Geçenlerde 
bir aralık çalışma durmuştu. 
Bayındırlık Bakanhğmm yoldığı 
YUz bin lira ile yeniden hare· 
kete geçildi ( 8300 ) hektarlık 
geniş bir toprak çok yakında 
&ulanacak tabiatın kıskanç 
davrandığı yıllarda çiftçi ınnak 
lcenartarında yağmur için el
lerini göklere kaldırmaktan 
lcurtulacak. 

Bir yandan Tarsus bölgesini 
8Ulamaya uğraşılırken öte yan
dan Seyhan ve Ceyhan ırmak· 
1•rınm biltun ovayı sulaması 
Yönünden su işleri yönetgeıi 
etütler yapmakta idi. 

DUnkU yazdığım1z duyum· 
Unn anlaşıldığına göre yapılan 
etnuer bitmiş ve 60 milyon 
liraya ıereklik görülmUştUr. 

Bu kadar geniş işin (büyUk 
t•kon tutan parasını devlet 
~ lldçeaf tıMn temin etmek mUm· 

On olamadığından sulama ko· 
01>ertttifleri kurulmak suretile 
6Ulama \tine girişmenin daha ::un bulunduğu bildirilmek

ir. 

Su işinin iç Yüzü 
Kayadelenin Mersin fUbesi niçin· kapatıldı 

Su satışlarında yüzde yüz elli kar yapılıyor 
halk ekıneğinden keserek bunu verernez 

.Mersinde Kayadelen ve Bor 

suyu S!llan Tecim evlerinin 

bir trost yaparak su fiatlarını 
birdenbire yüzde altmışa ya
kın ve hiç bir tecim işinde gö
rillmiyecek durumda yükselt· 
tiklerini dün ynzm1ştık. Mersin 
halkmm önemli bir zararını 

mucip olan bu ğayr meşru tro · 
st etrafında yaptığımız araş· 

tırmalar ve incelemeler sonu· 
cunuda bu gün yazıyoruz. 

1 - Dünde söylediğimiz 
gibi Mersinde yalrıız Bor suyu 
satılıyor ve mersinde 65 kuruşa 
mal olan damacanalar halka 140 
kuruşa veriliyordu. 

Satış deposu AdanadJ bu· 
lunan Kayadeleıı suyu Mersi· 
nede bir şube açarak beher 
damacanasını 120 kuruşa sat· 
maya başlayınca Bor suyu sa
tanlarda mecburen J 20 kuruşa 
satmaya başladılar. 

2 - Bordıın gelen su bura
daki satıcılara bor tecimenle· 
rindt1n Halim tarafından Mersin 
teslimi 65 kuruşa satılmaktadır. 
Buna göre bu suyu satanlar 
beher damacanada 85 kuruş 

kazanıyorlardı. Kayadelene ge
lince bunu yirmi kuruş dilşilr
mek [mecburiyetinde kaldılar. 
Kiirları 65 kuruşa yani yilzde 
yilze yakm bir duruma indi. 
Halkda ne yapsın daha ucuza 
alınması mümkün olduğunu 
bildiği halde başka getiren bu· 
lunmadığmdan mecburen alı

yordu. 
3 - Mutlaka su satışlarını 

ellerine almak ve ölçilsiiz bir 
kftr temin etmek yolunu tutan 
Bor suyu satanlar ne yapıp 

yapıp Kayadelen şubesini ka
patmayı düşünmüşler ve Ada
naya giderek kayadelen sahibi 
ile uyuşarak Mersin şubesini 

kapatmışlar ve kayadelen sa· 
tışınıda kendi ellerine almış-

lardır. 
4 - Her iki suyuda elle-

ri ne geçi ren ve esasen trost 

yapmış bulunan iki tecim evi 
bir kaç gUn önce Mersine ma
liyeti 85 . ve satışı 120 olan 
kayadelenin ve maliyeti 65 
kuruş olan bor suyunu «170» 
kuruşa fırlatıyorlar. Ve almak 
mecburiyetinde olan mersin 
halkıda iki gUndenberi bir da· 
!n~cana suyu 170 kuruşa alıp 
ıçıyorlnr. 

Mersinde su işinin iç yüzU 
budur. 

Şimdi toptan su salan in
saflı tecim evine soruyoruz : 

1 - Evvelce bir damacana 
120 kuruıa satılırken şimdi 
neden 170 kuruıa çıkarıldı se
bob nedir? 

2 - Kayadelen suyunun 
Mersin şubesini kapattırup. 
Açıktan tazminat verilerek ni
çin bayiliği alınmıştır.? 

3 - Mersin teslimi 65 ku· 
ruı olan su 170 kuruşa sab· 
hrda burada yüz elli kir 
yapılırmı? 

Hayatını korumak içın eyi 
sv içmek mecburiyetinde bu
lunan halk ğıdasından kese. 
rek su parası veriyor. Mersinde 
suyun damacanası 120 ku
ruştan fazlaya satılamaz oray
lık gün yitirmeden işe el koy· 
mala aşırı satışların önüne 
geçmelidir. 

c._.. - - --

1 Türk Anası 
1 Hava tehlikesini 
1 çok eyi kavremıŞtır 
1 Gezici eşi retlerden Kara 
, Fatmn isminde yurdsever bir 
1 Tilrk kadını fakır ve emeğiyle 
1 ekmeğini çıkarır olmasına rağ· 

men Hava tehlikesini bilen 
üye olmak için biriktirdiği 

yirmi lirayı Tilrk Hava kuru
muna vermiş ve Uye yazılmış· 
tır. Çoban Musa isminde bir 
yurddaşda hava tehlikesi için 
yUz lira yükflmde bulunmuştur. 

Yurdun her tarafında göril
' ken bu fedakftrlık ve hamiyet, 
göğüslerimizi kabartmaktadır. 

Türkler gidiyorlar 
Roumaine gazetesi bu başlıkla yazdığı 
' bir yazıda eliyor ki : 
« lnanılmiyacak şey, va· 

purlar, kendilerine borçlu ol
duğumuz bütün hak ve imli· 
yazlardan istifade ederek 
memleketimizde yıllardanberi 

oturmakta olan sakin ve inli· 
tizamsever bir halkı taşımakla 
meşgul.... 

Önderleri Atatilrkiln yara
tıcı dehası tarafından kendi 
yurdlarma davet olunan lTUrk
ler gidiyorlar. Evlerini , bark
larını ve tarlalarını bırakıyorlar 
ve biltun mallarını yanlarına 

alarak yurdlarmm sakin yolu
nu tutuyorlar. Ru ayrılışın ken
dileri için o kadar misafirse
ver olan Romanya toprağına 
verdiği teessüril de beraberle
rinde gmuruyorlar. 

Burada kimse onları Ro
manya toprağını terke icbar 
etmedi, sevdikleri o toprağı ki 
yeni .Türkiye Cilmhuriyetinin 
yeni yuvalarını kurduklar1 za· 
man dahi. 

Dobriçe'ni n 'l'ü rk ehalisi 
yilz yıUardanberi Romanya 
toprağında oturmaktadır. İstila 
ile Quraya yerleşen bu ehali 
kanaatkar, çalışkan ve IRomen 
kanunlarına hürmetkar olarak 
tanınmıştır. Bu aile hayatını 
sever iyi huylu halk Romen 
ulusu ile daima iyi geçinmiştir. 

Şunu i lAve etmek Ulz1m 
geJir ki Türkler gerek ~umumi 
gerek hususi hayatlarında tam 
bir istiklfile malik bulunuyor· 
)ardı . (Sonu ikinci de) 

Gümrüklerdeki Mal Ardiyeleri 
Ardiyeler hangi ferait içinde alınacak 

Gümrük bakanhğı ilgili olanlara buyruk yolladı 

Ankara, - GilmrUklerce 
ardiye : ücretinin alınması ve 
ancak ihtilaflı vaziyetlere has
redilmiş olduğu halde, bazı 
gümrilk idarelerinin. eşyanın 
normal şekilde tahsili ile geçen 
günler için ardiye ilcreti almak 
Jazımgeleceği miltaleasmda bu
lundukları anlaşılmıştır. GUm
rUkler Bakanlığı bu iş hakkın
da al8knhlara bir buyruk yolla 
yarak, mutat şekilde yapılan 
işler dolayısile gümrüklerde 
kalan eşyadan ardiye resminin 
alınması ve mallar gilmrüğe 
geldiği ta.ıihten itibareı~ beyan· 
name, tesçi 1 ve kontenjandan 

mahsup yapılıncaya kadur ge

çen gUnlerde, eşyanın ambarda 

kaç güıı kalmış olduğunun ve 

kalmasmn sebep olmuş olun· 

ların teshil edilmesi Jazınıgel

diği ni bildirmiştir. 

italya Kültür Bakanı 

Uçaktan düştü öldü 

-·-
Kahire 9 (A.A) - ltalyan k nl· 

bakanilc diğer beş ihılyanın bu
lunduğu bir itnlyan uçağını kahire 
yakınında dUşınUş ve içindekiler 
ölmUştUr. 

Fransada gene karışıkhklar 
T er•ane işcileri ikinci defa t;ıyaklandılar 

Ôlüle ve birçok yaralılar var 

Pnris 9 "A.A,, - iki gün 
önce Frnnsanın perest tersa
nesi işçileTinin yaptıkları gös
terişten sonra dün gece Tu
lunda tersane işçileri önemli 
ka~aşalıklara meydan vermiş· 

tir. Süel kuvvetlerin mUdahe 
)esile güçlükle önüne geçilen 

bu gösterişten birisinde oldu

ğu gibi ölüler ve çok yaralılar 
vardır · 

sahiplerinin işine kooperatif 
daha elverişli gelebilir. Bu 
kooperatif tabiğ bir değil till'IU 
bölgele:-de kurulacağı ve till'IU 
yönden işe başlanacağı için 
yakın zaman içinde bütün ova· 
nın sulanmasıda miimkün ola
caktır. 

Zaten susuzluğun bin bir -
acısını tatmış olan çukur ova-

-
Genel nüfus tün binalar• numara konulmak 

tadır . 

Bu itibarla Türkiyenin pa-
muk deposu ve tahal anbarı 
olan Çukur ovanın verim kabi· 
liyetide bir kaç misli artacaktır. 

1 ı lar geçen yıldanberi bu zorağı 
duymuşlar hatta kurulacak bir 
sulama sosyetesine Urünlerinin 
her yıl önemli bir kısmını ve
receklerini yilkenmişlerdi An
karadan biidirilen şekil bir 
sosyete halinde d~lde koo
p~ratifle sulama işinin başarı· 
lacağını göstermektedir ki arazi 

Rıza Atila 

Sayımı 2-Numarasız binalardaotu-

P ranlar hükümde haber vermeğe 
20 lkinciteşrin93~ azar mecburdurlar. Oturduğu bina 

günü memleketın her numarasız olduğu halde ha

tarafında yapıl:=tcakttr ber vermiyenlerle bu numara· 

1 - Nllfua sayımına esas ol 

mak llzere Belediyelerce bü 

lan bozan ve silen ve kaldıran 

lar için para cezası vardır. 
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Jnkarara Ouyumlan ; 

iç pazarlarımızda 
kuru üzümümüzün 

satışı 

Ya haucı memlekeller
dt· olduğu gihi iç pazar
la rtl~ ela kuru iiıiimlt~ ri 

mizin satı:-:rrıı arlırmak ve 
l«t111llırnıak icin Ekonomi . 
H· ıarım l>akanlıklt.ırı e-
~i· slı h•cl hi rler al rua k ladı r. 
l'alış· i çiu rP:'miğ kurullar
chuı da f:ı yclahıumu ~ t.l Li
~ i'll ı iil ı w• ~ ı Pc 1 i r. 

Mağazaların erken 
kapanması 

.\sakara mağazalaranuı

da lstruıhul ve Samsurı 
vt~ diğtır· hazı büyük şe

hirlt~rtle olduğu gibi ak
şaıuları f'rken kapatılması 

içirı Aıı~:ır<t h1 cinılerindeıı 

bir kaç ~işi lPcioı ve fn
dii~lri odasına ekonomi 
lwkaıılığ111a ve uraya baş
vurmuşlardır. 

Yersiz hir öniird(lşme 
) iiziindrn cliikkan işçileri 

uin t;t•ce yarılarılarma 

kadar ç:ılışlıklarmı gören 
ilgili or·u ular bu işi i rıce
lc•nıt ~·· ha~laruışlart.lır. 
l'akmda lıunuu icin hir 

• 
kiirar ,.,.,·ilt~cP-klir . 

Reçimüs Yağı 
yetiştirilecek 

l'~:ı kl:.rda kullanılan 
H· iuıcliyı• kadar 11ıenı 

lt·k•· li111 i zı~ dışardan g•Hİ

r ı hm cıll•·çi ıu iis )) adlı lı i 11 d 
ıwha ıi y:ı ğrnrn memJekeıi

nıiztlt~ )' PLİ~Lirilerek ih-
lİ~ ıı cınıızın karşılanııwsı 
~ k urıorui v•~ tarını hakan
hklannca kar şılaştırıl ruış 
ve lua <\lla rıu yetiştiği böl. 
Helt>J iu saptanması önemle 
t·I~ al111u11şıır. 

Yaban Domuzlarına 
karşı 

tıir ... suu, Ordu, Trah
ıou illPrirnlt~ iidiulerimizi 
.' ·abart cfoıuuzuuun zarar_ 
lar11ıcf:t11 ~orum<tk iciu la-

• 
rım lı.ıkaıılığı huralarcla 
~ava~ Ürf(İİlİİ )apmıştı hu 
.!'HJ\ aşıu . ~ lH vetlendirilnwsj 
v~ ~· eı · Jer siir ek ;oları 

yapılması laakk111da hu 
illere Lekr ar emil'l~r ' 't•ril
ıııişLir. 

YENi MESJN ı 1 AGUSTOS 1935 PAZAH 

Japonyanın Yeni savaş Planı Gözne yolu karakolu Türe fakültesinde Smaçlar 

Pravda "~oskova,; dan 

Japonya adalarım bir 
biriyle ve Japony ci )'I da 
.\sya kırnsil•' birlt·~dirme 

projelt•ri lıu~nsuıuJa Japon 
has11u1nda sık sık yazılar 
eı k maktadır. Bir mfüldrt 
• 

evvt>I, Kiisii ve lloııdo 

atlalcırmı hirbiriJle derıiz 

ahırula lJir Lonelle h:ığ

lamak projPsi hakkında 

neşriyat )' apılıuışlı . Bu to
ıwl Si nıoııozok i hoAazı 

ahından gt-çerrk Küsii 
adasında 'tlotsi sehrirıi • 
Horulo :ıd:\sırula Simoıoki 

şt~ hriııt~ bağlayacaklar. 

Uzııı~ ıı la r ı '' '-'la sa rl a ola -
~111a göre luı lu nPI rifl • 
hatlı bir demir yolunun 
g.,ÇP.bilPcrği şekilde ya-
pı laca k ve 3 J ,000,000 

yene mal olacak lır. Bu 

projt~ Japon lıiiktluwli la
rafıruJarı oıı:\) lanmış ve 
işe başlanruışlır. 

ikinci proj~yide Kore
gend valisi General Ü· 
gaki larafrndan lı:ızırlan -
mlŞllr. Uu projt>de Japon
\'a ile Koreniıı deniz al-., 

tında bi rlt1ştiril ıııesi nin 
sa vc.tş hak ı rıımda ıı önrrui 
arıhılılmaktadır. Ooaki o 
ıu·ojt·si Kor•~ hoğazmrn en 
clar ~· rriııtl~ yapılaeak ve 
l\orerıin Fuzouı ştdı ri ile 
Ja pou ya ıııu Sinıozo~ i ~ela. 
riııi hağhıyacak ve 220 

kilometre u·tunluğunda o
lacaktır . Geııt>ral Ogakiuirı 

tahminine göre~ hu yolun 
ma s rafı 1,400,000,000 )' erı 

olacaktır. 

Bu tuıwl i 11 a;;;ıl amacı 

Jrıpoııların KorPye asker 
• 

ve Ct>phane çıkarahilnu~-

leri için gii v~rıli bir ~ol 

elde etmektir. 

~lasrafın }' ii ksek ve lu
neli u a uca k on, on lwş 

SP rwclt~ ku rta ı·a bi 1 mesi ve 

tlif'ttr giiçliikleı· işiıı hem
nıiyt>lini artırmak Ladır. 

{)ı·ıı~ral ogaki demi~ 

tirki : 

750 göçmen ay/esi 
daha geldi 

1 Hi u it o m a ra y a d a 11 va _ 
nurla ını•nılt•kt>lımize ye
oitlen 7 fl o göçıu~n a ylesi 
g~lmiştir. Buıılar Tekir
dağrna yerleş l i rilecektir. 

(< Cilıarı savaşı su altı 

gemilerinin ne kadar :;_ 
nemli bir rol oyuadıkları
m göstereli. Bıı sebeple 
karadan asktır taşıma yol 
lara bulmaya ve oraları 

kor uuıaya nwcburuz.japon 
! siiel çevenlt·ri gelectıkteld 

biiyiik savaş ıamauında 

tehlikesiz bir ıakım ask~r 
taşıma yollarmın elde l.HJ
luuıua srnı istemektedir 

Asahi ~azelesme göre 
.\ğnslo~lan haşlıyarak j •
ponya Sii hakanlığı tara
fından doğu sı111f'lar1111 

koruma kurmavıl narın . 
ahında özrl bir Le~kihH 

)'aratılacaktır. 

Bir Aylık Hayvan İhracatımlZ 
Bir ayda 13319 baŞ 
hayvan ihraçetmiŞiz 

Gecen Temmuz a yrnda . . 
~lersi nelen ya baueı illere 

«13X19» baş hayvan git
miştir. Burınrı 6000 tan
si koyun 7319 laıae.i 

keçidir. lla )' va ııların he
pisi Flisli ne gitmiştir. 

Uu ay hayvan ihracatı 

oldukça canlı g~çnıiştir. 

IJaziran ayma nislwLle 
l Ol 4? haş fazla ihnıca t 
~ apılmı~lır 

lla~ varılanlan haşka 

ö840 kilo tuzlu balık, 

7640 kilo ham sığır tle 
risi, 14744 kilo koyurı v ... 

kt'Çi derisi ı 20,000 kilo 
yapağı giluıişlir. 

Bunlardan balıklar Ya ~ 

faya, sığır tlrrileri Porl 
Sahir, l\t~c i d~rileri Tri-

• 
y••st~ ile Kıhrısa, Yapa-
tlalaranwlda Od•·sa,·a "il -~ .. ~ 

miştir. 

lhrac t'ltiuimiı caıalı . ::") 

hayvan VP maJdeleriıaiu 

lıt>pisi k ıynıeti 119 7 19 
liraya varıyor. 

hhalatımız ise 980 lira 

kıymPlirıclt~ 5i300 kilo 
ha ıu nı a ıul a dt· risi ol 11 p 
bu ulanla .. \ vust u ı·al yada ıı 
gt·lmiştir. 

Flisli ne giclt• rı ha)' va ıı _ 

lar ~lt.ırsin, Silıfke Adarıa 

ve Eh\ziz ce v rt·leri ııdt• ra 
• 

loplarıııııştır. 

Jç ticaret işlt·ri arasın-

Götne köyii halkıuın 

köy j ı ıula r· uıa kara kolu 
rıu y~ni başlan tamir t>t
lirtlHderi ve zarıf bir şe-
kilde boyauıklarmı ayni 

zamanda karakola onluk 
bir santral ile )'f~ ni bir 
yazı makiıwsi hediye et
mek şurt>tile ••sayişiıa l~
minine olan yiiksek alaka
hırım gösterdiklerini se
vinçle öğrendik. 

Köyliilerimizin bu gü
zel hareketini ta~lirle kar
şılarız. 

Güneş carpmasından , .. 
Olüm 

Sılifkenin Erdemli na
hiyesine bağlı arslanlı kfi
yünden olup ~lersine ça
lışıuağa gelen hoca oğlu 
331 doğumlu llusa kö
vüne dönerker. lenrnk 
"' 
kamuğu ile yeni köy ara 

s111Jaki patik:ı JOharanua 
glirwş çarparak ölruiiştflr. 

Türkler 
"Birinci Sayfadan artan,, 

ller türlü kanuıılanna 
hürmetkar olauı Romen 
ulusu, Tiirklerin, hayal~ 
lar111rn serbest suretle 
iukişafrna miisade elmİŞ
li r. f!iink ii mu sa maha 
au'anasırıa sadık kalan 
l\omanya devleti Tiirk
lrriu yaşamak istedikleri 
adetler n•jı · aıine hict lıir 

eııgellik etmemiştir. 

Yukareda SÖ\letliklt~ri. ., 

mizıle11 başka tehal'İİZ rl
ti rilmesi lazııugt>len bir 
rıok ta tla a!ıial kendi va
la 11rnda ,·asa rua ~ ii1.re hu 

• • 
laalkırı ktıı ıı li islrği ilH 
!!İ Uiüidir. o ~ 

YPBİ Tiiıldyt>aıin lUll-

kr.ıunıt-1 lrşk il~)u ve ön . 
tleriniu kurucu dt"hası 

lıakk11ulCl lu•rkr~l~ll zı 

yade mall'ımallftr olaıı bu 
T Ü r k le r , k t> n d i v ~ı I a n l a r· 111 -

laruıd<1 viicuclt! g .. tirilP-11 
hiillin Lerak ~ilerden isli· 
fa de el11u~ k IClll "İtli \ 'Ol' -• :, J 

1 il ,. . 

da t>ll <;ok yapa gı uı..-ri nr 
ıııtHınıt.ıle olıuuştur. l · tdrı 
lıul, ve lzmi re -:ı 7 ooo kilo 
\' afHığı Ö4 ÖO kilo kıl . . ' 
7590 kilo Liflik gitmiştir. 

.\nkara Türe fakiiltesi-
11i11 laa ·tiraıuJa haşlayan 

sınaclaruuJan üclirıcii sı-• • 
mfta « l 6 l » talebeden 5 7 

si meklebi bitirmiş J o3 

sonbahar smaçlarına ~al

mış ve birisi dörımüşliir. 

ikinci smıfta 230 ta
lebeden 75 şi geçmiş 154 

ii soııbahar smaclarma 
• 

kalmış ve biri tlönmiiştür 

Birirıci suufla ~58 

lalt~lwdP11 5~ u ırecıni. 
~ . . 

l 99 soııhalıara kalmış ve 
hiç swıfı ılö ı u•n olmamış· 

lır. 

FakiillP11in srnacına 

girebilecek 649 talebesi 

vardır. ünümiizdeki yıl 

kır·k yatılı talebe alınacak 
tır. 

Bunun icin liseleri • 
pek iyi derer.ede bitirmiş 

olmuk ırerektir. 

gidiyorlar 

Yr.ııi Aakaranrn devlet 

adamları, biitiin liirk u -
lusuuun min11Pllaı·lığ1111 

kazanmışla rtlır. 

Ulusun dü11 ü <liişmau .. 
larma karşı kati bir ga

lebe temin ellikten sonra 
lrnnlar. devlf!llr.riui, mul .. 
lak bir terakld yolu na 
s.>k naak it;i 11, organize el-

uwğP. koyulıuuşl,ırclır. 

Tli rk iye cumuriytılİ 

yüksP.lnwsi i~irı çahşı)or 

~iiriihti rtnıedPıa ve cafl 
~ıkıcı ı)r0f)3 1 'a111lalar ,.,.p .. 

:") w 

m ada u d ii ıı ,. a ıı m hu k ö . 
Şt1 SİfHle ~Pili bir IUf'dt)rıi .. 
\'elin ilk memlekeli oluıH~ .. 
için kurlubş ~olunda il~' 
1 i ~· or. 

~lt~mlek~linaiıiu tiir~ ... 
lt~ı·i gicliyork~11, keutli .. 

l··rine karşı h~r zauı:1•1 

iciu do fluk besle~· t'' 
• · ıi 

Homeo uhı~unuu saııı 111 

leesslirlerirıi de bel'aht'' 

göt :i rnwk Leıl i rler. 

~--·------·-- ________...., 
Nö~etçi (ezana 

Bu Akşam 
istikamet EcıauesiJir · 
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Mersin 
Piyasası 

K.G. K. s. 
Pamuk ~k~pr~~ 50 
laııe bO 
Kapu malı 47 
Kozacı parlağı 46 
ları~ çiğicli 'l 

~ 

\· t~rli • l -87 ,5 
Koza 8 50 

Susanı 1 ı nü 
Fasul ycı 7,5·8 
Nolıu; 5 -37 ,5 
.. f'rcimek 8 50 

hurcak 4 
Kuş· yemi 7 50 
kunı darı 4 25 
Çeltik 7 
Acı çekırtl~k İl(İ 38 
Sat.un Ayvalık 2 4. 
l\uh v~ 97 .5 
Ni~adır 16 
Çay 260-300 
:••nıe Şe• er 1 h. L 
•adık&a • '-' • ._, 
~ozsektlr Clıvah 271....55 K • • 
lialay 
llulaar 
Aı·pa Auatlol 

,, ''erli 
l)iri11ç .. 

Çavdar 
8ıığt1~ y Ana dol 

""ğtlay Y ~rli 
Linıon tozu 

225 
7b 

375 .) 

3 
15 

f>O 

3 

\'~nıeklik ze,·tin Y. 
Sabun Hiri;ıci 

4 75 

3 50 
78 
32 
25 
23 )) ikinci 

~ısır darı 
Ciıı darı 
~ar:ı lıii lıtır 
ltce Kt~pe~ 
l\u l11ı » 
lııcir 
\'ıdaf Çukurova. 

V \7 Aııadol 
apagı beyaz 

SiJah 

3 50 

3 50 
95- 90 
J 

ı 

50 

50 
lOdtlra 11 

3-37,5 
3 50 

44 
44 
58 
65-70 
~0-22 

40 --------
Borsa T elğraf lan 

lslanbul 

'l'iirk ahuını 928 
1Sltwliu ö23 
Oolar 79 - 67 -~5 
Frau~ l 2 - 0::S 
tir·et 9 - 6~ - 60 

YENi ~IERSIN 11 AGUSTOS 1935 l1AZAR SA YF.\ ô 
~-----~-~---~~~~~~~~-~-

Mersin Tecim ve En~üstri Odasm~an : 
Mersinin Nn.sratiye nrnlanllt>sind~ Poslalıarıe soka

ğında ~laarif olt'liudt' otıırarı 1'. C. tahasıııtfan ohp 
~lersiuirı uusrratiye mahallttsinıle lliıkl'ınıt~l caddesinde 
Emniyet miiıllirlüğli civarında Lila ııtııııarah \'eri ka
mıııi licareıgah illilıaz edirıerek ı-6-935 laı·ilıiı~·cltrnlwri 
Pt~snir, Şarap, yağ tic..ırelı işlPrile uğra~an Uay Şem
si oğlu Selinıi11 ( ŞHmsi oğlu Selim lşbaşaran ) ticaret 
lakahını ve ticari miimPssili olarak oğlu ŞP.rıısinin 

sela hi ~·~trıamesi Noterderı ona)' lı olarak geli rmesi 
~ 

iizeri ne 30-7 ·935 la ri lıi nde odalar niza mna mt>~iııin 102 

ci maddı1sirıe gör~ ı ci sırııfo ve 873 ııumaralı siciltl 

ticarel karıu11u11 42 ve 89 cı nıacldrlerine güre kayt ve 
lesc·il edildiği hildif'ilir . 

Vekciletname 
Mersiu'de ( ~euısi oğlu SP.linı İşhaşaran ) ıınvanlı 

Ticarethanem muaıııelatrnı led \'İre ve 11a nı \'e lıesa bı-

uıa her nev; emval ve emtiayı tliccariye)' İ satmağa 

ve salın aluwğa bedellerini tedıye ve lt>Sviye v~ya 

ahzu kabza Giimriik idareleri, vapur ve simenılifor • 
k umpanyalan uezdi ntleki ıuua melalımı lak ip ve inlace 
ve namırua mevrut lflahlıiillii ve leahlıiitsiiz, ki)·metli 
ve kiyruetsiz paket, evrak, mektup ve telgraflar ve 
emtiayı alız ve teselliime ve mukabilinde makbuz vtı 
ibra seııetlerı ıtasma de\'airi resmiye ve gayri rt~s 

ıuiytl, bankalar ve sair müessesatı maliye ile t·şlıas 
zimmetinde tahakkuk etmis ve edecek lJilumum ıue-• 
baliği l:drp ve alız ve kahz:ı, bankalar aıPzdinde na-
mıma lwsahı caril~r kiiş·ıtlırıa her nevi nıehaliği dt~
poya veya ahzu kabza, emval ve eşyayı tliccariyeyi 
rehin ve i rae ederek istikraza emtia iizP-ri ne avans 
mu ka v1:1lena mflleri a ktiıu~ mukavele vı• hor,lrola rı i nı -
zaya, verilt>cek paraları alıza ve Licaretharwıu namına 

Sflllt'lleri, mr.klnplar1, telg•·afları ııuıaya, ktızalık nanı 
ve ht~salJınıa miizayrde \'e miisabakalara iştiı·akt! pey 
sürnwğt>, tevdi ve islirdad.• ve ululeme tekarriirü ha
lindt~ teahlıiidatı ifaya ve tealahlıt mukabili tecliyesi 
lüzını gelen mehaliği l alasile VP. mu ka velena mr. ak iı 
ve imzaya, hasıla muamrhhı ticariyemin lıiisnii sure 
tile ted\'iri için muktezi ve kauunerı lwııim yapahilt> 
.ct)ğim biitiiu muameleleri son dPrret•yt• ~atlaı· ifa vr 
ik m~ı le N i~,ıe ve ~len~i n Vila \'t>lltH'i11dek i ııamı ma mu-. . 
kayyel \'e mulasarrıfı hulıııuluğum hildinıle emvali 

1 l A -N 

İnhisarlar Müdürlüğünden : 
1 - Bir ~wrw ıarfrnda ; ıleniıdPrı w·lip iskPlı)IPl'dt•ıı 

çıkarıldıktan 5oııra ~· a transit anh:ırıuıı·ı.a 'ı·y ı lrnt i~k .. _ 
it~ chanııa koııulan, vr taiımiııPn (3000) lo • ı tutarı - luz

cl:ırı ga~Tİ- hilciinıle ıırnanıP.h\L levazıııı 'l'~ . ıir .. şyaıı ııı 

ylikletmr, iııdirnıe ve i,Lif t•lme işi dt~ dahil olduğ·ı 

lıalıle şiuwrulüfPr VP-ya idare a11harııı 1 ~··"ki "" lııı 
t>Şya mr.ya11111da tlalıildt! ki lt1şkih\tınıız:ı ait olop doğ · 

nıdarı doğruva iskPledr. ve\.1 a iskPle fli\'af'ın la v:ııro ıı-
t ,J ·' ;-, 

lara )'Ü kletilt:>ulerden arla kahıca k mii lt•f(·ıTı ~ p · ı r~a-

lanrı ay111 şekilde ıstasyon anharwa ııakli ve karadaıı 

-~iıum111iift•rle w~lecP-" lahmiıwn ( 1000) lf)ıa Lııtaıı i"ı
ziim ve bilcüıule emval ve PŞyatırn ~iıw ayııı şı·~ ide 
g•·re~ idare auharıııa, kt~reksc ihr,ıc ohıııacak iskPl 1·ve . . 
kadar gütiirülmesi ve idart' arıharnHl:ııı istas~oııa v .. ya 
vapurlara gfüıdt~rilcıce"k malların m:n ıırı:ılar:ı wşrıım:ısı 
iş 1 eri y i I' uı i g ii n m li ıl elet l t! ll ç ı k t ~ k si l t ıı w y P k o 11 u l n ıu ş l tı 1' 

2 - Eksi llnıP. ; 21 -f\ğtıslos- g 3 5 Ç·ı r~a nı ha gıi 11 ii 
saal orula İııhisarlar idaresiuclP yapılat•Jktır . 

3- Eksilnwye girt•ceklerin muv:ık~aı LHmil:ıt ak
çası olarak -670- lira ile birlikle nıaüup evsafı lıaiz 
olduklarıııa Vt! Liearel odasında kavıtlı lıtıl11nduklar111a 

"' 
dair· ''''Sİkaları lu~raht•r gPliruıeleri l:hımılır . 

4-"; artnamr surPtini istekliler dairemizılPn :dahi-
lirler . 4-a-11-16 

Mersin Tecim ve En~üstri O~asm~an · 
Sicil No: 875 ~ırıifı : 5 -

Mersinin Camii ~t~rir mahallesindP fa\ıı·ika soka
µıııda 32 .N o.1 u c vdı~ oturan T. C. la h :ı~ınd a 11 ol 11 p M r.r
si rıi n cami şerif ıuahallt~siıulH yoğurt razarı caddPsiu
ılt•, 8 .No.lu yeri kaııuni tic:uPfg:llı edi11eı·t·~ ı-8-935 

larihiıuleııheri peral\erıde zalıil'e tieaı·•·tı ı~ı i~lflrile 

oğı·aşa11 Bay Baııyalun (Danyal l.:ys ıl > lİe;HP.l l.ıka

hanı Nolt!rden lastikli g~Lirnrnsi iiıeriu l g-3-935 Lari

hirulı! 875 rıuıııaralı sicil ticaret kaıı11111111 42 ıııadclt·..,i

ııe güre kayt ve l(lscil edildiği hildirilir . 

-~~··~~··~~,. 
ltj rt Orı11c\11 Çifliği 1\clı 

nwnkulerui dilediği lrndel ile ılil~diğiue satm:ığa ,,., 
satış p:ıralarıııı almağa Vt~ memuru lııızuruııda geı· .. k 
forag ve gerekse trf.-rruğ için vt•rilıawsi h\zım gt•lt•ıa J 

kat'i takrirle~i vermeğe v•~. ~iitiln. w.-rak :e sic.ıl~\t veJ 
ıahıtnaıuelerı \' t~ dt·fterlerını lwnııu vt•rı111.- ınıza,· a . 

~' rı' io JJ 
tİJ - Yüksek ve eşsiz nefasetinin - !ı 
'!' sağlam bir garantisidir Jı 

~ HER. YER.DE YALNIZ f 
. " 

,.,~ işlrrle sair cihetlerd~ıı miitevt~llit olarak heninı haş 
kalarına karsı açtıirım ve acacairıuı, başkalarının ha · 

'l ~ ~ ~ 

na kar~ı açlıkları ve açacakları lJiiLiin davalardan do-
l:\\ ı Tiirkiye Cunıurivt>li uıahkeıuele:·irıirı, meclisle-. " "' 
ri11i11, ve <lairderirıirı ve müesseselerinin lwr kısım ve 
tler~cesirule h.-r sıfat vt~ larik ve surdlc ht! Uİ lem ·ile 
yP-miıı teklif ve kabul venı redtltı, şulıul ıkaım~ ve . " 
islinı~ım lul~he, ifh\sa miildlik Lıilciiml~ uıua~uel:\tı 

İ Ankatıa Bitıası isteyiniz. ~j 
L:J 2-5 i 
rıı~ -- ....... .- ii::lr.:;. ...... r ~.-: - ,.... ..... _,__ .. f~~~~~~~~~·~~~~~~~~~ 

sin'dı~ oturan oğlum Bay ~~msi'yi u1111ııııi \P~İI l:ı,\111 

e)· lr.dinı . 

No · 21~~ 

Mersin'de oturaıı vt~ lı1t•carıla11 

Şeıu i oğlu Stdıııı I~ B:ış:ırau 
9 Tt->IUlllll'l. 1935 

lşh11 vekfllı•tna nıe alt11ula ki ıııiih ii,. da i rect• ·ahıs 

QUUUUUQUUW 
l"UN<iSRl\M 1 

ifaya, iflas talfüıine ve recldr, koıı~unlalo aklirıe ili
raıa sirıdik \ ' •! uıtıhasip layiıı Vt' azliuP, haczi ilıti)· a • 
ı i i c ,. a i va z ve fek k i n i t a l e lw , icra ( 1 a i l't • I eri nt l e l a k i h i 
mtıtııııı•lı•ye, karar ve ila1ılarıu ııakzıııı Laldw alız , ... 
kabza, ·ı ıllı ve ihn.ıya, tlavada11 feragate ve talıkinu· 

ve lüzu 11111 rıda bu ~era il iıı bir -kı~nu ve)' a tema u11 i la 
başkalarını d.ı lt1 v~il \'P. t••şrik ve azle, hasılı hakları
mı nııılı.ıraza , .... ıaıiiraf.ıa içiıı ıııiiuasip ~Öl'tJCt>ği lıt•r 

ı~dbir ,,~ ıuuaıueleleri ifo\·a meıutt olmak üzere Mer-

VP- lıl'ıviyetiui taıııdıgım .\lı·r~in 1 ciP oıııraıı ,.,~ lİİecar
tla11 ŞPnısi o~lu Bay Sı·nıu I~ ha~:ıraıı ' ın olup ~lıle 
yaıııııula iuıt:ılaılığıııı ~olı•r ka"mıııuııuu 67 ııcı nı.-ul
tlt~siıu~ lt~\fıkatı lastik t>tlİnı . 

m.~ktrik Ampulleri E 
( lJ_.,rsi11 } e dn g.-ldi. ı• 

I Sedad Sahir 
~~ü~~~e~-caddesi 41 _. I; 
-~nnnnmm . 

Bpı dokuz yii't. obı·ı. lıt•ş ~ t)ıwsi Tt•uınuız a~ 111ırı 

do~uı1111cu giiniidiir • 9 Tt>mıuuz ~915 
~ı, .. !-Iİll ~ • ··ri Ht•suıi ııılılıüı H uuza~ı 

ı ! \ K l\ l B A ~ .U A N 



SAYFA:4 

T~OKiYE 

l1RA4T 
..-....BANJ<ASı 

mersin Souk /lava [)_eposuna 
müracaat ediniz • 

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

Alındıktan sonra muhafazasıdtt Souk Hava 
depoıunda temin edilir . 

Evlerinizde uğraşmayınız ve yorı~unluk çekmeyiniz • 

Kaşar Peyr1irleri 
Yağlı Balkan peynırleri ayarında Ş marakh ka

şar peynirlerimiz piyasaya çıkaralmışdır . 

Balya ile almak isteyenler depomuza mürucaat 
etmelidirler • 

Her halde çok fayda göreceklerdir . 
Mersfn - Souk heva dep9su sahibi Selim Şemsi 

40-50 

Yeni MersiA Basımevi - ~1ersin 

YENi MERSiN 11 AliUST05 ı 935 P .\Z.\R 

•t=======~· 
SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civannda~ır 
~J .. r uevi Eczayi 

tıhhryP, Yerli v~ Av
ru p:ı m iisı ;al 11.tH' alı hu 
luuur 

Tarsus Tapu memurluğundan ; 
Reşadiye mahallesinde vaki sağı girilli Ahmed o(c

lu lliis••yin \' t • re.sdtıri, solu giritli Falma aı·kası Cemile 
haıuısi ve tariki has Cf'plwsi hel~diye arsasile malı · 
dut 600 melrt>yi lıa vi bir l\c.tp hane sürek Yunus vt~ 
biradel'i Siilt>ymamn dedesiıultm ve ötesi l>ilionwdik 
hir zamarıdarıherj l:1sarruflar111cla iken meyanede ,.~ 

su r·eti ga ~ ri resmi~ etle lsk il içten Yusur oğlu Aliye 70 
liraya !iialış eılerek maliki rıarııına tapuya hağliırı:ı· 

eağırıılau tasart'uf iclclia.sıruf.t bulunanlar varsa J9 

:\ğusıos 935 Paza, ıesi ~iiuii mahallinde ~·: ıpalacak ke•i========• şifıe hazır lrnluııuıahıf'I veyalıul tapu idaresirıe mnra

••o•·:·••••••••• • • i Yeni Mersin Basımevi ! 
• mücellit hanesi • . . •) 
• ,, 1. • 1 • 
• '•Sl\11111~, par~a aıı- • 

: llll~, rı•f'Stlllt~ ~ita pJa - : 

: rmızı işe yaramaz de-: 

• '~ alma\· 111ız. hirgiin • 
• . · l"' . 1 K. •:• •!• sııt~ ttZllH o ur. ılap-~ 

! larmızı, clt•fterlt•ritt~ıi, •. 
~.· 
• uıiicelli ı laa ueuıizt- göu-• 
• 1 . . • 
• c erıııız. • 
: llt>I' ot-vi "İlap \'~ : 

: clt>fl•·rl~r şık, ıarif uıe: 
• lira v~ ~ ulhuıışh ola - • 
• 1 • 1 . • 
• ra" cıl ~mr. • .. .. .. ~.· • • •••••••••••••• 
~---------------~ 
YENİ MERSİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone ı 
Şeraiti 

Senelik 

Allı aylık 

Üç aylık 

Türkiye 
için 

1200 Kr. 

600 

300 

Hariç 
için 

2000 Kr. 

looo 

500 

c~aaılara ilan olunur . 
e=~!E::i23=3 ·~- 1 ;;ı(!J 

ii Piyanğosu ~ 
~ 
~ 

ıı 

I' 
ıl 

~ 
Pek çok kişilerin yüz.ünü 

güldürmüştür . 

On Do~uzuncu Tertip Dördüncü Keşide 
ıı Ağustos 935 tarihindedir. m 

B ü y ü 'k i k r a m i y e ill 
~fi ,ooo Liradır . ID 

L :af:~o,~:~:d:r. 
3
j 

em İTİMADI MİLLİ 1 1 Türk Siğorıa Anonim Sirkeli ~ 
le Şirketin Bankası : Sümer Baııkdır 1 
~ . Y anğin ve Nakliyat siğortalarını:z:ı 1 
~itimadı milli şirketine yaptırın,z. r3f4 

~ llPrsiıı :" Havali .\cı!tıl~liği 1 
le Omer Vasfi em 
ie Giiı"' iı~ caılılı•si No 15 ~ 
1G 32-50 ~ 
~--~le~~~~---~~ 

Mersinimizde -. 
sihht bir ihtiyacı karŞıliyan bir müessese 

_ .....__. ____ _.,... _________ , __ _ 
SAHiBi - NiÖ DELi SELiM ŞEJ.\1Si 

Polis ftfiidih·lü!Jii. Karş1.snıda 
~-----------~~--.,-,..-.---~~ 

Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı 
mükemmel ve son sistemdir. 

• 
Sıcaklarda gıda maddelerinin bozulmaması için : 

Gıda maddeleri yapan ve Satanların ve Ailelerin 

dikkat nazarlarıı11 çek<~riz 

Sıcaktan ~ozulmasm~an korktuğunuz her şeyinizi depomuza getiriniz. 


