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Oray Encümeni içme Sularına Narh koydu 
Küflenmiş Pamuk içme Sularına Narh konuldu 

Mersin'de bir tecimevi, ge
çen yıl Ahnıınya'daki bir fir
maya pamuk satıyor ve malları, 
Breme'e gönderiyor. Alıcı bal· 
yaları açıyor, görüyor ki bun
ların ortaları ·çürümüş ve küf
lenmişti r. Eksperler, çürükten 
doğan zararı ölçüyorlar, az bir 
şey değil. Bu zararı kim çeke· 
cek. Ahş verişe komisyonculuk 
eden ev, sigortaya baş vuruyor. 
Sigorta; bu çiirükler, beklonil-

Şehrimiz oray encümeni çok yerinde 
bir karar verdi 

Ayran ve Taş delen suyu 100, 125 Bor suyu 
80, ı 05 kuruşa satılacak 

ıneyen bir şeyden doğmuş de
ğildir, öueyemem diyor. Sigor
taya göre Mersin'deki satıcı 

malın tartısını artırmak için 
pamukları ıslatımştır. Islak pa
muklar, görülmesin diye bal
yaların ortalarımı konulmuş 

ve Breınen'de alıcmın deposu
na girinceye kadar bunlar birer 
küf yığını halini almış. 

Sigortanın tekniğe daya
nan bu iddiası ilzerine iş Tilr
kofis ~liyle Mersin'de türk tü
zesine bırakılmıstır. Bütün bu • 
Miiylenenler hakyerinde ince-
lenecek ve bir hüküm verile
cektir. 

Gene ncıyle öğreniyoruz ki 
Mersin'deki bu evin. İsveçre'ye 
ile nümunesine uymıyan bir 
buğday satışı vardır. Zurih'deki 
alıcı, bu gönderilen şey, buğ
day değil hayvan yemidir diye 
her yere başvuruyormuş. Biri
biri ardınca ağır suç sayılacak 
böyle işler, yalnız lmgiln yapı-

Şehrimizde İçme Suyu sa
tan ve birleşik bir halde iş ğö
ren iki Tecim evininin son 
günlerde şehrimize gelen ve 
su satmaya başlayan bir tecim 
evinin de getirdikleri suları 

alarak yüz kuruşa damacası 

satılan suyu birdenbire yilz 
yetmiş beş kuruşa çıkarttıkla

rını ve bu suretle eyi su içme
yi hayati bir zaruret nd eden 
halkın sırtından haddinden faz. 
la kazanç temin etmeye başla
dıklarını yazmış ve bu hususda · 
ilgili olan katların bu işe aHlka 

göstermelerini dilemiştik. 

Üğren<liğimize güre Oray 
ancümeninin de fahiş flatla 
su satışı gözlerinden kaçmamış 
ve halkın zararına olan bu işin 
kökünden hal edilmesi için su
yun maliyet fiatı ve masrafları 
göz önüne alınarak inceleme
lerde bulunulmuş ve hakıkaten 

italya Hükumeti 

Sovyet Rusyadan Arpa 
nlıyor 

lıyor değil. Pek eski yıl1ardan· Roma 13 (A.A) - italya hü-
beri dış tecimimiz kontrolsuz, kO.ıneti afri kadaki askerle· 
Çıkat işlerindeki devlet anlamı rinin iaşesi için Sovyet Rusya 
Pek dardı. Yurd asığhtrına kar-
sın olan dış tecim kötülükleri 
l<anunlara göre, ancak iki kişi 
arasında çözillecek bir zara ko-

dokuz bin ton arpa sipariş 

etmiştir. 

tıusu idi. Türk tecimerleri de zaman-
Cumuriyet, böyle düşüne- la bu yokluğu duyar ve bir 

tlıezdi. Çıkat işleri, devletin kontrol kurumu yapardı. An-
clışln olan değerlerinde büyük cal{ rejimimizde beklemek 
Yer aldı. Dışarıya, çok ve de- yoktur. Zamanın ve çevrenin 
ğeriyle mal satınahydık. Bu- yapmadığını, devlet gilciyle ve 
tıunıa yurd bayındır laşacak, uzmanların yönetimile başar-
YUrddaşlar genlige erecekti. 1 mak 11118 prensipimizdir. 
&utun bunların üstünde Tür· 
k· Ulusal bayındırlığımızı da, 
ıye'nin korunması için. dış 

alış verişinin değerce ve sayı- 1 özel sermayeler dışardan gel· 
:a artması gerekti. Çok ve de· 1 sin veya içerde toplansın diye 
gerinde mal satmak için, çı- ' geciktirmemiştik. 
icatta · · t · .. l\ıuntilizm bir yetiştirme 
~· rıınız ıyı, emız ve orne-
t;ınde olmalıdır. Tecimerleri- 1 ve yaratma davasıdır. silrekli 
lllizcıe, çıkat işlerinde bu ana devrimciliğimizden bunu anla-
~llsıfJara önem vermelerini is· rız Cnmuriyet kttnunlarl, dış 
eriz. ancak bu çerçeveyi geniş 

1 
tecim işinde, ulusal asığları ;e herkesin kendi düşünüşüne sağlıyacak berkiteleri ( müey-

e bırakmayız. Başka illkeler- yide ) iç ine almıştır. Ekonomi 
~ede bu işler için yüzyılların Bakanlığı hergiin artan hızla 
~Utı iç ve dış t ... cime yeni bir güç 
\1 ediği kontrol sistemleri 
~ ll~dır. Bunları oralarda iş ve veriyor. Onları koruyor, Ancak 
t:lık adamları kendi asığlarını ı bu koruma tecim ve endüstriyi 

1 Pi uca sağlamak için yapmış- yurd<laş zararına işl<l.ı birer 
lltdır. kurum yapmak için değildir, 

yazdığımız gibi satış fiatıarı 
çok yüksek bulunmuştur. Oray 
meclisince yapılan hu incelen
melerin sonu alınmış ve Bor 
suyunun 65-70 kiloluk damaca· 
nalarının toptan 80 ve peraken 
de yilz beşe, ayran ve Ka
yadelen suyunun ise damacası 
toptan 100 perakende 125 ku
ruşa satılması karar altına 
alınmıştır. 

Oray meclisince verilen bu 
karar ilbaylığa gönderilmiş ve 
işittiğimize göre dün İl Yönetim 
kuruluncada bu çok yerinde 
ve musib olan karar tastik 
r.dilmiştir. Su satanlarn bu ka
rarın bu giln bildirileceği umul
maktadır. Byi bir bardak su 

içmek için gıdasından, ekme· 
ğinden kesen halkın bu sağlık 

işile ~~ok yakından alakadar 
olan orayırnızı takdirle karşı

larız. 

Dört hükumet dış 
bakanları 

N orveçte toplanacak 

Ankara 13 (A.A) - Norveç 
Danimarka, İsveç ve Fellandiya 
dış bakanları ülkelerini yakın
dan ilgileyen meseleleri görilş
mek Uzere bu ay sonlarında 
norveçte toplanacaklardır. 

Böyle hallerde onları sıkı kon

trolu altında normal çalışmaya 

• zorlar Dcrdilncü tecim odaları 
kongrasında Ekonomi Bakanı

nın tecim ve endUstride kon
trol üzerine söyledikleri henüz 

kulaklarımızdadır. Bu konuda 
onun dediklerine eklenecek 
pek az şey vardır. Cumuriyet, 
yurd asığlarına uygun her işi 
önemi~ korur, ancak yurda 
ve yurddaıa ıarar verecek 
her suçu da, kim yaparsa 

yapsın ve nerede olursa olsun 
çok ağır cezalandırır. Bu yur· 
dun öz çocukları, kendi rejim
lerinin bu karakterini, ruhla 
nnda duyarlar ve temiz çah· 
şırlar. Mersin' deki işleri ya
panlar rejimin bu yüce sertli
ğini ruhlarında duyamiya
caklarına göre, tüzenin kara
rında göreceklerdir. 

Ulus - Kamaı ON AL 

Sakın yazma darılırlar! .. 
Dün bir dost yanında idim. 

Dereden tepeden konuştuk, gö· 
rUştilk. Laf lafı açtı. Sıcaklar

dan başlayan görüşmeler gaze
teciliğe, dayandı. Arkadaşım 

sözü buraya getirdikce ben ka
çamak yapıyor, başka mevzu
lara atıayordum, Fakat arka· 
daşım yine döne dolaşa aynı 

şeye geçiyordu. Dudaklarının 

arasında demek ve bana du
yurmak istediği vardı. Hallaş

mayı ol uruna bıraktım. Hi raz 
sonra arkadaşım bana sordu .. 

- ... Le aranızda bir geç-
mişmi var. 

- Neye olsun dedim. 

Ulus sosyetesi icra 
koınitesinin isteği 

Londra 13 (A.A)- Lord Se
silin başkanlığında toplanan 
Uluslar sosyetesi birliği icra 
komitesi 4 eyhlldan önce ulus
lar sosyetesi kon~eyine ingiJ
terenin sosyete nizamnamesini 
imza etmekle ilzerine aldığı 

teahhütleri yerine getirmek 
mecburiyetinde olduğunu ve 
bunun İngiltere gibi üye olan 
diğer uluslar içinde lJir borç 
bulunduğunu kesin olarak bil
dirmesini hüktlmetten istemeğe 
karar vermiştir. 

italyan habeŞ 
AnlaŞmazllği 

İngiliz Hükümeti Paris 
Görüşmelerine önem 

veriyor 

- Bilmem ben öyle anJa· 
yorum. Bir iki defn kendisiyle 
görüşürken sizin için hoşunuza 
gelmiyecek şeyler söyledide. 

- Olabilir. İnsan bu .. Bizi 
herkes sevmez .. Sevenlerde bir 
dakikada sevgilerini geri ala
bilirler. 

- Neye dedi.. 
- Neyemi ? Pek tabii.. Bu-

mın için ona çatmaya, fenalık 

yapmayada lüzum yok. Sen 
ördek hikayesini bHirınisin. 

Bilmezsen öğreniver .. 
Birisi hava bulutlu demiş 

karşısındaki sen bana ördek 
dedin demiş ... Al sana dargın

lığa ve küfür dinlemeğe bir 
vesile. 

Bizimkide öyle arkadaş .. 
En basiti.. Ufak bir haber ya
zarsın. İkiad geçer. Muhakkak
dırki bundan biri evvel biri 
sonra yazılacaktır. Adı ikinci ya
zılanı şUphe etmeki darılttın. 

O dakıkada her şey uııu

dulmuştur. Sen onun ııazıırında 
ezilmeğe Hlyık ve muzır bir 
mahluksuıı sakın kimseyi ten
kıde kalkışma .. Hele hele ba
zılarını. Onlar okadar yüksek 
şahsiyetlerdil·ki her ağıza ad
ları alınamaz. Her kalemle isim
leri yazılamaz: 

- Yazarsan sanki ne olur. 
Haklı ve doğru şeyleri yazdık
hın sonrn korkun ne .. 

- Nemi olur. Sus arkadaş. 
Tasavvuru bile tüylerimi iir
perdiyor. Ne mi olur deme ... 

Neler olmaz. Düne kadar 
eyi idin. Dost ve çalışkan bir 
adamdın, hiç bir emel besle
meden çalışıyordun. Saym ba}
dııı. Fakat o dakıka, ne si ıı 

Londra 13 (A.A) - Royter bilirmisin ?. Sinsi, dalavereci, 
ajansı bir İtalya • Habeş har- menfaat arkasında koşan.. Sa-
binin doğuracağı tehlikeli so- ciyesiz .. bu yazına göre değişir. 
nuçları her gUn daha fazla kav· Eğer bu yazı birazda onun faydn-
rayan ingiliz hUktlmeti parisde sını azaltmışsa .. Yazdığın glln .. 
yapılacak görüşmelere bUyUk Pırıyı pırtıyı topla .. Yerini de· 
bir önem verdiğini ve İtalyan ğiştir ve izini gayip et.. Tomar 
Habeş anlaşmazlığının barışsal tomar yazılar .. Şikayetler. 
gözge bulunabileceğinin tahmin Sana ufak bir hikAye ile 
edildiğini, bildirmektedir. sözümü bitireyim. 

Diger taraftan İngiliz gaze· Vaktiyle bir adam birisiyle 
teleri Edenin üçler konferan- biraz döğilşmüş. İstidaçıyo. git-
sında İtalyanın harbe girmeme· miş bir istida yazdırmış. İsti-
ği yUkendiği taktirde sömürge· dacı yazdığını okurkea yazdı-

lerin tuksim şeklini deniştirmeyi ran adam höngur höngür ağla
teklif ed~ceğini yazmakda, Hab- mış ve eyvah Jemekki ~ukadar 

k 'k 1 ... k iş benim başıma geldıde ben 
eşista nın e onomı ge ışını o b· ı . · uşum dem·ıs 
laylaştıracak bır pakt teklı ede İ t sizde ozaman kendi 

. ·r J ı rıuyorm ..... 

ceği fikrinde bulunmaktadırlar., kendi~i~e ben bu kadar fena, bet· 

Eden parise gitti 

Londra 13 (A.A) - İtalya -
Habeş üçler anlaşmazlığını görüşe 
cek olan konf eransınn işti rn k 
etmek için Eden londrndan p:ı· 
rise gitmiştir, 

baht bir adammışım. Bılmiyor
muşum alnımın ne kara ) azısı 
varmış dersiniz.. İşte dostum, 
bu hikAye böyledir 1.. 

_ Aman arkadaş öyle ise 
sakın bir şey yazma .. Yazarsan 
belki darılırlar. 

F. A. 
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~ . 1 Demzde Mehtap Yazan : ESİN 1 
Hinclistanda Barış Kuran bir varlık 

Işıklar sular içirıde oy· 
naşıyor .. Bu oynak ışık 

parçaları, derinlere ini yor. 
Bir saç lllvrmıı gibi dal
galar, sahile yaklaşıyor, 

sonra itilen dudaklar 

St•. )P.11İ\'or. Yollarda uza -
Müslimanlarla Me .. 
cusiler çarpıştılar 

The Christian Science '~ Monito ,, dan 
" 

Yazan ; ı. H. Walton lll\'Or. ümitsizlere teselli 
"' 

vt>riyor .. Sandallar ışık-

gibi sular çekiliyor, kum-1 
Jarda bu gün insafsız... ı 

ları yararak uzaklaşıy3r
lar. Zanediyorum ki on
lar suların tlerirıliklerine 
inseler batma ~· aca klar. 
Saııl\i derinlerde başka 

Simla «A.» - ~llis-

limaıalal'la, Lalııır civarrn
da Burevala köyü şeyh· 
leri arasında kılınc ve so-• 
polarla vuruşmalar olmuş 
tur. üçü ağır olmak üz
re on yedi kişi yaralan
mıştır. Vuruşma yerine 

Bel~i, Tiirkiyenin ya• 
km tarihinin haricte la-• 
yıkı veçhile tanılmaması-
nın büyük bir de•·ecede 
mesuliyeli, Tlirkiyenin 
kendisine aittir. Bu genç 
millet daha propoğanda 
sanalını ve kendisini ta-

~lehtap, deniziu içine 
giriyor sanki.. sular on
ları severek içiyor. Niçın 

mehtap korkmayor bu 
denizden icine ulırda 

bir diinya var. O niha
yetsiz mavilikle yürüyüp 
gidecekler. Bilmem ki ni
çin lıu sarıdallar her giiu 
bu ışıklı gecenin yolcusu .• 

pal is kuvvetleri gönderil. nıtma metodunu öğrene
mişlir. cektir. Diğer t~rafıan 

Lahur da tam hir dli- ·Türkiye şimdiye kadar • 
bir gün onu boğar diye ... 

Yıldızlar, bu ge.ce ne
kadar ürkek.. bu giin 
bütün ışıklarını geceye 
veremiyorlar. Ne tuhaf 
kuvvetli taraf daima za
yi fi eri ôldürmeğe çalışı

yor •• 

Acaba bunlar bu temiz 
ışıkla günahlarını af el- zenlik vardır. kendi dahili vaziyetine 

Nasılki mavilikler be
ni, mehtap, yıldızları ... 

ışıklar en çok dalga
ların luvrımlarında güzel
leşiyor. Yarı gölge, yarı 

ışık, sonra beyaz bir kö
pük yığmı, kumlarda 
canlı ışıkla rm vedaı .. 

Işıklar yağmur damla
ları gibi. Bende bu giiıel 
gece~e gi)zlerimiu ışıkları 
m yanaklar11uda gül'iiyo· 
rum .• 

Niçin bu beyaz akşam 
icimi karartı vor .. . ., 

Gözlerimi kapayorum 
bu i~li güzellik gözlerim-

de o kadar yerleşmiş ki 
açmağa korkuyorum. A-

ceha gaybolurmu diyet. 
Çünkü açtığım zaman hiç 
bir şey göremiyorum. her 

taraf karanlık.. bütün 
ışıkları ben mi içmişim .. 

~iy ah bir bulut göz
leri hayalden ayıran ses
ler gibi. mehtabın ışığrnı 
örtüyor .• 

Bir an sonra buluLlarm 
pırıltısı ne güzel.. Tıbkı 
kapP,lı gözlerin açılışı gil>i 
bu kadar güzel olduğu 

için mi yaratan k u v vtl 

bize bu ışığı az ~üs-

teriyor. Yoksa seveuler 
fazla olduğundan mı onun 
güıelliğiui ~sirgeyor. ba

tirmegP. mi gı·liyorıar.. Türkiye Maslahatgüzan 
Fakat öyle zan ediyorum-
ki ışıklar l'ir de(a günah Adisababada 
af ederler. Çok büyiik Tlirkiyenin İskenderiye 
günahkarlara onlar ışlk- konsolosu iken Haheşis-
larım bile saklarlar... 1 tan ~laslalıutgüıarına ta-

Ben mehtabın denizle yin edilmiş olau «Nizamet 
konuştuğu günlrrde bir tin Ayaslı» geçen çarşan:-
çocuk giui temiz oluyorum ba akşamı 7 Ağustos A-
ışıklar kucağımda oyna- disababaya vasıl olarak 
yor .. Oh diyorum. demzi sefarethane vazifesine 
kararudarya. Rli~·amı gö. başlanuşlır. 

riiyoruru bakıyortJm gene ~1alum olduğu üzre 
ışıklar sularm .. su, ı~ık- Tiirkiyenin harbi nruunıi 
laran. ~lavilikler varken denberi llabeşistan nez· 
baua geli rlermi ışıklar ... · dinde mümessil yoklu. 

italyanlar 
Rodosa asker yığıyor 

Beri in rad)·osundan 
alman bir habere göre 
lngiliz gazet~leri hal~'an
larrn Hodosa miihim mik 
tarda asker ~önderdikleri-• 
ni bildirmektedir. 

Bundan haşka EgP-
deniıi ndek.i Leros adasın
da başladıkları tahkimatı 

bilirdi ki eri gibi huı·a ya 
a~ker cıkardıklarıda hahtH' 

• 
verılmekLediı·. 

Afrika ikliıuiıw davan-., 

mı yan hal yan asktırleri -

ııi n tekrar meuılekete dön 
ruesini hoş ğörnıiyen Fa
şist hükumeti bunların 

Rodosıa kalmalarını dii-
şli n na liştii r. 

Radyo adanan l>ih iik ., 
bir hastane haline gel 
diğini de ilave etmektedir 

İngiliz Ordusun~a 
Tüfekle değişiyor 
Vaşington, «A.A>) 

Suıulay Oisparch gazete
sinin haber verdiğiııe gö
re İngiliz ordusunda kul
la mlau «IU ffle,, adh tüf ek
ler daha hafif ve dakikada 
elli kurşun atan yeni ~is
lmn bir tlife~le değiştiri

lecektir. geçenlerde icat 
~dilP.n bu tüf tık, ikisi ya -
hancı marka taşıyıp beş 
yena model ara~ındaıı se
çilmiştir. ordudaki tii!P.k-
eriu decri~tiril ıuesi üç mil-·o • 
h·on liraya mal olacaktır. 
~ . 

Liman Haberleri : 

Yelkenci Vapuru 

Tiirk barıclaralı \' •~lkP.n
ci ,·apuru inhi~ar idare

sine ait tuzu boşallnıakta

dı f'. 

Şark Vapuru 
kan ~özlerirı lesirile ışığı- TOPRAKLARIMIZA ATEŞ 
ıun eriyeceğ!niıni diişii - 1 VE ZEHİR SAÇACAK __LJÇAK
niiyor't.. Ll).R~ KISKIVRAK BAOLIYA: 

Onbeş gün bu ışık dP.· ı BİLMEK İÇİN EN AZ 500 

nııde ~lilüyor. Yapra ·tara UÇAOIMIZ OLMALIDIR. 

Buğday alıyor 
Tlirk l>aıHhrah Şark 

\apurı.ı boşaltma işini bi
tirmiş ve buğday yii~le• 

meye başlamışlar. 

ceki düzen vermekle nwş-
• 
gul idi. Ancak şimdi ha-
riçte uyandırdırdığı l~
sirl~rle alakadar olabile-
cektir. 

Fakat kısa hir zaman-
da, sulh yolunda sarf 
eylediği gayret ve mesa
isi için dünyaca takdir 
edilecP-ğini beklemektedir. 

Türkh·e Ha ricive ve-
.. ol 

kili, Tevfik Rfıştli Aras 
bu g ün «Şarkın llriand»i 
adiyle çağırılryor. Ankara 
ise, cenubi garbi Avru
paııın bir 11evi Cenevresi 
halini aldı. Komşu dev
letlerin rıazarları Tiirl\i
yenin yeni merkezini ıi· 

yarel etmişlerdir. 

Ve hemen umumiyetle 
hu ıiyar~ıı~r dostluk ve 
ademi leca vüz muahede 
ve misa klarile neticelen
miştir. Hemen, lıemen 
tam bir eheıunıiyetsizlik
len yüksek peresLiş sa
hibi bir devlet haline in
kişaf edebilmiştir. 

Alnıan)· amn umumi 
harpteki ruiillefiklerinden 
)lilleller cemiyeti korıseyi

nr. secilen ilk. devlrt Tür-
• 

kiye olmuştur. 
Tevfik lHişlii Aras, 

geçenlerde cenıiyet kon . 
seyinin reisi idi. Bu şe . 
rt·(, «Saar» plebissiti do
layı si 1 e v t• r i 1 e ıa 111 Ü h i ıu 
kararın zamanıııa tesatliH 
etmiş olmakla bir ~at da
ha artmıştır Tiirkiyt>ni11 
haiz olduğu mühim coğ . 

rafya vaziyet, inkilaptan 
beri bu devletin takip el
liği harici sulh siyasetinin 
ehemmiy.-tini, birinci d~

rt•cr.ye çıkan yor. Bu ha. 
rici si,·asellek.i huriz po-., 
litikası cenubu garbi A ,._ 
rupada sulhu muhafa'ta 

ile kalmıyor, ayni zamara· 
ela, .-\syalı komşu devlet
lerin emniyetinde mühiuı 
bir unsur rolünü oynu ... 
lOr. 
.. Tiirkiyenin sov~·r.tlerl~ 
miinasebeli g3yeı dostane. 
dir. Daha on sekiz ay e\'' 
vel Sovyel Rus harbiye 
nazırı Varoşilof un rıya
seli altında bir Rus heY' 
~tinirı Türkiyeyi ziyareti 
bu do~tlu k hağını yenidefl 
k u vvellt)tıd i rmiştir. Tür
kh·eni n lıayati, tehlikeli . . 
giinlerini yaşarkP-n, ona 
vard11ucı ~lini uıalan ilk 
devlet 5ovyrt Rusya ol .. 
muştur. 

Hu gtin ise Rusya 
Türkivenin en cok hör ... 
met elliği ~n çok. sevdiği 
dostlarmdan biritlir. "e 
Ankarayı zi.varel edeıı 
ecnebi heyetleri arasuıJ3 
f n cok ani ve sürekli te' 

• 
zahüralı uyandıran gP.U~ 
Sovyel heyeti olmuştur. 
Bu dostca münasebetler" 
dir ki, Türkiyenin dahil .. 
deki kalkınma ve kurnıt• 
faaliyetim~ olanca hııile 
deva.nıını mümkün kıluı3~ 
la birinci amil olıuuşhtl'' 
d 11'. 

Sttrk hududunda bir 
~ , 

dost nöbeteinin buluud•1 

ğ·ırnı bilen Tlirkiye, rah3' 

rahat biitlin ern!rjisiui d~' 
hilde iuıar raaliyeıiı•e 
doğru sevkedebilmiştir· 

Uir cok muahedelr.rl~ 
hirbirir;e bağlanmış oh111 

Tiarkh·e ve Sov,·et Bu~-.. . ., 
ya, Karad~nize hakiuıtfı" 
leı·. 

Bundan daha miilıiıt1' 
mi onları haki kal haıttr.1 boğazlara dahi hakin• 0 , 

l H .k. t>lll"' 
muşlan ır. ~r ı ı uı 

•• il' 
lekel lıoğ•tzların bu gtı 
k.. S . , udi• u « tatus c1ıs » su . 
tadilat lf.ıuin etmeğe rı'"' 
\'ellidir. Fakat Türkiytı• 
:. R . "'f'I ,,o ovyt>l us anın ısnı . 

., l .,.~ı 
rai'num sulh \'e t 

~ ' il' 
Leslihal. meufaatleriue ~ 1 .. 

. . cH 
rar. ika etmemek ıçın 

di bir sur~ue t 932 ~~~ 
ri tıli Bo0~zlar mu ka "e ., 0 ~P' 

siı.i rı yeniden gözden .f' ~ 
.. 1 . • .... l ".;;nra 

cırı mesmı a!!ır >(I·' . .., . li ,·f, 
il~ri sürmekten şııııt. · 

. ·ur . 
kadar imtina eylernı~ 

«Sonu vurn 



~---·~~-~-~------------~------~~ 

' 

Tür kof isin Günlü~ Telgraf 
HABERLERi 

Istanbul borsası . 
t3 s-935 de Arpa yem

lik 4 kuruş 4 paradan 21 

ton, l>uğılay SP.rt 4 k u. 
ruş, 30 p~radan 6 kuruş 

5 paraya kadar, yumu~ak 
6 kuru~ ıo paradan 6 ku
ruş 20 paraya kadar, ekst
ra 7 kuruştan 894 ton 
bakla 4 kuruş 36 paradan 
5 kuruşa kadar 310 ton, 
Kepek 2 kuruş ô paradan 
1750 kilo, Haznıol 195 ku 
ruşdan 200 kuruşa kadar 
615 çuval, Kuş yemi 8 

Turizm -Of isi 
~ ......... 

Arı~ ara -- Tiir'kofi~i 

turizm konıisvoııu, nwnı · 
• 

lek•~ tiruizde turist hare-
ketlerinin gel işimi içiu 
bir çok tedbirler almışıır. 
Bu arada Kızılav ve ha-

• 
va kurumlarma benzer 
yani devletiu himayesi 
ahmda hiiyük hiı· ceruiyel 
kurulması kararlaştınl • 
mışt11· • 

Durulan başka ayrıca 
EkcHH>rui bakanlığına bağ
la olmak üzere, Tiirkofisi 
gibi bir de turizm ofisi 
viicude getirilecektir. Bu 
yolda iııeelemeler ya19ıl

maktadır . 

Mersin 
Piyasası . 

K.G. 
Pamuk ~kspre!ii 
iane 
K:apu malı 
Kozacı parla~ı 

iane çiğhli 
Yerli • 
Koza 
Susanı 

Fu~uly;ı 

~olt ut 
Mercim~~ 

Burcak • 
Kuş yemi 

1 Kum darı 
'Çeltik 

K. 
50 
50 
46 
45 

2 
l 

8 
12 

7 
5 
7 

4 
7 
4 
7 

s. 

75 
50 

50 
75 

50 
50 
25 

kuruş 2s p:ıradan .ı4 ton, iran da 
yulaf 5 kuruş 22 buçuk _ ........ -.. Acı çekirdfAk ıçı 39 

paradan 200 ton, giiz yü- Tecim hareketleri Sabun Ayvahk 24 

uii 60 kuruştan 431 kilo• __..... •• • •• • ltalı ve 97. 5 
yapak Trakya kırkını 51 Sou glinlerde İran; Kiil- Nişadır 16 
kuruştan ı 1247 kilo, Ana- tür~ Tarwı, Ekonomi, Te- Çay 260-300 

SAYFA : 3 

i l A N 
Sağhk ve Soysal Yardım Dire~törlüğünden : 

Sağlık evleri hf'pisi 
Silifke Ki . 

Tahmin 
tlyatı 

Cinsi 
Makarna 
Şehriye 

ade yağ 
Zeylin yagı 
Gaz ya~ı 
Çay 
Kesme ş~ker 
Levmun luzu ., 

Piri11c . 
Nişasta 

Çekilmiş tuz 
Kuru soğan 
Kuru iasulya 
Toıuatissuyu 
Kuru iiziim 
Kaysı kurusu 
Nohut 
Merdmek 
Bulğur 

Patates 
Sabun 

~tersin Tarsus 
loo ıso 
75 

350 

350 
350 

8 

looo 
1 

1500 

30 

200 

650 

200 

75 
80 

30 

100 

250 

200 

50 

300 

30 
175 

8 

600 

ı 

600 

15 

200 

450 

200 
75 

125 

o 
IOO 

150 

)50 

100 

25 
ı~o 

25 

75 
3 

350 
ı 

:iOO 

5 

100 

200 

150 

30 

50 

o 
75 

loo 
loo 

K. S. 
450 22 

150 22 

800 55 

405 27 

o 
o 
o 

50 
600 21 · 00 

19 250 

1950 33 

3 

2400 
50 

500 

1300 
550 

205 
235 

30 

275 
500 

500 

85 

16 

19 

6 

7 

6 

21 

JO 

23 
6 

9 

8 

00 

00 

00 

50 
00 

00 

50 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 
500 600 300 1400 8 00 
400 

50 cim ırilJi blitiin terakki Keame Şehr 15 L Pirirıcunu dolu kırk11u 4 kuruşdan ::., sandıkta • • • 

1 J d t d n iler Ekmek i cine. 7500 

300 150 850 23 00 

ıo ıo 10 35 oo 
6871 kilo borsada muarue- a an arm a t urma a Toz şeker cu vala 27 L.55 K Peksimet 5 
l .• •. •. 1 1 .ıerur.ktedir . K 

1 
• 

e gormuştur. 2-s·935 ( e Bir av ünce lranda ku- a ay 225 

o 2500 ı 0000 7 00 

o 5 10 17 50 

Hamburga 9574 kilo tiflik • Bahar 
rulacak yt!nİ fabrikalar 75 

ihrac ediln~işlir. 
.. iistiine görüşınf>l~r yap-
/zmir bersası nıak için Sovyet Rusya-

12 8·935 ele Borsada ~·a ıu~yt-tlerler gilmisli. 

hnğday 562 çııval 5 kuruş Bir kaç glin üne~ dP. 
187 btu:uk sarıtinıden 5 biri Paris sergisiıu~ ve di 
kuruş 312 buçuk santinıt~ 
kadar, Arpa 3 buçuk ku
ruşda n 150 t;uval, hakla 
5 kuruşdan 22 çuval, No
hut 4 kuruş 6825 il~\ 5 

kuruş 75 santinrn kadar, 
34 ctnal, kunı darı 6 ila 

~ 

6, 7 sa rıli uu.ltı11 367 cu va 1, 
• 

pamuk biriuci 47 bucuk .. 
kuru~daıı 27 balya satıl 

ğeri de Almanya ile te
cim anlaşması yapmak 
üzere hal)·a ve n~rlinP. 
iki heyet gitmiştir . 

lrandu bir de şapka 
fatirıka~ı acılmaktadır. 

• 

Aleni T eşe~kür 
Beş senedir lıer tarafta 

tPda~i edilupde geçmeyen 
ailem Bavau Esmanın has ıuıştır , · . 

1 tahğı doktor B[ly ~luhul-
l" erli yaprak cigarası ' elinin tedavisile lemame.-, 

tütünü bulundu gf>çmiştir. Kr.ndisine le· 

Anadoludaki tütün ce- · 
Şİlleri üzerindt~ tetkikat ! 
Yapm~kla olaıa inhisar itla 1 

Şt>kk iirleı·iuıi su ııa rım. 
Yeni Mersin Basımevinde 

Celal ~ Oiizgen 

r~si uıii~talısilleri, şiımli- ----------.. 
Ye kadar yunfumuza )' ll - Y [ N İ M [ 8 S İ H 
hancı 111enıleketlerde11 ge · ı 
lerek her srrw binleı·ce } 
lir·unuzın harice cıkmasına 

• 
S~b•·r olan yaprak ~igara
sı irualiue müsait bir rrnvi 
ltitihı hulmuşlarthr . 

Mardinde buluuan hu 
Ceşi ı lii l fi 11ii11 tP.crii hd ~ı· i 
YapıJrmş \' t: nıu vaffakivel 
hasıl o: muştur. Bu n~li · 
c'~Yi gfiren inhisar idarPsi 
h .. 1llhjha , sı ları bu c111' 

Nüshası 5 kuruştur 

Abone ı 
Şeraiti 

Senelik 

Altı aylık 

Üç aylık 

Türkiye 
için 

1200 Kr. 

600 

300 

Hariç 
için 

2000 Kr. 

1000 

500 

Bir aylık loo yoktur 

Günü geçmiş sayılar 20 K. 

-------------------liitündt•n fada nıiktarda 

~·~tiştird1ilmrk nıctksadile 

~larJ111dr bulu uma kuı dır. 

Arpa Anatlol 
,, yerli 

Pirine • 
Çavdar 
Huğd&y Aıaadol 

Buğday Y ~rli 

3 50 
3 42,5 

15 
3 
4 75 

l ... i m on loıu 

Yemeklik ze\·liu Y. 
" 

3 . 62,5 

78 

Sabun Birinci 
» ikinci 

~J ısır ela rı 
Ciıı darı 

Kara büh~r 
f uc~ Keptık 
Kaim » 

incir 
Yulaf Cukuro va. 

• 
,, Anadol 

Yapa~ı heyaz 
,, Siyah 

Tiftik 
Sadr. yağ Urfa 

ZP-\' tirı da n~si 
~ 

Filitredeu geçme 
zeytıu yatı 

3 
3 

25 
23 

50 
50 

95-90 
l 50 
1 50 

10 dan 11 

3 25 

3 25 
44 
44 
62 
65-70 

Borsa T elğraflan 
·-... -- . .._.,, 

lslanbul 

Tiirk altuuu 

isteri in 

928 

623 

79 Oolar 

Frank 

Lir~t 

12- 03 

9 - 69 -20 

~lersiıı, Tarsus, Silifl~ Sağlık evlerinin yukarıda 
cinsi ve miktar ve. ıuuh·ıpıru 11 fiy,allam yazıla yıllık 
yiyet~ek gflrekliklf~ri 18/8/93ö Cuma .günü saat dokuz· 
da ihale edilme~ lizre lcel il Encümenince acık •~ k-

• • 
siltmeye konmuştur • , , . .-

Tahmiu be ~lle'ri 3;{8H lira 63 kuruş tutan l>u }' İ-
yeceklflrin mu<Vatka mı~ttu·ı 0691) lira 82 
kuruştur . 

lsteklileriı şer İl 1 .. ure ınr~ ı ~ re her gliu lçel 
Sağlık Oireklörlüğline ve ihale gtrnli il Enciiıueuine 
baş vurmaları du)·urulur 1-5-- ı O- ı 5 

• 
• 

~larmara adalarına gitltirek )'erlP-Şmek istiyen 
bahkcı ailelr.r orada 2 51 O sayılı kanu 11 ve Lalinrnlrı 3-
meleri dahilindtt 11akil v~ is t\ ı edileceğinden mez
ktir adalara gitmek arzusunda bulunanların istida ilP. 
VilAvete miiracaal evleıuderi ilau olunur 9 · ıo ., . 
-~~~[!+4~~· 

+ 
+ 
+ 

Ormaıı Çifliği Adı 

- Yüksek ve eıaiz nefasetinin -
saf lam bir garantisidir + HER YER.DE Y ~LNIZ 

t. Ankatra Sirıası isteyiniz. 
w 5- S 
T~·~·~~4e~·~~4~~·~~~4-3~· • 

Hö~atçi Eczane 
-- -

HALK Eczanesidir 

Yurtdaı 

1 Onpara harcarken 
1 ile kimin cebine git· 

1 
lifini Clüıtın: 



. . . 
SAYFA:4 YENi MERSiN lô AGUSTOS ı 935 PERŞE~tBE 

Mersinimizde IBAYSAL ~~~ I]~~~ 
sihhi bir ihtiyacı karŞıliyan bir müessese 

~ır - ve leveccuhe medyu1111 şilkra11d1r . ı. 1 

Blı defa İstanbuldan getirdiği kalfnlarla atelyesini ~ 
~ geniıletmiş olduğundan dikiş ücretlerini "Yalnız A - Iİll 

SOGUK HAVA DEPOSU 
SAHiBi - NiGDELi SELiM ŞEMSi 

Polis lrlüdürlüğü Karşı.s1nda 

1 
ğustos,, sonuna kadar yüzde yirmi indirmek suretile -
şükrnn borcunu ödemeye çalışacak dır . \!' 

Lüks geyinmek isteğinde bulunanların bu fırsattan isti- {~ , 

1 
fade eylemek üzre Tiirk Hava kurumu binasındaki BAYSAL I' ' 
OEYiMEViNE teşrifleri . 6-7 

[g] Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı 
mükemmel ve son sistemdir. 

IJ9~~~~~~ - ' il Sıcaklarda gıda maddelerinin bozulmaması için : 

[!)fi!lfi!lfi!lfi!lfi!lfi!lfi!lfi!lfi!lfi!lfi!lfi!l[ğ!I Gıda maddeleri yapan ve Satanların ve Ailelerin 

; BRİTAN_NTİC .1 dikkat nazarlarını çekeriz 

51 

-------------------~~ ~~--iiiiiiiiiiii--------iiiiiiiiiiiiiiiiiiii-P.;;1 ~ ~ 

1 i . E~~~~~İ • rE3Bü;ük Tayyare E3 ı 
1 Mersin Gümrük Civarındadır ı ~ Piyanğosu 1 

Pek çok kişilerin yüzünü 

(§D tıhbıy~. Yerli güldürmüştür • 

~ ~:: ~~ /'.1 iisı:ı tıwa 11 tııı- On Dokuzuncu Tertip Beşinci Keşide 
~ lngiliz çeliğinden yapılmış ve biitiiıı cliin- ffiil • • 1 mı 11 Eylül U3fı tarihindedir. 
R~ ya<\a ıa nınmış " BRITANNIC ,, hisi ~ lt>tle ·i ;:;;;, l ili~,! ~ 
fiili ll!!I ••o••:•••••••••. ı B ü y ü i{ i k r a 111 i y e ~ ~1eı·siru!'de geldi • . flın + • 
ıng Gümrük caddesinde Ömer Vısfi lecime;~~;tlılır.iiın • Yeni Mersin Basımevi : L :~5,000 Liradır . J 
~gıliJ~iJmlliJiJiJiJiJiJ~@JfıniJ ,: m:.~~~.~~i~~ ~~;~~~~-: .~ :;ar:,!0·~=-~=:~ · a D 

HAliS EDiRN[ ve KASAR PUNiRl[fti • ::::~~I f,i,~·:u.~ı~,l'll~:.·~·!·l::e-·. 1 i Ti M A o 1 Mi L L i 1 
Kışlık peynirleriniz içinhiç düşünn1eyiniz • · ~ ~ 
fennin son terakkiyalı üzerine yağlı, temiz peynirler hazırlanmıştır : yt~ atına) ınız. l>iK~~iin : i il Türk Siğorta Anonim Sirkeli ~ 

mersin Souk Hava Deposuna .. ~. size lazım olur. ılup- ~ ~~ ~ 
müracaat ediniz • i larınızı, ıldlerlııriııizi, : m Şirketin Bankası : Sümer Baııkdır m 

17 Kilo safi hazırlanmış ve tuzlanmış. halis • miicellilhanemize gön-• arf'.i~·.· _Yanğin ve Nakliyat siğortalarınızı ~ı: 
Edirne peyuiri tanekesi ile beraber 4.5 liradır . • l · · ~. 

Alındıktan sonra muhafazasıd" Souk Hava + 1 erınız. ~itimadı milli şirketine yaptırınız• · ~ 
deposunda temin edilir. : Her rwvi kitap ve : ~· ~ 

Evlerinizde uğraşmayınız ve yor~unluk çekmeyiniz • • ıJeflerler şık, zarif me: al ~lel'Sİll VI\ lhı rniİ ;\ıWllll'lıği 1 
Kaşar Peynirleri : tin Vl kullanışla ola- •. ~~ Ômer Vasfi ~ 

Yağlı Balkan peynırleri ayarında Ş marak!ı ka- + lltlii Giinırl"ık caddPSİ No. 15 tlf41~ 
• rak citlenir. •ı ~ . 

ar peynirlerimiz piyasaya çıkarılmışdır . ••••••••••••• • ~ 31-60 
Balya ile almak isteyenler depomuza mürucaat . CE12f±93E::::::3E::::3 e::::::::e=3e::::=EE3:J 

etmelidirler • ••!••!•••:•••:•••!•••!•••!•~? ! 
0 

Her halde çok fayda göreceklerdir . ••• k .... ' 
~!· Do tor~ ·? Mersin - Souk heva deposu sahibi Selim Şemsi ... .,... ~ ..... . ... 

43-50 

mg ATLAS Jilfifili!fiiiın 
BOYA EVi im1 

Mersinde bulunmayan çamaşır makinaları islim buhar ffiiJ 
makinalarırını ATLAS BOYA EVi yirminci asrın son mihaniki im 

lii]I tek~mülü celp ildi. bilkimya h~r renkli roplar erkek kostümleri ;:;;J 
~ gerek boya ve gerek lekeleri islim makinası ile yapmaktadır 11!!1 

-~ s,)ımaı ve ~ahil boyaları miiessesemiıden iiiıl 
~ yapılmasım arayınız zira lıakiki islim bizdedirmJ 
riill Kışla cadd,ıj Atlas Boya evi P.;;1 
~ 4 - 10 11!!1 

mllilmllmllilmlliliJ~ilililil~ 
Yeni MersiR Basımevi - Mersin 

• Muhtar Berker •:• .... . 
·i·Göz hastahklan mutahssısı:i: ... ~ .... . .. 
• Paıa rtla n ıuacl a lıP r •:• 
•!• •'iİ n il asla ha it~ ca ıl !' ~ .... ~ •.. 
• :. ılt~sin<le Yoğurl pa·ı.an •i•J 
: civarındaki nwa)eırn ::: ı 
..... hanesi11de lıast~tlarrnı • : .... 
~:.. k a hu 1 eder. .~. .... .. ~ 

•!• Ka bu 1 saatleri : Oğ- •!• . .. ... 
lt1 cl~n ev v~I 8 de11 12 +"' .... 

•!•ye öğled(•fl sonra 15 ,.v~. .. . .. 
~:· c 1e11 a k ş a m a k a da r. .:. .... . 
•:••!•+•!••!•• ••·:··:·•·:··:·<· f 

Remington Yazı MaKineıeri 

Gramofon oe plaklarda büyük 
tenzilat ve her nevi kol, cep saatları. 
Satışyeri Vilyam H.Rıkards- Jt,fersin 


