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Gilindire nahiyesine göçmenler yerleştirilecek 
Bu işide mi devlet 
Yapsın? -----

İş alanının hangi yönünde 
olursa olsun noksanları gö~ür 
ve yerli yersiz tenlddin~. bıle 
yapı:ırızda şahsiğ teşebb~s ve 
az bir himmetle aksaklıgı gi· 
dermek gayretini hiç bir zam~n 
gütmeyiz. İsteriz ki her şeyı 

de\'let ynpsın. 

BuglinkU iş rejimin.e t~.~~
men aykırı ve kelimeı11n hutun 
anlarnile geri düşünüşün sem· 
botu olan. hu halP. MNsinde 
çok canlı hir :irnel{' var~ı~ .. 

Herkesin bildiği gıb1 lınıa 
nm çıknt dıırurnu yıldan yıla 
gelişmPkte ve ortalanın bir 
hesapla Mersinden yılda sek· 
sen hin ton bir çıkat malı yol· 
lnnmaktadır. Buna giril eşyası 
da eklenecek olursa ı\1ersin 
limanının sahne olduğu tonaj 
mikdnrı aşağı yukarı 130 bini 
bulur, 

Fakat ne yazık ki bu kadar 
i>neınli bir yekun en müşkül 
sartlar içinden geçmekte ve 
~ 

bir çok 1..amnnlarda da büyük 
zararlar açılmaktadır. Çünk.ü 
en çok çıkat faaliyeti yağmurlu 
mevsimlere rastlıyor malları 
koruyacak bir antrepo de,,ğil 
en basit bir çatmada olmadıgın 
dan biitün malhırımız yeride 
p~k müsaid olmaJan iskele 
kenarlarında çamurlara bulanı· 
yor ve ulusal ser~reti.mi~ .~laı~ 
iirilııleriınizin kalıtesı duşuyoı 
Tabii bu hal karşısında dış 
prı?.arlara yollamak müı~kiln 
olmadıamdan yağmur yıyen, 

çamura" karışan yüzlerce ton 
iiriln çilri!yüp gidiyor· ~ım.daAn 
biltün çıknt tecimerlerı şıka· 
vetcidir. Şimdiki kurak mev· 
~i mele hiç aldırış etmezler ~·a~· 
nıurlar başlayınca gözlerının 
iinilnde çUrüyilf giden maJJarı 
nın verdiği acı içinde toplantı· 
Jar yapar feryadı koparır ve 
hükOmetton bir antrepo yaptır 
masım isterlerde bir kaç teci· 
mer bir :ıraya gelip üç beş bin 
lira sarfederek malJarını koru
yacak bir çatı ortaya çıkarmaz 

lar . 
ÇUnkil bunu yaptır~ak ~ev 

Jetin işidir. İyi ama bı~ az 111• 

safh dilşilniiliirse .Mersın antre 
posu gibi memleketin h~r ta
rafında de\'letin kaç bın işi 
vardır. 

Bn iti barla biz m'.l11arı ko· 
ruyacak bir çatmanın yapılma· 
smıda devletten bekliyemeyiz. 
Bunu tecimerler veya onlar 
adına tecim odası pek ahi ya· 
pabilir. Zaten bu gibi işler 

<>devi sırasındadır. 

Yalnız şurasını açıklayalım 

ki buraya bağlanacak parayı 

ilimizde sayım hazırhkları 
-----~---

İl~ay ve~ili dün ilçeler~e~i geziden döndü 
Gülnar ilçesi çok geri kalmış. İşi benimse

meyen bir köy muhtarının eli ;şden cektirildi , ------- -
Gilindire nahiyesine elli evli göçn1en ç:ığ·ırılclı 

ayni znmnnda tecim yönünden 
de diişünmek gerektir. Çünkü 
sarfedilecek olan para ton ba
şına atırı::.cak mutedil bir ar· 
diye ile bir iki yıl içinde kur· 
tarılır ve lıir gelir kaynağıda 
temin edilmiş olur. Eğer' ortaya 
bir sosyete çıkıp bunu yapmaz 
sa ter.im adası liman sosyete· 

sindeki sermayesinin dörtte 

---
Anıtları korumak icin , 
yeni bir talimatname 

hazırlanacak 

Anıtlarımızdan bir cami kapısı 

Ankara 18 ( özel aylarımız· 
dan) Türk tarihi arastırmo 
kurumu üyeleri yu rd İçinde 
bir inceleme gezisinde bulun
maktadır. İyi bir kaynaktau 
öğ~endiğime gfüe kurum üye· 
Jerı Anknrayn döndükten sonra 
memleketimizde mevcut anıt· 
hırı korumak için çok esaslı 
bir talimatname hazırlanacak 
ve kültur bakanlığıncada eski 
eserleri araştırma kanunu ve 
talimatnamesi yeniden tanzim 
edilecektir. 

birini bu işe hasr etmelidir. 
Eğer daha geniş ve bütün ihli· 
yacı önleyecek bir antrepo 
yapılmak isteniyorsa; belediye 
liman sosyetesi ve tecim odası 
da bi rleşınelidi r. Her yıl uğra· 
nılan zararlar göz önüne geti
rilirse anlaşılırki bunda çok 
geç kalınmıştır. 

Rıza Atilci 

Tarsus kandilden kurtulacak 

Sar~ay elettri~ f a~ri~ası yapılması için nıuvaf ak at aldı 
Anadoluda ilk kurulan elektrik santralı 
yakında yerini moder fabrikaya bırakacak 

Tnrsus 18 (füel) Belediyeler 
bankası toplantısında bulun
mak üzere Ankaray:ı giden 
şarbayım1ı. Muvaffak uygur 
şehrimize: dönmüştür. Muvaf
fak nygıır Ankarada bakanlık 

la temas ederek Tarsus elek
trik saııtrnlının yeniden yapıl
masırın ve su kuv\'elinden isti· 
fa<.ie ederek işliyecek bir falı· 

rika kunılmasırı::ı ınuvafalrnt 

cevabı almıştır. An:ıdoluda ilk 
defa yapılmış olan Tarsus elek 
triği bugün en geri bir durum
da bulunmaktadır. Bu tesisat 
sermayesinin önemli bir kısmı 
belediyenin okluğundan ortaya 
bir hukuki vaziyet çıkmadan 
yeni fabrika kurulabilecektir. 

Muvaffak uygur Ankara ve 
istanbuldaki sosyeteJerle de 
temas etmiştir. Kısa bir zaman 

Tarsus Ş:ubayı Muvaffak Uygur 

içinde etüdler yapılnrak preje 
hazırlanacaktır. 

Duçe dünyayı nasıl görüyor 
Musolini ilk temkinli söylevini verdi 

Hor ile Lavalin söylevleri olduklarından 
başka olaınazdı. biz kuvvetimize güveniyoruz 

Roma (A.A) - Bakanlar 
kurulunda Duçe, Boizaso top · 
lantısındanberi süel ve siyas:ıl 
durumdaki gelişimle ilgili, u· 

zunboylu izahlar vermiştir. 

Süel bakımdan İtalyanın 
doğlı Arrikasındaki hazarlıkları 
İtalyayı seferberliği yapılmak 
üzre bulunan üstün Habeş kuv 
vdlerine karşı emin bir duru
ma sokmak için durmadan ça
lışılmakta ve hazırlıklar artırıl
maktadır. 

Duçe demiştir ki : 

«-Bazı Bingazi göçmenle
rinin g·österdikleri kaygu dola
yısile Libya sınırının tahkimi- 1 

ne devam olunmaktadır.» Du. 
çe, elde etmiş olduğu etraflı 
bilgiye dayanarak, kara, deniz ı 
ve hava kuvvetlerinin her ne 

taraftan gelirse gelsin her tür. 
lü tehdide karşı koyacak hal 

ve durumda bulunduğunu söy
lemiştir. 

Sıyasal duruma gelince, 

Mussolini 

Duçe, beşler komitesinin ku
rulması keyfiyetinden ve ayni 

-Sonu nçnncllde-

ilbay geliyor 
Gelen duyumlara göre İlba. 

yunız HUkneddin Süzer İstnn. 
buldu Udevirıi devretmiştir . 
Ayın yim1i beşinden önce şelı 
rimize gelecektir. 

1935 Genel Niif~1s Sa)ııı11ı 
20 iLK TEŞRiN - PAZAR 
···········-······-···. ··-········ ........... .. 

Eskiden devletler ulus için değil uluslar devlet için 
kaidesi bakim iken, devletler sayıma önem vermezlerdi. 
Kaziye tersine döndüğü zamandan beri devletler sayım 

gibi ulusa iyi hizmet yollarını gösteren işlere başvurmağa 
ı başlamışlardır. 
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Okullann Açılışı münasebetile : Komşu Memleketlerde 
Neler Oluyor 

Bu ~iitı bir fiğrelmen 
olmak sıfatil~ clertleı·inıi 

'lö~eceğim. Bizler bir ttf'a 
~·a gelip te nıfslt~ğimize 

ch~ki \'ılın ledrisalın. Jaha · Mısır emniyet altında 
~ \' \'t•I ıit~rı ufku 1111;z11 .!!t'rıİ~ 

ait menfi inlibalarınıızı 

kırgınlıkları mızı, lıa ykır iŞ

la rı mızı uksisadalal'ırnlaki 
sonuçsuzluğu birhirimizfl 
arılatnııya koyulduk mu, 
hu na der·tlesme deriz. ve • 
bilinmelidir ki bir fiğrel-" 
men derd dökmiye b:ış-

1 adı nu kola'' lı k la S\!S-., 

maz!. 
Berıilebir ki dertsiz 

hic bir· meslek yoktur. . . 
Öyle~~uunrn hizinıkiuin hu 
hususla i>hlirlerilt~ kıy:ı!'\ 

kabul etıuenrnsi sesimizt~ 

uldırış edenlerin az ol
m asmdan, onlarm da bir 
hal caresi lrnlru~k imkan-

• 
larmı liiztiınu dt~recesin

tle haiz olamamasmdarı
tlır. 

Bu yazıları okuyan göz 
lerden hazısı tliyebilider-

ki : 
-- Üç aytlanberi ayh

~ını cebine verl~stirdiü:i "- J • fJ 

haltle yan gelip oturduğu, 
gezip safa siirtliiğii ~· et

miyornrnş ~ibi hir de 
dert dökme ciiretinde lm
lunuyor!. . , 

OğrrlmenlercJeıı başka 

hangi meslek sahipleri 
höyle uzu rı ve maaşı iş 

liv~n hir istirahat devresi . 
gt•çirruek sal:.)hiyetini ha . 

izclirler ki ? .. 
Bu rnlitaleacla bulunan 

hıra şu sözii ha lırla tnıa k 
i terim : « Hayalla en 
evvel saç ağartanlar i>ğ . 

retmenlerle Doktorlardır!» 
hu snz şfı phesiz benden 
cok daha fazla denecltH' 
• • 
görmiiş l>ir şa lısm ağzın. 

dan çıkmıştır. Boş olma _ 
dığuıa bitaraf olan kim 
seler hile kani olsa gerek! 
Bununla heraher sacın 

• 
ağarması hazan ir~i bir 
cabuklukla vaki olur. biz 
• 
hunun yerine «erı evvel 
yıprananlaı· >> dergek de. 
yimi daha anlamlı IJir ha
le koy nıu~ olu ruz. 

Üç aylık maaşlı istira . 
halırauza gelince; evvela 
Ş lJ U ti SÖ )') e )' i IU k İ h U, b İ
zim icirı tam bir istirahat • 
sayılmaz. Çiiukii örıümiiz-

o • 

letıaıi\'e ve hayati tekamii ., . 
lii takibe nwchuruz. 

Biiliin d~vrimlere, ya
paca~ınıız tel k irılt>ri ha
zıl'laınak iizrr, Jwrk~sleu 
PV\PI niifuz etıuis olma-• 
nıız ica ht~dcr. 

Diğf~r tarafla n bu is-
ti rahat clevresirıin, yor
guııluk iiziinlii ve halla 
bazılarımız icin mahru-

• 
miyd dolu tloknz aylık 

didirınıc t!saıasırulaki,.'1Hıd

di vt~ ruaııe"i gaipleriruizi 

biJr. Latıui n etıuh e kafi 
gr.I ıued iğini ih~ri sii rersenı 
aeaha hana raauk(lr di)'e
cekler huluııur mu? 

Bu cevabı verect~klert~ 

bir teklifııu var ; bizim 
uihi calı~rnak sarlile ara-
t.J • .. • 

nııza hir kac a \' ici11 ol-. . . 
~mu, katılıversirıler ... 

Gi>rliliiyor ki deı·t dö~ 

mek iizre aü:zwı acaıı il!!-
,~ ~ t~ 

retnwrı hazan o kadar 
dalar ki kendisini esas 
konusunu 11 dısmtla bu-

~ 

lor. Fakat hu ise hic t~ • • 
sas .ıaz .. Ciinkii amacını . . " 
hakkilt~ izalı edebilmek 
icin hir kac önsöıe ihli-
• • 
vac duvar. .. . . 

l\.aleminıi, clt~rs yılı 

içınde hir türlü göriişmek 
nasip J)nııyan saygı ti~ . 

ğm· vdilf·ı·e hilap etmek 
üzre elinw alclam.1 

İse ai rismeden ev v~I . ._, . 
karşılıklı lauhhiitlerimizi 
hirhirimize tanalruanuz 
icttbedr.r. Vakıa her ders 
)·ılı başında hu ergeye 
tahsis ettiğimiz bir günde 
okullarımızın dPğt~rli ve
lileriııt! okula kadar g•~l

mek feda k ar·lığında bu -
lunıuaları iein ı·icada bu-• 
lunnruz. ve sırf bu kıy-

metli karşılaşma için is 
tirahat giinlerimizden bi
rini okulda ~·)ciı·iriz. Fa. ·- . 
kal dt!ğt!rli devJ.-tlileı·i-

naizi rı ca .i!ranııza icabetr. . ,--, 

Jiizum gürmcdikleriui bu-
rada mesleğim namına 

bii~· ük bir acı duyarak 
ka ydP<leri m. 

Üc\·iiıii aşan cocuk-• .J • 

larınuzın f·ll~rine, vt·li-
leriue verilmek üzre, hir 
giin evvel sıkıştırdığımız 

l1ısıı· Başbakanı ga . 
zeleh~rH bir diyev<le bu
lurımus ve « bir hal\'an 

• ol 

llabes harbi takdirinde • 
Mısırın korunması 

al111acak tedbirler 
JClll • 

hak-
karıda A nıiral - Vis for-
besle a nuııda gfirüşnıeler 
olmuştur. Amiral Forbes 
de İngiliz hiikt'ınıelinin \ 
Mısırın korunması111 sağ- ! 
laruaga hazır olduğunu 1 

teyit •: tnıiştir.» demi~tir. 1 
1 
1 

Romanya~a Urfi İdare 
Biikrt~Şle ve diğer sek iz 

şehirde iki bölgede urfi 
idareyi uzatan bir kar;ır-
name <;ıkarılmıştır. J 

Balkan Tütün Borsası 
Bt~lgrad'tları hildiriltli

ğiru~ göre Balkan lÜLlin
leri için birge bir horsa 
kurulması hakkındaki 

konuşmalar miisbet bir 
sonuca varmıştır. Bu do
ğu tütiin horsası Tiir·~iye 

Yunanistan, Bulgaristan 
Honı:ın~·a, Arnavutluk ve 

'1 o~uslav\'a tiitiin iiriin. .. , . 
lerinin lcciminıl~ nazım-
lık ()ı,evi gfirecektir . 

Tlitii n Borsas1111n k u
rulıııası içi11 gereken lop. 
larıtı yakında ilgili iilke 
lere )'etkili delegelerini 
sapladıktan sonra )'apıla
caklır. 

da veli velerin l~esslifle 
~ 

~fiyliye)'im ki ancak oncla 
biri nazarı itibare alınır. 

Cağl'ımızı daima tatil 
giinline isabet ettirdiği
m iz için veliler, çocıık-

larıııuı a~ığlarııu incelenıek 
üzre teklif olunan lopları
Lıya ilgi gfistermekle öz
giirdiirl•~r. Y Pte r ki istira-
• 
halı, üıu:nıli hir konu el-
rafırula görii~ın.- YP- iistiirı 

görmr.sinlPr . 
• 

hu itibarla şimcliden 

güriişeruiyPceğinıi bildi
ğim sayın velilerden hi~ 
olmazsa gazele sütunları 
vasıLasile anlalacJğım. 

noktai nazarlara ilgi gös
lernwl~rini dilf-rim. 

Z. ODABAŞI 
« Sonu Yarın » 

- ŞEHİR. HABERLERİ 

Dil Bayramı Hazırlığı 
~() Eyliil Dil lıavrauıı. 

~ . 
nın kutlulaııması irin ha-

• 
zırlıklara dt~vaın tıdilİJOf'. 

O ~.din di 1 sa va şanın 
önemini anlatan nrnhlelif 
süylevler verilecek v~ 

Hadyolarla Arıkaradan ve
rilerı korıforanslar dinle
necektir. 

Halkevi bu kutlu giin 
ıçın geniş bir program 
laazırla y acak lı r. 

Kordona Ahnan Sürüler 
Tarsusuu adanalı oiTlu 

~ 

k.öylind~ yayılmakla 

olan ·!davar sürülerin-

den birisinin ~oba-• 
nrnda şarbon varacıaı . ~ 

görülmekle çoban tedavi. 
ye ~~im mıştıı·. Ru m ii na -
St~bdle bu siirü11ii11 mev
cul laayvaularına ilıliyatan 
dalak serumu vurulmuş 
ve biitiin siiriiler kordon 
<titana ulınnnstır. . 

Türkiyede Dalak Hastalığı 
Tarını hakaHlığı tara

fından ba stıı·ıl an bii l Len-
1 Pre hakılır~a hu \'il lenı-., 

ıuuz ayı ici nde Tii rk i veda . . . 
dalak lıastalığı bazı vi
ıay~tlerdt~ şiddetini artır

ııııs hn arada hastalık • 

irısa ııJa nHla gı~çerek 7 8 kişi 
hastalığa tutulmuş ve 

buıılardarı ucş danesi de 
filıııiiştiir. 

Bu mli nasebr.tle ha -
karılık bu hastalık ile şid
d .. Llt~ nı iicadı•le t~cl ılmesi 

yohırltla illt)re önemli hir 
• 
hiltliriğ ~ olla mıştır. 

Aygır Oepusu 
fi aygır tlPposo lıinası 

için ŞP-hir lıaricirnh~ Fah
rikatür F'aılıl a ait bir tar 
la nm isi i ııılci ki ue i 1 tW

eii meni ıHle ~arar w~rilmi~ 
ti. istinılc\ke ait diğer ka
nuni nwrasim ikmal edil
mek iiı.re evrak il idare 
k u rumuua veril misti r. . 
hir yarıdanda depo hina-
srnıu mrvcul pihin dair•!
sintle rıafia tlirrktörliiğiin 

cc keşifleri yapılmaktadır 

Varidat mrektörü 
ilimiz variclal dirPk

Lörü Ziihtiiniin .\danaya 
ve Adana direk töriiniiıule 
~larsine alantlığıııı ~' az-

mıştı k. Yeni va ı·icla l di
rek lörii Kenan dliu st•h-• 
ri mize gt>I mişti r. Ziihtlitle 
ltir kac aüne kadar Aıla-. . .... 

naya gidecektir. 

Define Hikayesi 
Bu kazıda dipsiz çıktı 

Marıımatılt•rirı 'ltrniz 
kenarında~ i evleri rufµ, 
kazıya h:ışlarıtlığıııı yaz
mıştık. 1 ki gii 11 sii ren hu 
k 3'lıda rı sonra Ömer Ha -
ruis ta rafından hir sev cık-• . . 
maya cağı a ulaşıl ıııış vt~ 

fazla ıa ra r etmek leııse 
kaııd:.ın vaz geçilndşlir. 

Namrun Hükumet Konağı 
Namrnnur Ya\'la kö . ., 

y ii rıdek i lı ü k lı mel konağı 

h i rı a s ı b a k ı m s ı ılı ~ v ii z ii n ., 

den harap olmağa )'ÜZ 

tutmuştu. hu kerre 
y~nı kfiy heyt~Li ihtiyaı·i-

yesi nu~s,~le)· i nazar dik
kate alarak nwzktir kona
ğın tamirine mül>aşereı 

etmiş ve icap eden keres
teleri almJğa haşlamıştır. 

Bulgaristan Tayyare Ahyor 
Bulgarlar yt~11i <~ skel'İ 

tavvan~ alnıak iein i:uıP. . . 
toplamaya başlamışlardır. 
Bulgar gazelelP-ri bu 11u11 

icirı harart~tli vazılar \'UZ-. . -
makta \'e hu SPru~ ieiıı • 

kıl'k milyon levaya ihtiyaç 
olcloğunu hilclirnwktP.dir, 

İlimiz~e Sayım Hazııhklan 
Birinci suyf adun 

Oönüşde Gilindire nahiye
sine uğradık. Buraya civardan 
köylülerde gelmişlerdi. Görüş
tük. Vaktile pek mamur olan 
bu nahiye şimdi harap olmuş 
nüfusu azalmıştır. Halbuki bu
r:ıda bir ~ok emvali metruke 
evleri ve devlet malı olarakto 
bir çok zeylin o.ğaçlo.rı ve har
nubu vardır. Bunlardan hiç 
istifade edilemediği gibi val\
tile iyi bir gelir kııynağı olan 
bo.lıkcılık süngercilik işleride 

tamamen terk edilmiş durum
dadır. Buraya elli evli bir göç
men kafilesinin gönderilmesi 
için Hizım gelen teşebbüslerde 
bulunduk. » 
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Duçe diinyayı nasıl görüyor 

- Birinci sayfadan -

za ma rıda IJor ile La val'rn 
söylr.vl~rirııl~n , hahsel • 

mi~ti r . 

Bu sn~· levlt~ r olduk la
rıntlan haska tiirlli ol~ -

• 
nıaıfardı, zira h1111un için 

cıkarı h11rıdarı t-~V•! lki cok . . 
ılaha vahim ah\· alıle kul-
larıılmamış \'e nıahiyeli 

lcırif edilmemiş lJulıııı:uı 

ııı iie )' )' i •lel~ri 11 kul la ılı l ıa•a
sı yiiziintfen haleldar ol
masırıa imkan ııH~vctul ol 
mı yarı Avrupa lflŞriki nıe

saisirıin nıeufaatı ııamma 

ku vvelle11dirmek arzu~urı-

!Mersin 
Piyasası 

K.G. 
Pamuk ~k~ı;re~ 
lan~ 
Kapu malı 
Kozacı parla~ı 

iane çiğidi 
\' ~rli • 
Koza 

K. 
45 

42 
40 
38 

s. 

2 76 
l 875 
8 

:ı p a c 1 k 0 ı a n b i r la k ı m s e · 
hehİPr vardır ve İ n~ilte
re ile Fransanın uluslar 1 
sosyelt~si karşısındaki do 

runau mahinıdur · 

dadır . >) ~us;auı 11 50 
8-9 

Buncları fülirii hu sn)·
lt·vler, ~ora vlr ÇP. vrenlt~r 
ile hah'ilfl ulusu kiitlelt~ri 
larafırHİan cok hiiyiik hir . 
~iildm ıle karşılanmı~lır. 

Bu bakımdan bakanlar Fasulya 
kıarulu, İtalyanın uluslar Nohul 
sos yc~lt~si nde bu 1 u nmasmın Merci nu~k 
ne gibi hallerde imkansız l~urçak . 
bir halt~ gel•~ceğini gözden Ku~ yeıuı 
~ecirmi~tir . Kum darı 
... • Cellik 

5 50 
8-9 
4 625 
7 

4 
6 75 

Bakanlar kurulu, La
val tarafından «kanunu 
sani 1935 tarihli halyan -
Fransız itihlfna nıesi hak
kıncla kullanılmış olan 
dostane ttldbirlerlt~ bu 

i l i rn fn a nı e 1 t> r i il lt~ y i d el ili iş 
oltluün doslluk hakkında 

ha karılar kurulu , ge- ·\ k. 
, ı cı ce 11·,ı~k içi 

neral Dehoıu, yu alkıslayan S l • \ 
1 

42-44 
24 . • a Hnı ı y va ı k 

ve sel:\mlıyan lıır telgraf ır 
1 .. 1 k ~a ı ve 

goıH erme~· e arar ver -
Nişadır 

98 

mişlir . 

İran ecnebi ameleyi 
çıkarıyor 

:ı 

ki ~üzlerdeu dolayı mem-
•a ., • ._ 

Çay 
Keame Şeker 
Sandıkla 

I Toı şeker çu vah 
Kalay 
Bahar 

16 
270-275 

15 L. 
27 L.55 K 

212 

75 
uu rıiveti ııi izhar eyl~ruiş. 
tir ."' halya, hu dostluğu 

Tahrandan .2~len bir 
.... Arpa :\uatlol 3 375 

haberde 1 ra n lali k ti metinin 1. 

\alnıı iki nac~mlekelin men 
·rantı rıaıuıııa dt!ğil , ayuı 
za nıa ntla bir fil ii.stenıl eke 
ilıtil:\fı v••yalıııl uluslar 
sosyt>Lt>SI aıası arasrnda 

,, yer ı 3 ~5 
demir yollaruıda kullanı- Pirin. 14 
lan eenehi amelenin ilara- Çavd~r a 
cile yerlerine yerli anıele Buğd~y Arıadol D 50 
isliluhınu için şirketlere Buğtlay Yerli 3 875 
tebligat yapmıştır . Limon tozu 75 

As~eri Satm 

1 

Alma 

L A N 

Komisyonu Riyasetin~en ; 

Konya garnizonunun 935 bir ·senel!k ihtiyacı için 

O 
• K ı . kömiirii kapah zarfla eksıllmeye konul-35 tora Ol\ . . 

T· Jııuin edilen bedtdı ( 12250) lıra, muvak ... 
muşlur • ..ı 1 · K 1 K K 
k . t ( 91 g) liradır. Iha rsı 011\·aua or o . 
:ıt lemına ı ·k . 

1 ..... 1-.· •ı " ında Kor Salın Alma omısyonunda mutan J"I ulltc ~ .. .. 

26 -Evııı- 935 Perş~mbe gunu sa~t 1 O ~la yapıla~ 
k "' j • · ı·ıer,.ııı kanunda v~ııldıgı şekılde leklıf 

c~ lır • slel\ ı · . 
1 

·ı ·ıa·tltlden bir saat evvelırıe kadar ko-
ıueklup arı ı e 1 ' '""' ' • • 

. .. ... c·ı ·1thrı . Sartuamesı koıuısyonumuzda 
ıuısyona nıuı a , .. 0 ' • 

r • ." , t· 1.11 ı•iiulc~r· inılen maada hı!ı' ~ün hila bedel o-
umıı ,H :"\ 5 12 19 2 1 

kutturulur . - - -- · 

Acele Satlık Hane 

Gözne Yaylasında 
. 1 •• ·t cltla &ahtani iki utla bir mutbah ve 

F~"kauı tor • .. . . 
a.· 

1 1840 ıut'lrP- ıuurahhaı eşt;arı nıusıuırelı 
uır harıvo 11, ·r · · 1 · J 

.... "' I· , h·ıvi cloklot· Ilı ıının ıant~sı act• ·~ ve haglı tart1~ı • 
Satlıkdır . k ı ·ı· ı ·· ·ı vo P.lı vPn bir Lıı~cl··I mu a >1 ıru e satı-Cok mu~aı ~ · · . .. 
1 k

• 
1 1 ·v ·ırı lwtlditl'~ mııtt~lH!I' hır luccar aca · o an uı • · . . . 

k r l .1 .. "tlf) ·•ili t:ık"itle fült•rımesı kabul edılır· e a ttlı P. uı: s t•rtr. .. 

1.. 1 · , .. 1.- t ·ılıaıak ve 11öriişmek bteyeıılerirı m:tı-
1 az a t.ll ~ I el • ~ • 

L l · ııı"• J~ı·vinr miiraca;ıtları · 14: -~0 
aaımza \e :; " ' 't • 

Yemeklik ze)'lin Y. 3!

Sahun Birinci 26 

)) ildrıd 

.\lısır darı 

Cirı darı 

Kara büh~r 
İnce Kepek 
Ka hn » 

24 
a 50 

3 

95-90 
] 65 

1 65 
incir 
Yular Cukuro va. • 

10 dan ı 1 
3 25 

,, Anadol 

Yapağı beyaz 
,, Siyah 

1'i fti k 
Sad~ yağ Uı·fa 

Ze\'lİn danesi .. 
Fllitreden geçme 
zeytın yağı 

3 
42 

42 
62 

25 

-70 

~0-22 

40 

-------~-·----~--~. 

Borsa T elğraflan 
-....&.ns.,., .... 

Paralar 

18-9-935 

Tiirk allunu 

islerlin 

935 

62:i-25 

Dolar 

Frank 

Liret 

79 --32 - 50 

12- 3 - 50 

9 -- 72-10 

i l A N 

Adana Ye~inci Daire Su işleri Mü~ürlüğün~en: 
ı) Tarsus kasabası civurında lüılourcu savacuğı 

ile Kölemusalı Herdan tahliye ayağının ka\'şıı yeriıHle 

ve hu ayağırı bir kıyısından öteki kıyısına kanal .di
hinin altından geçmek üzr~ 4n metre uzunluğuıula 

lwlondan hir sifon ile bonurı kfırgir leferruatı K :ı l -
hurcu kanalile şarlağın islahı VP. şevlerinin kaplama
larla talı~imi ve sifonun nihayetindt~ baıaklık .içinde 
evelce açılmış olan :\ kaııalıua IJirJeşmek frtre 2 ı 70 
mrlre uzunluğunda tabanı IJir buçuk metre enin ıle 

yeniden bir kanal açılması 7248 lira ( Vedihin iki )' iİZ 

kırk sekiz lira ) keşif bedeli ile açık eksillmeye çıka -
nlmıştır . 

Şartname, plan ve keşifnaıueler Adana'da Su iş

leri dairesinde bulunup islE'.klilere gfi~lerilecek ve ar
zu edenlere lmuları tt:lkik ve iatle etmek iizre birer 
suretleri verilect>klir . 

2) Açık eksiltme 935 yılı İlk teşrinin 2 nci Çar
şamba güııii öğleden sonra saat on beşte ~lersin llli
k1imel konağında yapılacaktır . 

3) Muvakkal teminat uıikıarı 544 ( Bes yiiz kırk 
dört liradır ) 

4) istekliler Su veya N:tfia miitliirlijklerinin biri~ 
sinden alrnrnış IJir miiteallhit dıliyelnanıesi11i, Ticarf\l 
oclasında nıukayy~t oldıığuırn dair hir vesikayı ve 
muvakkat teminatın llt~r~in mal sandığına hu iş ıçm 

)' alırıldığına ılair bir nıak buzu honıh~yona gü~lerecek
lerdir . 

Bu vesikaları lmlunnıayarıların bu eksiltmeye gi-
remiyecekleri iJ(jn olunur. 19 • 22 • 25 • 28 

i L l H 
Adana Yedinci Daire Su İşleri Müdürlüğün~en: 
Silifkenin Su bii~liimii nıevkiinde ve Göksii ırrna

ğınrn sol sahilinde yerıhlt•n yapıl nıası hlzı m ~dr,n bir 
mehruuıla evelce yaptırılarak mevcut hulunan dört 
111eh muzu 11 5oiellerden harap olan setlerle kaplamala rı11 
tamir ve iıış:rntırı111 k.Pşif bedt'li olan 3467 lira 5 l ku
ruş mukabilinde 2490 sayılı eksiltme vt~ artırma ka
nununnua tevfikan eksiltme)'e çıkarılmıştır • 

l) Şartname plan ve keşifoanıeleri .-\dana'da Sn 
işlt>ri dairesinde buluıınıakta oltluğuntlan ist~klilc ri11e 

göslerilecek ve arzu edenlere hunları tetkik ve iade 
elm~k üzre birPr surellt•ri v~rileeektir . 

2) Açık P.ksihme J 935 yıll birinci teşrinin ikinci 
Çarşamba giinii öğl~den eve! saat oııda ~IN·si u ll ü
kt'ımel koııağında yapılacaktır . 

ö) ~luvakkal lemiual miktan 261 linHlan iharPt 
olup islekliler Su işleri dairesine veya Nafia nıüdiir 

lerinirı birisinden ahnmış hir miileahhil ehliyetnanrn
sirıi ve Ticaret odasında mukayyet olduğuna dair vr. 
sika)'I ve muvakkal teminatın .Mer~in mal sandığırıa 

hu iş için yatırıldığına dair makbuz St!nedini konıis · 
~'ona göoi\h~rPceklt~rllir . 

Bu vesikaları bulunnıayanlarrn yukarıda adı geçp, ıı 
eksiltmeye· giremiyt>cf>kleri ilan olnnur . 

ı~ -22 ---25- 28 
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SAYFA:4 

CLiMASX
KLiMARKS 

klımaks Su Değirmeı1leri 
Bütün Dünyaca Tamnmış Uir İngiliz Mar~a~u 

Memleketimizde bil -

hassa bahçelerin sulauma

sı iç;n çok llizumlu oldu. 

ğurulan tavsiyeye lariktır. 

Arzu edenler doğru

dan doğruya Fabrikadan 

celbi için la vassut t'dilnu~k

dedir. 

-----·---·----~ 

Adreı; Mersin Hükumet caddesi 

Oaman Enver 
)6-30 

Yeni Mersin Basın1evi - Mersin 

YENi ~ERSiN .l 9 EYLtJL ı 935 PERŞE\IRE 
~----~----------------~--~-------

Nö~e t ç i Eczane I' 
-- ·~ ... -

Bu Akşam 
S, .'("',, LI K _ .. , Ecz~ ra~sidi r. 

·~===============~· 
SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrü~ Civanndadn 
ller nevi Eczayi 

TÜRK. DOKUMASI 

KALIN BEZ 
Çadırlık - Muşamba/ık - Tentelik 

Bu hedere ihlivacı ofarılar Sd~lnik Barı-.. 
ka~ı karşısırıda AH\I EI> .\ V~L\R OÖ-1. .. t; Tecinı 
~virhlen l• ~daı·ik eılt ~ hilirlt~r . 

\Jp,zkür nıağazada halis Urfa sade yağı, 

y.-meklik Zeytin yağı. Sahura, J\ahvP, Piriııç 
li.1 şeker ve saire bnluııur. Toptan v~ pei·akerıde 

tıhht.\'P, YP.rli ve Av- a 1 ) =.!:._· 7-!__ı rupn miistahzeralı hu· lliıllUiauı ~r 

• lıırııır .. • ı rE3Bü;ükf;y;;r~E31 

Yurttaş! · 
Ülkeni korumak isti· 

yorsan Hava kurumu 
na üye ol. 

••n•·:·••••••••• • • . ·:~ 

: Yeni Mersin Basımevi : 
• •!• 
• mücellit hanesi • 
• ,., k. . 1 • 
• i..S · ı ıuış, pa rt,:a <J n- •!• 

: nıa~, f P-r~utlt• kitapla- : 

• rmızı işe yaramaz de-~ . . .,"'.'. 
•!• y•· a ı ıua ~, ı nız. hi r~ii n + 
• · ı~ 1 K. • •:• sıze azım o ur. ıtap-•!• 

• larmızı, deflerleriu !ıi, : 
• .. ıı· 1 . •. 1 + muce ıt ıarır.nıız~ gem-•:• 
• 1 . . • 
• t ('l'llHZ. ' 

: llPr rır.vi kilap ve • 
• d~flt>rl•~r şık, zarif me• • • • tiu v\ ~ullarııslı ola - • 
• l · ı . . • + ral\ cıl ~nır. • . ., • • •••••••••••••• 
Y(Nİ M[RSİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 tooo 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık too yoktur 

Günü geçmiş sayılar 20 K. 

Yurtdaş 

Onpara harcarken 

ile kimin cebine git· 

tiğini düşün: 

nı p· . ~ ~ 
ııı ıyangosu n 
!i Pek çok kişilerin yüzünü m 
ffi güldürmüştür . W 

ili On Dokuzuncu Tertip Altıncı Keşide ~I 
~ 11 T eşrinevvel 9:l5 tarihindedir. nı 
1 ~ B ü y ü k i k r a n1 i y e 

200,000 Liradır . 

Le:::::::===a::~o,~=~=:::~j 
ESANS-LOSYON 

KOLONYA 
Sıcak Tt•nunuz giinlPriuizi giizPI kokular arasın

cl a h i r il k h a lı a r g i h i ya ~ a L m :ı h i <; i ıı F r a rı sa H~ İ !'i -
\'İ<; r~tlP.ıı µ ı>tinliğim «ES . .\NL \lh claıı yapılan 1\0-
LO~Y .\ vt~ LO~YONL UH) \N alarak ~ullaııımz . 

Gençlik Kolonytıları 
Btitün Kolonyalardan üstiindiir . 

Mağnzaınızda her nevi ESANS 
LOSYON KOLON Y .A.. 

Bulunduğu gibi şık ve temiz geymek isteyenler için 
Gömlek - Çornp - Fanila ve sair tuhafiye eşyası da vardır. 

Mallarımız temiz sağlam ve ucuzdur . 

Sivri sineklerden korunmak sağlık ödevidir. Bunları öldlırmek için açıktan 

Kilosu 100 kuruşa alacağınız FİLİT 
İLE OLUR... 

ADRES : Gümrük çivarında içel Tecimevi 
ve gençlik kolonyası sahibi 

A· HAl\l.IDİ 

~·M~--ll~~~ltME~ 
Iİ İRFAN MUSA 1 
~ kolonyası 1 1 Sıhhat ve t~ra veti uizi ılai ıııa ıııulıafaza i 
~1! etmek ıçm İstikam~ı Eczaru~si tarafın.tan~~ 
i-ni imal t•tlilen irfan ~lıısa (\olonva~ını kul-~ 
• lamnız. · ~ 

l]~--El~•a1•~-~ 


