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Cenevrede de Barış ümidi Kırıldı 
SPEKüLASYON KOkUSU 

-------- --
Nihayet fakir _halkın yedigi bir 

ol{n1egede sı~1eye })aşladı 
Buğdaylar anbarlara atıldı. Tecimerler 

CenetJre konuşmalarını bekliyorlar 
1 - Memleket ürünü tama 

men çıktığı halde piynsa ile 
çiftci arasındaki mutavassıtlar 
ve kapital leci merJer spekülas
yona haş vurmuşlar hani şu 

büyük harpte olduğu gibi üçe 
aldıldarını eJliye satmak için 
bir harp bekliyor ve piyasaya 
buğday çıkarmıyorlar. Bu yüz· 
den Mersinde un çıkaran fab· 
rika elinde me\'cut ~vk buğ· 
daylurdan ynpttğı unun büyUk 
bir kısmını İstanbula gilnderi
yor. 

Vakit vakit taze~ene.n un 

k ek hiku'·esi şımdı başlı 
v~ e m J • 

b b. dert ha\\nde yenı-
nşına ır zd .., 

O.. ) ' 8 ıgı-den ortaya çıktı. un . 
.b. n çıkaran fcbrıkalar 

mız gı ı u 
590 Jrnruşa sattıklnrı unun 
çuvalına birden bire 110 kuruş 

. p 700 kuruşn 
birden znm ) :ıpı f tarda 
satrnavıı başlnyıncn ırıncı 

b 1 d."' 0 bas vurarak ekmek e e ıyey -. . . 
fiyatııırınıdn kiloda yırım para 

artırdılnr. . . 1 d 
Ortadn hiç bır sebep oma ·~ 

ğı halde halk için en önemh 
bir ihtiyaç olan un ve ~kmek 
fiyatlarının artışı se?ebı etra-
fında tilrlil yerlerde ınceleme
ler yaptık. vardığımız sonucu 

yszıyoruz · . 
Un ve ekmek ışının ı.nce· 

1 dl.kce imi snlan ve yenı ye· 
en ' ·ıı b .. ü . t•Aprasık şekı ere ur nen 
nı ...... .. d. k" d ct• k . bir durumu ve de ı · 1 e ım ı 
• kJ" .10 sUrUp giden İtalya -
şe Jllu . • . ş·· 1 _ 
Habeş işilede ılgısı var. oy e 

ki : 

Mersinde mevcut fırınlar 

her gün yüz ~mval un sarf edi
yorlar bunun 30 çuvahda dışar 
dan geldiğine g5re fabrikadan 
ancak 70 çuval un alıyorlar 

demektir. Halbuki fabrika her 
gün iki yüz çuval un çıkardığı 
halde bugün un ne orada ve 
nede sntıcılarda bulunmuyor . 

İşle un fiyatlarının böyle 
Sonu ikincide 

Halk soruyor : 
-------

sıtma her eve girdi. Batakhk-
lar neden kurutulmadı? 

-----
A l 

-v~vel kücük say mükellef iyeti ilan 
y arca e , . h b k 

d·ı · tı· Ondan da bır a er y o • e ı mış · _ ____ _ 

Şehrimizde bu yıl sıtma 1 
·· daha satuın geçen yıllara gore ~ 

bir haldedir. Havaların serın- .1 
.., en gecelerı lemis olmasına ragm .. ı 

• · ümkun açıkta oturmak bıle m 
h · l angi tara· olmamakta şe rın 1 . • 

fındn olursa olsun sivrı sınek-
ler nrı kovanından boşanmış 
gibi hüküm sürmektedir .. 

Şehrin muhtelif yer1erınde 
Kİ bataklıkların kurutulması 
için kUçilk «say mükellefi?·eti» 
ilftn edilmiş ve beledıyece 
listeler yapılarak halk bataklık 
ları kurutmavn çağırılmıştı. 

Aradan a)• 1ı11· ge~ti ve duy
duğumıı111 görn pro;eside ya
pıldı fakut bataklıkları ~u~ut
ınak için bir hareket gcrule
ıncdi. Dün bir okuyucum~z 
bize uzun bir mektupla şehrın 
sıtma cluruınıınu anlattıktan 
sonra diyor ki : 

« Bataklıklar kurutulacak 
diye kUçflk say mükellefiyeti 
i ltln edildi. Bedenen çahşamı· 
yacak olanJnrdan birer lira 
para istendi. Bizlerde bunu 

seve seve verdik. Günlerce 
bekledik. Ne bataklık kurutul
du ve nede sıtmanın önünü 
almak için bir tedbir alındı. 
Şimdi şehirde sıtmasız hiç bir 
ev gösterilemez. Bataklıklar 

knrutulınayacaktı para niçin 
alındı. » 

Okuyucumuzun bizden sor
duğunu bizde ilgili olan yerler 
den soruyor ve aydınlanmak 
istiyoruz. Bataklıklar neden 
tılilA kurutulmadı.? 

-

Ali çetinkaya 
Doğu gezisinden 
Ankaraya döndü 
Ankara 19 ( özelD - Epice 

zamrımlnn beri doğu illerinde 
bir inceleme gezisinde bulunan 
Bayıııdırlık Bakanı Ali çetin 
kaya bu akşamki trenle Kay
seri yoliyle Ankaraya dönecek 
tir. Bakan doğuda yapılacak 
olan Bayındırlık işlerini ince-

'l !emiş olduğ~ndan g~ziye ö1.el 
bir önem verılmektedır. 

Dünya ümitsizlik içinde 
Beşlerin kararı bildirildi. Habeşler kabul edi

yor. italya bugün cevap verecek 
ltalya önergeyi muhakkak rededecek. İngiliz Fransızların orta 

Avrupadada zecri tedbir teklifini kabul etti 
ltalya Habeş işinin son duru· 

muna aid gelen haberlerde şimdiye 
kadar olanlar gibi hep dediki de
dimkiden ibarettir. Dün muhtelif 
kaynaklardan gelen ajans haberle· 
rinin hülasasını yazıyoruz : 

1 - Cenevrede müthiş asa 
biyet var. Beşler komitesi ka
rnrım İtalya ve Habeşistana 
bildirmiştir. Hunu Habeşliler 
kabul etmişlersede İtalyanlar 
Romada Cumartesi günü kabi
nenin torlantısından önce bir 
cevap veremiyeceklerini bil
dirmişlerdir. 

2 - Laval buglln toplana
cak olan kabinede bulunmak 
üzere Parise gitmiştir. 

3 Cenevre çevenleri İtal 
yanın beşler komitesi önerge
sini kesin olarak rededeceği 

kanaatındadır. 

4 - İngi !tere Fransızların -- - -- -· --- ---
Vergilerde 

Türk köylüsünün ve
rim kabiliyeti göz 
önünde tutulacak 

Finans Bakanlığının kanun 
lar üzerindeki tetkikleri tama· 
men bitmiştir. En önemli bir 
kanun olup rnemlek"lin büyük 
servetlerinden biri olan hay· 
vancılığımız Uzdrinde büyük 
rolU olan sayım vargısının 

azaltılması neticesi ne varıldı· 

ğmı yurtdaşlara mlijdcleyebi
li l'iz. 

Bursa, Balıkesir, Karadeniz 
sahillerile Orta Anndoludıı tet
kikat yapan maliye mütehas
sısları kntiyetıe bu kanaate 
varrnışhrdır. Bilhassa ecnebi 
miltehassıslarTilrk köylüsünün 

verim kabiliyetini göz önünde 
bulundurarak sayım vergisinin 
muhakkak indirilmesine taraf
tar olmuşlardır. 

935 bütçesinde sayım ver
gisinin bütçemize temin ettiği 
gelir on milyon 650 bin liradır. 

Finans Bakanlığı, Türk 
- Sonu nçuneUde -

zecri tedbi rleri orta A vrupada 
sulhu boznn devletede tatbiki 
teklifini kabul etmiştir. Buda 
tabii Almonyaya karşıdır. 

5 - İtalyan gazetelerinin 
komite knrarına verdikleri ce
vap şudur: 

Yalnız silahın verebileceği 

tam anlaşmayı biz ssasen Ce
nevreden beklemiyorduk. » 

6 - lngilterenin 144 parça 

yı bulan Akdeniz filosu şu 

yerlerdedir. İskenderyede 28, 
Filistinde 20, Süveyşte 6, A
deııde 20, Cebelültarıkta 70. 

7 - İngiltere Fransa gaze
teleri çok uımıdsuzdırlar. Ga
zetelt'rin mütalaaları muhakkak 
bir harp olacağı merkezindedir. 

8 - İngiltere Malta ada
sındaki kadın ve çocukların 
tamamını boşaltmıştır. 

Arap Gazeteleri 
bir ağızdan Lavrensin bestele 
diği birl ik havasını çahyorlar 

~~~~~~~--~~~-----------

Berut 19 « Özel aytarımız
dan» - Arap birliği düşüncesi 
biltiln Arap bnsınını her gün 
sütunlar dolusu yazı yazdır

mağa sevketmekte ve bu birlik 
için Arap ülkelerinin şimdiki 

durumu en müsait olarak gös
terilınektedi r. Bu fikrin en çok 
taraftarı olan «Ellrnbes» gaze· 
lesi son sayısında diyor ki : 

Muzaffer Hicaz hükumeti 

ile Yemen hükOmeti arasında
ki Taif andlaşması iki hükQ· 
meti dostça bağhyan en sıkı 
bir belgedir Kral lbnissuud 
ordularına gilvenerek Yemeni 
ezmek istemedi. Çünkü orada
kiler de nihayet bir Araptılar. 

Arap birliğine doğru ilk adım 

olnn Taif andleşmasından son
rn müstnkil bir devlet olan 
Irakln llicnz orasında da bir 
andlaşmn yapılmak üzreyken 
Irak isyanı baş gnsterdi. V e iş 
y:ırıda knldı. O günlerde Hi caz 
Veliahdı İ lmissuud Bağdada 
uğrayarak or:dlaşınayı imzalı

yncaktı. O zaman yarıda kalan 
bu önemli konuşmaların yeni
den başlamasını beklıyoruz. 

Çünkü bu iki memleket ara 
srndaki dostluğu bozacak orta
da hiç bir sebep yoktur. 

Geçenlerde Hica1.a giden 
Irak izcilerine kral İbnissuud: 

« lraka eza veren bonada 
e1..a verir. Bana sevinç verende 

Sonu ikincıde 

Emirname hazır 
Yunanistanda ge11eloya 3 ilk 

teşrinde baş vt1r11lacak 
lstanbul 19 (özel aytarımız 1 çarelerde düsünülmektedi r · 

dan ) Yunanistanın rejim işi Cumuriyet için verilecek rey-
nihayet bir kotarma yoluna lerin rengi kırmızı k rallık içi n 
girmektedir. Atinadan burada verilecekler sarı olacaktır. 

çıkan Rumca gazetelere yazıl- Liberallarla cumuriyetçiler 
1 dığına göre Bakanlar Kurulu ayrı ayrı toplanarak duygula-

genoyun 3 teşrin sanide yapıl- rıııı lıirleştirmişler iki partide 
masına karar vermiş ve neşr öteki cumuriyetçilerle çahşmn-

20 iLK TEŞRiN - ' 
PAZ AR 

edilecek emirnamenin ana hat- 1
1 

ya karar vermişlerdir. 
ları Baş bakan ' ve tuze bakanı Geneloy knrarnamesi nesr 
tarafından tesbit edilmiştir· 1 edildikten sonra Başbak~n 

1 
Genoya hile karıştırmamak ı Mornda ve general Kondilisde 

Yerli yabancı herker o gün 
bulunduğu yerde kendisini yaz 
dıracaktir. 

için esaslı tedbirler alınmakta Makidoııyada bir geziye çıka-
1 

ve reylerin sükfin içinde veril-

1 
rak krnllık lehinde propaganda 

mesini temin edici inzibati yapacaklardır. 
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Fil{ri mutlıı 
Silifk,., Ananıur, )Jul 
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Harp kokusu çıkınca İtalyan - Suriyeden 

Gülnar ilçelerinde 20 gii n
tlenberi bir iuceJeme ge . 
zisinde bulunan Saylavı_ 
mız Fikri Mutlu şelarimizP 

Sııriye ve Filistiı1 piyasaları Alt üst oldu 

Bu yıl yaylalara da k;mse çıkamadı Lübnan da 
Bir moratoryom ilanından bahsediliyor 

6 bin amele tedarik 
edebilmis 

~ 

Şanı, «Y(~ni gtin,, 
İlalva hesahma lloran, döuruiiştiir. ~ 

Kaçakcılık 
Bir köylüde 1050 

yaprak kağıt bulundu 

llersirıin Arsh.1n kö\'iin 
den llasan adrnda lıirinin 
ötedenbel'i kaça<;ıhk Jap 
tığı glinıriik muhafaza 
teşk iJaLı ta rafından haber 
alınmış ve t~kilıine baş-
lan nuşlı r. 

Öle)'giin Hasan şehir-. 
elen küyiine ~i<lerken nnn
taka memuru Rahmi ve 
polis Cev<lf~l la rafrnda ıı 
şii plıeleuilerek göz lıa psi-
ne aluımış ve şelıir dışın. 
da ce vrilt-rek iizt~ri v~ • 
~şyası araııınca hayvarıın 

semf rindt~ 1050 Japrak 
Halep markala siğara ka -
~ıdı hulunmuştur. Hasan 
merktıze getirilerek hak
krnda yapılan zalutla bera
ber ihtisas mahkemesine 
~gönderilmiştir. 

-~-

Spekülasyon Ko~osu 
Birinci sayfadan 

110 kuruş birden artışının se· 
bebi bu anormal durumdur. 

2 - Bilindiği gibi fırınlar 
da çıkan ekmekler son bir ay 
içinde çok bozuldu. Fırıncıların 
söylediğine göre belediyece 
tesbit edilmiş bir un formulü 
mevcutsada fabrikalar bu for
müle uygun un çıkarmamakta 
unun maliyetini ucuzlatmak 1 
için enain buğdaylar alınarak 
işlenmekte ve hatta bunlarda 
ikiye ayrılıp iyileri İstanbula ~ 
gönderilmektedir. 

,. .. 
Bir aylık borsa satışlarına 

bakılacak olursa un dolayisiJe 
ekmek fiyatlarının artması için 
ortada bir fiyat farl{ı yoktur. 
Bu itibarla fabrika ve buğday 
tecimerJeri fakir halkın bir 
lokmacık ekmeğinede şu ma
hut spekülasyon kokosunu sin
dirmemelidirler. 

Arap Gazeteleri 
''Birinci Sayfadan,, 

J~akı. se~indirir. » demişti. 
Şımdı Hıcazın mümessilide 
Bnğdadda izaz ve ikramın en 
büyüğünü görmedtedir. 

Başında Elhaşminin bulun
duğu şimdiki Irak kabinesi 
arap birJiğinin ÔüyiJk adımını 
atmak fırsatını bilmezlerse bu 
fırsat bir daha ele geçmez. » 

Mamafih gazetelerin birlik 
sözünü dillerinden bırakma
masına rağmen efkarı umumi
yeyi hiç ilgilendirememekte 
ve hele devlet çevenlerinden 
buna dair tek düşünce açıklan
ınamaktadır. 

SuriyP ~a'l.etderiniıı 

y3ıdı:ıırıa .!!ÖrP : . . . 
ltalya ile llaht~Şİ~lan 

arasrrıdaki ihtilafın p•·k 
yakıııcJa hi r muharehP.' e 
mlinc•~r olacetğı korkusu 
Suriye Lii bııa ıı ve Fılisti n 
de hiiviik tesirler yap
ouşlı r. 

Bu yıl ~f ısırdan, Fılis
tirulf~rı v•~ fraktan Lübnarı 
ya) lalarıuu gelen yayh.ıcı
lai· 10 l>iıt kişiyi geçnıek
ı.e ve hu yüzden Lü lına n 
lıal~ı hii)'iik bir kazanç 
lt-min ~luu~kte idi. lfpr 
yıl tı•şrini ev,·rle kaı!ar 

kalan hu ~· aylacılar bu 
İlalya ile llaheşista11 ara
sında başldyacağı mulıak

kak savıları hir lıarhirı cık . . 
nıası vf~ )'Ollarm kapaııa

rak memleketlt~rine döne 

oıi~· .-c•·llP.ri korkusuyle 
altılactılt~ yunll<trına dön
meğe başlamışlardı•·. bu 
)' iizclen L:ilwandaki otel-

ler boşalmış ve Liibnan 
lıalkı biiyiik zararlara 

d ii ~ nı ii ş 1 ..- r d i r. 
B o r ıt 1 a rı başka Su r i y t• 

ve Lii hna n pi yasalarında 
da lıarp korkusuylH baş . 

hl ya rı lnı h r a n la er g ii n 
artmaktadır. bir cok tecim 

• 
ler satış yapamadıkları 

icin honolarır•ı ~iirıiirıde . .. 
<>demekten aciz bir halP. 
wd nı işlt~rcl i r. 

Lii brıa n gazeteleri bu 
clu ru ıu karşısında Su ri ytı 
vP. Liihrıanda bir mora
tOr') om ılfuıının lüzumu n . 
dar• ha hsdmHkte ve aksi 
takdir<l~ bir cok tecimen-• 
lel'in iflas telılikesile kar-
sıl~vaca.frııu ileri siirrıu•k-
• ... t ;J 

ted i r le r. 
Surive ve Lübmwda 

" 
durum bu )'Ollla gid~rkeıı 
Fılistiode<le harp korkusu 
ve 1ehlikegi piyasayı ah 
ii s t ~ t mi ş ve h ii y ii k b i r 
buhran baş göstermiştir. 

Bankalarda parası olan 
halk kişP.lt·re lıücum ede
rek paralarım çekmeğf! 
ba ~la mışla rdır. 

Fılistiııde başlayan hu 
hu hra nın komsu memlt>k•~l • 
pi yasa l :ı r ın a da b ii y Ü k za -
ra n dok 11 nma ktadıı·. 

Nitekim Suri~·e ve Hib 
narı ba11i-.ası iskonto mik_ 
tanııı \' İİzılf~ ö bucukt:ın . . 
7 hucu ua cı ka rmışLır. . ~ . 

Fılistirıliler yiyP-crk ve 
içecek mağazalarına hii
cum •~ clert-k harp çıktığı 
zaman balıalaııacak gıda 

maddeleri ıı den k iill i \'elli ., 

miktarda ,;;atın alarak 
evlerirw depo etnwğe baş 
lauııslarclır. Bıı viizdtm . . 
şeker, 4l>nğday ve pırınç 
ile buna henzer yiyPcek 
maddtılPri birdenbire yiik 

sel mi~ ve i hli k~\r başla
mıştır. 

Bu y~·ızclen lıir çok ban
kalar tPcimmıleriıı kredi
lerini kesnıi~l•~rclir. . 

., 
llaisıa 'e Hunıus ta aoıe· 

le toplamakta olan ışçı 

miitea hhiıl i ıllPler k~rhi bu
ra ya gelmiştir. 

il a her v~ı· i lıl iği ne giire 

miilt!alıhil ~iya~al JÖnel

gelt•dP. muvafık kalarak 
bu nuntakalardan 6 hin 
anıeh~ tedarikiue muvaf
fak olmuştur. 

K·· ııılisi buradaki itaL 
yarılarlada sık sık ltınıas 

halındadır. 

Y t~ni ~ii n -- hn Vf-' bu-._ 

ııa br.nzer laa b~l'leri eo . 
• 

ğa!tma k la ve bizi az çok 
diişiiıuliirmc·kledir. Zira 

toplarıdığı sllylı~nen hu 
anwlelt~rin İtalyan somür
gelt!r i ıule askeri lıiznwt

ler göreePğide bildirilmek 
lPdİr, 

Bunun karşısırula kend
kend i mize soruyoruz. Su
r i y t• h :11 k ı sa t l ı k k ö 1 em idi r 
ki; ra~l gelen buradan 
siidi siirii insan alıp dile
diği yere sevk edip, isle -

- ------ - ·--------------------- ~ği gibi kullaıwctıklır . 

mal{inistsız I"'ol{oınotif 

Yolculara ölüm dakikaları yaşattı 

Ma~inistin vazifesi ~aşmda ~urma~ığma kızmış 
120 Kilometre ile Yollanmış 

İsv~ç le bir lokomoti(, ayrılmumaları lazılllgelirkeıa 

ma~inistirıirı vazifesi ha - kiiçiik bir istasyonda lıeıu 

şırada son derPce kızmış makirıisl ve hPm de ateşçi 
durduğu ).fH'timı k:.ılknrak lokomotiften irımişler aLPŞ 

var hızı~· le }'Olurıa devam çi ilt~ makinist dışarda do . 

elıurğe lrnşlanııştır. ALaafl laşırken neden ileri gel· 

gaz•~lelerirıe islo~holmdarı diği lwııüz daha belli ol. 

bildirildiğine göre hurnlan nııyan hir sebPple loko 
motif birdenbire harektıl bir kaç giin füıce Guteu 

burga .\ lvr.sta a rasmda 

işliycn trenin )Olcuları 

bu gün~ katlar ne lsveç-

te ve ne de diinJarıın hiç -

bir yerinde işiıilmenıiş 

,ı .. rtH~P-tle kork tHıC bir ma 
• 

cera gtıçirmişlerdir. Bu 1 

trenin yolcuları, lokomoıifİ 

nin makinisti olmıyan hir 

katardd ~· ıldırım gibi hız

la 11erlern .. ğ~ haşlanmış-
"' lardır. 

Usule gört~ lokomoliflen 

etmiştir, lrt•n hızlaştı kça 

luzlaşnıış ve 120 kilom•~ l

re hızla ilerlwueğfl baş

lamış. B~reket versin, tr~n 
<lf~ huluuara hizmelci ka . 

• 
clıu yolcular arasrnda b!l-.. 
lurıarı hiı· siınerıdiferch· •~ . . 
korkurıç lehlikP.yİ haber 
vermiş ve o da giit; hal 

ile lokomotifo yetişer·ek 

treni durdurmuş. Yoksa 

az sonra cok keskin bir 
• 

virajı dfüaer ken hepsi pa-

ram parça olacaklarmış. 

Y1ınaı1 Sularına 
Gelen İtalyan 

gemileri 

.\tirıa, - Buradaki İtal
yan elcisi ~latlanarri Lor-• 
piclo mulıarıbi11irı <ıcıl 
dtınize cık masma fırtı;ıa-• 
nrn ruani olduğundan tek-
rar Ana vason a dÖunw~e 

• 
mecbur kalclrğıııı ve hu 
torpidonun heraberirul,~ki 

torpil gemisi ile Yunun 
~arasularııula İtalyan gaz 
vapuru (~ P-rec deu gaz al
masrna izira verilmes!ııi 

lıü k ti nıeltPrı l'esuıen isle

uıiştir. Diğt'r tarafları Sa
rifona iiç İlal~·an harp gtı
misi geldiği lıaher veril
miş ist~de hunların y u kar 

da ismi g••çmaler olup oL 
matlığı belli tlPğıl.lir. 

hah1a elcisirıin resmi 
~ . 

tezkeresini miizakere et-
mek iizre hemen Başba
kanın başka nlığmda de
niz ve iç bakanhklarr ile 
Sii bakanlığı miislt'Şarı 
loplanarak lıadiseyi ince
lemişlerdir. 

ilk ol{ttllarda 
eski kıraat kitapları
nın· okutulacağı doğ

ru değil 

Arıkara, - İlk okullar 

icin hir komisv m tarafın-. . 
darı hazırlanmakta olan 

kıraat kitaplarırıın hu ~ene 
okutulup okutulmiyacagı-

rıa dair yapıları ntışri~1 al 

iizerine kiiltiir işlerinde 

bu rue~wle ilr. yakından 
alakalı bir zat şu uları süy 
!emiştir : 

- « İlk mekteplerin ilk 
beş smıfı içi rı hazırla narı 

k ıraa lleri n baskısı devleti 

malhaasnıda klnıilen bit
miştir. i~i üç güne kadar 
ha yilt~rt~ St! v kedilecek tir . 

Kıra.atler tek kilap ol

cluğu için hiitün mektep 
lerde okunması mecburi 

bulunuyor. Bunlar.n ye.

tişti ri le ıued iği i leı·i sii rii
lerek ~ski kıraat kitaplar•
nın okntnlaeağına dair 
elde edilen havadisler 

doğru değildir.» 
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~~~----------------------~~~~~ ! Vergile~d~ Tü~k. k~ylü~onon ı Mersin 

verım kabılıyetı goz p . 
f ut~olcu Diplomat 
__ .,....,. ..... --

Çekoslovak dış bakanı ve 

bu defaki Uluslar Sosyetesi 

toplantısına başkanlık eden 
Edvard Beneş türlü bilgileri 
nefsinde toplamış bir zattır. 

önünde tutulacak 1yasas1 

Hakikiğ bir bilgin oldu· 
ğu kadar iyi bir arayıcıdır 

da fakat gençlik hayatı mad · 
diğ darlıklar içinde geçmiştir. 

On kardeşinin en küçüğü 

idi. Zavalh babası bu kalaba

lık ayleyi geçindirebilmek için 
çok çalışmak zorunda kalıyor
du. Beneş'fn ge~çliğinde en 

ziyade merak ettiği ve uğraş
tığı ş~y futbol oynamaktı Prag-

da Slavya kulübüne girmiş ve 
az ıamanda en ünlü oyuncu· 

lardan sayılmağa başlanmıştı. 

- Birinci sayfadan -
Köylüsünün hayvan yetiştirme 
işinin ulusal bir dava olduğunu 
ve hemen hemen köylerimizin 
ekserisinin hayvancılıkla ge
çindiğini göz önünde bultın· 

durarak hayvan vergisinin hiç 
olmazsa yüzde otuz, otuz beı 
nisbetinde düşürülmesini ka· 
rarlaştırmış ve bunun için 
araştırmalara başlayacağını biz· 
zat Finans Bakanı büyük par
ti kurultayında murahhaslara 
söz vermişti . 

Büyük sevinçle öğrenildiği
ne göre bütçe vaziyeti bu yıl 

Kamutaya bu hayırla kanunu 
getirmek imkanını vermektedir. 

Hatta söylendiğine göre 
50 kuruş olan koyun vergisi 
26 kuruşa kadar düşürülecek· 
tir. Keçiden alınan vergi yan 
yarıya 20 kuruşa inebilecek· 
tir. Diğer hayvan vergilerinin 
de bu nisbet içinde düşmeleri 
beklenebilir . 

K.G. 
Pamuk ekspres 
iane 
Kapu malı 
KozHcı parla~ı 
iane çi~idi 
\'erli • 
Koza 
Susanı 

Fasulya 

Nolıul 

\lercimek 
Burca k • 
Kuş yeuıi 

Kunı cları 
Cehik • 
Acr çekird~k içi 
Sahun Ayvahk 
({alı v~ 

Nişadır 

Çay 
Keame Şeker 
Sandıkta 

K. 
45 
41 
40 
37 

l 
8 

1 1 
8 

s. 

75 

50 

5 50 
8-9 
4 
7 

4 
6 

50 

75 
42-.\4 . 
24 

98 
16 

270-275 

15 L. 

fakat bu ünü kuvvetinden 

dolay değildi. çünkü Beneş 

narindi yalnız çok cevval, ve 
hiç düşünmeden derhal karar 
verip tatbik ederdi . Şimdi 
Prag' da bazı pazarlar Beneş'io 
önemli maçları büyük ilginlıkle 
takip ettiği görülür. Kim bilir 
belki hiç olmazsa yargıç ola-

mamaktan acı duymaktadır . ı 
Hiç zannedilmemeli çünkü ma-

16 Köyü Basanlar 
Adananın 11, Tarsusun 2, Toz şek~r çu vah 

Ceyhanm 3 köyünden at, eşek- Kalay 
27 L.55 K 

212 

75 
dem ki Uluslar Sosyetesine 

başkanlık ediyor en büyük 
yargıçlık bu değil mi ? 

le bir çok evlerden eşya çalan Bahar 

içel Nafia 

hırsızlarla bunlara yataklık 

yapanlar Ceyhan jandarmaları 
tarafından yakalanmıştır. 

i l A N 
DireUörlüğünden : 

1 _ Mersin - Silifke yoluııun 2 7 -1- 346 -
35 -f- 400 kilo metrelrri arasrnda ( 7322 f Jira 82 
kuruş he<ldı ke~ifli muhtelif açıklıkta on iiç adel be
l<.narme merıfozi n i nşaatırıın açık eksiltmesi 18·9·9 3 5 
tarihine tesadiif eden Çarşamba glinü Vil3.)et Daimi 
Eneli meni ıHJe ya pıJ nıış isede çıkan lali pi erin sürdüğü 
pe~·ler haddi layık görülıuediğindeu on giin uzadıla
rak 28 - 9- 935 giirıline Lesadiif eden Cumartesi günü 
saat orrn hırakılrrnştır . 

2 - fst~klilerin 2490 sayılı kanunun lıiikiimle-
riue ~fire bildirilen günde dipozilo akçalara veya le· 
raıinal mektupları ve fenni elıliyel vt-sikaları ile Vila
)' •~t Daimi Eııcüuıerıi11e gelmeleri ilan olunur . 

21 • 26 

Tarsus Tapu memurluğun~an ; 
T:tr· ~ usurı Ali fakı köyiincfo vaki sağı Duran oğul· 

ları ~1twliit ve Yalıya ve Vunu~ solu deli Ahmed ar-
kası cakır oğlu Hüseyin önii yol ve lo.lirt IHiseyin o
ğulla;, IJacı İsa ve Hacı ~lehnu~d harıelerile m~hdut 
bir kıtada 1552 ıuetf'e murabbaı üzerinde çifli~ danu 
ve nılhneıuilaltnlll senedsiz olarak ecdatlından intika. .. 
len Niz.- nı o~lu Mustafa nın u hılt,si nde iken ölnıesile 
Veresesine iutikal eylemiş Vt~ tapuya rabtı için mü
racaat edilmiş olduğundan 1935 stw•·si EJhıluıı otuzun· 
cu giiniinde malı~llinde keşif ve talıkikat edileceğin
den hu lrnfH!a hakkı tasarr~f iddiasırıda bulunanların 
ıoahalliode hazır hulunnwları veya tapu dairesi· 
ile nıiiracaaL e~leıueleri il<in olu11ur . 

Arpa .\na.tol 3 50 
,, yerli 3 30 

Pirinç 14 
Çavdar 3 

Buğd&y Anadol 5-5,50 
Buğday v~rli 3 375 
Limon tozu 7 5 
Yemeklik zeytin Y. 34-

Sabun Birinci 26 
» ikiıwi 

llısır darı 

Cin darı 
Kara büber 
ince Kepek 
Kaim » 

f ncir 
Yulaf Cukuro • 

,, Aıwdol 

Yapağı beyaz 
,, ' Siyah 

Tiflik 

24 
3 50 

3 

95-90 
l 60 
1 60 

ı O da,, 11 
va. 3 25 

3 25 

42-47 
4~·47 

62 50 
Sade yağ Urfa -70 
Zeytin danesi 20·2~ 

40 Flllıredeo geçme 
zeytıo yağı 

Borsa T elğraflan 
""' ................... 

Paralar 

19-9-935 

Türk altunu 

isterlin 

938 

622-50 

Dolar 

Frank 

Liret 

79--47 - 58 

12-06 

9--72-60 

B l T 
Mersin Şarbaylığ·ınctan · 
Ştdıirde 3 6 sokakla yeniden yapılacak 12409 

metro murabbaı çakma çakıl ile a(li yaya kalc.hrımı 

açık eksiltmeye k·rnulmuşt ur . 
ller metrosunun keşir değeri 75,50 kuruştur . 
lsteklılerin lister.rn~ glinii oları 28-9 - 935 Cu· 

marlesi günü saat 11 de yüzde 7 ,5 siiresiı tutak l>t ~ l
gesi ile Belediy~ dairesinde iismm·me konıisyomına 

baş vurmaları ve inşaat şartnamesini 23 kuruş rıyat· 
la fen dayresinaen alabilPceklP.ri bilil olu~nır . 

• 

Askeri Satm 
1 

Alma 

l3 - -1 7 - 2 1 -2 5 

L A N 
Komisyonu Riyasetin~en : 

Kon ya garııizonu 11u n 9 3 5 hi r Sl~ııel i k i hli vact icin . . 
350 tou Kok köıniirii kapalı zaı·fla eksihmeye konul .. 
muştur. Tahmin edilen hed .. li ( 12250) lira, muvak ... 
kat leminalı ( 919 ) liradır. ihale.si 1\.oııyatia Kor Ko
nıulaııJığı binasrnda Kor Sıtlın Alnıa koınis\'onuııda 

" 
26 -Eylül- 935 Perşembe giirıli saat 1 O da yapıla-

caktır . İ:Heklilerin kanu11da y(lzıldığı şekilde teklif 
nıektupturı ile ihaleden hir saat evveline kadar ko
misyona müracaatları . Şartuanrnsi komisyonunHl'l(la 
resmi tadil giinlerirult-rn maada hor gün bila uedel o
kutturulur. Alay Kunıaııcianlıklarrnılanda malumat 
altmlabilirair . 5-12 - 19- -21 

Acele Satlık Hane 

Fevkani dört oda, tahtani iki oda bir mulbalı ve 
bir baııyolu, 1840 mt~Lre murahhaı eşçar. nıiismireli 

ve bağla tarlayı havi doktor llifzinin hanesi acele 
sa tlıkdır . 

Çok müsait ve eh ven lıi r hedtll mukabili rule satı
lacak olan bu evin beddidt' nıutP-her bir tüccar 
kefaletile tiç senede altı tuksitle ödmımesi kabul edilir. 

Fazla f,afsilat almak ve görüşmek isteyenlerin nı:ıL-
baanuza ve lsmet lşt,vine müracaatları . 15 -30 
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'· ' BiR DAMACANA 

1 

===--=-=:..::::::~~:·::_::.-:.==-::::::=:: . ·-~ ... ':~ ·-:-;: 

KAYADELEN SUYU 
:1~::35 KURUŞTUR.. 

İyi su fiyatlarında yapılan ihtikar üzerine sayğıh 
Merain balkanın ş i k a y e t i n i nazarı itibara alan 
ticarethanemiz bu kere yine eskisi gibi Zafer cad
desindeki deJ'om.uzda Kayadelen Suyu satışına de
vam edecektir . 

Mersin'de sahlan suların en iyisi Kayadelen Suyu 
olduğu Sıhhat Bakanlığının raporile sabittir. Bu ci
heti sağlığını düşünen halkımızın nazarı dikkatina 
arzederiz. 

Uraylığın vermiş olduğu narh mucibi bir Damacana 

KAYADELEN SUVU 125 kuruştur. lstenilt!n adrese derhal il 
gönderilir . 

Adres : Zafer caddesinde Sakarya lokantası karşısında 

2-10 Kayadelen Suyu Satış Deposu 

1------~~==• 

CLiMASX 
KLiMARKS 

klımaks Su Değirmenleri 
Bütün Dünyaca T anmmış Uir ingiliz Marka~ır 

H ö~etçi Eczane 
- --··--

Bu Akşam 
Suğlık Eczanesidir. 

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

Mersin Gümrük Civarındadır 
1 ı.~r nP. vi Ecza yi 

tıhhrv.-, Yerli ve Av-.. 
rupa miislah1,eralı bu-
lunur .. 

•i=======· 

Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti· 

yorsan Hava kurumu 
na üye ol. 

••o•·:·••••••••• • • . ·:· 
: Yeni Mersin Basımevi : 
• •!• 
• mücellit hanesi + 

Memleketi miztle lıil 

ha~sa bahçelerin sulanma

sı içhı <~ok liizumln ohln 

ğunclan tavsiyeye lariktır. 

• [.'I k' . 1 • 
~ • rJs mıış, parça an- •!• 

Arzu ed~nler doğru

dan doğruya Fabrikadan 

celbi icin tavassut tıılilnıP-k-
• 

dedir. 

Adres; Mersin~ Hükumet caddesi 

Osman Enver 
17-30 

r~BÜyükTa~~;r~~, 

Pek cok kişilerin yüzünü , 
güldürmüş tür • 

On Dokuzuncu T artip Alımcı Keşide 
ıı Teşrinevvel 935 tarihindedir. ın 

Büyük ikramiye nı 

~oo,ooo Liradır . 

Le:ı::::::=::.af:~o,::~=d~~. aJ 
Yeni Mersin Basımevi - Mersin 

: nuş, forsutle kitapla- : 
• rırıızı isf~ varamaz de-! . . . .,""'.'. 
•:• y•· atnıay11ıız. hir~iin • 
! size lazım olıır. KilHp-% 
~ ~ 

• larmızı, ılt~flerleriu!zi, : 
• .. ıı· 1 . .• • nıııce ıl ıarıemızP. gon-•!• 
• 1 . . • 
• t fWllllZ. • 

: l(pr· IH~Vİ kitap ve : 
• cl~flPI IPr sık, zarif ıne• • • • 
• tin Vl kullanışlı ola - • ı 
• ı . ·ı . • + raı\ eıl enır. • : :1 •••••••••••••• 
~------------,----lmmıl! 
Y(Nİ MERSİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone ı Türkiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 l ooo 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık 1 oo yoktur 

Günü geçmiş sayılar 20 K.' 

-------------------

Yurtdaş 

Onpara harcarken 

ile kimin cebine git· 

tiğini düşün: 

--------------------------------
Tl:IQ ~· "'•Ye 
l1RA4T 

.......,BANJ<ASı 

.DARA 
BiRiKTiREN 
QAla-IAT-{;ObR 

~--~-~-•M•M•~~ 
' 30 Liraya ~ 1 Taksitle il 
el Ismarlama ucuz elbise IG 
• Erı iyi makasdar t•linden çıkan, eu ff>ks ~ 
~ tın ucuz Pil ~on nıotlt· I ve nıo ılayn güre y~rli M 
~İ~ ve .\vnıp.ı kumaşlarıııılan HO liraya lıe~u- al 
~ de taksil.le t•lbi~t~ yaptır~thilirsi11iz. . ~İ~ 

~ "FERiT ÇELEBi,, ı~üesReselerıne E 
~ ugrayınız. ~'j 

MKa~li·--~~~~-~ 

, ' 
TÜRK. DOK.UJY.I:ASI 

KALIN BEZ 
Çadırlık - Muşambalık - Tentelik 

Bu ht~1.Jer·P. ilıtiyacı olanlar S.,lfıııik Ban

kası karşısında All \IED .\ V~ .\H O(iLü TtJcim 
~vinılP11 lt!tlaf'ik edP.bilirlt•I' . 

\lt•zldır ıııağazacla lıalis Crfa sade yu~ı, 

\' t'Uatıkli~ z~vlill vağı, Sabun, K:ılıvt•, Pirill(~ . .. . ' .. g şekt~ı· ve !'rnİre lrnluııuı·. Toptan vı~ fH~ i·akPndt~ 

,~. -~~ 
lalJM~--Gl~I·~-~~-

~ ~I İl kolonyası a 
al Sılılıal ve leravetiııizi olainıa muhafaza 

~ etmek için lstikanuıı ~:cıaııc~i tara fıııdanl 
ia'.i imal t•dileıı lrran ~lusa Kolonyas1111 kul-~ 
• h\ıırnız. a 
-~---~iti-~ 


