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Fiyntı 5 Kuruş GÜNDELİK. GAZETE T. T. 24 Temmuz 1928 

.Adana' da Dün un Fiyatı rı ucuzladı • 
------------------------------Gene O Mahut l\1esele ... 

Keıriyatımu Mersin Hinterlan~mda Asa~het Uyan~uma~1. 
''Tan,, ~a ~ıkan Haber Hayretle Karşılandı . 
- ~~-~~~~ 

Qıknt ınallar1111 bozmak teşebbüsünde bulu-, 

nanları Biz vaktinde Haber 
verdik. Bu gün Teınanıen Önü Alın<l1. 

Geçenlerde çıkat başladı
~tndan öturU dış piynsnlnrda 
:nalımızı kötllliyecek karışık· 
.1klnrın önüne geçilmesi için 
•lgi}i kurumtarm lmı·ekete geç
lllesini istemiş \•e tüccarla u
l'etınen arasmdn iş yapan ve 
daha doğrusu tefecilikle çifçinin 
flıahnı eline geçirip çıkat teci· 
•llerine satnıı tecim taslakları
nın Arpaya buğday karıştır
~ak teşehbilsUnde bulunduk
llrını tam vaktinde hnber al-
ınış ve yazmıştık. 

\'nzdığumzı blt) ilk önemle 
~~ önUnde tutan Tilrkofis giin 
•hrıneden faaliyete geçti.Çıkat 

~~llarınrn çok sıkı kontrolü 
~1 ~ bir komisyon kurulduğu 
~lbı TUrkofis direktörü mınta
t ' 8• içinde dolaşarak gereken 
eşkilatı dn kurdu. 

DünkU Posta ile gelen«Tan» 
:~tesi Ankara muhabirinden 
t~ı ıgı bu işe dokunnn uzun bir 

&'rafı yazmakta ve : 
lf «Yeni Mersin » gazetesi
dırı neşriyatı Ceyhan muhitirı
be Ve Mersin hinterlandında 
t.16YUk fümbiyet uyandırmıştır. 

6lllleket menfaatleri ne ve 
~hsr il!bar ve haysiyetlerine 
"e Yle bır neşriyatı muhalif gö· 
et 11 .Yüzlerce lUccar müracaat 
ıı:•şlcrdi r. dedikten sonra ya
dir1~1 aynen şöyle bitirmekte-

~ ·r 11~ ürk ihracatcısmın dışa-
ltiı başlı başına Refansım teş· 
'fl eden şeref ve itibarını sar
&urı sayılı bir kaç tuccar vardır. 
ı,/ıların yakasına Türk kanun 

1 Yapışmış bulunmaktadır.» 
ıtı Bizim yazdıklarımızla «Tan» 
ıt. Yazısının son böHimil arasın 
~h· 
ta\ ıç bir fark yoktur. Ynlmz 
'ıt~baleğa)ı bulduğumuz birşey 
le .. : Anknrııyrı çekilen yiiz-

lelgraftır. 

le~ «'f'nn» m ) azdığı gibi menı 
htr e~ ınenfantine değil belki 
~l a~ kişi neşriyntımızı şnh-
i~i~llenfnatine uygun bulmadığı 
lır. ~llUrncant etmiş lmlunabi
"ıtr~rtada hakikat olan bir şey 
butn Cıknt işleriyle ilgili olan 
11,, ~ ~ururnlnrın Tarsus, Ada
~l' Y han ve daha ötelere ka· 
~ldu~~Şri) atımızdan memnun 
)et b· arıdır \•e biz bunu niha-

ır duyumla değil yerinde 

yaptığımız araştırmalardan son· 
ra söyHiyoruz. 

A rpnyn buğday karıştır

mak i~ine gelince : 
Bir koç ınndrabnzın bu kö

tııliiğe teşebbüs ettikleri doğ

rurlur. Ilnttil karışık mal ihrac 
edilmek lizere Mer~in Limam
na hile gelmiştir. Fakat bizim 
\'aktinde lrnber alıp yazmamız 
ve Türkofisin işe büyilk önem 
Yemıesi OllUCll işin önü dnr· 
hal hlınmış mnlJnr hem vagon· 
ela hem iskelede sıkı bir kon· 
trole tilbi tutulmuştu!'. 

Ton gazetesinin bu yazısına 
esas tuttuğu bizim ilk yazdığı
mız dört satırlık bir haberdir. 
Ondım sonra yazdığımız sUtun 
sütun yazıları gö1.den geçirmiş 
olsalar her holde uydurma bir 
haber başlıklı yazıyı koymaz
lardı. Yalnız yanlış anlaşılan 

bir nokta var : 
Biz çıkat mallarını bozmak 

teşebbUsUnde bulunımların çı-

kat tuccarları olduğunu söyle
medik. Geçenlerde de yazdığı-
mız bu kötUlllğe ~ilr'et edenle
rin çifçiye faizle para dağıtıp 
ürilnli eline ı1eçiren ve çıkat 
tecimile üretmen arasında bu
lunan tefeciler olduğunu kay
detmi Rli k. Burasını bir daha • 
açıkladıktan sonra şunu da ek-
Jiyelim ki bu giln Mersin Lima
nından dışarı tek karışık mal 
çıkmasına imkiln yoktur ve 
biz bu yolda ödevimizi yaptı
ğımız için sevinç duyuyoruz. 

1705 numaralı ticarette tağ. 
şişin men'ine dair olan kanun 
hükümlerine göre tedbirler a-
Jmmak için hükumetçe zaten 
nrnşlırmalar yapılmakta ve 
TUrkofis teşkiUltında bu işler 

tetkik edi itliği gi hi Ekonomi 
Bakımlığı stnndardiıns~·on şu· 

besinin ayrıca meşgul olmaktnbu 
lunduğıı herkesçe b! ti nmektedi r 

Bizim ynplığıınıı basının 
ödevi bnkımınclan gördUğilmUz 
kötııHlkleriıı ihıJenmesi için 
ilgili lrntlnrıı hnher verm~kten 
iharetli. 

Nitekim ayni haberin bu
lunduğu Tnn Gazetesinin baş 

yazısındaki mutaleada da bu 
durum blltUn aç1k\ığiyle enla· 
şılmaktadır. 

Biz bu havadisi verirken 

imparator barış istiyor amma 
Gerekirse bfıtün l lnb0ş1iler orduya kn1ılacak 

Habefistanda egemen olan Harbin önüne 
geçilemiyeceği kanaatidi. 

Paris : 19 ( A A ) _ Habeş l 
imparatoru Pöti Parizyen ayta
rına şunları söylemiştir : 

«Uluslar sosyetesinden di· 
)ediğim hakem kar11rına Fran
sa ile lngilterenin destek ol
maları gUvenimi artırıyor. Ha· 
beşistanda girişilmiş olan işleri 
modern bir şekilde başarmak 
için banşa muhtacız. Şayet 
gerekirse bUtUn Habeşliler or
duya katılacaktır. Zira hepside 

Bu Çıkat Teci
meri Kim? 

( Tan gazetesinin Ankara 
muhabiri yazıyor): 

lsviçre sefareti Mersinde 
bir ticarethanenin isviçreye 
sattığı buğdayların mahlut nu
muneye mutabık olmamasından 
dolayı mahalli mahkemece mah

ktlm edildiğini ve mahkQmiye· 
te sebep olan cilrümler arasın
da mezkQr ticarethane tara-
fından tanzim edilmiş vesika
lar il1.erinde görülen bazı uy-
guıısuzlukların da bulunduğu 

nu hUkOmetimize Resmen ha· 
ber vermiştir. 

Ekonomi Bakanlığı da ayni 
ticarethaneyi Almanyaya sevk 
etmiş olduğu pamuk balyala
rından dolayı mahkemeye ver· 
miştir. 

YENİ MERSlN : 
Tan ga1.etesinin ayni sayfa

sında gördUğUmUz birbirini 
tutmıyan iki karşıt haberinden 
birincisi bizim yazdıklarımızla 
ilgili ve adımızı karıştırarak 

yalanımızı çıkarmıya uğraşır

ken ikincisi de birincinin ya
lanmı çıkarıyor. 

Şurası iyi l>ilınsin ki biz 
iki yıldnnberi «Tan»ın lnbil'ile 
Türk ihrncntcısınm rlı~nr<l:ı se· . . 
ref ve itibarım snrsan o hir lrnç 
Ul<".Cıtrl:ı çarpışıyoruz. Rıı yıl 

muvaffnlc oldnğumuzu Tan go. 
?.etesiııe hal>er veririz. 

Tilrkofis bu işler U1.erinde ilel' 
)emiş ve bazı neticeler nlmışlı. 
Binaenaleyh bizim verdilimiz 
haberle Torkefis'in hnrekeh1 
geçmesi ayni günlere Rastla
dığı için neşriyahmızla mein· 

lekele iyi bir hizmet ettiğimi~ 
-kani iz. 

erginliklerine ve İmparatorla · 
rına bağlıdır. 

Deyi Telğrafın Adis Ababa 
ayları da şunları yazmaktadır: 

Burada harbin önüne geçi
lemiyece2i kanaatı vardır. Ha
beşler İtalyanın kendilerini 
yok edeceklerine ihtimal ver
miyorlar. Orduları benüzbin 
kişidir. Bunların yüzbini tüfekli 
onb~şbini de iyi teçhiz edilmiş 
bir haldedir. 

Ada nada 
Un fiyatları 
Ucuzladı 

ADANA, 19 ( Türk ~özü ) -

Buğday fiyatları iki giinden
beri diişmiişlilr. Hunu göz (). 
nünde tutan fabrikatör Salih 
torbasını 700 kurnştnn ~atmak 
ta olduğu birinci dUrJU undan 
ötey gUn 25 ve diln de 50 ki 
75 kuruş ve ikinci dürlü unuı~ 
torbasından da yine 75 kuruş 

indirerek birinciye 625 ve ikin
ciyi 575 kuruşa satmağa başla 

mıştır. 

Diğer yönden Cumhuriyet 
fabrikası sahi pi eri de Sali hin 
aldığı bu durum · karşısında un 
fiyatlarını indirmek mecburi
yetinde kalmışlardır. 

Buğdayın kilosu diin Borsa 
da 2,80 -4,25 kurus nrıısmda • 
satılmıştır. 

Yurtdaş ! 
1-Iava Tehlikesini 
Bilen üye ()J . 

Hava Kurumuna yardım e· 
denlerden Malaz Zadeler Te· 
· cim Sosyetesi Direktörü 

ŞÜKRÜ 

Hallr 're S])Or 

- 2 -
ı\1ersi n, Tarsııı:;. Admrncl:ı 

spo'r eski devi rlerrlenberi hal
kın öz neşesi ıdi. Halkiyatcı 

bir tetkik zemini olabilecek 
iptidai şekilde birer spor olan 
hir çok mahalli Türk oyunları 

sayılabilir. 

VaktiyJe cirit oynuyan, ok 
atılan bazı köy meydanları bu 
güne kadar bu hatıraları nak
leden delillerdir. At yarışları, 
dağ sporu mahiyetinde avcılık
lnr gibi hakiki sporlardan baş
ka kadmlnr arasında bile spor 
telfikki edilecek ve vücudu ıs

lah edecek cızak çevirmesi, 
zincir kırınn dedikleri halat 
çekmesi gibi oyunlar oynmnr
mış. 

Bundan başka; deve oyunu, 
sinsin, kösküç. havlu lrnçırm::ı, 
Tırs, ilç kale, sel gibi halk o· 
yunları da vardır. 

Geçen kara günlerin el'an 
yHzümUzdeki tahripkftr izi si
li nmernişti r. 

Artık hu glin eriştiğimiz tlev• 
rim neş'esi geçirilen bu ye'is 
mnskesini yırtmalıdır . Spor 
daima neş'e demektir. Fakat 
bundan evvel sıhhat varlık mev 
zubahstir. 

Spor uzmanı Abraham,Ano. 
dolu spor teşkiU\tı hakkında 
şunları düşün~yor : 

Kalabalık şehirlerdeki spJr 
cular bedeni vaziyetlerini bu
lundukları muhitin ezici tesir
lerinden korumak için nasıl 

olsa kendi li ki erinden spora 
ehemmiyet verirler. Biz asıl 
açık tabiatin verdiği kuvvet
lerini muhafaza ettiklerinden 
spora kıymet ntfetmiyecek
leri yanlış olarak tahmin edi
len Anadolu halkını bu yola, 
fenni spor şartlarıııı şehirlile
rin millik oldukları derecelerde 
lemin etmekle teşvik etmeli
dir. Bu iş için dünyada bütün 
meleketlerin gençlerine spor 
terbiyesi \'ermek için sarfettik 
leri milyonlar ile mukayese 
ettikleri milyonJaı ile mukaye
se edi \ecek lıi r masraf kapısı 
nçmağ.ı hficet yoktur. Uluslara· 
rnsı sporda Olimpiyat sahala
rında isim ve seviye yerinP, 
ölçiilen derece ve gn li bi yet im· 
iın olmnktndır. Dlln\':t spor fa
aliyeti Şf'hirden köye doğru 
ilerlemekte bulunuyor. 

Mesela Finlnnda köylüleri 
sporcu olarak acunda yUksek 
H\bor kazanmışlardır. Alman
yadn birincilikleri şehirliden 
Taşralılar almaktadırlar. 

Bizde, AnndoJu sporunun 
başarılması için kalabalık e· 
hir1erdeki metodlar tathil.. 

« Sonu ikincide 



... \ YF .\: 2 YENl MEHSlN :lO H.\ZİHAI~ ı 9;~f> PEl\ŞE\I BE 

Halk Bankası Halk ve Spo~. • 

•••c= • 
- Her Gün !~ş KeiiıU_O 

-Birinci sayfadan devam-

B a 11 ka ı1izamı1aı11esi hazırlandı. eJilemrz. Evvela, Anaılo-
l unun lınsu~i i lıt i' acla rırı:ı . . 

Banka yüzde kırk tediyeli 3 milyon lira 
sermaye ile ku. ulacak . 

ğn ... ~ arnka uyaııdtr~cak 

lıal~ il~ heralJea ~a~a~· a

cak spor öğreticilflri y~

tiştirmek h\zanulır. 1 

Ankara, - llalk haıı 
ka. ı ve halk a11dıklar111ın 1 
lP~i~i için E~orıomi hakaıı I 
lı~ı İ<'3 b eılr.n hütiin ha -
zırlıklaı·ı ~· apmış, ic(ih e

tfprı niza mna mt-IPri hazır

la mı .• t ıı·. Ila tt:'t şi nulich'n 
harıka ikadı·osuıııın tPmi11i 

husu u ihzari urelle h:ıl 

~dilmiştir. 

"' er 11 w ' <' lemi u r d i 1 i I' . 
edilmez hilfıil trsis saflı :ı-

sı rıa gPçilectı kti r. 

Fiııans hakaıılığı hu 
SHne icin yarını mih·oıı . . . 
lira ile hruıkaıım serma
)flSirıe iştir:\k edt'cek \'C 

1936 imali sern~sin<le ya
rım milyon lira daha ver
mek sureli)·le kamına les. 
hil edil~n mikdara doldur 
muş olacakl11·. 

Baııka \'Üıde 40 ı lP-. 
diyeli iiç mil~·on lir!l ser-

l~tisat ve Tasarruf Kurumun~a. ' 

Önemli çalışmalar 
görülüyor. 

Ulusal .~konomi ve 
arllırma kurumu ~l~rsin 

şubesi Mer inde Halktıvin
de verli nrnllarnrnz icin 

~ . 
daimi mahiyf'lle bir uiinıu 
ne rgi. i <H;nwğa karar 

verrui lir. 

' ulH· hu er~e ile ulu. .. 
. al fabr i kalarımı'lla temasa 

hn)arauştır. 

ilk önce Çukurova 

fabrikalaranın cıkaı·dıkları • 
yerli malların Hruekleri 
toplanmaktadır . Bunlar 

Halke\'inde canılı dolaplar 

) a ptırılacak, örrıek ler teş

hir ettirilecektir. 

. u lJe bir mikdar da 
kumaş salan almışlu·. Bu 
kumaşlar nwliyet fiatı üz~ 

tinden i~leyeulere satıl 

maktadır. Kn maşlar lerzi 
Ali Giilibin dii~kauıuda 

salılına k la dır. 

Firıarı~ hakaıılığı ta

rafından verilt>CP.k hir 
milyoıulan geriyt~ kalan 
iki nıil~on lira milli miies 

SPselet· tarafwdau h~min 

t'clil•••lektir. 
lhdk sa11dıkları ser

mayPsintı g•·lince, halkın 

isli ra ki ('Sas k ahu 1 erlile-• 

re~ lıis~r. . P!lt'llPri kupiir

leri hu maksatla pek kiL 

<:iik tutulmuş olmakla 

bPraher hu iştirakin kuv. 

vetli olmaması ihtimalirıe 

mebni haıı h~dbirlerin 

alınurnsı tla d!işiiniilmiiş-

Lilr. Sandıklar serma,·esi-

Tii rki ytıni n lJiillin şe. 
lıirlerind~ ~pornn idare 
ehildi~i birer idman man
lakaları mevcuuur. Fede
re olan azalaı~ bu saha
larda yetiştirilebilir. 

~pcwcuyn kahn~ 1\ü 
şderinden ç~kmek içiıa 

spora çalı~llğı ta kdirdr. 
tltlr<'r.t-lerinde hir terakki 
gHrmesi ica lJ eder. Bunun 
için <le fiğretmenlerin ka
biliyeti meşrullur. Böyle 
olursa bunların Anadolmla 
ıuekl~p, ailP- memur, ame 
le arasarula spor sevgisini 
miişterekPn hissellirnwğe 

muvaffök olacaklararul~ 
., 

1• ı ı· ~... ı .ı şüphe ·'·'oktur. GP.11c.Ji."1 in n n ae !'dle c t•vam P.ue- ~ 
biivlik bir kısmında · alaka 

CP.k ve resmi menbalar
dan ahnacak iştirak lıis

selt~ri ~·le lak v iye ecl ilnu~si 

Kllılay Haf tası 

Haf ta dün başladı 

yurtdaş üye yazıl 

~lenaleketimizde iyili~ 

kurumları arasrnda başlı 
başına bir soysal yardim 
evi \'f), SP.vgi ocağa olan 
Kızala ~· kuru mu nnn letli b 
elliği hafta diiu httşlamış 

l 11'. 

Bu lınrla icindP. iiye . . 
yazıl<ıcak \'P. Kızalayın gör 

ılüğii işler ~·urtdaşlara 

a11btlılacaktır. 

Yiiksek insan ülkii ilt~ 

çalışan barışla ·ve savaşta 

iizerine ı\ldığı hiiyiik iş~ 
leri haşarma~'a koşan k1-
zılayan çalışması ~'urtdaş. 

larrn ilgisi derecesinde 
artmaktadır. 

Şubenin yönelim ko-
rulunda acık bulunan • 
iki iiyeliklen birine evkaf 
müdiirli Sadık diğerine 

• 
de ciflcilerden Ali Hedir 

• • 
SP-Çilmiştir. 

ol 

uyandıracak : linırıastik, 
atletizm, yiiım~k, kürek 
çek mtl, tlağcalık, ka~·ak 
spor, futbol gibi burada 
taıhik ~ılilt~hil••c•~~ hir cok • 
Sf)Or suhelt•ri \'ar.hr. Ö~-• ' 

reliciler in hu şu lwl~ri u 
h~psimh~n hilgi:;i hulu rı
ması hlzımılar. Yoksa lıt~r 

itlıuan mınlakasmda hu 
şubelerin beheri için ant 
reııörlt~re ihtiyaç ~ok tur. 
Tiirki vetJe hiiıiin bu man . 
mınla~·aıarı yirmi öğrP.l

meu ve lJir kac antrenör • 
idare edebilir. Bundan 
başka mutahasıslar tara· 
fuıdan lJir beden Sömiıu~ri 
acılmahllır. . 

BtHiin ~por nevilerini 
öğr~nmek iizere vil:lyel
ler•len spor öğrelmeni 

yetiştirilmek iizere gönde
riler.ek talebeler lJu söıui
nirde iiç sen~de ~·et.işebi
li rler. Fakat yalmz Ana
dolu t~şkilalana siir'aıle 
el~man cıkarmak icin hir • • 
senelik söminer ile bir ilk 
spor öğretmeni ·elde et -
mek daha mühimdir. Ye
tişecek öğretidler nımla. 

kalarmdald spor teşkilat
larım yüksek makamla~m 
himayesinde vlicuda getir .. 
dikten sonra, ayrıca her 

\ . . 

~Pnt~ antı·t•rıürler bu spor 
nunlalrnlanmla bir kaçar 
giiu k:ılal'a~ ı.e(tiŞIP.r Y". 
parlar. Vt~ heı· vih\yPltP. 
ilavPten foııııi \'e hususi 
dt>rslPr vt•rid~r . Tiif'k 
milli Lakımlan icin ~11.ala-

• 
rıuda n tesadüf edecekleri 
k u v VPlli istid alla g~nçleri 

secerlt>r. , 
• 

Her vilayetten seçile
rek memleketin bir nok
rnsını!a torla ndırılac~ k bu 
ıuiislP-İıl sporcuları dilrl 
haftalık hir ~ursla milli 
takıma u~al ~derler .. Rii
ylik .\nkara stadyomu ik. 
nwl olumıııcaya kadar 
l>ü)·le bir lakım çıkarıl
masını arzu eder, büyle 
hir varhk 936 dlinya' şanıp 
yonluğunura toplanacağı 

Berlin olimpyatlrna da 
hir lıazıl'lık tP-şkil ~ele· 

bilir . 

Tiirk milli hıkuıumn 

hU)·le uluslar arası bir 
sahada zaf~r kazaması icin • 
g~nc;lerin şimclid~n ktmdi 
~uş .. lerinde çalışnıağa baş 

lamaları sa\'<Hll lavsiyedir. . . .. 
. A ıılr•~nfir. son söz ola 

ı·ak [llalk ~por bayram. 
hırı '] ~·apılıuasrnı zaruri 

görtlüğlinü ileri siirii~·or. 
Senetle bir umumi giinii 
ka bu I edılnıesini ve her 
vilayetle ayrı mevsimlHr 

de hirer [spor bayramı] 
günleri te~biı f•tlilmesini 
lavsiye ediyor. 

Sporların envaını öğ

renmeğe lJaşlayan her 
yetişmiş adam spordan 
'l.evk ahr. Btı suretle u

nwnıi halk klitlfsi bu ba~· 
ranılara iştin)k eder. Va
lilerin nezareli ve Halk 
Fırkası, Halkevleriııin yur 
dınu ilP halk. spor bay
ramları şekline konulacak 
hu topluluklarcla , halkı 

spora karşı mecburiyetle 
dflğil de, böyle nmu mi 
hir suretle içlerinden bağ 
lamakla memleketle spor 
aşkı dogılurabilir. Nile. 
ldm : lımircJe, Samsunda 
bu sen~ ~yapılan böyle 
spor bayramlaruıda halk 
kitlesini teşkil ed~n kala
balak şimdiye kadar ora~ 

llil kılavuzu koıui~~'O" 
ırnııun gündPrıliği li~te•tt~rı 
okurla rrnuza hrr glin he" 

şer ~elinw sunuyoruz • 
Li~tede cıkan nz Tlir~çe 

• 
kP.linu~lerin osnıaulıcHları 

·zılB 
bandın sonra gazeteruı 

kulla nılnu yacakur. 

l -- · lrsa etmek • Gi, 
~ 

zacmak • 
ifşaat - niıaçı 
Örnekler : 1 . - saıa" 

11ofuİ• hiivlik harp z11 1118"' . ~ 

nıntla lslanlmlun Çarhga. 
nasıl verilcli.Ui lıakk111Jak• 

~ " gizaçlarını okutlunuı oH
1
• 

2- llo!itlarmın ~nr ... 
rını dile vermek, devleL 
işl,,.ri hakkında gizaçnıak 
en kötii huylardand•r· 

2-- SuhunP.t - lsıA 
~ 

Örn~k : Diink lı ıs•8 
der~cesi aca lJa ne idi Y 

3- Vali - :\danç 
Vaıletmek - .\daıuak 
ÜrneklP.r : l · YaP .. 

ml\·araiiın işler icin ki 111"' 
.. u • t 

~eye anda nçta hulunıua · 
2 - Aılamak kolc1~·, 

ötl~mek giiçtlir 

4 - He~ i ~'tın - c;erıoY 
Örnr.k : G~cen yıhfl. 

. 'fi 
başlıca lathliseleri nderı b• 
.\lmarıyaoan Sar genoytıfl 
da kazaıımasulır. 

T b ... - veri& 5-- e errh 
Örnek : Tiirk hD~11 

kurumuna verille bultıll .. 
maktan kacman i,·i bit 

• 
Türk tlt-ğiltlir. 

. .. de" 
Not: Gazetemıze goll ... 

rllecek yazılarda bu kelelll , .. 
lerin Oımanbcalara kullaoıllll 
mıını rica ederiz. 

'===-===~ 
•• 11118' 

l:ırda bir aracla görll 
miş bir \'arhk göstttruıit" 
tir. 

. ılt
Ana dolu şehirler111 

l t~ 
yapılacak hu hayran• '1 

daima Tiirk milli takı••'' 
ları dı\ iştir.ak euirebili';~ 

Her şehirli her kôY gi 
bu miisabakaları gör

111
•' 

· k · ·ı · le b&I ıstevece tır . 1 eru 
11 • e 

baş sporcular halka , 
iyi örnek bir spor profl° 
gandacısı olacaklardır· IJ 

ZlY A roROôl> 

-
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·-T-ü r k-o f-i s i-n 6-ün-lük-T-elg-ra-t' R•po•:~~:.~·y~ Türk Ticar•ı odas• Mersin ı Ankara ya 

HAHRlERI P~~~k Piyasası r~:;,·;u~'::'n~:k· 
Sll 

Konya Sergisi 

Alakndar Alman dai -
Avrupa borsaları ,.,,~i ıaı·afıııdan Tiir·k pa· 
17 (1-935 ~flpaıııŞ fiyatl:lrı fUU~lal'J İein Ödl'lllUeSiM~ 

--.....~······ . 
K.(i. 

Pamu~~k~p•·~~ 

lautı 

K. ~. . 
Buğday - Livt·qwol müsaade eılih~11 fiyutlanrı 

lıor·sas11ı<lu 100 lıbre haşı- 100 kilo başma cif llaau
na h~nıu11ız 5,2 1/4 ilk lf•ş- hu rg \'eya Br.-men k ali-

- '> o ... 

50 
46 
44 ri,, 5,3 ılk kft • ıuu 5,3 1/4 tPSiııP gör~ 90·103 mark 

, Kapu mali 
Ko'l.ueı parla~ı 

laru~ ~·iflidi Uıart 5;3 şilindir . arasımla oltluğu bildirili-
Yerli • lstanbul borsası . 

16 6·35 de :\ f \' Gıı kaha .. 
693 kuı·uştan 974 kuruşJ 
kadar ~96 kilo, 700 g,·am, 
arpa ~·eıu lık 4 kcıı·uştarı 
80 lorı, htığıfoy yumuşak 
6 kuruş s paradan 6 ku
ruş 8,5 pıH'H \'a kadar, malı 
lul 5 kuruş. ıo paradan 
6 khruş 5 paraya kadar 
~ıo ton, bak la vadeli 4 

kuruş .17,5 paradan 4 ku

ruş 20 paraya katlar ıoo 
loo, kt>pek 2 kuruş 5 pa • 
"adan 2 kuruş 11 paraJa 
kadar 9,t;25 kilo, Ze)liu 
~ag, birinci ,·emeklik 31 k . 
Uruştau 32 kuruşa katlar 

:~·027 kilo, ikinci yeıııek · 
ık 23 k uruşlau 30 kuruşa 

1
kadar 10,300 kilo, sabun· 

1tJk 25 k.tır·nşlan 2,800 ki · 
0 Satılruıştır. 
.
1 

OiğP-r runddt•lf•r iizerine 
1 tr· 

<tcat olrııaıııışıır. 

lzmir bersası 
17 6 935 dt~ huğda\' e ~ J 

Q l'l 5-5,50 kuruştan, U · 
'lak 
8. 5-6,25 kuruştan, ~Jer-

ç111 a, 75-5,25 l u rnşı :ırı l 617 

~'•"al, bakla va<lel i 4,50 

~Uruşlan 50 ton, pamuk 
l"ese birinci 50 ikinci 49 

~~ruştan 34 lrnlya, yapağı 
~ij75·4a k u ı·uşta n 9,292 

~~-i"--~~
At Merakhlanna 

lıu ~lersirı Atlı spoı· kulii
~i,.. gt•rapl kurulu 22 Ha-

ctı, 9 c .. .. ta :is uma gunu saat 
e~kde Ualkt~,·i rıde loplaua-
1111 lır. Kuliiht~ İİ~'e .\'azıl
h.ş 

1
olanlar ile "'eniderı , q'I ' J 

hi~ acak olaııların Cuma 
"~ı .. 
11~ 111 

saat 18 dt.A HalkP' i · 
. ~ .. l1t1Plttı ·i ııi ricn eder. G\ '-
• gılarııııızı s unarız. 
Cdriilecek işler 

1~ 11
1 -- Kuliip içirı hazır-
tıııQ 1 

ılik 'i. o aıı )'asanın tas· 
et1ılu1p~i 

s"ç~ı-. )' örı~ti~u kurulunun 
ııı~si 

~ersi~ Atlı Spor KulUbU 

kurum komitesi ..... . 

~·or . 
Tiirkiyt>ce islenen fi

' atların ise hu ııda n 100 . 
kilo ba~ına 6 ·8 mark ka-
tlar ~, ii ~s•·k ohh~ğu söy· 
lt~rıili \'Ol'. Fi ratlarm ara· 
sındaki hu rarkdan ()liirii 
~·apılan isler pek önemli 
sa)'ılıuaktadır . 

IHh·iik mikvasta işler . . 
yapalmas1 lahialile h~r iki 
Laraf fivaıları arasuula az ., 

cok başa ba~lı k olmasula 
• 
hağh 'Hılunmaktadır. 

Domates 

Susanı 

Fasuh·a . 
Nohut 
ll~rciuw~ ' 
Kus veuıi • • 

Kum darı 

c~1ti~ • 
Acı çekırtl~" it;i 

Toz şek~r 
ltahv~ 

Kalın 

Nişatlır 

ca,· • • 
Kala,· . 
Hah ar· 

Tiirkiye - Almanya Arpa .\mttlot 
licarelinin memnı.niyete ,, ~·erli 
değer inkişafım görürken Pirin~ 
bu iyi açılmatlau umud - 1 Çavdar 
lanarak Türkiye-Alman- ::::t,!•ku 

l 

9 
7 

4 
7 

75 
50 
50 

25 

öO 
50 

ö 25 
6 75 

35 ôO 

38 25 
100-99 
l 25 

16 
240-230 

190 

90 
3-37 ,b 
2 75 

14 50 
•) - 50 

va a rasmda yeni iş ve » ,, ecnebi 
Çaı.şma nrnvzuları arama- •> • » çn vah 
ğıda ihmal ~luıemek ge· lluğJay y ~rli 

reklir · Limon tozu 70 
G··ç.-rı raporumuzun Sabunsafi zeylin V. 25 50 

birisirnle tacirlerimiıi kn- . . . 
( l .. · 1 .. ..ı . » ıkuıc~ı 23 

ru ka v~ı ve şe La lll&n uı·-' '-I 
1 " . . ·'ısır 1 arı a-32,fl - Alman ucarPtınde oy· .. 

.1 ... 11 1 ı Kara huh~r nayaLı rcegı ro c an ıa- ı. 85-86 
.. k B .. llaact~ Kep~k bt>rtlar etmıştı • u gun- ı1 • 1 25 

de Alnrnnya idhalaunda lllclr ~Od~nll 
a\·m uisbelle miihim do· Vula(Çukuro 2 37,5 

u~alesden buhseLmek ısti- ,, .\nadol 2-87 ,5 
yoruz . 

Harhden öncP- Almanya 
da pt~~ az tarırnan doma
tes lm gliu pek miihim . 

__ ,._ . ..,___ 

Barsa T ılğrıflın 

lslanbul 

miktarlarda sarfolunmakta 
1 

Tür~ eihunu 
\'e ıeugin, fakir henıera 1 

933 

1 '· 1 1 isl~rlin herkesin sofraslfl( a uu un ti22- 50 

maklathr. 

Nöbetçi Eczane 
-il' 1 ::;-

Bu Akfam 
ağlık Ecvuıesidir . 

Yurtdaş 

Onpara harcarken 
bile kimin cebine git· 
tifini d'iifün: 

)1 illt il tisa l ve 
tasarruf ceıuiyeli 

Dolar 

Frank 

Liret 

Y [ N i 

79 38 

12 - 06 

9 - 64 

MfRSiH 
Nüshası 5 kuruştur 

Tlrklyt 
fçfn 

Hariç 
için 

Abone~ 
Şeraiti? 
Senelik 

Altı aylık 

Üç tylık 

t2oo Kr. 2000 Kr. 
600 

300 
1000 

5oo 

Bir a)•hk loo yoktur 

Gnnu geçmif sayalar 20 K. 
.. .. .ı. ... 

Çubuk lı!.•rıdinin ~l apıl
wası ile Aukaranan su 
ihtiyacı göklt~n kotarılmış 

gihi icli. Oiin Anktiradan 
gelen l>Hşka ÖZPI dıı ~· um
lara göre Ankaranm içnw 
suyu ihtiyacma karşılık 

\'erecek JOlda yeni kay
naklar bulunmuştur. 

Bu nlartlan hiri Anka
raya 15 kilo metre kadar 
uzaklıktadır. (Kıkgöz) de
uileu hu suyurı şehr~ ge
lirilm~si içi u iş resıue ko
nulmuş, gerektıu izin ve 
p} ra Kamulaydan alınmış
tır . 

ikinci kaynak Ankara
ya 50 kilo metre uıaklık
ladır. Bu tla Cubuk taraf-• 
laruuladır. Su mikyası ilk 
iucelenH~l~ı·de bir buçuk 
olma~ iizere lmlnruuuşt11r 

Ankara a)· tarımıı. düıı 

bii,· iiklerimizdtın h·ızılara· . 
mu bu Sll)U )'eri11de gör-
meye gideceklerini bildir -
mekte idi 1 

25 Haziran'da 
açılıyor 

25 lfozirandan 10 
Temnmza kadar sli
r<'c~k satışlı sergidir. 

Fahrika \'e ziyaret · 
cil•~r~ vp~aiti nakli\' •' 
iiereılt·r·i ıııl e n ucıızl ;ık 
yapılmıştır . 

Ziyaretçilrr a~1 11i 

ıamauda öntfıkHi mii 
zesini vH df'ğerli Tiirk 
i~Jeriui de ıiyarel et
miş olurlar. 

Müracaat mahalli: 
rıusal ökoııomi ve 

artırma kurumu Kon
va kolu 

Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti

yorsan Tayyare Oeın i

yetine aza ol. 

Mersin Askerlik Şubesinden 

( Mitıkaüt ve İhtiyat Zabitan Yoklaması ) 
l!er sene olduğu ~ihi bu sern~de tllilekail ve 

~liislPğfa ihti~·at ıahitan ve memurin askeriyf~ yok· 
lamalarına ı -rlaziran · 935 de h<tşkınmış vt~ 30 Hazi
ran· 935 tle bitmiş olac~gındaıı nıtiracaal elnı~yP11le-
rin Şubeye miiracaatları ilan olunur. J ~3 

i l A N 
Mersin Sahil Sıhhiye Merkezi 

T ababetinden : 
~lerkeze bağh motörhot için geı·e~en altım~ lene:

ke benzinle beş teneke makina yağı ve iki teneke gres 
açık azaltm~ya lonulruuştur. artnamesirıi görmek 
isteyenlerin her giin öğleden evvel ve azaltmaya is· 
teklilerin 5 Tf'mmnz 1935 Cuma giinii saa~ oııda 
Sahil Sılıhive ~lerkezirıe g.-Jmt'leri. 20 ·~ 25 - 30 - 3 . 

i l A N 

Mersin 
• 
ıcrı ıemurluğundın : 

Veli Tevfik iflas masasma ail amerikan kolluk 
ıakınu komodin, sigara stıhpası, la vuma rı, nıaraukoz 
tezkAJu kamyon, kamyon karosesi, ve sair PŞ)alar 
2~ - 6 - 935 Sah ve miil~aLip gli11lerdP. her giin SMH 

ond.ı pazar mahallinde açık ~rtıruıa ve peşin para ile 
salılacağmdan dellaliye Ye masarifi saire i alıcıJa Hit 

olmak iizere isıeklilerin bildirilen giin ve saatta pazar 
mahallinde bulunmaları ilAu olunur . 
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Tl!.!J Q K ;·y5 

llRL\L\T 
flJl Mersinimizde 

....--...BANKASı 

1 

.DARA 
6iRiKTiREN 
RAAAT~~O[;Q 

HAliS (OTiüfE ve KA~~R - PEYNiRLERi 
l{ışhk peynirlerirıiz i(:in hit; düşünıneyiniz 
fennin son tcrakkiyatı iir.eı ine yağlı, temiz peynirler hazıtlaıımıştır 

mersin Souk llava Deposuna 
müracaat ediniz . 

17 Kilo safi hnutlnıınıış ve tuzlannnş. lınlis 
Edirne peyuiı i lanekesı ile beraber 4 liradır . 

Almdıktan sonra mnhafozasıdn Souk Hava 
deposunda temin edilir . 

Evlerinizde uğraşmayınız ve yorğunluk çekmeyiniz . 

Kaşar Peynirleri 
Yağlı Balk an peynırleri ayarmda Ş maraklı ka· 

şar peynirlerimiz piyasaya çıkarılmışdır . 
Balya ile almnk isteyenler depomuzn müılJcaat 

etmelidirler . 
Her halde çok fayda göreceklerdir . 

Mersin - Souk hcva deposu sahihi Selim Şemsi 
2 ~-[)0 

Türk Siğorta Anonim ~irketi 
' Yanğin ve Nakliyat siğortalarınızı G 
İtimadı Milli şirketine yaptırınız. 8 

Mersin ve lla \'ali .-\cenleliği 

5-30 

Ömer Vasfi 
nüıurük caıhlt>Sİ No. 15 

~·~~~ ~~· 

. İRFAN MUSA 
kolonyası 

Sıhhat,.,, h'l'av,~tiniıi •laima muhafaza 

etnwk icin İstiknnwt Er.zanr.si tarafından 
• 

iıuiil Pttileıı irfan Musu ({olorıyastnı kul-• 
lfuıımz. 

sihht bir ihtiyacı karŞlliyan bir müessese 

SOGUK HAVA DEPOSU 
SAHiBi -- NiÖDELi SELi~I ŞEl\fSi 

Polis Alüdürlüğı'i Karş1sn1da 

Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı 
mükemmel ve son sistemdir. 

Sıcaklarda gıda ınad~elerinin bozulmaması için ~ 

Gıda maddeleri yapan ve Satanların ve Ailelerin 

dil{kat nazarlarını çekeriz 

Sıca~tan ~ozulmasmdan ~or~tuğunuz her şeyinizi depomuza getiriniz . 

• ~---------------~~ ~~iiiiiiiiiiii------------~~~~~~~~~~~, ~~ ~~~~~~~~~~~ 

·~========~· . 
SAGLIK 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civannda~ır 

]er ıwvi Eczayi 
tı hhı \'f', Yedi \'e A ,,_ 

•' 

ru pa m iİ!'IH lııP.ra lı hu- · 
Jumır . 

• • 

Ei.i!~R!!!ae~~53EDA;l 

~ Piyane:osu 
,ij Pek çok kiıÜerin yüzünü 
ı • 
ı ı güldürmüş tür . 

~ · On Dokuzuncu T artip Oçüncü Keıide 
11 Temmuz 935 tarihindedir. 

B ü y ü k i k r a ın i y e 

50,000 Liradır • 

: Yeni Mersin Mat~aası : 
: miicellit hanesi : 
• Eskimiş, parcalan- • 
: mış, rersud~ kitapla- : 

mükafat 20,000 liradır . • ruuzı · ise yaramaz ti~- • L 
: yP- aln;a~' ;utz. hir~iiu ı · 
• SİZP. b\zım olur. Kilap ·• I a S:::::3E:3 •• ıe=•• 32:.3!31Eiil 
• l f l ... •:• , • larrnızı, ı ~ Ler eı·ıııızı, • ı~~~~~~~~~~ 
• ıaıiiccllitlıaııeıtıize göıa-• i~~~flii~~~ii'..i 

ı .ıeriııiz. : :il Her Nevi kitap 
: iter rıevi kilap ve : ılJ ller ıwvi eski kilaf' alınır. VP satılar Gaıe 
: cle(lPrler şık, zarir 11u~: M te bayii hay ilacı Fehıuiy~ miiraca:ıt ~dinil 
• \İıı vf ı. ullaııışlt ola - • ı 
ı rak ciıltrnir. : ~~~~~~~~.~W 
•••••••••••••• • ili'.i~~il51l5~ili'.i~l~·~~'i'Ji 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 

m 

19-6-935 Çarşamba gün-li borsa satışları / 

\ 

Malın cinsi 

Yerli huğtlay 

" 
.\qrn 

Nererıg;:Ui~ıulu K. G~IKTA_!l~,--!:- \ ı. Ş~l!!T ~ 

Tar~ıı s a~oooı 3 150- c~ .\1. V. hazır ~ 
Yc·l'l i Jf>OOO :~ 

1 

125 10 Temmuza kaıh•~t~ 
\50IHı . 2 90 IJazir;ııı rıilıa~eıir•~"· 

' . 

Yeni Mersin Basım evi - Mersin 

s 


