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llmumi Meclis üye Namzedleri Bu Gün Seçilecek. 
Bayındırlık işinin 
Akıak Yönü 

-·-
Devletci bayındırlık kuru

rnuınuz inkilabcı ve işi kökten 
ka;-rayan güclU sıyasa ile yü
l'llyor, 

. Ürkek. işin bünyesine gire 
rrııyen çekingenlikle büyük a
lnacları ufak kımıldanışlar arn-
8.\nda bqğan ve gözden yitiren 
~e~urluk duygusuna son ve-

y ıl~ı. Bayındırlık şlanında yeni 
etlı varlıklftr şekilleniyor.Aylara 
YıJlık işler sıkıştıran bu yürü
~~ş Bay Alinin Bakanlığa geç-
"'ı~ 

5• gUn başladı. 
d Bir yıllık oluşa rŞöyle yüz
en bir göz atmakda bize ba-

f10dırJll{ kurumumuzun ne ker 
e bir güc olduğunu öğretmeye 
Yeter. 

lllt Osmanlılığın kayıtsızlıkları 
•nda büyüyen kapitülasyon 
~u irnüyazlı şirketler Cum-
1'1 rıyet çağında da durumla
ıı:d~n bir şey eksiltmediler. 
'le Şırketıeri kapı dışarı elmek 
~it gelemezdi amma halkın 
ll l'llrına göz yumulması da Re
ttı~--uygun bir hareket sayılA
--r.Qı. 

de ?e~r yollarımız görünüşte hi: etçı fakat btinyece çürük 
~il ~U~mdu. Ticaret duygusu
cle •nkılApçı dilşllncenin ne 
işi~ek olduğunu bir yıldaııberi 
Şi~d~ t~nıtnn bu ulusal şebeke 
~kı durumunu ve kendi 
l'al'd ~.kadarda buduna olap 
taır 1nı1nı Bakanın başarıcılık-
~retine borcludur. 

fiil ~ ~1 .Y?llar bilince bu sıya 
lırıdel'lnıın\n nasıl bir oluş kılı 
ol"rln~ canlanacağı şimdiden 

anabilir. 

bak~_it!eri ökonomi ve ekim 
~0~n gereği gibi güdülü 
la11" ~le~trikleşmek elde tutu 
\tarı ,<t! lşdir. Telefon şebekesi 

~Q Ankaraya bağhyacak . 
llırıda tnn bu bUyUk işler ara 
1- işı 6? ~ysal bir el olan pos 
1'ı1t1ı erının de inkilftbcı bir du 

a~ ele alınacağını umuyoruz 
~llru~~e timdiye kadar posta 
~il~ bi arı gördüğü işin dağerile 
~ell ~e .r 1~lahat görmedi. Kök 
ı9 eıe 1nkılabcı bir görüşle bu 
lltıı.n ~nı~ iyiliğe doğru 
~rı l( er adım gene yanmhk 
ele Qe~rtularnaz. Bir çok yerler 
hittaıar l~er dtı"8nsiz kadro dar 
<lır. flel hır barakadan farksız 
Qerıeee: k~ postaları hiç y9k 
de\tir kadar bir takım orta 

lfaPo~tacıiığı yaşamaktadır. 
~laın ~ Yönden bakılırsa ba 
lil'le e tııttun büyUıe kauıocla 
1'rırı1 t 0larnıyan PQsta kurum 
!llbı ~~ ~e~ir yollarında ol 
I~ 'lın ınkılilbcı duygu ile 

rnaaı Qağı gelmiştir. 
Rıza Atila 

2fabr,ikatörün manasız oyunu 
-----

pamuklar pahah diye fabrika kapadllar 

Ökonomi Bakanlığının şiddetli bir emri 
dalavere oyununu yarıda bıraktı. 

-----eoe----

ANKARA, 28 (Hususi) -
İımirde Oryantal ve Karbei ve 
buna mümasil mensucat fahri 
kaları pamuk fiyatlarının Yük 
selmesini bahane eden garib 
bir düşünceyle derhal fabrika 
tarını kapamışlar ve 700" işçiyi 
açıkta bırakmışlardır. 

Hadise hükumetin nazarı 

dikkatini celbetmiş ve Ökonomi 
Bakanhğı İzmir vilayeti vasıta 
sile hemen bu fabrikdtörlere 
bir tebliğ Yapmıştır. Bakanlık 
pamuk fiMatlarının bir kaç KU 

ruş Yükselmesinin kendi zarar 
larmı intac etmiş lıir mesele 

olmadığını, eğer bu hareketle 
riyle hariçten pamuk getirtmek 
Yolunu tutmak istiyorlarsa 
bunun hatalı olduğunu, Türkiye 
hükOınetinin 700işçinin açıkta 

bırakılmasına tahammülü bu 
Iunmadığım, şayet bir kaç glin 
içinde ,.(\meelyi işe alarak ça 
llşınaja başlamazlarsa hi.ikfime 
tin kıymet takdir ederek fahri 
kaları satın alacağını bildir 
miştir. 

Bunun üzerine fabrikalar 
bu güıı Ameleyi tekrar işe alıp 
çıılışmağa başlamışlard1r . 

-
Yerli sanatları korumak için 

Ökonomi bakan l ıgı bir proje lıazırladı 

i~ üt Sseselerin teşviki sanayi kauznundan 
istifadeleri için hükümler kondu . 

Ökonorpi 8akanlığı 1055 
sayılı teşviki sanayi kanunu
nun tadil edilen ikinci madde 
sine g·>re hazırlanmış teşviki 

sanayi muafiyetleri hakkındaki 
kararnameye müzeyyel bir ka 
rarname projesi hazırlamıştır. 

Bakanlık bu proje ile zeytin 
yağı ve sair yerli nebati yağla 
rı~ızın ve yerli mahsullerimiz 
den sebze, meyve, balık, et ve 
sair konservelerin ihracını ko
lpy.laştırmak ve istihlak yerle 
rinde rakiblerimize karşı reka 
bet imkanını arttırabilmek üzre 
bu ne\tj •erli mahsullerin ihra 
cında kullanılan düz veya bas
kıh teneke levhalar ve bunlar 
için sarfedilecek kalayın ihrac 
edilen mahallere münhasır ol
mak ve ihrac eden fabrika ku 

tu haline getirilmek şartiyle 

tarifenin 523 b, c, ve 577 po 
zisyonları münhasıran ihrac 
edilecek çikolatalar için geti 
rilecek tarifenin 211 a ve 227 ' 
pozisyonlarıııa dahil kakao çe 
kirdeği ve kakao yağının zey 
tir, susam, ayçiçeği. pamuk 
tohumu ve sair yerli nebati to 
humlardan istthsal olunup tas 
fiye edildikten sonra ihrac edi 
lecek yağlara münhasır kalmak 
üzere bunlal'ln tasfiyesinde kul 
lamları ve hariçten getirilen 
tarifenin 711 h 711 v ~ - 471 
68, 274 tarife pozisyonlarına 

dahil süt kostik tasfiye toprağı 
fahmi hayvani ve nebatinin u 
mumi iktisat vaziyeti dolayısile 

Gerisi 2 cı Sııyf ,uta -

Kumar salgını 'Elektrik Şirketi 
C. Miicldeiumu.ıı~il~ği 1 mÜdÜrÜ 

Takibata Gırıştı " . 
Geçen sayılarımızdan birin- Meger vesıkasız 

da çocuklar a~asında .~?":1~rın , Ç41JŞiyOTm~ 

Çoban Hasanı kim vurdu 
Adliye garib bir cinayetin tahkikatını yapıyor. 

----
Bir hafta evvel yaralandığını iddia eden 

mustafa şimdi katil mevkiinde 
Adliyemiz garib olduğu ka- tekrardnn sonra bıçağı saplyıp 

dar da tüyler Urpertici bir ci- kaçarken bir kaç el silflh attı-
n~ete el koyinuştqr. Y~k~nın ğını bu kurşunlardan birinin 
başlangıcı ve bitimi şudu.r: isabetle ölmilş olması ihtimalini 

Yedi sekiz gün evvel Kara sfiylemiştir. 
Hacılı köyünd~n Mustafa adlı Diğer taraftan Sorını Hfiki-
bi risi Cumhuriyet Müddei umu- mi Bay Kemal Sorguc ile Jan-
mrJiğine müracaat ederek hü- dnrma BöIUk Kumandanı Bay 
viyetini tanımadığı bir şahıs Mustafa cesedin bulunduğu ye-
tarafındaıı bıçakla yaralandığı- re giderek keşif ve tahkikata 
nı söylemiştir. Yaralıyı istic- başlamışlar göbeğinden ve ka-
vab eden Cumhuriyet Müddei- sığından iki kurşunla öldüğünü 
umumisi Bay Şeref Eroğlu .Mus- gUrmüşlerdir. 

tafanın kendisini yaralayan Etr;ıfdaıı çağrılfin köylüler 
adamı tanımamasını garib bul- ölenin kim olduğunu tayin ede-
maklp beraber hastaneye gön- memişlerse de ölünün çorabı 
dermiş ve tahkikata başlamış- çıkarıldığı zaman iki lira para 
tır . ile evvelce başka bir meseleden 

Evvelki günde Kara Hacılı maznuniyetini bildiren bir id-
köyü civarında ve çahlıl\l~r a- dianame bulunmuş ve Çavak 
rasındn kurşunla öldürülmüş bir köyünden çoban Hasan olduğu 
adam cesedi bulunduğu haber anlaşıhwştır. Yine cinayet ma-
verilnıişdir. Bu ihbar üzerine hallinde yapılan araşdırmalarla 
ikinci bir hadise tahkikatına çohan Hasanm bulunduğu yerde 
girişen Adliye kurşunla öldU- ölmeyip daha uzaklardan silrilk 
rülen bu adamın bıçakla yara- lenerek bu çalılıklar arasına 
lanan Mustafa hadisesiyle ala- atıldığı görülmüşdilr.I 
kalı olduğu ve Mustafa tarafın- Öll\nün yarasıgöbeğinden ve 
dan öldürülmesi şüphe~ile has- kasığından olduğuna.göre kfiçrftk 
tanede bulunan Mustafanm ma- değil esas katille karşılaştığı 
lOnıatına müracaat etmiş ve anda 5ldilrüldilğil .tahmin edi-
yarah kendisini ya~alıy•tn şah- liyor. Tahkikata devam edil-
sın kim olduğunu tanımadığını mektedir. 

' = 

iakasla giden Malların 
E>e~erlerinde Borsa fiyatları esas tutulacak 

)/vıacatçı çıkar:acağı mal k,arşılığı d6viz
lerden Fazla mal gdiremiyecek . 

Ôkonomi Bakanlığı alaka
darlara gönderdiği emirde, ta
kas NY~etleriniıı ilstünde de
ğerleri gösterilen, yahud tilc
carlarca dUşük değerle satılan 

malların Borsa piyasasındaki 

tesirlerinin önüne geçmek için 
hakiki satış değerlerinin esas 
tutulması, satışların mutlak 
)rnntrolünde genel satış fiyat
larının gözönünde bulundurul-

ması, umumi takas anlaşmala
rının bu yolda yapıldığı, ihra
catçının çıkaracağı mal ile te
riıin edeceği dövizlerden fazla 

değerde mal ithaline milsaade 
edilmiyeceği ihrac kıymetle

rinin satış vesikaları dünya pi
yasa fiyptlarile mukayese edil
mesini ehemmiyetle bildir-

• 
miştir. 

bir sal~n hahne geldıgını ışa
retlemiştik. Neşriyatımızm a
macını butün değeriyle göz ö
nünde tutnn Cumhuriyet Mürl-

Mersin-Elektrik Türk Ano- ~mumi Meclis 1 
nim Şirketi müdür ve mutahas- •• 1 • Takas işi 

deiumumisi Bny Şeref Eroğlu 
dcrlınl tnkibntn girişerek l..Hı 
halin önüne geçiJmesi içiı_ı 1~-

z:un gelenlere emirler vernııştır . 
Türk dölünün gelecek çağ

daki dnrumiyle yakından ala
kalı olan bu kötü işin ortadan 
kalaırılması yolunda Cumhuri
yet Müddeiumumiliğinin gös
terdiği hassasiyeti selamlarken 
ana ve babaların da kanun yo
liyle yapılan bu takibatı kolay 
laştıracaklarını ummaktayız. 

sısı o1arak Şirketin fenni ve uye erı 
idari işlerine hnşkanlık ııuen 

l\al'ol Sabatliııi. hakkında 

yapılan tahkikat neticesinde 
İtalyan tebası olduğu ve şirket 
işinde çalışabilmesi için Bakan
lıktan da bir müsaade vesikası 
olmadığı n.nlaşılarak Vilayetce 
bu yabancının ya işinden çıka
rılması veyahud müsaade ev-
rakı göstermesi için alakalı o
lanlara tebliğat yapılmıştır. 

Namzedler bu gün 
tesbit edil~cek. 
ViUlyet Umumi Meclis Uye 

Jeriniıı 9 Şubatta seçilmesi için 
merkezden emir ve talimat gel-
diğini dün yazmıştık. Bu gün 
Cumhuriyet HaJJ< Fırkasında 
toplantı yapılarak Mersin mer
kezinden seçilecek olan dört 
namzedini tesbit edecektir. 

l
i ~~suliyetler :teınam~n 

tesbit edildi 
ISTANBUL, Ulus- Takas 

komisyonu hatkanı Ali Kemal 
şulnarı ıöyle111iştir : 

Ker:eAte takası yolıuzluju
nun tahkikine memur edilen 
komisyon vazifesini bitirdi.Ev
rak ve fezleke Güpırük Baş 
Müdürlüğüne verilecektir.Yol
suzluk vaziyeti ve mesuliyetler 
temamen teıbit edilmiştir. 
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Sandal Kazası. Orta ~f ektebde Yerli sanatları j Ôkonomi üzerine 
Korumak için. Konuşulacakmıs. 

Kaltar Madürleri 
Talimatnamesi. 

Altı Kişi Denize 
Yuvarlandı. 

} aklamalar Devam 
Ediyor. 
-t-

E\·velk i gün drnizde y (lni imtilrn n 1alimat-
bir kaza ı7olmuş ve nnm~sine göre bn ay1n 
Gfımrük iskelesi civarında on beşinde haşlayan Orta 
Ebu ıslah "~punı salıip- ~h~ktPk birirıci )·azılı )Ok-
lerindr.n Osman, Liman laması öuümüzdeki per-
Şirkeli auhar memuru Os şembe günü hitP.ceklir. 
man, ~lakinist Ihsan ve Rn yoklamalar talimat
Kalkavau zarle vapurunuu nameye f.(Ör~ Kanunu sani 
ikinci k'1ptaniylr. diğer iki \'e ~İavı~da olmak fizer~ 
tayfamn bulunduğu san- iki rlef~ vapılacak ve sınıf 
dal üst üste çarpa11 iiç t~rfileri bunların 11elice. 
ıJalganrn tesiriyle devrile- si' le belli olacaktır. 
rtık deııize döldHmiişler- ., 
ıtir . Muallimle Meclisine 

Bii\'ük üliim tPhlikesi\' . iştirak Etmiyen mu-., . 
le kHrşılnşan bu allı ki~i

den hi r k ısını y lizerek sa. 
hili bulmuşlarsa da diğer

ı~ri denizin orlasıııda dal
galarla pençeleşmeye baş
lamı;hırdır . Bu ~cı h~I 

ahilde.n görülerek Liman 
'ırk eli Saudalcısı lsmail 

\ e Mustafa ta rafından der
hal yPlişilart-k kurtarıl ,.. 
mışlardır. Anhar memuru 
Osnırınla ~lak i nisl İhsan 
fazlaca su yul1 uuş oldu~

larrndan hilkiu hir va1.i-. 
)'ele düşmiişler ve derhal 
lrnsluhaney\~ kahhrı1arak 

teda\·i ~itma alınmışlarthr. 

inkılab 

Pulları. 

Posla ve ttılgraf nmum 
müdlirdlirliiğii )'P.rti bir 
kısmı pullar haslırmağa 

karar \'ermiş ve hunun 
için teşebhiislerr. ~iriştlrek 
hu pullarrn f't,simleri ve 

şekli etrafuıda bazı rrıu ta
hassıslardarı miitalea sor .. 
ğoları yapmağa hnşlanıış 

lif'. 

Bu pullara inkılab pul
ları serisi adı v~rilecek, 

pulların iizerinde Türk 
inkılabının en karekteris
tik resimleri, Kubilay c\bi . . 
desi ~ihi eserler tarihi 
büyük binalarm, bilhassa 
memleketin bayıudırhğına 

aid deHerli parçalarıu re
simleri bulunacakllr. --Pullarm kuruş değer-
l{lri çeşid li olacak, adi ve 
teahlıüllü mektuplara malı 

allimler . 

Kilhiir bakanhğı me~ 
tehlt!re yolladığı bir ta
mimle meklrblerde mual
limler nwclisi ne maz~rtll
siz iştirak etmeyen nuıal · 

limleriu kıdemlP-rinden bir 
yıl dlişiil~crğini 

nıiştir. 

Bulgar 
Komüniatleri. 

bildir -

Sof\'a, 28 A.A - Bir .. 
takım sil~hh ko•uuııistler 

Sof ya ci varmdaki IJir fab 
rikaya girerflk bekçiyi 
bağlamışlar, t.eltıfon telle. 
rini kesnıişlt·r, l1melP-ye 
karşı bazr sözler de söy
ledikten sonra polis ye
tişme<l(ln kaçuuşlardır. 

Bir kaç giin evvel g~u .. 
bazı komiinistl~r bir ame
le trenini durdurarak nu. 
toklar söyledi~ten sonra 
ıek rar salı vermişlerdir. 

iki tren çarpııtı. 
Varşova, 28 (A . ..\) -

1 vou ~·ak rnıııda · bulu nan 
Sinovazko istasvonunda .. 
iki tren çarpışmıştır. lk isi 
ağır olmak iiz~re 16 ~· arah 

\'ardır. 

sus kiiçiik Ye yüksek kıy 
melle olanları bulunacak. 
tir. 

Pulların Türkiyede bas 
ttırılm~ı vn lfııt\m görii -
lürse bazı kahplarmın Av 
rupada yaptırılması muh
temeldir . Resimler icin • 
bir mlisabaka ae1lacaktır. • 

- Birinci Svyfadao Artan -

zaraf'la çalışın akta olan 
çorap fabriklarmın reka
bet kabilıy~tlerini mnhn .. 
faza edflbilnwk icin bu 

• 
fabrikalur larafmdan işl~-
nilen ve gii rnriik Vt1 mn
anwle vergisi yekfinu la~
riben )'elmiş hin liradan 
ilJarel bulunan pamuk ip 
liğiuin beş seıwlik prog
ramla tesisi kabul edil~n 

sanayiden olup 935 sene· 
si ortalarrnda faaliyete 
gflçt-cek olan cam ve şiŞP. 
fabrikasının hariçtf'n gP.
len şiş~ ve camlar ilP- re
kab~tiui temin edebilmek 
için hariçtere g~lirıuek 

mecburiyetinde olduğu 

~arkonat. clö snı'iin ~iim. • 
riik resmi vP. mnanwlt• 
vergisinden muaf lulul. 
masını isleme.ktedir. 

Yalmz bu muafiyP.tten 
istifade edPhilmek icin • 
çi~olata fabrikah~rı ıhraç 

eclece k ltı ri çi kola lanın ha -
murundan maada ic.-risi-• 
ne yüzde ) irmi b~şinden 

fazla kurn VeJa yaş mey 
ve ve}'a reçel kullanmı

yacaklarcltr. 

Yiiz kilo nebati yaba 
veya konserveye yedi ki
lo ırneke v~ yiiı :gram 
kala\' mnafi veli verile. 

" . 
cektir. 

Çorap fab kaları için 
1-6-934 larihincle11 sonra 
g+>tirilmiş olmak v .. yalııız 
pamuk çcrap imalinde 
kullanılmak şarli)·le 934 
mali yılı içi n<le kullaru
lan ipliklere münhasır 

olmak iizere ı 30 bin kilo 
22 numara ve daha yiik
stık noli pamuk ipliği mta 
afiy~uen istifade edebile. 
ceklir. 

Ayaıofya avlusunda 
araıtırmalar • 

lstanhul, - Ayasof ya 
nm avlusunda Alman asa 
rı atika eni~titiisii tarafm
dan .lliize Umom ~lüdiir· 

liiğünlin yardımıyla haf
riyat yapılacakıır. ll:tfri
yauan sonra HiizP- idaresi 
avluya eski eserh•rdeu ba
zı mezarlar koyacetktır • 

Paris 29 A.A - Laval ile 
ile Flaudmıiıı Londray a 
seyahatları münasebetiyle 
Tems gazPt~si bu seyahat 
t1Suasırıda hiç şüphesiz 

miitakere t''lilecek olan 
mal rHtıSP.lelt•ri leLkik fldi 
yor ve nakıt. işlerini me\·· 
zuubahs ederek hay Flan
deuin nhıhaletplal'I : Fran
sız frangı ıatPn burnlan 

\
1edi sene evvel vütd., 80 . ~ 

dertlcesiııde kıymet kay
brlliğiıuJrn ne kork mala
rıııa, rır. de limit var olma 
lar111a mahal hulunma
dığrnı ,.~ F ra nsı1. ef~arı 

uıuumivesiuin iki11ci bir . . 
tenzil kabul ~tuıiyectığiui 
aulatması temennisinde 
hnhı nrırn k ı :uhr. 

Tt!tup~ ~~zelPSi g~rek 

mali, g••re~ ökouomik hiç 
bir . zarureliu Fransayı 

altm esasrnclan ayırmağa 
nwchu r tıd~mi y• · crği ni ila 
ve etmektedir. 

Ders yılı ilkbaharda 
bitecekmiı • 

B·~rlin, 28 [ A.A] 
Mtıklebd..-n cıkau tal~be-• 
lt'rİ tarlalar,)aki iş böllik-
ltıriııe tehirsiz f•lar,•k kayd 
ve sevk için tlers yıh ilk 
baharda bitecek tir. 

Aııkar..a ıs [Hususi]/ 
K iilt llr hH k a ııJi~ı K iihiir 
miidiirlerinin yazife ,,~ 

salahiy~ıı~ri lrnkkınıla hir 
taliıuatmuu ı~ haıırlanwk
tadır. . 
Ilı.anda kiihiir miidiif'lerı, 

ııin valiler yaum<lald va· 
ıife ve s ~ılahivP.tlflri dt-. 
bilhassa tt>lkik t~tliluaek"' 
lt~dir. 

Bakanhk kühiir ıuii • 
diirliiğünde bulunmuş 
bir cok zevatua da miila-. . 
ı~~h~rını alnııslır . Yefll 

talimalnanı~11i11 P.skishıdt-11 

1 il U •• k u" ıı• esas ı snretlf~ ap·ı 

leri ihtiva edt~Ct>ği aula, 
şalmaktatlır. 

Japon menıe 
Şehadetnameleri. 

Ankara 
Tok ,·oda ki Elcimiz tara" 
fmd~n !La~dik edilec"k 
yerde J.ıponyaclaki konsO" 
loslarumı larafmdan uı~
dik edilmi~ olan mer•Ş~ 

k~' şdıadfltnamelr.rinin de 
bulii l~ıım geldiği bakat11

' 

lar heyetince onaylauııııŞ 
"'e bu karar aiimriik ~8 "' .. ı 
lnhisarh r v~kalelince tflJ' 
l~lgrafla gümrüklere bil' 
dirilmiştir. 

----------------------------------"' zührevi hastahklar 
Bilgisi ve korunn1a çareleri ______ ........ ------..... 

Yazan : Sıhhat Müdürü ve Halkefİ 
içtimai Yardım komitesi BaşkaOI 

Dr. Remzi Gönenç 

-3-
ti.ısı alık ıha n p . ı ra k azanauu yaca ğtm aile~· t~ 

ve yur'I hasl~11d~re dii~erek yiik olıuasıııı 
ökonoıui yıkııularmı g()1. iinünu alarak Fireu
gi, Bel sogulduğu, Şauğır hakkrnda )azıları 

ve bilgilPri hell~ınek ve öğlitllere uyma~ her 
ktısin huı·cudur. 

Eskisi gibt yaııhş hilgi ve cliişünct~lerle 
bel sou~luğunu11 btıl ii~iimesindt~u,rireugiuin 
kun uzuucl ve bozulduğundan g .. çtiğim~ iuafl 
mak budalalıktır. 

o~ı~oğukluğnnuu fir~ngiye çtwrilcJiğin~ de 
inamlmamahdır • Her haslalığuı ~eudisine 
göre mikrobu vardır ve mikropları ayrı a)'
rıdır. Ha~lahk viicuda girmP. v~ uiş;ınları 
cıknıa zanwnları değişliğind• n hirisiuiu <ırll~ 
• 
uıP-ydaııa urması dı~eri11i11 g .. ç k:almasıwtau 
t-ski zam .. ıılarlla mikropları henüz buluna • 
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Türk ofisin Günlük ,.f elgraf Mersin 
Piyasası 

Haberleri. 

Avrupa borsaları 
PAMUK - l"i,·erpool 

borsasmda Arutırikarı pa
IUtağu mart. lflslimi 6,81 

n•ay15 teslimi 6,8 ~ lenımuz 
l~ limi 6,82 ilk lf)Şl'İn lPS

liıui · 6,80 a "111 bor~ada 
Mısır sakalari;ii cirısi mar1 
leslimi 8,H6 111ayıs tPslirui 
8,55 lP.mruuı teslimi 8,65 

ilk ltlşrin tPSll mi 8,65 Up
per cinslBri mart t ... slimi 
1,10 mu) ıs lPslimi 7,64 

terıuuuz l•·slirui 11,62 ilk 
lt'Şrin l~sliuıi 7,51 ıwn~
dir. Fi)·atl.ır libre IJaşına 
dır. lsk•~uderi)' t• borsasın-
da F. G. F. Sa kalaridis 
ciusi marl lP~limi 15,93 

oıayıs teslimi 16,0G tem -
U•uz t.-sJimi 16 15 P.\'ltıl , . 
t.•sli ıni 16,27 F. G. F. aş-
ınouj ciusl•H'İ şuuat tesli· 
illi l.i,66 nisan L~slimi 13 
70 temmuz le~limi 13,71 

~Ylul tPslimi 13,58 talla 
l'İstlir. Fı\'allar 99,05 lihre 
içinıtir . ~ 

HFGD.\ \' - Şıkağo 
bors"· J J · asuu a mal't tes i rui 
93 nut yıs l .. sli mi 92 3/8 

lt-nuuuz lPsli mi 87 3 \s w .. 
l 

nıup .. g borsasında mart 
t> ı · Sı 111 111 :f'-8 IH:l\"IS 

l.- ı · . 8 •ıui 1t2 1/8 · 112 5 s 
leuaıuuz teslimi ı 15 stınt
dir 

1 YUL.\F Livcrpool 
--:rsasırııla oıarl lt'slimi j 

51 3/8 nunıs lPslimi 54 . ................... 
3 /8 temmuz teslimi 52 

şiliudir. Fiyatlar 32 lihre 
icirıclir. .. 

ÇA VD.\R - Şıkago 
horsasında mart teslimi 
88 1/4 nıa\'IS lt>Slimi 87 .. 
3/4 temmuz te51imi 86 
s'\.a s~rıldir. Finıtlflr 56 • 
lihre icindir • 

• 
Arpa -- mart teslimi 

80 3,8 seutdir. FiyaLlar 
38 lihrH içindir. 

lstanbul borsası. 
28-1 35 de arpa Jemlik 

tWkme 3 kuruş 14 para-

K.G. 
Pamuk eksprP.s 
lanf> 
Kapu mala 
Kozacı parla~ı 

lan~ çiğidi 
, . p,rJi )) 

--\usam 

Fasul ~"' 
Nohut 
\ltH'Cİmek 

Kuş y•~mi 

Kum thtrı 

Cehik 
' 
Yulaf Çukurova 

. , .\ ııadol 
.\cı ç•~~ 11·dt!k içi 
Toz !'ekflr • 
l\ahve 

.tan 100 ton, hnğılay sert 
4 kuruş 20 paradan 4 

kuruş 35 para~·a kadar, 
yumuşak 4 kuruş 30 pa
radan, mahlut 4 kuruş 9 

Ca'' paradan 4 kUf'UŞ 18 pa- • . 
Kala,· 

raya kaılar, Pksıra 5 ~u- · 
Bulıar 

ruş 30 par.ulan 231 loıı, 
Arpa .\rrnclol 

k~pHk 2 kuruş 15 paradan 
>l Yerli 

2 kuruş 30 paraya kadar 
Pi ı·i llC 

15,610 kilo hOl·sada mu- · 
1 ·· ·· Kara lıii ht•r anw H görnıuşıur. .. 

25-1 -35 efe Hamburga Nı~adır 
ı ,525 kilo ya pak, Brem ene 'iısır darı 
9,890 kilo pamuk ihraç Ca vtlar 

K. 
54 
5n 
52 
51 

2 
1 1 

4 

6 
5 
6 

s. 1 

2-87 

72 

9 10 
50 

8 
•). 
..;., !) 

75 
3-12,öO 

3 
32 
38 

100 

50 
75 
25 

240-~30 

188- ı 90 
90 
ii - 5o 

a 
17 

85~~G 

16 

3 

a 
t~dılmişclir. Keıme Şek . ' 20 (.jr.a .J:O K. 

Sandıkta • a 

/zmir bersası » )) t't~u ... bi ~3 Lira 
28 l-35 de buğtfay 

4.30 4.625 kuruş,farı 81 
» ,, » çuvalı 20K. 50 

Buğ,hı_; Y ... rti 4 25 
cuval VP. 50 ton, a,.pa . 

1 l ·ıo ~ 10 ·• 6'-'~ k · I· ~><>9 ,4ımon uıu '*' '*• ,,o uru~c au ~ , . 
c.uval, palamut 210 410 ~aluırı~a.fız~yunY. ~f> 50 

k ·>3 kuruşdae 200 kental, pa- )) I lllCI wt 

ruuk 55-55 kuruşdau 75 incir ·ot.Jen 1 l 
halya satılnıı~ur. luce K~p~~ 25 

Teminat 
Mektupları 
-~-

An~ara 27 - Teminat 
m~ktupJaruun gümriik -
lerde tahi olacağı mua~ 

meleve dair olan talimat-
• 

uame haz11·lannuşlır. 

Ne gibi ruallarin "' giun
rii k Jrrdt1 ıı lt> rui 11~ ı mu k a
hili nde çıkarılacağı ve 
buralarda tabi olucaklara 
mlrn nwlelt•r hak krnda hii 
k ii mı .. r taşıy.a u bu tali-

1 
malnaıueyt~ teminat mek- 1 

tuplal'mtn ne şekilde han: 
gi makflmlarclan verilece
ğine dair bir <Wd vel ı!e 

ilişikt.ir. 

Soy Adı 

--
Borsa T elğraflan 

lsla11bul 

29 - l 93fl 

Tfirk alı unn 941 

islerlin 62L 

Oolar 77-80 

Frank 12 --03 

Liret H-29 

--------------·----~ YENİ MERSiN 
Nüshası 5 kuruştur 

( 

. Abone~ 
Şeraiti ( 
Senelik 

Altı aylık 

Üç aylık 

Türkiye 
için 

Hariç 
için 

1200 Kr. 2000 Kr. 

600 1000 

300 500 

Bir aylık 100 yoktur 

Gilnü gçmiş sayılar 20 Kr. 
,ı .. rsin orman memuru 

hay Cemil ç~vikt>I soy 
adrnı alımştır. :--------------------
~~Jmlrmlrmlfmlrmlli!ilfirJilililrml 
fiil ~ 

DOKTOR ~ 

N~ Remzi Ülker Fıın 
Her gün saat 15 den 18 e kadar ~ 
llastalarmi Yogurl pH7.H ruıda Diş ıahihi 11!!1 

~ Bay Bahiriu mnaytnu~harwsiıuleki lıusnsi dai-fıın 
1§9 resinde kabul ,.e lt~da\'i t~ıler. 9-30 ~ 

~mllmll~~mll~@!Ji!lll!lfl!lfmlJfığ] 

Çopurlunun Yapı Taşı 
Çopurlunuu )'apı taşı 1.a~ llliHhrnleriııiıı en iyi~iclir. 

60 Santim boyunıla 40 santim eninde 22-25 ~ant im 
kalınlığındadır. isti ~·Pnlcr salıcı~ıııı mat haa rmzdan i\ğ • 
renfAbilirler . 5 -- fl 

1ııan11~ ı ı - .. .. ·· ·· \' " o ı ugıııulaıı o za uaııa ~o .-- ıluşuuu-

i Orcfu. Aıacı~ hil~idık satnı;ık ish•\'PU şar-
1;~~ıılara ve do~to~· laslaklanııa da .. inamlma 

"İlHhmı HCarak okumaiYa cialar. Saallt~l'C~ •·lci . ~ . oluıaz, ilölliik avada11lığa [ \lt~li TtH\asiılıye] 
ba~kan , .•• cevira~n almazlarsa Ziihrt•vi has-

•a •dır. Bayauı )'aralar hazan fırerıgi ~·ara-
Stıaa b • o .; 
ı k ttnzeyebilirle r. Ustası olnuv<tn, dokıor-
'~ lan anlaıuayaularıra hastalığı larıımaklaki 
~.aohşlığıcla (t- nalı k va pa hi !i r. Şii phPINaild iği 
•Arttan ıı ·· . . 

(J k ukı)mt~I Btılt>tll\' t~ \'f•\'U IJa~taıaP o l . . 
\' orlarıratlau hiriııe g<>stt·rP.rek ayırtmak 
~ \'•tk 

{ lııula haklırm~k gPr~kclir . 
nıak ~• ı_ıçlı· ri ıı Z ii lı ,. .. ı· i lı a sıa l ı ki ıı ra ııı ııı I ıııa
Şır Çın dulrn oha)lı (Dikkatlı) olması )'akı
\' ' F~rıa ark~telaşlarm avarnıası ile keıwl 
~ \'ol ~ 

••cı~ . Soz kadınlara giLuıeyP. ~· • llfrnirler. Ge ~ 
oİı; rın clöll n k u va da nlığı ( A ı .. ı i lt>nasiili )'e) 

"IUttfaı · 
'h~ı •nı~mış olduğurıdan haşkauhk fldıl · 
k:tl. Se hi;)' İİıliiğiirıde ~i11irlt•ri11iu kuvv•>li 

•ııaz 
kôlf 1 .. · · Okumak çağ11ula olun gt'rıçlt~rin 

1 " k v ... 1 ... . . J 1 i. • • flYi .ı ~ . e uyguusuz ug~a gıtıue~ı a ı a~ ıçıu 
llf'"ıld' I:" o ır • 

rı .. ~ı •. , . 
g •. ,, 

1 
11111y .. 11 hir papa"'m bo~· ü [lli~a~·tısı] 

J c ••rtı . 
fl1tıaı~ ... . gıız1 ·I hir lwıız~rdir. Pap,ısın e\'-
hcısıı tf'.Rıııi AÖr·prı Padişah hir t>lçi giiudP.f't-!r~k 

Vukll geçJiğiui sortluğurnla papas hemeu 

il~ konuşmaz ve cltlmek ister~ı döllilk ava-
danlığım oynachğmda ve duyduğunda ken

dimi okumağa vererek unuJurum körletirinı 

demek istmniş • 
GP-11çlerde yarayan kitapları okumak ,.e 

uğraşmakla spor, yliriiyiiş ıop oynaıuasil.
unutmahtrı , k;iıiiliiğii hatırlamanıaları Vt' 

du yğularını körletmeleri gertı k tir. 
Gt>nçlik olmamış meyveyP. beuzr.r. ,,ğaç 

iiz.-rinde (forisi kızarmış bir elma ve yakanda 
portakalm olğuu olmadığuula y~nnıesinde 

ltir dat [Lezzelj duyulmuyorsa olğnnlaşına -
mış, kemik \C is~elel ~ağlamlanmanuş gfmç
lerin vaktuulan ı~\· t>I kötfl \'(\ yolsuz ka•hnlara 
gitmeleri hem tehlik~li, hemde peşimanhk
tır. [Zarardır] 

Kötli resimli kitapları okumamak, kötü 
siııema filimlerini St~yrelmeruek , gHn~~ı~re 

mahsus ahlak dlizehici sinemalara gitmek
lilde öıiine geçebilir . 

Bu giiuiiu gHnçliği yarının biiyiikleri yur
du ulusu tıle alacak adamlardır . G~m;lik 
ZlihrP.Vİ haslallklar için öğiilleri göz itıtiine 

' • ( J 

lahklara ~· akalanacakları tabiidir . 
Körpe vticullunu zelıirleylip sarsarak ils

l.,de bir çok paralar har·cayar.akıır . 

Benzer [.Hisal] hiraz kaha olacak nruma 
çok y .. rirnl.-diı·. Heslediğııniı değ~rli hayvan· 
lara hile vaktıru.lan t~v.-1 ~·anmaması, vÜ· 
cudun sarsılıuauıası icin hem binme\' İZ hem . . 
de yük yiikleturnyiz . 

Vakı11ıc.Jan tıvel binilen ve ,· ii~ yiil\lelilen .. . 
hay va ular bodur, cılız ~aldığı gibi, gençleı·-
de olğuuluklan evel vücutlarrnı yıpratırlarsa 

bii vii<lii~lt'rirnle cok zahmet H~ hasla ilk çe-.. . 
kerler . 

Olğunluk çağında evlenmeyu ve kadma 
karşi duyğularwı kullaonıağa yeltenilıuelitlr. 

Yurtlda bilgili olan lrnrk~sin haslahklar 
hak kıuda bilgisi olmayanlar J a klmın erdi~i 
Jılirıin dômHiğü k~dar doğru olarak son pe
şimarahğm değeri olmadığım aulalmak ye 
süvleruek ulusal bir borclur. 

• • 

- Sonu Var 
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Nöbetçi Eczane 
Bu Akşam 

Sılıl ı::\1 E(•1,a11Psitlir. 

~======~· 

Dl Mahnızı ve Canınızı Dl 
ları göriinüz. 

52 90 

Onpara harcarken 
bile kimin cebine git- ı 1 sı :ı ıı lııı 1 ve \lııs~ ()\ :ı ii nı "'"il• ı. ı·i ııJ<' n ı l i 1 ,ı0oıa1 

t 
.ğ. . dü .. • 1 ve al ıucı 11) ada la lı si 1 t'luı i~ V ı l:)d i y tı \'e CPr ra la i N i ·a ı -
ı ını şun· Miil-lıassısı. 

11illi i~ti"al v~ f .\4trt·s; Yoğur t p · ı ziu· ı 11.ı~ l a rı P c ııltl•·si No. ı-3 
tasarruf CP.miw~ti 1 k••11di evirıde. Tt• l ı · fon : 64 

'36!!!!'(!)!'.!=c'JE::E:_::--_--a = 

• latanbul Umum Sigorta Şirketine • 
• Sigorta ettiriniz ~ 

. Yangın Nakliyat - Kaza ·~ 1 Mersin ve Havalisi Umum Acentesi 1 
~ Çifçi Zade Şaban ve Şürekası m 
~ Tüccar Hanında No. 16 ~ 
SIEIG ___ _ 

Yurttaş! ASLAN VAKUP 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
29-1-935 Salı günü borsa ıatişları 

Nerenin lılahıulu 
. 

Malın cins IUKTARI · p . ŞERAiT 
Oldu ta j a::-a. a. s. 

~ 
~ 

"' 6s0ci01 ~ s ~lercimek Anadol 
' 

50 Magaz hazır 

( 

r 

. 
\. 

1 

' • 

. 
/' 

o ' 1 

1 

1 1 
1 

' 1 

1 
1 
1 

i 

1 
1 

Piy0nğosu • 
On Sekizinci Tertip Oör~üncü Keşide 
11 Şubat 935 tarihindedir . 

Büyük ikramiye 

25,000 Liradır . 
Mifltdlat 20,000 Liradır . 

~ 


