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~oydaşlarımız Hava Tehrkesine · iGöste • y rlar 
U ctız şek:er, pal1al ı şeker 

Fabrikalarımız ne kadar şeker çıkarıyor . 
Bizde ne kadar şeker yiyoruz ? 

- ---- - - -·---
. Şeker fiyatının düşürülm~· 

81 satış üzeri ne nasıl bir etki 
Y~Ph?. Yeni fiyatın yeritilme
sırıe başlaı~alı daha bir ay bile 
~lllad1ğmdan bunu rakamlnra 

Yanarak i7ııh etmeğe imkan 
~oktur. Bununla beraber genel 
01

•11rak yognltımın yüzde yirmi, 1 

l'•rrnı· b tt w •• ı· u· 
1
. • eş ar ıgını soy ıye ı· 

ırıı. 

Yeni yo~altman sufına cri
t?nler arasında köylülerin ~'e 
C~~Cilerin en çok alıcı oldukları 
gorı 

kurmuş ve fiyatlnrı düşürmüş
tür. Bu yazı bu tedbirlerin ne 
kadar <Terekli ve yerinde oldu-
ğunu anlatmaktadır : 

Çok önemli bir yiyecek 
maddesi olan şekerin üretimi 
aşağıda izah edeceğimiz bir ta
rımsal ürntiıne d~yaııdığı için 
ulusal ekonomi bakımından ö
nemi çok büyüktiir. Yiyecek 
bakımından iinemi ve tarımsal 
yeri sezildiği içiıı memleketi-
mizde şeker fnlıri kalarının ku-

u mektedir. Çok yakın bir l 
imana kadar fiyat yiiksekliği rulmas1 girişmeleri yarım asır 

1 
Olayısile şekeri belli zaman- önceye kadar çılrnr. Ancak bı· 
:~da ve az rnikdarda yiyebilen rakığlar verilmesine kadar va-
ÖyJünUn bu günkü fiyat dola- ran izinler ve bağışlanıalara 

~ı_sile değişen durumu yarın karşın şeker fabrikaları kuru· 
ıçıtı çok umut vericidir. lamıyordu.0 1,amanlar işin pek 

Ankarada reçel mevsimi biiyük ekonomik önflmini gere 
01nıas1 dolayı~ile en fazla toz ği gibi yeritilebilecek ulusal 
Şeker sarfedilmektedir. bir hükumetimiz yoktu. Bundan 
ğ· KöylU, fabrikalar icin ektı- dolayı şeker endiistrisinin te-
dı Pancar fazlasından ve iizilm melleri (5 Nisan 1935) tarihli 
yen yaptığı pekmezle halının şeker kanununu çıkaran Cum-
llnına şekeri de bir bestem huri yet hiikOmeti tarafından 
~llddesi olarak kaymağa baş· atılmak mı si p olmuştur. 
l)Cltnıştır. Bu güne kadar dünya Bu kanundan sonra kuru· 

ırı en az şeker yiyen utusla- lan Alpullu ve Uşak fabrikala-
~tıdan biri olmamız gibi ulu· rı, her yeni doğan endüstri ko 
t~n sağlığı bakımından düzel- lunnn lrnrşı kaldığı çocuk has· 
e'1tnesi gerekli olan durumu talıklarıın geçirdikten sonra 
~tı kestirme yoldnn kotarnııya Eskişehir ve Turhal fnbrikala-
111rar veren hükOmet ilk iş 0 • rının kum imasına imkan olmuş 
~usal şeker endüstrisi « Sonu ikincide » 

flalkevi Köycülük ve Yayım Komiteleri 
Cumartesi Köylere Gidiyor 

~ IiaJkevi kütüpane ve yayın 
C0tnitesi ile köyclllilk komitesi 
~ lltnartesi günü Belenkeşlik 
~ e civar köylerine bir gezinti 
llJ>acakJardır. 

ecı Bu gezintiye 20 üye iştirak 
~a ecek ve içlerinde Doktor, 
ıu Ytaı·, Öğretmen, Zi raatci bu· 

1111cakt · ır . 

t l<öy meydanlarında köylüler 
<>1>1 ~o anarak ziraat, baytarhk, 
Ycuıuk hakkında söylevler 

lranda Sinamacılık 
ıs B • ayan ve Bay A-
ltıerikaya gönderildi 
&11 lran Şahı 16 genç Bayan ve 
içiYı Sinemacılık· öğrenmeleri ı 
&utı Amerikuyn göndermiştir. 
~is~l~r Amerikada sinema bil- 1 

ın ~ . 
d6tı 1 ögrendikten sonra Iranu 
~'·ıerek ulusal filimler çevire· 
~e~· • 

ır. 

lrıgi;.ah~an Şa'rbnylığı da 70 bin 
tı1181 ıı h rnsına bir si nema bi· 

Yaptıracaktır. • 

yapacaklar ve köylerdeki has
talar bakı edilerek yanlarında 
götürecekleri ilachırı dağıta· 

caklardır. 

Okula giden yoksul çocuk· 
lar tesbit edilerek bunlara da 
okul zamanında parasız kitap, 
kalem, defter temin edilecektir 

Evimizin böyle yerinde bir 
gezinti düzümil hepimizi sevin 
dirmişlir. Devanı ve tekrarını 

dileriz. 

italya HabeŞ iŞi 

İtalya hücum edebilmek 
için 400 bin 

askere ınuhtaç 

ANKARA, 10 (A.A) İtalyan 

genel kurmayı llabeşistanda 

hareket · geçebilmek için 400 

birı askel'e ihtiyaç göstermekte 
olduğunu, doğu Afrikada İtal
yanın 200 bin askeri bulundu· 
ğnnu Deyli Telgrarın Adis A
baba ayları bildiriyor. 

ilbayımız 
Çoruma gitti 

Yurt Dışındaki 
SoydaŞlarımız 

Hava tehlikesine ilgi 

· Bursa'da Elektrik 
Ücretleri 

1 

Gösteriyorlar 

İSKENDERİYEDEN 240 MISIR 
LİRASl GELDİ. 

Kilovatı ı 2,o kuruşa 
indir"ldi. 

ANKARA - Bmsada elek· 
trik ücrdleriııin indirilmesi 
etrnfmdu Bayındırlık Bakanlı· 
ğı ile ilgililer arasmda geçen 
görüşmeler Bursalıların lehine 
sonuçlanmıştır. Altı yıldanberi 

20 kilsür kuruş olan elektrik 
ki lovatı 12,5 kuruşa indiril· 
m; şti r. 

Çoruma giden H. Bcrksun 

İlbayımız H.H.Berksun dün 
akşam saat 17 treniyle şarımız 
dan Y<>ruma doğru ayrılmışlar
dır. istasyonda çevirgen direk
törleri ve işyarlar ile şanınız 

büyükleri tarafından uğurlan

mıştır . 

Deniz Bayramı 

Münasebetiyle 

Gelen tel yazısı 

Deniz bayramı münasebe
tiyle Liman Sosyetesi Direk
törliiğü tarafından C. H. Par· 
tisi Genel Sekreterliği ne çeki· 
len telgrafa gelen cevabı aşa

ğıya yazıyoruz : 

MANSUR BOZDOGAN 
Limnn Sosyetesi Genel 

Oiı·ekWrü 

MERSİN 
Kırılan Kabotaj zincirinin 

yıldönUmünü kutlulayan ve he 
yecanını canlandıran yurtdaş
larn1 Partimize karşı gösterdik 
leri sıcak ilgiye teşekkür eder 
gözlerinizi öperim . 

C. H. P. Genel Sdkreter 
V. Giresun :;aylavı 

M.AKKAYA 

Toplantılar 

C. 1 T. P. il toplantısı -C. il. P. İl Heyeti dün ak
şam saat 18 de İl Parti merke
zinde bir toplantı yaparak mer 
kezden ve ilçe heyetinden ge· 
len mektupları gC>zden geçire
rek kararlar vermişlerdir. 

Ha1kevi Koınite1erinin 
Toplantısı --

Dün a\\:şaın saat 17de Halk 
evimle MUze Sergiler, Balk 
dershaneleri ve kurslar, kiilU· 

pane ''e neşriyat komiteleri 
ayn ayn toplantılar yaparak 
komitelere flit i şleri gözdenge· 
çirıaişlerdi r. 

ANKAHA, 10 (A.A) Hava 
tehlikesine kal'Şl yurt dışında
ki soydaşlnrıınız ilgili davran
maktadırlar. 

İskenderiyedeki yurtdaşla· 
rımız nralarında topladıkları 

240 l\hsı r lirasını Ha va K u rn
ımına göndermişlerdir. 

Laboy hakem komisyo
nu akanıete uğradı 

LAHEY, 10 (AA) - Lahey 
hakem komisyonu İtalyan111 
yalnız dahili seyleri konuşmak 
istemesi, sınır meselesine ya
naşmaması üzerine akamete 1 
uğrumıştır: Habeşler komisyona 
beşinci bir iiye alınmasını U- 1 

luslar sosyetesinden istiyecek- 1ı lerdir . 

Prens Pol Ronıen kıra- ! 
lına ınisafir oluyor 

13ursada yılda bir buçuk 
milyon kilovat elektrik harcan 
dığına gilre, Bursalılar milyon· 
larca kuruş kazanmış oluyorlar. 

-. .... .__.... ................. -------
Afyon Ant1lya hattı yapı 

işi ilerliyor 
ANKAHA, 10 (A.A) Afyon 

Antalya haltının Dinardan ge· 
çecek olan kısmına Ray döşen
miye başlanmıştır. 

Memleket on Tecim 
Odasına ayrı1acak 

. ANKARA - Yeni Tecim 
BELGRAT, 10 (A.A) ~ Yu

goslavya kıra! naibi prens Po
lun Sinaya'ya Homen lnralının 
misafiri olarak üç gün kalmak 
üzere gideceği Resmi olarak 
teyit edilmektedir. 

1 
Odaları tüzüğü, Odalar kongre 
sinde tesbit edilen esaslar ü
zerinde hnzırhınmaktadır. 

Jurnal Ditalin İngilte· 
reye bir tavsiyesi 
HOMA, 10 (A.A) - Jurnal 

Ditalya İngiltere hükumetine 
uluslar sosyetesinin prensibini 
pek ciddi telakki etmemesini, 
İtalyanın ihtiyaçlarını daha iyi 
anlamağa çalışmasını tavsiye 
etmektedir. 

Gazetemiz Hak 
Yerinde 

Dün Cumhuriyet Genel 
Savanlığından aldığımız bir 
betide gazetemizin 4- 6 - 935 
gUıılemecli ve 2097 sayılı ıms· 
hamızda (İhracat başladı) baş· 
lıkh yazdığımız bir haberden 
dolayı 1705 sayılı kanunun 
altıncı ve ceza kanununun 263 
iiııcU ve Basın kanununun 33 
üncü maddesine göre Amme 
namına Mersin Asliye Ceza 
Mahkemesine dava açıldığı ba· 
sın kanununun tı2 inci madde· 
si ne göre Djrektörliiği.imiize 

hi ld iri imiştir. 

TOPRAKLARIMIZA ATEŞ 
VE ZEH1R SAÇACAK UÇAK
LARI KISKIVHAK BAGLIY A
BİLMEK İÇİN EN AZ 500 
UÇAÖIMIZ OLMALIDIR. 

Memleketin on odaya ayrıl 
ması onaylanan esaslardandır. 

6 Aylık Ondüle 

Muayene Bitiminde 
nasıl Son Alacak 
Ankara'da 6 ayhk ondüle 

yasağı devam ediyor. Makine· 
ler hala mühürlü. Belediye ma
kinelol'i ve kullanılan ilficları 

muayene ettiriyor . 
Elektrik cereyan kuvveti de 

fazla geldiğinden bunun azal· 
tılması çareleri aranılmaktadır. 

Terziler Kurumu 
Kenkurul toplan -

tısı yapıldı 

Terziler kurum1.& yıllık ken 

kurul toplantılarını evvelki gün 

Halkevi salonunda yaptılar. 

İdare heyeti bir yıl içinde 

ki çalışma raporlarını okudu 
ve kabul edildi, Müddeti dol· 

duran idare heyeti yerine yeni 

yıl için idare heyeti seçimine 

geçilerek gizli reyle yapılan 

bu seçim bitiminde : 
Miifide, Saffet, Şevket, Ce · 

mil Orhan, Mustafa kazanmış 

ve Müfide Terziler kurumu 

başkanlığına ayrılmıştır. 
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Atatürk 
için ısmarlanan vagonlar 

Jurnal Doryan yazıyor : 

N u renı hergdt>rı Borata· 
ya geh~ ra hir ltahPrt· gfü·e 
1\ ta t ü r k ii rı ş a lası içi rı d P v 
IPL clPmirvolları ta rafırı -
darı ısmarlanaıı iic liiks . 
vagon yola çıkanJuıışıır. 

ller biri 2 l metre u
zn ııluğu nda ve iter Uirlil 
konforu lıuiz olan hu 
'a 11oıılarırı mutfanı hau-

:ı ' ::"I ' 
yosu, yat(ığı, çalışma 

odasl ''e k cı hul aalo•na 
vardır. 

Üc vn~on a r:.ı~md<ı . '-

lP iP-fon ıesisa tıda buluıı
ma ktadır. 

Bu vagonlar Atatürk 
ve mai }eli t a r:ıfmcl:ııı 

uzun Lefıis volculukların . .. 
da kullaraılacnktn·. 

Habeş 
Meselesi 

Ye İngjliz gazeteleri 
Lornlra (.\::\) - llabeş 

durunuıudan hahsetien 
Ta nuis ~azelesi, uluslar . .. 
sosyel~sinin hu işl•~ elgin 
olup olmıycıcağı mesPIPsi 
nirı orlava cıklığını kavci . . (. . 
t~ dere k d i ~·o r k i : 

« Bu~iin İngiliz sıva-. ,_.,, 

·as111111 t<1 nıPI ııoktalan 

"~'anıklık, damşnrn, sa
kındır. 

E~er kırrn va ~P.cmek . . . 
~erPkiı·~ r. istPrailPn sonu -
ca varma~, a nc~k, har. 
hirı üuü11P. gect~hiltı<'f~k ' . 
yeni bir elhirliği ile İm-
lı olabilir. 

DP) li telgraf da şi>ylt' 
yazıyor: « İngiliz lıiikii 
rnetirıin ulu .. lar sosyetesi 
andla"ma!"ının t>Sa~l:ırıua 

uymağa de\•anı t>lnwsi 
ve iıukaıılı olaıı derrcovt~ . 
kadar ötel\ileri rıide bu 
~oldarı yiiriimeğe şr.vklt>Ş 

tirnıe i li\zmıdır fikrinde 
~·iz. ÖtPki uluslarla elhir 
liği yapmak esastır.)> 

~lornnig post da şunu 
-ÖJliiyor : 

" Uluslar SOSJflf>sirıin 

haşa çıkanu~· acağı hiı· 

ela va da H raya girmesini 
i~ti)·erıler bu kurumun 
kötii dostlarıdır. Esasen 
o, giiciiniin iistürnle bu
l u ııaıı bir çok işlere gir-
mış olm:ık yiiziinden 
çok ÇPk miştir. ,, 

İLLERiBIJIZ DE 

Selcuk müzesi 
' 

SPlcu k la hazırlH rıu n 
• 

111 iiı~ la 111<un la 11 nı ış, kırk 

lıP) kPl p~rçaları restoı·e 

eti ile''«' k yed P ri rıP. ~onu J _ ., 
muştur. 

St>lçuk nıiiz<'siui gP.Zml 

\'ahaııcı turistler cok dtı-
~ . 
ğflrli bulmuşlardır. 

Sağlık durağı 

.\yılın halli uda ki t~el

lal islaS)'01111nun atlı «sağ

lık thırağı»na Çt~vrilruiş
li,.. 

Tekir ~ağma dolu yağdı 
Tekir dağıua ayın ye

tlisiııde hir saat siirt'n 
şicld•1 ı Ji hi r ya ğ11 ı u nta n 
·om·a on lws dakika ka -. 
dar dolu ~ağmış lirli' e 
cok zar:ır \'P.rnıistil". Bir . . . 
çok t~vlt-ri ~u hasmıştu· 

BARTINDE 
-oro;---ww 

T ari~sel ~ir mezar ~ulundu 
Bartirı anıasharasıu<la 

144~ ~ ıl evveliue aiti 
tarihsel bir mezar bulun 
muştur. 

KARAMAN DA 

~ekirgeler yok edil~i 
Karamanda cıkan CP-. . 

ki rge ~· a pı lcırı s:n' aş so
rıu nda yoğaıılmıştır. 

Aydın hattında ten-
zilat yapılacak 

Aydın demir ~otların 
da yolcu tarift1 lerinde 
yakında y iizde kırk ltrn
zilal )' apılacaktıı·. 

A ntalyada büyük bir 
miting yapıldı 

A11lal\':ıcla ~öklrl'imizin . . 
~orun ması iciıı bi nlN'CP. 

• 
halkın Loplautısiylt~ bli. 
~·iik hir nıitirıg ~·apıl

uııştır. · 

f mdık pi nar ve gözneye posta 1 

Posta çe vi rgP.ııli ği 9 

Temnrnzdan haşlayarak 
her ~iin sabahları ~d
mek ve saat l 4de gitmek 
iiıere ~özneye ve fındık 

pınar ~·aylalarına adi 
mektup ve grzete kabul 
edecektir· 

Ucuz Şeker, pahalı şeker 
Birinciden Artan 

V•' hu~iirıkii biiliin ihli-. 
y:tcınıııı k~palabilrcek 

Üf'elim erkirıde hir ŞPkt>r 
eıııf iistrinıiz kuru 1 nHJŞlUf'. 

Bu fa brikalarrn ure
ti mi eri aşağıdaki ta hloda 
göriild iiğii ~i hi artmıştır. 
Yıl Ton 
1926 60f> 

1927 5.284 

1928 4.567 

1929 8.207 
1930 13.124 
1931 22.900 
1932 27 .67 l 

193~ 65 .557 

1934 5P.7Çf7 

Aynı vıllar ic\ude dı. 
~ . 

şardrırı getirdiğimiz şeker 

mikdarlarım11 artıp P.ksi
lişi :.şağıdaki tabloda gfi. 
riilii r : 
Yıl 

1926 

1927 

Tön 
6'2.970 
61.514 

1928 63.473 
19~~ {)9.588 

l930 63.291 
ı~~ı 44.34~ 
l ~R2 ~~.3n6 

190a ı7·756 

ı 9n4 3.728 
Yukarıda ) azılı ŞP.ker 

üretimini sağlamak için 
paııcar ekimine <t)'l'ılan 

alan ilt~ alınan pancar 
nıiktlarları aşağıda gös. 
terilmiştir. 

Yıl Alan Paucar 
<h~k ar Ton 

19~6 4.900 4.729 
1927 48'460 34.9:11 

1928 58.450 27 .497 

1929 52. 7 1 o 53.5 L 8 
1930 95.160 87.b7I 

1931 136.780 ın7 .404 

1932 153.750 178.~80 

19 ~ 3 ~55.670 499.1 Ul 

1934 öl0.000 
Menıleketiruizde şek~r 

yoğahmu çok diişkiin bir 
derecededir. 

Bu yoğaltım 1929 ve 
19 30 st11wleri ıule 7 5 ,000 
tona vani tılifos basına ' . . 
5 ~ ilo~·a çıkmış iken son 
yıllarda 53-55 tona, yani 
niifus l>aşma 3,4 kiloya 
dii\miiş bulunmaktadır. 

Halbuki 1933 senesinde 
niifos başına düşen şeker 
mikdarı : 

Oanimarkada 54.2 
fsv•lcte 42.1 • 
llollandaıia 41.1 

Btılcikatla 27 .8 . 
Cf·~oslovakyatla 26. 7 
.\' usl•ır~·ada 
.\lnıanyada 

Yugoslav y ~;lla 
Honıanyada 

kilo olmuştur. 

25.4 
~3. l 
5,7 

Ta hıhn ve genel ola-
rak toprak iiriinleri ile 
lıam maddPlerın cok . 
düştüğü son tliinya batı
ranı yıllarmd«4 biıdt~ tle 
azalan alim kuvv~tirıin 

bir sonucu olan budiişiişii 

tabiiğ lnılmak lazımdır 

Zira şeker fiatlari 4.5 
yıldan heri hemen he. 
uuw durlu hir diizevde ., 

kalmış bulunmakta idi. 
Bugün ŞPker fabrika

larımızın iiretiru kapasi 
lt'Sİ 7 5,80,000 tondur. 

Buna karşı hiikiinıetiruL 
zin yeritilmesine karnr 
verdiği önenıli düşürme 

dı~n önceki fi vatlar kal . 
saydı yoğallımın elli hin 
ıona ve belki daha az bir 
nukdara dlişmesinden 

korkulabilirdi. Halbuki 
~·iiksek kapasitrde olan 
fabrikaların az lirPlİm 

~·:ipmak ylikiimün<le kal
maları şekeri gittikçe pa 
lıalı\'a mal elıueleritH! ., 

dayanahilir(Iİ. Bunun ıer 

~iıw fıat ucuzlatılırsa hal 
krn fazla ŞP.ker yoğall

nwsı VH dohı~· ısiylt•rle ŞP.

~Pri ucuzlatmak mii m
k iin olaca~lır. Fazla vo-. 
ğallım lJirinci planda 
ulusun sıhlaiğ kuramını 

kuvvetlentlirnıeklir. Bun 
dan sonra ~·oğallım fazla 
pancar üretimi demrk 
ulıluğurıdan geniş toprak 
laı·ıuuz pa 11car ek imi ile 
faydalaıınuş olacakl1t'. 

Çiinki lHı ekim çiftçi~· i 

tarla~ına deriıı kazn11va, 
r 

ı çok iyi bakuıtı)· a, gühre-
8İni iyi kullannuya ) Ü

kiiıulü bırakan bir ekim 
dir. Uu rkim çifçiyi 
dik kalJi bir bek leme ve 
hunun sonucları ile fa\·-

• w 

dalanmak zorunda bıra-

kan bir ekimdir. Ve son 
olar:.k pancar topraklan, 
meselfl lahılm ihli yae1 

olduğu besleyici madde
leri, almadığı için bu 
çok iyi hazırlanmış lop. 
raldara pancardan sonra 

PkilPcP-k iidiııl~rintlP. raıa 

<lımaru da artmaktadır. 

Demek ki çok pancar 
iirf~tımı gt1niş bölgelp,ri 
mizan ~enel ekim düzeyi· 
ııiu yiikselmesiue lıizruet 

clnıflktedır. 

Cok şeker iiretme~ 
fabrikaların yiiksek veya 
tam kapasite ile çahşa .. 
bilnwleri d<'mektirki 35 .. 
40-000.000 liralık ulu
sal ~upitalin bağlandığı 

şeker fabrikalttrrnın gii .. 
ven altmtla lnılunması 
demektir. çok şeker 

yoğahımı devlel g~lirinin 
)' likselmesj demektir· 
Gelirin artması önce nıik 
darın ziyadeliğinden, on
d~rı sonı·ada şeke~r iin~-

ti nıinin artması ile nis
hetti olar<.ek yükselecek 
yoğalt11u rtısmi udeıı doğ· 
nı:•ktadır. 

Yil pılan hesa bla r gö~ .. 
lermiştir ki şekeri top
lan olarak yiı•mi beş ku· 
ruşa salabilmek içiıı 

bugiinkii 55000 ton iire
limde yalnız 4, 1 kuruş 
)'Oğaltun resmi almak 
kabildir. Halbuki yoğal
tım vr. hundan Öliirii iirt! ... 
tim 75,000 tona çıkarsa 
ayna salış fiatı korunarak 
3 k U rUŞ fazla ya1tİ J, 1 
kuruş resim almak ka .. 
bildir. Bö)ldikle halk:• 
hic bir fozla rr.sim veyu 

• 
fiaı yiikl,ımeden hazıH~Y,., 
3.000.000 lira~ ı aşan bir 
fazla gelir mümkün ola
hil.-ct~ktir. 

g~ llalkınuzın fazla şeker .., 
)Oğallması imlu\nlan sag· 
laıımış mıdrr~ Sorusuı~a{ 
darhal evet cevalu verı

IP-bilir. Fıal düşnwsinde11 

öııceki zaınaııda taalkııuı .. 
zan şeker için lıarcadığ' 
para yuvarlak bir he~a~• 
i 1 H 2 O , O O O , O O O 1 İ r a i el I • 
S ı , 1 bO ... ~l\ere !!+-'ne va ruz . 
~ ._, .. . k 1 
para~' I harcarsak şinHlı 
fiatlara göre 80,000 (Of~ 
şck~r ~ oğahabiliriz ~ 1 

bundan öııceki y<>ğalln18" 
ya göre hepıen 100 Je ~O 
bir fazlahk den1ektır· 
\' oğallma nın bu dereceYt>, 

d · erı çıkacağıııı kuvvetlen ır. 
bir sebeb de 929 ve g30 
yıllarrnda şeker yoğall .. 
mamızrn 75,000 ıoull 
aşmış bulunmasıdır· 
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Tür~of isin Günlük T elgrat 
HAB[Rl[Rf 

lstanbul borsası . 
10 ·7 -1935 de arr)a vew-

l'k . 1 3 kuruş 27,5 paradan 
12 ton, 1'iralık 4 kuruş
lara 15 ton, lm~clay serl 
5 kuruş 20 parl.tdan, yu
llıuşak 6 kuruş 32,5 pa

r·acJau 6 kuruş 35 parava 
kati a ,. , m a h 1 u t 5 k u ,.-u ş 

25 paradan 6 kuruş iki 
huçuk paraya kadar 283 

lon, kf'pek 2 kuruş s pa
ı·adarı 2 kuruş 15 para~·a 
kadar 24, 700 kilo, ıu1s11· 
arı 6 kuruş 12,5 paradan 

30 lou, beyaz 6 kuruştan 
30 loıı, )' tıfaf 3 kuruş 5 

Paradan 100 ton vapak 
~rrakya kırkım 6? 'k ı~ruşt:ın 
563 kılo, porsuk 347 ku-,. 
uşıau 702 a ch.ı t borsacla 

tııuamele görıuiiş ı l iir. 

lzmir borsası 
9 7 · 1935 hoı·sad :j lwğ · 

day Uşak 6.375 kuruşdun 
Yeı·li 5·5,625 kuruşdan , 
"1ılir·P- k 5, 75 k u r11-cfa11 
~ ~ ' 
ellıi ye 6 k u rusda rı 25 

t -tııı ve 774 cu v:ll urpa v 1 • ~ 
.eri 3-3,10 kuruşda11 42 

%\ıal, kumda rı 4,50 ku -
,., J 
•Şt au 13 ~u \'a l , bakla 

4ıl6 kuruşda n 50 lon sa
lılııuşdır . 

-----------·--~~~ PamuK fiyatlan 
Geçen hafta piyasa 

durgun geçti 

'

. lıroir ~· ~;~;·n harta 
~rı . ' 

t' ıır deki nıerı ucat fab-
ıküt·· 1 • . 

5~ . or erınıu piyasadan 

1. kuruşa pamuk alnw -
l~~ı VP, fiyatlar· ı ytikselt-
11 len sonra ortadan t;ekil
~111:1~ri y iizii utlen .. i hracat
,. ar IJu kaddr vuksek fi · 
.ıHlJ. • 
8 a um f :ılrna nuşla r ve 
ı 0" hafta pamuk pivasası 
ı 11 •• .. 

~·· Y•_ızdeıı çok durğun 
·Çroı~tir . 

~~ ()e_nilcfiğiue göre bu 
, 

11 fıyalların İllira d~ızlıoı e . ~ 

Yı1z pıyas:ı nıu kara rsızlığı 
~r 1 ·llııden ortuda alıcı gi\-

1 ııı k b P.ıue tt'd i r . Bunu ula 
t!r·u l 1 ... >P.r eldc~k i stok un az -
'~ı d ~ 

tı 
1 

olayı sile pamuk fiya-
111 

1 ~kk1ut1a eıHJişe edil . 
l~ Sı 1 •· lu1 uzurusuz Lehlkki o-
'tııak tadır . 
Pa k . C!~g nıu · JH)'a a.., ının ala-

bir 
1 Şekil ha kk ıııdu vazılı 
SP.l• SÖ 1 · '.; y •Hıenıemektedir 

IRAK 
Ekonomik durum ... ___._ __ 

No) P. Ziirlwr Savlu" 
w o 

gazt'lt•si lr<ikrn ekoııonıik 

duruuıu hakkında şurıl,u·ı 
yaznıaktadir. 

1936 Nisanrnda Rağdat

ta, Mısır, Suriye, Filistin 
Hicaz ve Yem~rı ~ihi a ... 
rahca konuşan iilkt·lerin 
çağrılarak katılacakları 
hir " . .\rah iilkelt•ri endüst 

rı ve tarım sergisi,. acı

lacaktır . Bu seq~i doİa
yısile Irak rn son vıllar 
içinde ekorıomi ala;ımda 
yapmış olduğu ilerilik de 
göslerilect!ktir . 

Irak hurmaları ile tah 
sil çık Hı son yılla r icirıde 

• 
çok )' iikselnıiştir . ~lusul 
petrol afa11lar111darı son 
dört ay içiruJP. borularla 
Hayfa limrtnına 987,750 

ton pP.trol gt•lirile:·ek cıkat . 
y:ıpıln11~tı r . Irak hiilninıe-

li her ton için dört İngi
liz ahın şilirıgi almaktadır. 

1 ra k la ~· a pı işleri ude 
de biiyük hir canlılık gö
rülmektedir; eski ev ve 
yHpılar yapılmakta yerle
rine )'trnileri )'apılmakta -
dır . Nitekim son yıllar 

içinde iki uıilyon lngiliz 
lirası lu Larmda Bağdbtla 

6827, .llusultJa 1491, Bas
racla 333 ~' erıi ~· apı yapıl
mışlır . 

Bağı ludı ~1 usula bağla
yacak olau yeni dP-nair
yolunun geçeceği Zab ü
zerindeki biiylik köpriiniin 
de yapılmasrna başlanmış
tır • 

Bu köpriiniin yapılma
sına başlanması üzerine 
Büviik Hritanva ile devam ., . 
etmek le olan görlişnıeler-

den sonra Irak demir yol
laı·ınıu mülkiyeti meselesi 
hrtkkında göriişüle~P-ktir. 

Hundan ba~ka Irak de
mir~·olu ağı Sur·iye denıir-
yolla rıua baj:(Janaca k v~ 

bu suretle A\kderıizle doğ

rudan doğruya bir bağ · 

laııııu kurulmuş ol~caktır. 

---·-----
Nö~etçi [ezana 

Bu Akıam 
1 tik a uaet Ecza nesidir. 

liman Haberleri 

1 - Vapurculuy şir
ketinin Durulu Pırıar va
puru t ' Ş~'H)' I lliccariye ve 
yolcu alarak dün gece 
hareket etmiştir. 

2 - Alman Bandralı 
« Alda » vaıHu·u D. O. 
yollarının Raylarını gtı• 

lirnıişf ir. 

3 -- Relcika bandı 
• 

ralı « Ejip » vapuru llu-
hubat almak.tadır. 

4 - Yunaıı baudrrala 
« Asinıinia » vapuru hu. 
hubal almaktadır. 

5 -- Tiirk bandıralı 
« A.km )) vapuru Çimento 
boşaltmak tadır. 

Zeytincilik 
Bir heyet, zeytin yağ 
fabrikalarını görmek 

üzere İtalya ve 
ispanyaya gitti 

.-\rıkara - Ziraat bau · 
kası uarnıııa zeytin yağı 

fabrikalarında tetkikat yap 
mak iizP.re iki kişilik bir 
heyet, halya ve ispanya
ya gitmiştir • 

Ekonomi bak~olığı sları 

du rd izasyon şu besinden 
lbir lıeyel tetkikat yap· 
mak üzere memleketimiz 
deki zeytin lJölgelerirıi do
laşaca ktır . 

Alpullu ~eker Sosyetesi 

2 ve 20 ko:ııprimelik Dmbalajlarda bulunur. 

Amb2!. j ve komprimcleri n üzerinde halis-

lll~~xr1~1~• liğir. tim:. ... ıi otc::n E ' markasını a rayınız 

1 L A N 

inhisarlar 111iid\irliiğüı1clen: 
1 -- İd a remize bir SPne zarfıııda Ue ıı iz )OliJe g~ l t>cek 

ve !!erel\ Mers iıult~ki anharıuuza, ~<~ rt>kse clo!!ru -o '(_ t...ı 

dan doğru ya Su pala rı ola rtt k şö111Pıulöft-ır i~ke -
ltlsiıul~n alına rak dahı l dHki tt•şkihltımıza )Ollan
mak üzre vagorıl :H'<.t ua l\il ve isLif edilPcek tah
minen yedi hin lorı tuzun isk (>ledeu çıkuruıa ve 
taşıma iş i yirmi gün miidclt·tle açık Hksihme)'e 
konulnıuştur . 

2 - Eksihıue 24 Teunu ı.z 935 Çtu·şauıba giidii saat 
onda inhisarlar· i tla r•~siııtle )· apılacaktır. 

3 -- Bu P-ksill meye gi rect~k leri n ru u vak k <.t l Lemi nal 

akçası olan 225 lira ile birlikte ıuallup e \sar 
haiz oltlukların a ve licarPl odasında k av ıtlı l u· . 
luuduklarına d ~'ir \' esikaları herabr r ~eli rraıelPri • 
lazınahr . 

4 - Şartname sur~ t irı i İ"lekliltır thsirf1mizd e11 alahi -
lirler . 5 - 9- 12 - 15 

Su~am 

Fa. uf \ ' H . 
Nohut 

Mersin P iy.asa ı 
K. s. ,, 
50 Pil'inc . 
45 Çavdar 
44 Bu 11tla ,. Y t> l'I i 

~ . 
46 Limon tolu 

. 2-87 ,5 

15,5 
3 
3-62,5 
7;) 

2 Sabu ıısafi zevlin Y. ')- -o .., [) o 
l 7 5 » ikinci 

12 50 ,\lı sıı· darı 
7 Kar~ hiiL•w 
5 İ nce Kepek 

•' 

23 
3-60, 

85-86 
ı 65 

Tasfiye komisyonuna 
Fazıl, Zeki, BPzmi ve Ali 
Sail secilnıişlerclir . 

• 

Gaz~ane Yolu 

1 ~lercime " 
j KJış ~' tmı i 
Kum ıları 

8-9 ,öO Kalın » l 65 
6 İrıcir 

4' \. u I a ( Ç 11 k u ro 1 

'ı Çt•lli k . 
. Tarsus yolu iizerindt~ 

1 
Acı çe~ ırde~ içi 

ıstasyondan gazhaneye j Toz şek er 
giden yolun tamirine lHtŞ- · l\ahve 

laumış idi la mirat bu gün 1 Nişadıı· 
1 d b. k .. .ı · 1 ., er e ıtme · UZf!reuı r )'O· · Çay 
lun çarşaml.»a gününe ka -1 Kalay 

dar açılacağı tahmin edil- Bahar 
mekledir . Arpa :\naJol 

ti 50 
37,50 

29 
97 , f> 

16 
245 -250 

190 

7b 
3-,25 

,, Amıdol 
3· ' 

3,5 ·- -
Borsa T elğraf lan 

lslanbul 

938 Tiirk altuırn 
isterli n (j~ l 

79 95 - 16 
12 06 

9 - 70 80 

Dolar 
Frank 
Liret 
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W&iiiiil~e--~ e=::::::3 ı::·--:--~ :::· ... _. -"::j ~~~·-_,,.o-=-, 
1 J..l.t::~ '-.-.:::ı.~ 1 

Remington Yazı Makineleri 
~ 
~ ı,ı 
ID 

~ 
Gramofon oe plaklarda büyük 'il 

tenzilat ve her nevi kol, cep saatları. 'I 

Ace:::am :~~~r~::J 
HAliS EOiRNE ve KA~~R PEYHiRlERi 

Kışlık peynirlerin iz iginhh; düşünıneyiniz 
fennin son terakkiyatı U.:erine yağlı, temiz peynirler hazırlanmıştır 

mersin Souk Hava Deposuna 
müracaat ediniz . 

17 Kilo safi hazırlanmış ve tuzlanmış. halis 
Edirne peyuir i tanekesı ile beraber 4, 5 • liradır . 

Alındıktan sonra muhafazasıdH. Souk Hava 
deposunda temin edilir . 

Evlerinizde uğraşmayınız ve yor~unluk çekmeyiniz . 

Kaşar Peynirleri 
Yağlı Balkan peynirleri ayarında Ş marakh ka-

şar peynirlerimiz piyasaya çıkarılmışdır . 
Balya ile almak isteyenler depomuza mürucaat 

etmelidirler . 
Her halde çok fayda göreceklerdir . 

Mersin - Souk heva deposu sahibi Selim Şemsi 

32-50 

li; ,~-~~ ... ~~·\t'~~'tfft:)11.· .. ~t~!'~~~~~l'\'f~·,..~~r~· ·~~· ·t~·c:-~·!:~~~~~~~rfll ~ ~~ .... • ~ ::.1-' ...... ~ ... ! ~- .. ~·... '.\ :;:t;: .,,. .. ~ .... +.... .... .... I"' ~ 
~ • ~ . --~ :ı ffiJ. 

~ mesane taşları ağrılarile muztaripseniz vakit geçmeden liJ. 
~ Çifte han kaplıcasına koşunuz . 1 
l@ Bir cok deri hastalıklarına, muannit ekzemanlara şifa verir. il 

ı~:e~T,=ı ~~~rii~~i~e~·ı~!:!.1~~-
~ katlar F.~"'.~eıı kabili izah Jeğilse tl.e seıı~lerce g..ı'.~ ~lnı~ııı'.ş lıazı kaılııılarııı 1 
ı 15 -20 gıııılıık bıııı~ml:ııı ~oııra lıaıııılı: kaldıkları gornlıııuşını· . 

R Çifte Han Kaphcasının 1 
l@ Radyo aktifidesi dünyada mevcut bütün kaplıcalardan ~ 1 daha yüksektir . ~ 
e Çİt=TI: HAN l(APLICl\SIND~ ~ 
1 Oıde bir nıullıalı ilil Vt\ etli imiş, oı..ı ıl:ı lıiliıulı· yeııı~k lıişinıwk lllt<llP.-1 
~ cJiluıi~lir. ~ e EsbJ lıı i~ıira hal ıuii kı• ıııııı~lıli r. Lok a il 1 ası, Fil l'U 1111. B:ı k k :ı 1 i ~· f si. G:ıziııo;aı R 
~ Kasahı, Berl>cri \ardır . ~ 
~ Fİ.ATLAR. lv.IUTEDİLDİR.. ~ 

~ Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilatlırlır . ~ 

~~~-~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ 
••••:•••:•••••····. rE3E?t:.~3e::=:;----3E~!)liia3E3 ,. . .\ 
i Yeni Mersin Basımevi !' Bü~ük Tayyare 
• mücellit hanesi • m 1 • • tr p· · ,,, 
• Eskimiş, parçalan-: ~ ıyansOSU 
: mı~, fersude k ila pla - • · . ı · ~ 

• 

.ıl~~ -°'1' ,, ~ (~-; -5;' • • rırıızı işe praııı:ız de-• il Pek çok kişilerin yü.zıinü 
~ .. ~\i!! . ... "W"" ~ • • • (i 

".:~'- • ı.. • ·, - / ?' ~ • ye atmayırnz. hirgü11 • :' güldürmüştür . 

1 I• T 1. M A O 1 M ,. L L"ı ~~~-';/]' : sizt> lazın11 foıu 1r . ~\i~a_p -: ~ • ~ 
_ ~ • ıanrıızı, ( t· Ler ~~ .. m~:ıı, On Dokuzuncu Tertip Uçüncü Keşide 

' ~ 

i~ Türk Siğorta Anonim Meli ~ ~.:· ~:i;H~::!'.ıtı:ııı.t~ıkn.izP. l(iiıı -•• : nıll' ıı Temmuz 935 tarihindedir. nı 
~t.~1 • B ü y ü k i k r a n1 i y e ill "I/ Yanğin ve Nakliyat siğortalarııuzı 1 • er u~vı ıtap. ve • ffi 
ı; • r ı r • 50,000 Liradır . 
~ İtimadı Milli şirketine yaptırın•z. . • •ie ler er şık' zarı ıue • L . J 
~ ~ ! tirı v~ kullar11şlı ola - • mükafat 20,000 lıradır • 

~1~rsin ve ltav~li Acerıteli~i 1 ••• ı. . 1 . • 

Ô 
• ral\ cıl ~nır. •I 

1 ~ .. "}~r Va~fi 1 ~ l•••••••••••••• a ea· •• ıc-ZD• 3-=--= a 

·~s-30 ~- . Gu;;::::~ı. l Mersin Ticaret ve Zahire Borsası "' "'~~ -"'-"' -~~~ ı 11-7-93 Perşembe günü borsasatişları __.,., 

rıHtmemumr Ne . .,v~ı Fotmtmıog~rimaf, ' A~;::ıı• ciııs Nere•~~~~'"'" :::;:~ıAR~. 2P. __ \70.. Tuııı·:ı~~~~;,A~~T. 

1 1 1 
[ N K S. z I

~ Yulaf ı ;o0<oloıl '
8
2 7,;0,~5 " " 

nwn~inıek ~ ,, \lt•rsin llazır 

REN Kli Kılişeleri R 1 Arpa 60! o 2 ~o ll.V.T. 

Lastik ve Madeni 1 
MÜHÜR Ye BAŞllkLAR 

Basımevimizde yapılmaktadır. 
Kristal,Saç. Brooz v~ yağlı hoya le\·ltalar 

lu-•l'kPSİrı k••1ıw~irw uy~11n Şt>kilclfl y :ıpılır . 

~· a 

1/iı/ii.•/ ı· mıımıımmmmnmmmmım mı . . . . . . . .. ... 

~ -~C••n ---------------.-..---~~---------· 
Yeni Mersin Basımevi - Mersin 


