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Sahib ve Yazı işleri I>lrPktörll cuma 

No. 2142 
1935 

Fiyatı 5 Kuruş GÜNDELİK. GAZETE 1'. T. 24 Temmuz 1928 

italyan basını ·İngiltereye Ateş Püskürüyor. 
Başbakanımız 

ismet lnönü Artuvine 
GE~lmişlerdir 

Ankara, 24 (A.A) 22 Tem
muzda Karstan ayrılmış olan 
Başbakan İsmet İnönil Arpa
çayı, Çımdır ılcelerini gördük
ten sonra gclceyi Ardıhnnda ge 
çirmiş ve dün de Artuvine gel· 
miştir. 

İtalyayı Protos
tolar çoğalıyar 

Tokyo, 24 (A.A) Japonya
nm Liberal parti üyelerinden 
biri Ha\'as Ajansına dilnynyı 

ateşe verebileceği için İtalya, 
Habeş davasmm .Japonyayı da 
ilgilemekte olduğunu söyle· 
miştir . 

Japonyanın ilretmenler par 
tısi başkanıda gizli uasyonnlist 
birJiklerinin de iştirakiyle Mu
soliniye ui r telgraf çekerek 
Habeşistana karşı olan duru
mumlan dolayı protostoda bu
lunarak bundan vaz geçmesini 
istemiştir. 

EDEN 
Avam Kamarıasında 

Bir Sorguya 
Karıılık Verdi. 
Londra, 24 (A.A) Eden A

vam kamarasında bir sorguya 
karşılık olarak İtalyan uçakla
rının Mısır üzerinden geçme· 
1eri için olan isteklerin daima 
Mısır hUkQmetine bildirildiğini 
Ve her isteğin bu hUkQmetçe 
ayrı ayrı incelenmekte olduğu
karşılığıhı vermiştir. 

iTAlYAN GAZ[J[l[RI 
lskenderye bombardı
manı için yazılar 

Yazıyorlar. 

Roma, 24 (A.A) ltalyan ga
leteleri İngiliz donanmasının 
lskenderiyeyi bombardıman 
~dişinin 55 inci yıldönümUnil 
•lgitiyen uzun yazılar yazmakta 

;e .Mısırııı ulusal partisinin 
ngıliz işgalini protoslo eden 
hildiriğini yaymaktadırlar. 
liabeşistana silah gön· 

derilmesi yasağının 
Kaldırılması 

lf ao~a, 24 (A.A)İngilterenin 
8beşıstana silah gönderilmesi 

Eski Yunan Kır.alı 

Meı11leketine Dönmek için 
Neler isti}ror ? 

Ati na, (A.A) Katimerini ga
zetesine ~öre Kırat Jorj kıral

hğın iadesi için aşağıdaki şart 
ları koymuştur : 

1- Geneloy tam bir bita
raflık ve samimilik içinde ya
pılmalıdır. 

2 - Her tUrlil hükılmet dar 
besi fi kl'i bertaraf edilmelidir. 

3- Eğer hava siyasal ih
tiraslarla bulanırsa geneloyu 
silkOnun avdetine kadar tehir 
etmek muvafık olur. 

4 - Elde edilen çoğunluğun 

kırallığın iadesi için sağlam 

bir esas teşkil edip etmediğini 

Almanyada 
Eski ınuharipler kuru

ınu bir eınirle 
Dağıtıldı 

Berlin, (A.A) Göri ng eski 
muharipler katolik kurulunun 
dağıtılmasını emretmiştir. 

Berlin, (A.A) iç Bakanlığı 

eski savaşçılar fedarasyonunu 
dağıtmıştır. Emirnamede deni
liyor ki : 

Alman hilkOmeli 1918 den 
sonra memleketi bolşeviklere 

karşı müdafaa edeı~lere vata
nın minnettarlıklarını kazan
mış olduklarım teslim eder. 
Ancak uluslar sosyalist devlet 
partisi dışındn her hangi bir 
siyasal örgütün bulunmasını 

kabul edemez. 

Ankara bisil<:let· 
cileri Konya'da 

Konya, 24 (A.A) Ankara 
bisikletçileri 130 kilo metrelik 
bir yol aldıktan sonra dlln sa
at 8 de şehrimize gelmişlerdir. 

Bu giln Konya bisikletçileri 
ile 50 kilometrelik hir yarış 

yaparnklardır. 

Hisikletçiler ayın 25 inde 

Ankarı-ıya varacaklardır. 

yasağının kaldırılmasına karar 
verdiği haberleri l>Uyük bir 
kızgınlık uyandırmıştır.ltalyan 

basını bundan dolayı lngilte

reye çalmaktadır . 

kıral takdir edecektir. 

5- Geneloydan bir ay önce 
cumurhık veya kırallık Reji
mini memleketi karıştırmıya 

çalışacak her türlil hücumlara 
karşı inanca altına almalıdır. 

6 - Kırallıktan sonra ve 
ulusal kurul ana yasa işini bi
tirir bitirmez ayrışıklarla anla 
şarak kararlaştırılacak bir se
çim sistemi kabulü suretıyle 

seçime başlanmalıdır. 

Çaldaris bu diyevden haberi 
olmadığını ve fakat bunları ma 

kul bulduğunu söylemiştir. 

ingilterede 
400 Uçak Manevra 

" Yaptı . 
Londra, (A.A) DUn akşam 

400 kadar uçak Londra yakın
larında manevraya başlamış

lardır . 
Bunlardan yarısı hücum 

yapmış yarısı da şehri koru
muştur. Hücum edenler bulut
ların yardımiyle şimdiye kadar 
kısmen muvaffak olmuş gibi 
görilnüyorlar. 

Hava Bakanlığının bir bil· 
diriğinde koruma çizgisinin 
on iki defa yarılmış olduğu ha 
ber verilmektedir. 

Teşekkür Ederiz 

Gazetemizin sekizinci yılı
na girn:tesi dolayısiyle bi1..zat 
gelerek ve mektup yazarak 
bizi kutlulaynn sayın zevata 
ve Adanada çıkan Türk Sözü 
arkadaşımıza teşekkür ederiz. 

TOPRAKl~ARIMIZA A'l'EŞ 

VE ZEHİR SAÇACAK UÇAK

LARI KISKIVRAK BAÖLIYA-'* 

BlLMEK lÇlN EN AZ 500 

UÇAGIMIZ OLMALIDIR. 

Bu da bizim derdimiz 
Yeni Mersin; sekizinci yılı

na girdi, dediler. 
Buna sevinmekrni. kızmak

mı gerek. Bilmem. Ufak bir şe
hirde yedi sene fasılasız bir 
gazete çıkarmak, ihtimalki mu 
vaffakiyettir belkide hiçtir.Bir 
şey değildir, bu görüşe,duyuşa 
ve düşünüşe göre değişir. 

- Adam nedir; avuç içi im 

dar bir kağıdı doldurmak buda 
mı iş? 

- Gazete çıkarıyorlarda 

ne yapıyorlar, başka işmi yoktu 
- Yedi sene çıkmış da ne 

yapmış. 

- Gazete üöylemi çıkar. 

İnsan diğer gazeteleri göriirrle 
gazetedir diye prezanta etmiye 
sıkılır . 

Siz bu gibi sözleri istediği
niz kadar çoğaltabilirsiniz. 

Fakat 1 ut fen bir <le oıı u çı

karanlara sorunuz. 
Sabahleyin knknr iş lmşınn 

gelirsiniz, ilk karşılaşacağıııız 

Ajanstır. 

Elinize alır, gC.:zlüğünüzü 
dakarsınız. Kelime kelime okuı
sunuz, bu bir muaınmamıdır, 
bir rumuzmudur, anJıyabi lirse
niz aşkolsun. Manayı tuttura-
maz ne denmek istendiğini an
hyamazsımz. 

ŞEHİR DUYUMLARI : 

Halkevinde Dün Üç 
Komite Toplandı 

Diln Halkevimizde bitikevi 
Müze ve sergiler, Halk dersa· 
neleri ve kurslar komitleri top 
!anmışlar ve kendi işleri iize
rinde görüşmüşlerdir. .. .. 
Uzüm Urünümüz 
Bu Sene Boldur 

Mersinde bu yıl bilhassa 
ova köylerinde bağlarda has
talık görülmemiştir. Ozüm mnh
sulil bol ve gayet güzeldir. 0-
rüm fazla olduğundan fiyatlarda 

düşüktür . 

f ümigatuvar 
Tarım Bakanlığına 

Devredildi. 

Tarım Bakanlığı hesahınn 
Mrlrsin 'l'arıın Bankası tarafın
dan :yaptırılan Fümigatuvar 
1 Haziran 985 ten itibaren Ba
kanlığa devredilmiştir. 

Filrnigatuvarın iç tesisat, 
tebhirat ve işletme masrafları 
hesapları özel bir komisyonca 
tetkik edilerek Bakanlığa bil
dirildiği öğrenilmiştir. 

Bir, iki saat güme gitti. 
Posta gelir, iki üç veya da

ha ziyade mektup çıkar talii
nize .. İşte size dört k~ğıtlık bir 
yazı okumalımı: okumamahmı? 

Ne dersiniz, belki faydalı 

bir şeydir. Okur okur sona va
rırsınız, bir sürü laf, at sepete, 
kaybettiğiniz zamnna acırsınız. 

Bir haber alırım umudu ile 
gidersiniz. daire direktörü he
nüz g~lınemiş, işyarlar duyum 
söyleıniye izinli değil. Bir müd· 
det lıeklersi11i1., istediğiniz Bay 
gelir, biraz dinlensin dersiniz 
biraz daha beklersiniz. Yanına 
varırsınız. 

- Aceba bir haberiniz Yar
ını ? ..... hakkında biraz nıa 
lfirnat veri rrnisiniz. 

- ~1aalesef yeni bi ı· şeyi
miz yok. Sorduğunuz işde lıe
n ü7. ııeticeleııme<li. 

Kavga edecek değilsinizya. 
Teşekklir eder ayrılırsmız. Bir 
yazı yazarsınız ufak bir dilekte 
bulunursunuz darılan darılnn3 .. --

- Bir daha "o basıınevirıe 

iş vermeyiniz. O gazeteye ilan 
gfüıdermeyiniz emri derhal ve
rilir yahut hak yerine çağın
lırsınız. 

Tabii suçunuz yok, kmtu
lursunuz. Gidip geldiğiniz, işi
nizden kaldığınız, saygı değer 

bir heyeti boşu uo~uırn yordu
ğunuz size kar kalır. 

* * • 
Yahu gazetenizden bizi matı• 

ruın ediyorsunuz istifaCie et
mek isteriz dağıd1cm11.a söyle
yinizde bize de her gün bir ga
zete bı raksııı. 

- Peki der ve sevinirsiniz. 
- lluftnlarca, aylarca ga· 

zete g<>nderirsiniz. Bu :ıdetler 
yi\zleri geçer, bir giin sıkılır, 

dara diişer bi ı· Almna puslası 
gönderirsiniz. 

O zaman suratlar ekşimiş, 

dostluk bozulmuştur sizden kim 
gazete istedi. Bir daha getirme 
yiniz. Karşılığını alırsınız. 

Kağıt, miirekep, işçi para 
ile. Bu deği rınen dönüyor suyu 
acaba nereden geliyor. Kimse 
sormaz. Esasen sormak için 
kimsenin bir mecburiyeti de 
yokya. Oaha daha gerileri var. 
Fakat bunları ne sen ~or, ne 
ben yazayım. Arkadaş .. 

Hakikat ohm budur ki Yeni 
Mersin yedi seneyi bitirdi. \'e 
kuvvetini , cesaretini senden 
aldı . 

Eğer hu uzun seneler içinde 
yurda ufaeık hir l'oyctası dokun
duysa bundnn daha bllyllk ze
vkmi olur. O znman kalbimi 
derimki; ne mutlu onu ç1ka· 
ranlara ... 

F. A. 
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Yayla gezileri : 
İLLERİMiZ DE Romanya dan Nişaı1 Töreı1i 

y<)lCllltığu 

---------!--------------------------------·· 
Gözne ve tatlı 
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Gelen göçmenler ()ürı a~şam saat ) irmi 

Trakyadan dönen Biik binle ~tersin uray hesap 
Yeni kamutay ~inası 

Köy şekli1HJe idare e
dilen ve bir çok ilçe 
merkezlerinden giizel ve 
büyük olan gHzııede çok 
zarif, duvarlara yem yeşil 
sarmaşıklarla bezenmiş 

bir jandarma karakol 
merkezi vardır. Etrar köy 
ler jandarma böliik ku
manriaru Mu~tafamn gay-

ve lıalkıoıızm yükselme
~ini daima bteyen cnm
lnıl'İ\'t'l idaremizin bu cok 

Ankara -- Yeni ka . 
nıuıay hirıa~ınrrı kavuklı 

del't!de yapıl masrna karar 
vt·rilnıişlir. Bina11111 irışa

alı 1938 ,· ılına kadar 

direktörü llavri uslu kızı 
l'tlŞ elçimiz Hamdullah Hayriye uslu. ile Adana li 
Su plıi Tanrıöver, eu mar sesi ta biat öğretmeni vr. 

w • 
tesi günii Köstence ~olilt> ihtİ)' al yarsubaylarından 

miihinı olan ihtiyacıda ., Bükreşe gitlt•ct>klir. . Eminin nişan töreuleri 
bitmiş olacak.ur· iııc•dtıy~cPği rı i u nı a biliriz. 

Sinap istanbulda 
32 ev yandı 

üğrendiği mize görP, sinemacı l\ifot uslunun 
şimdiye kadar lrak~· aya camişerif ruahallPsintleki 
)'t~lmiş seksen bin kadar evinde yapılmıştır. 

Kosu )«-'Şii a~açlada 
kaplanmış gölgelik ve 
giizPl bir yer olan sirıab 
da)'JZ. Bu rarırn UHlı ve 
~oğuk sulan v~r. eski 
bir pın:ı r başın ela yız. IJer 
taraf zürur\it gihi yeşil. 
.\Ilı arkadaş on saat ka
dar ~ğlttndik. şerı ve ıwş~ 

göçmen gel ili işli r. Bu topla nlıda Mersin 

r~tile lemamen telefonla 
bu merkeze bağlanmış. 

Ba\:ındırlı"a cok ka-J ~ • 

biliyelli olan ovanın ve 
Mersiuin yakrnhk ve gü
zellik yönünden yaz için 
~n elveı·işli hir mesirr~i 
olmağa namzet lml :ınan 

buranrn ilce merkPzi ol -
• 

masnu gönül çok islPrdi. 
Etrafında bir çok köy 

olması dolayısile buranın 

hic ulnıazsa kamun ruer 
• 

kezi olması ~ereklidir . 
'-

Halk ta bunu istemektedir 
Hurası kamun ıuerktı 

zi olursa ve lrnyınchrlık 

işlerine bir az daha ehem 
miyel verilirse toroslard~ 
bulunan yaylaların en 
iisLünii olacaklır. 

Burasının ayni zaman 
(la kuru, candır, deyııek 

tırtar, sadiye, evcili, as 
lan köy, ~uru dere, bov 
ca, sonturas, yeni köy, 
helenkeşlik, kilimas, ala 
dağ, kerimler, kayrak, 
kuzueular, dalak dfre, 
evrenli, musah .. gibi )' İl' 

mi köyün tam ortasında 
bulunması idar~ vöne-

" 
minden halka miihim 

kolayll~lar verecrkıir • 
Halkın işlerinin daima 

kolaylıkla görülmesini 

li yiı. 
ll:ıva ve su insana 

\'Pclirı,·or . iciri\'or ve . .. . ... 

hazmetıiri:vor. Btıt•alarda . 
şıh bağı, karıcak, darı 
sPkisi, madir, demiroluk 
adlarırıda daha hir cok • 
giiıel gwıinti y~rleri ,·ar . 

Buralarda gtıçen on 
gliniiıu çok kısa vPçahuk 
g~çti Yazm sıcak aylarını 
burada gN;irflnıi yrcflği me 
çok üıülliy~r ve ~· anıyo

rum. 

~lt~rsiıulen lı~r giin 
horaya bir kaç geıirıti 

otonıohili ve iki kamyon 
oeHiı) .!.!idi vor otomobiller 
tı , ,_, • 

up!İf) nitme icin a-4 ki\IU 
r" :'.") • 

yorılar bir buçuk iki lira 
ücrel alı yor la r. Bu gidip 
gtılnw işi 11 in daha ziyadt• 
intizama girmesi ve ~· ol 
ücretlerinin ucuzla lılması 
gereklidir. 

(~öniil hiiliin Mersinli
lerin bu ~iizPI yayladan 
favdalanma5'1111 cok ist~r. . . 

M. Yıldız 

Alınanyada kısırlaştırmalar 

ı Son kanundan 13 rinde mlisp.et karar ve

rilmiş ve ötekilerin du

ruşması sonraya bırakıl-

lstanbulda kahta ne 
köyiinde ayın yirmi iki 
sinde bir ~1angın olmuş 
ha va S'iizgarlı ve k()ydek i 
evler ta hla oltluğu ndan 
32 ev yanmıştır. Evleri 
yananların yerleştirilme
sine uray yardım ermiştir 

~orumda Pamukculuk 
Tanm bakanlığı çorum 

elinin bazı yerlerinin ve 
en cok bu ilk osnıancık 

• 
ilçesinin pamuk ekimine 
elverişli olup olnwdığuu 
vakmdan ineelenıek iize-., 
re bakanhk pamukc•ıluk 
uzıua nı Celali bu Jola ya . 
göndermiştir. 

Konya ovasmın sulanmaSl 
Konya ovası sularu:ı 

alanı kanallarının Clna 
tınstalosyonunu tleğiştir
nwk ve onarmak kararı
nı vt·rPn tarım bakaıılığı 
hu biler icin direktif ver 

"l • 

nıek üzere Konya sulama 
)'Önetgesı direk löriinü 
Ankaraya çağırruışlır. 

Çok yakanda işe baş
lanacaktır. 

Antalya limanm~an çıkan 
Son yedi giin içinde 

Antalya iskPlr.sinden ro
terclama l 15,000 kilo 
ceviz kütüğii 165 bin 
kilo horcak göuderilıuiş-

lir. 

Türk kıışu için 
kurs 

ilk kanun l 93-!e kadar, 

Almanyada, irsiğ sakat

lıkları olan 56.244 kişi, llHSlır. htı • 
kısırlaştırma 

Ankara türk kuşunda 

memurlar için a} rı bir 

kurs acılmıştır. 
\ 

205 ırkarılma kurulunun • 

Trakyaya g~lecek göç ağır ceza hal\ yeri baş 
nıenl~r için inc~lemeler kam Şevki kuyulu ile 
lJilrniştir. Bunlar için iki adlivecilerinıiz ve uray 

işy;rları iki taraf 
cesil v~ ürneği kHhul ki 
• • do~llaruulan bil• co arı 
edilmiştir. • -ı. 

gt~lmişlerdir. tören ÇOı\ 
Gt·lecek göçmenlerde samimi olmuşlur. 

iki tiirlü olarak göriilii- Cifllerin m•~sul bir 
~or. l\t111larJau biri, ro. yuva kurmalarını dileı·i·t. 
nıanyada emlaki olan göç 
ruenlerdirki gelmeleri d~ 

ha kolay ve çabuk ola
caktır. 

Mallarını salıp gelt~cek 
(erdir. fkiııcisi ise, tecim 
sahibi göçmenlerdir. Dun 

ların alacak, verf.cek iş

lt~rini tamamlaması için 
bir az zamana ihtivacları . . 
va rthr. 

lhınurıla beraber hep 

tiirki ye y•~ g..-lmek 
nwk.Ledirler. 

isle-

Harp bir ihti
yaçmış? 

ltalyau akademisi liye 
leri nderı flit ii rist ve her 
zaman yPni ve sivil fıkir 

lerile tanınn11ş olan Ma
ri1aPlli İtalyan ulusuna 
bir bildirik yazmıştır . 
Marinetti İtalyanlar gibi 
canlı ve dehah bir ulusun 
ancak grniş sömürgelere 
s:ı hip ol ıuak la ~t' lişebile
c~ği ni anlatarak bütün 
ital)'Unlari soguga, su 
haskınlarma, alkol~, don 
durucu gece soğuklarına 
ve lJöc··klerle savaşa alış 
mak için şimctillen idman 
yapmağa çağırmaktadır. 

Düğiin töreni 
Adliye işyarlarından 

En\'rr kayacan ile bayan 
~1evludenin <liiğiiuleri 
dün \'eni mahallede En . .. 
vt~r k.ayacanın evinde 
yapılmış ve bir çok da .. 
vetliler geç vakte kadar 
hoş ve t·~l~nceli vakit 
geçirmişlerdir. çiftlere 
mesnl bir yaşayış dileriz. 

Küçük esnaf kimlerdir? 
Finans bakanlığı kimlerin 

küçük esnaf ad edilmesi lizılll 
geldiğini ve bunlardan kazanç 
vergisinin ne suretle alınaca
ğını tesbit etmiştir' Bu huşuıta 
hazırlanan tamim alakadar 
makamlara gönderilecektir' 

il Al YANIN NUf USU 
30 Haziran 193fi de 

yapılan sayımda italyan 
nüfusunun 43 nıilyon 240 
birı kişiyı~ çıktığı anla ... 
şılnuştır. 

Afrika, Af rikahlanndır. 
Nevyork burada 

hir «lıalwsistan tlostları 
. . 
komitesi» k tu·ulnnıştu r • 
Komi Le ita 1 \'auın ha beşis 
tana karş; harp açtığı 
taktirde, A merik:ln k~
mnnu cerkar unıumiy~~ı .. 
ni) habeşistandan yarı3 

h~rekele gelirmeğe çalı .. 

karariyle kısırlaştırılmış 

tardır. Ayni d~vre icinde 

istekh~ri, ·ya doğrudan 

doğru ya haslılarrn ken

dileri larafwdan, yatla 

bunların vasileri, doktor 

lar veya lıapısevi direk

törleri tarafmdan yapıl

m~ktadır. 

Türk kuşu için rusya 

Harbi bir ihtiyaç, ve 
hemende bir erdem gibi 
gösteren italyar. şairi 
sömiirg~lerde tabiatla 
çarpışa çarpışa ru la ve 
vücudun yükselecPğ\ni 
s{\ylemekıe ve bunun 
eyHik terini öve öve biti-

şacaktır • 
Diğer. laraftan Alll~~ ... 

• • 

açılnuş olan davaların 

savısı 84.525 di· Bunlar .. 
dan 3.692 si iiz~rinrle 

oıenfiğ ve 4.666 sı fıze-

ya allı plonör otuz beş 
paraşul bir parHşulla 
atlamada kullaıulmak iize

re motorlu la)·yare ısmar 

lannustır. • 
rememektedir. 

rikadaki zencilerde ,.;0 ' 

nülHi yazllarak habeşisl3 

na gitmek üzere arul3"' 

rrnda seferberlik lwzırlık 
ları yapmakıarlırlar. 
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ltılyı Hükumeti 
Liretin rakamını 

korumak için ted· 
birler alıyor 

................. -
Roma : (A.A) - Ö

nemli finansal tedhirJt'r 
alan halva tedavüldeki 
lAğıt par~mn kauuni kar
şıhğmı bir müddet icin 

• 
azaltmıştır • 

ince tuz biraz daha 
ucuzlıyacak 

W>••••ııt 

Biı· hucu k av kadar . ., 

evt·I üç kuruş indirilen 
tuz fiyatlarmın iizerind~ 

inhisarlar bakauhğı yeııi
den incelemelere giriş

miştir . 

Mersin 
Piyasası 

- .......•. -

K.G. 
Pamuk~~spr.-~ 

iane 
Kapu ruah 
Kozacı parJallı 

iane çiğicli 
~· t'rli • 
Susa111 

Fasulva . 

K. 
50 
f>O 
45 
43 

2 
1 

s. 

75 
50 Finans bakam alt111 kar 

Şılığmm bu suretle azal
lllruasmm son aylar için 
de yarım milyarlık bir 
Y~ktina varan müstesna 
bir önemi haiz ,·ahaucı 
borclarm öJeruue~i icin 

Nohut 
Feıuıi su reu~ yapılacak 

ıl~rcitutA~ 
ince tll1.U halka UCUZ fı -

Rn incelenwlerJen son
ra elde edilect'k sonuca 
göre incH tuz fiyatlarmın 
bir mikLar daha inmesi 
çok yakrn giirüliiyor . 

1 ı 

7 
4 
7 

75 
8 

Ku~ y~mi 
,·atla salmak maksadile K 

1 · ..., um c arı 
inhisarlar hakanlıgı tara· Ç 

1 
•1. 

:J 
7 

7 
75 

• • 
Çok lüzumlu olduğunu 

r d . k" IA ı - e tı a. 
ın an , .... ru teş ı cd "uru- , k 1 • • :1CI CH il'• .. " İÇİ 37 ,50 

''H · 1 
laca ktır . • 

- ---·- Toz ş~k .. r avas,, aJansma söy e-
••,iştir . 

Dakau v iizc.Je .so allm 
karşıhğma. çabuk dön~hil-
~hek için ülkenin yabancı 
ülkelere yapılacak mal 
değişlerinde pek sıkı bir 
disipline riayet etmesi 
Rerekliğini ilAve etmiştir. 

Roma : •A.A• - sa-
16hiy~lli bir mahafil mü
badf'le f'nstitii ü tararm
dao döviz n.ıuameleleri 

Nibıtçi Eczıne 

Bu Akıam 
Seğlık Eczan~sidir. 

üzerinıle yapılacak konl
rolla koreteujanlarrn sıkı 

bir sureUe lalbiki hükô -
m~te lireliu korunması 

imknnı111 vr.recf'ği kanaa
trn<laJırlar . 

1 L l N 
Mersin Ticaret ıe Sanayi Odaımdan · 
Odanuzm lt"t~vkalatl•~ suufmtla VH Ticart•L sicil dt-f

~"İuin ı numarasuulc1 Osmanlı Haukası llersin Şube
li llıavanile kayuh müessesenin O.lanuzda 20 Temmuz 
9~ T. ve 236 sayısiyle gönderdiği mektup ve ilişiği 
''"külerde Mersin Şubt'Sİ namma imza atm:ığa mezun 
~eruurlatdan A sımfmda Miidiir Hay Habib Harfuş, 
Q Uhasebeyi idare eden ıourakip Hay Joseph Corsi, 
t.s~ınfuula muamelal servisiui iı~.are eden Bay Raoul 
-

11hııi, Kasadar Hay Ali Hilmi Otıli11cer i~tic-dJl edil
~~ krediler, teminat me~lupları, kabuller, çekler , 
behçeler, gayri umumi kredi mektupları, ve muha
) "al iki memür tarafından imza edilecek . imzalar 
-• A smıfmda bulunan iki memur veya 8 smıfmdak i 
~~1llurlardan biriyle A snufmdaki memurlarJau biri 
~ "llfuıdan müştereken konacaklır . · işbu mezuniyel 
~ •huıni kredi mektuplarım şamil d~ğildir . ihzar nii • 
~Ulttaleri için banka muhasipliğine tevzi edilmiş hu
~ sı rnecmua)'a miiracaal edilnwsi bildirilmiş ve No 
~~den tasdik etJilmiş olarak gP.Lirilmesi iizeriue ve 28 

~· 8.'' 934 tarihli ve 112 sa~· ıh olup 1 Mayıs 934 d~ 
d:•u Mersinde ıwşr olunu an sirküler muht~viyatn11 
~~~il• olmak iizre Ticarttl kanunun 89 cı maddf'sine 
,~~fıkau ı numarah sicillerine 24 - 7-935 tarihinde 
~e tescil edildiği ilAn oluımr . 

Giintlelik makarna ve ıelariye 
Qt Şaşali Biraderler makarnasmı t :ıs ı\· an Ma~:irna ve 
~ ,... ' ~ 

1Yeleri lrnr yerde araymız • . 
iter gün taze olarak çıkarılmaktadır . 

Şatati Biraderler makarna fabrikası - Mersin 
2- 4 

ltahv .. 
Nişaclır 

Ça~· 
a .... f•k· r 
landılıta 

• 

., »> .. ,m~hi 

» • • çuvalı 

Kala\' ., 

Bahar 
Arpa ;\ uatlol 

,, yerli 
Pirine . 
Çetvtlar 
Buğday Y ~rli 
Limon tOZll 

29 
97 ,f> 

16 
245-~50 

190 
7ö 

3 -, 
2 77,5 
15,75 
2 87,ö 
3-32,5 

75 
Sahuusafı z"yliu Y. :U> 

• ikinc~i 23 

Mısır tları 3 50 

Kara hiih~r M5- 86 
1 ncr. K~pHk J 50 

Kalın » 1 50 
l ncir ~O d~n l l 

Vular Çukuro Va. 2 87 ,5 
., ..\nadol 3 

---------
Bırıı T ılğrıf lan ---

lstanbul 

Tiirk ahumı 930 

ist~rlin t>23 -50 

Dolar 79 - 6~-75 

Frank 12 - 06 

Liret 10--0ı as 

YENi MERSiM 

Nüshası 5 kuruştur 

AbODe) TlrkfJt Hariç 

Şeni ti için içla 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 6oo looo 

Üç aylık 300 5oo 

Bir a)•lık too yoktur 

Glba& ıeç•İf .. yılar 20 K. 

Mersin Liman işleri İnhisarı Türk 
Anonim Şirketi Umum müdürlüğünden: 

.. -tşağula f'\Saf '~ mikıan yazalı malı,PnW ~irk~liıaıiz 
larafuulan salın ahnacakllr . Verme~ i~l•~y··nlerin 
10-8-935 tarihin~ katlar lıtH' kalt~nı it}in ayrı ayn 
fiyat ve teslim şartlaruu lıir m~ktupla hildiı·nu~ler.i lii-
zu ıııu ilan olunur . 
1 - (2 O) Balya katranlı iisliipi'ı ( ••n i~ i cinsten 
2 (13) Top katranlı kPçe 
3 - 700 Kilo (o. 75 M/M) kalmhkta h.ıku· la~· ha 
4- 25 llt•lre boy v~ 1 ~ pu~ kulruuıla kt•lPıt horlnnı 
5- 50 »)))) 2 )) )) )) » 

6 - 2 Metre murablmı <8> "'ilo ~ikleıinde 1t;i bedi 
lastik lavha . 

wBB•••~••••nnnnmt••••ı 
PEK YAKINDA 1 
M. B. B. de s 

/\ vrupa ve Tiirld yt>de lıiiy iik bir nam 
k:ızAnnuş ve zengin hir programla hiiyiik 
fedakarlıklar ihıiyaı· t>ılilerek ~~tirtmeğ•· 
muvaffak olduğumuz 

GAR.DEN BARIN 
Meıbur varyetesi olan 

( Cstııorıual progranı ~t~risindeu: 
l~İŞELLER. 

Pek yakında bahçemizde 

Orijinal Çigeneler 
Minanın meşhur el hünerleri, eksenlrik danslar, lspanyol 

ve Arjantin şarkı ve dansları, görülmemiş musiki nnmaraları, 
şarkıli sitepler, monolog ve varyeteleri başlıyacaktır. 

Meşhur: 

Kemiksiz Kadın 
M. 8. 8. de 

llllltllımtınmlRU 

Plajda 
Banyodan Sonra 

Yorğunluğunuzu Nefis 
ANl\A~A 

BiRASI 
içerek dindiriniz 

• = 

BRITANNTİC 1 
.. ~ 

• r) ll!!J 

Fe1I 
ffi1] 
imi 
~ 
ffilJ 

1 
lugiliı ç~liğiı~tlt•n yapılnuş v•~ hiiliiu cliiu -~ 

yaca lanuuıuş " BRIT,ı\NNIC ,, bisi~lt>lleri .,__ 
Mersine'dP. gt'.ldi . fi!! 

i=.ill Gllmrllk caddesinde Ömer Vufi tecimevinde satılır.-.. 
15!1 1 -30 li! 
llif ilili!lillill~~ 
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1 Nefis Kebap 1 
il YE:ıv.r:EK. İSTER.l\-1:İSINİZ 1 1 Kıbrıs çarşısında ve halın karşısında Numune ke

bapcısı usta Ahmedin dük ... anında eyi koyun etinden 
bam urlu Halep usulu, et suyu ile yoğurtlu, T omntes 
ve batlıc anlı kıymalı ve şişli Kebaplar yapılmaktııdır. 

Sayın rıı iiştt• ri lt•r im iz hu t\ P hapla nla n lti r 
iki defa yedikJtwitıd t• !ı'ihlerimizira clo~rulu-. . 
ğunu güreceklerdir . ~ 

islt-ınilcliği lttklirde t>\'IPn .. Kt-h:ıp güııclPrilir 1 
Şişelerde temiz sular bulundurulur. IJ 

Salata, Cacık. Ayran ve sair iste)'İcilerin emrine 1 
daima hazırdır . 1-15 ~ 

•llllBlmımı·:·m·:·-~·:·~•· 
,_, _________ , 

TARSUS 
IRMAK LOKANTASI 

Yemeklerinin nefaseti, mevkiinin güıelliği, ha
vasının temizliği ile tanınmış T arsusun en eyi lokan
talarındandır. Lokantaya son model bir Radyo getiri
lerek muzik ihtiyacı da temin edilmişdir . 

Tar~us:ı gt-lerıler· hurada <;iç .. klPI' :tl'asıııda 

ve aka~· su kt•m1r111tla lıt•ıu ~ f•ıııcı~leriııi yt~r 

ler ve heu;de asudH hiı· vakıı w·<;ırıııı~ olurlai' 
6 10 _ı 

======-.. 
Şehrimize eyi bir kazancı ve demir 

işleri ustası geldi 
Uzun zamaudanlu:~ri Aclarıa'da sa~lam VP. uwliu 

' 

i:;lerile kendisiui biillin fabrika, t-nılii lrid nıÜt!~St-ıSP -
lere ve <;ifcilere lanıtmış olan Bahriye Kaıaıı tlvindt•ıı 

yetişme kazancı ilacı usta bu cltıfa ştdtriruizt• gP.lnıiş 

ve Silifke caddesinde bii,·iik hamam vakııııııda acdıhı . . . 
yerde işe başlanıı~lır • 

Kendisi ve oğulları h~r ~ımf Buhar Kazauları iilii 
Sabun, Hamam kazanları, Fahrika IJacahHı, Demir 
iskele işleri, Ot!mir çatı, Dt'uıir kapu · ve parmaklık, 

Oksijen kaynak işleri yapmakda ve gP.lenl~ri sağlam 
ve temiz işleri ile memnun elmekteılir . Bu giui işi 

olo pda zorluğa uğrayarala ra nn lıu raya müracaatları 
5 . 5 

EIElle1Jgt1E1•M•G1•E1 
il Her Nevi kitap IS 

• llt:ır nevi eski kitap al111u·9 Ve satılır Gcıze-M 
le bet)İİ hay U:ıcı FP.lıruiyt• nıiiracaal ediniz .• 

~·· IJ~~E1•1e••·~--.... 
Yeni MersiR Basımevi - Mersin 

• 

Çİt=TI: HAN 

•• t 

SAGLIK. 1 
ECZANESİ ! 

1(1'PLl<'.:ASIND1' 

Mersin Gü mrüt Civanndadır J ~l 
lıhhıyP., Yerli vt~ .\ v
nı pn mii~lahzPr:ı lı hu-
1 u rıur 

·=======i•, 
Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti

yorsan Tayy:ıre Ceıni
yetine aza ol. 

ı 
Pek cok kişilerin yüzünü , 

güldürmüştür • 

On Dokuzuncu Tertip Dördüncü Keşide 
11 Ağustos 935 tarihindedir. 

B ü y ü k i k r a 111 i y e 

~ a5,ooo Liradır • 

L mükafat 20,000 liradır • 

a e=:=e:aeı =1•11• ıcz:a• JS:3!53 

Mersiıı Ticaret ve Zahire Borsası 
_____ 2_5_-7_-_9_3_5_P_e_r~ş_em_b_e-=g;....ü_n_ü_bo_r_s_a_sa_t_iş:..l_a_r_ı ___ ____..-1 

.llalın cinsi Nerenin lıfahaulu - ~KTARI P. 1 SERAIT 
Oldugu ıt. G. K. j s. = '. 

Yerli 30ÜÜol ;~!27 ,5 JI. V.hir h.ıfta 'l. 
Urfa 6000U 4 62,f> Pa)'aS fok 15 giin 't· 

Buğdav •- . 
" Yulaf Yerli 46üOC n ~J. mağaza hazır 

• 


