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Dün ilk Kükürt fabrikamız da törenle açıldı 
---------------------------------iç turizmde uraylar•n! Doğu illerimiz için beş yllhk 

öd!:..~ - 1 program hazırlamyor 
ita l yada manavralar başliyor 

Turistik çahşınalar bizde 
yeni başladığı için önemini 
kavrayış dereceside istenilen 
kerteye gelmiş değildir. Hatta 
hemen hemen bUUin illerimiz
de silik; bir gölge kadar olsun 
izine rastlanmıyor. 

Türkofis son aylarda bu 
alon ilstnnde geniş inceleme 
ve araştırma ynpmayn haşladı. 
Hangi esasların saptandığı da
ha belli değilsede hu konu ile 
yakından ilgili olanların dedik 
lerine göre bu inceleme ve 
araştırmnlnr daha çok dış tıı
rizm yl>nünde yani memleketi
mize yabancı ü\kelerden gezgin 
getirmek yolları üzerinde top
lanıyormuş. 

Ofiste kurulan komisyon 
o yünden yüriiye dursun; biz
de iç turizmde ele alınması 

lazım olan başlı başına bir yurt 
isidirki bundada en büyük rol 
urayların payına düşmektedir. 

Meınlekelimi1..de iç turizmin 
yokluğu veya .şekilsiz bir hayal 
durumunda kalışı şu iki nok
tada düğümlenir: 

1 - Gezme duygusur~un kı 
sırlığı : 

Devlet demi ryollarının tren 
tarifelerini ucuzlatmasından 
sonra memleket içinde bir gez
me hareketi başlaınışsada sa· 
Yılı bir kaç şehre akından dı
şarı çıkamadığından turizm 
anlamında tam bir kımıldama 
sayılnmnz. 

Yaşadığı çevrenin dışına 
~ıkmayan, komşu bir ili gör· 
ıneyen denizi hayalinde bir göl 
olarak canlandıranların hemde 
münevver soyundun olmak ş:ır 
tiyle sayıları yarıdan çok bir 
YekOn tutar İstanbulhıların 
Anadoluyu Ameri kahların TUr 
kiyeyi tnmdıkları kadar tanı
rnayanları yü1..de sekseni bulur. 

Ru günlerde dolaşmakta 

olun lstanbul öğretmen grubun 
dan ve bir kaç kişilik talebe 
gezintisinden başka toplu ge· 
tintiler yapıldığmıda hatırla
nuyoruz. 

2 Şehirlerimiz hakkında 
COğr._fya kitaplarının verdi kle
ri kırık dökük bilgilerden baş
ka tanıtıcı rehberlerin bulun
trıayışı, gezginlere kolaylık 
5!österilmeyişi. 

. Bu yazıda üzerinde durmak 
ıstediğimiz noktada budur. A
tıadoludrı Ankarada içinde ol
duğu halde hangi şehre gezgin 
Olarak gidilirse gidilsin orada 
}(arşılaşacağı tek rehber araba 
cııardır. 

Altı bin siyah göınlekli dahn yola çıktı 

Kamutayın ilk toplantısında altı önemli 
kanun çıkarılacak 

on iki adalarda hastane olarak kullanılacak 

Ankara ( llzel aytnrımızdan) 
- Raş bakan ismet İnönünlln 
doğu gt>zisindeıı• döndükten 
sonr1 bütün bakanlıklarda gü
nün en önemli işi olarak doğu 
illerimizde yapılacak islahat 
projeleri tutulmaktadır. 

Bakanlar kurulunun İstan
buldaki toplantısında beş yıllı\{ 
bir doğuyu geliştirme programı 
yapılması onnnını~tı. Şimdi ba
kanlıklar hu programın kendi 
lerile ilgili i~lerini saptamnk 
tadırlar. Kamutayın ilk toplan
tısında görUşiilmek üzere ayrı· 
ca altı önemli kanun projeside 
haz1 rlanı yor. 

Özel olarak haber aldığıma 
göre bütiin devlet işyarları 

doğu illerimizin gelişmesi işin 
de bir ödevle mükellef tutula
caklardır. Programın kültür, 
ekonomi bayındırlık, tarım ve 
sağlık )'önleri bilhassa çok ge
niş ölçüde olacak il merkezle
rinde ve hatti\ bazı ilçelerde 
lise sonat okulları ve köyler 
dede köy ~ocuklarını pratik 
yetiştirecek okullar açılacaktır. 

Bundan başka halkın üretim 
kabiliyetini artıracak ekonom· 
sal tedbirler alınacağı gibi iş 
hacmini genişletecek endüs· 
triyel teşebbUsede geniş yer 
verilecek bundsn sonrn en çok 
fabrikrlar doğu bölgesinde ya
pılacaktır. 

Ekonomi durumu çok sağlam 
Celal Bayar üzüm müstahsillerile görüştü 

izmi r 24 A.A - Ekonomi 
bakam Celal Bayar lzmirde 
Uzüın müstahsilleri ve kuru 
meyvn ilıracntcıJarı ile görüş-

müştür. 

Müstahsiller buğdayı ku
rutma kanunu dileğinde bulun 
muşlardır. Celfil Bayar bu yıl 
memleketin ekonomi durumu· 
nun her yıldan saf, sağlam, in
kişafa doğru gitmekte olduğu· 
nu anla.tarak üzümlerin satıl-

. mayacağı hakkındaki endişe· 

Yeni bir fabrika
mız daha 

Kükürt fabrikası nçıldı 

izıni r 25 A.A - Ekonomi 
Bakanı Celal bayar memleketin 
bütün kiikiirt ihtiyacını karşı· 
)ayar.ak olnn Geçi Borlu kükürt 
fabrikasını dün törenle açtık- I 
tan sonra izmire döı-:müştiir. 

Gezgini gezdiren şehrin 
güzelliklerini, görülmeye değer 
yerlerini tanıtan anlatan h~p 
odur. Bu hal su gi>tiirmez bır 
hakikat elduğuııa gi>re yurd 
içinde gezmek sevgisinin ne
den kısır kaldığı ve böylece 
sUrüp gittiğide kendiliğinden 
ortaya çıknr. 

HiikOmetin turizmi bir siya 
sa olarak güttüğü şu günlerde 
urayhHındn bu işi ödevleri 
sırasına almaları zo.ruri olsa 

1 
gerektir. 

ı - Her urayda turizm işi 

1 

ile uğraşan bir .tu~izm bilrosu 
ve hiç olmazsa hır ışyar bulun· 

lerin yerinde olmadığını söyle 
miştir. 

Celal Bayar İzmirden Nazil 
liye giderek beş yıllık sanayi
leşme programı mucibince 
Kayseri, Ereyli kombinaların 
dan ayrı olarak kurulacak olan 
Nazilli basma fabrikasının te
mP-1 atma törenini yapmış ve 
oradanda Geçi borluya gitmiş 
tir. Nazillide yapılmasına baş-
lanan basma fabrikası beş mil
yon liraya mal olacak ve 1937 
de bitmiş olacaktır. 

V arşova sürat katarı 
na suikast yapıldı 

Moskova 25 A.A - Varşo
vadan karakoviye gitmekte 
olan sürat katarı raylar sökül· 
ınek suretile suiknsde uğramış 
isede makinistin vaktinde yap 
tığı bir manavra sayesinde bil
yUk bir felaketin öniine geçil
miştir. 

mnlıdır. 
2 _ Her şehrin güzellikle· 

rini ve görülmeye değer yerle
rini toplu olarak gösteren bir 
albümil bulunmalı memleketin 
her taralıoa gönderilmelidir. 

3 - Otel, lokanta, gazino, 
araba, otomobillerde tarifeler 
en az bir haddede olmalıdır: 

Daha bunlar gibi her ur:ı
ym yapabilecegi bir çok ufak 
tef ek işler vardırki bun)ar te· 
min edilmedikten sonra bizde 
de turizmin canlanacağım bek· 
}emek boş hayal olur. 

Rıza Atila 

Roma 24 A.A - İtalyanın yi çıkarmışlardır. Burası askPri 
Maıtaya karşı muhtemel bir biı hastane merkezi olacaktır. 
taarruz hakkında İtalya matbu- Roma : 24 (A.A) - hal-
atının verdiği haber1erle ak ya alta bin siyah gömleklerin 
denizde· İngiliz müdafansının bu gün doğu afrikasaoa gide-
lakviyesine dair olan Londra ceği ve yakanda on alta bin 
haberleri etrafında Amerika kişinin yola çıkarılacağı Ro· 
matbuatı mutalaalarda bulun- madan bildirilmektedir. 
maktadırlar. Herat Tribon ga · Roma : 24 (A.A) - İtal-
zetesi Maıtaya taarruzlar aklın yada yarım milyon fazla aske -
kabul etmiyeceği şeydir. Meğer rin iştirak edeceği bkyük ma· 
ki Mussolini aklını kaçırmış nevralar başlumak üzeredir. 

olmasın demektedir. Akdenizde 1 Habes imperato! unun 
ki lngiliz fiJosunun kuvvetlen· ~ • • 
dirileceği hakkındaki haberle- ulusuna tavsıyesı 
rin İngiliz çevrelerince resmen Adis Abatıa - Habeşistan 
yalanlanmaktadır. iınperatoru her hangi bir hava 

Royter ajansının bir habe- hücumu karşısında ahalinin 
riııe göre İtalyanlar on iki ada ormanlara kaçmasını tavsiye 
da pserımeso adasındaki ahali- etmiştir. 

Fransa ve Almanya Basınları 
İtalyayı haklı buluyor hükıimetletlerine 

güce.,dirmemeyi tavsiye ediyotlar 

Paris 25 A.A - Fransız 

basını İtalya-Habeş arasında 
uzlaştırıcı bir siyasa takip et
mesini İtalyaya karşı alınacak 
zecri tedbirlere iştirak ederek 
İtaJyayı kırmamttsmı hükQmete 
tavsiye etmektedirJer. · Çünkü 
bu gazetelere göre Fransaya 
karşı olacak her hangi bir Al-

Yuğoslavyada 

Yuğoslavya kabine
sinde değişiklik oldu 

Belgrad 25 A.A Yuğos-

lavya kabinesinde istifa eden 

ilç bakanın yerlerine Başbakan 

önergesi üzerinde Nikoliıı tö· 

man taarruzunda kendi men· 
faallerinin ihlal olunması yU· 
zünden bir İngiliz yardımı bek 
~enemez. Alman gazeteleri ise 
Italyanın müstemlekeye ihtiya 
cı dolayisile Habeşistana karşı 
olan İtulyan durumunu haklı 
görmekte Almanyo.nında ayni 
ihtiyacı olduğunu işaret otmek 
tedirler. 

Arnavutlukta 
--- -

Azıyanlar idama mnh· 
kum edildi 

Tiran 24 A'A - Arnavut
luk basın bürosu geçenlerdo 
vukua gelen isyan hareketinin 
Arnavutluğu itibardan düşür-

mek erkesine karışıklık çıkar· 

zeye, orman ve madenlere dev mak isteyen tarikatcıların ese-
let bakanı Yankoviç, sağlık ba· ri olduğu bildirilmektedir. Bel 

kanlığı v~kllletinede vücut gratta çıkan politika gazetesi-
terbiye bakanı Konoviç getiril- nin Tirandan aldığı habere gö-
raiştir. Bu siyasal çevenlerde re fevkalade mahkeme üç kü-
başbakanın bilyük başarisi oln çük zabit He sekiz jandarmayı 

rak tavsif edilmekte ve hükO.- idama ve sekiz jandarmayıda 
metin daha ziyade knvvetl~n- on beş sen~ hizemah şakiye 

diği söylenmektedir. mahkOm etmiştir. 

~ 
insan enerjisi, blltün enerjilerin en büyüğü ve en 

yükseiidir. Çünkü bOtün enerjileri insan yaratır. 

ll .... !~O ILKTEŞRIN Pazar 

t 
Genel Nüfus Sayıın ı 

Bize Türk Ulusundaki bu enerjilerin en doğru sayısmı 
tanıtacak tar. 
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A~nlıktan sonra! z. ODABAŞI Değişiklik olacağı 

lzmir, esnaf ve işci
ler birliği 

Harputta 
Atatürk anıtı törenle 

kuruldu 

Orıa, lrnlrn, ~ız araado 
lnnun yazları sıcak kış 

ları ıhk IJir köş~siı .e çe
k il mişlP.r gü riiltiisiiz, yrk-. 
ıwsak bir hayal yaşıyor-

lardı. 

Feleğin şidtlclli olduğu 

katlar haksız da olan bir 
yumruğu ile kendileriui 
zeugin bir maziden mii-

levazi bir hale düşmiiş 

JmlduklaruuJa laliin bu 
cilvesine bO)' llll ~ğmişlr.r 
g~çmişin zevkiui kalp
lerine gömmekten başka 
bir Ş~)' yapmamışlardı. 

Cemivetiu biiıiin ha · 
" 

rrkelleriutlen uzaklılar. 

dar başha~a kalınclı. Birik 
m iş ll er·tl•~r dük ii ili ii. Başta 11 

grçt•11 v.•~'alar anlalıldı. 

Fakat ~ö.' IP-ıu· cp~ ' Ş•~ylt~r 
o kadar coklu ki sat.aha . 
kadar aulatalsa hile ucu 
gPlmi ,·rcek li Zi ,·arrtci 
t • • • 

PSki günleriu en ca11a 
yakıra, en haıikatli bir 
do~lu, ayni zamauda Pli 

k:ynıetli tusuulardan biri
si idi. G.-lişiniu çok sev· 
eliği bu aiJP.)' İ görnrnklen 
haşka amacı yol\lu. 

Kentlisine rldrn geldıği 
kadar ikramda bulunuldu. 
Biiliirı arzuh•rmın talrııi

nine calısıldı. Böylrce evin . . " 
ic~risiıule hissedilir bir .. 

Görii~tiik leri kimst'ler ~a- df•gişi~ lık h:\ki m ol mağa 
yıltıcak kadar azdı. çok haşladı . () a h a çok 
saruinıi, çok cantlan hiç koııuşulu)or, daha fazla 
bir alıbapl~r, hiç bir tlosl f;iİI iiniiyor, ~alıa neş'di 

ları ~·ok gibi idi. Eski davranıllyordu. mazi aılt!la 

hakikalları btAralu~rce an - ymaidmı tloğmuşa IJPn-
cak onların eri)·işine lJir zi~· ortlu. Fakat lleyhal! 
arada ağlayacak gtıçrnişin ne yamhş !! 

haberi yalandır 

lstan bul ; 23 <(A,A)> -
Kahiuede değişiklik o

lacağına dair bu giinlt'r 
de neşredilen haberlt~r 

ıloğru olmadığı gi IJı iç 
bakammn dPğişliği hak
kıııdaki haberlerinde ~at . 

iyeu aslı yoktur. 

Buırnn lam tersi olarak 
iç l>a kam Şlikrii Kaya 
l.nı giin derpiş edilen is
h\halı başannak lıususun . 

ela Ataliirkiin ve ismet 

l1acaniinlin gü\eniui haiz 
ı,,, ı ,ı ıa ıaıa ktad ı r. 

İzmir Panayın 

lzıni r 25 A.A - Daha şim
diden 38 bin Uyesi bulunan 
fzmir C. H. partisi esnaf ve iş
cilor birliği açılmıştır. 

Ehiziı, 2 :3 « A • .-\ » 

llarput kasahasmcla 
Y 1ınanistan yaplla11 A taliirk amtının 

22 uço.k, 6 denizaltı :tçılma Wreni diin ~apılclı. 
gemisi J 00 bin bomba 'förenıle hinlrrce halk, 

alıyor l!irinci gentıl ispektPr 
..,.,.. Abidin ()zrueıı ilbay 'fev-; 

Sorya , - Atinadan rık Glir ve köylPrtlen . 
<< Posledna Poşla» gazele- geıwl he yeti er bulundu-
si ne bildirildiğine göre lar. 
Yunanislan, Fransaya ıs- ll,·tlı 1 ,, • · 1\ sevıncı sonsuz-
marlamrş olduğu ~ bom. dur. 
harılnman layyar~sini hu <=": 

a )' 111 sonu na kacla r l.wk lt-
m~kledir. · 

J ngiht>n1 y~ ısru:ırlana 11 

diğer 13 hoın~,ar tluman 

tayyaresi dP- .viırn hu ayırı 
sonunda Ali naya ~~Lin~-

Liman Ha~erleri 
D~vlP.t cltımiryolları 

Celô:l Bayar tarafın- cı·klerdir. 
dan acıldı Yunan hava uaıarrti 

için kfüniir getirnuş olan 
Doğan vapuru a ~· ni idare 
için demir nrnlzeme getir
miş olan Alman baıuhralı 

___ ,_ lsviçreye 100 bin parça 
Jzmir, 23 «A,A» tayyare bombası ısmar-

lanuşlır. llunların betlP-li 
Panayır dün E~onos.ui Yunan t~üfwlerile fiılPne 

bakam Celal bayaran, ik- L • ce"tır. 
lisadi hayatmuzm gelişi- Yunanistan 6 denizalll 
mini izah eden bir söy- gemisinin sa'.m almması 

Fiuos vapuru ve i11hisar 
için Luı gelirmiş olan 
Y tdkenci vapuru yükleri
ni hoşahmaktadırlar. 

Tavil zade vapuru Kay 
seri mensucat fabrikası 

dekoruna şahil olanlardan 
bir.iısintı, bir kaç t.losla, 
bir kaç akrabaya susa. 

Mazi ebediyy en ölnıiiş· levile açıln11ştır. Panayıra için de italya ile miiza-
tü. kıymdli doslun ge- dün yirmibin kişi gezmiştir kerey*' deyam tılruektedir. 

için g~tirdiği kömiiriin 
lahliy~sini yapıt.aktııdır. 

n ~a.,aıa rd ı. 

li~i, ~PC.ı•aişiıı, ancak lıa- 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ımir, 23 ,, A.A )) - oı· K G 1 k M k. • ' lırasını knvv~llt~ntlirİ\'or- 1 ume 8('1 eme üm unmu1 

• · başbakan lsmtıl nönüne ' ' 
Fakat <A•lar icin car- f \ t t ı t L • • • 'u. · r 1" om ~Ha ~. ,.ı can izmir panayın başkanlı-

pan kalpler muhitlerine hllk kalmaıuışıı . Bakış- ğmm tla ~~tine bu Jıl pa-
~k uzakta ohuıl~rı baş - lannda, k~limele~in •lnr · nayırı açmaya, . işlerinin 
haşa getirmeyen bazı anı- claklarııulan di\kiiHişfınde mani olmasından dolayı 
kausıılaklar da vardı. . iizerinr. erkenden çök miiş 

Günler gf!Iİ(l gtAÇlİ· tıt· bir ~·orguuluğun doğur-
rıaflaruatla hazan ltiizuii duğu halsıtlık s~zili~1ör . 
artnan, hazan tla unulu- ,1u. Çdu·esinin lıatlarıntla 
lan havalar esli. ve biitün becrriksiz ha-

Anf!Hım sıcak bir yaz rr.k.-tleriıule kemlıne nğ-
giiniiniiu akşauıma doğru rayıp gPçrn inatçı bir 
giineş kızıl ışıklarile ufka haslalığm göz~ çarpan 
gömfll,ıletlen kapınrn sesi iıleri okunmak.La idi. 
duyuhlu. bu ~al11uş her Hir kt'linıe ile gençliği 
zamandakine brn'temiyor- sönmiiş, ihtiyarlık hiitiin . 
du. aç gUzliilüğü ile varlığım 

Sanki bir el tokmağa sarını~lı. luı halile insan-
ilk defa olarak Jokunu- da pek hazin bir etki bıra

kıyordu. ~ski zind~liğinin 
yorclu. Kapısı açıldı. a .. 
saçlı, ak sakalh g~çmişin 
çok sevilen simaların

dan birisi göründii. 

on iki ~enelik kısa gibi 
görünen hir miiıltlr.t içeri . 
$intle s ·;n ii p Pri y ışi ne 
~alıll~r ağlamak, b(>ylr. 
~rkenden kiilçP- h;tline 

le~ssiirlerini bildirmis ha-• 
şanlar dileyen bir lt>lgrar 
görnleri 1 mişti r. 

Kamutay haskanile 
baymdırhk bakaraı da 
1Hınayır lÖrP.ninde buluna
mtulıklarındau dolayı le-
essii rleri ni l.;ildiril miştir. 

Panayır başkanma Sov 
yt~t ı .. cim odasrndan da 
başar tlile)'tW telgraflar 
gelmişli r. 

Mos~ova rncina odası 
başkanı larafmdan Sov
yellrrin stırgiye iştiraki 
aranuzılaki Pkonomik dost 
luk bağlarım kuvvetlen . 
clirrc~k d~miştir. 

Uir andan az sliren 
tereddütlü bir bakşuua 
ve hayrel dolu lwy;ktr.ş

lardan sonra gözler ya
şardı. On iki senP.lik bir 
ayrıhşm bütün hasretile 
eller k.erue11ıleudi... Bu 
çok ıani ve tınısalsız bir 

14rlişine ruhlar isy:.ın et . = Ah ! kahhar zamanın 

sür.prizdi!! 

O gt•ce geç 

mek isliyGrdn. · Fakat bii
tiin bu aksürnmeller, au
cak gözlerin bu ae1kh tle
ğişikliğe inanmak iste
n.ıiyen titrek bakışlarıruht 

okunuyor ve havkırmak ., 

isı~yen Sf'.sler burkulu 
va.kte ka- yordu. 

i usa f sıı eli'! 
Her şeyi ne hiiyiik bir 

soğuk kanlılıkla ~il iisl 

etti yor, ruhlarm kafosı.,ri

ni h;:trap etmekte ne bil
mek bilmeyen vahşi bir 

zevk duyuyor ... 

Moskovada toplanan Fizyoloji kongresinde 
ölü bir köpeğe ıuni kalp konuldu veyaşadı 

Fe11, ölüme karşı aç . 
lığı savaşı ilerletiyor. Bu 
)'Olda kazamlan ~on mu
vaffal\i yeller şunlardır. 

Son ~iiult~rdu yapılan 
bir leneffiis mak.iıwsinin 

icıne kalbi hlisbiillin du· 
• 

ran bir ~ıı (tOCuğu konul-
muş ve kız çoeuğu beş 
saal nefes almağa devam 
elruiştir. 

Ruıulan lMşka bir· Hus 
alimi hir ~üıwk liıer·inde 
lrcriibtıh~r yiıpmış ve bu 
lecrflbPIPrllt' iyi neticeler 
vermiştir. kiip..- k on da
kika öne~ ()lmiiş öldiik
lPn sonra Rus alimi kfi
peğe suui hir kalp tak
mış vr. löpek yenitlt- n 
hayata ka vuşmuşmuşlur. 

ÜzP.rinde ilk tecrübe 
yapılan genç kız, yirmi 
yaşında bir ingiliz kızıdır, 

Bir apaudisil ameliyalın

d:.uı ~onra ölmiişlli. 

lhuaun üzerine genç 

kııa ev v.ela suni l(lraeff üs 

yaptırılmış daha scnra 
keudisine adrtHıalin şıran· 
ga t'dilmiş ve teaıP-fflis 
makinesine konulmuştur. 

kız heş saat kadar lenef
fiis etmiştir. 

Köpek iizerinde yapı

lan lecriilıe ise llus pro
f,.sörii Ser~e Brinhanen
ko lararırulan '1oskovada 
lop la nan rızyoloji kongre 
~inde doktorlar karşısıntla 
yapılrmşlır . 

Profosöriin köıwğiui 
dok.torlar muayene ede

rek <>Hi oltluğuna hiik iiua , 
vermişler, bunun iiıeriı,e ; 
profesör bir silrti pompa
lartlan nılitt-sekkil suui 

~ 

bir kalbi kü1wği11 it;ine 
yerleştirerek orıu i ş let
meğe başlamış suni kalp 
~öıwğin k.anıru llever:•O 
ellirnıiş ve çok ~t1çnaetlerı 
~ÖpP.ğin asıl kalhi işleuaiŞ 
ve ayağa kalknuşllr. 

Profesöre göre öl ii uıii 
geciktirmek hali~ öliinat. 
karşı gelmek miim~ ündii' 
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Basra körfezinde 
yapılan tadilat 

l11gih~reuiu Hasra kör 
r~ziucle yapltğı tadilatta 
lakip Hlliği siyasa, tl~ği· 
ŞP-rt duruma tekahiil fll

ınP.si itihariylt>, çok ay,lm 
ltir şµkildı~ a•ahşılmaktat.lır 
Siııtla da lu~fia-Offıce u
zun mlidtlel "iran hati 
k:ısma,, iuaumak isteme. 
ılil~r. lliç olmazsa, lngil
tere si yasasıda bir miitl · 

Seyhan ilinin 
Pamuk ürünü 

pilançosu 

Mersin 
Piyasası 

_. ......... ....... 
Adana Tilrk Sökü : 

S~)·han ilinin yeni Jıl 
pamuk iiriiniiniin falıri · 
kalara gr.lmtlğP. başlama

sı iiz~riue gt'Çflll yıl 30 

ağusıo~la yaıulan tahmine 
göı·e 15 Ağustos 1935 tari
hine kadar bu iiriinün 
yogaltımı ela tahmin bii-

K.G. 
Pamuk P.ks,re~ 
la ne 
Ka pu malı 
Kozacı parlafrı 

iane çiitidi 
\' ~rli • 
Koza 
Susam 

dt~l için dflğiştirilmesirw rosunca ve ~u suretle les- F:asulya 
lüzum bıra"nuyan uzun bil edilmiştir : Nohut 
bir i11tikal ılevrP.si bekit~... SP\ ilan iliuin 934 \ ' 1- Herciıue~ 

• O' 

Burcak niyor. Ve tıpkı evvP.lc.~d·· 1111111 30 ağusto "'unda iu- • 
l 1·1 k .. - ·· Kuş y~uai o tlnğu gihj, merk~zi itla- taç t•t ı tW pamu urunu: -

f, ı Kuru darı reyi ihmal ~cfort>k, daha >3 ya 
ıiyade kı)· ılartla hiikiiıu .\elana uu~rkez 59,775 Çeltik 
siiren lraulı Ş•~ylthtrla )'a Kadirli, l(ozan, Ka- ls,ooo ACI çekirtl•·k ıt;ı 
pılan tlaiıi'ii bir aulaşruağa raisah Sabun Ayvalık 
taraftar göriiniiyorlarclı . c~yhau, Osmaniye 21,975 ltahv~ 

K. 
48 
45 
44 
42 

2 
l 
8 

l l 

-' 

s. 

75 
50 

50 
5-37 ,5 
7 50 
4 öO 
7 nO 
4 25 
6 75 

39 
24 
97.5 

16 Fakat Hıza Şalı. lugil · Dörl)OI Nişadır 
terenin en bt>lli başh ma h. 933-34 mevsimirulPn Çay 260 ·300 
miler;nclen biri olan mu· devredilera ~lok il~ 4,453 :::;::,!ehr . 15 L. 

hanun"rah ~ey hine kml Balya olmuştur. 104,203 Toz şeker çuvah 27 L.5'5K 
retinin t.ir numunesini Hu kadar pamuktan 15 Kalay 225 
göstererek yakalayıp Talı- ağustos 935 tarihine kadar Bahar 75 
randa hat.seldi . ihraç edilen : Arpa Anadol 3 375 

Hundan haşka, Oicleuin Balya ,, yerli 3 125 

mansabında bulunan mu- Adanatlan ihracedilen 73652 Pirinç 14 50 
hammerah limanı ,··ızn. rı'ıı- .. Çav(lar 3 

r. Atfanada fahrikalarm 
de ha~ icltlia eden Irak aldıklar1 15,893 ffuğd&y Anadol 
f\ıralhğmın şıkayt-tl .. rine Ce) han, o~maniy .. , Buğday Ye,rli 

5 

3 50 

78 kulak asmaJarak, Trans. Oörlyoltlau ihraç 12,583 Limon tozu 
lran dmuiryolunun en ce- olunan Yemeklik zeytin Y. 32-38 

25 nup 11oklas11u teşkil eclen Atlaııatla mevcut 600 Sabun Birinci 
bu mevkii bir lran lima Cevhanda mevcut 275 • ikinci .. 
ıu )'a pı verdi .. 103,

003 
Mısır darı 

lıulia - Office mukabil Balyayı bulmuştur. Tah Cin darı 
Dowinng Sirect de ) P.ni minle ihracat ve istihlAk Kara biilJ"r 

3 
3 

23 

50 

95-90 
50 ve kuvvetli bir lranm do- ve meveul arasrncla 200 ince KepeL 

ğu .. una uzun ruiidclet la - balyalık bir fark hasal Kahu • 50 
kayd kalmadı · Mesela oluyorsa da bunun içinde l11cir lOdan 1 l 

l 

1 

b_uudau iki yıl evvel in- yoğallılrmş olacağı veya- Yulaf Çukurova. 3 
gıhere ve fran arasam.la lmt tahminin biraz nok · Aırndol 
Anglo · l•.-rsian Oil'im imJI san e1kdıüı zannolunu\·or ı \" \' .... b · · 
• • " • .J •• apagı eyaz 
hyazı hakkında çıkan hir - 1 s· . 1 
. r l At, 1 1 · ı . k , ' 1 ya • 
ı ı mua ugı ler~11111 ço i secil miştir • 1··r ... 

l · ı 1 .1 .... 1 • 1 lll\ 
ınus 1 aane c avranuıgı, ·~r Hu suretle 11çaklarrn Sade yağ Urfa 

I 

3 

43 

43 
60 
65-70 

lıald., bir cok kimselerin 1 
• ran iiıerinden geçmesine Zeytin danesi 20·22 

hahrrndan c.·ıkmamıştır. liizum kalrmvacak ve vıl- 1 Fllitredea geçme 40 işte lngillt~renin Basra larclanbP-ri Lc;ndra ile T~h- • ze:rtaa :r•tı -·--

Lörf .. zinin tloğu kıyıların- ran arasmda iufiallere se-
llau Arabistan lıyılarma 

8P.çmrsi, tilki b t~dil~n si
.Yasauan bir hususi) elitiir. 

Nilek un Uenderoblas 
körfezinde Ki~m adasmda 
ki Basıdu mevkii l;ehliye 
edilmiş v~ onun yerine 
RağJat Karaçi hava hat
tunn deniz ve ha va üssii 
olaı·ak 8'dhrPyn adaları 

b~p olan hir m~vıudan 

kaçmıhrnş olacaktır. Yeni 

hava limanı, Hahreyn a· 
da~ırım yakrnmdaki kiiçük 
Meuoıaıa adasrnda tesis 
edil~et>ctık ve acunda mev 
eul ha ,.a limarrlarının en 

büviiklt>rindt-n biri ola -. 
caktır • 

Bırıa T ıf ğrıflın 

Paralar 

Tiirl allnnu 929 

623 isterliH 

Dolar 

f.ranl 

Lirel 

79--7X 

12-03 

9--70- 18 

SAYFA : 3 • 

D. Demir Yalları Adana 

lı letme MüFettiılifinden 

Altıncı 
~ 

1 L A N 
AKŞEHiR - ELOGLU istasyonları arasmda aşağıda 

mevkileri, miktarı. muhammen bedel ve iş miiddetlerl ya
zılı dört mahaldeki Taş ocaklarmdan BALAST ihzarı ka
palı zarf usulile her biri ayrL ayrı eksiltmeye konmuşdur. 

Eksiltme 5 Eylıll 935 Perşembe gti·nı1 saat 10,30 dc.ı 
ADANA da işletme miif etllşllğinde yap:lacakdır . 

Bu hususa ait şdrlname ve mukavelename projesi 
Adana da işletme kaleminden ve Konya, Mersin, Fevzlpaıa 
istasyonlarında Şube ıefliklerinden bedelsiz olarak alına
bilir. Muvakkat t11mlnat miktarı şartnamf:ye ilişik listede 
yaztlıdır. Ayrı ayrı mektupla fiyat verilmek üzere hepsine 
birden bir istekli kabul edilir . 

isteklilerin !.'490 No:lu A. Eksiltme kanunu madde/ 
mahsusası mucibince ve şarl11amede yazılı istenilen vesaik 
ve vezneye nakden yaltrılıp mukabilinde allllacak teminat 
makbu:u veya şartnameye ilişik formülde l>anlw teminat 
mektubunu ve fiyat teklifini havi zarfları eksiltme saatin
den bir saat evveline kadar ADANA da lılelme miifeltlş
llğlne maAbu: karşıltymda vermeleri ve posla ile gönde
rilecek lekllflerln de bu satıla kadar bulundurulmaları ve 
ekslllme saallnde de lsleklllerln işletmede hazır bulunmaları. 

Kilometre 

350- .'lf>9 
307 - 31 rı 
421-000 
58-000 

Alev kil 

Sarayönü 
Hacı kırı 
Ceyhan 

Eloğlu-Narlı 

Beher metre Teslim 
Balast muhammen Mıiddell 
mlkdarı 

9500 
5000 
3tJOO 
4000 

bedeli 
110 K. 
llı,O 

120 
120 

8 Ay 
5 ,, 

3 " 
4 ,, 

11-22-27-·' 

1 L A N 

Adana Alhncı lıletme MaFettiılifinden: 

30 Ağustos 935 güniinden itibiren Sivrice, Kiirk, Gezin 
ve ergani maden istasyonlan işletmeye açılacak ve Eliziz -
Erıani maden - Eliziı aruında Cumartesi, Sah ve Pertembe 
gGnleri olmak llzere 1010-1009 No: lar tahtmda ve qağada· 
iri aaatlerde haftada ilç muhtelit katar ifliyeceğiDİ sayın halka 
bildiririz . 

1010 No: katar 1009 No: la katar 
S.D. S.D. 

Elizizden kalklf 8,00 Ergani maden kallat 16,00 
Ergani madene varıı 12,10 : Elazize vanş 20, 10 

Nazan dikkate : 30 Ağustos Cuma gilnilne teudilf et
tiğinden istisnaen bu gün bir muhtelit katar ifleyecektir . 

1-2 

Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankasından: 

Bina Yıktırılacak 
n.uıkanuıa ait arsa üzerindeki bina yıktırılaca· 

ğından alAkadar olanların şeraiti aralamak üzre ınü-
racaatları • 2-~ 

Resmi Ruhsatı Haiz 

Toros Kız Talebe Yurdu 
Istanbul - Şehzadebaşı Caddesi 

Toros Gençler Birliği nanuna ve 'fürkiyede ilt 
açılan Kız Talebe Yurdudur • 

Yurd, lsıanbul üniversilesinin ve yüksek m~k • 
t~plerin yalmz Kız Talebeforfne tahsis edU111i~ir . 

Senelerdenberi yüce katların öğüllerini kazanmış· 
tır • lkamel, tabldot tekınil konforla aylık ücret l8 

liradır • Tarsilat almak isleyenler Şehzadebaşmdaki 
Yurd müdürlüğiine yazmahdıtlar. 5 5 
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-~IBIGE'ie~~al~ Nöbetçi Eczane 
_ ..,._.......,_..,. __ • -~ . . . " • 

ITIMADI Milli ı Bu Akıam 
Türk Siğorta Anonim Sirkeli ~ •=u=AL=K=E=cı=an=~s=idı=·r.=~· 

[ti Şirketin Bankası : Süıner Bankdır El 
M Yanğin ve Nakliyat siğortalarıtuzı ~I 
~~~ ,. . d .,,.. . k . ~·;g 
~ tıma ı mı ı şır etıne yaptırınız. tti±~ 

I] Mt•rsirı H' lf a v:ıli .\ct'rılt·lıği M 

SAGLIK 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civarındadır 

Ecza~·i 1 Ömer Vasfi M 
~.;.~ lılıhı)· ~, Yerli ve Av-

f ~ ii ıu rii k caclclt•si No. 15 Qlt-11 
~ 43_

60 
. ~~ napa miisralaz,..ı·atı hu 

ilf.i t:f-~ l 11 n u r .. 

---~·-••El•ll~ •i=====· rE3 BÜ~Ük T ;y~;r~E31 
~ Piyanğosu 1 
(} Pek çok kişilerin yüzünü ffi 
nı On güldürmüştür . ~nı 
nı Dokuzuncu Tertip Beşinci Keşide 

11 Eylül 935 tarihindedir. ~ 
Büyük ikrnıniye 

35,000 Liradır . 

LEi!Ea"!af:,.:o,~:o~~ad::. =J 
~Jillilimılil~lilimılilimııml~Imlıml 

mil 
ATLAS . Hm 

BOYAEVil 
Mersinde bulunnıayan çamaşır makinaları iıılim buhar i;;;1 

makinalarırını ATLAS BOYA EVi yirminci asrın son mihaniki ll!:!J 
tekamülü celp ildi. bilkimya h'!r renkli roplar erkek kostümleri ~ mM gerek boya ve gerek lekeleri islim makinası ite yapmaktadır im] 

mM S•)lmaz ve ~abil hovalnrı nıiiP~s~stımizcl~n i;.., 
riill yapılmas1111 arayuıız 1.i.,ra hakiki i~lim hizcledir~ 
Fniİ Kışla eadcl~si Allas Bova .. vi ll!:!J 
e= . 8 - 10 mil 
~IJIU~~~~iilJ~~~~IJmil 

Nefis kebap 
YEMEK İSTERMİSİNİZ 

Kıbnı çarııs1Dda ve bıılm karşıs1Dda Numune ke
bapcııı uatR Abmedin dükkinmda eyi koyun etinden 
hamurlu Halep uıulu, et suyu ile yoğurtlu, T omates 
ve bathcanh kıymalı ve tiıli Kebaplar yapılmaktadır. 

Saym miiştt•rilc•r·imiz hu l\ .. haplarcları hir • 
iLi tlflfa )· ediLlt·rinıle .siizlerir11izi11 doğrulu 

Auııtı gört•c•~~ h~rdir . 

lsttırailcliği taltirde e,·ler~ Kt·hap güutlef"ilir 

Şiıelerde temiz sJılar bulundurulur. 
Salata, Cacık, Ayran ve sair isteyicilerin emrine 

daima bazırd1r . • 12-15 

------~~~----~------~-----~~~·L..-~ 
Yeni Mersin Basımevi - Mersin 

Yurtdaş 

Onpara harcarken 
ile kimin cebine git· 

tiğini düşün: 

.l1illi i~ti~al v~· 

tasarruf c•~miyPlİ 

••o•·:·••••••••• • • . ·:· 
: Yeni Mersin Basımevi : . .. ... 
• mücellit hanesi • 
• ,~ ı . . . l • 
• ~s~ımış, parça an- •:• 1: illi~, r~rsutlt~ kitapla- ı 
• ruıızı İSP. ,·aramaz de-~ . . . •"".'• 
•) YP- alma~·mız. hirgiin • 
: !"İze lazım olur. Kilap-: 

• larınızı, cl~fterleriuizi, : 
• .. ıı· 1 . .. • muce ıt ıam~mıze gon-•) 
• 1 • . • 
• c erırıız. • 
: ll~r raP.vi kilap ve : 
• dt•ft~rler sık, zarir me• • • • • ti11 v, kulla111şh ola- • 
• ı. • 1 • • + ral\ cll ~uır. • • • • • •••••••••••••• 
YENİ MERSİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 looo 

Üç aylık 300 500 

Bir arlık loo yoktur 

Günü geçmiş sayılar 20 K. -
Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti· 

yorsan Hava kurumu 
na üye ol. 

T~C2KiYE 

l1RA4T 
BANKASı 

Sacak Tt•nırııuz giirılt>riııizi ~iizt•I kokular arasın

da hir ilk h:ıhar gihi ya~alıu.ık içiu Fran~a vt~ ls
viçrPdtHı ~t'firdiğim «ES.\NL \B» ıl;tn ~· apılau KO

LO~\'.\ Vt~ 1...0,,\'0NL\IU>\N alarak ~ulla11ı : ar1. ~ 

Gençlik Kolony::ıları 
Bütün Kolonyalardan üstündür . 

Dt•ıu•nwlt•r huuu n cloürıı 111 tt1111u ırfi!'it••ri r ~ ~ =--> 

Mağazan1ızda her nevi ESANS 
LOSYON KOLONY.b 

Bulunduğu gibi şık ve temiz geymek isteyenler içİll 
Gömlek - Çorap - Fanila ve sair tuhafiye eşyHıda vardır. 
Mallarımız temiz sağlam ve ucuzdur . 

Si11ri sineklerden ko unmak sağlık ödevidir. Bunlara i'ıldfümek için açıklan 

Kilosu100 kuruşa alacağınız F!Lt'l1 
İLE OLUR.. 

ADRES : Gümrük çivarında içel Tecimevi 
ve gençlik kolonyası sahibi 

A· HAMDİ 


