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Ankara' da •• uç önemli Kurultay çahşıyor. 

~ava kurumu kurultayını önemli bir 
Ylevıe açan başbakan lsmet lnonn 

Hava kurumunun6cı kurultayı 

BaŞbakan hava tehlik.~si karşısında 
YurtdaŞlara düŞen Odevi Anlattı. 

Merkez Heyetinin Raporu Beğenildi. 
------------ ~- -

İki kurultay arasında iki buc.;uk yıllık gelir 
8,4 ı 8,a77 liradır. Tiirk Kuşu Gelişiyor. 

Sonra gönalmenin diğer 

maddelerine geçilmiştir. Baş· 

bakan lsmet İnönün önergesi 
üzerine kurultaya Kamutay baş· 
kanı Abdulhalik Renda ile grup 

ANKARA, 24 (A.A)- Türk I 
~ava kurumu Rltıncı kurultayı 1 
ll gUn saat 14 de Kamutay ı 

l ~Urağ-ında Başbakan İsmet 
~önunun çok önemli bir söylevi 
ııe açıtmıştır. 

başkanı Saffet Arıkan As başkanı 
seçilmişlerdir. Abdulhalik Ren 
da başkan yerine geçmiş ve 
ikisi yedek olmak Uzere dört 
sekreter seçimine geçilmiş ve 
yapılan önerge üzerine sekre
terliklere İzmir saylavı Bayan 
Nevzat İster, Elaziz delegesi 
Surur GUverk yedek sekreter
litclere de İdman Cemiyetleri 
Genel sekreteri Hüsnü Naili, a Kurultayda Bakanlar heyeti 

h 8kanlıklar ileri gelenleri ve 
ava kurumu genel kurulu ve 

iarkez y<>neti m üyeleri ile 
n eıegeler hazır bulunmuşlardır 
aşbakan söylevinde büyük 

~lusıar tnrafmdan son günler-
(} e h~vacılığa verilen büyük 
b~ernı kaydetmiş Türkiyenin 
hır hava tehlikesi karsısında • 
Ulunduğunu söylemişti;. 

h İsınet lı~ön 'i Türkiyenin , 
tava durumunu ve büyük hava 
ie~likesine karşı koyabilmek 

1~1n bu uğurda nasıl çalışması 
ct ıını geldiğini ve biitün Yurt
~Şlara düşen ödevleri ve ek-

rgeıeri anlatmıştır. 

İstanbul Basım Kurumundan 
Zeki Cemal seçilmişlerdir. 

ANKARA, 24 (A.A)Bu gün 
toplanan hava kurumunun al
tmcı kurultayında okunan Ra
porda Türk hava kurumunun 
bir yandan bu gün altıncı ku
rultayına veri imiş bir çalışma 

ile eriştiği bir yandan da onun 
cu yılını bitirmek ergisine ka
vuştuğu için sonsuz bir kıvanç 
içinde bulunduğu ve bu giln 
Türk valanının uçmak ve uçak 
meselesi üzerinde bir tek yü
rek gibi çarpmakta bir tek nabz 
gibi durmakta ve on yıl içinde 

Yeni Tal1ıl if1racatı Başlıyor 
ilk Ürün iki Vagon Arpa Geldi. 

Şimend6fer Durağında ve Şehir içinde 
tdıteriler yapıldı. vapura şenlikle yüklenecek 

Uru Bu yılın iki yagon ilk arpa 
'l'a rıu ZeytunJ u k<>yünden ve 
<lı;sustan Şaşati Biraderler a-

İı dun şehrimize gelmiştir, 
huyu k Uruııun gelişi Mersinde 
Va k gösterilere vesile oldu. 
ler~0nlar yüklendikleri yer
clorı en bayraklar ve basaklarla 
~ z atıınıış birisinin il.zerinde 
rn81eYlurııu k<;yu bir harman 
~1/>; diğerinde de «Arpacı 
lluy~r~ - 1'arsus» yazıları oku-

l u. 
Uru ~raç etmek lizere ilk arpa 

tıün" clerıe u getiren Şaşati Bira-
ll'uat ~ve nakliyatı üzerhıe alan 
~iıtı E l!rhanettin ve şeriki Te
tibat vı daha önce etrafh ter· 

v:lrnışlardı. 
batıd gonıar durakta Halkevi 
~Utıeo~u ve kalabalık bir halk 

81 tarafından karşılandı ve 

sevinç içinde çuvallar Fuat 
Burhanettin ve şürekasına ait 
28 arabaya yilkletildi. 

En önde kamyonla Halkevi 
bandosu ve onu takiben de kol 
durumunda arpa yüklü 28 ara
baya daha arkada iki kamyon
da muntazam giyinmiş göğüs
Jerinde Ş B ınarkalı hamallar 
yüzlerce halk şehrin ana yoııa 
rmdan geçerek Mersinin dola
yısiln yurdumuzun hayat kay
nağı i h rncatımızın başladığını 

hiiyiik giisterilerle kutlayarak 
Belediy~ iskelesine merasimle 
indirdiler. 

Duyduğumuza göre ilk ürlln 
Pazartesi \'eya salı günü gele· 
cek olan Sabadiye vapuruna 
gene merasimle yüklenerek 
hububat ihracatına başlana
caktır. 

Hava kurumunun sayın Genel 
başkanı Fuat Buka 

topraklarımızdan geçen ekono
mik eşitlerinin hiç birinin ku· 
rumu kaygıya düşülecek ka
dar sarsmamış ve Ti.irk hava 
kurumunun böyle her zaman 
diri ve ayakta kalmasını öz ve
ren ulusumuzun gökleri ınizin 
korunmasına vermiş olduğu ö
neme borçlu olduğu yazıldıktan 
sonra başta Türk tarihinin en 
erişilmez doruğu Önderimiz 
Atatürkle kurumun on yıllık 

başkanı İsmet İnönü olmak ff· 
zere bütün devlet yöuemlerine 

« Sonu ikincide » 

Aydın Demir 
Yolları 

Devlet Demiryollar 
idaresi Aydına Bir 

Heyet Yolladı 

ANKARA - Bayındırlık 

Bakanlığı Aydın Demiryolla
rmın satın alınma mukavelesi
nin tasdikine tesellilm ve tas· 
fiyesine, işletmesi ne dair iki 
layihayı Kamulaya verdi. 

Biltce mü1 .. akereferinin ik
malinden sonra Nafıa, BUtce 
Encümenleri toplanarak ilk 
işler arasında bunları müzakere 
edeceklerdir. 

Devlet Demir Yolları idare 
si Aydına bir heyet gfüıderdi. 
Heyet 1 Hazirandan itibaren 
devlet hesabına işliyecek olan 
hattın işletme muameleleri üze
rinde direktiflerde bulunacak, 
demir yollarımızm hususi ve 
umumi tarifelerinin bu hatta 
da çabucak tatbiki çarelerini 
inceliyecektir. 

Tecim odaları Komisyonu 
Tecim ve Endüstri koınisyonları <;alışıyor 

Dün toplanan heyeti umumiye komisyon
lardan gelen Raporları İnceledi. 

ANKARA, 24 (A.A) Tecim 
ve Endüstri kurultay1 genel 
sekreterliğinden bildirilmek
tedi r : 

Tecim ve Endüstri komis
yonları bu günde çalışmalarına 
devam etmişlerdir. Bunlardan 
Tecim Borsaları genel mağza

lar ve deniz ürünleri komisyon
ları çalışmalnrını bitirerek Ha· 
porlarını heyeti umumiyeye 
sunulmak üzere genel sekre
terliğe vel'mişlerdir. 

Tecim Odaları kanun ve 
ni:1..amnaııı(komisyonu bu sa
bah çalışmalarına devam etmiş 
ve Raporlarını hazırlamağa 

başlamışlMd ır. 

Dilek ve standardizasyon 
Encümenleri akşam geç vakta 
çalışmalarına devam etmişler
dir. 

Standardizasyon Encümen
lerine Tarım İşleri Umum mü
dilril Abidin iştirak etmiş ~ 
Encümen azalarının süallerine 
çok kıymetli izahatta bulun
muştur. Bu Encümenler Rapor
larını yarın genel sekreterJiğe 
vereceklerdir. 

Yarın saat 10 da heyeti u
mumiye toplanarak Encümen
leaden gelen Raporların tetki
ki Ue başlıya(·aklardır. 

,.rrıcca r 
r J' ası a ){ ı arı 
İhracatcılık ya pamıya
cak Kanun hazırlanıyor 

ANKARA, 24 (Hususi) -
Ekonomi Hakanı Celat Baya· 
rm Tecım Odaları kurultayın
daki söylevinde işaret ettiği 
ihracatcılarla ilgili kanun pro
jesi hazırlanmaktadır. Bir çok 
memleketlerde olduğu ~ibi 

bizde de ihracat tüccarları bir 
çok şartları hAiz bulunacaklar
dır . 

Bu suretle kifayeti bulun
ırnyan ve kendisine ihmcatcı 

siisii vererek ihracatcılık yap
mak isteyen ve yurdun hakiki 
menfaatleri aleyhine fiyat ve 
piyasa değişikliği doğuran ta. 
cir taslaklarının bu ~ahada 

çalışmamaları temin edilmiş ola 
caktır. 

Basın l{urtıltayı Diiı1 Açıldı 

Kurultayı Açan iç iŞler Bakanı 
Önemli Bi r Söylev verdi • 

Dürı komisy onlar seçildi. Kurultay Yarın 
Bakanın Söyleviyle Kapnnacak. 

• ,...,. ...,_..,,. j 

fç işler Bakanı ŞDkrO Kaya 
ANKARA, 25 (G. S.) TUr· 

kiye birinci ba~ın kurultayı bu 
giln saat 11 de İç Bakanlığı 
yapısının konferans salonunda 

toplandı. 

Toplantıyı açan İç İşler Ba
kanı Şükril Kaya önemli hi r 
söylevle Basın Kurultayının 

toplanmasında güdülen amacı 

ve Türk Basınının genel durn
munu devrime olan ödevini 
bundan sonra da ayni inanla 
bu ödevi başaracağını anlattı. 

Bundan sonra Basın Genel 
DirekWrü Vedat Nedim Tör 
('Ok etraflı hazırlnııınış olaıı 
Raporunu okudu . 

Kurultaya üç as başkan, iki 
sekretflr ve komisyon iiyeleri 
seçildi. 

Yarın komisyonlar çalışa-
t·aklar Pcızartesi giiııii kurul
tuy genel heyeti öğleden ev\•el 
ve sonra ui r toplantı yaparak 
komisyon Hapornnu görüşe· 

cekti r. 
Öğleden sonraki toplantı

nın sonunda Kurultay Şükrü 

Kayanın bir söyleviyle kapa
nacaktır. 
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Her Gün Beş Kelime 
7 

n-habeş İŞİ 
l>il ~ılanııu ko ui~~o

rıuuun gfüıclt~ rdiği li~l~clerı 

okurlanmııa hP.r glin hı~ 

İngiltere Ha~eşistana Sili~ mı Verecek . 

• 
şer kdime :-;urıuyoruı . 

İtalyan somali,ine yığın yığın yiyecek 
ve savaş aletleri geliyor . 

Listede cıkan üz Tlir~ce 
keli mele;i n osma nlıca la.rı Londra' 24 [ .\ · .-\] 
hundı11 souı·a ~uzet,~mizch• haly:ın - llaht>ş ll)' nıazlı-

• 
kulla nı lmı vaca k ll r. ğmd an ha lı~edt> n (Nizo K ro 

rıikl) \' t~ (De)·li Ht~rald) 
1- Emri vaki - Olul gazelt1 IPri hir savaş çıkar 
Örnek : Aluınnva silôlı-. nıak lf'ldike~ini gösteren 

lanruakla, Avruırnyı yerıi hu u~ıuazlık ile ulush1r 
hir olul karşısıııda bırak sosyettısi kurulu1ıun uğ 
lı. raşması l:.)zım geldi~irıi 

2-rrayin Hmek - ı, yaztyol'lar. !Time~] gazP.-
Helitmek, 2, ı\ lama k l~si has \tı7ısıııcla d i \'Ol' . . . 

Tayin - l, Belit, 2, .\ - ki : İlalyarı gazeteleri 
tamak 1 luğihertrnin llalwşislaııa 

Örnf'klcr : ı ·~ 1 iir~t;t~f silalı \' Pruuısiııt~ tarafdar 
yazılarda, )'eni k~lime . j l>ulu11duğu11u yazmakta . 
lerin kullanış Jerirıi ~Jİ 1 clırlar. 
htılitmek lazrnuhr. (Starıı OfW) lıuııtJrı cfoğ. 

~-Konsolosluğuna hay nı oluıadığırıı bildirdi. Bu 

di~' fl\' halyan gazeteltırini 
vatıslıracak bir tle lam . . 
ler~ olarak ela ha bir la~ım 
Ş•~yler u~·durup y;ızruağa 

kikiikl~cli. 

[Dn)·li ~ltı~ l] gazP-l• si 
halyarı somalisindeki as 
yarmtla n aldığı bir ha lrnr
dt~ c~neral Garar patirıirı 

hatyan kuvvetlerinin ek-
--ikleriui lamarulamaya 
u lrastıcrını vazmaktadır . 

:'.' ~ r.) .. 

ltalyanın savaşa henliz 
lama mi yle hazu· balon
ıwıdığı göriiliiyor. 

ltalvan souıalisine \ ' I· 
~ -

ğın ~· ığın ~·iyt><~ek ve savaş 
geneçlPri g~lıuekledir. 

alannuşlır. 

t;azelf~:erde ~· erıi alanı

lar listesi lJugiin çıktı. 

3--lstilısal .-tmek - Ü
l't>Lmek 

Vakıflar layıhası 
A~liye Komisyonu layı~ada Değişiklik Yaptı 

lliistahsil - Üretnwn 
~1ahsul((;eıwl olarcı~) . 

Ürtli, Ürün 

4 - istihlak Pluwk _ 

Yoğallmak 

lliislehlik - Yoğalluıa11 

5- .\rı ve talep - Su

num ve istem 

Örn~k f4)r : Giid ü mili 
ekonomi sunum ve istenı 

karıunlarmı ahiisl etti. 

Ba yıl dokuma piyasa
sında sunum az , istem 

coktur. 
• Tiirki yede )'Oğalııııan . 1 
larla ür~tmerıler arasında 1 

asığ ( menfaat ) ka vga~ı 

yoktur. 

Buhra11 )'İizünden Av. 
rupada yalınız maddiğ 

·ıkmtı artmış dPuildir • 
:-, ' 

yüksek fikir V·~ sanat Ü-

riitleriuin de ~illikce azal 
~ . 

dığ1111 görüyoruz. 

Bu yıl end iistri lirünlc· 
rimiz k; pazarda , ta rıru 
[ziraat] nriiuh~rimiz :ttış 
piyasali}rda çok İSlPk 

[ rağlH~l] ~örmüştür. 

NOT : Gazetemize gönderile
cek yazılarda bu kelimelerin o::ı

manlıcalan Jtullanılmamasını rica 
ederiz. 

Memur aylıklarının bareme dahil cetvelin
de de değişiklik layıhası kamutaya geldi 

A 11 k a r a , - Y •; 11 i va
k ı fi a r k a rı u n hl )' i 1 aa s rn ı 
:\clliy'"~ Prıciinıı 1 ni bazı ele 
ğişiklıklt>r yaparak kabul 
elmistir. . 

Eucii rueu, evkaf u nı um 
miicliirlüğüne vakıfl~rı 

' 
idarP, vakıf mallarla tari -
hi kıvnwti ol.ı ıı ı•serleri .. 
korunıa, miih-\vellileri ta-
yirı ve azlt'lmek sah\lıi 

y~tlerini vermiş, nıiiltwk 

vakıfların a vrı avrı resmi .. .. 
şahsiyetleri bulunduğunu 

ve öz laahhiillt~ri ile il
zamlarıabiltıc~klerini, horc 

• 
harım i>denuıgr. mecbur 
lululahiltıceklerini kabul 
etmiştir. 

LayihaJa göre vakıfl a

rın kiitiiğe teşmilinden 
1 

sonra k:ıydellirilen şeklira 

hilafı iddia olunamaz. 
llayrat gayri menkul

ler lerhin edilc'ruez. Evkaf 
malları , devlet malları 

gihi imtiyaıclao istifade 
edPrl~r. ~lf':!tel:\ horclara 

• 
karşı b.u mallar haczP-di 
lenu~z . 

. \nkara , - Evkaf u 

mum miidürliik mrnınr· 
ları aylıklarının harenu~ 

dahil olan cııl vdcle hazı 

la ı 1 i hil ·ya p ı I mı ş l ı r. Bu rı a 
dair hiJiha kamulaya gel 

ruişlir. 

Öz~il Sentakası için . 

:\ 11 kara, [ A .. -\. ] - -

Türk Dili araslırma kurumu • 
(İc~ıwl Sekrelerliğinderı : 

Konuşma dilindPkı s .rı 
la ks "l ttkilJerini n araştı

rılması için ba ~ lırılarak 

biitün ilbaylıldarla ilçe· 
haylıkJara ve llalk•~vlerine 
güııderilen sen la ks anketi 

progr.rnıınıla yapılacak 

fişlerin •~ni ~3 ve ho~·u 

l b santimetre olac~ığı 

yaıılacak iken ~· auhşlıkla 

«90 x 65 ~b'atlmda» diye 1 
yazılmıştır:. Progranurnu 
ı 2 i rıci hölgesi ude ve fiş 

ürueğiudt} :ıfiriilen bu ~·an 

lt~m düzeltilmesini ve fiş. 
ı~rin 15 x 23 boyonda 
heyaz kağıtlara yazılma

sıııı ılileriz. 

Hİtle[İnS.öylevİ 
Diinyada büyiik akisler yaptı. 

İngiliz hava Bakanı yeni hava programıtl~tı 
llitler söylevine karşılık olduğunu söyledt• 

Londr.a, 24 [\.A] -
frıniliı kanıU\' Ullt) UÖl't' 
~ - . ' 

llitltırin söyle,·i en kısa 

bir ıamaııda hüLiiu il~i

ni11i d~vh·tlP-rin gir~bilt'

Ct>ği bir k?uforansda gö
riişiilnudidir. Hangi UH~

selt~lt~rin kurtarılıp kurla 
rılamı):ıcağı111 .ııılamak 

iciu lm t<:n inaulı hir \'ol-. -
dur. 

Uövle lıir konferansın 
" 

llollarıda Şt·hrinde loP,lan-
ması diişiirıiilii~· or. lııgil 

===================== 
Hava kurumunun 
Altıncı kurultayı. 

-Birinci sayfadan devam-

v e Cuıuhuri~· t-t Halk Par
tisi ()rgüLl~rinirı göstPrıuiş 

o 1cluk1 a ı· i i 1 g i ı ı li ğ i nı i 11 m! l 

du~· arak anmayı bir dü 
SPr•rP. vt~ fiıl t • v ~a \' dı"ı :tav • ~ • ~ J 

dedilnu~kl•~ vt~ şu izalıal 

\'Prilc,wk tetlir. 
{idır iki kurultay ara 

sıııclaki iki hucuk )' ılhk 

gelir 3,144,594 lirası pi
yarıgodara olmak uzert> 
8,418,3 ~ 7 liradır.· Türk 

l 
tere Berli nde ilk önce 
lıak heralwrliği ve dt>A6r 
hı·ra hr.rliği ~özlerinin ,~ .. 
dınla tılmasmı isteyP.cek "~ 
ha rış a ndlaşmas1111 n bat•~' 
madıl~lerinin uılaşıua Y0

' 

hı ile değıştirilmPsiııi H
ltıdiğini soracaktır. 

Lonclra , 24 [A . .\] ~ 
lngiliı hava bakam yeP1 

lha va programırıı ı~wıauı
rak hu programın Hitit-" 
rin söyleviue bir karşıhk . ~ 

olarak aulasılmas1111 " 
lngiliz siya~asmda h8r 
hangi bir d11ğişikliğr. el~ 
hi ı· hel,lek ola mı vacağıll' 
söyJt~ıuiş ve bu progr,a.aı• 
ı 923 dı-a karal'laşı1rılı1 '1 

·ı.-rı· sa v~a ~i \'a~as111111 v.,uı 

nu· ··irıtlı~;, başka .lJir ş~Y 
d.-ğildir. d+'nıişlir. 

f mlik ve Arazi Zabıtlann~ıı 
Ahnacak Damga Harcı . 
.\ uka nı , - Emlak vf. 

a r a z i n i n i n l i k a 1 i u e a i l ıa ... 
. e 

hıtlıırm clauıga ~esruıJJ 
tahii,·eti hakkıncla dauıl(ıl 
~aını .. nunılaki hiikiiluleriı• 

kuşu iki buçuk yıl içiııde mullHk olmasma birı,,.-,ıı 
hu zabıtlardan ,·iiz•je ~ haşanlau .-n öıNali giri. 

şiuıdir. 

Ankara şubf>siuirı lıu 

gi'ırıkü üye )'ektinu 200 
dür. Türk l\uşu iiyeleri 
arasıuda coşkunluk dere
CP.Sintle lıevt~can U\'audır-.. .. 
m ış , ) u rtl un dört la ra -
fıru.lan üye yazılmak is

- ·~· rPsinı al111nıası icup eLL1fJ 
Fina11s l>akanllğrnca a14-
kalılara hildirmişıir. 

Kızılay f!aftaıı • _..., 
Eskişehir, 24 [A.AJ 

Kızıla,. haftası .tün bİfl"' 
ıer.c .. iıaıkırı öuüru.ıe sö!' 
Jevlt~r verilt~rt·k acıJJı. ·a 

• P.l'I' 
Okııllarımıı bir ge.., 

tekleri başlamıştır. (jt'' 

l·ı . . 
1 

,yaptılar, alk ~landılar. ·r 
Yeni uçuklannıız ~ ce subay yurdunda IJ] 

kunıltay arasıııcJa ulusal L>elo v~ril~ 
t•ıwrjı ha va riloıuuza otuz r;;:: Jıl 

ı.i,. uı; .• k .ı .. 1ı , k;ııa uıtır- ı · Bankaların Çalısına 8'111, mıştır. Bu ııcakları ,·en~n l Mersindeki BanlıO , 
• 1 _Jfl• 

vatan parçaları şuıılar,lır: Direktörlükleri~' &İ 
:\~clağ uıatleni, t\lpullu Türkiye Cuıuhurıye 11 

pauc.ır iirelnuwl~ri, A IHHS 
1 

Merkez ll 1nkası, QsrU
80

9, 

ya, .\yancı~, Bakırkö)', '. Bankası, Sel:inik ııaıı•;ı;ı 
Bt·şiktaş, BP-~ koz, Bol va. j Tlirkiye Zii·aat naok 
dan, Boz hüylik, Çarşaml>a , v~ Tiirkiye iş Barıka:;~jrı 
Eskişehir. Geyvt•, Gir~- j 25 ~layıs ı 9:~5 .u•~' r3 
son, llopa, Kadıkö.v, Kar- dPn il\harerı ~· fH>I '~~ 8 
tal, Kavak, Kliciik fl~ıar, kaclar ~alıahları ~93 1.1• 

• ., • ııil ' 
~lanis:~, ~1idyal, Orhan tlen 12,30 kadar k«' ~1,. 
~azi, Öıleıniş. ;sara)'~öy, 1 rım açık buhındur.aca 8,,.. 
Siirmeııe, Trahıon ı rım ilan '~ct~rı~r . 
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lzmir Bele~iyesi 
' 

Sovyet Rusyadan yüz 
1 

otobüs almayı İ 

Bedel~iz olarak 
gelen Japon eşyası 

,'\ 11 kara - .ı, .• pon yatla n 

lwd.-lsiz olarak gelen he-

Mersin 
Piyasası 

Tarsus Tapu memurluğun~an ; 
Tars11:0uıı Ut•şatli_vc~ rı•alıallPsiıul•~ \ilki .sagı ııı ı. ııu 

Ali vc~rPst·dt•ri solu yol :ırka!'ı sııcu llii:'\ ı'y İıı v ı· r «· ~c·lc·ri 

öııii ~· ol ih~ nı,ılıdut VP. 400 ııwtro ıııurahh:ı iizeı·irıe 

yapılı hane Ahmet elifıderı sıır·ttti gayı· i l'l'Snıi~· c • dc~ ar
sa ol:.•rak 318 SHııesirıde ~atırı alaf'ak a)· rıı sPrıt~de işbu 

evi yaptığın<lau vt~ şimdiyt~ ~atlar st~ı!etsiz tasarruf 
~lmt!kte olduğundan vtı bu kere tapuya rabt ve hak
kı karardan tapu ahzirıt• talip oldıığu111laıı işhu <'Vİ 

hakkında miilkiyel veya l tıs~ırrnf iddiasında hulun :ın· 
larm lwş Hazi:·an 935 tarihine mii~aılif Çarşaııı l ta gii
nü mahalli kt>~ifte evrakı miisbitelerilr. hazır bnhınnıa· 
ları \lt~ya lahrireıı tapu dairtısirıt· nıüracaalları il~)u 
olunur • 

- ·····~··· -kararlaştırdı 1 

. • ti y tl, il ii ıu u fi e v ~ ,. P. k rn m 

eşyas111an bedelsiz olduk

lar111111 ayrılması v~ kar. 
şılığııula hiç biı· su relle 

uwml~lelleu döviz çıka

r·ılmaıuasr şartile lakasrn 
icrası kararlaştırılmıştır, 

Konleıaj:rn işleri yine es
kisi gibi Japon fiUlaşrua

sımu hükümleri icincJe o-

K.(i. K. 
47 
47 

45 
44 

s. t 

Ankara -- Jzruir Şar- • 
ıhayı Belacet Salih, \'~trım 
da Ankar~ı Şarhay ı~rna · 
Yini olduğu lıalcle Rusya. 
~au ahmp Ankara)'3 g~ -
lırifeu otohiislP.nleu birile 
~nkayaya kadar hir <le· 1 

•~ıue gezintisi yapmışlar 
ılır. Öğrendiğimiz~ göre 
~ıınir Belediyesi de Rus
)'~ıhm ıoo otobüs salın al-

• 
lacaktır , 

YENi ADAM 

Pamuk ~kspr~s 
laıı~ 
Kapu malı 
Kvzacı f)Arhl(ı 

iane çil(itli 
Y ~rli • 
..,usanı 

Fa~ulya 

Nohut 
~~r<~im~~ 

Kuş ~· ttmi 
Kum ıları 

Cellik • 
Acı çttk ıret .. k içi 

L-87,50 

10 
10 

4 
6 
7,5-8 
5 25 
5 

34 

lağa karar vermiştir . 

~ıir Şarbayı, bu hu~usta 
1~P -etlPn kredinin huluu -l 
ıuası iciu Finans Bakan
lığile t~ruasa girişmiştir~. 

73 iirıcii sayısı çıktı Toz şek~r 38 25 
· tci m.lt·~ il~r. İsmail Ha 1\ lı ~ali v~ 100-99 

l 25 
16 

• 
Otoun.-,ı.~r 20 ,.,, tak

siu~ ahnacaktıı·. · I 
hu i~tl~ insan yt•tiştirici- . Kahrı » 

lzmir Panayırı 1 

l Ankara - Cluslarar:ısı 
lruir paua \' ırırıa devl«'l 

'0ütsscsele~iuiu diğer se
lıelertlt~u daha geniş bir 
Ölçüde iştiraki :kar:arlaş- . 

lere diişru yiikiinı uetlir't Nişatlıı· 
Hilg~ 'l:ralızun tla tarihi Çay 
tıSıırler. Ş. Yiikst·l Burdur Kalay 
~e iukilAp. Cami si~asa BaJaar 

~ ~t~ru.ıaıeııl hir ,.\ rpa Anaılol acu rı u .• ,. .::ı ~· 

hayraJu g•·cesi. N. Üııtm " yerli 
vP. ti. Öıtiirk muallimler Pirine; 
ara~ırnla . lsmail Hakkı Çavdar 

._, - 40 hııştı r . 

Siiıuer Baııl\ hu vıl N K.. u·ı 1 - &eame Şek.r .,O 1 ı·r·• •o K terbi\ e. • OSe ın 1 W og- Sandık&• ~ " " -:t · 

~~rgicle i k ramr-ytdi sa tıŞıa r j lu aİlah ıwılir? ,, •> ~cıu~bi ~a Lira 
"apac(ıktır 

~-------------------
Dt•ğt•ri ,> • • çuvalı 20K. f>O 

Buğday Y~rli 2 25 

lçal Nafia Baş 
1 l A N 
Mü~andisliğinden; 

- 1 - - BP.tleli ruultamnami 33 hin 600 lira tutan 
eat!:siıı Limarımdau Devlet Uemir ~ollarrna çıkarıla· 
Şi a 7 bin ıon demir, 1 o bin loıı çinu·mtonun la hli ye 

kaJ)alı zarf usulu ile eksillnı~~·e konulmuştur. 
011 2 - Eksiltme 29 • 5 • 935 Çarşamba giinü sa~l 
e~8~eşle fçel Vılayeti Nafia Baş Miilıeutlisliğintleki 

'
1hrue komİS)'Olltında yapılalacakur . 

Qd· 3 -- 1 teklilPriu tP.klif mektubunu ve ıicar~l 
rı.~;sı Vesikasını ve (3360) liralık muvakkat teminat -.i lu.bu ile birlikte ayni gün saat ıs ŞP. kadar Nafia 

"esı eksiltme komisyouuua vernuıleri. 
lhfJ 4 - isteklilerin şeraiti anlamak iizre Nafia baş 
·~~ •.~••disliğinP. v~ ihale giiııii t-ksillnı~ konıis~·omuıa 
~ıları il:\ıı olıııııır. 14·17·22·26 

Mersin Nukut ~akiınliğin~en ; 
ftıl Mersinin kiremithane mahallesinden fi~sad karısı 

1••a ta r 1 k k. . .. ı ·· .. E J aıe 
1
. ra ıru an ·ocası, t•s ı ıst:ısyou mtu uru ~a 

oı y 1111~ ac.ları ilıtar davasıutlan dola,·r \'3fHlmakta a,, . . . 
tıe,1 l~&.uhttleuuasinde: dava olunan Es~cl uaraırna ila-
~i~i YaıHlao tlavr.l iiz+'rine mahk~uı~)·e hiııal gP-lmP-
)ı.b Ve t•rafmtlan bir vekil ~ihıl :·rmedi~i cihetle gı-

ırHJ. 
•ıe 1, a •nuhakP.mP. icrasına ve gı~· :ıh karar111111 da ila-
llıar~e~Jiği ıu~ ~e n111lıa kP.ııımıiıı s ll:ıziraıı -935 Cıı
~~11 81 "ijat g talikiue karflr verilmiş olduğundan o 
•ı~~P:uahk..,uıey•~ gP-lmediği takdirde h(jkkırıdaki mu-
\ he 11 i ı l · ı · ı -· l ·· ~~li ı gıya Hl.fi mtaç et ı •1 CP~1 usu un ;41 ~e nıu-

p nıaddelt-ıri mucibince tehliğ \'H ilan olurıur. 

Li mou tozu ·ı O 

Saburasafi ı~yliu Y. 2f> 50 
,> i ld ıwi 

~1ısır darı 

Kara biil•~r 
lııct ~ Kepek 

f 11cir 
Yulaf Cukuro 

• . , Anadol 

23 

3-:32,5 

g5-86 
J 25 

'O tlt>n 1 1 

2 75 
a 

Barsa r ılirıf lan -----
lslanbul . 

23 - 5-935 

Tiirk allu1111 

islt~rı in 

932 

617 

Dolar 

Fran~ 

Lir~t 

79 3-20 

12-04 

9 64 - 40 

.Mone } Tlrkiye Hariç 

Şe{8iti l için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Allı aylık · 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık 100 yoktur 

GOnii ıeçaaİf aayılar 20· K. 

Tarsus Tapu memurluğundan ; 
Tarsusurı alatJıniı ııam tJiğ ı~r :ı;ağlıklı köyiirıılı ~ v . ı· 

ki lic ~ıtatla 33 hektar 8302 uwtrt~ murahhaı larl a rıın • 
eSilSen serıelsiz olarak Kurharı oğu larııulaa osman 
oğulları K+>rim .\hmet ve IJasanın tıcdadıııcları intikal 
t ısarruflarıuda i~en ölmelc~rile Vt!l'PSelt~rine iııtikal ev-. 
lem iş Vf! hal~rı veresei ıııezkti rerıi 11 Las : ı rrıı fl:ı nrıda 

bulunduğu ve tapuya raptı i çiıı miiracaal eylı · mt>IH

rinden 935 serwsi haziranın lw~irıci Ç ırş : ııuha giiııiirı
ıl~ mahallinde kf-lşif ve~ tahkikat icra kılııı:ıcağıııdan 

bu hapla hakkı tasarruf idtli:ısrııda buluuaıılarrn ypv
mi rııt·z~tircla Lrnlurııual:ıı·ı vcıya l:ıp ı ı idar t!Sİııt~ uıli
racaal etmPleri ilaıı olııııııı·. 

içel Tapu Müdürlüğünden : 
.'~1ersirıin Çopurlıı karye~irıdt~ ve ... arı ka)'a m ·~V

kiiıule vaki lararları şa rkaıı l> t!rvi~ oğlu Tevfık ve 
Mustafa oğlu Ali garbP-u ~irik Ali tarlaları şiıualtın 

koyak ctrnuheıı krh Vt ~ ~an ka ya il•! mah ılul bir kıta 
tarla cedtliuden intıl..al tHnwk sıJr'(!Lile kara ,\J..-lııat>din 
lusarrufurnla ikeıı 316 tarilıintl(! Vf'falil~ Vt!ı·esf'sine in
tikal ~ylediği ve varislt!r rnnıfıııdarı ıapuya IPsciJi 
icirı köv ilıuiihaberiltt miirae.ıal t! lıuislerdir . . \J c~zkfır . . . 
tarlaya ait sicil kaytlı hulunanıatlığıııılaıı ih)ıı l:ır i hiıı-

thm itiharr.rı oıı giiıı ~oııra k~sif ve tahkiki ic in uıe-
• • • 

mur göııdt>rilt~cekdir. Bu ytH' içirı tasarruf iddia •·deıı-

ltw varsa l'HSmİ evraklarilı! tl:ıireyı! ıuii•·acaatları Vt!

ya keşif giin!iıule ~id•·c .. k nıt!nıura aıılatuıala l' ı i l:hı 
olurıur . 

içel Tapu Müdürlüğünden : 
~lersinin Çopurlu ka ryt~sj ude Vt! ~öy ei va rr ıue v

kiiıule vaki tarafları şarkan ta~lık garheıı ~o~· ak şinıa
ltm say cenulwn kPlı vı: ıuıır· t:ıza larlası ile malıdut 

bir kıta tarla cedtlindP11 iııti~al ı~tıırnk sureti!~ hanifi 
kızı haticenin ta~:ırrufurnla oltl11ğuııılaıı tapuya tPsci l 

iciu köv ilmiilıalJerilr. oıiir . ıcaaL ~lmistir . . llezktlr la r · • • • 
laya ait sicil kaydı buluııam:ıdığıutlaıı iJaıı Lar i hiııdc ıı 
İlibttr'tın 011 giin sonra kt>Şif VP. tahkiki içi11 nıeu,ur 
göıulerilPCt>klir hu ypr· içiıı las~:rruf i ı lılia füleıılm· var·
sa resmi evraklarile dairP.\'P. müracaatları veva ktısif . . ' 
giinliudt~ gidtıcttk m~mura anlatmaları ilan olunur. 

Tapu • mudürlüğün~en ; 
Mersinin Çopuı·lu kar~P.Sİııtle vt; boz )'P.1' me\'kii11-

tle vaki tarafları şarkaw ~oyak garheıı koyak ~ima
leırı Sa•lık veres•~si ceuulwıı koyak ile~ m:ılulut bir kı
ta .tada C~ttlerıinJ~u irııikal .ltuP..k sw·f'lilı ! .~hruP-l kr.1,. 
ları h.ılice \"t~ fatuıaııın tasarrcıflat·ll'da İ~f'll vefoılan 
hasebile vereselt·riu~ irıtikal eylc~diği ve varisltH' la -

rHfırulau tapu~· a h~scili içiıı köy iluıülıalwrilı~ nıiir:ı
ca:tl Pdilmiştir. ~zkur tarlaya ail sit~il kaydı hul11-
oanıatlığ111dan ~hira tarihi rıden i tilw r~ıı 011 gii u soııı·a 
keşif ve tahkiki İ\~İn memur göndt·H·ifocı •ktir l'u ~ ... ,. 
iÇİll la Set rrnr iddia etlelllPlller V(.I r~a f'eSJUİ (~ Vra k la 1'11~ 
tlaireye müracaatle: rı ve.nl kt~şif giiuüuılt~ gid+ıc r. k me-
mura anlatmaları ilan olunur • 
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llRLt~T 

!lll Mersinimizde IJ 
BANKASı 

.DARA 
BiRiKTiREN 
RAAAT-~ f;Q 

1 
[g] 

Sıhhi bir ihtiyacı karŞıhyan bir müessese 

SOGUK HAVA DEPOSU 
SAHiBi - NiÖDELi SELiM ŞE1\1Si 

I 'olis Aliid?°irlür/ ü Ka1·ş ı sn ula 
--~~-----~----------- · 

Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı ~ 
mükemmel ve son sistemdir. 

Sıcaklarda· gıda ına(ldelerinin bozulmaması için : 

Gıda maddeleri yapan ve Satanların ve Ailelerin 

clil{kat nazarlarını cel{eriz 

1 Sıcaktan bozulmasından korktuğurıuz her şeyinizi depomuza getiriniz. 

[l]~~~~~fll11JJ-------------~1 
• l'mml• Hö~etçi [czane 

~ ............. . 1 Doktor Nejad Seyhun ~ 
! Kulak, Boğaz ve burun hastalıklaı ı ' 

i 
Bu Akşam 

11.\ LK Ecza ru~sicli r. 

il! On Dokuzuncu Tertip ikinci Keşide ~ 
ın 11 Haziran 935 tarihindedir. ın 

nı B ü y ü k i k r a ın i y r m 
30,000 Liradır j 

L mükafat 20,000 Lir~dır. 
e=:===3Eii!Dı::::=..:aEZ@D __:;E3E3 D 

ESANS-LOSYON 
KOLONYA 

ıcak Teuııuuz giiıılP rirıiıi giiz.-.1 h•>kuhaı· ar:ısırı -
d a b i r ;ı k b a h a r ~ i h i )' a ş t l 111 il k i t; i n F r a rı ~ :ı v.. i s v iç re 
den getirdiğim<< ES.\~SL~B ))daıı ~·:ıpıl:ııı l\OLONY.~ 

ve LO YONL\HD.\N alarak kull.) uıııız. 

Genelik Kolonyaları , 
Bütün Kolonyalardan üstündür . 

Benenwler lıu rı1.1 u doğrul ıığu ıı 11 gö!'lh~ri r 

Mnğazamızda her nevi Esans 

• 1 
~ 

Losyon Kolonya 
Bulunduğu gibi şık ve temiz giyinmek istiyenler için 

Gömlek - Çorap - Fanila ve sair tuhafiye eşyasıda vudır · 

Mallarımız temiz. sağlam ve ucuzdur . 
Sivri sineklerden korunmak sağlık ödevidir. Hunları öldiirmek için açıktan 

kilosu 1 oo kuruşa alacağınız FİLİT 
il~ olur . 

\ UH F~: Gümrük. civarında içel teci":' ~vi 
• :J. ve gençlık kolonyaası sahıbı 

4-5 A· HA~Dİ 

Yeni Mersin Basın1evi - Mersin 

~UTAHASSISI •:• 
Hastalarını saat 15 den ~onra Yoğurt pazınnda ı 

Diş Tabibi Bay Bahirin muayenehanesindeki husuai •:• 
dairesinde kabul eder . ~ 

14 iiO a 
•·1m!'iD!SIB1 tmfml!m!ill • 

HAliS [OiRN[ ve KA~~R PEYNiRl[Ri 
l{ışlık peynirleriııiz it;in hit; düşünıneyiniz 
Fennin son ıerakkiyatı ü;:crine yağlı, temiz peynirler hazırlanmıştır 

mersin Souk llava Deposuna 
müracaat ediniz . 

17 Kilo safi hazırlanmış ve tuzlannıış. halis 
Edirne peyuiri tanekesı ile beraber 4 liradır . 

Alındıktan sonra muhafazasıdıt Souk Hava 

deposunda temin edilir .' 
Evlerinizde~uğraşmayınız ve vor{,: unluk çekmeyiniz . 

Kaşar Peynirleri 
Yağlı Balkan peynırleri ayarında Ş marakh ka-

şar peynirlerimiz piyasaya çıkarılmışdır . 

Balya ile almak isteyenler depomuza mürtıcaat 
etmelidirler . 

Her halde çok fayda göreceklerdir . 
Mersin - Souk heva deposu sahibi Selim Şemsi 

4-f'-ıO 

··············: i Yeni Mersin Matbaası i . ' • mücellit hane•i • • • • ,, k. . 1 - ~ • ~s ınıı~, parça an İ 

: illi~, r~r~uılt~ kilaplct'". 
~ , 
+ rırıızı İŞP. \' ctranıaz dwf . . .. ' 
• y~ atnıa~· nıız. hirguu # 
: sizt~ lf\zını olur. KiWP .. : 

; larırıızı, . cl .. fıerlP.ri11!~i, : 

• nıiict)llillıarıP111İz•~ ~l)ıı-• 
• 1 . . , 
• ı erırıız. ı 

: flt~r IH'Vİ kitap \'f- : 

: ılP.flı·rlt•r şı~, zarif 11ıf~ 
• li11 v~ ~ulhu11şlı ola· I 
• • . 1 . ' • ratı. c~ıl ~nır. ı . ' : •••. >••······' 1"""'' •• 

---

Mersin Gümrük Civarın~~ıı 
. 

·~~~· ~~~· l··ı· 11~\'i EcıaY' 
'!' W tıhhıv", Yt~rli ve A" ... 
f, Mute has s 1 s o ok tor ~ ruı>a. ıııi"ıstalızerall bU' 
~ ~ +, '!' lunur . 1 

1 · İst~:~v~ ~sk!v~~~e~itele· ~ •~======---~ 
fi1 l , J lt 
fı rind~n diplama ı ~ ve Almanya ua 't 

'!1 tahsil etmiş Viladiye · ve Cerrahi -~!ı 
fı nisaiye mütehassısı . '; . 
rf · ADHES : Yoğurı p:ı1~nrı fla'-laru• eadtlttsi LİJ 
lfı No. ı ~ 3 kendi e\'İutle . '!' 
'!~ . . TELEFON: 64 f, 
~·~~~~~r!+-~~~~~~~~~-1 

Yurttaş! . 
·.:tr .. k J;7 

Ulkeni koruma İ' 
oef11 yorsan Tayyare 

yetine aza ol. 


