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Dünya Hava Tehlikelerine Karşı Tedbir Allyor 
Türk Basınının önemli ödevi 
Başbakan General ismet inönü Basın 
kurultayında Hava tehlikesini anlattı. 

Bütün Dünyanın Bütün Uğraştığı Şey 
lf ava Tehlikelerine Karşı Tedbir bulmaktır 

ANKARA, - Türkiye bi
rinci Basın Kurultayının açılış 
toplantısında 13asbakan İsmet 
İnönü şu söylevi. vermiştir : 

« Yüksek toplantınızı fır

sat hi1erek bu gUn si1.e Türki
Yenin en büyük meselelerin
den bir daha bahsetmek, size 
'rurkiyenin dünde söylediğim 
gibi hava tehlikesine maruz 
olduğunu anlatmak isterim. 

zin içinizde bilyle yüksek şah
siyetler vardır ki bu devleti 

1 ekonomik veya süel başlıca 
meselelerini hiç olmazsa benim 
kadar Li tirler. Eğer bunu da 
bir mesele olarak elinize alsa
nız az 1..amanda Lıaşhcn muta
hass1slarından o1ursunuz. 

Benim kaıınati mce bir mem
leketin gazeteleri bahusu~ si
zin gibi memleketin iyi ve kara 
gUnJerini içten yaııırhkla ta
kip etmiş ve bizzat mesul imiş 
gibi onun dertlerini anlntma
ğa çalışmış arkadaşlar menıle
keti n en nilzi k ve çetin bir 
lllüdafaa vaziyetini iyice bilir
ler ve bunu memlekete acele 
<>ğretmek için hakiki bir arzu 
ve gayret güsteri rlerse bu bil
Yflk meseleyi yakın bir 1..ama
da halletmek çareleri kolay
laşmış olur. 

Fnna şartlar ve çetin ha
diselerden uğraşa uğraşa kur
t~rdığımız Türkiyeyi hava teh
lıkesi karşısında kAfi derecede 
Ve az zamanda teçhiz etmemek 
YUzUnden tehlikeye maruz bu
lundurmamalıyız. Bunu anla

~ak ve anlamağa çalışmak bi-
ınci derecede matbuatımızın 

Vazifesidir. Şimdi yapacağımız 
Şeyi h<1yJe bir hava meseJesi
llin ortada olduğunu söylemek 
Ve bunu biltUn Vatandaşlara 
:rılatarak kendiliklerinden yar· 
u'rn etme1erini bir vazife say
~rrnağa ve anJatmağa çaJış
n·~kt~r. Her birimiz kendimiz 

1 enıız ve muhitiınizdeki ar-
kadaşlarımız Türk hava kuru
trıuna az veya ~·ok herhangi bir 

~rdınu yapıp ynpmadığımızı 
rrnağa cesaret edersek bütün 

~e?ıleketin bu meseleye ilgi
is~ı kökleştirmiş, yaymış ve 
ha:fade olunacak verimli bir 
le ~ getirmiş olacağız. Gazete
<;e~tnizin bilhassa dikkatini 

nıek istediğim şudur: 
U'" Bntun dünyanın bu gün 
kgraştığı şey hava tehlikelerine 
faarşı tedbir buhnaktlr. Bu bir 
trı~lazi eleği ldi r. Bu bir ·ideli 
İ~i~eledir. Bir tehlikedir. Onun 
-..111 bunu gerek .fennf tarafla· 
hu 1 gerek siyaaal taraflarını 
lisr~k bir al8ka ile takip etme 

·tlız v 
t~fı ·· e memleketin her ta-

na bunu öğretmelisiniz. Si-

Bu meseleyi halletmek için 
lfizım olan tedbirleri ve ödevin 
benden daha iyi vatandaşlara 

telkin edecek mevkide bulu· 
nuyol'surıuz. Hava tehlikesini 
bilenleri çoğaltmak, hava telı· 
likesinin ne olduğunu vatan
daşlara anlatmak ve memleke
tin hava tehlikesinin ne oldu
ğunu vatandaşlara anlatmak 
ve memleketin hava tehlikesi
ne karşı korunması için lazım 

gelen tedbirler önceden vatan
daşlar arasında yaymağa çahş

mnk. Çünkü sizin başlıca san· 
atımzdır. Ayni 1..amanda içinde 
bulunduğumuz her türlü şart
ların yardımı ile devlet ve mil
letin el birliğiyle bu tehlikeyi 
bertaraf için çalışmasına yar
dım etmek mevkiinde ve öde
vinde bulunuyorsunuz. Toplan
tınızı memleket için faydalı ve 
hayırlı bir fırsat telakki ede
rim. 

Memlekete yapacağınız hiz
metler elbirliği ederek ve bir
birinizi daha iyi tanıyarak da
ha yüksek bir dereceye çıka

racaktır. 

Kaniiın ki, bütün çalışma· 
)arınız arasında Türkiyeni n ha -
va tehlikesine maruz olduğunu 
birinci mese1e olarak ele ala
caksımz . » [ Sürekli alkışlar] 

· Venizelos 
dlemlekette birlik 
tavsiye ediyormuş 

ATiNA - Elef teron Vi ma 
gazetesinin Parise gönderdiği 

hususi muhabiri Venizelosla 
yaptığı bir müli\katta Venize
losun hürriyetperver partisinin 
liderliğinden çekildiğini lider 
muavini Sofulise bildirdiğini 
ve kendisinin siyasi işlere ka· 
rısnıaklnn artık vaz geçtiğini 

m~mlekette birliğin teessüsünü 
temenni etmekte bu1unduğunu 
Ancak kralı getirmek için ya-

pılacak teşebbüslerin memleke
tin felliketine sebep olabilece
ğini s(iylemiştir. 

I-Iabeş- italyaı1 
Anlaşaınazlığı 

Uluslar Sosyetesi 
konseyi bir uzlaŞma 

Formülü Buldu 

CENEVRE, 26 (A.A) İtalyan 
hükfimeti, İtalyan - Habeş an
laşamazlığınm kotarılması uz
laşma formillünü kabul etmiş
tir. Konsey gece 23,15 de top· 
lanmıştır. 

Uzlaşma formülünde şun

lar vardır: 
1- Yargıç usulünün ve en 

çok kuvvete baş vurulmama
sını ileri süren 1928 italyan -
Habeş andlaşmnsınm beşinci 
maddesi olduğu gibi tekrar
lanmıştır. 

2- Uzlaşma usulü konsey
ce ayrılan bir zaman içinde 
belitilecekti r. 

3 - Yargıç uı:ıulü ile bir 
sonuca varılma1.sa konsey ye
niden toplanacaktır. 

Ankara da 
.Kızılay Haftası 

ANKAHA, - Aı~kara içi ıı 
Haziranın ikinci haftası olarak 
teshil edilen 1{1zılay haftası 

programını tesbit edecek ko
mite çalışmalarına başlamıştır. 
Komitenin verdiği kararlar 
ar~smda Kızılay haftasında 

halkın üye yazılması için pro
paganda ve neşriyatta bulun
mak için şehrin büyük mey
danında Kızılayın memlekette 
roliinü ifade Eden, Afişlerle 

sembollerin asılması ve Halk 
Evi ile Orman çifliğinde Kızı) 

Ay menfaatine iki müsamere 
verilmesi vardır. 

Gıda maddeleri 
Soğuk Hava depo· 

suna konulmah 
Adana ve Mersin gibi sıcak 

şehirlerde bilhassa yazın bil' 
soğuk hava deposunun bulun
ması en büyük bir ihtiyaçtır. 
Adana Belediyesi bir kaç yıl 
önce bir depo yaptırarak bu 
ihtiyacı karşılamıştı. Mersinde 
de bu yıl bunu Belediyeye ha
cet kalmadan bir Yurtdaş mey 
dana getirdi. 

Fakat görüyoruz ki gıda 

maddeleri satan hiç bir Esnaf 
soğuk hava deposuna kvnu1-
nıası 1.aruri olan maddeleri 
gene eskisi gibi sıcakta kara 
sinekler altında bekletiyor ve 
müşteriye de öylece satıyor. 
Belediyemizin et ve emsalı 
maddelerin bu depoya konul
ması mecburiyetini koyma~ını 
istiyoruz. 

Akdeniz Filosu Kumandanı 
Kral Aleksandnn mezarı Önünde Eğildi 

Kralın mezarına "Şehit krala Fransız 
bahriyesi n1tmına,, yazılı çelenk koydu. 

BELGRAT, 26 (A.A) Fran
sız Akdeniz filosu kumandanı 

Amiral Nuje kral Aleksandrın 
meznrı önünde eğilmek için 

ları önünde eğildikten sonra 
kiliseyi ziyaret etmiş ve çıkar
ken mikrofon önünde bir hita
bede bulunmuştur. 

Amiral bu hitabesinde ez. 
elimle demiştir ki : 

dün sabah Opteııatza gelmiştir. 
Fransız Elçisi Kont Dampiyen 

ve Ateşeıniliter Miralay Butnar 
ve Harbiye Bakanlığı mümes
silleri Amiral Poliç, Yugoslav· 
ya bahriye kumandanı ve Ge· 
neral Arsiç Amiralla birlikte 

Sırp ordusu karl Aleksnn
drrn kumandasında biiyük sa

. vaşta acleke üstiin düşmnnııı 

hücuml:ırını durdurmak için 
fevki lbeşer mesai sarfelmişti r. 

bulunuyordu. Kilism1in üniiııde 
birer Fransız ve Yugoslav miH 
rez~si hazır bulunmuştur. 

Amiral üzerinde« Şehit kra
la Fransız bahriyesi namına» 

yazılı olan çelengi bizzat koy-
1 

duktan ve kara jüjlerin ıne1..ar-

Kral Aleksarıdr lıiiyük . 
tnarrzcln Sırp ordusuıın kuman 
dn etti. Ve ondnn sonra da da
hili leş ki Hll eserine koyuldu. 
Bu mevkide şu anda beni knp-
hynn heyecanı Fransız bahriye· 
si namına ifadeden kendimi 
alamam.» 

Lavrens lrak'ta hortladımı? 
Arap ilinde Lavrensin Öldüğüne 

Kimse inanmıyor • 

Bir Ay Önce Petrol Mutahasaısı Sıfatiyle 
Bağdada Gelmiş; Son İsyanl da 

Onun Tertip Ettiğini Söylüyorlar. 

BERUT, 25 (Hususi Muha
birimizden) Şarkın belası ve 
Arabistanın çorba kaşığı Lav
rensi n kafa tasında yapılan bir 
ameJiyat neticesi 80 saat uy
kusuz sayıklamalardan sonra 
ölümü haberi dünya matbua
tında uzun yazılara mevzu olur 
ken ve hatta fngilterenin tanın 
mış şahsiyetleri Lavrensin ölü 
milne acırken size bu şeytan 

zekalı adamın Irakta hortladı

ğına dair gelen haberleri bil
diriyorum. 

Bir defa şurasını önceden 
yazayım Lavrensin öldüğ:i ne 

Arap illerinde kimse inanmı

yor. 
Bağdat'tan buraya bildiril

diğine göre Uç ay evvel bisik-

Jetle Londra civarından meç
hul bir semte açıldığı bildiri
len Lavrens Londra civarın· 

dan bisikletle değil vapurla 
ayrılarak Hayfa'ya gelmiş ve 
petrol mutahassısı olarak Bağ
dada gitmiştir. 

Bir ay önce Lavrensi ya-
kından tanıyanlardan birisi bu 
müthiş adamı Bağdat civarın

da görmilş ve zabıtaya haber 
vermişse de bir türlii izi bulu
namamıştır. 

Şimdi o zamanki zabıta 

takibatı da ortaya çıkınca Lav
rensin öldüğüne kimse inan
mamakta ve son giinlerde ka
bileler arnsında çıkan isyanın 

da Lavrens tarafından tertip 
edildiği şüphesi artmaktadır. 

Ankara'cla Açılacal{ Dil, Tarih 
~.,akiil tesi layılıası l{a111ııtaycla 

ANKARA - Ankarada açı 
lacak dil, tarih, coğrafya fakill 
tesi lfiyihası Kamulaya geldi. 
Layiha fakültenin 1 Haziranda 
kurulmasını teklif ediyor. Fa
kültede okuma, çevirme işl~ri 
Kültür Bakanlığınca yapı1acak 
talimatname ile tesbit edilecek
tir. Kayıt harçları İstanbul Üni 

versitesindeki gihidir. 200 lira 
iicretli bir dekan, ellişer lira 
maaşlı enstitli mildilrJük1eri, 
4 tano 1508er 1i ra nerem birer 
fotoğraf de~itatörii, kartoğraf c1 
ile bir kalem amiri. bir dahi
liye memuru, bir kfitip, iki 
dAklilo, iki kütüpaııe memuru, 
on beH hademe buJunaciıktır. , 
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Tecim ve Endüstri Odaları kongresi. 

- )Hinden Artan -

.\ v ııi zanı:ınıfa lıu f,. .. 
cla~a rlı k l a ra kar~ ı l •· <~ İ nı!'i .. J 

:ılıl ak ı konııu :ıl\ , rııarh t· 

l İ 11~- il .-~ ri lekııi~, k ;ılİLt• \' ı • . . 
µii rt' pi y a~a ~ a ıııa 1 h :ı z ı rl a
nıa Vf! st•vk dmP lPk rıiğ İ !i İ 

)'a pnw k, f r rı a ~ön• ru•kdPn 
va k ı L 11 a k ı l ..- n. ~ k is r a f 111-

darı vik<J\' t ~ t~ tlt>CP h r a SH)-. . 
rn•I çalışm a ~İ!-i lt•nıirı i kur-

mak icindir. 'I t> e i nıt~ rıler•~ . 
hu hususl a rıb yol güs .. 

rı .. vıl t> rİ t:ılıdit ı•derı• k 1.İp

lt·ri lt•s lıiı ••d• ·cıı~ i z . Slan-• 
d a rdiza~yorı ~«ıpacağız. 

Bu ı i plt•r o kadar s;ı 

hil k : ıl a c:.kfır ki a~ 11i iş 

ici 11 her clt• fa ~ırıcla ıı ii mu -. 
ti•· güuılt~rnıt•ğ ı • hile ha
cd kalruıyaca)flır . Bun

dan soııra lı • keıunıiil Pl 

miş nıa k irıelerlt~ nıiira ka
lwli çır~ırlarııa keyfi~· ..-ti 

ve l P f .-r rii a l i \" l ı ~ l t-1 s h i l e -
clilmis tiı•len~ ufirt• filciilü . ,---, . 
a 111 hcılajla uıa ile hazıl'la-

atletizm biricilikleri 
31 Ma)rısta Adana da yapılacak. 

~!ersin İdman Yurdu Gencleri , 
Yarışa Hazırlanıyor. 

tenise verilPu elıenımiy..-t 

kadar' atletizme th~ hız 

v•~rf~n yurd ıskriruin <le 

~~neler arasında \:ıammii-• • 
miirw gayret tıtmektedir. 

lJ ı nla k a ali etiını ·birin
ci li k leri ııde Yurdlu all~t-

~~~~~~~-~ 

Her Gün Beş Kelime 
9 ..-/ 

llil kılavuzu koıuh~yo· 

11uuon gfüıderdiği listeıle~ 
okurla1·11uıza lwı· giiu h~ ' 

~er kP-lime sunuyoruz · 
ı.J;Sletle cıkaıı nz Tiir~çe 

• 
kt•li meleri n osma nlıcah•'1 

. li 
hundaıı sonra gazetHnııı 

k u il a 111 I ım \' a ca kur. 
"' 

1-- flalletnıek _ ı -8· 
ritnrnk, 2--.\çmak , çöı· 
nwk, 3 - Kotarmak 

Örn..-k lt!r : l - Su ~t" 
ler nrnğP. :) nw d t• l 11Lo1 an 
<l~vlPt lfŞkil:hı ; bu ~era

ili hazmet uu•k i stenıtw P n-.. 
11 :ı cak mallara harşı dış 

p i .'' a sa d a f T ii r ~ i ~· e rn a l ı j 
deıımek le hiilfın t~nuıiyeti 

ct' Jlwdı · et~ k hiı· uwvki ka-

ti l ~la)' IS 9ö5 Cuma 
giiuii ..\tlaııaıia yapılacak 

mınlaka atletizm birinci
likleri nH iştirak edtıcek 

sporcu la rııı derecelerini 
arttırmak ve miisah :ı ka 

lara i~tirak edeeeklr.rin 
lf'friki için llalkevi Spor 
komİl•~~iniu le rlip •~lli~i 

aıltHizıu ıuiisabakaları ge
ç•· n Co ma günü Yurtlu 
atletlerin istiraklari,· lt~ 

IP-ri rı iyi dc~rtıceler alaca-
ğı limitli çok fazladır. keri eritir. 

9 2 • Bilm~ce acması11 
ltıı·i giiriiı·sp on la rı i ş ~·ap 

ma klan nwnt•th•cek hir 
~ .. kontrol va z " fc>~ İd t~ gtirt•_ 

<~ekt i r. Bun uıı İ<·İıı .\rh iı -. 
r a ı· - m u a ,. e ile u s u ile r i i l ı . ., 

ıla t>dilect' ktir. l\ a lcfı ki 
h11~li 11 e ~ k i d en ol d:ı ğu 

gibi !pamuk ba l)üfarına 

kogalarla su katau, ta~, 

çu \al yamala rı • ~ klt~ y•~n 

)t~ ı; lrnhukat eiıı slt! riui 

karışlı r:~ n a h ~ :\ksızla r ~ a 1-
nıa mıştır. Fakal hu gibi 
hel'hangi hir ) flıılışlığa 

nuwd . ı n hıra kılmıvaca k -.. 
l 11'. 

Dış Lican timizirı t~ ko . 

no ıuik kalkın ıuasına tar

t;r.ncler mua v vt-n va_ . . . 
kılhı rda raıı11ılazama11 id-. . 

yapılmı~tır. manlarına tlPv <l uı etmek 
zarıulalıvıı. 

. 
1 1

. Hu st~ ııe tl enizcilil\ vt ~ J tedirlt•r. 
~larıı ar< ız:ısvorıu va-

p ıl n 11 ş h i r m a 1 ~·a l ıl m a :ı a n } T • K ~ 
lıi l ı• yiik~ .. k kr .. ıli lıııla- 1 ecım urultayında 
bilc•ccktir. Sta ııda ı·dize e-
dilmiş mallar iizı• riue bir 
ÇP." gihi rn:ıl mukubiliruJe 
v:tran kP-~ f · cı~ k ~ruarırl 

mağazalara uçılahiltıcektir. 

Şimdiye kadar mallarııııı

~ın standardı olnıadığın

cları barıkalar vararııaj ya
pa uu yorlard 1. 

Dış pi yasadan maada 

ic eudiislrill~ kullaHaca -

Genel dilekler görüşülüyor. 

Ekonomi Bakanlığında yapılan dileklere 
Müsteşar cevap verdi. 

ılilt~klr.rin hak a nlığd mu lı
ltılif kanallardan gelmiş 

ve parti kurultaymda İu
cel~nuıiş ish·kl~r olduğu a 
il 1J ' hun 1 a ,. ın mu h lt· lir b ii-

ladan baslannıal ı dı r . Vak- ğınıaz . iptiuai maddeleri de 

.\ n kara , 2 6 [ :\ . A] -
Türk ltıcim .ve encliistri 
odalcırı gerwl kurulta)t 
diin ikirıci toplanlısmı 

Şal\.ir Kesebri11 başkanlığı 
ahmda yapmıştır. ro la r t:ırafıudan tetkik . 

lİ)· le Mısır pamuğu fona 
rıa e\'safta imiş, · sakala
ridis isminde bir rum bu 
pa muğu ıslah elm iş , hu 

glin kentli rıarni ) l e satıl

mak ta ve rağhel gfiruu~k-

tPd i r. 

Brezilyada son paııııık 

koııgresi ıuu ka rreralı da 
gö teriyoı· ki rı e li ct~ it i h :ı 

riyl e acıırı p i ya sasında ıııev 

ki tutmak içiu panınkla

nnm evsafını ylikst~hnwğe 

··lvafı 26 daıı :~ 6 nıiliuH·l-

l'P.ye cıkarmafra 
.. .. t, J 

uğraş-

maktadırlar. 

Biz•h~ .\ılanatlaki ens

lilii <h~ 1 pa mnklarımızm 
mır.taka şc rcıilin P. u~· ğun 

olmak uztırt~ kl t~ vlaıul 

tipini tek~ir , ... tamim t' 

dt>rPk simdi\'e kadar erı . "' 

t•yi cins ta ıııd ığ ııaıı ı i a ıı ~ -
d t' u ela lı a ) Ü k · f' k k •ti ile de 
bir pamuk y t> t iş til'ehile-

ctığinıiz anlaşılruakla•lrr . 
Bfi)·leee t~ rı f•yi parnu 

gumozu ço~allar:l k :ı ağı 

mı Hyi rı ~ ·•iılt'ıı seçectığiz. 

Ciinkii t tıcim vt~ •!ntliist-
~ 

rid•~ gayPmiz eıı e) iyi eu 

ucuz:ı satabilmek olacak
tır. 

• 
Do v l<'l hu lw<lt·fo var-

nıa k iciu ucuz ve nıehzul • 

kuvvei ıuuh :lnike tPuıirı 

••d•·cek hiiyiik el~ktr·ik 

sarıtrallan viic11tic• getir
mek içirı ça lışıuakta <lır. 

Zoıığu ltla ~ta şimdiye 

kadar k ulli11ırla mı \'arı hi r 
rw vi toz lı :ı li rı ı lek i kfiıu ii r 

macl ı• rıirıcleıı istifade edP . 
rr. k bir koltr Ankarava . 
bir kolu istanhula elektrik 
ct•rvam sevk~tl ect~k hih·iik . . 
hi,. sa nlral ~· u pıl ması için 
projt"'IPr hazırlanacaktır. 

~le nıleketin su ku vvel
lerirulen eh~ avrıca i~ti -. 
fa d ~ (~ d i 1 n H' si d Üş Ün ii lifr -
keu Çokuı·o,·ayı ehya 
f' tl P. ct~ k bir ri va yeli şura . 

ya kayded(•Cflğiru. 
• 

Ziya Toroğlu 
- Sonu iiciiııciitlt~ -

• 

Salıalı celsesinde tecim 
• 

horsaları 111komisyonunun 
borsalar ve aksiyon (art
tırma şe kli rıtle satış) hak
krnda ki raporları ile de
rı iz iil' li 11 I t' ri komi s yo rı u
nun raporu konu~u la ra k 
onanmıştır. 

Öğledmı sonra saat L 6 
=da loplanarı ikirıci (~elst~ dt' 

geıtP.l mağazal a r komis
yonunun raporu kahul 
edilmiş, dilekler komis
yonu tarafından lPtkik 
edilen 200 dtrn fazla \'e 
bakanlıklara güre ayrıl 

mış dilekler iizeriııdt~ mü 
zakere. açılmıştır. 

Ekoııoıııi bakarılığıudan 

yapılan dilPLlt'r içiu nıiis 

lt\şar Faik Ku rloğlu geniş 
izahat vrrmiştir. 

Bayırıdırlik , larıru , 
giiuırliklt~r ve i11hisarla:
baka11lıkları: nanııua da 
kuruhaya izahat veriL 

"' 

miştir . 
E~ononıi haka111 Celal 

Ba~· ar bakanlıktan yapılan 

etliierek bir kısmının der . 
hal tatbikat sc.hasına g~

çiriltliğiui, bir kısnıırım 

tatbikinin z ,uuarıa muh
taç olduğumı ve hu za
manı hekl~ıııek icap etti
ğini söylem işli r. 

Konya da 

Yerli mallar sergisi. 

llaziı·arıırı 2ö inde Kon 
~· ada hir ~· ··r·li ıııallar ser
gisi etçılacakı ır. Sergi ı O 
lt-mııı111.a k :ı dar siirecek
lir. Sergi satışhdır. ller 
metre yeriıı fıalt ~ lira
dır. 

Sergiye iştirak etmek 
ish~yeııler (Ulusal Ekonomi 
ve arttırma kurumuııa baş 
vuracaklardır. 

Atsaray~a Panayır 
A ksar:Aytla her yıl açıl

makla olan biiyiik p~na
yır hu yal ,Ja lıaziranm 

b:ısııHla acılacaktır . • • 

. . 
(çfizrue~ine) merak dl1' 

niı mi ? 
··ıı 3 - Ara ıuızda biil11 

anlaşmazlıkları kotardı~ · 
2- Carri hal _ Cöı~~ . . 

~otarma \'Olu 
.. " j~li 
OnıHkler : ı - Bu ~ 

. •• ' trl ' 
nasıl LHr çozge bulactır 

mızı bil mi \' Orunı. 

2 _ Bu. isin kotar111~ . 
yolu nedir 't . 

e,11 
3 --Tarıı hal , sur 

tesviye - .\olaşıt 

Örnek : iki tarafda b~ 
I~' 

güne kadaı· hiç bir :ıı• 

şıl bulamadılar. 

4- Beyarıat - Diye\' 

5 - Nuluk - Sö\·le" , .. . ., 1 (jılıı 
Oruek : ismet ıı 

1.. . l.. •• 1 -.er' ( un yeuı uır soy ev 

di . 

tfle' 
NOT : Gazetemize gonde <f 

cek yazılarda bu kelimeıerlll tfcl 
manlıcaları kullanılmamasUJI 
ederiz. ~ 

İngiliz kabinesitıJe 
Değişiklik. 

Londra , 26 [A.A] ~ 
-ııW 

Donıi n \'Onlar buskaulıt; 
geıi ri İnı ·~~i ıliiş ii.n ii k 11 •1;:ı. 

1 
'

·i. ) • 
minyon ar )Önelg*' , 

119
,, 

kolm ~lakdomıldm rs ı e. 
. eı 

sızlığı yiiziiHtien knb•" :ci~ 
· kıer ı , yapılacak tleğişiklı 

3
, 

~ııı 
yapılmak la ola11 danı') 1 ı :ı · 
la r hugii 11ler<le ya "3~ 

mıştır . il' 
k il) 

Son imparatorlu ı~ : 
. IBrt 

lantısırıılaki danışuıa 19' 
· cO~ 

dominyouların hır • , 91ı 
&)~' rınıu Bakan Thoıll .. I~' 
:t fi 

hoşnutl olmadıkları 

şılmakladır. 
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izmirin ihracatı 
Tecim Odası Bir İ~racat İstatistiği Neşretti 

Mersin 
Piyasası 1 

i l A N 

Tarsus Mal müdürlüğünden : 

Genel ürün satışında Almanya 
en fazla mal gönderilen yerdi 

--...... ··------

C:tzmir - ~arımız l~cimj trn alarak 1324fH61ira mem 
ve endiistri oılası, ~larl iekfllP. girmiştir. Alman-
ve Nisan avlarında İzmir yadan sonra 1 ııgillere, ç~-
liuıanınuzd~ıı nıulatt·lif ha- koslovakya , Hollanda , 
ıı i)lkelerin~ yapılan ih- Fransa ve halya memle
racaL ltakkırıda bir rapor 1 kfltimiıle harart'lli satış 

hazırla rıruışlır. 4l:ı pora gü- mua nıeleh~ri )'a pmışla rdır. 
~--------··---~~~ 

K.G. 
Pamuk ~kspr~s 
fa rıe 
Kapu nıalı 
Kozacı parla~ı 

iane çiği,li 
\'prJj t 

~ ll ~~·ili 

Fasulya 
Nohut 

rt~ 935 nll ~larl avı icin -
de lznıi;. limanına .v<ıl;an-

Tecim ve endüstri \l~rcintt~~ 
.. 

cı iilkelere 2907 ton sik-
odaları kongresi Kuş ~·r.nıi 

----.. Kum darı 
• ikinci sayfadan devam • 

Tursııs nıiiftiisiiniin ha- Çeltik leLi ndH VP, 480183 1 i ,. ::. 
değf!t·iıule, Nisan ayında 
2839 lon . iklf'linde ve 
467976 lira dt'ğP-rindP- li
~İiı11 göıulei'ilmi~Lir. Üziim 
IP.rin ihraç dt•ğ•~ri foh mas 
ı·anarıla dahil olarak ~1 arı 
ilyıuda ı ô,52 k u rıış, Nisa ra; 

ıırıuıda kaldığına göre : 
vakliylP- bir İ11giliz mii 
hendisi Tar~us cavı iize-

Acı cek irtl~k ıcı 
• 

Toz sek~r • 
llahv~ . ~ 

rinde tr.lkikalta buluna- Kaim » 

rak hir rapor lrnz1rlanıış ~i~adır 

b i r n ii s hası rıı d c.ı h ii k u uı P le Ç :ı Y 
a j h~vdi elmis iruis •. Bu r<t-Yında i6,48 kuruş üu~- • 
r' f>Ora nazaraıı, Toroslardan 

Kalay 
Bahar 11tdeu hesuı• P.dilmişlir. 

tlenize kadar kısa bir me Arpa .~na.tol 
935 Yllı ~lart ve Nisan safede derıiz se\·iyesiruleu Jt yerli 

:ıylarırnla' başlıca miişte- 1000 melrr.lik bir irtifadan Pirin~ 

• 

K. 
50 
48 

45 
44 

2 
l 
9 
7 

4 
6 

5 

6 

34 
38 

s. 

70 

25 
75 

25 
100-99 
ı 25 

16 
240-2Dü 

190 
90 

3 75 
2-37 ,5 

14 50 ., ; 1leı·imiz Almau~·a, İrıgil- haşlayarak iizeriıule elli- Çavdar 
JerP., llollanda, HPlçika ve şrr metrelik şiitler tevlit ::::ıt,!etıtu 20 Lira 40 K. 

ıalytıdır · edilebilecek otuz kadar )) » ecıwbi 23 Lira 

40 -

I· 9
.35 Y •il ~larl ayında şelale yaıulabileceği ve » • » çuvall 20K. ôO 

ı·lflıır limanından mulıte- bu k u vvellerdende altı Buğday Yerli 2 25 
ıf baıı iilktılerirıe 2022~ viiz bin btıygirlik bir elek Liıııoıı ıozıı 10 

1ir'1 1 ... . 1 ı ·ı .ı 
t egHrıru t! 688071 l\I o tirik santralı viicnde ge- Saluınsafi zeytin Y. 25 60 

~.e Ni ·an a\'trula da 19959 td k 'k' · ~3 1 Lirebilt!CPi!ini İt ia t~lme - » ı ııwı ~ ıra 1 - .• ı k · ı .., 
• t ı)gt~rırn e 313981 1 0 de imis. lhı rivavetin ha Mısır tları '''c'ır ·ı d·ı . . . .ı ı ırac. e ı mı~Lır· . k ı d " ki kata ya· m ığrnm ere- Kara biih~r 
cokll'.ı ııı iiclılı~ı içi.rııl~ ~rı cesi bili ıırmPz ilP.recle gönül j ııcc Kepe.k 

3-32,5 

85-86 

· alara muşlerılerıruız arzu ederki kara denizin 1 · Sıra ,.1 ı .• 1 , ncır 
Ya sı e ~ vusturya, ~~ man kara kömiiriiırn karşı ak- Yulaf Cukuro 

1 25 
~odt-nll 

2 75 ve f..Pko-=lovak \'atlır . k k ı k • 1) "' J denizi ıs ant ırmama ' dol )tı .. • ,, L~na 
. ulkelP.rt~ günderilP.n icin ikinci araşdırıuayıda ----·~---

3 
•ııc· 1 • 
v· 

1
" erin çoğu hurda ne- Toros çayımn beyaz kö-

ıııut!rıdir. nıiiriinde yapmahdır. Ru 

1. ~lan 3)1 iciude 286011 ıasavvurur hakikata ko-
ıra 1 • 
~· t ~ğerinde 463 lou ve nursa Mersin - Adana 
lj:sarı a)' ı içi ıu.IH de 347359 mınla kası bu k udrellen 
lf a dPğel'inde 663 ton tii- endlistricle rıalliyede len· 111 ı·l·r 1·1 · · N' b k ~:, • 'a\~ et ı ıııışlır. ı- viraL vt' saireden aş a 

ıı ay J •• · ı .. 
lf 111< a goslerı en tu- bilhassa Tarımda da is-
1'11~tıl .. .. ( 1 d k b' k d cı·· ·· •~n 195 torıu tutun- ti fi( e e ece ır or on '•r Y eo · apıları ilıracP.trn en toprağı tışt1cek sulayacak 

halla icabında ısıdacakllr. 

Harsı T elğraflan 
.~ 

lslanbul 

26-f>-935 

Tiirk altunu 933 

islerlin 

Dolar 

Frank 

Liret 

6624 

79 20 

12-06 

9-66-18 ~~~u Alnıau) a , ÇPkoslo 
Ya ve llollaudayatlır. 
Uar·t · · d 

Bu vesail ile ... kilmemiş -------·---
ı· ayı ıcııı e 1321724 '"a .• ... . · 
ı .. twgerıııde Jl 4745 ıo ki-

bir karış loprak kalmamış 

olacak tarını tehlikeleride o ıır·· . 
il Urı ılaraç e(lilmiştir. ~igortala111mş olacakl•r. 

,, " 'k ;ı 1.l " ·tar Nisau aymda 
'•ıış 

~~f'i · vo 1509112 Hra de-
'•de ı k'I .. ,.,... 3762983 1 o u-,, . 
•hraç ~dilmiştir. 

lJrıha ı• • .. ·· 
•ıir· .ıı urun atışı tas 

lııd 
hıiş e Alıuau haşa geç-

Ve en fozla iiriin sı.-

Borsada Satış 
Uii ıı Tica rel ve zahir~ 

1'or~a~ııula" 100,000 kilo 
arpa )••ııi ~I. 2 kur·uş 60 

santinıcleıı ~lirkelfüu 9 6 · 

35 de T. olarak inkişaf 
şirleliue sahlmışlır. 

Y E H I M ER SIH 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone~ 
Şeraiti? 
Senelik 

Altı aylık 

Üç aylık 

Tlirldye 
için 

Hariç 
içf n 

1200 Kr. 2000 Kr. 

ooo ıooo 

300 500 

Bir aylık 100 yoktur 

Gilnü geçmit aayılu 20 K. 

T:ırsusuu ince hark mahallt~sirıdt! v~ ~l~rsin cad
desi iizerirnh~ k~'\irı Debhas Evlfıtlarınclan nwlrt'ık Ciı·. 

" çir ve buz fabrikası ve ruiişltrnıilatrnm kapalı zarf u-
sulile ve aşağıdaki şnkilıle artırmaya kouuluıuştur. 

1--Bir seııelik icarı senei sabıkı iizerinden 9231 Hraılır 
2-Mvvakkat teminat 692 lira 28 kuruştur. 
3-Arlırnıa 1şi 21 -5-935 Pazarlesi saat 15 de Tar-

sus ı\lalmiidiirliik dairesinde konıisvorı huzurile .. 
yapJlacaktır . 

4-Bu artırmaya gireceklt)r Le~lif nu~kt.uplarını "e 
vesaiklaruu artırma saatrntl:uı bir saat evf'li11e 
kadar numaralı makbuz mu kcı hili nde llal ıuiid lir· 
lüğli ne lesli ru etmiş ol ruaları lft'r.ı mdır . 

5 -Talipler bedeli icar için lıa11rlanan artırma şarL
rıa mesile mecu rurı vazi ~ t~li lıazıra ve ruevcu l a-
1:\l ve eth~vat hak~ındaki Pvrakı lu~tltılsiz olarak 
Tarsus ~lal rııiidiirlii~iiıulPıı alabilirler . 

20 - 24-28 - 2 

lçel Defterdarlığından: 
ismi 

~lersin lliiktimel caddesirıılt~ A~ri 

lokanta sahibi SilifkedP.11 Ka ,.~ .. rili 
Ömer Oğ. lf acı llalil 

Sarı' atı 
Loka utacı 

Senesi 
931 

Yukarıda ismi ~·azılı miik~llefiu ı\lersinde Lokan
tacılık yaptığı 14 - 8 - 9:ii tarihirı<lerı 31-12-931 tarihine 
kadar olau müddeti ticart!line aiti nıusaddak tlt'fter 
ve vesaiki n varisleri ta rafırıdan tarihi il~ndan itiba
ren bir ay zarfında ibraz edilmediği takdirtle wwgı~ 
nin reseu takdir edileceği ih\u olunur·. 23-28-3-8 

içel Tapu mü~ürlüğün~en : 
Mersinin Koca vilay~t karyesinde ve köy cı \' ;u·ı 

mevkiinde vaki larafları şarkan tarik garben kaş vt~ 
Osman oğlu veresesi tarlası şi malen ka r·tal Hasan ve
resesi larlası ve kartal ~1ehmel oğlu Eyyup tarlası 
cenuben ciftci AlJdullah tarlası ile malıdul bir kıta • • 
tarla ceddinden intikal elmek surtltile kara 11uslafa. 
11111 tasarrufunda iken vefatile VP.resP-sin~ intikal ey
lediği \le varisler larafırulan lapuya tescili için köy 
ilmlihaberile müracaat t~dilmi~tir. ~letk.ür tarlaya ait 
sicil kaydı bulunamadığınılau iltln tarıhiruleıı ilihart1 rı 
on giin sonra keşif ve tahkiki içiu memur görıderilµ,
ceklir. Ru yer için tasarruf iddia eıJeııler varsa res
mi evraklarile daireye ruüracaalları veya keşif güniiu 
de gidect>k m~ruura aıılatmaları ilan olunur • 

Kirahk Ev 
Silifke vu Soğuk su cadıleleri11irı birleştiği dört 

yol ağımda ve Asri furun karşısırulaki köşede )'edi 
odah ve her Lürlii korıförli cami uir Ev kiralıldır. Al
mak isliytmler Heledi)·~ yananda Sifl:thi licarellıaııesi -
ne ıniiracaal elmeleri . 2·5 

Kirahk Ev 
Yoğurt pazarı ci varırnh.ı Do klor Aslan Yak u hu 11 

evinin kendi olurduğn ikinci katı,,_ldrahktır. lstiyeııler 
her gün görebilirler , 
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l 1 R AAT 
~Ja~BAN KAS 1 

:z:::a -

Piyanğosu ı 
Pek cok kisilerin yüzünü , ~ 

güldürmüştür . 

On DoKuzuncu Tertip ikinci Keşiue 
~ 
~ 

11 Haziran 935 tarihindedir. nı 

B Ü y Ü ir i k r H lll j y e m 

1 30,000 Liradır . ffi 
Ayrıca 15,ooo 12,ooo· I oooe, lira~d 

ramiye/er ve 20,00~ li~a m'~kaf~t. 
EE:=3e:::3~ ~ -~3·-- . 

. , I .• )~ ?' 

ES N OSYON 
KOLONYA 

Sıc:ık 'l'rrııııııız !-(İiıılo·ri ııizi ııiizı•I ~.ıkıılar arasın- ' 
tl:ı bir ilk halıaı· ı:ihi .ı a~ :ı ııııa~ it;iıı Fr:ır ı s.ı Vf' isviçrtı 1 
d•·n gr.Lirtliğim « ES,\i,SL.\H nd:ırı yapıl:ııı KOLONY:\ 

Sıhhi bir ihtiyacı karŞıhyan bir müessese 

SOGUK HAVA DEPOSU 
-------=-~--· ---.. ----... --

SAHiBi - NiGDELi SELiM ŞEl\ISi 
l'olis ~1fıdü,rliir/ü J(a1·ş1srnda ___ _...__ --- .,._......_ 

Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı ~ 
mükemmel ve son sistemdir. 

Sıcaklarda gıda ınaddelerinin bozulmaması için : 
Gıda maddeleri yapan ve Satanların ve Ailelerin 

dikl<:at 11azarlarıı11 cekeriz 

1 Sıcaktan bozulmasından korktuğunuz her şeyinizi depomuza getiriniz. 

-~~~~~!IJ1i11~~~~~1 
• lm&B&Dım• 

! Doktor Nejad Seyhun 1 
! Kulak, Boğaz ve burun hastalıkları ı1 .... 

MUTAHASSISI 

Hastalarını saat 15 den sonra Yoğurt pazarında 

Diş Tabibi Bay Bahirin muayenehanesindeki hususi 
e dairesinde kabul eder. 
~ l n - HÜ 

•·mı!m&Dmaımımmı!ill!ffWll 

HAliS [OiRH[ ve KA~lR P[YNiRL[Ri 
l{1şlık poynirleriuiz ic;i n 1ı it; düşünn1eyi niz 
Fennin son terakkiyalı ü.:erine }Uğlı, temiz peynirler hazırlanmıştır 

mersin Souk /lava Deposuna 
müracaat ediniz . 

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

Alındıktan sonra muhafazasıda Souk Hava 
deposunda temin edilir • 

Evlerinizde~uğraşınayınız ve ~·orğunluk çekmeyiniz • 

Kaşar Peyrıirleri 
Yağlı Balkan peynırleri ayarında Ş maraklı ka· 

şar peynirlerimiz piyasaya çıkarılmışdır . 
Balya ile almak isteyenler depomuzu müru~aat 

etmelidirler . 
Her halde çok fayda göreceklerdir . 

Mersin - Souk htva deposu sahihi Selim Şemsi 

G-~O 

•> 
R ·:· 
1 • 

Nöbetçi (czane 

Bu Al~şanı 
isı ikamP-l Et~zaneiiıJİf· .•••••••.•••.. : 

' : Yeni Mersin Mat~aısı : 
• 

' 1 . ' : mücellit hane•' ı 
• ,, k" . J·ııı"' ,' 
• 

1.s 11111~, parça" _ 
1 ! 1111~, ft•rstıdP. k itaplil ı • ır·ı 

: nnızı işe yara ıuaZ 1 
1 

• i"ııl t + H~ alnıa\· trıız. hırg ' 
• . ~ ·I 

•I'L'•f1 
• sizt~ hhım olur. "' '. I 
• . 'ı•tlı' • larımıı, clt>flerlcrı11 ı 

• .. ır ı . . 1!611
'' • nıtıce il ıe:t ıu~mııP- ı 

• ıltwi rıiz. 1 
• <ft' ' • 1 h• r 11 •~ v i k i La P I 
• ·r ,,,~, 

• d~fı ... rl"r şık, zarı ı 
19'' • ı i rı v P ~. u il a 111ş1ı 0 ı 

• . · ı . ' • raf.. cıı enır. 1 : ,, 
••••·:·•······' 
•• ~ 

SAGL:I~j 
EOZANP 

vt• LOSYONL \llli.\N alar:ık kull ıııııız . 

Genelik Kolonyaları . 
Mersin Gümrük Civarınbl' 1 •E.ot .-;~ !!!+~~· 

,~ ~tJ . , 
Bütün l\olonyalardan üstündür . 

Bt'ıH1 mPIPr huıııııa tfoğrnl11ğ1111ıı ~(blt~rir . 

Mnğazamızdll her nevi Esans 
losyon Kolonya 

Bulunduğu gibi şık ve temiz giyinmek istiyenler için 
Gömlek - Çorap - Fanila ve sir tuhafiye eşya!lıda vardır· 

· Mallarımız temiz. sağlam ve ucuzdur . 
Sivri sineklerden korunmak saı!lık ödevidir. Bunları öldiirmek için açıktan 

kilosu 1 oo kuruşa alacağınız FİLİT 
ilP. olur . . 

\ B H İi'S . Gümrük civarında içel tecim evi 
• :.ı . • ve gençlik kolonyaası sahibi 

5-5 A· HA:MDİ 

' iJ Mutehassıs Doktor rr 
~ ~ 

ıf ASLAN VAKUP I 
~ İstanbul ve moskova üniversitele· 'f 
't' rinden diplamalı ve Almanya'da w 
~ T 
'!ı tahs~l etmiş Viladiye ve Cerrahi ~' 
fı nisaiye mütehassısı . 'r 1 

r!~ AOHES: \'oğıırı p:ızan llasıaıw eatltl11si Jı 
LtJ N o. l - il k P. IH 1 i evi 11 el•~ . '!~ 
r TELEI~"'ON: 64 j, 
me_...-;~~~·~E ·~~·.ff3~~~·~~~~m 

Yeni Mersin Basımevi - N\ersin 

• 

1..~cı9) 1 

I • · ,. 11" , i ı:. ,. ..... 
lıhl>ıv•· Yurli ve , . ' b'' rupa rııiist~lııerall 
lu11ur , ~I 

Y . ' urttaş · .ıi· 
.. '11' ,, 
Ul keni korurtl' 1i' 

yorsan Tayyare 
oeı1 


