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Dünyayı sıcak dalgası kapladı. Yüzlerce kişi ölüyor. 
ihtiyar Dünya Yerinden Oynıyor 

Hertarafta afet felaket var 
-----

Amarikada sıcaklardan 256 kişi öldü. Piyasalar düştü. 
Zelzele sık sık devom ediyor. Vistul ya

takları hala felaketten kurtulamadı. 

NevyoJk 24 (A.A) - Bü
tOn memlekette şiddetli sıcak
lar hüküm sürmektedir. Cuma 
gilnündenberi 256 ilüm ve yüz 
lerce güneş çarpması vakası 
olmuıtur. 40 sencdenbcri bu 
kadar kuraklık olmamıştı. mab · 
ıul tt:blikededir. Binlerce hay
van ölmektedir. Mezbahalara 
ıevkolunmaktadır. Fiyatlar düş
milttOr Bütün piyasalarda te
nezzül vardır. Şikağoda hara -
ret 38 derece yukarı çıkmıştır. 
Sairt Louiıda 49. lllinios de 
Springbielddo 51 derece hara
ret kaydedilmiıtir. 

Şikağoda cuma günü yedi, 
cumartesi günü 21; paznr günü 
17 kiti 6lmilıtür. 

İllinite 61, Oklabomada 37 
Obioda 12 kiti 6lmlqtilr. 

Arkauqta mahsulde y&zde 
25 dea yOzde elliye kadar, Lo
uiaianada yilzde kırk ili 50 ye 
kadar zarar vardır. 

Tokyo 24 (A.A) - Koranın 
cenubu tnrkisinde Pakutiko 

nehrinin taşması yüzünden 500 
evi su basmış, yüzlerce ev mah
volmuştur. Birçok ölenler var
dır . Telgraf ve telefon muha
heratmın münkati olması vü-

" 
zünden fazla malumat alına- • 
mamışbr. 

Bir gazetonin yazdığına gö
re 5000 kişi kayıptır. Fakat bu 
rnkam fazla görünüyor 

Panama 23 (A.A)- İngiliz 
ve Amerika kadınları ve çocuk 
ları Muarto Armue)lcsi tahli
ye ederek Panamaya 
doğru hareket etmişlerdir. Pu
erto Armuellesde örfi idare 
ilin edilmiştir. 

Bütün bu mıntakuda sıksık 
zelzeleler olmaktadır. Halk 
korku içindedir. 

V arıova 23 (A A)- Viıtul 
nehrinin au ıeviyesi azalmaya 
bllJlamış ve bu ubah normal 
seviyenin 440 santimetre kadar 
fevkine düşmüştür. Bentler 
tahkim edilmektedir. ikinci ve 
fakat çok kuvvotli yeni bir yük-
selişe intizar olunmaktadır . 1 

Nafıa Vekili 

Tetkik seyahatine çıktı 
Ankura 24 (A A) - Nafıa 

vekili Ali bey Hükumetimizce 
sntın alinan İzmir Kasaba hat
tım ve diğer hatlarda. Nafıa 
teşkilatmı teftiş için dün akşam 
saat 22 de İzmire harı~ket et
m.iştir. Vekil beye Devlet De
mıryoJları işletme umum müdü-
rü lbrahim Kemal bey ve ha
reket cer daireleri reislt.ıri köp
rüler müdürü vekalet hususi 
kalem ve D. Demiryolları dairo 
müdürleri refakat etmektedir. 

Buğday koruma res
mini vermiyenler 

Ankara - Bazı mükellef
ler, tahakkuk eden buğdayı 
koruma resmini vermedikleri 
anlaşıldığından ve bu resmin 
ne suretle tahsil edilmesi lazım 
geldiği hakkında bazı yerlorde 
tereddüt edildiğinden Maliye 
vnkileti resmi Vt!rmiyenler hak 
kında tahsili emval kanunu hü
kümlerinin tatbik fıdilmesini 
alakadarlara tamimen tebliğ 
etmiştir. 

Viyanalılar galip 
lstanbul 24 «A.A»- Viya 

nalı profesyonellt•ri dün ikinci 
maçlarını lstunbul şampiyonu 
Bnşiktaşla yaptılar ve 3-7 Jile 
galip geldiler. 

Odası Baıkonsolosu İtalyan- Fransa yaklaşması başladı mı 
Kaçak efya get·irmiı ıMiisterıılel{e işleri gi)rfışiiliiyor 

lıtanbul {Hususi) - Çiçeria 
vapuriJe Odeıadan gelen Baş 
kouolos Rauf Hayri beyin eı
yaıı araıında birkaç parça ipek · 

li kumaı ve deri bulunduğu 
f6rillmllftür. Bundan bqka bir 
kuam eıyanan da Rauf Hayri 
beye ait olduiu ıöylenmittir 
Bu muhacirler tarafından geti
rilen eıya aruında çerçeveli 
tablolar, bazı lllkı etya ve kıy
metli kürkler vardır. 

Rauf boy muhacirlerin eı
yaıı araaando.ki ıeylerin kendi
sine ait olmadığına söylemiştir 

Ra~f bey hmusi eşyası ara
ııadakı ıeyleri eıaaen haber 
verdiğini, derilerin esul3n lı
tanbuldarı gönderilmiı olduğu
nu, buradan neredea alandı· 
iı iapat edilebilcceiini söyle
miıtir. Bu hususta tahkikata 
devam ediliyor. 

Ziraat rnücıdılı müdürleri 
Ankara -Sivas ziraat mü· 

cndele müdilrll Bedri bey Kar

sa, Silifke mücadele müdürü 
Nacı bey de Muta nakil ve ta
yin edilmiJlerdir. 

~~----~----~~--~~------~~---

f ransızlar T un~staki halyan ta basma .imtiyaz vereceklermiş 
ltalyan gazeteleri Musolininin son günlerde 
harikulade gayrette bulunduğunuyazıyorlar 

Romadan Bel{!ratta çıkan Poli
tika gazettsine yazılıyor: 

Son günlerde ltalvan Başvekale
tinde glJrülen faaliyet ve f.müşavere· 

/er münasebetile ın ziyade dikkat na· 
zanna çarpan cihet Fra11samn Ro. 
ma büyük t/çisi Kont d~ Şanbrö· 
nün M. Musollniyi ziyaretıdir. Bu 
gilr~me esrıasmda ita/ya • Fransa 
yaltmlaşmtJsı müzalurtlerilıin başla· j 
dıtı kuvvetle iddia olunmaktadır. 1 

Fransa büyük elçisi bir hafta 
ewel Parise gitti/inden bugün Tu· \ 
nusta ltalJ•an tabdasına ı•eri/tcelt 1 

imtiyazlar h::ıkkmda kat'i tek/ifltrt 
dair müzakeratta bulunabilmek im· ------- ·---

Adliye terfi komisyonu 
Aı.k!lra; 

Eski hakimler kanununa 
göre terfi edecek hikim, müd
dei umumi ve icra reislerini tes-
Ht edecok komisyon aznları 
Adliyt' vekaleti tarafından inti
hap edılmişlerdir. Bunlar tem
yiz mahkemesi azalarından Şef-1 
kati: Sadi ve Yusuf Cemal bey 1 
l~r'!ir. Ht:yet cuma günü şeb- . 
n?'ı~e lge.lecek ve cumartesi 1 günü Adhye müsteşaranın riya
setinde ilk içtimaını yapacaktır.} 

k4nına malik bulunmaktadır. Bu ve 
buna bt11ztr daha bazı müstemleke 
meseltltri ltokkı 11da hem /ta/yayı 
nıeomun edecrk ı•e /tem ıle Fransamn 
şimali Afrikadaki mtrıf aatlerini a
zaltmıyacak bir temas zemi11i bulu-
11ur bulunmaz •Akıltniz misakı• akti 
projesinin tetkikine başlanılabile

ctlrtir. 
Bura mehafılinde temin oiundu

f!unu glJre cAkdeniz misakı-. akli için 
Roma ile Paris arasmda }'apılacak 
müzakerat ile birlikte Fransa · /tal· 
ya deniz münastbttleri dt müzakere 
edilectktir. Malum o/duUu üzre İtal· 
yanm dtnir. silôlıla11nıası i;indt l!e · 
rek keyfiyet ve gertk kemiyet itıba

ri/e Fransa ile başbaşa olmak id· 
diasmı ~ütme!ti ilıi dtvlatin yakın· 
/aşma/arma md11i oluyordu. 

Faşist goztleleri, Trablustan ge
lm Mareşal Balbo ile M. Musolini 
arasında cereyan tdtn müzakereler 
hakkmda r.-smi bir teblif! neşretmiş· 
lerdır, 

M . Musolini ita/yanın Lo11dra 
sefiri M. Grandi ile de uzun konuş 
muştur. llalyan gazeteleri M. Muso 
linınin son günlerde llarikulOdt bir 
f aa/iytlte bul!mdulf unu ve bilhassa 
harid nustlelerle rol: uf!raştıf ım 
yazmaktadırlar. 

~ ................ ________________________________ _ 

Fransa Vaziyeti Ne Halde 

M. Şeroı1 J>arise D<)ııdü 

Mebusan re Ayan meclislerinin fes~i lüzumundan bahsediliyor 
M. T ardiyonun idoresinde bir Faşist rejimi 
kurulması şayiaları da ortada dönüyor 

Toulouse, 24 cA ,A• - M. Dou · 
mtreae ilt 15 dakika görüştükten 

so11ra M. Şeron,· dün otomobille Pa 
rise Jıartket etmiştir. miUiıkatta baş
ka hiçbir k imse hazır bulunma1111ş 

ve lziçbir leblif! neşredilmemiştir. To· 
uloustan hareketinden rwel M. ~ro11 
sadece vazif esi11i11 vtrmiş olduf!u rtt. 
tictdtll temamm memnuu olduif u11u 
slJylemiştlr. 

ı miş, Fransız Sosyalistleri ile komü· 
· nistln i arasmda Sfln günlerde yapı· 

/afi hnrtkd birli/i misakmdan mem 
nu11iyd ini iz/ıar etmiştir. mücadtle
ııin karştlaştmlmış içtimalarda11 ba~ 
ka lrlJrriytllrri11 kaldm/ması teşeb

bfislrrine karşı mu/raf aza tertibatı 

ulnıası ve bilhassa ·buhrandan nıe· 

su/ olan l:apitalizme nıiUet•eccilı ol· 

/stres 24 "AA,,- jaures lze}'ki!· 
tiuifl arılması mii.ııasebrtile M . lto11- 1 
blum bir nutuk ~öylrmiş ve Doumer· 
gut kabi11tsi11in aynen devamı · ve}'cz ! 
bir delfişiklık yapılarak devamı çok l 
az el~mmiydlı birşey olaca/mı, zira 1 
htr iki hadisenin parlammtonu11 1 
tasvıbi olmadan yapılamıyacolfuu 

söylemiştir. /-la/ip iki meclisin de 
f eslltdilmesitıi11 şiddttle liiwn oldu 
ğu11u ve Fra11saya lıalkm iradesini 

açıkça temsil ederek mtsul olacak 
yeni bir rrjim vermek için yenidell 

intihap yapılmasını istemiştir. 

11wsı icap ettiğini tasrih etmiştir. 

Paris 21 <A.A• - M. Dounw · 
gut J>.ırise salı sabahı dö11ect/!i11i ve 
ayni f!İill saat '7 de toplanacak olan 
kabi11tye riyasrt edece~İlıi tr}'it etmiş· 
tir. Başvtktl Temps gazetesinin bir 
muhabirine kabine lçtimaLRm ertesi 
giinti bir nazlflar meclisi toplanrp · 
toplamnıyacaf!ı111 lıt11üz bilmtdiUini 
ve ~·aziyet hakkında beya11atta bu/u. 
11anııyaca/!111ı tussüfle söylemiş, sa· 
de demiştir ki: 

c - Ôttdmberi dllştinmelı iti ya· 
dımdır. mest.leye etrafilt vakıf olmak 
isterim. Arkadaşlarımla J!Örüşmrkli· 

M. Lton Blum, m. 7 ardiyo11un 
idaresinde bir f"uşist rejimi ttşrkkü· 
lüflün çok tehliktli olaca/!lfıı bildir· 

1 /!im de /dzımdır. Ondan sonra bir 

1 
karar vereetlinı ve bunun ne olaca· 

ı f!ım Jf!rentcrksiniz.• 

lslanbuldaki Tayyareci Misafirler 

Yerli n1allar sergisini gezdiler 
Şereflerine bir ziyafet veril~i. Dostça nutuklar söylendi 

Cumhuriyei abidesine çelenk /toydular. Yu
nan sefiri de bir ziyafet verdi 

lsta11bul 24 cA.A• - Ştlırimizıie j 
bulunafl Vu11a11lt tayyarecilrr Yu 1 
11an ateşe1Riliterleri11i11 dtlliielile bu 
sabah Yunan sejiri cenapları tara· 
fmda" kab"l edilmişlerdir. 

Saat 011 birde Cumhuriyet abi· 
desi11t bir (rienk koyan ~ Uflllfl /ıara 

zabitleri J'trli mallar sergisini bü 
J' k bir dikkatle :teze11 misafirler 
milli sanayi istihsaliitımıza yckm 
bir alaka glJstermişltrdir. 

Saat beşte Yunan sefirillirı Ve11i 
l.Dydeki lıasusi yazlık ikamt'lf!ıil1111da 
11erilen çayda bulunarı Yutıan tayvcı 

recileri akşam yem"f!İıli Taı•y;Jrl' ce· 
miyetinin Perapalasta verdij!i resmi 
riya/ette yemişlerdir. 

Bu zira/fite Yu11all tayyartcilr 
rilldm m:ıdu V"nan sefiri ctnaplan 
Fırka kuı11a11dam Galip, merkez kil 
nıa11dıım Seyfi paşalar, 7 aJ}yare et· 

miyeti erkanı ' 'e hava zabit/erimiz 
buluntııuşlardır. Zıya/ete Türk, Ya · 
nafi milli 111arşlar1mn dinl,11mesilt 
ba. lanmış I nn•nrt rtmiyeti lsta11bul 
şubesi müdiirti f tasan Ft1'mi bevi11 
verdiJ!i ·111tka ~'allan filosu kumanda· 

m kaY"11akam Teme/is avap vermiş· 
tir. Ziı•afet samimi bir hava içlnde 
ve dostaıu tr::alrüratla cereyall edr
rek geç vakla kadar devam etmiştır. 

Misafirler viJliytfi, kumcndanlılf ı 
ve Tayyare cemiyetini ziyaret ede· 
ceklerdir 

Ağahaı1 Saltanat istiyor 
Fakat Hindistanda eraziye malik olmadı

ğı için buna imkan görülmiyor . 
lngiltereni11 öteduıberi hararetli Alfa/zan Hirldistan Pr~n~ltrindt'.' 

1 tc. raftarı olmakla tamlan ve Hindis- sapılmakta beraber kendlsı1:uf a:azı· 
tafldtJ lrıgiliz propagandası yapmak- si yoktur. Çünkü oi/tsi vaktıle ı~a~ı· 
la vaktt gtçiren meşhur Alfahan, dan Hi11distana muhaceret etnuşfl. 
şimdiye kadar /11gilttrrye }'aptılfı Af!aha11 llindi~tan, . _lra_n. nu_sı: 
hizmetlerin mükôf atım gö,mrk isti· ve sair yerltrdıkl ıs.maı/llertn rt1sı· 
yor ve kendisine bk saltan:zt vtril· dir. Bunları11 htpsı ztkdtlarmı lop· 
mesini rica ediyormuş. /ar ve A~alla11a gönderirltr, 

/,,giliz gazettleri11in vazdıtma Af!ahanm srm talebi Hindistan 
glJre: mesele Hindistamn ttşrii mec· hüklimetini bir hayli şaşırtmıştlf 
llslnde mevzuubahsolmuş, ve Hindis· Çünkü bu arzu}'u yerine getirmtk 
tan hüklimttindtn taf sll4t isimmiş· için ya mtvcut prenslerden birini kal· 
tir. Hindistan hühlimtti siyasi /dert dmp Alfahanı )'erine J!ttirmelt, yahut 
ktJtibl, A/ahandafl bir mektup aldı- İnJ!ilttrt11in crazisi11dt11 bir parça 
f!ım fak at nuktup rnul:te.viJ at mm aymp onu oraya prtns tayin etmek 
malzrem mahiJette o/dutunu sör le· ıcabediyor ki bunların ikisine de inı· 
mişlır. kdn eiJrülmemtktedir. 
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İrı~arıırı lflı • !.:-.iiıi lı:ı\a
tırıııı lf''.1.alıiiri"ı saıı:ıllır. Ta 
rilıirı lıPr clP\'l't' ."'İııılı~ in~:ııı 

cı·rni~t·tlt•ri f'fl ipıid:ıi ~t'k

lirult~n pn nıudil saflıa~rııa 

kadar sarıat lw\'alı 'asa-. . . 
nı ısla rd ır·. Bu z:ı nı ri lıa v :ı ı .. . 
u fu lt•s i ıı ! ıı u ıtı ı.. arı izma~ı 

~ih IPtlir: . . 
ller lıangi nıbi uir ~··

hq,ıe lwyt'carı lıaliıw girım 

lıi r i nsa rırn naza rıntla ci
lı:ı rıırı ~ekli dt•ği~ir. O hu 
d'\ğişikliklPri ıaıuhtrlif va
sıl,ılarla ifadeve calısır . . ~ . 
Bu dtıgişikliklerin olmuş 

St>klirıi tayin edtın ;iuıil • • 
salısın vrrtı~Ptltıri ilt~ lıt~-• 
ı·;ılu~r mazisi uz\'İ, rulıi, 

lıa 1 idir. 
llalin iciııdr. hiiliiıı hir . 

haval v•~ o havatırı icirıdt~ 
~ . . 

hafızaya intikal t•dip tiirlii 
kavııasmalarla hin hir SP-. . . 

· kil alan hir lPfokktir ve 

tnlıassfö; lıazine!'\İ vaı·dır. 

llı~\' P('an hir t•IPklrik Sf'\'a 

ı~ i gihi hu haziıu~ye gi
f'f'<'t'k icirıcle bulduklarını .. 
kerıdi ınahivPLirıe gfü·p ~ı-. . 
ra!ıy:.ıca~, saııat ·~spı·iııi 

vilcude gt~lirN!ektir. İn~an 
içtimai bir varlık oldugu
rı:.ı ~fire saıı:ıl t!Seri idiı:!aİ 

'' . 
ha ya tın, hi r for'l olduğu na 
göre saıı:.ıtkünn ferdi var-., 
lığının hir avna~ı olnı:ı-. . 
Jıdır. 

Bu ufak muk:ıdcliuıe

clf' n soıı ra Tii tk ili \'an 
' Etlehiyalıııı "(etkik edt>liuı:! 

Aceh~ hu şairlef'İrı ıluyu~ı 
ve güriiş ftlPmiııin lıtıdnl-ı 
larırıı ciznwk kabil midir"! . . 
Bu na evet ce va hı vt~ri r~ek 

hiitüıı uir· edebi vatı ~anal 

lıudutlarıntlan n~fvetmis . . 
oluruz. Biz hıı •~•lt~hi \'atın . 
aıu•ak nevi tnhavviillerirıi 
cizt~hilnıeliviz . O rıevirı . . 
icirıde hin hir lıavaıın le-. . 
cdlileri rıilıayetsiz terıev-

viilt•r güsıerm~litliı·. Fa~al 
huna rağmen biz «evt~l.» 

cı~vahını vı·rmcklt~ LPrtıtL 

( lii l f' l raı i \' t' c t' l! iz. v ( ~ ti fa ı.. 
• t. 1 

bir iui~al ile :da\'amızı 

i~oala t~alısaea~ız : r • • • 

l\adrıı ~acı : hillıa~sa . 
kadırıların ürtiiJij zaıuarı-

la rında sa ııa Lktlr·ı lu~veca n . 
hrndır·au hir ınaddt~dir . 
Biitiin clivan ~airl•)ri 'fiir·k 
EdP hi yatırı ırı. yayı lılığı IH~ r 

Samsunda Halkevi 1 Konya Civarmda ı ~ayseride 
Y:ırnn ~ l:delıiv:ıt 1, l,iille'> ı 

Oor;en ileri rıdcn 

Nasıl çalışıyor. IR y ı oma unan devirle-' 
l . . l 1 Uzun yayla hayvan 

~auı~1111 ~3 .\ .• \ _ ~anı ı rıne aıt eser er . . l 
sergısı merasime Ali Nihat 

~:ılı:ıda hu ctlc•lıİ\':ılııı h·-
~uıı llalkt~'iııirı ~· .. rıi uu~- Bulundu. 

hir açıldı. ~:ı i ıu·ogı·cı mı ııa gi>rt-~ sPkkiil \I' , .... ~._r,.., dliği 
• · coı.. kü_\ liil.-ri hir ;ıf':ıda 
za nıaodarı itih:ırt•ıı (Ztilf, ı · · 
turTa) ıı:inılal'ı :ılııııd · ı bu-, 
1111 lt' l'P ıı ıı ii 111 t•l nı isl11 rıli r. • 

B t1 ~ a rı :ı ı k ;) n ıı "Z ii 1 f,. 
lu•vt•canivlt~ lPd:1i Pltirdik . . 
ı~ri mı rlıumlan ~ıralıy:ıl1111: 

güraıt>k inıharıını lt•111in 1 

tıdt)rı hir köy ~cıvalıalı va-1 

pıldı. l!~gur~ k~.~~:i!.ndt· l~)p-ı 
l:ıııaıı ('I \'ar koylul.-rl•~ ~ılı 1 

lıi lıashiilıallPr 'apıldı, 
lıası al«ır·ı ıııu;ı \'t'rıc: ol tı ud tı 1 

.\ di ciııs La \ ' ll 11. ve~ l:o
rozla rırı VPl'İıw ivi cius . . 
la,uk VP lıoro'l.lar· d:ıgı-

l\o.ı.\:ı, l\orıvaı.m 

Yağlılı,ı\"al ki>viirıdı~ t!S" i . . . 
vt .. Yurıau ,.,. Boııı:ı dt•vir-
lel'i aı·a~ıııd:ı yapılıııış oları! 

ıııu~aıın;ı uıı·rırwr hiı· l:\htl 
bulu rnrn~ttı r. La hl in liz•~-
ri ıuh~k i halı ırlıual:ır o z:ı
uı:ıııa nit saıı:ıl •·s11rlt·riuin 
Prı giizPllı·ı·i ruh~ııd i r dPıı i
lt~hilir. Yağlılıa\'al dva-. . 
rırıda v:ıklİ\ it~ hih iik hir 

K:ı \'SPl'İ ~ ;) ,\ ... ~ - uzu rı . 
ya~la al :'Pl'gi~ı vali i\'az
ıaı i lun- k olord t1 1, un ıa rıtl a-. 
111 Alı llil\m<'l pu~a nıehıı~ 
lar ve kalabalık hir halhııı 
lıuz11:·1111cla pınar haşı k:ı

za~ııul:ı ilt'ılmı~tır. .. . 
"Ntu·~ os., ırkırırrı hiitiiu 

t·v~afıııı iizel'inde lasıvarı . ~ 
tay ve kısraklanlan get;tııı 

Z İİ 1 f İİ il ll1 il) ı t t •lif_ Ct' p l 11 • l I' I" İ 
v:ırclll' . Ko"ıı~ıı, ~tıkli, 
J't>ııgi, ~koku~tı itihaı·iylH 

ziilf. '1üsk, .\ııhı·r, (;:divt~ . . 
Bt·ııt>fş~, Ht!ylıaıı, Siinılıiil 
dür. Bt1ııurı lıaricirnlP koJ..u 
,. o~ l u r. Bu rı 1 a rı n i c i ıı d t~ 

• 
miisk si\ alı olması i Li ha-. . 
r i v 1 ~ n~ n k 11rısıırt1rıa da 

tıldı . nı·c \akte katlar . 
dt~v:ını edt'fl htı loplantı 

kih liilPr üzeri ııd~ cok ı vı . . . 
lt>sirl11r bıraktı. 

. . 
sı•lırirı 11ıt'VC11ıli\eıi arıla-. . 
sılnıakwdır. İcirnl«' 'azılı . . . 
\'t' ı·psİflılileri dt~ huluıı:ıu 

40 p:ı r~:ı t'S«'f' raıP.yda ııa 

e ı k :ı r ı t ııı ıstı ı·. L:'t h t K o rı "a 

ı ~erı~ ~50 l<lllt' SPl'giyr. ~~

lİl'ak dtigi halda bu stıııt~ 

325 lıayvaıı i~tirak •~tıuiş 

vı• 98 larıe. i nıuvafl'akı

\'t~l k:ız:111nıı~lır. · l\.azaııarı 
• • . ~ . . 

k:ırı~ır . 
ŞPkli itibari~ it-~ pPri,au i 

.\krep, jYıları, Ejdt·rlıa, 

Siinıhiil, Dal, l\t•ııu·ııt, Pi 
çiil:ıp, Salip, llal~a, ZPrı
cirdir. 

diı·. Bu 111,ızııHııılar·rn ay 
ııırıı İrarı Edt~bivtıtırıda . 1

. va ~t>tirilıııi~ vH difö1 rh~ri . .. . .. -.. 

dt~ ~t~lirilt'Ct•kıir. Vali ve , 

Uztırıluğu : Zi"ılf, ayak 
a l L ırada s ii i' ii ıı ii I', ı ii 1 fli rı 
lıik:h· ··~i u ·ı.undur. rzuu 
gı•ctdt>ı't~ ht>ıızpı·, ünılirltır 

l,:tfi "l'lnıiv•·c~·k kadar :"°' • 

uıurıdıır, a~lar ~ıllar 11111-

karirıdir. 

HPngi hi 1:) i~tisııa si \'<t h-. . 
lı I'. 

Bu ıınıuuıi lıalll'riıı 

haricirnlr. ıi"ılf ta~\'irirn~ 

lesadiif t•lnıt~k IH·ıw·rı lıt>-

uı P 11 raı u ha J d i ı·. . \ 11 <':ık bu 
lıttll:ırııı Nrafıııda nıulıtelif 

ıuiina!'\Pl>t~llt!rlt~ hir uı:ız

murı :)lı~ıııi \'Ücude gPl
mişti:·. ~IPSHl:'ı : reıık i~irı 

Zağ «Karga f't!J1gi siyah-
1.ır» St~vda <dwnı ask lıt•m • 
Sİ\' <ıh nı:ırıa~ıılır)) S:l\t~ 

Dıılı:ııı «~İ\'alı VP kı\'l'J•H . 

hulıııak kalıildir. Tahlil 
•·tliğimiz uıı~urlara Lasav
-, uf folsPff'siııin rı~mizlı~l'İı ı i 
dt~ ibt\'t! Pdt~f'St'k hÜliİll 

t•dPhİV:lllll ~t'f'Pk İll~:tll . . 
gpr.-k tahi:ıll:ı g(;rdiikleri 
ııı:ıhdut. , . ., rnu:ı\'\t~n :'tlt~uıi . . 
~nz füı~iıw gPti,.111is oluruz. . . ~ 

.\rıc:ık s:ıvaııı dikk~al bir . . 
ııo~la vardır : Bu ~anat-

1,:)rırı hiraz ıwl'~s altılıil -
el i k 1 P r i s: ıl ı :ı , k :ı s i t h~ va d i -
sidir. 

Biiı iin owlıaı·t•i hu mtı
a~ ~t·ıı l!Hl'tuıuııl:H·ırı (~anıia 1 

li hir surPllt~ tasarruf 
t•dt~hilnıt>ğt• irılıis.ır t'diyor. 

Bu ~arı :ı L k :.hın ıııaı u uı i 
cltı,\ llŞ Vt' gcİf'İİ~ :\IPıt1İ11i11İ

l :ı v i ıı P ll i k l .. 11 ~on r a rı ı .-. ı· -. 
l,P.zi sıldPl fı"ri c.-lıdı~ 

zd. :) v :ı v i'ı k 1 t' ı ı i \' oı·. Fi k f'İ . . . 
Ct'hl Vt~ Zl'K:llllll SUil:&lla 

uıiilıiraı r·olii olmakla lu•ra 
her lıu dalı:ı ziy:ıde saıı:ı -

tıu ~t'klirat~ Vt' lıeyPCUll 

1111s11rlarırıırı kın vt-Lli hir k ı v l'I nıtl 11·» Ba 1:\1 « lJ a ııeu 
k :ıı·.··rılık 11 (' hah· · 1t-liı·ilmı·~irw var:ır 

, ı yoıtıf'» rl'(~P, :-. • 

ili rıd 11 «Sh alı ı> Lt• \ l cdıPıu ki idea 1 sa na 1 •~S(~rınııı 
· · ilııl:ıırıcla ik İnt~İ dı•ı't>cııdf' 

ismi ha.slrr hPm IPvl ~P.CP. 
• · k:ılır. 

dPuwk tir» Bı~ıwf~t! (<kovu . . 
f't~ııklidir'» Kiifr· K:Hir >ıÖrl 

rıwk nıana"ırı:ıılır, karan-
lık !!t'(-, (~ nıaııasıııa da crp •' ~ -
lir.n 

ZCılfiirı kokusu. rı·ıı 11 1 :"°' 

S:ı rıat 111 a!"ıl maııa~ı ki 
harici :'tlPıııiıı hir lıa~ka 
atlt·SP<kıı gfirnı•~k v•~ o 
ntlP.~t~ııi rı ici ııdt~ cı· ıııi v.-l 

~ . 
il•~ ilıata t•dilt•rı ft•rdi St>Z•'-

hilıHt'klir. Ortad•; ı,:ı~ lıolıır. 

· llal.kt~ \'i :ır:ı~lıl'nıal:ır,ı clP-l 
\'auı ıcırı hiivül-. al:'lk:ı 1 . . 
gfişlf' l'Ull' k 1 t~ıl İ r. . 

ANTALYAOA 
Belediye meclısi f ev- ' 

kalade toplantıya 
çağırıldı. 

.:\ııtal~·a, ~X .\ .• \ - .\rı

tcıha , .• ~ nıüllıakal ht>ledi- 1 

vPİPri kt•ıuli sPlıir ve ka~a 1 
• • 1 

h:ıl:.ıı·11111ı lı:ıriı.darını ve 1 

m :i~:a klll'IP :ı it ph'uıla n 111 j 
lH"lt•tli~P ~:ıpı ve ~ollar ka : 
nıırıtı alık:)rnıııa gül'e yap ; 
tırınak iciıı bir birlik lP.~kil 1 

t'd f' CP k 1 P ı·d İl'. 
1 

Hu lıil'iiğ ıı •~"'as nizam 
na ııw~i vil:i \'Pt et~ hazır-., . 
ları:ırak hu' lwlı•diyeler 

nıt·di~IPrirıiıı lPlkikiıu~ ve 1 

rilruiştir. Bı·ledi_ve nıeclıs-j 
IPri, ııizaııın:ııut~sinin tetkik 1 

ve~ ta~ıliki i<;irı l l :ıgtı!"- t 
to!'\ta ft•\kab\tlt~ icıinıaa . 
,ıavt~~ edilıııisıir. • 

Celecek Harpler Nasıl Olacak 1 

Mareşal P eti an mühim I 
bir nutuk irat etti. 

Paı·i~ ~ llarhive rıazı-. 
r ı .\u rP~al 1 1 1'1.~!İtı ihtivat . . 
z:ıhiLlcri koııgr·PsirıılH irat 
11tıiğ;i 1111ıu~t;ı dt•ıui~tiı· ki: 

• • 
ve ~·~kli elf'afırıd:.ı kurulan 
hu mazraıuu :'tlt'nıi11i11 tlt~ 

hnduclunu ':İzdiklt~n sorıra 

Aca ha ili varı Edt~hi' alı «(;dPc('k harp ht~klt>-
Sa nalk:lı'la rı, lu·~c>c.ırıİ:ııı- 1 uilmiyt'fl ~t'~ lf'r lıaı·hi ola-
uıak kahili\'elinılt~ıı uıalı cakıır. hurıurı ici11 cok 

~ . . 
sanatk:lı·a lıic hir husu- r·urn ruu idiler? Büvlt~ lıir ha1.ıdıl..lı hulunruak hlıııaı .. . . 
siyPl kaln'ı~·oı., Ayni ihti- iddia pflk glilüııt; olur . dır. (~mu:liğirı lıarhe hazır 
sa-·m runlat.-iif dimaglarda Bu u~teyi ikirıci makalt•- larınıa~ırıırı ihmal t•dilmP. 
ayrıi (Pdaiyi Y<lpması gay.. nıizdP lı:dlelnu·y~~ ha~lıy:ı- ~İlle lt'P"Sİİf t!(lerim. Bu 
ri l:ıhii hir lıalPtl nılıiy~- cağız. gii11kü harp sihilılal'l ve 

lıa\'vaıılara <1000 liı·:ı nıii · 
kcifat dagıtılnıı~tır. 

lliikümet hu nıırıt:ık:ı

lard:ık i lıa\'v:ırı:ıtırı valrııJ. 

~on·o~ :ıvgırlarııulan i~li . . . 
fode~iui tPuıiıı iciıı hu ~ı~-

• • 
rıt~ icintlt' 540 larıe ei'kP" 

• 
ta\" i!blis .-dilmi:'itir. ~h~v-• w • 1 

cuı vPdi ...;ıfat isla!"'\'Olll•ll . . 
ela :>O Noryo:\ :ıygırı İlP 

hu ııu•\...;İuı id11 1570 kı~ . 
raga suııi Vt~ lahii ~ıfat 

\tlfllırılmı~ \'n hu11lar·thı11 . ~ 

hı )1 t• 1 ti e t' ti i 1 m i ~ ı i r. 

Belgrcıt 

Üniversitesinden 
320 talebe geldi. 

İslaııhııl Bı•lgral. iiııİ 
vt>rsitt>sirıdt u H20 fıaı.~ı..~ 
gPlıli. Yı~ Tiirk talı~he hir .. 
liği tarafından kar~ılarnlı-S 
laı·. Mis:ıfil'IPr İ~t:ı1'htıl 

Erkt•k list'~i11t~ yerltışliril

mislt•rd i I'. • 

Siirtte Yol f aali~eti. 
Siirt ~;~ .\ .. \ - :\cılrn:ı~ 

• 
ta olan ikirH·i gt~nis caıf ... . . 
dPnirı lıil'irıci kısnıınm irı .. 
~:ıalı hitıııi~tiı·. \IPtruk tıir 
lıald(• olan ikinei caddt•
rıiıı hiriııci kısnıırııa iııs:ıatı • 
hiı.mi~tir, ~ll'lrlık hir lı:ıldC 
olan Billal'İ~ kaplıcasınırı 

l:ı miri t:ınıauılanaı ak lı:ıl" 
ka :ıcılmı~tır. . . 
lıa "P usu llt•ı·i hi r st•ıap,de 
lt~rııa nwıı fiğrr.rı i lnıt)z . Bıı-

u:ı n ic•iıı g'~:ıc vastan fı;ı.-. . . . . 
zırla rı nıa k l:'tzınıdır. 

F "" ııs;a ~u l lı isti yor. f :ı 
l,a~ umıtnıarualıdıı· ki a~

keri meziyetler yıkıl<!ı& 

vt11·de hiitün irt i ıuai uıiit•:i 
~ ~ 

sPseler \'tk 1111·.,. 
• 
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Cenu~i Su~istan' ~a ı ~tersin ithalat ve l M • 
'ihracat komisyoncusu ersın 

Tarsus 
Uıl: I lGJ 

Tarılıi 

~l:ı\ı~ 

:n2 

1 

ıcra Memurluğun~an : 

lömer Vasfi·efendiye Piyasası 
"Evroı>:•• Ct•ıılralı· •• dı·rı 19 Yı•ııi Mt\l'~İn ga'l.Pltı~iııin 

1 uz n1adenleri ........ ,,,.__ r\o. Ciıı~ i 11 .. ~t:ır l\ivnwti 
•) -- .n 

. 
lH'lıt•r Di> . 

Karvt~~i . 
·ı· :ı l'~llS 

! 1 k lı :ı 1 k rı l ı a,. h i ıı i ı ı so · ı K < • 20 7-934 lal'I 1 Vt' 1835 · 1 • 
K. S. lira 10 

111.ı urnr 

i~kilic 1\. . 
ınrna do~ı· u "Yarda ı· •• . 
haıılığm:ı :ıil Bı···~:ılirıe:ı 

< • o 

rıııııta k a ·11111 a y:ı pı la ıı ~a ı -
lıi sondajlar lıu nıırıtakada 
tuz ruadPrıİ izlı•riuiıı hu

lu n ı ıı asi 1 ı~ ı w l i c e 1 tı ıı ıu isti. 
• 

O sır·aıl.t hu kPsf P hu 
Plıt•nı111iyPl v•'rilm~·cli. I 

Ciirıkii hıra:-11 ıııiitlt·fi~-, • 1 

lt>r a r:ısıııd:ı 111·11 liz pa~ la- ı 
şıluıaııııstı. O \':l k İllPnlH~ ri 
hir t;ok .tahal'l'i)•ll yapıl.tı.1 
Taharri anu•linıt~ lıali ha
zırda h;tmPk iizPrt'dir. 

Yapıları talııııirılt>rf~ gü-.. 
,.,. 2,300 nıPtı·c hovu VP-

1,700 IUt'll'e fll'ZtrHlil~İ hir 
mırıta"ada tıız tabakaları 

vardı!'. Bu t.ahak:ılal' bazı 
)'Prl;!r'dt~ Lı· lıist:ı rıda ki \'i
~·ellçka nı:ıtlPrıİııirı t:ıh:ı
kalan katlar 1-.alıııdıl'. 

ll:ıdt~rı i rı nt' sıı rf-'lle i~
lt•t ilt>cPği lı1111iiz kararl::ş-
lırılnıanııştır. !liikt'ıııwtirı 
İ lt•lıı w ~· i .k t~ rıd i iiztıri ıu~ a 1-
uı ı .\ a<·a~ı z:ıııııPdilivor . . . 

B.ızı :,!aZl'l<•IPrf' gürt' 
1 hmi rua rk. :ı ve~ A ıaıPri k a '
nı rı h:ızı 11Pfis ı:HJlıitltıri

llİn yardımını lPıııiıı t•Lnıi~ 
• 

olaıı ltir c.-~o~l<.nak\'a -
Yugo:hiv sc·ııdih:ı~ı \t>ni . . 
11ıadP11i islPtuıP i111tİ\ azırıı 
a l:H':ı k tn·: · 

Mısır' da 
~·w•e. 

Yumurta i~racatmın isla~ı 
"Tiirk i~clıP Po~l ,,ılt1 ıı 

~l ısı 1'111 \'il llıtl rta ilar:ı-

cal! .. \luıaııy:ı, İrıgilltıf't' 
vtı L ı>arta'rıırı \a'l.elliklttri 
talıclid:ıı dola) ı~ilc~ lıa~ lict> 
miiLPP~sir oldıığund.111 şirıı 

di ılır:ıc t>dilı•cek \' Unıur-. . 
laların d:ılıa itırıalı hiı· 

ram a yeıw ~· t• "" ııı i harı iki 
a' 11· 11 w' :ı ı :'t lı i tulu l uı a ~ ı . . 
kara rl:ı~t ırıl uıısl ı ı·. • • 

londra'da 

Pamu~ ipliği imalatı 
"N t--tı Pf n~ i tı P nı~se, ,d t• ıı: 
Tokya'dan hilclirildi!!i-

• 
rıe ~;;, ... pamuk ipliği iıua-
hltı .l:ıpoıı~aıl.ı lı:ızir,rn 
a ~ ıııda 286,0L>rı hah <t\ a 
hali~ olııı11~l11r ki hı~ lıiı· 
rPkor r:ık:ımıılır . Bıı Sl'tH~ 

lıazirarıcia~i ilırae:ıl ~f'CPll 
t.. • 

St-llt' laazir:ınırı:ı ui. lıt~lle 
~ iiıclt~ 13 tt·zayiil güslPr
rı w ~ l •1 t 1 i r. it h a 1 :i Ha ~ i l P -

'l.a ~ ii l ı ı is l H' ı i 
4J, dir. 

ISt' 

111111ıar:ılı rııı~lı:ısııııl:ı tliık- Paı1111k ,.~,pr.-.- ;,;~ 

k :irı k ir·:ısı uı vPruıed iği ııı
tl•·n lt:ılıi-.IP •liikk:'ıııııııın 

a 111• 

:ır:ı~:nr ayıraıı t:ılıı.a pt'ı·- Kozat•ı parlağı 

dt~\ i :ıclı.i!ııırzd:ırı PS\'arıızı 
• • 'f._.; ~ 1. arat• <'iuidi . :"' 

' .. rı i )) a l 11 l:I k İ C İ il ili İÜP :t ıl ti İ l d t' -. 
fal:ır ~;;~ lt>diğiııiz lıalclıı 1 Bt>~ :a'I. yapah 
di'ı~k:\rı:ı oğram:ı~or~aııuz Si\aİı >ı 
lııııatıll içirı (·~~aııızı dl'- 1 s,;~aıu 
pouıuz·t rı:ıklı·ııiğiııizi is· F:ı~ul) a 
t etliği rıiz za nıa ıı ··~yarı r1,1 Nolı u ı 
alıı ak iizere sa rilı :ıcirtı- '. Mercimek 
:--ınıı hildirıııtıdiğiııizılrn 1 Kııs \t•nıi 
i h\rı Ptl iği ıı izi ~· azi ~ orsu-

1111 i'. • 

ı ı ı u a ' \ ,. rı 
t:ıksiıiııi 

t • 1 a ıı 
vı·r·di-

1 Ku;u. darı 
Cirı darı 

C··lı ik . 
ıYulaf 

ğiuıi Vf~ işiııizi lP\'Sİ t'dt~- 1 !\cı Ct~hll'dt>k ıcı 

ao 
•> 
() 

2 

41 
..ı l) 

q 
< 

4 

4 

7 
4 

4 
") .... 

50 

7U 

S:ırkarı S:ıııılı zaılP ~lt•lırıı('f pf. l:ıdası . .. 
garhmı ~1i 'ıflii t·f. 'ert·~··~i ~in . altın 
11uh.-11 .llar\'a t:ırl:ı~ı. 

.\laca~lı: Tarsıısla ~hı'-L:ıfa O~ ~liiıuiu. 

Bnn;lu: .\111sa oğlıı Nazif vp r11 faka~ı • 

('C-

Yukarıda lıııdııdu ,.,. p\· ..;afı ~:ızıh lıir· par~a tarla 
:ı~ı k :ı ı·tı ı··ıı:ı ya koı. nııı~ ol 11 p ~a rlııa ııu• 28-7 - 934 ta
rilıi rıdPrı itih:ıı·,·ıı T:ırsu~ı:ıki dairt•ıtıi'l.dH fıpı· k~~ uii:"" 

ı·t~hilPcc•ği ~ihi 27 - 8 934 tal'ilıiııt~ 111\'ısadif Pazartt~~ . . 
giiuii saat ı ı dt~ açık :ırtıı·rn:ı ila !'\atıl:wa~ıır. Artırma 

lıt'dt>li ııııılı :ı ııırııı•rı ~ivıtıc·tiııiu \iİ'l.dt! 7,5nİ hulrııatlı!l . . ' 

tal..tirde son artıraııııı ltı.1lılıiiılü ha~i ~almak sartilt~ . 
ı 1-9-934 t:ırihiııP. mii!"aılıf Salı .!!İinii saat ı ı tlP 

1 ' --' 

dairPrnizdP .'apıl~cak ol:ııı arıırııı:ııln g:ı~· ı·i HH'nkul t·rı 

'çok artır:ırıa ilıalt~ Pdi!t 1 CPğiııdt'rı Ldiplt·rin ıııuhumnwrı 
lki~nıt•liııirı ."i'ızd~ 7.5 ııi~h .. ıiııdcı p•·y :ıkt::ı~ı vt~ya ıaıilli 
1 lıir haıık:ıııııı lt>uıirıal nıt'l-.lıı \ı11111ı lı cııııil huluırnıaları 
1 

c~ğirıizdt~rı diikk:\rıı lalıliye : Toz ~t~k••r • 
Pl11H•k iiı•·n~ h:ırı:ı lPklif j (~alıvı~ 
t'lliğiııiz lı:ı'a p:ırasırıı al- Cav 
ıııadığııııdaıı ıiiikk:•ııda l i\:;hl\ 
lııılıııırııatlığıııı hir zaııı:ııı 1 B:ilıa.r 
d:ı cliH.k:i11ıuıru ar:ı lalıt:ı-" 

38 
ıoo 

\ 
1 :l z ı ı ı ı c l ı ı·. 

2f> 2004 ~ııııı:ır:ılı ıera ifı:\..; kanıııııııııııı 12ö ıncı uı:ııl-

2..ıo-~ao 

l~U-l~H 

82 

, 

dt·~i diirdiir ı ci1 fıkl':ı"ııı:ı tt·d'ık:ırı lıu gayri nwrıkul 

; lizt•riııdt• ipolt'kli :ıl:ıc;ıklılar ılt> diğı•r hir :ıl:•k:ıdarınırı 
, ,· ~irtifa hakkı ı-ocılıiplcıı·iııiıı hu lı:ddanrıı \C~ lnı~ıı~ilt~ 
1 f:ıiz , ... rıta!'al'İft> dair olaıı idıli:ılarırıı il:\n tarilıiuılPn 

!"ıııı sfikt~rt·k ,•ır·:ı~ l:ı n dı- 1 
.. -ırpa .\ ııadol 

\ Pr·li 

•) - itilıart•rı viı·11ıi ~öu ıdntlt• Pvrakı nıiıshıtt·lerilt~ hilclir-
1 u1t1lt·ri a~~i lak.tiı·tle ·Tapu ~icilirıclt~ ~ahit. ı)lnıatlık<:a arı koğdıı~tıı;uz gilıi tliil\- ı> 

, . . . . Pi ı·i ıı e I~ 

90 
:Satı~ lwılc·li pıı~ la~rııa!-iıııd:ın !ıı:ılırııııı kalaca klan ('1-

\ lıl'llc~ :ıl:i ,iııhl'amrı işlıu nı:ıddt~ fıkr.ı~ıııa ~ürt~ h:ntıkt'l 
karıırı kapusuııa kı!ıt \ ' 11- 1. • 
rarak ıllikk:tıı Vt~ Psval:ı- , lıacı~ kt~pt•k f>O . .. . ... 

nnıı ga~p f'luu•ııiz hasebi- i l\alııı » 
IPlnıtdeı·i "'~ dalıa fazla nıalümt•t :ılııı:ık i~LiyenlPrin · 
Taı'!-itıS İ(~l':ı dairt>~İn~ miiı·.ıc:ıutlan ilfuı olunur. u ı; ~ (' o., - o ) it• alt'\ lıi rı İZP nıa lıkt!uıt--i 1 K:ı r:ı lıii lıı•r 

aitlt>:--İ~H' miir:ıcaat t·~ ı .. - ! ~i~atlır 
dinı. Bina ı ·rıal:ıvlı PS\ala-. . . 
ı·ııııı :ırıc:ık ııı:ıhk··ıııt• ka
ı·arilt• :ıl:ılıiliriııa. 

ll:ın•kf'liııizi ıııazur gfis 
ltırnwk iciıı llf'm ht'llİ . 
l}()l'<;lıı gö!'il<'riyor Yt~ lı~·ııı 

dt• .. ~,alarııııı tPsliııw anıa-•. 
el P o 1 d U i1 il il ll Zil \' aZl\'OI'-

~ . . 
.. uıı. ... izt> lıoı·clıı olıııa•fı-

~ 

ğım gibi hilf:ırz borçlu 
d:ılıi olsam uıalıkenH~ VP-

\'a j,·rava nıiirat•aatlt> . . 
matlu hatıııızın i~tifa. ırı:ı 
l e v ~) • S İİ 1 t'tlİI llH'Si 
l:hı ·ııkt~ı: hollH~hot ti tik-

Liraıoıı ıuzıı 

lG 

78 Tarsus Tapu ınemurluğun~an; 
-~-------,-··-·-... 
k:iıı \'t' tış~al:ırınıı t;asp .. T'.ır~ıı~ıııı N:ı1~11·u 1· ~:ıı·~f':·\İ.ııclt>. \':ıki .~arkan sayalı 
\ ' t! zaht t•tııu~k ~:ılfılıivt'lirıi ~o~a ıht>ıı \' ı·rı·~tı~ı g.ırlıt•ıı llaııc:t• ıht~rı l uluklu zacl .. 
lıaiz olııı:ıclı~ıııızı lıal.ıl'la- Siilc>yıııaıı kııı Kı·riııw lıaııııııdt•rı lt>lıldıiei Cumali lı:ığı 

11 ,. vı• ıııt~\';tl\l hah~ dii~-,~iıııaletı zalııı:ı hftlihi ~1,·l:md t•ft• \t'l't'!'it'~İ . Ct~ııultc~ıı 
k:lıı .,~,· anıı nıaltkP-me\'t~ a~ alı \l"lınwl ,·ı·n·~e~ıl11 ın;ıhduı \P talııuııwn lll'~ 
vt•r<liğ·i~ıı lisır. uınci.hi döııiiııı lı:ığ :· ,·ı·i ı·~:ıs 1 ·ıı ~t·ııt•tsiz olarak ,.,. kadintt•ıı 
malık.t·nıt·nirı tayin edt•- hah:ısı l:ıt O~rııaııdarı iııtık . ılı>rı T. C. T. tat O~ıu:ııı 

(,,.;r·I VP \' t'f'fü~pcrj fı iİ kt'ı 111 
,, 11 ~ ~ 

dairt)sirııh~ alahih•cpğııııi 

he yarı t~ılt~ri rn. 
25-7-934 

Mersinde Zlyapaşcı 
civarwda ter:/ 

llasan Felınıi 

o~l u l>u rııııı~ .\ l i :ıf!::ı 11111 u lıdı·si ııdt• i k ı~n 327 ta ri lı i rıdı~ 
' . . 

\'t'fatilt' \'t'l'f!St'~İrıt• k:ıldı~ıııı l:ıf>ll\' il f'ill>l t~clİlt'Ct>ğİıı -
.. • < 

ılt·rı 4 .\ğıısıo~ 934 t · ıı·i!ıiııdc~ rııalıallt'ıı ~P~if ve talı-
1,iı.. t•tlilt•Cf'ğirıdt•ıı lıu h:ıpl:ı lı a "~ı ta..;:ırruf vPya vı~ı·;ı

~wı iıldi;ı~ı ı ı d:ı h11l1111:ı 11la rııı \C' vıui ıııı · 1.k ,·ı rde mahallinde~ 
lı:ızır hıı lıı 11 uı;ıla rı \' P\'a ı ;ı pıı id:ı rc•sirıe m ii ı·tıca :ı l t>l 

ı ıı •· I f • r i i 1 :\ ıı ol ı ı ıı ıı r. 

Mersitı Ticaret ve Zahire Borsası 

malın •i11~ Nereııiıı Ma';ısulu 
Olduğu 

Nolıut 

,, 
hıı~ıl:t\' . . 
\qıa NFrılp 

:"" 

'. 
,, 
,. 

., 

'' 
" 

. 
25-7-934 Çarşamba günü borsa satışları 

MlKTARI 
K.G 

~5000 ! 

1 fl 000 .ı: 

10000 2 

1~0000 •) ..... 

1 f>UOOO 2 

1 fiOUO ~ 

ıeooo 2 
30000 4 
:30000 4 
60000 4 
;)001)0 .ı 

K . 
F. 

s. 

:) 7 ,5o 
G~,5o 

{) 2 ,5o 
2ö 

l 2 ,f\o 

ALICI 

Eıl va r d 111 ! ı :ı 11 i 1ı. 

M. Hırnı:ıni h. 
(; ıı ıt • !' nı a ~ ı a • · f. . 
~I. B u ıı ı a rı i h . 
irıki~af ~· 
~I. Sip:ılıi ve Baıııazaıı 
[rfa T. 
Eıharıl tlııııı:ıni h. 

•• " r rfa T. 

S.\TICI 

~alı~ ~oopı•ralifi hazır nıağ.•za 

.\ziz S:crr::f pf. l hafla Z. T . 
~iikı·ii f'f. llazır ııı:.ığaza 

Eıııiıı :ığa z. Basim ~ 1 giiuZ . ~I. \ .T. 
o~man ıllı:mıi h. l\araıa~ Va.T. 
B. Z. Ali ·~f. 1 hafta tJI. \~.T. 
l\üst~ Z. i~mail •~f. 
.\ hd İİ l'f'PZa k pf. 
llat•ı O~nıaıı pf. 
.\li Niyazi t•f. 

,, 

" 
21 giin 
lı:ııı I' 

ı lıafla z. 

" 
,, 
o~. 

" 
'fl.V.T. 
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i l l N 

Tarsus Belediye Ri~asetinden: 
0234» Te11eli.f~ hrııziıı vt• <•2t2ı> lPUt"ke gazyagı , ... 

«23•> lf•uekt~ vakunı-~· :ığı kapalı zarf u~ulile 20 giiu 
müddt!ll~ miuaakasava ~oııulmu~lur. 934 s~ıw~i .\ğll~-. . 
lo!'i av111ru 12 iıwi Pazaı· ~iiuii ~aal 15 de ilwlt~ ~dilt~-. , 

et•klir. Talipleri11 Tar~il!'i Bt>lt>tliye!'iİııt~ rnilr:waalları 

i l<i 11 olu 11 u ı·. 2fi - 29 - t - ..ı 

ÇiFTEHAN 
KAPLICASI 

TOrkiYenin Karlispatidir 
Tesisatı saireden başka eyi bir 

oteli, hususi banyoları e r k e k ve 
kadınlar için gazinolar, mükemmel 
bir bakkaliyesi ucuz ve nefis yemek 
veren lokantası f u r u n u ve temiz 
berberi vardır. E le k ti rikle tenvir 
edilmiştir. Yakında Radyoda kona· 
caktır. Esbabı istirahat mükemmeldir 
Çiftehan istasyonuna iki d a k i ka 

l~-~~~~~~~-~~)CIW~~ifOOtt)~ 

IYENI MERSiN 
~ 

1 MATBAASI 
~ 

· Senelerce Evel mersinde Kurulan~ 

R 

Bir Müessesedir 
, 
~ 

Harfhwinın Hepsi yeni ve Ceşitlidir 1 
~ 

llESllİ nı<:V.\IH '" .\IÜESSF.SATL.\ TIC.\llETllANELEllE AiT 1 
llEH NEVi DEFT~.HLER vP. EVIL\ Ki ~l ,\TBlL\ ve S .\İ HEY f EN NEFiS-ti 
BIH TAHZU..\ SURATLE Y.\P.\H .. 

~HARİÇTE.N GÖNDERİLECEK. SİPARİŞ-

- LER.İ KABUL VE TEZ ELDEN 
mesafededir . Şimendüfer navlunları 
yüzde elli tenzilatlıdır . 

Toroslarrn seaiaptıyt~ şahikaları ahanda 
labialm uza mel ve giizPlliği kar ~ısırıtJ,• çmu 'e 
ar·dıc kokusu\·la nıuatıar s.-.riu hir ha\'a ici11tlt~ 

~ = 

ı~ her 

-==== 

kitap , kartvizit , daoet • 
nevı 

. .. . 
<linlenmek isteyeult·r · içiıı eu giizt>I hir say-
fiyedir. Fiatlar zamaram icahatma u~ğu11 bir 
~ekilcle halli a~ğarİ)'~ irıdirilmi~tir. 

Odu iwrelleri Ba 11 \' O Ü(~f'Pllt'l'İ . 
K.U. K.U· 

OtPI odahu·ı 200 llususi 30) ltir giiu 
Taş oılalar ) 25 Umumi 15) it;.iu 
Birirıci haraka 7 5 Kaplıcada 
ikiııci )> 50 Kalnıt) ~rnlara 50 

r~sü;ükTuy~a7.e ı : 
~ Pi~anğosu ~ ~ 
~ On Ye~inci Tertip Dördüncü Keşide m · 
il 11 Ağustos 934 tarihindedir. I~ 
ffi Büyük ikraıniye ~ 
(IJ 25,000 Liradır • il ; 

L mükafat 20000 liradır . . fil , 
a • o:JI D6ZJE3F.3~ 1 

~~ .. ····-•il•• 
iRFAN l'tlUSA . ·-! I 

kolonyası 
Sıhhat ve tera velin izi •la ima mu ha faza 

etnu~k icin İsli kauıel Ecıarn~si tarafaudan 
• 

• imal tıdilerı irfan ~hısa Kolon,·asrnı kul- • 
~ 

lanımz. 

her nevi kolonyalara Faiktir 

1 gazete ve mecmua ta-

~ bını deruhte eder .. 

kartları , zarf , katıt 

başlıkları ta bedi lir .. 

~lı ~'=~~==-===-===""===== "'-==• 

{t 
~ a fiatlır Reka~et Ka~ul [tmiyecek Sekil~e Ucuzdur ... 

-~~~~~~~~~~~-g~~~-

Sab1111 Sab1ıı1a l1eı1zeı· fakat l1er Sabıın bir 
olmaz Sab11n aldığınızda: evela, · 

Sabuncu zade Kaclri Sabuncu zade KADRi 

markasına dikkat markasına dikkat 

----------------
Bu MarKah Sabunlan Her YerdeAraymız 
Halkımıza her şeyden evel sıhhatını düşünmek gayesile bu 

kere Fabrikamızda halis yemeklik Zeytin yağından yapılan 

SABUNCU ZAO[ KADRi markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmıştır. 
SABUNCU ZA.DJ1~ KADRi Markalı ~abuul:ır TALK (Toprak) 
ve Silik~\t ~ibi ltiluıuuıu zararla ve vakıcı uıaddelerdeu aridir . .. 

AINCU 110( KADRi Markah Sa~unlar cilde Yumııkhk, Letatet verir çünkü hilesizdir 

)7 eni MersinA1uibaust - Nerslı~ 


