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An karada müthiş bir fırtına koptu fabrika bacaları uçtu. 
Laz.an Günü Nasıl Kutlu/andı 

fTniversitedemerasim yapıldı 
Üniversite rektörü mühim bir hitabede bulundu 

lstanbul Halkevinde de canlı merasim ya
pıldı. Heyecanlı hitabeler irat edildi 

lstanbul 25 (A.A) - Lozan lara çekilnı<'si teklif edilen ta-
sulhunun yıldönümü münase- zim telgrafları alkışlarla kabul 
betile dün lstanbul Üniversite- edildikt<'n sonra rektör Cemil 
sinde mernsim yapılmış.tar. Bü-

B. profesör Menemenli zade 
tün fstanbul gençliğinin iştirak Etem bey ve hukuk talebe ce-
ettiği bu merasim çok parlak 

miyeti reisi, Lozan sulhunun 
olmuş muhtelif hatipler bu sul- beynelmilel ehemmiyetinden 
hun Türk inkılabındnki parl~k 

ve Türk inkılabındaki müeesmı:vkiini izah eden hitnbeler 
irat etmişlerdi•. sir rolünden bahisle hital:cler 

Ü irat ettiler. 
niversite konfeıans salo-

nundaki merasimi, 24 temmuzu Sant 16 da başlıyan mern-
kr!ndisine hayrnm günü olarak sim 18 e kndar devam etti. 
kabul eden hukuk talebesi ter- Halkevinde yapılan mern-
tip etmişti. Bu merasimde Üni- sim gece saat 21 de baş)amış-
versitenin bütün tedris he,·eti mışhr. Güzid11 hir kalabalık 
davetli ulurak hazır bul:nu- Halkevi salonunu doldurmuş-

yordu Şehir bandosunun çal· tu. Gazi Hz. ne, meclis 
dığı istiklal marşı ayakta din- reisi ve Başvekil paşalara arzı 
lendikten ve Gazi Hazretlerile tazimatı mutnzammın telgraf-
meclis reisi ve Başv~kil paşa- lar çekilmiştir. 

----·~ 
Beynelmilel Parla-
mentalar konferansı 

Konferans hazırhkla
rınil devan1 edili' or. 

lstanbu) - Beynelmil~l par 
lamentolar kongresi 24-29 C)'· 
ı~)d 
u e toplanacaktır. Konferans 
hazırlıkları ile uğraşmak üzro 
k?~fe~nnsın Türk grubu umumi 
k~tı~hk bürosu lstnnbula gel
m~ş~ır. Büro Dolmabahçedc 
mılla saraylar binasında çalış
mnğa başlnmıftır. Grup idare 
he)'eti paza t , . . r esı perşenbe gün-
le~ı toplanarak hazırlıklan tes 
bıt etmektedir. 

Parlamentolar konferansı 
grubuna dahil olan 97 memle
ketten başkn dahil olmıyan 27 · 
memlekete de davetnftmeler 
gönderilmiştir· konferans mü
n~se betile Is tan bula gelecek 
mısnfirlerin 250 ·3o0 kadar ola
cağı tnhınin edilmektedir. Mu
rahbnsların refakatinde gelecek 
ailelerini nğırlnmak ve kendile
rine lstanbulu tanıtmak ıçın 
ayrıca hanımlurdan mütflşekkil 
bir heyet intihap edilmiştir, 
Türk grubu umumi katipliği 
lstanbula gelec(•k misafirlerin 
ucuz ve rahat yaşamalarını te
min için otellerle anlaşmış ve 
tesbit ettiği hususi fiatları bas
tırarak iştirak edocek delgele
re göndermittir. Umumi katip 
lik aynca konfcrnns müzakere 
lerini yerli ve ecnebi matbuat 
ınümessillerinin takibi için ted 
birler alnnttır. 

Gazi Hazretlerinin 
teşekkürleri 

Ankara 25 (A.A) - Reisi
cumhur Hz 23 temmuz fıayra
mı VI' Lozan gününün yıldönü
mü münnsebetilc birçok zevat
tan nldıkları tel yazıları dola
yısile teşekkürl erinin iletılme
sine Anadolu Ajansını tavsıt 
buyurmuşlardır· 

Aşiretler arasmda tetkikat 
Doktor Şükrü bey ls

tanbula dönüyor 
Re[ akat111de Adana ilk tedrisat 

müfettişi Alı Rıza beJ• olduğu halde 
Amo11os, Bi11boj'fa. Allar dağları üze 

rinde bulu11nll Ayd111/ı San keçili 
aşiretleri arasu,da ı•e cfrar köyler
de tski Eıi Türk adet anane akide· 
/eri ıizeri11df araştırma/ar yapnuş 

olan A11k11ra Gazi lisesi A/ma11ca 
muallimi Dil doktoru Şiikrii bey tv· 
ve/ki J! i11 akşam tre11ile şehrimize 

gelmiş ı•e dü11 iilf/e lre11ile Adanaya 
dö11111üşlerdir. 

Şükrii bey d 1i11 gece saat ;•ir· 
mide Adana lfalkevinde (Dil bilgisi 
dil düzrltm-si) mevzuu etrafmda bir 
kon/ erans vermişler dır. 

Dt'ferli dil altm/erimizdm bu· 
lunarı Ştikrü bey yarm Ada11adan 
tıelf/i, Karaman, KoııJ1aya r?İdtcek- • 
/er oralarda {#ı ayni şekılde araş

tırmtJlar yaptıklall sonra Dil kurul· 
tayuw işllrak etılıe.k üzre f :.tanbula 
geçec k.crdir. 

Dii11 '. 11disile ko1111ştuğu111uz Şük· 
rü be;• b e bu araştırmalarmda dü 
balammdarı şwuiiye kadar lıiç temas 
edilmemiş birçok kelimeler J'Oka/.µ
dı/!ım atkt uııa11e ve }"aşoyış tarz. 
lamıa att cok fa; dalı notlar tultu
eunu söylemıştır. 

-
Türk Bulnar ~ostluğu 

Mir gazetesi mühim 
bir makale nesretti 

~ 

jAııl{ar:-ı }~ı tc>ı >rak~ l)tıl ıı tıı ]{a pladı 

j Şiddetli bir kasırga beş dakika kadar devam etti 
Mir g,,zetesi " ı iirk siraseli > 

oltmda sabık Pra;: sefiri Vczofwı 
şıı makalesini neşre/mı ktedır: 

ı Evlerin kiremitleri söküldü. Birçok ağaç
lar l ökünden devrildi 

c Oazi11in Türkiı esi, memirketi· 
11hı rmuiı•etıne f ozla kıy11ırt ı•eren 
bir devlettir. 811 em11iyl'/ ralmz sillilı 
kuwetirıe deJ!il, ayrıi zamanda lıer 

ı şeyi cok İllce lıesap edcrı vazıh bir 
harici siya sete ı!e istinat etnu ktedir. 
7 tirkiı•r. Cuml:uriyeti ~u/hpeı verdir, 
çü11kii da!u/i iş/erile fazla meşgul· 
dtir ve bu daluli iş te, onu daha 
uzwı srııeler sistematik bir 
tarzda çniışmağa mecbur ktlacaktır. 
/Jugiirı Tıirkive11ill harici sıj•asetinin 
t~melta~ı -;oı•yeı Rusra ilr o/ıJrı dost 
illğudur. Da!ıa 11zı11ı seneler bil dost 
luk drvam edc•cektir. Çiinkü bnilda 
iter iki devletin dt me11fnatı vr.·dır, 
7 ıiıkiJ e, 18 mil)'orıluk 111ıfusu11un 
mane11 ve iktisadm yükstlmrsi mak· 

sadile dif!er komşu/arife ala11 miina
sebatmm da islôlu için lı er çareye 
baş vurmaktadır. 

At inada imznla11a11 Raika 11 mi· 
snkı da Türkiye harici siyasetinin 
diğfr bir itme/taşıdır. Btı nıisnk ~/ur 
kesi11 bildiği sebrp/erden dolayı Bul
gaı istan tara/mdan imzalanmamış· 
ltr. Fakat TiirkiJ'C ı/e !Julgnnstarı 

arasmda bir dostluk muahedesi 
mevcuttur. Arada mevcut lm/u11an 
b11 dostluk nzuahedesi11e rn!fmen 
7 ürkiye hariri sipr.seti, Bulgaristan 
h:zriç kaldı!fı iç111, Bal kail misalunı 

tamam addetmtmt•ktedir_ Büyük mil
let mec/isilıdeki Sem ımı/mll(/a İsmet 
paşa Hr.. Türk · Bn/f!Jr mii11a eba-
lmdarı halısedrrkm şunu siirlemişt 'r; 

c -/Julganstt111a karşı olan en 
samimi tbstluk ltissi11.1tımızm Bul
uar luikıimeti ı•e mı/ıeti tarafwda!l ,.., 
iti rrldle takdir edı/eceğw; iimit cdi· 
•·oruz IJ11 /[[arista11w /Jı.!kıw rnisa· 
kuta kaı şı alacağı dalıa ıllizamkdr 
ı•e daha pratık bir vaziyet bizim için 
kıvmetli bir ümittir.> 

J1ıı katiyytıı hiç birgıi11a husu. 
metkfıraru bir fıkir be.slemi,.erek Ati 
na misakmı imzalamck:au . isti11kôf i 
ettik Bizim bu /ıcıretı ıumzı Avrupa· . 
m11 dip/oması nıelınf ili de tasdik el· 
ti ve buna bir misal de Çekoslovak
J'll Hariciye. ııa?.m do/:'or Bmesin 
en so11 btJ·anafll/ır. 

Bulgaı is/an /laric o/otak akledi· 
/erı RalkMı misakı Bal/i.arı/ar sulhu 
ııu temin edebilmek ıçitı J'fgafle bir 
çare değildir. Bt1/f!artsta11m komşu
lari/e lıer zııma11 kü/tive re dr.vam 
ettirmek istediği iri komşuluk nıii11a-
sebat 1 da dalta az kiymeti haiz de· 
lftlciirler. Ebedi olmasuuı imlu111 bu- j 
funmı}'aıı ııe /ıer deı•lrt larnfuuia11-
tl'I kabulü mümkii~ ol1111yı111 harici j 
':>r formül i(in 7 urk · Hu/f!ar dost-
luJ!u ve iyi k0tmju/11k müııasebatı ! 
kıymetterı düşürülmeııulıdir.> 

Vilayetimiz Def ter~arlığma 
Muzaffer B. tayin 

edildi. 
Ankara 25 (liususf) - Mali.ve 

ve/uUeti memurifl llomisrnmı defırr- 1 

darlıklar ııe Maltye rrk/iru arasu,da 
yapılacak ala11 drjfi~iHiklere ait ılk 
listeyi lznz11 /a1111ştır. Bu11a f!{İri' nzer
kezdtki memurlar ve defterdar/ıklar 
araswda mühim lebeddtilôt vardır. 

Uste bu lt0/la içirıde çıkacakltr. 
Bu meyanda Mersin dtf lerdor/ ıı'lı· 
na da Maliye ı•tkft/rfi varidat b:7Ş 
müme)'J'izi Muza/! er bey taJ'İll edıl
miştir. 

A11k1Jradan bir nıa11zı1rn 

Ankara 25 (H. M.) Dün 
Anknrada çokt:ınbı·ri görülmi
yen ve on beş dnkikn kadar 
süren şiddetli l ·ir kasırga ol
muştur Kasırga, Gazi orman 
çifliği istikametinden gelmiştir. 
Kasarganı ., gelişi daha uzaklar 
dan belli oluyor, bülün geçtiği 
saha toz vı' toprakt nn kaim ve 
göz gözü görmez bir bulut ile 
örtülüyordu Bu kesif toz ve 
toprak bulutu şehir içine geldi
ği zaman sokaklarda gezmek 
değil. durnıak bile kahil olma
mıştı. Kasırganın en şiddetli 
olarak devam ettiği beş dakika 
içinde şehir görülmez bir hal<: 
gelmişti. Kasırg3. gerek şehir 
dışında ve ger<'k şehir içinde 
ufaktdek harnrat ta yapmıştır. 
Bazı ağaçlar dl'Vrilmiş ve kırıl
mış v~ bazı evlerin kiremitleri 
saçnkları uçmuş ve bazı tahta 
ve saç perdeler devrilmiştir. 

Haber aldığımıza göre; Yüniş 
fal riknsının bovahane dairesi- ı 

" 

nin dnmı da kasırğanın şidde
tinden uçmuştur. 

Zir nat vekal•'ti meteroloji 
cnstitösündcn aldığımız malü· 
matla, kasırga süratının sani
yed<' nzami 30 ve nsgari 12 
metre olduğu ve kasırga c•'re
) nnınm kalınlığmın yani zemin 
den yüksPldiğinin d: iki yüz 
metre kadar olduğu öğrenil
miştir. 

Enstitü, kasırganın suhunot 
derecesinin fazla fnrk göster
mesinden ileri geldiğini kay· 
det n ektedir. 

Memleketimizin muhtolif 
mıntal<al:ırmdaki sıcaklar da 
dev:ım etmektedir. Bu hususta 
aldığımız malumattn da evdki 
gün kara deniz. lnyıJ:ırı mınta -
kası ile orta Anııdolunun Sıvas 
ve Yozgat ha valisi hariç olmak 
üzre hemen bütün mıntakalardn 
suhunet derecesi birkaç dt~rece 
daha yükselmiş olduğu anlaşıl 
mıştır. 

Gümrük tarife kanunu değiştirilecek 

Vril<il 13. bo~yaııatta l)tıluııdıı 

Vekalet yeni ~ir teşkilat layi~ası ~a~a ~azırhyor 
Kibrit sirkeli memleketin her tarafında 

j 

cakmak satmak mecburiyetindedir. 
' 

lsta11bulda bu/1111011 Oümrtik ı•e 

i11/zi$arlar ve!u/i Rana bey lıazırla · 
1 

11arak kamm Mrilıolan lıakkırı tlr:: şu 

izalıat.ı vrrmiştir: 

-Oümrtik tr.ri/e ka11u11u11u de 

fiştireak ymi bir lıiyilıa lıazırlan

nuş ve hu hususta diğer 11ekiiictlerİlı 

mütaleası al11111uştır. lôyilıaJ'I 1111ila 

lealara giire tamamladıkları so11ra 

8. M. mecıı~ine takdim edeulfiz. 

Vekô/rl ;wıi bir teşkiltU lliyilıa· 

sı da lıazırlanmaktadır. Bunu ltşri· 

11isaılİJ'e J etiştireceJ!imlz ve meclise 

takdim edrbileutimizi ümit tdiyo-

rı:z. 8u11dan başka gümrük m11111ır· 

Jarmıı mahsus memurin ka11un llJ)'i· 

lıasun ıla trşri11saniye kudar ikmale 

calışacalfız. 

/11/ıisarlar memurlarumı husust 

vaziyel/eri11t uyan lôvılıayı da ltŞTİ

nisııniye k~dar meclise arzedtbiltc(· 

itimizi zannediyorum. 

Boı ut inlıisar1 bize iten üz ye11i 

i/ttltak ~ili. Şimdiye kadar m~cut 

.oları muvakkat idare inhisar umum 

müdür/ıiğünt balf/arwuştır Kibrit 

şil keti menılekeli11 lıer tarafmda rak· 

mak satmak mecburiyetindtdlr. 
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Lüzumsuz Güneş 
Banyosunun Şarkta İngiliz Entrikası . ışayanıDikkatBir Müracaat 
F elô:ketlvri. Amanalla~ı Tekrar (f gan T ahtma ~ıkarmak mı istiyorlar 

Yazan : Ünivesite Doçentlerinden 
Arap Gençleri Tür~iye Tabiiyetine Geçmek istiyorlar. 

Dr. A· Süheyl bununla Rusyanın Hindistcına karşı aldığı 
Bizim uwnılt~ ktıllt! gii

ıwş hanyoları ıue klrplilt~ r 
\'e ~gen<; kızlar aı·asmda 

adeı.a bir moda hiikmiirıii 

tehdit vaziyetinin önüne geçecekler. bir grup Ali kamserliğe müracaat etti. 
bundan evvel bir müracaat daha olmustu . 

~ 

Hust;a <(llııjik» ~aıt~ lesi 

M il:uıo cııuha hiri11dt•11 al-
dığı ~u Jıaheri ıwsrPlıuek-

almı~lır. Kentli hiinvelr.ri- 1 .. ;tir; ~ 
niu ıuukaveuuıl · tlerrcd•~~ «-Snhık Efgan lı·alı 
rini bilmeden atıldıkları . Aruanullall, tekrar tahta 
hu lehlıke hazru fena ne- C 1 k .. .. 1 . . .. g•~ nw · uzre son gu n er-
tıceler vermekıedır. Gu- 1 . f l 1 
ııeş ban\'osu din~ bir .. .. 
usuhi sıhhi 'Vardır. Fakat 
bunun ilk çıktığı zanıau

laı·da ki genişliği kalma
mıştır. Şimdi daha nhth
dut hir sahaya irılıis:ır 

etmektedir. Zira ~imdiye 
kadar criine"' b·arı \'OSU \'tİ-~ 'I .. ., 

zündeu göriilen fetakeller 
pt~k çoktur. Aklına gelt>n 
giiueş banyosu yapıyor. 

Göriileıı en büyük feh''t
ketlerden biri de bfiyle .. 
usulsuz gÜrH'Ş banyoları 

ı •~ ıu~saı sar ıııa ıaş a-
JHISlır. • 

Amarıullalı, ge<;f'll la:if-
la lMsil bir t•lhist~ w~~· in

uıiş olduğu lıalde ve ~· u- 1 
rıınıla uzun ho~lu, geniş 

oı11uzlu \'e kc~udiıw «~lr. 

Burduj» isuııııı v~rerı 

hir lugilizle beralwr gü
riiluıiiş, lrnkikatk sahık 
llirıl mt~ıuurlarırHlan ~lr. 

Sıuvarl olclu#:tu ~ö\'le

nen hu lngili ·;,İe :\ma~rnl. 
lalı arasıudaki gizli bir 
lakı m konusuıalar oldu#:tu • • 
arılaşılnuşlır. Bu konuşma 

üııiine g•'<;İl ı ııek isLrrıiyol'! 

lngiliı i~ıihhal'al adam-• 
ları si meli lıirc~r· hirer ı\ti -

• 
l:ıno\a ·ı crdnw~tt·dirlPr . . . ~ 

Bu11lar Anıaııullalım p ~şi -
ni hırakıu : ıma~ladırlar • 
K e11d ileri~· le ~ :\ ma ııu ilah 

~anıdan yazılıyor : 

~a m ~erıçleriuılt~n bli-
~· i'ık bir grup .\li J..om!'\Pl'
liğe ve cumlıur ı·ivasPLİnt~ . . 
bir al'iza vt : ı·ert~ k kerıdi-: 
terinin ınenılP.kt'lirı erıwl 

arasında kir muahede ak- sahihi oluıalanmı rağuHn 

diue çalı~maktadırlar. ~u hiitiirı hiikt'ımtl nıemuri-
şarlla ki, :\ nıaııullahın yellt~ı·irıin lu~p ~1 aharıcı un 
imza etlt•cPgi hu ıuuahetlt~ surlara · - EzmPHİ \'t~ llı-
lıı~ilteı·t~rıi n hima ,· ~~i rıi risti ,·anlara - hasredil -

._ • . ti 

kabul edt Cı!klir. diği11i vt~ kendiltırinin uıai 

Diğer hir lıalıt·ı·•~ görr, 
Anıauullalıı tahta getirip 
Efgauislanı llirıdistan hir 
ındaracalıgı yapnwk fikri 
dt~ ileri siiriiluu~ kteılir. 

ŞPlltffini t~nıinı{t!ll UCİZ 

kaldıkları ta.;;rih:t·ılilerrk 
Tiirkiyey•~ hicr .. tlerine 
nıiisaa(lt~ edilmesini i~Lt~

uıislt>rdlr. • 

Bu illi fakın ön ii m iizde ki 
kış mevki lathika ~onu ıa- Arap Gazeteleri. 
cağı hildirilmr.kledir. • 

Fakal lııgıliz islilıhar(jl lnkılô:bımızın az~me-
:Hlaıulari mrı A manullahı tirıden bahsdiyorlar. 

' 
Bmı tlan t'Vv~·l ti~ yine 

lıih ı~ hir isLiJa vt>riiıuis . . 
fakat miisaade t~dilmı~mişli. 

l kinci dt~fa o!a rak vt'rilen 
hu istidaya ıw cevap veri
IPceği vtt mi~darı iki bini 
:ı~aıı hu arap gt~rıçlerinirı 

Tiirkİ\'P\'H hicretleriue . . 
mfü~a•uh~ •~tlilip ~dilmiye-
eı~ği lwlli drğiltlir. Falat 

hadise (}Ok şayana dikkat
tir \'e bütün Surh· t~ arap-. . 
lftrınm Tiirkiyeye karşı 

il•~ kadar iyi hi~ltwlr. ruii
tdıassis olduklarını isbal 
t~dt•cek rııalıiyelletlir. 

Recep Bey 
lstanbula Gitti. 

.\nkara 25 cdlususi» 
Fırka Unıumi kalihi He-

yapıldıktan akciğer \ere
miniu başlamasulır. llalla 
başka bir Ş•~kli maraziye 
sebep oluyor, yani başka 
uzu vlere iulişara 

la rıu, Auıauullalım le!k rar 
lcılıta geluwk islmesivle • • 
alakadar oltluğunu bazı 

tahta nasıl gelirecekleri 

uwrak edilıne~tetlir ... Ace 
ha tekrar bir 'ihtil itl mı 

Suri\'etle cıknaasuıa ıuii CPfl l>t'y tlfrn akşamki tren 
• • le lstarıhula hareket el-

~ebep oluyor. Güneş ban-
nıeharil idditt rlmektetlir. 

lrıgilizlt~ r, sahık ~ralrn 
yosu, bir hekimin tavsi- t•~·anau hu arzus1111n, Ef-
yesiyle ve göstereceği usul 0anistaıuJa vt•ui bir fırıl ;, . 

i \'Cal edecekler~?!)) . 

Türk Milli Takım1. 
de yapılmalıdır. Nilt~kim dak çevirmek için iırsal 
lrnva pek s1Cak \'e sıcağın Ltilmiş olacaklardıı·. Zira Moskovada ilk maçını 
çok hüküw siir<lliğii bir Husyanm llirnlistarıa kaı·~ı 3 ağustosta yapacak. 
saatle olmamak şarliyle aldığı leluJilk~\r va~.İ)' <'lin 
sırf güneşle ve onunu ini- =-=========~ ~lo~kova :25 «A.A» -
kils eden ~uaile tedavi hu usulü lt~da\'İden t;P.kin Tiirk sporcularının 30 

• usulleri ve sarıatorvomlar nıek çok l~lıımclır. Ziı·a lt~uınıuzda hu raya urn va-
mevcullur, Burada· giineş yorgurıluk e~nasmda hedPu salatları lwklenınektPdir. 
ten sırf bazı kemik liilu·r- nnakavt~rueli muvakkat hile ~loskovada ~· apılacak ma-
külozü gilti vakalarda he- olsa kırılmış demek tir. s~ hak(tlann programı ~n-
kimin göstereceği mfüldet Yazın giiııe~ten istiCadt> dur : 
bliyük istifadeler edilmek etmek i~iu lıafif elbiseltır 2 Ağuslos~a Kiihiir p~ r 

d
. B gi)·inmek vt) sahüh st1 ı·iıa kmda Tiirk uiirPŞÇilr.ri 

le ır. u usu 1 ii h~cla vi eli r. ._, -
Z k · · ı ı . li-."iucle ''lineştt~ hir<ız .. ' ·iiz ~loskova ı!iire~<.~ilerile kar-ev ıçan yapı mamal\la- .... n •·· -

mek maksatla kafidir . şılaşacaklır. 
dır. 

Bundan edilt·cek istifade 3 Ağuslosla dinamo sta 
Denize girmenin ~thlai daha coktur. lus:uıı vor- ılıucla Türk ve Moskova 

şerailiruJen hiri de banyo nıı\'ac~~k ve ra lrntsızlık ver · 
esnasırula yoı·ulmaıuak ve " · uıiytıcP-k Ltir usul en tabii 
azami yarma saatten fazla ve muvafık hir tarzı lıare-
kalmamaklır. Deniz ban- ~et denıeklir . Sırf zevk 
Yolarından asıl edilrcek suretimle yupılacak haıı~·o 
islifarle <le budur. Yoksa ' 'a ıririı, cıkar~t'll \t~ "~\' İ-l J . d 1 • r,, • l'"l • 
saal erce enaz e yoru up rıir~eu giiıwşin \'Ücucle 
bu bünyevi mukavemetin aksi kafi ve muvafıktır. 
azaldığı z~manları da gii- Bu ufak teulJihlf~rı viicul 
urşin t;ok ~iddt•tli bir a- bli~· iik bir zindegi ve ruh-
muda kurular üzerinde ta hiiyiik uir şetaret im . 
f~ua bir aksülamel yapa- sule gelirir. Bu gil.ti han
rak geçirmek adeta biiyiik yolardan edilel~ek en bii
bir tehlikeye alılmak de- yii~ istifalı~ de bu ziıulagi 
uwktir. Hele \'Orı!u n iken ve os .a · .; ~ , lh. euır. • 

fulhol lak11ıılan aras1111la 
bir uıaç sapılacaktır. 

4 Ağustosta dinamo 
slatlınm yiizüciiliik kısnım 
tla Türk ve ~o,· yt•t Uosya 
spol'cuları a ra~ıııda ~· liznı~ 

müsabakaları yapılacak 
ve ayni giinde Tiirki)'e -
Sovyet güreşçileri de Kiil 
liir parkında hir ikiıu~i 
tlPf a kaı·şılaşaea k la rclır. 

7 Ağustosla Tiirki)'e 
Vt~ Sov,·et nusva tllll hte-... .. 
lilleri arasında bir fulbol 
macı ıcra olunacaktır . . . 

!'"aade fltlilerı vata ııi gazr-
tdt•rdeaı "Eltı~· ~· :ım , , m 

nPs rh· tı tı cok sa \'a raı ıl i k-. . . . . 
kal görüluw~lt~clir. Burulan 

evvel Tii rk iye a lt>y lıirnle 
\' aııl ar vaza ra k Tii rk i vev i " . . . 
Sıır·i nn·e daima ~filii ı!Ü~-

• • {' t ..,J' 

lPr111Pklt~ ~ühr•'l bulan hu • 
gazPte son gii11IPrde lama
ıaıen Tiirki~·c lehinde ya
ıılar 11esrim! ve eıu Gazi • 
laakkuıda t;ok slayi~kar·a-

rıe makalt·l•~r "azuaağa 
• l 

hash.u:ııslır. llt)nwn lat~ r 
• • 

nu shasııula Tiirkiyetlı~ ıa 

vı~ Ti'ırk i11kih\b111111 aza
nıtılindf'n bahis vazılar ., 

vardır. 

Bn g:ızt-ıle Suri)·ede şiru 
di~· ·~ kadar hiç bir arap 
gazelP.sinin yapmatlığı ŞPyi 
yapmış \ 'C HPşat Nuri 

he)·in "Çalı kuşu,, na111111-
cJ ak i nı P s h 11 r ro na a 111111 • 
araıH;aya çevir~rek (~frika 

•~lıawğ~ haşlanıı~lır. ~imdi 

ye kadar hiç hir arap ga 
Z•! lPSİ Tiiı-keeden roman 

~ 

tefrika t~ lnwmislir. Tefrika • 
çok rağhet görruiiş ve 
Türk edebiyatının hu şah 
'~~t~ ri h~rk.-s lara fırıdan 

lezzel \'e zevkle okunma
ğa başlannaı~lır. 

mi~tir. 

Nisaf ir tayyareciler 
Uçtular. 

lsla uhu 1 2 5 )>A. :\)) -
iic ırüoılt!ııheri ~ehriruizıl~ . ;--, . 
bulurı:ın ıui~afır Yurıan 
tayyart\cileri hu sahah sa 
al 7 ,5 ta lıarekel ~tmişlor 
dir. Misafir la)')·arecileri 
hir ta~·yart! filomuz uğur .. 
laıuıslır . • 

Bal~an Konferansı . 
Halkan korıfr.ran~ı Ttış

riııi e\'elde Y aldız:sarayan 
ela acılaeaktır. Konferans 

~ 

hazırlıklarının göriilmekte 
olduğu hildirilmektedir. 

Kaçakçılıga mani 
Olmak için. 

Ati na gazetelerinin ~az 
tlığıua ğöre Ankarada son 
zanwnlarda )'apılan miiza
k•~reler üzeriue Türkiye 
ile Yuuanislau (H'as11ıda 

kacakcılı"a karşı miaslerek .. • :"' "i .1 

bir takip ililafı imzalana. 
caktır. 

lstan~ul~a Yangm • 
l~tanhul - Yedikı.lede 

bir yanğm çıkmış ve uç 
ev yanmıştır • 



Ameri~a'da 
Buğday ve 

pamuk fiatları 

"'flw Et·oııoıuisl,, tlt! fl: 

Bu St!tıt•ııırı hu Qd:ı" 
' . . 

rualısuliiııt~ aıl )apılan 
resmi lal1111irıirı ı1t1şrıı11 

miıleakip SikaHo'da buğ
day fi:ıllan hi:·dt>11hirt• 
~·fikselrui-. tir. 

Anwrik:lnın lm SPrH~ki 
lmğda ~· rua hsu lii n rıca ~ 
483 ıuiJJıHt hushel ola
caktır·. Gt-cPrı seıwrıi rı 

• 
rııalJsulii 527 uıihorı hu~-
latıl \' f~ '932 rual1;nlii 7~4 
milyorı lrnslwl idi . 

Hesıui taluuiııirı hek 
leudiğirıde11 dnlıa az cık
Ut :ıs 1 fi a 11 tt f'I u y ii k e J u.ı .. ~ i -

'"' ~mil olruuştur. Fia tla
rrn Jtİksekligi dP\'am t•de
cek tir. 

~IPrısucata :1it lıauı 
ı~ıaddeler· a r:ısmda pamuk 
fıalları da lıir miktar viik
sdruiştir. Buna da seİuıp 
mezru arazi lıakkırıda va
pılau rt•srui laluuinlerdir. 

~lt·zru arazi mi k fa rıru n 
azlığıuclan maada havala
rua uıah~ıılfu iciıı pP.k 
fena •rit · 1 • ~ ~ttesı 1 olayısile pa · 
mu k ıs1ıhsa1~1Lrrıırt orı mil-
you Lal yad arı fazla cıkar1 . 
laull)':.tcağı nıııh ;a!\k;.~ eri -
Judir ~ . 

Ameri~a'da 

Avrupa' nuı 

Buğday Ma~sulü 
* .... ......... 

"Pt•slı·r· Lloyd,, ciı·u: 

BP\' llPluıilPI Ziraat Erı:-; -
• 

d ii s ı t ı ii s t ii r. • 
l 

Acı cek ıt·cl~k ıt~ı 2~ 
1 • • 

• • 
Vt~ hu rnikıard:aı it-

lıal:'tıcı 1tıt>111IPk••tlı,1·t, ıs:ı- j Toz ~·~~·~ı· 
luıl . ,~lt•rt 310 mil\'orı kt>1ı- (~aln·~ 
tal ve itlıal:lıcı ıı;ı · mlı~k•·I- Çay 
IPre isalwt cı;lt•ıı dı~ 90 1 Kala)' 
uıi.lyou kt>rılal Wfımirı j Buhar 
etlıluwkLPdir. ;Arpa :\rıadol 

Bulgaristan 1 da } )) y m·I i 
j ~>irirı\~ 
, l 11ct' kt•tH~~ 

~ Kaim » 

38 
ıoo 

2.ıo-~öO 

190-191 
82 

1 

18 

Keçi yetiştirme 
Cemiyetleri 

1 Kara hiHwr 85-8() 
"Wirschaftsausgabe r. P ,,den !Xişadır · J 6 
Keci \f•lisı.iruwklP i~- 1 • ,.. 

70 

25 

bO 
50 

. • · • . • Lımo!I ıuzu 18 
lıg,tJ t•dt~ lt CPllll\' t>lf Pf' bir- .., l f' . y r 

50 1 ._ • I . " . . ~a .HlllS:I IZt~\llU .:..D 
tısıuıs Prtlır. Bn hırlil\ l .k . . · 

0 '' • 11 (' I •> • 
1) 1 . ' . .. 1 )) 1 1 , -
>U ~ar:sları da mıktan \'IJZ 9 ;;() 

•· · 1 1.... 1 , . · i ~lısır darı ... v 
~P.l\IZI' )a ıg oa11 l\f'CI , .. _ , 1 1 '~5 . . ' . . ~ . C. ı \ ' I :ı,. u 
llŞll l'lllH Cf~flll \'Pi ı rıdmı 92 

• . • • • Kesme Şoker ".>() 1 ·, r·ı 1() K 
~ırıı ıhlıva f'lıtıPklt~dir. sandıkta. .... " • -:t · • bufday zeriyatının 

tahdidi meselesi --
8
--·--

" J• ıısı er LI o}' ıl.' "~il : il ii il o~~.~~I~ il ~~t 1~rı ca l'd 

» ~·cıı•~ .hi 23 Lira 
)) )) » ç 11 va l ı 2 ı 

hucrıl:t\' Yr.l'li 3 
)) 

Londra'darı Lildiriliyor: ve Z a 1ı i r r. lıursasınd<.t 
New)'ork 'turı alırıan İ>ir 100,000 kilo arpiJ vapıı r 
JıaLere göre Anıtırika zi- teslimi kilosu iki kuruş 
raal ofisleriuirı mümessil- 42,5 sarıtinıclerı Şa~ali hi-
1 ı·= ı . .... ı ra<lerlt!r larafırıdarı isl:ıı'-~ • utıg( a\' zeriv:ıtırun ~ • 
tahdidi Jıakkıııda kararlar h.ııl A_uadol 'fi'ırk Lırnt•~d 
l·l· ~ . şırkt~lırw s:ıtılrııısıır. ası 11111, ıslışarı malıı yelle _ • 
olaruk 14 .:\ğostosıa torul
ra'da loplauacak olau 
lıeyrırlmilt!I buğday ko_ 

mitesirıin mözak.-rtıleı·irtirı 
rteticesiıw hağlı oldn;;uııu 
hildir111işlerdir. " 

\VHşiuglou lıükı)nwtiuirı 
lu•yıwlıuilı•I hir İlil:tr , ii
<~uda gt~tir·iluwuıı•si yii-

:zliruleıı şimdiye kadar ; 
zeriyalı lah<lil ede11 Led- l 

l birler·i kı ·ıueu ve \'al111l j 
lauıunıera nıeri~·ette;t kal- 1 
dırat·a~ı talımiu ediliyor\' 

Nöbetçi Eczane 
:\KŞA .lJ 

llALK Eczaıwsidir. 

BONO 
i darelıaneın izde 

bir a]ftkadartarfından 
her türlü ınalGmat 
verilir ve müsait 
fiatlarla tedariki te
min olunur. 

o . 
f rıci,. Jüdt>ıtll 

----~----·--~~---
Borsa T elğraflan 

/slanbul 

2fi - 7 - 934 

Tiirk alıurıu 921 
i ~tt~..ı i il 
l>ola r 

Fnrnk 
Lirı·L 

6i14 - 25 
7 9 - 4() 

12-·-06 
9-- 27 - 87 

Nevyort 
~6 " 9··4 - - ' - .. -, 
l~ - 76 

liverpol 
2~-7 - 934 

llazır () _ 93 
\' adeli 6- 78 

,, 6 . 69 
il irıt 5 - -16 

SAYFA : 3 
·---· ---~-----·---

' .. . •,' .~!,: } ) : • ) .. ~·~ -;". \ 

Yerli Mah Sandalya 
Gürgen ağacın-

ve ucuzdur. 
-·-~·----·---_...._. - ..... 
lI ükfıınet Caddesi No.2G 

Öıııer Vasfi ... ~ 
Osnıan gnver 

·TAHSl1ST.\: 
lli~nH'I Bekir 

' . . 
/ 

Alay Satın Alma Komis
yonu riyasetinden: 

Alay llay\·aııalırıııı hi r ~ '· ıwlik ilıtiya<'ı oları Sl'k · 
.:ı\PflSPkiz hırt kilo :ırpa :ıt;d, ıııiiıı a ~:ı~a .\:ı ko11ulıtıu~L11r. 

.\liirıah:ı~a 14 .\ta;s. 934 ~alı gii ı ıii !'l :ı al g dadır. Şarı 
rıa ıtH' ~:ı lııı A hıa 1\ onıi~~ oıı u ııcl:ı clt r. Ta 1 ipi Pf' in lt•m i · 
rıatlarilt• nuw~· y.-11 ı: ı ıua 11 1 ıı d : ı ,\ l: ı )' ~alırı A 1 uıa ~o 

rııisyorauııd:ı huluıımalan il:lrı olııı ı ur . 
•) .. _ .. ) ~8-~- 7 

i l A H 
lçel Nafia Baş Mü~endisliğinden; 
Tarsus - Pozaııtı ) olurıuıı 27 - j- 387 - 58 + 570 

K ilonuılroları a rasıııda U la nı i ra lıtı icrasrna talip z•İ
lmr el111P(iiğirıtlt~11 1- 8 -- 934 larilıim· miisadif (!ar
şaıuha giiıılİ saat oııda ilı .dt·~i icra ~ılınacağırulau ta
liplerira Erıeiiııwrıi Vil:\p~ lt· ""Nafıa ha~ miihernlisliği-
1111 nıiiracaallan . 27- 3 

rI'iirkiye Ziraat Ba~ıl(ası 
Mersiı1 Şubesiııdeı1: 

26 1 934 de Kapalı zarf ıı:oiulile rnuzayetlt>lt~ri ~· a 
pılaıı Gayri miıhadillar mall,ırııulau 281, 282 \' ,~ 206 

rıu maralı mail ara VPl'İ len lt•k 1 i fler ru 11 va f ık gi>rii J uuııl i
ği 11dPrı pazarlığa terkPclilrniştir . !stPklih·1·i11 lfankada 
topla ua rt koıui:') oaa m ii raca al I an .. 

.. 
..... 
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İ~mi l\:ızaıH' \'t•rgi~i ~ ~ 

Zi~· :ı Ct>uıal iL f\yl oğlıı ı..t•pı·ii-.ii .( ı • ~YENi" J~ "ERSiN ~ 
irışaat miilt~:ılı lıitli ~~3 "' .ı. V ..Jl. ~ 

1 • . ' 1 "I. il j" f 1 ~~ ~ Y ukar·u a 11.;uıı H~ s:ııı a lı va zı ı uıu"P Pıırı rııa ıa - ~ ~ 
" • I~ ~ 

li ikanwti lt-sbit edilnırdi!!ı <'ıiıı·ll t~ i1'irıci ilıharııaııu~ :52 ~ 
• ,, ~J ~ 

tehli" PclilPnH'nıİs "'~ 931 ~t)ll•'"İ İ<'İıı ııa111111a nı:ıtn.lı ~@ ]~ ~-T B A A s I ~ :""! 'ı,; • : • ,., . • • ~ ~ 
578 lira 96 k::rıı~ ı..:ı~aııt· H"gısırıııı l«-1 " "' ııırazal @t ~ • ~ • 1.-t 'ftl 

~omi~'uıuı .un 20-4-933 taı i lı \fl 243 111ııaı:ır:ılı ı..a- ,~t tFJ. . ~~ ~ 

rnrilP lf•n.:ırııPrı l•1 r kirı •1 dilnıi~ oldııı!u il:'ııı oluıııır. '?( .-::urx-.-•Kwe ....,.._™ ., 

· · ~ Senelerce E vel mersinde Kurula ~ 
Ç iF'TEHAN . ® ~ 

gj Bı·r Mu··essesedir ®l KAPLICASI ~ ~ 
~ · ~ 

TOrkirenin Karlispatidir ~ Harflorinm Ilopsi yeni ve Coşitlidir g 
~ I~ 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 l e k t i rikle tenvir 
edilmiştir. Yakında Radyoda kona
caktır. Esbabı istirahat mükemmeldir 
Çiftehan istasyonuna iki d a k i ka 
mesafededir . Simendüfer navlunları 

~ 

yüzde elli tenzi [atlıdır . 
Toroslarııı sP-:ı.apry<' ~:ıfıil\al.ırı ahırı.la 

tabiatın azarıı<•t \f' giiz .. lliği kar şısıud.ı çam \'P 

ardıc ko~ıısın la uıııallar ~'~rirı hir lnl\a iciıulı~ . .. . 
dirılerınwk isıe~'P tıl«'r i ç·irı P. 11 giizPI bir sa~ -

fivt~dir. Fiallt.ır ıaıııaııııı ieahalırı:ı 11\~urı hir . . . 
şekilde lwui a~ğariy<> irıdirifrnişı.ir. 

Oda iacretlt•ri Banvo iic·rt' tlt•ri . 
KU· KU 

OtPI odaları 200 llusıı:--i 30) lıi!' giiıı 

Taş odalar 125 l'ıııur ıı i 15)it,:iıı 
Biriııci b::ıraka 7 5 Kaplwada 
i k i rı c i » 5 O K ~ı l n il ) :ı ıı 1 :ı r a 5 O 

rE3Bü;ÜkFT;~;·;sı 

<,,~ HES\Ji DE\'.\ IH \ ' P \IÜESSES.\TL.\ 'l' İ C.\HETllA~ELEBE AiT ~ 
--@ llEH NEri DEFTEBLEH \ t• E\'H.\KI M·\TBl J.\ "*' S .\İBEYI EN ~EFIS ~ 

. @ Bİll T.\ nzı 1.\ SÜIL\ TLE )' ,\ p .\ H . . il! 
@ ~ 

' '@ ... * .. * * ~ * .... ~ * Jf * * * ...... " .. Jıf. ~ 
i ~HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK SİP.AR.İŞ-e 
~ ~ 
~ LER.İ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLAB ®Jl . ~ 

I~ ~ 
ı ~ her nevi kitap , kartvizit , daoe t ~ 

~ gazete ve mecmua ta- kartları , zarf , kağıt ~ 
~, ~ 
~&] bını deruhte eder.. başlıkları tabedilir .. 

1 
IB] 

~ı 1 IBl 
~ ~ ~ t~~ 

~ f iatlar Reka~et Ka~ul [tmiyecek ~ekilde Ucuzdur... ®l ~ ~ 
~ ~ 
ı~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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.. ... .. . * . ·' ~ •. - P. . . . 

Sab1ıı1 Sab11na lJoıızer fal<at lıer Sabt1ı1 bir 
<)lınaz Sal)ltn al<lığ·ı11ızda: ev<jlfi, 

------------------~ Piyanğosu ~ Sabuncu zade Kadri Sabuncu zade KADRİ 

ı1~1 On Ye~inci. Tertip Dör~üncü Keşi~e nı 
İf 11 Ağustos 934 tarihindedir. m 

~ B Ü ~~.~{o~ ı~;r:~:: ~ y e ~ Bu MarKah Sabunlan Her YerdeArayınız 
L mükafat 20000 liradır . J i 

;; 3 lle=3E3D~E3E:3 ~ Halkımıza her şeyden evel sıhhatını düşıinm~k gayesile bu 
~ kere Fabrikamızda halis yemeklik Z<eytin yağından yapılan 

İRFAN l\lUSA ~ 1 SABUNCU ZADE UORİ_ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmıştı~. 
kolonyası ~ SABUNUU Zı\D1~ KADHi ll:ırk:ılı ,alıııııl:ır TALK (Toprak) 

. ~ v•~ ~ilik:)l ~ihi hil11mum zar~ırlı ve va~ıcı rıı:ıılılPlt~rdPn aridir 
Sıhhat ve lPravP1İnizi daima muhafaza ~~ · · 

t•lnu~k İ<)İtı ~- Lik:ı tllPl EC'Z:I rıt·~i l:ı rafttıdan -~±Git SABUNCU ZAO( KADRİ Mar~ah Sabunlar cil~e Yumşakhk, letatet verir çünkü ~ilesizdı"r 
imal t•dilen irfan Mns:ı l\olorıvasıııı kul- • 

~ 

hlnımı. • • 
her nevi kolonyalara Faiktir el 

markasına dikkat markasına dikkat 

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

. ~ .. 
t Jt. •'-

Y cmi Mersin Malbausı - lt1 1 • 

~~-~~~EIEllG~~~ 


