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Dün Halkevinde kubiliy için ihtifal Yaplldı. 
Kubilay ihtifah 

Dün halkevi salonunda yapıldı 
Hatipler Söylevlerde bulundular. 

Ctımhuri)1etı marşı söyleı1erek 
toplaııtiya ı1i h3)7et ' 1 eriJd i. 
Dun snnt on ııltıdn Halkc\ inde 

inkll4blmızın OnlO kurbanı şehll 
Kubllay için mera im yapıldı. Me
rasime Vtıli , Halk f'ırkıısı 
ViUlyet ve kıızn başkanları ile 
Uyelerl Ev Başkanı ve Oyelerin -
den bir çoklarllc Orhı Mekteb 
okuyucuları tık Mekteb okutucu -
lnrı \ e bir tok ~ urddaşlar gelmiş
lerdi. ilk defa KOltOr çevirgcni 
Bay Nahid Cemal Kaya knrsUye 
çıkdı ve benzerini yazdığımız Sôy
levlşde bulundu • 

Bundan sonra Bay Jbrahim, Bay 
Cemli KAmll söylevlşdc bulundu -
Jar. Orta Mekteb ikinci yıl oku -
yuculanndan Bay Hasan ela Kubl -
JAyJ nrum bir şiir ekudıı. Ve hop 1 
auuşlandı. Bundan onra heb blr
llkdt> Cııınhurı ed marşı t' öy
lenerck toplantı bitirildi. 

Bay Nahid Cemal 
Kayanın öylevi 
Sa) in Arkadaşlar, 

Kara bir ) ıl dönUmU için 
burada loplanınıs bulunuyonı1 .. 
Cumhıwiyetin bUyUk milleti 
mi1..ce benimsendiği gUndenbe 
ri, tüm bir millet, her şeyi ek 
siksiz bir medenf miJJet haline 
gelmek için yaptığımız atla 
malar, kafası geri bazı Yurddaş 1 

larımızın anlayışlarmı aşıyor 

du. Bunun doğuracağı netice 
ler belli idi. Bunları önceden 
kestinniştik. Bizler, yeni hedef 

lerin yolcuları gönlümüzle, ka 
f&m11.la kendisine bağland1ğı 
mız Eşsiz Önderimizin arkasın 
da sat ve solumuzdaki homur 
danmalarn bakmıyarak ve her 
şeyi karşılamağa Evvelden ha 
zır olarak yolumu1.a devam edi 
yorduk. Artık parola değişmiş 
di, Milletin hoşuna gitmek de 
ğil, hoş bir milJet Yapmak. Ol 
kU yolunun parolası budur. 
GözcOIUA'UmUzU, bekciliğimizi 
iyi Yapabilmek ve işlerimizi 
Emniyetle başarabiJmek için 
milleti Uçe bölUyorduk: 1 Mek 
teb çağında bulunanlar, 2 Yaş 
ları ve başları geçkin olanlar, 

nıeğe ba\'ilHdık. l l:ırf inkililbı, 
kıyafet inkilftbı, millet mek 
tebleri hnmlesi ve buna ben 
1.erler hu gereğin karşıhğiydı. 
Sevgi ve istekle emeklerimizi 
verirken beklenmiyen karşılık 
]ardan biri oldu : Menemende 

irtica M• 

Senelerce(destanı kesik baş) 
dinliyen ve okuyanlar bize bir 
kesik baş, KubiHlyın çok aziz 
başını koparıp verdiler. 

İçimizden gelen bir yumruk 
içimi1..de devrimi duyan Yurd 
daşların içinde fırtınalar ko 
pardı. Yüksek sesle haykırıyo 
ruz : Bu kesik başın destanım 
acun durdukca genclerimize ve 
Yeni nesle bir inkilftb sayfası 
olarak ekuyacağız. 

Bu glln gene CumbtUiyeti 
mizin her yönünde bu ders oku 
nııyor. Kubilôy. hepimiz biliyo 

ruzki muaUim bir askerdi.Yine 
herkes bilmelidirki bu gün 
Türkiyenin her kışlası bir mek 
teb \'e her mektebi bir kışladır. 
Şu Jınlde Kubilay iki kerre as 
ker, Yahut iki kere muallimdi. 
En canlı, Türk tarihini dotan 

En kuvvetli iki meslekimiz El 
birligiylc şanlı bir kur ban ver 
mişf erdi. Orduya muallimleri 
bağlıyan ve muallimlere orduyu 
sevdiron Bu kahramanın hah 
rası önünde hlirmotlo Eğilelim. 

Türk tarihini Başdan Başa 
gözümilziln önünden g~çirelim. 
Göreceğizki Türk denilen gövde 
Yürürken Bu iki uzvuna dnyan 
mışdır. Zaman zaman bu kuv 
vetıer başsız kaldıkça millet 
zebun dilşmUş, değerli bir baş 

buldukça millet sınırları aşmış. 

Bu gilnkil manzara şudur : 
Tarihden Eski Türk gilvdesinin 
Yine tarihdon eski bu iki par 

çası, en şanlı ve d••ğerli başını 
bulmuşdur: Atatilrk'Un temam 
Jadığı bu millet Atatörk'iln 3 Asıl iş başında ve iş çağında 

olanlar. • göstt1rdiği hedefe varacaktır : 

Birincileri, kıymetli mu 
allimlerin elinde, istediğimiz 
yolda yUrüyUşlenne devam 
Edıyorlardt Yaşı geçhın olan 
lar homurdanma sınırını aşa 
cak halde değillerdi. Ortn çağ 
da olan Yurddaşlarımız Uze 
rinde en çok ve en çabuk işle 
nıek borcumuzdu. e çıkarsa 
- iyi veya kötu-· buradan çı 
kabilirdi . Bunların ilzerinde 
baş döndllrllcil bir hızln işle 

En önde vu on verimli bir 
millet olmak hedefi . 

Kubilay bu ilikli yolculu 
ğunun k.ilo metre taşlarınd!n 
lııudır DikkAt ediniz hedefin 
yftkııılı~ını AnlArsını1 ... 

Kubilay şuhid oldu. FAkAt 
dOnyA ~1hid olsunki biz onu 
unutmıyi\cAğız Vt! kAnının boş 

yere AkmAdığmı dAimA g&Jte 
rcc{'ği1 .. Millet ve onun Athı 
vilr olsun. 

• Japon - Amerika 
Deniz anlaşmasi Bir çıkma

za Mı Saplanıyor ? 
PARts. 25 (A.A) - MntArı 

gaıetesi yazıyor : 

Vaşington muahedesinin 

.Japonya tarafından bozulması 
il1-erine İngiltere ile Vaşington 

arasında derhal fikir taatisine 
başlanmış ve Aınerikaıım Lon
dra bUyUk Elçisi Vaşingtona 
varır varmaz HulJ ile iki saat 
görüşmüştür. 

Daha dünden Amerikanın 
önilmil1.deki müzakerelerde 
tatbikini dilşUndUA'U siyasasını 
ana hatları Amerika deniz ida
resi tarafından bildirilmiştir. 

1- .Japon tebasiyle hatır 
kıracak vaziyetlerden sakın-

C. H. F. 

mak için ihtiyath bir hattıha

reket kabulii. 
2- Deniz nisbetleri milsa

viliğine matuf Japon metaliba
tına karşı teşriki mesai. 

3 Amerika bahriyesini 
müsaade edilmiş oJan 87.ami 
hallere eriştirmek için te1,gilhu 
gemiler konulması. 

4- Muhtemel İngiliz Ame
rika müzakereleri hakkında 

matbuata ve halka karşı mut
lak bir ketumiyet muhafazası. 

5 5 5 3 ııisbetinin mu
hafa1..asına imkAn verecek bir 
formillün hazırlanması için 
Japonya ile diplomatik görilş
melere devam edilmesi . 

Belediye 
Kaza idare Heyetin· Zabıta memurlar ı it:in 

de Seçllmeler bir kurs açılacak 

Şehrimiz (.,lımhuriyet Halk 
Fırkası kaza heyeti idaresi ü
yeleri aralarında Başkanlığa 

Doktor Bay Abdullahı, Muha
sebeciliğe Bay Veyseli, Kftti b
liğe Bay Enveri seçmişlerdir. 

Şehirde Numarataj 
baŞladı 
--+-

935 senesi zarfında yapıla
cak umumi tahrire esas olmak 
üzere yapılacağını evvelce 
bildirdiğimiz ·numerotaj işine 
Belediyece başlanmış ve ayrı 
ayrı koldan işe başhyan me
murlar bu işi epeyce ilerlet
miştir. Haber aldığımıza göre 
numarataj için evlere gidenlere 
bazı Ev sahipleri tarafından 
zorluk gösterilmekte imiş.Her
kesin bu işde gelenlere kolay
lık göstermesi lftzımdır. Aksi 
suretle hareket ise cezayı 
çağırır. 

Ay Başinda 
mektebler tatil 

edilecek 
KUltilr Bakanlığından şeh

rimiz Maarif MUdUrlUğüne ge
len bir tel yazısında Ramazan 
bayramıyle Yılbaşının yan} ana 
gelmesinden ötürU mekteblerin 
«Liselerden köy mekteblerine 
kadar» l ikinci KAnun 935 sa
bahından 8 ikinci Kanun Salı 
akşamına kadar tatil ve beyra
mın dördilncll gilnD derslere 
baflanılacalı bildirilmiştir. 

• • 
Belediye Encümeni Bele

diye mbıta memurJarı için bir 
kurs açılmasını karar aJtııın al
mıştır. Kurs muayyen bir müd
det devam edecek ve vakti bit
tiğinde imtihan yapılacaktır. 

Bu imtihanda kıwınanlar 
işlerinde bırakılacak, ka1.ıma
mıyanlara ise yol verilecektir. 
Haber aldığımıza göre kursa 

haricten de arzu edenler devam 

edelJilecek ve imtiluına gire
ceklerdir. İmtihanda k87..anon

lara vesika verilecek, açık vu

kuunda tercihan alınacaklardır. 

maarif de tayinler 

Tarsus Ocak mektebi mu

allimliğine Adana Muallim mek 

tebi mezunlarından olup vilft

yetimiz emrine verilen Bayan 

Pakize, Mersin Çankaya mek

tebi muallimlifine Eski baş 

muallimlerden Bayan Ayşe ta

yin edilmiş ve emirleri gele

rek kendilerine bildirilmiştir. 

YURDDAŞ: 

Ülkeni korumak icin . 
Zekat,sadaka ve fitreni 

Tayyare Cemiyetine ver. 

inkilabımız 
Tabiatta her şeyde bir de

ğişiklik, bir oluş, milkemmele 
doğnı hir gidiş ve akış vardır. 
Tabiatı canlandıran, cemiyet
leri olduran, nıhlnrı vecde ge
tiren bu akış, maddeye bUrU
nen, maddeyi dileğine göre e
riten,mnddede tecelli eden co._ -
kun ve taşkııı bir ka)amhğm 
(kuvvetin) e~mridir. Her atılışta 
dışıyla ve içiyle değişen bu 
kayaınhk tabiat ve cemiyette 
her an yenilikler daha olgun 
varlıklar gösterir. Yenilikler 
hui'.an pek seri, derin uçurum
lara boşanan ınnaklar gibi ani 
olur. Bozan bir sona erecek gi
bi gUriiniirken sondan, dileğin
den u1.akluşmaktan korkuyor
muş gibi hızlanır. Eğer bu ka
ynmhk ve ondaki istek bir so
na arseydi, bir durak yeri bul
saydı her şeyin donup kalması 
ve hayatın sönmesi )Azım ge
lirdi, O, yırtıcı iradesiyle coş

tukça tabiat ve cemiyete fe
yizlerini, nurlarını yağdırır ve 
yeni hakikatler, yeni güzellik
ler doğar. 

Ruhumuz · bu yenilikleri 
emdikçe v0<'.dlerimiz artar, ol
gunlaşır ve yilkseliri7 .. Kayam
lıkla beraber kaynr ve taşarız. 
Varlığımızın yalnız maddesile 
değil ruhiyle yaşamayı l>ğreıı· 
meliyi1 .. fluyntın kabuklarıyla, 
kılıklanyJa değil &ile, irade
siyle hemhal olmahyı1" O ka
buklar, o kılıklar eskir, yıpra
nır ölUr; çUnki fanidirler. Fa
niler fena buldukça için, yara
tıcı i)zfin tecelliyatı çoğalır, 

yenilikler doğar, olgurılaşırı1 .. 
Eskiler yıkılmadan yenilikler 
gelmez. f1::Skiyi ayakta durdu
ran yenilikler deği1, yeniliği 
yıkan bir eskiliktir. Bizim yap
tığımız inkililb bir hamlede es
kiyi yıkmak, yeniyi kurmak
tır. « Tekiimül birdenbire ol
mH, tedrici olur» diyenler ye
niliği sevenler deti1, eskiyi 
yaşabnak istiyenlerdir; yahut 
yeniliğin doğmasıyla ölümle
rini hatırhyanlardır. 

Bilelim ki Türkiyedeki in
kilab rasgele bir kılıktan diler 
bir kıhta geçmek değil, bir 
kemale, bir olgunluğa vannak 
için ~skiye basıp yeniye sıç

ramaktır. 
O kadar hızla sıçrıyoruz ki 

eski bir anda göçüp gidiyor, 
yeni bir hamlede kuruluyor 
&eli bırakışımız e her an 
bir olgunlugumuz var.Bı.ı dışa, 
faniye bağlı değiliz. Yaratıcı 
irademize bağhyı1.,daha doğru
su biz oyuz. 

Tarsus Amerikan Koleji 

Edebiyat Muallimi 

Ahmed 
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Türlr Kadını 
~·-•C3'4 

Bund Ab. Blatt, Berne, 

Bu me\'ZU hak kındt1 
perşembe giirıü akşam 

"kadıularırı sPçnıe hakla
rı111 nıiidafaa ePrııİJP.lİ,. rı 

de Profesör Dı·. ~Jufche 
hir koııforans vermiştir. 

Bu konfera rı da Tiir
ki yede kadının yakm ma
zideki dnrnmn tedkik 
edilmiş ve o vakıtlar kH
dımıı ~· lizü sımsıkı k<lpalı 

oJduğu lıalde sokağa çı

kabiltliği, ka•hrı111 kocası 
ih~ brraher bir arabaya 
binmesi caiz olmadığı, 

ancak ayrı hir arabaya 
hinerPk kor.asırım araba-
mı arkadan rnkib elıw· k 

nwcburİ)'elinde olduğu, 

katlrnlaı·ın haremlerde 
mahpus bulundukları , 
şerail ve kur'an hüküm
lerine göı·e kadının koca
sırıdan boş düşerek evini 
Leı·k elmeğe mecbn r ol
ma ı icin kocanm hirhir • 
ark:.ısırw üc defa "sr.ni • 
boşatlım,, <leme hain kafi 
geldiği hik< ye olunmuş 

ve bu gilnkii \'aziyete 
~eçilerek şuular süyleu-
mişdir : 

Bu gün her şey bam
başkadır. Kemal Paşa hii 
)'Ük \'e miidhiş bir enerji 
sarf ederek memleketin 
çehre ioi lJüsblitiin değiş 
Li rmişdir . Artık bugiin 
Türk kadım ilu;·.Garb A , .• 

ru pası kadmı arasında 

hiiyiik hir fark kalmamıs-. . 
dır. Çok karı alma yasak 
edilmişdir. Çarşaf ve pe
çeler kaylwluıu~tur. Fau. 
rikularda orıbinlerce Türk 
kadrn amele ·i çalışıyor . 
Katib, lisan hileu, Steno. 
daktilograf ve saire olurak 
Tiirk kadnıla n idare iş-
l 1riude çalışıyorlar. Tica
ret t!vlerinde de Türk ku
dırıma lesadiif edili,·or. . 

Kezalik Tiirk kadmları 

muhtelif meslek işlerinde 

d~ çalışmakladırlar. 

lstaobuMa uıbıfai ah . 
h•kiyede 13 kadın memur 
çalışdığı gibi 7 avukat 5 
doktor vardır. Bunlardan 
haşka da gazeteci,, labo- · 
ratu varlarda <t i lan, do
cent olan kadınlar da var-• 

çiçekleri 
Taılı ~ıı·Jhılarla akarken prnar, 
Kt1 lt-IJP.kft•r St~vi11çtt·11 · ışıkla oyrıar. 

Se\·gi t;Pkt>n ~· iirekler ka.naar da k:ı~ rıar, 

niil il(:~u·kpn ruolduı·lu gfüıiil hağmıla. 
.. 

.. . 
Yar . ~'' mPyı hilmezıni~ e~rik .. emdt~I'. 
ilerler ; . ıyı·ı diişerıl~r:ciğerden mr.ler. 
TitrPşir~t·ıa göğiisle ıombul nwmPlrr, 
Giiıuış tlo!"1ar, uy butur Toro. dağmcla. 

• • 
lğcle çiçekltıriııde varmış urasa. 
hPr1<; kızları hiiriirnıiiş sevgiden tasa. 
Bir ilk,r:ızda uğr<ıyıu güzel Torosa, 
Hur·cu hııı•t\u koka,.keıı kız pürçekleri. 

. .. 
Hayda ltH efeli gönül, havda da lınvcla ! . . 
Tıi n°ii rltH' y 1 kanı yor karşı ki ça ~· da. 
Yel \'Urdu kça sallanır dallardd rnayda, 
B_ir dudağı a ıuhra n nar çiçekleri ... 

B. ULUG 

Moldur · Şebntm, Esrik · Sarhoş, Stmt • Ahmak, abdal, Ptir· 
{tk • Zül/, Tı1nlfiir · Ptri, Mayda • Narin. 

Vapur mu Sehirmi? 
Fransa Dünyanın En Biiyük 
Gemisini Denize indiriyor. 

Fı·ausada vılJar·clarıheri 1 

.vapılnaasuıa lt;aşlanaıı «Noı· 1 

m:uıd va)) volen gtım isi 11i11
1 

yakııı;ta d~1 ııize .irıclirile- i 

c~ği hildirilmt>klı•dir. 

Oii rıya nı rı eu hiiy ii k 
gemİ!'Iİ olan hu vapurda 
biri kadm: iltt>ki ~rkek, 

iiciirıclisii dt~ l:l\·falara ol-. . 
mak iiıert' iit; hastane ; 
cok muııtazam bir •·cz:me • 

hiz1aeı.ci ve süt anal<lra 
• 

uH hsns salonları ve ço

cıı k halıcı~ ı~ri "ardır . 
• 

Vapurun Aşı~viude f~IP~l-
riklH kayna.' an 30 kazan 
vardır. Bu ka1.arıların ge
nişliği ı 7 nıetr~dir _. ı ıo 

ascı, 20 tatlıcı, ıo et kı-•• 
zarlıcı ve l O da aşcı \'~-• .. 
mağı \'ardır. 

Bunlar V(lfHH'tuı la) fa 
= 

dır. 
· larındau başka lıer giiu 

4 bin yolcn)'a yeurnk pi
şirmek mechuriyelindedir.' Biiliin fakiihelt~rde de

yiizleı·ce kız 1alebe ~' eli 

şiyür. llaua hir Tiirk ka

ti 1111 k i ili)' H pro r" sii l'İİ ılfı r' 1 

Bizde olduğu gifü izci kız 

lar, kadın spor kuliipltıri 1 

olcluğu gibi Parisin eıı i 
yeni şeyleri güriileıı "On ! 
derflce zarif moda atelYe- 1 

. ' 
leri ,ıe vardır. f 

Profesör Dr·. ~lalclt söz 
lerini, hazırunun bi1.zat 
modern fslanbula gelerek 
burada sövlenenleri ma-.. 

AşP.vinirı ıııu11l11ğu 63 
m~trmlir . \1;ıpurda hir 

çok nıağazalaı· ve diik
kaular tla \'al'tlır . Kalın 

bir cilt kitap halinde olaıı 

yemek lislP~iııd~ 14 üin 
çeşid yemek adı vardır . 
Vapurda lu~r zaman içiıı 

fi hin lavuk 800 kaz; 28 

hin l'ilo muhtelif ~iıl§ -

lerclen el on binlerce kilo 

meyve ve tliğer erzak 
vardır. Bundan uaşka 20 

hallinde görmeleri hak- bin şişe anje, 2500 şi~P. 

kmdaki lsamimi arzu ve .Borgunya ş·•rahı ile 6000 
temeooil~r ile bitirmiştir. , şişe şampanya ve 1500 

• 

Bir Fransız 
(}azetesi. 

Türk /f,fusiki deyişimi 
için neler diyor ? 

Pari~, ~f> f :\ .. \] -
"T:ıtrihuue dt•s Nalioos 

•razett•si H. Holwrl b<ın-• 
dovu i111za~h·le Türkiye . . . 
musiki irıkılauına d:ıir hir 
yazı yazmıştır. 

~luharrir bazı Avrupa

lılarrn şimali .\frikada, 
Suriyede VeJa uaiisteıu
lekt>ltH' sergisinde dinle-

miş oldu~ ları i uce saz111 

santıt ve musiki halunun

da11 hiç bir ch~ğeri olma

dığı gihi Tiirk ruhuma 
a kselli roıek ten d~ cok u-

• 
zak olduğuma bu basil 

\t' ipıi,tai hizans artığı 

yanıuda miil~·kau11I ~arh 

nııısikisiııin müuevverler 

aı·a~ırıda ntt!'lıl yer alımı)·a 

h ı~latlıfrırıı aıılatllklara 
• • J 

~Oıır'a hiiJiik Tiirk 0öııdPl'İ 
Alaliirkiin hurıu bir irı

l-.ılah işi olarak dt~ alnı:i-

sırnta ki elıt~nınıiyP.lİ can

la ndırıyor. l)i~·or ki : 

lfokikatt>n Tii rkl~ri n 
Ata~ı olaıı Haıi hir k~rrt

tlaha kt•ndisiııe has hn
luııan saı·alıal ve azmi 

karar ile hcı inkıl~Hu ha -

Soy Adı Alanlar 

'l ı i rı \JP,r·si rı satış kooper' 
il) ii ( 1 ii ,. ii il il nı i uy s :t ı. i lı . 

• I' 
r:ıcal gihııriiğli uuwyerı 

1 J J, ,: t ı f 1J·1 r, llH~ll Hll' cırırıt a11 l: 
. ,.,. ,ıt' 

ıaı:ı ıı. v.~ 'ı ıae mua. 
nı P 111 u rlH ,.; uda o • r.fi k 't' 

• ·ı 
amcaları ~iİ)'Hl'İ fırl\it::O 
mu lıasibi me ·u1Jpriud1

'
11 

N t ci h Tu rıc .. ı· • Viltıyel 
. .. , .. ıri- " [\dll 

emıııyet mut ur ugu 
ıll' kısım vazgarıı polis ıue11 

l'U S;rni \'e karıltısi silıf~f 
<l~ dava vekili .\lu~ıetl o~ 

de uir, polis mt~ uıurJar1•11• 
d a 11 IJ ii s 11 ii v H k a r d eşi 1; · 
larıbul ı\ka)' ruiidiiriyel 
biil'osu amiri Zinı 'flit

1
· .. 

• ı· 

ma n, ı nd kik hii vİ\·el P? 
• (J11f 

n rn m u r b r mel a u Ş a k i ı· r 
,·r 

polis memuru Valıup 

kardt~şi uıaliy•~ evrak 111~, 
nıtıı·u Ka•lri Salaiıı so) 

"' adlar1111 almışlardır. 

Ulusların Neşrettiği Beyanna~ı 
'ti - ıı.ır 

Ceııevre , - u~ 
1 

arası ~ııllı hiirosu N°e
1

• 
• t 

\Ol'lllSU llllİIWSt ht'LI) . ,, . 
J 1 ı - · t . .~rt mulaı o unuu !!1 ,. ııt·-. 

1 • ., .., t' 

lii1i he,· anrıamede şö) 
~ 

clt~Blt~kleıJir : r' 
·ı. 

''Avrupa milletlt•l'1 'r· 
l k. .. l l . ıft'! suH a · ı munase •et cı ::o rı 

girıdir. Jlıtilaf mevı11h.'ıı~ 
1 'k J -·ı f' 1 . ·ıl'"'ı Pı\81 ' tat•gı t IJ'. lllllo w., ( 

1 ırf hir cok hwssufe t e.rı ~, 
aula;aıarn ıııazlıklanıı ,,,e "' ,.,. 
ŞP.İnı ıe~kil etnıııJde lıt' 

kikatlaslırnıak isth·or. Bu deva•udır.,, ~ "tlı'' 
• ~ Bu lıevarıııanı'~ ı.,:ı 1 .~e yıllık ilk adını uluslar anı ., .. t , .. 

bunlara rağnwıı liuıil5 1 : .;. 
sı musiki ici n ha 1 k <H'as111 .~ ı' 

• k:ıpııaılmama~11ıı ttı~' 'ıc 
da bir ıe\'k \'e lıaz yarat- ı ı· t> ·ııııt'( 

• el11u~ıdP1 ıı·. ,e,· anııt· . r 
mak musiki sevgisi u~·an- uluslar kurun;1111111 ı '~ ., 
dırmaklır. . J • 1 · ı .o ti lllt~St' t'Sıyle } ctr'SI )''1 ~ it' 

Atatürkiiıı nüfuzu rw - k ı · ı clı a5lı uu•st• PSllH e ~ 1, 
zar111a ve kararlarıum dai etıaıis oltlulru muv<tf(ıı 

~ ~ tir· 
ma i~ ı~wl v•) raıiiktrnHııe- yelleri k:ıvdt•tmektc' . . ....---1 
~ ~ ~ ;: iı::; :: : :. ~.:: :.:~;''." ,. ~::~~'.;;

1

,i .~,i;,~ · A~una lan mızda n Dile ~i mit I 
olacuklır. Tı•cı·iilH1 takih 

·~dil ıa ıt~ ğe rn ." 1kll1'. .\la tii r k 
da ima ıaıu v:ı ffa k ol nıuştu r. 

Bugiiu hiitiirı sanatk:lrlar 
ı I a k r.111 I isi y l ı' h ,., r a t w r· v tı 

y i ııe m ıı VH ffa k olnca I· r ır .,, 

şişe konyak vaıuırda lrnr 
zana:.ın stok halinde bu
lunacakıır. 

Va pn r tltığil , aılPI a 
uir şehir ! 

·it'' 
Munı:ızaıııau atlı'~' ,. 

1 ·ı ııt ri ıw t-"V 'ı• t ica ,.,~L 1ı 
I J / 

l · ·· clt•I' erı ııe g ızc>lc gorı 
11

• 

d iği nı iz , :\ h u n a fitr' ı 11 r 
~ ~1(p 

·1.111 • mm ha ~ ırıa ' 
1 pıl 

ahıırıa para laf 
el il t' ~ 

göndermPlt1 ri n i 
riı. n• 

4(i.ı 

Gönclruıeyenlef'H. ~,il 
... '11 I ' z~te verilmı:ıyrcı>gı 

cliririı. 

/ 
-------~ 
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PHILIPS Türkolisin Günlü~ Telgraf 
HAB[RlERI 

İstanbul borsasi 
2s-12 34 cf,. lst •• 11hul 

bor~a~ıııda .ıı p.ı liralı k 3 
~ u r· u ş 26 p tr :ı d ıı 3 k u -
rıı .. 27 par:ı~ :ı h' l:ıl' 30 
1011, hu~da' . Pf'l 4 ~u
nış 24 ı;ar:;dan yumu ~k 
4 kuru~ 22 hucıık 1>aruda11 

Yalnız Radyosile Değil Meşhur ( ROntgen) 
Cihazları Elektrik Ampulleriyle de Dünyaya Ün 
Salmıştır. 
Viyana mektebleri 
ta/ebesiz kalıyor 

Mersin Acentası Kasap oğlu Kadri 
------------~~-----------------------------~ 

İçel Defterdarhğından: 'T • 

4 kuru 30 para~ a 1-.adar 
malılut 4 kuru~ 12 lıuçuk 

fHu·acfan 4 kunış 20 pa · 
rava kadnr 2..ıo roıı, ke · 
ırn"k 2 k u r11ş ~o parada 11 

Mersin ı 
.............. ~ ... 

(il Popolo d' italia) den 

Viya 11 a 'd a l a 1 P lı e 1 e ı· i n Piyasası 
adt•di azalnrnktadır. Nt>. - --- --

2 kuruş 32 p.ıra~a kadar 
7875 kilo, z••.\tirı ~·ağı ekst 
lra 33 kuruş 20 paralfou 
36 kuruşa k«Jd ,t r 16171 ki
lo ı ci yPmPklik 30 ku . 

ı nşlaıt 33 k uruş:-1 kadar 
15039 kilo ikinci ~~uıt·k
lik 30 kuruşları 3047 kilo 

s:.ıbııuluk 25 kuruş :·m para 
da11 27 k111·uş 30 paraya 
kadar 17437 kilo salılruış 
lı r. 

24·J2-34 el..- ihr:.tCill ol · 

K.<i. 
rr~lılt·rı hir ist:ııistiğe gör~ P:wııık ~k. JH'~~ 
1932 ilt• 1933 ~· ılları Hrll-

larıtı 

Kapu 111alı 

Kozaı·ı parlağı 

iane· çi~itli 
) (•rJi n 

ııı<la, gt•çr.rı ~· ıllara nis
hPtlt> 1253 talc•hP t•k~iklir. 

nazı Viyaııa f>J) lİtiiltH'İ 

11 w k h· p J r r c f t• t :ı ı. • h r. k a l -
nı adı ğ 111cla11 dola) ı sınıf-

ı ı ı Bt•.v:n _nı ,),'i., larını t\apamış anı . .-. 
RPichsposl gttzel11si di- usa uı 

\or·ki: "Bu hal lef>ssiifii Fa~ııhtı . . 
ıuucihdir. \lekır.plt•ı·irı ho~ Nolıut 

kalm:ısı ~o· kurıç hir nıa- \'P.r<'İuıt·h 
rıaya ılf'lfılt·l c·dt>r. Bır n - K u. nmıi 
lu ·ırı umkadılt•ı·atı ailtrnin K • · 

1 man11ş1ır . .ı um c ar·ı 
kurallarırıda ''lr kilatıuua,, lzmir bersaaı C 11·~ 

1 hulııııur. \"~ui 11e~il arıa .t• 1 
25·12 34 ti.- zıııır hor-

sasımla huğda~· 3,80 4,60 nırı öııılerliği ilt~ kurulur,, Yulaf 
kuru 'lan ı 147 cınal, mı - Viyarıa k:ıdırıları ana- Acı çeldrtl .. ~ içi • 
~u· cfarı 3,175 kııruşıarı lık vazifosiai yapuıı~·orlar. To'l. ŞHkP.r 
52 çuval arpa 3,60 kıır·nş lle~lfplt•f'İrı hoş olması ltalıvP 
lan 69 ~uval, pamuk 40-51 ~arırı içirı lıir ulusun nii- Cav 
~ uruşı:ııı 71 hal) :ı saul fus uz k:tlnıası <lt•mt>ktir. IK. ·

1 . k a a' mışlır • Bu sPkıldP. .\ vu-.ttır·ya ~ıı · 

•=========~· 1 .. ·• .. ı. 1.·, l Balıar ı ı . 1111 1111\ır:ıza nı;. ıt..11111 r -
SİHHAT ıııi n olııyof'. ArpH i\naılol 

ECZANESİ - 1 -.--.---- » Yerli 

. . Müretıp lstıyoruz 
Mersın Gümrü~ Cıvarın~afa Matbaamızda ca· 

' 
lf tı ı· r ıı ' ı E('Z:t \ i . 

Pi ı·i w· 

Kara hii h~r 

~i~adır 

» ikirwi 

llısır ıları 

Çavdar 

K. 
48 
47 

46 
45 

2-45 
2-12,5 

60 

ıo 

4 

8 

6 

5.5o 
7 

3-62,5 

28 
38 25 
ıoo 

240-2ao 

188-190 

90 

3 
16 

85-86 

16 

tö 

5o 

05 
17 

2-6 2 ,5 

2 75 

lıhhı~··· y .. .ı, \t' .\\-

1'11 p a n ı ii la l ı 1.t • r a ı ı hu -
Juuur . 

lışmak üzre iki mü
rettibe ihl"iyacımız var 
dır . Arzu edenlerin 
idare evimize müra
caatları. 

Keame Şelı r 20 Lira .ıu K. 
Sandıkta 

·======~ 
1 l j H 

Mersin: Askeri ~ atın Alma 
Komisyonundan : 

Ala~ııı dön :ı~lık l~p .ıı ıak, Pırasa, Lalıarıa, ı:ıze 
K:ıhak, taze h:ıkl.ı ifılİ\acı acık Pk-;illıuP)'P korııılurnş -. . 
hıı·. İlıale giiııiı 12 ı 2- ci K:i ııu ıı ı 935 Cıımarltısi 
t;iirıii aal 14 diir miktar, .-v .tf H~ ~erail ih~ trnıirıal 
taıiklaı·ırıı öirn~rııııek ÜZt'l't' i ' lt'klilt•rirı Kışlada lwr giirı 

rı . 
Ko11ıisyo11unı11zu müracaatları ihin olurııır . 

• 27 - ı 6 J o 

f l A H 
Kara Duvar Köyü muMarlığından : 
iki - 2 ıncı kfiıııııı - 934 Çır~ ıııılıa giiuii saat 16 

d •• \1 P r: i rı K a ,. a d w nı r m e k t e h i rı i rı i ı ş ·' "ı i ~ l P. k 1 i i ii ze
ri ııe \laa ,.;r da ire~iucfe k u r11 lm11ş ıopJ.ırıtıdcı verilHc.-k
lir. İst.-klilPrin H) 111 giindP- ytizdt• 7,5 lerninal akça-
la ri it- "Hl ıu~ı t•ri \ 'P •' ra i ı i a ıı la nıa k ''" ph\ ıı ı ~örnıe k 
liz•·re de Kaı·aduvar ılılivar hetiy.-rıe miiracaalları du -
~·urulur . · 

» ı> t1Cllt' hi -J. ~l ' ı· ra ..,iJ ... 

tı> )) » çuvalı 20K. f>O 

Buuda\' \'tırli 2 75 "" . 
lrwir 'Oıl.-1111 

l rıCt' Kept1k 7 5 

Ka IJu )> 75 

Li moıı Luz11 
• \.1 

Sahurı:afıı~~tırı ı. 

·ıo 

2ö 50 

--------·----
Borsa T ılürıf lan 

/sinnbul 

26 - L~ - 934 

Tiirkalıurm 940 

i teri i 11 6~1 

noıar 79 _57 

Frank 12 -OF 
Liret 9 öo - 34 

İsmi 
ı\Jösyü Orft ö 

Corc ~idvak aı • "''I .a.1 

Sarı'aLı 

~Hilea lı lı it 
maııifalura 

Sene. i 
927 

931 

Kaza ne verı,isi • :ı 

Lira K. 
2193 

720 

66 

Yukarda isim, san'at, seııesi VH Vf'l'~İ miktarı ~·a
zılı mükelleflerin mahalli ikametleri ltı. bit Pdilmedi
ğirıtlrn Lehli:;~l yapılamamışlır. Tebliğ makamına kaim 
oiıııak lizre işlm ilan Larihiııden otuz giiıı zarfında 
ruiikeU .. fler nıalruh vergiyP. itiraz edehilirlPr'. Bu rniid · 
delin miirurundan sonra verğinin kPshi kat'iyet ede
rP-k vacihiittahsil bir hale gc•f (•ct•ği ilfm olunur. 

Merain Jandarma mektebi 

Kumandanlıfından : 

15 ·- 12-934 TarilıiıuJı• pazarlıkla arttırma ı ilt\n 
edilen me~tf>p ekmefi'i ikirıci kfuıurı ibtidasından i
saıı 935 sorıuııa · kadar dört a~hk olma~ iiır~ yelmiş 
hirı kilo olarak kararla ·tırılmışlır. lsleklilerirı mektebe 
müracaatları . 

1935 
TAYYARE YILBAŞI 

Piyaı1gosu Plaı11 
ADET LİR...A 

I ikraıniye 500,000 
I 

" 2 00,000 
Bir 111ükafat 100,000 
,, ,, 50,000 

1 ikraı11İJ7e 100,000 
I 

" 50,000 
l 

" 30,000 
J 

" 20,000 
I 

" 15,000 
I 

" 10,000 
2 '' ( 8,000) 16,000 
[> 

" ( n,ooo) 2 5,000 
ıo 

'' (3,000) 30,000 
20 

" ( 2,000) 40,000 
fl5 . ' ( LOOO) 55,000 

100 , ' ( 500) . 50,000 
150 . ' ( 300) 45,000 
200 " 

( 200) 40,000 
:~oo " ( 100) 30,000 

5000 ( 50) 250,000 
5,850 1.656.0Q.g 

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



§:\ YFA : 4 ·--

" 
Arp'.ı 

Kırma parlak 
iane çiğit 
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BEYKOZ 
MAGAZASI 

' 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 

" 
Ana dol 

,, 
Niğde 
Tarsu~ 

,, 

2 
3 

2 

4:4 

12/ lO 

67 ,5o 
7? ~ -,,, .. 
56,2f> 
45 
4& 
37,50 
75 

2 5o 

,, 
haha nıulıahir' İ nıiı . 
Ahnıt·l haıwfi 

Ergir Z. Ali V.Ş . 

::iŞat i BR. 

' Urfa T. 

" Ş;ışati BR. 
Ali Vtlli T. 
~aşaıi BR. 

'. 
;\ luauır Uaıw fı 
i11kis .. r s. . ~ 

(~ıfçi Z. ~ahau 
Hustafa 
.-\ li 

Ahm~ı 

Ali 
Ni \'azi . 
Em11iy~1. 

Suphi 
Dert>ıulrli 

H 

giin z.1 ~ · f 
OsrnaniY.-, •' 

,, .. ·"' \I. V.15 gtı•, 
1aaı• 1 

'' or• 
108 ,, 


