
M. FUAT 
khlp ve yııı itleri Miidürfı 

- ( & SW aszıınx - W12S il 

Fiall 5 Jrnruı 

16 
EYLÜL 

PAZAR 
1934 

== 
maz GÜNDELİK. G-A::,:Z~E=.T.=..:E=:._......,...__iiiiiiiiiii__,. ..... .......,......,. ...... __.._._;;;;;;;;;;;;;o;T__,r ..... 24 'J'emmuz 928 

lıkMektepçilik ihtisas ve Liyakat işinden Uzaklaşıyor .. 
Mealek Bağları 
Çöz.ülüyor 

Bir kaç gün evvel guete 
bölllmll'rİ arasına sıkışan kü· 
çUk bir haber daha henüz ke· 
malini bulmak yoluna bile girme 
miı olan maarif hayatımızda 
ciddi bir saraanta ve ondiıe do
ğurdu. 

Maarif Vekileti Muallim 
Mektebinden mezun olan mu- ı 
allimlerin tahsillerini parasız 
yapmılanna bedel ödemekle 
mlikeJlef oldukları mecburi 
hizmetlerini affetti 

Eğer vekaleti Löyle bir ka
rara sevkeden menfi sebepler · 
olmasaydı munllim kadrosunun 
tenıamlanmıs olduğuna hükm 
ederek haklı bir sevinç duyar• 
ddc. Fakat hakikat bu mer· 
~ezde defrildir . 

Milletin verim kabiliyetile a
yar edilen hususi idare bütçe· 
lerile yeniden mektep açmaya 

imkin görUlemediği gibi bir 

çok viliyetlerde de eskiden a· 
çılmıı olanlar kapataldı. Bun

lardan açıktı kalan yekuna 
muallim mekteplerinden yeni 

çakanlar da inz.imam edince 

rnemlekette aayıaı her sene bir 

az daha artan kadın erkek bir 
iısiı muallim zOmresi türeme 
ye baıladı . 

Vekilet şimdiye kadar ça· 
lııma Hhaaı meslek hududile 
çevrilen ve muallimi o sabada 
tutan mecburi hizmet kaydını 
ortadan kaldırarak · • • 

• - Bende iı kalmadı baş
ka ıılere girmekte serbestsiniı. 
B~ı_anı~ın Ç•reain.- bakın der 
gıbı bır vaziyet aldı. 

Bu, tüphesiz. ki fevkalade 
zamanlarda baı vurulan ga . 
t b'• d yrı 
a ıı te birler lcabilinden bir 

Haf ia Ve~ili 
İstarıbul' ela tetkikle-
rine devam ediyor 

Nafıa Vtkili Ali BtJ.' 

lstanbul 14 t lususi - Nnf ıa ve· 
kili Ati Be>· dün de şirketlerdeki 
tetkıkleriııe devam e:nıiştir . 

Sark demir }Olları kumpanyası· 
nın devlet demir yolları gibi tren 
tsrifel::rinde ıenzilit yıtpması için 
yapılan konuşmalar neıicelenmek 
üzeredir . 

SöyJendi(:ine ~öre posta ve tel · 
grafta mühim ıslahat yapılacaktır . 
Bu sabah imliyaLh şirketler~ ~it 
işltrll! meşgul olnn Vekil Bey ö~· 
ledt:n sonra Osmaniye ve Yeşitköy 
telsiz istasyonlarını tefıış etmişlerdir. 

Çarşaflar 'J1arsııstada kalkıyor 1 İl~meUepferde ~ayıt başladı 
ı ~~ 

Tarsus ~al~ı bu geri kıyafetin kaldmlmasmı iste~orlar. Mektepler büyük teha 
_ f fi ~ d 1 · · cüm karşısında kaldı Parka ve umumı yer ere çarsa 1 a ın ar gıremıyor Düodao itibaren vil&yetin 

Mersin Belediyesi en ccni bir 
kararlı Ti!rk kadınını ~ıınacı kı!ı · 
~ından kıırlarmı ş ~öı eneğe baf:'la· 
narak sıhhatlerini, hürrhetlerini çar· 
sai ve peçeler içinde kendi ellerile 
hapseden kadınlarımızı kurtarmıştı. 

Öıedenberi ayni ihtiyaç için:1e 
bunalan Tarsusla da ileri b:r k:ırar· 
la genliğin remzi ve inkilabımıza 
aykırı olan c;arş:ır ve heçen iıı k:tlrlı· 
rılması için hazırlık görülüyor ol· 
duğıınıı sevinçle kaydediyoruz · 

Tarsus '• Hususi ,, Geçen sene 
burada kadınlarıınııın ellerinde ol· 
mavan hazı sehepler netice~i kul· 
!anmakta oldukları çarşaf ve peçe
lerin kaldırılma-ı için bir h ıreket 
b:ışlamış faknt esas-;ız yo:lardaı1 
yüründüğü ve iyi takip edilemediği 
için umulan netice alınamamıştı. 
Bizzat çarşaf ~iyen kadııılcr da 
dahil olduQ'u halde Tarsus halkı 
artık bu geri kıyafetin yok edilme· 
sini istemektedirler. 

Haber aldıJ?ıma göre genç Kay· 
makamımız Hıfzı Bey bu işe lazım 
gelen ehemmiyeti verdiği gibi Bele
diye mehafılince de esası kararlaştı 
rılmış ve yasak kararının verilmesi 
bir formalite meselesi haline gel· 
miştir • 

T arsusta Çar~aflı Kadınlar 
Bir Bayram Esnasında 

yasak edilmiş ve bu keyfiyet bUyük 
sevinçle karşılanmıştır • 

her tarafında ilk mekteplerde 
yeniden kayıt muamelesine 
başlanmıştır. Kayda daha ye· 
ni başlanmış olmasına rağmen 
mektepler büyük bir tehacüm 
karşısında kalmışlardır Busen e 
bir çok mekteplere ye:niden şu· 

be açılmak zarureti hı.sıl ola
caktır. Maarif idaresi hiç bir 
talebenin mektepsiz kalmaması 
için esaslı tedbirler almakta

dırlar. Şimdi mekteplere mü· 
racaat edenler kadro nazarı 

dikkate alınmakslZln kaydedi· 
lecek ve kayıt muamelesi ik· 
mal edildikten sonra talebe sa· 
yısına göre mektep meucutları 
ve sınıflar tevzin edilecektir . 

Bele~he intihap Hazırhklan 
Cuma gUnünden itibaren intih~p 

defterlerleri şehrin muhtelif yerlerıne 
asılmıştır. intihap hakkını haiz o· 
Jupta bu defıerde adı yazılı olma· 

. h "1 yan vatandaşların müracaatı erRUI 

Belediye dairesinde intihap encüme· 
ni reisliği tarafından kabul edilmek· 
tedir. 

Daha şimdiden p~rka ve umum 
)'erlere çarşaflı kadınlar ırı girmesi 

------------~----~___:-
M ı1aınele vergisi hakkı1ıda 

Öyle umulu)'or ki Mersinde ol· 
dv~u gibi kısa bir zaman içinde 
Tarsusta da artık umacı kıyafetle· 
rıııe rastlanmıyacak ve kadınlarımız 
inkılabımızın kendilerine verdı~i ha~· 

1 lardan istifadeye ko~acaklardır 

Maliye Vekaleti Deftardarhklara mühim bir tamim gönder~i 
MaliJe Vtkfiltli satış kıJmtti 

üz ·ri .den almocuk muamdt vtrJ!iSi 
l1ı1kkmda D'/terdarlıklara i blı ta· 
mim )'cıpmıştır. Muamele vergisi ka· 
nununun 5 inci maddtsi mucibince 
sınat müı sstsıltrdt muamtle vergi
sinin matrahı vergi;·t tabi hq nt't'i 
mamu/(itm :,atış kıvmttltrindtn mt-

vaddı ıptidai;·t {layı indirıldiktm 

sonra kal'" m:kıaruır. Bu kanun 
hükmü11frn tatbıkali mrvadJı iptida· 
ıvı~ı-.i bızzaı red.mk fd-:rek 111111/ti/ 

Lin1an faaliyeti de\1aın ediyor 

ı Yapılan muamele' 120 bin tona yaklaştı. İskele da depo 
edilen Pamukrve Hu~u~atta ~ü~ük bir yelun tutmaktadu 

.. 

çare olarak görülmüş ve mual· 
lim çokluğu bununla önlE"nmek ı·~ satı.fa buluflcı., s111at müt~s se-

istemiıtir Eğer muallimlik in- ltrde mnırolun i yini bir mü-şktilfıtı 

mucip o/madı/!ı vt şu kadar ki (t· 

tik vt marangoz f obrıkuları ı·c ~·als· 
siz ~·t ltktsiz mot~rlt müttharrik 

ktıra d,.lfırmtnltrin, trikotaj ima/fi/. 
hantltri gibi tkstriı•ttlt başkalarına 
dıt mtvaddı iptidaiye veya m.ı/ıtnıtli 
üutt mukabılındt imal ~dm sinai 
mü· ssıselttiıı l;u müessestltr, imal 
tdıltn mruldrltri11 s11 tibi olmam11sı 
l'c' huni ,rf 5 ı tılırfıl rıl:urmam.ılllrt 

dol rsıle vr· g nıııtı nhıtıa rs. ·s trş· 

kıl ed•rtk olıın satış luı·meılaimn 
r111,;nhıde tenddiidt ı•,• miişlui/fita 

· -Oı!ri~ı ı "' ::> yf ıda 

~e ~eılclderden birisi ve bir 
ıhtaaas ~fi olmasaydı, ne yapa
l~m ;~zıyet öyle icap ettiriyor 

enılır ve geçilebilirdi. 

k' B~ glln için ve bel· 
ı de bır kaç •ene . . • • sonrası ıçın 

bır endııe varit olanı b'I' F k . ya ı ır. 
a at fımdild lcarar dev•m e· 

derse mualJimliğin ihtisas aa· 
basından çıkıuak gibi bir teh
li'keye maruz kalacajı mubak
kaktar. 

ÇnnkD; ilk mektep muaUi
mine verilen para çok az ve 
mevut olan istikbal pek zayıf
tır. Her ıeydea evvel maiıet 
kayg&1ı ve iıtikbal enditeıi hi· 
kim olduktan ıonra meslek aş
kı muallimlik, milrebbilik zev
kı ribi tlli derecede blr batla 
•11•llimı,r1a •eelelderiode tu· 

tulabileceğini zannl!lmek doğ
ru bir düşünüşte olsa yine bile 
aldanmak kabilinden bir şey 
olur. 

Nitekim bu kararın ferda-
sında senelerce hayatım mes
lekine bağlamış ve belki de 

çalışma kudretini kendisinde 
bulduğu müddetç" ayrılmama· 
ya karar vermiş bulunanlann 
başka başka işler aradıkları 
ve bu)anlann da geçtiklerini 
görüyoruı. 

Muallim mekteplerini altı 
sınıfa çıkararak yüksek tab.i
li de takibe imkln verildikten 
ve baıka mesleklere ııeçmeye 
yol açıldıktan sonra çok yakln 
zamanda baı göstermesi mub· 
temel bir muallim buhranını 
nuıl 6nleyec.eiiz . ParUUWl 

azlığı yüzündt!D başka i~lere 
salaşın muallim üniversiteyi 
bitiren genç ilk mektep mual
limliği yapacakmı ? 

Bunlara müspet bir cevap 
bulunamadıktan sonra ilk mek· 
tepçiliğin de ihtiıas ve liyakat 
işinden çıkarak nihayet eıki 

devrde olduğu gibi bir imaret· 

1 
hane şekline gireceğini tahmin 
etmek giiç olmayacaktır. 

Maarif Vekaletinin yalnız 
bu gnnü değil mauif makine· 
sinin gelecek zamanda düzena· 
nin bozulmamasını göı önöne 
getirerek gayri tabii tedbirler· 
deu çabuk dönmesi ve hakika· 
ten bir işsiı muallim zllmresi 
tnreyorsa muallimlikte hakiki 
bir tensik yolu tutarak meıleki 
meslekten olanlara mal etmesi 
:ıaruridir . 

Rıza Atild 

Mersin Limam vt lsktltsindtn bir görünüş 

ihracat mevsimi olması iti
barile Mersin limanında faali
yd her gün biraz daha art· 
makta ve sayısı hiç bir gün se-

kizden aşağı düşmeyen vapur· 
lara mütemadiyen ihracat eı

yası yüklenmektedir. Liman 
şirketinin bütün vesaiti faali· 

yete geçirilmiş olmasına rağ· 
men geceleri de çalışılmakta 
ve vapurları fazla bekletme
mek için büyük gayret sarfe
dilmektedir. 

ihracat iskelesinde depo e-

1 
dilmiş olan hububat ve pamuk 
ta btiyük Bir yekün tutmakt.a 
olduğu gibi hinterlanda dab~l 
villyetlerdenden her gün hır 
çok vağon ihraç eşy&sı iel
mektedir. 

BütiiA kış mevsimi ve hattl 
nisana kadar bu faaliyetin de
vam edeceği umulmaktadır . 
Limandan içeri giren en çok 
demir yollara ve fahrikaların 
malzemesidir . 

Mevsim başlangıcından şim
diye kadar yapılan muaroel 
120 bin tona yaldaşmııtır. 
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'Teı1iz01osta )rahu(} i ale11 lıtarı 

8.r nutkun~a Yahu~if ere ~arşı ateş püs~üıüyor. 
l 

Y t1ııanistan1ıı ilıraeati 

Yunanistan Almanyaya 16, 70D,OOO mar~lık fazla mal sattı 

• 
Alman 
Irkının Tasfiyesi 

"lı Popolo rl'italı:ı ,,dan 

iyi birer vatandaş olmadıktan sonra intiha
ba iştirak edemezler diyor. 

1 Alman sigara fabrikaları Yunanistandan 
hararetli surette tütvn mübayaa ediyorlar. 

.\ l ıu a il .,. ~film li.I sri yt.• 
1 ~ i ye rı i f ~ 1111 i n~ i 1 ıtı i ,.,,, 
1 sail ilP. )' .ıpılmdkLatlır• 
1 .\imarı ıı· kı hozuktur, ,lf' 

--------·-- ,.-.....,.- -
\1, VPniıtılo~ Loıulrada / lı11dilf•f'İ ~· alıtıtli uıilliyd 

holu ıı d11g 11 sır:td:ı z ... ui~- çi hir ~iyasd takip edi· 
sos t'K!"prt·s ıaıulıarı·iıirıi )Orlar. Filf'lt \·unau la-
1,ahul ('tl<l r t> k Sf·danik \'ll- haa~ı oldıı~ları 1a~ıc1~ kerı . 
lıudil P r i alt·' lıiııcl~ c~ok . . 
siddt'lli lwvaııatta hulurı-. . 

IPriıı i S l \: ı ~İ lı:ı~larıuılan . 
nıalınuu tıdec•·ğirıi SÖ) le 
mi~tiı·. • 

~I. V t-rnizt·lo~u n lııgiliz 

gazelt• !'Siırn sü.vl••diği sih~ · 

lt•r ş11 ııh1 rd ı r: 

- St· k\ ı , i k Yahuclilt·ri 
lir.nim ale.' hiuıtlP,fİI'. 9~0 
tle fırka m ın rıa nız•· tleri 
aleyltiıu~ rt>y H' ruıi~lt·rdir. 

19~2 ılt~ h•·rıim tliışıuarı

larrnıla beraht!f' hart->k.-l 
eyleıııişlHı·tlır. 

Şi nıtl i yf' Lıda r St'ları i k ı 

~lu~evilt•rirıiu Yurn.111 par· 
Jameııto · uıttla iki nı1>h11~-

l ırı vardı. Halbuki şim -
di vahıu.Jil"r ,. .. ,ı.-ı·hl~ . , .. . 
Y 11 na u si~ :ı~ ı ti uzr.rıııe 

lt•sir y:ıpnıak ve inlilıa

h .· tııı ıııııuıaıİ rıı·lİCPIPrini 

drAişti rnwk istiyorlar \'e 
k P- neti it·!' i 11 r. lı a k lı lı i r rı i ~ 
l>ı!l ela i ""~i rıd(~ vtıril ıuiş 
olan iki nı P lıu~lukla ikti 
fa rluwk i~t .. ruiyorlar. . 

~oıı i11tilıahalla s .. 13_ 
ikııte ı l,770 ):tlııuli lH!-

11im :ılt•\ lıiou~ ve :111cak 
I 27 Yalıuıli Jdıiıaıt~ r,.,. . 
v~ruıi~l .. rdir. St·l~nik ~·a- . 

dilPı·iııi Yurıaıı vutaııdaşı 

1 Plak ki t•l 111 i ~·oda r. Bu i · 
ıiharla Yurıarı işlt•riıu~ 

~arı~m:•ğa lwhl:ııı ~oktur. 
S,. 1 arı i k \ a J ıu ıl i 1 t• ı· i, \' 11 • 

il :ı il \' <l l :111 JH~f' Vf'• rl t• r' İ ti:~ 1 

ğil, fd~at ~ :ılıuditlidPJ'. 

BizılPıı dalıa zi vatle . 
T ii ,. ~ 1 t~ r H ya ~ 111 hu l ıı ıı tı -
y o 1'1 ar '•~ hıı ııu ıwk iyi 1 

bili yorla I'. Oiğt' r \' u ıı:ı ıı 

ŞPlı i rleri ııdt•ld ~·a hudiler 
111 ii k n ru nı .. ı h i n ! r ,. a l a n. 
tlaşıır n· lıir. hir avrılık . 

uıt•yli \'t• yal;odi rniİli~·tH- \ 
p•'f'\' erlıği ~Ü.-'ll'r·nıivorlar. 1 

• 1 

UP.ııwk ~alıtıdiler~ 
~iya1ı1i haklar l:ııııııııvor

~uııu 'd 

- lla \ ır·! Y :ılıudılcı·H 
uıuıııtıİ İ11lih : ıhaı:1 iştirak 

P,llllf'h-'l'İIH~ ıaıiı~aatft~ t'l

lllİ)' f ' CPğinı. lliç hir ftırdin 

öuii11d•~ hoyuıı ~ğ1.11İ~'o. 
ı·unı. N•·ı·t·d..- ~altlı ki va-. 
it uıf i lt~r•~ hoy 11 n •'~• .. ) ·i ııı. 
~ı.\t'l .'irıııi !'iP.iie :ı'oııra 
t:uııarnil•~ lP.ru~il rclilirlt~r

se vt~ ivi lıil'el' \'alanda~ 
• I 

olo rla rsa ~~ııe ~·a lwıl ilPr-
tlmt halısedı~hiliriz. ~im
di it!<~ lıir ~urt'll~ oıılar _ • 
dan lJaJıscdilnıP.Sİrıi kahul 
t•demt-ru. 

Parlamentolar konfe Vali ve kaymakam-
·d· 1 ransı na gı ıyoruz. ' /arın terfii 

J ~ w 11 lrn f l 4 « il u su !' i •> -

th~lgrall t1 ıoplaıwcak olan 
lu~~ ıwlm i l t•I parlanıt•rılo
Jaı· il-.ıi~a( ~ouferaıı~ırıa 
işıir«ık t>clt>ct·k nıuralılıas 1 

.\rık<ıt'aclau hildiriltliği 

ue gört·; hazı gazt•lc•IP.rİll 

Jazdıgı gibi ~o \'ali \"H 

l:u·mıız Mu~Lafa ŞP.rt•f, 15(1 kaymakanıırı l•~rfıi · 
ZPhİ 'fp~uı, :\li HızH (11.ır
dirı) .\dn:ırı (.\~· dırı) h~Y
frr diirı akşam harekPl 
~ tıui'>f Prtlir. 

Almanlar Butday 
istiyor. 

lstarılmlda lıulurıaıt 
Ziraal lw11kası umum ruii
diirii Kt•uı:ıl Zaim b~y şu 
ht~ )'a ııa lla hu I nuru u ştu r: 

«-Eli nıittl<· ki stok huğ~ 
d<t\'lara hillrns~a Aluıaıı-. 
~·:ulan hi ~ok tnlip vardır 
talf·plt•ri IPtl.ik ~ıtiyoruı. 
il f' ıa ii z nı ii "p 1' l h i r n ~ti c P. 

~lııınıış 4,i .. gildir.ı> 

lıa k k ı ııda ver j 1 e-.ı lw ht• r · 

ltH' i Limada h\ ~· ık dtıği l<l i r. 
1 

Ciiuk ii hP-r st--u~ dalıilh e 1 
~ . 
uu•ıııul'lanuırı lPf'filrri kı

dr.ııılr.riıı~ göı·c teşriııit~\' 

\' t' l ti~ y :ı p ı I uı a ~ la d ı r. .-\ ıı -

cuk hu terfi hadrodnii 

miirıhall~re görP. teselsül 

e<lc•c,.ği içiu ter(ilerin 

a11cak birkaç vali ve ou 
lwş ." i,. w i katlar kay m a 

kamu inh isar ecl~cPği 

talımin edilebilir. 

n.~ rliıı HCumht;r iy4 llJ 

Yuıı:ıuisları hu yılırı ilk 
: ı J 1 ı : ı ' 111 d a , ;\ 1 m a o ,. a rı ırı . . 
Yurıanİ!\tarı:ı göııdPrdiği 

ıııald.111 t 6 milyon 700 
hi11 mark tf,.~P.riıuh~ tl:,lıa 

fozla ıaı~d göııtf eruıi~ı i r. 
~lk altı aylık ıı~~apla~ıaıa 
rlt'lİCPSİ ııtlP Yu 11a rıisla 11ru 

i h r a c a l el o 1 a ,. ı si 1 e . \ 1 uı a 11 

yadan ;6,700,00 mark 1 
• 1 
alac.ığı olduğu :ııılaşıl. , 
ıııı~lır. Bu al:ıc : j:(ııı 1 ~1~4 1 

yılı ~oııııııd:ı t•rı nş:ığr iki 1 

111i~liııc 1 • ya11i :13,400,000 
uıark:ı, bizim parauıızl:ı 

16, 700,000 liraya vara
cağı talııuiıı f>dilme~lPdir. 

A 1 ma ıı sigara fa hrik :ı -
lan Yuııarıi~taııda haf'a. 
rellt~ müha.\a:.ılla hulun· 
chıldarırıtlan hu al:ıcak 

uıil..ılarıııııı ·' ıl soııuııda 
daha kaha,·nıası iııı~fln 

dalıilitıtlt>dir. 

Yu11a11islarıın . .\lnıau
yadau ilır: ı c.ıl alacağım 

~ıı.1 mnıiy+'tli s11rt>lle artı

rarı ~tıy, alıcı~ı ol luğn İ

ci fi f 1 :ı l i \' ii k s ı · l ı •il l tİi ti il -. . 
diir. Yurıaıı ilır•ıcalıııııı 

.\lıu:ınyaya görP- çok faz 
lrt hir mil,~asla aktif ulu 
~o, dil.katimiztlı·ıı k;.t.iy
, ... 11 uzak k :ı l 111a111 w·:ı icap . 
•~el 4' 11 h i ı· ş ı •yel i r. . \ l ıı ı a n -
l:ır, Türk ilaracatın:t J..ar 
şı aktif hir vaziyPtlı'ılir

l"r. Biz hu açığı kolav-

lıkla ı iiliiultıı·imi·tlP kapa
ı ~ b ıl d i g j Hl iz 11'11 d f'. t jj l ii u 
l t·ı·;nıizt~ kapılarııı ııedeu 

sıı11~ık1 kapalıldığıru an- l 
la lllil k UIPCbıı i'i ,· eı irıd~\'lZ. ı . . 

.\lm:ırıya: Yurıaıı ilıra-

catrrııu fazl;dığı ~ ı1ziiu. 

dt·11, Yuna ııislarıa "ar·~ı 

i it l'HCatırıı a rtırm:ı ı.. yolla-. 
rıuı dii~iiuuwklt'dİr . • 

:\imarı lıiikı'rnwli 6 :ı\' 

ela Y urıaıı ilıı·cıcatııı,ı ltorc . 
laııdığı 16, 700,UOO uıark-
lı~ ıııt~hl:l~ı .\lıuaıı s:ıııa- 1 

'i t-1'\'a.silı~ ü lt~nıek iste- 1 
• • • 
lllt'klı~dir .• \tiııadaki narı-

qıu~ Popıılairt~ (llulk ha11 

~:ı~ı), /,luıarı devlt>I ha11-

""~' (Ht>iclıhaıık) 111 nm
lıa\ıiri olılııAu için hu ih
ı acal işiııi idart· t>Ltııtığe 

lıazır oMu~urıu hildir

ıı ı iş t i ı·. . \ ı i n <. ti a n h i 1 d i iİ 1 · 
diğirlC' gfirP, Y1111a11istau. 
da .\lma11 ~Hıı:ıyi PŞ)a~ı

ııa kar~ı muhahlH~l \'ar·. 
dır. Fa"al il" ahı av iciu . . 
ıln Al nw ıı va da u Y u rnı-. 
ııislaııa •·lwııınıirt · lli ~a-

u-ı\i tH~\· a~ı crüııdt•f'ildiui 
• '-1. "' ~ 

lıaltlP w·ıı•~ ~ uııaıılılaı ııı, 
yu"arıtla )'azdığıııHZ gihi · 
.\lmaııvadaıı alacahlaı·ı 1 . l 
":ılıuıstır·. 811 ela vuııarı. ı 

lılarırı• \lıııauyaya. llP. tlt•- 1 

r•·ct·ılt~ hiiyü•, bir ilıra- l 
cal ~· apıı~lı11·1111 µi>:o\lPr· ! 
11wkl,.dir. Darısı hizim ı 

hcı~ımııa ... • 

lstanbul şehir tiyat
rosu dağılıyor 

lslaııhıal - Kı•n: al, lla
di lW\' lt~rlt> ~aılİ\'t>. llali 

Mücadele Baytarı 
To~3l ıııiicaılt·lt> hay

ı :ı ı ı i ~ t~ 11 v i 1:\y,.ti111 iz m İl
c . ı d t· it~ ha' t:ırlı~rrıa taviu 

t • • • 

. ~ . 
dt->, Saıli~P lıaııııular ~P.· 

lıir tiyatrosundan aynl
rııışlar· \ 'H Haşiı Hıza itle 
hırltış111işlP1 cJir. Vasfi Hı -
za ht~yiıı ılı: hu gnıpa 
illi hak t'clPCf'ği ~ö~ leııi~or 
l\aşit Rıza h•·yin .-\rıka 

r:ıtla btdt~divP.ııirı vardı· . . 
ıuile uir· ~t>hİ I' ti \'il l r'O~ll . . 
•~sis edı·c .. ği dt~ bu rı \:l-
\ dll'I' arasındadı,.. 

K6ylerde tetkikat 
Bavlar miidiirü Hiisa 

nH• lli;ı h~v lıa,· ,·arı Jıasıa-. . 
lı~lart lıa~kıntla lP.lki~al-

La h11lun11ı:ık fızre diiıı 
Fırıdıkpmarı ve. cıvan 

kö~·l~re giLmi~tir. 

edil··ıı lliluıi lH~Y g,.. lı•rt'k 
\ :ızi fr lei·i 11•~ haşla 11ıışl ar
d,,.. 

Muamele vergisi ~akkm~a 
- Birınci sa>'f adan artan -

düşüldütü glJrütü nüştür . 
Bu kabıL ahvalde vergi matrahı· 

nın tayinindt, emsuli müessts11ltrln 
satış kıymttltrini11 esas tutulması 

ewr/ce kararlaşmış ise de tms ~li 
\ müe~sıstltrln satış k111rnetlerinin 
1 taharri V' tayininde tuh1kkuk mt· 

murluk/rırınca yapılmakta olan t~tki
katın tam bir isabtlı ttmlrı edemedi· 
li anlaJılmış ve bundan sonra bu 
cihetin mamulı2tın tmsali satır ltıy
mttlerlnln mahalli ahvali ticariyeyt 
ve piyasa vaziyetine ya/cinen v~kıf 
olan ticaret odalarınca tayin olun· 
ması m/Jnas;p EIJrülmü.ştDr . 

Mahallinde ltcaret odası bulun
maj'an yır/erde bu kıymttlerin tlca 
rtt odaları nizamnamesinin 2 ctı 
m1dd11.sl nıuc ıhinct intihap edilmiş O· 
lan mümtssil ôzalıklor vasıtasilt 
o mahallin merbut bulundll/u mın· 
taka tic11rtf odalarınca tayin td,I· 
iMSİ ltararla~mııtır. 

jern~ re oJ m u~l ıu·. Al ıt1i•." 
yatla 11Pşredilt~n sou 1~j 
ıaıisti~ler dahi l>u uoU:. 
ta:narııııızı ispat Ptıue 
lt~d i I'. .,. 

1931 ~ene~iı tlP, /\1111 

tinıarhaıwlt•riucle tli111ı1İ 
lıastalığ:ı miiptda 4,1tırı~
,. ır ı a d .- ı I i i k i \' ii z \ i ,. ı 11 İ 1ııı 
kişi~ i lt~c·a \'iiz . ;.loaişli~ 
Ut>lil•·r, ;ıptallaı·, afanıa11 h r \' t• ~a nn a uı ii pt•• . ,, 
olanhır ~ 1~1111 kısıııt :ı • 

r·ı l nıı~la rıl ı r. 
Son zauıarılarda ;\1111 

" 
,·a111u akıl hastcılığı "'" 
İ "lıassıs~ P n~r. O.-ı .. ı ıııD 1~ 
ıwsrt>ll ıgı k ııa hu rıaı••r' . - ,~, 

. \lıuarıyada dınıağ ftaS ~ 

lığına ruiiptt>l:\ ola11la~1., 
;ı tlt•d i alı ı diz hi 11 k i~ 1~ 
hulnıu~tur.~ Bu gihi h_.~ 
lalar icin Al111a11\'athı ıb 
ııııı:ırlı'aııı~ ıııevc;ıuur. ~ 
miit·"~t>.:"elt~ f' için lıt->1' St'.,, 
ı 70 ıuıl~ on nıaı·k s,.rfı 
diluıtı~lPdİr. 

Sıhhive rı~zar.-ti 

11u·selı• İrn~~ında l•·tkik 
ta hul1111nıas1111 llro~t'~. 
Brııg~ .- re fı'klif PtuııŞ 

nııını:ıil··~ lı d~ııı:ıği ~ı··: 
ı:ılığa lul11laııları11, :ı00~ 

1 uil··n rakan'd ;:ıı tlalıtt f;ı 
la oltlıığıınu lt1 spil et111 

. . 
llllŞlll'. .. ~ 

N:•zizin_a a~aha tııı~ 
.\ l ıııan nııll~lı rae kı~ır~ 1 
tırnıa ":rnu11un11 kH '~ 
ellire<wk nıi~ Yoks:ı ., 
~anım iıir paçavra h••'' 
tlt• mi k:ılacak't 
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Dahiliye memurları
nın terfi listesi 

-···· •<-4'-
Aıık:ır·a Dahilin~ Ye·-. 

l~tisat V akaleti Mersin 

~ fll t• 1 İ 111l1• u . :ı 1 fı fı İ )' Pil :ı r lı i r 

1 ıa l şu nıa l ı1 uıaı ı vt')rd i: 

Hususi kalem 
müdürliı~ü 

1 

Piyasası 
Aııkara - Jı..li~al \'e- ı K.t:. K. ~-

.. l>aJı ili yt• \1.- ~ fı ı.~ıi 
ıuem u f'I a r111111 l i clt• ıt ılı• ri ıu~ 
ııazar:ııı larift•lt·ri lu•r ·r
rıt' 29 lt•şı·iııt•\'f1 lclt• icra 
t•dilıliği ıuuh)rııdur . Bazı 
gazt>lt•lt·rirı y:ızclığı ;.;ihi 
30 v:ıJirıirı ''•~ 150 lavımı -
kaoıııı lf.rfıi11~ ilııiııı~ıl n~
ı·euıi) Ol' UZ. 

Çürıkii lt~rrıler miiuhal 
olau kaclı·olura ~ön• tc·sııl
siil P.clilı•cı•ğiıw gört•, h•r

fiiu au ·a~ hir ":ı • \'ali 
il~ 15 20 kaıl:ır k;ı\'111:ı
ka1t1a iııhi ·ar dt·c .. ği luh. 
ıuiu ec!ilt•lıilir. 

Nafia Vekaletinin 
yeni binası 

--~ 
. \ıık:ıra - N.ıfıa \1P. -

kal~tı lt>şriu~, .. ı iptiıl.ıla
ı·ırnla \' •·11i~Ph1nl~ Ot>,.,,., 
m:ıhull., iıult~ li ~P.ııi lıi-
11asıua l:ı uwc.ı~lır. 

Tc·ş-·irtt1 \'PI , ~onlarına 
doğru U.ıfıili\· .. Vı·kalt•ti . ' 
e 1111 ı i ~· «' t iş ı,. r i u 11111 ıu n ı ii . 

diidiığıi, J.rnthırıu:ı uıuunı 
k u ıua wla 111 ıi(ı ela ) 'Pf 1 i hi-
11 asına ı aşırı;ıca k ! ıı·. 

Maarif Cemiyetine 
alınacak muallimler 

---·-·-- -
.-\ukara Tiirk ıuaari( 

ceıui~· t·ıi bu ~· ıl yirmi t•hı 
mu:ılliru aiaea~Lır . ..,iuıtli 
Y•· kuclar CPlllİ\'tıt ıııiiı·s. 
s.-~wl .. riutl~ \'tı~ifo :ılnıak 
«İZ•· r~ 1 tı İİ ra c~ al t·cl t> 11 I ı• ri 11 
·ayı~ı ~ .. kst•rıi gt•t•ıııi~ıir. 

• 'i 1 
l~u11ı:11· ar:ı~ııul.ı yah\Jn-ı 

cı lıır dıli hilt•ıılPr IPrcilt 
~diltıcf'kf~rcf ir. f 

Musiti muallim mettebindı 
Kabul imtihanları ---Arıkar·a ~lusiki 11111-

:•lliraı lllt'klı•hiııclt• kabul 
~u~li.ltaııla rı lrn a) ıu \ irıııi 
ıkı!"111elt1 ) apıl r.aktı~. 

Ankara' da 

Bir Terbiye Mütehassısı 
·- -

.\11kara - lrı~iht·r.-ııin 
laııınuuş tPrhh• tı uıiita _ 
ha ~ısları11clu11 ·.lli"' Muri · 
)011 ,olfır htırHya ırelıııis-. • c '5 
lı r . 

ltıgiliz lt·rhi) ı·r.isi nwnı 
1 ••kt'tiıııizdtı Tiirk maarif 
c ı • nı i )' (1 l i 11 t İİ tl s f" ;~ t • I f',. i 1H1 .. 

v azift• al 11ıışt 1 r. 

kall'li ltusu~i ~alf'ııı ıeııı- Pamuk ~kspr•,..'.' 

t 1 ii r 1 ii ğ ii ı ı ·~ il a 1 c 1 u 11 lı e ,. 1 a 11 e 

36 
35 
34 
•) ·.• 
,) -

tayin t•diluıiştir. Yt•ııi Va- Kapu 111alı 

zifosiııt' lw hımış olan IJal· Koı:wı parla~ı 
dıın htw :\luınıı\a'tla lah- laıın<:iğidi 2 25 . . 
·il .. ırııi. kinıu·ıli , tıir \erli ~ • • 
g•·rıçtir . 

E. ki lııı~u~i kaltını ıııu· ~usa 111 

diirii L : ılıit lıtı~ ~laıfril 
ticaret nıiinw sill iğimize 
l:ı~· irı oluıııııuştur; hu ~iin 
~ladril~ lıart~kt'l ~dı·cektir. 

Fasuly<ı 
,oluıt 
• • l \ t•n•ınıt·,., 

K 11~ , .. ,.,, . . 

2 
40 

8 
5 
5 6 
7 

6 

Nebat hastalıklari 
mütehassısı 

Kımı clar ı 

C··lti~ . 
5 25 
6 50 

Yulaf 
4.e. •• l(jl 

Arıkııra - Alman llP.· Acı c;··kıı·ıl_.k ıt.;ı 
2·6L 5 

2'1 
.,, 1 

hat lı:ı talıkları nıiitalıas- • oz ~··"•·r 
~ ·f 1 f k K (~alı\'cı ~•~ artııı an 'o ıor a~utır , 
Tt•şrirıtı\'tıl soıılar11ıda m•·m V•.' 

1 Ka I." 
il:. lıa r 

: 8 
ıoo 

~~o -~uu 

188 1 ~}Ü 
f){) 

lt·kt•liıııiz.P g••lı•r•·k Ziraat 
V •' k tt 1 t l i l ı iz 11 lf' l i r ıc 1 t• ç :ı l ı 
rııağa h:ı~lı~ cı<~akıır. 

-----.-..- ·---
\ rpa \ rıadol 

J) \ f'di 
ö :37-5 
~ 87-f> 

Yeni l~am ~ı~tı ............... 
YPrıi .\danım 37 irıci 

. ayısı çı~tı. fçiııd.-~ilt•r: 
!snıail lf;ıkhı : lliini\t•l 

Piri ııe . 
l ııct~ kı·pr.k 
Kalııı ,, 

Kil ı·a hii lu·r 
~işadır 

1 7 
1 

l 

85-86 
16 
70 

-/\ th, 

ıla\':ı, ı lı;ılılııııdıı~ y,: 'tı~ Linıou luzu 
uu~ı..tı·p uııwlliıııiııi üııi 1 S:ıl11111~:ınz ... ' ıisıY. :Zf> 50 

\"eı·:--ilt•f,·~tiruwk h\zıuıthr. » ikiıu·i 

• ' • • • ' Pllllllhe 
7 f> Canıi • Si, '\st·l ·ıf . J 

1 

~lısır tları 

ohuılar r\bıliilftı\' \'az: , 11 _ Ç:ıvdar 2-87 5 
.ı 1 • • • Keıme Şeker ~O Lira J ) K. uırıma "arşı - Giiuıiis kah- sandıkta 

·ıa (lli~a~· ··) Ziilıtii: ~\hsır • » ~cı..,hi :!3 Lira 
aıwtı - Valtdt•l Giihtılirı: » .. a> çuvalı 20K . 50 

şiir~ alt~~ lıiııtl ... Bt•di Zha: hııırda\' \'t'rli 3 
tı.ıliıı ic.ıplanua nyg 1 ~ 11 lrıt~r ., IOd.-11 I ı 
lıir tı•dri~ tarzı - J:ı;nıail -·----
llu~ kı: ._,;ı i• çpı.-1ı; (Piy .. ~) Borsa Telğraflan 
kı a ı..ıkik \'e ltıııkitlı·r 
ilim, lı•krıik, saıı:ıl w• et•· 
mi~ .. , lıalwrft·r·i .. 

Fia tı JO k u t'llŞI 11 r. 

-·--
Nö~etçi [czane 
Bu Ahıam 

llalk EcıarıPsiılir. 

Y(Nf MERSiN 
~· - 1 ::aa::r.ıc...ı;;-=:. -----,- www:::w:. 

Nüshası 5 kuruştur 

Abone~ 
Şeraiti l 
Serıelık 

Altı aylık 

Oç nylık 

Türkiye Hariç 
için için 

1200 Kr. 2000 Kr. 

600 1000 

300 500 

Bir arlık t 00 yoktur 

Gnnü geçmiş sıtyJlar 20 Kr. , 

/slı111b11l 

Tiiı·k alıuııu 

ish~rl i 11 

Dolar 

~~ı 

()2~-50 

80 - 50 

Fraıık 

Liret 

lhtııı· 

\' adt'li 

,, 
flirıl 

12--06 

9 27 - 13 

liverpol 

Hav yor~ 

7 - 10 

6-83 

6 713 

5-14 

15 9-9:34 

12-78 

i 

1 

Liman lfol>erfrri 

Tisalya Vapuru 
.\lnıan lıandralı Tistıh a . 

\'apıır·u 1200 ıoıı huhuhaı 
a 1 a nı ~ . \ 1. ıı il rı ~· a ')' a g i l -
111i~ti r. 

Kanarya Vapuru 
Kanarya vupuru kö

miir t;ıhlh H t'lıtıPkltıclir. . 
~imento Vapuru 

Kutlu \':ıpuru c;iııuırı
lo lıoşahuıakta<lır. 

Ramses vapuru 
ll ısır h:ı rı d ra lı Ha ıııst•s 

vHpuru .. hububat ulmak
tadir. 

Ziyarnin vapuru 
l\us harnlr:ıh Ziyarrıiu 

vapı;ru Kayseri merısu

c;ıl fahrika~ı malztırııt>Siııi 
hoşallm:ıktadır. 

f nönü vapuru 
lııöııii \'apurıı hugürı 

linıanımıztla b~klr.ıınıek
ltıdir. 

Bergama vapuru 
lhtl\':ııı haııdralı llP.r-

ga ırıa ,. :ı pıı ru hu hu hal 

alm~ıktadır. 

Yi~reı vapuru 
Almaıı ha11ılralı Vigreı 

\': ı p 11 r ıı h ıı g ii n l 111 l ı o ı, a t 
:ılrıı:ığ;ı ha:o;lı .\ :ıca~lır. 

Dört yüz bin ecnebi 
işçi Fransayı 

terket.-11iştir 

••JJ Corrltre dtlla Stra,, den 

Fran~a Cunıhuriytılinin 

uwsai ıwzıı·ı issizlik lıak-
4 

kııııla' lıliktiıuPle uzun 

bir rapor vermi~Lir. Bura
poru rıazara11: Frausa'da 

iş~izlt'r ço~alıyor. Parı 'te 
i ·izlt•riu tıdt>th eksilmiş .. . - -----

~se dt~ tliğı·rf vilayetlerde 
})' iiıtf t~ dört n is lw ti rı de ço

:"'Wii7. ı ış11 r. Buı.u11 içirı Fı·an 
· sız kahirıPsinin lauzim .. 
1 t'ltiği ı'w ·ai l'lanırım lal

hikiııP gPçiluwliclir. 

Frarı a lıiikttmPlİ, altlı· 

ttı tPılhirlt• r s "c imi• mem . . 
IPk ı•llt•I-. i tıcıwLi iş izl•~ri 

az:tlı~ oı·. 1930 :~rw~iııılt-rn 

şinıdiyf' kadar clörL ~ iiz 
lıiıı f'Cııt>hi i~çi Fransayı 

lt>rkt>lraıişı i ı· . 

Yurttaş! 
Onpara harcarken 

bile kimin cebine git· 
fiğini düşün : 

Milll iktisat Ve 

Tasarruf Ctmh•ttl 

i l A N 

Adana Su İşleri Mü~ürlüğün~en: 
lçtıl Vilf\)·etiırn hağlı Taı··ııs ovasuıın Sulama anıt• · 

li) atına aiL aua kartalı İİZPrinıle yapılması 13ıırn gt!

len on iiç p :ırçJdan ibaret bulunan sunai imalfllm 
kf>Şif lwdtdi ol.ıu (152t0> 011 lwş hin iki yiiz on lıra 
mukabilimle ve kapalı zarf u ·ulilc ıuüırnka ·aya çıka
rılnıı~ \'H [)in clokuz yiiz otuz dörl senesi teşrini eve
li11i11 iiçiiracii Çarşaruha giiııii znvaldeu evci saat onda 
ii'ialt>Si uıukarrr.r luılurıoıuş olclıığunılan LaliplP-rin ke
şif l>P.ılr.liııin ~·iizıle yedi huçuk teminat akçaları ile 
diğ~r vesaikltwini IW\'İ kapalı zarfların \lt,rsiıul~ llü
kt)111Pl clJiresirıılt~ mfilPŞP~ kil kumis~·ona tevdi etnıe
IPrİ ve uıu rnv,.ft~ v~ şartname Vt'Sair ~vrak11u görmek 
ist•')'r.rılt•riıı Atfana'cltt Su işlt~ri miiıliirliiğiine \'e Mer
sin do Nafia dairesine ıuiiracaat eylHıueleri ilan o-
lunur. 5--J t-16-21 

Mersin it~alat 
i l A 
Gümrüğü 

N 
mü~ürlüğünden 

2:~0 Lira t. .. d .. li kt•şifH iki masa ilH ij\i clolahrn 
y:ıpLirılıu ,ısı 4. 9-9a4 tarihiııılırn ilibare11 yırmi bir 
gfın nıi:ıld.-tlo uıiinakasaya koıııılnıuştıır. Talip olatı
lanrı ş· ı rtna ıuı• ve k ro~ isi ııi görmek iizere hhal:l t 
m iitl ii rl iiğii 11t~ ru ii r.lc.ı atları 

lliiıı.ılo.a~a •:ı iştit·ak el111(1 k i tiyPrılN·in yiizdt~ 7 ,5 
rw~ akç tlfll'lltl ilıalt• t·ırilıiııdt'IJ f'\' \PI Giirıir~jk vrı-

rıe iııP ~:ıl11'111Jli.ır·ı ilfm olunur, 4-10 16 23 



AOrılan ve soOuk algınlıQını geçirecek 
bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha· 
hrlayını:a : AlacaQınız mal, hakiki olmalı. 

israrla tASPİR • 
~ \il 20 kompr ımel ı k ambalajlarda bulun ur. _,,,,__......._ ----

T oros Çiçekleri 
KOLONYASI 
Toptan ve Perakende Satıf 

Eski cami k a rşısıudau (iü mriik nw~·cla ıııuda 

PosLahaue illisalırula ki ~alı~ nwhalliıu-ı nakl 
etmişi iı· . 

Her nevi natürel esanslar, fenni 
ıurette yapılan sıhhi kolonyalarile 
muhterem müşterilerini bu r a d a 
karıılar . · 

P ~ k ~· akında. B H 1 YA N TL~ . 1\ HE \1 ~ i h i 
miislahzeratula ihzar ~dN·tı~ ı ir . 

.Ayrıca kt .. ıuli nıakinalaril•· ~· apı ıı·dı~ı y~rli 
Çoraplcırile dahili , . ., lı a ı· i e 1 miiştı•rilt•rinirı 

Çorap ihtiy açlar1111 h~win Pi nıPJ..IPdir . 
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