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Eaki devrin betonlatmlf zan 
nedilen kiymet hilkümleriniD 
detftmiı olmuana rağmen ıa
zete ve ıueteci telakkisi bir 
türlll yerini bugünkil ebemmi
yetile mlitenasip bir mevkie 
terk edemedi. 

Bu yerinde auyışın doğur
duğu acıları verdiği neticelerin 
ne demek olduğunu ve bir ga
zetenin istihbarat itile mefğul 
olanların çektikleri zorlukları 

ıazetecilikle uzak ye yakından 
alikah bulunanlar çok iyi bi
lirler. 

T arilai çok uzaklarda olmı· ,an lliDlerde halk ve hllkfimct 
aruında derin bir botluk var· 
dı. Devlet daireleri eararenıiz 
bir mahal orada çalıpnlar 
halktu ay0 bir ziaıre ıördtık· 
leri itler hiç kimaenin bilmeaine 
cevaz olmıyan mahrem buıu
ıiyetlercli. 

Şlpbeaiz ki o devirde bn
tlla mabrf,miyet içinde kapa
nularclan gazete ve aueted 
Jehİlle bir hareket beklene· 
mezeli. 

lalallp yapbk. Mahrem per 
delim yutbk. Gördnk ki: biı
clea uklaaaa ifler hep bize ait• 
miş bilmekliiim izde memleket 
beaabına zararlar değil büyGk· 
fa1clalar • .,.. ... 

iV• lyle bir dem. ., ... 
udaldarmdan biNi olan haber 
azdırmamak dGfliaceainin te
mamına değilse bile dıvarda 

bir çiYi yeri fibi iziae rutlan
mua da bir az garip oluyor. 

BayOldil kOçilklO batla Tlr
ki1e matbaab tek adımla inlu
.. , alatına aymuı ve bug&ne 
kadar kendisinden beklenilen 
hizmetleri feraj'atla çabprak 
bapnmıkea çaldıtı her kapıda 
bir omuz ailkiıe şahit olmak 
yaıılmasanda balkın bil me1iade~ 
biç mahzur olmıyan en ufak 
itlerde bile bir mahrem paro
Jaa. duymak bize diinil hatırla
byor. Yanına bir gazeteci gir
diji zaman suratını ekıiten ve 
hiç lif etmiyenfor hile var. 

Bugln gazetelerde çahpn
lar aeaelerdenl»eri iakılip için
de yuprulmut ve kim olduk
lara ölçlilma, kimıelerdir. Bu 
breketler itimat .. zhktan bat· 
b ne mana ifade eder. 

Sabahtan akpma kadar 
ezile bOztıle daire kapdanncla 
dolapn gazetecinin matbaaya 
eli boı d6nmesi veya notlannı 
dikip hiç 1'iriainin sabhabnı 
itbkik kabil olamadı demeaia
dea daha acı ne tauvvur olu
nabilir. 

Aakaradan bir teltraf ala
yoruı. Herhangi bil' bu...- ait 
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lzmir Göztepeyi o - 1 Vendi 
Kadın Umacı Değildir idman Yurdtı O -1 Galip 

Mersinli f ut~olcular çok parlak bir oyun gösterdiler 
Çarşaf yasağı da başladı 

Peçeleri seve saye atan kadmlanmız bugün
den iti~aran çırıah da fırlatarak medeni kı· 

Mersin takımı lzmirde büyük takdir gördii 
Sporcular salı günü şehrimize geliyorlar 

hüa ~ürün~üler. Hürriyetlerine kavuştular 
10 Haziran ve 1 Temmuz.gün 
leri Mersin kadınlığı için hür

riyet bayramı sayılabilir 

Mersin Belediyo meclisinin 1 Bu mevzu 
verdiği kararla çt.trşaf ve peçe- 1 üzerinde te 
de belediye yuakları arasına vali eden 
ahnmıı ve on haziranda peçe· birçok yazı 
lePin bir temmuzda da Çartaf- lanmı z da 
ların temamen kaldınlacağl ve dediiim i z 
giyenlerin cezaya çarpılacağı gibi yasak 
ilin edilmif ti konulurken 

Evvelce de yazdığlmız gibi umumi bir arzudan ilham alan 
tek hanım hakkında takibat mııtı . y a.ağm tatbikmdan ev-
yapılmadan çok kolaylıkla ve vel birçok kadınlaramızın eski 
bir ıün içinde peçeler tema - devrin artığını fn labp atmalan 
men kaldırılmlflı. Çarıaflar ve medeni kılığa bürünmeleri· 
içia verilen mllhlette bilgiin de bunun bir delilidir. 
bıtmektecllr. E.aea yuak ka· Şimdi biç bir peçeli kadına 
nn Yerilir venlmez birçok ha- rastlanmadığı gibi buatmdea 
nımlanmız çarıafları atmıı1ar - sonrada çarşaf görUlemiyecek 

izmlr 2() cllususf, - Paza gü· 
nü Antalyadan buraya geltn !Mtr· 
sin futbolcuları bugün saat on ye· 
dük Alsancak sahasmda lzmirin sa
yılı kUJDlarından biri olan Oözte pe 
spor birinci takımilt kı1rşılaştılar. 

Şaha çok kalabalıktı. Vali ve 
mtvki mllstahum kumandam paşa· 

/arla daha birrok zevat lrlbunlarda 

bir eoı çıkarmaJ!a çalışmışlarsa da 
bütün lzücümları Mtrsin müdafaa· 
smda kmlıyordu. Maç 0 - 1 Mersi· 
nin. galibiJ•ttllt 11ttlctltndl. 

Mersin takımı lzmir spor mt· 
ha/ilinde büyük takdir g/Jrmtktedir. 
Sporcular yarırı (dün) vapurla Mtr· 
siflt lrorektl tdecekltr. 

lımet 
bulunuyorlardı. Mtrsl11liltr alkı~lar Yırmi gün tvvtl Akdeniz turne· 
arasında sahaya eirdilu. lf akem sint çıkan yurtlu/arın Antalyoda 
Altayll Necdet beyin idaresinde oyu kaznndıkla.-ı muvaf f aklyetten sonr11 
na başlandı . Çok geçmttkn Mersin· sporda en ileri.gitmiş bir vildJ•ttimlz 
liltr lıakinıiJ•tti tlı aldılar OIJzftpt olan lzmirde tide ettikleri bu gali· 

altcisinin kuvvetli olması vt bilhas· blvet • Mtrslndt spora verilen thım· 
btkltr birçok akmları durdurdular. miyet ve sporcularunızm kabüiyetlM 

Mersinlilerin pasları vuruşları iyi bir ölçü olmakla beraber Adana 
ve teknikte gösterdikleri kudret çolı da tahadılü~ eden bazı hadistltrdtn 

SOllra Mtr:.indt sporun slJnmeyt 
alkışlandı. Birinci .haftaym sıfıra mahkum bulundu/unu slJyllyenltre-
sıfır neticelendi. ikinci haf/ayıma de lafla ikl!il vakıa ile yerinde ve· 
her iki takım da ujalt tadiltltla rllmiş bir cevaptır, 
başladılar. Haftaym ortalarına dolf· Dün lzmirtkn hareket tdtn ta· 
ru Mersinliler müntazam sürüşlü /um salı ~ünü şehl'irnizt eeltcelılir. 
bir akınla ilk golü kaydettiler. Bun- Parlak. bir şekildt istikballtrl için 
dan sonra OIJzteptliltr muhakkak ! yurtta hazırlık yııpılmalıladlr. 

Vergi mükelleflerine yapılacak tenzilat 

Tenzilat ·cetveli tasdik ediliyor 
dı . Bugün bir ay evvelkine niı· 10 haziran ve 1 temmuz gün-
beten çarıaflı kadınlar yüzde lerini Mersin kadmlığı hürriyet 
elli niıbetinde azalmııtır. bayramı olarak icutlulayacak· 

l Yapılacak Tenzilit Yüzde Baş ile '10 Arnındadıı 
Çimento, tuğla alçı kireç ve ddkümhaneler 

tenzilattan istifade edemiyorlar 
lnkılip hareketlerimize te- lardır. 

mamea aykın kadınlarımwn Kadınlarımız iffetlerini ne 
yllkselmelİDe kara bir perde bez parça11na ve ne de kafese 
olan çarıaflar da bug9nden iti- borçlu değildir. 
baren tarihe kantlDlf demektir. Bu telakki kadını bir kömes 

Kanunlarımızla biç bir mil- hayvanı telekki eden eski dev-
let kadın ... verilmiyen baklan rin zalim artığıdar. 
tealim edilen kadınlarımızın Cumhuriyet bu telekkiyi de 
kafes devrinde olduğu gibi dayandıra 1 saltanatile beraber I 
kendilerini çarşaflar içindehapı yıkmıt ve Türk anasını Tilrk 1 

babumdan farksız bir mevkie 
etmelerinin günahı kendilerin· çıkarmııtır. lnkılibımızın esa- ., 
den daha çok taauuba esir sından alınan ilhamla kadınla· 
olmuı erkeklerin kababab idi- nmızı umacı kıyafetinden çıka-
ki belediye meclisinin yerinde ran belediye meclisimizi ve 
karara bunu da ortadan kal- hürriyete kayupn kadınlan -
dınnıtbr. mızı tebrik ederiz. 

bir emir bir iıob neyıe teblii Toplandık dağdchk okadar I 
edildi deniliyor. Gazeteci der- derler ve gaıotecinin yiizline 
bal alikala daireyü koıuyor. bile bakmadan savuşup gider · 
bir kapı upğı gibi bin minnet- ler. 
le y&lvantla ıoruyor aldığı Bazı günlerde bir iş ilzerin-
ceYap; hayir bayle bir ıey yok de saatlere~ uğraımz. Baı vur 
oluyor. ikinci gtın ıidiyor efen· madiğımız kimse knlmnz sib
dim daireye nittir. Kimseyi ali· botine koni olarak yazarız. Fer 
kadar etmt.z mahrem diyorlar. dası gtin bir de ne görelim 

Ve biz daire amiri beyin bir glln evvel bize o işin o.ydin 
mahrem dodiği teblifıi o akıam lunmaıi için iki kelime söyle
gelen Hakimiyette bütün tafsi· mek zahmetine katlanmıyan 
latile okuyoruz. zat bir sütunluk tavzih gönder-

Uğı ndığımız mQtknller cep mif. Bir glln evvel s6yleseniz• 
beainin bu mahrem faslından de biz de mahcup kalmaıaycltk 

deaek bana ne diyecekleri de 
bir yapı.ak. . . muhakkak. 

Komaayonlar toplamr. ıçti· ı · t b" · d d" · d b 
ı ·u ıt e ızam er ımız e u-

mnlar yapılır. Karar ar ven r. m 
Biz yine bermutat koşarız on- r. 

lar da aynı abfkaabkla; Rıza Atila 

Ankana - Maliye vt iktisat 1 
vtUlttltrintk hazırlanarak icra ve.. 1 
killlfi hıyetine sevktdiltn muamele 
vtreisl tenzildt l et/veli au tasdike 
arztdllmiştir. 

Bu Jistevt göre tahakkuk eden 
muamele vergiltri üzerinden rergi 
mültıllef ltrint yapılacak tenzilat 
yüzde btş ile yüzde yetmiş arasın· 

dadır. 

Gece Ef lencesi 

Bu akşam yapılacak 

Halkevinln ~I mtnfaatına ter 
tio ettil!i büJ•ük gece tl!ltnctsl bu 
akşam btltdiyt bahçtsintk yapıla· 
calttır. 

Evvelce de vazdıtımız gibi gece· 
nln çolt mlJUmmtl olması için ta
Sflvvurun fevkinde haz1Tlıklar yapıl· 
mış ve bir çok sürperizltr hazırlan· 

mıştır. 
Bahçede me~rubat fiatına hiç 

zam yapılmamıştır. Masalar numa-
ralı oldu/undan ön tarafa oturmak 
isllytnltr bugün IJlltyt kadar biltt
lerlni alm11lıdırlar. 

Çoçık dırı 

Çimento, tu/la, alçı, 1Urtç vı 
dökümhantltr tenz/lt2ttan lst"odt 
edememektedirler. Demir maddeleri 
mamuldtından yüzde elli, t1oır11ma 

sanayündtn y IJzde on, kimya sana
ylintkn yüzde on ilô yirmi, diri IQ· 

nayilndtn >•üzde beş illi yirmi, iplik 
tt muamtlt vergisi alın111ış oltın dlJ· 
küm ve dokuma fabrllıalafl yüzde 
yetmiş tenzilt2t g/Jrtctlıtir. 

Tayyare Resmi 
Tiyatro, sinema, ko11su, sulı ve 

pldjlara ait duhuliye biletlerinden 
asıl bilet btdtli üzerinden .. r • on 
tayyare resmi aluıma 
biletlere tayyare pul 
istif ası kabul tdllrr l 
hususi lstilıllllt vnl 
tin 1e tatbik td/leı 

n 

leıyark 

• 
la 

-
j 

5- -16 

bu gibi mahalltrt 
memurları lluunt. 
tinct deftml4rllA 
muştur. 

30-6-93~ 
12 - lb 

ŞA1CA 

/nanr Ev 
Bugün"!n ·e vkani iic oda hir salo11 

ve çarşaf iU ' • t 

- Beltdiyç-ik lesisatuu havi çeşme 
müşterilerine / k. l ı . 

- Şof/Jr ı v · ıra 11\lır• 

Ormanında yangın çıktı dikleri ~aatt'iuza müracaatları. 3 - :i 
Co-k 4'.re ormanlaruıda cuma 1 . - eceml':ı------ııillıı--•--r• nuUtrlnln 

e/Jnü bir yangın çılunışsa da derhal _ Türk l • • 
ydişllerelt har yapmasına mtyd4n glJrüşen yıt etmıı tır. 
vırilmıdtn slJndiJrülmliıt/Jr. balıılaca/ınc 
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Hayatra Durgunluk Var 
Anadoludan pek< z; 

kimse gidiyor . 

f s l a ıı h u 1 ~ 9 'd 1 u ~ 11 ıs i ı> 
Yanu titrnret odasında 
Deri ve LfısLik antkkaltı-.. 
t--ılJr ar·asındaki ihliları ko
un~mak iizere hir ihtisas 
ko :uisyonu lopla nacak Lır. 
Ayakkahı deri \'e köselP. 
sanayidlf'riuin kongrc:de 
lt·. pil P.ltikleri kararları 

sarıa .' ici mehuslarıbn,lla~· 
rullat. hey bu :giin /,ıı . · 
kCJraya göndermiştir. 

p • l ,ariilJct~ze vergisi 'Pr 
1 

nıi) t~u Siuem:..ılarm lwle- t 

ali~e tal'armdau kapatıl - 1 
dığı mah'ı . ıalur. Blitürı mu 
raeaallaruulau ltılıler·i rıe 

hir karar alamıyacakla

r1111 aulıvan Sinauıacılar-., 

d:ıu lw~i \'er~ivi \'P.rmi~ "i • • 

olduğu rulau hu giirulen 
itih:ırerı cahsnuva haslı -

• • • i 

)' 3t•aklardır. 

§ Kadmlar birliği lJey
ueluıilPI kadınlar birliği 

koıwresiue istirak ici11 ha-o • • 

ı.ıf'lıklara haşlauu~ıır . Hu -
rı n n ici n dört konıisvoıı , . 
leş~kkiil elmiştir. Konıis-

Jorıtla yt•di kadm aza var
dır. Komis,·onda alı hak la .. 
uausa vat evli ı.admla rıu 

tabiiyeti, karnın mu vacP

lrn. inde kad111 ı. erkek nıu
savalı sıhhi ve ictiruai 

• 
mevzular konuşulmaktadır 

§ Her ~en'~ vilay•~l halı
cesintl(! :ıcılmakta olau • • 
ziraat sergisi JtazırlıkJa

larıııa haslannustır. Sm·gi-. . ..., 
) e hu ·"erıe hağr.ılarda iş 
tirak edt·cektir. 

§ Belt•diye giiriillii ile 
şiddetli hir ıııiicadele) e 
ha._lamışıır. J>ürı hir çok 
~atıcılar toplattınlım~ ve 
lıaklarmda lakihala haş 
laomıştır . llalk bir iki 

· •ri ralıat hir uv-. 
1 k tadır. 
•ılda hiitiiu ha

u rgu nlu k \'ar
ıe bu me\' im 
1 11 plajlar çok 

yaz it;i ude 
binlerce kişi 
ir ve hıH\Hia 
ıdttr kalır

' i hu serıe 
z olmakla 
d hi ici ıı 11e-• o 
i bir lıaf-
uamaktrı-

Ş e l1i11 şa l1 ı n rriirkiyeyi ziyareti 
Jr. :ı ı ı ~ •• h i u ~ :ı 1ı ı Hız :ı P t' l ı -

l t• \ • i 11 in Tiir~i\' l~ cunılrnri-

l l : ızı · l'tlt•riıw gH~lt· rmek , 
ikiucisi de Samsundan An 
~aı·ava trt•11lt• ~e\'alwl P-t-

Fırkalar barışabilecekmi? 
. 

vı•ı i reisi11i zivareti v:ılııız 
Ekseriyeti Mutla~aya Müstenit lntma~at istiyenler çoğahyor 

---. . . 
iki nu·nılekc•t ara~tııd:ı soıa 

zauı:uılardu IPt!Ssiis ••ıjt•u 

tlo~llu~uıı hlr ltızalılirii 

. . 
rir•·r~k i~i lıiihtlUWl Ult'l'-

kezi deıuinolu ile hir 
lıiı·iıH.• hağlandıgı ta~dir 

dı· dde c•dil~cek biiytik 
faydaları arz~lrıH~ktir. Tür 
ki)'P, tlemir~·ollannı Şaı·k 
Vi 1 rn· Pi ı ... ri ııe k:.ula r ı eıu-

Vaziyet o kadar karışık ki iki taraf iç in de 
içinden çıkılması imkansız görülüyor 

• 
şı·kliıuh~ lt•hlkki t•dilnae-
uwlidir. Hu iki rn ... uıh·kel 
arası rıdu maziılP-ki uıii mı

!'t· lwt sauıiıııi olıuaclığı ~ihi 
doslaııt~ hile tl•·ğildir. Y Plll 

1 r a ı ı ırı lrn 11 isi rı ı P ıu I ek•· l i 11 i 
asri hir ılP-\lt•L ~evivt•zin~ . 
cıkarrııak icin ı .. k ha~ma • • • 
giriştiği miicacleleılt~ il-
lıauıhıl'lrırn 1ı;c olmazsa hir . 
kısruıııi Gazi'ııiu nıu \·af
ra 1, i n~ıi ııd1111 :t 1 nııstır. llrr . . 
ıuıı kadar iliraf t·clil111iyorsa 
da Gazi' \'f~ ktcı·sı lwslt•rwıı 

• • 
hu 111i1111P-llarlık l1issil~ ıhi 

hiikt'ımeı a ra.i\J ııda ki uıu h· 
td i f 111 ii ba \' t! ıu~ller kola,. -

~ . 
ca hal~dilıııi~ \' t~ Tiiı·k 

lr:rn lıutlucfu iki SPııe 
evvtıl TiirkivPuin ciz<lijj.i . . ;, 

lıat iizt>riıuie ~alilt>smistir , . 
- Tür~ iv•~ ietıı l"ı \'a-. . 

zi )' t•l pratik hi r şelle . O-

~ulaca k 11P.viıttlemlir. ~e
lıirı Tiirkİ)'C topra~ların 

da s•·yahatiui, Ankara \.'e 

lstau hu lda ika ııwı i ııi unu-

. 
dil eıtnrn~le meşğuldur . 
Ti'ır"-iyt·uin irı~asıMı ka
rar vrrdiği deıuir~·olu hat 
larıuı, hPuiiz irı~i~af' tlt~ \'

l'Psirıirı haşlaugıcuıcla olan 
lran tlernir~· ollarile hir· 
lt·ştirnıtak çok faydalı ola
t•ak tır. • 

Ş:ıla Hıza ilan Pdılcvi 
Arıkaracla iktisat vt·kili 
c .. ıaı ıu~) i gflrt'Ct:'K lir. Ce
lal h~)' , iki ~eue ~\' Vt1 I 

iş lm11ku~ı •nuum nıiitliirii 
olarak Tiirk - lran llca
rt•lirıi arllırmak vt~ lr:..-
11111 hii kti mel nıerkt•zi nde 

.\lirta - r,Jııvafık \'~ 

muhal if rırk:ılarm harış

lırılma!SI uwsaisirıt~ ha rtt
rcıtle devam ~tlilnu~kledif'. 

. .\ k roıwlis gazetesi, ne~
rt'lliği mala lt•lt~rth~ iki la
ra fııı harışlırılurn~ı lüzu
munda siddetle ve lıara-• 
retle israr ~tu ~ eklt~ttir • 
llalla nwzkt'u· ~azcıle da-.. 
laa iltıri gider.-k mu\'afık 
vt• uı u lı:ıl i f f ırk ala r:a nıeıı

su p olan ıuuteılillcın>, iti 
laf giı·izliklr.rinderı \'az 
gt>Çlikleri takdirdt~ ktırı 
t l ileri ıı i ler k eılt-ct~k leri rı i 
iki taraf reislt>riue kat'i 
hir lisanla beyarı eluH~-

ltH'İrıi ta\'siye e)'IPruektedir 
Ayau uır.clisirulf\ l~şkil 

iş Laukası şulwsi :ıçmak Basılacak paralar 
irukA11lar1111 l~tkik içira Tala icin lazım olan gümüf 
rarıa gitmişti. Barıka şu- ' , . .. .. 
hf·~ı nı~st·lesi laLhik ~dil- \ e111 basılacak gmııu~ 

l•aralar İP.İli 85 tou k:ıdaı· nwmiş i="etlt1, 11mıl11lmuş ~ 
1 -·ı ı· s ı ı giimiişe ihtiyaç olduğu c Hgı tıır. ve ~~ a t aazrt~l-

i ı,~riııin Arıkarada ikauıe_li l~sbil •~<lilmiştir. llallmld 
t IJa rpha ııe1de şi nıtl iye k<ı-
t 

t•snasıııcla bu nı~selenm 
tlllll) ··z ı,ı·r· lı·•tıı··' sı11 f 1'11° dar aucak 34 ton oümüs 

u. n u .• 1\ ~. ele uı~vıuhalıs olması muh o • 

koyHhilnwk içiıı lıiç hir f h!nwltlir. toplanmişlır . llali)·e \'f~-
:retlak:lrlrk t~sirgP-ıımemiştir Tiirkive hiiktinwli T:ıh ~~\h•ti miilehaki giimiişler 

• (_>fl clt>r~"H 11ai.~!tfir·ı•:~r·- f
1 

\k ı· · l -ı ı. iç•iıı lır.niiz bir karar 'er· · '-' • ra111 • t crıız~ >ar.; ı~· :ıcal\. 

\'Prlik gfi:"l•~ı·ilnıiş \ ' P. Tiir- ·
1
• dt'nıiryolumı Şalurıtla ar·zu ıuiş ~tegilılir . Eğer bu 

kiyt•11i11 ltilciirııle ~··~ait 1 t>lliğirıiu farkııulaıltr. Vt~ glinıiişltır lıarit;teu tP-tla -

t·dile11 ı:)Ji euciinwn, lıü
kt'ıınPl tarafıntlau verilmiş 
olan vekilJc~r tlairt1lt1 ri ek
seri~·eti mutlaka usuliiue 

· isliııal eden yerıi intihap 
kaııurıunı ı n nithi iııtilıap 

usulii ŞPkliude teptlil ~dil
m ... si lelıirıde bulunmak· 
tadır. 

ll:ılhuki miifril nwva . 
fıklar, gı~uiş daireler f~k
St't' İYPLİ mutla~a usuliin~ 

"' 
ıııii. ltıniL iutilrnp esasımia 
israr t•\lenu~klP. "·e a\'an 
rılf'cli~i·uin l~lyihatla ~··ap 
uıak istecliği ıadill~ri rt·d
~vleı uek ted i r. 

"' 
~I. Za imi si u le k ra r re

isicu lıu rl uğa intihap mü. 
uakasatu·ı tir devam el-• 
uıekledir. !lulıalifler, in-
tihap kauurıurı<la, iki ta
raf arasında bir arılaşma 
husuHi şartile M. Zaimi
siu lekrar intilıalnrır ka-
bul ediyorlar , llükümel 
taraflarları iatı, M. Zainıi
sin reisicu nılıurluğa inti
habı meselasirıirı irılihap 

kauu ım rıda hir anlaşma 
hus.uHine nıuall:\k lulul
rırnsmı kabul etmiyorlar. 

V: ız ; vel okatlar kan-. 
şıktır ki ieiıule11 cıkahil-

• • 
m~k icin iki tar:İf arasın 

• Ye uıeuahii ~ahın i~tifa- şiiplH'siı lran licar~liııirı rik P-tlilnıe~i IUzııu gtdirse 
tlPl'İ için foaliyc~ ıe sn\'k- hİİ\ iik lıir kısııurıın kernli :!~)0 mil\'oe fraııkltk hiı· tla hir aulaşnıa husuliirw 

.ı · ı · · 'I r· (, · "' ıWviıe il;lİ\':tC \'anltr. uıiil"'VCJkkifıir. • ! uı ıwştır. ı• ama ı, ,ıazı ıopraklarmdarı g+açnı•~~iııi · ~ 'f 

1, Bu katlar dö,iı temin Bu günkü nıüplıeuıi .. ve-
,,~ iit·k i \'r. lı ii k ti uıet i p ı güruu·k islt•r. llazf~rtleııizi 

• ı ,, ·· ı ·· ı 11 - · · tirı itfonıesiııcleıı sı'ı•ı' rlü. ıaeıı ralik zilıııiyt~llitlir ve zi -. i ih~ Hasra ködt·zi arasmda t· lmc~ı\ muşl\ ıı O ( ugu ıçuı • " 
·· .. ış" 1 ı ·ı J ıı t·~ıuin efk:i"' urınunh'ede bü,·le yar.-tiıı ar·ka!'ırıtlaki asıl { irışa Pdilmekte olan de- gunn lifi tıa ut t• ~· J .; 

i ·ı -· l ı ·n etliluıek bir urılas.uu\·a şiddetle la-sr.lwp, hiç şiiplıesiz. iki miryolu irışaatınw eveler. t•t 1 Pcegı a uııı · - J 

lP. lir rafla<lır. ııı~ıııleke·t ur;ısırı~:•ki il- ta~iıa : •1~il~ıı rııiitltl~l zaı·· ~e~·~' ~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Lisadi nıiirıasHlıau irıkişaf fırıda ikmal P.clih~miyP.cPği 
ellirnwk ~ırzusudur ve arılaşılnu~lır • lkı de,·lflt 
TiirkiH~11i11 usk•~f'İ ku' vc~l rflisiıle asker oldukların. 
,.e kudreti lıak~ında Şe- dan askeri tlt~ıuiı·yolları 

lıinşah h ıı zreıltırirıi tenvir Hizuıuunu takdir etmek hu 
tılnıektir. susuııda lrn111fikir<lirler. 

Ş Fakat Salt llazrt'llHri • alıırı Tahraııtla11 Trah- • 
nwnılekt)lini11 hu Ytinkü zona seyalHui iki 111aksa 0 

da haJim olabilir: Birin- iukişaf ~evr~siucle şimal· 
ci ·i, hu Yolun lrau mal- tlaıı Cmıuha gideıı demir 
lunm .\ v;·up j)'a Stwk için ~olu projP~ini l:ıthik Plnwk 
kullarıılabilt·etığiui Şah isliyorsa, hu lıatlrn Ka-

radtHıiıdt~ lı·•Ha ~ersi 11 

dırlar . l la 1 k hu smıP. eu 
ç<•k :\dalara rağbet gös
termiştir. Orada lıayalm 
Ye ~vleri11 uishelen daha 

• 
ucuzluğu \'e \'apurlJrın 

tariftısirıiıı uyğurı olması 
halkı adalan• ct·llıelmi tir. 

l~•rikile Akdeuizdt' ve kPu 
dilerine m~lırt~c verecek • 
thğer l1<1ltan daha faydalı 
ohluğuırn Gazi ğibi rr.alisl 
bir ~ahsa ikna etmesi 13-
zım gt•li)'Or. Tfirkiyf' lra
rau hö,·le bir malırec \'er. .. . 

nrnkle hem iktisadi hem 
.ı~ ~iya~i sahada yardım 
f'lmis oluyor . Uumınla • • 
lu~raher, lJütün bu proje-
lt~rde ~lali ,.e en mühim . 
rolu O\'myacaktır. . . 

Gerek Türkiye \'e ge
rt•kst~ lran dt~miryolu irı-
s:ıalmda ltiit li 11 arzuları ru • 
lalhik t•dd)ilPt~ek Valİ)'t'lle 
drgiltHrltH'. Dig•~r laraflau 
S: ıhın Se\· alaalı iciu n.ı,· e · 
~ ., . . 
zil - Erzurum - Trabzon 
,·olunun siiralle larnir edi-. 
uıesi T~l>riz ile Tahran 
arasuu.laki şosenin olonıu
hil ve kamyon ıaakliyalı 

içiıı miisnit bir ~elle ko
ııahileceğirıi gösteriyor. l 

Aukara mülakalı daha 

geuiş mahiy~ueki mese
lt~l•"· i de ihliva elliği tak
tlirde, Gazinin heynelmi
ld işleı·d~ki yüksek gö . 
riişlel'iude ki yüksek gö
r-ii:~lerilHIP-11 Şala hazrel
lerirıi de mfüstefil ~ılac1-tğı 
ümit ediluu~kledir. 

Tiirki~·p bu giinkii re
jimi ile son bir kuc sene 
zarfmıla biitlin raw~u1ekel
lerle miiııasebatmda azami 

dostluk güslererek sulhun 
l~madisi rule bir nü mu ne 
ltışkil etlecek kadar me-

St1İ sarfetıuiştir. 'f iirkiy~, 
harici sh·aseıinde her han . 
gi bir gölge veya diken 
ızı lurak manuştır. 

NEAR EAST 
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T. D. Kurultayı M • Son haftalarda 
•ıı lıtbllllındı Giülı Siyasi t1 ktisa~i Ha erler luruhıya Vıilecek Tezlı ersı n cenup huJııtlanmızJa 

'l. • • Pı·yasası lıaçakçılıkuakaları 

lıııturyı'da issizlik 

Yunaniıtan'Ja Salnııyaıetı T. n. T. c. Umumi 

Ticaret Odalarının ve matbuat ~:hipliA~ud~· · : K.G. 
bı.rleıtı·rı·lmeıi "T.1•. •• .. d•n Is ı\ uustos 1934 le l~- il k k 

ı 1 , , M aruu e · sıu·~s Paris'Je, ngı ız .. , HH~- tan bul <la toplanacak olan 
urarJdıcbe Poıt,. den; a. • · 1 

Atina ticaret odasımn 1 ri~an m~Luua~ .c~mıyet~- ikiuci tiirk dili kurullayma aı e 
son ictimalar111da, Yunan niu lr · gıltere 11111 .,Paras verilecek tezlerJeu bir t:ı- Kapu mah 
lİ•~are"t odalarmm l>irlt"'Ş · se·firi Sir Gt1org·~ Llerk' kamları gel mi ye l>aşlan11ş- Kozacı parla~ı 
tirilnwsi takarrür elmiş- Fransa, lugiher e ve .\ me- , tır. Tez ,·erenlerden ba- iane çiğidi 
tir Hu birliüt- Atina, Pir~ rilrnmn demokrasi pr.-n- zıları t~zı~r için umumi Yerli • 
Seİanik Ka~diy~. Midilli~ sipl .. rin bt1şeriyflİ ~· fak- olarak sayılan m~vzula- Beyaz yapaL 
Korfo, \ıflx:1udro, Volos seltf>cek fln hii~·iik sulh r·m lwpsini, yahul l>liytik Siyah » 

ve Chios ticar,.l odaları ve emni~·et iımitl~ri hu. bir Lısmmı ihata~·a çahş- Susam 
iştirak .-d~e~"lir. l~uul~ğuu işaretle dt:'miş- tık ları göriil mek telli r. Fasulya 

Bundan mada, Jtatr:.s tır kı: T~zı~r icin ilan ~dilen Nohut 
ve Kalanıal:.as ticaret oda- oLortl d' .-\ hernoıa'a ve- mevzular' ;uuumi olarak Mercime~. 
larJl lııa teklifi iiz~riue im- rilen •Sulll St'(iri» bu giin Kus vemı • Jil me vzularmı hatırlatıcı ·• · · 
rici ticaret icin t•ir suh~ lngihtare'uiu her hangi bir sıradan ilıareuir. Bu Kum darı 
'es·1 ... ~ oluııaca~· tır·. • bir mümessiline verilebi- d 1 1 1 Cin darı "" ,. muhtelif mad e ert en aer • 

lir. ~~fmkiı lngilt~re'uin han~i biri halla birinin Çeltik 
harici sİ\:asetİ •Sulh l~ntin Y 1 f 

K. 
33 

82 
31 
33 
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43 
49 
~ 

4 
4 
7 
3 
3 
2 

12 
• l 

s. 

50 

50 . 

50 
50 

50 
50 

65 ........... ..-

ua.ıohapoıt,, dea; 

Haziran ortasıuda, keu 
dilerine mu:ı veuel edil~n 
işsizlerin adedi 265,869 

dır. 31 Ma)·ıs'da yapılan 
tadad~ nazaran, işsizlerin 
miktarı 1,100 kişi aıalmış

·Ur. Gf'çen sPnenin aynı 

ayında işsizler mi~tar11wn 

azahşi 7400 idi. 

21-22 

38 25 
100 

210-230 
190-191 

82 

" bir cok nola~ı bir teze u a 
etmek vta onu idame et- •1 a .• 1. 8 1 t ·•ışıra Acı •~ekirdek id . . ~ esas o auı ır. ura a u - • • 
tırme~ • ş~kluule hulasa d d·ı .. ıı·k 1 1 Toz şeker 

lıılıı. dl i11iılik _ ...... 
"••• S8rioher Zfıitaas.,dea; 

Milano'dan bildirildiği -
He gOrr, mayıs uihayeliu
dc ltalya'da 941,257 işsiz 
ayrılna .. br. Bun.tan ~vel 
ki ay ile m~yese edi
linct>, işsizlerin ad e d i 
54,291 azalnuşllr. 

ltalya Vilayetler 

flb lllıııüllri T•111 
"0orrlere Della hra,,dea: 

. . . a ı " mutea ı · ıer ıan- , 
edılebıhr. . b' 1 1 b·ı· (:aııve 

gı ır mevzu t a a ma ı ır. • 
Son ou b~ş St'lwuiu c 

Hiitit]ı l~ılerin en gf'Ç • ay 
bize vertliği tlersler sulhu K ı 

1
15 lt'ruruuz 934 :tkşanuna a ay 

idame ettirmak Vt' iyi bir Balıar 
katlar An~ara'da cP-mivel hüktimt-l idaresi tf»sis el- ., ' ti ı 
unuımi katinliüine gönd.,_ ·"rpa !na 0. 

ınenin ne kadar zor bir l'ı' l'I v ı 
rilmesi sarllır. • er 1 

sanal olduğunu göstflrdi. • Piriut• 
~·-••&~ . 

o~varu1t bir suıh te- Borsıdı '·t••lır tuee kepek 
minine muvafrak oiursak, dl " Kalan » 

bu zaferi şüphesiz ki naat. Dün ştthrimiz Ticaret Kara büb.,r 
buala borçlu olacağız ve ve iahire Borsasında 100 Nişadır 

9 .. 
18 

l 
l 

85-86 
16 

20 
f>O 

78 ~ğer s\aaseli sulh inas bin :kilo arpa Ceyltan·· ı~mora tuzu 
eder~e, yine matbuat me- vağon t~slimi ~ilosu 1 SabunsafizeytiuY.25 50 
suliyet hiSSf.siui ~.abul kuruş 62,5 sautinul~n Mt!b • ilinei !8 
etmP-k , mecburiyetinde ou~l Emin bt1\' taraf11u)an Mısar darı 2 50 
kalaeattır.,, inkişaf şirk.-İiıwf 300 bin Çavdar 1 65 

l11rikı'dı 
Deulet borçları 

"'a.iohl~t .. deaı 

A mr.rika'mn umumi 
borçları yeni bir yiiksta.k
lik rekoru kazanmıştır. 

Bu borclar·ın miktarı 
• 

27,005,438,126 Jolara baliğ 
olmaktadır. Gecen sene 

kilo yulaf on beş giin zar .. I 1te1m• Şeker 20 Lira -10 K. 
Saadıllta 

tında Mersiu'tle vağora tes- » » ~enebi 23 Lira 
limi kilosu ı kuruş )'el- ,. » » çu vah 2 l • 

ıuiş santim Şaşali bira- bugllay Yerli 3 
derler tarafmdan inkişaf ! incir lOdel) ı 1 
şirkelina, 4800 kilo nwr- l 
cim~k 7 kuruş 12,5 san - 1111 T~jlftll 
&imJP.n .-\bJiirrezzak t-ft-Au.. Iılanbul 

di tarafından Şükrii diyap 28 - 6-984 
• 

Ağustosda ki bu borçlar 
26,596,701,648 dolar idi. 

efendiye. 
Türk altunu 923 

634-25 

halya faşist fırkası u
nıunal lAtibi 1. Staraçıa, 
Vil~yelleriu fıl'l~a mümes · 
sillerini bıı a~ın 2jOnuıula 

Ronaa'Ja mühim bir top
lantıya davet elnıiştır . 
Bu toplantı Liuorio kona
jnula olacaktır. JıJDI JI. nıo 

15000 Kilo kuındarı 4 
kuruş ~5 sanlhnden ıs 

islerliu 
Dotar 79 - 48 - 54 

Mlıcıani'nin ı NiJluaa laslalGf~Or 

gün zarfında lt-slim edil- ~.,rank 
we~ iizre Ali n•yazi ve Lirel 

12-05 
9 -29- -50 

Yeni Operaaı 
"'OQniNe Deli• .......... 

Nimet efendiler tarafından 
"••ae zınober ........ Rdvard Dumani tıfendive 

1 o~io' dan bildirildiğine " lit1p~ 
hatıa ıneşhur musiki 

şin:tslı ,. M. lascagni, 
göre, Japonya'mn bir sene satılnuş&ır. 30-6 9&' 
zarfında ki niifus &ezayü· Hazır 6- 84: 1 

~ı\nk:.ra Bu ayna 
üciincii ve dötdiincii haf-.. 
tast içinde cenup hudu-
duıula 23 kaçak\" vakası 
olmuştur. 

Bu vakalarm 2 ölii, 3 
,·arala, 35 kacakcı ile ka-
• • • 
cakcı ha\·vam ele gecmi•-. . ..,. . ., 
Lir. 804 kilo gümrük ka-
çağı 1288 kilo inlnsar ka
çağı 143(5 dı·fter siğara 

kağıdı tutulmuştur. 

Şirketlerin g6ndere· 
cekleri paralar 

Au~ara - Şirketlerin 

t-cn~bi mf>mlekPllerde ki 
hissPdarlaruaa göFadere -
ctaklt~ ri temettü ve faizler 
haLkındaki karar proje
sinin yeniden gözden g~
cirilm~si icira icra vekil-• • 
leri heyeıi üç kişilik bir 
kuruİS)'On teşkiline karar 
ve · rmi~l ir. • 

Komisl·oıi ınali ye ve 
ilLlh~at ve~alellerile ıner
kf'z bankasından seçilecek. 
birer azadan lf'Şekkül 
edt-eeklir. 

Diı Tabibi 

MEHMET BAHiR ley .......... ,.. 
pazarndaki mahalli mab
ıa111na nakl etmiftir. 

Hutalara 'eni daire· 
sinde kabul ve tedavi et-
mektedir. 4-5 

Ribetçi (CZlll 

BU AKŞAM 

Sıhhat Eczanesidir. 

'1,ürk yurdunda 
TÜRK DiLi. 

Vadeli 
,, 

Hint 

liıyd 
30~-934 
12-lb 

yeni bir efhtto aıuuştır. 
Opera esi: 

pnratorlarından ıa'"11 

dü bir mil)·onu ınüteca- Yurttaş .t 
•iıdir· Kirahk EV 

Rı~rmi istedsıik daire- Onpara harcarken ~ 
hayatını gösıt~rme 
Sene lmşahda ~lilano'da 
Seala tiyuı~unda te rusit 
edilecektir. 

htia tebli"'dluaa g3re , 1..:~ı lı. . b. ·ı· Nüzheliye mahallesuıdP. fevkani üç oJa bir 
"'" • 1111 e ımın ce ıne gı . b 1 bd , ı Lı· ·L . IOn St'nff iciudP.kı tevel .. , W&: • bır mut a ı a es ve e e. ırıa ıesıa 

t adeJi 2 121, 125, ve 1 •-.ını ıltqijn: ve tutunıbatH nıevout bir ev lit-alı\ 
ti ' MIUI iktisat Vt d I . b .. • .. •t edi ı,193,916 dır. Taarrw c-ı.HtJ Arın e erı erın mat aanuza ruuraea 

•iraat banlıaıı altındaki yaıhanaini T111laana nalıletmiıtir. 
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... ~:;f';····~····.;;'le····.v:;~····...,. \e····-~ rsr-;.····-""',..····y;;····.'le~~ . .# u'--'~•••_.1g••••o'--•••• ~ti'\ •11•• .,'--•••• ~ ., -.:-- ••••<1'\ ~••••~••••o~.,.,v 'j '\\ 
~ 1Temmnz934 Pazar Günü Akşamı '~ 

~ Muhterem Yali11iz Hazım Beyefendinin himaye ve riyasetleri altında ~ 
~ ~ Hallcevi lctimaf Yardnn Koulitesi 1Je hay1.r cemiyetleri ~ 
(2 nin iştirakiylıe yoksulla1·rt yeuıek veribnek üıere yaptırıl-i ~ 
'aı~ 'nıakta bulunan ( A Ş E V l ) 'inşaatnuı bir ya1·dnn obnak ~J 
~ ~ üze1·e Belediye BalıçeHinde te1·tip edilen ~~ 

~i ZENGiN GİCE .EGLENCELERlNE AiT ı~ı 
~ PROGRAm r~ :: ~~ 
~~ l - Müsnn1ereye Saat 9,30 da Fokustrotla başlanacak Saat ~i 
fYJ 11 re kadar Dans edilecektir. Bunu müteakip sıra. ile: r~ * 2 • Varyete Numaraları ve Kokla. ~ 

3 - Dans * 
4 - Dayının Sürpirizi it 
S - Dapa ~ 
6 - Kaplumbağa yarıf ları ~ 

f 1 - Dans musabakaları lf 

~ 8 - Monolof * 
*9-Dan• 
fr 1 O • Balo Gazetesi ve balo postası 
~~ Gibi muhitimizde şiındiye kadar görülmeıniş mütenevvi 
~ı ve ı11eş'e verecek eglenceler yapılacaktır. (J 
:1 Bu arada çok kiymetli hediyeleri ihtiva eden Balık avı Piyangosu çekilecek, ~~ 
~:1 hava Fitekleri ahlacok, hazır bulunaurulacak temiz ve ıüzel Sandallarla arzu : : 
~ edenlerin Deniz gezintileri yapması tahta temine alınacaktır. : : 

~ Müsamereyi şereflendirecek Yurttaşlar yoksullara kiymetli~J 
:: bir yardım ve hizmet ehniş olmakla beraber cidden ınüs - ~~ 
~1 tesna ve çok neş'eli bir gice hayatı yaşamış olacaklardır . ~ i 
(:J Gelenlerin her diirlü esho.bı istirahnti ve eğlencesini temin edecek tertibat alan - (J 
: : mıt olup o gice iÇin Bahçe- ince bir ilina ile sfülenecek tenvir olunacaktır ~ 
~,., GiYiNMEDE HERKES SERBESTTiR : :· 
r ~ Halk evi içtimai Yardım Komitesi ve 

1
:, :, 

~~~::::~~::::~~::::~~::::~ T ~~::~:~~::J 
-

Sabt111 Sab11na 11eı1zer fakat lıer Sabıın bir 

olmaz Sabun aldığ·ıııızda: evela, 
______ ..... ______ , __ 
Sabuncu zade KaJri 

markaıına dikkat 

----------------
Sabuncu zade KADRi 

markaaına dikkat 

Bu MarKah Sabunlan Her YerdeArayımz 
Halkımıza her şeyden evel aıhhatını dü11Jnmt1k gayeaile bu 

kere Fabrikamızda Halis yemeklik Zeytin yatından yapılan 

SlBUICll Z&l lAORI markalı sabunlarımız piyaıaya çıkarılmııtır. 

SABUNCU Z.\DE KADRi Markah ~aı.uular TA K ( TopraK) 

vt~ Sili~at ~ihi biluumm zararh ve yakıcı matldHlerd~n aridir 

ABUNCO ll( llOBi Markall Sabunlar cil~ı Juııü, lıtıf at ıırh cMI hilıiizdiı 

. ,~ı 
• 

Y~nl MetılnMatbaası - Mer.1ln 

eiiıiilDGi5:3J&&iKiiiıilldG.:t!llliiia•iaıı-, 

Pıyangosu ~ 
l On Yedinci Tertip OçüncD lesiıll 1 
* l 1 Temmuz 934 tarihintleJir. JJ 

ffi Büyük ikraıniye n 
ill 50,000 Liradır. ~ 

Lee::df:t ~::: lir~re!35i!. a!!iiJ 

RÖNTGEN 
Mfıtehassısı l)r. Baki Mahir 

Almanyadan yeni celbettili •n 
ıiatem ve çok 1'uvvetli RcJntgen ma
kine ve t:ihazı ile laaatalarını mua
yene oe tedaviye baı lamııtır. 

luayPne sırntları 8 - ı 2 ı 4 - 18 hflr gün 
ADllf:~ : Mersin Kışla c"ddesl çarıısı ~o. J 

iRFAN ftlUSA 
kolonyası 

Sıhhal v.e tera vetiuizi •laima 
~tnu~k icin istikamet E(•zane~i larafandan 

• 
Jnaal fldilen lrran llusa Kolonyasım kul- • 
lammz. 

iter nevi kolonyalara Faiktir 

Her Nevi Kitap 
Henevi eski kiLap ahmr ve salılar. Ga- • 

zele bayii Hacı Ft>hmi efeudiye miiracaal 


