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Kan1ınt1ı1 tathil{atına baslandı .• 

Birçi mükellefler hrıun hükômlerinden istifade -ediyorlar 
Kanundan istifade edebilmek için gösteri
len müddet zarfında müracaat etmek esastır 

Ayı11 011 ikislndenbtri tatbik edil· 
~itte olan bakaya v'.rgilerin of ·ve 
tasfiyesi hak/undaki kanun dolaj·ı· 
sile allkadarlar Maliye şubelerine 
uıürac.ıatla malu'llat almak is!emek 
ltdlrler. Ancak Juznu11dan istifade 

I 

sirlrri ve bunların zam cuaları ve 
bir kmm hediı'tltrt ait veraset ve 

1 ıntikal vergisi dt yeni kanuna gört 
f aftan istifade tlmrktrılir. Elfer şün 

t<kbilmek lrİll borçluların haklnrm· 
d~ verilen haciz muamelelerinin tat· 1 
bık ve icrasmdntı ewtl kanunun / 
teklif etllJ!l zama11larda müracaat , 
ttflltk ve istenilen parayı vermek ld· ı 
zınıdır, Cumhurlyetm illin edildi/i 

1 

133() mali Stil.titr irin devlete hu· 1 
lr' ' 1 

sust idaulert, lnledlytltre ait olaralı 
taha/t.kuJt etmiş olan bütün vergi re
sim Vt harçlarla münzam lusirleri 
misil ve tehir zamları vtrgi tezk~ 
rtleri bakiJ•tlui ttmamtn af ve ter
kin edilmiştir. Buıllardall bafluz 
muhtelif kanunlarla vaktlle ihdas 
tdihn mük!llefiyeti nakliyti aslurij't • 
mahsulatı arziye vergileri, maktu I 
ver~iler, kayık ve mavnalardan alman 1 
§thriye resimLtrl, ema11et t2şar., köy
lilrıün zimmetindt kalan IJşar baka
J'ası, ttmettü vtrf!İSi ve munzam kt· 

dıyt kadar bu vergiler tahakkuk et
tirilmemişse bundan sonra da etti· 
rilmiyeetktir. 

Umumi istihlak ve eğlence 
vergileri 

Umumi istihlak, tf!lmce vt hu· 
susi istilılôk ı•ergileri bakayası ve 
zam rtzaları ı•tr gini11 o sima ait 
mikdarın yüzde seksenini 1934 ma· 
li stnesi sonuna kadar nakden öde· 
ytnlerifl gtri kalan borçları ve ceza 
ları da tamamm silinecektir. 

Otnt bu vergi baluzyası m ı 935 
mali smtsi sonuna kadar nakden 
vt temamm ödtJ•ecdltrin zam ceza· 
tarı vr bu veı f!İltrin yalnız zam 
cezalarından borcu olanların borçla· 
rmın yt2zde yirmisini bn Stnt sonu
na kadar nakden öthyrcekltrin mü· 
ttbaki borçları afftdiltctklir. 

- So11u iki'lci say/ ada--

f Başvel{il Hz. 
1 
1 Yalovaya gittiler. Ağus-
! tos ortalarında seya-
1 hata ~ıkacaklar. 
j lsta11bul 23 cA.Aı - Ba~tkü 
ı ismet µaşa Hz. dün sabah Atzkara· 
1 da11 gtlerek Yalo~·ayı lt:jrif etmişler-

dir. 
Ankara 2J cHususi• - Elazizt 

varmış olan trt11in küşat resmi 30 1 

al!ustosta yapılacaktır. 
Haber vtrildifine glJrt Başvekil 

ismet paşa Hz. Alfustos sonlanna 
do/ıu bir cenup vt şaıki Anadolu 
seyahati11e çıkacaklar vt Elazizde 
küşat merasimine bizzat riyaset I 
tdtetklerdir. 1 

Pancar müsta~silleri 
()rdun1uza bir tayyare 

hediye ettiler. 
Ankara 23 cA,At - Trakya ştktr 

pa11carı pıüstahsilltri Alf1ul/u şeker 

fabrikasına ayırdık/art iane ile or· 

i
l dumuza bir taJıyare · hediye etmr/!t 

muvaffak olmuşlardır. Satın alman 

1 

tayyare11ifl isim konma merasimi 30 
a/ustos tayyart bayramı ~ü11ü ya-

ı pılacaktır. "' 

ı 
i 

Maarif Şurası 
Komisyon kararını ver
di. ilk mekteplerle lise
ler ic;in esaslar tespit 

edildi. 

Fransada kabine buhranı başlıyor 

M. D<)nıerg Parise di)11ft)TC)r 

Ankara 23 \Hususi)- ma· 
arif vekili Zeynelabidin beyin 
riyasetinde toplanan komisyon 
6niimlb:deki ders senesi tatbik 
edilmek üzre mühim kararlar 
vernıittir. Buna göre ilk mek
teplerin den saatleri albdan 
bete indirilecek ve şimdiye 
kadar 45 dakika olan den 

· mllddetleri elliye çıkanlacakbr 
evvelce tatbikı kararlaştınlan 
milzakerc usulünün bu senelik 
tehir edileceği anlat•lmaktadır. 

Don senesi ortumda umu
mi bir maarif progrumı çizmek 
Uzre bir maarif tiırasının top
lanması da kararlaıtınlmıştır. 

Lisefor bu sene on iki sınıf 
olacak ve bu tekil son devreye 
teımil edilmiyecektir. Program 
lardaki değişiklik yeniden bir 
den ilivtısini değil bilhassa son 
devrenin iki sanıftnki dersleri 
ilç taksimi iıtihdnf etmektedir 

' 

Sıcaklar 
Evvelki gün gölgede 41 e 

kadar çıkan hararet derı:cesi 
dün biraz düşmilftllr. Dün aza 
illi hararet gölgede 38 di. 

Gece yar11mdaıı sonn şeh
ri kaphyan sis devnm etmek
tedir. 

Ka~inede M. Herriot ken~i noktai nazanm anlatacak 
--------

M. T ardiyo fırkalar mütarekesinin bozul
dutunu ve kabinenin istif asını teklif ediyor 

Paris 23 (A.A) - Sunday 1 
Timesin muhabirinden : 

Fransa ağlebi ihtimal ya
kında yeniden bir kabine buh
ranına maruz kalacaktır. Bu 
M. Tardiyonun Staviski işini 
tahkike memur komisyon bu
z.urunda M. Chautempsa şid -
datle hücum etmiş olmasının 

neticesi olacaktır. Hadiselerin 
dilnkil inkişafı vaziyette hiçbir 
salih eseri husule g~tirmemi~
tir. Fransız kabinesinin son iç
timaı tezepzüple noticelı!omiş 

ve kahioenin reis vekili M Şe
ron içtimaı müteakip otomo
biline atlayarak m. Doumergui 
bulmak ve nnzırların müznke · 
rltandan kendisini haberdar 
etmnk üzrf' memleket dahilin· 
de 400 millik bir mesafe katet· 
miştir. 

M Doumergue salı günü 
Parise dönecekse de o gün de 
bir uzlaşma zemini bulunamı
yacağmdan korkulmaktadır. 
Nazırla. dan bazılannın istifa 
etmeleri muhtemeldir ve bu da 
milli bUkümet için vahim neti 
celer vı.:recektir 

Bu tnkdirde meşhur Drev-
1 yua meaelesiodenberi bir misli 

1 

görülmedik siyasi bir buhran 
hasıl olacaktır, 

Son kabine içtimaında M. 
Herriot kendi noktai nazarını 
izah edecek, M. Tardiyonun 
tahkik heyoti huzurunda M. 
Chautemps aleyhine vaki şid
detli beyanatının radikal na· 
zırlar tarafından bir fırkacılık 
hücumu addolunduğunu söyle
miş, bunun fizerine hariciye na
zırı M Tardiyo fırkalar müta
rekesini bozduğundan dolayı 
istifa etmesini teklif etmiştir. 

M. Tardiyo hücumunun m. 
Chautempsin kabine riyasetin
de bulunduğu sıradaki efalin· 
den dolnyı sırf şahsım istihdaf 
eylediğini beyan ile bu teklifi 
katiyen reddetmiştir. 

T:-ırsuR ve Gülnar kay
nıakaınhklan 

Dahiliye vekaletince birçok 
kaymakamlıkların nakil V" ~·e 
niden tayinleri yapılmıştır. Bu 
me\ andn vilayetimiz dahilinde 
de iki nakil olmuş Tarsus ka) • 
makamı Hayri hey Gülnara vu 
G üloar ka~·makamı Hıfzı bey
de T arsusa nakledilmitlerdiı 

Yunan Tayyarecileri İstanbula Geldi 

Merasiınle karşılandılar. 
- --- ----

filo ile beraber 14 de Yunan tayyare zabiti geldi. 
Bu sabah Bükreşe ve oradan da belgra t 

ve Sofyaya ucacaklardır . , 
lstanbul 22 " A.A ,, - 3 harp 

tayyaresindrn mürtkktp bir Yunan 
filosu b1JR -" saat ı 2,25 de 
Ytşilköy tayyare mt;•damna müva· 

salat etmiştir. 

başı Potamyanos, yüzbaşı Franliso, 
yüzbaşı Kalos, yüzbaşı Yoreos, )'ÜZ 

başı Varvartsos, birinci mülc1zım 

Karnantyas, birinci mülazım Ou· 
rupoli, birinci mülazım Stamaıvo, 
mülazım Karnaneyas, milldzım Pa· Yunan tan·areciltri Ytşilköydt 

Jsta11bul kumaı,danlı/!ı trkdm harbi· 
1 punastasyo, müldzım Yorgukos, mü· 
lôzım T asyondaıı mürekkeptir. re rtisi miralay Tevfik, Bakırköy 

kaymakamı V. Şükrü berltrlt tayya 
rt cemiyeti müdürü Hasan Feltmi 
hev ve cemi;·etin lstanbul şubesi rtisi 
Nakiye Jıamm ve remiyet mü/etti~· 

lerilıdtn 4 zat ilt 1-' una11 ateşemililer 1 

ve ataşenavalı. Yunan sef artti birin· 
el kdtibi ve konsolosluk erkaniie 
tayyare zabit/erimiz ve kalabalık bir 
halk kütlesi trraf ından lıar~ılnnmtş· 
lard11·. 

Yunan tan•artcileri meydana i11· 
mtzde11 rvvtl I ürk vt Yunan bay· 
raklarilt süslü bir paraşüt atmışlar 
ve lstanbul af akında bir cevliin yap· 
tıklan sonra tekrar r~şilköye döne· 
rtk yere inmişlerdir. 

Misafirl!r \'tşilkhy !tava mlifrt· 
zesi lwma11da11/1Jı karargiil11111n bü· 

f esituk izaz edilmişler ve ta ••yare 
umi'yttl lstanbul şubesi reisi Naki· 
ye hanım burada kısa bir nutukla 
Yunan tayyarrciltrine btyam hoş 

amtdi etmiştir. 
Bu nutka Yunan filosu K. cevap 

vtrtrtk gördükleri yüksek hıismi 

kabulr teşekkür etmiştir. 
Misafirler Ytşilköyden olomo· 

bil/erle şrltre inmişltr ve ötlt yeme· 
/filli 7 u ııyaı e rtmiyeti11m misafiri 
olarak Peropalasta yemişlrrdir. 

Yu11an filosuyla beraber şehrimi· 
zt 14 hava zabiti gelmişıir Kay· 
makam Tenıelis'in riyasrlirıdt bulu. 
11u11 bu luyıt yüzbaşı Sakturis, yüz· 

Buğ~ay Kararnamesi 
Alakadarlara tebliğ 

edildi. 
Ziraat bankasınca buğday 

satın alınması hakkında son çı
kan kararname Ziraat vekale
tinco alakadarlara ta.mim edil
miştir. 

Ankaradan bildirilen malu
mata göre yeniden ihdas edi
len 23 alım merkezinde bulun
durulacak eksperlerle anbar 
memurlarının kadroları hazırlan 
maktadır· Ekisperler orta ziraat 
mektehi mezunlnnndan bulu
nacak ve kısa bir kurs görecek 
lerdir. Bundnn baıku vekalet 
bu yeni merkezlerle bir kaç es· 
ki merkezin anbar ihtiyacını 

banka ile müştereken gider
meye çahşıyor. Bu noksanlarm 
ikmalini milteakip buğday alın 

-masana başlanacakhr Ekisper
ler stajlarını zahire borıaların
da göreceklerdir. 

Ati11aıla münttşir Akropol gaze· 
Lesinin iki muhabiri dt gazetesinin 
husust tayyartsile filonun rtf aka tin· 
dt şrhrimizt grlmişltrdir. yu11an ji· 
losu kumandflm bir muharririmizt 
sevalıatwı şu surttlt nakletmiştir : 

Stlôniktm buraya kadar olan 
520 kilometre mesaftJ'İ 3 saat 40 
dakıkadeı katettik. Hiç durmadan 
DedtaUoc ve Edirne larikile gtliyo· 
ruz. Seyahatmuz hadisesiz ve (ok 
güul geçti. Yalnız Edirne ile Ça· 
talca arasında bir sis tabakasının 

ara5mdafl geçmek Z'!rurtlinde kal· 
dtk. 

Çarşamba sabahı do/frudan dol!· 
ruya Bükrtşe uçacai/u. Oradan 
Brlgrada Brlgrattan da Soh·a,·a 
dlJnectUiz. lsfanbula ilk dtfa gel/J'O· 
rum. Şehrinizi yüksek ş/Jhretilıe it· 
mamm ltiyık olacak dtrtctde güztl 
buldum. Burada karşılaştılımız hüs
nü kabulıi lıasstltn kaydetmek iste· 
rim, 

Misafirlrrimiz bugün müzeleri 
ve camiltri gtzm4lerdir. Yarın Yu· 
lla11 sefirini ziyartl edecekler, ytrli 
nwllur str;tisini gtztctklfr, valiyi, 
kolordu kllmandanını, Halkevi reisi· 
ni ziyaret edtetkltr ve gece ştrtflt 
ri11e tayyare etmiyt!i tara/111dan ı·t· 

rilectk resmi ziya/ ette hazır buluna 

caklard1r. 

Gözlü kulede 
Birçok eski eserler 

bulundu 
Tn.rsusun tarihi mahallerin· 

den biri olan Gözlü kulede es· 
ki eserler aramakta olan Ada · 
na müzesi müdilril Halil he~·in 
refakatindeki Amerikalı müta
hassıslar buradaki araştirmala 
rım bitirmişler ve çok mühim 
eserler elde etmişlerdir. 

Bulunan eserler Adana mü
ıesine nakledilmiştir. Haber 
aldığımıza göre müt~h~~ar 
bir kaç güno kadar m~ıs ~ıva
rına giderek oralardakı boyilk
lerde de nraştınnn yapacaklar-
dır. 

Filistin hükumetine 
Antahadan da hayvan 

Hiraç edilecek 
Şimdiye kadar yalnız Iıtan

bul, lzmir, mersin limanların
dan ihraç edilmekte olan ıhay 
van maddelerini kabul eden 
Filiıtin hlikUmeti hu mUaaade· 
nin Antalya limanına da teşmi
lini bir nizamname ile kararlaş 

tırarak hükilmetimize blldirmiıtir 
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Be~nelmilel Tedris Konferansında Alika Jle _ !a~andı. 
1 ürki;;M0;~hhasıK~cİ;ibe-; Türkiye Maarif 

hareketlerini ve alınan neticeleri anlattı. 

c~rı~vre ~3 «..\. ,\» -
Ana dolu ~ıja nsınm husu~i 
m u lı a h i r i h i 1 d ~ r i ,. o r ; 

Bt•vrwlmilP-1 ucurıcii 
t.etlri~ • ko11~resi11e laleht• 
miift•Uisi Kadri hev işti· . . 
ı·ak elmistir. .. 

Kadri hey mura~~al 

ri11tiP 'iicudt~ gdirilPıı tPŞ 

kital sa\'tı~i1ıde Türk tli-., 
1 i wlt~ ıaıe vcu t ., eıw lıi a 11a-

s1 rı n çı \arılarak diliuıi ·ı. 

tle t·~:ı~t~n ıaıe\'eul olan 
tahiral vt• ~elinıc>lt•riıı hu11 
larm ,· .-ı·ine ikam~ tlclil -. 
diğirıi \'H ~t'lf'CPk SPl1t1 deu 
itihaı·pn ilh \ ' t' orta nıt•l..

lPplt•rd.- fpnrıi tahiratın 

lem :.ı uwrı Tiirkç.- ol.aı·ak 

Nalbantlar kursa 
devam ed~cekler 

Ziraat , .. ~~\lı·liııce nwm. 
Irk t'llt·k i n:ı l\rn ut lann lt·s 
ciliııe dair v c~ rileu ~uırio 
lathikalaııa •levanı Hllil 
uınktetlir. 

• \ 1 k a nıcla u vPrilen ha
lwr lt·rt~ ~fü·•~ ~inıdiye kc.t 
dar uwııılrkt·L dahilinde 
dfirt uin 11:ılh nl lt>scil 
edilıuişliı'. Nalbant karıu-
1111 nwdislt•ıı çıkınca ~im
tlik i nalbantlar l\un.;a tlt>
varna uı.-chur etlilNw~ltw . \ 
elılİ\' Ptlt•f'İIW gfir~ \' P~ıka 
:ı l: u ::ı k la r d ı r. Ye 11 i d P. n -na 1- 1 

ha 11 t olnıak i~tiyeul~)I' hay 
1 

vanatı cok 'erlerdt ~ açı -. . 

hevanaluuln Comhuri~~l 
nı~klep pro~ramlarrndau 
y .. pılau teheddülallan , 
Tii rk i ~ tı(h~ yapı lan nuıc

hu ri tahsile, nwkh•p :bi
naları i11şa~ımlan hahs~l

mi~ \'~ ilk nwktf-'p pro~
rnmlarınıu hazırlauma

~ıııda ecnebi mektepler 
progra nılarınrn hususi ko
nıi!o\yoular ta rafından lPl
ki k edildiğini bildirmiştir. 

·Titaplara ithalirı P inı~:\n 

lıa~ıl nlacagıııı s ü~ l•~mi~
t i I'. 

M111·:ıhlıa:-;11111zm t•unı-
lac~ak ru t·k h·pl erdtı.11 yt'tİ- , 

Kadri hev: ~laıuif faa-. 
liyetirule elıle edilen ne
Licderden ha hsederk~ n lnı 
neticelt•r şayam memııu-
niveı olmakla berabt~r ralHI .. 
ıuan iLilrnrile daha t·vı . 
nelicelere doğru ~· ii rii
ruek icap eui~ini bildirmiş 
ve neticelerin İsviçrPli 
profesör Feri)'Or tarafın
dan pek çok Lakdir ~dil
diğini si\ylemiştir. 

lı u r i v r. t lı ii k t't .. ı P t i 11 i ıı on 
sr.ıwli k 111aarif faali ~·eti 
lıakkıntla vt • rtlıgi izahal 
korı~'l'P. r:nılıiıiııtl • · gayt•t 
t~\· i irıliha VP tPsirl•·r uyan 
d·11·mışlır. 1 

Vilayetler Yeni 
İdare Heyetleri .. 

.\nk:ıra - hnıir vih\_ 
veli idart~ lıt~v.-ı.i :ızalıkla
;.ırıa t~ski Gi.rPsoıı \' alisi 
Hanıi, hirirıci ~1111f kayma 
kamlartlan Kızılca lıamam 
kavınahamı NPSl't, Ürl..iip 

~ . 
ka~·ıııakamı F~aı, Koııya 
vila veli idart> az; ılı k la rına . 
A~vahk ka\'makaıııı .\hnıet ., . 

SPCPklt~ ı·ciif'. ihzari niıaıu-
:wıuelPI' hazırlanmaklatlır. 

Kir A~liye Heyeti 
Tetkikat icin A vru-, 

paya gidiyor . 

..\ nkara - İcra tetki
katı yapmak iizr~ Adliye 
hukuk isleri nıi'uliirü Ke-. 
ıua 1 atili H~ ıu ii f Pll işit~-' . 
rincltın Sinasi ve di~PI' . ' 
iıir ad?iyt• nwmunırulan 
miilP~ekk il tlörl kişilik bir 
ht~Vt•t ..\ "rıı paya gidt•crk-. 
tiı· . lle~· ~l letkikatına tW-

veh\ BnlgarisLaıHian ha~
h.\' Hcakı11: . İsviçrede de 
m~~~ııl olaca klır. Murahhasırmz : ilk rıı~k- . 

t~p ve muallim nu~klep

lc•riıulen halısP-dt-~rken hun 
lar iein hususi bütcPlt'r-

Ha~iıu C:ıtalc:ı ka.\ıııakaıuı 
~ Bulgaristanda 

Matbuat kanunu. 
~ . 

clt~u ~· iizde Vt' alın<lığuıı 

Saıı~uiıı St~forilıis:ır kay-~ 
u\akamı .\li ~ l\ıza, Se~ haıı 
vilavt~li itlar·P. lH•\'Pti azu ... . . Sof vad~uı hildiriyor: 

- Birinci Say/ odun Artafl

Fmldk ve ura:i vugisl 
l H 0 :1 uı a 1 i ı·w rı P si so

nuna kadar arazi vt•rgi
lc>rilt~ mu11zaıu kt~si:·lerclen 

lıo,.clu ola11ların hu hor<;-
• 

la rı sr. k iz ~eıw \' f~ sek iz . 
Lak ~ iue ''cı ı !)29 ~eıwsı 

sonuna katlaı· Pnıh\k ve 
hina vergilerile munzam 
kesirlt~rden borçlu bu
lunanların horcları ttfirt • 
seıwde ve ılilrt müsavi 
lak~iltt~ tahsil P.dile,~ect~k

lir . . \raıi \'PrgisilP. ıuurı

zaıu krsirleriıuleu olan 
horcıı n y i'ıztl~ ol uzu hu 
s.-ıw icin ıh~, yalrnl )' iizch~ 

• 
ellisi 93f> SPIH>.Sİ nihayP-
lİne katlar \' t~rilirse ger'İ 
kalan horc lamaıuen af . 
folu nur. 

Eıula~ ve bina ver
gileı· irıin munzam ~esir
ı~ri ne grlince: huuun yiiz 
dP ahmısını hu sene i~~in 
tlt• \'alu;l \' iizıln 75 ini ' . . 
gdt1Ct~ k ~C'IH' öıitı yen lel'i il 
ıh~ zam ct1zalarile hirlikte 
opri kalan h r. rcları affo_ 
~ . 
tlilııc•~k tir. 

ııı ;ı lıİ\'t~ tindı~ ki zam ve pa -
ra c;t•'l.ala r ı 11'1a u hon:'u 
ola 11 I :ntla n hu 111 arın asıl-
1 arı ıı ı ve kan u ıı u Ut ı n n H ' r 

i v t-l i tarihinP- k~td<il' lt•diy~ . 
~lmiş olup yaltuı zam 
ve para c<>zalarmdau lmr~ 
ha olaıılarm hu hol'çları 
a fft•d i l!•cekti r . 

Bu \' t~r~i ,e l'P~iıulPriıı 
a~ıllarrnı hu sen~ tama -
men fidevt~ nlerin ıuisil Vt~ . 
lt'hir znnıları ile p~H·n •·~

zaları ~eu~ hn ver~i vt~ 
• 

ı·e~iıul~riu asıllarının ya -
rıs11ıı vt•va daha fazlasıııı . . 
! 934 St'nt•si i<;iruh~ ' ' t'-

ı·e111t~rin misil ve h· lıir 

ıanılaı·ilt• para ,•t•zalarmm 
lt>diyeleri ııislıetintlt• ki 
wiklal'ı terkin olun:waklır 

Mtikelleflyell Askerlyt• 

~liikellefivrli askerİ\P-. . 
si ui ~· a pm.ı k için si lalı 
a ltıncla lm l o rnl u k la rı m iiıl
dt-ı le ai l kaza uç vergisi it~ 
k t~~rİ n 1U ııza 111 la rında il 9 i) a 
serwsi nihay~line kadar 
lıerhaııgi bir sr.heple •a
hakknk •~ llirilmiş olan 
horclarınm kavıtlan la-. . 

Hayvan ver9llerl 111 amerı siliıwcekl\r • 
1;140 - l 9~ l sende- , inllkal vergisi 

ı· i n e a i l lı a ~ ,. a ıı l a r v t~ r -
gisinin ycılnıı zam ceza
larınllan borçlu hnhın~ 
ların bu hor<Jları ve ver
O'iuin aslih~ nrnnzam ke-
~ 

sirlertlt·n VP zaıu c~za-

laı·mdan hirlikh~ fı<)rçları 

1 ~29 st>nesinin niha~·e

tine kadar tahakkuk etli
rilıuis vt~ra al \'e intikal .. 
v•~ rgileriııiu tehir ve mi-
1.\İI zamlanntlau tahsil ttclil
mem is ola 11 kı~ıml:ı r aff•·-• 

clilnıislir . • 
hulunaular, verginiıı as-
lilt~ munıaııı kesil'lerıle ı Habeş o.rdu~unun 
olan horclar111an yliıdf~ ~·et Sıhhat lşlerı. 

Orta mek lttplerde lari lı 
lP-tlrisatımııın veni T\irk-

lıkhu·ırrn .\liicn• ka~' ma-' 

kamı ~lt•met .\rif \luılıırnu 
kavmakam1 '•lt\mel Nt·cip 
Ça.ngal kayuı:ıkamı z,..ki 
lJevlr.i' taviıı c•tliluıişlt~ rdir. 

.. \<.ili\'~ nezartıtincl~rı 
hir kon;isvon ,·e11i ıuathu-. . 

mi~i 934 sr.11e~i içinde 1 Aıirıaılan hildirillliğiue gürt~ 
uak(ltın ,· erildiği ı.~.kdird~ İ Ualw~ ordusum.111. sıhhat 
bu hnrçları~ım mult~bakı 1 işleriııi Lauıinı .ıçın yapı-
,·iizde otuıılt~ ıam ceza- lan ıtavet iizerıne Ynnnıı . 

oloji etütlerinin progra. 
rıw ih\ve edildiği kayde
dilmiş ve yiiksek tahsil 
ha ya lrnuzda n ha h~e(lf'r
ktm Dari'ılfiinunun lağve · 
dilerr.k ~· eui bir iiniver
sile viicuda getiriltliğiui 

v~ buna bir inkılap erıs

tilii. ü ilave edildiğini ve 

her lalehenirı hu en li -
tiiden ge4.mıesi zaruri ol
cluğunu ve oluı do -
kuz ecnebi muallimin 
Tiirk ·profesfirlerile nıliş
lf~rekmı ~~ah~lığrr11 \'t~ lHk
nik tedri~atımızııı heniiz 
inkişaf dtn'resinde olmak
la hera her eyi neticf>ler 
verdiğini izah e\miştir. 

Ru nlar· ha ricinıie Gazi 
Haıa~ıterinin himav~le-.. 

. . 

Ali Şuuri beyin 
Vefatı. 

f~tanhul 22 .\. ~~ :- B~- ı 
lıkt·~ir nıf'husu .\lı ~uurı ı 
b~\' lt ~da vi .-dil ıaıPkle ol
(h;ğn s~nJorj hastanesinde 
\1 ~fat t·lmiş Ct'IHIZf'Si llıt~

rasi mle kaldırılmıştır. . 

~anakkaleyi Ziyaret 
l:lanhul 2ı «A.A» 

t~anakkale şehitliklerini zi 
• 
varel için · ptrşemhe giinii 
(~iil,1~ıual ,·apnriyle lstaıı
hnldarı Carıakkal~y~ hir . . 
heyet gidt>cektir. 

at k a ıı u ım n 11 haıı l'la ıurş-
lı r. Bu kanunla mallıual 
\eni hir idart•ye tabi ola
~aktır. Başvt1 kil heniiı h\· 
\' i havı tetkik elnwdi~iu
;\t~ 11 ·nuıt ıı i hakkında rıw-
l t'ı mal alınaıucımıştır. -------

. Yeni Adam 
« Yeııi .\tlanı » ın 2:3 

TenHuuı sa~ ısı çık lı . Bu 
sa\'ıcla llalk iiniversitPsi 

cl~r~lt>rinclcıı h :ı şka siymwl 
:ilmuiıule ola11lar, tiyatro 
vt~ akti>ı', Nas~onal So~ 
nalizıu ıwdir '? ~letleniy•·t 
i,·1gali, radyo alfabesi • 
hikayeler ~ı~a tetkik \ ' t' 

tenkillPr var. 
Kiilliir mecrnua .. :ı arı 

, .. anlar Yeni Aılarnı okn-. 
malıdır . 

l.arrnın tamamı \'~ vergi- hiikt'uutılİ orcln baştallilii 
ııiıı a~ılları aff~dilir. ı. Eq~iropolo u gönder-

KtısirlP.riıw ait borçla- nıiştır. 
r111 \' üzdt~ '' "tıuiş heşi . . 
ı Hn4 , t•y : ı y i·•ztle 8b ui 
19 35 ~t'IH'!'iİ l'!OıHIUa ka
dar füleyt•nlPri n ~P.l'İ ka
lan horcla rı terk iu rdi
lfl<~klir. 

Mmımele ııc ka:anç 

t 9:!5 mali ~ene~i so
nu na ka<lcı r ~('ÇP.I\ miitl
dl'le ait kaza ıH;, muamele 
~ultmct~ ve hususi istihlak n 

'
'Pf'lJ'ilerile cezalarından 

~ 

ı 924-1 H29 senelerine ait 
d:uuga, oyun alalı, oyun 
ld\&ıdı , ~i~ara kağıdı ' , 

~ . 
kibrit, kav , çakmak rt•-
simlerinden ve hu v~rµi 
ve resiolle~in tazminat 

Hiş an Merasimi 
Vi hh'ttli miz ha vta r m ii-. ~ 

cliirii lllİ!-i ; HHt dcliıı ht'~· iu 

ıualulumu ıualiy.- ıuf-'

murlar11ul :rn Ümer Nad 
lu~ vle Si' : ıs tiiccarlarmıl.afl 
uı;,rhum Ünwr Pfondiniu 
kn.ı Nadide h:aniıuın nişarı 
merasimi •~vPlki giin gect~ 
llüsametl<lin lrnyin evle
rinde bir cok zeval hu-• 
wrile yapalmış ve:mera-
siıu geç vakla kadar de
vam elmiş1ir. 

Yt)ni nişanlıları tPhrik 
Pıle r ve ~~n hir yn va kur .. 
mala rım dil~riz. 
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Mühim bir Tamim Hay~ut Oilinger Krom madenleri 
için bir keşif !Mersin 

Matbuat Umum Müdürlüğü 
bir tamim neşretti 

==- • •••<77?5 

mühim Şikagoda bir sinema· 
dan çıkarken pQlisler 
tarafından öldürüldü l 

~ i 111 ~I i ~ t • ~ad :ı r ra k i r j 
krom Ct'\ lıt~rlt!ri11i zeııgiu-
lrştirnwk iciıı iid usul 

Piyasası 
K.(~. K. s. 

Oiin D.ıhilivt~ \'t>kale- 1 .~ss.-splt·riue kar~ı hir \'a . . ~ 

liııin hir' lanıiıuiui alı!ık. l zifo lt>l:ll\.ki Plnw~l4~ olıhı-
Tanıim matlıuaı :ıilt~~iıw ~1111cla11, ciclalirnl t• lıiHiiıı 
k a ı·ı~ ıua ~ isli~· t' 11 ve halkı a 1:\ k a cin r ıu iİt"'"'~t'~P 1 • · rlt• '1.1'-

so y nıa ğa savaşaıı hir ta- v~ı1 \' P uıalluıl tarafınıla11 

~ 1111 clolaııdırıeılar h:ıkk111-
da clikkutli tlavramlmasını 
\' •~ hu11lar111 nldalıcı tr.şeh

hiislerinP. kurharı olnııış
larm ruathual urııum ıuii
dürliiğii ru~ 111 ii raca atları 
i:stenuwl. tt"'tli r. 

Hesıui ve hu ·usi uıii 
t\ sestıleri mizi lıau:\ he 
pimizi yakuulan al~\katlar ı 
ederı hu tamimi, ıııuunu1111 j 
faycl:ısı ııam \'e he~ahıııa 
aynen derc•etli voruz. . 

Filhakika, hiı· zamarı-

danheri ~tolamhach , .•• . 
Ullİflht•nı vn hazPu dP uıii 

lıim manalara kaearı isinı 
ler ahrnda hir ~Ürii mec
mua cıkmakta ve bunları 

• 
~ıkaraular ilfuı, uhone na-
mı altıııda etı·aflarını so~· -

1 ruukta ve uilıuset ortadan 
ka~·holup gituw~ ltldirler. 

}latbuat Vmu m uıüdiir
Hiğü, walhuatıruızırı şeref 
Vt! lı:ı~~is.-tirai kurturnıak 
IU ii PSSt'S(1 lt' ri ruızi 11, lı a 1 k lll 
v~rdiği paralarm hak VP. 

h~~a b1111 sormak ici ıı hu 
• 

la İ mil , . t' tıc!ilt Ct' ''İllllt •U . :""' 

f) 1U İ il ti İ ı·. 
4-- Buuuu i cın lıu ka-

• 
hil uıüracaalhıı· kaı. ıs11ula • 
evt•lmuiı·tlt~ llathual l'muıu 
~liitliirlliğürule11 sornlıaıa 

srrıı \ ' t• ~imdive kadar . . 
alıone \'P~ a ih\n hed.-li 
\'ertli~i lıaldt~ ıımkahiliııi . 
~ctl'lllP 111 i ~ lll iı PSSPSr. lt~ ri n' 
zr\'atırı \' t'~aiki ilt• hera-
1,... r M a ı h u a l ( ~ nı u n ı M ii-
ctii rl i ığii 111 iiz~ ru ii raea Hl ı m 
rıca t~clerinı t1 fondiuı. 

-Hakimiyeti Jlilliye-

Çekoslovakya 

Rejisinin Alacağı Tütünler ı 
Çekoslo\'ak ya rt'jisi ııi u 

nurnılr.kelimiı tiilli nleri n -
cl.-n yapacağı miibayaa 

için yapıl:ıeak lt>klifler 
ve 11 u nıu ıu~ HÜuclernw 
rniitltlt>lirıin 29 F.)·h)le ka-
dar tcnulil e d i 1 ti i ğ i 
inhisarlar ida!'esirıcleıı ah\

kadarlara lıildiriluıi~lir. • 

lastik - Deri 
nazik me rleye el alırnş Lt\ tik a~·akkabı - tleri 
v~ ciddi takiklt~re giriş- ayakkahı nıesel4•sini tt~l-
mi~ bulunuyor. Gtlııç itfa- kik Ptlt~n TiearPl oılası 
reııin, mathual lıa~·atrnıııı konıh~yonu IHiıı dt~ son 
hu st•ril le~··hhiislerdeu tlefa Yetlikul•~ fal>rikalarına 
az zamanda ltHuizlP.uıesiııi ıridecek ve~ lt•tkikalıııı ik -
lt~ıueruıi etlt~riz. ~ıal eclf~('ektir. 

Tamim şuıluf': Konıis~· oıı huıulan sorı -
ı - lmti~·az1111 aldıklar1 ra etlintliği kauaate göre 

iltihaslı ve halla hazarı raponıun odaya vPr~cr.k-
mühiru isirulPr ahında bir tir . 

• 

Chıka~o: 23 «.-\.A» -
Auıt•rik•alılann hir 11unıa

ralı halk diioi\uıarıı dİVil 

lalbi~. ('dilnı~·kle idi. Biı·i Pamuk ~k~pn~:' ~3 

İam~ 34 t'I ile, d ı ğt>ri \' ıkavarcık . . . 
lt•111izlPfllllf'klt~ idi. Kapu ıııalı 3·> t ~ 

• • 
aıulıkları h:ntlut l>ilirıgPr . ~ 

hir siıwnı .ulau cıkarkerı . 
poli!'i larafında11 ültliiriil-
miişliir. 

Poli~, l>iliııg··rP Siıw

m:ıdan cıkar e1kmaz aleş . . 
elnıis ve orıu hasıııda 11 . . 
\'e kalhi11cieıı vurmuslur. • 

lla\'t!nl hır kelime hilt~ . 
~()~ lrnu•tlerı filnıiiştiır. Bi-
ri!'\i lwrıfçe yaralı olan iki J 

a rf..ada~ı t;ıoıııohillt> kaç-
1 mı~larchr . • 

l)ili11~rr ~im~ıu~\ıla Nt•\'-

\'o;·k ha vtl utla nnrn fP.ıı a 
• • 1 

lr~larırıı ufislP.ren hir filim 
., 1 

!'e\'retmis1ı. . . 
Chik:ıgo: 23 «A .. \» 

Uiliıı"ı>rin '' uruldui!lı so-:, t' 

kağa hiıılt·ı·ct~ kişi ıoplau -

1 

mışıır. H:ıtıra m~raklıları 1 
ın~ndillerini veya g:ııP-lt~

lerini ha\'dudun kalllınm . 
tar iİZt>J'İıw ya\llan kam-.. ~ 

na hu lamısla rdır. • 
~lorgta yapıhıu lttlki- 1 

kalla Diliu~·~rirı tanınma - ı 
.., 1 

nıak için ~' iizfindeki l>t~ - j 
rrleri bir ~ÜzPllik nıüte-. 
ha~sısırıa 

rek izalt~ 

şılanışlır. 

nıiirac:ıal ed~-

Ptlİl'(H~i arıla-

1 
ı 

1 

BONO 1 

ldarehanemizde 1 

bir nlAkadartarfından ı 

her türlü malumat 1 

Kozacı parla~ı Son ~t·ııetle Flolasvon 
• 

(Kiıu~·e\' İ ) ~ek ilde d~ Ct!\' - laıw ciğidi . 
lwrleı·iıı latlıiri11e haslan-. \ t~ f'I i » 

B·~~· :11. ~· apak llllSllf'. . 
Bu usu I : c.; ır ı ~· a p ı I a n Si Yalı )) 

lt~~isaı vıkanıalıaıu~ im~ası . . Susanı 
ici u hizanı oları serma v•n·e . . . Fasul va . 

Nohut rıi~h.-ltm cok azlltr. . 
Tii ı·k k ronıcı la rı hu ~· tı- ~ltırdnwk 

nı keşillt> ala~a.taı· olarak Ku~ \' Pıui 
Lt'lkikalla lıuluumakta - Ku;u · tliiı·ı 
chl'lar · Ciu darı 

Trlkikat 11rtict>~İ mu- c~hik 
vafık ~firiiliinw kro ıı c~·~,· - ' ' ulaf 
lıt~rleriuıizi ze11gi11IPŞLir- :\c~ı c~kırtl•~k 
nu·k için hu o~ul nwnı- Toz ~ek+•r 
lt~kelimizclt"' dP Lathika l~ah~P 
lHt~lana(!!l k ı ı r . ., Ca,· 

Bu su r~Lle u nHını i ~' el it~ Ka.la ,. 
ı~'ll!'ill ola11 kronL lurııuı- Btılıar 
zıu fakil' kısıııının da d~- Arpa .\naclol 
rect>si viH ~eltilerek tHinva 

· " » \'erli 
sanayi piyasasına arz~tli-

Pi ı·i ıu· 
IP.N~klir. · 

İaac.•e kept'k -----·----
Borsa Telğraflan 

lslanbul 

~2 - 7 -934 
922 

Kahtı •> 

J Kara hü h~r 
~İsadır 

~ 

Li nıou ı uıu 

ao 
3 
2 

41 
!6 
~ 

4 

4 
7 

4 
4 
•) -

12 
' l 

ıt•ı . 22 
38 

100 

50 

50 
50 

50 
50 

70 

25 

240-230 
190-19 ı 

82 

~ 25 
l 

18 

90 

f>O 
1 

ı 

86-86 
16 

78 

50 

Türk ahu rıu 
islt~rli u 
1 )olar 
Frank 

6 ~.... ') .... 
•.JD - _,:-} 

79 - 4:0 
12 . - 05 

Sahu11 safi ze~' lin Y .25 50 
)) iki 11ci 

Liı'Pl 9- 25 - 75 
ll ısır da ı·ı 

23 
2 
1 

50 
65 !Çavdar 

'ı ~.e:~tt!eı..er 20 Ura -!O 1\. 
)) ı> t•t·ıı•~hi ~3 Lira 

Nevyork 

1 
ıı ,ı » t.m va l ı 2 l » 

1 
hı ı g da~ Y ., ı· I i 3 
l 11ci,. l O tl~11 ı l 

liverpol 
24 7 9H4 

llazır 7 0 7 ·----
1 

verilir ve müsait 
fiatlarla tedariki te-
~i~Ôlunur. 

\ aılt·li 
,, 

ili nl 

1) 8~ 

6 17U 
f> 28 

1 

1 

Nöbetçi Eczane 
Hl' .\K~All 

Sılılı:ıı Eczauesidir. 

iki ııiisha gaz••te veva . 
nıflcnıua c;ıkararak, rica, 
şautaj ve mu htdif usul. 
ltwle ihl n a 1 ma n ve,. a 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
aboıu~ hedeli kc;parm;~. , 
iş edinmiş lıir ziimr~ lii 
reruiştir . 

2~ Burılar kacamaklı 
yoll:ırı irwr tHttncliklP
riuderı doğruca lt•c·zi ye-
lflri ne ka111111P11 i11ıld\11 

göriilenwmrk lPdir. 

3-~lathnaı nmuıu ıuii 

. tliirlii~ii hu gibi gayri 
ahlftki lfl~elıl)iislP.rı~ lııü-• 
cacf elP. Pi uuıyi nwmlek~-

timizi n eiddi ıırntbuat mü -

Nerevio lııfahıulu 
malın ciııs Olduft"u 

Arpa 
K u ıuda rı 

,. 

" . ' 
" 

24-7 -9~4 5alı günü borsa satışları 

.lıUKTARl P . ALiCi S.\TICI 
J[ , s. 

!50000 l 97 50 ~I. Sipa lıi ve Ha nıaz~ıı o~nıaıı ilhanıi 

30000 4 Ed \' a r d u n ı a rı i . \ıiı S:.rraf ~r. 

45000 4 Ali Nihal B. 
" 

30000 4 
" 

lloca z. Rifal ef. 
~~ A r~ir Z. Ali 

.. Saraf Ali FJ • ~0000 56- 25 1 \'eş. . 
30000 3 50 " 

,, ,, 

1 ŞERAiT 
Ce~· han vağon 

8 gün Z. M. ,> 

10 " ., " 
10 " ,, " 
Hazır Os.Va. T. 
ıo gün Z.Os. ,, 
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ÇiF"TEHAN 
KAPLICASI 

TOrkiYenin Karlispatidir 
Tesisatı saireden başka eyi bir 

oteli, hususi banyoları er 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 1 e k t i rikle tenvir 
edilmiştir. Yakında Radyoda kona
caktır. Esbabı istirahat mükemmeldir 
Çiftehan istasyonuna iki d a k i ka 
mesafededir • Şimendüfer navlunları 
yüzde elli tenzilatlıdır . 

Toroslar111 ~w :a.apPyt~ ~alaikalan allırı . l:ı 

tahialın azanwl \ ' f. giiztılli~i kurşıs11ul,1 çam , .•. 
urdıc kokusu\'la muallar Sf'riu hir hanı iei11ılt~ • • • 
dinlmımek isteyt1 nlt•r için eıı ~iizt>I hir sa~· - · 

fivelliı·. Fiatlar zarnaııın icabat11ı:ı H\ ~uıı hir . . . 
sekilclt~ lıaui a~frarh·t· iıulirilmistir. . ., . . 

o.ta ücretleri Bau\'O İİCl'~lhwi . 
K.U. K.U 

OteJ oduları 200 llu~u~i 30) hir giin 
Taş odalar ) 2 5 l nıuıui 15) içi ıı 
Birinci haraka 7 5 Kaplacada 
ikinci » 50 Kalmı~· aulara 50 

1 
~ 

ırns.\Iİ llEV.\111 " ' ~IÜESSF.SATL.\ TİC .\RETll .INEl.EHE AiT 1 
1 UEH NEVi BEFTE.HLER v~ EVH.\KI ~1 \TBlJA vp S.\11\E\' ( EN NRFIS-

llij BiR T.\HZUA SÜIL\TLE VAP~\H . 
~ 

I~ 

İ@HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK e LER.İ KABUL VE TEZ ELDEN 

SİPARİŞ- -

YOLLABt) 

I~ -~ 

-= -

her nevi kitap , 

iı gazete ve mecmua ta-

~ 1 bını deruhte eder .. 
~ıı 
~ A:~=-.= ~ 

kartvizit , daoet 

kartları , zarf , kağıt 

başlıkları tabedilir .. 

="'=="'~=== =:ıı::::=cıı====-=-== 

ı fiatlar Rekabet Kabul Bmiyecek Sakilde Ucuzdur ... 

1 
E 
1 

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

Sab1111 Sabtına beı1zer fal{at l1or Sabtın bir 
olmaz Sabun aldığınızda: e'rela, 

re=Bü;ükTuy~~; · 1, 
~ Piyanğosu ~ 1 

Sabuncu zade Katlri Sabuncu zade KADRi 

markasına dikkat markasına dikkat 

~ On Ye~inci Tertip Dör~üncü Keşide m 
JI 11 Ağustos 934 tarihindedir. m 
ffi B ü y ü k i k r a ın i y e n 
W 25,000 Liradır . ~ 

L·. mükafat :o~:o ~::~E3J i 
~•lltlıilt)• ~~~O!'C~ 

Her Nevi Kitap 
H~r n~vi eski !dwp alınır ve saı·ııır. (ia

u~t~ ha \'İİ Ha•~ı 11.,~hnıi ~f r ıuli v~ müracaat . . 

----------------

Halkımıza her şeyden evel sıhhatını düıünmek gayesile bu 
kere Fabrikamızda halis yemeklik Zeytin yağından yapılan 
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