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Vekiller heyetinde değişiklik olacağı şayialannın ash yok. 
Almanyadaki Kanlı Hadiseler 

İhtilal suya düştü 
Ricalden on kişi idam e~il~i 200 ~işi mev~uf 

Mareşal Hindenburg cezri haı·eketle ihti
lali bastırdığından dolayı Hitleri tebriketti 

Btrli11 3 cA,h - Alman istılz· 

bara/ bürosu resmm bildiriyor; 
Temizleme lıarektti dün bitmiştir 

bu vadide bundan sonra başka ic 
rcat yapılmıyacaktır. 

Berlin 3 cA.A• -- !'azar gü11ü 
Berlilıde kurşuna dizile11lerin listt
sinde on kişi varaır. Bunlardan bi· 
risi Von Papmin en yakm mtsrıi 
arkadaşı Von Busedir. Alma11yada 
ikı yl1zü mütecaviz ltücüm klttısı reisi 
te ıkif tdilmiştir. 

Berfin 3 ( A,A) •• Reisicumhur 1 
Mauşal Hindenbur:t M. Hitiere bir 
ttlgraf çtlurek lziyaneti vatanı;•e 
t"hrikalı karşısında /!ÖS/trdiği azim 
ve cesaretten dolayı M, Hitıeri teb
nk etmiştir, 

Bırlin 3 {A,A) · - Dün gece Al
manyadan gelen dc1rt otomobilden 
bırisini11 içinde eski Alman veliahti
nirı balunduffu söylenmektedir • 

Berlin 2 c A.A > _ Oectleyi!l 
hücüm kıtaatının ktndi aleyhine 
reisleri tarafından seferber edildiği
' i lıabtr allr alnıoz M, Hitler saba 

hm saat dilrdünde tayyare ile Mon 
çıne gitmiştir. Dalulire nazın bizzat 
pnlis m/Jdür/l ile ltücüm kıtaatı rei 
sini tevkif ttmiş ve bunlar111 apolet
lerini Başvekıl ke11di tirle sökmüş
tPr. Müteakiben M. Hitler yattı~ı 
odada RfJınU tevkif etmiştir. Romu 
bu muamtleyi protesto etmiştir. Hü
cCm kıtaall rüesasından Heines ile 
daha bazı şahsiyetler de suikast ter 
tıbinde aldkadar görü11erek tevkif 
of'lnmuştur. Tahtı tevkife alınan 

reislerden Rom, Heines ve Ernest 

M. Oorfog tarajmdall Prusya dev
let şıirası azalıjfmdall azledilmiştir. 

Berli11 2 "A.A,, - Havas oja11sı 
bildiriyor: 

Bülüfl Almdll matbuatı tehliktli 
siyasi u•ısurlarm faaliyetini cezalan 
dırmak içill M. Hitlerilı göstermiş 
olduf!u sürat ı•e iradeyi takdir et
mekte miiltrfiktir, 

Berli11er Morgenpost şö}'le yazı
)'or: 

Şüphesiz M. Hit/er içil/ bu sırt 
lıa,-eketi J apmak kararım vermek 
kolay olmadı. Fakat o bütün mille· 
tin lundisitıe olan sağlam imaniyle 
af'.tık milli sosyalizm ile hiç bir ala· 
kaları olmıyan ve ec!lebiler ile vata· 
na lziyanet balfları tesis etmeklell 
çekinmemiş olan unsur/ora karşı 
şiddetle hareket etmiştir, 

idarenin sadakat, namus ve şere-
fe istinat ettiJ!i11e dair Alman mille 
tifıt temillat verilmiş olmasma mem· 
11un olduJ!unu kaydeden Berli11er 
Togablatt eazelesl darbınirı tam 
zamanında vurulduğunu ıe tam ne
tice ı•erdil!ini yazmaktadır 

lo11dra 2 (AA) - Havas ajansı 
bildirij'or: 

Almaııyada cereyan eden dünkü 
lladiseleri11 Londrada hasıl eitil!i ilk 
ltsirlere tercüman ola!l Sa11dey eks
presse gazetesi şu yolda btyam mü· 
talea etmektedir. 

HOcüm kıtaatı saflarwda lalmk 
edilmi~ lalırik cereyam ile bunu11 ltr 
tibi içill kullamlan melodlarm 011as
yoııal sos)'alist re jimi11i11 otoritesini 
altüst elliği şüphe götürmiJ•en bir 
keyfiyettir. 

cSon11 iki11ci sayf ad.a• 

iptidai Maddelerin Tenzilat Cetveli 

Cetvel Tasdik Edildi 
Yapılan tenzilattan ~irçok müesseseler istifa~e ediyor 

Tenzilattan muhtelif m<ıddeler yüzdeyirmi 
ile yetmiş arı ısında istifade etmektedirler 

Ankara 2 (Hususi)- Mua
mele vergisi kanununun beşin-
ci maddesine tevfikan maliyf' 
ve iktisat vekiletlerince müşte 
rcken hazırlanan iptidai mad
delerin tenzilatlı cetveli vekil
lor heyetince tasdik edilmiştir. 
Yapılan tenzilat şudur: 

Çini muzayik, beton, doğ
r.ıma, marangoz mobilya, nhşo.p 
araln, mukaYva kutu yüzde on 
demir tel, çivi, demir boru, top-

lu iğne, nal demiri, demir te
rn.zi, kurşun boru yüzde elli, 
galvanizli saç kablo yüzde alt
mış beş, teneke. la.kır kap. 
musluk yüzde otuz, kimyevi 
tıbbi mütahzeru.t, çivi boya, tri-

kotaj jarse, yün çorap, şapka 

hazır elbise, çuval, makara, y J 

mak, kese kağıdı, kundura, 
gramofon plik yüzde yirmi, 
yünlü mensucat. zarf, defter 
) üzde yirmi beş, yünlü fanila 
yüzde yirmi iki, yalnız büküm 
fabrikaları büküm ve dokuma 
fabrikalarının bükümsüz ma. 
mulatı yalnız dokuma fabriku
ları yüzde yetmiş nisbetinde 
tc;pzilattnn Listifade edecektir. 

Ecncıhi 111 üesseselerin 
kazancı 

Mü111tasıran alım yapa11 ecnebi 
müesseseltrin lwzaııç vergisi /ıaklwı

da MaliJ1e vekaleti ltaz11ladıJ!ı yeni • 

bir izahnamtJ•i defterdarlıklara [!ÖR 

dtrmişlir. 

Şel1iı1şalı Ifz. ı 
----- -

1 rabzona hareket 
ettiler 

Istnnhul 3 (A.A) - Ga2i 
Hz. nin nziz misafirleri olarak 
memfoketimizde bulunnn Iran 
Şehinşahı Hz. dün saat 16 da 
Istanbuldan ayrıl::ırak Ege va
puru ile Trabzona hareket bu
yurmuşlardır. 

Şehinşah Hz. Gazi Hz. ve 
on binlerce halk tarafından 
uğurlanmışlardır. lstanbuldan 
doğruca Trabzona ve oradan
da otomobille Tahrana gide
ceklerdir. Şehinşah i.h:ızretle
rine Gazi Hz. namına mihman
darları refakat etmektedir. 

Asılsız Şayialar 
Ankaru 2 (A.A) lc"a ve

killeri heyetinde bazı tadilat 
olacağı hakkındaki şayialar 
her türlü asıl ve esnstan aridir. 
Anadolu ajansı bu şayiaları 

tekzibe mezundur. 

1-Iediye edilen Tayyare 
Aflkara 2 cf/ususi• -- Kayseri 

tayyart f abnkasmda imal edilip Şe· 

hinşah Hz. ııe hediye edilen mektep 
tayııaresi11i tayyare yüzbaşısı E11ver 
bey bir kaç güne kadar Ta'1rana 
götürecektir. 

Kam~iyo Kaçuanlar 
Hükfıınet yeni bir lft

yiha hazırladı 
A11karadarı bildirildiffi11e [!tire 

lıiikıimet müsaadesiz harice kambiyo 
ıwkul ı•e esham kaçıra11lar //akkmda 
meclise bir kamm layihası vermi~tir. 

Memltkel haricine alim kaçıran 
tar lıakkm itı tatbik olunan kaçakcı
lık kaıwnu hükümleri 11ukut kambiyo 
ve esham kaçıra11lar lıakkmda da 
tatbik edilecektir. 

Bu11da11 başka ecnebi şirketleri!l 
Jıarice gö!lderecekleri temettü ve faiz 
/er /ıakk11Zda hazırlanmı kaı arna. 
me projesillİ tetkik edecek komisyona 
Malire vrklileti 11akıt işleri müdürü~ 
ı Jalit Nazmi ı•e iktisat V"kaleti ko11 -

te11ja·n şefi Mümtaz umum miidiir 
muavi!li Ctvdd beyler seçtlmistir. 

Bıı karamamede de rok esaslı 
lıükümler vardır· 

Ölüm Doğum 
J)erhal bildirilecek 

A11kara 2 (liususi) - Mektüm 
nüf uslcrın te,,ci/i lıaklwıda rml bir 
kanun layihası hazırlanmıştır. ih
mal vr.ya diğer bir sebeple yeni do

/flllll ve ölümlerı kaydettirmiyertler 
lıakkuıda cezai lıiiklimler tatbik olu 
nacaktır. 

Bu layiha esaslarıila göre do
ğum vakalarwm bir ay içinde öl!im 
rakalaruun on gün içlllde haber ı•e· 

rilmesi lf zım gelmektedir. 
Haber vermiye11ler lıakkmda vi

layet ve kaza idare lıepetleri beş 
liradan yirmi beş liraya kadar nak
di cezaya karar vtrebilutkler ve bu 
kararlar kati atacaktır. 

Bakır Ve Kömür Yolları 

İlk Tren Elazize Vardı 
Kömür yolu ~a ~ükumet taraf m~an münakasaya çıkanldı 
Bu kısım 935 de bitecek ve 
işliyerek kömüre kavuşmuş 

elektrikle 
olacaktır. 

Elnziz 2 (A.A) Dün ilk tre · 
nin istnsyona girmesi dolayısi
le büvük tezahürat ynpıdı. ., 

Bütün Elaziz halkı ve bil-
umum etraf köylüler önlerinde 
şehir lınndosu ve davul zurna
lar olduğu halde istasyona gel
diler. Tren halkın coşkun me
serret avnzeleri nrnsında ihzar 
edilen tnkın altından geçerek 
istasyon binası önünde duıdu. 
Yaşa ve alkış sesleri etrafı çin
latı yordu Bu sırada kurbanlar 
kesildi, müteaddit hatipler hal
kın minnet ve şükranlarını al
kışlar arasında söylediler. Şe
hir tarafından halka ayran ik
ram edildi. Halk son derece• 
sevinç içindedir. 

T ezahürat:ı gece de devam 
edilmiş belediye tarafından 
Nafıa mühendislerile müteah
hitler şerefine Halk evi salo -
nunda yetmiş kişilik bir ziyafet 

verilmiştir. Bu mesut güne ka
vuşan Elaziz halkının minnet 

v<: şükranları büyüklerimize 
telgrafla arzedilmiştir. istnsyon 
binası önündeki takın üzerinde 
(kardeş irana doğru) levhası 
yazılı idi. 

Ça11/urı 2 •A,A•- ''Hulıep,. şir· 

keti larafmdaız yapılmakta olan 
Irmak - EreJ!li hattımız Erel!li -
Filyos kısmından [ Fil;·os - Çatal 
oJ!zı arası.,daki on yedi kilometrelik 

kısım dolfrudıı11 doJ!ruya lziikiimet 
tarafmdarı n112nakasaya çıkarılmış

tır. 811 kısım da 1935 te bitecek 

ve gelik köm ;ir ocaklarına varmak 
suretile kömüre kavuşacaktır. Bu kı· 

sun aylli zama11da elektrikle işletile

cek ola11 kısmın ilk 11oktasıdır, 

Bu on yedi kilometrelik kısmın 

inşası bitince bufıarlı nakliyatın sotı 

kısmına vanlrmş olacaktır. Bu lu· 
sımda m iilzim tesisat yapılacaktır. 

Çatalalfzı istasroflundan çelik oca
!fma kadar üç dört kilometrelik bir 
kısmm illşası da mutasavverdir . 

Arap Elinde Bir Peygamber Daha 

Bu_ tanı 934 ıı1odeli 
--

Ben son resulüm ~eni anca~ alla~ sorguya çeker diyor 
Camide 

Fakat 
şeyhle 
soluğu 

yaka paça 
timarhanede 

oldular 
aldı. 

Şam camiltri11in birinde çok 
1 

garip bir hadise oldugu buraya [!t· 
lt11 gazetelerin pazdıklarwda n an· 
/aşılmaktadır. 

liadise şudur: 
lemaat namaz kılıp daJ!ılıyor. 

Fakat bu cemaatin içinduı birM 
camide11 çıkmı)'or ve başmırı altma 
bir kilim koyarak lıasmn üzerine 
uzamJor ve güzel bır urku;ıa dalı

yor. 
Biraz so11ra camiye gelm şeyiz 

ef mdi bu vaziyeti {!Öriiy{lr ı•e ayağı 

ile dürterek 011u uyandırmak istiyor. 
Ştylzle bu adam arasmda kavga 
başlıyor. ~ umruk ve tekmeler tevali 
ediyor ve niharet polis yetişiJ·or ve 
bwm ı1akaltyarak karakola götliıü
J'Or. SorgJJj'Q cekilmek istenell bu 
adam karakolda da ağzma geleni 
söylüyor, hakarette bulunuyor ve bu 
cürümden dolayı da hakkında zabıt 
tutularak müddei umumillğe gö11de. 
riliyor. 

Müddti umumilikte bu adam, 
sorgulara şu surttle cevap veriyor; 

" - Bm al/alım resulirim. Cami 
şeyhine vurdufum tekme ı•e J umruk· 
/arı da al/alım emrile yap/un. Za· 
bıtaya yaptılfım lurkaretltl lıesabmı· 
dcı bir peygamber olmak dolayısile 

ancak 011a vermek mecburiyeti11de· 
;!im, Başka hiç bir kimseye hesap 

veremem çtı11kü br.n al/alım göndtr· 
diği so11 pe;·rramberiyim. Miişrlkler, 
münafıkları dolfru yola davet etme· 
J!e memurum. Camide yatmaklılfım 

meselesi11e gelince; bir peygamber 
ancak al/alım evinde yatıp kalkar. 
Küllıarıda del!il ya .. !,, 

Bu Peygamber tıp adlict müşa

hede eli ma altnmıştzr. 

Şevki 8. 
Dünkü nushamızda Ağar 

ceza reisimiz Şevki beyin bir ay 

mezuniyetle Istanbula gittikle
rini yazmıştık. Mumaileyh he
nüz meznniyellerini istimale 
başlamamışlardır. lstanbula gi
decekleri gitti şeklinde yazıl
mıştır. Tashih ederiz. 

SAKA 

inanmayınız 
-·H. Lütfi beyill her gün bir ka

rikatlJr yapacaffma 
- Ve11i balıçecilerimizin bir kon· 

serve fabrikası tesisi için bir şirket 
teşkil edeceklerine 

- Sokaklarda kumar oJınıyan ço
ruklarm menedilrctğine 

-Belediye bahçesinde meşrubat 
fiatlarmm lıaddı makule indir/lece· 
ği11e 
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GECENİN 
NOTLARI ... \ Yeni hakimler kanunu 

-1- 1 

Nolldra lıttşlar~~cn l 
Balo dP~İrı<~1 ~ N:.ııol)O-ı 

uıırı uıulwlap olduğu acı , 
hi r 11 ii k h•' i hat ı l'lu r11u. 

Oııa i~i11ci biı· sıfat 

olaı·ak kalp foıihliği. uu
,·amm tla vtıri~· orlar. Fa
kat kPııdisi kılalar fatih-

' ligi gibi hunuda muhafaıa 
t>de1·ek ülmedi ve bir su- f 

v:ırr.de lwziuwle u~l'cHh. 1 
• 1 

Yeni Kanunla Eskisi Arasmda Ne gibi f ar~lar Var. 
Maaş derecesine göre hakimlerin sayısı 

arttı kanun Kanunevelde tatbik edilecek 

.',ııkara -- YPnİ h:ık~m 1 

lt'r kaııunoıw ~Öf'P harmu ! 
d~ y:• pıl uıası l~zııu gPltın ! 
ıadilltll' kmıunla hirlikte 1 

cık a Cii k l ı :·. . 
Kanunda bariz f.ırk ~u-

de~ cık ·ıl'llmaktadır. Burı:ı 
~ 

111u~ahil kırk lir:ılık iic~ .. 
\İİ ı t' il i lı a k i ıu ii c \' ii z ot u z . ... 
dürd+ı, otuz lwş liralık 

Yf~di .diz do1,uz lıaldm lwş 
\ ii z o ı ı al L ı \' a i 11 diril ı aı ı• k . . 
l~dir. 

/ GAZETECİLER 
Vize harcı vermi

yecekler. 

ııt·lnıilı•I koııft'ra11s ve kong 
r·ı·h•ı't' i~l.İl'ak için nwıu .. 
leketimizP g• ltıcek vt~ menı 

lt1 ket i ııı iztiPrı gPçet•Pkl~re 

SPl'gi. haaı~o pa11:ıyırlHra 

SP rıliklPr•~ istirak PtlN~ek-. " 
lt1re rufwca tıPn vizn veril-
nu·sı hh1 ılıası nıiizc.kere . 
edildi. 

Almanyadaki kanlı 
hadiseler 

- Birinci sayfadan arlan · 

BuıııJ:rn ~orıra ll. lliılt·r 

k :ı y hcll iği rıi )'f'UİclPn Pltlt~ 
t ' lırn k İ ·Çi rı :ızi m şührPliuin 
biitiin rıufıızuııu kullau
mağa nwcbur olacakt11·. 

ile) el.i •uammiyrsi iti
bari it> pazar ğiinii çıkan 

gazelel•~r Marhurg'•la iraL 
olu nan nu lu k la rdaulu-wi 
her ara beldtııuuekte~ olan 
hu h:ufowlerin mulıielif 

Ada dfüıü~iinde haher~iz 
~ 

olarak ~11 varPve ~iden 

dıı r, E~ki har .. nule dok
s:ııı liı·alık. allı lıakiın , 
\' t>lnıis liralık 17 hakim 

A) l'H'a allnıış lwş, st>k
scın liralık , ~ iiı do~uı , 
Pili hP~ liralık lrnkim ko
uuluıaktatlır. Kanun ı ka-
1111ruuın~l 9H5 lerı iliharerı 

lallıik ve nPsriııdt>ıı ~mıra 

M iiza kere sıra~ın ,ta .:\ h- saflwlarma ail wfsilalı ka-
. ·-

Na po l~on inıpPralorluk la-
cıtıa iııci g.hi dizdiği güz· 
dt•lt'rinin kerıdisiıli lam -
nıak İSL(•ıued i ~ leriui gfi
rüı et• fena lıalde icerle-• 
nıiş salondan çıkıp gidt-r
kPn ~apıda rasılaclığı hi
ri~i ıw ı ;r fr\ll \'e hal\ a l'(•lh' 

hakarak ; 
- Zavallı maciaıu por

sumuş hir gi'ılt• cWrımiiş .. 
sii rı iiı dt• nı iş. 
~lada nula Hp\l'f•k hif' 

~ 

k~hkaha ile şu mukalw-
ı~cle hıı 1 u nruus . 

. . 
k 1 f' k l )P S 1 İ I' il l ı k \' lİ Z \ İ l'l U İ . . . 
iki hakim varılı . Yt•ni 
barNaHle do1'sau lir<ılık 

haki ıaılerin sa ~· ısı altmışa 
\' Plnıis lıralık '~ı.mis dfir l 
• ., • il 

45 liralık ,·iiz doksan di>r- ı . ' 

Varidat tahakkuk 
müfettişlerinin 

salahiyetleri 

.\ rıhara .\Jt•dist> g.·lPıa 
bir 1:1) i laa' a ırfü·.~ varidat • • :""'ı 

la ha k k il h. li l ii r t'l l islik 1 e f' i-• 
uirı hazı ~ahllaiyt~lh•rdttu 

- Taıpkı Napol~omı11 istifadt~ etlP<~t·klt>ri vt~ mü 
şülır·ptİ gibi.. ~~-~işh·ı·. k:ırıuııun yeınıiş 

ı>t>rSt' "' ,·111 lıer la·,ılılP, l l · •.ı il lıııcı nıac de~irıe bir hii-
m:ıılam clt·ğihli. Anıa Na- künı ih'tve~sde ~lali\· p, mii-
pol)onnn ~öhr~tind~n :ua- fPllİŞ ve~ miirakif~lerirain 
cak hazin lıalıralar kal- hPsap miilf•lıa~~ı~ı kulla. 
thğı muhakkaktı. l nı an mii~sSt'!-1elt1rİ LPftiş 

E,·plJd gt•ce lla~kevinin fltlt'ct·~ IPr·iııi \ 'P zulrnr ~-
halo~nrıda burada vaza- ,ft.~cPk 110~. ~anl:ır·d:ı v.-r~iııin 
ca~rnı notları tutarken dii-., tanıa11ılaıııtıasırı1 t•ıı ltii-
siiıuliim nc••ba ikirıci B.ı-. ,. ii k nı a 1 i \' ~ 111., mu r u rı a 
loya katlar kac; giil por . · · 

lflhiiğ PdP.hilnu ğL' salaiıi 
~uyacnk ve kaç şöhrPL ~·•'liaı· oldukları lJiltliril-
YN 'e dii~f>Cf•k. · nu~~tetlir. 

Sandalya Bu/ıranı 
.. . .. 

Balonun llcrsirnlt~ hir 
htHmSİ)' t-li var. lltır zaman 
nlaku uyandırır anıa llali\ 
f'Vİniu balosu kadar hic . 
birisinin r~ığht t görtliiğii-

Orman Mütehassısı 
Aukara - Alnıi.lrıvathın . 

cttllwdilP11 orman H!iİlf"-

hassısı faal y ·Le haşlamış

tır. Alakadar tlair~ı~..ıe 
ııli zanrwtnıivorum. 

[) l t
• 

20 1
, 1 lemas l'l.mPkletlir. 

a w sua . • ,a ıce 
• ~ o!~ 

lrnnıen hemen doldu. Sarı- Ayakta hPkli,· ~~ıl•~ri on 
c.lal)a Luhram baş göster- c.l~kika sonra masa hasın 
mek iizre .• gördiik. · 

llaklarmı inkar hiiyiik 
haksızlık olur. Tertip lwy
~l; çok çalışı) or .• 

Kahvelert.I~, gazinolar
da. evl~nı~ sandalya kol . 
hık lıalla ka1ıtıpe rıe var
sa gelsin. Fa kal t..i 11 kişi 

ancak ollH'u voı-. Ut'r kesi 
nuınuuırı Plnrnk iciıı hic • • 
olmazsa ltrşyiiz daim ol-
mahk i bir şe)'e benzf'sin. 

Nasıl oldu nereden 
bultlular bilmiyorum .. 

Renk vr.· lşrk 

":ti'. 

dt• hi ra z 1 u rcmca.. a ,. hu-. . 
lutlara hala cıka yliriizor .• 

" . 
Fakat ne zarar. tabiat uP-
kadar sural asarsa assın. 
R~nk VP. ışık dalgası içinde 
yüzen beledi \'6 bahc .. si . . 
Mt11·sine eşsiz bir. gece ve-
riyordu .. Varsm mehtabın 
şirini bulutlar emsin. 

Serap 

• 
haki ml(•r aranıla u ''"""fa 
güre tasnif Hdih•c•·kıir. 

ıut>l i hsa u lw~·, miiltılrn- ı 
hilı \"(• l ~artilt~ Plirul~ hiL . . 
kt1 nıt·liui rı vflsi k n~1111 taşı
~ an 4•eneLi gaz~lt muha
hirltwiuin ete bu istisnadeu 
islifath·~ Pltirıaıt>IPriııi tek
lifi kalnıi ~'lildi. 

Polisin salahiyeti layihası 
~--------------~------_;;;__--~ 

liyi~a Bu Hafta için~e Mecliste Görüşülerek 
Layihada cürümden evel Polisin müdaha

lesi salahiyeti etraflıca tespit edildi 

Ankara - Vtı'l. İ ft" ~<·-

1~\hiv+•ti l:h ilıa.sı hu hafta . . 
unuınıi hn\Pllf' nıiiza~en' 

~ 

t>clilN~t \ klir. Layilıa, cii
r·iimdt•11 t•vt·I polisin rı.ii

dalwlc ·~iu i ltı~hil, miilki~, ,~ 

amif'ltıriniu zahıtaı ıııaııia 

otorilPlt~riııi tak vi) r, mnh 
telif kanun vt~ rıizamırn-

UH'lf' ı·I p YP ı·i l nı iş ve Vf'l'il

Bl PSi z:ırııf'i gikiilnıiiş sa
h\lai~· ~tlPri iptal elmekLe

tl i r. 
Cii rii nı nıalıalli ola-

cak g:ızino, ~iııtıma, tiyatro 
gihi ~· t~rh~r polisin talebi 
H~ Vali raiu ta su ikile ka
pa llırı la hi ltıct' k lir. 

Orta n1ektep muaılimligi 
-

Maarif Vekaleti yüksek tahsil mezunları 
arasındo müsabaka açıyar 

A u k a r a 2 « A . A » ~I a tı ı· i f 
VP~:\lt·tiw~en Lelıliğ •~dil 

nıiştir, 
Orta mPklrplf~ t'dt • mual-

1 i m l i k. et m e k i s l i ~ P n ~· ii k -
St•k 111P-klrp m~zunlar·ırHlan 
~laarif Vt•k:llrtiue miiraca 
at elmis olarılann is,idaları • 
mt cevaben l~bliğ olııuur: 

- Y fıks•~k naeldf~P nH'
zunlarmdau Orta nu·kltıp 

ltırde muallimlik yapnı:ık 
1<~111 \'rkftlelt~ miirncaal 
• 

~tlrııleı·iıı 20 ilt~ 00 lt•111-

muzda l~Lauhul eııİH'l'
~İlt>SiııdP imli hanla r111111 

icrası le'karriir atıııistir. . 
lhanlardan son 011 s~rı~' 

ieiulie etlehİ\'tll ve f'pıı fa_ . ~ 

k.ührleriıuleu nwzun ol 
nıu~ lmluııarılar imtihana 
tabi dt'gildirh~r . Hu fa _ 
k iillPltırden on sene ve 
daha ev\el ıwş•~t <->dipdt' 
mualliruliğe intisap elnu·
ıuiş veyahut bir müddet 

ıaliuı hizuıetimh~ hulun
d 11 k tan soıı ra eu az on 
~Pı ıeıl f> ıa l>t'l'İ m ua ilimli k 
ııwslPğirnlerı ayrılmış hu
lurı:uılar tliğer yiiksek 
mt kt~p~nwzunları gibı iuı
ti ha ııa giı·uwk mecburi
~· fllİ rulnd i rl r. r. 

2 - iuıt i lrı r•la r talip
J.· r i ıı 111 ii rac,ıalla rıua gör~ 
Türkçe, tarih, eografya 
~· url bilgisi , fent.ilgisi , 
lıi )'Oloji, rİ)' :ızi y •~ zii ıu re
ı.~ri nderı yapılu caklı!'. 

l nıtiha na ~girt-"Cf'k lerin 
h\zııugt-'l~n VP.Sİkalarla l 7 

Tt•nıurnza kadar lstanhul 
iirıi versitesi ~atibi umu· 
miligine miiracaat etme-
1t~ri lazınıclar. 

Bir Facia 

Zamora 2 - 100 metre yüksek· 

liğinde bir su setti yıkdmış sular 

taşmıştır. 9 işçi boğulmuştur. 

ylllt~ iktifa edert·k lwnuz . 
ıuut~ı1t>a lwyau f'lıuP-nwk.-

• 
tf~tlirl~r. 

.\iamafih İngiliz gazP
lelcıriuirı lm ha \1adislPrİ 
na~lt~clt>ı·ken kullarulık ları 

ıua nidar haşlaldar tlitlt~r 

kııaulı sat'larmtla zuhur 
t•tltın iirar~araue lıareke

ti n lP.rLihi icin kullamlan 
• 

~arılı lt~cl hi rlt·ri n 1 ngi ite re 
dt! cok acı hir tesir \'Hl•-

• • 
nıı~ olduğu rıu i lısas ey-
leuwk trdir. 

)J u el r il 2 o • .\ •• \ )) il a va s 

ajausı hiltliri~or : 
Ahnan\' ~\ hadisatı tlüu 

Ol 

sabah <;ıkan gazeı.~lerde 

miilaim hir yer işgal et
mektedir. Bir kaç giin
deub~ri gelen haberler na
zı ~aflarıııda hazı laoşnut

~rnıhı k la rın nı~vcudi )'f'li rıi 
açıkca hildir,liği için milli 
sosvalisl fırkasını kaua .. 
boyayan hatlisPlPi'İ hiç kim 
seyi lıayrtılt' dlişürme

mislir. . 
Berlin 2 «A.A» Baş,ekil 

milli sOS)'alis grup ŞPf

leriııtltm sadakat ve itaat 

venımi ihtiva •~der lıircok .. . 
h'lgraf almı~tır. 

Paris 3 «A.A» Herlinde 
dolaşan ş.ıyialara ~ör~ 

d iin yeniclmı Bel'linde bir 
takım iclaıular olmuştur. 

Bu idamlar li~tesinin diin 
akşaıu n~şre<lilecrği söy
lmuue~ ıetJ i r. 

Herlin 3 «A •. \» Almaıa 

ajausı lt~bliğ ediycH' : 
~lilli sosvalist hiic~m .. 

kıtaları f'ski erk~\nı har-
biye reisi M. Rohm'~ iha
netinin cAıasım bizzat k.en 
disinin tatbik ~lmesi icin • 
fırsat verilmis isede mu-• 
maileyh hu fırsattan is. 
tifade t'lmediği için kur
şuna dizil:ı.iştir. 



~ekoslovakya 
1933 Pamuk 
iplik istihsalı 

Çt1ko~lovakya'da pa 
muk isl(l\ rıı takr ibtırı 3,6 

~ . 
nıil~orı iğ 'ardır. Buula-
ruı o.6 milyonu ~lısır pa
oıu"u •'t·ri kiJları 3 mil-:-ı t) 

JOnu Amt~rika VP lliudis-
ıarı pamrığ:J i~ler. 

Bu 3 nıil)Oll iğin ahı

du biri ll'mnnıilt• 't• rnii
l••m:ıcli H111 faalİ\Pl hal'i-" . 
eiradt•dir. Uiğrrler'i ) iizde 
2 ye ktıd:ıı· iplikt;ilt·r kar
lelirn~ dat.ildir. 

1933 u• ıakrilum 60 uıil
\'On kiloırratu ılauıuk ip-.. :"" 

!iği istihsal t•dilnıişıir. 

Buralardan 16 milyon ki
Joğrnnıı Hom3ıtJa'ya, Yn
ırosla ,. '"a \·a, Bol~arislaıı'a. 
~ .J • u 

\'e Ballık ruemlt'kel!tıriıu~ 

ihrac etlilmi~tir. 
ş;ırk lliııdistaıı pamu

ğu işle )'f'll 'e i) i dokuma 
kunıaşlaı ı iıuHI eden \'i. 
gogue iplik fabrikaları 

140,000 igt• 111:.ıli~tirler. 

- -- ----- -- --·-----------~ 

''ENi MERSİN 4 ÇAH~A~IB.\ ı ~~~4 'rl~lUll Z 

Japon emtiası 

bahalı/aşıyor mensucat gümrük re-
A meri~a Pamuk j 

Cu r:H~ao (llolarıd.ı lliıı- simlerini yükseltiyor K.C. 

Mersin 
s. 

dista1111ula Km·asl.IO) dnki c.•~ Pamuk ~ksprt>~ 
hil'IP~.·ik Amerika Kouso- .lapo11 rt·kahcti karşı- t 

K. 
33 
34 
32 losu nu n lıa hnr vt•rd iği ııe sırı da nıPnsuca l saııayii ni 

ofü't> oradaki itlıalatcıla ra korumak ıcııı hi rlt>Sİ k r"I • • • 

.lcıpoıı firuıalari, lt>~lım Pl- Amrrika kaba panııık do-
tiklı•ri Puıli:ının mayıstan kunıasrndau alıırnn giim-
ilih~•rPıı .\ÜZdf1 50 uishe- riik resnıini uzun zamarı-

aue. 
Kapu malı 
Kozacı p:ırlaAı 

İ a n ·~ ~ iği d i . 
}'erli >> 

Bt> ~· a'l. ~· a p(j k 
tindr ılalıahlas.·acai!ıııı hil. dan h~ri ·'··iiks(')Lrui~.·tiJ'. 

<' s i ) 'il l ı )l 

dirmiŞIP-rdir. ~imdi dP .Japonya'nın Susam 
GüsLerilPn !-'eh~ıl, s.iııı- )·iikstık kaliLeıleıı ti<) ilıra-

Fasııl va 
tli.v~ kadar ki fıvatlarla racalta lnılunması \İzP.riıw 

~ Nohut 
.laııırn saııa.'-·iinin kür te- viiksek giinıriik resinılP-

.ı ., • ~lerciuu~k 
miıı (1 lnıf'nıPsidir. rinin hiHiiıı pamuklu m:ul 

K 11~ vemi 
~lütrft·rı·i~ i~tas.vorılar- dt'lt•re teşmili dlişiıııi'ılii- • · 

Rom dan 
d:ııı gt>lt•n hu lıalıPı·ltır \Ol'. Billıt\s~a heyazlatıl-
.1.tpoıı :ı;aııayiirıirı diirıya- ~lllŞ pamuklu ma;ldelt•rle Çiu darı 

C(·llik 
• )1 işğal \P.ya te~kin el- pamuklu ~aıu kumaşları 

mek İ•·İn cevirt!i"l•}ri hir mevıuhalıstir. Yulaf 
uıaıı:n ~·a l;issirıi vPnliri- Bu kumaşlar birl•>Şik 1 Acı Çf'kirclPk 
yorlar. Aıuerika'ya ayııı zanwııtla Toz Ş<'kPr 

Zira tırtık, a\·rup~mıı, Cekoslovak\a, lrLıııda, l~alıve 
diin~ a pazarl:uma <;t>k ı l~elc_;ika ve. soıı zauıanlaı·- Çay 
diisiik fıaıia arzP.dih·ıı .la- da da Ho~,atlaıı ithal Kalav . . . 
porı (•mıia~ile ihtiyar sa- edildiğiıu~ göre giiıııriik Bahar 
n:ı) iirıin sislPıilatik Lir şe- l'PSİmlt~ı·iııiıı arlırıln.wsı, .\rpa Anadol 
kilde malı\ ol nıası m kabul mfüwlr~i giiçlt\şm iş olu~ or. » . \' twli 

ıcı • 

;~o 

3 
2 

41 
46 

4 
4 

7 
4 
4 

2 
12 

' l 

22 
38 

100 

50 

f>O 

50 

50 
50 

70 

25 

210-~ao 

190-Hll 
82 

'> 25 ... 
l 90 

SAYFA : 3 

Piyasası 
Lmmı ıuzu 78 
Sa lıu 11 safi Zt') tin Y. 25 50 

» ikiuci 23 
)Jısır darı 2 50 

1 
Çavdar 1 65 

1 :ae:ıfı:ı!eker 20 Lira -10 K. 
» » ~cnehi 23 Lira 
)J » )> çuvalı 21 » 

hug<lay Yerli 3 
1 nci r ı O den 1 1 

Borsa T elğraflan 
lslanbul 

3-7 934 

Tiirk alıumı 
isleri in 
Dolar 

923 
637 

79-45 
Frau~ ı 2-06 
Lirel 9 - 4:2 --85-6 

Liverpol 
3-7 --934 

llazır 6- 70 
Vadeli 

,, 
IJiııl 

Nevyork 

6-4! 
6-39 

5- -Oa 

Buraların ~ ulmz 88,000 

i fııaltlır. Ve ~f>Ct'n • c•ne 

tılmiyeceğiııi .lapo115a ara- AlMANJA Pirinç 
f ıamış huluııu~·or. İnce kPp~k 

Bu ~ ııt't\tle so11 zaman- t Mensucat sanayii için Kalııı · » 

18 50 

1 50 

3 -7-9:i4 
11-90 

Nöbetçi Eczane t • 

3,ss milyon ~iloğı·auı iplik 
islilı~al f'lmişlf'rdir. 

Buııhıı·ın 0,54 mil~·onu 
Bankalara, A vustur,·a'ya 

"' "' 

'\'e halllk :SH-!:ııltıkf'lleriııe 

l"'·eccii h tı~misli r . . 
Çekoslovakya mensucat 

fahrikaları 100,000 ı.-zgaha 
uı:ıliklirler. 1933 sPrıt'~irıJ~ 

kahilin•llt•riııiıı 'iızdt~ 40 
ol • 

ı ui~hctiııdt~ faal iıliler. 

Ma11rnfih hu ııislwt te 
ancak pamu• la lwralwr 
su rı ' i ,. e la hı i i p e k , ~· ii rı , 
r\~ı .... kuuuışlan iıual t'l

nwkle Pide tıdt>hiluıi. tir. 
• 

K :Hı dt•recedP. <1111 .. ıe 

lmhınduğu i~~in oıomatik 
lezgulılar ııislıf'len azdır. 

Panınklu cloknuıa ihraca-
1 

ll 1933 h~ 280 uı i 1 Hrn k ı·o ·' 
na l.rnlıA olmuşlu

0

r. 1928 1 

tlt~ki ilıracal 1,5 mil)ar 1 
.lrctU idi. 

kalyamn Aıusturyıya 
Kereate gümrüğü 

· Tiir~ ofis Tr i ~ PSlH şu. 
besinden Tiirk ofıs n•js
Jiğine güııdt•rilcıı hir tah -
riralla haJya IJiikıinıeti

uirı, A nıstur.\ a ile Y••p
tığı hir arılaşma netıce

si11de rıPŞ"Plliği hir karar-
1Jame ile şimdİJf~ kadar 
beher tonda ı ı haly<ıu 

1 

85-86 
16 

larda sık ~ık vuku lıulclu-İI harn madde tedariki Kara hiilu~r 
ğn gihi .l,lpon eaaliasıııı Nişatlır 

BU AKŞAll 
Sılalıal Eczant-sidir. 

l•~ska ı•ıt'itılPkel ıaıali <li- «J>psler l~lt>VLI» ıleı>: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ e • siirnrnk arzu t•diliyor. Döviz vaziyeti dolayısi- İ L j H 
Ye ~ ahul cihana mii~.-k- le )'İİn ve pamuğu suni 
kiıı hiı· ı ... P veriıi~or. ipr.~ıe karıştırm:ık husu. Vilayet Makammdan: 

İngiliz Mensucat 
Sanayiinde yevmiye 

müzakeratı .... ............... 
~lanclu·slr.ı· dt•ıı hiltli

rildigiııP güre hu hafla 
'tarfııula meıısncal san«l· 
viiııde is vereulef'lt~ is . . . 
alaular arasıııda yevmi~·e 
üzerirıde nıiizakf'rt•lt'r CP

re) a 11 edrcek lİ r. 

.~ melelP.r tek 1 İ!ı'ltw i . 
mulıafaza etmek isli)·e
crk lerintlt•ıı fahri ~alörleri 
laZJ ık t•lmr.leri ve arada 
miihimııo~lai nazar fark-! 
lar111111 lahaddüsii mulı
t~nwlclir. 

su mla yapılan LN~r\'ı llt'lt' r ,. iicul ve biinyeı,~ri ht~~çilik yapmağa el verişli 
cok nıiisail rwtict-lt•r vt•f'- hiisnii ahla~ sahihi ve askerlik vt~ jaııdarmalık yap-
;uiştir. mış olanlardan (30) lira maa~la ht>~t;i alıuacaklır. Şe-

Bu suı'f'llt' ~·ahaııcı lıau. raiti haiz olaularrn Emniyet D.ıiresirıP. miiracaalları 

nıaudt>lm· ihli):ıcı erı Jşa· ilan olurıur • 
ı; 1 dert'CP\t~ irıdirilıııistir·. "" . . 

Bu kanştınlış nnHldP-
ı~rdPn imal t•dilt·ıı nwl
htısaıli ~ iiz<le 50 suııi 
i ıwiii ihtiva f'l nwk ltıd ir • 

rı 

tanıanıen nıu\affakivet \'e • 
raulu~l kazanmıştır. 

M 

Vistra ~u11i iıwği iaue
sile 'iizde 50 Kamm~'rru 

r ~ 

karıştırarak ağaç pamuğu 
kullaııuıakla ivi vt~ d:n·a-. .. 
uı"lı elbisP kunıaşlaı·ı elde 
t-l111tık inı":\m hasıl ol -
muştur. 

Mersin Orman Muamelat memurluğundan: 
Emvali mazlıuladan ~lersirı'd~ mevcul 7050 kilo 

çanı kütüğii ve 2640 kilo nıahJut mrşt~ könıürii ve 
Tak:uılı "üyiiruJe 10 adet çam kütlesi vt~ Kazucu bel~u 
~ÖJiinde mevcut nıuhLPlif çapda 96 adPl çam keres
lesilt~ 200 kilo cam odunu ı6-7 934 tarihine müsaJif . 
Pazarte~i giinii saat 16 da ihale f),tlilnıek iizre müza-
yedeyt~ '\011ulduğn ilftıl olurıur 29 -4 -· 10 - i5 

Karadivar Köyü muhtarhğmdan : 
.\cık artırma ile salısa cıkarıbn kih·iimiizün mek-

.. • fi •' 

t•·p binasına Vf'rilen bPtlrl haddı l~\yıkmda gürülme-
lırflli olaıı ~Pl'P~lt~ "Uuı

:ı 

rii ~ l't'SIU İ 11 İ: 

1 Bir tahmine göı·t>, Aluıau

\'a 'da senetle 30 rn il' on 
diğirnlen ihalesi 15 ltmunuz pazar giiııiine lali~ edil
mişıiı· . Almak isli~·~nlerin mr.zktir günde saat on 
hf'~tt~ köv ihtivar hev'eline müracaatları ih\n olunur. A - Dört ~öşe ~(·~il mis 

ve)'a lıoyunca hiçilmiş kes: 
laııp içi rı lw lıer 100 ki loda 
12 1 i ,. p t (' • 

B l)ig~r cinsler iciıı 
lwher ıoo kiloda g lir;)le 
) ani (lSki resi mirı on mis
li ııden fazla hir miktara 
cıkarthğı bildirilmektedir. 
~ 

. ~ 

Ki!!. ~urıi nıaddt• el ,-afı .. . 
ıstilısal PtlılPhileceklir. 

Yiin ve pamuk piya
sas111ın vazi~eli şimdiki 

gih, gPrğiıı kalacak olursa 
...\lnu111 merısucat sana) iini 
bu maddeııiıı ithalindeu 
miistağnı kılmak miirukiin 
olabil.-c~ktir. j 

~ ~ .J • 

Zayi Sehıdatnamı 
Silifke idadisiı in iplidi•i kısmındaıı 338 senesinde 

aldığım şehadetrrnuu~yi ka) hellha. Yeııisini alacağuu. 
tlan eskisinin hükmii olmadığını ilan e~·l .. rim. 

Silifkenirı gı1lti11paşa köyünden 
Saray malıalleslnde oturan 

Alımet Ali Kdlıya oğlu Recep 
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SAYFA : 4 

Tayyare 
Piyangosu 

On Yedinci Tertip Üçüncü Keşi~e 
11 Temmuz 934 tarihindedir. 

B ü y ü i{ i k r a ın i y e 

50,000 Liradır. 

mükafat 20000 liradır . 

RÖNTGEN 
ıııfıtolıassısıl)r. Bal(ı Malıir 

Almanyadan yeni celbettiği son 
sistem ve cok kuvvetli Röntgen ma-, 
kine ve t:ihazı ile hastalarını mua-

yene ve tedaviye başlamıştır. 

~ 1 n a yt> 11 e sa a t I :ı n 8 - 1 2 l ..ı - 1 ~ 1 w ı· g li 11 

A DlU~S : .Mersin lüşia cr:ddesl çarşısı No. 3 

.. 1 
-- -- 1 

~M~~~~I~~~~~--~ ı 
~ İRFAN l't1USA m 1 

~ wl 

t§ Sıhlıal ve 1Pr;neliıtii:i daiıııa rıwlıafaz:ı ~ 
~~ .-tnıek için isli kamet Ecza ıw~i l:ıra fırıda n ~I~ M iıııal Pdileıı İrfan llııs:ı l\oloııyasıııı ~111- ~ 
el 1ıı1111ıız. ııqa 

~ her nevi kolonyalara Faik{ir ~ 
tt1•~---~~~~i~~~~I 

'~- _-

" -~ '~ ~ •• • • • ••• 1 •• ;,. J .. • .,.. .... -
beı1zer fakat l1er Sab1111 bir 

olnıaz Sal)lin aldığınızcla: evela, 

--------
Sabuncu zade Kadri Sabuncu zade KADRİ 

markasına dikkat markasına dikkat 

--------
Bu.MarKah Sabunlan Her YerdeAraymız 
Halkımıza her şeyden evel sıhhatını düsünmck gayesile bu 

~ 

kere Fabrikamızda Halis yemeklik Zeytin yağından yapılan 

SABUNCU ZAO[ K~DRİ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmıştıı;~ 

SABlJNUU Zı\D11~ KADni ltal'kalı ~ahuular .TALK (Toprak) 

ve Sili~~h ~ihi \ıiluıııuuı zaradı vr. yakıcı m:ıthlelerılr.n uı·idir . . 

SABUNCU ZAO( KADRİ Markah Sabunlar cil~e Yumşatlıt letafet verir çünkü hilesiz~ir 
• , 

}' ı:ni MersinMaJbaası. - Mers/11 


