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Kulüpler itilaf Var. Kongre Açlfamadı. 
Bir Tamim 
Münasebetiie 

İ](İll<;İ dil k:tırııl ta)rı 

lstanhulda dün Gazi Hazetleriuin ~uzurile açıldı Maarif vekaletinden vilayet
lere göndeJilen bir tumim su- 1 

retini l'V•'lki gün hayret ve te- ili! celsede cemiyetin raporu okundu. Kazım 
essür içinde ) azdık H k /t · /" · "/d • 

B . b" .. v. . .. paşa z. uru ay reıs ığı ne secı ı u tamım ıze ornt3 gını gor- _ -· _ , 
mek değil şakacıktan olsun Istanbul 18 ( Hususi muha- Jif üzerine B M. meclisi reisi 
tahli)'esine bilP tahammül ede- hirimizden) - ikinci dil kurul- Kazım paşa hazretleri ittifakla 
mediğimiz vur abalıya hikaye· tayı bu gün saat ondörtte Gazi kurultay reisliğine seçilerek reis 
yesini hatırlattı. ho.zretlerinin huzuru ve dört paşanın bir teşekkür nutkun-

V ~kilet sekiz maddeyi ib- yüzden fazla muro.hhas:n iştira- dan sonra müzakerata haşlandı. 
tivn eden tebliğle köylere gön- kile Dolmabahçe saraymda ma· Kurultaya dinleyici olarak 
derilecek muallimlerin seçim- arif vekili Aoidin bey tarafın- bir çok Pcnebi alimleride gel-
lcrinde riayet edilecek esaslan dıın açıldı. Vekil beyin kısa mişlcrdir . Yarından itibaren 
tespit etmektedir . Buna göre bir veciz nutkundan sonra Tiirk 1 T. D. T. cemiyetine gönderi-
kendi arıusile gitmek istiyen- dili tetkik cemiyeti umumi ka- len 60 kadar tez okunacak ve ' 
lerden başka pıaarif idarelerin- tibi Ibrahim Necmi bey tara- münakaşalar yapılacaktır. Ku-

ce köyleru muallim gönderilir- flndan cemiyetin birinci kurul- rnlta.r müzakeratı ahnan radyo 
ken sicillere bakılacak teftiş taydan bu güne kadar olan tertibata snyı•sinde istanbulnn 
raporları tetkik edilecek eğer çalışmas1, söz d•Jrleme ve kar · her tarafında dinlenilmektedir ; 
muallimin menşei znyifse , in- şıhk bulma çalışmalarile deri•:- Kurultay reisliğine bu gün mem ; 
.zil1at meclislerince cezala.od rıl- nen fişlere vı umumi vaziyete leketin her tarafından ve dünya 
nıışsa, son iki teftiş raporunda ait raporu alkışlar arasında o- nın lıir çok yerlerindeki akade· 1 

tehir mekteplerinde biç bir kundu. milerden hinlercı' tebrik telg-
aınıfı idare edemiyccek kadar Bunu müteakip yapılan tek- rafları gelmiştir. 

l(oııg1re ı1ecleı1 1ı<)})laı1aı11ad1 

Kulüpler arasmdaki ihtilaf s~~~ler _geçtikçe artıyor 

Su fiyatları neden yükseldi ? 
• 

Beled!ye narhı bozuldu mu 
·-------.__.---··-~----.. 

100 kuruşa mal olan ~amacanalar 170 e satıhyor 
Bazı yerlerde de 
kuruş alıyorlar. 

bir 
Bu 

bardcık 
nerede 

suya beş 

görülmüş 

Su mtstlrsi Mrrsi11de bir hara/ 
ve sıltltat işidir. Ştltrin J!tl ek umumi 
ve gerekse tulm11ba sula ı kat'ıyw 

iç,/emi)'tetk kadar lnzuktur. 1111/la 

stlılrat 111/idürliiifıi bu suların şeftir 
da/ti/inde :akıtıl111osaıı bifr tahlil 

11rtiasi yasak 'f'lmil'e trşebblis tl· 
mi§ti. 

ş;mdi beledivt projeler tıınzim 

ettiriyor. /Jiitresi111: tahsisat koJdu. 
iter lıaldt ci11li111ıizdeki serıt içinde 
Mers111 iyi bir içecek suya kavuşa· 
coklır. 

Fakat bu J!İln şelrir halkuwı 
ltemm yarıda11 faz/ası ipi su dire 
sıf atlnndtrtlan ı•t damaca11alarltı 

Istanbul v: sair ~·tr/udtıı gelen su. 
larda11 içnıekft.dir. 

Evvelce bu suJtlcarttile: birkar 
miirssesr. iştigal eder oşalfı j yukarı 
11/ak rekabetle yi11e kıir ttmi'ş ol-

makla beraber mutedil fiat üuri11. 

den satarlardı. Şimdi bwzlar kendi 
ara/arıuda bir a11laşmı1 J'apaı ak su 

jiat/nruu bir:Jmblrt. fır/atmışlar ev· 

f;·welce bdedİJ't su işilt alôka· 
dar olmuş l'e ltavayicı za1UriJ•edtn 
sayr.rııl: satış Jiatlartnı da le!pit 
r'lmi~tl 

Sa ticarr:ilt uğraşanlar böyle 

anlaşarak fialları ytikseltinct eskiden 
tespit rdılen satış f iatları da Unll· 

tu/muş vr şimdi şehrin muhtelif )'tr· 
leritult ve rvsgele satılmaya başlan· 
mıştır. l/atfıı bazi )'ttlerdt zorluk 

la bir lmıdak cıkabilecek oJzı arık 
~işe/er beş kuruşa kadar satılmakta
dır. 

/Jir barri.ık suya beş kuruş ver· 
mek /Ju Türkire11in lıiç bir tara/tn· 
da gör.ülnw111ştir ''t dünya11m hiçbir 
tarafı11da dvı•ulocaJ!ım da talımın 

etmıyoruz. 

titr tarafta hayat ıpahalllıUma 
karşı mDcadelder aç_ılırktll Mersin· 
de bu miicadelmitı ha .. atı pahalı/aş· 
!ırmak şrklhule ltctlli ıtmesi har· 
retle kar:Jılanacak bir iştir. 

kiiltürli mesleki bilgisi mafkutsa 
o muullim köylere gönderilecek 
mazur görülaün ama bu tebliğ 
hili fU eskiden bevnimizi bu
landıran ve köylUnü~ kabiliye
tini dumure uğratan ağır bir 
şehri tercih ve köylüyü hiçe sa
yış kokusunu tnşımaktadır. 

Kulüpcülük zihniyeti terk edilmezse 
önüne geçmeninde imkanı olmıyaeak 

Maarif vekaleti gibi cehle Cumn günü Adann Halkevi 1 anlaşılan tek hakikat çukuro ı 
yumruk sıkan yllksek kültür ıRlonunda 1. C. 1. Çukurova ı va da kir spor tesanüdünün spor· 

· vtlct 125 kuruş•ı saıı/a11 belıtr dıJ· 
!llfıCanaları şimdi 170 kuruşıı çıkar~ 
uuşlardır. 

Yoptıf!11111z tetkikat ıuticesindt . 
bir damncafla su satışa ar.zediltı~ 

kader yüz kumş·z mal olnıak/ailu . 

Şımdı bir ıir. son satışı göz ö11ü11f 
getirecek olursak aşnfı J'Ukarı bazı 
yer/r.rıft tiç ve bazı yrrlude dt. dört 

dairesinin bö) le bir z:ihniyetıni mıntakası kongresinin yapılması cu zi1miyetile hare~~t P.dilerek ! 
ortadan kaldıracak yeni te-d- knrarlaştmlmış Mersin idman temin edileme.?1esıdır. . 
birlı.:ri beklenirken adeta tas- ., urdundan murahhas olarak Bütün kulupl•·r arasındukı 
vip ediyor gibi bir tamim yap- !Aıım, Fevzi Kamil, Şevket bey- mevcut ihtilafta amil sporun 

1 masa onilç milyonluk Türk köy- ler Tarsuıtan Fuat bey ve arka- gayesinden . uza_klaşılnrak lm: 
lilıll için en acı bir bahtsızlık daşları kongreye iştirak için lüpcülük zihnıyctıle ~arcket edıl· 

1 oldu. gitmişlerdi. mesinden baş~a hı_r şey de· 
Hatırımızda kaldığına göre Adana seyhan spor kulüLü ğildir kanaatındeyız . Bu hal 

geçen aene ayni mevzua nit kongr,·ya hiç. ğelmemiş Morsin senoJerdcnbe~i deva.m edi~ gel· 
yapılan tamimlerde tıu seneki- ve Tnrsus murahhaslarıda Ada- diği gibi kulupler bır otorıteye 
nin akıi olarak köy munlli- ı nanın diğer kulüpleri olan id- bağlanmııdıkt.an ~onra . daha 
minden meslekine karşı sıkı bir 

1 

man yurdu vi' Adana ğençler da devam erlıp gıdecegı mu· 
rabatn, kuvvetli tıir kültür, kud- birliğile anlasnmudıklarındnn hakkaktır 
retli bir telkin kabiliyeti, ateşli kongre açılan:amış ve başka Çukurov:ı mınta~asma bağh 
bir köycUluk ideah isteniyordu. bir güne bır:ıkılmışhr. kulüpler arasındakı bu sov ..ı k· 

Bu gUn on sekiz mil~ onu Bu güne kadar olan kong- luk sporu seve~leri çok müte· 
bulan nüfuaumuzun en az cın relerden ve yalnız futbola in- cssir etmekte dır -----üç milyonu köyde yaşar. itiraf hisar eden spor temaslarından 
etmek mecburiyPtindeyiz ki ma- __ B_'_ılg-i-sı-. Z-8-)-·if-,-m-edekine karşı 30 Ağustos için 
zinin sakat görüşü ve ihmalı alikrısı biç denec1.:k kadar az k h J ı ·/ 
yllzlliıden k6)lllmüıün şimdi veya. menşeı müsait olmayanlar Büyü azır lN ar 
içinde bulunduğu hayat ıeraiti şehirlerde vazife göremedikleri görülüyor. 1 

ve irfan ıeviyeai yüz güldürücü ve vücutlo.rından istifade 1•dıle-
bir varlıkta değildir. inkilibın mediği için vur abalıya der gibi , ~·arııı prograın yapılacak 
kökleşmesi yurdun r<'fahı bu on neden köve gönderiliyor. Köv- j - -

• , · :;o Alfustos buruk zaf tr rt tar· ilç milyonluk muo.zz.am kütlı•vi 
1 

lünün (•fendilık sıfata ; onun -
h nrckete getirmf'k mPmleketln ilerlemiye muhtaç olduğunun 1 Jll'IU ba,,raı~111111 .'aklaşması dolayı." 

. . . • . • .. • silr bu f!ı1nu lfio;ık olduf!u elttmmı· 
yüksek menfaatleri knrşısmda bılınd11~1 yolundnkı pn.rlnk soz I yelle lmtlulamak iwı şehrimizde /a-
inkilibı bnzm ettirmek ve köy- ler bu vaziyetlı• nihavı•t bir fan- ı 

. .. ~ ? . 1 ::mı ırelt11 hazırlıklarm yapılmasma 
lüyü memleket itlerin de salibi tazı mc vknnde kulmıyor mu ış, d"lrn,.kt,.dt'r 

_ .. 1 deı•am e ı • < • yetlendirmekle kabildir.Bunu te- söze uymadıktan sonra koycu-
Ytırın Vali vtkili btJ'in riyaseti min edecek vasıtalıınn buşında \ük coryıını ve o ceryanın masa altında tal'yare cemi>·eti ,., ./w'lu· 

da telkin kahiliyeti ' kültürü baımda t:oyrakdarlığını yapmak lama işilt alôkalı doiı7 rüesası h;; 

kudretli ve köy<:WUk aşkile ya- neye yarar ve ne fayda temin içtima yaparak şimdiJe kod :r ı1· 

Su jiaılarwı yükseltecek ortadu 
hiç b"r sebep J'Oltken lıö)'lt 50 lw· 

l:uruş birden yükseltmek bilmiyoruz 
11r drteet)'t kal/ar dnJ!ruıiur. 

limya :,atılmaktadır ki bir damaca
nada iki l'f. ıic Ura kara sopmn11111 
11e demek olılu~u11u11 tayinini alfıka 
ı/atlora bırı1kı}'or11z. 

Ziraat \relci l i 11 in SO.)rol1a tı 
~ _._.... ....... _......,.........., ____ ......., ________ --.·---
Mu~lis ~e~ Kara~eniz sahitlerin~e tet~i~e çı~tı 

Sivas 
hir 

Konya siloları bitti 
silosu da yakında 

Eskişe 
bitiyor. 

Aııkara 17 c fi us11~i • - Zlrı at 
ı•rkıli Muhlis brv ıiiin ıstı11ıbula lıa· 
ırlut !'/mi fır V,kı/ bey lsfanbuld1111 
/Jursa ve K111 ar11fJerc J!İıltrek zirai 
miirs~tsd~ri lt.f ti:j eıleak bilıilıarr 
l:.tı11:bu/.; nı·ddlt. f lop.ıda11 baş/ıra· 

Mali ye Ve~alet i 
L~ınan işleri rıizamna-

111(3Sini hazırladı 

Ankara 17 (llususi) - MalİJ't 
ı•tklileti lstu11bul vt lzrnir Liman 
işlerı idarderi vazif rlfri11i11 sureti 
:cra ~·e murakabrsi ltnkkmda bır 
11iuw11ıaıru lwz ır:I a ıımak I ad ır. 

Niztımllnmtı't. giJle iter illi idare 
müİlıak blit(t ilt ltlart olu11acaktı~. 
iılardtrill sermaye/ti i mü.ledaVll 
''t sabit olmak üzere ıki kısma a!'· 
rılmaktadır. Mütedavil seramrt ıle 
idaı r/rr llm w işlerini is lalı ve asri 
/1 r ş•kll' ıfrı•!f tduekler ve littıana 

J!emı'ere azami kolal'lı/fı f!Ö)ft'rrctk 
mafıir ıu ftdı.irlır oi'.1mkl01d11. ir/11-

rak Oiresmıda bt!mek lizrt Artvİll. 

Kars, Sa,,kan11ş, Erzurum, Erzincan 

Şebi.r;kura/ıi)ur uıı z(ı•aft't ederek zi. 

rı.i mıir~st•srfrri tt.J fiş vr. züı rafa 

trmtıs edı rek zıraT tetkikatfıı bulunu· 
caktır. 

Vekıl bqi11 sera/talı rirmibeş 

gii11 ka:Jnr sliretektir. 

••• 
Ankara 17 "H!lsusF.,- l'optml 

makta olan Ko11J'a, Sivas, Ankara, 
silolamun i11şaııtı bitmiştir. Eskişt· 

hir silosu inşaatmrn da bir 011 '-''Vtl 
ikmaline çalışılmaktadır. Ziraat v:
kôlttimlen müttlıassıs bır '1tJ1tl Sn•as 

sılos11111111 ka/Julii muva'k!wtlni J'0/1· 
mak üu1t Sivasa llartket tlmiştir. 

/ leyrt ,oradu11 Ko11yaJ'O gidrcektir. 

Sflolarıio ve mubaı•aa merkezltrbıde 
eksper olarak istilrtlam edilmek üzrt 
H11:sıı, Ada11a vt lzmır ziraat mtk· 

tep/erinde kursa devam tden 42 efen· 
diden 31 i muvaffak olmuştur. Bu 
ef e11diler mulrtrll/ fl/Übnyaa mtrluz-

nan muallim ve onun kuracağı eder. nilt1ı Jıoz11lıklan tetkik rdtuk rsr slı 
mektebi rotir. Rıza Atila bır prngram tespit edrcektir. 

, r frr ınlun:I ı•~ la 1ıli}'e , tfıı/J!ı(lık ı·e 

talılısiyt iş/Eri ılt u:rrasac ıkla_: dır. l
. in ilt. silolara giJmltuLı·rrklrı dir. BuJ! 

d<:ı mıib11yac.t111a l 11 J'a/unlord4 
başla11acaktır. 



Hanlrın Kapatılması 
Kaş Yapmak lrterken Göz çıkanr gibi bir netice ver~i. 

Kayseri de Bir Hilkat Garibesi 
Adana Hastanesinde muvaffakiyetli ~ir ameliyat yapddı 

bu sene Gazi Heykeli 
dıkiliyor 1 

Bunlara bir yer gösterilmezse şehrin her 
tarafı bir Han manzarasına bürünecek 

l\a~·sP-ri 17 < \. A.) _ ; Acaip çocuk ameliyattan sonra tam bir 
(~ . ızi laazreLl•~riıdn ~· t•ııi insan modeli haline girdi 
a~rlan Cumlıuı·iy~l me~· - Atlaua fTfıı·k ~fiıli J -- dakalarla ltımin t~dt>n 1.:1 .. 

Ht!fedi v'~ flrıcii meni ~·~ -• • t 
11Pzaltt·livJ ... kahili l•·lir cf P.-. cfa1111ıda Bele<lire tarMfın- .\leruıerli ıııalıallesirıda vallı lolıusa kadın , hU 

ct~nleı·tlt~ bir karar vertli. ı ğildi I'. tlan tlikilecr.k olaıı lır~· - 82 ııumar:ılı lwrıt>de otn- " ınİİlt>nıacli Zİ\':ıretlr.rdPU 
kPlirı kİİ8at r·r!Ôİnıİ cum - L· ı· · · ı ı · ıı <> k,·,c l ,· ır· 1 ·1·'zl· ı~ c>lmus ~i Çarşı i t; iııd.-. nıalıallP ara- il 

Jarında huluııan lıa11lar 

llarıl:ır kapatılırkt·11 lturı 

lara hir \tH' ~fislerilııırk 
. rarı narıt ıy•~ mu ta< ı r,_ ' u - • 

tıuri vr.tiıı ı ! İPCİ Yıl dü 

_ kapatıldı. ~.-hrin nr1.aht~li 

'e umumi sıhhc.tl ka1111-
rıunun tatbiki h~k11u11ulau 

isah~tli olan hu karar 
ki•ş yaımrn k isterken ~ill 
çıkarar gihi bir uetice \'er 
eti. 

• .ı:alar kapanda. Fakat 

her sokak başı her ge
ui~ meydan bir lıarı oldu. 

Evelee kü~· liileriu hay
\'aulan kağm ve at araba
ları hunlara cekilırdi . • 
Şinuli haular kapalı oldu-
ğuntlurı her rast gelt~u 

\'eni P. ti uru \'O rl a ı· • B 11 . . 
l ı a 1 l ı i e ~ ii ı •hesiz k i "~ ~ılı-• • 
hat işi ve raede şelırirı 1 

. . 
h\z111ıg .. lircli. Bu yapıl -
ıııadığı içiu hu ıaı:ılızurlu 

hal nw \'tla na ~t>l nı istir. 
• • • 

Kıs iciutir. isr. cok ·a<~ıkfı . . . 
vaıh· r.1 lr \' ta h atlıl ii~ t'tlt!-. 
t·~ktir . 

Gt>lr.11 z~vallı ~fi)· lii -
lr.r lıayva11lar1111 ıwrt>dr. 

lrn r·ı nd ll'«t ca k la rclı r. 
Bunu ~öylemeklr. han-

. 
rıiiıııiırıdc' y~ıpılacaklır. 

IJt> \'kel FJ:hiz' deki rıi n . 
uyı11 olacaktır. lleykrlin 

ka!cft•siııirı l'hHlll yapıl -
maktadır. Hesim hilt•r 
hilıawz kaitlesini11 lenw.li 
uu-rasinılr. atılacuktır. Vali 
Nazmi he\' Gazi hazr.-l -. 
forirıin lleykelferinin Kay-
serive merbut he~ kaza . . 

lar111 tekrar uçılnıasmı ve~ lwş Nalıİ)'e nı~rkPZ-

istilzam edecek l>ir ~· an - leriıw efe rekzi için icap 
lışhğa sapmıyoruz. B~le- .-d~11 muaıuele ikmal v•~ 
diye huulara lıir ~· ~r gö~- 29 T•·şrinir.w~ı Curul111 -
ter11wlitlirki hem n~rilen l "iyt\l. Ba)Tarnmda hu yer·
ka~·ard:ırı ~iidiileıı ga~·~ ı lrrclf~ de kiişat resmin!rı 

talıa~kuk f'lsiıı vr lwıuclt> l ~· apılnıası lııısusuıııla ıua
~üylik.ih·r h

1
u :ıt·ı~la hal - 1 lı_t1llt\ l'İ11e talimat v~rmış-

u t• ıı u r t ı . su ıı . 1 ll r. 

1 
·Mekteplerde ders sa-
l atleri beşe indirildi. 

Yeni Köyde Bir Kan Kocayı lldür~üler. .l)aarif \'t!k<Ht,lİ llt!k -
l~plenl~ tl~rs ~aatlerinin 

Altul:Aıı Hc•şe: irulil'ilıue -
si "e k a r a r \ f' ı · m is ve h u 

Jandar.na Katilleri şiddetle takip ediyor 
bazı ip uçları bulundu. 

• 

Taı·su~ 18: ( llu~usi ) 
IHiu g•·<~e Adanalı o~lu 
ld;yü civarmda v~ Yerıi 

kÜ\' llW vl\iiııdP. COk fe'r.İ . . 
hir t~ina~· f•l olmuş vtı karı 
koca iki kişi illdiiriilmfiş

l ii r. Va k 'a hakkında ~· a p
,) ı ğı m tahkikat UPliee~irıi 
l ildiri\·oaunı : 

"' 

Tanmsuu Ünwl'li uıa
lıailesiudmı Şıh Kamil 
•• fo nd inin k a v ili mu 11 a Ali . 
ve ,·irmi vaslarında luı • . . . 
lunan karı~ı Uamicle ile 
Yeni Köye deniz~ yakrn 
olduğu için bir kaç hafta 
k ·1lıuak fizre tebtlilha va 

vıı~tıp ~İlrııi~lr.nlir . kanH1111 mP-kledı .. ~re hil -

Vaka cl~rlıal Çatal gr.
li\'e jarnlarma karakoluna 
v; Tarsu~ Jaucla rma k u- j 
marıtlanlı~ıua haber vPril-ı 
nıiş Lahkikal hakimi K:)-

ti i rn ı i 11\Li r. . \ ıurn k helıP.r 

clt~rs saatı 50 clakikadaıı 
(iO dak ik:t\':t c~ıkarılıaıı~ıır. 

~ . 
Bıı ,- .~rıi karar·tı güa•~ i>ğ'-. ' . 
leclerı eYPI iic ~aai üğlc~-• • 
tltrn sonra 2 saat ders 

nıil hr.y v~ bir mi'ıfr·pze 

ja rula rru~ı lıa ıl i ~r. uıa ha 1 . 
1 i 11 P ~ i eler t• k la lı k i k at v r. 

' 
takihata haslanıı~lar vr. . . 
tahkikat sahaha kaclar 
d (~ va m et mi !i\ L i r. • 

Karı koca clöt·t. ~aal 

\':tsatlıkl.aıı ~oura vara -.. . . 
ları ağır old li ~" rula 11 file 
miisleı·dir. • 

H!rİIPcektir. Mıı~ik, jim
rıaslik, ve rPsim derslPri 
is~ haftada hirer saata 

, incliriluıis, Fizik, Kimya 
dt~rsl~ri ise h\horatuvarla 
lH~raber lıaftacla <lört sa 
allan 3 saat~ ttrnzil oltı11-

muşlur. Bu suretle t ıl ! -

beler lıaftatla 28 saat 

Hamide ve ~ocası ifada 1' 

1• ı'ı• uitınh~ler ve 1 · er'· 1 ı'le ~itain vauı!!ı sö\'leuilmek-ç l' ~ • • "' • .u ·- \' t ~ rehilmişlt~r~w de~ hu ifo- · " · 
rin~ taht tl~nileıı lJir lıa - t .. dir. 

1 1 d L., lk' tldt~ ri ı·aıularıua lakihatına K . 1 k 
raı\(' ~ apmı~ ar ır. r ... ve · ı . . · . aza Jan< arrua umau 
gee~ hir kaç silahlı şalııs I hır 'V !~e~•. ver•·c~k ~~kıl.; claııı \' İizl>ası lluslafa hr\' 
tarafından iizerlerine ates de dt>gıl,ıır· · katıllerclen · bir ,.;iifrPZ~ il'1 katillerir~ı 

a'~ılara1 •wla Aliyi kolun~·) hi~ hir!s~ui .~ .. ~lıis_ ~deı~w- taldbindediı·. şinuliye ka-
:ıau ve kar·ısı Hamitleyi<fo i thkleruıı soylemışlercltr. tlar olaıı her vakanııı faili 

~a:·nmdan y:ıralamışlar vt> Hu feci ciıw)'t!liu oldu_- rıi d~r·lt)stte bii~· iik bir 
hundan sonra sıkılan ğu nrnhallin yakınında hir· siir'at \'e liyakat gösler•~n 

kurşunlarla zavallılan çok çok kiıusPİerin bnhırHluğu janclarnı .. nıızın hu honlrnr-
:ı~ır sur~llfl yaralı~·aı·ak v~ lıatta lıal'akc.uıın ah ları da yakalayacağı mu -
gecenin karaıılrğıuda su - katımla da hoslaıı l.>t~ ~Çİ- Jıakkaktıı·. 

ri1tdl'11 Nuri a~c.ıııırı ka-• 
rısı Zrhnuıın hnıulan heş 

gii11 •~VPI acaip hir şekil 

ele hir kız çocu~u tloğur
duğu ~· azılmışlı. 

Oaz~ıemizılt! lıa vadisi 
okuyau vP.ya işiterı bir 
çok kadınlar hiç üşerıruE>
dt~n, ~· akıcı ve l.mnahıcı 

şıçağa aldınş etuu!dPra 
nıt-rak saikasiyle ta eu 
uzak nıahallelerd.-u hu 
ove gelPrek çocuğu sey
l'Plmişti r. 

Vt•vmi rıafakCJl:.ırırıı şu-

11u11, hnrıun verdiği sa-

Acıklı bir ölüm 
:Ziraat Bankası mua 

:UPhh a111iı· i Sa il he\ in 
a 111w1 r. ı · i lı a 111 m t u ı u it 1 tt ğ u 
lıast:ılık ı a ıı kurlu lamı )'a
rak v .. raı. Pluıiş v•~ cena
Zt'Sİ aile~~do~lcırı Baraka -
cılar \'e kalabalık hir lıalk 
larafıııdaıı kaldırılarak 

~h~cli uu~dfonirıP. ~nıüdil-• 
tniiştiir . 

Sait lwv arkaclasımJJ.ııa . . 
teP.ssii rlPrİ rıc~ iştir ~ k tHler~ 
ve füiiyP- r:tlııurl dileriz. 

İzmir Ormanlarında 
Yangın nasıl cıktı .. , 
Odemi~ , Bayıntlır , 

Ti re vt~ k a~a ha kazalan 
lıutlulla rı iizerirulek i hii
~· iik Ol'flHHl yarıgınınlll 

~ih el ii r iild Ü ğii ıı ii d ii rı bi 1-
tl i r nı iştir. 
Ya ııgıu Ba ~· 111ıl 1 r111 şark 111-

da Kızılktıcili ormanııula . 
çı~nu~lır. Havanın po~ -
r<ızlı olmasıudaıı yan~111 

tl.-rlıal hü ~· iirııüs vt~ oıı . . 
lw~ kilouu1 1rH murabbaı 

• 
imtidadınıla hir ~aha~ ı 
kaı)laııııstır. Ya11~111 orla-

• • 
~ırıcla kalaıı tlörl ~Ü\' hal-.. 
kınırı ve lıa y va11lar111m 
vuziyt-lİ ıle tehlikeye tlfış· 
miiştii. yanan saha taıua
men devlet ~ ormaularına 

ailtir. yangırı yaban do -
muzlarındau korkan bir 
kaduım ~· hklığı 3h'Şİ sün
diirmesinden ileri gelmiş
tir. 

Pıt 11ilıa~' Pl çocuğu nıenı ... 
leket hast:ıne~im~ gündtıf"' 

nıek 11wdrnriyeti11de kal
mıştır. . 

Hastafrnnerıirı kıyuwth 
\ ' P h:ızık opP.ra ınrii Dok"' 
tor Nuri h~y, çocuğu 11111 

:ıveııe t!lnıis vP tam tW~ .. . 
iiıeriııt.J~ ve başa yapışık 
ola ıı k iiçii k karpuz hii
~· iik liiğiindek i kuru le~· 

meğe karar vermiştir. 

~uri hey , ameliyall 
asistan vekili bulunan t

rahom miic~Hh·lesi hasta
haıw~i asistanlarmda11 do~ 
tor N~cip heyle birliklf' 
ve hli vii k bir muvaffak i.
H~t l•~ ~e cok kH~a bir nıiid . . 
det içiııde yupnuş ve it:t>"' 
ı·isiııde hı·~·az su dolu 
huluııan hıı kis~yi kt'
~wrr.k va vru rıu n ha \'a ııuı . . 
k 11 rta r·ıuıstı ı·. • 

.\meli ~' al esuasuıcla hiç 
' hir iıtirap v•) acı alaıueıi 

güslt~rmi yerPt sessizce 
vatan va vru aınelivatt:ır• .. . ., 

sonra temiz hir kundağa 
sarılmış V•! laastJ hakıcı 

hf'mŞirel~r ~ ıar:ıfırıdan ~·9 
l~ğa ~· alırılmış VP :tğzuı:ı 

s li t t lanı 1 atı I mı~ 1 ır·. 
Bu ~·avnrnun amw~i dP 

amelivalı miitHakip evin
dt>n hasta nen~ gP.liril miŞ . . 
tir. Üc gün siil emnıi\• t>fl 
çocugn~ı sıhhati ~imtİiliJ. 
yerirıd.-, anue memesi P.fl1 
.. 
mtıklt~ ve ara sıra güzlt> .. · 
riui kapıyarak mışıl ıuı.

şıl uyumaktadır. Hu cocıı~ 
~·aşaclıgı lakdirde yapıları 
hu ameliyat lıp fılemiııtl~ 
hiiviik hir hadise Leh\kk• ., 

f'dilt'ceğint~ şiiphe yoklu~· 
.\na ile vavrusu simtll . . 

hastanecle lıulumua~~ 
lar. Bu ail,.ni11 hıri t'f'~p,~ 
diğerleri kız olJ~a ''e iij 
t;ocuk bahaları iki göı•• 
kfir olan tledel~ri11in ~· :'"' 

mrula yalnıaktatlırlar. t:rı 
bii yiiğii hP.~ yaşıntla ol:ı• 1 

kız çocuğu mahallede ge"' 
lip geçenlere : 

- Bebe~imizin hoyull'" 
· Devamı üçüncü Sayfadı • 
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İstanbul'da Tifo 
Ameliyesine (~emmiyetle Devam E~iliyor 

Tifo vahalarının yalnız sularla değil 

başka sebepler/ede olduğu anlaşıldı 

L laulıul 
mi'ıdürli"ığii tar:ıfınılaıı • 
alımın uıiit>~..;ir Ltıclhif'len! 
rağuıpıı hil' k3e criiıulrn-

• l") 

beri ~işli'clt" ıifo \'ttkalaı·ı 
artnustır. 

• 
Bu vazh·c·t karsısıutla 

tifodan kon;rırtıJk i;~in hal
km ·a .. ılaumasına hir kal 
daha flltPrumiyf>t vtırilnıe 
~e haşlaıınuşİır. 

Çok ahlhi\·euar hir 
zat hu lrnsusta. ~u izahatı 
vernıi~tir: 

- Hir kat; smrnclenlJeri 
y:ıptığımız l .. lki~at n~li

CP.siradt-, tifo vakalaruurı 
tlo.irrucl· ı ... ' "' arı 'ngruva ~dırin 
sularında ileri ğPıı:ıediui 
aulaşaluıı lu· (J. , 1 1 . r,, 
• -ı • • *" ur va -

Zl\'et olsaydı L'ı't)\' l "' ,, . a "lu -
laular , ... tifod•tr• xı 1 

• • u ~ll er 
korkunc hir \'rlu)ı•·ı l · , .... 1 . . •' . ıu M ıg 
0 111 •1 sı lazını gt!lircli. 
. 'rifo vak:tları daha 

zıyacl~ ~' t'Şil ·afotalartlan 
ve pişnı .. cl~11 ·' ~0~11 sebz.-

ı \'P. nıP.yval:ırıları ilt>ri gt 1-
nw~ tt·ılir. 'I ifoııun artma
~11ıa bir· . Plwpl•~ lıir kısım 
halkııı fo1111i v•• ~ılılıi le-
mizliğe Pllt'mnıiyt·l 

ıw•ruesitlir • 
\ P.I'-

Bu atlamlar tifo mik
rolrn ıı u 11 cPorliir) ii. ~·ıuıi 

ııakilıdirltır. Biuueualtwlı . 
lifo, trn 'l.İ)ade uıikrohun 

hu rmkillf~ri lar·afmdan 
~PCnrnl\letlir . . . 

Buıılar pis dlerile seh
ZP, rtll'yva \'H !'iaiı· ~' İJ~

ceklt•ri ıutmakta, hu su
relft~ hazarı eu lf~miz iu
~aula ra ı i fo\· n asıla mak . . 
ladırlar. Tifouurı nwmhaı 

l~\ğını sulal'İIP. \'1ka11au . 
SP-bz., ve yeşillikler oldu· 
ğu halde, hastalığ111 url
nıası tlaha ıiyatltı in~an-

lanlaıulır . Bi11:u~11alH)' ll 

h~r~•~)·drıı PVP.I halkın 
leıuiıliAe rw~· tıı. 
lazmulır. 

etmesi 

Leylek Kartal Cenii 
- ---

Kartıl Cephesi Leyli T 11rruzunı Dayanama~ı 
Cephelerin gerisinde mevzi tutan 

hartallar tekrar taarruza geçtiler 

B:llıkesir - Sa,·ı~ - ·wl'.1~ılnııı0:t11· ı> . ık · ı 1 n ' • ~ i ' ' '• ~ · >,l 1 PSlrt ~il ' 

er~ama ovası ile Orlıa ıı- ı' olomohiJIP. Btı rs:t' \' ;ı \'e Or . 1

1 gazı ha v·ılisi ı ı ı ki . . . 
1 

' · llt e f~) P Pi"- f ıarıgazı' \'t-! 111d1p oeleu 
., kartalar ara ı .. · "" ~ 
J 

. , 
1 

. stru a ruut- yolcnlaruı aıılaltıkl ıruıa 
UŞ tır IJarp CfH'\'au nt -

• r göre, • imav t!(l\'111111 iki 
uıektedir. · · ı 

larafı h!~· lek ve kartallarla 
Berga rua o \' a~ı1ttla ~P.

ru)'a rı Hdr.tı kaulı VP ltii-

)'Ük uıiicact .. J .. uirı lıaugi 
taraf111 zafflrilt• utılict-lrı
~ı~c~ği herıiiz nıah'11u de. 
gıldır ... Ancak Orlıangazi 
ha vahs11uJe 11 ~~ı~ 11 ha her 
Jeı·, ikinci dt•ı•at•t•cl... 1 or, ,, ., oau 
hu ct'phmlt·k i nılicaclPI~ -
ııi il 1~ yit'~(,.,.; ıı ıaf .-ri le 

hitam hulıluğıuın l(i; ltır
ıuektedir. Hn rada "artal
lar hir t•ok lt•ltıfa( \'er••-. 

tlolurlnr. Cavi lahii bir . . 
hıulut olal'ak klil)UJ ~den 
iki muhasım kuvv~l bu
rtıda Larşıhldı mevLi tut
muşlardır. Bu mıulaLad'a 

lwrp clev:ırn elnuıkt .. tlir. 

Y ~r~·er cere ~·an etle11 

bu kaıııı hoğuşıııarnn kar 
tallarm ı~' 1.-k \ ' il valaruıa 
lı iicu m t•c.lr. r~ k. ~· u va la rı 
kap11:alar11ula11 •:ı~tıgı ıtn
la~ıl ruı~lır . • 

rek kat;mı~lardır. 

Diğer taraftan usur- Türk yıırd unda 
lok ha valisirule Sultan & 

ça~ ırrn~la iit,:iinr•ii hir harp Türk Dili. 
Ct>plw~ ı ııı~·' •nt olJnğo 

Dünyada ilk 
Renkler kamuau 

Loııtlr:ı 'tl:ırı hilclirili~· or: 

Ticarel ve saııayide 

kullarııluıal iit;rr•~ Londra 

Mersin 
Piyasası 

K.G. K. s. 
cla iki dltlık bir (l\fluk- Pamuk ~l~)ll'e:' 
lcır ka11uıs11) rwsrt•dıluıişlir laıı.-. 
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Hu ~anıu~ hali; ipP.klerı Kapıa malı 
nıaıııul muhtelif rt'nkli Kozacı parlağı 
._t•r·iti ila&i va Plnıekl.-ıclir. iane çiµidi 

l\erıkl<'r lanıaıııile ta- \ 'ef'li • 
rir \'e izalı etliler~k gös- n~~·az Japa~ 

lr.ı·ilnıiş, rıunıaralanmı~ vtı Susanı 
tasnif olunmuştur. l\er k- Fasulya 
ı .. rin l·öylece standariz~ Nohıı; 
tıdilişiude~i nıli~külat hak- Mercimek 
~wda, nıe.sela nacu1i reu- Kus \'trnıi 
giıı ~o türlii c~şiliııi teshil K • · 1 

k I•\ • 
11 

. .. 1 um c a ı ı 
elme azını "P. ( iuı SO\' e-

. , , ,
1
. ~k " 1 ·k Cdtik 

uır~w, reııl\ ı umas ı:.. - • 
k l l . f ı . • 1 • ı ı · y il J a r 11u a Hr ı~ır ıası Pt ı-

~ -
2 

•> ·> ,,_ 

8 
3 
4 

7 

6 
., 
•.J 

10 

.~., 

• ., 1 

75 

50 
50 

50 

75 
50 

2-37-50 

ı~bıliı-. Acı t;~kırcl~~ wı 2R lf> 

Amerikan 

Ordusunun Tak1iyesi 
\\7a~lıiııglmı'tian bildi 

li.\or: 
llarhiye ıw111·1, nıun

laıanı ordu,·u kenıh·~l . . 
ve ke) fiytıl itilıarile) lik -
seli nw k ici n lıazırlık lara 

• 
başla mı~lı r. 

llak iki ruuharip mik
tarı l 18,000 rıtıferdeu 

ı 65.000 ..... rtıre mkarıla-

ı Toz ~ek.-r 
1 • 
l~ah\1 e 

Ca,· . . 
Kala\' . 
Bt;har 

• Arpa .\mttlol 
» Yer·li 

Piri11t~ 
• 

İnce kPp~k 
Kalı 11 )) 

Kara hiih~r 
Nisaahr • 
Limou ıuzu 

. 
38 ~) f) .... 
ıoo 

240-~llO 

188-IHO 
90 

3 
~-87-50 

l 7 

1 50 
1 

85-86 
16 

70 
cahtır: Sahu11safİ1.t-!\linY.~5 50 • 

. 
Zalıill~riıı aclPcli ı ·~ » ikiııci 

hincl~ıı 14 hiıu- ıltl:ığ ~tli- llt!ıiır elan 
ltıt~t~ktir. Koııgrt'clPrı 35 Çavdar 

., !} 

... a 

2 

2-37 -f>O 
nıil.\011 clolarlık nımı- &eım• Şeker • ... :>O l,ira t() .... 

Sandıkta -t n 
1.:rnı ı :,lısisal ı:ılt>p t•dil-
miştir. 

Borsa T elğraf lan 

lslu ııb11/ 

11~ R !): ;. ı 

Tiirk alturıu 

i~r.~rl i11 
925 

63 J -75 
So - 32 

12 - -06 
9 _ 27-25 

1 >olar 

Frarıl.. 

Li f't' 1 

Hazır 

llinl 

Nevyork 
18 8 -H:~4 

l H- 22 

liverpol 
18 - 8 ·-934 

7 - 11 

6-8' 
6-84 

5 - 22 

-----------Göz hastalıkları 
mütehassııı 

Or. Ahmet Muhtar B. 
Bu cf p(a lstaubuldan 

a vdPl t!den (;f)z mii
lelw~~ı~ı lloktor Muhtar 
B. ~·oğu rl paza rmda 
il a . t a n e eacldtısi nde 
()ok ıor .\ hdu ilah v ~ 
Mahmul ht~ ~· l~rin nma
yene haıw~illllr.ki hususi 
clairesirıclt~ hastalarım 
kahul eluıeğt· haşla -
ruıştır . 

ll u :ı ' '" ııe ~aa tla rı: 
Üglt•cl••ıı t~\· tıl: saaı 

sekiltl~n oıı ikiyt• üğle
tlen snrıra ondürtJeu 
oıısd~ ii'.t> kaclar. 

600 Mahucir Türk 
tabiiyetine alındı 

Yrli Mah Sandalya 
Aııkara - Y~niden 

ahı ~· iiı uıu hacirin Tli rk 
tabii\'e•.ine almmasma lw. . 
yeti Vekileı•e karar v~-

rilmişlir. 

,........---·-
Bir Hilkat Garibesi 

-ikinci sayfadaııan dt!vam

llll lwst:med•~ ktlspıişler . 

~imdi i~ i cllum~. Arınem 
Je omrn ,·a1111Hla. t\(~~ha • 
11•· ,· :ıkit e\' P g.-IP(~tdd.-r~ 

Suali ui ~orıua ~ ı a v~ : 

- Yavrum ! anrumle 
hehek ~ arııı gtılrcek ler ! 

Cevahuıa cok sevirı • 
mek ıe ve daha k iiçiik olan I 
karclaş111a sarılarak orıu ' 

ı 
l 

Gürgen af acın-

dan ytıpılmıf sağlam, 

veucuzdur . 

H fıkfımet Caddesi No.26 
Ömer Vasfi l~ 

Osman Enver 

TARSL1STA: 
Hiknwl Hekir 

Zayi çek 
Malul gazilertfo1t M~m~l oğlu Halil uamma mali

y .. tlen verilmiş olan ıs/ 11901 numara ve 4 - 8-934 
tarihli ve oluz vetli bncuk lira\·r havi olan ceki kazaen . . . . 
1a' i c·ııim . f P.uisini al~cagımdan e ki cekin kh·mp.ı; . .. 
olrııadığını il311 •' ylı•rim 18 -8-~l:H 

\l ;ı lııl gazi \lı·lıım ı oğln H41il 
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~YENI MERSiN Çif'9TEHAN 
KAPL.ICASI 

TorKiYenin Karlispatidir 
~ 11 MATBAASI 
l@ 

~ SenelerceE vel mersinde Kurulan 
~ 

'~ I~ 
BirMüessesedir 

I~ 
f@ Harfl8rinın I-Iepsi yeı1i ve Ceşitlidir 
~ ~ 1 .. r@ HES11l UEV..\ H v•~ ~IUESSF.SATL.\ TİC.\HETllANELEHE AiT 

ı ~ HEll NEYi DEFTEHLEI\ vı· E\'l\.\KI ,\l .\TBU.\ ,.~ S.\ 1 REl' l 
![@ BiH T.'&HZI>.\ SÜlt\TLE YAP.\H . 

Tesisatı saireden başko. eyi bir 
oteli, hususi banyoları e r 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 l 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 tenzilô:tlıdır. 

i~ •*•*·~···**•···~-~·-
la@:a::AR.İÇTEN GÖNDERİLECEK SİP AR.İŞ~ 
J 

Toro,lanıı ~!P :t.:ıpı•yf• ~;ılıi~aları alıııı la 
tabiatın ~ııanıt•l \'P giİZPlliği karsı~ırHlc1 (•:ım V(~ ' ' .. .. 
arılJ<• koku~uvla 111uaııar St>rirı hir hava iciııcle . . ~ 

ılinlPUlllPk isl~VPfllt'J' icin Pli g{İzt·I hir Sa\' -.. ~ ' . 
fİ\'t'dir. Fiatlaı· zamanın İ<~:ıhalıııa ın~uıı hiı· . . . 

Otla iıcrPtltıri 
x:.u. 

OtPI rnlalan 200 
T:ış oılalar 12 5 
Biriıı<'İ baraka 75 
iki ııci >> 5 O 

Ba 11 \o İit~f'PI ltıri . 
KU· 

llc:su~i 30) hir gtirı 
l' lll 1111 ıİ 15)icin . 
l\aplıeada 

Kalnııv:wlara 50 
. . 

• • • 

·e LER.İ KABUL VE ~EZ ELDEN • ~:='LLA:P 
t+~ 

~ 
l@ 
~ 
I~ 

• 
nevı kitap , her 

gazete ve mecmua ta

bını deruhte eder .. 

kartvizit , davet 

kartları , zarf , kağıt 

başlıkları tabedilir .• 

l@ ==-=-=========~=====~======-==-===·.:=::~~=== 
~ riatlar Reka~et Ka~ul Etmiyecek ~ekil~e Ucuz~ur ... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-

Yurttaş! •• 
RON TGEN 

n1fıtel1assısı Dr. I-3akiMal1iı' 
~1~~~~~~1~~1-~ttl~M 
·ı İRFAN l\lUSA ~ 
~ kolonyası 

• 
Sılılıat \ ' P. .'' raH·tiııizi d:ıiıua 11ıtılıafaz:ı~I 
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