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Kaldı . 
Bu da yeni reklam 

Birinci Türk Dili kurultayı
nın toplandığı 26 Eylul günü 
diJ bayramı olarak kabul edil
mişti. Geçen sene yalnız ce
miyet merkezinde dalsız bu
daksız sade bir merasimle kut
hılanan bayram l u sene meın

Jeketin her tarafına teşmil e-

1 . 1 

! lise ve Orta Me~teplerde ~erslere dy sonun~a ~aşl3n yor 20 Vagon Hububat ı 
Mahvoldu 

On parmakla dakikada elli 
lc<'lıme yazdıran daktiloğrafi 
usuller, reklamları resim ve 

çizgi ile ifadelendirmek,Çincc, 
Japonca dahil ecnebi dilleti, 
en giiç riyazi meselelerin dört 
ameliyatla şip şak halli, iktisat
tan anlamak isteyen maliyeci
liği merak eden evladı vatan 
için açılmış fırsat .. 

1 Eski Darülfünun 
kadrosuna alındı. 

hocaları orta tedrisat 
Fazla değişiklik yok. 

f> .. y ıs, 12 / llıısusi \fu!ıabiri 
mızdeı / Diln r r fasılasız ola
rak b ş s .r,t dtı m eıl ıı şıJdfllı bir 

rcı 1111r J ı gJı . Açıktı J 2 ton 
ıltror edıi'lltk ltz rr !!' l ıı tiıırar malı 
11.ırdt lJır depo m vcut olm tdı 'ftn 

dan lıer bırıs d l!t111k olora tarla· 
l ırn s rp l•fl'ş , ... a1'larda1beri o l'D· 

z11r it buakılmı~'ı. Hu11lardıı11 .O 
vaf!ort kadar /111 mbat it 11anıe11 ovar· 
;·a olmuş•ur. h ıf lıcıluuJ11 bu/1111011· 
larda11 aft kısunlard l ola11 rm•t11Lar 
( lllllf I'( Sil iÇ mfetftr. 

dildi ve milli bayramlarımız 
arasına yeni bir tip bayramı
mız daha karışmış oldu , 

Aflkur,ı, il /4,AJ - Maarif 
Vtkôletuıdm : 

J IQ 4 I 15 ders Pılı I J'/İl 
tun hır111Jm l n~ nmı:/ır. '1111f ık mal 
ımttltanlıırı tı l ıil d ı•rrsı, lis11 t t 

orta kısım ıı rıuııtJ ti 111ıtılıa11larıle 

mrcmi '''/ılık 11e Avrupa musabaka 
ımtılıada ı bu a ı t(tfldt ı apı/acaktır. 

26 Eyini; hars, kültür milli 
benliğe dönüş her kıymette ol
duğu gibi dilde de istiklal ba
kımından bir hareket laşlan· 
gıcı ve bir dönüm noktasıdır . 

Yüzlerce St n'! yabancı dıl
lerin tahakkümü altında bün· 

2 I st ı·e oı ta mtklrp/erde da s 
• ltr bıru cı trşr111 başında b ş'o a

c ıklır Gümle brş saat tltı s okulu 
l cak ve d, rsler111 drı am müddrti 
bır s ıatt çıka•ıl cukt1r liunun srbf-

Yesini kaybeden kudretini eri· 1 

ten Tiirk dılinin içinde buJun
duğu acıklı vaziyet birinci ku
rultayla milletlik bir mesele 
mahiyetini aldı. 

iki sene gibi kemiyet itiba-
rile hiç ola b. . . d n ır zaman ıçın e 
keyfiyeti hudutsuz neticeler a-

lı~~ı .. ~imdi ilimlik yollarda 
dılınuzın ahengini bozan yc-

bancı diller ayıklanıyor ve gra-

m erimiz Türk dilinin bünyesine 

göre hazırlanıyor. İnkilabımı
ıın her safhası açık bir örnek
tir. Başlanılan her iş muvaff a
kiyetle neticelenmiş ve başla -
ma~ için de ihtiyacı duymak 
kar, gelmiştir. Bu güne kadar 
çatısı kurulan dil çalışmaları· 
nın verdiği limitle çok uzun za· 
man 'h · 8 1 tıyaç hissettirmeden 
dilimizi yabancı dillerin tesirin
den kurtararak b"t" .. 1-J'kl . u un guze 
ı er~l~ bir konuşma ve yaz-
~· dılı kılığına sokacağına hiç 
bır tereddüde -ah l 
d . •11 a verme-

en ınanıyoruı 

Birinci Türk dili korulta
~ın~ kadar dilıınizi ayıklamak 
ıhtıyacı bissedılnıcmi" d • ·ıd· F k 't egı ı. 8 al ancak bir münakaşa 
~·bitinden taşamamış ve bir 
1 ır halinde oyalanılmıy kal
mıştı. 

TUrk tarihinın bütün tefer
ruatına tarihsizlik içinden kur
t~rarak Türk medeniyetinin 
cıhanşUmul tesirJerini meydana 
çıkaran Başbuğ tam vaktinde 
Türk diline de kurtarıcı elini 
uzattı. Dil çalışmalarını teşek
küllendirdik tell sonra26 Eylul
de açılan birinci korultayla dil 
itini de millete mal etti . 

Millet birliği yurt birliğinin 
dUğ~m 'noktası dil birliğinin 
üzerındedir. V c dil, hars akı
şuıda büyiik rolü olan bir sim
sardır. Biz Osmanlı devrinin 
idare sisteminde olduğu kAdar 
da kültür hayatımızda bu acı
ları son haddine kadar tattık. 

Bu ifÜn benUz kurtulmuı 

bı her dttsin muol/wıme tolıbts ı i 
müzakere etmek re talebmitı ıazift
lertndtkı ııoksJ/,/arı111 ktndılı m e 
ızalu t(lll fazla ı•c.kıl veıebılmtklır. 

1 Bu s u Kadılıü; /içes·11111 
tıbbı} e bmos111a nuklı sur lılt açılan 
Hardar Paşa lısw nıüdür/iiffiint 
DtJ•nrbrk:r ve Amr SJ'a ltsrlerı e:.ki 
m11d11rü Saffet, ı~ta11b11l Muallim 
mektebi 111iidilrlıihıi11e Trabzon mu· 
o ilim mektebi mtiılüı ii /lamdi, T rab· 
zon lısesı mfidıirliiJ!iint Kaı seri lı 
ses 1.111dür11 Ştrtf, KıJs" ııstsı 
mudurlüğıine Samsun mektebi mii
düJiı lmadettw, S.vı.s erkek mua//i ıı 
mekttbı müdlirlii~iint Adana kız mu 
al/im mtklebı mlitlurü Murtoz, De· 
nızlı /tsesi miidtiı lıitüne lf e1 oeli 

Adı orta mektebı müdürü livfık, 

Heybelı Ada mlidurlıilfiine Mersill 
orta mektep müdürü Hamdi, E)'iifl 

Şehir Bandosu 

HalKevine Devre~iliyor 
Şrlırtmızill mülı;m ılıtiynçları11-

don bui o/tın Ş·llir Ba11dosımu Be
ledı;emız büyük f!lJ' etle lemuı e:. 
mış H" bu lt:j 11/ik11lu llO trolü allm
dı bu/m,du1111ııll ~· • J ard1111 elmtk 
surrtıle şınıdı; l k dur m ıcud[J'(/1t.ı 
mıılı ıfıızıı eıtum ştır. 

Ş l11r b11udı:S11 'rs s•, lfallr ı· 11111 
çal ş rııı p oğra111111a dtJh 0 l o d111Jıı 
ıçm, Beltdıı•e Eıır.iinıem so11 bir ıç· 
tımou.da lla11do11uu il ılkevme ,., .. 
rı/nı,s•ıu karar allu a al 11.ş ıe bu 
suretle Ev11111u karşı kıJ•mel/ı müza 
hı1ret111ı bır dalta glJsternııştir. 

Halktvinuz, boı doyu daha faz· 
la tekemmül ettirecek, orkestra, caz, 
bando dıJ e iir kısma a; uarak f!tn{· 

lerımızı çııliştıracoktır. Bum111 içmde 
miizık ı·e ba11do kurs/an orılacakllr. 

llalkevı idare Heyeti şehir /Jı n· 
dosumm çalışrl'a tarzım tespıt irin 
bır pro ram' lzaztrlanıok/a meşgul 
dür. 

Btledıyeru11 şelıır bandosunu 
Halkeı•111e vernırsl Eı•t men up gmç
ler iiuri11dt çok ırı bir trsir bırak
n11şt1r . 

olmamakla beraber birinci 
Türk dili korultayından aldığı
mız dn ktıfle ve en güçlü bir 
inanışla şimdi bu davanın da 
tahakkuku için çalışıyor, 26 
EylUlde kutlulayacağımız dil 
bayramına da bu ehemmiyetle 
haııtlanıyoruz . 

Rlza Atila 

ıf l b 

Erzurum 
r, ılı· 

Sık sık ı alfarı ı 'J nurlar .J üziill· 
,/, /1 tiicca I '"' ulf rnılı l zarar tor 
buı uktur. ~ bm.l ırd 111 so11ra da)ıa 
fr zla z r ı ı 11 11 ıları d ı (O~ 

nıulde 11tlr 11 • 

. 1. Heryo 
ft tdik ı} 8LHydlİt'it kon
gre ·iııde nutuk söyledi 

l )l 11, 1 /A. J 1. Heryo 
R ıd kal So~Jolıst kongusmdt şim· 

aıkı D flfı\yo11 sh .:ısetmi metlıetmiş 
ve Alnı.ı11J am11 \1 iJfeı/er Cenııyttı11i 
terk t ıı sı ti a11s ııım lıatcıs111dııll o/. 
nıa lı 1111 sli l mış ır. H. lltrJo de· 
mıştır kı : 

Salim s'tJm u ü ı Fınnsızlar 

SovJ t Rmı) 11111 Mı/iti r Cemı~tfi11e 
f!•rmeçlfl i fi r1k ili. 'lf/IJll olmadılar. 
7.tra bu menle t kmvetıı b,r sullı 
,'tmıltdır. \1, lltr o So~·ı et Rusı o, 
Ro a11ıa ı•• rı,rl! J"e ıle samini nıu· 
11 ıs b re .s ı e ı dun olmuş bulun· 

1111da11 ,/ola; ı keudım ltbnk el·~ 
111 

lstanbul'un Umu ui Görünüşü 

J s ta ıı l) tı l sel le r a ı t 111 ( 1 a l<a l el ı 

~imaiye ~a~ar misli görülmemiş yağmurlar ~ağ~ı. Bir ço~ 
dereleri çakıllarla dolrlur~u.HaKliye vasıtaları işliyeme~i. 
istanbul, 1 1 (Hususi) Dün • da gidiş geliş durdu. 

lstanbulda bütiin sene içinde 

görülmemiş bir şiddette yağ

mur yağdı. Bcşiktaşta köy içini 

su bastı.Bazı evlerin alt katlan 

su içind kaldı. Fmdıklı d re

si molo larla doldu. T ophan -

ye kader yollar sellerle örtül

dü.Ve kısa bir müddet yollar-

Nışantaşında meşrutiyet 

mahallesınde üç ev yıkılacak 

l ir hale geldi. Kasımpaşa de

re si ta tı. Yagmurun şiddeti 

ıruhtelıf semtlerde 20-45 da 

kika kadar sürmuştür. Fakat 

nüfus vt.· birıaca başka zayiat 

yoktur. 

Duyan duymıyana bilen 
bilmiyene haber versin ve cüm
lt>nin malumu olsun. İşi gücü 
olmıynn kalbi yüksek kültür 
B!io

1 
ile yananlar şöyle bir boş 

zamanlarda meşhur Ziya Paşa 
gazinosu karşısında denize a· 
şağı yukarı bir metre yetmiş 
beş s .ntim uzaklığında Ticaret 
Odası binasının alt katına uğ
ra} ımz Hem derinden derine 
ciğerleriniıi şişirinceye kadar 
bol bol hava alnsınız. 

Bunu biz söylemiyoruz : 

MAARİF VEKALETİ 
MERSiN 
Akşam Ticaret Mektebi 
\1üdlirlııg0 

nün bastırıp dağıttığı mü
hr rsiiz pulsuz el iliinında oku
duk Ve mealen aldık. Mc:ktep 
nasıl çaJışıyor nı! okutuyor bu
nun tetkikini başkn bir g··ne 
bırakıyoruz. Anlayamadığımız 

nokta şehirde iki tane gazete 
çıktığı halde yükswk etikPt ta
şıyan resmi bir mektebin bir 
can baz kumpanynsının reklamı
nı yapargibikay1t muamelesine 
başJadığını kahvehane masala
rnıa bıraktığı el ilfinlarile hal
ka bildirmiş olmnsıdır. 

Aceba bu da mektebin 
ders proğramında yer alan ye
ni rddan1 u5ullerinden bi
risimidir? 

Her ne olursa olsun mek
tep otoritesi V.! onun ciddiye
tini sarsan bu hal mektebin 
idare sistemine iyi bir not ol· 
masa gerektir. 

Serap 

Orta Mektep müdürü 
Mersw Oı ta M'ktep müdürü 

ilamdı Rey lstallbul Heybtlı Ada 
Ortcı Mrklebı mudıirllilfıiııt tayın 

edılmiştır, ilamdı Bey ıi r se11tdrnheri 
bo:ımda b11/111ıdulf11 Orta ılfrktebi
mlzde ciddm mııvajf ak olmuş l'~ 

mektebi tam bir CumlıuriJ•tl r.wes
sesesl haline getirmiş kı; metli bir 
manrifrimızdir, Keııdflr.ri11e J'tllİ l•a· 
ziftleıll,!de de mu~affakiJ•rt dıleriz, 

Halkevinin konseri 
Salı gii11ü akşam Halkeı•i giiul 

.,a11'atlar şubesi musıki kolu taral111-
dn11 Ev S!1/on1111da olgu11 bir ko11s11r 
vt ildi Konserde Valımız fla ım 
8t) it lialk,,v/ rtısı '.111ns11r, 5ı ı ı ıt 
nıiıdıini Remzi Bt J in da ı F~ 

rofl uvatt ı bulu11mu'I ı m \. .. ". 
1011 /1111ç,-:h111ç dolmuştur . 
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Çocuk Felci (Havale) 
Yazan : lçel Sıhhat Müdürü 

Dr. Remzi 
- Dünden artan- his edilir ve tedbir alınırsa hem ö· 

Hastalıktan nasıl korunulur, ko· lüm hem kötürümlük nisbeti azalır. 

runma çareleri nedir? Vaktında yapılan teşhis ile gerek 
Hastalığın mikroplu olduğuna doktorlukça gerek çocuğu yorınıya· 

inand ı ktan sonra diğer hastalık· cak tedbirlerle fena akihellerdeıı 

!arda olduğu gibi hasta olan yerlere korumak mümkündür. 
gitmemek veyahut çotukları gön· ı Hatta felç dahi başlasa vakfında 
derml'mek hasla ile alAkası olan başlanılacak massaj, elektrik tedavi. 
k ımseler başkaları ile temas etme· leri, banyolar, bacakları takviye edi· 
mek hastadan bulaşan eşya, kap, ci protezler çocuQ'u ilelebet kötürüm 
kacak ve saireyi kaynatıp temiz olmaktan kurtarır. 

tutmak, hastanın' silmük, tilkilrük Amerikan Reisicumhuru M. Roz· 
büyük ve küçük abdestini ilAçla te- velt bile bu hastalığı geçirdi. iyi ba 
mizlemek ve kapları kaynatmak, has· kı11 sayesinde bugün koca bir ülke 
taya bakanlar veya hasta ile ayni yi idare edebilecek vaziyette gezip 
evde bulunanlar şüpheli ise Oç haf dolaşıyor. Fakat hlll tedavisinden· 
ta nezaret altında bulundurularak de vaz geçemiyor. Sıhhatine çok 
hariçle temas etmemek lazımdır. dikkat ediyor. 

Mektep talebesinden hastalık Her tirlü gayret ve dikkate rağ-
çıkmış ise iki ay kadar mektebe men çocuk kötürüm kalırsa cerrah· 
gitmemek llzımdır. lık sayesinde saAlam et ve 'sinirleri 

Hasta olup ta iyi olan çocukla· felç olanlara dikmek ve eklemek 
rın boğazlarında uzun müddet mik- ile de isllhı ve tedavisi mümkündür. 
rop bulunduğu ve etrafa saçarak Bu kadar uzun ve zahmetli teda· 
salğın yaptığı vakidir. vilere devam edecek babayiğit aile 

Hatta salgın olan köy ve mahal 
leden tutıılmavan çocukları başka az olacağı için gönOI isterdi ki Dr. 
yere göndererek hastalık şiipheli Mauric'in bulup iddia ettiği aşının 
yerlerden alikaları kesilirse salgının 
önü alındı4ı görülmüş ve tesbit 
edilmiştir. 

1916 salgınında Amerikada •Oo 
/ 

vernor• adasında 90 çocuk ·tecrit 
edilerek 4 hazirandan teşrinievvele 

kadar kimse ile temas ettirilmemiş
ler ve tek bir vaka görülmemiştir. 

Bu da gösteriyor ki hastalar ve 
hastalıklı yerl.!rle temas ne kadar az 
olursa salQ'ın da o nisbette mahdut 
ve az olur. 

Hasta ile allkası olanlar v eya 
ıüpheliler gOnde üç defa boğazını 
illçlı gargaralarla yı:Carsa bir dere
ceye kadar korunmak mümkündür, 

Doktorluk şimdiye kadar çocuk 
felcine çiçek ve karahumada olduQ"u 

tesiri dolru olsun. Bu vesile ile ço 
cuklarımızı tutulmadan korumağa 

veya tutulduklarında tedavi ederek 
kötilrüm olmamalı muvaffak olalım. 

iz mirde üzOm f iatlan 
Bir kıaım tüccarlar 
yükaelmeaine mani 

olmak iatemiı ler 

Ankara 12 « A.A >>

lzmirin lanınnuş dör bii-

yiik ihracatçı Türk firma 
smm iclerinden birisiuin • 

• gibi doQ"rudan doQ"ruya tesir eden 
illcını veyahut aşısını bulamamıştı. 

Senelerdenberi bu menhus has· 
talığa bir çare ve korunma yolu ara 
nıyordu. Bir zamanlar hastalığı ge· 
çirip iyi olanların kanı alınarak ko· 
runma için çocuklara şırınga edildi, 
bunun muafiyeti iki hafta otduQ"un· 
dan fazla bir muvaffakiyet vermedi. 

evinJe gizlice toplandık- 1 

Hasta olanlara ilk devrelerinde 
yine nekahatta olan veyahut hasta· 
lılı geçirenlerin kanı şırınga edile· 
rek hafif geçmesine çalışıldı ve bu 
sayede gerek ölüm gerek kötürüm·· 
lük nisbeti azaltılmış ise de kan 
vericilerin azlı ğ ı yahut herkesin kan 
vermemesi bu yoldan muvaffakiyet 
vermedi. Salgın zamanında hasta 
çok olduğu zaman mikdari Ufi has· 
talık geçirmiş kan verici bulunama· 
dı ve çok müşkülAt çekildi. 

Bazı doktorlar atlara mikrop 
şırınga ederek aldıkları seromla 
-difteride olduğu gibi - iyi netice
ler alındığını iddia etmişlerse de 
tatbik sahasında pek o kadar parlak 
muvaffakiyet elde edilememiştir. 

En nihayel 934 salgınında Ame 
rikah doktor Maurice Brodie mikro· 
bu maymunlara aşılayıp murd3r ili· 
Q'ini alarak fonnalin illcında mikro· 
bun faaliyetini azaltarak aşı yapma 
ta muvaffak olduQ'u ilin edildi. A· 
janslar haberi her tarafa yaydı. Ço· 
cuk felcine karş ı bulunan aşı aşatı 

yukarı kuduz hastalığına karşı yapı 

lan aşıya benzemektedir. 
Nazariyat ile bu şekilde yapılan 

aşıqın iyi muvaffakiyet vermesi IA· 
zımdır. Çocukların tutulmazdan ev· 
vel korunma için gerek tutulduktan 
sonra mikrobun şiddntini azaltarak 
kötürüm olmamaQ"a yaradıQ'ı iddia 
edilmektedir. 

Bu seneki Kaliforenya salgının· 
da ölüm nisbetinin yüzde birbuçuk 
düştOQ'ü iddia edilmesine nazaran 
aşının hastalığa karşı tesiri oldujtu 
zan ve tahmi:: ediliyor. 

Hastalık erken başlanQ'ıcH1da leş 

ları ve lm toplantıda ii 
ziim fiaLlarrnm lereffiiii 
üzeri ne d üşii k fia Lla rla 
yaptıkları alıvere satışla-

rı k a palma k ve lereffüe 
mani olmak için miişle
reken har~kete karar 
verJilleri bildirilerek Ü

züm (iallarımn yüks~lme 
ğ(} başladığı bir sırada 

müstahsil aleyhine s~b.-p
siz böyle muzır bir har•~ 
kele me)Jan verilmeme
si hiiktiru~llen rica edil 
mişlir. 

Ankara resmi mahufi
linde büyük asabiyel ve 
lrnssasiy~tle karşılanan 

bu haberin elwmmiy .. tle 
tetL ik ve t:ı kibedilmesi 
ıçm alA~adarlara ~nur 
verilmiştir. 

iktisat ıakili Ankarayı döndO 
Ankara 12 <c A,A » -

iktisat vekili Celal lıey 
dün lslanbuldan şehrimi
ze döı"uiiş ve istasyonda 
iktisat vekAl~li Tflrkofisi 
iş ve Sümerbank erkdnı . 
larafmddn karşılanrıuşlır. 

J 

[cnebi Seyyahlar 
1 

lzmirde beynelmilel f 

panayırı ziyaret 
ettiler 

Bu sena kadro heklenmiyecak 
- Birinci sayfadan artan -

4 --0rıa lt•clrisal mu . 

Elçimiz Vasıf 8. 
Atoakovaya vatı 

iatasyonda karıtı 

t 1. m i r 1 2 « A . :\ •1 - c Hi n 
Frau~ız harıclrah Bf'lkis 
Huser vupuru ile lima111-
mıza 1450 SP\' \·ah kafi it~-

alliml ... rimiııle11 bir Şflhir 
tlPn clig~r bir ş~hre mık .. 
ı.~clill"ral~riu karar11anu~

lt•ri l~hliğ eı.tilmiştir. Bu 

Moslo\'a 12 « ..\ •• 

Tlirld ve bih iik elcis 1 .. ,,, • 
sır he,· diira Mosko 

... 
~i gPlmiştir. Bu seyyah. 
lar Tiiriııg LHip 11anurıa 

vapurdurı k:•rşılarınuş \c 

ke11tJilf .. riut' Fransızca H~ 

lngilizce olarak Ef.,.s, 
Bergama ve lımir paııo
ramalan lakclim ~dilmiş 

Şflhir ve• paua~· ır hak~m

da i~ahal n~rilmiştir. 
St•' nthlJr me\·aumcla .. . . 

lmlunan Oksford iiniv~r-
sittı!'İ Lul~ht•lerirıdt"rı 46 
ki~i Vali paşa larafırnlan 
kara~ a çıkarılu11ş ş .. hir 
ve~ pa11ayır gPZtlirilt•rflk 
izahat vt .. ri 1 misli r. 7 O ki· • 
şi clt' hususi trP1tlt~ Er~si 
zİ\· arrl t•tmişltsr <liü.-rlıari . ,, 
kafile h~liıult~ ~Phir ,.e 
pauayır1 g.,.znıişlerdir . 
Turiug kliip ve vali paşa 
11111 hu ahlkası seyyahlar 
ve iinivt~rsile talehPsi ii
z~riıult• f .. vlah\clf' İ\ i h·-. 
sir bırakmıştır. Pitrıayır

tla kPndil•·ri ne iı:cir V•~ 

iiziim hediye edilmiştir. 

Vapur akşam saat altula 
lstarahula hareket Plmiş 
l i,.. 

lz111ir llSiH'I alıka IUU

h ipleri cemi )'eli ıwşri ya -
tından lzıuire ail Fran
sızca bir seri t"S~ri vapur 
kiitiiphau~sine h~diye 

elmişlir. 

BURSADA 
Sanatlar mektebi 

aergiai açıldı 
Buasa J 2 « A.A » 

Sanallar nuık tebirıin Hl· 
" 

J,lak sergisi tliin uwrasim -
le ffÇ1ldı. Vali Fazh be~·le 
mebuslar ve hircok Ze\·at • 
bulundu. )1.-klep mütlii-
riinfin nutkunu miilNıkip 
tlavellileı· sergiyi g~zdi· 

ı.~ r. Talebenin bir ~· ıl İ

çimle laazırladı~ı demir, 
lahta ve dökme · işlerini 
gördiiler ve muhlf"lif ima 
JaLhaı eleri gezcliler. Mek . 
l~p alelyelerinde bir yıl

da yirmi bin kilo demir 
dökülmüş pek çok işler 

meydana t;ık arılnuşlır. 

uakiller iuzihal koauisyo
uu kararına H~ sılalıi za-
ruri sebepl.-r dolayısi le 
a lakadarlarrn isl., klt~ri ne 
lıırakılarak yapılnuştır. 

Uii,·iik bir muallim kad. .. 
rosu içi nele bu su retle 
11alledile11 mualliml«~rin 
acletli 4 7 dir. 

5 Bu 11ak illerdr11 h:eş-
ka bii \' fi k ~fl hi der chdıi- 1 

lincleki nwl t ... ftlt•r mu al- 1 

limlrri arasmtla açılmış 1 

)'•~11i ~ımfl:ır clola~·ısile bir . 
~ısuu değişiklikler y:ıpıl 

mıştır. 

6 - Gtıcen St"rı~ vekil 1 

mua ilim it• ,.·ıe idare edil. 
nıiş olau dt-rslere lm se- 'ı 
ut~ \' iıksek ~l11alli111 nwk-• 
l~hindt~U Ult'ZllU ola11 18 
(~aıi lt"l'hİ\' H t"llStİliİSÜ . 
orıa m11alli111 ~ısnuuclan 

111.-zun 30 muallimlik icin 
• 

olan ka111111i evsafı haiz 
u:uuz~tlerderı 5, Avrupa
cla-ı tahsilini bitirip g~l"'ll 
it rll~n bir lwrum ve bey 
olmak iizre \'enitlen orta 

•' 
ı ... tlrisal kaılrosuna 54 

muallim ilave edilmiştir. 

7 -- Miilµ:• Oariilfiinnn
daıı ttçıLla hulunan pro-

• r.-~örlt•rtlt"U llalil Nimt'tul 
la h b~y lstaııhul Er~~k 

LisPsi folsflr ... , Nazmi E~at 
bey Afyon list>si kimya, 
Ttıvfik bt-\' Kaudilli li-. 
Sl'Si Fizik, llfisnia Hamil 
lu~y Hayclarpaşa lis~si 

Hi~· ~tziy.-, llhami bey il. 
pnşa lisPsi fızik, Şerif H. 
Galatasaray lisesi Fran
sızca t.-.rciinıt>, Malik bev 

• • 
lla~·clarpaş .• lis~si tabii 
ilimler, Miir.ir bev Gala-. 
L~sara v IİSt"Sİ lica rt"l kıs . 
nu ıicart t tarih;' v .. hhi 
bey Kcıbaıaş lis .. si Tabii 
ilimler muallimliklerine 
la)'İn edilmişlerdir . 

8 - l"mal IU""lPpleri
ıw ilk tedris••t müfeu;şi 
başmuallim ve muallim
lerinden 20 muallim ta
yin edilmişLir. Bunlardan 
Riyazi dersleri muallim
liklerine tayin edile11ler 
Galatasaray lisesinde a
çılmış olan kurstan me 

• 
mu vasalal etmiştir. 

islas)·ouda hariciye 
miserliği protokol 
v ... kili M. Şilo il~ 

mashıhatgfızar Nu 
lu~y olduğu haltle 
Türk ~.-far~Li memu 
Tlirk sana\ i he\e .. . 
MosLovadaki Türk 
ıti~i ıaraf111tian 
~eli l m işt ; r. 

Bizde ıı Bııkılır 
Spor Hareketlı 
.\ıletılazan 12 <C..\. 

~lmla~a birinciliği fi 
na kalan Adatlazarı 

llmit idman v urtla . 
kımları ılihı Atlap 
saha~mcla ~arşıl~ş 

1-l berabere kal 
Aılap:11.arı LaLrnu fai 
muuasmu rağmen 

cıkar:uuaclı. Onınu rı . . 
f~derasyonunclan g 
i'ilen hakem izzet -
lİn hev fe vkah\cle i 

"' 
likl~ idare elli ve 
se\·ircinin ta~dirkAr .. 
larım loplach. 

lzmir 12 «.\ . .\• 
kara gücii iki.nci ut 
.Hi11 lzmir ~arupiyou 
ta~· ile yaı•tı. Müsa 
baştan • niha yrt.
h~yeeanh oldu ve1 

3-2 galiı• g~ldi. 
Oolonva 12 (..\ .. .\ . 

Bolon~·a la kum .\ vll 

~·a şampiyonu .\tin• 
5-1 galip gı•IP-r~k il 

ıi A "rupa futbol lU 
m kaiaumışı ır. 

/ngili: F Gfi•t 
Londro 11 •AA. - in. 

§lstlerlnin tezolıllratiü sJyoıl 
laruıuı muluıbil hzah/lratı 
ltdtn sonra haytparltJa 
oldll/a ttdblrltr sayalluü 
dise olmadan gepnifllF. O 
in/Uf tdllmlştir. 

zun olanlartlJr. 
9- Zaruri ve na 

ri açıklar hasıloluact 
başka uakil n~ LI 
tasa v \'Ur edilnaem8' 
Her meklt"bin ka 
eski kadrosudur. 
lim ve mektep i 
bunlardan başka d 
lik beUememekıed" 



Almanya'ya Buğ~ay i~racı ... __ 
iki Alman firması 
bu yolda teşebbü

sat yapıyor 
..... llB• 

Almarı piyasalarıııtla11 
:..IJuarı uıahiıuala uöre nırm 

~ , 
1 •~ k eli 111izc1~11 • \ l 111 a ıı ya 11111 
aldığı Hl hi11 loııluk .. erl 
hu~dayııı ıoo kilo 11 sif 
llamhurg 6,70 rlorirıderı 
UIUilUU!le ~örıııüştiir. 

Tiirk bıığlıa~· ı mlıha
~«ıa etmek iiz<~re daha lıir 

t:t'k n11 ıa nu• it> it~ r iizt~l'İ ı ule 
ınulıah11rPll•r CPl't~)aıı t'l· 

lllt!kletlir. Biri llamhıırg, 
diğeri nerliıı'dt' iki itha
lat •~'·i TiirkhPdt1 11 1t11 ;;_ . ~ 

day \' O zalıire almak iciıı 
leşehhii al )' apnıakıadı;·lar 

. llali laazırda llanılıurg_ I 
fU)' a..,a:,md:uı Tii rk iye ile 
ış ) apnıak lıu~usuııda lıii

) iik hir lıart'kPl \'ardır. 

Almanya' ya 

Yaş üzüm i~racı - - -
Alıua11\• a'da11 ırt.>lrn nıa-. "" h)uıata göre :\imarı pi-

)'asalarında Bul 11 dristaııın 
) aş ij z ti 111 it• r i t~) k l u l u I • 
ıua ktatlır . (} .. ~ VPI i~erı 
Bulgar iiıiiuılt'.ri .. ..\imarı 
f1İ~·a alarıııa gt>lcliği zanıaıı 
halyarı Vt~ llacar iiz.iim
ler· l ·ı 1 u e ı·t~kahel edt•me-
ıaıekt~dir. 

B11r·1 · ·ı·· 111 ıcarel Odamız 
-~lnı·ııı\"•' ·a .. ·· ·ı 

' ·' u ) uzu ııı ı ırac 
t·tlPc k ·ı··· · • P. urk ılıracaıcıla 
ruıu lıl!r nevi leslıihil; ~ib
lert>crğini urnkachtrlarl;·hil
tliruıiştir. 

Yumurta 

Piyasası na ilamdı ? 
, Ağu ıosuıı oıı ,.,. Ey

luhııı ilk lwftasırıd:ı da 
lıili yuıuurta piya a 'ıuda 
f.;P<;t-11 Pıwlertl•·ıı çok fark 
lı lıarekt•llt•r ı 'I'-' ·• d'I . . · "•.,ut• ı nıış· 
tı r . • 

llır•ıc j ı •] · f 
• "" t •·sııu' azla 

n.ıa.I ~dnlt'kft• lwraher ha-
rıcı ı kPlflsiııiu i 'lt•kli o
luşu iç ,\ ııatloluda h,art• 
ketlt•r doğurmuş ve fiat 
) iik tılişi haşlanııştır. 
.. ~lalm uzlı~ı da fiatlar 
uzeriııde ıııiif', sir oluıak
ladı r. 

lbtı··ıç . 1 ~ pıya a arın acelP 
IU a 1 İ ~ t t• ı 1 • .. •· I • ., llt' f'fl \ ' UZUIH en 
·uraıı .. 1·,. ··ıf'ı.t • 1 · ' ·• yapı ıua ı 

\ ' f' ıııalın azlığı i ktılt-'lerdP 
tok hırul\nıanııştır. 

~Olt ır\iıılPrdt• lıP\t•I 70 
:-ı • 

hi11 s:ı 11<lı ~ çtı~ i rıı .. ~~iz ii-

z ii 111 , . e 15 h i 11 <: u va 1 i rı c i r 
almıştır. 

Bir ,saMe mümessil 
Tii rk; ,... Cu nı lı u ri H•li . . 

l'nı~lurncu ıuaılclt>lt~r iıı-
• J 

lıi ' al' itları·~iudPıı: K ıış yt·ıııi 

Kuııı darı 
~lario Z. Zanelli ııa -

f,() 

50 
C•·hik 

nııııtla lıir .,:ılı~ırı, İl:ılya • 
Yulaf 2-6~ - fl ela lıazı 111i11·~ ·ı·sal:ı mü-
Acı c~~ıı·cte~ 

r:ıeaatla keııclisirıi idaro- • Toz ~.,.. k .. r 
h~I 24 . 

~ 8 25 
miziu !tal~· •ı nıiiuıe:'~ili o- • 

l\alın~ ıoo 

2.ıo-~ao 
1 a nı ~ l a rı 11 l ı ğ ı \' t~ h i r Ul -

kı111 lPklifaııa hıılurıclııüu 
~ 

lıalwr al11111ııştır. 

Bo ııa ıııdn hir ki ıı:~ı· -

llİll itlal't-'IUİZIP lıic hir . 
ah\k ası ol nıadığı göriilt}rı 

liizuma \,iıı:ıt•n il:\ıı olu -
nur. 

,Ça~· 
Kala\' . 
B;ilıar 

.\ rpa A rıaılol 
>> Y Pl'Iİ 

Piriııc 

Kalııı o 

188- ı uo 
90 

3 87-5 
n- ~f> 

l 7 60 
50 l!İııcr. kPfıPk 

~---------- Kara lıiilıt·r 

1 

85-86 
16 

Göz hastalıkları 

mütehassııı 

Or. A~met Mu~tar B. 
Bu llt>fa lstanhnlıları 

a ,.ti .. ı rclt> 11 GÖZ 111 ii
lelıas "ısı Doktor ,\lulıtar 
B. ~oğurl pazarıtıtla 

1:1 a s t a ıı e cacltlt>sindtı 
OoLıor Ahdullalı v e 

ıı~~lımut htn ltırin nıua· ., 
yerıe h;uıpsiııdr.ki lııasnsi 

ılaire 'İ111lı: lıa lalar1111 
kabul elıııPğe haşla 

nııştır. 

ll ua~· t·ııt• :aa tla rı: 
.. 
Oglt•tlı•rı .- \'Pi: saat 

SPkild~u on iki~·e üğle

deıı sonra oııdörlclen 
orıst'kize kadar. 

----------1---
Y[Nİ M[RSiH 

T üsh:ısı 5 kuruştur 

Abone) Türkiye Hariç 
Şeı aiti için için 

Seıı t: k 1200 Kr. 2000 Kr. 

Allı aylık 600 1000 

Üç ayl ı k 300 500 
Bir a1 lık 100 yoktur 

Günü geçmiş sRyılar 20 Kr. 

~İsadır • 
Liuıou tuzu 70 
Sah1111safiztt~li11Y. 25 50 

n İ k İ il(' İ 2 3 
lll ~ ı r d a rı 2 6 f> 

Çavılar 3 
Keame Şelı.er 20 Li r:ı JO K. 
Sandıkta 

1,1. ~3 ı .ı·ra )} )) ecıw - • 

)) .. . » t;uvalı 20K. 50 

hugtla ~· \' ... ,.ı i 
incir 

3 
IOtl~n 1 L 

•••. ·«•• -

Borsa T elğraflan 
/sla11b11l 

ı 2 9 934 

Tiirk altu ıın 

istı• rl i 11 

9~1 

6 •) •) ... ... 
1 )olar 

Fraıık 

R0 - 33 - 34 

12 - 06 

LirPI 9 26 87 

liverpol 
1·~ -- 9 934 

il a'l.ı r 7 08 

\'adt-'li 6 - UO 

,, 
Hinl 

n ~5 
6 - 14 

Hevyork 
12 9 -9:~4 

13 - 05 

3 - lrıtilı,111 1 O Tı•şriııe\' PI 934 Çarşaıuha 
yapılacak'' '! hir giiııclt~ hitiriltıceklir. 

·ahalılt•yiıı saat 6 tları gice ~aal 24 e 
ı·eyltır kalrnl PclilPCt•ktir. 

"t 111 ll 
~ 

O ıriin 
~ 

kadar 

4 - ll a h ı u u d h 1 t~ , i lı s a ı ı i ' e , O s uı a 11 i v -~ m :ı lı a il e 1 tH' i ıı e . . . 
:ıil iıılilı:ıp sandığı llalkt~ vi koııferaııs salonun~; 

1\ i reııı i ı:ı ııf', N iizlıt-'I i ~' fl, ilam idi ye ma lıa lleleri
ı u• ait iııLilıap saııtlığı Kiremilarıe caınii civarıııa; 
Camişerif, ~ıesudi.' tı, Nu " ralİ~'H nıalıallPIPrine 

ail iııtilıap saııdığı Bt>İı·cliye daire irıc• ; 
Balı<;t~ ınalıallt1 ·iııt• ail iıılilıap andığı 'oğuksu 

Poıi ~ karakolu üııiiııe korııılacaktır. 

lntilıap giiııii miintelıiplPl'İn lıiiviyet ciiıdanlarile 
lwralwr kt·rnli nıah:ıllP ·iıw ait sandığın hulunduğu 

malıallt~ gitlı•rek n·~ lı•rirıi islınıal eyleuıelPı·i ve itirazı 
olaııl:ırın ıııua~·)eıı giin ve saallPrdı~ Bt·letliyt1ye ıuü

r~ıcaalları ilan oluııur. 

l l H 
~1ersiıı Asl{erı Satıı1 A1111a 

}{0111isyonltndaı1: 

Kirazlı, Ba~'l'auıiç, \'e Ezinecle huluııaıı kıt'alm 

~t'ııf'lik ihtiyaçları olaıı (800000) kilo kuru Ol, (850000) 
kilo sanıa11, '653000) kilo arpa. ı kapalı zarf usulile 
nıiiııa~as:ıya koııuhıuştur . llıale giiııü 22 Eyhil 934 

larilıiıw miisadif Cuıııarl .. !'İtlir . Taliplerin ınahalliııt~ 

nıiiracaatlara il{uı oluııur. ı t-- 13 -- 18 - 20 

Rontgen Mütehassısı 
Dol{tor Naci boy 

Seyahattan avdet etmiş Röntgen 
muayelerini Adana'da abidin paşa cad
desindeki muayenehanesinde yapn1ağa 
başla111ıştır. ı - 10 

~ 

Her Nevi Kitap • 
aP3 ediniz. le 
IJIJM-~gEllGIJel~l]EI~ 



SAYFA : 4 YENi llEHSI~ ı 3 EYLÜL 1934 PEBŞKttBE 

Sabun Sabuna bener fakat her Sabun bir 1 
oln1az Sab11n ald1ğıı1ızda: ev<~la, 

Sabuncu zade Kadri Sabuncu zadcKADRJ 
• 

markasına dikkat markasına dikkat 

1-------------------

Bu MarKah Sabunlan Her Yerde Arayınız 
Halkımıza her şeyden evel sıhhatın düşiinmek gayesile bu 

kere Fabrikamızda halis yemeklik Zeytin yağından yapılan 

SABUNCU ZADE KADRİ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmıştır. 
SABUNCU Zt\D:B_, KADRİ Markalı ~alıtııılar JALK (Toprak) 
ve Silikat gibi IJilumuııı zararlı \e )' akıcı uıaddelerdeu aridir 

SABUNCU ZADE KADRİ Markalı Sa~unlar cilde Yumşakhk, letafet verir çünkü ~ilesizdir 

T oros Çiçekleri 
KOLONYASI 
Toptan ve Perakende Satış 

Eski cami karşısından Giimrük meydamrada 
Postahane iuisalmda ki satış malt:Jlline n:ıkl 
etmiştir . 

llernevinatürel esanslar, fenni 
aurette yapılan sıhhi kolonyalarile 
muhterem müşterilerini bu r a d a 
karşılar . 

PPk yakrnda, BHIY.\NTİN , KHE\I gihi 
mii talaz,~ratıda ilıza•· edt=ıcf•kı ir. 

A)rıca kPndi makiuaJarile yapıırdığı yerli 
Çoraplarile dahili ve la a ı· i c i miiŞlP.rilerirıiıı 
Çorap ihli) açlarını temin eLnwklPdir. 

il E H Y E H J) E 

T oros Kolonyasmı Araymız. 
8-20 

,,, 
Nö~etçi [czane 
Bu Alısam 

~ 

11.\LI\ EczarH·sidir. 

Yurttaş! 
Onpara harcarken 

bile kimin cebine git
tiğini düşün : 

Milli İktisat Ve 

Tasarruf Cemiyeti 

Türk 
Yurdunda 
Türk Dili 

ÇiF'TEHAN 
KAPLICA 

TOrKiYenin Karlispatidi 
Tesisatı saireden başko eyi 

oteli, hususi banyoları e r k e 
kadınlar için gazinolar, müke 
bir bakkaliyesi ucuz ve nefis y 
veren lokantası f u r u 11 u ve 
berberi vardır. E 1 e k t i rikle t 
edilmiştir. Yakında Radyoda 
caktır. Esbabı istirahat mükem 
Çiftehan istasyonuna iki d a ki 
1nesafedeclir . Şimendüfer navlu 
Yüzde elli tenzilatlıdır. 

Toro .. la l'I 11 •:t~maıuı ~· t~ ~a lıi kalan al 
ıahi;ıtıra :ız:ıuıı·l \f' giiz,.lliği karşı!"ırıtl,ı ça 
cı r c h '·· k ok us 11 ~· I a ıı 111 a t ı a ,. s P r i 11 h i,. 1 ıa \' H i 
dirıleıııılf'k isleyPıılı·r İl·İrı 1'11 ıriizı·I hir . . ~ 

Y"ridil'. Fi:ıılar zaıııarıııı İt'.ıhaııııa ".'A" 
~ı·kilılt• lı.ıllı a ... ğaı-i~ı· İıııliı· ilıııi~tir. 

Oda iwrtıtlı·ri 

K.U. K.U· 
Oı"I oıfo lnn 200 11 ıısıı:-i 3 0) hi 
T :ı~ oıl:ılar 125 l'munıi 1 5) içi • 
Biri ııci hara k a 75 K:ı ılıcada . 
ik iııci )) 50 l\:ıJıııı\ aııl:ıra 50 . 

RÖNTGEN 
mfıltJhassısı l)r. Bakı l\1 

• 

Almanyadan yeni celbettiği 
sistem ve çok kuvvetli Röntgen 
kine ve t:ihazı ile hastalarını 
yene ve tedaviye başlamıştır. 

~lua\ı•ıw ~:ıcııları 8 - 12 

A DIUi~ : !tl<rsin Kışia C<.dcfrsi çarşısı Nı 

:······ .. ·····: i Yeni Mersin Matbaası i 
: Mücellithanesi ı 

----~-~--~~-=:----~'------~-

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 

•:• Eskimiş, parçalan- :ı 
: ırnş, fersude kitapla- : 

rmızı işe yaramaz de-• 
: ye atma) rnız. Lirgün : : 
• size l~zım olur. Kitap-• 
: larınızı, deflerlerirıi~.i, : 
: miicelliıharıemize gön-• 
•.deriniz. ı 
ı Her nevi kitap ve : 
: defterler şık, zarif me• 
• tin ve kullanışlı ola- : 
ı rak cilknir. : 

• • -············ 

maim cirıs 

Arpa 
ianfl pamuk 
Knnıdarı 

Nohut 
.\rpa 
iane k iitliisii 

11-9-934 Çarşamba günü borsa satışlart 
NereııinMahsulu MlKrARl F . AJ (( f S.\TfCI 

Olduğu --K-. G- . K . S. • " • 

:?500001 3 -=- ,43,75 J.A.K . N.şaş~Li Bit 
20000 35 . 1 • f ~ _ 1111\IŞ:i ·~· 

!5000 
30000 
150000 
20000 

o ı 8, 7 5 Ed var ı1 ı ı r u:ır ı i 

:~ 

1 l 

7,50 
60 
75 

Urfa T. 
Şaşali Br. 

" 

llaru·(i Z. 
Satış kooıwraıifi 
i~mail 

;\J. İŞP \ i 
Sarraf kfııını 
~\ hd fi rtlza k ,.f. 

,, 
,, 


