
M. FUAD 
Sahih ve Yazı İşleri Müdürü 

No. 2o41 

28 
MART 

Perşembe 

1935 

·~~~-------------~~"""!"""' ..................... ------~"!!!""~----ıo. ~· ~~~2~!!!'!!!!~!!!!!!!'1~~~~ .......... ~~~~~ ........ '!"""!'~~~-----------~----~~ 
Piyatı 5 Kuruş GÜNDELİK. GAZETE T. 'r. 24 Temmuz 1928 

--~T~,~ ........... --__. ................ -... ..... =-------=--------------------~;s;;a;;M;i;;a,;;~iiliİliiililim--~·iıiıitiıi' iliiiilıiıi
11

iiiiiiiiii--.----.--..-------iiiııiiiiiiii--....... ...lii,;-----------------...-.------==--

Sa ı Nehir'de Yirmi bin 
Barlin görüşmesi Başladı 
Hitler ingiliz Nazırlarına izahat Verdi. 

Avusturya Başbakanı n.-tasavat İstedi. Lord Eden 
berlin'den Doğruca Moskova'ya Gidecek • 

lsr BRRLfN, 26 (A.~)-Almım 
ıhbarat Bilrosundan : 

trı .~On sabah başlanan Alman 

80ilhı görüşmelerine öğleden 
ll~bra kısa bir t8"akkufu müte 

devam edilecektir. 
~y Ça"'!mba gUnU Con Simon 
~re ıle Londra'ya dönecek 
!!e'·t· Moskova'ya hareket ede· 

ııı; ır. 

"• ~Usko\Ta'dan son'r'a Varşo
lllrı ; Prağ'ı ziyaret edecek o
döıı ~n 4 Nisan'da lıondra'ya 

eceğini ilmid etmektedir. 

kltı 80kREŞ, 26 (A.A) - Bal
Y tuı anıaşmas1nı teşkil eden 
~i lloistnn, Yugoslavya Tür· 
la~e hUkOmetıeri Alman silah
oı.ı rtıasının Balkanlnrra sebeb dra? gerginliği Paris ve Lon 
~e h DkOmetıeri ne bildi rmeğe 
ft~ u rnenıleketlerin sulh mu
llırts 81&rine değişiklik yapıl
lere::" b~tun Yesaitiyle muha
~u~ı tnllye karar vermiş ol
arııa arlnı bildirmeğe Balkan 
OıenıŞınası başkanı Titülesko'yu 

Ur etmiştir. 

ler ~~NDRA, 26 (A.A)- Roy
J<lrıı:ıı istihbar ediyor : 

l·fj tı 
lııı.rı· er diiıı Almanyu'ııın 
~ c~ ~ 

biıı18
1 si~1aseli hakkında Ye 

Oıisa:sn Şark misakiyle Tuna 
suıhu ı \'e Alınanya'nın cihan 
hak~1°~ ~·ardımı meseleleri 

trı rı. ~ Jzahat vermiştir . 
llıütaı!llız Hesmi mehafilinde 
llllrı~-a Ve düşünceler nikbi-

"\llr 
>ıı . 

~,lı:anı~ra gelince: Bitlerin 
~tttıeaıa dtışüncesi ni n İngiliz 
ıcr siy rıııa AJmanyanın ha
leıhu8 asetini anlatmak ve a-
k Us So 
ll)lltını k vyet Husyaııın kuş-

nıdu~u ~ta olduğunu bildirmek 
' ~ Ylennıektedir. 

ierı Ajansı dilııya görüş 

., Sarı Nehir -
··-~li'ti 

&oidu. 
s, ŞAN;;----
..ı ' 1 neh . AY, 27 (Aı.A) -'t"tlu tın H 
lb Uteribd tınan Hopes bu-
)i 't •• •lilil, e!'t bentleri yıkıl
Ç· k,Pat 'bUyijlc bir uai-

•1a•ıİni rtıııtır · Yirmi bin 
·~ u öldn~ .. 
t,~ ~~ kttk gu _zannediliyor 
~ •• 1~ıa tdil' nnlyon Dolar 

""ıııı: •Yor y.. b" I dGk llalic. . · uz ın erce 
lU.._iittU \'ar Yollar üzerine 

r. 

1 
melerinin Hitler . tarafından 

misakına karşı Almanya'yı teş 

kil Etmek tasavvurunda oldu-
ğu hattı hareketin izahına in
hisar Etmiş olduğUnu bitdir
mektedi r. 

CENEVRE, 26 (A.A) - Al 
manya'nın mecburi Askerlik 
hakkındaki kararına dair. olan 
Fransız notasını tedkik Etmek 
üzere Uluslar Kurumu Konse
yi 15 Nisan'da toplanacaktır. 

BERLiN, 26 (A.A)- İngiliz 

Nazırlariyle Alman Devlet a -
damlan arasında yapılmış o
lan ~1er hakkvıdalli 

bir tebliğde bu görüşmelerin 

3 Şubat tarihli İogiliz· Fransıl 
tebliğinde milnderic bazı mese-
leler hakkında cereyan etmiş 

olduğu ~yAn edilmektedir. 

Viyana, 26 '' A.A" Baıba
kan Şuıing dün iradettiği bir 
nutuk ta Avusturya için hukuk 
musavab istemiştir 

suriyede rejim değişmi~ecek 

Suriye Fevkalade Komi•eri Ankara'da - -------------- - ------
Türkiye ~e Suriye'yi aJakalandıran işler, iş 
birliğine taalliık eden meseleler görüşülüyor 

ANKAHA, 26 (A.A) Fran
snnın Suriye Fevkalade komi
seri Dömartel bu sabah 9;50 
de Eksprese bağlı hususi bir 
vagonla şehrimize gelmiştir. 
Sayın konuklar Türk Fransız 
bayraklariyle süslenmiş olan 
durakta Dışarı İşler Bakanı 
Tevfik Rüştü Aras ve Frnmıız 
Biiyük Elçisi ile Ankara Vali
si. Emniyet Müdürü, Merkez · 
Kumandanı ve Fransız BUyilk 
ElçiJiği ileri gelenleri kıtl"Şıla
mış ve bir Askeri müfreze de 
selamlamıştır. Dömartel Anka
ra Palas'a misafir edilmiştir. 

Fevkalade Komiser istan
buldan ayrılırken şu beyanat
ta bulunmuştur : 

« - istanbul'u 1920 yılın
danberi tanırım. Fakat bu defa 
gelişimde her şeyi değişmiş 
buldum. Yeni Tilrkiyenin ba
şardığı yenilikler bizi hayrette 
bıraktı. Burada gördUğilm hüs
nü kabul bizi bilhaiSB minnet
tar bırakmıştır. 

Bu, Ankara'da vuku bula· 
cak konuşmaların müsbet su
retle sonuclanncağına bir bel
gedir. Ankara'da TUrkiye ve 
Suriye'ıyi alilkııdar Eden me· 
~eleler, bn arada iyi kom~ıluk 
ınnnnsehetleri ve i~ birliğine 
tmıllOk Eden meseleler görU
şillecektir.Türkiye Suriye Ehi· 
lakinin iade ve tazminine dair 
olan mukavelenin tasdikinde 
gilçlükl~r çıkhğt sözil biraz a
ğırcadır. Buna güçlük demeyi
niz. Mukavele tasdikine ftid ve 
teferruata dttir bazı meselele-

rin halli mevzuu bahsolabilir. 
Tilrkiye • Suriye sınır işlerile 
meşgul olan komisyon yakında 
mutad toplantısını yapacaktır. 
Bunun haric1nde sınır mef'ele
leri gfirüşiilecek değildir . 

Suriye'de bir Rejim deği

şikliği de mevzubahs değiJdir.» 

Serbest Mes· 
lek Erbabı 

Beyannameye tabi 
tutulabileceklar 

Serbest meslek erbabının 
yazıhane, idarehane ve muay~ 
ı~ehaııelerinin gayri san iradi' 
)arı iki bin lira ve daha fazla 
da olsa 7 inci maddenin birinci 
fıkrasına ithalen beyannameye 
tftbi tutulmıyarak 19oncu maQ:. 
desi mucibince gayri san irad 
üzerinden vergiye tabi tutul
maları iktiza ett~i' maldM
dur . 

SözU geçen genel yazıda 
serbest meslek erbabının 47frfci 
madde4e yatılı llıy.or. hakkın· 

dan h~tifade edemiyeceklerine 
dair bir kayıd olmadığı· gibi 
bu mMtdede gayri afi ifilQ ü
zerinden vergiye tilbi tutulan 
nıUkelleflerin alelitlak beyan-

meyet!biiyetlerlni isti yebi Ieceılile 
ri yamh bulunma8ll1a göre gay 
ri safi irad üzerinden vergiye 
tftbi bulunan serbest meslek 
erbabının da ayni haktan isti
fade etııieleriı tabii olduğu Ma
liye Bakanlığınca alAkadarJara 
bildirilmiştir. 

Cinli 
' 

boğuldu • 
Posta Telgraf Yapıları 
Yeni bir Kanun J.>rojesi Hazırlandı . 

Asri Binaların Yapılmasına Karşılık 
Olarak Havale ve Telgraf

lardan Birer Kuruş Fazla Alınacak. 

ANKARA, 25 (Husu~) -
Posta ve Telgraf Umum Mil· 
düHUğUnde mevcud bina ve 
tesieotının asrın son tekamü
llitına uygun bir şekle sokul
ması maksadiyle bir kanun 
projesi hazırlanmıştır. 

Buna göre Posta ve Telgref 
binaları inşaları karşılığı olarak 
telgraf, paket, kıymetli mek- 1 
tub ve havalelerden mun1,am 

olarak birer kuruş ve dahili 
telgrllfnamelerden mahreç,mer 
kez, ismi için fazla oJarak bir 
kelime ücreti alınacaktır. Bu 
ücretler Posta ve Telgraf ve 
Telefon bi ııa ları inşaatı karşı

lığı olarak bastırılacak pullar 
yapıştırılmak suretiyle tahsil 
edilecek ve paralar Posta ve 
Telgraf Umum Müdürlüğü büt
çe!iimle açılacak bir fasılda top
lanacaktır. 

Talebe ve Roman 
Kültür dönenmemizde el· 

de tutulan gündelik işlerimizin 
en başında yer aldı.. Okumak 
ve okutmak .. Bu gilne, gelece
ğe daha öteye kiiltürlil yurdlu 
yetiştirmek istiyoruz. 

Mekteblerimizin sayısı her 
yıl biraz daha artıyor. Talebe 
kadrosu aşkın ve taşkın .. 

Demek oluyorki kültür ha
yatımızda gözle görillen v~ işte 
boour denebilen bir ileJ!leyiş 

var. 
İç duruma gelince; geçen 

ders yılı bitimi yüzilm;:zu gill- ' 
dilrnıedi. İş ba~ında olanlar bir 
çok sebebler arasında talebe
nin çalışmadığıııı da öne sür· 
diller. Ba~anlık bazı deneme 
tedbirleri aldı. Ne kerte faydalı 
olduğunu ancak imtihan sonu 
öğrenebileceğiz. Ozeriıide dur
mak istediğimiz esas nokta
da bu değil tedbirleri suya dil
şilren şudur. Zaten : 

Talebenin Romana düş

künlilğü .. 
Bu; iptiltı derecesinde bir 

derd gibidir. Dersde, teneffils
de, sinemada, gezintide grup 
grup talebenin kafa çahp Ro
man okumasına baktıkça tüy
lerimiz ilrperiyor. 

Talebe; mektebin tavsiye-
siyle bu yola kendisini kaptır· 
dığını s<Sylllyor. Aklı başında 

hocnlarımızrn böyle bir tawi
yede bulunaeağın\ ummadığı. 

nıız İ\~tn hu ı;özlere inanmak
tan çok uzağız . 

Ortaya bir tedris ve terbi-
ye davası atacak selühiyetimiz 
yok. Bfllki terbiyevi, içtimat, 
fenniıRömoo1ar bir çok d~ 
lere yardımcı olabilir ve tale
benin muhayyelesini inkişaf 
ettirir. Şu varki bunlarda aıı• 
cak tatilde tavsiye edilebilir. 

Ders kitabının yaprağını 

kesmeden; Arsen LUpen Şişli 

yıldızından Aşk Bahçesine ka
dar neşir hürriyetine dayana
rak yazılan ölçüsüz Romanla
rın hayal akışına kendisini 
kaptıraı1 talebeden bilmiyoruz 
nihayet bir maoora ve okudu
ğunu taklide özenmekten baş· 
ka ne beklenebilir. 

Romanın mutlak okunma-
sını farzı muhal bir 1.aruret o
larak kabul etsek bile talebe
ye şunu veya bunu oku tabii
mek için çok kafa yormak ve 
hatta Talim ve Terbiye Heye
tinden bir işaret beklemak ge· 
rektir. 

Dlln ilK genelik çağJnı ya
şayan bir kız talebenin elinde 
Gol'iyo Baba adlı bir Roman 
vardı. 

Ilocasımn tavsiyesiyJe oku 
yormuş. Arkadaşlarmın hepsi 
de birer iki şer tane Roman al
mışlar nöbetleşerek okuyacak· 
Jarmış. tabi hesabına çok iyi 
bir hareket. Bunlardan gelişi 

güzel Goriyo Babayı ele ala
lım. Bu Homan bundan elli yıl 
evvelki Fransız içtimaiyatına 

makes olan ve her yaprağında 
iğrenç kokulu sahnoler göste
ren bir eserdir. Bu Romanda 
kocalı bir kadının metres ha
yatı yaşaması tabii gösterili
yor. Bir kadın kocasının sor· 
gusuna çocuklarından birisinin 
başka babadnn olduğunu söy
leyince koca sadece anlamak 
istiyorum sorduğuma kızma 
diyor. 

Bunları da bu gi)n en çok 
ihtimama rnuhtac bir çağ yaşa 
yarı talebemiz okuyor. Eser 
haddi zatında davalı olabilir .• 
Fakat oradaki kelime oyunla
rının inceliğinden bu anlamı 
talebe nasıl sezsin. 

Bizden bu kadar işaretle
mek. Umarız ki ötesini alakalı 
katlar dUşüne .. 

Serav 
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Bir yıl icinde işlerini değiştirenler nasıl l 
' vergi muamelesine tabi olacak. 

Tica reıgahlarının k~\-

ııu nusaııı ihtidasmdaki 
~ayrı safi iradı üzerinden 
vergiyeatabi ltıhılacak 0-

Uw miikelh·flerirı sene 

orla ıııda vergi nishelle -
rinin deği~nıesi ve bilfarz 
23~l5 numaralı kanunun 
n4 lirıcii matltlesinirı (_G] 
fıkra~ı mucibince \ · iizıle . 
7 5 ııishetirıd~ tabi ickili . 
hir lokantanın sene icinde . 
icki\'İ kaldırarak \'Üzde . . ., 

45 rıisbetirıP tabi ve [E] 
fıkra ırala mflzkı'ır lokarı

talaı· meyanırıa girnu~~i 

arıca k ertesi sene vergi-

si ne rniiesssir olaca"ı ci-~ 

lwllt-: , sene ici nde bu 
• 

n:likt·llt·f lıakkırula vt•rgi 
no~ lasırul~ n başkaca bir 
uııı:ınıele yapılnıam~sı 

VP t• rlPSİ sene la rlıol n na 
cak \'ergilerinin lu•sahın
;ıa evvdki sene lıarıgi 

Larihle iştigaliui değiş

tirmiş ise gayrı safi irada 
o tarihe kadar e~ki rıis

lwtin \'e hu tarihtP.rı son

ra ı ıçın, yeni iştigaline 

~fire ta l>i olacağı nisbe
ti n tathiki sureli\'IP. tarlı 

• 
uıuanıelt•sinin ifası hizım 

gelectıği ~1aliye Bakanla. 
ğından alakJdarlara bil-

dirilmiştir. 

Hasan Cemil 

Türk Tarihi araştırma kurumu başkanı 
secildi. 

' 

Çankırı da 1 Na zili i fabrikası Memleket Hasta~anesin~e 

Bahçecilere meyva 
fidanları dağıtıldı. 

Çankırı , 25 [a.a] -
Ziraat Ve kalelinin Kasla-

momıdaki fiılarıhğıntlan 

verdiği on bin t ima fidam 

hugli n gelerek ha lıçe s~ -

hipleriıw parasız olarak 

duğıtılnıışlır. 

BelPcii ,· erıin Bu r~adan 

getirtligi akasya ağaçları 

cin şehir ~·olları kıyı~uıa 

dikilmiştir. 

Beynelmilel Telgraf 
l lüviyet ~Cüzdanları. 

-...&• •~ a--. 

fler~k Türkiye Cu m

hu ri yeL dahilinde, gert>"

hıluıuum ecrıehi meculr

kelleri udtıki Posta ve Telg 

rafhan~lerde kendilerirıi 

bir heyet tetkikatta Parasız göz muayene 
bulunnyar. si de yapılıyor • 

lznıir , ~6 [ :ı.a. ] 

Nazillid•~ kurulacak oları 

Lez fabrikasında lt>tkikal 

yapmak üzere bir nıı:la

hassıs heyet gelmiştir . 

Bu~iin N<tzilliye gidP

cektir. lley~lle hPraber 
"' 

gP.lmiş olan su nhl Lalıassıs 

larıntlan fabrikanın kurn-

lacağı yeree su tesisatı 

~1ersi n ıuemlekP.l has
La ha 11tısiııin bir· boşluğu 

tb ha doldu ru I muşlu r. Şill1 

dive kadur mutalıassıs ol" . 
nıadığırıtlan göz hastalık~ 
ları ıunavene v~ tetlavis• 
yapıla ıua ~·orcl u. 

Şimdi haftanrn pazar·. 
lt~"i ve perşembe giiuleri r 

saal 9 clau l 2 )'e katlar 
mutalıassı~ bir dokloru-
muz parasız 11öz lmuuve-

hakkında letkikalla hulu- =" • 
n~si yapılmayada başları-

naca klartlır. 

Malatya da 

Sinema yandı bir 
kadın öldü. 

Malatya, 26 ( a a ) -

nıı~lır . 

Açık Teşekkür . 
Yeui ~lersin gazeLeS1 

M iidürliiğüne 

tanıtarak miişkiilatsız mu- Diin gece filim lutuş-

Fırkanuza dörtyiiz elli 
lira trl>erru etmek sure .. 
li)·le lıüyiik bir yard11ud• 
lmlunau Azak oğlu, 'fe\' .. 
fığiu gösterdiği bu yiık ... 
sek ve asil alakadan JO" 

~rnıele )'apmağı t~min masıııdan ao bin lira tlt~-

Ankara, 25 [a.a.] 

Profe~fir Yusuf akcoradan 
başkan vekilliğine de layı lgazeteniı vaslasiyl~ 

ac.ık teşekldirlerimiıin bıl

icin he,·neelmil~I kaimi ı · ı • · ğerirıdeki wsusı İ( ar~ye 
edil mis. hii viyel ciizda n ail sineıııa binası lama-
ları poslı:ılıan~ye· g~lmiş • K urum li yeleı·i mkn ve 

tH;ılan Türk l6trihi aı·aş- dirilmesini sayğılarııuızh• 
ankara ~ız lisesi tarih Bu sırada tt'J bir kadm 

men yanmıştır. 
lir. Almak ve tafsih\tım 

lırma kurumu başkanlı- öğrenmek iste~enlere Po. rica ederiz. 
muallimi af Pt Divanca 1 kalıl sektesinden ölıuiiş- ~ ğına Bolu sayla \'ı ve baş- ve Tef. mlitliirlüğiiru e · C. Halk Fırkası-Mersi' 

kan vt~ili llasan Cemil, SPÇilmişlir. izahat verilnrnktedir. tiir. Kaza idare Heyeti f .. 

----------------------------------------------------------------------------------Osmanhcadan Türkçeye Karşıhk kllavuzu. 
- Dünden Artan -

Afiyet, (Selamet) : Esenlik 
Afiyette (Salim) Esenli 
Selftm : Eseıı 
Seliln:ılamak : Esenlemek 
Selfimlaşnuık : Esenleşmek 
Agah : Bilir, anlar, uyanık 
Agaı : Haşlama 
Agnşte : Bulaşmış 
Aguş: Kucak 
Ahad : Birler 
Ahadı nas : Karal 
Ahar : Başka 
Ahbap : Bildik 
Ahdar - nh1.ar: Yeşil 
Alımı : Demir 

.\henin-Ueıuirclen , de-

mir gihi. 
AlıP11k-1'~·11m 

Alw~le-Ağıf', yavaş 

A hf ad-Torunlar 
Atıir ... Sou,sonunda tHı son 
ı\ 1.ı i l'erı-Sonla yın 
~ 

Alıize-Alınae • 
ı\ l ı ~ ~i ı • 1-l ı ii k ii ı • 1 I er 
Alık er-Kor 
Alıl3f-Gelecekler, artlhlar 
Ahl:ikiyfıı, (ilmi ahlak> 

Etik ('f. Kö.) 

:\lılak . Alıh\k (T. K.) 
ı\ lıltı~ i :\ lılaksal 
.\ lıl:'ıki-A h l~ika u )'ğu n 
Ga)'l'İ ahlft~İ-.\hlaksızca, 

~·atla lı I aksa 1 
L~\a hhl ki· Dışa hla t~sal 
.\ h rııa k- IH~Vİ rısi.1. . 
.~hmal ve cskal-Ağırlık-

lar 
.\hsera Erı giizel, (JOk gü 

ıel 

Alış:\-l<;irik 
Alışah.Ahşap 

Aluf-ı\nl. pakt 
:\ hd-llevir 
.A hdP.lmek-.\ ııdelmek 
A hnu. Özgenler 
Ahval-Haller (T. Kö.) 
Ahval-lşlt~r 

Ahval (Vazi~·et anlanıma} 
()urum 

Alıvalü şerait (Halli va
ziyet, zurufü ahval anla
mına) - işler, haller 

.\ h\·anen-Arasıra . 

Alazisar t~tııı~k, ahzi irı.1 .. ' 
tikanı e.Lmek Ocalmck 
Alızii girirt-Yakalama 
. \ hzli ila - Alış veriş 

A itlal V Pl'İ nıce 
Aitlİ)'el (Ciheli lacılluk) -

ilişiklik, İIİŞkPnlik 

Ahi, raci, dair. ıııiile

allik-Üzerirıe, için dolayı, 
ili~kinlik 

.\ id olma k-1 )iişmek 

.\ile-.\ rda 
.\il~vi-Artlal 

Aile evi.Ocak 
~\ ilt'ptH' ver· E "ci men 
.\kalı-Arka 

.\kahe (Bak : Badire] -

Zor geçil 
Akamet-Kısırhk, sonuc • 

sı11.hık ~ 

Akamele uğramak-5o
nucsuz kalmak, sonuc-. . 
suzhığa uğraşmak, ~onuç 

vermemek 
Akamete uğraımak-So-

ııuçsuz bırakmak, vf>rim-' 
siz hıraknıak 

.\ki111-Kısır, sonucsuz , • 
veri ıusız 

Akim kalmak-Sonu gel-
meııwk 

A kdenı ilk, önce, önceki 
.\ ktlelnwk. Bağıtlama k 
Ak icl-Ba~ııçı, lrnğıllayan 
Aktl Bağıt 

.. \kibel [t>neanıl - Son, 
soıı u ntl.ı, lwle 

.\kibiıule-.\rka!'ı sıra, ar 
dı ~ıra ardırıca 

A k 1-A k ı 1 (İ. K fi.) 
Akli-Usal 
Akli sdim, his~i selim

S<tğıluyu 

.\kil ı\ kıllı (T. Kfi.) 
ı\kiL Yh·eu, \'i\'İc·i .. . .. 
~ 

ı\ kile· Ye rı i rce 
Ak is- Yansıt 
Aks-Yansı 

:ı ksetmek. Yansuuak 
ak~eltirmek-Yansılmak 

. H ı"ırı• akraha [ne~ehen] ~ · 
akralm ve taalluk-SOY"' 

sop 
akran-Taydaş 

aks:\ ~on, •~n son 
:-ı~sayı garh-Uzakball 
ak savı ~a rk-Uıa ktloğ0 . . 
aksi-Ters 
aksi sathı-Yarık u 

~afi" 
aksi sacla vHrnıek- 1 

"ularınıak 
a ksii la mel-Tepki 
akur-Kudu1. , 

as•' :ik uraıH~-k udormuŞÇ 
na , l\uduıcasma 

4 • 

Ala-PPkevı 
alahalihi .olduğu giltİ 
ı.lainıi sema--alkıo• 

alaka. ilişik. ilgi 

ah\kabahş.llgen . ·li 
alakadar.ilişiklik, ,ıg•" .. 

·ıe•· alakadar olmak-1181 

mek ıuşi~ 
alaka kal' etmek :t 

kesme~ 
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Ista11b11l Oışarda Türkiye Hakkmda Mersin 
Türkiye'do 11 )1tllık ınektep Piyasası 

' Türkiye umum kim· 
yakerler mecmua

sı cıktı 
~ 

T ii r k i \' t• u ıı ıti m k i nı \' a • . ~ 

Şehir Tiyatrosu 
artistleri seyaha

ta çıkıyorlar cilik faaliyeti 
1 . .... K.G. . ···~· ..... -

Şehir ti yalrosunun ılram 1 Berner Tagwacht - Bern 1 doğru ya'l.ılırtlı, daha doğ- Pamuk ~kspr~~ 
K. s. 1 

ke_rler ctınıİ)'t! lİ, hiitiin 
Tiirk KimyakP.rlerinin ih
livacmı karsılamak, kimva 

Ve opHret kıstmlan ünii. Sovyel Husya eu aşa·ı' rusu bir cok kargacık bur- lanP. 
ıuiizdeki ()azar Mt>Cesiıuh~n ğı yiiz sen~ geri kaluuş gacık şekillerle teslim etli- K 1 

c - 1 k··ı .. 1 b" . k" 'r apu ıua 1 
sonra kış temsillerine rai- o an u lllrP ır ırı ışa ı 1 lirdi ve içinclen çıkılanıaz Koı·wı parla~ı 
lıayet ki d" D . telafı elnwğe mecburdu . dı. llu sebeple taliın ve .c ' ••• , verece er ır. ram , 

1 
•. k.. . laıı"°' cı,..ı•tı k K ' l l ı r · u 11 '-' e Dl • • ı · kd "' "' ' ısuun,laB sonra bir hevet ama ·? a_' :': . lerbıye ve meklepçı ı e Yerli. 

üe N· 1 · ıı "' Tiırkiyesı ı8e keııdısıraı ilk e~aslı reform olarak • • ısaıu a ltHu~ı er ver • .. . ·ı·-· .. Susam 
ıuek ·· 1 ahı asırlık hır gerı ıgı ıHum hir k ac ,., öne•! latince 

llZt~re Anado u se,·a · k .. l b k s bı"r • .. . Fasul.va 
lıalıı k k · · uu nıer e e 1 a harflerin kal.mi ve lalbikı aa cı · aca lı r. .. . . 

K • mtultlet ıcınde athn·ıı) aş- ilf" ancak bundan sonra Nohul onva\Lln başlanarak •. . " 
t\ 1 .. mak vazıfesı karşısrndtı mekl~pleriu daha aşağı Mercinu~~ 
ı\: :'.ıa, .'ıl~r:~in,. Kayseri bulıııuşıu. llu yolda Tür- sııurlarıııda olı.U)'UJI )'az- Kuş )'~ıui 
1 a .ara, Eskışelur, Afyo!• kiyedeki miişkilal llus~· a- maga başlamak mfırıakfw Kum tları 
. ııuıre ~idilecek' se~·ahal clak irulen hii v iiktii Tiir- oldu. Hu nıu vaffdkivet ev Cehik 
ık; a .. k . • ,J • 

Y surrce tır. ki yenin ilerlemesi matlup velce imkansızdı bu im- \"ulaf Çukurova 
Opertal Aıinaya çağırıl- ol~ınca son iukilaba kadar kdnsızlıkla t.erabt-r eski ,, .\uadol 

''11Şhr .. Anadolu lurnesine fikir v~ ruhlarda mutlak Türk meklepleri dini mü-
Sideu artisler geldikten bir suretle h~kim olan is- esseselerle sıkı bir surette 
Soııra operet Atinaya gi- h\mi~·tHin muhafazakar nu- bağh bulunuyor ve tale-
deeektir • fuz ve Lesirlerini tamamen besine sathi bir tarzda 

Aldığumz mahlmata izale etmek lazım geliyor-
~ôr~, gelt-cek seneden ili- du. lşlt~ bu lüzuma bina
I aren dram operet kı~ım - en Tiirki~·e medeni hak-
ara yedişer temsil vere · larrn en motlernini ihtiva 
~llerdir. Şimdiye kadar eden lsviçre kanunu me· 

bazı dini nrnlumat ver -
nwLI~ iktira ediyordu . 
Kız cucukları ise hic tah-• • 
sil görmezdi. Hem buna 
lüzum varmı idi ~ Tiirk 

Acı çekirtlt'" ıçı 

Toz s~k~r • 
ltalıvf> 

Çay 
Kalay 
Bahar 

Arpa .'\na ti ol 
» Yerli 

Piri 11c. illtı ay temsil veriliyordu. denisini kabul elmişlir · 
Talim ve terhiye ve mek
tPpcilik sahasında da Tür- . 
kivenin erişdiği Lerakkı 

• 
katlım hayalım harem dai Kara biih~r 
resine kapalruış deg-ilrui 

M(RSİN .. 

.d. ~ Nişatlır 
1 1 • 

Paris'de e1kan Vu mec- ~lısır tları 
• 

40 

38 

33 
32 
9 -
l 

8 50 

8 
4-12,5 
7 50 
6 
4 
7 
•) 87 -
3 '> -... ::> 

27 50 

38 2f> 
100·99 

240-230 
190 

90 

~ 25 
287,5 

15 

85-86 

16 

., -
-D 

2-75 

~Üshası 5 kuruştur merhalesi havretlere de· ., ruuasuuo Tlirkiye hakkm- Çavdar :! 50 

.\boııe \ Türkiye Hariç 

Şeraiti ? için için 

Seoelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 1000 

Üı; aylık 300 500 
Bir 1 al' ık ı 00 yoktur 

Caııli gçmiş sayılar 20 Kr. 

.......... 

ğer . 
Vaktile Tiirkiye Halkı-

nın ,·iizde 95 şi analpha-. 
hel idi ve bu laaceup e-
dilect>k bir hal değildi , 
ciinki Tiirk dilinde kulla· 1 

;11la11 vaıi son derecede 
ol 

giiç ve karışik olan arap· 
ca elifl>a ile sağdau sola 
O L 

~------------------------------( ı--· . . 
gı ketdar Alelmfırad - Ayrı ayi·ı, 

da çıkardığı bir nushai ::::::,!•k,r 20 Ura -10 K. 
mahsusasrndan aldığımız » » et~11ebi 2H Lira 
bazı rakamlar Tiirki yede » • » çuvalı 20K. 50 

~i mdiki inkişafı ishal et- Ruğda)· y ~rli 2 f,O 
mekledir : L" ·ıt) 

1932 den 1933 e kadar ımon tuzu 
yeni devlet mekteplerirule Salrnnsafı zeytin Y. ~5 50 

ilk mekt~p t~rkek talebe >> ilduci 23 
adedi 250 binclen 360 hin~ incir ~ocleıı 11 

kız talebe adedi de 50 İnct~ Kepek 
bi11den 201 bine çıkmıştır. Kaim » 2 

Y ii ksek mekt~plerrle ise 

. . ~ 

ilmindP. lıer giin vukua ·-
gd nw kle oltırı ~· enilikler 
den hahs evlrnwk iiZPl'e .. 
bir mt•cıuua çika rmağa 

başlc.uuışlır, Tlirkç.-, alman 
ca, Fransızca ve lugilizce 
olarak cık:.rılan bu clt~-. 
ğ·~ rli mt!Cunıan111 ikinci 
sa,· ısıtla cıknııslir. llakirn . . . 
leri. ~cz:ıcılaı·ı ha\'lar VH .. 
Ziraalcıları cok \'akından . . 
alakadar etlPu bu nıec 

mua\'ı tavsiye etleriz, . . 

Nö~etçi Eczane 
Bu Akşam 

lstikam.-l Eczanesidir. 

Bayanlanmıza Müjde 
. \ k u r d ii y u 11 p ı I e m a k i -

llP.Sİ g1:-dıuişılir. iter ne vi 
pile ya plı rma k İ ~ lt ~yeule
ri n k iicii k hamam ci va rrn-• 
da terzi lJayau lliifitleyH 
mliracuatlar•. 4 - 7 

---~·-·--

Borsa T elğraf lan 
.................... 
/.ç/a11hul 

27 -3 935 

Tiirk altunu 

İSlt-rliıa 601 - 25 

Bolar 79 - 50 

Fı·ank 12 - 04 

9 - 64 -f>4 1. '* 1 aka deri 1 imkan - OlalJil-ı Alelhusus ·Hele-

~ ~1~kad~rilistitaa - Elden; birer birer, teker t~ker 
~ tlıjti kadar Alelath\k -Genel olarak-

vaktiyle 750 yerine 11500 • A 

kıı tal~be ve 6000 yerin~ 1 l A N 
oi:~~kü ili hal -Ş.i y ı~ lıö J le A ı~ lı ıla k -Hasgele, nası 1 

Q gu kadar oluisa ·oısun-
de laıneleinrıas -Göz önlin· Alehiıuuıu -Bütiin. ge-

, her1. · .. ·· ı 1 1 k al·\ "' "P-Sıu onuıu e ue o ara -
l'An 'llaeratihihiıu al..-tltlt~- Aleıu ·Saucak-""a l- , . 

:tlaı~ıras11H'a, ~ıralarıııea .\lem (cihan aulamma) 
A •~l - Btdclek -Acun-
al~ıı ·Yaraç- Al .. nışiiıııııl (cihan şümul) 
alA • \'e edevat-a vadauhk - ~.\cunsal • 

*'Yıs - G.. · Alem (kainat a rılamma) aı " ıost~rış 
• 1"ddP.v~ru -Bo,· urıa 
" ~ıa · · ba 1181 _ cayıJ) <gar&ib)-Ya-

~l~ıd 
c~ıe -Carcahuk

aıeıa ı • . 
... No le Uahii anlamrna) 

naaı. 
G~y . .. rı l · b ... 
~ı~ı a il ·Dışnomal-
;aıet'ktaya ·Körkörüne 

e ser k . ~ k ~a~İl e" · ' e ~erı ya -«;o 
aı ı' .okluk. 

e san 
e ·apausız, ansızm 

• 

-E,·rt\n-
Aleruşümul (kainat anla

!llllH•) -Evr.-.usel-
Alenen - . ,cıktan, acık-. . 

la 11 açığa, gülglSre 
alt!ııİ - acık • 
ale~sHlter -Tanlaym-
alesse viye -Hir düıeyde
aleuarsil - Uzun uzadıya 
caltıllahmin- aşağı yukarı 

:-Sonu Var - j 

de :i2000 ~rkek taıeb-.. sa- Orta Mektep Müdürlüğünden : 
) tlmı~Lır • .\yrıca kayda Mektebimize bir Hatlerue almacaktır. Evli ve dine 
dt>ğ~r bir cihet de şudur. olması Lemiz kadımn lrnlunuıası şarll1r. isle) erılt~ riı~ 
ki Tür~ iyr.'de tahsil pa · müracaatları , 
rasıı ve nlt'churi ohıp is-
lah ~dilmis hvit~re kau · . .. 
tonlarmda olduğu gibi TarsusŞarSinemasında muhtelillir • Bu hususta 
da y~ni Tiirkiy~'de mazi 
ile radikal bir a~· rıltk \' İi- Perşembe günü saat 14 de gençlik arzuları 
cucia getirilmi~lir . 

ilk , orta ve ~· üksek 
m~kt~plertlen başka hir 
çok weslek nwktepleri , 
~auayi mektepleri ve Sov-
yet Husya'da olduğu gibi 
ileri yaştaki kimseler için 
de kurslar vardır. Ve bu 
ileri yaştaki kimser arlık 
nihayet şimdi okuyup ~az 
ma ögrenebilmişlertlir . 

ilave olarak KARA GÖZ Cuma giiııü saal 
14 de KARNA V.\L ÇOCUGU ila .. ·e olan.ık KAHA GÖZ 

Cuma günü akşam 
STAll\'O CILf~INLAl\I: miinu·~sili: Jak Ü~e 

~ ~ 

2- 3 
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Tl:JQ KiYE 

llRfiAT 
BANKASı 

·=======~· 
SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civann~a~u 

ller· JH~\' İ Eczavi .. 
tıhht\'P, Yerli ve Av-., 

rnpa ıaıiislalızeralı bu
lunur 

·~==:::::=====~ 

••••••••••••• • • 
: Yeni Mersin Matbaası : • • : mücellithanesi : 

1: Eskimiş, pal'calan- : 1 
--~. . . 

• 1111ş, r~rsud~ kitapla· • 
1 

.DAoA 
6iRiKTiREN 
QAı.tAT.., ~ObQ 

PiYASANIN: 
EN BÜYÜK. 
EN UCUZ 

EN SON 

Moda Eşyanın Yerli 
Ve Avrupa çeşitlerini 

Ferit A. çelebi 
Müessesatında bulabilirsiniz. 

Fiyatlarını tetkik ediniz . 

Birinci taksit peşin (iki imza ile) 
üc taksit lede verilir . 7 .. J O , 

! ı rmızı işe yaramaz de·= 
1 
• ve alnıa'\'l!llZ. bir11ün <• 
• . " e • 
• size IAzım olur. Kitap-• 
•>ı ır ı ···• ! • a rnıızı, c ~ ter m·rn!zt, • 

1

: nıiicelliıhan~nıizP.> ~ön-: 
• tl~riuiz. • 
: fh~r rıevi kitap '\'~ • 

: tl~flPrl~r şık, zarif m~: 
' • tiıı ve· ~ulhnuşh ola- (• 

• t • ı . • 
• ra .. cıl eıur. • • • • • 
············~· 

Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti· 

yorsan Tayyare Ceıni

yetine aza ol. 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
27-3-935 Çarşamba günü borsa satişları 

Malın ciıısi 

Mısır darı 

Nerenin Mabıulu 
Oldu ta 

OsmaniH~ 
"' 

Kırma makine Mersin 

' JııUJtT ARI F · ı 

~;~;~ı-"~ 37 ~~ 
20000 32 

ŞEHAIT 
===-==:::=-='1"-rl * i 

Topra~kale V. H. 
V.11. 

E3!!!!11[!=-!!53e===:==::=EJ==:ı C3!!1 ~ 

~ ı Piyanğosu 

11 
On Sekizinci Tertip Altıncı Kesi~e ~ 

ffi 11 Nisan 935 tarihindedir. ~ 

m B ü y ü k i k r a n1 i y e ~ 

ın 200,000 Liradır J 
~~c M:k.::::~====~353 J 
~Halis Esans- Losyonl 
mll VE il 
1 Gençlik Kolonyası 1 
~ Say~ı de~er alıcılarım"daıı gördü~ümüz kiymelli ii 
~ "veccllhlere bir karşılık olmak uzre bu defa İsviçre ve ii 
[§M franSJdan her nevi ESANSLAR gdirdik • ıa'J 

Gençlik Kolonya ve Losyonlarıınııın ğördüğü ra~bet ~ 
ıse herkt:sin ınalumııdıır . I~ 

Bunlard;;başka-ti-ca-re_t_ ev-im-~z-de-k-ir.-em-l~r. diş fırçalar!, ::;;] 

şık ve temiz geymck ve yaşamak ısteyenler ıçın her çeşıt le;! 
göm1 k, yaka çoıap mendil vt! huna benzer tuhafiye çeşitlerimizi 

~ ··;~la~ımız Temiz Ve Zarif fiatlarımız Mutedildir 1 
niKK.\T : Kolonya ve Losyonlanmız- ie] 

?.aki_ A. .Hamdi. etiketine dikkat edin iz . firu 
~ ( ;ıklıllt""lllıJP.11 ~alllollll~ . fı!!I 
lftll Adres: Gümrük meydanında gençlik kolonyası amili ;:af 
l!: A Haındi ~ 

~l@~fij!~fmı@~lilJlrrJiiJ~İlll 
~~~~r.!"!'!'!!r~'1!"! 
( 

~~ KAYA-DE 
~ .ı 
cr:J1 )

1 
MENBA SUYU 

1 Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin bu suya ait 
J 

TAHLİL RAPOR. U 

Oörüniiş ; Berrak 

~~\ 
Renk ; Renksil 
Koku : Kokusuz . 

Tadı : Uitif 

1 Teamül : Mutedil 
~ Nitrit • 

( ci 33 ) Amonyak " Yok. 

1 
DEPOSU: )lrrsin P.ıstahantısi \'e bitişiğin-' 

deki Liitüncü ~liic ılı it diikkanmd:Hlır. 

~ ""' ~ t? " " . • .• 20-30. 

~~~~~~ 
~ DOKT~! i 1 N. Remzi Ulket iW 
fi!) Her gün saat 15 den 18 e kadOf': . 
r;ıı llastalar1111 Yoğurt paz<'rmda Diş tabıb~ı 
~ Hay Bahir·i11 nıuayeıwhanesinde~i hususi Ja•~ 

~-filliii®ii@J~~ 
---·--·---...,._..... ... ~. 

Yeni Mersill ,Vutbaası - Merıin 


