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lzmir ~ urtuluş günün~e müstesna gCnlerin~en ~irini yaşa~ı 
Gazi Hz. nin heykeli önı;nJe çok heyecarılı 
tezahurat yapıldı. Vali bir nutuk söyledi 

lzmir, 10 (A.A) Dün iz- j 
mirin kurtuluş gününün 12 inci 
yıl d6nümU bayramıdır. Bir kaç 
gllnde-nberi donatalmıya başla
nan şehrin sabahleyin tezyina-
t. bitmiş ve har taraf baştan 
başa bayraklarla süslenmiştir. 

Kara ve deniz nakil vasıtaları 
ve limanda bulunan Türk, ec
nebi bütün vapurlar bayraklar-

la donatılmışlar. Merasim biri 
öğleden evvel diğeri öğleden 

sonra olmak üzere iki kısım o

larak yapılmıştır . 
Saat 6 da Büyük Gazi'nin 

lzmiri ilk gördüğü İzmir-Kemal 
Paşa arasanda Belkabve mev
kiine gidilmiştir. Belkahve ay
ni ı.amanda civar köylerden 
gelen halk ve heyetlerin huzu
rile saat 7 de Halkevi namına 
irat edilen bir hitabe ile mera
ıime batlanmııhr. Müteakiben 
hazurun otilbüı ve otomobiller
le lzmire hareket ederek saat 
8,30 da Halkapınardaki şehit
liğe gelmişlerdir . 

12 sene evvel lımir' de sü
varilerimizden şehıt düşenler 
buraya gömülmü~ ve bir de a
bide yapılmıfh. Şehitlik namını 
•lan ve Mehmetciklerimizi si

neıinde saklı yan ibid enin önü
ne Halkevi namıni muallim 
Zeki Bey tarafından bir nutuk 
irat edilmittir. Bu nutka şühe
heda ibidesinin önünde mevıi 
alftn süvari müfrezesi kuman
danı çok ıiteıli bir hitabe ile 
cevap vermiştir. Bundan sonra 
muzilca matem havasını çalmış 
ve bir milf reze havaya silah a
tarak ihtiramda bulunmuştur. 

kildikten sonra kışla Balkonun
dan muallim mektebi müdürü 
Refet Bey bugünün hatıralarını 
yadeden bir nutuk söylemiş bu 
nntku 9 Eylul kurtuluş' bayra
mını tes'it için lstanbuldan ge
len lstanbul Üniversite Talebe 
Birliği re 'si Rüknettiu Fethi 
Beyin yüksek mektepler okur
ları namına, bir çok defalar 
alkışlanan hitabesi takip et
miştişlir. 

Nutuklardan sonra askeri 
kıt'alar birinci Kordonu taki
ben Cumhuriyet meydanına 
kadar gitmişler ve Gnzi heyke
lini sclimlnmışlnrdır. Bu mern
sim esnasında tnyynrelerimiz 
hnvndn uçmok suretile mera
sime iştirak etmişlerdir. 

Sabahın dnha alaca karnn
lağındn h::ılk, askerin geçeceği 
güzergahlara toplanmnğa, sırn
h•nmağa bnşlnmııtar. Ulu Gnzi
ye ve knbramun orduya cnndan 
gelen snrıılmnz şükran hisle 
rile merbut olan İzmir halkının 
bu tehacümü Büyük Gnzinin 
yaptırıp Türk dünyası için ar 
mağan ettigi tnrihin mula olu.o 
bu büyük ve canlı eseri görmek 
ve onu kutlulnmak için vilayet 
lerden gelen on biolorco yurt 
daşlnrın dnlgo.lnnnn haruktiti 
öğl1•yp doğru Bnsmabnncden 
bnşlnyo.ro.k K"mnr('lb ,hükQmet 
birinti kordonu tnkip Pden ve 
Cumhuriyd meydnnınn kadnr 
olnn 8 - 9 kilomt1 trc uzunluğun 
dnki yolu knlnbnlıktnn geçilm~z 
bir halı' sokmuştu. Bu knlnbn 
lağa,znfor alayının inzimam eden 
nkını, idı tn birbirine yapışık 
insnnlnrdan mürekkep snntlBrcc 
süren bir sel vücudn gctirmiıti. 

ikinci kısım merasime snnt 

Oerld 2. ci Say/ ada 

Gümrük Teşkilatı Proj9si 
Muayene teşkilatı 
Takviye edili) or 

Ankara, /O /Hususi/ Ymi glim · 
riik itşkılatına alt projmin hazır/arı. 
masına Vekaldte teşekkül tden bir 
komisyon tarafwdan devam edil11uk· 
ltdir. Multtelıf mutallassıs rapoıla· 
flna göre l'Sas/ı bir ştkilde tespit tdi· 
lrtı projenin mühim kısmı ikmal e· 
dilmıştir. Yalnız bül(t vaziyttı ili· 
barile Oıimrüklerde mühim cfeUişik· 
/ık/er olmrt}'acak, şimdilik eıı rnüb 
rem kısımJar ıslah edi/trtklir. Oiim· 
rük muame/e/uini kolaylaştırmak 

İ(i11 daha pratik 11s11l/er bulu11acak 

ııe muayene ltşkilfttı ihtiyaca 11 ı•g1111 

bir şrkilde kuwetltndiri/er.rkfir. 

Şir~etlerin yolsuzlu~ları 
Birer birer mey

dana cıkıyor , 
Ankara 1 O (Hususi) Hava 

gazı ve su saatlerinin fiatları 
hakkında Nafıa Vekaletince so
rulan suallerin cevapları gel
mektedir. Şirketler, gönderdik
leri mektuplarda hava gazı ve 
su aaatlerinin de elektrik saat
leri gibi sahiplerine mal edil· 
mesine taraftar' olmadıklanna, 
saatlerin kiralarını ucuzlatmak 

ı suretile milşterilerinin lehine 
hareket edeceklerini bildirmiş-

lerdir. 
4000 bavagazı, 10,000 elek

rik saatinden ayda 2500 liraya 
yakın yalnız kira bedeli almakta 

olan Ankara havagazı ve elekt
rik şirketinin de saatlerin müş

terilere mal edilmesine taraftar 
olmadığı söylenmektedir . Bu
nunla beraber Vekilet, saat ki-

' ralarınm indirilmesi hakkında 
ki teklifleri doğru bulmamak

tadır. 

Ôğrendigimize göre halkın, 
' yapılmış mukaveleler icabı olsa 

bile istismar edilmesine mü-
' ıaade edilmiyecektir. 

Saat dokuzda on ıki sene 
evvel Burnova sırtlarından or
dumuzun lzmir civarına geldi

ğini hatırlatan toplarımız ba
tarya ile ateı yapmışlar ve bu 
aletten •onra kahraman asker

lerimizin koldan lzmire giriş 
tarzına canlandıran hareket 

yapılmıthr. Birinci kol Halka
pınar - Kııla. Bu üç kol tam 
aaat onda yOz binlerce halkın 

Li111aı1 faaliyeti devanı ediyor 

~imdiye kadar yapılan muamele 90 bin tona yaklaşt1. Dün 
Kayseri fabrikasının makinelerinden ilk parti ~e geldi 1 

alkıt tufanı ve Y•ıa avazeleri 
araaanda hükumet ve kııla ö
nllndeki meydanlıkta mevki al
mıtlardır. Saat onu on beı ge _ 

çe Kadife knleıinden ntılan 
bir top üzerine kışlı önündeki 
meydanda içtima eden süvari 
kıtaıı kumandanı tarafından 
evveli kıılaya ve ıonra hilkü
mete ıanh bayrağımız muzika
nın çlldığı iıtiklil marıı ara. 
ıanda çekilmiftir Bayrak çe-

l ımıJıı fualtJ di so11 senelerde~ 

J!lJrtilmemış bir şekılde dtı•am et· 
mekle lmıandnki ropurlara mült 

modiJ r11 ihraç eşyası J•i:klenmektt
dır. Mrı•sim başlangıcından bu güne 

kadar JWJ/lan muamele dolısan bin 
tona J'akl şnuştır . ihraç tdiltn 
malısulôt tn rok hububat ve pamuk· 
tur. lf0Jva11 sevkiyalı da nıühim 
dtntcek kadar arımı tır. 

heri giren rşı•a da en çot Er· 
gam baku rolu malzemesi olan 

ı dtmlr ve {iftıen/o ilt Kayurl f abri· 

kas111111 > apılmasmda kulla mi ocak 
ma/zemedır. 

DDn limammıza Rt ltn Viryamin 
vapurılt KaJ'Seri Me11sucat f abri. 

kası11m iki bitt ton kadar ilk parti 
olarak makineleri gtlmiş ve vapur· 

dan çıkarılmasına başlanmıştır. Bir 

ilıi gün /(inde tahliyesi ikmal edile· 
relc KaystriJ1t sevkediiecdtir. 

Uman Şirketinin bdtün vesaiti 
f aallyettedir. ihracat isktltsindı top· 
lanun pamuk ve hububat mühim bir 
yelt.tın latmalılad1r. 

n111alliı11leriı1 ı11ecbl1ri J1izmoti 

Muallim mekteplerin~en mezun olan muallimler ~aşka 
mesleklere geçtikleri tak~ir~e tazminat Yermiyecekler 

Bir kısım hususi idaı eler, 
bütçe darlığı dolayısile son se-

nelerde yenide l ilk mektepler 

tesis edemiyorlar, Hatta bir 

çok vilayetlerde hazan ilk 

mt:kteplerin kapatılması, tev 
hidi mecburiyetleri hasıl olmuş
tur. Bu vaıiyelte her sene mu-

allim mekteplerinden çıkan 

genç muallimlere, yer bulun· 
mamağa başlamıştır. Muallim 
mektebinden mezun olup ta 
henüz bir vazifeye tayin edil
miyen epeyce muallim vardır. 

Maarif Vekaleti, bu vaziye
ti nazarı itibara alarak mual

lim mektebinden çıkan gençle

rin mecburi hizmetlerini affet-

miştir. Muallim mekteplerine 
giren talebelerden artık teah
hütname ahnmamaktadır 

Muallim mektebinden me
zun gençlerin hariçte istedikle
ri işe girmelerine müsaade e -
dilmiştir . 

Muallim mekteplerinin tah
sil müddeti altı seneye çıkarıl
d ığından müfredat proğramları 
Liseye muadil olmuştur. Bina
enaleyh muallim mektebinden 
meıun olan gençler, arzu eder
lerse üniversitenin muhtelif 
fakültelerinde veya Yüksek 
mekteplerde tahsillerine de· 
vam edebilecekler, bu suretle 
hayatta diğer iş ve ihtisas şu
belerine atılmış olacaklardır . 

~1. Hitler ihtişa111 içiı1de 

180 ~in Nazi şef ıle 800 ~in kişilik ~ir topldntı yapddı 
Hitler biz ne bir fırkayız, ne de bir te.ı

kilat. Alman milletinin ta kendisiyiz diyor. 

Alma11 ısti'ıbaral bürosu bildiri· 
yor : 

Milli SOSJ'alist şrf ltriuin top 
/011/ısı ı•npıldı. Boz üniformalı JSO 

bi11 kış/ hazır bulunuyordu. Azim 
sa/u,da yükselen tribün batı tarafm· 

Sümerbank 

Mare meclisi reisi ve umumi 
mü~ürü Mos~ovaya gitti. 

Moskova, 11 {AA) Sümer 
Bank idare meclisi reisi Sefa 
ve mezkur Bankanın umumi 
miidürü Nurullah Esat Beyler 
Türkostroi şirketile müzakere
de bulunmak üıere buraya gel
mişlerdir.Yanlarında mutahas
sıslar da vardır. Bu ze\'at Le
nin'in kabrini ziyaret e-derek 
bir çelenk koymuşlardır . 

Eti Kabartmaları 
/slaluye kazas111da Sapanra köy 

mn•ki111dt Umumi Harpfefl tvvtl 
Alman asan .atıka mulalıassısları 

lt.raftndan Eti, kabartma/an mtJ'· 
dana rıkartlmıştı. 01t bir taşta11 ıba· . 

-"'' ola11 bu kabar imalar Ankara 
miius/!ıt 11akledtlmiştir . 

Ergani istikrazı 

C ta~villeri sathğa çıkanl~ı 
Yüzde S f aiıli, ikra

miyeli, ayni zamanda dün
yanın en sağlam istikrazı 

olnn bu tahvillerden nlmnyı 
unutmayınız . 

da kurulmuş. Ak:ıam lcaranlıffı J'O· 

vaş J"avaş ortalıffa ('likmekte ve ED-

11tş mılli sosyali&! kartallarının üzt· 

rinden batmaktadır. Siyasi şefler 

gıce ve gündüz 180 hususi trenle 

getirilmlşltrdir. J 2 kişilik sıralar 

halinde, contalar omuzda, toz /rinde 

ilerliyorlar. Kırmızı rt11ktt ve Ozt· 
rinde baltalı haç taşıyan 21 bin 

boJ rak loşırorlar . M. Hitltr pro· 
j"kmrltri11 göz kıımaş/trtcı ziyası 

ollmdu eeliJ•or, i/trllyor ı•e tri9üM 
yavaş yaı•cş rılt1yor. Şimdi projel
tlJrler ltaf lf bir ziya ile, bayrakların 
km/ dalgalcmm aydınlatıyorlar . 

Manzara hakikaten muhteşem. M. 
/.ey trıbüne cıkıyor ve M. Hltltre 
diyor ki : 

" - Fülzrerim , burada nahiye 
reisinden en kiirülc teşekkül ştf int 
varıncaya kadar 200 bin siyasi reis 

loplaımuş bulunuyor. Bu 200 bin· 
dt11 başka ylirekltrile biz/mit btra· 
btr olan 800 bin kişi vardır. Bu 

80tl bin kişı /1rkanın siyast erU111· 
ltarbiyesi11i leşlcil tlmtkledır.,. 

MülehtJ'J i(', OJ'Okla duran M. 
Jtıtltr bu takdımdtn sonra llUUU· 

zam halk k/Jtltsinı hitap tderllc 
dtmiştir ki : 

c-Bundan bir s•nt evvel ayni 
toplantıyı yapftıt~tılr.. Fakat o ıaman 

siyost reislerin adedi ancak 100 bin· 
di, Bütün Alman milletine şamil ha· 
rtktl!mizin ülküsli uJrunda sarf ti· 
!iliniz J'Orulmaz gayrtllerdtn dolayı 
sizler:e ttşekklir ederim. Bunca mtsaı, 

fedakarlık ve sefalet J1ahasma luı· 

zam/an nttictltrl tiden kaçırma" 

-Otrisi 2. ci SaJ•f~fS.-
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Çocuk Felci (Havale) 

- Dü11dtn artarz-

Bu sene Auırrikadaki 

salgıncları ı 200 c:ocuk 
çocuk ft•lcine tutulduğu 

·· tt-.cpit; tıtlildi. Şiılldiye k<1-
dar Anıeriknda arasıra 

~salgın olduğu için oranm 
doktorları hu hastalığa 

karşı çok uğraştı çol.. l{lC-

~riiht>lfır )3plı ~11ihayet a
jarıs ha lwrlerinde g<>riil
diiğii iizre aşısını hulnıa
ğa mu,·arr~k olundu. 

eocuk felci es~ iden he~ 
• 

;ri bulaşık ,.e nıikroplu 

hastalık olduğu malUnı-
:thır. i 77 4 sPıwsiıule IJr. 
~ 

Andf•rnıl nanı11ıtla hir 
ı rıgiliz bulaşık ' 'e mikrop 
lu oldnğumı buldu ve 
söyledi. 

1880 seı esiııde dok
tor Lrga ndo hasta lı~ın 
i temas, bir arada huhrn

mak ,.e~ seyahat yolları 

~ile yayılıp salgın yaptığı

m söyledi. 
Nihayet dok lor in k ve 

fennin ilerlt>rnesile mik
robu en kuvvetli stız-

':geçlen geçece~ ve mik
roskopla güriilemj yecek 
kadaı· nazik olduğu has
talarla temas, buru 11 ve 
ağız akıntısı, (siimiik ve 
tiik ürii k teıı) hatta hii y ii k 
abdesttrıı, mikropla bula
şık siil ve )'iyeceklt!rdt>n 
geçliği t.-spit edildi. 

Hastalardan alınan mik 
ı·oplu ifrazat maymunla
ra aşılanarak kaç gün 
sonra nwydana çıktığı 

ne gibi uişa n \'e <llaıawl 
gösterdiği tetkik ve tes
pit edildi. 

Halihazırda ~ızıl, cice" . . 
hastalığının mikrohu gü-
rüliip bulu ıımadığı halde 
yaptığı hastalık, geçme 
vasllaları, 11i~an ve al:\ 
metlerile nasıl mahlm ise 
çocuk felci de ayni şekil
de mahim bir hastalık 

hiikmüue girmiştir. 
Devri tefrilıi 3 ila 10 

lıallA 14 giine kadar sü
rer. Nefos ve veıııek bo-., 

rusundan girer. ~lurdar 
ilik ve smır yolla ruıa 
gP.çer. Hasla ilk kırıklık, 

kesiklik, yorgunluk, baş, 

bel ağrısı, kusmak, baş
langıcında adflla rwzl~ gı

bi göriiliir. 

Yazan : lçeı Sıhhat Müdürli 
Dr. Remzi 

BirdPrıhin· 1Jt>n1 t~Pİ lı:ı

r;ırt>I viik:'t'lir. llastalar . 
hal't!kt'l Pllikcı~ lat~r taı·a-

• 
fı :ığırır bağırıp ça~ırır, 

cıglar, hoyuu ~ertlrşir 

tıpkı ,\IPIH·rnjil gilıi ııi~arı 

lar gösterir. llıhari nH.ıc 
buri lı:ı~talıklanhwtlır. 

Salg111 zarııanlarııufa 

hu gihi ~üplıt>li f•r~ıı gös
Lt•rt•rt lwr çoeıığu \'aktırı-

da llok tora gi>Slt> rerek 
tt~clhir :-ıluıak cok ıııiihiııı 

• 
c lir. il ara rt' llt' 11 ii c ~ i'ı n • • 
sonra çocuğtrn kol vt~\· a 

haca~ la rmdu ılPrnw ıısız 

tık ve felc al:\nıt•ll .. ri ~() • • 
rii rı111t>ğe haşlar. 

Cok dPfa hii viik ve ~ İİ· . . 
cii k a htl esl volla ,., da r .. le . . . 
olur. A hdt~sti 11 i ~· a pa nıaz 
bir hale 11t>lir zalınıt'l 

~ ' 
ceker. • 

llastallğı gı·çiren ikin
ci cı .. ra ~Pcirıaıt>z. ~luafi-

•.; . 
yr.l k3za111r. 

Eskiden coeu k fttlci ıule 
• 

üliim ııislwti şidd.-tine gü
rP viizdt~ 8 elen \'İİzıle . . 
26 ya kadar lt>spil eclıl-

miştir. Bugiin a~ı ve ko

runma tedbiri SiH·esinde . 
~·iizde ~ye kadar cliiŞlİİ
ğii iddia edili ~· or. Erı zi
yacle yaşı kiiçiik çocuk
larda ~firiiliir. 

(. 

iki ~·aşına kadar· çocuk 
larcl:! viizcfp 4:3 ()liin rıis . 
ht~li k ;ı \ t ve ı tıspit t•ılil 

uıişıir. 

Nt~\-~orkta 1916 ~algı 

rıında "iizd.. 83 lws va-. . . 
şıruları aşağı çot~uıdarda 

ve viizcle 2,5 da l 6 \'a . . . 
şııula n y tıka rı ki uı sr iP- rclt~ 
güriildii~ii l~spil ~·dilruiş

l i r. 
Bu salgı ııda ha!'ltalığa 

hıtula11lar11t heşle biri le

nrnuw11 İ)·ilt•ştiği lu~~le 

dür ti li il ii il k ISllWll VP.' a 
leıuaıuerı arızalı ve kölii
rii nı kaldığı göz ihıünde 
bulundurulursa lıastalı

ğrn şitlılt~li ve vehamP.li 
anlaşılı ı·. 

Norveçte l 91 ı salgı

rırnda yiizde ~5 biiyiik 
kimselerde göriilnıesirıe 

nazaran hazan hiiviikle-• • 

rin de lutulabilec~ği aıı

laşılır. 

cBitmedi> 

'I'(>roslara g·elc,ıı SJ)Orct1lar 

Bir Avrupah sporcu Toroslara ttrmanmak için Adanaya geldi 
lstanbul dağcılık klübünden bir kafile de 

yakında gelerek Toroslara gidecek 

lst:ıtıhııl -· ~Phrirııi·ı 

dağcılık kliihii sorı za11ıaıı 

hırda Y'•rıi l• ·ŞP bhlisltırt• 

gırışmıştır. ~elırinıiz Po
loıı\':ı koıısoıo~ıı \1. r··~-. . 
ıwro\ iciıı l•'St>hhii~ \ 't' ta 

• • 
'a~~uııı ilı\ da~cılık kliihii 

'-

azası ıı da u \İrnıi ki~ıltk 

hiı· kafile, kışııı 2o µi"ın 

k:ı l ıi ı ak iizre Polo ıı v :1\ a . . 
ğidt•cek lİi' . Bu kafıle Po'-
1 o ıı y :ı el a k a ~· :ı k cc s k i » el t' r -
~i :ıl:ıcak ve clai{lara cı-. . 
kac:ıkıır. K:ıfılP ieirıdH lıa-

• 
111111larda11 birkaç ki~i ılt~ 

huluııacaktır. 

ÜP('t>fl hafla :\ vusııır·-
• 

yaııııı *'" nıarııf dağcıla

rında 11 iiç k i~i ŞPlıri ıuiz•~ 

w·lnıişler \'P. dağcılık klii 
hli ik~11ci r.-ıi~i nıualliııı , 

El"· .. uı lıı~ y I" hi rl i l..t ~ .\
da ııa va ~İluıislt·rdir. Buıı . . . 
hır ,\da uaıla 3 ~oo metre 
~ iiksekliğiııde ol:.rn Toros 
d :ı ~lanıı:ı t•ıkn«akl,ırclır. . . 

.\ vu~lun alı clağcıl:ır 

h 11 ~" \' :ı it :ı ı I t• ri ıı i !ı i r a ,. . . 
icintlf' hiti•·t~rt'k ~c-lırimi-. ~ 

Zn clflııc~(!PklPl'ciİr. l)a~CI-
• 

la r ht•ra lwrlPt'İ rıdı ~ gt•Li r-

di k iP ri dağeılığa ait f'Şya 

VP ıııalZPUıt•~· i ıııuledil lıir 

fi:ıtlı~ kliilw dt•\ rt•dt-Cl'k

lt•rdir. 

E~reuı lu•\'İıı Toro~w 

yapaeağı lt•lkikallan lıir 

iki ay ~oııra dağeılık klii
biındt>n bir lıt>vt•l le St'lı-

• • 
ı·i11ıizde11 har.-ıkt•I t:dert~k 

Tor o~ da !!la 1·11ıa cık aca k-
• 1 • 

l ı r. ______ ,_ ----- ---------- ....... ..._.._.__ ... ____ _ 
Hala silal1sızlaı1ma . . 

ışı 

M. Henderson Muvaff a~iyette İ~i Esas Buluyor. 
Cr llH \' rt• 1 o cc\ .. \ » -

il a \'as :ı j a rı s ı h i le 1 i r i ·' o ı·: 
F ra usa il a rici \' e 11<111 . 

rı .\i. Barlu, )lilletlt"I' Ct• 

mİ\· eLi unıumi k<\tihi ile . 
LP torı ya lı ar ici ~· n rı:rıı rı rı ı 

kahul c-tnıiş ve Portrkiz 
haricin~ ııazırı )1. Hoııı:ı-

1 

1 
la ile UZllll nıiıddPI !!fiı'HS _I 

• ! • 1 

. rn ii ş l ii,.. 1 

Portt>kiziıı llıllt•Llt~I' eP- 1 

j ıu i \t~ ti 111 ura it lı ası ~ı. \ · a -
s<•oııcdhıs lt.ı ricı ,... nazı 

1 • 
rıırn rtıf,,~aı tıdiyordıı. 

!ki giiıulı•ıılwri dı·vam 
t~dP.u nıiizakt•rt>l•ırcleu au-

1aşı1 ıl ığıııa gikt~ So v \' t'l 

Husya111n 111ill .. ıh·r c~mi
yt·tirw gi rnw~i ıçı 11 icap 

t•,lr.11 siilusaıı ekst~ri.\t~l 

laa tta fazl a;,il •~ hrnı in eti i 1-
nıişlir. 

Diğr.r ıarafları Sov~·d 

l\usvanı11 nırclisw dainıi .. 
azalık alma~ı için ı<•ap 
e,ien ittifakı arada ~imcli 

\'e kadar maruz bulunan . 

lt'llt~r Ct'IUİ \'Pi İ IH' ~İ l'llW~İ 
w • 

lıakkıııda :.ır:ılarırnla do~ . 
rııdaıı doğrııva ıııiizakr-. . 
r·~Y•~ h:ışlamışl:ırdır. 

.\jaıısın yaztlıklarmcla 

L ... lıisla11111 ııilıai hallı h:· 
ı·t·kdi lıa"-kında lıic hic' 

• 
lıi ·ı~iiuı ynı~a tlcı hu lıap

l a 1 H' r h ;ı 11 g İ h İ I' İ 1 İ 1 fl f g İ -
rizlik l.t~ ~Hriiluıı>rnektPtlir • 

Loııılra ı o <ı .\. \ ı> -

Cı•ııt~\ n•yp lı:u·t>kt'l .-dt•rı 

\I. ll··ıult·r~oıı h.-,anatta 
hııluııarak dPıuiştir ki: 

~il:\hsızlnnuıa koııft•-

ran~ı hiiro"urıu yakıııcla 
toplamak fıkrirıde cl•·ği. 

lim. Bü~ le~ hir 1opl:ıııtının 
faydalı ol:ır:ık ynpıl:ıhil 
uıt>~İ ici ıı iki m ii lı i nı nw-. 
~·wh•ııiıı lıal yoluna girrıu~ 

si h\zı mel ı r. B ıı mPSt-ılrlt~
ri 11 lıiri So' \'t'l Hus,·a nın . . 
ıuillı·tlı·ı· Ct>ıtıiyP.lİllt~ kcı-

h u I ii ,. •~ ı I i g · · ri c it~ ş a r k i 
Avrupa 111ÜtPkahil ıuu:ı
\'t'llPt vt~ ade·ıııi ltıca viiz 
nıisakıclır. Ct>llC'\' l'P.~·e ~it

memin sdH'hi lrngiiuldi 

9 [yiül Nasıl Kutlulan 
- Biri11ci say/ atlan artan .... 

14 buçukta C. 11. Fırkasında Y 
lnn tebrikalla başlanmıştır. 

Ru tebrikat, halk fırkasindafl 
ra helediye hlikfımet ve kunıafl 
lıkta yapılmıştır. Bundan 5 

Karşıyakada Gaı.i hazrellerinirı 
terem validelerinin kabri ziyaret 
miş, müteaddit .çelenkler konul 
tur. Bu çelenklerden esnaf ve 
teşebbüslerinin koyduğu çel 
de şu satırlar yazılı idi ; 

Ey Türk! geçme; saygını 
1• 

Bu ana do~urdıı Gaziyi v• 

Saat 16 da izmirin ordunııd 
r!lfından temamen işgal edil 
müjdelemek üzre Karşıyaka s 
rirı<fen atılmış olan top ateşi 
ih ya edilmiştir. Saat 16 30 da 
fe kalesinden atılan iiçiincü ~ 
hane karşısındaki meydanda fi 
nan bıfer alayı yürüyüşüne 

rak Basmahane - Tilkilik • -
ye -Başdurak- Kemerallı -
met ve birinci kordonu takibefl 
huriye! meydanına ; gelmiştir· 
ihtiial bayrağı ve heyet, cı.ı 
} et Halk fırkası vilayet idare 
ve reisi olmak üzre izmirdeki t; 

Halk fırkası nahiye ve ocak 
supları Cumhuriyet Halk fırk• 
naf ve işçi teşekklilleri, izcil~ 
idman cemiyetlerinin teşkil eti 
alay her geçtiği yerde sürekli 
larla karşılanmış ve vapurlar d 
lerini çalmak suretile seıarrıl 

l lardır. Alayın Basmahaneden h 

1 

esnasında Cumhuriyet mey<IJll 
Gazi heykeli önünde on bi 
yurttaş karşısında gençleri 
Orhan Rahmi bey dokuz eri 
mindeki manzumesini alkışlar 
sınıfa okumuştur. Zafer alayı ill 
huriyel meydanına gelen fırk• 
ti idare ıeisi Avni Doğan beY 
günii tesiden bir nı..:tuk söY 
ve şiddetle alkışlanmıştır. Bu. 
le ikinci kısım merasim de bıt 

Gece fener alayları tertip 
~i gibi muhtelif semtl'erde hal 
ıenınesi için birçok tertibat •1 

tır. Halk bugünü tesit ederkt" 
yaratan ulu Gaziye sonszı t 

rini izhar etmekte, her tarafta 
şasın Gaıi!,, sesleri yüksel111 
her yer neşe ve sevinç içifl 

M. Hitler ihtişam i · 
-Biriflti say/ ad uı arta' 

bır cinayet ol ur. Bazıları bit 
olduğumuzu di~er bazılaıı 

teşkılflt olduğumuzu sö)'I 
Biz ne birisi, ne de ötekisi 
biitün Alman milletinin ta 
yiz. idare edenler, idare el 
asla unutmamalıdırlar. 

Gelecek ı 2 ay içinde 
olmağa çalışacağımıza ve ıtl 
senelerinde bize rdıber olafl 
kat, itaat, in ıitıat, fedakarlık 
vazu prensiplerini daima da 
de yükse~ıe tutacağımıza 
ediyoruz. Böyle prensiplere 
eden bir millet h:ıricin s 
imha olunamaz. Milletinıiı 
ınuslıhanc çal şma için herk 
uzatıyor. Fakat ondan hUrri 
kuk müsavatııı ı esirgeı11 !k it 

re karşı kendini m:idafaa . 
Bizim harekelimiz milletim• 
lüğünü, hürriyetini ve tabii 
iade edecektir.•· il. 

heyt>ti murahhasalarrn i~ 

tink~\fları suretile lenıin 

~dilmiş gibidir, 
v:ıziytıl hakkırnla muhlt>lif 

Nazi fırkasından bir"' 
kişi çıkarıldı. .

1 
Bertin S " A..A,,- M· ttı 

renbergde neşrettiği yeni t1i' 
namede ileride başlıca " 
tırkayı ve . teşkilatlarını tt Varş(h'a, 1o <(.\.A» - ı 

Varı n·~rnıi Beh stan ajan-
~ıuın hildirdiğine gür~ 

Sovyet ve Lehistan hiı

k ti metler Sovyetlerin mil 

ht>veli nuıralıhasalarrn . 
noklai unıarıııı almaktır. 

Sih\lısızlannıa ko11ft•ra11sı -

11m mesa i~iue Tt>şri ıı i sa
niden t~vvel Lrnşlıyalıilt>ce-
gini ıarınelruiyornm. 

olduğunu bildirmiştir. t 
Şimdiye kadar yapılan ı/!i 

iki buçuk milyon olan fır 
700 b ı ne indirilmlştir. Billt 
komünist aza fırka ve tt 
dan uzaklaştırılmıştır. 



YENi ~IEBSIN 12 EYLÜL 1H;~4 (.~AHŞA\10,\ SAYFA : 3 

Memle~ette seyyah getirtmek 
için ne yapılır 1 

Çeko. lov:\kya g:ızpt.•IP 

rı Cekoslovıı k \'a \ a . "' -. . . 
)aJılanıı tlalıa zİ.\:ıdt• gt•l
uıt-IPl'İrıi tPıııirı ıııak ·aclıııa 

matuf cok dik~aııı lfpaer . ~ 

hir ltıdhil'dPrı halı~t·lını·k-

lt•dirlı·r. Bıı lPılbirlt•r nı,.ş . 
lııır baınol,ır·daıt l\arls · . 
lı,ıtıa bir "\'ajıaıı<'ı lurisl 
et·llıi mekt .. hi,, k 11 ndnıa
sıııa dairdir. ll~klq>lt1 hu 
·alıada <J·ılışut·ak olarılarııı 
ıuuvaffakiyetiııi lcıııiıı iciıı . . 
:ı~:ığıda s:ızıla11 dt•l':_,lt1 r 
ok utıılal'a kı 11·: 

Ecuehi <'l'lhi İ<;İıı pro
pagaııd:ı: . t-.\ riisı•fı·r nıp 
'Plt lt·ı·i \'t' Sf'~ f'İİ ·pfpre 
menııır· kinı:Plf'riu lıilnu~-

1 eri !:hını gt>IP rı i llf'f' 1 i k f P r; 
~· a h:11ıcı l11 risllt1 1'i11 ru lıi 
laallt·ri; Çt•koslo\'ak~· a La -

,. i lı i, d ii 11 ya i k l i · ru 1 i .' a L rn 111 

lnaizıu ilt~ rııiiııasPhatı o 
la11 cıl111LIP1·i· Ct-ko~lo\'nk-' . 
ya ticaı· .. ıi11i11 wrizııı il .. 
al:H adar ol:ı ıı ci lıN iP ri , ... 
huna hı•ıızpı· olan clt•rslt>r. 
Bu cltır ·lr.r a rasıııd:ı ~rı 

Anharada 
İntihap Faaliyeti 

. \ ıı k a r:ı -- B" 1 .. d i y t~ i ıı t i
lı a p t'IJ('İİ ıııt• ııi ılt·fwrlt ri ıı 
ı .. ıkiılıln nıişg11ltluı· . tll'r1t·

rlt•r ~011 l\P~ I'\ lı'ılda :ı~ı

laca k t ır. 

Mersin 
Piyasası 

Maliye meslek 
mektebine girecekler 

.\ııkar:ı - ;\]:ı 1 i )°(' lllt'S-

K.G. 
Pa11111k •1 k~prt>:' 

la JIP. 

Kapıı ıııalı 

Koza<'ı p:ırhıi!ı 

laıw ciüiıli . . 
'pf'lj 1) 

ll'k 111Pk(Phi11P girııw~ içirı BP~az ~<tp:ı~ 
vil:l,\1•ll•1 rdP y;ıpılan İmli- ~ 11 :-;aııı 
lı a ıı • ( • \'I' :ı k 1 a r ı g f' l 111 i .. \' e Fa~ 11 I ~ a 
ı.·ıkik<~ lr· şlaıırnıştır. Ka- Nolıut 

z:ııı:ııılar E~ h)I ~oııııııa doğ \'~rcirıw~ 

Ku:-1 \Plili . . nı il:iıı Pdilecı•ktir. 

Maarif Müdürleri Kuııı darı 

Arasında desisiklikler <.:.-itik .... 
- 'l~-r .. ı .. , .. 1 y u I :ı r 

.\ıı~:ır:ı ·' :ıal'I nıııc 111' lll\- t 
1

• 

K. 
HS 
35 
36 
:3 ö 

2 

2 
'} 3 
,) 

7 
4 

7 
6 
6 
f) 

7 

9-6 ' - _, 

s. 

50 
f>O 

50 

50 
f>O 

5 
. . ... , cı et~" ı rcl .. k lf'rı :ıl':ısırula v(•11ıdı•11 ha- ,,, • ıcı 24 

1 . ·ı . ı · ıı "' I k ı OZ .,PktH' 
ZI t t•glŞIK il\ t·I' yapı :l<'a - , 
lıı'.dPiii~iklik lislPSİ t'\ lıll (,all\'P 

r") .. • Ca v 
ııilı:l\'Pliııd .. kativf'l kP~ h- • · 

· · Kala,. t1dPcnk lİ ı·. · 
. • ınahar 

llk. mekte~ m_u~llım-1 :\ rpa .\ rwtlol 
lerınden hıç bırı açık- » \' Prli 

ta kalmıyacak Piı·irı~ 

. \ııkar:ı ,\laarif VP- l lııce kt·tıt•k 
I Kalırı )) k31PU hiilet1 darlı 1;1 'ii . 

. 
f 8 
ıoo 

2-iO-~öO 

188-190 
90 

25 

o 87-5 

1 7 50 
1 50 
1 

• t> • , Ka ı·a hii ht•r· 85 86 zii111lt!11 ncıkıa k:ılau 241 -
Zİ)adt~ tılıt•uıoıivPtl•• oku- ilk 111 .. ~L;·p rııuallimirıiıı ~!·jadır 16 
lulacak olaıı d;,, .. yahaııcı )Prıideıı ı:ı~iıılt·ri ilP ıııt>Ş- Lıuıou ıuzu 70 
Luri ·tlf'l'P <;ok rıı·zakrLIP gulılıır. Bu ıııuallirıılerin Sahurısafizı·ylinY. 25 50 
1t111aııırl11 ('dilııu•si lııı..,u- Jır.psi dt• nıiiıılıalltın• ) Pr- » ikirH'i 23 
suılıu·. ltı._lirilPt'Pk. fıpp ' İ ttH miiıı- .\lı:-;ır darı 2 65 

nı; ıtıı~klt·lw girip oku- lı:ıllt•rc~ ym· lı ŞlİriltıCPk, lıiç Ça,·ıl:ır 3 
Ytıcak \ ' P lıırzinı lıiznı~·l- hır ilk ıııf'hlep mııalliıııi :::clıtı~eker 20 Lira -!O K. 
lt1ri11i kahul ••dı·ePk ırprıc- ucıkta kalııııyac\Jklir. ,> » ~cııt>lıi ~3 Lir~ 
ltıriıı ailıni lı•rhi\c'Jri11;• A. ti k. l f ,, <.~ııvalı ~OK. 50 
1 . • rmu u ap ıca arı » )l , • 1

Pdt•rn giıztılliklı•riıw ft>v-f H"k.. t t• 
k. ııı. 1 1 ' u ume ce ıs ım - hıı:.!da.' y t•rti 

c.1 ll w t' uınııııhet \tırildi- / "k d.l k .... 3 
~iı1tlPrı . a e ı ece lııcir 

lllPklt•hp ırirnırk ~ • -• ....... JOdttrı 11 
. :"' 
1 ·tp~ tııı ~·Hı<_'lttr a ra~ıııda 
lrn ·u i hir jıı ri lıı•' ti tara

fıııdarı 'Pçılm .. ~ap;lt1cuklır 
Ceko fp,··ık,··ı ı .. , ·· .. 

• ' • • 
1 lllt\lllllPlllll 

hu sorı LP(llıir·i,ıle~IPlPriıı lu nıı~lır. ıııali~P \'P~ftlPlİ 
lurziuıi ııasıl hiİ\ iik hir bu lııısula IPlk ikaıa hu~-

.\ııkarn Yalo\a~a on hir 
saal nu· ·afı·dcki armutlu 
kapllf~.ılarıııııı nıaliyı~ \'tı

k rt I Pli u he i !" l i ı ~ ı l:t k i k :ı r ar -

''tıritlat ıııt•uılıaı ."a\'dıkla. l,ımıştır. 
t'ıııı gl)~lf'rir. • . -- - -·-----

---·----·--------
His çocuk eşyası sergisine 

iştira~ edeceğiz ...... 
Aııkara lliıııa\Pİ 

Etf,ıl CP111i~ t•ıi l'Pİsi F~ı:ıt 
lıey, f:-.tarıhula lı:u·t•kf'l Pl

ıi · Oradan Tc•k irdağın.ı 
gid t•t•d, tir. 

Bu s~ıH• k:\111111 :t) l:ı 
rıııcln r ı~Lt• ya pılcıC3 k ço · 
cıı k PŞya ·ı St'rgi:-d r1t• lıu-

fj • 

. u~ı ·ıırt•llt• i tirak Pdil -
llH'..İ 1111ılılt>nıpi41jr. 

Nö~elÇİ [czane 
Bu Ahşam 

i~ıika111Pl Eczarıı·~idir. 

YENİ M[RSİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) 
Şeıaiti 

Seııclık 

Allı nylık 

Üı; aylık 

Türki~·e 

için 
llariç 

iı;in 

1200 Kr. 2000 Kr. 

600 1000 

300 500 

Bır a1 lık 100 yoklıır 

Günü geçmiş sAyılar 20 Kr. ________ ! __________ __ 

• •••••••• 
Borsa T elğraf lan 

/sla11lml 

! l 9 9:14 

Tiirk allı11111 

i:tt~rli 11 

~21 

621 

Dolar 80 - 50 - 14 

Fraıık 12 --06 

liverpol 
ı ı-9 934 

l lazı r 7 - 14 

\' ad~li 6-90 

'' 
6 85 

llirıl ö - 14 

Nevyor~ 
1 l 9-934 

1·• - Q'J 
- • tJ 

Mersiı1 Belediye Riyasetiı1deı1: 
Belediye intihabı başlıyor. Bütün hemşeh

riler Dikkatle okusun • 
1 -lhdt•diye irılilıalıına rey \'(1 l'nwye hak~.ı O

hrnla rın 'e aza ırı Li hap olu rı maya sa lühi )' Clİ 
hulıırıaııl:.Hm dPflnrlPri 14 Eyltil 934 tarihine 
ıııibadif Cuma giiııii lliikıimPL ve BeledİJA 
kapılara ilt1 Yoğurt pazarına asılacak ve 20 
E~ itil 934 Pt•rşc~uılw giirıii saat 18 de kaldı· 
rıltıc:ıktır . 

2- l>t·flrrlPriıı a .. ılı kaldığı nıliddt•l z·ıı·f111da miin· 
lPlıiplt•r İ'\İnılt•ri, lıİİ\'İyttllel'i dt•ftcrlt-ırn yanlış 
\' t~ya nıiikttrrt•r yazılnıış v~ya lıiç yazılmamış 

old11ğnııa claiı· lıı·r giirı a:ıl 8 deıı 12 y~ 
, ... 15 lrıı 18 e kadar BPlt~diye cl~iresinde 

iııtihap erıciimeııi rci liğirıe müracaat edehi
lirlPr . 

2 O E~· lt11 934 giiııii saat 18 deıı sonra itiraz 
kahul oluıııuıv:ıcaktır . 

3-lrıtilıap 1 O T~·şri11t!\' f•I 934 (.:ar~:wıha giirıii 
) apılacak H' hir ~iiııdP hiLiriltıcr.ktir . O giin 
~ahalıleyirı sa:ıl 6 darı gice. saat 24 e kadar 
r tı , . J 11 r k a h 11 I P d ı I t • c t • k tir . 

4 - 'tl:;l11u11ıliyP, llısarıiyP, Osmaııiyo malıalleleri
rıt' ait iııtil1ııp saııdığı llalktn•i korıferarıs sa· 
lonu ııa ; 

KireıııitltanP, NiiılıelıyP, llauıidiye ıuahalleleriıu~ 

ait iıtlihaP sarıdığı Brlrtliye daire ine. 
Balıc•~ nıalıalle~iııe ait intilrnp sarı<lığı oğuk u-

İ)olis karakolu üııiirır. koııuhıcaklır • 
lııtilwp gliııii nıiiııtPhiplt>riıı İliİ\'iyet cüzdaııla

rile heraher keneli 11ıalıallt'~İrıe flit sallllığın bulunduğu 

uıahallt• giderek re)· ltıı·iııi istimal e) lemeleri ve ili 
ra1.1 olarılanıı nuwy)·en giin ve saatlerde Belediyeye 
miiracaatları il:irı oluııur. 

I l A N 
Tarsus Malmüdürlüğünden 

Buğdayı kor1111w karşılığı lhı~kııuJaki 2466 
ıııııuar·alı kaıııırı !ıiikfırultwirıe ı.evfikaıı (ıoo) lira iic
ı·dli lıir kuııtrol mcmunı ile (70) şer lira licretli iki 
ve 45 lira iicrP.tli hiı· muhafaza nıeıuurlııklarile 30 

lira iicr.-tli dül'l lwkci icin yeııiılt•rı inıtilıaıı nçılmak 

:-111rt•lİIP. ıııtrnııır tay~,; P~lilt·~~t•ğiıul~ıı talip olanların 
15 - 9 - 934 CuuıarlPSİ gliııii aal oıı lwşte evrakı 
miishıteleriln birlikle Tal'sııs ~lalıııiiclürlliğiirıt} miira • 
caaıları ih)ıı 011111111·. 4 - 7-· 12 

1 EAGLE 

EAGLE 

E 
A 
G 
L 
E 

/ngiliz çelitinden yapı;mış EA GE 1 
bisikletleri dünyanın en eyi bisikletidir 1 

11 iik tirııPl Caddnsi N o. 26 
~ ÜmPI' Va~fı (.~ o~nıa il En\ ı• r 
mmıı;mımmıımntllmmllmllmtlllllllll 
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Sabuncu zade KaJri Sabuncu zadeKADRJ 

markasına dikkat markasına dikkat 

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

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

kere Fabrikamızda halis yemeklik Zeytin yağından yapılan 

SABUNCU ZAO[ K~ORİ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmııtır. 
SABUNCU Zı\DE KADRİ .\Jaı·kaJı ~alıırnlar IALI\ ( Toprak ) 
ve Silikat gibi bilumum zaraı·lı \e vakıcı . . ıaıaddt~!erden aı·idir 
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