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lsveç Veli Ahtı Sah Günü Vapurla Memleketimize Geliyor 
Belediye ııaınzetleri seçil<li 

Cuma günü f ukı heyetleri büyük bir toplantı yaptllar. 

Bu aene meclise bir çok yeni unıur alınıyor. 
Dört Hanım ôza intihap edilecek. 

Yeni belediye meclisi Aza· 
latı aeçiml için ıtörGlcn banr· 
laklar bitirilmiı fibidir. Uzun 
nmandanbcri bnyük 1r•yret 
16ıteren fırka teıkilitı hazır· · 
laia lit llıerine aldığı işi tamam 
lamıt ve yoklama talimatna
mefine göre iklcdiyc balığı 
namzetleri için bir çok iıimler 
teapit etmiılerdi. 

Cuma ılinii öğleden evvel 
farkaaın villyet, kaza, nahiye 
ve ocak heyetleri reis ve iıa
larile mnıterek bir toplantı 
yaparak bu liatelcr lberinden 
lıa namzetlerini .kat'i olarak 
ıeçmiılerdir . 

Şehir nllfuıuu ı&re 48 iza 
namzedi aeçilmittir. bunlar fır· 
ka cephesinden uli ve yedek 
olarak aynlmayıp halktan ·en 
çok rey alabilen aıli ha ola· 
caldar az alealar yedeie kala
caldardır. 

Haber aldığımıza 16re, be-

lediye meclisine bu ıene bir 
çok yeni unsurlar iltihak ede
cektir. Geçen devrede iki ka· 
dın iıa ıeçilmiı bunlardan bi
risi ıehirden ayrıldığından şe

hir meclisine yalnı:r. bir hanım 
iza iıtirik etmişti. bu sene ha
nım iza aayaıı dörde çıkanl

mııtır. Evvelcede işaret ettiği
miz gibi büyük ehemmiyeti hi· 
iı olan belediye meclisi iıalığı 
için Cumhuriyet Halk Fırkası 
namzetler üzerinde çok titiz 
davraamııtır . 

namzet listeleri bu günlerde hal 
ka ilin edilecektir. intihap 1 O 
Tepinevvelde yapılacak ve 4 
aandılde reyler toplanarak bir 

ilin içinde bitirilecektir. Şimdi 
bütDn faaliyet intihabın canlı 
ıekilde yapılması ve halka bü

yiik siyasi bir ~lin yqatılaca
tuııa anlablmaıı noktaaa li:r.e-
riDde toplanmaktadır. 

\ Büyük Önder 
1 Kamuyu Kutluyor 

DH bayramımızdan ötürü 
Türk dili araştırma kurumu 
genel özeiiodeo; ulusal ku
rumlardan; türlü orumlardan 
birçok kutunbitiğler aldım · 
Gösterilen özel duygulardan 
çok kıvaç duydum. ben de 

kamuyuu kutlan~ . .. . . . 1 
GaziM~ 

lsveç Veliahti 

Onümüz~eki Sah günü 
, lstanhula geli~or 
latanbul28(Hususi)lıveç vrliabtı 
Güıtav Adolf ve refikası önü
miizdeki ıalı günü ıelinikten 
tebrimiıe geleceklerdir. Veli
aht Hı. Istanbul limanında hü
kumetimiz namına lstanbul 
valisi ve hariciye vekileti me· 
murları tarafından selimlann
caktır • 

Veliaht hazretlerinin Anka
raya gitmeıi için riyaseticüm· 
bur vağonu tahsis edilmiştir. 
Ankarada iki glln kalacak bur· 
11&ya 1riderek oradan lstanbula 
d6necektir. 

Buğday Satışları 
Banka U. Müdürii 
etraflı izahat verdi 

ilkn1ekteı) kadroları Geleli 

llkmekleplerin Yeni Muallim Kadrolari Dün Te~liü [dildi . 

Ankara, 27- Bu~day meselesi 
etrafında sorulan euallere cevaben 
Ziraat Bankası Umum Müdürü Ke· 
mal Zaim Bey asaQ'ıdald beyanatta 
bulunmuıtur ; 

"-BuQctay satışlarımız son gOn· 
lcrde ço~aldı. Muhlclıf memleketler
den dalma yOselen fıat tdcliflerile 
buQday salın almak teklıfleri karşı. 
sındı bulunuyoruz. tiatll bir gOn 
belki de bu teklifleri karşılamak 
Uzere klfi miktarda bufday bula· 
mıyacaQıı. 

Ortıt Anadolunun yeti$tirdiQi 

butdaylardan Hameks ismi \•erilen 
ısert butdıy tipi bilhassa Avrupa· 
nın belli başlı piyasalarında sahlmıı 
ve ıloten verimi itibarile ıemayOı 
etmiıtlr. Bunun için önOmOıdd<i 
senelerde ıtıcatımız tedbirlerle bu 
lip butdayan iıllhsalini çotaltıcı· 
Qu . 

Şirketlere \'trilen mUsaadeye ie· 
linc.'r, bu aUnkU vaıiytUe bunu ha· 

kHcıten bir masaade olarak t~llkki 

f1mek lhımdar, filhıkıka elımlıde· 

ki buQday ıtokunu taıfı}t etm8 
itin •irketlere butdıy saımaaa mtc· 
bur dtQiliz. Yukarıda da sOylediflm 
tıib' elimizdeki stoklar, çoQılın is· 
tekler karsısında belki de k fi gele· 

miyeceklir. Bu itibarlı mDsudcyi 

sirqllere ~erilen kolaylık mahiyetin· 
de ltlllckl etmek lbımdır . • 

Merkez Muallimleri 
Defiıiklik 

Ara•ında Epeyce 
Var •• 

Vıliyet dhailinde ilk mek-

1 teplerin muallim lcadrolan Ve

kaletçe tastik edilerek evvelki 

glla viliyele bildirHmiı ve dün 
Maarif MüdürlUğil tarafındAn 
mekteplere tamim edilmiıtir. 

Buna göre; muallimler ara

sında baza değitiklik yapılmıı· 
tır. 1 Tf'trinevvelden itibaren 
mektepler ıu kadrolarla çalı
tacaklardır. Merkezde: 

ÇANKA YA Mektebi ; 

Baımuallim Niyazi Bey.Mu
allimler, Sait,Nibat, Veaile,Sa
mi, Fazilet, Akif .Sabiha Hanım 
•e Beyler . 

GAZI PAŞA mektebi; 

Baımuallim Hayri Bey.Mu
allimler Nezihe, Nemidf', Na

zif. Zeynep, Biaam, Ş.bman 
Hanam ye Beyler . 

KURTULUŞ mektebi : 

Baımuallim lbi.hlm t:y. 
Muallimler, Fatma, Mediha, 
Adil, Fuat !Bey Ye Hanımlar. 

CUMHURiYET mektebi , 
Baımuallim Celil Bey.Mu

allimler, Sa•det, Hatice, Ni
met, Strn Bey •• Hanımlar. 

iSMET PAŞA mektebi , 
Baımuallimlik münhal. Mu· 

allimler ,Milveddet,F eride, m üıer 
ref Hanımlar. Ömer Nazım, 
aabri, Fahri Beyler 

INôNO mekteki : 

Baımuallim Salih Bey. mu· 
allimler Behiye ve Naciye Ha
nımlar. 

NECA Ti BEY mektebi ; 

Baımuallim Emin Bey, mu 
allimler Türkin, Hikmet, Ha· 
cer Nadire Hanımlar. 

' 
KAYA TEPE mektebi : 
Baımuallim vekilı Macide 

Hanım. muallimler Zeynep, 
mllatenire, Barire Hanımlar. 
Sami bey. 

Oerisi ikinci sayfada -

-----------------------
Sıhhiye va Dahiliye Vekilleri 
J.tanbul' a Gittiler 

lstanbul, 28 (ttusust) Dahiliye 
Vekili ŞOkrD Kaya ve Sıhhiye Ve· 
ldll Refik Beyler burııya rıeldiler. li· 
tasyonda villyel erkAnı ve dostları 
tarafından karşılandılar. ŞilkrO Ka)'I 
Bey Paıar günü •bugün,, Ankara· 
ya döneceklerdir • 

Cenevrede Neler Konuşııluyor

Hariciye Vekilimiz Siyasi Komisvona Değerli Bir Rapor Ver~ 
Afganistan A1illetler Cemiyetine giriyor. 

Bu mesut bir siynsi hadise olacaktır. 
Cenevre, - Anadolu Ajansının 

husust muhabirinden : 
Si}•:ısi komisyonun lali komls· 

yamı Tevfik Rüştü Beyin Afganis· 
tanın Milletler Cemiyetine kabulO 
hakkındaki raporunu tetkik etmek 
ilzere ıoplanmışlır. 

Tevfık RDşHl 6ey, raporunu 
tevdi ettikten sonra, aşaıtıdaki be· 
yanall:ı bulunmuştur ; 

• -Tali komisyon beni reis ve 
mazbata muharriri intihap etmekle 
şereflendirdi. Raporumu size büyük 
bir mahzuziyel ve hakiki bir mem·': 
nuniyetle vermekle bahtiyarım . Tali~ 
komisyonun bu tetkik sırasında 
vasıl olduğ'u mOşahede ve tespit 
üzerını1e durımığı zail addetlerım 

Komisyonun ittifakla kabul eıti~i 

rapordan çıkan netice, Milletler Ce· 
miycti misakının yeni bir iza kabu· 

ıu hakkındaki bütan şartlan h!iz 

olan Afganistanın kabalilne karar 
verilirse, beynelmilel teşriki mesai 

yolunda azimle yürümekte olan 
bu memlekete, sulh eserine kıymeti i 
bir hizmetle bulunmak lmkAnı ve· 
rilmiş olacaktır. DiQ"er tarafla:ı, Af · 
ganistan'ın milleller ailesine girme· 
si, bu memlekete Milletler Cemiyeti 
faaliyetinin büıün sahalarında sarf 
etmeklt olduğu methc de~er gay· 
retlerde müzaheret teşkil etmekle 
brrnber, bizi de müessesamizin 
cilıanşümulleştiri!mesini tahakkuk 
etıirme~e yaklaştıracaktır. Afganis· 
IEinın lranla olan bir ihlilllfı, büyük 
komşusu lranın dostluk ve sulh 
hissiyatına mukabele ederek, Tilrkl· 
yenin hakemliğine tevdi etmek su· 
retile ~österdiği hOsnü niyet bu 
memleketin ınOsalemel ruhuna bir 
delil olarak bu münasebetle de bir 
kere daha kaydetmeğl tazumlu gö· 
rilrilm. Binaenaleyh Afganislan'ın 

ı Milletler Cemiyetine ğirmesinin leş· 

1 

kil edeceği mesut hAdise Ozcrin.1e 
durmaklı~ıma lüzum yoktur • 

- Gerisi 3. cQ Sayfada -

N asttıriler Ştıriyeye yerleş9cek 

f ransamn Suriye fevkalade Komsari Beyanatta Bulundu 
Suriyeyi lraka baflayan yol ilerliyor. 

Meclis bir ay tecil edildi . 
Berut, 26 (Hususi) Franaa

ya gitmekte olan Suriye ve 
Lübnan Yüce komiseri kont 
Dömartel bindiği (maryet] pa· 
şa vapuru lskenderiyeye uğra· 
mıı ve bu fırsattan istifade e
den mısır ga:r.ct cileri muma
ilcyhi ziyaret ederek bir milll
kat yapmıılardır . 

Dömartel beyanatanda, Su· 
riye ve Lübnanda baılanan bil
yük ve iktisadi İflerden bahse· 
derek berut limanınm geniıle
tilmesin başlandıiını, Suriyeyi 
Irak'• bağlıyan demiryolunun 
sür'atle yapılmakta olduğunu 
Şam-bağdat ıosasının yakında 
bitirileceğini a6ylemit ve bun
dan ıonra naıturi meaeleıine 

ıöıli getiren komiser demiıtir 
ki : 

" - Geçen senenin hazira-
nında lrak'tan iltica eden 550 
nasturiyi muvakkaten Suriyeye 
yerleıtirdik budunlar derneii· 
nin an.usu üzerine bu aeoede 
bu mültecilerin Irakta kalan 
ailelerinin Suriyeye a-elmeleri· 
ne müaaade ettik. Ancak ban 
Sur!\"eliler, kendilerini lraka 
dost ve kardef ilin etmelerine 
raimen bu hidiaeyi ellerine 
doladalar ve bize hücum bula· 
nık suda balık avlamak iste
yen vesilesi yaptılar . 

auriyedo buann iktidar mev· 

f kiinde bulunan T acittin hüku-
meti ıuriyc için kıymetli itler 
sıörmektc ve bu yüzden nüfuz 
ve kuvveti her gün artmakta· 
dır. bilbasaa vergilerde yapılan 
indirmeler ve yerli ıan'atlarıa 

himayesi tedbirleri bu hnkO· 
metin meşkör faaliyetlerinden
dir. binaenAleyb kllbinenin me• 
kii sağlamdır . 

ıuriye ve LUbnan mecliıle· 
ri biz Fransadan dönüp mecli
se verilecek bütçe ve aaireyi , 
hazırlamak için vakıt bulmak 
gayeıile bir ay mllddetle tecil 
edilmittir . " 

Trenlerdeki T enzilit 
Varidatı Çok Artırdı 

Ankara - Dahiliye ve Sıhhiye 
Vekillerinin lstanbulı hareketleri 
esnasında Başvekil ismet Paşa 
Hazrttleri islasyonda Nafıa Vekıli 
Ali Beyle iÖrilşlUler. Ali Bey demir 
)'Ollarında yapılan ıenzilAtın fayda· 
Jnrını anlatarak varidatın ~ok arıtı 
tını ve tenzıl11ın diğer yerlere de 
teşmil edileccQ'ini söyled~. 

Seyhan Spor-idman 
Yurdu Maçı 

. Çuma glinll idman Yurdu 
ıahasında Adana ıeyhan sporla 
idman Yurdu birinci takımları 
arasında bir mııç yap lmıf ve 
idman Yurdu bire karşı iki sa
yı ile ıcyhanı yenmiıtir. 



Sayfa 2 

Çukurovadan geçerken : 2 

Misis 
Bir zamanlar ünlü bir 

ıarih beldesi olan Misis 
şimdi harabe taşların1n 

üstüne yan gelmiş dur
niadan geçmişi canlan
dır.yor. 

Köprüy ii Romahlar 
kurmuş. . Onun başına 

Kışlayı diken Türk oldu. 
6~ğdadı fethe giden ordu 
burada kışladı. Temeli 
çöken saltanala yaylitu 
ate~i açan Mısır ask.eri 
bu köprüden geçtiği için 
Kiitahyaya kadar ilerledi. 

Burada bütün bir Lari
Jıi okumak mümkündür. 
Şu taşların üstüne kim 

llllktıp kaialın 
- Birinci sayfadan artan- · 

Tapt11 merkeıiade: 

DU . .\TEPE ~JRKTEBI: 
Başmuallim ve Maarif 

ıııemuru lsmel bP.y. mu
allimler Atıfd, Makbule, 
Halide hamrnlar Zahit, 
Fikri, Ihsan, Galip beyler. 

. TÜRKOC.\GI MEKTEBi 
Daşıunallim Siret bey. , 

muallimler; Fevziye, Mür 
şide, Suhka, Hayriye 
hamrular Şeref Mustafa 
be,·ler. ., 

MISAKı MILLi MEKTEBi 
Başmuulliuı Yunus bey 

Mualliml~r; NaciyP, lclal 
hammhlr Nihat bf y. 
DUıtLUPINAR MEKTEBi 

bilir kaç Veniç.-ri otur- Başmuallim Fahri bey 
du da palasmı biledi. dur- muallimler; Zican, Fel-
gun bir çamur gölfınü hiye harumlar irfan Hay. 
andıran Seyhan luyıların ri bP-yler. 
~a kavuğunu mızrağa ta· SAKARYA MEKTEBi 
lup eleklerini çemreyen Başmuallim Mustafa 
ocakhla~.ın a.b~est alışla- I b~y m~allinaler; Nureuin 
r1m görur gıbı oluyorum. SPmih, Reşat be,·ler. 

işte şimdi baykuş Ölen \ Silifke merkezinde: 

şu kışlamn dHr dehlizle. I CUMHURiYET MEKTEBi 
rinde sulta1Un bir irade-
sile üç vezirin başı uç
muştu. O günler nal şa. 
kırı.sından tilreyen Misis 
için kim derdi ki Kilikya 
yı senelerce tiıretmişLir. 

Misis hic bir devirde 
• 

ehemmiyetini kaybeırue- 1 
di. milli mücadelede ~u-• 
kur ovam11 bir Avuç kah 
ramam bil) ük. harptenarta 
kal~n kalan deli topla 
koskoca bir Fransız fır· 
kasım burada çevirmi~Li. 

Başmuallim Ihsan lu~y 
muallimler Faika, Fatma 
Nezihe, irfan harumlar, 
Eiami, Bekir b~) l~. 

INÖNÜ MEK TEBI 
B:ışmuallim Sc.lih bP.y 

ıuuetllimlar Nazir .. , Mual
la ba1J11ular Fazıl bt•\'. 

• 

Diğer kaza muallirultt
ri ara~mcht bir değişiklik 
)Ok.tur. Yalmz Gülnar 
nıaarif memurluğuna 

Mersin ismet paşa n~tak.. 
lehi haşmuallimi Mehmet 
Ali bey tayin edilmiştir. 

Birleşme Yok Yahudi hilesi başla 
Yugoslavya Lrah ..\l~l 

şaradrın, bugü11lercle sor. filiıtinı Yahudi · Uc111B1k lcin baı ııllllt y 
yayı zi~·areı ~•mtık iizre Filislin Yahudileri fi- Filisliı- lan!lDU nı 
bulunduğu mahimdur. lisline muayyen olan hince kaJm erkeğe 
Bu ziyaret münasebetiyle · ıoi~dardan fazla \'ahudi olduğunclau yeni 
n~ıgrallan Atinatla -:ıkau yerleştirmPk için ak.la, bu kadınlar biıtabi · 
KaLirnerini gazeteshıP. şu h~yale g~luai)'P.11 )'ollara ıin ı,biiyelİIH\ girlJl 
uuıluuml verili~·or: lhıŞ vurmak tadırl:•r. Sn- ·ve orada yP.rlfişmekl 

Krai Aleksanclr, husu- riy~ vt- Lühnau hudu- Ancak iş bu ka 
si bir _mahafildtı, Sof ya durulan ·hemen her giira kahtnyol'.', hariçte _f,.yt 
seyahatinin sadece bir iiçer beşer ldşilik Yahu- rek filisLine gttlen bil 
teşr;fal ziyaretirul~n iba- di kaçağı Filislh•~ gi1Ji- ni evliler b,.ş on g· 
rel olup evv.-ıc~ Lral no- et~ gtıçnu~kte v~ bunlar- ra mahkemeyP gid 
risin BeJgrat ziyur~tini dun_ gôriilebil~u~ huduı 1 geçinem~likl.,riıti ' 
i~de edPeeğini söyl~miş larHLollar.ı Larafuıdon· 1 rdacaklaruu ~öyH. 
tir. Kr;ıl bilha~sa Soh·ada vakalanmaLLadırlar. . resıuen a,· rıhvorlar. .. . . .. 
bulunan yeğ~ni kraliçe Son zamanlarda Yahu sur~lle serbest katı · 
Loauayı ziyart-t t'dece~tir. diler dahct kurnaz hiryol dm fili!i'tiu., . yerJeş· 

Gene kralm hususi be tulıuuşhtrdır. bu· yo_I şu· ·v~ filislin tabiiyet 
~yanatma göre Sof yacla •lur: miş huluıulnğunda 
si~·asi meselelPr il~ nuaş- Filisliia tabiiyetinde ka bir geuÇle evlftl 
gut olnuyacaktır. Hunun buluna1e yahudi erk.eLI~- yalnuli nüfnsunu 
icin Kral Aleksaıulr ilt~ r·i ticar~l maksadil" Yu , ınaluadırlar. • 
ue (:ar Boris ve ne ele~ nanistan, Mısır Vtt S'ctir lm hileyi ilk ··af 
Bulgar hükömeti ara~m- m~rul"'ketlere gider~k o- Yunttn. l!İ•kumeı_i 
da siyasi mahiyette hiç r~da genç \"~hudi kızla- vP. bu SUJ'P.tle .fili 
bir müzalere vaki olmı. rile re~men evlenıaaekLP. , gelerek e\'lenmek i 
yacaklır. ve y~ni laralarile birlikle Y~Atndileri sahi 

Yugoslavya ile Hulga- ~.,ilistiu~ dönınektedirler. macldesil~ rnP.ne 
ristan arasıudaLi ıuüna- el ı .. :- bir fili .. inli Y· Hulf(Mrislahın hari siya V"t ı:n 
sebat yaluız şeklen dos- seti tamamfln halis Bulgar Ynnanistatada evle 
Lane ma11zaras1111 muha- ~ivaseli olacakur. Rn si- için nıiisaade r.UJ 
faza eımelteclir. Son za- ~·~sel yalnız Hul~arishı- karar vermiştir, 
manlarcla Bulgarisuuula mn nıilli iilkiilerini tahak Fu-kat Y~huJifr. 
Yugoslav)'aya karşı esas- kuk P.UirmeğP. çahşacak- işe başka çare bu 
h bir dttğişıklik olmuştur. tır. tardır: GPCP.n hafla 

• Bulgarislanda La~· ıtsıı. ,.~ Sof~·a hfı~ıimP-lİ, bun \"'aınıru bf.rul li'!J• 
şartsız Yugoshı V)·aya il. elan sonra lluşanof kuhi- uğrumışllr. luJ va 
tihak r.J..,r.,k bir '~ U)Tıl Ut'S~uiu lrnrit~İ. sjyasr.!ini I ~8 latt~ Yuıaan . ı 
maz lıir lslav hiillesi vii- takıp ~cı~c~ltır. llu sı~a- dan M*"'nC Yahudi 
cuda getirmek •aru.fıarı sel biitfu~ H_ul.g.aristamn ı' bulunu~~rdu. Vapur 
olan Zvmıo grubu maha~ k~alarıh' ı~ı dostluk .mana girnwsinclf'-n 
fili - ki bunların başm. siyaseli olacaktır. Tabii srnı sonra filislhad 
da Bulgar maliye nazırı olarilk t.~as.-.11 bir lslav i~ilik l~r ya.luuli 
Petar Todorof bulurımak devl.-1i olmak _ itibar.ile si g~lmiş "'~ hfal 
tadır - Sofya askeri ce- Yugoslav~a ile iyi g.-çin- ufiiraeaat ... ~r .. k ~I 
miyeti tarafuulau ahar bir mek siyaseti tutulacak· dald kıılarla · t)vı~ 

Çukurovadan geçerken 
Misise uğrayıp bu cault 
tarihi okuıuamak buhl
sııbk tar. 

Köy muallimleri ara
sında yapllan değişi.idik 

listesini yarın yazacağız. 

! darbeye uğran_uşur. Bu tir: Fakat Hulgar hiikÖ- t~rini, . biiL uuııati.at 

Eskiden Halepten An-
le plen laraştan 'al kan 
kervanlar burada. konar
Jarı.-.ı. Şiıudi yalmz Ada 
na . Ceyhan arasında işli
len otomobillerin sade-., 

ce bir uğr~k yeridir. tren 
ı~rde yapllan tenzi
IAUan sonra elinden bu .. 
da gidiyor. 
_ Geçenlerde ba11 höyük 
leri kazdıran bir Arkeo
loğ Misislilere define a
ramak ıuerakım aşılaınaş 
şimdi durma.dan gP.niş 
çulLur açıyorlar.. F~kat 
neye yarar ki. Misiste 
herhalde birçok tarih ve-

üunıl1t1ızdın ilacı 
. 

NalJl)aruaa mmata::amaa 
pzete ı&aclermiimiz abu
............_ eylGI aUıa1etiDe 

kadar abuaa bedellerini fiil 
dermeleriai reca eder, bu 
mldclet urfmda abuna be-
dellerini ıandermiyenlere 

pzete yollaauyacajamm aa:z 
eyleriz. 

• 
siLaları var. bir heyet 

.tarafmdan tetki~ edilip 
araştırılnlAya başlanarsa 

· müzemizin çok eser .ka
zanacağı muhakkaktır. 

Şeref Arif 

cemiyeı hahhazırala hü- uwti Yugoslavya ·ile bir- · ·g.-l~n muanı1Al6)'İ • 
tün Bulgaristan ordusu· ı~"uek iyas.aıiııt~ean uzat sı111 . ijitt'au işl~r~r. _ 
nu temsil eLmekteclir. Bu hışacak.ur. lm'-ar zabit- . · Auc-aL .. ,..·11iyPf 
eemiyet son zamaularcla ı~riuin bn husn°'ta:li· to- "miy~ dairf'si -Ynua 
tasfiye ve tensik eclilmi~, rarlan kutitlir. ı · uuas~ltısir~cl~u . Tua 
bir ve ayralmaz Yugos. Gen~ bu ~iyuselin n~- : nlduğ&1 .için bu _ip. 
la vhlL taraftarlaruun ce- LİCf"Sİ olttra~ fıali~a.z~rtla olnmş v..- yalnuli 
.ıuiyetle a!61uılurı kff~ÜI bulgarislaıula hiiliin . ida. rtni~a ~ara1a çı~t 
mi1Ur. Bu cemiy~tin im . rel~r a k.tfllt1al.irilıuekte- .na . da mügaile. . 
şına Sof ya garuizomı tlir .. 'Shril. hl~re~r.in baş- ğiude.u ~aımr lin• 
kunıandana cener~-1 Tza_ larımt y~111 yığuı orduya ·ay~ılnuş\u·. . • · 
neff .geçmiş ve idaresini · nuHı~np =- za.bid6r tayin:o- - --ltu s•İteJle .laı-. 
temanıee elin~ 11~11uşLır. hınrnaktadır. Yaliıncla perde. ahıİıda (>Jf 

Sorv.a a~ .. ktSri ceu,iy~- So. f va a!&tert" iıiek.. iebi mü- b. 
J isteneıı . ır -ya 

Liİıiıı bu yeııi _ azaları ifijr~ ltrahıj Kollef, ~ul ·med)'.atl -~übıuiı~ 
• Voenna Leaa • Vuaos - ~a.iütıuMta ga_yet ınü.)luu 

c " 1 " ti Üaıuaıi1esbıin ti . lavya ile birleşuıek la"raf bir ~•eş~ilAl Qlao içlhuai 

l 
"d . . b hjı sa5esinde ~lı tarı ola~ı siyaset" nihayet kialkınm~ .ı are~ın•ı- a- . . 

vermiş,ır. Bundan sonra şuıa geçtrıleeekur • mlfl~r • 
• - l • • • '· • 



Türkiye' de 
aeali f ilimler 

1 ••••••••• • 

" 'incuaa Salaife i,, ndeıt: 
Türkiye'tle 1933 sene

sinde 176 sesli filim gös
lerilmişlir. hrrnlardan 57 

si Fransa 'tlau, 54 ti Bir 
lttşik Amerika dfH'letlerin
tlen, 49 u .~lmanyadau , 
ı ı Tiirk YN'Iİ filmi, 2 si 
lııgihere'deu, 2 sı hah·n
d:ı11 ve biri Da11imarka'
da11 Ct•lltedilnıiştir . 1934 
.,eue inin ilk dört a \'lnda 
Frausa 'ıla11 26 , Bi;·leşik 
.\ıtıerika dtn'IPtlerindeu 24 

,.e .\lmanya'daıı ı ı filim 
gelmiştir. 

1933 enPsinde gfi ·te
rilt~rı 176 (ilimin lmrıği li . 
anlarda olduğu şu su _ 

rt~llu h~shil 'ıdılmiştir. 
Huulardau 99 u Fran

sızca, 34 ii Ahuan)·a, 25 
lngilizcı•, Jo u Ttirkce ' 
3 ii 1 panyolca, 3 ii ·ta
mamile ıuuzikli filim 2 
si llomcadu·. ' 

1934 ... ~ne inin ilk dört 
ayuıdaki vazi)'el Fransız
ca filiuıleri11 lelıiııdedir. 

hu aylarda gö lr.rilen 
6ô fiHmd~ıı 47 . i Fransızca 
7 si :\ima rıca, 1 i J ugi
Jizcfa, ı i lspa 11 yolca ve 
4 ii 'l'iirkct!dir. 

• 

Mısır' da 
Buf day ziraatı 

yeniden baılıyacak 

~ 'on zamarılardiJ ~lısır, 
hal.k~ rıırı )' eıııt~ k 1 i k ih ti y(j
cı ıçıu A vu lurya'tla11 250 

•~rdeı) huğılaJ . atıu tılmış
tır. E ki zamauJarda Uo
mamJa huğday auluırla -
rrnılau hiri dt~ &lısır idi 

i~ • 
. ırakat Mısır'da p:ınıul 

ııraı111 ilt•rlecllktma . oııra 
.lıa.lk hu zira:ıtı huğda~· 
ı. lıla aJindeu clalta - larlı 
bulduğu i~·ira huğtİa~· ıi
ra~tuu lamarut•u ilmaal N-
nıışti . ~ 

ÇifçilHr fazla ;. ıile al 
edil~··· pamuğu :'alart1k 
ı)arası ilt~ huriçtr.11 hu~-
,ıa ,. "~lirİ\•or,ftı · .ı · .. ~ .. · ımuı 

cihan hultraıu dola ,.1 ile 
llı ır f>\Jumkları P k.i ,. ... _ 
l . . k g 
'el1111 ayhetti.ği i ç i 11 

Mi'ırlılar yı•ııitlen lmğday 
eknwk çarf'IPriui diışiin
nıeK~ J,aşla1111şlartJı . 

Mısır ziraat uezareli 
köyliiye :t)'m lopraklau 
daha fazla malı ·11) uJmak 
çart•leriui dt~ öğrctnırg*' 
~atrar vt~rmiştir. 

YENİ MERSiN 30 EYLÜL ı ~n4 PAZAR SAYFA : a 

Canmaıle Neler Konuşuluyor M e rsj n 
• Birinci Sav/adan Devam ~ 

l' iiksek hevetinizi11 hu Piyasası 
lıususta uıuva~frakalla lıu- - ---
lu ııma "ını temenni ederim., K.(;. K. s. 

Tevfik Rüştii hey, ko- Pamuk ek~pre~ 34 50 
mİSJOn rei ~ iııi11 teklifi iizH- f arıe 
rine \'e ittifakla, altıncı Kapu malı 
k o nı i y o rı larafıııdan Kozacı parlaf(ı 
asambleJe yazıhıcak ra- larıf! çi~idi 
porurı nrnlrnrrirliğine in- \'erli • 
tilıap edilmiştir. Beyaz )' ap;ık 

31 
32 
31 

2 
1 

50 

25 
75 

Üsküdar Hukuk Hakimliğin~en f: 
934 843 
~flPlrnrnl Liitfii he,·in karısı Mersin'dn ~ler~in bar . ~ 

\'e gcızinosuııda miisraladeru Fatma Zehra hanım namı 
<liğt>r Semine hanım aleyhiııe actığı boşanma davası-
11111 Lebliğala rağmen Lahkikat • giinli gelmediğinden 
gıyabırıda tahkikata karar vt1 rHerek miiddei tarafın
dan ikanıe edilP.n şahitler ll. :ılı~yhanm arasıra evini 
terk ve yabanCI erkekJer·lt~ gezdiğini ve nelice iliba -
rile haysiy<~tsiz hayat siiı·diiğiine şahadfıl etmiş ve ~I. 
ale)· lıa ikaıueıgahı mrçhul olduğu anlaşıldığından ilit
ueu ve muameleli gıyap kararı lebliğine karar vcri-

Hindistan, lrau, lrıgil- Susam 

l~re, Irak, Çin \'~ halya Fasuh· :ı 

uıur:ıl1ha.J a rı da hu ııaru- Nohul 

Zt• ıliği ayrıı lıaraı·etl~ ruii- \l~rcim~~ 

45 
8 

lt~rt>k lah~ikal 15 ·- ı ı -934 Perşembe giinü saat 14 
3 olarak layiu kılınmı~ olduğuııdarı iş bu şahadet ve 

ıf:ıfoa rımislt•rtlir. Kus \'tmıi . . . 
.ti . Lit\ i11of 11ıilletl~r Kum elan 

cemi~'fali azası adtıdirıin c~hik 
• 

çoğalurnsırulau ,,~ hu u- Yulaf 

4 50 
8-50 
6 
5 
6 
9 ... 

25 
50 
75 

retle cem i~· eıirı nw~uliyPt Acı çek irıt .. ~ ıcı 25 
leril.~ miir. ~ irli,-:(irı111 bii- Toz .,ekPr· • f 8 ~5 
~· ii ruP.s i • uln11 d pl,t y ı he~· a- (~et it \ ' t• 

m ıueıurauııiyPl PlnıişLir. Ça)' 
Fransa miiııw sili u- Kalu~· 

munıi uu~muuui~·ete işti - Bahar 
rnk PllllİŞlİr. Arpa .\rrnttot 

1 paraya 11n11·allhu ı ~I. » \'erli 
Dö Madarikaya'u umumi Pirirı~ 

ıoo 

2.ı0-~30 

188-190 
90 

a P 7-50 
?k. 

""" 
ım"·afakal karşısmda i im Kara lJiilu .. ,. 85- 86 
çağırmak . uretiltt r~ye INi adır 16 
müracaata liizum göru;e- ·,> ikiıwi 23 
nıiş \ 'C! 'l 'P.\'fik Hüştii he- f ~it ır d:u·ı 2 75 
)'İn raporu altırıcı l\Oruis- ,Çavdar 2-87-5 
yonun ittif:•kile kabul e. :.•:;.t,!•111 ' 20 Ura 40 K. 
dilmiştir. Asamble yarrn » » Pcw~bi ~3 Lira 
kahul içın loplaırncaktır. » " » çuvalı 20K. 50 

--·--
Yeni Adam ~ı~ıı 

1 Buğday Y ~rli 3 
1 rıci r ·O cft•11 J 1 

\, · 7d -·7~ ,l ııct• KPp~ l 
t!lll ,, illlı 111 39 llllCU • 

ı f>O • 
1 sa . s 1 . . k Kahu ı> . ) r ı ıır ço . c·111h rufin- ,. . 
70 derical il•• ı ., . ·ı •ı k Lıu :orı tuzu 

11 tı J l • a ı. · ı · . , 
be"'iu <cUöu•Jt" ... . 1•• :ıburısafız~\· tınl. ~5 f>O 

• J • , ır U)oruz, nı- __; •. ----
çındıı·~,., Vt~ <t . Pfıir tiyatro-
• uuda iııhilah, başlıklı lla
arif \'e lİ) alrouıuza ait 
aJAka verici yazıları, Dr. 
, aip Uagıp lwyiıı 0F:i11 -
tein 1.İ)ayı hir nıadd«- gi
bi arılıyor» \ ' t: ..\luliilfov

Nö~etçi Eczane 

1. tik:uıwl Eczaıı.- idir. 

=----------~------f ENi MERSiN 
~ az Tt>\'fık hP.~İrı «başka ' 
diiııyahu·dan gdruiş taş- Nü~hası ~kuruştur 
Jarı> ilmi, ~· :ızılan \' ftt'ıhr. ' 
~ili 1 w 11 d is N ii \ i t O s 111 a n 
l )fi~ j il (C i il f' ! U :t l t j it• it~ f' j »fi~ 

·dair yaztlığı yazı \'t~ hedi 
Ziya hf-lyiu <•tm İ) i tedris 
tarzı •> ; ~ imli \' azıları a\'rı

ca •l ikkalt .. tİt·ğel' a ' !;p!ıi 
N u r i 1 ttı y i 11 t .. \' a im, , •• 
bir tarih lt• tki~io ayraca 

alf\k :, \'Preu ~· a~. ılaı•tl~r . 
Sa u :ı ı ~Ut\ fa . ınd:ı «CO-. . 

cu~ rı•snıl \' ~ Firimilif 
saıaat.ı.> uı:ıkal(>Sİ iJe Siirey 
ya lla~ r•·l htn· irı \'afıdet 
GiihPk in ht')' t: \' t'l'tliği er.. 
v:ııl IJnlnıuuaktadır. (( ait 

Abone)' 
Şeraiti 

Senelik 

Allı aylık 

Üç aylık 

Türkiye 
için 

Hıriç 

için 

1200 Kr. 2000 Kr. 

600 ıooo 

300 500 

Bir a}•lık 100 yoktur 

Günü geçmiı sayılar 20 Kr. 

CPIPhia> drauıı tlevaıu el-. 
J nıekte ,·e baltacı oğlu nıa -
l h c~Taşcı Osmaıa Ef P.rııli» 

hi k:\) esi ze \'kfta o~ tııımak
tadrr . bu sa~· ırıın resim
leriud11ki ,.P. ha "kısında~ i 
giizellik ayrıca göte ç.ır p 
makladır. 

tetkikata karşı &I. ale~· lıa F:1Lıua Zehra namı diğer 
SPnıinB harurıı ilAıulau iliharerı 20 giiu zarfrnda itiraz 
tılmediği taktirde vakrnları kabuJ etnıiş acldil~ hir 
ıfHha uıahkt>uıe.\· e kabul Nlilmiyeceği \'e icap eden 
karar illilwz t•<lilecE>ğirw dair muameleli gıyap kara-
rıda mahkPme divaıılıaıw iru:ı, talik kılmmış olduğurı
tlau keyfiyt>l gazt!le ile <le iffuı olunur. 

i l A N 
Mersin: Askeri Satm Alma Komisyonundan : 
ha)' ramiç'teki fırkam11 :"Pıaelik ihtiyacı olan 659 

hin kilo arpa, 800 hin kilo ol, 850 hiu kilo saıuan 
rııiirıakasai aleniye usulile 2 - ıo - 934 sah giinii 
S:rnt 15 de ihah~I~ri icra kılın:ıcaktır. 

Taliplerin yiizde ~· edi IJuçuk nbhetinde te'minat 
uıuvakkataları ile bavraruicde ki fırka salm alma 

"' " 
Kom i~·onuna miiracaaı e)1 leuuıleri ilan oluııur, 

25 - 27 - 30-1 

1 l l N 
As~eri Satm Alma Komisyonu Riyasetin~en: 
ha~·rauıiçteki kıtaatı .\skeriyeniu senelik ihliyam 

olan 196 bin kilo Piriraç kapalı zarf usıılile nıiiuaka-
aya konulmuştur. lhaie giirıü 10-10- 934 Çarşamba 

giirıü saat 15 ele taliplerirı mahalline miiracaatJarı ilan 
oluuur . 14- 21 - 30-8 

::MM taM:: 
1 DUNLOP 1 

D 
u 
N 
L. 
o 
p 

D 
- ... u 
N 
L. 
o 
p 

Otomobilinize , Kamyonunuza, - - .__.. .-... -
bisikletinize daima DUNLO laatiti 
lınız . 

Çünhi DUN LOP la • t i k le ri 
İngiliz yal'ııaıdır. /ngiliz yapıaının"diı 
diğerlerinden daha saf lam oldufun 
ö;vlemeye lüzum yoktur. .. 

~ler..iu \ ' t1 lla v~isi .\cıınl:ıhğı ft. 
Ömer Vasfi ve Osman Emer lf 

-M· --~-..... ----..-~ .. 
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Aonıarın ve sooulr afgınlıOının serf ve 
latı tesirli devası, ambalaj ve komprime
'-inde ~ ellmeti ferilıtasıru teşıyan he· 

. \ı•r ASPTRINc&ır. 

-h Doktor 

M U S TA fA SABAH ! ;!;;:;;:!,; ;;;,!,!:!,, 
Hastane r.addeslnde Halk eczanesi ı1$/ıinde 

Röntgen ve Laboratuvar 

ile mücehhez muayenehanelerini açmış
lardır. 

Her giiu sabahlal'I ~aat 6 - 8 1.P 

öğleden sonra saal 15 den ukşanıa ~adar 

hastalarını kabul ve tedavi ederler. 

Röntgen 
Doktor· Naci bey ,. 

Seyahattan avdet etmiş Röntgen 
muayenelerini Adana'da abidin paşa 

caddesindeki muayenehanesinde yapma
ğa başlamıştır. . 9 - 10 

ı Türkiye Ziraat Bankası 

Sıra 
No. 
270 

271 

272 
273 
275 

278 

~la im il f'S i Cinsi 
Ka rrtcail~· a!'i Ta rl;ı 

» St•hz~ balıce~i 
• 

)) Tarla 
)) )) 

)) 

)) ,, 

Mersin Şubesin 
M~sahası 

il (' k ta I' ~l 2 

3 

1 
2 

1 

2 

6 

5763 
5626 

1141 

9200 

757ô 

667 

fi is~~.\·e uör~ '9&1 
" gi Hisse 

Malsahibi Miktarı 

A. Lig~ rıl.-pu los 1/ 4 
)) 114 

» J/4 

I> 1/ 4 
)) J/4 
)) J / 4 

280 Bahçu ~I. .-\rsa 919 Aq.~il'o \'tı Ermiyoni Tmnanu 
284 Nusr.ııin~ Tarla 8384 Pirıala \ ' n hissfldar 10/ 16 

G a " r i ıu ii haclı ll ~ n~ a i l ,· u k a n ı l :ı ,. ası rl :ı t ı \ azı 1 ı ~ a \' l'İ 11 urn ~ n 1 it~ r i h :ıh~ 
leri ıı~kden VH~' :t ga)'ri ıa.ıiihadil honosifo ıw.~i11 öıİ•~;.,.,~~ iiı•·rı~ ve açık 
sureli le satışa cık:ırılnıışı11·. lhalP.IP.ri 18 - 1 O -93! PerŞP-mht~ giiuii sa 
saat ~11 huçul\l~s ~·apılaca~tar. T:ıliplPriıa mHzayeJ.~ saalirıdt·n P.\'V~l yü~ 
hucu k lP-nıi11al akcası \'trnı o miktar rrnıiırnl mP-ktuhu bankamıza n~rııı . . . 
zımdır. Oaha f:ızla uıahl!tıat alma~ istiveult~rin hanka\'a mfıraeaatları. . . 

Sab1ın Sabııııa benzer fakat l1er Sabun 
olnıaz Sabuıı aldığıııızda: evela, 

Sabuncu zade KaJri 

markaaına dikkat 

Sabuncu z.adeKA 

markaıına dikhal 

Bu MarKalı Sabunları HerYerde Ara 
Halkımıza her feyden evel sıhhatını düfünmek gay 

kere Fabrikamızda haliı yemeklik Zeytin yafından 

SABUNCU ZADE KADRİ markalı sabunlarımız piyaaaya çıkarıl 
SABUNCU ZADE KADRİ .llarkalt ~ahuular TALK 
ve Sili~:h ~ibi hilumuıu zaraı·iı \'e \' akıcı ıaa:.uJtldHrıltw . .. 

SABUNCU ZADE KADRi Markah Sabunlar cil~ı Yumıilık, Letafet verir çünkl 

' ••••••••• 
Mersin Ticaret ve Zahire Borsası • • ı : Yani Mersin 

malın cinsi Nerenin Mahaulu 

29-9-934 Cumarte•i günü borsa •atışları 
MiKTARI F. ALiCi SATICI 

,• 
----- • mücellit 

Oldu ta J[, G.- )(,- a. 
lb---· -

,--,~ 
- ...-r.-- = 

ŞEHAIT : 
'I u ==- • Eskimiş. p· iane 75628 ~5. Şaşali br. 

Buğday 25000 2 75 iş limiled 
iarıe çiğit 200000 2 25 ŞaşaLi BR. 

lo 

• 

~ 

M~rsin O.Ç.F. 
Ed \'ar dunıaoi 
Argir Ali b. V.Ş. 

... ,,. , 

ı azır .... peres~ • ~i 

,. maAaza '• nu~, r~r~u,ı~ ı 
" fabrika :: ruuzı iş~ ~,arıt 

· • ve atmav111ıı· 
: ~ize lazı ,;, oh•'· 
• laruuzı, tlefterl, 
: miiceiliıhanefl' 
• Jeriniı. • • . .. . 
• Her nevı .. 
: deflerler şık, .iL 
• tin ve ~ullaııır. 
• ı. • 1 • • ral\ cll emr . 


