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PAY A GELEN VEDİ KAÇAKÇI .DEN İKİSİ VAKALANDI 
-r· A Nüfus yazımı işleri devam ediyor Orta Mektepler~e 9 Eylfılun. ı 2 ci y ıldönümü 

\i ılay tteharare1li bir çalışma var Ay sonuna kadar ka- Büyük laf er On Yıl [mi Bugün Temamlanmıştı . 
Tarsus muallimleri iş tahimi yaparak seferber haline geldiler yıt yapılacalı İzmirde emsalsız kut/ulama haz;;.lığı görül 

J dü.Kadife kaleye bayrak cekilecek. Kanunen tayin edilen vakıttan cok eve/ 
' bu işinde neticeleneceği umuluyor 

ARkara,8/Husıısi/ Mr.a,if Ve. 

k!ı/eti bazı sebrpler dola1ıısıle Oıta 

Mtkttplere taltbe /ıayıt vt k 1l 11/ü 

1 ' 

O ıtll llifas , ·ı .. 11me ı•e ka;di tir.eletıdırmtk gnyretile mualliml'r 
tlilşürtiltT,tmiş ölümlerm J GZ ımı iş nt ldJ • lere gidelfk 011/cırı irşat tim ekte 

themmi;•ttle devam rdtlıJor. Bd.-dıJ; ve retı:tllN111 fapılmcıstna 1aıdım et· 

J e !ur l!ı'in bir çok müracaatlar ~·u· mektrdu Jrr . 11 'aarif mr11sup/armw 
ku bulduJ!u mbi Kl1>•1tıde de şi .. di- bu aMkosı kaz,, m lutmd• btiJ ilk 

ye kcıdar yazt/1111rr111/ rm et/v(//rrf /ı'jlC?!lla k 'Şii llnttŞ l" /ıuJus bu 

J apı/maktadır. tş üzrrimlt' ralı~r. ıı r bnşlı.nuştır. 
Bu f!lllıkıı lıar.ıretlı çalışmalara 1 ı;nıe:li Valımir. Hazrnı bty Hk 

(!lire kamwm lııJ•lfı tdıl ı. ı• .k'it:dttı sık gdutk ltızım gtltn dırrk•ıf Itri 

dalla cok tW l 11ii/11s iş/eı mİfl ff.flla- ı•eı dıkla i J! bi l!rnr i(a rnıakammuz 
men ıkmal rdılru/ji umulmaktadır llıfzı bryJe bu uifurıt ı büpük gOJ'· 

Kaza/an/011 bu faaliyet elrafuuta- ret sarf tlr;ukltdir. 

flt/t11 lıabrrlerdt cok iimıt lwiridir. Sili/ ke 7 •lfnsusi ., Kazamızda 
1'arsus 8 • ltustısi > - Oizli tn mühim bir mrsele olarnk üzerin· 

nüfusun ;•a 7:ılması ve defterlerin ya- de durulan iş 11ıif11s yazımı çalışma-
pılması etrafında mual/ıml~r ;,,,-;_ /arıdır. Kaza dahıliude gizli kal· 

ber ha le l!tlmiş f!tbidir. Talı/ olma- mış olan dotum , ölüm ve evlenmt
4 

sına ral!mcn 11amrun yay/asmda bu- lerin lıtman lıeman arkası alınmak 
ltı11an muallimlerimiz oralarmda bir üzeredir . i\öy ihtiyar lttyetltri de 

sıra to11zirn tderek grup grup gelip kaza mtrkezltriııdt topla
11

arok ktn· 

kazn 'merkezinde nü/ us J'tızımiie mtş· ı diierl11e kanuna göre cttvelltritı lla-

eul o/tnukladır . Dll!tr tarafıa11 bu sıl dolduru/acal!ı ve 11üfus ;ş;11;11 b/J;ıük memleket işitıi biran twel ne· ehemmiyeti izah tdilmiştir. 

• ıi11 I TcşrinfoJıı.·le kııdar uzatılması 

m mtklrp1ere t..ımim dmişt r Bu se· 

l 

ı r bıllı Ha Orta ,frk/eplerr kabul , 

i(u L'ı pılan miırcc 1atlrritı (Ok ft1zla 

0 1 fll/!U 0Ur<1J'(l ,!t'ell rl/,"' r/rrdan 

aı laşılmnktadır 

Oıtıı mekırp r uı ı/ • s 11 /!arı 

ti ılı ı Şİ7ıdıdtrı iz mw /ı"flltll do'muş 

f!lbid11. il:. tıa roğ ··11 Vrkôl t bm:w' 

/ur sınıfu d!idn /nzlıı t ıbt altn· 

mamasuu ka"" ırl ış'ırr11tş' ır ,H unl· 

lım bulu11d11üu takdirdt sım/laro ı .. 
şubeler ilave edile r.eklir. 

Bir haberi tekzip 

iki, üç ve död smrlik muallim 

mrklebi mezunlannm mua/lım mu

aı•ini SaJıı/Rıas111a Maarif Vektıltli11· 

et karar verildilfi hakkmda ls/a11bul 

eazttelerinden birinde çıkmış olan 

habtri trkzibe Anadolu ajansı mt· 

zundur . 

Belediye Reisimiz 
Eve/ki gün 

Ankaradan geldiler 

TevfikRiiştü B. CenevreyeG itti 
Milletler Cemiyeti Umumi Heyeti Yann Toplamyor . 
Balkan Hariciye Nazırları Cumhuriyet 

Bayramından evvel Ankaraya Gelecekler. 
İstanbul 7 (Hususi) Hariciye 

vekili Tevfik Rüıtü bey millet
ler ce-miyeti umumi heyeti içti
maında bulunmak üzere Adriya 

vapurile venediğe hareket et- 1 
miştir. Iüvfik Rüştü bev ora
dan doğruca Cenevreye. hare
ket edecek ve 10 eyliılde top
lanacak olan milletler cemiyeti 
içtimama iştirak edecektir. 

Söylendiğine göre Vekil bey 
eylul sonuna kadar Cenevrede 
kalacak ve bu fırsattan istifade 
ederek Romanya, Yoguslavya 

8rlediye reisimiz Mitat Bty ve Yunanistan nazırlarile top-

Güzoi İzmlrin umumı görOnOş v K iıt K 1 

l iirk Mıklôl sal•aşwm /ur bıri 
başlı başına hususiyet tcşıyc.ıı gü11 
Itri iruuft 9 E; lıi! dt t11 k11tlu bir 
meı•kide dm ur . 

s ne eıwl 26 Af!ustos'ta Ak· 
dtmzi lıedtf tutarak biiJ'ük taarruza 
geçm l ürk ordusu 30 lA,Uusfos bü
yük znf erini elde ettiktm SOllra 
şimşek stir'aliyle ilerleyerek Kadife 
KalfJ"' üç sene hasretini çekUffi Türk 
baJ'raffmı bugüfl çekmiş ve bu zaferi 
yaratan Ulu Oazı'nirı hii)'ük ifade
ltrilt " düşmn11 ~·atanm lıarimi is 
mttinde bu gün botu/muştu . • 

/şJ!a/ gören her J'Uft parçası bir 

çok f arialııra s~lınt ö muş1u. f c ka 
bufllardo11 lıfç birısl lzmır lw.dar 
amtı1ıs.z bır ızt1ropla kıı raı madı Bü
J•ük kurtuluş [!iımi ış 1al smeltinrirı 

btitüfl acılık/arı lıatırlanarak lıer 

sene ymi b1r it •v c ınl ı kıttlula11mak· 
tadır. Ve bu seue J'int lzmir'de bü

yük ltazırlık glJrülmiiştür . 

lzmir, 8 /Hususi Muhabirimiz· 
dm/ - Yamı lzmir'in kurtuluş gü
nwıün on iki11ci yıl dö11ümüdür.Kut-

lulama! lıazırlıklarım görmek üzre 

(Oulsl 2. el Say/ ada ) 
~~~_.::....~~~~~~~~--~~ 

Rııa111 ~1ticadelesi Yaı)ıl< cal{. 
=x: ;=y- r:c :;;,. % 

Zirsat Vekaletince Bir Talimatname Hazırland1. Mücadele 1 
T eşrinavvel~e Memleketin Her Tar af mda ~aşlanacak . 

Ankara, 7 /lf ususi/ Teşri11evııel 

in bltinde bütün memltke.tte tatbik 

edilecek ruam mücadtleleri11t lıit fü· 
limat11:ıme Zirnat Vtkfıleti11ce ha· 
21rla1Zmış ve vilfıyelitre gönderilmiş· 
tir . 

lnsa11lara da s'ra;1d tden ve 
trdavisi olrnt}•a11 müthiş vt mmlıus 

hır lıastalıJ!n alt ahkfJmı ilıtıv11 edm 
bu talim1Jt11amt, slraı•tlt vasıta ola· 
bilen n ktalarda alınacak ttdbirlrri 
de ılıtiva etmektrdir. 

Mücadele lsta11bul'daki lıusu:.i 
şerait nazarı itibara olmarak sero 

lojifl bir suıtlte yf'p,:ı.c'lk ve bu 
ı•azife Valini11 relslılfi altuuia idare 
ve ~·iltıyet solflık zabıtası komisyonu 
larafwdaıı ta11zim edılecektir . 

Mücadeleıri'l biri11ri scflıasına 

ait mt ai esaslarını yalıma koymak 
üzere Zıraat Vek!ıltti Baylar Umum 
müd•irlıilfü mütelıassıslarmdan Mu
zof/u Bey bu a)'m 15 inde lstan
bulda bulunmJk iıztre Vrk ilrttm 
emir alımştır . 

lstc11buldaki rnıicadeleyi Beltdiyt 
Baylar müdürü Esat Bey idare t· 
dt'etklir. 

l\:ara st1ları111ızı aşaı1 geı11iler 
-- -3 Eylülde toplanan beledi- lanarak balkan rneseleleri üze-

y 1 B le rinde görüşeceklerdi• . Türk . e .er an ası heyeti umumiye 
ıçbmaına iıtirak etmek .. yunan itiliafmın musaddak nus-

Hariciye Vekili •revfik RüştQ B. 

ramında yapılacak olan mera
simde de bulunacaklardır. 

ilk T eorisat için 
HuJu~umuzu geçen ye~i Gemi~en i~isi Payasta yakalan~ı 

on gU uzere haları da bu içtimada Tevfik ~ evvel Ankaraya giden 
beledıye reisimiz M"t t b Rüştü beyle yunan hariciye na-

ı a ey cu- M M k . 
ma gUnkU ekıpreıle ıebr· . zan · a sımos arasında teati 
dönmüşlerdir . Dün k dı~ı.z~ edilecektir. 
. . en ısını A k 

zıyaret ethğimiz Mitat b k n ara 7 (Hususi)- Balkan 
·· b A k ey ısa h · · l b ıuren u n ara ziyareti . arıcıyc nazır arının cum uriyet 
fı d erı et- b d b ra n a : ayramın an evel urayn ge-
( -Ankarayn bele d" J b - )erecekleri tahakkuk etmiştir. k ıye er an 
•ıı heyeti umumiye içtimaında 1 Dört hariciye pazm burada iç-

bulunmak üzere gitmiştim. Bu ı tima ederek paktın imzasından 
fı~ı~~tan istifade ederek proje- bu günt' kadar geçen zaman zar· 
ıını ıhale ettiğimiz su işi ve ka- fında elJe edilen neticeyi tetkik 
nunların tatbikatı etrafında da edecekler ve yeni tedbirler ala-
ali.kala olan makamlarla temas caklardır ikinci içtimaın Ati-
ctbm ve ü . 

m spet netıeeler elde nada olması muhtemeldir. Ha-
tderek geldim ) deın· l d" 

· lf er ır. riciye nazırları cumhuriyet bay-

Layiha Hazırlandı 
Ankara, 8 /Hususi/ Maarif Vt· 

kule/inde uşrkkül eden ıslahat ko
misJ•o11u bilhassa ilk tedrisatm ıs· 
/altı için bir lfıJ•ilıa hazırlanuştır . 
Bu ltfrihaya göre ilk mtkfep mual· 
limltri11in ttrJİ ve ltrfilılrri hakkın 
da sistematik bir usul ihdr.sı esas 
tutulmakta ve ilk ıııtklrpler verim· 
/er/ilin fazla/aşması için tedbirler 
alınmaktadır. Bunun trmi11i iri11 de 
ilk tedrisat usulleri11irı deUiştirilme
si ve dalıa fa)'dalı o/ocak ~ektlde 
tanzimi iç n maddeler vard1r. Lfı

yilu BüJ'ük Millet Mtclisi11in ö11ü· 
müzdtki dtvrrsindt müzakere vt ka· 
nutıiyet lusbtdtcektir • 

Gemiler tayfalarile beraber Gümrük idare
sine teslim edildi. 1 ahkikat devam ediyor. 

Payas 8 (Hususi muhabiri- \ 
ınizden) - Bu gece karanlık
tan istifade ederek yedi geminin 1 
İ:ıkenderun cihetinden karasu
laıımıza girdiklerini gören mü
t.:!yckkiz gümrük muhafızları
nuz bütün sahil boyunca terti
bat alarak komandite ait mo
törle takibe başlamışlar ve sa
rt' R kadar uğraşarak bunlar· 
dan ıkisini y di taifesile bırlikte 
yalcalamıya muvaffak olmuş -
lardır. 

Yakalanan gemiciler Payasa 
getiı ilmiş diğeı leride iskende- , 

-
run istiknmetine knçmıya mu-
vaffak olmuşlardır. 

Tahkikat devam ediyor ba
lıkçı olmaları muhtemeldir. Ge
mi ve tayfalar ğümrük idare
sine teslim edilmiştir. 

Payas 8 «Huslisİ Muhabi
rimizdqı» - Kara sularımızda 
yakalanan gemiciler balıkçı 
olduklarını l..ı~cnderun sahille
rinde çok balıkçı olduğunden 
kara sularımızı al h tutmak 
maksadi) le aştıklarını v pa} es 
gümrüğünde motor olm dığın
dan korkusuzca s rd !derini söy 
lemişlerdir. 
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Atletizm bayramı yaplldı 1 

Müntazam ~ir geçit resmi yapd~1. gençler an~içti. 

Yunanistan isyanı 

Son isyan nasıl hazırlandı~ 

fethi Beyin Beyanatı 
Türk sigaraları 
İzmir haliların• 

kullanınız. 
Müsabakalar intizam dahilinde cereyan 

etti. Elde edilen neticeler iyidir. 
Venizelist bir gazetenin iddiasına göre, 
hadisede harbiye nazırının parmafı varmış 

Elmukattam 'dan 

Tlirkiy~ r in Lorulra 
firi Fethi bey, bu 
mevsiminde Büyük 
tanyada bulunan en 
lıim sanayi nuntakahı 

Hal~evi spor komite- 1 

sile idman yurdunun ter
tip elliğ i atletizm bayra
mı cuma gunu şehir 

stadvomurıda kalabalık 
ol 

bir seyirci huzurile yapıl 
mışlır. Halkevinde ve id
man yurdunda kayıth 

birçok spor~ular yurt u
mumi kaplam ~luharrem , 
Hilmi beyın nezareti al-
ımda ve örılerinde şehir 

bandosu olduğu halde 
sat.aya geldiler ve evvel 
ce yapılan program mu 
cibince bir g~çit resmi 
yaptılar. Bunu müteakip 
yurdun en genç azası o
lan Zeki efendi tarafm
dan bir hitabe irat edil
di ve ölen sporculardan 
lsmail, Semih, Celal ve 
Seyfinin ruhlarını taziz 
icin hazırun bir dakika • 
sukuta davet edildi. Bunu 
nıiiteakip Muharrem llil 
mi bey heyecanlı bir hi
tabe ile sporun ve sporda 
atletizmin ehemmiyetini 
tebarüz ettirerek inkılaba 
Cumhuriyete ve Gazi tür-
kiyesi ne şuurlu şekilde 

çalışmak yolunda g~nçle
re ant teklif etti ve sah:. 
yı dolduran gençler hep 
bir ağızdan lrnyecanh bir 
sesle ant iclil~r. • 

Bundan sonra atletizm 
müsabakalarma başlan

mıştır. Jluhtelif nıüsaba
kalarm neticeleri şunlar
dır: 

Yüz metre siirat, sekiz 
efendi iştirak t' tmiştir . 12 
saniyede Hasan ef. birin
ci 12,5 saniyede Fethi 
.,fendi ikincidir. 

Yiiz on metre manialı 
koşuya 11 efendi girmiş 
J 8,5 saniyede Kadri ef. 
birinci ı 9,5 saniyede Hü 
seyin efendi ikincidir. 

200 metre sürata se-
kiz ~efendi girmiş 25 sa
niyede Hüseyin ef. birin-
ci 26 sauiyede Kadrı ef. . 
ikinci gelmiştir. 

400 bayrak yarışı at
let lakmu 43,5 saniyede 

kazaumışllr. 

800 metre nnı ka verne
te 1 l efendi gi rmiş iki 
d1Jkikada irfan ef. birinci 
~,20 dakikada Hiisnii ef. 
kazanmıştır. 

1500 metre mukave 
mete 8 efendi girmiş 5 
dakikada irfan birinci 5,8 
de lliis11tİ ikiııci 5, i 5 Mu
zaffer üçiincii kalmıştır. 

Disk atmaya 9 t'ft•ndi 
gi rmiş 27, lo urntre ata
atarak Kadri flftıudi tbi
rinci 24, 15 metre Meh
met • .\li efeııdi iki11ci gel
mi~tir. 

Giille atmaya yedi ef. 
girmiş ıo,2o metrf~ Kad
ri flfendi hirirıci 9,6o met 
re Mehmet Ali efendi 2 
ci gelmiştir. 

Cirit atmava lo efendi 1 

girmiş 41, 1 o., Şevket flf.f 1 

birinci 31,36 Kemal er.: 
ikinci gelmiştir. 

Gür~ŞP. en ufak spor-
culardan başlanarak 
bliyiiklerdt~n el ö r t 
çift görflŞlirilmiş bunlar
dan Torgut. Hicret, \lflh
m~l .\ li efoudiler ı~· ı gii-
reşmişlerdi r. 

Bisiklet ~· arışı ve atla
mala :· vaklin t.larlığmdan 
gelecek haftaya bırakıl
mıştır. 

Biitiin spo,.cular yine 
bir~intizamla boruzau ve 
trampetlerile Cumhuriyet 
ve sporcu marş1111 ~öyliye 

rek saat !.tltula Hırda . 
dönmüşlerdir. 

Vilayetimizden lzmir 
Sanatlar mektebine 

gidecek ·talebe 
lzmir Sanat mektebi için villye 

timiz namına yapılan müsabaka im 
tihanında: 

lsmail o~lu Ahmet 
Ahmet o~lu Şuayip 
Mustafa oğlu Ahme~ 
Ve Teyfik Nusrat efendiler ka· 

zanmışla rdır. 

ı Teşrini evvelde mektepte bu· 
lunmak üzre Maarif idaresince gön· 
derileceklerdir. 

Tisalya vapuru Payasta 
Payas c Hususi » Buglln Ti· 

• salya vapuru geldi . Stltiz yüz ton 
ma' alacak 

Atinadan yazılıyor: 

Tayyare bataryaları 

zabitlP-rinin Alinada hii
~umeti clevirme teşebbü
siinde lmlııruluklar1111 bil 
dirnaiştik. Vttnizelist Elev
leron VinM gazetesi, bu 
teşebbüs hak km da şu ma
himau verm~ktedir: «Mii
tekail nıiralav Nikola Ni-.. 

22 bin dralımi)· i ahmş

'ardır. Bunlarrn H~mnda 
ol 

sivil elbisP-li 5 --6 eski 
zabit bul11n111aktavdı. .. 

Digt'r bir rivayete gö-
re kiiçiik zabitler, tayya
re lrntaryası efraduu rueç 
hul hir s~mte götiirınek 

iizre otomobillere bindi -
rilmislertlir. Fakat sonra • 

ziyaret etmiştir. Bu zi 
rellen sonra lngiliı 
telerinin muhabirlP.ri, 
fir bP-yin 1 ngiliz san 
hakkmdaki ihtisasla 
üğreıuur~ istcmişlP.r 
Fethi b~v kerıtlih~rine . 

vası · ı, llarbi,·e nazırıce-
;ıeral Koudili~le anlaşarak 
6-7 eyh'ıl grcesi hüktimet 
aleyhine l>ir isyan hare- j 
keline leşelıbiis edeceği 1 

Hğreuilmişlir. i 

dan korktukları için as- cevalu vermiştir: 

kerlt>re koğuşlarma dön- !11giltere11in en 
melerini enıretmişl,,r ve hnr sanavi mmlakal 
tayyare balarya~ı kasası· Zİ)'aret v;. i)·i inıibalıt 
111 yanlarma alıp götür- sıl •~ llim. 
mlişlerdir. Bu hususta en ziY. 

RaşvP-kil sabaha karşı uaıarı dikk ·ıtimi celb Atina garnizonu he.r ı 

ihtimale karşı seferber · 
hale konulmuş, ayni za
manda da Y nnan filosu 
Fale limanından ha•·~kel j 

etmiştir. Filo bir ri vayc- j 
le göre Perivola~a diğer 
l ı ir şayiaya göre Keraçi
niye gitmiştir. Akşam sa
at on sekiz~ıe Mavroyani 

isyan leşebbiisiinden ha-

1

1 iki şey vardır: 
hr.rdar edilmiştir. l- İngilizler A 11 

Bu harekel iiıerine kamu Virginia tütiiul 
iS)'anm daha geniş oldu- 1 ni ~ullarıı,· orlar. 

2- lngiliz hanı ğu zanuile Atina ve Pi- 1 
hahlara fazla merak ı re Polis idareleri geniş 

inzibat tedbirleri almış- · lar. 
Beııi en ziyade ı 

mahullesimle ordugdh 
kurmuş olan tayyare ba

altı tar,·asma mensup . 
kuciik zabit, efrath lıii-

• 
kunwt :.ıl~yhiııe bir hart•- ı 

l\t>t~ Slİrtildt•nıf>ğt~ lt>Ş P h

hİIS eylemişl~rdir. Fakat 

buna muvaffak olaruaym-ı 
CJ bataryanın kasasmı 
kırmışlar içinde bulunan 

Yeni Silolar 
bir kısmı işlemeye 

baıladı. 

Gelen haberlere göre Sivas, Es-

tır. 

Tayyare kuvvetleride 
Sf-'ferlwr fHIİlnaiştir.l> v~. 
uizfllist El(~ ,·teron Vima 
gazetesinin verdiği tafsi
laı bundan ibarettir. Ma
mafih bu isyan leşebbii
siimJe h:ıı·hh·e nazırmm . . 
parmağı hnluuduğuna dair 
V .-.nizel('Scu ~azetrnin i d-._ 

diası bize garip göriiııii-
,·or. ., 

9 Eylulun 12 inci 
yıldönümü 

-Birinci sayfadan artan
ttştkkül tden komite aylardanberl 
büyük hazırlıklar görmekte idi. Ko 

mite Vali P01a'nın reisli/ti altında 

bu g/Jn son içtimaını yapmış ve şim· 
kişehir, Konya si loları işlemeye diyt kadar olan hazırlıkları tetkik 
haşlamıştır. Ankara silosu da ikmal etmi§tir. Bu sene panayir milnasebe· 
edilmiş ve bunların teslim muame· i 

. tile 9 Et lt2l kurtuluş bayramı ş m· 
lesine başlanmıştır. Derıncede mev· .. . . L/ld 

1 
diye kadar glJrulmernış lnr şe" t 

cut olan butday anbarının da 10 l la kt 
. ı parlak kut u naca ır • 

bin ton zahire istiap edece~ şekıldel civar vila\· tıtlf-'rden ~aza-
bir silo haline konmasına sılo ko- J l . 
misyonunca karar verilmiştir. Bu lar ve köylt>rtl~n nnler-
inşaat altı buçuk ayda ikmal edilmek CH kişi tla,·et edilmiştir. 
$arlile 258 bin liraya ihale edilmiş· Oavr.tliler lzmire ~lilli 

tir. miicadel.-de~i kıyafetle-
rile gelecf lder ve tP.msili 

Viliyetimiz nüfus müdürlüğü oıarak tzmirin nas11 istir
dat edildiğini bir daha 
)' aşatacaklardır. 

Münhal bulunan villyetimiz 
nüfus mUdilrlO~üne Seyhan nüfus 
mildOnl Rüştü ve Seyhan vilAyeıi· Hu temsili merasime 
ne de Sivas nüfus müdürü nakil ve asker de iştirak edf>r.ek 
tayin edilmişlrdir. 

nun bırakan nrnsel6 
thır ki, Tiirk tiitiinl 
kullanılması ve lzuıi 
hlanmn istinuline 
ta ,•sivelerde bulun .. 
Bu tavsh·elerimin n• 
s~mert~h;r '~rtliğini 
voru m v ı~ bı.111dau .. 
memrıun olu ,·orun•· 

Ft>thi be\', .. Gazi ti 
en samimi 

0

arkatlaşl 
K d .. f 

dandır. en : sı 

Tlirk i vf'nin Başve~i 
FeLlai • bey TrabltJ 
nıuharebP-sintle t 

harp reisi sıfalil~ b 
muş ve Bnlgarisıall 
liğinde ep~~·ce ıanıa 
mıştır. 

vt~ merasi nılt> Katli 
ve bavrak cPkilec 
.. ;\n~ara Iİalke"İ 
ti~ 40 kiş i lik bir 
bugiln g•·lnıiştir· 

burada bir ltımsil 
ce~ler v~ 1 o Evlôl ., . 
mir Halka.vind~u 

edf-'cek bir heyeti-' 
mmlakalarnu ıiY8 

dere k ~lenenu~ne gid 
ve in~ ılap şehidi 
yın mezarına çeler• 
kacaldardır, 



Rol! 
_.,.. ............. 

Ağa Han Milletler 
• • • • 

cemıyetının reıs 

vekili olacakmış ! -----K ı a h i r za n ı a ıı r. "e ı 
i. .. orıdra gazt'lelpı·i, Hirıdis
lan miislümarılar1111 n en 

ilf~ri gelerı prenslerinden 
sayılan, fakat lılikiimrarı 
olduğu hi r memleketi htı
l u rım ıyan Ağa llarııo kerı
disiue hir iilke istediğirıi 
hırrıurı içira llirıılistan lıii 
kllnıetiyle kP11di i arasm
•la nıiiza kP.rt•ler )' :ı pıldığı 
haber vermişti. Şimdi de 
a yıır gazeteler daha baş _ 
kn bir haltt!r veriyorlar .. 

nu lıa hPrlere göre Ağa 
Harı )'ak ırıda 111 ii lı im lıi r 
role lwzıl'lauuıaktadır. Ye
ni rol, fili il etler coııı h·eti 
,.~,is vtık illiğiru! gPçnı~~k
lır. Bir ruiidd~tterıberi hu 
i için P•~rtle arka rrıda 
ı~ıiizakerHIPr )' apılı)'ordu. 
Fakat ll)' nı nıakarua Ka
rında Bn" Vf'kili olan ~lis
lnr Benrıelin namzet gös
terilnu)si mulıtı~md oldu
ğurıdau hu ihtimal tahak
kuk elliği taktirde Ağa 
ilan, sadık hir lra~iliz te
baası sıfötiylP- rı:ımzP.tli;;i-. . e 
nı w~rı alac:•klır. 

Bu lınvadi ·i vereıı Lond 
ra_f.;aZPlP ·i \luıları ilavP. 
~dı yor : 

" ır ... ıgHr taraftan :\ğa 

llaııırı, lsıuaililPI' r~i~i ol
ti uğu gi hi bir iilkc~ sehi hi 1 

olması içiıı de nıüza ke - 1 

rP.ler tfovam f'lmrktetlir. 
Bu ıuüz·ık ı 1 1 . .. ,, erP. Pl't ,. )lllıas-

sa uc şah i ,. l l 1 .. . · . .. •• ,~ı ruz e-
thyoı·. Bunların hiri A~a 
ilanın kr.rıdi i ikiıı . . -: ' cı~ı (ı-
ua "ı, iiçiiııcii ii oğlu Ali 
lla11tlır. flali lıazırda hurı
larırı ii<;ii ılı• "()ovil,, de 
ayrı a~ rı, nıtı lıl•'ŞPııı ktı 
~aıu·lı·rclP. v:ısl\ odH r· \ ,;a 
11 • • • . • ~ 

aııın ·ırı·ı ·ı ı . ._ • • SP"~ .. 11 va -
şuada hir ilıti yar oltl.u«u 
ha itle a ltıııı~ , . ı ~ · ... ., .. a rrıt a ıd 
oglurıuu hir lalıt 1 ·ı · sa ıı u 
olmw·ı üz .. rirıdt• i .,.,.,. ve 
oıın hu Jolıla lı·şvik t>l _ 
mektedir. " 

Oğlurıa bu fikri iki \il 
~ vr.I \'t' rw i l i. · 

. Ağa Jl:ı;ıı htı) llt'lnıilel 
hır sima ol.ırak gö lt)r-
mek v ı · .... e orıu .. ş·u·" ılc garp 
ııuzaı Hıtla huyiitrııek iciu 
"~~ k_~ı hu lan leşf• hhiisl~rin 
hulun ~t.eh_i hutlur.,, 
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Gizli Nüfus Kayıtlan -
Belediye Riyasetindeı1; 

.Niirus ktiliiklt•riru~ va .. 
zılnıamış tloğıını, '~'' lt-\ıı
nıe, lıoşarınıa vt~ !'\iliıı

m e n ı iş ö 1 ii ııı I f' r i rı ı " ~ l ü I 
934 larihirıdtHı 15 Lc>~ri

ııi11\' Vt>I 934 tarilıirıe ka
dar cezasız olitr:ı k pul-

tiııe, kasal>a ve sehir-• 
lt'rde lwl .. di~ dere hil-
tl i rmr~~! mechu r<l urlar. 

lladdt,-4 bu kaııurıun 
BelediyPlt·ı·t! ve rııulılar~ 
lara lehliğiııtlt>rı itibaren 
hir vucuk av ~oııra evin 

suz ilmiilıuberleı·lt~ rıii- tle veva icirıdH rıiifosa 
fu" dair~ ~ irıP. yuzdırıl - vazılı;ıanı;s kimselm·i ve 

. . 

• • 
ıua~ı nuıchuritlir. Bn sili11ınenıiş öliiıult>ri ve 
"İ'1,lı' u•ctk·cıl.·ırı 2~ l .... er'ıııı· k 1 k ,, ~ -tJ c; . a~· ıp arı ve ayıtsız 

•~vvelı~ k:ıdar n~snıi il- evlt!ıııurleri bildirme -
miihalwrlPrle rıiifus dai- ' yerılPı·d~n, 
rt~sine lıalwr \'errııive11 YPrıi doğunıları bir 
lıPr ail.- r .. isiııderı 2576 ay \e üliiruleri 011 gün 
ıııınıaralr kamın muci. içinde ıılifus dairelerine 
bi llCP rı \İ fo m iicl Ü rlli- ha l.rnr Vt!f UıtWe U (enierı, 
ğiiuce bir liradarı oıı li- E ı "' l ",, .. ıı uıe yi on wş 
raya k:ıtlar Cf'Za alırıa- .. · · gu rı ıçıııde ıı ii f usa ka yt 
cağı iları oluııur. 

t>llİrnıP.VHnlt'rth•n ve kerı 
5- 7- ~4 larilıiııde 

dirıi ka)'l cltiruıtıyf'rı 
rw~rtlclilt>rı 2576 ııumrolu 

re~İllt~rdt!ll ıuazen·tleri
karıu rıu rı hazı miilıim 

rıi ishal Pdeııwdikleri 
mevatldı al:ikadararıa 
ilan olunur. taktirde nıalıalli idare 

~ladtle ı lrn karın- lw)· etlP.rirıiıı karariyle 
111111 Bd.-diyPlere \'e bir liradan orı liraya 
uıulıtarlara ttıhliği Lari- kadar para ctızası al111ır. 
lairıderı itiharen bir bu- Tekrar oderıler hakk111-
cuk av icirıde her aile da bu CPZ:ı iki kat ola 
• • • 
rt~isi keııdi t'\'İndPki ve- rak tayin oluııur. 
~'a emri ~.hındaki , her ~ladde-sBu kanıınurı 
vdi velay .. tiııılcki , lıPr ıwşriııdeH iiç ay gPÇ-

va"i VP~ayt~lirıdt~~i nü- tikLPrı sonra gizli doğum 
fu. La vazılıuauııs kim- öliim VP. ~cı~ıp ve Pvlerı-

• • 

1 

Mersin Piyasası 
K.G. 

Pa 11111 k ~k~ p r·c·~ 
ia rıt· 
K:ı ptı malı 

S. ı Toz şekt!r 
l(a lı ve 
Cav . . 

Kozacı parhı~ı 
ı . 

'

Jaru•ciüicJi 

K. 
38 
35 
36 
33 

Kala~· 
Bn har 

25 

1

. Arpa ~\ rıadol 

es 25 
100 

240-~30 

188-190 
90 

3-87-5 

3-25 
17 50 

l 50 
l 

85-86 

• :mı 

\' m·li •> 

Beyuz yapak 
' usa uı 
FasuJya 
Nohul 
\fercirııek 

Kus \'erui 
• w 

Kunı darı 

Cr.llik • 
Yulaf 
Acı c•~kirdek ıcı . . 

» Yerli 
Piriuc • 

2 

2 
33 

7 50 İııce kepek 
50 Kaluı » 

Kara lJii her 
4 

7 

6 

6 
5 

50 Nişadır 16 

7 
2-6t-5 

24 

50 Limon ıuzu 70 

50 Sa huıısafi zeylin Y. 25 50 
» ikiru~i 23 

.\lası r darı 2-65 

Çavdar 3 

lçel Orman Müdürlüğünden · 
Em vali ıuazlrn ta darı .\lt!r~i ıı \fo me\'Clll 24 talı ta 

8 nıı!~e ok 80 urdıc knzık 23 rıaliulik iki cam Jil· 
• • 

uıt!Sİ ve l(r çam clörtliik bir beşlik 1.50 kilo ('am 
• 

oduııu ve fırıdık pırıa!'ırıda mevcut 29 adet ıuulatelf! 

cirıs cam ker•~stesi Ye Kuzucu ht>leleııJe 18 ciııar 
• • 

ıaL:ısı ve Tururıcluda 150 ad ~t k alran kazık ve ce-• 
nıillide 15 ardıç ıoprak 8 ç.ım tlilıııe takanlı<la 67 
aclPl cam dilme ve koclı hauıza ırıtla 700 kilo cam 

• • 
odurıu ve araplarda 150 kilo çam oclunu Akar-

ca ki>viirıde 132 adet rnuu kerestesi ve ardıc ye cam 
• .ı • • 

topağı 22 -8- 934 larihiuden itibaren aleni ıuiiza-

~· Nlt· YP- k orı u ld a ğu 11tl arı ta 1 ip oları la rın i lı a le günü olan 
f ıo - 9-934 Pazarlr.~i giinii saal 16 ya kadar 

lçt>I Ornıaıa miidüriyP.lindt· miıleşP.kkil ihale şalış kol misyonuna ıııiiracaaı etmeleri il:iıı olunur. 
23-28- 3-9 

:elı! ı·i, hurılarıları ı~vlilik nw '':-.kası lıabl'r vt•rı • n • • ,e~ 
leri k:ı~· dedilıııPmiş oları IP.rP alıııac.ı~ c•·z· uıırı ı• •~ fitd:: 
1ar111 e \' I i 1 i k ı.~ r i ıı i v P. ül- yarı · ı. t a lı ~ i ~ · ı L a r a 11111 a -

nıiiş vt·ya ~a)· holuıuş ~ına Vt~ h.ışka ıııt•r:ı!'İıaı •• 1 
olupla 11iıfıı ·tarı silinme- icrasma liizuııı kalmak- 1 1 
rııi~ bulurıaıılarm köyde sızın nwlıalli idare lıe-
nıulıtar ve ıhth ar luwe-· veli kar:ırh· IP. VPrilir. 1 

D D 
-------------·-----·-----·---------·--------._.• 1 

Borsada satış \ Yeni A~am 

36 ırıcı s:ı~· ısı di~kate dPğt>r 

hi r şek i l<lı~ çıktı. 1 çi rıdP-
k i lt~r; lsnı:ıil llakkı, num-
1 (

, . , • 1 
ıııııııaı· Sa\':ışı, ... aıııı, ~ı-

ya:-11'1 :\lt!ıtıİ ııdf' ola rıla r 
. \ . T ., v f i k , 11 a 1 k ii -
ni vt·ı· · ite~i th!rSlt·ri ııtl .. ıı 
arziyat. F. ~lolrıar, Gii -
uıiiş kahza. i ~ nı:lil Hakkı, 

Sait ÇPlt•hi ( Bram ) V. 

Giılltıhirı, ~iir alP.~lıirıdH 

1. il. Bev tl•~rdirıe c:ıre. . . 
Hu ·,· :ı'cla eocuk ~wlıirlc>ri . . . 
A. c .. ıııil, .'Pssiz lstarılıul 
\liilını · di~ N. o~nıaıı, Si
ııema lıılt>IPrirıiıı forırıi ct>p
lıt>Sİ ı~rııail llakkı, Snplıi 
~uri BP-~e Açık nıt•ktup. 
Ye11i Adam Had)O alfa -

Uiiıı Tic :ırt>l ve Zalıire 
lıorsiısırıda 250,000 kilo ar-1 
pa 3 kunış 25 santimden 1 

Sipahi .. r, Kilıııılra vapur 
lP~liıııi olarak Ş:ışali bi
raıl•!rlf'l'fl ~:ıtılnııstır . ' 

YENİ M[RSiN 

Nüsh:ısı 5 kuruştur 
, 

Abone) Türkiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 ıooo 

Üç aylık 300 500 

Bir arlık ıoo yokt ıır 

Günü geçmiş sayılar 20 Kr. 

lwsi, ()r. İzzP.dtlirı Şadaıı , 
okra L honıoseksiit·I mi y _ 

di? ()iırıya ilim , sanat· . ' 
lPıık İl ha herlPr·i ve resim-
ler • 

- . u 

1 

1 

u 
N 
L 
o 
p 

N 
L 
o 
p 

Otomobilinize , Kamyonunuza; 
bisikletinize daima DUNLO lasti#i 
alınız . 

Çünki DUNLOP lastikleri 
ngiliz yapısıdır. /ngiliz yapısınında 
diğerlerinden daha sağla!" olduğunu 
öylemeye lüzum yoktur. 

1 .. ~h·r~i rı ve lla valisi Acrrıtalığı 1 
Oıner Vusfi ve O sınan En "er 

• 
··~ ~ .. .. ~~ ~ .. 



SAYFA : 4 
V ENi ~IEl\SIN 9 EYLÜL l 934 PAZ \ n 

-----~----_,,_-- - . 

I Sabnn Sabuna bener fakat her Sabun bir 1 
olı11az Sab11ı1 alcl1ğıııızda: evela, 

Sao .. ncu zade Kadri 

markasına dikkat 

Sabuncu zade //" ADRJ 

markasına dikkat 

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

kere Fabrikamızda halis yemeklik Zeytin yağından yapılan 

SABUNCU ZADE KADRİ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmıştır. 
SABUNCU Z~DE KADRİ ~ı:ır·l,alı ~:ılıuıılar rALI\ ( !oprak) 
ve Silikat gilJi Liluıuuuı zar:ırlı ve ~akıcı rııaddelerclt~u af'ıdıf' 

T oros Çiçekleri 
KOLONYASI 
Toptan ve Perakende Satış 

Eski cami karşısından Güuıriik nu~ydauıruJa 
Postahane illisalırula ki satış mahalline uakl 
etmiştir . 

Her nevi natürel esanslar, fenni 
ıurette yapılan sıhhi kolonyalarile 
muhterem müşterilerini bu r a d a 
karşılar . 

PP.k yakrnda, BRIY.\~TiN , Kl\EU gihi 
mibtahzeratıda ihzar edf)CPkıj, · . 

Ayrıca kendi makinalaril•! ~ :ıplırdığı )'erli 
Coraplarile dahili vn la a ı· i c i miiŞlP-rileriuirı 

~oraı, ihlivaclar1111 lemin elnıektt>dir. ~J ., .. 

llEH YEHBE 

1 T oros Kolonyasım Araymu. 
6-20 l 

~-------------------. Göz hastalıkları 
mütehassısı 

Dr. Ahmet Muhtar 8. 
Bu dt>fa islanhuldaıı 

a vtlel t!dP.n (;ÖZ nı İİ
t.-ha~sısı ()o~tor ~hıhtar 
B. )'()ğurt pazarmda 
il a s t a 11 ~ cadtlı· ~intJP 

Doktor Ahıhıllah v t~ 

l'l:drnıul lw~· ltırirı nıua · 
yeıw !::• •H·~iııdPki lıususi 
; la i re~uulı~ ha~l : ıla rııı ı 
ka hu I elnu•ğ<A haşla -· 
nı ışlır. 

.\1uav.-11 f~ sa a ı I a l'I: . 
Ögl·~cleu t!vel: s:ıal 

sı~kiıden on ikiyt~ öğh~
dtın sonra ondörlcl~u 

oıısekizH ladar. 

••••••• .. •••••• ı ~~r .... :A.1&~~);.~~m~~~~:~,/ı ~ +ı ~~~~~sra~~~~~~-ct, ~ t: Yeni Mersin Matbaası : fi·. , ~ " - , -~ . · _ ı ıı 
Mücellithanesi : 1 ~ Büyük Bir T evaccüh ve Rağbete Haıl Olan ~; :. 

•:• Eskimiş, parçalan- • ' ~~ • 

• mış, ,~l'SUtle kitapla- : I SuadeSevket Refık 
• rımzı 1şe yaramaz de-+ 

ı y: al~nayımz. lJi~~ün : · ~ Kolon~·a, Lo~)'Orı, yağlı ve yaft~ızl\remleri, a:- ~ 
1 • sıze lazım olur. Kıtop-+ 4 :.- Gül ve Cic ·k sularile cocuk \'e t~r podralarmı t 

• lf 1 ... • •• ~ ' ~ 
larınızı, <eter ermı?;ı, + biiviik hir ihtimamla ihzar etme~··~ ha~lanuş· & 

: miicellithanenıize gön-+ tır: Hakiki ~UAl>E ŞEVKET HEFiK nıiis-ı f!.··-~ 
+ deriniz. • k B k ' + . k. • tahzt•ratım anca· ey oz mağazasın-
• ller nev,1 ıtap ve + . . . . ~ ,,, 
+ ·deft~rler şık, zarif uw• da da bulabılırsınız. ~~ 
: tiı'. v~ ku~lanışlı ola- : . . Lalıurat'.ıvarıııı llastaııe cad'.lesiııde Kon- e 
: raK eıllt:nır. :ı ~ soloshane cıvarına nakl eden SUADE ŞEV-~~ 
+•••··~··••••• KET l\EFIK Kolonya ve Parfu~nr.ri !alnıral-ı ~~~; 

Nö~etçı Eczane v·ar• imaıatma devam elnıektedır. ~ 
tİY-' 

. Bu Akşam_ . (; ~ ~ ~am~~ .. :ı~# ~ ~~ 
lstıkamN EezanPSHlır. , §~§&@~~ 

Hakiki, saf, kalf tesirli ASPiRİN, EB marka
sını ta,ır. AOrıları çabuk ve emniyetle gider· 
mek için baıvuracaOınız deva, dünyada 

· meıhur ,, . ..,_ "müstahzarı olmalıdır . . 

lırarla tASPİR • 
2 ve ~O komprımellk amt>aı ajıaraa bulunur 

ÇiFTEHAN 
KAPLICAS 

TUrKirenin Karlispatidir 
Tesisatı saireden başka. eyi b • 

oteli , hususi banyoları e r k e k 
kadınlar icin gazinolar, mükemnı , 
bir bakkaliyesi ucuz ve nefis yenı • 
veren lokantası f u r u n u ve tenı 

berberi vardır. E l e k t i rikle tenıJ 
edilmiştir. Yakında Radyoda katı 
caktır. Esbabı istirahat mükemmel 
Çiftehan istasyonuna iki d a ki k 
mesafededir . Şimendüfer navlunla 
Yüzde elli tenzilatlıdır . 

Toro·darııa ~PaıatıPY•' Ş iılıi~ i ılan :.ıııııt 
.. ı ı · -. 1 1 1 ~· a hiatırı :ız:ı nıt'l v•~ gııv· ıgı ":ır ~1~1111 tl ç:ı11 

: ı rdıc ~o~.u~u\la ıııuallar ~ ı ·rııı hir lıa\':ı içiı 
11i11lt:ll1Uf'k İ~l·e~· pul.-r ic;io PU ~ii:t.ı •i hir S8 

H•ridir. Fiatlilr Z i11n:ı11111 ic.ılıaıına 11~~1111 

~wkilıt(• lwlli a~ğarİ\(· irı.lirilıui~ı i r. • • • 
Oda iıcn~tlt>ri Baıı~o ii(~ n· ılPrİ 

KU· 
Otf'I ocl;darı 200 llusu~i 
Taş oıl:ı lar } 2 5 
Biriııci lıarak:ı 75 

50 

l 1 n11ıuıi 

Ka ı 1 l ıc•acl:ı 
Kalnıl\· aıılara 

KU· 
30)hirg 
15) içiı• 

İRFAN l\1USA 
kolonyası. 

Sıhhat \'e lt'rav.-t.111ııı clainıa muh<ıı 
etmek icin İstikanıcl Eczane~i tara farıd 
inwl t•dtlen lrfau \hısa Kolouynsıru k• 
larıınız. 

her nevi kolonyalara Faiktir 

.,.-.. ....... -· ... El•EIM~~~I] 
Veni Mt'rsin Matbaası -- Mersin 


