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iki Mutlu Hidise 
Emniyet Abidesi kuruldu 

--
Devlet Merkezinde Yapilan Vilayetler 

Konağınin KüŞat Resmi Yapildi 
Alllıuro/Husu i/ 

Vildyel/tr Eı•i ılt 

• Em11/yet Obldtslnm 
lı/Jşat rtsmi J'O/llldı 
Aftclis Rrlsl Kdzım 
lloşvıkll lsmtt l'a· 
şalar llt Vtkllltr, 
Mtbuslor, Rıyastll 

Cümlıur U. KIJtibl 
Hasan Rıza ve StJ 
Yavtr CtlfJI /Jeı•ltr· 
le Müsteşar/ar u· 
mum lflüdQrltr Bil· 
y/Jlt. Erltt!1111/ınrblJt 
llt': MI/it mOdnfaa 
ırlt.dnı merasimde 
hazır bulundular • 

/Jlt lJnu IJ. M. 
Meclisi Rtlsl K4zım 
Hışa Hazrft/erl la· 
rafından kortltla 
Juslltrtlt VllOJtt'ır 
Kond/!ı eezildl.Baş 
vtkll lsmtt Paşa 

il ( 11 vtslle ile 
ıu ınutltu slJpltdtler: 

c V/ldytlltr t· 
vlnln itmam/anıp a· 
çıl111a$1 blıl"' /çın 

mutlu /Jfr "/16disıdır 
Dnlıl mtrluzl11de bu kadar gllzll 
bir esecr/ lemin tdtn uştbbüs sahip· 

ltrlnl tebtllt etmek ısterlm. Ulusra 

hıp/llıizi sev/ndirm vlldytlltr1mizln 
aralartnda btrabtr ralışması fıkrini 

ikvltl mOtsstseslle Jakında11 aMlta· 
llmm libldt ita/inde tıcıssüfll etllr
"'"tı ldir . Vlldyıtltrlmlze dtl1ltl 
mır/tezinin ltbrikluini ve şükranla~ 

rını i/adt tlmtk btmm ici11 hoş bir 

r•ılf tdlr • • 
Bundan son,a ımniyrt dbidtılnt 

Eidllmiştir. Kazım Paşa lfazrtlltri 
kordtlaı•ı krstrtk dbıdmi11 tlrafmda 

toplanmış ola11 b/11/erce halkın slirtk· 
il alkışları arasmda ôbidtnin a{llt 
şmı yapmıştır. /Juradada Başvekil 

lf aırtlltri şu mı/lw söylmıişltrdir : 
c CumhuriJtl }'urtta tmnirtt ve 

ost1;lşi ilk ve temelli iş olard tlt 
aldı Germiş bir dfvir/r. öl(Ültbiltrtk 
suıtllt kurulan ve 'salfla11an asrıyış 

ulfru11da enlllİJ''-f kdwttltrimlz savı· 
sız lcnlıramanlık ve /tdak<Jr/ik ttf(IİŞ· _ 

ltrıJ/r. /Ju dbidt yurtla mıni;•tlt 
C11mhurlJ'tttn } Okstk ıhlllimıytli11in 
lşutti l 't emniyet kuvvıtlerlnılza 
ulusçu dtri11 şükra11ın11zw ifadtsidirı.• 

Büyük bayramımız 
Ankarada Sevinçle Geçti 
Ankara, 30 (A.A) Cumhu· 

riyetin oıı birinci i yıl dönümü 
tehrimizde coşkun teı.huratla 
kutlanmıştır . BUtün Ankara 
halkı bu bl\ylik günü kutlamak 
için ıabah erken saatlerinden 
itibaren yollua d&kOlmUşlerdi. 
BUtUn caddeler ıeçilmez bir 
halde idi 

Halk, ıeçit resminin yapı
lacatı ıabaya giden yollarda 
daha ıiyade kuıfetle mevki 
ılmakta idi. 

B•lk•n itilAfı devletleri na· 
lirlaranın Ankarıda bulunuşları 
Cumhuriyetin ) 1 inci yıl dönü· 
mU kutlanma merasimine ayrı 

bir revnak vermekte bulunu
yordu 

Reiıicümhur Hı. 12,45 te 
B. M. Meclisini tqrif ederek 
tebrikita kıbul buyurmuşlardır 

Reisicümhur Hz. B. M. mecli
sini teşrifleri esnasında B. M. 
meclisi Reisi Kizım, Başvekil 
lsmt t, Büyiik Erkanıharbiye 
re 'si müşir Fevzi Paşa Han l· 
lerile meclis ri ıaset divanı, n· 
kara vali i, Ankara mevki ku· 
mandam ve muhafız alayı pro
tokol umum müdürü tarafın
dan karşılanınıt ve bir kıta as
ker resmi selamı ifa eylemiş
lerdir . 

Bir müdd t istirahatten son· 
rn R isiclimhur Hz. B. m. mec· 
lisi reis i Kiiıım, Başvekil is
met, Bli Uk Erkanıharbiye re· 
isi müşir F cvzi Paşalar Haza
ratile Veldllerin, büyük millet 
meclisi azalarının ve teşrif ata 
dahil zevahn tebriklerini kabul , 
buyurmu,lardır . 

- Ül'risi 2 inci Sayfada -
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an yor elediye m 
Belediye Do 
Meclisi K n klar mız 

- ,. -
Bu Gün Topianiyor 

Geçenlerde fevkalade içli 
nıa yaparak reis ve encümen 

ualarııu seçmiş olanbelediyeme 
clisi bugün saat on beşte resmen 
intihap denesinin ilk çalışma 
toplantısına başlıyacaktır. 

1.. ' arsus ta 
Tarsus, 31 (Hususi) Bele

diye meclisi } ann toplanacak 
ve reisi muvaffak Ziya Bey bir 
senelik faaJiy t raporunu oku
yacaktır. 

meclis salonu bu sene ıslah 
edilmiş riyaset kürsüsü ve aza· 
nın oturmasına mahsus sıralar 
yaphrılmışbr 

--+~-

iktisat 
Mutahassısları 

Ankara ( Hususi ) Zurihte 
bulunan ticaret işleri umum 
müdürü fsmail Hakkı bey ikti
sat teşkilatında kullanılacak 
yeni mutahassıslarla mukave -
lder yapmışludır. gelecek mu· 
tabuaıslardan biri içtimai si
gorta işi bürosunda çalışacaktır 

Yeni Bir Fikir 

Dört Millet rasın~a Hars 
Birliği İçin 

Berlin, 31 (A.Aj Havas n· 
jansı muhabirinden : 

Bcrliner mosğtangpost ga
zetesi Varşovadaki Alman or-

bayram şenliklerinde bulundu 
A-1. J"'itülesko Balkan itilafı konferansı 
hakkında mühim beyanatta bulundu 

Ankara, 30(Hususi) Yunan
Ha ı iciye Nazıra M. Maksimos 
ve iktisat Nazırı M. Pesmezoğ
lu il" Yuğoslavya Hariciye na-
7.m muavini M. Poriç ve ref a· 
kntl rinde bulunan zevat dün 
10,45 te buraya g eldiler. istas· 
yoııda Hariciye ve iktisat Ve
killerimiıle haritiye ve iktisat 
v kiil eti erkanı Ankara Valisi 
tarnfındım karşılanmış kendi
l c ı ine tahs 's e dilen Ankara 
Palas·a misafir edilmişlerdir . 

istikbal merasiminde bir 
gün evvel şehrimize gelmiş o
lan Romanya Hariciye Nanrı 

m Titlilesko ile Yugoslavya 
v e Yunan sefareti erkana da 
hulunmuşlardır . 

Dost devi t nazırlara az 

so1ı. a sıra ile Hariciye Vekili 
mizi Başvekil lsmet Paşa Haz· 
retlerini büyük millet meclisi 
reisi Kazım Paşa Hazretlerini 
ziyaret etmioler ve Türk lıüyük· 
leri de bu ziyaretleri Ankara 
P lasta iade eylemişlernir. 

misafir nazırlar öğle yeme· 
ğini husu i s urette yedikten 
sonra 13,40 ta maiyetlerilc bü 
yük millet meclisine gelerek 

Rcisicümhur Hazretlerine arzı 
tcbrikfit eylemişler ve mütea· 
ki ben geçit r esmi yapılan sa· 
haya giderek kendilerine tah· 
sis edilen tribünden seyretmiş· 

lcrdir. Bu giin Balkan konseyi 
f oplannrnk Balkan misakı et

rafında görüşeceklerdir . 

Atina, 31 (A.A) Katimcrini 
gaz<'lesine beyanatta bulunan 
M Nilcolas Titlilesko Küçük 
İtilfıfln Balkon itilafı arasında 
trşriki mesai mevcut olduğu
nu, ancak bu iki grubun tevhi
dinin mev:ıubahs olmadığını 
söylemiştir. Mumaileyh bu iki 
grubun nihai gayelerinin yek
diğerinin a yni, ancak bunların 
faaliyet sahalarının başka baş
ka olduğunu söylemiştir. 

M. Titülesko önümüzdeki 
Balkan itilafı konferansının 

Blikrcşte toplanacağını söyle
miştır . 

Belgrattaki içtimaı mütea
kip Ankarada yapılan içtima 
hakkındaki bir su le d Bel· 
grat içtimaıııın fevkalade bir 
toplantı olduğu urcliııde ce
vap vermişt i r. 

ulgaristandaki Türk Ekalli
yetlerinin Gördüğü Tazyik 

Bulgr başvekili M.Gorgiyef son Hadise
ler etrafinda beyanatta bulundu 

Bu/f!a r !Ja ı•tkilı U 0 01 J' f 
!Julgarislandokı 7 urk tknlltı t tltrt· 

nlıı vazıyttleri lwl:kmda lf ak11111re•ı 

~ıllıye multabır ııt bt'ya11atla b11lt. 

ta elçiliğinin biiyük lçiliğe ter
fiini ehemmiyetle kaydetmek
tedir. m. Gömbüşün Varşova 
seyahatini mcv:r.ubahseden bu 
gazete Peşte resmi mehafilınde 
ltalya - Almanya - Polonya ve 
macaristan arasında bir kültür 
misakı akdı derpiş edildiğini 
yazıyor ve böylece kültür mü
nasebetlerinin takviyesi siyasi narak dmılşlır ki : 

zan a11l ırda llulgar/ar ve Tınrk/tr 

aı '' mda ı•t hır ro1!11 zararlı adam· 
lor t11rnfmtlcm yapıla11 hlJdistltr 
knydtdılmış'lr. I akm l11sa11/ar ara· 

smda lltrt le lıtidı titr yoktur. 7 a· 
rnrlı (/damlar nerede yoktur. Bu 
mnl11J•t/lt/,/ ltfitlistltr mlJ11f t rit nlmn· 
sına ralfmtn Da/ıiliyt Nazm Uos· 
/hltİİll Mıdılof bızzat 7 ıirkltrlll k • 
sif old ık/ rı 1.tılakn ı•ı J!tZ rtk ııazı 

bir anlaşmağa da yol açacak-
tır, diyor . 

11 
- 7 urk tkallı;tlltrln1: tnz; k ler 

J ı prlıfor tlr11tnuz Çok J'ıızıkkl so11 

Büyük bayramımız Mersin'de hir çol, t zahürata v sile ol· 
muştu. Bu resim kurulan taklardan bıri ini ve tak altmda 
toplanan Mersinlileri göstermektedir • 

JI { f kl 1 / 

T r ı / 11d 11 oln ı 811/ mr 
wı ıı 'a I rı it ılı.lw dtı lttr kmıdm 

~ fır gel:;ın /. J ff lı rrktll'r:t mu· 
sa11 altnkdr al! ı ımaları ltu 11 1111da 
il ti vt ttı ş ılı/ Ilı rmultr ıtrdı. Ya 
km vakıtla Vrırna ltavalls11ul la it/i
di t Ozuınt l uluimtt/11 m 1111rssıll va. 
k ı kıll'l1tlmt/.sız/11 b zat köJe koştu 
Ve im J tıtlu711 fi 11/ J ako11 mnnw11 
lnr 11 ı ı kıf d I ı k mahir '""J e lts 
l m11 /lal. kında mır ltı ıtrtlı. /Jımu11ln 

brrnbrr ltlikıiı t r nı illere lwrşı nla11 

1111 lıflılı rlerl ı•e luv/l lttı1tktt/e i 
kati suı ile f051 ıı r/ ıt tklt l/r . " -Mn tnıaz 1 Dora'n ı n 
Muh akemesi, «· bugii n . 
devam edil c k. 
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Malatyada çahşmalar 
Vilayette ve kazalarda muallimlere Trahom ~ursu açıldı 

Alman Casus Şebekesi. 
Rus yada ~ahşan Bir Casus Şe~e~esi Ya~alandı. . ----· - :.--... ----... ---

Nüfus yazımı iyi netice verdi. Maarif işle

rinde cok ileri adımlar atıldı. 

Bunlar Lenigradı11 ve askeri kıtaatın mü-
dafaa planını çalmak istiyorlarmış . , 

. 
~lalatya, [Hususi ~lu- biı·tır derP.ce lerfı etnıiş-

habirimizdenj Türkiyenin lerdir. Son lP.rfi ilt ~ maaşı 
Cenup ruıntakasında tra - lkırk lira)'a çı~arı hir ilk 
hom keşafetini nazarı dik nwktP. p hocası, nıuallinıler 
kate alan ~Jaarif ve sıhlıal arasırulaki maaş rekorunu 
ve içtimai mua ven el Ve- kırma ktallır. \ 
kftlelleri; buralardaki nuı - Sili HAT VEl(ALETl 
aJlimlerin trahom malu - ~IÜ"iTEŞ .\Rı. 

maliyle mücehhez olma - Sılılıat Vt•kalt-li lHist~-
lan lüzumunu düşiinerek ştı rı llüsanwltin lwy, n~-
bir kurs açılmasını miiş fakaluıda trc.tlıoıu mücad~-
lereken larar altına al- le lt>Şkilatı ı·eisi doktor 
nuşlardır. Bu suretle Sey- Nuri Ft>lımi lw~· h~ hirlıkl,. 

han, Gaziantep, Malatya, geçeulrrlu~ gelt~ rek 'ila~el 
~Jardin ve Uf'fa vilayetle- trahom teşkilatını lelk i k 
ı · inde trahom miicadelesi etmişlrr, ~lalatya, Adıya-
l~şk.ilatı tarafından idare ıuau ve Bt-lıis11i kazala -
edilmişlir. rındaki faaJiyeli yerirıde 

~lalalyada da Malatya teftiş Plmişlerdir. 

merkezi ile, trahom mii- GiZLi NÜFUŞ \' .\ZUll. 
cad~le l~şkilalı bulunan lfalalva •vilav~ti dahi-
Adı yaman vilayeti kaza li11deki gi·di rıiirus kaydı 
merk.,zl~rinde olmak üzre işleı·ine harar~tı~ devam 
iiç yP-rde kurs açılmıştır. cdilnaekle<lir. Bugürıe k~•-

Hu kurslar Eyhil orta- dur ''tınidt!rı kavdedileu 
sırı da faali yele gP<,;mıiş ve: niifus;rn miktarı İ ao IJirıi 
sıhhat v•~ kalelince tanzim gPçmektedir. 
edilen p roğram dahilinde u NK 'L., \ ll' 'r Lll'ıl 

ili • \ ı"11' • ,"\ ~ .\ u 
nazud ve ameli tedrisat Ü 1 

~J CADELES . 
yapılarak Eylul sonunda 
hitanıa ermiştir. 

&fala t va da ki k,ı rslan .. 
64, Adıyamandaki kurs . 
lan 1 1 , ve Behisrıidtı ki . 
kurslan da 8 olmak üzere 
ceman 83 muallim trahom 
kursu vazifesi almışlardır. 

Bu kursların fevkalilde 
istifadeli olduğu bilhassa 
lasriha değer:. 

BELEDiYE iNTiHA BATI 

Tek t11·11aklı hayvan -
lar,Ja (Ruam) Maııkafa has 
talığı ile miicadel•~YP. IJaş
lanmış ve flhemnıiy~tli bir 
şekilde dtı vam etmekte 
bulu ıı muşlu r. 

Her gli n hay vaua lı aşı 
tatbik ediluwkledir. 

llARICTEN VEHILEN 
~ 

~IUALLİ .llLER 

~1sskova - Sovyel Uus- 1 

JHBlll Karncleniz ve hava 
~dıv H!llerh·le memlek elin . 
rııliclafaasına çalı!ıpn nıli 
ı. i uı nı al fa h ı i k :d :ı ı· ı v P 1 i -
nıanlardd bnluııarı lıarp 

g,•ıuilı · rirıiıı vaziyeti \' P. 

ida l'PSİ hakk ıncla mahl uıa ı 

loplamış olan bir casus 
~t>hekesi nu~yclaııa çıkarıl-
nııstı r . 

Bu tı• şk il:ltın başlıca si
nı:ısı ccFol1>> adlı hir AL 
ıııarıdır ve en vakm arka . 
daşı du hiı· . .\ vusıtır·.valı . 
dır. Buralar, Hus mlihiıu
ıuat faurikularuıda calıs-

• • 
makta idiler. Aralarıuda -

ki uıuhabt~re hususi IJin·ı· 

şifr41 ile idare ediliyor V\! 
imza yerine de uıeş';u 

adlar kullarııyorlardı. 
Bir cok Rusları da lerı 

• 
di t>fradı ar·asına sokmuş 

olan bu lrşkilat faaJiy«·lirıi 

Le11i11~rada kadar gerıis-
• • 

l«~lmişti . 
Burılar , l..eningradıu 

pla n1111 ve askeri k n'arwı 
ş•~ hri nılıdafaa sistemini 
la~· yare llaııgarlarınm ne 
relerdt~ hulunduğurıu lt!S

l>ilt~ ru~mur rdilP.u (Foh) 
a rkad<ışlarııub 11 Çek~slo 

vak~alı birirıe verdiği 

•~ mirdtı, keııdisirıi LP-rıirıg - ı 
ratl elrktı· ik !':anlralrnın • 

gaz fa hrikalar11111ı, su yoL 
larıııtn ve harp vukuuruln 
lwva taarruzlarıııa lwdı f 
olacak uokı aların vazi ye-

JANDARllA TEFTiŞi 
Janllarnıa üciirıcii mırı-• 

laka müfettişi ıuirala)' Os-

Malalya vilayeıi dahi
lindeki Bf11ediyelerin inti
ha balı bitmiş ve Cumhu

ri yel H. Fırkası namzetleri 
her yerde ittifakla kazaıı 
nuşla rdır. 

Bu sene .\J :ılatya Vıl3-

yeline Adana Kıı mual 
lim mek t e hiııdeu mezu 11 

Hikmet, Korıya kız muaL 
liuı rıwktehiııde11 IUPZUll 

Fahriy~ haurnılarla fznıir man Nuri lwy vilAyel da· 
muallim mekıd.>iııd .. n ~lus hilinde hir bucnk av de-. . 

}labtya Belediye riyu· 
seline Fettah zade llemel 
bey intihap edilmiştir • 

Başvekil fsmel paşa 
Hazretlerine karabetle mii 
balu olan ~lenıPl beyin 
hayırlı işler ve mu vaffa_ 
kiyPtler meydana gPlİrr
cr~i katiyetle ümit edil
m~kledir . 

.llU.\LLl\1LERIN TERFll 

lafa , Balıkesir mu:ıllim vam edt~ n bir trftiş yapmış 
nwklebi rıden )l u harrenı ve ve miif Pli işlik nıerkP-Zi o 
Ft~yzi beyler olmak üzre lan Adc.ı11ay :ı döıınıiişliir. 

lwş y~ni mezurı vt~rilmiş 11.\V.\l....\B SOGUOU . 
lir. Bundan haşl,a clördü Bir~aç ~iiu1H'11lH~ri yag 
Kay:;eri vt> dördii llaraş mur ve soguk devam f'l-

vilAyetlerind~n lagve4li1..-n mektedir • ~lahrukat hu 
ruek lPp nurnlli ruleriudP.u seııe gpçen senflJere rı is . 
sekiz kişi daha vilayet betle iki misli fiyatlı olclu -
emrine ·verilmi~tir. ğurıdan bu hususta lıiilt'ı -

İki muallim de Zon- metçe ve belt~diyeye icap 

tini teshil~ memur etmiş

tir. Bu Ce~oslovak vah va-, . 
zift·vi ifa f'ılt · cek yerde . ~ 

vazİ\' t1 ti harici '\' P. k omsrr _ 
~ . 

liğt ~ lıaht>ı' vt~ r rııiş ve hu 

su retle teşk ılaL rue) da 11a 
cıkarılarak lJlıtün azaları • 
tc\kif oluıırnuştur . 

~le vk u rlc.ı r şi mtli ask (~ri 
ıı ıa lı k e ıı lf,de; ya plı k J arı ıı ı ıı 
lu~sa hım vernıektedirl er. 

Suriye Komiseri 
llalt>p - (Elvakı) Tiir 

kiye gazetderi bir miid 
del e vı•J Su ri YP \"P Lii h
ııaıı yüce koımwri Donw ı· 

lal lıazretleriniu parislPll 
döıırrktın Ankaraya uğra -
yarak, orada Tiiı·k hiikti · 
nıt>l r·icali il•~ göriişrc~

ğiııi ve Suriye ile~Türkip· 
t-t rasıııda ki p riizl ii işi•· ri 11 

lıalleılih~n· k tıudutlaı·da 

kaçakçıJığrn men'i için hir 
tlt~ husu si iti laf Hkledi le
ct•ği ııi yazn ı ışlardı . Bu 
ziyaret rsn<ısırııla bir dP
licarrt itilafı yapıh~cak v .. 
Suri~e- '1 iiı·kiye licare
lirıirı irıkiş:ıf yolları tenıic 
edilPCt~ ~lİ. 

Fak:ıı \larsilya hadiSfl · 
siniıı vukuıı ve Fraıısaııııı 

Suriyede uılihim icraata 
gPÇIHt• ğe karar vernıesiui 

hu ıiyureli tecil etmiştir. 
Y tice komser lıazrfAlle

ri miinasıp l>ir zamanda 
vt~ ilk fırsatla Arıkara\ı . 
zi~· arel eılerPk iki l\onışu 

d ... vleli alakad:..ır PdPn m•·
selrler eırafında Tlirki\:e 

" 
lıiiktlmet ricali)·le l~mas 
rdeceklerd i,.. 

Büyük Bayratfl1 

- Birinci Sazf~dan art~ 
(, · H .. l ···U 
ıazı z. uıt1 1 '" e 

hii)·iik ve or·La ed~iler~ 
.-lc • li~ler erkarıırılllt -,;. 

. . . a'· el 
ramıruıza ıştır " 

1
p 

iiıPrt~ g•·I ıniş ola rı 11",;I 
firlf!I ', ecııt'l>i (ıP-ye~~ 
tfAbrikleriııi kabul e 
lerdir. r/4 

Stfa rdler er~an• 
sonra H.eisicu nıhur i 
lla 1 kan iti lafı ko11Sf~ 
ikinci iclinıaı dolaY . . ol•• Aıı~araya gduıış ~ 

ıuen v~ Yunan h3ilt 
nazırlarivle vugo8 
1 

. . • .., ... 
rn rıcı ve ırnzırı .. . .. .• 
Yunaıı iktisat nazırı 
ll)(J i y ~ti· ~ ı·i .. rk a ,. ....... 
riklerirıi k·ıhul r,yle• 

.. ki it' ve uı utea · ı wn . 
. ıl 

nuı ra hlıasa re~islı•r11 

ca hir ıııiitlılet rı*'zdt. 
cılı~oymuşlardır. . lı 

Kabul n~snıinll' 
mrnda 11 soıı r a He isi~ 
llazretlt~ ri, geçil r.-sı•• 
~' apılacağı sahayı 

elmişlt~rdir. . i 
Gazi Hazretı~rı•• 

ll. 'tle• clisiıultm sahaY 
!işleri, ~· ol iizc~ riudt. 
nıiş olan hiııh~rce lb 
eaudan coşkun uı&J 

tezahiiratiyle karşıla" 
Saat l 5 le başl3~ 

1 . . pı an a~cı l res nı ırıe 
<.J • • • 1 

su v<1ri ve Lop(tuıar 
f P.n kıt'alc.r jaııtferıı•• 
H~ ll('l'i nı iz ve oııla~ı 
hen de izrilt·rle '~'~ 
liler işlirak e~· ı~uı•Ş 

lJ a v <1 k u v velld 
•. 1 ~ ,,, 

uıe11sup yuz~ y: 
yare, en öııde bayr• 
ıı kutlul:ınıak içifl re 
fı.urı vt~ Irak tayY3 

ları ol ıluğu lwld8 -. 
. . i uıil 

resmı111rı < ~van11 
. 1 .. . ,,Jtt 

tı nce sa ta uzp,rı 

1 ar y tıp nı ı ~la rd ı r · . J 
Akşauı llulke"111

19 
il. Fırka~ı tarufııtd' 
balo verilmiştir. 

Vilay .. t ilk mektep mu _ 
alliıulfriuden on dört kişi 

ğuldak vilay~ti emrine vP- · edrrı ledabire levessiil edil -
rildiğirıden vilAyellen ay- mekte olduğu haber alın-

rılmışlardır. ouştır. 
Cumhuriyet btıyramıııı tımsalsız trztıhiiral i 

kutlulayan ~f~rsinden bir hayranı nıanzaras1o 



YENi MER iN 1 

Zenci Düşmanlığı 
Amerika'da gene patlak verdi 

T alahasta halk zencilere şehri 
terk etmelerini bildirdi 

T~lalıas e : (!,\ .• \» -

Florida vali~i, lwlkın Cak-
011 hapisltauP. in~ lıiicum 

etlP.rek hii,•iyeli lwrıiiı 

lt• hil t•clilmi~· erı bir zeııci . 
mahpusu zorla almasına 

ruarıi olmak icin, ~larian-
• 

naya asker se' ketmiştir. 
Zalula :\miri muavini 

valiye leltıfou eJt•rck ha
pi harrn iciıulu hali mu-

• 
ha arada lmlnuduğunu 

ve amirirıiu dt! halkı dı
şarda ıaplt>luwğe uğraş

dığuıı hiltf iruıi~tir. 
Ahali, Ztrnci ıuahalle

rini aloşe vermekle l~h

dit ellik lt·ri rıdeu, lla ria n
ua hfakl)mP,l m~murları 
mühimmat ve göz ~· uş:ır

lıcı bombalar göıulr.rilme· 
sini istemişlerdir. 

Bu hAdi~elt~rin P.lwhi, 
bir br.yaz ile hir Zenci 
araswda gPÇtHı kav 0 &dar. 
Zabıta amir maaviui, kav· 
gaya miidah~I~ elmiş ve 
halkan linc etmek i tetligi 

• 
Z~rıeiyi kurıarıııış oltlu-
ğuıuhrn hiicunı uğramış 

Sırkl Afrikı' dı 
Balık yatından 
zehirlenipte 6len 
mektep talebeleri ------
UurusselAnı: •A.A• -

Cenubi Turıga11) ikaclaki 
bir luz mekt.-bine ark 
Oil lesmiye eclifon köpt>k 
balığı yağı ) iiziiıulen ze
hirlenen :i3 tttl~be ölmiış 
lür • 

Mtakt~p uıiicliire ·~· le ela 
ha bir çok lalebt-rıin va 
ziyell~ri uğu·elır. Otonıolıil 
Vt~ la, \' :ı r,. il,· ·ıe,.ıe~ ıııe·l-.. 
ıt!I,,.~ laek inılt>r H' ı:ı hıla 
memurları ~ôııtfrrilnıişıir. 

Ceri kal ·! u talt•ht'uin dr 
ölmeleriruleu kork uluyor. 

Hu h:uli:-••rıin t>. rarı 

anlaşılıııca.\' a katlar hii 
kunıt•l biıliirı Ulf'IUntlt>kf'l · 

le köp~k balı~ı ~· ağ111111 
istihlAkiaıi yasak t>tmişıir. 
---~· 

Nibıtci (ezanı 
Bu Akıam 

llalk Eczane. idir. 

ve h ı pislıa ıwyH ihİ('a t•l

ıuiştir. 
Talaha fl, « .\ .• \ » -

200 kişi, ~~rianua uıah · 
kt•nı•• ~irıP. gidıp. ZPrıcirıirı 
kmulil•·r~ lP~limini isle 
mi~IPrdir. Ahali, nıahke. 

nıH hıııasuıı vıkua ı~la trlı· . 
•iİ P.lUlf'k lt•dir. 

Zahıta amiri, Zt>rı(~iyi 

lıa~)islıaılt'cl•·n kendi nıa
ka uıırw mü lt•lrııf>ğe mu 
~·affak olıııııştur. 

llalk, hiitiiıı Zt'llcİIPrt', 
ŞPhri lt·r~t·lıııt•k içirı hu 
gec~e) P kadar auiilılel la -
~ irı etmiştir . 

Atlanla, <(..\ •• \» - lleıu 

ı,...yaz lurnı de Z.-rıci azası 
lrn uuan VP ırklarm tek
lifı,ıe çalı arı lH'ynrlruilel 
teşriki mP ai komisyonu, 
l\tıisiciimlıur RuzvPlle bir 
telgraf çekrrt•k muhtelif 
yerlerden Z~llCİIPre zfil • 
nwdma ve oııları illaf ey
liy~uler" karşı, lılikunu~
tin miimkiin merlebA mii 
Jahale Plntt>, İlll dilPmiş

lertlir . 

Bulgar ziraat oe 
kooperatif banlıaıı 

Hulgar gaZPlt>lerinde , 
okuruJuğumı ~öre yeııi 

hiikı)nw&, Bulgar Zıraal 

bankası ile ııerkPz koo
pPralif h.rnka mı, Hulgar 
ziraetl ve koopera,ir ban
kası rıanu ahuıda birleş

tirmiş ve hu hu. u le1ki 
karar11anıe re. mi gaztıle
lerile ila11 olurımuşlur • 

YENi MERSiN 
N üsh:ısı 5 kuruştur 

Abone~ 
Şeraiti? 
Senelık 

Allı aylık 

Üç aylık 

Tirldyf Hariç 
fçfn içlı 

1200 Kr. 2000 Kr. 

600 1000 

300 500 

Bir &)•lık 100 yoktur 

Gnnn geçmiı aayılar 20 Kr. 

Yurttaş 1 
Onpara harcarken 

bile irimin cebine 6it· 
tifini ddfiJn: 

2. Cf TEŞRiN 19:~4 PERŞEMBE AVFA 3 

Mersin 
Piyasası 

K.f ;, 
Pamuk ~kspr~~ 
ıa,. .. 
Kapu malı 
Kozac•ı parlağı 

lan~ çiğidi 

~erli • 
He Hız Htfta k . " ., 

U"'illll 

Fasuha . 
~oh uı 

\l~rcium~ 

K 11. , . ~ 1111 

Knıu darı 

Cehik • 
Yulaf 

Acı c~kircl~t.. ıcı . . 
To1. şek•~r 
({alıv~ 

Ca,· . . 
Kal~·~· 

Ha har 

Arpa .\ nallol 
» '~rli 

Piriııc • 
Kara hiiht'r 

Nişadır 

K. 
44 
39 

36 

s. 

34 50 
2 25 
') 
oJ 

53 
8-aO-

S ila 9 
4 50 

8 75 
6 

4 75 

6 f>O 
:!,97,50 
27 50 
: 8 25 
ıoo 

240-~30 

188-] 90 
90 

3 50 
3 

ı fi 50 

85-86 

16 

• ikiıwi 23 
.Mısır darı a 
Çavtlar 3 
:::::t,!•k,' 20 1.,i ra !O K. 

• » tıcıwhi 23 Lira 
» • » çuvah 20K. f>O 

Buğday Yt?rli ~ .75 

incir 
lrıcf' Kep~l 

Kahrı » 

·oclı•11 ı ı 

75 
f>O 

Linıo11 tuzu 70 
abuu a(ızeyliuY. 25 50 ______ , __ _ 

8111 T ıl;ıf lın 
lıla11bul 

3 J 10 934 

Tiirk altunu 927 

islt•rli11 
Uol:ı r 

Fra11~ 

626 

79 fl:?-50 

12 06 
l..ir.-l 9 28 50 

liııpal 
a ı - ıo 934 

lluzır 6 - 93 

V ;ult>li 

,, 
Hint 

lııyık 

6 - 67 
fl-64 

4 - 87 

a ı- ı ı-934 

12-21 

Tarsus icra 
Gayri 

memurluğun~an · 
Men~ul~e Açı~ Artırma ilam 

l •o.-~ ;ı No. 072 
No. 'f'al'ilıi f'. . 

~ı ıısı ,\1t'l1'0 Kiynıt'li 
49 lt'~ri ııi 'ı tarlarıııı 13ô5 lıf'IH'I' lllf'l r'o 11 

s:rni 929 · 24 lıi~"'"tl•· oıı vtıcli lnıt·uk . • 
18 lıi!'ISf!Sİ kuru~ 

~ 

11 UDCUr 

Kar~· tısi 

Ehiil-
IHHIİ 

t>: kt•I ,\ lırıwı ikP.n k<11 lla an VP -

ı·c>..t•si ~i: Ct'lwl u: Osman ağa kızı 
IJasııa tarlası (ıa. Osıuaıı oğlu Ali larla"r. 

Alac:ıkJı: Burlıau zadt· Kcm:ıl B. ,\'(•f'İrıt' Mer~irıde 
liiccardan Kirako t 1 f. 

Bort;l11: Tar~11~1111 Ehiillı<icli K. Hı " ırlı Ali a:'a oğ
hı Ut•ğirnwııci llii P) irı :ığa. 

Yok anda hududu "" evsafı ~ a11.ılı ta rla lııssası 
açık artırıuaya koıımuş olup şartrıamc 4- ı ı - Uö4 
larilıiıulmı itihaı'Pıı icra dairt•ıuizdP luır~P . gilrPhilt•CPği 

gibi 4 ·- 1 ~ - 9;14 laf'İlıirıf' mii:·adif ' alı 11iirıii saut 
l l dt~ açık artu·nıa ilH !'-~lılaca~lır . • \rtırnıa htıd r. li 

uııılıa111111P11 kı~ıaıPlirıiıı yiiıd<' 75 i ııi hıılnıadığı tak.lir 
de oıı arııraııııı lcahhiidii haki k a 1 m a 1\ şartile 

19 l 2-9ö4 l:ırilıiııe nıiisadıf C1 ır 'i aııılıa gii11li . aat ı ı dt• 
tlairPıııiııle ~ apılacak oları aı·ı ırnıada ğayri 111mıkul 

2 280 t\'o.lu tali plt'f'İrı ıııu lıa111111t•rı ki yııwl i ııi n ~, iiztlt~ 

7,b 11islwlirıclP P"Y ak.;ası \'t'~' a ıııilli bir harıkauııı 
lt•nıinal ııwktuhunu hamil huluıınwlan h1zrnulır. 

2004 rıuııırolu icra ırıa ~ ka111111uııu11 J 26 ırıcı 

nıatltlt• i clfü·tliirıcii fıkra ~ ıııa te~ri~aıı hu gayri nıt·n

kul İİZt!t'İrııfe ipotekli :ılac· ;~klılar ıltı di~PI' bir al~

katlal'llllll \P. iı·tifa hakkı ~alıiplc-riııirı hu lıuklurrnı 

Vf' lıususilH faiz ve ııı a :ırifo dair olan İ•idialar1111 

il:aıı larihinılerı ilih iH't'ıı yirmi :riiıı içinde Pvr:ıkı 

ıııiishilPlt~rilc bildirnıPIPri aksi l:ıktlinle Tapu . ici
i1111t~ s·ıhil olrııadıkça şaıış ht•dt•li pı)la" nıasınılan 
mahrum kalacakları cihetle ah\kadaraııııı i~ h u 
ımuJd~ (ık ra. ma gi)r~ hart>kel f•lııwleri ,.,. ela ha fazla 
nıalu mal almak i tiy.-111 ·riıı Tar u icra daire in~ 
müracaatları uıiit~haki alıı lıi. :--a salıipl(lrin isim ve 
ikanwl kahları tapu ~icilindt\ ıııaluııı oluıadı~ı ilAn 
olurıur . . 

ıcra Tarsus memurluğun~an : 
ilacı Talip 'laclP. Ahtliilkadir eftı ııcliııiıı .ı l.u',ığıııd.ın 

d.,la~· ı lıaczedil~n 25 nuııı:ıralı ltir ad••t " '~ allı ~ iiz 
1 i ra ki~· ıtıP.lİ ııclP. hi ııek Forl otomo lıi 1 i hu gii rı ı hrn iti -
lıart•ıı s:ıtlığa çıkarıluııştır. Biriııci ilıalt• 15 ikiııci leş-

rirı Perşe•mlıe giinii olacaktır . 
Alacak ola ~·üzde lıt> ıwy ,ıkçası vermek şartile 

·alışa İ"lİrak oıler. Muh tınnı~11 kiyııwlirıiıı ) iizde yet
miş beşiui hulnıaz~a 15 - ı ı - 934 lt•ıı hir hafla oıı

raya h~ acliif ecltrn 22 ikiııc~ı l~ riıı P r"'t) mlw giiııii 

ihalt>i katiyesi icra ~clılı•ePği vn alacakların Tar us 
ıcr.ı 822 do~ya numar:ı.;ilP ıııiirae ıaıları ilt'rn olunur. 

Yerli Malı Sandalya 
Gürgen ağacın

dan ytJpılmıı sağlam, 

veucuzdur . 

lliıkiiıııel Caıldtı ~ i No.26 
Önı~r Va fi l'G 
O nıarı Envt'I' 

TAR. U TA: 
HikmN Bt•kir 



BU 
Piyangodan 

Kazanılan 
Para İle 
Vapllmışflr 
Kadı köyündedir. .,_...,..,...,.,.,.: 

rEv sahibi olmak '"'""-=~·= 

için siz de : 

\'EN J lJEHSIN ı 2. CI 

Bir Piyango ~~~ 
Bileti Alınız GÜZEL BİR. EV 

Yerli ve Amerikan malı 
sağlam, her ç e ş i t .. ' u 
Tulumbaları , 

1 Her mikyasta su Borulan 
· Künk borular ve ~ u n 1 a r a ait 
: bilumum Teferruat , 
1 
1 

\'. ı ğlı, V • ~ ı- ıı i k 1 i , Tol 

.-\ 1 i ili i ıı .' il ı ıı, t o~ :ı 1:ı,.il1 l ı t ' I' l'i'f 1 ğ i 

, _._ 11-f ersin' de Kılıncoğlu 
. °' Kam il ve mahdumları ,.& 

Sabun Sabuna benzer fakat her sabun bır 1 r· th . . den Ar8Y' 
olmaz Sabun aldığınızda: evela, , ICare arnesın •- ,,t 

Saburıcu zade Kaclri Sabuncu zade kADRI 

markaaına dikkat 

lı~~-
markasına dikkat 

1 Bu Markalı Sabunları Her 
Yerde Arayınız 

Halkımıza her şeyden eve[ sıhhatını düşünmak gayesile bu 
kere Fabrikamızda .halis yemeklik Zeytin yağından yapılan 

SABUNCU ZADE KADRİ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmıştır. 

SABUNCU ZADE KADili ~b ,. kalı ~abunlar I ALK 

ve Silikat ~ibi IJiluıuuıu zararlı \'e vakıcı uıaddelerdı-rn . .. 

( Toprak ) 

aı·idir 

SABUNCU zm KADRİ Markalı Sabunlar cilde .Yunışaklık, letafet verir çünkü ~ilesizdir 
,. .. "'' ....... ·~ ~. ; tjılı ... • . . . 

rE3Bü;ük i ~;;;; 
elJI 

~ PiyanğosLi . 
11 On Sekizinci [ ertip Birinci Keıı~•. 
1 l 1 - 2 ci Teşrin 934 tarihindeJif' 

~ Büyük ikramiye 

20,000 Liradır . 

L~kafat :o~~~=~ 
my . Her Nevi Kitapı. 

0
,. 1 ller rıPVİ · ~ski !liı ııp 'ahııır vıısaıılı•· ; 

[~ z~te lJa\ ii fhwı Frlııni • · f«•ııcli\· ~· ıııÜI'·" 

lı@friı~~~@fm!Jrnl~ırnı~. 
Mersin Ticaret ve Zahire Borsası ... •' 

1 • ~ 
ı Yeni Mersin · Mıt _.; 

31-10-934 Çarşamba günü borsa &atışları • h 11er ---------:-------------------._,._-....:.·-------:-____ --1 • mücellit a 
Malın cinsi NereDln Mahıulu MiKTARI F -

Oldugu S:. G -. - K. 8 -
<E: -

165 Nohut 150001 4 
Buğday 30000 \) .., 67 ,5 

,, 30000 2 6 ~ , 5 

60000 •) • 2 h ,, - l , .) 

,, 4f>000 2 62,5 
~0000 ') 5f> " ... 

Arpa öOOOO :J 25 
Nohut 15000 4 62 5 
Buğday 12000 2 50 

" 15000 2 5b 
Pirin~ • 15000 15 

ALiCi 

" 
" 
" ., 

' ' 
Şaşati BiL 

" ,, 
Kazım ~r. 

,, 

\1. i~ı! vi 
Edvar duma ııi 

ŞEHA İT • ,.e~fıt 
-= ~-. •!• Eskiuıiş, p:ı • 1,ı T' \1.V.IOgüuZ.'r : mış, f11ı·s11ılı~ ~' ı' 

ll :ı ıır + . .. 1,:1• 
'' l'llllZI I~ ~ \ ı r• 11 1 

Naim ı'f. \1. aııhar T. • • · tıi,.~ 
\

T ı • \'( ~ atııı :ı \J fıl '/.• ~ı' 
ll.Osnaaıı haddal .\1 ·• li.IZll' ı • ·. 

1
• · ı ır· . 

Lt) .. z ~n 1. SIZP azı 1.)1 o 1 • ··11' 
,, ıru rı ı · J .lf•l'I 

n • lanrıızı, ıfıdtt~f -
\1. ıııaliaza lıazı • 1· .,ı' '-' " ı ı · 1 ' 11 I• 

\
r 1 ~ .. z T • nmc«) ıı ı1a ııe ı 

,, . D gu o . . 
• dP.f'llllZ. 1 ,, ,, • . .,j.r 

M.iskPlede ı O • llflr nevı k1 rif ı 
• ı·• I Jlilıııi t'f. \I. V.hazır + deft11rler şık, '1 1 

Çifçi z. ŞJ barı ı>f \1. V. 5 11-934ka : ıirı VP l. ullarıışlı 
j • rak ciıl~nir. J !: _ .,~ 
'······~ı·, ı Yeni Mersin ııta/oaas 

Y IJSU f rf. 

" , ) 
~IU ~ ( : ıf t Pf, 

" Hasan Sudi er. 


