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Sefiri Mühim Bir T eb iğ Neşretti 
K ralice' nin Gazi 

;J 

Hariciye nazm . Bartu için ~ini merasim yaptlaı 
H z. ne tesekkiır leri 

~ 

A ~ r , , 5 f A Af ' ı '//11 

BPlg,rat s<>ı1suz ınatern içinde 

Kralın Cenazesi bavzörle Yugoslavyaya Getirildi 
Fransız kabinesitJde yeni istifa/a .. var 

Cumhurreisi cenaze merasimınde bulunacak 

Kral Altk.,a11dr liazrtllfrm 11 uı et· ' 
lrri J(raf!re .:ıırı Hazrefltrı Reısi
c11m1m~ H .zre//trınm taziı t .t/J!ra 
/uırı rcVtıbe11 ş11 telgı afı rekn11şlerdır: 

Halk miıternadiyen ağlıyor. Cenaze matem 
çanları meşaleler arasında saraya konuldu. 

Paris, 15 11 A.A,, Dün muh
telif payitahllarda M Barto için 
dinı ayinler apılm ştır. Müte

•~ffanın cenaz ı bizzat gös 
termiş olduğu arzuya uygun o
larak hükumet erkanının hu
zurunda fak at hiç bir merasim 
yapılmaksızın Perlasez mezar
lıiına gömülmüştür. M\,,zatlıkta 
bOyUk bir kalabalık vardı . 

Romen köylerini temsil e · 
den heyet M. Bartonun tabutu 

üzerine Romanya toprağından 
bir parça ihtiva eden bir çek
mece koymuşlardır. 

Paris, 14 "A.A,, Önce-
den mutasavver olduğu gibi 
kabine dün akıam saat 16 da 
toplanarak M. Bartoya müs
tafi M. Sarro 'nun haleflerini 
tayin etmiştir 

MACAR SEFiRİ 
MarsiJya cinayflti dola
yisile bir tebliğ neşretti 

Ankar•, 15 (A.A) Ankara· 
daki macar 'sefaretinden teb
liğ edilmiıtir : 

Sebepleri ne olursa olsun 
ıiy•ıi k•tiller sistemi kadar 
macar milletinin ruhuna nefret 
verici hiç bir şey mevcut olma
dığı h•lde macar matbuatının 
bilittifak ve en kati surette 
telin ettiği marsilya cinayetini 

vesile ittihaz eden b•zı memle

ketler matbuatının m•carist•na 

iltica etmiş olan Hırvat muha
cirlerinin bu cinayetle alakası 
olabileceğini il ri sürmek su
retile macari lanı mcsul mcv-

kiinda göstermeye çalıştıkları 
•~•tdmaktadır.Avrupanın sa
lim ve mut dil unsurları tara
fından ° kadar şiddetle arzu 
edil~n umumi sulhu tehlikeye 

koyabilecek mahiyetteki bu 
menfur teıf!bbüılcri Türk ef
karı umumiyesi huzurunda en 
kati bir lisanla reddetmeye ma 
car sefareti mechuriyct hisset
mektedir. 

Bu icabil tahrikatı hıç bir 
flipbeye mahal bırakmayacak 
surette reddedt>bılmek için bu 
ıene zarfında fılhakika yüzler
ce 1 Hırvatan ve direr millet 
meaıuplarmm macaristana ve 
Avrupanın diğer memleketle
rine iltica ettiklerini ve tahriki 
imiz hareketten içtinap ıartile 
mülteciler laukukundan istifade 

:ettiklerini tahattur ettirmek 

Hariciye nezaretine müs
temlekeler nazırı M. Laval, 
dahiliyeye t. marşando, müs
temlekeler m. Roll~n tayin o
lunmuşlardır. 

Türkiye Reisicümhuru Hazret-
lerine Ankara 

ı• Ilı zevci11.ın elim bır surette 
ölümü mtmastbtltlt çek!tkle i rok 
mülıen iç sö l'rtlm dolnJı zatı dev
let/erme bütıi, kalbimle trşekHir ede· 
Tim . Mrıri 

Ziraat Ve~ileti --1 Yeni teşkilat layiha-

Paris, 14 (A.A) Dünkü ka

bine içtimaı başlarken Reisı. 

cümhur Lebrun müteveffa m. 
Bartoya onun başardığı işleri 
seııa etmiştir. nı. Dumerg de 
hükumetin girişmiş olduğu işte 
yılmadan devam edeceğine 
dair devlet reisine teminat ver
miştir. Kabine kral Aleksan
dran cenaze m rasimine iştirak 
edecek Fransız heyetinin başın
da m Lebrunun bizzat bulun- ı 

1 masana ve mareşal m. Petenin 
kendisine refakat etmesine ka-
rar vermiştir. 

- Geri~i ıkinci Sayfada -

sı Y'4pılıyor 
Ankara, 14 11 Husus,, Ziraat 

Vekaleti teşkilatı layihası ha
zırlanıyor. Yeni teşkilatta zira
at u.mu'? müdürlüğü teşkilab 
genışletılecek, sanai ziraat,ara
zi müdürlükleri ihdas olunacak, 
orrnan şirketleri daha sıkı bir 
kontrol altına alınacaktır. 

Antalyada usulsuz katiyat 
yapan bir orman ıirketinin mu 
kavelesi feshedilmiştir . 

1 idare amirlerinın terfii 

Dahiliyede terfi listesi Cumhuriyet Bayrammda ilin edilecek 
A11kura, 14 /llususi/ Dahıli1·e 

Vtltt21tlinin, ıneıısuplarımn ltr/iltri ı 
sicilltri7in tanzimi hakkındn bir kil· 
nun ltlylluısı hazırlanmakta olduffu 

ntşrıJ atı st/Ql11ytltarlarca itkzip O· 

lunmaklad1r. Bu ntşriyatm htr stnt 
oldue11 gıbi bu sme de hazırlanmak· 
ta olu11 kıdem lablosunda11 mu/hem 
bulundul!u ileri sürülü1or. 

Vtk~let, f!rrt11 s nrkı kıdem fob· 
l suna karşı bazı alfik darlar tara· 

fuıdtlll yapılu11 mıiracaaf/arı Vf ta. 
ltpleri lttkık etm ş, bazı e"aslı 11ok- , 
ta/arda, pıt s•pltrdt del!ışiklik ya. 

Bulkan Bankası 

Ankara, 14 (Hususi) Bu ay 

sonunda Ankarada toplanması 

mukan er olan Balkan antantı 

konferansında muhtelif iktisa

di, siyasi meselelerle birlikte, 

Yugoslav hükömetinin teklifile 

ku ulmasmda anlaşma husule 

gelmiş olan Balkan bankası 

mevzuu da görl'şülccektir. 

pılması kanaati e varnuştır 811 tablo 

a11cnk yeni yıl başında ıkmo oluna· 
bıltctklu . 81111J 111 başka vek4letm 

hazırlamakla o duJu ıdart' dm rleri· 
nfo terr: Itri Cumhafl}tl baw ammda 
illin tdılectklir . 

D 'tüiJ e Vtkiiltlı, ı·~ ôlet ~ubt· 
lertne lJndtrdı/!ı hus st bır ,.nurde 
8. M. Mtclısln 6nD11111zdckı toplan· 
tıs111da vtkôletı alakcdar edretk ka· 
nu11lara dıt ırklıtlerm proje lıali11de 
tecpıtmi lste11ıı~tır. Alôkariar makam 

lar bu mrsde üztımde ltlkikler yap 
maktadırlar . 

Ash Çı~maran Ha~er 
Selanik' te : evkif 

Edilen Komünist 

İstanbul, 15 (Hu<Jusi) Dün 

bazı gazetelerde Atinadan ve

rilen şayanı dikkat bir haber 

yazılmııta. Buna göre Lehistan 

komünist gurubuna mensup a. 

narşistlerden Frahtenberg Se

linikte tevkif edilmiştir. Bu 

adamm halen memleketimizde 

bulunan iaveç veli ahtı Göstav 

Adolf Hazretlerine lcarıı bir 

sui kast niyetinde olduğu t•h

min edilmektedir. Frabtenberg 

Selinikte 58 bin drahmilik bir 

lur11zlık yapmııtır • 

kafi gelecektir Bu muhacirler

den bır grup sakin bir surette 
ziraatle iıtiğal için macaristan
da çıftlik ve arazi kiralamış ise 
de iı tihap edilenLJanka Puste] 
mevlni YugMlev hOlc6metinin 
kanaat ce hududa fazla yakın 
balundu0 u ve bu halkın mem
leket efkarı umumiyesini endi
şeye dütürdUğU için Macar bn
kümeti bu grupu bu senenin 
Nısan ayı zarfında daiıtmııbr 

- Ocrısı 2. el Sayfada -

Bu güne kadar ıui kast ba

benni teyit eder mahiyette bir 

haber ıelmemiıtir . 

Btlgrat, 15 / A Af l(ral \Irk· blitlin sokaklarına siyah krep geril. 
sandrm resrdim getirmekte olan Yu miştir. lSIJ bi11 kişi tahmi11 olunan 
goslarra kroı•zörü Dubrovink dünsa· 
ball sant altıdarz biraz sonra Splıte 

gtlmiş ve orkas111da f ransız ftlosu 

oldujfu halde ravaş ı•avaş rıhtıma 

yanaşmıştır Otmiyi Yueoslaı• donan
ması ilt sa/11/ batıırı•aları ve ılttirnm
da bulw. 11ak /iz rr. buraya gt./m 

/11giliz llarp •em /ai tnra/111da11 sa/o 

oteşıJlt stlllmla11mıştır. Rıhtım şarıu 

II. ı~ • 

U. katiplik bürosu 
Ankaraya dönüyor 

\ 

C/.fl. F. Umuı ıi Kcitıbı Rtt'P Bty 

lstanbtAI 14(H.) Cumhuriyet 
HaJk Fırkası umumi katiplik 
bürosu pcrş mbe günü Anka
raya taşınacaktır. Bu akşam 

umumi idare heyeti, Umumi 
kitip Recep Bey şerefine bir 
çay ziyafeti vermiştir . 

Maarif Vekilimiz 
Denizli'de 

Den'zli, 15 (A.A) Maarif 
Vekili Abidin Bey bu gün saat 
12 d ... otokarla Nazilliden bu
raya gelmiş ve hararetle kar
şılanmıştır . 

\ 

azim bir halk kütlesi sessiz udasız 

sokakları doldurmnkta idi. 

Bdgıat, IS f AA/ Sp/ilte prens 

Arşe/ i/t lılikfinztt ve parlamento 4-
zası Dubrovink kravzOrünt çıkaralı 

Kral Altksandrm DlümDn/1 resmen 

te :pil etmişler ve sonra Fransız balı· 

rıye nazırı M Pitlri ile lnglliz: aml· 
ralı Flşer tabutu st.llimlamışlardır • 

Tabut rılıtıma indirılmiş ve muaz· 

zam bir kalı.balık üzerine konulmuş· 

tur. 1<.alcbalıtın etrcıfındıJ yiihtk 

sütunlar ve bu sütunların üztrinlU 
meşaltltr J'ampordu . 

Muzika Yueoslavya marşım ça· 

larktn dlfet taraf la bütRn 11.iliultr 

maftm ram ralıyor, aslurltr stldm 

duruyor ve dmiz laYJ'artltri de uça

rak tabuturiŞızerine riçlkler serpiyor· 

lardı.ŞilJtnik Ptskoposa ltısa bir dini 

merasim yapm11tır. Halk. atlıyordu. 

Dint a ıılnden sonra halk blJyüll lıAfu 
ile lablltun 6n/Jnden geçmqtlr. 4fillt 
tlb/Jtl111ni giyftlif bir çolı Myl/iUr 

btıt/Jn aıct yl1rD1trei to~topralt için· 
de buraya gtlmişler vı tabutun il· 
zerine yapraltlardan vtya Itır çlÇtlı• 

ltrindtn yapılmlŞ çıltnltl" lwYllUlf• 
/ardır . 

Belgrat, 16 /A.A/ - l(ral Altk· 

sandrm naşını h8mı/ olan tren Zag· 
rtbt dün akşrm saat 23 it vdsıl ol· 

muştur. Kralın naşı atılan toplar vı 

çalınan kilise çanları ile stldmla n· 
mışf1t. 1 rtn istasyolla J{irlnu mu· 
zlkn millf marşı çalm11trf. lstaıyon· 
da as/ıtri vı müllıt memurlarla bu 
rok Z(llat bulunuyordu. Halk. istaı· 

J'Oll meydanını ve civar cadtültri dol· 
durmuş idi . 

Prens Arsene, martşal Boyovilçi, 
hOMmrt trka111 vt: di/tr zevat tara· 
fmdan takıp edilen tabut istasyonun 
krala mahsus olan salonuna nalr.il 
ve orta f ı vazedilmiştir. Salon tema· 
mtn siyah krrpltrlt IJrtülmüı idi.Bu· 
nun liztrifle a/ıall tabutun IJnlindtn 
geçmt'l!t başlnnuştır. Bu /!f'Çit bugün 

lllf lt vakllnt kadc.r dtvam tdettlıJlr. 

Belediye meclisi f ev~ala~e toplantıya çağrılıyor 
Belediye meclisi azalarına 

Belediye Riyasetinden: 
Aşağıda yazılı işlerin n1üzakeresi için bele 

diye n1eclisinin fevkalade İ\·tiınaına lüzum ha
sıl olınuştur. işin müstaceliyetine binaen 20-10-
B34 cumartesi günü saat lü da belediye salo
nuna teşrifleri rica olunur. 

RUZNAmE 

ı Beledi~ e reisi intihabı 
~~ Belediye encümeni. azaları intihaöı 
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Belgra~a Giden Heyetimiz i S ur i y P gaz tele r in i n s ö ~ı eri 1 Sıcak ıklimler 

H a~i~iy. e vekilimizin' Müstaki 1 sancakta garp harsını yaymak için ne ~üşünüyorlar \ 
Reıslığınde Hareket ! 1 

ne~atatı 

Etti . . · I Türkiyeye talebe göndermemek icin hükU- ! 
---.0-- ' 1 

Tecrübe müesseıesi 
Arıta/yada açılıyor. 

Sıcak ı ki ıı ıılt•ı· 11P-halalı 

isıarıbnl 15 [A.A] 1met kendi hesabına türk talebe okutmıyacak ' zinwtı nııır :ıh as~rsı clokıor 

Y ugosla vyu kralı mfıl~
verfa Aleksandr llz. nin 
ceuaze nwrasimirnle bu
luuucak olan llaricive Ve. .. 
kili Tevfik lHiştii Beyeft•u 
dirıin riyasetindeki Türk 
lwyPti hugiin sa3l l 6 da 
SirkPciden hususi trenle 
ve Selanik yoluyle Belg
rat1<1 hareket etmiştir. 

lleyet, istasyonda istan 
bul valisi ve kumandam, 
Yugoslavya sefiri, sefaret 
ve konsoloshane erkanı 
Emnivet miidürii, merk~z .. 
K. mu hlelit miibadelt~ ko-
mi~yonu, Tiirk ve ecnebi 
murahhasları , ~lathuat 

ml'ımessilleri ve bir cok • 
halk tarafından uğurlan-
mıştır. Bir Lrnndomuzika 
ile asker ve polis ve miif 
rezeleri selam resmını 

yapmıştır. 

· Tevfik Riişlii Reyefen
tli Hazretlerinden evvel 
ı\ nadolu ajn nsı muharri
rine şu lH'yanatta bulun
muştur : 

Biiyiik dostumuz ıuii-
tevaffa krttl Altıksandr 

l:lazretlcriııi, Türkiye Cum 

llalt>p 14 [llmm~i] 
Suı·i~ e hükt'ınıt•ti lskPn 
dtlruu sarıcağıııda Tiirk 
propogaııılasıııııı (!) ih·ri 
gittiğini ve o mmlak:ıda 

ara p lıa f'Slll I rı çok ıa İ f hi I' 
nıevldt~ tliişlüğü11ii "'zarı 

dıkka le~ alarak ~aııca k 
Tlirk nwkl•)plerim~ iit; 
arap muallimi görulerme~ 1 

ğe v~; sarıca k Türk lt~ri 11- i 
dP.n heş genci hlikt)mel 1 
lwsahıua Şam Ürıiversi
tesindt~ okutmağa karar 
vermiştir. 

Bu karara seb~p, son 
günlerde ara p nıa lhua ı ınm 
yaplıklan yaygaraıhr. Ru 
gazeteler, Tiirk iyt~ hii k Ü

ruelini u sancaktan Türki
yeyt' giden Türk tal~he
sınm Tiirki,·e lıliktimeli 

Macdr :set iri 

ıarafırıdarı bc•dt•\'a okulu 
liıl'ak sancağa iad~ Pdiltlik . 
IPriııi ve propagandarıırı 
ıla hu u<·ııclt~r ı. araf111darı 

• • • 
- yapıldıAırıı ileri ~ürr.rPk 

1 

lıiıktiuıt>Iİ ~:ıvLsızlıkla vP . 
a l'a p harsı ıı ın sa uca k la 
İ•'k işa fma çalı~ıua nıa k la 

ittiharu t1 lnwktcdirlP.r. 
.\nlaş1lı~or ki, lıükt1-

mt'l hu ıuışriyalı gözürıii 
ıw alarak hö,·le bir kaı·ar 

"' 
vermişli r. Fak~ t bu kara
ra rağmerı şimdiye kadnr 
sancaktan lt~k bir Türk 
taJt~ue Şama gelmemiştir. 

Bu hal Ja gösteriyor ki, 
her IH! yapıhrsi• yapılsın, 

sancak Tiirkl·~ri ana va ~ 

tana ve·:öz tlill~l'İlH~ kar~ı 

kı~ka nclırlar. • 

Denizli Ziraat Bankası 

~1. Tt-ııgv \ al i .\ kdeııiı 
111111 La~ a~ıı ul ,ı Lt·t 1\ ık alla 
hıı l u nnı11şt11. 

~hı ta hassı~ mt'mlt•ketİ

ıuizdt! vt· l i~t iriiowsi uıtinı . . 
kiiu olahilt·Ct'k 11Plwlalın 

lPerühe ziraal1111 yapmak 
iiıt!f't' kurulaca~ oıiiP~~t·se 

içiıı .\nlalyayı i11til.ap 
·~tırıistif' . • 

B:ı uı i·u·ssr.se 11 in ~a , ... si ·- . 
Antalya ile~ ayrıi iklim 
vaslafarıuı taşı.yarı karuşu 
V İ 1 U \'f • t 1 t1 r Z İ f'lHl l İ rı i il \' e U İ . . 
ve satıslaı·ı ~nıin ziraat • 
ıuahsullr.ri ilt~ CPSillendi-. . 
r·ilnıesini leniirı r.tnır.k 

olacaktır. Bu sureth~ baş
ka numılekellerderı mem . 
lekt'lİrııizı• girerı sıcak ik-

i in~ lt~r ma lısu ltı lrnd an kalı
v P , k i rı i n v t~ ~ nı sa 1 i ıu a h- ı 
~u IJt·ı· lopra ~ brınıızılt~ )'P-

ı işe•eek tir. Bu nıiİPSSı•se 

- Birinci Sayfadan Artan - 5 mi/yon kilo buğ • .\ulal~· ad;ı kurulacaktır. 
Bu uıuhacirh~rdden hir d ld ay a ı • Bok tor \1. Tf•ııgv vall 

kısmı ~lacar ~Phi!'lerinıle . \'P hir arkaılası Ziraal 
y11rleşmiş ve di~PI' hir Dt~nizli 15 r. ,\.A J i v .. k;\lt>tiııt•P hu .UlÜf-'SSt'Se-

kısnıı da b~. SkH menıle - Bu 'ıl ziraat ha11kasmıu 1 ~ .. ~· e~ 111P11111 r t> dilmiş lir. 
ketlerde melc(l ara nıa k kilyliiderı aldığı hugılay ; 

iizert· \lac:ı risla rıı terkt'L
mişıir. Bn vaka Yng0lslav l

1 

hrnluıluıula tPk~·rriir t•tlPrı . 

beş mi 1 yoıı "İIO)' ll gP~lll iş. 
lir. 

Tokatta yapılacak 
Hapsa ne 

Pariste yapılotı 
Dini merasim· 

............. ....... ... .. ,, 
- Birinci Sayfadan Artaıı 

. J.ılJfı llava nazın r 

Doıu·n de hir wyY3rt 
13 fo~urıuıı lH'~trıda 0 

Bd~ratla gıdpceklİl'·1 
ll. Hu mı• rg, ~ı. 

11u11 halefi 11 i secuıek 11 

• 
ı.~~ini varın cleqıi~ 
ccklir ~. ŞinuJi'\'P- ~ 
v 11 k u hu I a u k ı v ı ;, f> ti i Y . 
dıuılarıııdan dol;ı.' 1 

~il nıiistari naııı·a 1 

•'''' ndtarlığırıı h~~· arı 

ti,.. 

lctinıa esrıasınt13 
1. • · ı '1) fi 
ıye rıazırı .\laı·sı ~" 

nı müte·a kip alılı~l 
kararlarwa clair a~!u 
la rrna izaha l \'erıuı .. .. 

Em n i vel m iitlfl''
1 

Baı·Lueu. azlol nwş, D. 
~ l·sı 

ron ~larsilya \cı 1 

.luhanno Vek:iltl eıı 
alınmıştır. Emuiyel 

11 

müfettişi ve rt~suıi ş•. 
\-'ellerin sevahaıl~' . . ~ 

lerlibal almıya ~ı. ıl 
ron da kezalik 3 

nıişlir. 

Bu izahatı ıu0.,,ı 
}I. Saro istifarıauıe~• 
eli eı nı iş ve M. ooıı 
kırndi!'İllİU hu \'Ohl9 

k Pli ne saik ola;. ,wY 
takdir tltliğiaıi ~öyle 

~- 6ılf 
Rt~isicumhnr, 

lirı ifade·sirıe işlir3~ huriyeti hiiktimetirain,Tiirk 
kara, deniz ve hava kuv
vetlerini temsil icin Ordu 
m iifP.ttişi lzıetti;ı paşa, 
He isicu ıııhu r llaırell~riui 11 

Ba"iya veri ,~elal Ley, ma-' 
lumnrıuı olan lrn~· etle nıu

IJafız ala~'' iL İsmail Hak-

H~ lıudul mıntaka~ımla 
1 Üniversiteye . 

\ •· T k miştır. . rıı\ar:ı , - o · aıta 

kı hey ve alayından bir 
höliik askef'le Belgnula 
gidiyoruz. 

Dostu muz Yunauista
rırn Hariciye nazırı kıy

uıelli arkadaşım ~I. ~Jak

~iruos cenapladyle Sela -
ni kte buluşarak Belgrada 
birlikle gitme~' İ kararlaş

urdık. 

Maarif Müdürleri 
Arasında. 

Ankara, -- Urfa Maarif 
müdlirii Bedri bey Oiyar 
hek irP, Sinop maarif mii
diirii Şefik hey ~laraşa, 

~1 uğla nıaa r·i r m iirl ii rii F ev 
zi bey Amasyaya tayin 
edildiler. 

_.. 
ara'l.i .. ,atıilıi Macar çifc.;i · Dinleyici talebe 
lel'inin tıksel'İ üllinıiylc· 1 alınıyor .. 

~ tıııidtırı ~·:ı pılacak hapis- Nıür tfl 
. • TUS umum 

nıhayetltrnı·rı lıadistdt~r li -1 .. ·. r-, .... • 
. ') I .. k , . . ( ~ l lHI h u I 1 O r 11 u ~ U ~ 1 ) -

lwrıt·ıııu projP lt-ıri adli~~~ 1 .11!.fl A nkarava au 
\' (~k:11eti tarafırıclan Nafıa· .., ı . f ti"' 

zm·111e l' aCai' llJ ' UrHt>llıılrı 1 · ı> u·; . : 1· . . . .k. 1 >ll St'llC fll \t'l'5ı lfl\'t ~ C lll-
ruıllt!tler er.mı \"t)tırıt• şı a- 1 . . 1 l 1 · k · l r.y ı cı ta e. •ı~ a maca · tır . 
\'ellt~ bulunnıa5ındaıı H\'e l 1 1 1. 1 b .1. 
• Hl ta t) >e as ı ı a t' e ~· H, 
olmuştur. 

Bu şika~P.l üı('rirıe lla
car Vfl. Y uğo~la v lıii k ti 
nıt•I leri arası!ıda doğru -

kayıt har•·ı \'Pl't>Cekh•r 

faka1 lalu~ lı:ıklar1111lan i~
Lif:ıtle edenıİ\' t'Ct'klt·rılir. 

------

lla pishaıwııiıı ) ' t'l'I ıçın 

T:ış lıaıı istimlak t-cl:luıistir . 
İııs ıala hu SPllP lrnsl~ııa· • • 
caklır. n .. rg~rnıaıla y:ıpı-

hıcak lıapi~lı:ıoe projtısi dt~ 

adli yf~ vt ~ k:\ldi ma hk tim-darı doğruya nıiizaktıral. llacarisları rıezdincle hiç 
haşlamış ve iki meuılt>ket hir şikayet vaki oltuamış- lardaıı talı~il t><lilecek ye 
ara~anda hudut miirıaka- lır. rııek hedell .. riııin suı·eti 
l:lli için yeni itilaflar ~ıkli ~lacar nıakamalırıırı lıu tahsili lı:.ık~ında ~·erıi la-

husnsla~i t:ım hiisrıii ni- limatrıarııe ltazırlaıımak
vetlf•ı·ini delil olarak llar- tadır. llahklıuıların bir 

ilt~ n~ticeleıımiştir. ~Jii -
tekahil bir arılaşma rnlıu 
ieirııle c~revan eden hu . . 
ıuiizakrral esrıa~ırıda Y 11-

gosla v hiikt'tmetinin llırvat 
mültecileri hakkında Ma
car hükumeti larar111dun 
ittifıaz edilen h'dbirlerden 
memnun olduğu tespit ve 
müşahede edil ıuiş ve esa 
s~ıı o tarihten heri Belg
ral hlikt)meli tarafmdan 

. 
5'ilya foçia~ıruları pPk az 
H v vd ll aca rista 11111 ı '~m v i·1. 

nrnhkenıesinin Yugosla ~- 1 
yada bir tPthiş hareketin- ! 
den dolayı nwsul tutulan 
katil llırvat PtemPkin 1 f.> 

sene k iir~k cezası ruah 
ktimivetini lastik elmis 

~ . 
olduğunu hatırlatmak ka-
fidir. 

SPıwlik yenlt'k hedelleri 
700.000 liradun fazla 
lulmak~adar. 

'1,i1rk yltrdtında 

~r11rk Dili. 

.\ ıık:ı l'CI - Nil . 
m u ıu nı ii d ii r (ı . .\ 

11 

hev Siva. \'oltı~IC . . . .. ,, 
r:I\ a clöutlii . B,ılll 

• • ı . 'ir• 
uıırıtakalaı·cla ,~~' ~ 

rirıirı ~.-rı.. ha~ıııa . ~ . 
l . . .1 . ~ ., rr• 
tllll'I IHP.SI tull ' '(I! 

SPue haşı nda n s011

1,
"~1nı' hiliril uwnıi~ o .ı 
leri n. i!~k~\11 mı~uıtlr 

1 
d iirlr.ri uwşul t11L'

1 

lardır. 

İzmir sıı 
ihtar. 

~,ı~ 
Ankara, - 1 i~ 

. . t ıe.•11 • 
sın~ rıayP.t e u ·~ıe~ 
dola\'ı Nafw vek . l fi . ' ,. frnclan ıhlar ,ı 

sn şirkP-ti 1ı~11ii~olf' 

1 

VP-rnıemİŞlİr. v~k if• 
rını tekit atleC*'~' 
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iSPANYA iHTilllf i Mersin İçel Tapu müourıuyullir.n : 
Madritte bef divani 1 p· llı • rs i ııiıı K : ıı ·:u· :ıi h :ı -. k:ın t· :·;İııtlf' \:tki tarafları 

Türk - Yunan 

Of isin Hazuladığı Rapor 
Tiirk Yu11a11 ori · j harp işe başladı ıyasası 1 ~ ı rk ı ıı ih ı · . ılıiııı ç:l\ il~ g.ı rlw ıı. Yakup ~imalPn ')O ' t~ 

son toplanularm<la, yakın- ..,....:.. -.......... __ ---- \ ı•r ııulwıı dip~iz ilıra lıiııı ilt• rnalıdut lı i r kıla tarh• ilP. 
il r 1 \ , K.(;. K4.0 S. . k 1 ı . 1 k 1 da ,\ukara'd:ı haşla)· •ıcak P H a);ı: 14 « • . :ı» - ayrıı ·ar)e' t: ~arl\an ı:ır gar )ell JOI ~irıı a lerı yol 

olan miiz::tkt•rt·IPr' dolayı- İ "' paııya ilr Fr:ıu~a ar:ı P:rnıu~ ~~spı· .. ~ cenuh~·ıı ~ol ve yirıP ayııi kt;ydP ') urkaıı Larik garheıı 
SİIP, iki nıt•rtılP-kt'l tiC:tt'f' - Sırıda left•fon ınufıaH•ratı larıt- l :ı rik Şi111 a l e 11 CPll1Jhn11 l:tl'İh İlt• ıualıd11l kt•za hir kıta 
ı· · · l~lka 1 ,. r I ı kr iklir .. \ııcak \'azi,·t·H•· Kapu malı ıarla \ ' t• :ı.\· ııi kil_vdt~ tarafları ~ark:ırı lu~rıdek garhen 

39 
36 

mı .ı • • t a c t' 11 ıu us _ • 
l:ır fllrafında ıııiihiuı hir fazla hir \'alıamttl görül- Kozacı parl:t~ı kazanlı )olu iıııalt· ıı .\1 nstafa t•fpıufi cemıhen yol ile 33 

rapor lıcızırlanıı t ı r. ıııİ)OI' . f " para~a laükt'ıııwli la11~çi~idi rıı:ılıdut ı ıl'lal:ırı ~ltlı·:0iu Ziraat haııka ·ınca miiza)·ede 2 25 
Yakıııda İkt i. al Yf•k:\- hu tt·ılhiri ~ırf ~ıkı lJir \erli • ıle k:ıra 11 .. lımt'l zadt' llasaıı Pft•ndiyc · at1lmış \'~ mez-., -.... lt·tirıt> göııderılec~~ oları ~arı!'ÖI' t:ılhik tıdelıilnwk Ht•)az ~·apa~ kıir t :ı rlah11·n :ıiı ıapıı k :ı ,,ıları oluıadığmdarı tarihi Otı 

bu rapordlf, llll'\'CUl tica- it:in :ılnıı.tır. ~ıısaru , -:~O- il:'tııınclaıı oıı giirı . oııra ııı :ı lıall ı ·ıı kPŞİf vt• tahkiki için 
rt•l itil:ifrıaıuesiııiıı lalbi- Zar11ırıol1111dıığ11ııa güre Fa ııl)· a s ih\ 9 ıııeımıı· güııder i lrcf'klir. Ta:;a ı· ı·ııf iddiasmda huluna11-
kalırıcla karşıl a~ılan mliş - Ü\İt\lo Vt~ \lit•rt•:'lPki ih - Nolıuı 4 :!5 l:ıl'lıı l'HSmİ twraklarilt• dairr·ye miiracaaıları ,· ey._ı k~-
kiillt1r \'P zorluklar da le. _ til:\lcıları yola gPLirnu~klP- ~lerciumı.. 8 75 şif giirıii giclec•~k nu~ nıura aıılallırnıaları ilfııı ol11rıur. 
h j l P d i 1 nı; ş l i,.. nı ii ~ r. JI r f ask t• ri k 11 \ ' v P l it~ - K 11 s Y P. ru i 

Öğreruliğiuıııt• ~ört• ' riıı lı:ırt• kt"ı nıİİ " aİt tı- Ku;u ·tları 
miiştr.rtık ofi~, Yurıaııi. . rt>llt> il• · rilr • ııPktedir. CPhiı.. 
lana ihraç t•lliğinıiz mal- llıtilt'tleılarm Ct·plurnp, - y I· r 
lara mukabil hoııolanu liğin•· lı i r nu-•rnıi dlişwiiş- 11 

a 
iideıunesi me ·eltı. iui de tiir. Oiin akşam ~ladrille !cı ç~kiı·ıt~k 
1 br .. ciİ\'a111lrnr1ı lOf)l,·tıı - aOZ şekP.r e aemmiyNI~ leli. i~ el -

ııııştır . llalına. 
miştir . 
K Ürıh·er. İlP lal.-.hesirıin Çay 

ayaeri Fabrikasının otnrduklHr·ı ru- lıitllrdP. a- Kalay 
makinalarıyola raştırnwlar yapan z:ılnta Bahar 

çıkarıldı bir miklar jfAh, caplıarıe Arı,a .\uadul .. -··· Kay ericlc~ kurulmakta v~ bazı evra~ ele geçir- » Yerli 
oiarı hiiyiik pamuklu m .. n- miştir. Dif(t-r bir araştır-

1 

Pirirıt; 
ucal falJrika .111111 makiue ma ııtıtict·siııde 'o yalisl j Kara hiih~r 

ve le. i al111d:ın cl<ın ikin- fı.rku ·ırıa mt•rı "up bazı şalı- Nişadır 
ci parti nıalZf'llH~ Ode. :ı- t 1.~~~IPr~.11 •• '"''kifine Hiıunı l » i~inci 
tlan 'Zir,·,·ıııııı goruluıu.Jm· · 1 Mı ·ar· darı • vapururıa 

6 
4 75 
6 50 

2,80 

•et• 27 50 
:s 25 
ıoo 

240 -2;)0 

188-190 
90 

a 25 
3 

16 50 
85.86 

16 
23 
a 

2- 75 ~· iiklmım-iş vt' vapur ha. Halk çifçi fırkasına m~rı Çavdar 
rekt>t ~•uıişıir. sup bazı gt>ııçle·rin ıabua :.-:tJ•k r 20 l .. ira ..ıo K. 

Zl·r mNtıurlarma ~·artlmı el- • ....... ~ııul•ı· ~3 Lı·ra " yuuııı, ) arm veya ., ...- · · ' ?. 
liklt>ri ö~Jeoi\'or. Oviedo 

öbür giiu linıarıırmza ge- • • » • • çuvalı 20K. 50 
lect~k ' lıanıultı~inin bir ile Gihon ara ırıcJa gidip • . ·> 7-

gelııu• noruıaldır. ''llahra,, Hugday Y~rh ... - n 
kkuıı DeriııcPdt>, bir kı - 1 · ~oc1 .. 1111 

ajarısı M. Largo Kabalie- ncır 
ııu da ~lt•rsiıı 'dH " alıiltt 1 75 ri11i11 hu ahalı lPvkif edil- ııct\ Kepek 1 
cıkanlac:ı k ı ır· . • diğini hilcliri ~ur . Kahtı » 1 f>O 

Fa lH' i k u 11111 k u r u n ı u iş- ı> ı 7 o 
,or,ıo: 14 u A.A » - Limon tuzu 

lerile uwşğul oları OV\Pl 1 ~ 1.:uı'.' a~.'a silMı gl)liirnrn~ 
nıiih·ha ·sıs ıu~.H~ li tlt> Kal:.' 1 ~iıhuıı safı z~~· liıı \'. 2f> 50 

•1 le iktııı l~p:ııı)· :ı lıiikıime - ·--.--
st>ridt• lııılu11clu1;u cilwıle ı T 1 fi ı-. tinin tCJlt·biııe uırlıııi li · B•ıı ı nrı ırı morataj anıt•li.\e• · irı .. ikinci ıı 11 

lt•şrirıirı ilk lıafaa~ıııda ha 
la rula hi lttCt' k ti,.. .. 

ltalya kıralı Somalı 
miistemlekeıini zi· 
yaret edecektir 
11 11 Oiornale d' ilalia., den 

halya Kralı bu a\lrı 
soımutla ili lll n~uizi ,;de 
im 1 u ırn rı Somalı nı iistr ın-

manda ltwkif (ldilen Tiir
kı·za \' :ıp11ru111111 Bot·clu 
daıı lıart•kt•lirw iziıı \'e -
r i 1 il 1 i .. t i ,. . lh· \' k il f h ıı l ıı il a il • 
gp ·ui rııiirt>llPhall hududa 
. ıwkeclilPcPklerdir. 
- ____..~---

Nöbetçi Eczane 
Bu Akıam 

Slllll \'I Eczan •·~idir. 
1 t• k H. ini ziyarel edPC .. ~lir, .----------
Kr(JI hu a~· uı 21 inde Ca- J ( N f M ( ft S J N 
lauia liuıamrıdau harek .. l 
edt>ceklir. Bu • t·~ahat hir 
ay iirt•ct•ktir. \liı ... lı·nılt>- , 

kt•ltır Nazu· ı Ct•urral [)p 

Rouo Kırala rt•fokat •·y
ı., yrce~ lir. 

Veliaht la bu 3\' 111 or--
La sanda · ardirıya ada ını 

ıh·arel ~d~c~kur. 
• 

Nüshası 5 kuruşt~ 

Abone~ 
Şeraiti ( 
Senelık 

Altı ayl ık 

o~ aylık 

Tiir kiye Hariç 
için için 

1200 Kr. 2000 Kr. 

600 1000 

300 500 

Bir l)•lık 100 yoktur 

G11nn aeçmiı sayılar 20 Kr. 

Jslcmb11/ 

1 f) - 1 o - 934 

Türk aluınu 925 
612 . 50 ist~rl i 11 

Uolar 

F ra 11k 
l.,i l't' l 

80-05 
12 -06 

9 - 28 - 83 

Liıırpıl 
16- 10 934 

Haıır 

Vadeli 
,, 

Hiuı 

Nııyork 

6 - 91 

6-66 
fl-65 

4-87 

16- 11-934 

12 - 28 

Tarsus Tapu memurluğun~an : 
Tar~u ~ un aıııruıı ııalıiy••sinirı c:a)ıf' Pkiuliği nwv 

kiinde taraff.ırı şarkarı diukçi Kadir glırl.urn kiracı 

Derviş şiııı.ıhm mulla hayranı lırığı cenuhen larikiam 
ile 111alıd11t bir kıtatla -5515 · ıawtro murabba bağ y••
ri ibili oğlu n .ar111uşu11 i kt•ıı 319 seııesiıule lll~)· ane 

ı :oient~dile hoyıııul uı~hııwl ağa)· a :-atarak merkum la 
r .ıfuulaıı ayrıı seru~de hağ r.kilmi\ ve rı1t1 zktir haAın 

~imıliyt• kadar eııel:'iiz tasarruf t!ılilıııekLP ı~ede hu 
kere seueıle rapta isLP.ııilıliğiıult>n teşriui evelin 26 tı

~ma mih~adif Cuma ~riinii nı:ılı:ılleıı keşif ve tahkiki 
icra kılı11acagırula11 tasarruf iddia · ııula bulunanların 
yevmi metkurdf~ mahalliııı l e haıır bulu nm ları ilfln 
olurıur. 

~----------------------------------------

Tarsus 
• 
ıcra memorluğun~an : 

.\lt>lınwt Osnıa ıı bPyirı alacağuıda 11 dol ayı lıaciz 

•~dilip ı•araya çevrilnrn'iiııe karar verilmiş olan 7071 
kilo arpa açık arlırına il t• ıs - ıo - 934 lı.rihinde şarl
lwrke.,, lar.ıfırıdarı göriilP.bilf'CPği gibi ı - ı ı - 934 la
rihindt• ı ci artırma giiuii oları Pazar giiuii sa:ıl 11 
ıle 'far °'u · icra dairf' iııd t> · atılacağı vt~ yiizde 75 ui 
lnılınadığı ıaklir,le bir lı ,ft·• ıniiıldetle 2 ci artırma 

~iiııii olan ı ı - ı ı -- 934 taı·ihimln en çok pey .,ün•ne 
ihalt~ edilt>crği ve ta lipl ı•riıı yliıll • 7~ ıwy .akçasile \P

·"a milli lıir h .. uıki'lnııı lt: ıu i ııat nıekluhn ile miira -
c•aalları ilan olmııır. 

EAGLE 

E· , 
.. F 

/ngiliz çelifinden yapılmış EA GE 
bisikletleri cliin~anın en eyi bisi kletid ir · 

lliiktinwt Cadcltısi No 29 1 
Öıııer Va rı & O•ııı:ırı Enver . 

1 
uamnrmmunımlllllllmlllllDllWmmlltı 
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' '. :..,; .. ~: ...... ,. . ": . . . - . . . ' . 
wr~·:ı ....... ~ • 

Rablıı1 Sab1ıı1a beı1zer fal<:at lıor Sabtııı l)ir 

olmaz Sal1l111 aldığınız(ta: e''nla, 
~Dll91!mm __________ I __ 

a:::aaa:ı 

Sabuncu zade Kadri Sabuncu zade KADRi 

markasına dikkat markasına dikkat 

' ı :®~ @.ı 
: [~ 
'~ 
ll!!M İzmirden gelmiş muayenehane•~ 
·~Kışla caddesinde 82 inci sokah 
~T---şesinde (8) numarada açmıştır. 

fl;ı~I ·I. ı ıı ı ~Pt> •' gi'ıudiiz ht>r 

~··ılc>r .. 

e·------------------ Tor s Çiçekleri 
Bu Markalı Sabunlan Her 

Yerde Arayınız 

Halkımıza her şeyden evel sıhhatını düşünmek gayesile bu 
kere Fabrikamızda halis yemeklik Zeytin yağından yapılan 

SABUNCU ZAO[ KADRİ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmıştır. 

SABUNCU ZADE KADllİ ,\larkalı ~alwıılar 1 ALK ( Toprak ) 
ve Silikat ~ibi IJilumum zararlı \'e vakıcı madddt•rdeu . . aridir 

SABUNCU ZAO[ KADRİ Markah Sa~unlar cil~e Yumşakh~, letafet verir çünkü ~ilesizdir 

y 1 
Toptan ve Perakende Satış Jtt 

E~J..i cami k:ır~ı:.-ıııd arı (;i'ııııri"ık ıw·~d.1 11 1 11 ~I 
Poslalıarn• İllisalııııla 1-.i s·ı tıs ıaı:ılı lliut• rı:ı . 
etıaıi~ı ir . 

, •Her nevi natürel esanslar, feıı; 
surette yapılan sıhhi kolonyalar' 
muhterem müsterilerini bu r a 'I . 
karşılar . 

Pt• k y:ıkrnda. BHİY .\ ~TIN KHE\I 
uıiistahzt•rulıua ihzar edt>cı·klir. 

A~rıca k•·rıdi rıı:ıkiııal.ırilP. ~·aptırdığı . 
Çorapl:ırilı• dahili n· lı a ı· i c i mlişt•~ı·ile1' 1" 
Çorap ihli~:u;larıııı ltrnıiıı P.lnu~klt•ciir. 

llEB YEB()E 

T oros Kolonyasım Araymll. ' . . . ,• '•·· .. . . 

- Ba~çe Merakhlanna iel~--~--~-~-lti~~ 19-20 

lY.t: Ü J DE 

1 

11. :. ı· R FAN MU SA 1.rJ ;
1

,r ~E3~B,,... u·· ~y· u·· E-k-.~T"';j.&'aAC.'3y-~y-a~7'ii:ZtSree:ra 
~JiiLPhassıs bir hah- • ~ 

~ kolonyası ~ 1 ~! Piyanğosu 
civan iş arıyor. 

Evlerinin Bahçelerini tanzim 
eıtirm.!k her nevi Çiçek ek· 
.tırmek, tarh ettirmek arzu eden 
' rın matbaamıza müracaatları 

Crrrı mutedildir. 
F ı rsa lla u 

dirıiz . 

istifatl,~ 

urttaş ! 
Onpara harcarken 

el ' fi ... :I' lf o~~ ~ .Sı ı rnl \(1 (f'f'a\elıııızı o:ıınıa ıııu w aza ~I 1ıl 

~ duH'k içi 11 İ:iilika ıuN Ecz.ırıt~-;j I ·• ra fıruhırı ~~ 
~imal t·dilf~u İı·fan \lcı~:ı l\olonya~ıııı kul- ft-±R 1 

1 
11 - 1 ci Teşrin 934tarihindeJir· 

• h) ıı ııı ız. 1 1
1 B ü y ü k i k r a ni i y e 

' iflai~[ila;~~-~~~~~~ 1 200000 liradır . 
J • ı ~ Ayrıca 25000, 20000 , 

On Ye~inci Tertip Altıncı Keşide 

bı e kimin cebine git- 1 Belediye ittisalinde 2 odalı 1 yazıhane ı liralık mükafat . 
1 

tigini düşün: Kudsi zade Nuri beye müracaat. ~ e==:=e- -=-:ı~ Z-:3E3E:::.3~ 

maim cinsi 
. 
rnne 

,, 

" ,, 

" 
" iane kiillüsü 

Susam 

" 
" 
" 
" 
" Yuhıf 

Cavdar • 

Mersin Ticaret ve Zahire Bor ası ,:·veni;ersin·;a; 
16-10-934 .~alı günü borsa satışları 

Nerenin Mabıulıı MiKTARI F. 
Olduğu - J[-. G- . - K . 

45001 öH l 
4500 39 

30600 
!8000 
5800 

25000 
lOOOO 
5000 
5500 

13500 
45t>O 
3600 
8800 

125000 
150000 

a9 
39 
H9 
ö9 
10 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
') ... 
2 

s. 

50 
37 ,50 
•,r wO 

25 
25 

25 
30 
80 
75 

.\ LICI 

iııkişat ~' 

" 
" 
" ., 
,. 

Şaşati Bit 

,. '. 
~I. Kaşişyan 

" ,, 
,, 
" 

.\.S. Palrikiyos 
K~tzım B. 

mücellit hafi 
~.\TiCi SEH.\İT 

~ 

.\li Ni zını v•· Selim YiikleııPcPktir 

1 
E~kiıuiş, p.ırt?' 

' tj 
IHll;; fı1 r·..; 1 1 .h1 ~I .. ' ' ı 

! hriin Z.}l.P.'1 + . . .. ,,,,~ 
'' l'lllJZI 1:-\I~ \:lf• 
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