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Bulgaristan Türkleri her gün bir Facianın Kurbanı Oluyor 
ve 

fuzuli Avukatlar 

Ortada fili bir tazyik ve 1 bir haldir. Ve yahudi vatan-
tecavüz yokken var iddiasile daşlan örnek tutmuş aları • olm 
Trakyadan kopan Yehudi şn· ihtimalı daha çok kuvvetlidir. 
mntaıu hazi, İstanbul gazete- Bir zaruret duymadıktan sonrl 
lerinin imalı neşriyah ve lüzum- bir yahudinin gayri bir kimse 
ıuz izamlarına rağmen sustu · '.' ile ahş veriş ettiğini kimse id-
Ve Türkiyedo bir Yahudi düş- dia edemez. 
manhğı olrnAdığı , hangi diyar· Sonra geçenlerde de iş:ıret 
dan akıp gelirse gelsin böyle ettiğimiz gibi Trakyada ufak 
bir ceryana hükümetimizin kat- bir seyahat yapanlar çok iyi 
iyen müsaade etmi} eceği ta- bilirlerki senelerce Trakyanın 
hakkuk etti. 

emeğini istismsar eden o diyar· 
Bu yayg"'ada kalbi incinen da yaşayan ve kasalara malik 

muvakkatta olsa töhmet altan olan ynhudiler hüyük nankör-
da kalan Trakynhln.r oldu~. lük yapmışlar Türk kültürünü 

Eksik olmasınlar. Türk ga- benimsem~mektc teannüt gös-
zeteleri Trakya üzerine sanki tormişlerdir. 
yabancıların koyduğu göz ye· Milyonlarca Türk çocuğu-
tişmiyormut gibi dünya efkarı nun uğrunda : kanını dökdüğü 
umumiyesinin ne kadar husu· Trakyanın işğal felaketine uğ· 
metini celbetmek lizım gelirse radığı günlerde bu gün yayga· 
ellerinden geleni yapblar. ra koparan musevilerin nnsıl 

Maskesi çabuk sıynlan kn- bir tavır takandıklannı çok ya-
çak bezirganı sefalet meşheri kından lıiliyoruz. kalpleri yurt 
haline geldi diye tasvir ettik- ve milliyet aşkile çarpan öz 
leri İstanbul sokaklarında ya- Trakyalılnnn iktisadi vnziyote 
kalıyarak mül•kat yaptılar . hakim olmak ve oradıı oturnn· 
Onlann ifndeıile gördükleri larıda öz vatandaşlığa davet 
zulmu, mallo.ranı mülklerini na- etmek en tahii bir hakkı idi . 
sal terk edip kaçtıklarinı ayni Bu hakkını istimalo haşladığı 
hakikatmış gibi kabul ettiler . gün en ağır töhmetle ittiham 
yazdılar. edildi 

Musevi vatandaş fırsat bu Belki bir kaç .kişi ufak taş· 
fırsattır deyüp ; . kınlık 'barek~ti göstermiştir . 

· - Dü b' b" t f d ı Bunu kazançlan bozulanlar mc r nyanan ıç ır ara ın a . _ 
.... 1 . k ti" ld bamot cclbederek başka vıla-goru memıt a ıam yapı ı , . . . . 

K kı 1. d Ed. d ' yetlnre hıcrete hır vesıle litı) -ır arc ın e ırnc e masum 
Yahudi ceseUerile ıokaklar dol- maşlar ve bir çığırtkanlık yap-

mışlardır. Üzerinde durulmayı 
du taşta due okuyucularına 
heyecanlı bir haber yetiştirmek 
için ~uydurma kıli;eler bulup 
nerdeyse gözlerile görmüş giLi 
bant açacaklardı. 

Bu fuzuli avukatlar kalem 

bile değmiA:ecek kadar ehem· 
miyetsiz olon bu işi onların se
sine uyarak Trakyııda hükômet
prcosiplerinden uzaklaşıldığı ve 
bir karışıklık yaratıldığı şek
linde tefsir etmek ve yazmak yanşı yaparken meselenin iç 

yllzüne müphem bir muhabir suç değilse bile büyük haksız
lık olnr. 

İfanndan batka biç bir şekil· Bu memleket parçası ve yerli 
de temas etmediler. 

~ugüne kadar yapılan tah. halk bir avuç yahudinin ikti-
kikat neticesi hükümctin teb- sndi esareti altındamı kalsınlar 
liği neıredilmit olmamakla be- ., bumu isteniyordu .? 
raher vaziyet oldukça tavazzuk yana yakıla tehditten te. 
otmiıtir. 1 cavüzd•ln bahs edenlerin ser-

Dünyarun her tarafında ol- 1 hest serbııst evlerine dünmüş 
duiu gibi bizde de pmdiye olmnlando. hakiki vaziyetin düt· 
kadar Y abudiler oturdukları ı manhk değil adi ticart't reka -
mıntakada iktisadi vaziyHte I betinden başka bir şey olmadı-
bakimdiler. Trakyu hııvalisi ise ğını gösteriyor. 
Yahudi vatandaşlann en kesif 1 Edirne bir istila do.ha gör-
bulunduğu bir yurt parçlııdır. , miyecek . farzımuhal ; orada 
Asırlardanberi mütemadi bir I iktisadi saltanat kuranlar bun· 
harp felaketile eş olan öz Trak- dan ne dereceye kadar teessür 
yalılar cumhuriyettcnberi bir l duyacak ve kazançlarından kaç 
az huzur gördüler . Ve iktisat kuruş'Jeda edeceklerdir . Re-
iılerinde kendilerine bir mevki kabetide bu bakımdan tetkik 
yaptılar. Bu şüpheşizki Yahu- icap eder. 
dilerin boşuna gitmiyecek bir Çok şnyanı şükrandır ki 

ı b bükô metimiz meselede bü -baldı. Ve günden güne- ise a ey 
lerine neticeler veriyordu. ken· yük hassasiyet göstermiş daha 

fazla iznme mahal vermeden di jfadelerine göre öz Trakyıı-
kapatmııtar. 

lalar Yahudilerden alış verişte Rıza .Atild 
etmiyorlarmıi Buda çok tabii 

- ya:ısı 11\inci sa/ıif dc 

. . 
toplandı Rayştağ · meclisi son hadiseleri tetkik rcrn , 

M. Hitler Beklenilen Nutkunu söyledi 
Rayştağ Reisi Alman Milletinin M. ffitlere Medyun Süban Olduğunn Bildir~i 

Başvekil ; ( o dakikada Alman milletinin mukadderatından 
mesul ve buna binaen en yüksek hakimi ben bulunuyordum) diyor. 

Btrlln 14 cA A• Raylştaf! 1ü., 1 
tam saat parımda toplanmıştır. M. 
Hitler açık bir otomobille gelmiş 
ve alkışlam111ştır. ı H ükfluıtt sırala· 
rında M. Oöbiitls ile Von Neurt/lı 
bulunuyordu. M. Fon Paptn yoktu. 
Büyük üniformayı gqmiş olan Co
rlng, ctl~tui;ı açıldı/!lllt bildirmiş ve 
müteakibm M, /fitler ktırsüyt çı· 

karak aşa~ıdaki !lutku söyltmiştır~: 
(-- N utkumull htdtf i , ndiceltrl 

istikbal için feUıketU olabilecek bulı· 
ranın mt11ştini ve lt11kililli mille~ 
izah etmektedir . Milli sosyalistler 
iktidar mevkiini gdsip olarak dcffil; 
meşru bir surette almışlardır. Mil
/Ltin ve devletin lzal ve ıstikbali içill 
olan vahim e11di'şeltr 011/arm dikk.1-
tindtn hiç bir zaman kaçmamıştır. 

Biz müekkillerin Jzalledilmez 

kallaatwmcia oldukları meseleleri ele 
aldık. Almatı lmparat:Jrlu/!u arlık 
cografi bir telakki dtJ!il, bir birlik 
ltşkil e.tmtktedir. Daima millttimi
zirı hariçteki ltukuk.'lllU müdafaa 
ettik, Siyasi ~·e iktisadi hayatın he-
111111 lıemm !ur salıasmda yeni yol
lar arama/fa mecbur olduk, 

Flfer Alman milleti bize itimat 
ve bizimle teşriki mesai etmeseydi 
mesaimiz heder olurdu, 

Nölım Vl şeriki ciiıümleri, isya
lllll kaıı thikiilmeden ve günlerce 
mticatf ele edilmeden tatbikma imkan 
olmatlılfını biliyorlardı, Velnız bttı 

mliessir bir surdre harekete geçebi
lirim, Eğer iter hangi bir kimst, asi· 
leritı 11içi11 adil maltkemelrre se~·k

edilmedikleri11i sorarsa • vereajfim 

Buğday satıı1 aln1a işleri 

fiat Listesi Vekiller Heyetince Henüz lastik Edilmedi 
Ziraat bankası U.müdürü buğday fiatlurın 
da görülen istikrarsızlığı'!_ sebebini anlattı 

Ziraat vekalti çukurovanın hu· ; 
susiyetini nazarı dikkate alarak fiat 1 
listesi tespit edilip Vekiller heyetince 
tasdik edilmeden evel Adana ziraat 
hankasıııa piyasaya g;rmesi için 
emir vermişti. Banka hu giine kadar 
Adanadaıı iki buçuk m•lyon kiloya 
yakın Buğday satın almıştır. 

Ankaraıian bildirildiğine glire 
fiat listesi henliz vekiller heyetince 
tasdik edilıneıniştir. Ziraat bankası 
umum ınüdiirü Kemal Zaim bey 
buğday fiatl:ırwda ilk ~ünlerde gö· 
rülen istikrarsızlık bertarar edildiıti 
ne mubayaa esasları üzerinde g:ıze· 

tecilere şu izahatı vermiştir. 
( _ Adana ve Mersin havalisiıı 

de Buğday piyasns111ın ilk açılı~ı 

esnasında riatların düşmesi Mersin 
tüccarlarının evela fazla talepte bu
lunmalarından ve sonra birdenbire 

çekilmelerinden ileri grlmiştir. nu 
vaziyet haklı olarak çifçinin sızlan

masını mucip oldu . tfalkçı hükiı· 

metimizin gösterdiği alaka v~ ver· 
d!ği emir üzerine Bankamızın vak· 
tinde yaptığı miidaha!e bu gayri 
tabii vaziyete nihayet verdi Ç!fçiyi 
sevindirdi. 

Kıbrıs cinsinden oları buğday· 

lnrın 3 ve yerli buğdaylarında 2 
k unış 75 santimden miibayaası pi_: 
yasada yalnız çukurova çifçisine~ 
de,ğil biitün köylülerimizin lehine 
bir istika :ır temin etti. Ziraat bankası 
köylii lehine buğday piyasasına 

hakim bir vaziyettedir. Buıı:fan son
ra piyasalarda ki>ylü zararına iş ya· 
p.lma1, 1-tiiktımetiıniz in behemahal 
köylliyii himaye etmek hususunda 
çizdiği yüksek program Bankamızın 
t!n esaslı kla• u ıdır, 

Maarif meseleleri koı1lıştıltıyor 

il~ Mektep Baş Muallimlikleri Kal~mlacak mı 1 
Vekilin riyasetinde mühim toplantılar 

yapılıyor. tedrisat rnüfettişleri çoğaltılacak 
Ankaaıı H •Hususi. Üç gün· İ birinci ve onuncu sınıfa terfi t!den 

dcnberi yeni Maarir vekili Zeynel talebenin on iki sınıf okuyup oku-
abidin beyin reisliti altında talim mıyacakları ü1erinde tetkik yapıl· 
terbiye heyeti umum müdilrler ve maktadır. 
müfettişlerden mürekkep toplantı ilk mekteplerde dt muallimden 
yapılmaktadır. tasarruf kasdile baş muallimlikler 

Bu toplantılarda ilk mektepler kaldırılıyor. fakat idare iş!erinın ~a· 
meselesile Lisderin on iki sınıf ol· sıl görüleceği bugün baş m~allım· 

işi konuşulmakta ve uzun lere verilen vazifenin muallımlere 
ması ·ı · · ·b· 
müzakereler cery:ın etmektedir. l müştereken yükletıdmesıııın ne ~ı .. ' 

f velce de yazıldığı gibi Lıse· mahzurları olaca~ı a ayrıca goru· 
ırrin on iki sınıf olması katiyetle şiilınektedir. 
tak .• rıilr elmiştir. Yalnız bu sene on Kuvvetle söylenilditine göre baş 

cevap şudur : 
O dakikada Alma11 mllltli11in 

mukadderafuıdall mesul ve bu!la 
bi11ant11 milletin tn yüksek hakimi 
bulunu)'ordum) 

Bnşı·ekil, fırkaya itimadım bil
dlrerık ve ci11net dtvrinde şerilr. olan· 
lamı lıepsi11i af ftderek nutkumı şu 
suretle bitirmiştir. 

ll<1J'ılt11nm en acı kararlarını 
vtt mek nurburiyetinde kaldılfım bu 
saatlcrİtf btitiin mesuliyttbıi tarih 
huzuru!lda üurime a/tmya hazırım. 

Mtit<akiimı Raı•lışttı/! reisi M. 
OorinJ!. !usa bir hitabe irat ederek 
Alman milletilliıi ; 

M. Hitlere medyunu şükran ol
dulfu11u btJ•an etmiş ve celse tatil 
edilmiştir. 

Suriye Vaziyeti 
İktisadi programın 

tatbikine başlanıyor 

Şam 13 cflususi• - SuriJ•t en_ 
bulıronlı ı•e frvkalôde g'lnlerini ya· 
şıJ'Or. Bir kuç güne eve/ Ali ko~ 
Ko11t Dömartelin ani olarak buraya 

gclmeside idaredt bazı degişiklikltr 

olacaj!ı şayıalarınt ortaya çıkardı . 
1 Bu dtitişikliklerln neden ibare/ ola· 

cdg"ı he11üz /ahkkıık etmemiştir. 
Valmz şimdire kadar anlaşılan 

birşt)' ı•arsa Kont Dömarllin vata· 
11i/ere karşı geldi/!i gtindt11beri tatbik 
ettıJ!i şiddet siyasetinden vaz geç· 
nıiye temayül gösttrmesi vatani lider-

/erile temasa geçmiş bulunmasıdır. 
Evtlce komlsrrlik tarafından lıa· 

zırlanall gtniş iktisadi programda 
tatbik salıası11a çıkarılmak üzredir, 

Hükıimet bütresini tevzin etmek 

ltazintyl bu f!İ111kü açık vaziyetinden 
kurturmak programın mihverini teş· 
kil ediror. 

Ali komiserin birer sureti matbu 
olarak zazttelere vtriltn bevanatına 
göre ıklisadi prof!ramın 011a hatla· 
rını EJerut ile Şam orasrnda tlekt- 1 

rikli katar tt'Sısi , Şanı ve Halep 
tan are lıangarlarının i11~ası, arazl· 
tıirı sulanması te§kiı ediyor. 

muallimlikler kaldmldı~ı lakdirde ilk 
tedrisat mlifrttişleri çoğaJtılacaktır . 
Buııuıı iç.in her sene oldııiu g"bi 
bı.ı senede muhtelif nııntakalarda 
ve dahıı geniş şrkilde ilk tedrisat 
muallimleri arasında müfettişlik im· 
tihanı yapılacaktır. 

Kendisile görüştüğüm selahiyetli 

bir 2al ; 

•- Müzakere edilen bir çok 
mevzular vardır • fakat hiç birisi 
üzerinde henüz bir karar alın • 
mamıştır • Bütün konuşulanlar ilk 
ve orta mekteplerin daha verimli 
bir hal~ getirilınesi içindir.• dedi • 
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Deli Ormanda Neler Oluyor . 

Türkler Tazyik Ediliyor . 
kir Türk Muallimi Dayak Altm~a Ol~ürül~ü. 

Kubadin köyünde de feci hadiseler aldu , 
Beşikteki Çocuklara bile dayak atıylıor. 

Edirn~, - llnraya Bul 
gar·islanclan allı 1 lirk gmı 1 

ci geldi . Bunlar Drlior
mamn Türklerle meskt'ııa 

bulunan Eskicunıa ve lw
valisinden kaçarak yedik
lt~ri dayaklardan sonra 
giiç hail•~ caıılarrnı knr
tarmağa muvaffak olmuş 
miinevver gen~~lerclir. An
lauıkları şeyler pek feci 
,.e tüyler ürperticidir. 

Son zamanlarda jantlar 
ma ve askeri k u v vetl•~r ~ 
elen miirekkep Bulgarlar, 
Tiirk küyler·ini silah ara
uwk vt~silesiyle la ra mağa 
ha~lanıı~lardır. Bunlar, ora 1 

tlaki ruilleuaşlarımızm gti
ya Tiirkiyeden silah, para 
ve bayrak aldıklarını, 

aralarında gizli ihtilal ko
mitel~ri meydana getirdik
lerini iddia ederek evleri, 
nıekl~pleri ve Türk geuç- 1 
leriue ait kahve ve 1klu P· 
h·ri ·basarak silah tahar
risinde bulunmus ve hula .. 
mayrncrı genç, ihtiyar, 
kadın erkek bütürı köy . 
lıalkmı dayaktan geçir-
rn ;ş(eı·di r. 

E"'ki curnamn ıırnrallar 

ki>yiiude köy belediye sek 
releri olan bir ihti yal za- · 
biti, köyiin muallimini , 
«!!izli teskililla ı·eislik va-._, . ., 

pıyorsunl' diyerek beledi-
yenin bodrum katma almış 
ve çarık ipleriyle sıkısı
kıya bağladıktan sonra 
saallfrce döğmiişliir. Bu 
gene bodrumda !ıiitiin . . 
gece bağlı kalmış ve erlP.-
si glinli ailesine teslim 
tıdilnıiştir. Kendisiuin ka
~aha· hastalıanesine nak
lt~dilirken arabada öldiiğii 
gürülmüştiir. 

Kubadin köyünde de 
<;ok feci. hadiseler olnmş
tur. Burada yalnız kadın 

lara ve erkeklere değiJ, 
k iiçiik ya vrncuklara va
ı·mcaya kadJr d .. 1yak atıl 

mıştır . Dayak ) iyenler 
ha ygın hir halda kaldırıl -
111ış ~·e lıemen sıcak ko-

vun deı·ilerine sar·ılarak .. 
filii nHlen k u rta n l nı:.ı k İ~

ten m i~ti r . Bu küyde bir 

çok ihliy<.ırlar dayak ne
ticesiııde ölmüştür. 

Eski cumanın hunlar
tlan matla Bogazf.d•St~u ve 
Zağralı ki>ylt~ riııd~ ve 
~umni saocağıuın hazı 

kü) lerinde ayni şt~ kihlP. 

hadiseler olmuştur. Eğri 

dere karyesinde ırza lt1Ca
viiz \'ak'aları da vukua 
!!elnı\stir. .. } . 

Biiliiıı bunları jar·dar
ıua ve ~ıskeri kuvvetler 
silah aramak halıaıl(·siyle 

yapnu~lardır. ~luratfar kö
,· iirılin sekreteri olan ihli-
" 
yat zabiti Türkleri <löver-
kt~n : 

- Ren ~ıze Bulgar 
ordusuna mensup hir za
l>il old)·gunrn ishal ede
CPğim, J .. ıuiştir. 

Buraya zaif, llasla ve 
beş parasız iltica elmiş 
olan lrn gençlef'in aıılal -

tıkları hiitiin lıaclistderi 

yazmak ve hele ifocle eyle
mek imkansızdır. 

~UVAlA GİREN YAHUDilER. 
Gectı n hafta Surive Irak 

• w 

hududunda çok garip hir 
hadise olmuşlur. Bu hadi
senin lıulfısası şudur: 

«Iraktan Suri)·eye gel
mekte olan bir posla oto
nıohili Suriye hududuucla 
leftiş edilirken po~ta çu
vallarmrn iciucle iic tane 

• • 
yalıudi lrnlanmuştur. 

Bunlar kacak olarak . 
Suriyeye ve Suriyedr.n 
de Fılistine gPÇt~cekler<li. 

Yahudiler tevkif etlilPr .. k 
mahkeme~·e verilmişler

dir.» 
Yahudilerirı dolaba gir

medi~leı·ini bilirdik. •~u-• 
vala girere~ )'akalanmak 
gafletini gösteren bu ka -
çaklaı·ın yahudililderinden 
ş iiphe edilse yeridir!. .. 

HALK flRKASI 

/stanbul İdare Heyeti 
Reisliği .. 

Ankara, 14 «A.A» 
CumhuriyHl llalk Fır~:ı~ı 

t;ıuumi idart~ hey~ti aza
srndarı A11talva nwhusu ., 

Doktor Camii hey İstanbul 
vila yf'li Fırka idare he ve-. . 
ti rt•isliğine tayin edilmiş 
ve t~tanllul vilayeti idart~ 
heveti reisi Cevdet Krrim . 
l>ey u nrn nıi idare lwy•~lİ 
azalıfrıua secilmisli r. v • • 

İktisat Vekili Bursa~a 
A nka!·a, 14 «A. A » --

1 k tisat Vekili Cehil hey 
dün akşam Bursaya hare
kt•l etmiştir. 

f EH[RBAH~E 
Y ugoslavlıları yendi. 

Arıkara 14 A.A - lllin
kü Şilt maçında Ankara 
Güclüleri dörde karsı beş · • • 
ı.~ Çaukayahları )' r.nmişler 
ve mıntaka şilL şampyo

uu olmuşlardır. 
lstanbul, 14 (A.A] -

Diin yapilan Fenerbahç•~ 
Yugoslav flitbol maçında 
Fenerhahçeliler ikiye kar· 
şı allı sayı ile galip gt•l
m işlerdir. 

lstaubul Sporculan 
Edirne 14 A.A - Edir

ue ve lstanqul llalkevle
rinin tesebhiisi,·le lstarı . . 
bu ltla n ŞP-lı l'İ m ize yirmi 
~porcu gelmi~lir. Misafir
ler dün bü\ ük ihtiramla ... 
vt~ derin bir hE1Y•~carıla . . 
Gazi lleyk('lin~ Çtıl~nk 

koymuşlardır. 

ZeMrli Gazla İ~am . 
Homa - Gaboni Jiti 

viltlyetinde , idama ıuah , 

kt'ım olanlar icin laLhik • 
edilmekte olan elektrik 
iskemltısi kaldırdmıştu· • 
Bu uda n böyle lı ii k ü mler 
ZPhirli gaz vastasiyle iu 
iaz olunacaktır. 

Bu öliiın vasıtası, evela 
hayvanlar lizt•rinde lE1crli
be Hdilmiş ve nıii kem mel 
bir Mel olduğu teshil edil 
mişlir. Gatonujini hapsa
nesinde kelli namında 

bir mahktim hu \' asıla 

ile ·idam edilmiştir. 

1340 tan sonra tahri- 1 
ri yapılan arazi. 

... \rıkara, - ı H3.t ve 
nıüwakip ) ıllarda tahriri 
y :ı pı 1 mı~, yt•ıı iden kıynıeln 

ll'ııtli rilmis araziııirı, n :~4 • 
lE1U iLihart•n tahrir kıy-

metlerinden yiiztle kırk 
i nd iri lr.rek hak ı \' t~ si k ı \' nrnl ., . 
olarak ka~· dtıtlilir. kıyruet

lerir11le yüzde kırktan faz-., 

la irnlirilerek kaLilesıuis . ~ 

urazi sahiplerinin hakla- 1 

rının mahfuzivt•ti hakkm-., 

da nu•clisten son cıkan 

kanuna ~öre t>Saslaı:ın tes \ 
hili nıaliy,• ce tamim etlile- ı 
ceklir. 

bu kanuna gürfl, e\'kaf 
ca tak~itlt~ satılmı~ v~rle-.. . ... , 
l'in hetlellerinden bakıye 

paralar borçluların ~sle-

ğiyle on sene kadar laksi
lt! bağla 1ı1r . ioo lira ya 
katlar borcla r iic, iki \ iiz 

~ . ., 

dr.n beş yüze kadar borç-

lar lwş seneden fazlava 
taksite bağlanmaz. tecil 
edilen paralara yüzde heş 
faiz ih\ve edilir. borcları-• 
111 lıirden ödeyeulerdeu 

AD~NA HAB[RlERi 
Ada11a ; Türk Sözü 

Sıcaklık Derecesi. 
Diin ŞP.lırimizde sıc:ık

dt~l'Pc~si ~fügetle azami H4 
ve asgari 20, cuma gii
nii ist~ azami 3 :~ vr. a~~a-... 

d 20,5 idi. 

Hususi Komisyon 
Sehri miz iciıule ick i . . . 

kullanılabilecek )·erleri 
yeniden tesbit etmek iizre 
topla u ması kararlaştırılan 
hususi ~omi yon :.ızadan 
bir kısıurnm yayladan dün 
memeleri mfınasetiyle 

diiu dH toplanamamıştır. 
llusu~i ı omisyon bu 

hafla içinde Loplauaca k 
ve kararmı verecektir. 

İskan •işleri. 
iskan işlerini yeri ntle 

crörnıek üzre Mersin ve n 
'farsusa gitmiş olan mm-
taka i kan mfıdürü İrfan 
bt-y şehrimize dfüımüştiir. 

İrfan bey ~bir kaç gü
ne kadar c~yhane gide
cel\lİI' . 

Tarsuslaki A vnaz ha-. .. ,·üzde lwş iskonto yapılır. . laldığının da kurutnlma

Arapların Fılistine sına komisyonca çalışıl
maktadır. Burası kurulu

Yerleşmeleri yasak. hır kurutulnrnz evvelce 

Benıl , - Sariye ve 
Irak halkının Fılistine faz 
la su rt'lt•~ hic•·•·tleri ŞU)' U

''' dikkat bulan Fılistin 
hiik\uueti hunların lıicrel

ı~ı·iııi ve Fıli~lindo )·er
lt•s rıwle ri ni meuelıui~li r • . 
Londr:.ulan \' eı·il•~n bir 
laaher hunu teyit •·lnwk
ledir. 

Londra - ~liislemle-

k~\t nazırı avam kaıuara

s11Hla yeııi muhaceret ka
ııu nu nu l(lşrilı (•tuıi~lir. 

Yerıi kamın şarkıl'erdmı 

araplarından başka arap
ların fılistine hicretini 
kat'i su relle 
t~dir . 

BONO 
İdarchaıwıuizde l>ir 

alakadar tarafından 

her türlü mahhual 

v~rılir ve müsait fiat -

olunur. 
l('rle ledariki temin .. 1 

müracaat t>lmiş olan ge
zici asiraller lnırava isk~\n . . 
edileceklerdir. 

Bir ay içinde 
Vukuat. 

Gecen haziran ayı icin~ . .. . 
de sehir ve şefırH bağlı 

küy \'e uahi)·elerda sopa 
ve ta~la 106, lnçakla ~ lf> 
ve silflhla iki yaralanma. 
2 kız hoz nı a ve iki t le 11· -

makta boğularak öliim ki 
cemaıı 125 zal>ıla vakası 
tespit edilmiştir.f 

Köy Değirmeninde . 
Buğday koruma kamı

nuının tatlıikiıultm soıı:·a 

kiiv dflfrirmeulerinde iii!li-
., t. J t.,.l 

tiilcn huğdavlardan fazla 
·~ ., 

iiğiitrue iicreli aluulığına 

Ticaret Vt saııa\'İ odasın-., 

dan vilayete mliracaalla 
bu 1uıau1 rııuşlur. 

Vih\yel hu müracaatı 

t~hemmiyelle nazarı dikka
te almış ve laz11ncrelen lel

ki kalı yapıuağa haşlanuş . 

lır. 
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Türkiye Ziraat Bankası Tarsus Şubesinden: Mersin 
Piyasası 

No: Tarihi Cinsi 

26 K.sani 332 Tarla 

70 Temmuı 
334 

ü9 

71 

18 

151 

)) 

)) 

K. evel 
326 

~uhal 
324 

66 Temnmz 334 

74 

49 

144 

141 

50 

147 

46 

234 

18 

138 

284 

3 

97 

)) 

Su hat .. 
331 

Şubat 324 

)) 

ŞulJal 331 

Şubat 324 

Şu hal 331 

K. evel 
332 

Teşrin 

saui 333 
Şu hat 324 

Nisan 327 

T.saui 32& 

Nisan 327 

f:yhil 328 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

» 

• 

» 

68 temmuz :n4 » 

194 ~hırt 334 )) 

27 K.sani 332 )) 

67 temmuz 334 » 

l lek lar 
lwlwr lwklarlarm 
~lt,vkii Kiymt'li 

L. K. 
3,6760 Calalc3 . 
9, 1900 Balırili 

m~ır hissesi 
13,7850 

Rubu hi~st)si 

4,5950 

)) 

)) 

IHSI f h İ "eSİ 
5,514(1 yirmi 

hisst'cl') 5 hissesi 
Catalca 

5,5140 
~· iı·nıi hissesi 
on tlfin lıissesi 

• 

)) 

25,8239 Ağzı delik 

2,8449 

msıf hissesi 

)) 

5,5140 Catalca . 
nısıf hisserıin beş 

hissede iki hissesi 
5,5140 

nısıf hissesi 
8,2710 

nısıf hissesi 

8,2710 

ıusıf hissesiııin heş 

hissede bir hissesi 
5,5140 

lH'şJe tlürt hissesi 
17 ,2772 

5 hissede iki hissesi 

17,2772 

5 hissede hir hissesi 

2,7570 

5 hisssedtı 4 his~esi 

9, 1900 
111 ıf hİSSt1Sİ 

9, 1900 
nısıf lıissP.. i 

9, 1900 

5,5140 

2,2975 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

0,4595 Ağzı delik 

6,4330 

27,5700 .. \ ğzı delik 

28,5809 )) 

65 29 

21 76 

2J 76 

21 76 

32 65 

32 65 

54 41 

32 65 

32 65 

:~2 65 

32 65 

32 65 

32 65 

32 65 

32 65 

43 53 

43 53 

32 65 

43 53 

43 53 

54 41 

54 41 

54 41 

76 17 

54 41 

--·- ... ·-

il lJ lJ 
Sarkau sahi St·ıwl tarlası garl..t•n iinı kt>lsiinı sima-• • • 

1('11 ı\lustafo ağa lıtrlaları CP. ru'lır·i ('ari ilı~ maluluttur. 

K.<L 
Pamuk tıkspr~~ 
İantl Şarkan ve garh•~n tariki anı ~imalt•rı sahibi seıwl 

ve miistt1 rtıki tarlası cenulu~u rııal:ız. Kapta malı 
• 

K. 
3;~ 

34 
..., .. ) 
t)-

s. 

~arkan ve garhen tariki am ~inıal•'n Sabri Pft>rnli Kozacı parlagı 
(~erıuhen ~alıil>i st~ııel tarlası. 

Ş :ırkan Alulurralıman garht>n vı~ ~imaleu 
}lduıwt oğlu Salih CPllllhtm .-\lamel c:•vus. 

~arkan· malaz gaı·hen hı) ık .\hnu•t ve;ı·sesi şima- Bt~~·az yapak 
len ı\lust:ıfa rfPrııli v•~ hemşiresi tarlaları ceuuhen Siyalı » 

agzı tlelik tariki. Susanı 
Şttr\aıa ~lalaz garhen bıyık ;\hıııPl ~imaleu Enıiu Fasul\'a 

Şr,lfun t1f. tarlal:\rı cı•uuben ağzı drlik ~olu. Nolıu~ 

Şarkan Ahdurralınınn ve hıyık .\lınwt vt~resesi gar- 1 ~~erciııu~~. 
hen mollJ ~lel111ıe1 oğlu s~ılih şiuıalt!n lfasan aga oğlu Ku~ ~· tmıı 
\'e tariki ~ım Ce. Abu ağa ve Kt•mah Malınrnt tarlası. Kum darı 

Şarkan sahibi serıel garben sarı isnıail oğlıı Salih Cin darı 
şinı:.ılen tarik cemıhen llaralaı·u bos tarlası. Çeltik 

~arkan Paııos garbeu mulla Yusuf verese~i tarla Yulaf 

2 

41 

46 

4 
4 
7 
4 
4 

2 
12 

• l 

f>O 

50 
50 

50 
50 

70 

lan şinıalen Salcıya gidt•n tariki auı cenubeu 1Jacı 1 Acı t;t~kirtlek ıçı 22 
38 

100 
F')rra(; ağa vert· se~i tarla~ı. Toz seker 

Şarka;, Veli ve müşterPkiııin garlwn kör aşık oğlu\l~alı~e 
Osman Lal'laları şiııwleu Malaz cenuben tariki am lcav 

.... Şaı·kan Vc·li \'e ıuiiştere kinin gar b:-n ilacı FarcJK.~;ıa~· 
agarım şimalen Sıdıka hamııı ccnuhen Sıdıka hanım - ıntihar 

la Kemal efendiııirı Larlaiarı. Arpa . .\nadol 
Şc'ırkan Panos ve ilacı Farac ağa \' t~resP-si garhr.n » \ 'erli 

Hacı Farac \'ereseşi şinıalen ilacı F~raç ağa verestısi Pirine 
ve Sıddıka hanım cenulwn KPnwl pfondi lal'laları. ı ·k k . .nee · t-pr. 

Şarkan Ayşe garherı ve e~nuht~n Sıdtlika haıuu Kaluı » 

tarlaları şinıalerı rııiişterekiu tarlalan. Kara lJiibf'r 
Şarkaıı Ş·ıkir Patros efmıdi tarlası ve ilacı Feraç ~i~atlır 

aua veresPsi tarlası •1arl>erı ve siıııalt~ll Laı·iki am ce- . • :--, • ~ • Lı mou 1 uıu 

25 

240-230 
190-191 

1 
l rl 

l 

82 
25 
90 
50 
50 

l 
85-86 

16 
78 

ıı n lwn Kemal t•f. la rla sı. Sahu11safi1.e~· tinY.25 50 
Şaı·kan \'e şimalPn tariki anı garhen Şa~ir Palros » i~iııt•i 23 

ef. vt~ (facı Feraç ağa v•~resesi taı·lalaı·ı ceınıhrn ta- llısır darı 2 50 
ı·iki arn ve nıiiştflrt~ki KPm.ıl ~r. tarlası. . Çavdar 1 65 

~arkan rııezaf'lık garht'n Sıdıka fıanııu ıal'lası şı- Kesme şsıııer 
l 

·k· sandakıa 20 Ura -10 K. 
ma ltrn n~ cenu H'n tarı · ı n m. 

•> » ~enebi 23 Lir., 
Şark:m tariki nm gadu-ın Ayş,~ halun vn 111iişlen~

kinin şimalt'n llaeı Salih VPr~s~si , ... ~ :\~' ŞP- hatunun 
(_•~nulwn ZPyrwl evlt\llan ve hacı Ft•racın t:lrlalan. 

Sarkan tariki has garh~n Veli \'f~ nıiislPrtıki sima-
• • 'ı: 

len ilacı Salih ver~sesi cPuubeıı Zevrıel v•)resPsi v•· 
llat•ı Feraç tarlası. • 

Şarkau ~akir Pat•·os er. garhen Höş oğlu lıar·a-

lamlıos ve çopur Alulullulı vt~r,·sesi şimalen bacı Sa
lih verestısi cerıuben tarik il•~ mahduttur. 

Sarkan Merasi zade kerimesi Sııldıka lıamm VP • • 
yaraıuışlı Süleyman gaı·hen Molla Ahmet kt'rimesi 
A)· şe lıaturr VP. tarik has şiınaleıı ~· ine Ayşe lıaluu 
ve tarik has vt~ hayırla şif çe Vt'li Vt~ nıiiştere~i tarlalar1. 

Şarkan ,.e şimalen Kemal eft'rıcli garh~u A)·şe hatun 
tarlaları cemıhen tariki am • 

Şarkaıı ÖIH~I' o~nıau gar ben Y 011calı kulak şmıa
len d~rıiz ~·olu cerıuhen ıu~lıri cari. 

Şarkan kt>li l:\riki garhtrn Ziilu~yirtlerı ktıliy•· giclerı 
tariki am siınalen hacı Ferac ktwinıt•si Alivc lıanııu • • • 

» » » ç11 vaJı 2 l » 

hu~da \' Y .-r·li 3 
İ n~i r · 1 O tl~n 11 

Borsa T elaraflan 
lslanbul 

12-7-~34 

Tiit'I~ ahunu 924 
islerlin 
Dolar 

63:J-50 
79-54 ·-8~ 

Frank 
Liret 

ıı-06 

9 -26-75 

Nevyork 
l2 - 7-9:i4 

12 --98 
cenu hen ca ııhazyan K irkor vm·t~Sfüo\İ larla~ı. 

Sarkan ve cenuk.-11 nehri cari ~arherı ~ahihi s•~rıel .. 
~ • J 

Liverpol 
v~ imgiilsünı şimaleıı Mustafa tlğa tarlahırı şarkarı 
.-\ yş~ garben ve ctınu herı Suldıka · lıulun tarlaları ~ı 
malen miişlerekin tarlaları. 

sarkara Asaf oi!lu Abdülkadir tarlası ve ı:ıriki anı 
6 ., 

garheıı keli yolu şiuıalt•rı kPIİ)' e giden tariki anı ve 
Uaralambos ef. ve Ahu :ıga Ce. ihralıim ağa ver•·~ tısi. 

- Devamı Dördüncü Sayfada-

14-7--934 

llazır 

Vadeli 
,, 

lliul 

6-9~ 
6-84 
6-75 

5 . ?"' .... 
---- ..... ---.. _ ... 
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.~YENI lVIERSIN ~ I~ ~ 

Ağrıları ve soğuk algınlığını geçirecek 
bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha
tırlayınız: Alacağınız mal, hakiki olmalı . 

lsrarla.tASPİR •. 
2 ve 20 komprımelık ambalaj larda bulunur. ...,..,......._ 

~--

rE3Bü;ükTuy~~; ·ı 
~ Piyc3nğosu ~ 
~ On Ye~inci Tertip Dör~üncü Keşide nı 
11 11 Ağustos 934 tarihindedir. IB 

nı B ü y ü k i k r a ın i y e 

ID 25,000 Liradır . 

L. m:ed=fa=t==~,~~ ~::~53 
ilan 

iktisat vel{aleti iç ticaret 11-
ın 11m m fıd i1 rl iiğ~iiı1clen; 

30 lki11ci Tt·şrin 330 tarihli kamın lıiiklinılerine 
~üre Tlirkiy•·de iş ~apıuağa i'lirıli hulu11a11 feıwhi 
şirkelh~riıulen Amerika lahiiyt'lli SingP.r Oiki~ Maki
ıwleri Kumpanyasının Tiirl,iye uuıunıi \"ekili haiz 
ol«loğn "ehitı;yele hirıaeıı hu k.-rı·t~ nıiirac:ıatla İçd, 
Adarıa, \f)' 011kar~dıisar, Aııl:ılya, Di)·arıhekir, El:h'.iz, 
Cazianl~p , Koııya , Malatya , llaraş , ~lardin , lluş, 
Siirt, Urfa, Van, Muğla, Yih\~· Ptlt•r·il~ .\ksaray ve 
llakk~)ri kazaları mlilhakatınıla ~irket namına yapa· 
ca~ı işlenlen tloğaca k tla va la rda lıli ı iin ıı :;ılıkt~ıawlt-rde 
tlava ec!Pn, edilen ve iidincii salııs ~ıfotlarilt• . hazır • • 
bulunmak üzere llcrsiııdc mukim ZiilkPfil oğlu Ab-
Jiilkatlir Kemali heyi La) ira ı~Uiğirıi bildirmiş ve hizıın 

w~ıen vesikalaı·ı vermiştir. 

Keyfiyet kanu11i hükiinılert~ u~·ğun gi>l'iilmiiş t)l• 
nüa lda ilfuı olunur. 

Türkiye Ziraat Bankası Tarsus ~ubesin~en: 
- üçüncü sayfadan devam-

.Alacakh : Tarsus Ziraat Bankası. 
Borclu : Burlıau Zade Kemal Bev. 

• w 

~ ' ~ 
~ ~ 
g MATBAASI 1 
~ ~ 

1 Senelerce E vel mersinde Kurulan~ 
~ ~ 

lı Bir Müessesedir ~ 
~ ~ 
~ ~ ~ Harflerinın Hepsi yeni ve Ceşitlidir ~ 
~ ~ [@ llES~li tmV .\ili ,. ,~ liÜESSF.SATL.\ riCHETIL\ NELEllE AiT @!l 

~ !IEll NEYİ llEFTEHLEH rn E\'11.\Kl ,\l .\'l'BllA ve S.\lllEV 1 EN NEFIS-1 
~ BIH TAHZD.\ SÜHATLE Y AP.\H . . ~ l@ l?~ 
~ •••*•••••**•***•*••• ~ 

·~HARİÇTEN GÖNDERİLECEK. SİPARİŞ-1 
1 LER.İ KABUL l'H TEZ ELDEN YOLLAB ~ 
~ ~ 
~ - ~ 
l@ her nevi kitap , kartvizit , davet ~ 

. ~ gazete ve mecmua ta- kartları , zarf , kağıt i] 
~ ~ 
~ hını deruhte eder.. başlıkları tabedilir.. [B1 
~ = = (El 

~ ~ 
~e~~~~~~~~~~~~~~~~~m~~~ 

- ' Sab1111 Sab1111a beıızer fal<:at lıer Sabı111 bir 

olınaz Sabun alcl1ğ~ınızda: e\rela, 

--------------'---
Sabuncu zade KaJri Sabuncu zade KADRi 

markasına dikkat markasına dikkat 

----------------
Bu MarKah Sabunlan. Her YerdeAraymız 
Halkımıza her şeyden evel sıhhatını düşünmek gayesile bu 

kere Fabrikamızda halis yemeklik Zeytin yağından yapılan 

SABUNCU ZADE K~ORİ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmıştır. 

SABUNCU Zt\DE KADRİ llarkalı ~abuular TALK (Toprak) 

ve Silikat gihi bilumum zararlı ve yakıcı madddercleu aritlir 

Yu~arıtla hutlul ve lıt•ktar miktarı yazıfı tarlalar 
hizalarrntla yazılı fiyat iizerintlt' tı iJiı· lnrçuk ay nıiid
dt•lle nı iiza y«HlP)1C kon nrnştu r. 

SABUHCU ZADE KADRİ Markah Sa~unlar cilde Yumşakhk, Letafet verir çünkü Mlesizdir 

Talip olarılar 2 - 9 -- 934 Lnrihiude rastla~· an Pa
zar giiuii .saat oıı lwŞlP Ziraat Baııkası Tarsu~ Şu he-
sine ruiiracaatları iları olu11ur. 

}'eni Mersin Matbaası - Mersirı 


