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Nafıa ve Adliye Vekilleri İzmire gidiyorl.ır Trakyada Yalı':'di Meselesinin iç yüzü anlaşıldı. 

Vekiller heyeti Gazi Hz. nin riyasetinde toplandı 
Hü~ôm8timiz Neşrettiği bir tebliğle bu hafüe etralın~aki nokiai nazarını bil~ir~i 1 

1 

işler yeriı1de tetl(il( erlilecek 
- - - ·--

Nafia Vekili Yol Si~aseti e:ırahnoa beyanatta Bulundu 
------------=------ ... -- - -

Trakyalıların Yahudilerin yabanci Dil ve harsta kalmakta 
İsrar ettikleri zannına bedel Yahudiler Türk Kültürünü 

benimsemekte arzularırıın samimi olduğunu söyliyorlar 

Afyou ·Antalya hattının diğer hısımla -

Aaıırka 14 "A. A. ,, -- icra Ve· 
killeri Heyeti Reisicümhur Hazret • 

lerinin yüksek reisliklerinde toplana· 
rak Dahiliye V!kili Şükrü Kaya be· 
yin Trakya teftişleri hakkındaki 
raporuna iıtiıa hasıl etmiştir. 

Ankara 14 : " A. A. ,, - Baş 
vekaletten tebliğ olunmuştur: 

nasıl gördiiklerinc dair Dahiliye 
Vekili heye her iki tnr:ıfın söyledik· 
terini hikaye etmegi vatandaşlar 

arasındaki geçiır.sizliği behemehal 

tedavi etınek vazifesinde ve kara · 
rırıda olrın hükümct, muvafık bul • 
ın ık ıadır . 

Bu karşılıklı şikfıyetlerde bey • 
nelmilel semitim ve antisemiliıim 
edebiyatının hiilüıı siyasi, iktisadi 
ve milli anasırı göriilmekte o!duk • 
tan başka Türki~·eyc ait bir husu· 
siyet olarak yahudılerin ~·abancı dil 
ve harsta kalmakla israr ettikleri ve 
içlerinde Demilitari2e mıntakalarda 
memleketin emniyeti için zararlı ve 
casus adamlar bulundu!!u hakkında 
ki zanlar ınevcutlıır . 

miyetle bildirmektedirler. 
Ma1iran orıasından itibaren halk 

arasında birde hiikfıınetin yahudi· 
lcri l'rak\ adaıı ı..a'dırınak islediği ve 
f,ıkat bu lıarckctiıı açıktan açığa 
de~il, hususi it rtiplcr ve tı.zyikler 
ile yapılmasını terviç C} lediği işaa 
cdilıni-stir. Bu şcr,111 altıııcla haziı :ın 
24 c1en itibaren Çaıı:ıkkalede v~ 30 

hazirandan itib:ıreıı Trakyanm diğer 
muhtelif yerlerinde lıesapl:ırını ve 

muamelelerini keserek istanbııla nak· 
letmek hareketi başlamış olduğu 

anlaşılıyor. 

l iükumet merkezi 3 · 4 temmuz 
da vatandaşlar arasında dedıkodu 
mevzuuını aş.ın filiyat ve teşebbüs· 
leri men ederek kati emirlerle ınii· 
dahele ve vaziyeti durdurmağa te· 
şcbbiis etmiştir. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya bey 
Trakya lef tişinden avdet ederek ra· 
porunun Hey'eti Vekileye vermiştir. 
Anlaşıldı~ına göre Trakyada Ya -
hudi aleyhtarlığı büyük harpte baş· 
hyarak mütareke ve lstik13.I müctı -
delesi zamanlarında devam etmiş 
ve Cumhuriyet zamanında bir ınüd· 
det yatıştıktan sonra son seneler 
zarfında dünyanın muhtelif yerle • 
rinden anliseınitiziın yeni formür· 
lerde ve daha şiddetli olarak mem· 
lekele girmiştir • 

Son zamanlarda !bazı risalelerin 
Yahudi düşmanlığı lizerinde bilhassa 
~urarak yaptıkları neşriyat1 Tiirk ve 
Yahudilerin bir birine karşı nazrır • 
larını ve hislerini ehemmiyeıli su -
retde teşviş elmiştir. 

ilk (?elen haberle:r ve şikaveıler· 
den IOO kadar yahmtınin m.ılıallı 

, ta7.yikl:ır ~·iiziiııden islanbııla hare· 
ket eltiklcrı öğrerıilıniştir. Oert k bu 

Diğer tarnftan yahudi münevver· 
lcri, milli hars meselesinin impern· 
torluğa ait halalar olduğunu haki ı 
olfırak söyledikten sonra Türk kiil· 
türü ile kaynaşmak için gösterdik· 
teri arzunun hakiki ve ci<ldi ol<lu· 
ğunu ve memleketin emniyeti için 
sadakat ve vatandaşlık vazifesine 
riayet hisleri aleyhindeki şayiaları!1 , 
haksıı. ve isbatsıs olduğunu samı· Türkler ile yahudılerin bir biı ini 

M. Hitlerin Nutku Nasıl Karsılandı. ~ 

t\.marika delışet vesikası eliyor 
- - - ---

f ransız Gazeteleri Hitlerin vakıt kazanmak istediğini söyliyor 
Alman Matbuatı heyecanlı makalelerle ve 

büyük şevkle M. Hitleri alkışlıyorlar 
Paris 15 (A,A) - M. Hitlerin 1 

Ronto/da ~IJvlemiş oldulfu ®lak 
haklımdaltl mtltaltalarını strd tdtn 
zaze/tltr mumailtylıin Yalmz dahili 

S/fasetinln Jıatlarım çizmekle iktifa 
tpltditini ve btJmtlmiltl mtstltltri 
sQ/tutla geçiştirmiş oldulfunu yaz
maktadır. 

kendi muaviultrini bıla mulzaktmt.. 
idam etmek içill sebrp olarak ileri 
sürdiiffü şeyler 11e kendilerine hitap 
etmiş oldulf u samiillltritli ı•e 11rde 
dünvay1 tatmin edemez • 

Bu gazete i/aı•e edi;or ; 

1 

1 

ilk lınlll.ı ler ve geıekse ıcınııııızun 

-Dtvattlı ikhıci say/ ada -

Param11m Kıymeti 

1 
Proje~ i tetkik i~i n kon1is 

yon teşekkül etti 
Ankara 16 (H. M) İcra ve-

rıda münakasaya çıkarılacak. 
.,.....-ı••<: es 

Ankara 14 (A.A) - Nafi:ı 
Vekili Ali hey bir mubarririmi- \ 
zin sorduklarına cevaben şu I 
beyanatta bulunmuşlardır. 
«-İstanbul telefon şirketinin 1 

satın alın ı asim, perşembe gü- 1 
nii içlimaa oden heyeti vekile 
dl' karar verilmi~tir. Nafia V c- 1 

kaleti bu hususta icap eden 
teşebbüslerde bulunacaktır. 

Bu sene zarfında Ankaıa is· 
tasyonunun yenidPn yapılması· 
na karar vt-rilmiştir . Projeleri 
tı~rtip ve iuozim Pdilmek üz.re

dir 
Bu sene zarfında inşasına 

l.aşlanacuk o[nn Filyos - Çatal 
ağzı kömür lıattinın ynrın mü
nakasasısı yapılacaktır. Afyon 
Antalva hattının birinci kısmı-., 
nın Etüt ve istikş:tfı bitmiş olup 
bu günlerde lıu kısmında mü
nakasası ilan olunacaktır. Di
ğer kısımların istikşaf1 bittikçe 
münak:ısnlorm:ı devam c:>dilc-

Ankara 14 (A.A) - Nnfin 
Vekili Ali ve Adliye Vekili Sa
racoğlu Şükrü beyh~r evvelce 
kararlaştırmış oldukJan veçhile 
bu hafta içinde İzmir seyaha
tini yapacaklardır. Nafia vekili 
Ali hey yeni sntın alınmış olan 
izmir kasana hattını her hu
susta yakından tetkik ve hat
tın selamet ve muvaffakivetle 

•' 
işlemesi için icap eden tedbir-
leri tespit edecektir. Ve Balı
kesir küta!ı; n tarikile Eskişe
hin' rrel.;rek oradaki müessele

ri d;ıhi yakından gözden geçir· 
dikten sonra avdet edecektir. 

Ali bey bundan sonrn sıra
sile bütün hntlıırı ve inşaatı 

görmek üz.ere seynhatlt•rine de
vam 1.•decektir . Beraberinde 
Devlet demiryoll:ırı işletme mü
diirii ve icap ~d.ın diğer bir iki 
ut bulunacaktır. 

Evkaf Borcların Nasıl Tecil Edecek 
' 

l(a111111 Vila)y(~te 'l'P b l iğ l~clil(l i 

Tecil Hükmü Beş yüz Ura~an fazla Olan Borçlara aittir 
Kanun Nesrine kadar islemis fakat alın-.. .. ~ 

mamış olan Faizler alınmayacaktır. 
FPkcıf ıdaresi11ce taksitli satıl • 

mış olan yule.rin hedrllerındeıı 

bukiye. patalar111 orı sem taksitim 
'firilmek santile trcile11 öJerımrsi 
1ı.1kkmda pka11 kaım11 ııi/tİ)"tle. tebliğ 
edilnllştir . 

l(a11u11a ~öre. lfcil hükmü 5 O 
Jiradall fazla b:ııçlara aittir . ' 00 
liraJ•a kadar oları borçlar üç, 2 1 
liradan 500 liraya kııdar olan boı ç· 
lar Beş smedm fazla taksit/endi -
rilmiyecektir. Bu s11r1 !le ttcil edile
cek borçlara yiizde hrş faiz yöıü • 

boJ!ll:n11ş olupta 11aktmda taksitini 
vrremi}'mlert üç a>' müddetli bir 
ilıbıımamr !!ii11derlltcek bu müddtl 
zarfrıd:J ödmmfretı tak.ı;ıtltr tediyesi 
İCı '/' r.dtll gıi;ıdetı itıbartll yi:rütü · 
/ect k J üz de beş faizle birlikte icı a 
rastdsif,. tahsil tdiltctktir. Borçlunun 
ipotd~ edılrn J.!ayri me11kulu Evkaf 
umum miid rlürtü11iin muı•af aka ti 
cılmmadan satılamıfacaktır. 

Bu ka11u11un neşrine. kadar işit· 
miş fak at henüz almmamış olan 
faiz ve kMıisJ•o11lar almmayacaktır. Fransız ;ıaztltltri bu sükütu 

l..ondra mtıllika/larının netictleri ve 
ltalvanuı yeni hattı lıarekeli karşı· 
smdo Alnıanyamn içl!ıe düşmüş oldu· 
ıu mtışkil vaziyete lıaml tlmtkltdir· 
lu. 

c Milyonlarca Amerikalı ve Av. 
rupalı Nitlerzimill nıedmiyet içill 
ve Avrupa sulhu içill bir tehlike ol· 
dulfu fikrinde bulunuyorlardı. Şimdi 
bu fikırltri bir kanaat lıali11i ala· 
caktır, Ve 11utku dehşet saça11 bir 
ves·ka gibi telaklü tdl'Ct'klerdir. Çün 
kil bu. 11uluk samimi bir lisanla söy· 

killeri heyeti Ti.irk parasının 
kıymetini koruma hakkındaki 
mevcut karnrnnmelerin birleş 

tirilmesi ve bunlara baz.ı \ eni 
hükumler ilavesi surctile mali
ye vekaletinin hazırladığı 11 
ııumrolo kamLiyo kararname 
projesini tetkik etmek üzere 
Mnlive ve iktisat Vekaletlerile 
cumhuriyet merkez bankasın
dan intihap edilecek 3 kişilik 
bir komisyon tcşkilıne karar 
vermiştir. 

Ki~rit ~irketi 
ı tiilfcektir . Borçlartll tcmamefl ödmmtsint 

kadaı ipotek mallar Evkaf nanıma 
ipole1rli olacaktır . 

Oazettler Hitlteill nutka11u1L 
lulrld siyasete muallak olnn lkısmı· 
mn hiç Jüpheslz son dakıkada in
a-iltuenln Berlimle J'Opmış oldulfa 
teştbbilsl1 ve M. Mussoll11inin hattı 
harelıeti yüzündtn 11utkundan çıka. 
rılmış oldugu kanaati izhaı elmtk· 
/t Vt : 

cHitltr vakıt kazanmak istiyor 
ki kendisi içi11 bu l[Ün elzem o/a11 
da budur• detntkltdirltr, 

Ntv)'ork 15 cA.A> Ne~'.Jarlı he· 
rald tiribulla gazttesı ( bir muta
assıbın nuıku) başlı/tı altmda ;ıaz
mış alduJu bir makalede dirorkl: 

( M. Hlllerin nutkunu okuya11 
lıtr kts ba zatın kanaatinde samımı 
oldu/unda şilpht etmtz. Fakat malı· 
/mneltrın sal4/ıiytJ/ni ga!p tlmtk J't 

le11miştir. • -
Berlin 15 cA.A- İki gündmberi 

f[aztleltr cf/itltr asilerin ve lıai!l· 

ltrill me11/ur pla11/arını ijş~ etiiror• 
"Mılld ve AlmnnJ a nasıl kuriuldu• 
devlet ve millet /ıer şeyin feı1ki11dt.. 

gibi muazzam başlı/llarla 11eşretmiş 
oldukları makalelerde Hilleriıı nut-

kunu bfiyiik bir şevkle alkışlamakla· 
dırlar. 

Alman gazeteleri hundan başka 

.Ecnebi dldirı ıırnuıni} esine lıilap 

etmekle ve ondJ11 Almanya hakkın· 
dald hiiküııı:erini yeniden gözden 

geçirmelc:-rini isle\ erek 30 Haziran 

o!ınasa}ldı Almanva dohili harp ııçu· 
rumunda yuvarlanıyordu demekte • 
dirle(. 

Piyasaya Çakmak 
cıkaracak 
' 

Ankaın ~H. M.) Gümrük 
ve inhisarlar vekaleti kibrit 
inhisarı şirketine piJ'asayn çak
mak çıkarması için tobliğat 
yapmıştır. Maliye vekaleti de 
damga matbaası müdürliiğüne 
kibrit inhiearmın çakmaklarını 

'damgalaması için emir vermiştir. 
1 Piyasaya ilk çıkatılacak çak 
• nınklar şirketin deposunda mev 

cut bulunan 12 b·n çakmaktır. 
Şirket bu çakmuklardan sonra 
yenidC'n çakmak getirerek pi-

• yr!sya çıkaracaktır. , 

Yeni karıufla ltl'jtlw11 borçlarrm 
taksite bağlamı va11lara vrya taksite. ı 

[cn!~~.,~ir1k:~~-rM~ :~~~~~~.n :'\ 
ecnebi memleketlerde olan şir

ketlerin hisseda larına göndı'- 1 
' recekleri faiz ve temettuların l 

ne suretle gönderileceğine dair ' 
olan kambiyo ihtiyeç listesinin 
beşinci maddesini tadil için ha
zırlnnau projeyi tetkik etmek 
iizere icra vekillerı heyetince 
teşkil edilen komisyon topl~ 
narak projeyi tetkik etmiş ve 
bu hnsusta bir rapor yazmiştır. 

I Rapor maliye vekaletine tak
dim edilmiştir . 

' 

Yeni Ölçüler 
Bazı mıntakıılarda yeni öl

çüler nizamnamesinin iyi tatbik 
edılmediği görülmüş iktisat ve
kaleti tarafından bu hususta 
mıntıka ölçüler ve ayar baş 
müfettişliklerine yeni bir emir 
gödderilmistir. 

Ölçüler baş müfettişleri bun· 
dan sonra sık sık kendi mın
takalarını tPftiş edecekler ve 
uksayan noktalar etrafında te d· 
bir alacaklardır, 

Bundan başka iktisat ve· 
kaletine muataıamnn rapor 
gönderereceklerdi r. 
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Çanakkalenin .Tahkimi Tral{yada Yalı t1di ~1es 3lesiı1irı • •• •• 
ıçyttZll 

1 - Birinci sa\ fadan arlan -

T aymi~zetesi Türkiye Boğazları icabında tahkim edecek diyor i iit• , .• ~ ılnrıll.ııu•i"ı ~iinlt>ri 
~ . 

hird.-ııhir·c~ !!t;ııİ~leven CP-
""~ . .,, 

: · p\aıılar üzc·rine 4 lt•nı-
Harpten evel /ngiltere tahkim isterken 

şimdi Ruslara karşı muarız bulunuyormuş. 

«Nt!V)'Ork Taymı~)) ga
zetesi nızı n,r : 

"' . 
Bir cok asırlardaulmri 

• 
he\·rwlmilel siya eltt~ nıii-. . 
hi11ı Lir mevki lutnrn~ ~ 
olan hoğazlarm müdafiliği 
uw~elt!siıuleki ilıtihH ye,ıi . 
tlen ufuk ta göriiıuuPğe 

hasl:ulı. Ba"la « Ta\'mıs . . ~ 

olıuak iizere IJiiLiin lrıgi. 
liz ~:ızt~leleri, Bogazl:ı n n 
tahkimine ve islulokonun 
ılPğiştir·ilmesine İngiltere
uin itiraz elliği yazıyor 

v.- Lozan korıferan~ına 

hağlı ayrı l>ir mukavele 
il~ ask el'İ k u vvellt~rdt'U 
lt>cril f'dileu Canakkale .. 

ln~ilten~ lıu do·lluktarı . 
k oşk u lla 111 ~· oı'. (j ii ilk ii P ğeı· 

lııcriliert• SoV\'f' l nu~va o .. . 
ile lıarp tıclt•cek olur~a 

hogazl:u·ın ltakiıui olan 
Tiirkiy'~ re~nıPH hitir:.flıl 

il:\n ve cli~•~r taraftan !.~İz-.. . 
lict~ Hu~ya)a yarılım t•cle-
hilir. O takdirci•~ Hus fılo

su boğazlarda t·oıirı kir 
t. 

melce lmlacaktır. Fa~at 

l ııgillerc·ııi il şarki A kdcuiz 
de n~ f.anakkale lıoğazı 

~ t. 

fiil ii ııdt~ hii v ii k hi r filo . 
b ı ı l ı ı ı ı ( l t ı ı· ı • • a ~ ı r ı a T tir k i ,. t' 
miisaadt~ elnıive<'eklir . 

"' 
Tii rk i ya hi la raflığı t'sırn-

~111 da İ 11 gi l ız f ı losu k a r:ıth• 
• 

. 
muzıla laiik•'1111ctin aldığı 
miif'~~ir it>clhirltıl'lt ~ haıli
SPltır kat.'i olarak durdu
r l 1 l 11ll1 S l U I' • • 

Si n u l i \' e kadar o l<u ı \' U .. 

k ua~t su ;urtılle hulflsa eıli 
• 

lt ~ hilir : 
,\ -- Trakyada ve Ça

nak k a lt•tle nae vcu l ola 11 

y t~ rl i ve ,. :ı hu ıı c ı l 3 h i u .. .. 
katl :n· yahntlidt-ın cenıan 

H hi11 ıılifusura hıta11hula 
har·ekd rlliği ~tahmin olu
rıuvor. .. 

B - Ka'l.alarda ve Etlir 
ıwdH lHn kul lPsehhiislt ~ ri .. . 
olmuş . ve hu lt->~ehhiislere 
nu~klt'p t:ocıakları kanştı

rılma k islenmışt~r· ~ 
C -- Kıı · klarelindt~ ı- 4 

Lenımuz ~t·cı~ sı • 
anasır harekt·te 
yalaudi evlerine 

~apulcu 
gelerrk 

lt-ıca viizlt! 

hogazmm tıski şt~kilde ~al rıizt~ gt>~t'Ct'k olursa aı· ka
ması lazımgt~ldiğiııi iddia j ~ırıda lıoğ:ııları kaparırııış 
f!clivorlar. \' t~ uıa vasalasırıııı kt>siJmi~ • 

'İ'iir·k haricİ)'e vekili ı oldağu1111 gürt•hilir. hır~ızlığa ve soygunculuğa 
'I f'k I' · l ı . ı~ ı·ı.ı· l 1 1 1 • · ,,~· tılılııı~.· ı·'t'ılır·. 1ıı..:.'t)~· .... crııııcu ·~v ı ,üştli >ey orı st1ıdz >U g M· u·p tH'( t'll " _ ., " ' ,., ., 

1 1 1 i · ı · · (' k k ı · l t ı k <,' ·l• r· ~ ı , ... · ı ' · ·~ t ı ,··ı k ~ ~\ 11 I a r a a)' evt• Bogazlar muka- t o a~· ı ngı ız :alla a i~ rııu • • -; ~ .. 
veltısinin tleğişlirilmesi Lalıkiıuiıw itiraz t•<liyor sirayet cluwd••ra baslınl-
ıcm resmeu müracaatla \'e lnı ilirazı Tiirl\i_\P)'e mı~ ve hn t•snatla 55 ev 
ı;ulurulu. Bu miiı·3caalla dtığil islaloko.vi dt-ığiştir - soygunculuğa uğramıştır. 
Tiirkive lto~azları veııiden nıd\lt~rı erı ziyatlt~ islifaılP () - Biiliiu hu 'hadisat 
lalıkiı~ı hakkının v~rilmesij lu!kli.~t!ll Hu~~·a)· a ~:~~· ~u~ır . mmasmda hir jandarma 
i~lernli. Tiirki\'e lmııdan Dıger laı·afta11 1 tll'kıye ŞPhit olmuş VH hir )·ahu-
sonra islt-ığini~ı kabul etlil l hoğaıları icahrncla mlidafaa dmin ~aralanmasırulan 
nwsi için diğer lıükı'ımel- I edehilnwk i~~İll h)zınıgıılen ~haşka ııi'ıftı~Ç·' za) ial veya 
lt•ri iknaa calısmafra has- plfuıları lıazırlauıış vt~ tPr- · ~yaralama vukuatı olıua-
laclı ve hu ı~ıes;isiı~Jde uıt~-1 tihat1111 almıştır.» J nu~lır. 
vaffak oldu. ~ •)iinkii So,·
Jf'l Hus.vadan haşka Bal
kan ,fo v letle ri ve F ra usa 
hil~ hu hususla Tiirki~n.ı 
)'e taraftar bir· cephe al
tlılar. , 

Biiliin uu mest~le icimle 1 
• 

en şa~·am <likkal nokta, 
llu.;)'a ve JugillerP- gihi 
iki hüyiik -davletin hu 
m~vzu iizerin<le harptan 
evelki siyasP.tlerinin tema- . 
mi yit~ tlt·gişnaiş olmasıclır. 

llarpl~n evel lrıgihm·e 
hiikiı11wli Logazlarm t:ılı

kimirniH israr eder ve Tiir 
ki,·enin mfüJafilil!iııi i~Ler-. ·~ 

di. llall>uki o zamanki 
Çarlık~Husyası ho~azların 

serlu~~lisirıi islİ)'Ordu. Şim 

tli i~l•!r temarrn~n d1-•ğişti. 

C)iiukii Tiirkiin t•zeJi diiş 

ıuauı ulan Rusya, hugiin 
Tiirkivt>niu en samimi . 
tlostutl ur. 

Mersin - Malatya Treni 
Sağır ve Dilsiz Bir Ka~mcağuı Çiğne~i . 

Jladise çok ani oldu. Kadın sağır oldu
ğundan trenin gürültüsünü işitemedi. 

.\lahHva - Fıral - Salı . 
!!Ü ııkii .\tersin - .\l:ılalva ,, ,., 

lrt~ ııi l la \'da rlı-CHI hası . . 
İ~lasvo11lan ara~ıııda ti~-,., 

miryolurulan g11ç111t'k jiı(~-

rH hulunarı hir k:ıdma çarp 
ıuış h :ışııııları ~ aralarıarı 

~ati 111 derlıa 1 ül m iist ii r . • 
Kaza yi m iitea kip lrt!ll clt·r 
lıal tlurnıus Lalıkik:ıl:ı has • • 
laıımısltr. Ölen kadın ci-• 
vM·tla ki c~lik kihlü 25 

• o' 

yaşla r111da sağır ''e d i isiz 
A~o adlı birisidir. • 

Katlrnc:ığıt demiryol11-
11u11 solulltlaki tarladan 
clrşiı•tliği ııollt1l eki 11lt~ r111i 
cu vahı duldul'arak demir· • 

'\ ~·olunull sag tarafırıtlaki 
lıa rnıa na !!P Cİ ruwk i~ter-

4 

• J • 

kmı tren an~ızın cı~ıver-. 
mi~ yerin~ tlnm~k olması 
\'Üziiutleu m:ıkirıis uıkkiru~ . 
yi durdurnıay:• nıuvaffak 

olanıam • Ş'u·. 

Sai!ıı· \' c~ dilsiz olaıı .\so ., . 
uıakinarıııı cliitliik stıslc~l'illİ 

ıw k ta hhi i olanı~ i~idt~nw
mi~ olduğu içiıı yoldan 
aılaruağa vakıt bulamamış 

lı ii t ii n si c 1 c it~ f i ~· 1 e k a d ııt a . . 
çarpan makirıa zavallı)'! 

~·oldan dışarı fırlatmış ve 
ani nrn mii n ii ıuud p olnı ll~ 
ltı r. 

Vakadarı haberdar P.clİ 

leu P<.1z.u·cık adlin~sinJeu 
• w 

Yukarıdaki \'takat uz~- r111e VP bo,·kut hart~kt•tl~-
ı·iıu~ hiiktiııwleB :ılırıaıı ted l'İıu~ uıarai ol:ıeaktır. . 
hirldrin hu~ünkii vaziveti 2 - Adliveuin el kov-. ... .. . 
ele ~ şuclur : duğu l>iitiin suçlar süratlt' 

:\ - llt~r \'erdt• nwmur irılac edil~cektir. 

laı· lu·ı· tiirlii prnpag:uula
lar lt•siriııdP11 zihinlerini 
kurtararak W' Zİ)'f'le cİll

diyı• Lle Jıakiıu kılınmışl ~ır 

\'e hadisat t'Sllas111da fau-

livPl.leri kif:tvdsil v•~ halli 
~ ~ 

la \' ırları nıii~a mdıak•\r gfi 
riil•\ıılcr itlari ve adli ıuua 
nu\ lt~ltH'e maruz lutulmus-

~ 

lardır . 

B - Kırklareli hadise 
~j sicldeth~ takiı) olunnıus • • 
' 'e devam~dilmekle hu-
'lunulnıuştu:·. 3-4 temmuz 

' ve 4 Tmuıuuzda \'alındi 

t!Vlt>rirule alınan v~ ca -.. 
lırıan p~yanın ~iıucliyt~ 
kadar viiztlt~ \'~lnaiş lu~ -. ., 

si udt•n fazla~ı itl:ı ri ve 
• 
adli t~dhirh~rle nwydaııa 
t;ıkaı=ıımı~ \t~ sahiph~rine 
i a ele •~ ll i r i 1 nı işli r. ~ili el ti i 
uıııuuıi uıiisev\'iklt~ ri ve • 
m ii lt•ca v iıleri ciı r ii nı leri ne 

güre tevkif edereli. adli 
takibata ha~lamışlır. lladi
~wden heytıcana <l iişii p 
kork 11lar11ıcb 11 ce~ ilı~u \'a-. .. 
lıudi vata ntlaslar a vdel • 
t•l ıuek le hu 1u11 nıu~lu r. 

C - di~tH' taraflarda • 
hl' sa hını kt.>serek ve,·a kor ., 

ku ctıkilmiş olanların av- ! 
• • 

dt!tleri iciıa hic hir maııi · . . 
olmadığı herkese anlatıl-
:nuş ve aıılaıılnıakta hulu-
11ulmnsllJI'. Kırklareli :ı;o\' -. . 
guncoluğu har~cincle lıer 

tlirlii alım salım ve ala
eak \'P.l't'ct•k muanırlderi
uin hü~tınıt~l munlıasıraıı 

aılliv•~,· ·~ taalluk f'den sa-.. . 
lıada güruıt·kle(1 ir. 

lladisatm hugiiııkii '-':1-
~ 

zheti vukarıtla sö,· lt~rnli~-
• • # 

l•~ n so il ra la tik t'ııue t ati ti e 
takip t•lkCPği hallı lıart~

kt•li lıic bir lt~ı·edcllhle ma . -
hal varmin~cek ,., 

lt~krar ve tasrih 
va zi fesi ndt•tJi r. 

sarellt ~ 

t'lnwk 

11 &"ık t'1111eı, her ra~ 
selwp v•~ şek.il allııula olur 
sa olsurı hicrel taıyikle -

hir hlikı'ım~rtahihi kaza-• 
nm olduğu yere gderek 
ta lak i kala başlauıı~lardır. 

Bu y iiıden salı trmıi kde 
yedi saat lıir gPcikme ol-
muştur. 

. 
mi~ olan yalnuliltwtlP11 i~

li senlerin a vdelleriue ma
ni oluruua111as111a mahal 
v f•ril mi.'' tıcek lir • 

4 · - lliikt'uuel icin en 
• 

miihinı IHP-Seltı, vatandaş

lar arasmtla iyi gPc;inuu~ 
~· e t~ mniyeı içinde yaşama 
lıavasrnrn iadesidir. Dahili 
harici seb•·plere ve pro
pag rntlalar uıcıruz olan hu 
kt•vfi \'elle lıiik ti lllf'l mu \'af . "' 

fak olacağına ve uıiişkiiht. 

Lı iktihanı ed•~crğine ka
rıitlir. Türkleriıı e~seri

\'Plle \'alrndi valanJasl. ra 
- • Q 

gizli ve asikilr vardım '~l-... . .. 
uwk ve miifrit zehirli pro-

l)oıraıulalara kar~ı vahu -
~ 1 ,., 

dileri korumak icin sar-
• 

fellik leri ğa )Teli \' t~ lı·<~.ı

v liz teşebbüslP.rine karşı 

his5H~llikleri nrfret ve istik 
rahı, \aziyetin siiratle s~
l : ılıı icin e~asla amil addet 

• 
mek lt~dir. 

5 - Türki~·ede vatan. 
da~lar ale~· lıinde tahrik
lere ve tliisnrnnlık telkin-• 
le.-ine lıiiktlmel ıuiisaade 

eluıiyecektir~. llfıkıiuıcıl 

mallıuallan vatandaşlar 

arJs11rn nifak koyacak sal 
guılara kar~ı miiteyakkiz . ., . 
ve hasirelk~\r oluıalarırıa 

inlizür ecler. 

6 - llemurh•r, hiikı'ı

mt·Lin hallı harekeliui la -
hak k u k Plli rnwk ici n hii-

• 
t&i 11 ku v vt~llerini sa rfeıle
c.-klt•rtlir. C. il. F. kfuihi 

unıunıiliği vazif Psini iyi 
yapmamış olan itlare he
yt'lltwini tahkik etmekle· 
tlir. Fırl\a bakımmdan va
zifelt~riııi sui istimal •~imiş 
olanlar hakkuuJa Fırkaca 
icap etlerı muamele yapı
lacaktır. 

Fırka _tt·şkilalı, hiil\ı'ı

metin uo~lai nazarma her 
surelte ''ardın• edt'CPlder-.,. 

dir. lliikı'ııuel, hatli~flfori 

ve tedbirleri olduğu gihi 
mı~ledt~rken vatandaşlar 

için eruJişe)' İ mucip hir 
vaıi )'el ve mesele ka 1 ma
mış oltiuğunu beyan eder. 
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Mersin 
Piyasası 

Türkiye Ziraat Bankası Tarsus Şubesinden : 
K.G. 

Pamuk ekspr .. ~ 
iane 
Kapu malı 
Kozacı parla~ı 

l.uae çiğidi 
\'erli • 
Be)'az yaı,ak 
Siyalı » 

Susanı 
Fasuha .. 

K. 
33 
34 
32 
30 

3 
2 

41 
46 

4 

No: Tarihi s. 

76 K.saui 129 

78 

50 
77 )) 

159 )) 

50 
Nohut 4 

7 
4 
4 

2 

50 158 )) 

Mercinı~l 

Kuş yemi 
Kuua tları 
Cin tları 
Cehik 

50 rno 
50 

)) 

• 12 
Yulaf 70 • 

1 

Acı cekirtl .. k ıt·ı 22 • • 
Toz seker 38 25 • 
l(ahve 100 
Çay 240-~30 
Kalay ı 90-191 
Bahar 82 
Arpa Anadol 

» \'erli 
Piriuc 
luce kepek 
Kaim » 

Kara büber 

') -
1 

18 
l 
l 

85-86 

25 
90 
50 
50 

161 

75 )) 

14 Temmuz 
327 

23 ~\ hil 39 . 
152 K.saui 

328 
31 T.saui 

339 

32 )) 

192 K.evel 
329 

Nişadır 16 s T.sani 
Limon ıuzu 
Sabuusafi ze\' lİu Y .25 

7H 320 

• 
• ikinci 23 

50 109 K.sani 
341 

Mısır darı 2 50 
1 

::::,!•ter 20 Lira 40 K. 
65 108 Cavdar 

» ,, ecnebi ~3 Lira 
• )> » c;u valı 21 » 

bugtlay \'erli 3 
incir ı O dr.u 11 

Bını T ılğrıf lan 
Jşla11b11l 

12-7- 934 
Türk ahuım 924 
islerliu 
Uolar 
Frank 
Lir.-t 

63:J-50 
79 - 54 -8:! 

12 . - 06 
9 - 26-75 

lııyork 
12 - 7 - 9:14 

12 - 98 

liııpal 
14- 7 934 

23 T.en•I 
325 

113 K.saui 
341 

47 

142 

183 

llo 

112 

» 324 

Şu hal 326 

)) 

T.saui 
319 

K.saui 
341 

)) 

Cinsi llek lar 

Tttda 5,5140 Frengiilüs 

)) 7 ,3520 )) 

7,3520 )) 

» 6 hissede ı hissesi )) 
14,9797 

» 6 hissede 3 hisse >) 

14,9797 
)) 

)) 

)) 

17 ,6448 

17,6448 

9,1900 

)) 

» 

)) 

)) 9, 1900 Mamras • 

Ki,· m~ti 
"' 

beher 
lıe'i hırı 
L. K. 

326 44 

217 63 

326 44 

326 44 

326 44 

217 

217 

217 

217 

63 
63 

)) 7,5358 Frt•ngiilii~ 211 63 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

4,5950 

i ,6542 

4,5950 

5,8816 

1,838(• 

2,7570 

16 hissede 
12 hissesi 

6,sg25 

)) 

)) 

Mamraş 

l\ara 
c~rcili 
• • 
Maruraş 

)) 

217 

217 

. 
217 

217 

217 

217 

217 

1,8380 Frengiiliis 272 

5,5140 

16 da ou ikisi 

5,5140 

16,0825 

iki hissede biri 

40,8955 

)) 

Mamras • 

)) 

)) 

2 hisst~de 1 hiss••si 

272. 

217 

163 

163 

8,2110 Fr~rı~iiliis 2'7 

6,825 Mamraş 217 

l6daou i~isi 

3,9517 )) 217 
16 his!le<le ou ikisi 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

04 

04 

63 

22 

22 

63 

63 

Hazır 6- 99 .\lacakh : Tarsus Ziraat Dankası. 

, il ~ () [ () [ 
~ar~an nursun v" ka~ap llaf1z ~lustafa g.ıdwn ha

cı ihruhinı sinıalt•ra ve ct.ınulwu tarik. • 
~arka11 kil )Ofll garlw11 larik ŞİmalP.rt Slil~~·man 

kızları c ımu hru ilacı A hcliil:.:afu r eft•ıuli. 
\ 

Saı·kdn ilacı ihrahinı .ızarht•u kan· ·~ hacı fakı ve 
• c • w 

kasap 11.ıfız şimaltm cı ·ım he11 tarik. 
~arkau ~laluuut çavuş ~arhe11 hacı it.rahim tarlası 

şimalru nursun cenuh~u tariki am. 

)) )) )) 

Şarkara Batla lliiseyiu garlıeu tarik şinıaleu llalil 
oğlu Cumali \' t~ lliise~· irı ceııulJrıı tar·iki am. 

)) )) )) 

Şarkarı llat~ı Mustafa garlwn kt•11ar lliiseyin şima
leu llafız Mustafa ct·rıulwu Beı·viş ağa vere~e.;ı 

t'ar~an kulak h:ı~ı garhtrn il : ılil aga tarlası ~ima ltm 
ve ceuulu~u Miiflii t'f. tarlası. 

~arkau hacı .\rap eylamı ve Ft~)·ıallalı \'ert'~esı ce
nu hrrı A r•q• \'e Feyzull . ı h. 

~arka u 'lelrnlf't f:nıi 11 la dası gad,e11 A btl iilkııdir 
tarla~ı ~inıalPn Te\'fi~ t-fe·ıuli c.•enuhf'n Fatma tarlası. 

~arkau Nesime hamnı gaf'l,1•11 O:;uıan ~feudi şima
ı~u At .. ~li ilacı llustafa cPmıbı•rı O~nıan ve Hüseyin. 

Sarkan tarik !!arheu Vesho~u sinıalf"u Atike cenu-
• t J • • 

ht>u lliise,·in t>f· ., 

Şarkau ' 'e cerıub~n tarik am garhe11 tal oğlan ve
resesi şimalen lliise~' İn t•fendi. 

Şarkan garlw11 ~inıaltın l>P-vt•ci oA"lu ıaı·lası ctmu
be11 larik. 

Şarkarı kulak şimalen ve garLeu Miiftii ~r. cenu
beu Fe,·zulhda . 

• 

Şarkan Miiflli ef. ve ~lt·lmwt :ıga kt•riuwsi garben 
taş llİİSP)' in şiuıal~11 laril CP11ulw11 t;ift;i ~·olu. 

~arkara Cii111ali oğlu ~lt'hnıt•l ~ar·he11 ilacı lhrahim 
şiuıaleıı tarik c.~t'111thP1t kasap llafız lliise~· irı tarlası. 

~arkan Halil ağa g:ırh••11 llasar: \ 'H .-\hnwl .. r.•udi 
sinıalt•ra Tala lliist~\· iu c~t>mıht'rı lariki has. • • 

Şarkan llalil ağa garh .. 11 llııcı AJi zacfo lhi~t1~· in 
\'e Ahuwl şinı:.ıltırı lliis .. ~in 1•1•11uh.-11 tariki am. 

Şarkau k~ft·li lari~i ~arh••ıı Ft·~·ıullah v~ tala llii
seyin şirualc'u lulak Cf'rıuhPra iı ı c~ ~ula~. 

Şarlan Ali htıy ~· ~tin . l~ri g ... ı,, ... Ft~)ZUllah tarlası 

şimalru Frı•ugiiliis ~olu t~ ı nuhı•rı kulak. 

Şarkarı tariki has ~arh.-u laril ~!mal~n ihrahim 
ctmubt.ıu Fr~·zuilah ~ğa tarla~ı. 

~arkarı ilacı Ali z3cle lliiS~)· in \P. :\hnwL ttfttudi 
garben n .. ~ir veı e:ıw~i şinıalt'll ıaril c•·rıuhen lariti lrns 

Şarkan llasarı ağa g:ır·htıu F .. yıullah tlf:>ncli v~re
sesi o~uHırı t-f. ~imai.-11 kulal ceuubtm iuce hark. 

,, 
Vadeli 6 - 84 

6 75 llorçlu : Freugüliis Kary .. sinden ilacı hnahim oğlu lliise)' İll Efm11li . 

Hint 5- -22 

lilltçi Eczane 
HU .\K .• AM 

lstilamet Eczanesidir. 

Yu~arıda hudut ve hektarı miktarı )'azılı tarlalar hizalarında ~· azılı fi~·at iizt•r·iıult•u bir buçuk ay müddetle 
ruiiza) edeye konmuştur . 

Talip olanlar 5 - g -934 tarila:ne rasılaJan C21rşamha giiuii saal 011 h~~lt· Ziraat Uarıl~sı Tarsus Şuhe-

sine müracaatları ilan olunur. .. . .. ........- . -
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1 L A
A N ~9J,?~~~;s~~z?~~?~~~w,t"~~?~~~~~');·1.~~~;s?:~~~~~~~~~~~~~~~~~za~..,~~~~~.~~~~~~q.a 

~~~~~LiWt-ltltı:Jl1JtJ~~t~tittluttJ~~U1ZJ~ürtJü?t>~~{~üf:}(ıT:Jli!;J~~ 

Türkiye Ziraat Ban~ası Mersin Subesinden: ~ _ - R 
(~. ~liihatlillt>I' 111allanııtlau l () 7 9J4 dP açık ~YENi 1\ "E RSIN iJ 

al'lll'ııtaları yap1l:111 PIU\':tJıl*•ll 271 278 \'P 280, 28 ·ı ~ ~v.ı ~ 
ııunıaralı nıall:ıra siirlilen ıw~ lt>r muvafık gül'lilluPıli- ~ ~ 
ğiudt•n müza~edelt~ri hir· hafla uz:ıtıldığıııdarı ikinci I~ 

111iiz:.~· P.d~tıriııiu 24 - 7 - !:?!_ s:ıı ,:iıııü y~pıl~~~ ~ M A T B A A S I 
G Ö Z N E O E ilj ~. 

11~.~~~~i i~ı.:~~~:ı.,;.:,~~ .. 11~~~~~~.k~~~~~.şl•I'. 'Hl Senelerce E vel mersinde Kuru_lan~ 
Giizel lıava, lıoş ıuaıızara, s:ıkiıı \'t' a..;udt~ hir lw~:ıt. 1~ g· M •• d• ~ 

Y:.ıtak, sal>ah kalavahısı, ü ğ 1 e ah~~rna ~t'law~lr'· ıi@ ır uessese ır ~ 
)alruz ytiz elli kBruşhır. 13 - 15 17 ~ ~ 

~ ~ 
i~ l-IarfJAriı1111 I-IerJsi yeı1i ve Ceşitlidir ~ 
~ ~ r~Bü;ükT~-;~~~1 ~ llES~li ııın .\IH \e MCESSF.S.\TL.\ TİC:\HETllANELlmE AiT ~ 
~ 111<:11 ~EVi DIWTEllLEll ve E\'IUKI ~l ATllU.\ v<> S.\İllE\' İ EN NEFIS-1 
!@) BIH TABZD.\ SÜH.\TtE Y:\P .. \H . . ~ 
~ ~ 
~ •••*•~•••**•***~·-·· 9 
[@HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK. SİPARİŞ-~ 
[@ LER.İ KABUL l'J~: TEZ ELDEN YOLLAB ~ 
~ E 
~ ~ 
~ her nevi kitap , kartvizit , daoe t iJ 
~ gazete ve mecmua ta- kartları , zarf , kağıt iJ 

~ Piyc3nğosu ~ 

I
Jn On Yedinci Tertip Dördüncü Keşide ~ 
fi 11 Ağustos 934 tarihindedir. l f ı 

ffi B ü y ü ir i k r a ın i y e ~ 
ill 25,000 Liradır. ~ 

Le- m~:afat :o:,~o ~:~:~E3j 
~ il 1.~~~~~F ~ ~, ~'1..@1~ P-ı. B®~~~~ ~ bını deruhte eder.. b l kl t b d·ı· ~ s~~m~ ,•oo~~~~~:-'~!/"~~~~~ ~ aşı arı a e ı ır.. ~ 

~~ \~~ ~ 
~J Büyük Bir Teveccüh ve Rağbete Nail Olan '~ 1 f. 

1 
R " b t K ~ 

1 
Et . k , 1,.1

,, 0 d I Suade Şevket Refik I e ıaı ar ede auu mıyece veıı ue cuz ur ... 

Kolonya Losyon yairlı VP ya«rsızK remleri l V 

G_'.il .. ''" ~iç~k ~ııİaril;. ~:Cıık ": l~r podralarııı; '>: . Türkiye Ziraat Ban kası Mersin 
~ bu,·uk hır ıhtınaanıla ılızar t•Lmcı\'H ha~laraıı~ · ~~ 

~ lır: Hakiki SUAl>E ŞEVKE!' IİEFİK. ıııii~- ~ Şubesinden : 
·~ talızPratını 3racak Beykoz mağazasın- ~~) 
~ da dabulabilirsiniz . ~~ Sıra 

1 Lalmraluv:arruı llaslane caddr~irnlP Kon- ı~ ı 
1\ a pı 

llisseye göı· 

Muhamnıt>ı 

Kiymeli 
Lira K soloslıarıe ci varma ua ~ 1 edt·n S[.\ DE SEV - No. llahallt·~i 

"' ı 
Ci11~i No. ~lahwlaihi Miktarı 

~m KET HEFiK Kolonv:ı ,.e Pc .. rfuııH'ri laluır~ıl- ~~ 285 NiizhPtiyı~ 
~ varı imahhıua deva;u t•lnıP~lf'dir. 1 ı 11 .\lalııuuıli.'' f~ 

llarıt•, m:ığ:ıza ,\lulıLc-lif Aıulou:ıki \'t~ Yor~i 206 l 1728 7,000 
6,300 

~ ıJ 

t:' ~~~~.t~~~~~ınt .. ~':"' ~-.!fü 
~!l~m&~~ ~~~·ına .g~~Eın ~ rj/ ~~ 

RÖNTGEN 
ınfıtel1assıs1Dr. l~a]{ı ~1alıir 

Almanyadan yeni celbettiği son 
sistem ve çok kuvvetli Röntgen ma

kine ve t:ihazı ileha stalarını mua-

1 h~po - mağaza ô ~faclauı Bok~arıi TPmamı 

281 Nu~ratiye Tarla lldaar l12 
5 7450 Pi11alH \'P. 

llisst~d:ıı·lurı ıo 1 16 11,300 

282 )) )) 12 686 J) )) 10 1 16 10,900 

206 Kaza rılı » 34 ı 45 .\. Li ~Prdt>polus T~nıa mı 5,250 

(ıayri nıiihaılilh~r•~ ait yukarıda va~ıfları y:!zı)ı gayı·i nwrıkullt•r, ihale bt~ 

ılPlleı'i rıakcl,Hı vp~·a ~a)· ri miihadil hoıao.;il~ ıwşin fiıit~rınıek İİZP.rı~ vr. kapal 
zarf usııli.dt~ ~atı~a t;ıkarılnııştır. İhalt>k•ri 26- 7 - 934 PtH'Şt~mlw giiuii sabah 
lı·yiıa saat 10,5 la ~lnrsiıı Ziraf.lt harıkas11ıda yapılacaktır. Taliplt•riu mulıaumıc' 
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