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Maarif Vekili İstifa Etti. Vekil şe Başladı. 
Parlamentolar Birliği Konferansı 

NeciıJ Ali B. inı11fıl1iı11 beyaı1atı 
Maarif Vekili 

Hikmet bey istifa etti 

Şiddetli yağn1ltr ve fırtına 

Evvelki gece Mersin halkı bir ~eyecan ve korku geçir~i 

Konfarans 24 Eylül~e istan~ul~a Toplanacak 
Gelen listelere göre k'!nf er ansa bir çok 

Ayan ve Mebusan azaları da gelecekler 

.. j Bahçe mahallesine yıldırım düştü. Sokakla
rı geçilemiyecek şekilde seller kapladı. 

Ankara 9 (A.A) - Parle
mentolar birliği Türk grubu 
reisi Necip Ali bey, bu sene 
lstanbuldu toplanacak otuzun
cu beynelmilel parlamentolar 
konferansı hakkında Adadolu 
ajansına şu Ley:ınatta bulun
ınuşlardar : 

Bu sene memleketimizde 24 
eylülde toplanacak olnn pnrle-

mentolar konferansma beynel
milel birliğe dahil kırk grupla 
henüz birliğe dahil bulunmıyan 
23 parlamento hrıyeti davet 
ettik. Bütün hu gruphırdan 
memleketimize memnuniyetle 
geleceklerine dair peyderpey 
cevaplar almaktayız. Ezcümle 
evvelki sene birlikten ayrılmış 

olan itnlyunlar ve şimdiye ka
dar konforansa hiç iştirak etme 
miş olnn İranlılar geleceklerini 
bildirmişlerdir Amerika, İsveç 
Yugoslavya, mısır, Hicaz, İs
panyol gruplarından gelecek
lerine dair mahimat nldık. kıy
nıelli misafirlerimiz için Devlet 
deıair ve deniz yollarında ten
ıilat yaptırılmıştır. 

Daha şimdiden almakta ol-

Şehinşal1 Hz. 

duğumuz murahhas heyetleri 

listelerinden anladığımiza göre 

bazı memleketlerin ayan vı} 

mebusun reisleri de gelecek
lerdir. konferans hazu lığı ile \ 

1 

daha. yakından alakalanmak üz-

re grubumuz bürosu lstanbulıı 
nakledilmiştir. konU.rans ha-

zırlıkları etrafındaki mütemmim 
malumatı vaktı gelince ayrıca 
bildireceğim. 

lstanbul 10 (A.A)- 24 ev-
" 

lülde şehrimizde toplanacak 

beynelmilel parlamentolar kong 

resine iştirak edecek murah

hashırla temas için teşkil olu
nan heyet Anknr:ı.dan istanbu

la gelmiştir. 
Bu heyet mebus Naci pa

şanın riyaseti altındadır ve Ne 
cip Ali, Zeki Mesut beylerden 
mürekkeptir. Heyet mnrah

hnslarla temasını temin ettik-

ten sonra programı hazırlı ya -
caktır. kongrenin toplanacağı 
yıldız sarayındaki tamirat bit
miştir. T efrişatm ikmaline ça-

hşılmaktadar. 

!1ikmet Be~ 

Ankara 10 (A,A - maarif 
vekili Hikmet boy tetebhülerlo 
meşgul olmak üzre istifa et
miş ve yerine Aydın .mehu~u 
Zeynel Abidin be: tnyın cdıl-
miştir. 

Tayin tasdiki aliye iktiran 
etmiş, yeni vekil vazifesini' baş
lamıştır. 

Basvekaletin Tebliği .. 
Ankara :o cA A• -- Başvtkfıld-

tttı teblil! olwınıu~tur; • 
Bazı kirnseltrın rtsmı makam· 

fara t't zevata eski harfltrle J'?,Z~lı 
müracaatlarda bulundukları gorul· 
mtktedir. Mezkfir /rarfle.rlt gerek 
Başvekalet makamuıa ve gerek zata 
gönderilectk J'azıların olwn~r:ada11 
yırtılıp atılacağı herkesçe bılmmek 
üzere beyan olu11ur. 

Almanyada Bastırılan Suikast 

Tedbirler val\:tıı1cla alıı1111ış Gozi Hz. ne hararetle! 
tefekkür ettiler. . 

An_kara ıo "A.A .• - Irall Şehin- 'Btraz geç kalınsa suikast tertibatı binlerce hayata mal olurdu 
§ahı Ala hazreti Hümayun Rıza şah 
Pehlevi Hz. nin topraklarımızı ttrk 
e~trktn Reisicumhur Hz. 11t gönder· 
dıklerl tel yazlSl tercümesi btrveçlzi 
atidir; 

Beyazit 6-7-934 ; 
Yalovada muazzam Türkiye 

Cumhuriyeti reisi muhteremi aza
mttlQ Gazi Mustafa kemal Hz. ne 

Bu mevkide 1ürkiytyr veda edı· 
)'orum. Fırsatı ganim'.t bildim. O 
bly/Jlt blradtrlmırz mu/ıabbet vt sa· 
mimi ihtlsasatı be11im kalbimde unu 
tulmıyacak hat1Talar icat edecektir. 
bif', defa daha teşekkürlerimi arz ile 
nihayetsiz hr;rmttlerimi takdım edı· 
yorum. Orada misaftrtlim esnasin· 
da l nm ve T iirki}'e milltlltri11irı 
kalp ve rulı birlilfi11i gözümle gör-
düm. Zaman bu rabıtalaıuı mesut 
nttiusbzi gösttrrcektir BiiJ'ük kar· 
dtşime selômet, uzull ömürler ve 
Türk millttine saadetler diledm. 

RIZA ŞAH l'EHL!!.Vİ 
Rüsicum!zur flz. Müşarü11ileJ'h 

Hz. nt şu cevabi iti yazısmı gön-
dtrmişltrdir. 

M. Hess beyanatında "Almanya askeri te
; nezzüh yapılacak bir toprak değildi,, dedi. 

Berlin 10 (A.A) - m. Hess 
irat ettiği bir nutukta ezcüm
le demiştir ki : 

Binlerce iyi Almanın ve hat

ta kadın ve çocuğun ölümüne 
mani olmak için suikastçıların 

ölmc•si lazımgelmiştir. Hücum 
kıtalnrı muharipleri bu isyanla 
alakadar olmamiştır . Hainler 
bir kaç yiiksek şd ve mürteci
den ibarettir. muharipler m. 
Hitlere sadakatle hizmete de
vam edrceklerdir. 

Alman Başvekili M. Hitler 
leli ancak şiddetli krnnt kur
tarnLilirdi. Böyle bir şiddetle 
hareket ettiği için m. Hitlere 

Evvelki gün öğleye kad~r 
devam eden boğucu bir sıcak· 
tan sonra hava kararmaya baş
lamış akşama doğru bir serpin
ti halinde yağmur yağmış ve 
hnvıı açılmıştı. Gece yarısından 
sonra hava tekrar kararmış 
şiddetli gök gürültülerini mü
teakip kış mevşimindc bile eşi
ne rastlanmıyacnk şekilde ve 
bir tufan halinde yağmur yağ
maya başlamıştır. 

Birdenbire başlıyan bu yağ
mur havaların sıcaklığı dolayı
sile evlerinin açık kısımlarındt\ 
'ı atan halkı çok perişan vaziye
te düşürmüş ve her evde bir 
panik başlamıştır. 

Bu esnada şiddetli gök gü
rültüleri esnasında Bahç" ma
hallesine bir yıldırım düşmüş 
ve mahallıı halkı büyük 
korku içinde yağmurun şidde
tine bakmayarak soknklara 
dökülmüştür. 

Yıldırım Elektrik direğine 

ve ondan sonra da bir kavak 
ağacına çarpmış onu devirdik
ten somu bir evin kapısıni par
çalnmıştır. 

1 

Bundun başka ne nüfus ve 
ne de maddi bir zarar ) oktur. 
DPnilebilir 'ki evvelki gece Mer
sin halkı ve bilhassa yıldırım -----------

Da~iliye Vekilimiz 
birlikte h1aiyet1erile 

I\eşana gittiler 

Keşall 10 "A.A,, - Bu sabah 

Edimedm hareket eden Dahiliye Vt· 

kili Ş'ikrü Kaya beyefendi refakat· 

Jeri11dt teftiş /teyeli reisi Sabri, lıusu 

si kalem miidüıü Ekrem ve yaverleri 

Atıf bey oldu/!ıı halde saat 11 dt 

Kt§a1ta geldiler, 

Vekil be)'ill gtlecelfi11i haber alan 

lwlk kasaba11111 met!tali1Zde coşkun 

tezahüratla vekil beyi karşıladılar. 

Vekil bey Keşa11da iki saat kadılr 

kaldıktan sonra Oeliboluya hareket 
eltiltr 1-Jalk SGnıimi teza!türatlnrla 

ı·ekil beyi se!ametJedflcr. 

hassa sabık Fransız muharip

lerini sulha davet ederek de

miştir ki: 

Bugün sulhun zamanı ol:ın 
büyük asker Hindenburg, hu-

rudn şarki Prusya memleketi
mizi kurtardı.Sabık muharipler 

Büyük lrnn devletinin muhterem 
hüyük Şelıinşalıı Aıa hazreti tiii· 
mayun Rıza Şah Pehlevi !ıazretıe· 
rine: 

1 ürkl>•tdtn kardeş numltktt lap· 
ralf ına avdet tdtrktn l!öndermek 

-Devamı üçüncü şa;•fadfittıı"-"" 

müteakiben m. Hess 30 
haziran hadiselerinin başhcala
rını hatırlatmış ve tenkilin şid
detini haklı göstererek şarki 
Prusya nazırlarının vasfı olan 
askeri ruha işarPt eylemiştir . 
m. Hess demiştir ki; 

minnettarız. 
m. Hess bundan sonra l ü- tarafından idare edilen iki mem-

O tehlikeli günlerde dev· tün sııbık muharipleri ve bil- (Devamı ikinci sayfada) 

düşen mahallede oturanlar hiç 
uyumamışlardır. Yağmur ayni 
şidd~lle iki saat kadar devam 
etmiş ve sokakları geçilemiye
cek bir halde seller kaplamış· 
tır. 

M. Benes'in Nuthu 

Ve İtalya ınatbuatının 
n1ütaleaları 

cCorriert Della Sera• dan : 
M. Bmes bugünltrdt mülıim bir 

lltıtuk irat etmiştir vt İtal)'aya 
karşı bazı müldlzazatta bıilu1Zdutu 
ani aştl mışl ır. 

M . l:Jmes b11 nutkunda Çtkos· 
lovakya ilt ita/ya arasındaki müna· 
sebatı islfılt edeudini ı·t iki mtmlt· 
ktt arasındaki dostluk hissiyatını 

J•ükseltecedini sö)'lemiştir. 
Malt1m olduJ!u üzre ita/ya hükQ· 

meti her saltada vt bilhassa orta 
Avrupa devletleri ilt sureti umumi· 
yede Avrupa sullıunun devamına 

matuf siyaseti takip etmektedir. 

Avrupamn sullıunu temitı için 
evvel tmirdt nıillttltr arasındaki mü-
1Zasebat ve alakayı satlam temellere 
batlamak Uiztmdır. M. Btnts ist 
nutkunda bu mühim esaslardan 
uzakla~mıştır. Çünkü M. Btnes ara· 
zi misaklarma ve blok sistemlerine 
bafflı tll faal bir dtvltt adamı ola· 
rak tanuumştır. 

Çekoslovakya Hariciye nazırı, 

bu p:ılitikayı teyit için askeri hiz
mttltri temdit ediyor. Bundan do· 
Layı takip tttiUi siyaset, sulh siyase
ti dtlfildir. Çekoslovakya küçük iti· 
lllfa mensup bir devlettir. Küçük 
itilfıfm politikasma ve prensiplerine 
dair söz söyltmtk istemiyoruz. bunu 
bütün er/zail biliyor. 

M. Bt11tsin nutkunda Razarı 

dillkatimizi ctlbe ftn tn mühim noli· 
talardan biri, resmi mahiyette ol
mak üzrt bugünltrdt Akdeniz du· 
lttltri arasmda bır mualzedenin o~-
tolunacaUt keyfiyetidir. ltalya hültfJ. 
mtti Akdmizlt do/radarı do/!rupa 
alakadar bir devlet olmasına rag
mm bu mualıedt hakkında hiç bir 
maltimatı yoktur. Ve bu teşebbüsten 

mühim bir stmtr~ giJrmii)'or. 
M. Be11es SovJ•et lıükOmttinin 

Avrupa dtvlelltri ilt dostane miina· 
sebatta bulu11duff .ıııu söylüyor vt bu 
münasebalı ttyd için şark misakla
ruwı mühim bir rol ornadıklarını 
iddia edi>'or. Halbu ki Sovret itti
lıadı'lın, Avrupa dtvlttltrile temasta 
bulwıma~ı için şark lzükıimttlerint 
vtpalıut misuklarma i/ıllyacı J•oktur. 
Esasm ltalfa lıükiimtti 1924 stnt· 
sitıdt,.Sovyet hflkfimeti ilt resmi mü· 
11eısebatta bulundu. Vt Avrupa dev· 
lttltri!ıl Sov yet ittilıadilt münast
b:ıta teşvik ttti. Bununla btrabtr 
Frarısa ı·e küçük itilaf devletlerinin 
sorı seneler zarfmda Mtiskova ile 
ne gibi vaziyette bulunduklarını 

bilmek isteriz. 
Vellıasıl M. Btnesin nutku sulhu 

umumiye lzizmet etmiyor. bilakis Çe 
koslovakj'anm takip etti/!/ yolların 
endişeli oldul!ullu ispat tdiyor, 
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Lorularada deniz müzakereleri neticesi 

~1. I-3artl1ı1 ]-1'raı1sa~ra l1arek:ct otii 

İIK Mülakatın SilaMar Meselesile Alakadar Ol~uğu söyleniyor 

. Roı11aı1yacla 
Yahudi ~1eselesi 

Yoktur . 

Şirketlerde devletin hissesi 

Fransa ve İngiltere mahafili mülakatlar 
hakkında büyük ketumiyet gösteriyorlar 

Londra ıo « A.:\ n Sir 
.loh n Si mou, Lort t)deu, 
Mr . Yaıı .'illral iln l1. 
Barı lıoıı ve Pi('lf'İ ara~rn

da d ii n sa hah lıa rici y•~ 
ıwza rt•li dairesi ııde 111 ii
ıa kt~ı ·a tı a hulunmuştuı· . 
İ 1 k m ii 1 :t kalın u ıu u nı i )' <'l I t• 
~il:Hılan hınıkuıa vazı ye· 
liue lıasrNlildiği blınıin 1 

oluıınıaktadır. 1 

Lorulra LO «.\ .. \» Dlia 
~ahalıki Fra11sız - lııgiliz 
miiz:.ı"f'ralı iki lıucuk saat 

ziyaft>t 'crmişlir . (~f~ı·ek 
FrJ ıısızlar ve· :.! e r f' k . 
i n "i 1 i ı 1 t ,. h 11 ili ii 1 aka L I a I' 

~ 

hakkında hiiyiik l>ir kl'-
lumi~<'l gfisl~rmektedir
lf~I'. (i'akal bunların uıev
zuu siyaseti ufku ~i>yle 

l tiı· ırfizılt~ll crtıcirnıek \'(~ 
;"ı :'"I • 

lıillıassa silahlan bırakma 
vt~ 111 ii lt~ k :.ı hi l mu a vtmPl 
nıP~ı~IPlt•ı·i rıi LPtk i k •~y in-
mek olduğu ialımin olun
maktadır. 

Deniz mıısailiııe aiı gü-

c Prngcr l'n:sse• den 

Bir· m:ıthu :ı l konfc·ı·aıı. 

sıııda Czı·ı·110\vizc•r lloı·-

ge·ııhlall gazPlt•sirıiıı mü
lllPS~ili Ba~vPkil T.•tare~-

4 

cuva : « Hoıııan,·ada hir 
w w 

Y:ıhu ı li lllf'St'lPsi me\CllL 
olup olmadığı » sualiııi 

~ormııs v~ Basvckil hurıa . . . 
su ce\'ahı ve1'mişt\r. . 

« Beıı yal111z Honı~~n . 
vaıa ııcla~la rııu ta nırı ıtL 

Yalnulilt~r de Homen 

va tarıdası oltl u k larıııdaıı • 
Lahiidirki a~ nen diğer va-
t:ıııdaşların lıftiı oldukları 
lıa" ,.~ v:.ızifPIPı·i lıaizdir 

s i"ı,. l l l lİ ş l ii I'. 
. rii~ıut~lm· 110~ Lai ııa zar 

atisillllt)rı ihal'el kalmıştır. lt•r» 

Mii lea ki hen Si r .folı n ======== ............... ======== 
Almanyada bastırılan suikast 

Siuıoıı larafındarı Frarısıı 

ııazırlan ~ert'fİIH' hir üğle 
ziyafr'Li \'(1 1·ilruiştir. Salwlı-

'l'eclbirlE~r ,Tal{tiıırle alıı1nıış 
ki nıfık:llf•ıuf•le:-i mfılt•n- -Birinci sa~fadnn ~rtan-

kip lıiç hir tebliğ ueşr it· ketin Alnıanya ·• lta.ly.~ıı.ıııı 
eclilnıenıislir. tlfıny:ı snllıuııu tPslııl ıçın 

Billıa"'~:; dtrniz m?s~ıiliııe! en fazla hir lı:Ht~kt·~le <;:ı
lıa~reılilPcek olan (;gıNlcıı I lışıı~:ıkla o~nrnl:'."'. hır .. le
~orıı·akimlizakt)raıı takilwıı ı s:ıdtıf PSPrı <lf•gıldıı·. l\t•za 
lPhllğ ıu•şri mukarrerdir. Vt~ıwdiklt~ sahık.u~nlıarip 

Hiiu gPce Fraııs~ı St'- llillt•r ''e ~lussolını aı·asııı 
farPtirıin resmi zi\'arPti da samimi ~alı!'i münnse-
vardır. ~ hal lPes~iis tılnwsi de lıir 

M. Bnrtlıon yarm ü~- l•'sadiif t1 SPri dt•ğildir. 
IPdPn . onr·a Parise ita- LPlıli konışularınıızla 
rPket edt·<~eklir. ·ulha miisail alııi lıir va-

Mr. Balclviıı lıarici\'e da- ziv.-t tesis t'ttik ve vine 
w • • 

frr. irıdP cPrey:rn edeıı mi'ı- Lelıisı:,rnla ela lıiı· askt·r 
ıakt>rata istirak Plllıt~rıwk-• 
lt•dir. ~luuıaile\ la Frarı~ıı . 
uazırlarıuı )':tl'IU 

külel dairesirıde 
edPceklir. 

ha~,._._ 
• 

1\ahııl 

Lorıd.w 1 O «.\ .. \ » ~I. 

Barllıou ve halıriyc rı3-

ıırı Piclri ile mai~ Pli Pa
ı·i~leu lıarPketirnleu e\'cl 
l11giltPr'Pni11 paris sefif'i 
M. (~f·oı·gt~ l\larak istas
yonda M. Barllıou~il.- giL 
l'ii~ nı iişı ii r. 

Lorıdr:ı J O «.\.A» M. 
Bartlwu ile 'tl. Piclre diiıı 
sahah Fran ız lwyt'li ilt~ 

gHrü-.müşlPI' VP mlilPa~i

lwn haricive ıwzardi11de . 
~I. Bald vi n. Si r .lon Siuıorı 
Sir B:1lto EYres ve hah-. 
ı·ive hirirıci Lordu '1. ~la11 . . 
st:ll ve .\nıel'ika işltıri 

ı11lidiirii' Lord Slaıılıope 

Cı·aigie ile µöriişıuii. !erdir 
hu ilk tmua:tarı soıı İn
gilıt•rtı lıiikılineli fransız 

mur:ılıha~lan SPl'<'fİnP. bir 
• 

Maı·pşal, Pil:'utleki, ~iya -
S(~li idart~ etıııt'klcdiı· . 
Esasen Fra usa da da t'. ~ i 

11ıtılıariplPI' :ırasında M. 
llitl('r·in garp komşuları

mııla arıla~ma k it:i ıı yap
tığı ga~TetlPre ıniisail hir 

Ct'l't~~an miişalwu" t'ltik. 
Biz salıık nıuharipler ki-

fayf'l~iz diplouıasiııirı bazı 

İta/yada llalk 
trenleri. 

İl a 1 \' a uı ii na k a 1 :lt v P k :\-. 
leli vdz nu·vsiıııiıule hal-. 
ka rawhsus lt·rtip e•dilPll 

lPIH''l.Zİİ lı lreıılPl'İ ııi il adt~

diıı i -;oğaltmışıır. Bu tı·cu
lertle yiiztlt~ 50 ile yiizcle ' 
7f) lt'ıızilf•t ~:ıpılıaıakta -
d 11'. 

29 Jlaziraııda 7 3 treıı 
• 

taJırik edilmiş ve bu lrPn 

ler<leıı 55, 7 l 6 volcu ıs

tifodP Pluıİ"lİI'. 

hi !' kere da ha k 11 rlıa n 
ıridf'Ct'trinıiı hir foh\kel 
~ :"'! 

idrnlc taht'İp etmesini b-
• 
lemi~ oruz. 

Yalnız şurası nıal\ııu 
olsurıki ,\luıanyada as
kPri bir teıwzı.fıh ~ aprııak 
istiyeıı hir dıvara ç:.ıqw
ca k 1 a ı·d ı r. 

~J. lless hu ııdaıı sonra 
M. B:ıtlıouyu ıwk ıiyacle 
lıart~kt>tla n1Pdlıii SNıa ~l

miş Vf' deıııiştir l\İ : 

Biitiirı Fraıısız ve .\1-
maıılanu Fransa - Alnıaıı 
va a 11lasmasıııda n nwrı fa_ .. . 
a t I t • ı · i va I' d ı r . ll. il i t 1 e r 
Almanvaıııu lPslilı:.ıl m~· 

~ . 
SPIPSİ de dahil oldu~n . 
lıaldt~ hl'ıliin ~alıalarda 

va l n ı z ıu ii sav i h i r ıı Hta-, 

llwlı• i~lt,dilriui Levit d-
....... ~ . 

lllt'~ledir.Almanvaıım sark 
* • 

lıulludunda makul ıııisak-
1 ar iki h ii v ii k k o nı su n ı i L •. . 
IPI.İn stı llrnrıu lekeffiil edi
voı·. 

Di~pı· hudol memlek~l . 
lıiikı'ınrnllt->ı'İrıirı de kar -
şılı~lı aulnyış t•5-:asma 
mfo:te11it miisah~uıet per
vr ra ıın mutllı('ılPlt~rin hu 
nwmleketlerc harp mal. 
1.t'nu•si hiı·i k ti rnwkteıı ti a
ha hi!vük hk eıuuivt~l le-.. ~ 

miıı edt•cpğini pek yakın 
da a ulama la r1111 temenni 
ederiz. 

Ohltırı hu rg 1 O « .:\ .• \ » 

iş Cf'lthPsi şrii doktor Ho
hPrt LP\' nnıi t'ırkasınm ., 

15 Lıin "ıuemuı·u füıiiııde 

-------
Bazı ~irketlerde Devletin Ne Kadar Hissesi Vaa 

Bir istatistik neşredildi. Buna göre 
Devletin hissesi 21 milyonu geçiyor . 

Htısnıi hi ı· istatistiğe 

gHre, lıükt'ııııPtiıı, ıııulı

lt·lif sirketlt·r·le uwvcul • 
uı:ıli iştiraki, kıymet İlİ-

haı·ilo 21 rnil)Oll lirayı 

gP<;rut'kleıliı-. Bu i~Lirakin 

J 4 mif )·orı Jirusı htJııka

cılık i~leriıw , 1 milvorı . . 
li:·a~ı İstarıhul, iznıir, Trah 
zorı vt~ .\Jersirı liman sir-. 
ketlt~riıw, ı ıııilvon liı·ası 

"' 
rıı ev addı i rı fi 1 Ü ki ve .si r· k e-. . 
lİnB, 1 mil~oıuJ Ergani 
lı~ıkır, Eski~t!llir liiletaşı 

.) r· k f' t I eri ıı e a i ll i r . Bu ıı -
ti an h:ıska Ankara un ve • 
t~kııu:k, rnilli ornıau, .. \1-
lm ~ ıhlız mensucat, Sam
sun sahil •leuıir\'olu . İs-.. 
lanlnıl t~ıuh\k , Malatya 
sırıai lrşehbiisat , Türk -
.\lıuarı ikli~adi ttısehhüsal • 
.\ naıloln otoblis, ı\ nadoln 
ajaıası, ~lilli itlıalüt ve ih
racat, Ankara ciınenlo, . 
.\nkara malzemei insaive • • 

~irkeılerinde de lılik\ııue-
tiu mali istiraki vardır. . 

Bu ruiiest:wselerirı ad•~
di 29 zu buluyorki hun
lar111 nu·c.~mu sermaveleri 
7 5 k ii~u r nı i 1 yon li ratlıı·. 
De' letiıı istirakini temsil • 
t-ıltrn vt~sikalar lıisse se
ıwılitlir. Fakat yalnız İs
ıar ı hul \'e Trakva ~wkt~r . . 
fabrikaları sirkf~ lirıde İS-• • 
lirak v:ıziveLi lalıvil:\t su-. 
rt•liledir. 

Baııkacılık işleri iı.;in 

nyrılau 14,5 milyon lira
lllll 600 hin lirası iş han
lıa~ırnla. 10 ıuilvon lira!Sı .. 
mul:\k ve eytam haııka-
sıııa, 140 hini Aklıi~ar 

liillirıciiler barıkasma, a 
' k ii sur mil vorı u da de vlt!l 

hankaswaa aillir • Barut 
ve n w va ti d ı i rı fi 1 ak i \' t~ si r . .. . 
kPli ilt~ a ,. \'t~ rovd ver 
fişe n k 1 t ! r i ş i r keli rı de lı ii -
kllıuetirı mali iştiraki bir 
hucuk milvorı liradır . . . 
iral elliği hir nutukta Al
mün~·aya rıaziliğ~ııtlen iyi 

ı a~k.el'leri, •~n ivi sivasııl .. . 
adanılarile meze etlt~n as~ 
"eri hir tısas lenıirı elli
~i ni süvlemi~ ve si vasi 
t. .. • -

~Pfleri sadık ve azimkar 
kalmaüa da vN P\ lt~mistir .. , . . 

lliikı'ıuıelin hu St~kiltle . . 
ıııali i~ıirakinin sebebi bu 
şirkt•l ve miiesseseler·in 
dalıa citltli ve ~oııtı·ollli 

iş gürıuel,~ri lı ususu rm ve 
hinnetice faydah ıwticeler 
lt•ıııinini elıle t~lmf-klir. 

fTAlYADA 
Çocuklara mahsus 

mahkemeler ve 
hapishaneler. 

(Corrier Della Sera) den 

Gecerılerde nıtıcligi vliı 
• 

kt-hi ictinıaırula miilıinı . 
lıir kaı·ar verilmistir : 

j 

İl a 1 yadaki coc u k 1 ar, da-. . 
lıa doğrusu si ıuıi f'iişte 

vasıl olmaııııs olanlar icin • • 
lıa ·u i uıa hkemelcr tesis 
eılilPceklir . Cocukların • 
yaptıkları kahahalları , 
ciiriiuıl&•ri cinayt~llt·ı·i ve 
hukuki nıiirafaaları hu 
mah kt~melt~ı· gürecek tir. 

llt·clisi viikehttla illihaz 
t•<lilmı kaı·ara g()rp hu 

u 

ma lıkcnıdt~n~ cocu klarm . 
CÜ rii mlHrİ ne vakıf ola il 

miirnlıassıs lıakinıler ta
yin olunacaklır. 

ltalya kamırılarıııa na
z:ınııı on sekiz yaşırıda 

ol uıı yan la r si u rı i riişte va
sı I olnıu~ addedilmezler . • 
iter merkezde. )'ani her 
istinaf ıualıkcmesinin ln.
lunduğıı yerleı·dH c:ocuk
lar iciıı hususi bir mah-

• 
kP.ıuc lt>sis edilecektir. 

Mahkeııu•lerin rei~leri 

hakinılt!ri ve ıuiiddei U -

nuınıileri nıiislakil olacak
tır, yani başka biı· mah
kt•nu~de vazife gürmiye
cektir. Siurıi rii~te vasıl 

olmıvaıı sı;elulara ve mah . .. 
kiimlere nıalısus lıapis-

lıaneler ius.ı edilnH'l\LeJir • 
Bu lıa pislı:ıılt' ler ıu~ k lep 
şckliııdt~ olacaktır. Bura
laı·tla taliııı, terbiye ·ve 
sanatlar fi~retilt>cPklir • 

' 
llahldim çocuk hapisha-
neden <;ıktığı zanıaıı lıir 

sanal. sahihi olacak ve hu 
gihilere hususi mÜP-SSe

sele!· tarafından lazım ge
lan yardımlar yapılacak
lll'. 
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Nasyonal Sosyalist Mersin 
Piyasasıı 

Mersin Ticaret ve .Sanayi Odasın~an: 
Odamızın Ft~ \'kalfült! .s1111fırıd:ı ,.r. Tica rf' t Sicil 

Almanyada Hücum Kıta'atı erkanı 
harbiye sabık reisi Roehm kimdir? 1 

tlttfl<•ri rıi n 50 nu nıa rasırnia «.Jozt.'f l\ a ıou i 'e ~iireküsı» 
tieaı·•·t uın:ırıı ile uıukuy~el \C mlisPct•c-l ıııİİ P5SPsenİn 

vekiUeri tarafmdan Odanııza ihral Pdih'n merkezi 
Niyorkla o 1 u p ,\ınt~rikan lahii~etiııde hulnnarı Hi 
Ek~port Stinışip Korporey~in vapur ~i rkPtİnin Tiir -
ki Y•~ r nıu ru .\ccntalığı tarafından verilmiş ve Ik Li:;;at 
Vekôleıi Ti .. aı·et i. r. ıııüdiirliiğiirı ii ıı 11 - 5 - 1934 ta-

« Pt~~ter Llo' ,b) dcıı : 
~\kim lı11·akıla n ilıtih\I 

hart~kt>tiııiu hası Ernst • 
HoPhıu !Xa ~·orıal osya-
list harekPli11in en ilPri 
gc>len nıuhar!plerirıdedir. 
2s 'I ('şri ıı <.ı ni 1887 de M ii-
11i h' de doğmuştur. 

1906 du twduva nnıvaz-. 
zar lıiznı<'lle ~irıui~ ve 
h:ırbi uuıuuıidt~ uıiile:ul
clit dPfolar ~aralanmış ve 
harplt1 11 sonra « Rurnl 
Heiclı. J..rir~sf!t.ıu~e)) de-. . 
Hilen mulıaı·iplcr hirliğiui 
ktı rmn. tur. • 

llitlPr Na. yonal ~o~· 

\'ali l harektıtirıin idare-., 

~ini ulult>:İw~ aldıktan ~on 

r~ Hochm omı11la nniııa

~eo(•lt~ giriştırek Bavire 
Heicl1. welır ordusu ile 
Na. JOııal os~ :ı lisl fırkası 

ara. ırula ttışriki me~ai 

vücuda ut'lirıuistir. 
._ 1 • 

Keruli~inin istirak t•l -. 
liği 1923 clı~ 'l'(\l'İnisarıi 

Miiuilı hatlistıleı·irnlcn son
ra hupis.- girnıi~ \'P 1934 

de fırkaıııu Heichstag uw
husn olmuştur. O za111a11 
kendisi Sa'ııın ~r~kil~it isi • • 
ile nu~ş~ul olmuştur. 1928 
de Hoehm ile Hitler ara
smdaki doslaue rniinase
hata bir az oğukluk arız 
olmuştur. 

Bu mm iizeri rıe Hoehnı 
Boliv~·a'ya grtirmi~ \'e 
orada talim 'e trrhiye 
zabiti olarak calışmışlır. 

ı 930 da kP-ndi ·i lek -

tar lliLIPrirı yanırıda \'e 
leşkih\tı ~ enilt•ştiren Sa 
hücum kıta'atının ba~mda 
görlilıuiiştiir. Sa'rııu er
kanı lıarbiye rt•isi olarak 
30 l\aııt1rH1 Ullİ 1933 dt-ki 
ttıjim lP.h(~ddiil:'ıtma nafiz 
bir sur•\llt• i._tirak Plıııiş
tir . 

ı Kfımurn .. aui 1933 clP. 
Uoelmı lleichs kn bi ııPsi rıirı 
nezaret makamına gt•c; · 
mişti. HoPlam NtlS)oııal 

.. OS)a!i~l hal'ekPLinin ra
dikal (lerıa h lfta IUPllSU p 
idi. l\oelım ' iin llitltır ile 
mii rıastthetı !u•meıı da i ıua 
gerğindi. 

Zira Hoehm iplidadan-
beri siva:i llitler'iu ~a 
uırnla . kendi. ine a. keri 

bir litit-ır rolü ~npmak 

K.<~. 
i~lPnli. Hocluu lu~r kasce Pamuk ek!-ipre~ 
mall'rnı c)ları :ıa.vri tabii 

u İane 
tenıavühitı dolavısi'le hir 

· ~ l\apu nıalı 
coJ.. lı usu nwtl PrP de nw-
• Knza<'ı parlağı ruz ka 1 mıstı. . 

Heish propa~a rıda rıa- iane ciuidi .. ' 
zı n Dr. Gohheı~·r. karşı \erli » 

3tJık~a mulıasim vaıiyp- Bt~yaz yap:ı~ 

l i r u it• i d i. IJ ii k ı'ıı u el da lı İ- Si Sa j J » 

liıult!ki mcvl-.ii avlardan-. 
lwri sarsıJuıı~lı. • 

Susam 

Fasııl ,·a . 
Pask:ılyad:ııı heıi Hoehrn Nohut 

·~ksPriva mPzu11ivette hu- Mercinu·k . "' 
l11n11~or vn ııwzurıiyeliııi r\uş y~rni 
f'Cıwhi mPmlt)kt•llt•rtlt· ge- Kum daf'I 
çiriyordu. Cin darı 

~ 

Cehik 
Selıinşai1 Hz. · 

Yulaf 

1\. 

:-33 

34 
32 
30 

•) a 

2 

41 

46 

4 
4 

7 

4 

4 

2 
12 

• 
1 

s. 

50 

50 
50 

50 
50 

70 

Gazi Hz.ne hararetle l\cı t;t~kirdek ıçı 

tesekkür ettiler IToz ~eker 
.. (~ah VP. 

(Birinci Sllyfaclan devam) 
Cav 

h'ıtfunda lnılumluğunuz Ka.iav 
~ iirekten gelme yüksek B:.;lıa·r 
hi..Jerle tl o 1 u lel~raf-

. '-' .\rpa .\ nadol 
namf'i lıunıayunlannı ~e- » \'erli 
viııcle ald11u, Zati Sahİlı-

• • 
s:ılıiinrilt~ hirliktr ~r,cir-• .... . 
diğim giiuler ve kndrt't 
ve faziletirıize hir kere 

daha !'iahit oldu~ıım mu-• . 
havertıler lıatıranıda si-

Pirine 
• 

İnce ktıpek 
Kaim » 

Kara lıiilıer 

Nişatlır 

Lrnon ı uzu 

")5 -t. 

240-2BO 
190-1 9 ı 

') ..... 

l 
18 

1 

1 

82 

25 
HO 
60 
50 

85-86 
16 
78 

linmez suretle menkuş 

kalacak lı r. 
'ahuu safi zeytin Y .25 50 

~lillt'llerimiziu biribi
riııe karşı pt~k tabii olan 

» ikinci 23 

~11 ·ır· darı 2 

Cavdar 1 

50 

65 

. rihiııtle (gü l' iilmiiş) makaınma kaiıu olan r~snıi mülı

riirıii havi !5eh\lıiyetn::ınu'rıirı sicille kayt ve le5cili 
talPp t~dilıuiş olmakla kt•yfi~ e l, : P. rmnye i eshama 
nılinkasim -ı;İrktıtler kanuuuııuıı 8 iııci ve TiCi.ll'~!l ka
ııtııııurnn 89 urıcu madcl,~l <'rİıw lt·vfik :uı 4- 7 - J934 

larihiude 50 nunuu·alı sit•ille ı, a~· t V<' tı· ~ cil edildiği 

il«ln oluıı~:r. 
Sicil Y; 18G 

h~alat Gümrüğü müdürlüğünden; 
hhalcil (~iinıriiğiiııe bir k:hip alın ıcaktır memu

t·in kaırnııuııun \t-İ:» cii nıaıl tlesi nıl ı~ yazdı evsefı lıaiz 

oJaulal'ln evraklarilt~ hirlikte l n Tf'nHıHıı 934 Pa-
zarlesi giiııii ~aat 15 le Oiimriikı.t~ açılac11k 
~:ıbaka i:ııtilıauına girnwk iİZP l't ~ rıı iiracaat • 

olan mu
eLıııe lm·i 

ıı :t n olu n u r. 

Borsa T elğraflan 
hlwıbul 

] 1 - 7 _ 934 
Tiirk altuııu !l24 

blt•l'liıı 

()ol:ıı· 

Fı·ank 

Liret 

ı 1 

6 ~ '> n
tJ•J -~n 

79 -5~ -13 

12- 0G 
9 - 27 -50 

Hevyork 

12- (li) 

liverpol 
ı 1- 7 934 

BONO 
İ dar,·lı a rn•ıııizde bir 

alakadar· tarafından 

lwı· tiirlii mah'ınwl 

''"rılir ,.,. mii~nil fiat-
lt\rle tı-•dariki temin 
olunur . 

Nö~etçi Eczane 
Br 

11.\LI\ Ecz:.uıtısidir. 

Yurttaş! 

kuvvc ·tli rahıtaları, ziya - ~:!:i~tı~eıı.er 20 Lira JO K. lfozır 6 - 85 
Onpara harcarken 

bile kimin cebine git· 
tiğini düsün : ı·eti. alıirısahiler·iJe teba - » »ecnebi 23 Lira l Vaclt•li 

r ii ı c l mi ş . ve h ii s lı ii l ü rı » >> » <; u va l ı 2 ı » j , , 

6- G5 

6-56 AWli iktisat Ve 
Tasarruf Cemb,eti 

küklPsmislir. lhu•rdav Yerli 3 ı llirıl 
• • o ~ -----------------------------------"!-----;;,. Bu kaı·,lt~~lik hissiyanı i İucir 10 dt~ıı 11 1 ~~ M 

5-. 13 

Tiirk milleti nanıına ve ı·ı·:-ııı ll'l"lletı'rıu, leıı·.··- ı,m Her Nevi Kitap ~ 
keudi nauıınıa arıederken ve H • ~ • i±.~ iJrj 
kardt>~ nıillt~lin biiylik dii rt•fah ve saadetler I ~.;-~ lltlncvi (•ski kitap alınır v~ satılı~. Ga- ı 

. . ~ Zt'lt~ ha~ ii ua:~ı Ft•hnıi Pft•ıulıye muracaal • 
hü~ümdarı dostum ve dılPrım. •·~tliuiz. 
karılt.•sime ~elt'tıut'tlt>r, u- Gcı:i Mustafa Kemal. Ttir- ~--~~-~~~-fa~~~ 

• . • • • • ~~ • ~~t- ·H~~ • • • • iiil zun "" mPSlll üıuiil'lt~I' kiye lfrisıcwıılıuru, ~ ~ •n _ 

Mersir1Ticaret Ve Zahire Borsası 
malın cins· 

A t~ı ctıkirdPk ıci . . .. 
Yutar 
1\ \l llld :.H'I 

Arpa 

" 
olıut 

" Yulaf 
Knmthırı 

Nerenin Mahsulu 
Olduğu 

11-7 -93 4 Çarşamba gu=· n:.::u=-· -=b-=o..:..r.:...s _s.:..:t;.:.;iş:...:.l.:....:rı:.__ ___ '"':"' ____ _ 
SElt\İT MlK'rARI F. 

g , G. K. 

ıoooo ~2 

30000 1 
30000 2 
3000001 
30000 ! 
3000 4 
20000 4 

200000 l 

aoooo ö 

s . 

77-50 
87-50 
87-50 
50 
12-50 

25 
87-50 
37 -50 

ALiCi 

1. \ .. ,ı· ,, 'I' 
.-\ 1 ( 1 "'· • 

iul-.i~af ~· 
E<l var du mani 
~I. Sipahi 

" ., 

" 
" 

iukişaf S. 

' .\TiCi • 

~liiftii Z. Satlcl eniıı lo giin Z.T. V.~I 
Al>tliirrPzak t>f. 5 » 

Arif lıoca z .. \li t1 f. 21-31 T. t. 
'l'k ı I' · vtıruurtalık V. ,, ı ı al z. ,euızı .. 
il. uwhrııt}l mııin 

.\htliiiTt)zak cf. 
l<• glirı z.0. \1.T. 
4 >) magaıatla 

Ahmet muini 25 » » 

Mikdat '!.. Htıııı'l. i lı . il. Yıı. va. 

l:laııefi z. Ahmet lo gün Z:m.Y. 
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~Büyük Bir Teveccü~ ve Rağbete Nail ~lan ~ \IYENI MERSiN 1 
1 Suade Şevket Refık ~ 1f! R 
1 

Kolonya, Lo~)Oll, y:ığlı vt• ya~sızl\l'enıleri, ;$~ / ~ M A T B A A s ı ~ 
(~iil \' t~ (~:iç f~I\ sularilf' f:ocıık ,,, lt ~ r podralar·1111 ·j~ ·, i{@ ~ 
hiiyiik hir ilalinıaıula ilız:ır Ptnwyc ~·a~laıııı~- ~ ~ ~ 

·~·~ ıır. llaki~i SC.\DE SlffKE I' HElllK nıii~- ~~ ~ ~ 
. F' talıw·atını :ıııc:~k. B~y.koz mağazasın- ~.:~ if@ Senelerce Evel mersinde Kurulan~ 

1 
da da bulabılırsınız . . . ~~ ~ ~ 

LaLur~tluvarırıı lla~t:ıru~ <•addt·~11ıdt1 Kon- ::ıiE i@ B• M •• d• ~ 
~ ~oloshaııe ~\ivanııa ııa~I ı\ılı·ıı Si AllE ~EY - (si~ ~ ır uessese ır B!lJl 

($1a.ı KET HEFll\ l\.olouya ve Parfuııu•ri l:ıhuı·aL- ~~ ~ ~ 
:J \'aı·ı inıal:\tıııa dt•vanı Plııwkttı ılir. r~~ ~ ~ 
~ ~ · ~=ı. ~~ I-Iarflerinıı1 Heı)si yeııi ve Ceşitlidir ~ 
~fi~~~~~~,_.,......., "P ~,. ~\~-~ --- • n~~\' ~ ~ '&J~IS?JW.'/'-,_;.~ ~ ~}.\\',.~.h • .a2;v. lıf~ı~ ~~ ~ 
'=' .,,f!ıl'! '·, "'~~'"' lii<9'~ ?tiH <1: q ~ llESlli llE\'Alll rn ~IÜESSES.\TL\ TİC.\llETllANELEllE AiT ~ 

~ mm NE\' i ırnF'IEllLEH v .. Ern.\KI ~ıATBI .\ ,.c ~HlllEYI EN NEFls-1 
İ@ BİH T.\HZD.\ SÜlL\TLE YAP.\H . . ~ 

İRFAN l\lUSA &I ~ >fHHHHUUHHH• ~ 
le ~HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK SİPARİŞ-R 

kolonyası IS ~ LER.İ KABUL l'E TEZ ELDEN YOLLA:B IEll 
• Sılıhal ve lPra vetiııizi d a inıa muhafoza ıe ~ ~ 
• • ~ = =-==;:=-= ~ 

, elmtık i~iıı ~stikamPL Eczaıw"i larafırıdan E ~ her nevi kartvizit da1Jet ~ 
• imal Pdileıı irfan ~lus:ı l\oloııyasırıı kııl- • ~ kitiıp , , ~ 
• lftnmız. • ~~ gazete ve mecmua ta- kartları , zarf , kağıt ~ 

~ ~ • her nevi kolonyalara Faiktir iti [@ bını deruhte eder.. başlıkfdrı tabedilir.. @i 

ÇiF'TEHAN 
KAPLICASI 

TUrkiYenin Karlispatidir 
Tesisatı saireden başka eyi bir 

oteli, hususi banyoları e r k e k ve 
kadınlar için gazinolar, mükemmel 
bir bakkaliyesi ucuz ve nefis yemek 
veren lokantası f u r u n u ve temiz 
berberi vardır. E le k ti rikle tenvi
edilmiştir. Yakında Radyoda konar 
caktır. Esbabı istirahat mükemmeldir 
Çiftehan istasyonuna iki d a k i ka 
mesafededir . Şimendüfer navlunları 
yüzde elli tenz; latlıdır . 

Torosların semapaye şa lıikaları altıııda 

lalıiatın azarıwt \'e giiz,)lliği ka r şısınctı çarıı vt~ 
:ırdu; kokusuvJa ıııuauar· serirı hir lı a va ic i ııdP . . 
cliııJPrrnwk isteyPıılt·r· it;irı t1 ıı giizt•I bir sa~ -· 
fiye()İr. Fiatlaı· zam:ırıırı iı·ahalıııa u~ğ"urı hiı· 

~.-kilclt~ lı.alli a~ğaı'İ)' P irıdirilıui~tir. 

Ocla iıcrt~llt~ri 

KU· 
Otd odaları 200 
Ta~ odular } 2 5 
Biriııci baraka 75 
i k İ 11ci » 5 0 

Ban \' O iicrcı lcri . 
KU· 

llıısu~i 30)hirgiin 
rnıuıui 15) it;i.rı 
Kaplıcada 

l\almıvarılara 50 

~ 
~ 
~ fiatlar Reka~et Ka~ul [tmiyecek Se~ilde Ucuzdur . . . ~ 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~mm~~ ~.ı~;.~~;-~~.i?Y~ .~ ~J'ı~N.~~v.~~~~v~ .. v?' '""· .v. .v. ~~~~, •• ~~~ • ~~~ ,._;~ 

,-- ' ' ~.. ' ' . . . . . ·. . " , -
Sab1111 Sabıına })eıızer fal{at l1er Sahlın bir 

. 
olmaz Sabıın aldiğınızda: evela, 

--------------'---
Sabuncu zade Kaclri Sabuncu zade KADRİ 

markasına dikkat markasına dikkat 

:---------
Bu MarKah Sabunları Her YerdeAraymız 
Halkımıza her şeyden evel sıhhatını düşünmek gayesile bu 

kere Fa~rikamızda halis yemeklik Zeytin yağından yapılan 

SABUNCU ZADE KADRİ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmıştır. 

SABUNCU Zı\DE KADilİ llarkalı ~abu11lar TALK (Toprak) 

ve ~ilik~\ı gibi bilumum zararlı ve vakıcı maddeleı·ılen aridir .. 

SABUNCU ZAO[ KADRİ Markah Sa~unlar cil~e Yumşakhk, Letafet verir çünkü ~ilesizdir , 
Yeni MersinMulbaası - Masla 


