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Dahiliye Vekili Yahudiler Meselesini Tetkik İçin Edirneye Gitti. 
Trakyadan Kaçan Yahudiler Meselesi 

Dal1iliye \Tekili Edirı1eye Gitti 
Mahallin~e yapllacak tahkikattan sonra vaziyet anlaşılacak1 
Yahudilere karşı bir tazyık olmadığı pro
pognndalardan korktukları söyleniyor: J 

Ankara, 7 (Hususi)- Trak)'ado 
tazyik gördükleri iddiasilt Jstanbulıı 
hicret edtn Mustvi ratandoşların 

hicret sebtbi hakkında mahallinde 
yapılan tahkikattan mufassal ma/U
nzat gelmişse de hakiki mahıj·el ht· 
nüz tavazzuh etmtmlşiir. 

Dahl/iJ'e vekili Şükrü Kaya bey 
mü/ et/işlerle birlikte tahkikat yapa
cak ve hakiki vaziyet bu tahkikattan 
sonra anlaşılabilecektir. 

Otlen haberlerden Çanakkale ile 
Edirne orasmda bu hususta bir ra· 
blfa mevcut olmadı/ı anlaşılmakta
d1r. 

Başvtltil ismet paşa Hz, nin 
perştnbe eünü Büyük Millet muli· 
sinde siyasetimizin ana hatlarını 
izalı eden delferli nutuklarmda te
mas ellikleri gibi kanun çerçevesi 
haricinde cürüm iş/iyen/er mahlume
ye sevkolunacaklardır. 

Ankara 7 (Hususi) -- Dahiliye ' 
vekili Ştıkrll Kaya bey bir müddet- 1 
tenberi Ankarada bulunan Trakya 
umumı müfettişi lbralıım Tali beyle 
birlikle /sta11bula llarekit etmişltr· 
dir. Vekil bey /sta11buldan doUrucrı 
TroltJ•aya gidecek yerltrfoi ltrke 
nıtcbur olduklamu iddia edtn Yalıu 
diltr meselesini : malıallinde tahkik 
tdtctklerdir, 

Jstanb!ll 7 cffususi> - Trak)'a 
ha~alisinden lstanbula gelmiş bulu· 
na11 yüz kadar Yahudi ailesinin hiç 
bir sebtp yokkm bazı propaganda- 1 
larm tesirine kapılarak geldikleri an·: 
/aşılmaktadır. Bunların birçokları da 
lstanbula her sene oldu~u gibi J'OZ 1 
nı/lnasebetile gezmek için gelmişler- i 
dir. Buraya gelen Musevi aileleri 
ekseriyet itibarile Balat, Ortaköy, 
Kuzguncuk semlltrilldtkı akrebaları· 
rmın yanlar1nda misafir olarak 
ltalıyorlar. 

Evinde beş "tahudi ailtsi nıisa
/ir bulunan bir Yahudi zengini; 

Ortada hiç bir şey yok. ilk defa 
bizi de endişryt düşürmüşlerdi. Son
radan öfrendik ki kulak/arma bazı 
propagandalar çarpmış korkmuşlar 

kaçmışlar mesele budur. lhmişlir. 
lstanbul 7 - Dahiliye vtklli 

Şükrü Kaya ve 7 rdkva umumi mü 
fettlşl lbrahim Tali beyler dün sa· 
bah Allltı1radan geldiler ve Pendik. 
le ı,,nden inertk molörle Ya/ovaya 
J[illiler. Aqam vekil bey lbrahim 
Tali btylı buaber Edirne ve Trok· 

yadaki yahudiler meselesini tetkik 
için 7 rnkvaya hare/ut etti ve şu be
yanatta bulundu: 

"Ba~etkil paşa !iz nin emirle· 
rile Büyük Mılltl Mulisindtki so11 
nutuklarında bahsettikleri vah11dilerin 
T rakyadan lstanbula J!rupça 2elme 
Jeri esbabım yerinde tetkik etmek 
üzre Trakyaya gidiyorum. Bizim 
bildiffimlzt gört hadise bazı propa
poga11dalar yüzündtn yahudilerin 
istanbula gelmeğe başlamışlardır. 
Hadisenin hakiki mahiyeti yeri11de 
daha iyi görüleceği gibi lıer haldı 
işin ic.:ıp ettirdiği tedbirltrl alacalf ım 
hükumetime arzedefeJim. 

~ 

Dahiliye vekili Şükrü KaJ a B. 

Türkiyedc yerli ve yabancı 
herkes Cumhuriyet kanunları
nm himnyesi altındadır. Türk 
kanunları bu memlekette her 
vatandaşın hakkını ve hürriye 
tini hiç bir fark gözetmeden 
korur. 

Kemnlist Türkiyenin en bü
yük vazifesi bu kanunları tat
bik etmektir. Yabancı yerlerde 
görülen antisemitli~ cereyan
ları bazan bizde de makes bu
luyor. Bir defa daha Istanbul
da Türk efkarı umumiyesine 
arzettiğim gibi biz memleketi
mizi, \ lltandaşlarımızı başka 
memleketlerde cereyan eden 
böyle fikirlerden ve aksülamel 
!erden daima masun bulundur
mak isteriz. Hiç bir memleke
tin dahili siyaseti ve dahili mü
nakaşaları bizim memleketi
mizin iç işlerine tesir edemez 
ve etmemelidir. Bizim iç siya· 
setimizin esası kendi şartları

mıza, kendi kanunlarımıza gö
re cereyan eder Yahudiler 
aleyhinde b11 yolda neşriyatta 
ve telkinatta bulunanları yola 
getirmek Türk kanunfo.rmı tat
bikle mükellef olan hükumeti
mize ve mahkemelere aittir. 

Benim her zamon ve herkeı 
için şefl<'rimden . aldığım emir 
ve direktif budur. Ufak tefek 
hadiseleri bilinmez maksatları
na, lehte VP aleyhte, alet et
mek isti) enlere, vatandaş ise 
memleketlerine iyilik etmiye
ceklerini, yabancı iseler bu 
m'~mleketo dostluk etmiyecek
lerini bir kere dnha hatırlatma 
yı bir vatani borç bilirim,,, 

J 

Şehiı1şah Hz. 
Memleketlerine mu
vasalat buy urdular 

Beyazit 7 (AA)- lran Şelıi11şa· 
hı Hz. dün saat ı 7-20 de Gürcü· 
bulaUa gelmiş ve bir müddet istira· 
hatta11 s@nra saat 17-30 da lron 
hududu iiztriflde kurulu olan tak/a. 3 
rın altından geçerek memlekttltrine 
ayak basmışlardır. lfudutta'l pkar-
larken Ala lıazrtti Hümayull başta 
muzika olmak üzre bir tabur asker 
rasimei selamı ifa etmiştir. Hudut
ları içil/de de bir lran alayı büyük 
hükümdar/arım sdti111la1111ştır, Tak· 
ların iki tarafmda yer almış olan 
lıalk Şehinşah liz. ni şiddetlt alkış
lıyarak ulfurlamışlardır. 

Hariciye Vekilimiz 
lstanbula döndüler 

lstanbul, 7 (A.A) İran 
Şehinşahı Hz ni teşyi etmek 
üzre Trabzonrı gitmiş olan 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü 
boyle Riyaseti cumhur katibi 
umumi vekili Hasan Rıza bey 
bu sabah Ege vnpuru ile Trab
zondan geldiler ve ayni vapur
la doğruca Yalovaya gıttiler. 

Arnavutluktaki isyan haberi yalandır 

Z()ğü Hz. Tiirkiyf~ye geliyor 
-- ------

Draç ziyareti münase~etile bir protesto notası veril~i 
Kral Zoğo Hz. beyanatlarında"Arnavutluk 

her zaman Türkiyeye muhtaçtır,, dediler 
/staflbu/ 7 cHususi> - Yuflan ı lsta11bul 7 cffususf• - Vakit 

11azetesi Atilla muhabirinden aldı/ı 

şu lıabtri neşretmi§tir: 
l[azeteleri11den buraJ•a aksedefl lıa· 

bu/e,·e gört İran Şelıinşalu 1-Jz. ni11 
Türkiı•eyi ziyareli!ldtn sonra Ama· 
vutluk Kralı Zof!o lrazrttleri de ya· 
kı11da memlr.ketimizl zlraret edecek· 
/erdir. 

Oauteler so11 zama11larda Tür
kiJ'e ile Arnavutluf!un aras111m çok 
iyi/eşmiş old11J!1111u siyasi mtinasebtt. 
ltrin kuvvetli bulu11dnğu11u işar:et ti· 
mekltdirler. 

Kral ZoUo Hz. Türkiyeduı balı.,, 
srdtrken şu sl'Jzltri söylemişi ir. 

cAmavutiuk Türk/yeye mulzlaç
tır. Türkiyenin Musfaj a Ktmal Hz. 
litı1ri11dr. gördül!ii ftrakki lrir bir 
millelill alamadığı merltaltdir. 7 ıir
kiye11ill terakkisi11dtll siyasi ıııtvkii11 
dm istifade lıususu!ld'I bizim için 

l 
urre kadar çekiniltrtk birşey yoktur. 

Çüllkü iki memleket arasındaki mü· 
11asebeller eski ve kuvvttlidir.> 

Vradini gazetesinin mtvsuk ma-
1Umat111a 11azaran Amavutluk kralı 

· alr.;ltitıe }lanlı bir isyan başlamıştır. 
A)'ni J[azett hadisede ita/yanın par
maj'fı bulu11dulfu ka11aatini ileri sü· 
rüyor,> 

Şimdiye kadar bıı haberi teyit 
edtn başka bir llaber gelmtmişst dl 
gazeteler bu ltadistyi so11 Draç ziya
retinin bir tecellisi cddtJmek icap 
tttilfini Balkanların çok hassas (bir 
noktası bulunan Arnı;vutlu/ıta zuhu· 
ra ge/rr,·k böyle bir hadisinin Avru· 
panın sivasi müvazenesi Dztrinde çolı 
men} i tesir yapacaj!wı kaydetmtlıf e · 
diri er. 

Tiran 7 (A.A) - Arnavutlulı 

matbuat bürosu Ama~• 'lukta bir 
fesat vukubulmuş oldu lana dair ec
nebi gazetelerde intişar eden haberi 

Almanyadaki son kanlı hadiseler 
tekzip etmektedir. Mezkur büro mem· 
leketle tam bir sükünet lıüküm sür· 
mektt oldulfun• ilave etmektedir. 

M. G(>bbels'in 

Yon Papen M. Bitlerden 

bir 

Hesap 

telg·rafı 

mı Soruyor 
Mareşal Hindenburg Başvekil muavini Von 

Papenin mevkiini yeniden tahkim etti. 

Berlin, 7 (A.A) - M. Lüt
zenin milli Sosyalist hücum kı
taatı erkanı harbiye reisliğine 
tayini münasebetile propoganda 
n~zırı M. Go~bels mu'Daileybe 
şu telgrafı göndermiştir: 

Asıl vazifen; muarızlarımı
zın husumııtlerıni milli Sos ya
hstliğe ve hücum kıtaatımıza 
tevcih etmemelerine dikkat 
etmek olacaktır. Hücum kıta
atımız namuskir ve lekesiz 
kalmışlardır. Senin emrin altın
da Hitlcrin kendilerine vere
ceği vazifeyi cesaretle ve feda
kirane ifa edecektir. 

Pnris. 7 ( A.A ) - Havas 
ajansı tıildiriyor: 

Berlinden bildirildiğine gö-
re eski nazırlardnn Traviranus, 
30 haziran hadisesinde ölenler 
arasanda bulunmaktadır. Söy
lendiğine göre M Von Papen 
mesai arkadaşlarının bazıları
nın ölümüne sebep olan icrıı.at 
hakkında M. Hitlerden izahat 
istemiş ve kendilerine karşı 
tevcih olunan hiyaneti vatnni
yo cürmünü ispat eden vesaik 
göstermesinde israr eylemiştir. 

Berlin 7 (A.A) - Eski ko
münist rüesadan Honstin ha
pishanedeki hücresinde kendi
sini asmıştır. mumaileyh Rayiı
tağ yangını hadisesinden son-

Mareşal Hindenbure 
ra kaçmış, fakat sonra tekrar 
ya kulanmıştır. 

Pnris, 7 ( A.A ) - Hnvas 
ajansından : 

F ransnnın Berlin sefareti 
dün şu tekzibi neşretmiştir; 

Fransnnın 30 haziran vekn
yiinde methaldar olduğuna dair 
ecnebi bir ajans tarafından 
neşredilen ve Berlin matbuata 
tarafından bir ifade ile iktibas 
olunan tı•lgraf mesolesi hakkm-
da sorulan bir süale cevaben 
sefaret bütün bunlaran birer 
masııldan ibaret olduğunu be-
) ana mezundur. 

Berlin , 7 (A.A)- Başvekil 
m. Hitler Alman} anıo Türkiye 
sefiri Von Roıenbergi kabul 
ederek uzun bir mülakatta bu-
•unmuıtur. 

Roma 7 cA.A> - Hayas ajan· 
sından: 

Oriente ajansı ltaly - Arnavut
luk münasebatı hakkında bir nota 
neşretmekltdir. Bir g!ina tasrihatı 

ihtiva etmiytcek olmakla btrabtr bu 
nota mtzkiu- mestle lıakkında inli§ar 
eden ilk notadır. Notada bilhassa 
dt11üiyor ki: 

"Maddeten ve mantn ltalya tara
fından vücuda getirilmiş olan Arna 
vutluk çocuklarının baba (nasihatla
Tlnl dinlem!mtk için sabusızlandlk· 
ları yaşa l,!irmişlerdir.,. Notanın da 
ha ilerisinde de ş/JJ•le deniliyor; 
, Anıavutluk, it al yayı Adriyatllt 
müvazentsinin bir unsuru olması 
ltibarlle alakadar eder. lialya yarın 
Arnavutlu/u lıimaye etme/eten lbard 
olan tarihi vazifesini ifaya mecbur 
kal 1ıtı takdirde bu memle/utin dün· 
lıü nankörlüJünü unutmıyacak.Ju. 
--- -------
Meclis Reisimiz 

Tatili lstanbulda 
geçirecekler 

Istanbul, 7 (A•A)- Büyük 
millet meclisi reisi Kazım pqa 
hazretleri meclisin yaz tatilini 
ğPçirmek üzre dün lstanbul t 
geldiler. istasyonda vilayet 
erkana tnNfından kartılanddar 
ve bir polis '.mlifrezesi tarafın
dan selimlnndılar. 

lstanbul [tfü~a Odası 
lstanbul 7 (A.A) - Etibba odası 

19 Temmuzda toplanarak doktorlar 
dişçiler ve eczacılar arasında müş· 

terek sigorta yapılması hakkındaki 
teklifi konuşacaklaraır. 
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Makedonya komitecileri 
Bütün Kirli ~ı~ınları Meydana Dö~ül~ü 

Polis İmti~anlan 
Ahmet bey merkez memur

luğu İmtihanında Kazandı 

----- ---- Terfi t>dPct~k polis ko
uıisPri \'P. rııPmur·larının 

imlilıarılarıııın icra rdi
<liuiui vazmıstık . Nrsr·e· 

Evrak dolu bir gizli mağazaları meydana 
çıkarıldı. Bir çok tebitler yapıldı 

Sor~· adan bihJil'iliyor : 
Sorı zamanlarda fov

kalfüle sitldetli takibata • 
lal>i lmlunnu (dlakedonya . 
dahili ilıLilal komitesi )> 

meselesi Bulga rislam e11 
ziya de işgal edtkre 'e ti ii
şiinıl üren işlerdendir. Bu 
ıuesf-'Je hakkrıula doğru 

ı.aah'uual almak adeta iıaı

kaıısızdır. 

Gazelt>Jer, şi<ldelliı· bir 
~ausüre tabi LrnJuıu.hıkla

r11ulau hu mesele hakkın 
da 11Pşriyal y:ıpaıuanıul,_ 

lt.ıdı rla r. Sh·asi mahafiL .. 
cl4)1l alınan ınah'ıruata güı·e 

Petriç s:uıca~ırula komi
lP.l~ri n sil:llalan toplanır

kt-n konıil,~uin gizli nıa
ğazaları k~şfoluuuıuş ve 
hurılaı·uı icindeki evrak 

• 
mii~:ıtlerH edilnıistir. . 
~lakedon~ a komite reis-

lerirHIP.u Yan Sarıd~skirıin 
tı v ra k ı dahi i lı l i yar bir 
papazın delaleti ile PPlin 
halkunanda hir mağ:ıt·a 

icintlt~ mf>vdarıa cıkanL . "' . 
mışlır. 

Giiniin en mühim lın

vadi~leri ntlen biride Ceue
ral Alanas Vateviu ika
mt'tc memur edildiği lıa. 

heritlir . Ct~11er(JI V(Jle\· 
rnalıut ((Zveuo» grubuna 
mensup lıiikfuı'wt taraf_ 
larlarmdan idi. Son iuki
hip 1.ıaıırllkla nıı a iştiru k 
v~ fakat lı:ıdiseueıı L'r kac 

• 
giin evvel istifa edeıı Ce .. 
ueral Visovu 11 veri ne har-., 

biye nazırı olunca fikrini 
dt'ğiştirmiş v~ darbei lı ii
kıimelin ~ apılacağı gf~ce 

huuu imkilusız lnrakuuya 
çalışrmştı r. 

Öııce ord11uun inı.ilap
çı la rile birlikte h ii ~ti meli 
diişiirme lıarek.-tiue işti· 

rak edect>ğiui haber alar 
almaz g•)ce yarısrnda har

biye nezareliıw gilmi~ v~ 
kıtaat kuma uda nlarıua t~
lt.ıfonl:l hitapla hulunarak 
lı·sirde bulu uma k islemis-

• 
tir. llaJhuki alıiz~~' İ eline 
alır almaz varırıula hulu-., 
ııau v'~ snikası ltırlih:ıtırı 

da mi'ı~lt>rek ulan 'a n~ı·i • • 

IJilt>ğirıi yakalamış ve mu
lıa vert~Je uıarıi olmu~ -
ltll'. 

\' e11i hiJk Ünwt trskil olur 
• 

olmaz birinci olarak l~ka
üde sevke<lilmis cener.ıl • 
VT ' ı• alev t ır. 

~ w j • 

dilen cel veltlen memnu-
uiyetle i)ğrernliğiruize giir~ 
vilfıyetimizd•~n uıeı·kpz me 
murluğu irntiha11111a gir
rui~ olan Lirirıci komiser 
Ahmet bey iıutilaa11dc.' mu 
vaffak olmuştur. 

Burada <leveraıa !)den Alımel hev daha evelde 
rivayPllt>r•~ gi>rP Valt v İslauhulda r~ıektPple devre 
tl~ğıluğu ) ' tH' oları LovPçte biı·incisi olarak çıkmı~ kiy-
ikamete nıeurnr edilmiş- uıP,lli hir zal>ıtn aı11iridir 
tir. ktındisirıi lel>rik ederiz. 

========= ............... ======== 

Soy Adı Kanunu 
Kanunun Aftı Ay Sonra Tatbikine Başlanaca~ 

Mümeyyiz olan her reşit soy adını intihapta 
serbestir. Vekalet bir izahname hazırlıyor 

Bii' iik mill..ı uı~elisin ., 

tle kahul PdilPn SO)' adı 

karıuııtı 2 Ttıuınıuz 934 
tarihli resmi gazPtP. ile 
11Pşrolı111111uşlu r . Kaırn n 
ıuı~ri larihindt>n altı ay 
sorıra mulelwrdir. Bu ili
hada 2 l\aııurıusaııi 935 
tarihi n de mevkii tat l> i k e 
girmi~ olaca~tır. 

istan~ul Borsasm~a 
llarice Buğday 

Sevkiyatı 

İslarıl>uJ 7 «A.A» Son 
l>ir lwfia icirıde harice • 
500 lo11 lnığclay gfüıd~

rilnıiştir. Mevsim başın -
dauheri huğday ilırac(Jll
n11z 1 ı ,600 tondur. Gfleeu • 
sene ay11(miitf f~llerde ~·ap-
lığımız bütiin ilınwal 52 
torı<lur. Fiatlar<la- d~ğ;·Şi~~r 
lık )Oktur. l'u hufıa hor
~ada aua mal tiftiği kilo
eu 43,n9 kuruştaıı . 10 
ıou Sc.tlılmıştır. GPçe11 St>-
rıe hu zanıarnhı tiftiğin 

kilosu ' 32,5 kuruşhı. 
llafw icind4~ 46 ton 

• 
mal ihrac etlilıuistir. Bu 

• • 
hafla içi ut.le yapağı pi ya-
sasında da ncık harekc•t 

J 

olmuştur. 81 ıorı yapağı 
kilosu 4 kurustan ilırac 
edilmiştir. · • 

Borsada da 62,5 ton 
yapH~ı satı~uııştır . Kuş 
vc.)nıi fiatl:ırı vüksPln!ekle . . 
ti~ vam eıl i HH' • Ru~i'mk li . ' 
riat 7 ,5 kuruştur. 

Kanuna gfü·tı, her Türk 
öz :ıdrndan başka soy atlı-
111 taşımağa nwclıurdur. 

Sü)' ltı~·iştP, yazışta, im
zada öz ad öıı<f P, soy adı 

sonda kulla111ıaca~lır. 

Hütbe ve nıemuriytıl, 
aşiret v,~ yaba11cı ırk ve 
nıillc)t isinılerile umu mi 
e<lrplere uygun ol mı)· a n 
ve iğr~rıç ve giiliiı ·ç olun 
soy ad 1 arı kulları ı I an ıı va . . ~ 

caktır. 

Sov adı Sf • cnıe ~'cızift·si . . 
ve hakkı P-vlilik bif'li~iuin 

r~isi oları koca~·a aittir. 
E"liliğin fflshi vPya uo
sa nnıa ha ileri rulH cocu k • • 
aııasrna tevdi edilnıis olsa 

• 
bile ha hasmrn S(•çtiği veya 
srçrcflği adı a lir. 

Koca mmüs ve karısı • 
evlennH•nıiş olursa ve ya
hut koca akıl hastalığı ve 
akıl za~· ıfliğı sebebile v'~
sayet altında bulunuyor 
ve evlilik te dev,un e<li-
\ Orsa lıu hak ve vazifo ., 

kadınındır. 

Kocanın vpfutile karı 

evlenmiş \'eya koca evli
Hği fıkrada zikredilP-u se
bf•plerle vesa)' ~l ahına 
almmıs ve evlilik le zev<ıl • 
Lnluıuş 'ise hu hak ve 
vazife cocu!!un baba ci-• o 

lıetiıulPn olan kan hısım 
larııula11 e,ıa yakın •~rkPğe 
ve hunlarrn en yaşlasma 
,·ok· ise vasi,·e aittir. . " 

Adanada Buğday alımı 
Ziraat Bankası Piyasaya Hakim Vaziyette . 

Şimdiye kadar alınan Buğday miktarı 
" 2 ,, milyon kiloya ulaştı • 

Adana - Türk Sözü-

Zi ra at uankauıızın huğ
day alını işi ayni şekilde 
halla biraz dalw lıararet

lı~ devam ediyor . Oiin 
hafla başı ohluğuııdan pa 
zara her günkü uden çok 
fazla buğday ~dmiş ve 
hauka tarafından muay
yen fiyatlarla alıunııştır . 
Blinkü galelıelik fevkal
ade s:ıyıla hilecP.k derece- ' 
de idi. Bunun sebebi haf
ta hası dolansile ci fcile-. . ~ . 
rinıiziu ameley~ para vtır-
me gii11ti ve bir giiu ev
vel de cuma olmasından 
JH>k az lrnğda)' gP-tirilmPSİ 

idi . 
Bu giiıılPrde harir.e 

lHığday scvke<lilrıaediği için 
diğer serlwst ıiiccaı·Jar 

piyasaya girmeuu::kle ve 
almamak.tadır. Fak\Jt l>arı

kaıım alnrndığı huğda.\ lar 
arada fırsatı bekli\'ttll llic-.. 
carlar larafırulan çok aşa
ğı fiyatla alınmakıadır. 

Hu vaziyet k arşısm<la 
çif~dmiz ha nkaıım hu şa

) 'a 111 memnuniyet ve şük
ra u tarzı hareketinden 
mlitehassis 'olmak ta ve 

\ 

SclY~l haıakn J)iyasa,·c.t oir-~ ,, . . ~ 

ııw~P.~' di "-arşı laşıhwak va-
zi yt~li n lu~r haldt~ bugiin
dPn çok hölii olac(.lğını 

ıalrnıiıı etnıe~tedider. 

m iid iir nıua vini Sevki hey 
J • 

lerirı de durmaclaıı calıs-
• • 

maları gi>z<leu keçmı)a

cak •leı·eeede acık ve sa-
• • 

yanı merununiyellİI'. 

Bauka aldığı Kıbns ve 
yerli cins b :ığdayları şi m
<li )'e kadar eski Şinasiler 
fabrikasındaki hii)'lik de
polara koyuyordu. Fakat 
bu depohır lıeıaıen t.lol
ruak üzere olcluğu ıçırı 
banka yeni depolar ara-
makla mflşgultltır. En·lki 
~iinde bizzat mii<lör mu
avini Şevki hey ştlıir 

içinde dolaşarak buğday 
koru mağa ve uı u laafoz:ı )' a 
yarar depolar aramıştır. 
llalla sehriıuizdeki bazı • 
cami ve me<lre!iielerirıde 
daha miihim, daha IHı)' ati 

olan bu işe tahsisi dü~ü
niilnwkte ve tespit e<lil-
na~kte olduğu s<iyleniyor 
ki : Çok doğru v•~ )'e:·iu 
<le bir <liişüııcediı·. Elde 
eski Helcikalılar fabrika-. 
sırun depoları varsada bun 
larm bir çoğunda arızalar 
ol<luğıındaıı islaha çalışı
yorlardır. 

Rauka diin aldığı Kıbrıs 
buğda)laruu eski istas 
yon karşısında hultluğu 

yeui IJiı· depoya koy muş
lu r. hunlarda dolunca ne-
reyt~ konulacağı mPçlıul

tlur. ~lanıafi hic hir su-
• Baııl\arııu çalışkan me -

l 1.. l'f~lle alım isinin sekleve 
mtır arı sa bahan saat 4 or- • .. 

uğramıyacagı kati vetle le dünde nrnnlazaman pazur 
ıuin ediliyor . 

yerine gPlerek pazar da-. . . Bundan Lir ik.i glin 
ğıhncava kadar vazıfelerırııı 1. k d l k .. "' ev ve ıııe a ar •a11 · arnn 
'Uf)l\·orlar. Yalnız bu alma l<l -- a. - l k ... 
• .J a 1 uı utagt ay ye . hllU 
ısrııe baka11 memurları 1 :;' l "O(. 000 k·ı • k la ammen ,G J, ı oyu 
d~ğil, bizzat hankamn . I)' bulmuştu . Oün öğlt~de 

•r1ı0 tlı' l'll··ı,ll'irii Fazlı V'°' • ~· • '" ~ tahminen ah nan 500,000 
Miiuıeyyiz olan f'(lŞİt soy kilo ile umum yekun (2, 

adanı st>cmekle serbellir. 000,000) kiloya ulaşmıştu· 
Bu lrnı .. uınun neşri tHri- Fiy:.allarda henüz hek-

l lenen bir ~' t"ıks·e 1 · 11· 1 , \.'Ok-ilinden iti Hlf'en i~i \'ıl iciu - l\ "' .1 

de g~rek soy adı "oın;,_ tur. Kıbrıs 3 )'el'ii cins 
de 2,75 kuruştan ahnyanlai' ve g e r e k s e 

soy adlarım dPği~tirmek 
islİ)'enler taşıyacakları adr 
hiik•lnıetin tayin ~<lPc~ği 
şekilde nüfus klitiiklerine 
geÇİl'lnek iizere bildire. 
cehler<lir. 

maktadır. 

Acıklı Ölüm 
Askeri kaymakıımlığmdan 

mütekait muallim Mitat beyin 
dün saat 16 da vefat ettiğini 

teessürle hnber aldık. Cenazesi 
hu gün saat onda evinden 
kaldınlarak :-ebedi medfenine 
defnedilecektir . Ailesine tazi-

Bn iş için verilecek 
lwr nevi ~vrak pul rP.S-
mi nden muaf olacak lır. yetlerimizi bildiririz. 
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İtalya'mn 
A driatik filosu 

"Proi \ 'H» dt·ıı: 

Yirmi pan;a<laıı mii
rekkep hal~ a'111n Atlrialik 
hirinci filosuuun arısızm 

Bıra<;'a g~ldiği Tiran'dan 
hildirilnlf!kledir . 

Si)·a~i uıahafilcle pPk 
tleriu l~sir bırakan l.nı ha
diseye M. Barllıou'nun 

Belgrat ziyar(lline karşı 

hi r 11 ii nw ,. is naza rile ha -. . 
kılmaktadır. 

f ;azetelerin ekserisi lm 
hıuliseyi hal)'a 'ııın ~ark i 
Avrupa'da \ ' tt bilhassa 
Yugoslav~·a - Arnavutluk 
itilafmdau sonra .\rııavul

luk'tla Silkula uğrayan 

nflf ozuuu 'liksr.ltmek icin 
~ . 

uğraşdığma delil olarak 
gösterilnwktedir. 

Belgral'thı lm hadise
Yuguslay va hüktimel ma
hafili arasında hiiviik ra-.. 
lıatsızhk ltıvlil elmedigi, 
ciiukii halya'rım karaya 
• 
asker cıkarmak kararı ,·er 

• 
ıutısiııe ihtimal bulunma-
dığı kaııaatinJeJirler. 

Arnavutluk siyasi \'a
zivetin lll'niiz taruamilP-.. 
tebellür etmediği, ve buzı 
bii viik d~vı~tlerin yardı-.. 
mum mazhar olacak baş-
ka l.Jir hiik•imelin iktidar 
mevkiine gelmesi mulıte
ınel olduğu yazılmaktadır. 

9 E ylul Panayın 
Panayırın hazırlık· 

ları görüldü 

jMersin 
Piyasası 

.. .,. ..... -
hıuif''de kurulacak O- K.G. 

lau Bt~ynelmilt:ıl Pana~· ır Pamuk ~ksprt'~ 
Jıakkrntla şu izalıal w~ı- iane 
miştir: Kapu malı 

ı - Pana~· ır 26 Ağu~tos Kozacı parlağı 
934 Pazar giinii sahafa laue~iğidi 
saal ıo da m_:w~sirule ~çı · ı \'erli » 

lacak v.e ıs Eylul 934 Cu -· I Hey az yapak 
marlesı akşamı saat 23 le Siyala » 

kapanacaktır. s.;sam 

K. 
33 
34 
~-> o ... 

30 
3 
2 

41 
46 

s. 

50 

t-Tiirkiye dahilindtm Fasuha .. 
panayıra iştirak etl.-cekler; Nohut 

4 
4 

7 
4 

4 

2 

50 
50 

panayırın devamı esnasın- Hercime~ 
da mallarım perakeutlt' K ı;::! • 

. . . u°' veıuı 
surelı\'le satalııltıceklerdır. K .. 

1 .. um tarı 

2 - Parıayıra iştirak Cin darı 
t-ıtlecP-kler, umhalli Ticaret Cellik 
odalarmda n. Milli iktisat ~ ıl· r 

'f f . 1 . ıl a ve asarru Cflmıyet erın- A ı . . 
1 

k 
cı ce .. ırt e ıcı 

den ve vahut Heledive- T • k • .. .. oz se er 
leri ıuJeu ahı ca k la rı vesi- • 

(\ah ve 

12 
• l 

22 
38 

100 kalara göre g(!rt•k kendi
leri ve gerekse malları , 
Bevlet tanıf11ula11 \'eya 
şirket halinde idare olu -
11an Demir vollarmclan 

Çay 
Kalay 

2 ıo-2ao 

Bahar 

.. Arpa .\ mulol 
» Y~rli ' 'iizcle 4(• istifade edecek-.. 

terdir. Pirinç 
Deniz yolları işletme ince kepek 

idare'}iyle vapurculuk Tiirk Kal111 » 

anonim şirketi d~ eşhas ~~ra büber 
ve mallat icin viizde 50 Nışadır . ., 

leuzihith tarife tatbik ede- Lnıon tuzu 

ı 90-191 
82 

') .. 
ı 

18 
l 

1 
85-86 

16 
78 

cektir. Sabun safi zeylin Y. 25 
3 - Panayıra iştirak )) ikinci 23 

50 
50 

70 

25 

25 
90 
f>O 
50 

50 

edecekler, mahalli beledi- Mısır darı 2 50 
yenirı her liirlii rüsum ve Çavdar 1 65 
. k l'f' 1 .. 1 Keame şeker 20 L"ıra •o K le a ı ınt en mustesna o - sandıkta ~ • 

i L A N 

İç Ticaret Umum Müdürlüğünden : 
'l'iir·kiyecle Yangın, ll:t)'al ve kaza Sigorta i~lerile 

<;alışmak üzere kanuni hiikt'ımler dairesiutle tescil 
edilerek bu giin faaliyet halinde bulunan Üuyou - ı 
(UNION Siğurta Şirketinin Tiirkiye Umumi Vekili 
lrniz olduğu salahiyete binaen bu kerre mliracaalla 
llersin ve Tarsusta açacağı acenteliğe şirket namma 
Yangm Siğorta işierile meşğul olmak ve bu işlerden 
doğacak davalarda biitii11 muhakemt-!ler~le müddei, 
mlidtlealeyh ve iiçiincii şahız sıf atlarile hazır bulun
mak iizere ~tersinde mukim, 

JORJ SATEL Efendiyi - · .... . 
Tayin eylediğini bildirmişdik, keyfiyet Siğorta 

Şirketlerinin teftiş ve miir3kabesi hakkuula ki 25 Ha
ziran 927 tarihli kanunun tıflkiimltırine muvafık gö· 
riilmiiş olmakla ilan olunur. 21-6-934 . 

T. C. 
Vekalet işleri Umumi Müdürliiğü 

Mersin Belediye Riyısetin~en ; 
Tarızifal Hayvaularmm nallanması ve bakılması 

bir miileahhidt~ ihale edilmek iizere aleni olarak 
miinakasaya konulmuştur. lsttıyenierin ihale giinü 
olan 22-7-934 Pazar giiuii saat l6 da yiizde 7,5 
muvakkat teminat makbuzu ve ehliyet vesikasına 
beraber ~etirerek Beledi ve dairesinde icra edilecek u ~ 

miinakasaya iştirak eylemeleri ilan olunur. 3-9 

Zayi Sene~i Resmi 
Tekaütli) em~ mahsus :olan senetli resmuıu zayi 

etmiş oltluğumdan mezktlr senedin zuhuru halinde 
bir kiymeli olmadığını ilan ederim. 

Kiitulem~nare kaymakamlığından 
~liilekail Hasan Celehi 

Borsa T alğraf lan 
lstarıbul 

8- 7- 934 
Tiirk ahu mı 
isterliu 

924 
634-50 

Dolar 
Frank 

79 - 50 -40 
12- 06 

• 

Liret 9 -21-13 

Livırpol 
8-7 -934 

Hazır 6-60 
Vadt-li n-38 

" 6-29 
llint 5- · .ı 9 

Bazı gazt'ltıleri11 rıokla i 
ııazarlarma gflrf), lrıgihere 
Adriutik denizini halya 
ici n tabii hi r li nıau d h·e 

Jlıkları gilıi kazanç kaıılı- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ w 

hal elmellt! tJiı·. 

halya 'rım hurıtlau faz
lasına malik olması ln~il- ' 

nurıun 3 iirıeii maddesiııiu ru·· rk·ıye z·ıraat Bankası 
6 mcı fıkrası mut~İ hinee Mersin 

tere'uin Akdeuiz'dt~ ki 

kazaııç \·er~i5iıuJen .ıe Şubesinden : 
muaftırlar. 

mevkiiniu istiuaıgaı .. oıan Muhtarlık isleri ve Bele~iyeler 
Alaha 'um ~lıemruiyelirıi 

tllişiirecektir • Belediyeler bu işleri 
Hu11da11 dolayı lugilt.-re görürken para 

halya'uırı .Arııavutluk't.laki l kl 
mevkiiuin lululmasım is- a amıyaca ar 
temektedir. 

Y danlı numaralar 
4• •• -· 

Muhtarlığın ilgasından son 
ra bu uazif eterin Belediye
lere geçtiği mallimdur . Ba:ı 

belediyeler bunurı için lıalk-
Muhtelif Vilayetlerde tan. yaptıkları bir ldrlfe ile 

'·I ı. mühür parası olarak bir üc-
büy iİI\ ii kiiçiiklii uir çok ret alıyorlardı. 
numaralar yapan l)iuarh Tirede /Jcfedlye ile Kay-

lbr·ahinı Ef. ~t>hrinıizt.Je de mu/rnmm arasmda bu yli:derı 
"ynı heyecanlı numarala- bir llılilaf çıkımş ve keyfiyet 

rı göstermek üzre bura va !JeıılcL şıirosuıa irılikal etmişti. · · .. ı Devlet şlirasmın mülkiye 
gel Ul ıştır· dairesi tarafından hu lı11susla 

JlJnthim Er. k iicii k tPn- lllilıaz alıwan bir kararda • 
heri ahştırdıuı lıu \'llaular- Bdediyelerirı böyle bl~ para 

•• t) •• • almak llaklart olmadıgı zik-
la lıu guııden ılıhaen nu -- redilm/ş ve Vtlüyellere tam/-

ıuaralar yap~~caklır. men tebliğ edilmiştir, 

Sıra 

No. ~iM hailesi Cinsi Hektar 
271 Karacailyas Sebze hahcesi ı 

• 2.,? 
' oJ 

)) Tarla 2 
273 )) )) 1 
274 )) )) 1 1 
275 )) )) 2 
276 Osmaniye » 2 
277 » Sebze bahcesi o 

• 
ve ahur yeri 

M2 
5626 
1141 
9200 
949fl 

7576 
8890 
5150 

Mal sahibi 

Hisseye gfire 
llissP. Muhammrn 

Kiymeli 
~liktarı Lir·a K. 

A. Ligt1 r,lepolus 1-4 300 
)) 1-4 100 

l-4 100 
)) 1-4 700 
)) !-4 200 
)) 8-56 800 
)) 8 56 1800 

278 Karacailyas Tarla 6 667 >> 1-4 300 
284 Nusraliye >> 1 8:~84 Pirıale ve hissedarı l 0-16 3 700 
280 Bahçe M. Arsa 919 A rgiro ved~rmij·oni Temam l 500 

Yukarıda vasıfları yazılı gayri mübadillere ait gayri menkuller, ihale be
d~ll~ri nakden veya gayri mübadil bonosile pt'Şİn öd~nmek özre ve açık artır
ma soretile satışa çıkarılmıştır. ihaleleri 16 - 7 -934 Puzartesi giinii sabalaleyi11 
saat orı huçukda yapılacaktır. T«1lipleri11 müzayede saatinden evel )'ÜZJe 7 ,5 
ıwy akçasını veya o miktar lemirıat nwkluburıu bankamıza \'ermeleri l:izuudır. 
Oaha fazla malumat t~dinmek istiyenl~rir! bankaya müracaatları. 2:! - 9 

-
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Hakiki, saf, kati tesirli ASPİRİN, EB marka· 
sını ta~ır. Ağrıları çabuk ve emniyetle gider
mek için ba~vuracaOınız deva, dünyada 
me$hur ,,. ta~ "müstahzarı olmalıdır. 

lsrarla tASPİR • 

-·---------·-------~ ...... ....._ --·· -~·-

İktisat Ve~aletin~en : 
1 ('t• I . \'il:h·c·ti11i11 Tarsıı~ k:.ıza~ıııw S.ır·ae kii\'İİ ci-. . " 

\ :ı l'I ııda k :i i rı olup ş ı ıua lı~n S ·ı r:u; hı· it• ıı ııo k l :ısın ela ıı 
ltt•ıl ı1,~ Sarac k:ırvt>si cuııii ııokta~ıııd:ııı hil ıııurıır . . 
IUIJl'tll sofu tqwsi ~ll'fl:o'IU<ia UIİİııktı~İI' lı:ıl, garlıf'U 

ııu~zk:\r lt·ıu·dPtı heıl il.- .\ııdiv:ır t.;a~ı ilt• ily:ızlık ~a

.' ıııııı hirlt•şti:li ııokta:,;ı \asıl oları uıiislt>~İnı lı:ıl, c·•~-

11nht~11 nu•ıkür noktadaıı hPU il· 1101.·• g •ılık LPfH'Sile 
t,:olfalık yarığı k:ı.' asıııdLııı bilıııuı·tıı· s:ıı·.ıç dt•rt>!-iile 
l\arğıpmaı· ~u.'uııuıı hirlt~~tigi ııokta.'a rııiiııkt•!-iİr haı, 

~arkan lllPZkı'ır ııoktudarı lwd ilı! mahılııı h.ı~laıığıcı 

olan sar:H; lwltırı ((ıpP!'lillP ':ısıl Pl1111aıı ıııiistc>kiıu hat 
ilt• raıalıdul 1~0 IH1 kıar ar:ızi tlalıilirıdt• ki saf'ac krom 
fli:tcf t•rıİ ll:lJUlf t' Ula 1'11 f lHJ 1 tJ ll:lll lllt'hStl f h 1 Oıll nı:Hit•11İ11İ U 

~ 

t'\f'lki lıııılııılaı·ı d:ıhiliııdt> i~l~clılıııt>'\İ nH'~~nfı•rı ihale 
kıJırıaeaktır. TaliplPrirı ilı ılı~ nıuk:l\· ı·lı· , .• ~ ~~ır·lnauu~

siıh~ tlPrt• edile,·ı~k olan lıusıısi s:ıı·tl:ırla tı•uıinal akc:a4' 
~ı miktaı~ırıı ·rnJaıııa~ ii1.rt• .\ııktA.r:ı'ıl.ı hti..-:ıl Vt~k:ttt•Lİ 
uıaacli11 umuru ıııiidiirliir!ii taharri rırlı=--:ıtrıauıeJeri ,.e • 
i111ıivazh11· nıiidiirliifriiııt~ nıiirat•:ıal t'\ IPııwleri ve lt~k-.. ' , . 
lifJf't'İni kap:ıfı ı.ırf i~·ı·ı·i~irıdt> ııılı:ı~ı · ı ~O - 9-~J34 

tarihim~ mü ·adıf J>,·r~Puıht> uiirıii s:ı:ıl oıı hrsı~ katlar 
il • ' .. 

Aııkara'da lkth;:ıl \'ı·k:llPlİ ll:ıaıliıı 1111111111 nıüdiirlüğii-
11e le,,dj tn·lemf'IPl'İ il:)ıı olurıur. g - 14- 9 -· 24 ., 

-~iiı.~il~~&it-ç~...::<~~~-

1 Büyük Bir Teveccüh ve Rağbete Nail Olan ·~ı 
1 Suade Şevket Refik 1 
1 Koloıı.'a, 1..o~~<m, ~ağlı \ ' t• ~ağ~ızl\ı·pnılt·ı·i, ~~·~ 
~ (~iil ""Çit; ·k sıılal'İlt> ~ocıık , .•. tPr podr.ılarrrıı '1~ ~ 

~.ıv hii,\'İİk hir ilılinıanıla ihzar Plnw~'H h:ışl:ııııış- ~ 
tır. llakiki ~l'.\HE SEVKE r HEFİI\ ıuiis- ~ 

~ lalız•:r:ııını :ııı!':ık B;ykoz mağazasın- ·~ 

I
~ da da bulabilirsiniz . 

1
. ~ 

l ./\b11r:ılu\'arıı11 llastaııe cadtlPsirıdt~ Kon- . '/ 
~nloslıarıe civaı·rrıa ıı::ıkl Pdf-'u SPAl)J~ SE\'- . • • • r"I KET HEFİK l\oloıı~:ı \'t• Pıırftıtuf•ri tahural- . 

t.. vurı irnal:l1111a dt>vanı .-tnwkttadir. 
~ ! ' 

t~~~~~~ ~~§~~-~ - "~ 
~~~1'--~~i~~~m~r~ 

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 
~ ~ 

ımYENI lVIERSIN 1 
il~ ~~ 
~ ~ 

~ MATBAASI~ ~ ~ 
~ ~ 

e Senelerce Evel mersinde KurulanE 
1~ Bir Müessesedir ~ 
~ ~ 

I~ ~ 

:~ Harflerinın Hepsi yeni ve ·Oeşitlidir @j 
l~ ~ 
!~ llESlli llEV,\111 "' .\IÜESSFS.\TL.\ TİC.\HETllANELEllE AiT ~ 
~ llEH NE\"İ DEFTEHLEB vP EVH.\KI MATBr,.\ \t-ı S.\İBE\)f EN · NEFiS-~ 1 BİH TAHZll.\ SÜH.\Tl.E Y .\ I' .\il . 1 
~ •*•*•~•••**•***~···~ ~ 
~HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK. SİPAR.İŞ-ı~·-.: 
~ ~> 
~ LER.İ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLAB '! 
~ ~ 

~ - ~ 
{@ her nevi kitap , kartvizit , dauet ~ 
~ ~ 
ll1tJ gazete ve mecmua ta- kartları , zarf , kağıt ~;; 
~ }t.; 
~ l ~-"4 
~; bını deruhte eder.. baş ıkları tabedilir .. ~ '! • ,t >. ... 
~ ~ 
~ = ~ 
~- ~ 

~ fiatlar Reh~et Kabul [tmiyecet Se~il~e Ucuz~ur . . . ~ 
~ ~ 
i)~~~~~~~~~~~~~~~~B!lGE~GE@aB!)-~ 

-
Sab1ıı1 Sal>ııııa beıızer fal\:at lıer Sabtııı bir 

olınaz Sab1ıı1 alflığ1111ızda: evela, 

----------------1--
Sabuncu zade KaJri 

markasına dikkat 

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

Sabuncu zade KADRi 

markasına dikkat 

Bu MarKah Sabunlan Her YerdeAraymız 
Halkımıza her şeyden evel sıhhatını düfünmek gayesile bu 

kere Fabrikamız.da Halis yemeklik Zeytin yağından yapılan 

SABUNCU ZAO[ KADRİ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmıftır. 

SABUNOU ZL\J) F.l KAl)Ili ~larkc.ılı ~alııınlar TALK ( Toprak ) 

ve Sili~al µ;ihi lıilumuıu zar:ıMı \'B vakıcı nıadtlt·l~rclr.11 ariJir . ~ 

SABUNCU ZADE KADRİ Markah Sa~unlar cilde Yumşakht Letafet verir çünkü hilesiz~ir 

Yeni MerslnMatbaası - Mersin 


