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Bütün Mt1ırlılar Hariciye Vekilimizi işti:akla bekliyor 1 Franko kıtaları sahil şehirlerini de istilaya ~evam ediyor 

Hariciye Vekilimiz dü~ sebah ıstanbul~an ıKatalonya ispanyadan ayrı 
Pire yolile iskenderıyeye hareket ettı 1 A.blokadan korkan Milisler dün de birçok mevzileri lerkettiler 

Türkiye· Mısır anlaşmaları 
Bu ziyaret mvnosebetile Kahirtde teati edilecek. D,r. 

A ras ayın 14 üne kadur Mısırda kalacaklar / 

İspanya ka~inesi ~eğişli 
Yeni kabine 

• Tam mukavemete 

Roma seviniyor 

karar verdi 
Dr. Aras Pirede altı saat kalarak Yunan ricalile de temaslarda ~olunacak ispanya İngiltere ve Fran-

LI d e vt>ril< cekllr. AkşHm dış bltknoı 1 sadan sillh istiyor 

Barselonadaki ingiliz tebea
sı tamamen zırhhya ahndı 

Aragonda Esera nehri üzerindeki büyük 
elektrik fabrikası da İşgal edildi fstaııbııl, G (Radyo) Harici re nl kaışılıyecııklır. man a .'f bir zlyııtet verecek ve ziyafeti bO • Madrit, G (Radyo) Kabine 

Vekilimiz Doktor Tedik Rüştü garda bir polis mafrezesl fazını 
.ı\ras bu sabah Romanya bandı· ' resmini ıra edecektir. Yekli lı:.keıı yllk bir kabul ıesml laklb edecek . bu sabah istif ı • elmiş ve yeni Saragos, G (Radyo) Havas kusile her:ıon mevzilerini teı·ke t 
ra1ı Daçra vapnrlle Mısıra mü· : derlyf den Kehlreye hdusudtil vbagkon lir. ı kabineyi tekrar :Negri teşkil et muhabirinden : Frankist kıtalar mişlercHr, 

k da gtdecl·k \'A Kahire e ış 8 e Ayıo 11 inde saut 11,00 da mişlir, Yeııi kabinede hariciy(ll Torlos'un ş i mal istikametinde B b t d d - ı-levecciheıı lstanbuldan hare et ka ıı ba ok dış bakttnlıkta muahede teati me nazırı Delbayodur, Bahriye na ar as ro a uş u 
• , •1• • M nı He bakanlık er nı, va • Y ileri harekete devam ed iyor. Ka D"J l· l' (R d o)R etmıştir. Haricire Vekı ım ızo 1 

1 ve k"mandıınlıtr tara- rııslrui yapılı. cbk ve akıam Tor zırlığına Morino ge&irilmiştir,Bah : uao, u 8 >" Oy terdon: 
mtmur ar - talonya l<:panya cumhuriyetin k k •ırın Türkiye elçisi de refıikal tından karşılanacak ve asker mllf kiye bt\yl\k elçiliğinde bir ziyafet rive ve maliye nazırları anarşist Frau o ıtularır.ın Arngoıı ce .. 

1 den tamamen tP.crid edilmiş bu 1 l . .,. etmektedir. Kendileri fstanbulda rezesl mOzlka ile selAm resmini verlltC('ktlr. AylD on iklslade el- fır.kasına mensupturlar, Siyasi 
1 

C ' · • ___ 
1 

d- lı esiııde Jıı ruaslro \ 'O Uu!y
0 110 h . . 1 

• • • 11 k · onuyor, eurı yuruyuş e un l tt"kt 
0 

•
1 ararelle teşyi edilmıştır. \ekı lfıt edecektir o glln sıtrayda hu çıllkte öğle yemeği ver ece ve müşahitler kabinenin islifaeınm Ş l k"" . . 

1 
d G yu zap e 1 l'n fi ııra ı er i lıaro 

· · kil t ı er a mev ıını ışga o eu ene k el 1 E lım_izin r~fakelinde E~niyfll iş· sm.I deftere ismini k11ydettlrect>k alış8m Zarefıtndıt Başva ara ı Fraokistlere kartı mukavemet ral Valinonun kıtaları bu sabah ele M'am a sera nehri Üze 
lerı Genel Direktörü Şukrü Sök 01811 VeklJ Başveklll ziyaret ede tından bir zly1tfet verilecektir. Bu edip etmemek meselesi üzerinde T d . 

1 
t . rindeki Katalonyanııı en müh im 

ltıeneüer Hariciye VekAleli Birin cektlr Ve ~+'kil HJID onunda saat ziyafeti kabul resmi taklb edecek ı çıkan ihtilaf üzerine olduğu ve _or~sr a temakme~ ışga } ~ ~ıt~ eııctüstri merkezlerine eleklrik 
ci Daire Genel Direktöı ü Cevad 12 80 ·dı krııl tarafından 1.uıbul tir. Vekil ayın 14 Onde Fransız! yeni kabinenin muknemele ka tır, a_ moııun_ ı:a a~ı }\.sa 11 .

1 
ıs 1 ~ temin eden fabrika ları cin ele 

.\çıkalın Husust Kalem Direk- ed,ilec<'k ve sarayda ö~le yfme~I vapuru ile bereket rdeeektlr. rar vereceğini beyan etmektedir kame$tıııdt ndşımake Oısrul .' ekr ı geçirnı itş l crdir, ~ntl·ııi!ler Kn tn loı ı 
r ' A ·r- - yor, u an a ço mamur nr a yanın ernnmen ı s ı usının ni lın 
k:r? Re~ik. Anı~r. K?.camanBak:~~ 1 AnaJo'unun Avrupa me~eniyeti tari~inde oyna~ığı rol ispanya sil4h istiyor sn ha olaa .Moreçe önler inda şicl l yel bir kaç gün mesele S İ o ldu 
1 fıs İkıncı Re ısı N ılıad, . U _ Londra, G (Radyo) lspanya detli bir muharebe devam etmek ıtunu beyan ediyorlar, 
~k Memurlarından Seyfullah, lk- j - .;- p •t nın Londra büyük elçisi Lugün tedir, Tortos'un heş kiJo metre ı İngiliz tebası ayrıldı 
tıead Vekı'.ileti Memurlarından p f o r 1 ar h . . . ı. · 1 
C · 1 ro es ' arıcıya nezaretına uır nota ve ilerisinde enelce hazırlanmış o Barselon11, ü (Radyo) lI evad refakat etmektedır k ı k d" . • - 1 errt 

. · • rere spanyanın en ısını mu lan mevzilerde yarım saat ka zırhlısı bu ııabah Barselonactn 
Doktor Aras Ki derken ) una ' dafaa için lhım olan ıilAhın ln t · ı · ı bluka kor 1 Sonu ikincide · dar tu unan mı ıs er a nıstana da uğrayacak ve vapu· d k E J• giltereden alınmasıııa müsaade ------

run Pire limanında allı e.aat ka 1 Ankara Halkevin e on..-eransını ver ı istemiştir, lngillereye verilen DO Mısırda intihaptan sonraki vaziyet 
dar kalmasından istifade ederek h tanın bir ayni de Fransaya ve f k t k 
Yunan ricalile de tem~~l~rda bu Anadolu hem anavatan em rilınişlir, Kabine çeKildi a a raı luuacııktır. Mısırdan doııuş ayın 1 
14 

Ünde . 01 a<·aktır. ~ . medeniyet yoludur Tur· kivı !ye Y1111anistın kabul etmedi Kahıre, G (Radyo) Tuı kıye l J 

:~;!~Y1r~:~~ g~ı~kı~~:n~~~~~ Baılıyan tarihi tetkikler Atatürkün de· llabqistaıun i/hakr 
Mısıra hareket etmietir· Dost: hoaife hepimizi bek/edifimiz aydınlığa nı tanıdılar 
9e kardee Türkiye Hariciye \'e· • 

kilini istikbali ve burada kalaca muhakkak götürecektır Kont Ciyano hQkumetimi Kahire G (Radyo) Mebus se ı nilikler yapmaya çalışmakta i 
Qı müddetçe kendiskıin izaz ve ----- - ze teşekkOr etti çimi netice~iııden sonra Mehmet de halk nazarıuda kanlı hild isseo . . . Ankara, (j (Radyo) Profesor 1 konferansını Büyük Şefimiz A&a R 6 (R d ) T. k' . . . " · · · ikramı için genış bır program 11 . dü k t 18 de An , 1 ·r d d ü oma 8 JO - ur 1> e Mahmut Paşa Krala kabmenın 1 Jerın musebbılıı olarak göster'ıl 

Maflıip olan Nahas pafanın mebus 
olmaaı için hükumet müzaharet edecek 

. •ıtar n a eam saa türk e ha1rao ıtı ı a e e en c m 1 · · B R b ı1 hal a Ha . . . • 
latbik edilece~tir. Ankarada •: 1 kara Halkevinde onuncu konfe- lelerle bitirmietir. Profesör ez ;i::;~ Nazı~~ı~onutg C~ano:u zi- istifasını verı_niı Kral bu ıstıfa- mel:te ve partı sem~alis_iııi tema 
ıaıanan Türkıye--Mısır muah ı erdi Kooferansda Pro 0 1 d . tir ki . d k n lk A t 

1 
11 kabul etmıyerek Mehmet Mah men kaybetmek vazıyetı karşı _ .. A , bu ransını \' · c m e emıe · yaret e ere a an n an ı d b 

1 
k d • • 

d~Jeri Tevfik Rüştu . ... ras m 1 fesör Bayan Afet, Kültür Baka· c - Avrupaya ışık şarktan 'daimi konseyinin Ankara toplan mut Paeayı parlll~entonun a_çı· sın a u unma ta ır, , 
ıı~areti münasebetıle burada ta nı Saffet Arıkan, Dil Kurumun· gelmiştir. Yontulmuş taş devrile tısında verditi karar mucibince lıtında söyleıeceğı. n~tku hnır Nahas Paşa mebus 
atı edil~cektir. • dan İbrahim Necmi Dilmen, ~i~ cılah taş devri arasınd.a o kadar Türkiyenio Ro~a elçi.sini halfa lamaya memur etmıştır. olabilecekmi ? 
Resmı program. T "h Kurumu Azaları Mıllı bariz farklar vardır kı bunları kralı ve Habeşıstan ımparstoru Muhasama devam ediyor Kahire, G (Radyo) Nahns p 

Kahire G (Radyo) - Türkiye ı ve . arı T biye Heyeti Azala· söylemeğe bile lüzum yoktur. 1 nezdinde bulundurduQ'unu teb· Kudüs, G (Radyo) Kahire· ea intihapta :mağlup olmuş ,.: 
lfarkiye Vekili Tevfik Rüştü 1 Talı~ ve k ~rk Har Talebesi bu· Palealitik devrin insanları gö· 

1 lit etmiştir. Kont Ciyano verdi· den alınan haberlere göre in ti- mebus soçilememişti, Parlilor 
" - •· 1 k la rı Yukse u · • 

1 
lio· ta Bav Ranıptan ftalyıt · c k · · ı - 1 r· ı · ı 1116 ~res buyük tezalıurat a arşı 1 çebe idi ne zıraat ne de ehlı 151 cevap ı • hap bitmış a at ıntı tap muca· ııa ı ınden a ınan malfımata , .. 

~acaktır. Mısırdaki Türkler dok lundF~~fı·i lsfendiyaroğlu tarafın hayvan bilmiyorlardı. Neoltik ı' ?'~ teıe~kürl:ri.ni~ Türkiye7e delesi sırasında yapılan kanlı re hükumet Naha~ Paşanın ~o 
or Arailı karşılamak için hara dan tercüme edilen bu konferans devrin insanları göçebe değildi- 1 ıbl tını rı~a e mıştır. . . çarpıemaların akisleri henüz ka muhalif mebuslar arasında b n 

retti hazırlık görmektedirler. da Proftısör Pitar, Anadolunun Jer Bunların ehli hayvanları YunCa~ıatanın ~oma elçıakı panmamıetır, Muhasama devam lunmasını temin için nisabı ek u-
R i cıudur· . · ·ıı· de oy · - . •de dün 11ano1u zı1aret edere . .. 

1 
• se 

1 esm program v • klli Avrupa medenıyetı tarı ın tardı. Hububat ekerler bıçerler . d t bl"'•d b 
1 

etıyektedır, Olen ve raralaaan a rıyet hasıl olamadığı ioin Yen· 
111 b skenderlyeye varışta Ve • 1 nadıgı rolü tebarnz ettirmiş ve ekmek yaparlar balık avlamak aını mevzu a e 1

• e 0 un· rın kıdil ve carihleri hakkında den intihap yapılacak Yerlerdenı 
--!...,&ili t>rkao ve protokol muavı / • l için aQlar J&parlardı. Bunlar muştur. takibat başlamıştır, 48 kişi tev birisiude Nohas Paşa naınzc tıi 
/(arnutay toplantısında görÜfÜ-.:~n lf er çömlekçiliai de bilirlerdi. Bunla Vergilerde kif edilmiştir, Vefd partisi son 1 Afoi korsa hükumet buna ntuz 

• =-= •• f k " ~ it rı yapabilmek o zaman muaz· hezimetinden sonra partidfl ye• haret edecektir, a 

Konturat, ferağ, nu us kag - :~~kb:;li~~; ~:ıa~~·:1:.::·~:: Tenzilat layiha11 Avam lıamarasındagürültülübirtoplanh 
1# b delle satılaca tirmişlerdir . ,. mecliae verili)lor 
arı e . Profesör bunda_u, ~onra ol Ankara, G •Hususi mubabi işçiler hükumeti vaitlerini tut-. 

t.r.. . t klering Türki- detırde Avrupa ah~lı.11nın s~delrimizden•- Bazı gazeteler ver mamakla ı•tham ettı• tArkiye-letonya tıcare ' l ce bunların eserlerını temadı et gilerde yapılacak tenzilAt hak 
\J • • d. mukave e- 1 • _,.e • Roman"a tıcaretı te ıye tirmediklerini söy emış ve mede kındaki projenin bu fseııe mecli 

'.T niyetin meaşeinl araştırarak de· se verilmesinden 'earfınazar edil 
lerİ taadik edileli mietir ki : . . . dilini JHmıtlardı, SelAbiyetli 
-=~~---.----. --cüzdanlarının bedel c - Bu yem aıedenı7etın makamJar bu 'haberin atıılııı ol 

t Ankara, 6 cHusush - Kamu ı fus huvıyet d menıenin Avrupada olma.dıtı mu dutıınu bildirmietir, Projeler bu 
t') dün Hilmi Oranın baekanlı mukabilide satılması ha~kı_n .: hakkaklır. O halde nerededir '? eünlerde meclise 9erilecektir, 

ltÇi mebuıu Şinvel bir mu haf az akar me. 
busun üzerine atılarak tokatladı 

l{ında toplanmııtır, Denizlinin kanun layihası kabtıl edılmıştı Eskidenberi bir çok l\limler Af Antakya 81.L9gu•·111muz 
t ate köyGnden idama mahkum Ziya Gevher Etili, dil - hususu~ TUpa medeniyetinin menıeni fil nll Londra, 5 (AA) - ll. Çem· ı Musolininin nutku 
•rrı . - t en budce encu . l "t ı k k ' d 61 ai~ Akçakocanın verem.den da tilizlık gos ~r . . hububatın hudayı na H o ara mır ıze ı ın 1 berlayn A9am Kamarasında yap hakkında 
ltıesı d ı · ı h kk d k v menine teşekkür etmıştır, ~etietirdiği ve ehli ha1vanlar ta tığı bir beyanatta , politikasını I . h 

1 
d 

l'ek o ayısı e a ın a ı e r ret 9e ı k . H • h b" 11 f k B H ıçı me us ar an ll kerın ı;ceri verilmesine dair tez Türkiye-Letonya ıca rihi oldukça eski olan Mezopo· An ara. G c ususı mu a ı m da aa eder en . odzonrn I Henderson, Noel Bako D tur, 

ÇımUrlayA ·nut~unun dünyada tasvip edildiğini söyledi 

~ 11 6 okunmuş ve ondan sonra ki' . g anlaşmasile, Türkiye- tamvada mıntakasmı gösterme rimizden•- Antakya baş koııso "D. Qemberlayn'in barış davası Ratbon ve Corc Straue rh, Qkaya ıı 
•"k ırın . ı . . h" t t . ld "d . 1 ' ürne ,_ •ek oıühendis meklebile ha Romanya ticaret ve tedıye d.8;. 1e meyyaldı. Bu tetkikler 1930 lo~u!"u~ ~ır~ı m;r.kez: nak11e~ıl n

1
a ıı:e1 e .~ış 

1
o k uguııa,,_~ aır tin d ikk~tiui .n. tusolini'nin 

30 ~ )alları işletmesinin 1934 yılı Iaeınalaı hüküm1erinin tas ı ı dan beri geniıledi ve Filistinde mıştır,h n a Jk~ . a, _onso _os oj ~ı~ı"ı ti zCerı~ı ~ :rarh eltmışh kv_e makrtt_a soyledJ1ğ ı nutuk üzer ine 
.. il hesapları kabul edilmiş te k" il\ "halar kabul olun b" y h d" Alimin buldutu bir ğuna enüz ımın tay~n edılece u ı e er emıratının a en a ı · çe mışler ve spanyada mJd 

1 .. •rur k" hakkında 1 yı ır a du 
1 

b"• b ti Rus ~i belli delildir, ki bir kollektlf emniyet sistemi ley i alenen itiraf eden bu n at ıkn t 
1 sebeplerden ötürü la ıp çok bu ayı na ı. ne a ar, . 

1 
. . u u 

e lah ·ıı . kA muştur, T- k B ·ı f .l r nis Mal' ' Ljf ı· mu·ııa nın esas arını terebılecek va z ı karşısında hükumetin h l 
Ol 81 erine mahal ve ım un Üsküdar ve Kadıköy u: Ali01ler:nden.,J a.sı o UOIQ .. ita • IJI Bı 8 1 sarı 1 yette olmadığım teslim etmekle haltının ne olacağını sormure ı'e t 
lh .. ltladı_llı_ cihetle kayıtlarının_ si . Su Şı'rketi imtiyazı ıle taadakı keşı erı ma mı ımızı . beraber bu müel!IBeeeden azami d ue ar 
••ın Anonım d ·r . . H b b t · · Ankara, 6 cffuıust ınuhabı . ' . . . ır. ı, esı ıetenilen 3,952,502 lırtt tesisatının satın alınmasına_ aı genıelettı u u a ın meoıeının . . . 

1 
• • , ısliCade nıyetmde olduQ'unu, ın· B. Straus, lıu ııull·a . 

~,kon lniiliz lirası ve 25 altın anlaşma tasdik edilmiş ve ı~kA~ Afganistandao Marmaraya ka· rJmızdenJl ,.... Ma_lıye \e~!letı M~s 1 giliz hükumetinin lspanyncla ka B. Cemlıerlnyıı' ın itnly'n 11 1 8 1l~eıı 
ttıı:ı kındaki proı·e kabul olun oı'esı mıl dar uzanan coQ"rafi sahada oldu t.e.şarı B, Cezmı ke.ndı arzuaılel rışmazlık politikasıudnn asla metile ınüzakerovo <l e•·an lıukfı · Otu kanununa ek kanun pr . Z t Bı kas U Mild" ~ • t r 

r, 14 müdafaa encümeninin talebı au anlaeıldı. ıraa. . . n ' . mu_m . . ur \laZieçmek tasavvurunda lıuluu etmiyeceğini de eurmu tu f\c ı ı.ı 
t, l<ira konturatolariyle ferağ 1 

• · sonu lklnGIH AluavınlıA'uıe ta7ın ed.ilmııtır, madıQ'ıoı sô1lenıi t iı. - Sonu lklnCllde ~ r. hıtik üzerine encOmene verilmııtır, al ilmdbaberlerinio ve nü 
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Sümer Bank işletmelerinde Bir Komisyon Amerikaya göre 
.. . . - . Demir çehk endüstrimiz~e 1

1 

Beş yıllıl{ enclustrı en t'hemmı)1etlı kısımları f' 1 .. t tk'LI Diiı1yaya endişe veren telıli· . . mua ıye ıçm e ıı er yapıyor · " 
fılen tahakkuk etti Ankara (Hususi) - Başba keler nerede bekliyor 

Sümer~ank müesseseleri, Sermaye, iş, işletme ham ma~de ve mamôl ma~delerde mem- ~~~::~ k;:i:~:;~ ".~:·k~:~~.! ;,~.~. ! H itler A vrupoy a hakimdir. H arb BU lh 
gumruk \'e ııılıısarlar ve fınamı j ' 

leketin milli i~ ve ekonomi ~aratımızm geni,lemesin~e e~emmiyetli rol o~namı'lar~ır başbakaulık~arı ile devlet demir medeniyetin yaşaması ve ölümü ona bağlı 
Y Y J Y · yolları ve Sumer Bank delegele 

Sümer banka bağlı müessesele· rinden mürekkeb bir komisyon "Hiller Anupayıı hakimdir Amerik!l şimdi ayrılıkçılarla 
dn faaliyetinde, bir yıl evveline önümüzdeki pazartesi günü Bıış Bu hattanın veya gelecek hafta Avrupa ile işbirliği isleyenler a· 

nisbetle mahsüs bir inkişaf ve bakanlıkta ikinci toplantısını YR 
1 nın süktinelle geçmesi, yahud da raınnda lakHime uğramıştır. 10 

Sümer Bank, 1937 yılındaki ı Birinci beş yıllık program · 
çnlışmalncının neticelerini almış dılıı sonra geriye kalan Seramik 
tır. Nihai rakamlara nazaran bnn 

1 
fabriknsin111, yapılan dikkatli 

kanın geçen sene tahakkuk ettir tetkikler neticesinde, Jstanbulda 
diği safi kl'tr 1,430,000 - lira .ci \kurulmasına karar verilmiş, bu 
bi dikkate değer bir mikdara ba sene zarfında ineantına başlan 

canlanma harekeli müşahede pacaktır. Komisyon Karabük de on beş gün önceki gibi kesif bir 
edilmektedir. Sümer bank kana mir te çelik fabrikası ham marl telilş havası içirıde yaşaması onu 
lından milli piyasoya, (ham mad deleri ile di~er maddel9rine sa , 

giltere, her şeyden evvel yakıu 

bir harbin önüne geçmeye çalıi 

tığı için takib edilecek melodlar · ı ·· .k k f k . d bağlıdır. Ren ııı şarkında yaşı 
de ve ış etme malzemesi ı:ıatın nayıı teşvı anuııuuun ev ın e 
almak, iş ücreti ve maaş öde· bazı muafiyetler \'erilmesi ve kö yan milletlerin nisbi hürriyetleri 

1 

liğ olmuştur. 1 ması takarür etmi~tir. hususunda ihtililflıırla bölünmüO 
Endüstrileşme progrıımımı· Görüldüğü gibi, 1934 mayısı 

zın tatbikatının dördüncü yılı· 1souunda tatbikine girişilmiş olan 
nın sonlnrıııa yaklaşırken bu iş bC'Ş yıllık endüatri programı en 
le vnıifelendirilmiş olan ' banka' mühim üniteleri ~e en ~ehemmi· 
nın, kuruluşundanberi geçen kı·: yetli kısmı itibariyle filen ta hak 
sa zaman zarfında başardığı iş kuk ettirilmiş ve son kolanlar da 
teri kısaca gözden geçirmek fay ıesis RahaHına girmiştir. Buıılara 
dalı olacaklır. 1 aid tesisatın sipariş edildiği mem 

tür. Fransa orta Avrupa nüftJzU 

nu kaybettigi ve kronik bir iQ 
buhrana gömüldüğü için ikinci 

mek ~eklinde yakılan tediyeler mür havzasının uzaklığı ve inşa 1 veya tAbiiyetleri ona bağlıdır. 
yekunu 1936 senesinde 6,198.900 al malzemesinin dahıı ziyade şi llarb ve sulh, mE:deniyelin yaşa 
lira iken 1937sencııinde 9 551.700 mendifer ile nakli dolayısiyle 1 ması vsya ölümü ona bağlıdır,, 
liraya çıkmıştır. H. er se_ne mik· çok a~ır masraflara ihtiyaç oldu l H~men bütün Amerikalıla· 
d 

r; derecede devletlerden biri h 11ine 

1 k l
. t d -ı- . & J rırı ugunun vrupası la ın gelme yolundadır. Ü·~ bü~ük de arı artan bu tedıyelerın mem· ı' ~undan Karsıbük fabrikasına aid b - - A 1 kk · 

e e ın para e avu u ve emlıa h dd . , ..:ı y 

1 

-b d 
1 

· d 
1 1 

· d . · am ma e ve saır eşyaı.ın ue\' daki düşünceleri yukarıdaki sa· 
mu a e esın e rnsu e geltr ığı . 1 · mokrnai devleti, içlerinde ve keJJ 

di aralarında inkisama uğradı" Beş yıllık endüstri progra· leketlcr iş fazlalııtı dolayısiyle 
mınııı tatbiki de\'lel tarafından teslimde gecikmeler yapmadıkla 
uhdesine tevdi edildikten sonrn ' rı takdirde, program zamanında 
Sümer Hank, programa başlnmn Lütün t~ferruntiyle tamamlamış 
lnrihi olan 1934 mayısmclılnberi olacaktır. 

h k t 
. - - d - t 1 ·ı Jet demıryollarında ucuz VE- hu· tırlarla hül~sa edilebilir 

are e ·yuzuıı en, mus a ısı ve ı • . . . 
1 

· 
müstehlik halka yeni mü bayan ı susı. bır tarıfeyo Ulbı tutulması Bitlerin bugün Napolyonun 
kabiliyet vo ihtiyaçları getirmi~ hakkında hazırlanan kanun pro rolünü O) nadığı kabul edilmek 
olduQ'u kolayca tasııv'\'ur oluna 1 jesini tetkik ebec·ektir 1 le beraber, bunda Führerin de· 

ları için totaliter devletler~ sah• 

yı boş bırakmaktadırlar. B•ı şarl 
lar içinde, bilhassa B. Çember· 

bilir. Bu itibarla. Han kaya aid ı hası değil, İngiltere, Fransa ve 

müess~s~ler fanliy.rl!nin artışın . Avam kamarası toplantısı ! Amcriknnın kararsız ve tesanüd 
layn'ıo nutkundan lıeri1 amerik• 

lılar yakın bir harbe ineıımıyor 

lar. 

1 

da, mıllı ekonomı sehasındnkı f - . • 
inkişafın olduğu kadar, milli eıı· Blrln~lden artan ı ~,,uzk .sıAyaset~kerıl 1(\ıesl.cul dt~tuluyor1 : 

aşağidaki fabrikaları tesis etmiş ••• 
tiı: j lıışa ve tesis faaliyetindeki 

d
- · · ı k b- · d H · · b k 1 ~ u& ı nıerı a ı ar en ı mesu ı 
uetrının meme ee unyesın e nr•cıye a an ı 15 ının par 

uyandırdığı canlılığın da mües · lAmento müsteşarı B Butlar vfr yetlerini eaklamıya lüzum gör- Amı riknlılar l.Adiseleri uzalı 
ı - Bak1rköy pamuklu men· eürate müvazi olarak bankanııı 

sucat fabrikası ! daresi altındaki ve yeni fabrika 

sir olduğu tabiidir. Bu, karşılık 1 diği cevabdo, ispanyada muharib 
1 
müyorlar. tan lakib ellikleri için Avrupa 

lı bir hayırlı tesirdir ki, gerekloınn h~r iki tarafın da dışardıın 1 Bunlardan biri bana diyor· vaziyetinin ba1ı kompleks taraf 

2 - Isparta Gülyağı fabrikası lnrın imali\tında ve piyasaya 
3 - Keçiborlu kükürt " / yaptıkları satışlarda seneden sa 

milli ekonomim:zi, gerek endüst l gerek insanca ve gerek malz(>me 
1 
du ki= !arını ihmal etmektedirler. Faka' 

rimizi, mütezayid bir· yükselme 1 itibarile yardım gördüğü herke 1 ş· 1 • k. · · t k"d 

4 - Kayseri bez " neye bariz Lir artış müşahede 
5 - İzmit kağıt ve karton fab edilmektedir, 

rikası Sümer Bank fabrikalarının . . . . - up ıesız ı aızı en ·ı e 
harekatına sevkederek ıstıkbalı sin mah1mu t>ull'nduğunu söyle kk , . . 

bu görüşlerinin ehemmiyetini a· 

zaltmaz. Çünkü bir dünya harbi 

halinde, amerikalılar niha1 rolı1 
en nikbin tahminlere hak verdi. nıekle iklifa etmiştir. 1 ha . ımız. yok. l' a.kat sız.e tem'.n 
rccek bir şekilde aözlerimizin St 1, "I 1 .. , . • . I ederım kı eğer bız lngılterenın 

G - Bursa Merinos ,, satış endeksi 
7 - Gemlik Sunğipek ,, 1929. 37-150 
8 - lzmit ikinci kağıt ,, ~rmumi Piyasaya Devlete " , raus, >· .il uso ıııı nın llıra· . 

önüne getirmektedir. hnın Kollog paktının ilılf.li de· yerınde olMydık ve Almanlarla oynayacaklardır. 

R 
.1 b' k • 1 d'ld. ı mek olduğunu ısrar ve hükume 1 aramızda Atlantik bulunmasaydı Amerika kamoyunun ekseri usvaua lr omıser az e 1 l 1 tin ne yapııcağmı bilJirınesini 

1 

hlldiseler bu şekilde crreyan et J ı si müdahiUe elmeden hi\disoleri&I 
ı Moskova, G (Radyo) Tas rica ettiği için, B. Blltler, ingiliz mezdi. . . 

9 - .. Sellüloz " Seneler Satışlar Satişlar Satışlar 
10 - Ereğli boz " 1029 55 32 79 
11 - Nazilli basma " 1930 42 4G 80 

· d ,
1
" k 1 ıı. k . . hükumelinin karışmazlık poıiti 1 B Çemberlavn'ın nutku ba· ıııkışarını beklemek taraflarıdıt" 

a1ansın an: !• una a ı.ıt omısarı · ı 
\lazifesindon azledilerek yerine kasına sadık kaldığı ce'\'abıııı zı kararsızlıkları aydmlatlı. A· Bir çok kimseler, Amerikanıfl• 

12 - Karahük demir ve çelik 1931 57 45 70 
fnlırikası 1932 46 43 68 

13 - Malatya pamuklu fabrikası 1933 G9 {i3 75 
Beş yıllık program mucibiıı l934 98 91 107 

co kurulmuş \'e bugün faaliyete 1935 111 78 l48 
geçmiş olan pamuklu dokuma 1936 ıur. 220 32 

ağır endüstri komiseri tayin 
0 

voımişlir. . . 1 mel'ikalılnr bugün B. Çemberlay 1 medeniyetin son sığınağı olar.d'
1 

dilmiştir, B. Slrausun dığer sualmfl n-
1 
nın, Milletler cemiyeti prensiple fıkrindedirler. T>iıter bazıları d' 

Çemberlnyn cevab vererek, ingi · - . · d A • k · 

Profeso·r P'ıtardın konferansı .. h-k"'· . ı . . - rı uzorııı e vrupa nızamını o tarihi şahid göstererek, H:tlerııl branşmdan dört oüyük ünite, 1937 238 279 109 
devlet endüstrisinin kısa zamaıı 
da elde ettiği kazançların en e· 
hemmiyetlileriui teşkil eder. Bu 
gün, lÜ0,000 iğ ve 2500 tezgahi 
le senede on milyon kilo pamuk 
istihlak ederek dokuz milyon ki 
lo bez ve iplik imal edecek bir 
kapasiteye erişmiş olan devlet 
endüstrisi, Malatya bez fi\bril. ası 
henüz lamamlıtnmndan, pamuk 
\'e pıımuklu piyasamızda ehem· 
miyelli bir nüzım rolü ifa ede 
bilecek vaziyete gelmiş ve bunu 
son sene zarfındaki faaliyetile 

lız u uınetı Llya ıle muzakere k . . . b. · 
iare devam kararında sebat elti ruma ıçıu ınşacı ır proıeye d0 ergeç Vaterlosiyle karşılaoacl 

(B lrlnclden uten) 
Hayvan menşenin daha uzak 

lardan Aral mıntakasındaıı gel· 

Geçen sene ekonomi bünye 
mizin gösterdiği çok memnuni· 
yete değer inkişaf ve salah sey· 
ri, fabrikaların faaliyeti üzerin 
de müsbet tesirler yapmaktan mesi melhuzdur 11 :dedikten son 
hi\li kalmamıştır. Diğer taraftan ra .d~nari~ ve al.pin ırkın meı!se 
Sümer Bankın bu beş senelik ça \ lerını Layın et.~ış ve etraflı ı~a 
hşması esnasında inşa, tesis ve l~at vererek şoyle devam etmış 
işletme kanalından, memleketin f tır : 

• k lk 
1 

. t ' - Hulasa hububat ve ehli 
umumı a ınmasına e lemmıye 
1i suretle hizme.t etmiş olduğu 1 h~yvanl.ar Gar be Asyadaı~ gel· 

de ishal etmiştir. 
Tesisleri tamamlanarak Cum 

lıur Heisi Atatürk'ün huzurları 
ile işletmeye açılmış olan Buran 
Merinos ve Gemlik sunğipek fab 
rikaları. memleketimizde şimdiye 
kadar meçhul olan yeni iki en 
düstri şubesi teşkil etmektedir. 
Bu iki fabrikadan merinos fab· 
rıkası, diğer pamuklu fabrikala 
riyle birlikte, memleketin zirai 
kalkınmasında ehemmiyetli bir 
rol oynamaya namzed bulunmak 

muhakkaktır. Sümer banka aidımıelerdır. Anadolu hem ,hır ana 
çalışan fabrikalarla kurulmakta vatan ve. he~ de mede~iyet yo· 
olanların, sermaye, ie ieletme ludur. DınRrık ve alpın ırkın 
malzemesi, ham ve mamUI mad· menşeini Türk ırkının menşei 
deler piyasalarında sebebiyet tayin edebilir. Arkeolojik ve 
verdiği muamelelerde, mütekabi antropolojik tetkiklerle bu cihet 
ı~n milli iş ve ekonomi hayatı te gittikçe aydınlanmaktadır. Fa 
mızın genielemesinde ehemmi· aliyetinin mühim bir kısmını da 
yetli surette rol oynamışlardır. tarihi tetkiklere hasreden Ata· 

Memleketin umumi ekono türk'ün dehası hepimizi bekledi 
mi hnyatıııdaki genişlemey& mu A'imiz aydınlığa götürecektir. bu 
vazi olarak, 1937 senesi zarfında 1 muhakkaktır . 11 

tadır. 
1937 senesi zarfında ele alın 

mış olan işlerin en mühimmi 
dört nisandı\ Karubük'le temeli 
atılmış olan demir \'e çelik fnbri 
kaları gl'Upudur. Bu Lıüyük fııb 
rikalar, 1939 ortularına doğru 
lnmaınlandığı zaman, bugün mil 
yonlarla liramızı harice çeken 
demir ihtiyacımızın en mühim 
kısmı Türk teknisiyenlerinin ve 1 
işçilerinin emeQ'iyle, buradan te 
min edilecektir. Bu fabrikalar 
milr okonomimizin olduğu ka· 
dnr milli müdafRamızın dn kuv 
vetli bir istiuadgahını teşkil erle 
cektir. 

Yukrrdaki cetvelde gösteri· 
len ünitelerden baeka senevi 90 
bin ton imallltta bplunacak su· 
rette Sivasta kurulmıısı mukar· 
rer çimenle fabrikasının tesisatı 
ihale edilmiştir. 

lzmit'te kurulacak olan Klor 
ve Sudkostik fabrikalarının ma 
kinaları siparis edilmiştir. Zaç· 
yağı ve Süperfosfat fabrikaları 
etrafındaki hazırlıklar neticelen 
d!rilmiş ve bunların teRisatının 
ihalesi için müzakerelere başlan 
mı ıtır. 

r Hakikat seromu 
Doktorlar yeni bir serom 

bulmuşhtr " Hakikat seromu .. 
adını verdikleri bu iHlç beyni 
tamamen uyuşturarak muhake 
menin müdahalesine _imkan bı· 
rtlkmadığı için ilacı alan bUtun 
sorulanlara ancak doğru cevap 
tar vereblllyormuş. Bu kaşırten 
sonra artık yalana elveda edile 
cek, mahkemelerin lşl kolı-tyla
şacak, cornmlerlo falllerl mec· 
bul kalmıyacısk, ~nphe Uıerine 
kimse zan altında bulunmıya
cak, palavracıların yıldızı söne· 
cek, Aldımc!ım aldatıldım dlye 
kimse dövUnmiyecek, sözünden 
şllphe edilenlere "yemin eder· 
misin,, değil al şu nacı denecek 
zaman geçtikçe belki de yalan 
sozn IOgatlardıso silinecek ama 
ulle bütçelerine bir serom mas 
rafı yOklenecek, yalana güveni 
terek bududları açılbD bDrrlyet 
ler keblırnna çekilecekler. Bay 
yorgun 11rgın eve dönOnce ba 
yan kahve ye!'loe serom ikram 
edecek. Soracak söyletecek .. 

Serom kaşifi Dr. Hınıse'On · 
de bu işte kazancı dunya dllr 
dukça adının ıanetle anılması 

ohıcak' 

Lord Loydun şamarı 
Ankara ve Jştanbuldan ge· 

çerek Atına yolile Londraya 

dönen lngiltere Lordlar kama· 

rası azasından Lord Loyd bir 

kaç gUn evvel lstanbulda bulun 

duğu zaman Beyoğlu lokantala 

rından birine glrmlş. Masasına 

oturmuş az sonra yanına fraklı 

bir starson yaklaşmış ve Fran· 
sızca: 

-Ne arzu ediyorsunuz. de· 

mtş. 

Lord gOzel bir TUrkçe ile: 

-sız Türkçe bilmiyor mu 
sunuz, diye sormuş. 

• - Evet blllyorum. 

- O halde neden Türkçe 
sormıyorsunuz da başka bir 
dilden hHRbediyorsunuz, demiş 

Lord bu hareketile milli 
hududlar içinde mllll dile gös 

terllmesi lazımgelen saygının 

ehemmiyetini göstermekle bera 

ber garsonun şahsında tatlı su 

ğini bildirmiştir. sahip olmadığı kanaatindedirler 

lngilterenin politikası Fakaı gene Amerikalılar, B. Hul 
ğını, fakat uzunca bir zaman iQİJI 

lliller de Musoliniııin muraffa1'1 

Dir işçi mebusun istizahına 
cevab veren B. Çemberlayn, ingi 
liz siyaseliuin belki Sovyetler 
Rirligi hariç olmak üzere bütün 
memleketler ve lıulün dünya ta 
rafıııl'an lıısvib edilmekte oldu" 
ğuııu söylemiştir. 

Tokatlama faslı 
Bazı ieçiler hükflmeti '\'aidle 

riııi tutmamakla ittiham etmeleri 
üzerine celı:ıe gürültülü bir şekil 
almıe ve bu sırada nıuhafazakilr 
Bever, işçi mebus Şinvel'e "niçin 
Lehistnna döıJmüyc.rsunuz?. diye 
bağırmıştır. 

Bu söz üzerine Şinvcl, Ho 
ver'in üzerine atılmış, tokatlamış 
tır. Sükunet hasıl olunca Bovcr 
ve Şinvel birbirine tarziye ver 
mişlerdir. 

Madrid eğleniyor 
Ajıınslar hııber veriyor: 

Pazar gUnU Frankist tııyya 

reler Madridi tekrar bombardı 

man etliler. Evler yıkıldı 50 ki

şi öldll yUzden fozlıı yaralı var. 

Bombardımanın ilk dakikaların 

da bomhalıırdan birisi tiyatro 

binasına isabet etmişti. Bloanın 

bir tarafı h11sara uğradı. Fakat 

bir komedi seyretmekte olen 

balk yerinden kımıldamadı. 

Madrlde yağmur gibl bomba 

yağurken temsil devam ediyor· 

du. Yarım saııt sonra UslUste 

Uç bomba daha dllştu. Seyirci

lerden yedi ktşl öldll 12 kişi 

yaralandı• 

iki yıldan beri belki 200 den 

fazh1 bombardımana şahit ol11n 

Madridlinlo nasırlaşmış sinirin 

den bu kadarı beklenebilir. Fa 
kat UyMrodan 7 ölU 12 yaralı 

çıkarıldıkhm sonra tem"ile de· 

vftm edilmesine ne dersiniz'? 

frenklerine de yerinde bir şa· 

mar indirmiş dea-ıı midir?. 

le birlikte, sulhün, ancak enler· 

nas)·onal ahll\kın şu veya bu şe 
kilde yeniden tarsini sayesinde 

kabil olabileceğini düşünüyorlar 

B. Çemberlayn'm nutku, on 
ldrın gözünde, Ruueltin hulyası 

olan demokrasilerin birliğini 

mümkün kılacak yegane temeli 

yellerinden teı,elı;ıülüııe intiıst 

etmek lüzım geldiğini söylüyor 

!ar. Harekete geçmek zamanıll1 

geçirmiş olan Fransa ve lngiW 

aenin nüfus ve itibarları da öl1 

yandan tıit gide azalacaktır. 

yıkmıştır. 
Budunla beraber bir çok s' 

merikalılar, bugün Amerika, f' 
Fransanm iç beceriksizliği ransa ve lngilterede hakim ol•~ 

hususunda duyulan ümidsizlik 
umumidir. Hall!i Fransızların bedbinli~in dağılacağı ve bu ~( 
istilnya uğramadıkça tehlikeyi devletten birinin herkesi tehdi4 

farkelmiyersğine inanmaya baş 1 
eden tehlika hususunda realif 

lıyorlar. görüşünü kuvvetle ileri sürıne~ 
Amerikalılara göre, Faşizm - c l' · b 1 b k 1· d' 

1 
esare ını u uca5 ı anaa ıo 

komünizm ideolojik kugasjnın d . 1 B h k A ·k d•' . · l ır er. u Hre et merı a • 
artık manası kalmamıştır. Şımdı . ~ 
mevzuu bahis olan şey, Hitler · gelemez. lngıllere ananevi poli 

imparatorlugunun Avrupa kıta· 1 kasına dönüşle iktifa eder gorı 
sında, Mu•mlini imparatorluğu· nüyor. Geriye Fransa kahyof 
nun Akdeııizdtı ve Japonların 

Uzak şarkta yayılmalarına mani 
olmaktır. Bu üç devlet de ayni 
metodları takib !etmektedirler. 

B Ruz.volt geçenlerde huım· 

si bir konuşmada, Amerikada 
Alman düşm nnlığı hissini % 90 
nisbetiııde tahmin ettiğini ve A· 
vusturyanın ilhakındanberi bu 
husumetin çok arttığını eöyle· 
miştir. 

Sovyetler şimdilik bahsin ha 
ricinde kalmaktadır. Stalinızm 

ile Nazizm arasındaki fark Ame 

Bir çokları, her şeve rağmen, Jı 
olmazsa manevi muvazeneyi &t 

sis hususunda Fransaya güveO 

mekto devam ediyorlar. ,1, 
(Pul • Sueran Nev'f ',J 
muheblrl J•k Fr•" 

g.zetealne y.zıyot> 

Franko kıtaları ıO 
hil şehirlerini Je 

iatilaya devam 
ediyor: 

rikalılnra lüzumsuz bir nuans Birinciden .,tan 
gibi görünüyor. Yegane fark şu ı·-' bulunan İngiliz tebaeını ., 
radadır ki Stalin iç işlerile uğra 
şırken Hitler orta •e Şarkt Avru men şehirden tahliye etmiştir• 
payı tehlikesizce .fethetmek için Romada şenlik yapıtıyo' 
yürüşe geçmiştir. Roma, 6 (Radyo) ftal1

1
J 

Sayısız makalelerin okunma lejyonerlerinin Katalonya~ 
sından, muhtelif muhitlerde ya- muvaffakiyeti ve denize d -

pılmıe görüşmelerden hatırda ş~ ile~i l~arekAta şiddetle de~:ı 
netice kalmaktadır: Demokrası· edışlerı Romııda büyük şeni~ 
ter dünyadaki hakiki kuvvetlerin re vesile olmuştur, Gazeteler , 
ve kayııa:..ların yüze 80 nini el· ı l>tlonya muvafCakiyelinin ha111 
leriııdo lutmalarınlı rağmt<n bu lejyonerlerinin C\nüne durul~ 
gün, kllQ'ıd üzerinde ma~lub ol· : taarruzlarile temin edildiQİJlı 
muşlardır. zıyorlar, 
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YENi MERSiN 7 NIS • .\N 1938 PERŞEMBE 
----------------------------- SAYFA :3 

D ii ı1ya1 ı ı ı1 en büyi11{ Posta Mersin 'l,ecim Ve endüstri 
vap11ru yapılıyor Odasındaıı 

• • • Mersinde kışla çaddesinde 114.117 numarah 
Yeni vapurun ~acmi 86 ~in tondur. Suratmm yeri tecirneı yer iu!ııaz ve d~niz ~im~a~ı·~· . işıe-

. · - .. 't .l"J' riyle iştigal edeceğrndeu batıısle ızuıır ıkıncı no-
S88tf8 35 mllı bulaeagı UIDI Bul ıyor terliğinden 25·3 938 1. ve 4365. 3 24 t sa, ile mu-J 

f ·ı· 1 dü b 1 zırhlılar gibi yapılmışbr Yeni sadda k ( fratelli sperco· enrice sperco ve figli 
ngı ız er oyanın eo l ·b· . .. · 1 · d 1 ld ..., k..ı.I L 

Ük t Pmag-a vıpurunki yarış yat arı gı 1 haleflerı ) n~•ıessıse erm en a mış o ugu ve i:I e • y pos a vapurunu ya . . . . .. 
• baılamıılardar. Vapurun hacmi olacaktır. k. 

1 
.. k , nameye ıstıuaden vılyam Vllall'rn mezkur mues-

8G bin ton olacaktır, Şimdiki Vapuru? mb• '?e er1 ıoı ktuv sisenin mersin ş\ıbesini acma~ üzere odaya vaki 
b d .. b" .. k _ veti 200 bıo eygır o aca ır _ .. . . • .• 

8 al e dunyaoın en uyu va . . o b' b . nıuracaalı uzerıne lıcaret kanunurıun 43 ve 1':* 
puru Normandidir ve hacmi Normandınıo 16 ın eygır . 1·• 1 . f"k . . T . 107 4 .. 
83,423 tondur Bundan sonra dir. 24 kazın yerine 3 büyük ncı mat ue erme tev 1 an ticaret SiCi ının CU 

Kuin Mary g~lirki bunun hac kazın konacaktır. . numarasına ve odamızın birinci sınıfına 6 4-938 
mi 81,235 tondur. . T.e~n~ hemen hemen bıt tarihinde kayıt ve tescil eılildiği ihin olunur. 

. GI k d mış gıbıdır. T c 
y enı vapur as ov a yeni vapurda bilhassa • • 

John Brovn tezgahlarında yıı .. te eh•mmiyet verilmiştir •• k } ...; · • 2 • t · 
p~lmaktadır. Şimdili~ v~p~ra sur• Vapurun 30 milden yuka Tuze Ba an ıgı ızmır cı no erı 
5.,2 diye numara verıımıştır: rı ideceği muhakkaktır. 34 M E Erener 
Vapurdan 55~' diye bah~~dıl 35 g mili bulması muhtemeldir • • 
mektedir. Fakat inşası ~ıtın~~ Bu suretle mavi kordela Nor- SURET 
I< uin Elizab~t. ~dı verılecegı mandiden alıLacaktır. Bin dokuz yüz oluz sekiz senesi mart ayının 
muhakkak gıbıdır. K · El" abette 14 gllverte . . . . - ·· d. 1 

Yeni vapurun uzunluğu uıa iZ • • b' · ıyırmı beşıncı Cuma gunu saaL on örL sıra arm-
bulunıcaktır. Bırı spora ırı ı.. d . . d ·r 

aıo genişliği 39 mf"tre olacak .. b una biri sandal du izmirde Bahçeliler lıanındar.ı aırPsın ~ vazı e . d . r-· guneş anyos . E 
tır Kuin Marynın e ~enış ıgı lara mahsustur görmi izmir ikinci noteri llehmel Eman rener 
bu kadardır. Normandı ~a~~ Diğer güverteler kapalı in maz~r~line ve kendisinden telekki ettiğim em-
bUyük olduğu halde genışhgı d · f içindir Va- - · a. 1 
36 metre 40 santimetredir. ır. ve ~ezkın 1b. • . ü _ rli rnezuniyel Üzerine ben aşagıda ımzası uU U-

purda büyü ır .çarşı Y z 1 · d · b k 
Kuin Elizabet diğer iki me havuzları da bulunacak- nan dair~si uu~murlarından ıayrı ın a ~r mu-

vapurdan daha az yüksek o- tır. maileyhe niy"beten vuku bulan davete ~~~betle 
lacaktır. Buna ıebep havanın Vapur 940 seneıinde bi· izmirde ikinci kordonda 7 2-4 numarala muesseye 
rnukavetini azaltmak bu suret tecek ve tahminen 45 milyonlgittim. oradA hazır olup ehliyeti kanuniye ve Dİ
ie ıürati artırmaktır. Vapurun Türk lirasına mal olacaktır. . . I . t I ·· · li izmirde mes'udiye 
iki bacası olacaktır. bacalann Vapurun inşası mu~tel~f zamıyeyı ıatz za ve ıuvıye. .. . . 
yüksekliği v1 metreyi bula· şubelerde ~alışan 200. bın ış sade sokak 7 num~r~da şakır guven ve ızmırde 
caktır Kuin Marynin teknesi çiye iş temın adecektır. salhane caddesmde 498 sayıla evde oturan zeru-

1 

f L A N 
Mersin gümrü~ müdürlü günden 

Gümriikte mevcut eskimiş masa saudal\·a ve 
müm&sili eşya mn hurdalaşuuş kısuulaı·ı sat .. ılaca . 
ğmda n lali p olanların 20 . 4-938 tarihinde nı üdiir
lük Le mÜlfşekkil satış komisyonuna müracaatları 

2-7- J 2-J 7 

i l A N 
Mersin icra memurluğundan 
~lersinjn kiremithane mahallesinden iken ha. 

len gittiği ve oturduğu yeri bilinmeyen eruin mii. 
hür oğlu bedri. 

llersinde abdurrahnıan kızı rukiyenin ale\'
hinizde istihsal eylediği iJa m muci bincP. 2 2-3- 9 :i 7 
tarihinden itibaren ayda yirmi bir lira nafaka ve 
rilmesine dair olan icra emrinin ilanen tebliğine 
karar verilmiştir. ilan Larihiuden i~iharen bir ay 
içinde borcunuzu ödenwz ve tetkı k merciindera 
veya temyiı ve yahuL iadei yolile ait olduğu 
mahkemeden icra nan geri hıra~ ılmasına dair bir 
karar gflirmezseniz cebri icra yapılacag·ı ve mal 
beyanında bulunmazsanız l1apis ile l3Z)'İk Oluna. 
cağınız gibi hakikate muhalif beyanda bulurıur. 
samz hapis He CflZHlandırılaeağımz tebliğ yerine 
geçmek üzre ilAn olunur. 

Satlık Ev 
Mahnıudiye rualrnllesinde havadar bir mevki_ 

Je 6 oda 1 salon mulbah hamam ve elektr·ik 
tesisatile suyu havi ve 1500 m~tre .murabbaı ge
nişliğinde meyva bahçesine malık ~ı~ ev S~llıktır. 

isteyenlt>rin Yeni Mersin gazetesı ıdaresuıe mu 
racaatlara. 

1 1 
. i 1 a n zalmi oğlu edvard . . .. 

Dünya~a Neler oluyor 1 Mürisim Karadivar kö• Namı şahitlerin ~arif ve şahadeLlerıle tP.ayyun 
. yünden babam yusuf oğlu sü- ~den izmirde ikincı kordonda 72-4 numarada O'l.L • 

Günde 30 bin kaza ı~:~ili~:::t::Eat ::m~~:~ v:ia~ kain ( fratelli sperko enriko sperko. eL-.fiğli ha.. Saym Mersin Hal~mm Hazan lııatme 
Amerikanın sıhhiye ida tı sırasında zati mührünün za lefleri ) ünvanlı şırket namına daıremızce malı 1'.aryola - Sanda/ya- Otomobil lastikleri 

resi tararından yapılım bir is yi olduğu anlaşılmıştır, Meni.o (uz 11-4-935 tarihli ve 34~3 numaralı vesika}·a Otomobil boyaları • Bisiklet parçaları 
tatistiğe ~nazaran Amerikadıı z!raat. bankasına koo~eratıf fi~teniderı tek başma imzaya izinli c~rlo sper- k d · t ı 
senede insanları bir gUn veya şırketıne ve Cemaleddın de- IU s ' 1 A... rı.,optan ve pera en e sa ı ır 
d he rezla işinden alıkoyan mirden beşk~ b~r. ki~sey~ co dan neye çağnldığımı sorduğumda an atac gı 'f . . h'I• 
1~ mil\'on kaza vukua geldi· bk?rcu ?llmdadı.gı gıbı dh.ıç btır gibı bir Vt~kaletnamenin tarafumzdan yazılmasını fiyatlar mutedildir. Sayın müşterı erımıze tes 1 atgösterilir 

J • ımse ı c c ıcar ve a ı ıa ıı 1 • 
ğiııi kaydetmektedır. s.u he- muamelesi yapmamiı olduğun istemesi üzerine yukar·ıda isim ve adres erı Y~- ADRES : O. Enver özrnan 
sapça her gUn ~~.erıkalıla~ dan. ~ührün~n h~kümıiizlüğ.ü zıh şahitler yanında söze başlayarak: ithalat - ihracat ve Komisyon evi 
otuz bin kaza geçırı)orlar.Ka nü ılan ederım, Eger böyle hır M.. . I . d b 1 d ğum frateJli sperco Mersin Belediye Caddesi t-ao 
znlann Uzda otuzu evlerde alacaklı varsa üç gün zarfında (l uessıs erm ?". u un u. .. . 
oı b"ty kt dir Bunlar ya- senedini göıtermeıi üç gnn erıriko spereo et-fığh baleflerı mu~ssesesı namına Cunıhurivelinin bilumum mahakiminde ıtıu··dde•ı. up 1 me e • k . . r· ·ı b" b ğ e bu .,} nıma, dUşme ve kesme kaza- sonra kabul ;.1unmı~~c•ü t~r. nıersmde aynı ırma 1 e ır kşu e a~~ıa. el v d. , müddei altı) h mümeyyiz ve mümeyyiziinaleyh ve 
larıdır Yüzde yirmi Uçil fab- Kaı• ıvar 1

1 ° en şubenin sicilli ticarel ve ma amalı 31 esı nez ın- ÜPÜncü şalus v~sair bilcümle sıfatı kanunh·ü ı'le . . . kt d" müteveffa SU eyman . - . b"I .. 1 "' .ı ~ rıkalarda vukua geJme e ır. Et m oğlu Hasan de kayll ve tescilıne mutedaır ı cum e muame- muhakeme· ve muhasamaya pruteslo keşide ve Ay · · t · t"" azar an bu ' e k · nı ıs atıs ıge n , Ertem ıau ifa ve bu muamelata mütedair evra ı ve ıs cevap itasına tebliğ ve Lebellüğe ahzu kabz sulhta kazalara maruz kalanltırrn ) ilz .1 • •• • • - b b · d f ·· k b'I d 
de kır ilçU senede bin dolar de şimdiye kad~r _im~ı ed~ · lldaları munferıden ımz.a elmege ve u Ş~ enın ibraya da va an eragata mu le a ı ava ikaınesi. 
dan a~ kazananlardır- Konfo mekte olan aunı ıpege foık dahili ve harici bilUnıum oıuanıelAıını .ıedvır ve ne istihsal edilen il:inıaıı icraya vaz ve alıkAnııııı 
tun kazalara meni olduğu bu oıacakıır. Bunun sebebı dea~ temşiyeLe ve şubeye aiL k:\f(ei avrakı ımzaya ve mfaz ellirmeğe haciz vaz \'e fekkin~ velhasıl bu 

Y k fedilen fesulye yumur 1 Al 'k 1 ı k k suretıe anlaşılmaktadır. sş eş t bi~ ipekte mevcud o· bilumum bankalarda şube namına açı mı~ veya veka etna.mede zı ro unmıyan ıa at anunerı icra 
Ol } . b f n kının 8 l • • •d • • • A f • • k • ese.lesi de kdza arın nıs e 1 lan yumurta akına çok benze açılacak lıesabı carılerın ı amesını lemın ve para sı lazımge en her nevi nıerasmu anuruyeyi ifa 
de bır rol oynamak tadır· 15 

mestdi r. Tokyoda teşekkül. ~ ıe vd i ve ic~ bıııda dilediği nıik la rda n u lı. u l ve sa- ve icr9 ya a barları nıda le v lı. il ve azle nıezu n ve se 
Y~şından aşağı olanların kaza den ve muciJ Riy~si de ı~ı- ireyi ahzu kabza lanzim kılınacak senedat ve nıak IAhiyyeuar olmak üzre . izmird~ miikim Vilyaın 
nısbeti b. d on iki buçuktur, lan tUyOk bır anonım k "d . k L 1 
6ıi Y ~n e k , ıanların ne 

8 
. . sulde suni ipek buzları imzaya, çek ve poliça eşı e, cıro ve le· ViUall ve Mersinde mii im Rene o rneri münf ~ri 

kaza anş·ıınb 8t~ .yu b~rnıde ~/ (j dır. ~irkı~tı Y:;şıla~ak üzeredir. diye kabul veya ademi kabule, konşimentoları den imza etmek selahiyetinde vekil nasp ve ta"'İn 
s eııse ı , ımaıne 1 • • 1 ·· ''k JA tak· 1 d d · · · · b k~I .ı F, l d · k b ·r ti• çocuklar imza elmtığe uı umum gumru muame alını ıp ey e im. emesı <ızerme ış u ve a eloame resen 

asu ye en ıpe Ka ı ıye 1 
l ı ve harice enııea sevk ve vurul elmiş enıtP.a ve tanzim olııuarak hazır olanlar yanında açılça ;,_ 

imali ne zaman dolar ar sair emvali ıesellünı, bP.yaııname oıaııifesıo, ordi kundu. ~leal v~ ıııünderecatııır.n arzusuna taıııa-
Japonyada son senelerc!e Amerikanın Alimi . Dr. ~I· no ve ıuek l u pla rı vesa i r evrakı i ıııza ya, dPpozi ıo men uy ı;u ıı olıl ıı ğu ıı u ka bu 1 ellı k le ıı sonra 

3 
l ır ıı 

surıı ipek için !Uzum olan yu svort Haptingtonu~ Şıkag~ 8 lf~vdi ve istirdad111a, rıhlım tahmil ve lalıliy~ ve hepimiz imzaladtk ve miihiirledik. 1 
mu t b" su· fğ' bir tetkık eserıne . .. d .. . l ·ı k . 1 

r 
8 akını en ucuz ır nPşret 1 1 

1 k iken ticareti bahrıye mu urıyet erı e ma amalı resmı Genel S3)'l 4365- öze sayı 3-241 
rette tedarik etmek için tec- göre, bUyUk ednmokJaca 1., şu1 1ı 1• 0 ka\ff~sinde şubei mezkureyi alt.kadar eden işbu ve~Alelrrnnıe suretinin dairede saklı 

25
_ tUbeı ·d· hal• k bTyetli çocu ar " ı • 

Ya 1 er yapılmakta 1 1
• tt en _a 

11

2 rt arasında do·jmuamelAlın ciiuılesini lakip ve evrakı Jtızimesini 3.938 tarihli ve 4365 umumi numaralı asltn'l ~ n ar yumurta akını sU en, bat ıle 1 ma . 1 f d · · d 'ili 11 V 
Alma 1 1 J 1 . balık .. 1 mış Mesela. Kopar· imza ve temsıle, posta le gra ~urtısuı e vurul nun olduğu lastik kılmdı. Bin dokuz \'iiz Oltız · • nar e opon ar 1se guyor ar · .k A l l .. 

1 
.. ı. · ~ "' S~ 

etinden çıkarırlar. Şimdi bir nik, Vaşington, Şopen,b_Mı :~ etmiş ve vurul edecek adı, taa ı ı1ut 1u "''ln;~tı Dll~ kiz se~ıesi. u~a~t ~yınm Y.i~~ni beş_inci .. ~U~la gün ti 
Japon fasulyadan yumurta akı ıanjelo gibi tanınmış ır ~ kaddereli mektup ve lıavaleuame er t' •O ıposta T. C. ızmır ıkıncı Noterhgı resmı rnuhuru hına 
çıkarmaga muvaffak olmuştur ynksok simalar da bu müddeti ve ttılgrafları tesellüm ve ica beden ıuak lıuz v~ E. Rener 
Denıek ki yakında rasulyed.en zarfında doğmuşlardır. 1 ilmühaberleri ve isLidAları imzaya ve her nevı No. 16 ı O :a ınnı kad.ın e!biseı~rı , dikı le si gorıa oıu kava leııa mr. lr. ri ni ve. ııoliça la rını _imza Tasıi k li bir öror.ği islePen bu v eklıletna ıııe as . 
J ktır. 1smı Rıyoheı o.an .bu Kadınve erkek için ı r nevi mukavele kAğıdı ımzaya taahhudala lm .. dan ayue_,n alınarak uygun olduğu bittastik b"ır 11Pon mucidinin muvaffakıye ya iP. • d ki\ 1 
ti Japanyada çok tl\kdir edil-. A r ı 0 n girişrueğe ışbu vektııetname e mez ~r o mıyan v~ nu~ı.~~" daıre~ d?s~asrnda saklanarak bir nnsııa .. 
rneıc~edir. ÇUnkU Mancu_ko.d~ Markalı Kol Saatleri geldi .. Wersin şubesini alfıkadar ed_en ~esnu V~1 husu:ı sı ıstıyene verılmışlır, 
~0.k ,soya fasuıyası yet1ştığı d ar b"ıltınıum muamelAtta selAlu.yeu_ tamme Le lemsıl Bin dokuz viiz otuz sekiz senesi ~l 0 rt Q}'Jn 1 ko1, cep, masa ve uv . 1 1 d d 1 ,; - ~ ı ı~ cın sunt ipek imeli hu saye ... tl~rioi de tavsiye ederız ve lıusnsalı ıııezkUre ile saır cı ıet ıır eıı O ayı yirmi sekizinci günüdiir. Mer~iıı .~oteri resnıi' 
de ~ok ucuza mal edilmiş ola S[OAO SAHl"ft S[JM[N. uezk(Jr şulıenio aleyhime ikame edilmiş ve edi- muhru ve imzası 
~:kbtır. Japonların suni ipekle ı:ecek bilumum mahkemelerden dolayı Türkiye , H. Ba•ıııaıı 

Undan sonra j'alnız daha Uray caddeıi No, 41 Merııa " 
llcuz olmıyacak, cins itibarile 
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r~~~~D7k~~IHJSS1Hll~ TÜRK HAVA rEi#:\W . _-==-· ., a~ 
Muharrem Atasu İ KURUMU ı Ren:11ngton 1 

1 Hor Daırede 
Istanbul ve moskova Ün;,Jersiteai 0 seririyatı hariciyesinden mezun .. Piyangosu Her ticarethanede 

lİJ Haslolarını Bayram günlerinden mada her gün 1 ~ He l' y 8 rd e 
sabah saat dokuzdan on ikiye k•dar ve öğleden ıon· "' Her Ayın Onbirinde ~~il =!!l; 
ra on bcşlen on&ckize kadar muayenehanesinde kabul ili 
eder. Çekilir 

• 

ADRES: Cr.mişerif Mahallesinde pazar caddesi Her ocağı zengin 1 29 No.lu Hane 

sae-==E2!~·: EJ••••====- eder. • 
• 

Sizde Bir 
da ne 1alı nız. . Daima R ( M 1 H 6 T OH yazı makinalan • 

c.1 ve Şeritleri kullamhyor 

Sağhk Eczanesi 
Mersin Gümrük karşısmdadu . 

Her nevi Yerli ve Avrı pa eczayı tıbbiye 
müstahıeratı bulunur, . 

r.~ }~ ~~-
l~W~~DtWft n•n•• nwnnnnnım•ftftB11nt1aann•• 

kayadelen suyu 
Sa) rn Hallomıım Sıhlıatmı göz önünde tutarak eşi l>uhıtunı)·an K ı\ YA 

DELEN l U\'UNU gayet sıhhi bir şekilde menbağdaki lt>sisatmda eksik
liklerini tamamlamış fennin en ~on usullerini y~plırıl}ak.da hnlunduğu
mıu arz erleriz. 

KA YAPELEN SUYU 1 
Kaynadığı yerden itibaren istasyon yanma kadır cam borularla billur hıvuzlara• 

indirilmiş oradanda bütün fiziki ve ~imyevi evsafını muhafaza ederek el deymedenl' 
hususi kimyaterimiz huzurunda danı.acanlııa dtldurulmakda ve muntazaman 1 

• şehrimize gelmektedir • 1 
KAYA DELEN SUYUNUN evsafı ve fevkalidellğine gelince: Yıllar ieçdikçe halkımızını 

gösterdiQ'i raQbeı ve \eveccühü kar~ısında fula söz söylemeQ"l zait görllyoruz. Sıhhat Bak'lnlı&ı • 

ve selahiyetli makpmlar,uı vermiş ol~ukl~m raporlarla K~YADEl.EN SUYU )aırlz Türkiyenin ı 
en iyi suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın birinci kaynak suları arasında bulunduQ'unu isbat 

-~~. . 
fi İştahsızlıQ'a, hazımsızlıQ-a bir çok mide baQ'ırsak hastalık! rına kareı KAYA.DELEN şifalı bir il 

hayat kayoaQ-ıdır. n 
Suyu pelt temu vt lltrro/ıdv. Tecrübe tilin sayın ""l'w'J.'l /l!flllilıdt buldu/u zlndtlilt. vt sılıhatın •. 

S verdill far.iltul~ suy~11n mff!.u.. I çop_iiJmakt(l!Jv. 

Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 1 . . ............................ .... 

m Sizde bir REMINGTON almalı~nı 
·nı sınız. Sat?ş yeri nı 
!. Viıyam Rıka~ 

~ıea:==e===~?Z=:=ıe::::==:= 

Foto gün 
Fo·ro GÜNÜ arayan sayın 

müşterileri onu zafer caddesinde atel 
vesinde bulacaklardır. 

F01,0 GÜN e fotograf çektirme~ 
modern ve t9miz ~atualara malik olmak demektir. 

FOTO (,Ü dt· ~ .. ,e ~P.\'P foıo~ıaf cttklirir . . 
aAr•antli~man y~ pııı ır auıaWr i~l··rirıizi gi)r-
d nreltilı r"i ıti'I .. 

FOtO GÜN Fotografa ait her iş 
alır ve gece gündüz aile düğün ve gu· 
ruplara gider. 

FOTO G O Nü sürat güzelhk ve cizibe yaratan bir 
yer olarak kabul ediniz. 

.. 
•• 

S.A YFA 4 
o o 
Meşhur Sanat'kar 

Remzi Tezelin 

Atatürk 
Celal bayar, Şük
rü Kaya, Ali Çe
tinkaya, Şükrü Sa· 
racoğlu, Saffet 
Arıkan' a ait fotoğ· 
raflar geldi. 
Sedad Sahir Seymen 

Uray caddesi ıNo. 41 
Mersin 

Yurtdaş 

Kızıla ya 
aza olunuz 

Yeni mersin Bntmevi 
~ÜCELLİT 
HA.NESİ 
Eskiwiş, pa~çalan-

nuş, fersude kitapla
rımzı işe yaramaz de
ye almayımı. bir gün 
size IAzuu olur. Kitap
larJmzı, defterlerinizi, 
nıücellithauemize gön
deriniz. 

Her ne vl ~itap ve 
defterler şık, zarif ıoe 
tin ve kullamşh ola
r4ii ciılenir. 

• ... . '"·~. 
MV&.v.Sı 

st 

Senelerce Evel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Yeni Ve Çeşitlidir IHTIV'ARLIK 

Resmi deuairıve müeaaeaatla ticc.ırethanelereail her nevi defterı 
ler ve evralıı matbuaveaaairei en nelia bir tar2;da sür'atle yapar 

***•••••*«•••••••*•* HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK S!İPAR.İŞ-
LER.İ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLA:P\.. 

HER. NEVİ 
KİTAP, GAZ~ T ~ 
VE ~ECMUA. 

TABINI DER. UH-
TE EDER.. 

• 

KARTVİZİT 
DA.VE T K. A R.T
L AR. I. ZAR. F K.A-.... 
G-IT BAŞLIK-
L A R. I T A.B ED İ
Lİ R.. 

Yeni Mersin Basımevinde ftasılmışlır. 

. 
Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI 

~lazırhkh Davranırl' 


