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Muahede ve beyanname metni neşredildi 
Dost devletler hükümetimizi hararetle tebrik ediyorlar 
Türkiye-Fransa-Suriye arasında da üç ta

rafh bir muahede akdedilecek 

Muahede ·müddeti 10 yıl 
Anlaşma imzamerasiminde 

Dünden itibaren 
meriyete girdi 

Ankara 6 (Hususi muhabi· 
rimizdeo) Dün Harici7e Vekil:· 
miz Doktor Tetfik Rüştü Aras· 
la Fransanın Ankara Büyük El 
Qiei B. Poneo arasında imza edi 
len Türlfi1e- Fransa dostluk mu 
ahedesi ve müşterek beyannıtme 
metinleri bu gün neşredildi. Ana 

hallarını bildiri1orum : 
Türkiye,Fransa muahedesi 

1- Yüksek Akid taraflar iç 
)erinden birine müteveccih ikti 
aadi te si1aei kombinezona da· 
hil olmamayı taahhüt ederler. 

2 - Akıd taraflardan birisi 
teJa müteaddit devletlerin taar· 
ruzuna uararsa diğer taraf ne 
mahl1ette olursa olsun muhasa· 
matm devam eUiAi müddetçe 
mütecavize veya mütecavizlere 

rardım yapma7acaktır, 
3- Akıd taraflar umumi 

sulhun, şarki Akdeniz statüsü
nün mu haf azasına ayni zattı anda 
28 Mayıs 9:17 tarihli garanti ta· 
ahbüdünün (Hataya fıil) ifasını 
temin, mütekabilen birbirine ko 
!aylıklar iQin istişarelerde bulu· 
nacaklardır. 

4- lobu muehedeuin imza· 
eı anından itibaren tarafeyn n· 

Suriyenin Ankara mümessili 
Emir Aslan da bulundu 

Hariciye Vekilimiz Suriyeye sempatisini f ransamn 
Ankara Elçisi sevinç ve if tihanm bildir~i 

Ankara 5 (Radyo) Dün Ha- ra Hariciye Vekilimiz Doktor 

rlciye VekQletinde Türkiye ve 
1 
Tevfik Rüetü Aras Fransız El

Fransa arasrnd~ aktedilen dost·! çisi n. Ponsoya hitap ederek;bu 
luk muahedesıyle muahedeye I mühim vesikaların imzasından 
merbut müş~erek beyann~m~ ve 

1 
ve mesut munhedenin akdinden 

protokoluu ımzıısı merasımınde 
1 
memnuniyotleril!i sö1lemie ve 

Hariciye :V.ekfılot.i Genel Se_kre-
1
· Türkiye - Fransa münasebetle

ter muavını Uahıl, Orta Elçı Ce rinde bu muahedenin mühim rol 
vat Açıkalın, J.i'ransız Ataoamili· oynayacaAını ililve etmlıtir. 
teri, Suriyenin Ankara Mümes- B. Aras LilAhare Suriye mü 
sili Emir Aslan, Pransa sefaret messili Emir Aslana tetcih ede· 
başkAlilıi hazır bulundular. 1 rek Emir Aelanm memleketi o· 

Hariciye Vekilimizin lan Suriyeye karşı sempatisini 
sözleri bildirmiştir. 

Vesikaların imzasından son· Sonu ikincide 

devletler 
Türkiye ve Fransayı müttefi

kan selamhyorlar 
ralarındaki ihtillifatı hat için ha Mı"lletler Cemivetinin yapamadıJrrı iş iki 

ingilterenin açtığı be~i l! ol istihsal icin baş dava , 

Avam Sulama işi 
Kamarasmda. Ziraat Bankası sulama pro-

Ma.liye Müste~arı J. esini tatbika başhyor 
ızahat verdı 

Londra 5 (Radyo) Aum Ka Bu büyük dava beş yılda 31 milyon lira 
marasında Türkiyeye açılan kre 
di münasebeıiyle beyauaua bu sarfile başarılacak 
lunan Maliye Müsteşarı lngilte 
renin iktisadi siyasetini izah et 
mie lngilterenin ecnebi memle 
kellere zorlukla kredi açmasının 
sebeplerini bu Rebeplerin Türki 
ye için varit olmadığını söyle 
miştir. 

Du beyanattan sonra Türki 
Jeye açılan kredi müsaid karşı 
laıımıe kanun ikinci okunuşun 

da kabul edilmiştir. 

Ademi Müdahale ~omitesi 
Bugün 

Kati bir har ar 

Hükumetin büyük su isleri 
ni baş8l'mak için ayırdığı 31 
milyon lira ile yapılacak su işle 
rinin Türkiye Cumhuriyeti Zira · 

Bu defa Türkiye Cumhuri. 
yet Ziraat Bankası tarafından 

hükumete müracaat .edilerek 
3132 ııayılı kanunda sayılan su 

at Bankasınca yerine getirilme· işlerinin, bu kanundan sonra cı
si hakkmdaki kanun yürürlüğe kan 3202 sayılı Türkiye Cumhu· 
girmiş_ b~lunma~t!dır. . riyet Ziraat Bankası kanununun 

Hukumet buyuk bır ehem- . . 
· t d'"'. b 1 . t•h 1 19 ncu maddesıyle bankanın ış· m17e ver ı,.ı ve o ıs ı sa . 

· · 1 d 11 1 k 1 lıgal mevzuları arasıııa alınmış 
ıQın en esas ı avu o ara e e- . . 
ıd x. • 1 • • ,,. t B k olmasına ıstınaden, su progra· 

a ıısı su ış erını Lllraa an a- t h kk k tt' ·ı · · . 
mının a a u e ırı mesı ışı. 

sına, eu sebeblerle bırakmıştı: . B k .. ·ı · t kl'f • . . om an aya .erı ınesı e ı e-
Mamleketm muhtelıt yerle- d'I . ı· B t kl'f b'lh . . . ı mıe ır. u e ı ı assa fı-

rinde yapılacak &u ışlerı 1937 - . _ . M 

. . nansman ısının budce imkanla 
1941 senelerinde (31) mılyoıı lıra . 

1 
k 

ya kadar sarfiyat icrasına 3132 rıy e mu ayyed kalmaması nok 
sayılı kanunla mezuniyet veril· tasından su programının daha 
miş ve bu işlerden dolayı 1337 kısa bir zamanda tahakkukunu 

verecek senesinde yapılacak tediyatı kar kolaylaştıracağı cihetle hükıl-
Peris 5 (Radyo) Paris meha şılamak üzere 3194 sayılı ka- metçe memnuniyetle kabul edil· 

filinin kanaatine göre yarın Lon ~ n~nı.a 4,250,000 lira tahsis edil· miştir. 
drada toplanacak olan Ademi I mıştı. Sonu ikincide 

Al"üd_ah~le .Komi~esi lspanyadak~ 1 panva boğazla•masında son safha 
gonullule!ın gerı alınmasını kalı S 'J' r 

suretle halledecektir. B b V V 

Şimdi bertaraf edilecek ye om a saganagı 
güne müşkül İspanyol limanla! 
rında enternasyonal kontrolün 

1 
-. --------------

teşkiline sovyelıerin itirazıarıdır Frankıst tayyareler Barselo-
Balkan devletlerine mali ve 

iktisadi yardımlar için 
nu gene bombardıman etti 

kem usulüne müracaat edecek· ._,. 5 

ıerdir. hükümetin açık görüşmesile neticelendi. 3 Nazırdan mürek-
u - İşbu muahede Milletler 

Cephelerde harp çok kızıştı. General 
Niyaz;a zafer bizimdir diyor. 

Cemiyeti paktı dolnyısile vecaibe Londra 5 (Radyo) lngiliz 1 Türkiyeye tebrikler kep bir komite Barselona 5 (Radyo) Fran (nan General Niyaza demiştirki: 
ha1e1 gelecek eekilde tefsir edil- matbuatı Türkiye- Fransa ara· Delgrat 5 (Radyo) Yugoslav kuruldu kist tayyareler dün gece sabaha c Düşman yabancı de\'let 
miyecektir. sındn gerek Halay askeri anlaş ya gazeteleri Türkiye, Fransa karşı eehri müthiş bomba yağ lerden mühim mikdarda harp 

G- lebu muahede süratle ma ve gerekse poletik muahede anlaşmasından dolayı Türkiyeye Londra 4 .8·~· --. Sand~y muruna tutmuşlardır. Yeniden malzemesi alıyor. Askerlerimiz 
taati ve meriyete girecek müd· etrafında tefsirlere devam ede tebriklerini bildirmekte •e bu Tayml~ _ gazetesının dıplomatık bir çok evler yıkılmıe yüzlerce secaatle müdafafldalar, düşman 
deti on eene ohtcaklır. Müdde· rek lngiliz efkarı umumiyesinio neticenin Yugoslavyada da bü· muh1rbı~11 yazı_yorB: lk d 

1 
l insan enkaz altında kalmıştır, ağır ağır ilerliyor. Yabancılar 

· ı · d vel fek olun 1 ııgı Lerenın a an ev et e 
tın ııtamııı an ev - bu meselenin hallinden do ayı vük nıemnuniveti mucip oldu- . 1• 'ktl d" 

1 1 .. d ŞimdiJe kadar 128 ölü çıkarıl çok ağır zayiat veriyorlar. Müca 
b l.k eni bir müd . . - 1 k ' ' rıne ma ı ve ı şa ı sa ıa .. r a 

mazsa ee sone 1 1 memnunı1etın~ te~cuma~ o ma ğunu tebarüz ettirmektedirler. ne gibi yurdımlarda bulunabile mıetır. Enkaz faltında kalanlar dele sonuna kadar devam ede 
det için Jenilenmiş addoluna· tadırlar. Taymıe dıyor kı :. Açık görüşmenin müsbet 'eeQ-ini tesbit etmek üzere nazır dau bir çok da yaralananlar cekıir. Kati zafer son muharebe 
cAktır. c Bu meselenin hallınden ti I · 'lardau mürekkzp bir komite te vardır. nin son günüııdediı'. Son mu ha 
Müşter~k bey~nnam~ _kA _ dolayı memnun olan ~alnız Tür 'J ne ~:ri~r~ (RadJu) Bu sabahki şekkül elmiş tir. Komitede hazi Niyaza zafer bizimdir diyor rebe de cumhuriyetQiler lehine 

Türkıye ve Fransa ııu u kiye ve l!"'ronsa değıl onların b k 
1 1 

.. nenin, ticarel ve haricire neza Madrit 5 (Radyo) Cephe ha neticelenecek lir . > 

metleri aralarında mevcut 3 şu· ı bütün dostları da ayni derecede 1 g~zet.elj:\r de aş ma 8 e ermı retlerinin mümeseileri bulunmak rekiUı hakkında beyanatta bulu -Sonu ikincide-
bat 930 tarihli :dostluk ve uzlaş. memnundurlar. Bütün dost dev· I Tur~ı1e - Fran~a anla!~asın~ tadır, Komite ilk içtimaını aktet -----------------------
ma muahedesi yerine kAim Ol· lot!er Türkiye ve :Fransayı müt· j tahsıs etmektedırler. Potı Parı misUr, MAium olduğu teçhile Ar ZI mev' adda yeni boğuşmalar 
mak üzere aeaQ"ıdaki hususlarda tefıkan selAmlamaktadırlar. Sonu ikincide Balkanlara iktisadi yardımda hu 

lunulmaeımeselesi geçennhandıl y h d•ı k b•ı b• İ •• 
mutabık kalmışlardır : İngiltere ne zaman harp eder Fransız nazırlarının Londrayı a u 1 er mu a 1 ır eror 

1- 29 Mayıs 937 de Millet· 1 zi1areti esnasında bahis mevzuu 1 • b , 
ler Cemiyeti konseyinde kabul ç b I • , . olmuştu, Halta Bone, lngillz hareketıne aşladllar 
edilen lıkenderun statüsü ve., em er ayn cevap ver ı yor. meslektaşlarına bu hususta bir 

;::c!:::0·;ür~~;~)'et~ar:~ız~ıd:: Hürriyetimizin tehdid edildifini görür- ~e~~t~\~ıb~~~~i~8~~Jt~1 ~~Jur~ca Arap Yahudi ateşi arasm~a kalan İngiliz otoritesi 
· b' · ı · k b Ü J E • b d 1 - Balkan miletleriııe 1 • 1 

!,:!!~;l~~Ddai~ a;:~e;:::::: se ve unu m aaı-aa ıca e rae Tür~~ye iQİll k~bul edilen eartlar şıddeth te~~ırler ahyor fa~atL. 
1921 de Ankara anlaıması esaeı Tekrar çarpışmak için asla :~~ıl:~:r::~r~~ a:;~~;~.nda ne 
6ıerindeo müzakerelere devam Berut cHuausi > - Fi!i,.tin f rür hareketi yapmağa karar ter 

• 2 - Balkan devletlerinden karıeıklıklarrnda yeni bir safha mielerdir, 
edilmittir. - . . da re'i· tereddüt etmeyız logiltereııin yapııtı.mübayaatın . . 1eıe, bu son günlerde Yafa 

2- Turkıye ıle man J fazlalaetırılması imkanları. baeladı, Yahudılerın Araplara T 1 ... d y 1 d' 
· hükO 1 d s ve e nvıT e a rn ı ve Arap 

mi aıtındakı met er en u- . . 1 bt baeka çare Anlaşıldığına g<>re bu ikiu kareı çok eiddetli bir mukabele mahallelerinin kanlı ht\diselere 
ri1e ve Lübnan arasında 30 Ma Londra 4 ( A.A ) - Kette {etmek ıoın lar en • 

1 
k ci nokta daha kolaJ bir eekilde b ı ı ı 

- 'd O 1 d'"'" b" k 1 d " a kanaat natır rse ge ye ae amiŞ 0 ma arı hne oJuau bu b J ı · h ıs 936 tarihli anla ma ile tees· rınJ e 8 1 e 15 ~ • ır . ııulu ta 0 ma 161n • - '· haledilecektir. · y hu sa " se ep er e ıza 1 8 Qamberlayn demıetır kı: ne çarpıemakta tereddud etmıye Yusuf adındakı genç 8 edebilirler En m t d'I h d. 
B"' d dostl ~un uh f sı d' k d "d m mahku ' u e 1 ya u 1 

"
8 e en Ue • m a aza . , - İngiltere ile müttefikle Cağir,,. 7. ' ' ı· ~ ~· 1 ve ar 8 aeınm 1 .a. . partileri bile bu gün arlık müf 

te •ukua aelecek ınkıtaa mAnı b ki ızmır ımanın a 1 m"ıt-etı' Fı'llstin Yahudılık ıHemın . . .. 
1 k 

.. • k" 1 b" ri yirmi senederıberi harp ke Nazır, büyük har ta zayı ı ' . h , .. 
0
-fke rıt 1ahudı mıllıretperverliği tem 

o ma ıçın mez ur an aşma ır t h t 1 t b 1 ca vazife de bfiyük bır eyecan ., . . . . 
tene m6ddeı için temdit olun· zıtndıklarını söylü1orlar. Blz bu a 1 a ıra mıe ve ae ı . . ld D'I taraftan sıl eden yabotıııokının partisinin 
mu•tur. Yalnız bu anlaamanııı serbest demokrasiyı ecnebi haki nin böyle bir kıtalin teker~.ürJü Motör faciası yı mucıp o _u, dı ~ ert - 1 • idaresine girmiş bulunuyorlar 

" " ne maui olmak olduğunu soy e 1 Arapların mutemn ı ecavuz erı Denebilir ki b 1 L,. 
ollar ve meralar hakkmdaki ah miyeline karşı muhafaza el . . zmir 7 ( Hususi ) - Dün y h d' k" 1 . . , u suret e C' ı 

mıeıır. . d b' f . lm 1 ve bilhassa a u ı oy erının r f d k. A 1 • _ 
kAmı ınülaadır. mek kuneten ziyade nizam ve ispanya hakkında Çember lımanımız a ır acıa o uş, stan 'k 1 • k ıs ııı e ı rap-ya rndı duşmaıı 

., " - d" k ı · ' b ı ı· b · bol ı mezruatına karsı suı nst erı ar 1 ~ b d _ . 4- TOrkiJe Hariciye Vekili kanuna hOkum sur urme çın IAyn en iyi çarenin harbe niha u ımanına mensu ıne u u _ ıas~ ve un an .mutevellıt kanlı 
Tetfı'k Rllııü Arae1a 'L .. ranaanın m6cadelc ettik, E""er hüriyetimi ' k ld 3'o .. ı · Çolak Rasimin ( Ticareti bahriye) eısında arlık sabırları tukenen \fRcıa ht\d devresıne girmiştir, 

u .L' IS yet yerme () U5UnU soy emış s· i fl . A l llt\hl 
Ankara Büyük Elcisi Ponso ara zin tehdid edildiğini görecek ve bir tav&Bsut teeebbüsdnün adlı motörü, limanımızdan kiremit 1 ıyon et ee erı rap a~a 8 . 

8 Şimdi1e kadar yalnız Arap 
Sonu ikincide- olursak ve bu büri7eti müdafaa şonu UdnGlde -Sonu Jklucide- p:ıukabeleye fiil p:ıukabıl Lır ıe -Mnu lklno•d• -
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6 TEi\1MUZ 1938 Çarşamba VENi IdERSIN Sayfa: 2 
Demir ve çelik fabrikaları icin , 

Yeni Muafiyetler 
inhisarlar 

Si milyonluk satış 
yaptı 

Avusturyada yeni harehetler başladı 

Kati Temizlik 
İngiltere ne zaman 

harp eder 

Demir sanayiinin inhişafı için hühumet 
yeniden mühim fedakarlıklar yaptı 

- Birinciden artan -
muvaffakiyeti b1;llrditi hükume 

tııhisarıar idaresinin istatis Bir~ok komiseı·Ier tahaşşu·· t un muhariblerin ıehine olarak 
tiklerine göre, son on bir aylık Y her fırsattan istifade edeceğine 
satış bedeli 57,199,620 liraüı bul k •• .. } •• dair teminat vermiştir. Hatib, 
muıtur. 9~6 senesinin on bir ay ampına suru uyor muhalif partllerin hareket tarzla 

Birinci beş yıllık sımaylleşme fabrikaların ihtiyacı için yapılacak lık satışı ıse 53,798,918 lira idi. f rına teessüf ettikten .cıonra şöyle 
programımızın esaslı madcelerin ; h.:ır turta bina, iskele, rıhtım ve Buna gör? son sene de hasılAt Hususi müesseseler müdürleri A ğuıto•· \demiştir. 
den birini de demir ve çelik fob· her nevi teslsttt için devlete ;etd 3 ,400,145 lıra artmışfır. ı .. b . . . • - Memleketin, sulhu mu 
rlkalarıoın kurulması teşklı etmek ' arıtzldan lüzumu kadar meccanen Ayni müddet zar!ında ma tan lll aren Vazıfefertnl fer he mecburdur hafaza etmek hususundaki gaf 
tedlr. Bu bllyllk iş somerbank'a ' verilecektir. Teşviki sanayi kımu mut tütün satışı 11,616,490 kilo . . retlerimizdeq vaz geçmekliğimi 
verilmiştir. Sllmerbank fabrika- 1 nunun 6 ıocı maddesinde sayılan luo ve 38,946,137 liradır. Tütün Vıyana, 4 ~a. a. - Says in- müesseselerin başına geçen bu zi ve mılhim neticeler tevJid ede 
lardım bir kısmınıo inşasına son mua tyetler demir ve çelik ftıbri salışt geçen seneye nazaran kuart tarafından neşredilen bir komiserler, muameliitı murakabe bilecek bir harekt tarzı ittihaz 

fb 1 ti 1 b 1 ki kalarınıo veraltı boru ve kanallı miktar itibarile de 1.704,3G3 Jira kararname mucibince, hali ha- etmiye başlamıelardı. Bu ' usul, etmekliQ-imizi istediğini zannet 
58 8 arına ge rm ş u onma a- rıoa da t~şmil edilecektir. dahil faeladır. zırda hususi mü~s~eselerin ba· 

1 
bazı hmiserlerirı ehliyetsizliği miyorum. Hıtyati menfaatlerimi 

dır. KarnbDk fabrikasının bitme 1 Demir ve çelik fabrikalarının Memleket içınde on bir ay şında .bulunan .mudurlar, 1 a4us veya suyniyetleri dolayısi7le su zl müdafaa etmek için kuvvet 
tarihi g!loden gOoe kısalmaktadır. harlçtan getireceği ve dabUden lık tuz satışı 148,642,296 kilodur. tosta •eten çekılecekler ve 15 a 1 yistimallere yol açmııtı. istimalinden başka çare olmadı 

Aocak, böyle muazzam bir 
1 

tedarik edeceği maktne ve aksa I bedeli 5,004,175 lirayı bulmuş guatostan itiba~en tazifelerini Viyana, 4 a. a. - Stiria'nın Qına kanaat getirmedikQe kune 
leşebbQsten beklenen randımanın 1 mı ile, iptidai maddeler, işletme, tur. Tuz eatıeı fiat ucuzlu#un terkedeceklerdir. siyasi şefleri önünde akeam bir timizi ihtlyad olarak muhafaza 
fedakartıklarıo olsbetl de göz o-: inşaat, ıııluhat ve tamirat malze• 

1 
dan dolayı geı:en seneye naza . ~ususi ekonomi dev.ıet ko: nutuk ıöyJiyeı_ı Buerkel, komi- etmek ldzım geldi fikrinderiz. 

nUnde tutulmak ıazımdır. Teşeb· me ve her nevi işletme ve nakil! ran 6 milyon kilo artmıe olması m11erı Raf.elsbe~ger, Jenı kom~ serl~r ~es~leaıne temaa ederek Harp zamanında iaoe ve tak 
bOsten beklenen randımanm ıdı-1 ye vas.ıtalarlyle memleketin moh na ra#men bebeli on bin lirr serleri tayın ~e ıdare edeceklerı demıı&ır kı. vire meselelerinden bahseden 
nabilmesl için bu hususht devle· telif taraflarına sevkolunacak malt kadar eksilmiştir. müesseselerin ebe'?mirel~ne gö · k•- Kati bir temizlik_ rap naıır, donanmanın deniz 701ları 
ti d 1 b f d ka 1 ki 1 

1 
mOl maddeler demlryolu nakllya 937 Renesinde harice tuz sa re maaşlarını teebıt etmıye me· mı lAzımdır. Bu komııerler nın HrbesUiQini temin edecek 

n e. yen. azı e a r ı ar a - tı hariç olmak Ozere diğer devlet ' tışları hemen bir misline rakın mur edilmiştir. Şuiistimalleri gö· den bazıları kendilerine aid kadar kuvvetli oldutuna dair te 
tına gırmesı zaruri görOlm~ş ve nahiye vasatalarlyle liman, rıhtım 1 artmıetır. 936 senesi tuz ihracatı rülen bazı komiserlere karşı bu olan ~a!l~~~a baekalarının malla mlnat vermie ve memleketin 
bu maksathı kurulacıtk demır ve 1 ve iskelelerinden o/o 50 tenzlltıtlı 1 mız 67 milyon kilo !ken bu mik sa~ah Hu~rkel tara.tından ittihaz rını bırıbırıne k~rııtır~ı~lar~ır. harp zamanında istihsalAtmı co 
çelik fabrikalarının haiz olacakla. tarifeye ttlbl tutulac.:aktır. tar 937 da 124 milyon kiloyu edılen radıkal tedbırler neticesın Bu sabahtan berı ekserıs.ı Vıya ğaltması lhım ğeleceQini ilhe 
rı muafiyetler bakkıoda bir ka- Devlet dem\ryollarında kö· bulmuştur. de Sa7s lnkuart tarafından nee nah _?lan 12 kadar komıaer ta- eylemiştir. 
nun hazırlanmıştır. mor demir madeni cevheri ma- 937 senesinin on bir ayında redilen bu kararname anşlustan başeBut Jr_k·m,pıbndad bulunuyorlark. 

, ' b . k d" . ö . uer e, un an sonra ala a dost devletler Birkaç gDn evel Kamutayıo . mOl demir ve bu fabrikaların lb 5 5 mHzon liralık içki, 2 milyon erı . en ını g stermış olan buh darlara ihtarda bulunarak eun 
kabul etmiş clduğu bu kanun ile 1 tiyacı oian diğer bilumum tesis ve : liralık ta barut, fişek ve av mal r~nı ız~le e~ecek zannedilmekte ıarı söylemiştir: (Birinciden artan) 
devletin ozerlne aldığı bazı feda- işletme malzemesi nakliyatında ' zemesi satılmıştır. dır, Fılhakıka aneluetan dört _ Kanunun " r"e.. . h . 

ı f b "k l l 1 gün son b-t- h i h d" ..,e " yesı arı· zien diyor ki : karlıklar a a rı a arıo ça ışması tatbik edilecek tartfeler Nafia ve _ ra .u _un usus ya tı ı cine Qıkanlar, şiddetle müdahale 
mDhlm nlsbette kolaylaştmlmış İkhsad vektlletlerl arasında. kararı Savaş saLatlarına mueeees.elerının. ~aeına DBS)ODal edecetinden emin olabilirler. c Dün7a siyasetinde mühim 
olmaktır. laşlırılacaktır. 1\ • ~oeyahst pa~tıs.ıne meneub ko Bunlar, devlet veya partide bir bir mevki iegal eden Türki7e 

Kanunun bahşettiği be1ll baş Diğer tarartııb SOmerbank ta mıserler geQmışsır. Kendiliklerin mevki sahibi olsalar bile yakala ile mefout olan ihtilılf Bone ve 
1ı muanyet fabrlkalttrın ihtiyacı rafından kurulacak demir ve çe.: Verilecek ikramiye den denilebilecek bir şekilde bu rıııı kurtaramıracaklardır. Daladiyeuin durbin11ne siyaseti 

olan bam maddtolerin tenzilatlı ilk fabrlkalımmn Snmerbank na- · • Ld AJ d• d'd d" 
1 

d sayesinde tam bir muahede ile 
bir nakli tarifesine tabi tutulma mına tapuya teselli veya bunların l mıR arı manya unyayı ye 1 en en IŞB ere üıürüyor bertaraf edilmietir .• 
sıdır. Teşvlkl sanayi kanunlarının banka ile alakası bulunmıyan bir Milli Müdafaa Bakanhtı her Ekselsiyor : Muahedenin 

tesbu ettiği muafiyeuerdeo, diğer devıet mnessesesıne devrı muame yıl olduQ'u gibi bu 1938 finans Tezga"' hl arda mutemadı·yen her sahada ehemmi1etini izah 
sanavl mnesseseleri gibi lstlf11de leleri bbton resimlerden maı;tes-

1 
d d k ti . 

1 
"k 

J • • 71 ıa a a savaş sa a arı7 e ee· euı ten sonra eunları ka7dedi 
edecek olun denir ve çelık fdbrl na tutulacaklardır. Fabrıkılarıo l 'd .. k - l . .d "k . . harp gem• ı· er· y ı yor: Milletler Cemiyetinin mu 
katarı için yeni kanunla kabul ileride lktlsob edeceği gayri men 11 O .B~Z erı~e aı. l . ramıye D~S • 1 l apı ıyor 
edltmlş olan muafiyetler şöyle kullerln tescillerinde de damga bellerını tesbıt etmıetır. İkramı· vaffak olamadıtı ie iki memleke 

sıralanabilir: resmi ve tapu harç ve kaydtyesl yeler önümüzdeki günlerde Fi· Bugün Alnıan filosunda subarv tİJl flÇık görüemeeiyle neticelen .,,,. ve er miıtir . • Memleketin her tarafında bu alınmıyacaktır. nane Bakanlığı muntazam borç 

ıar um em müdürlüğü tarafından adeai s o bini buldu izmir limamn~ati facia 
savae eakatlariyle, şehid ökYüz-
lerioin bufundul}u yerlerin Zira Pariste Çıkan Jurnal gazete metre lO dur. Hud muharebe _ . Birinciden artan 

Birinciden artan 1 ponlarının tedi1esiue kefalet et 
1
.at Bankalarına ' gönderilecektir. sinden: krovezörünün her ne kadar haç 1. yukle~dıkten sonra lstanbula git-

A k b . k · ı 1 1 Alnı n . ır.ıı.· t f d mi 42 bın ton ise de geuı·oıı· vı· 33 mek .uzere yola çık.mıştı. Motör . ~en ' esaHn .'r ~em~ 11a ~ 1 meye Maliye Vekili mezun ol , Bu yıl savaş sakatlariyle ıehid ü amıra ı .. ı ara rn an t 63 a· v 'il 1 mendırek açıklarında ıken mazot-
~~ılmıe olan bu ışlerın ık~al 1 msktadır. Ancak bankauın bir öksüzlerine isabet . eden para neşredilen resmi bir vesika7a me re ur. . . . . lar ~teş almışlar ve ğemi, müthie 
ıçın , Bankanın ayrıca teşkıllit sene içinde çikaracağı tah.vil 7 mikdarını yazıyoruz: naz~ran inşaası ikmal olan Al . ~iman gemılerının bu genış infilaklar arasında sulara gömüJ-
yap'?asıııa malın! kalmamak ve milyonu geçemiyecektir. 1 Birinci d6recede malul subay manya harp gemileri ıuolardır: lıklerı deniz altı gemilerinin hü 1 müştü. 
tekuık elemanlar bulmakta çeke 3132 numaralı kanunun hü ıera 254,60 erlere ıo2,25 lira, ikin 381 milimetrelik toplarla mü camlarına karıı himayeyi artı Derhal imdada giden gemi 
bileceği müekülütı bertaraf et· kümlerine göre inşaat hitam bu' ci derecede malul subaylara 184 c.ehhez 35·000 tonluk 2•280 m.m. rır. ler bütün araıtırmalara rağmen 
mek iQin 3182 sayılı ka~u~~a ya ( larak ieletmeye açılacak olan su 105 lird, erlere 81,80 lira, üçüncü lık. toplu 26000 tonluk 2•280 m. Ayni vechi le 26000 tonluk Rasim kAptanı bulamamıelar, oıt 
zıh su ieterinden her bırının ke ların sulama ücretlerine aid ttıri 1 derecede malul subaylara 143,15 m.lık topları bulunan .ıo,ooo ton zırhlılar için 280 milimetrelik lu Mustafa va makiulet Ba7ramı 
·r · ı · · h ı 1 luk 3 zırhlı K Ol\3 ıı toplar hafif ise de bu vazivet ..., eı ve proıe ermm aztr anması f 1 N f" •• ıı z· . 1. 1 613ı; l" d"" d- - · eza ,~ mm. çap , a 5 ır yaralı olarak kurtarmıelar e er, .. a ıa, .ua .ye ve ıraa • . ıra, er ere , .., ıra, or uncu . saff h p ·ı · · ı ıı· 

ve ihalesiyle tesellüm tarihıne · V kj\I ti . t f d _ t 1 d d 1 •1 b 
1 122 70 

ıopları bulunan te her biri 10 ı ar gemı erı ıc n ıma1ere dır, Makinist Bayram ölm6ştftr, 
. e u e erı ara ın an muş ere erece e ma u su ay ara , b' t 1 k ü elverielidir. Musıafa da ölüm halindedir,Kap 

kadar fenni bakımdan ıdare ve k t b·t 1 V k'll · h l' 1 45 90 ı· b · · d ın on u Q, 152 mm. lik top tan Rası"mı"ıı cesedı· bAI"' buluna . en es ı ve cra e ı erı eye ıra, er ere , ıra, eeınc1 e 1 1 f Almanlar bu d F d 11 cı 
murakabesin in Nafia Vek§letın- f . t d"k · 1 t tb'k k' " d 

1
• 1 b 1 09 2ı: ara a 14hlanmıe her birisi ıo n a ransız e mamıetır, 

ce yapılması Ve tesellümden son ~nın 1 as klt ıy e a 1 meV lllle 1 rece e 1 ma 2~ 41: 8~· ay arl~ 1 .. ,do biU ton olmak üzere iki kruva DİZ mfibendialerinin 26.500 toa 
ra sadece isletmenin bankaya onu aca ır. ıra, er ere ' " ıra, a ıncı . e zör; Bunlardan baeka her birin luk Dünkerk ve Strazburg zırz iıpany bofazlaıma-
b k l f k .. -ı -ı:ı- 1 Bu tarifeye göre Nafia Veka recede malul suba7lara 81,80 lırs de 152 milimetrelik toplar bulu lılarında kullandıkları sistem! ta d .LL. 
ıra ı ması mu va ı goru mu.,.. 1 1 20 25 I" h'd l "k - I . kib et lele d" sın a BOn BaTnO " Jeti, işletme idaresince tanzim ve er ere • ıra, şe 1 0 suz erı nan GOOO ı 7000 tonluk s krove m r ır. 

tur. 
1 
M r V kQI r ·1 k d ne de 19,81 lir4. .. . . 10,000 tonluk yeui krovezör -Birinciden artan-

Bu suretle su işleri bankaca a ıye e e ıne verı ece ce z~r. daha ikmal edılecektır. Her lere galince, bunlarda da 203 mi Saragoe, 5 (Radyo) _ Fran· 
finanse edilecek, bu işlerden ik vellere göre, sulama ücretleri bu B • • • ~ırı 19•250 tonluk oıru.ak üzere limetre çapından 8 er top ve 4 kistlerin Kaetelloo'u raptıkları 

vekAlet tarafından tahsili emval ır ay ızın ıkl tavvare ana e i 162- b k 
mal edilenler işletilmek üzere Tısrsus Memleket hastanesi ' ' g m sı, i> - er adet de çifte kule mevcuddur. üyü taarruzdan sonra harek4& 
bankaya devredilerek hasılAtı kanu. nunun h~k~mlerine göre 1800 arasında 22 torpido muhril Bunlarfs aürate çek ehemmivet s~h~sında Jre~en h~fta_ ni_sbi bir 

t h ı h b h b k dablliye motebassısı doktor Rız11 , sukuoet huku - t B bankanın temin ettiQi krediyi it a 
1

81 ve ususı ır esa a ay bi, 1000 er tonluk 30 tane torpil verllmietir. ' m . su~muı ur. un 

f h i d .l k k d. t do unacaktır. Derviş bir harta mezuniyetle An- gemisi, 740 ar tonluk olmak üze S" 1 d. . . dan evel kaydedılmıe olan hudud 
a7a ta s s e ı ece te re ı a·ı kara gitmiştir. re 10 ve 517 tonluk 21 adel 250 oy.en ,'fın~ nazaran denız tashihatı FrankieUerin Akdeniz· 

mamen itfa edildikten sonra le· . Topla_nan .sulama Ocretler~ . ' altı gemılerıuln ıneasında Alman le Franzara araaında müaaid bir 
aisat hükümete ıntikal edecektir. urıdkt budoesınde sulama urı Arzı mevadda yeni to~l~k 30 :~et ~e. denızalh re ıa,r, Fransızları taklid etmieler vazi7eUe bulunduklarını göa&er 

Hasılatın krediyi itfaya mü 
1 
dah namiyle aQılacak bir fasla mıs ınşa e ! ece ~ır. . d r. , mttktedir. Cephe hauı eimdi Ak• 

said olmaması halinde itfa şekli' varidat ve Nafia VekAleti büdçe bofU malar Bu 1.eoı remılere heııüz hız insan sayısına ıellnoe 10000 denizden Grao de Burriana hi· 
ayrıca tesbit edilecektir. Banka 

1 
sinde açılacak hususi bir fasla Ş met .edebılec~k olan e~kl harp kielnin artmaeile Alman filosun zasından baelıyarak Artana'dan 

1 Birinciden artan gemılerl de ıl4•ıe edllı1or. da subaJ, erbaı ve er adedi 50 geçmekte 98 Espadan nehrini nın su i11lerini ikmal için açaca· da tahsisat kaydolunacakhr. Te t B 35'000 t l k hl 1 t k" ·k S 
v ı çetelerile utraean ngiliz otori u er on u zır ı a bini bulmuııur. a ıp euı ten sonra · ueras'ıo x.ı kredinin mevcud sermavesile sislerin işletilmesi, daimi bakımı, · ı· · 3 8 · ·· ü k d l" 1 ı · k 

• , J ı . teleri şimdi bir daha mükemmel 
1
. rın gon~e ıgı 5 metre 7 dır. Velhasıl durmadan AlmaıJlar on ne a ar ge ıp e ma ıeti a· 

temin edebileceA"i miktardan faz ' tamır ve genişletilmesi gibi işle silAhh ve mücehhez genQ 7abu Halbukı Neleon te Rodnef zırh deniz kunetlerioi azim eekilde metinde Franzara, Caetillo de 
lneını karr.ı ı lamak üzere, gene re aid masraflar bu paradan l ı ı · d · x. · l"k k 32 artmaktadır. Villamalef.a, Vi114 Hermasa ve 

"" d·ı gruplar·ıyle u""raemak mecbu ı arın a ıae "enıe 1 anca 
3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ödenmedikten sonra geri kalan " -------------------------- Puerte Mıuzolvo'ıa doğru deum 

Ziraat Bankası kıınununuıı 22 kısmı, Türkiye Cümhuriyeti Zi rkiayleatoiankdteıry. ani iki ateı arasında ·ımza meras·ım·ınde 1 Mua .. ede meın·ı neşre.11·ıd·ı etmektedir. 
t Bankasllıca açlıac k k d. il U Frankisller Saaonta'daki ta inci maddes inin 4 numaralı fık raa 8 re ı • 

1 · f t h · d "I kt ' Sona ermek üzere bnlundu - Birinciden artan- bii bir sed teekil eden Sierra Eı resiyle verilen salahiyete müste nin ıt asıoa a 818 e ı ece ır. padam'da sa#lam bir surette yer 
niden t:ıhtil çıkarmaı?a lüzum j Bu bakı ye, kredinin itfasını ı.u ,annedilen bu din muharebe 1 Birinciden _arta~ sında teati edilen mektuplar leımielerdir. 
görüldüğü takdirde bunlara ha- temin etmediği takdirde banka sıoin hazırlanmakta oldutu sür B. Ponsonun sozler1 protokol ferine kaim olacaktır. Frankocuların tebliil 
zinece kefalet edilmesi de fayda 1 ya her sene vuku bulacak tedl prizleri henüz bitmemiıtir, J Harici7e Vekilimizden sonra işbu be7annamenin imzasından Salamanka, 5 (Radyo) _ u-
lı görülmüştür.. ye miktarı, ve bu tediyenin eek Bütün beynelmilel muhabe 

1 
Fransız Elçisi B. Ponso muahe· itibaren :protokolun meri1ete mumi kararg4h teblit .edi1or: 

K 1 b'k re hatları \'e yollar temamiyle . denin akdinden dola71 derin se girmesi mukarrerdir. Teruel cephesinde Frankist-anun nası tat ı li Maliye VekAletiyle banka ara ıer ll!iihim meniler elde elmiı· 
edilecek aında ayrıca tesbit olunacaktır. kesilmiılir, İngiliz askeri kuman: vinQ duyduğunu kaydetmie Ara· 5- Türk tebası Surire ve ler ve düemunı aQır za7iata ut 

Hu kanunun hükumlerine Ancak her sene bu kredileri danlığı yeni 1eni ve şiddetli sın imzası 7anına Qçünci defa· Lübnanda Suri7e ve Lübnanlı ratmıelardır. 
ıöre, muhtelif su işleri için 3lS:!j ödemek üıere aJrıca maliye tedbir atmağa mecbur olmuştur I dır ki imza ko7mak bahtiyarlı · lar Türkiyede mütekabil eerahi Frankistler, bir çok harp 

Örfi idarenin .. eniden tesisi' ""ına erditlni, bunlardan birisi- adlire tAbi olacaklar 98 bu ~e malzemesi te silAb da almıelar. 887ıli kanunla sarfını izin veri büdçesioe konacak miıtar ÜQ ' I" w 

le'\ 31 milıon liradan şimdiye' milyon lirayı geçmiyecektir. gece ışıkların söndürülmesi ra ı nin Bolaılar mokuelaai ikinci- rait hususunda en ıirade mtıaa- dır. Kastellon cephesinde kıtaa· 
kadar earfedilmiyen kısmı, 1938 budi, Arap mahalleleri arasına sinin 937 anlaemaları, ÜQÜncüsü adeye mazhar devlet hakların tımız ilerlemeıe devam etmekte· 
mali yılı başından itibaren Tür iz mir Enternasyonal telörgO .cokilmesi gece ve gün: nün de bu gün imzalanan vesi· dan istifade edeceklerdir. dir. FrankisUer bu cephede Ta· 
k' c ı düz detriyelerinin artırılması kalır olduğunu söylemie Boğaz 6 - Beyannamede tasrih edi les'in cenubundaki Benita Dua ıye umhariyet Ziraat Banka ren n ~ ri)\01M'Q' ~ 1 d b L M" , . 

1 lr'~L!.\~ INJIYJL!.\ gibi, lar mukavelesi sulha müessir len aeraitin bu aünkü ivi kom11u a.,ını ve os ınas ın ııma sı tarafından açılacak kredi ile v • J v •1 · ı t · ı d . H 
:l ""'A"İL~ON Fakat bütün bu tedbirlerin hizmetini hatırlatmıı ve bu mu luk esaslarının mandanın inkiıa sır. arını ışga 0 mış er ır. ava t.emin olunacaktır. Bu 31 milyon ..LV..L -L l ku"'Vetlerı· perQembe ü ü tl 

1 ebedi bir mücadele ile bo""uaau 1 ahede ile de Türkive-Franea· - y "" g n n ıradan şimdiye kadar earfedil Müşteri sizinle alış veriş " "" , , tının yeni ıeraitine u7durularak cumaya bağlıysa gece zarfında 
miyen kısma tekab6l edecek etmek istiyor lemail ve İsrail oQ'ullarını birbi 1 Suriye arasında itimada müsta· Türki1e-Franea-Suriye arasın hava cephane fabrikasını mu· 
miktarda banka tarafından çıka : riııi bularak bogazlaşmaktan 

1 
nit anlaemalar Japılaceaı kana · da üç taraflı bir muahede akte vaffakı7etle bombardıman etmiı-

1 k t h · ı 20 Aöustos - 20 EylOI - 038 
rı aca a vıı erin itfaeıua, ku men edilemiyeceQi de Aoikardır a&ini izhar etmietir. dilecektir, Ierdir. 
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SAYFA 3 YENi MERSiN 

Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
MERSiN 
Pi YASASI 

.. , 
5 -7-938 

Gümriik memurları 
ve Satraııo 

Altı senede bit mi· Pamuklar 
Klevlant 

)'en yarış oağmalı 
Fransız Turing klübü bü Kapı malı 

. . . tün Fransayı dolaşmak üue Koza 
Romanya-Macarıstan hudu-ımışlerdır. b' b' b' 'ki t t t tib t Kırma .. "k . ır ır ısı e uru er e -

du üzerinde son genlerde ge- Gumru memurlannın bır . . .. .. .. Kozacı parlağı 
niş mikyasta mücevherat ka tanesi bavulları açarken ikin· mış~ı. B~ tur :er yu~unun en Buğday • Çavdar 
çakçılığı yapan iki adam ya· t ci memur merakla oyuncula- yenı ş~kıld~ bır mu~ab~kas~ Sert anadol 
kalanmışbr Bir trenin ikinci rın oyununu takib :etmek iste nı teşkıl edıyordu. Çunku mu Yumuşak 
mevkiinde gümrük memurluı miş, fakat birkaç saniye son- sabakaya girenlt>r bütün Fran Yerli buğdayı 
dalgın dalgın satranç oynı- ra satranç ta~larını muayene· sayı bir hamlede dolaıacak Çavdar 
yan iki yolcuyla kartıl•ımıı· ye lüzum görmüştür. Çünkü değillerdir. Her sene muayyen AnadoJ yulaf 
tar, Gümrük memurlarının sor iki yolcu oyun kaidelerine bir mevsimde müsabakanın Arpa 
guıu karşısında biç teli~a hiç de uygun olmadan rasge- muayyen bir kısmı bitirilecek Anadol 
dütmiyen yolcular bavulları· le taş sürmekteydi. tir. Y trli alivre yeni M. 
nın anahtannı uzatmışlar ve: Taılar muayene edilince iç· 1932 de baılıyan müıaba Nohut eksb'a 

-Lütfen m6saade edinizl lerinin oyulmuı olduğu ve bu ka bt>nüz bitmemiıtir. Bu ıe· Fasulye 
ıiz efYamızı ararken biz de 1 oyuklarda kıymetli mücevher ne 4 temmuzda bisikletçiler Yulaf yerli 
partimize devam edelim, de- lerin bulunduğu anlaıılmııtır. Nidebrondan hareket edecek Mercimek ıark 

, ler ve Normandiyada F ekam Sahlep 
pa kadar yol alacaklardır. Tatlı çoğen 

Ku. 
- 40 

28 

s~ıKu .S. 
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p 

25 

5 
5 
3,82,5 
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5 S,50 
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20 
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6 Temmuz J 938 
• - A 

ı ı an 
TüTkiye Cumhuriyeti ZiTaat bankası 

Mersin Nebati Yağ, Sabun fabrikasından 

Maden kömürü alınacak 
Türkiye Cumhuri~eti Ziraal Bankası Adana 

[çırç•r fabrikamız için kapah zarf yolile (b00) tou 
madPn lönıiirü alınacaktır. 

llürıa~a~a 15-Temnıuz-1938 cunıa giiuii saat 
15 de f~hrikadeı )apılac~ktır. Talip olarılann 1'. 
C. Ziraat Bankası Neb<ıti yağ ve sabun fabrikası 
na mül'acaatla şar trıanu·lf ri okunı<ıları ve mürrnka 
saya işti.rak etmek istiyfrılerin de mliıwkasa güuli 
saat orı brşe kadar şarlnume hükümleri dairesin
de teklif ve dipoıitolarmı ihtiva ~drn k~pah zarf .. 
tarını fabrikaya göndernwlrri ilan olunur. 6 8- ı o 

i L A H 
Tarsus icra memurluğundan 

No. 939 
,1029 

Tapu No. 26, Tarihi Eylul 325, Cinsi; tarla, H. 4 Metre 
M. 5965, Mevkii; Deli Minnet. Kıymeti: Hektarı 77 lira 

Hududu: Şarkan Eyyup garben Ziya bey taı lası şimal en 
Telef on çıngırakları 

y€,rine müzik 
Bu müsabakanın i\ı.ir.ci Balmumu 

bir hususiyeti de var, Devri Cehri 10 12 ve cenuben tarikiam. 

. . . .. . . en kısa zamanda yapan mii· Susam 16,50 16 Mutasarrıfı: T. C. T. Fatma binti Şaban 
Vaziyeti hazınsı: Yalnız garp hududunun hHan Züberi 

olup berber Süleyman ve diğn şark hududu çerçi hafız 
ali ıimal ve enup tarikiam 

Londra beledıye mechsı şuyor» işaıetlcrını veren çın· kifat kazanmayacak bilakis Yapağı 
azasından Sorenson Londra gırak sc1:1leri yPrir.o muayyrm k b' 'ki t .. . d d Siyah . . en ço ısı e uzerıa e u 
posta ve tulgraf ve telefon ıda muzık parçaları çalan ufaı;ık . w .. - b' Şark . 1 ran yanı en agır yuıuyen ı· 

ı·ısı müdUrlDğUne müracaat gramofon pıleklerı ku lanmek 1 'ki' . b' . . 1 k • Anadol 
• f' k · d · ıı etçı ırıncı ge ece tır. 

ederek telefon ,çıngıraklarının 1 rın r..yız . =• Aydın ıiyah 

kula~a daha hoş ge!ccek Q b= ,.(, h' -- t' 1 d L 't. Yıkanmıt yapak 
bir şekilde ıs'ahmı işl emiştir. n eş sene ,, ume m en azap ' 8ılı8SI Güz yunu 

Sorenson mil<iilrP: Konya mah tiftik 
_ Telefon çıngrakları in Komiser E.rne;;t Kin on\ dudu_~ ~aim~ silihlı. ~lal'ak Yozgat 

aaoıo uykusunu berbat ediyor: beş senedenberı Nevyork ta İgezdıgını~e ılave etm1şltr. Keçi kılı 
demiştir gecc'oyin bOton bir zabıta~mda çalışı~; .çslmmı.ş ?· Komı~er: . ,. dabai 

36 38 
32 35 
52 53 
72 75 
70 

110 ı~o .. 
50 

Alacaklı:Tarsusta tüccardan Kazım Taşkın vekili Cemal 
Erdoğan 

Borçlu: Deli minnet köyünde şaban kızı fAtma veresesi 
Birinci artırmanın yapılacağı yer; gün, saat 6-8-938 

Cumartesi günü saat 9 dan 10 a kadar Tarsus icra D. 
ikinci artırmanın y•pılcağı yer aün saat 22- 8 - 938 
Pazartesi günü saat 9 dan 10 kadar Tarsus İcra D. 

t - •fbu giyri meokuıoo artırma 9arıname1i 7 - 7 - 988 tarihin 
den Uibaren 938 • 1029 No. ile tarını icra dairealnln muayyen ııutnara 
11nda herke1in g6rebilmeai için açıktır. ilanda yasılı olanlardaa 
faa-la malt\mat almak lıteyenler, i9bu ıartnameye ve 938- 1029 doıya 
numaraıile memuriyetimi&• mQracaaı etmelidir. evde uyuyanları uyandıriyor tomobıller 11utesının şefıdır - Oglumun bır meslek Pirinçler 

Bunu pcğiştlrmck ıtızımdır. fşte bu ·adam 21 haziran gil· daşı öldUrmt'sindense silah Birinci nevi mal 20 
2 - Artırmaya it&lrak için yukarıda yaaıh kiymeıin yGzde 7 5 

21 ıafıbeıinde pey veya milli bir ban.kamu teminat mektubu tevdi 
edilecektir, (124) 

MUdUriln cevabı şudur: nO on beş senelik vazife haya çekmesini tercih edel'im demiş lkinci nevi m•l 
_ Bunu biz de dOıUndUk tının en istiraplt dakikalar•nı tir. Çay 285 

Musikişineslardan mUrekkE>p yaşamıştır .. So~ g~nlerd~ Nev Froesl Kin oğlunu yaka· K&hve 104 
bir heyet toplattım. Bunlar yorka mahır bır o.oınobıl hır tomak için, delikanlının met Badem,çekirdek 
dOşUnUyorlar, çıngırak ycı'ine Hızı mus~llAl olmuştu. Bu hır· rea11Jin evinde bir tuzak ha- içleri 
Uç dakika devam edecek bir sız en ışlok ~öşet aşlarında zırlar. Qğlumı yakalamak Uze Tatla badem içi 
vızıltı çıkaran ve aynı zaman bile otomobillerı. aşırı~or, ~~ reyken Horoıt si ı t\ha davranır Acı ,. » 

da yanan bir l<lmba koymBğı gayet ustalıklı bır Ş9~ılde ı~t Fakat Erncstin yuoıbaşmda o· Acı çekirdek 
veya billOri bir ses busule l kaybediyorduk. Komıser bır turan iki ~olis delikanlının Urfa Yağı 
getiren beyzi bir çıngırak, ye çok araştırmalardan sonra bu ateş etmesine meydan verme fçcl " 70 
but da Uıerine kUçOk bir değ işi yapanın oğlu Hal'Old oldu ~--=~-=""'=-.......... ~=~= 

· · B h b · den rcvolveriyle onu cansız 
nek inen tahtk gog kullanmak ğunu öğrcnmıştır. . u a erı 'M • M S L 
istiyoruz. komlsC~O Vfl'en polıs, bu bay- Olarak yere SCrfl', ersm eyte ve euze 

Hatta taıeronda •ca 1ıyor» • piyasası 
yahut abone başkasıyıe göril· lngilterede ilk kar~atür Holivutta varsay saraymm, 

1 1 
5 Temmuz 938 

6• 1 • L .. , .1 kt'l I ( lngillerede gDze~ sanetl~r ayna 1 Si ORU Kuruş 
Ol en uag 1 ua ' o a mUzesinde teşhir odılen karı· . d k" h v 

11 ' • t Parıs cıvarın a ı meş ur er ~ Domates 
Bir zamanlar herkes e e katörlerin en eskisi, yanı n· say sıuayında bir aynalı sa· 8 Bllber 

yazı. yazaı:ıs_rdı: Fakat ynar~ gilteı ede ilk karikatnr meşhur ton val'dır. İngiliz kralı Parise 02 5 A f ıy 
makmclerının ıcedıodan so Fransız ressamı Vatto tarafın· eldiü-i vakit burada şerefine 5' yBşearboasnuyaa 
evvel<\ müesseseler mektupla- g 0 

• • • • • • 

1 
• . 1 zd r aya dan yapılmıştır. yU:ı elit kışıhk bır zıyafet 02 Çalı fesulya sırığı 

arını ma.tıoey c ya ı m . . 
t-aşladılar. Bilahare makine Bu karıkatOrUn ne suret· vcrılece~. t M . A t yok Yer çalı 
·ı 8 ak halk arasında le yapıldığına dair mUze reh- Hohvu ta arı n uanet yok Sarı fesulya 
ı e yazı Y zm f'I · ·ı· k A e 'kada 4 K b k 
da taammOm etti. Makine ile berinde şu izahat vardır: ı mı çevrı ır en rn rı.. a ı 

· · F k t . rejisörleri bu salonda kostumın 1 Hıyar adedi 
herkes yazı yezabıhr. a a Vatto bır gOn hasta ve . -· d U u 1 r 7_10 Erı"k 

k · · · T · h · hır balo vermeuı Oş om ı e 
makinede eUratle yazı yaıma bıtgın bır halde aymıs ne rı d 0 ö d . 1 10 _ 15Kaysi 

3.5,f>O 

105 

3- ipotek sahibi alacaklıliıla diğer allkadarların irtifak 
hakkı aRhiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını buauıile fal& 
v-. masrafa dUr olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
c11n içinde nrakı m11ıbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri 
ıeap eder. Akst halde hakları tapu sicilile ıııbiı olmadıkça aatıf bedel 
nin paylaşmasından hariç kalırlar . 

4 - Gösterilen günde artırmaya iftirak edenler artırm a ıar& 
namesini okumut ve lüzumlu malumat almıt ve bunları ıemamen 

kabul etmit ad ve itibar olunurlar. 
- 15 Tayin edilen zamanda gayri menkul aç defa batırıldıktan 

ıonra en çok artırAna ihale edilir. Ancak artıma bedeli muh.ımmen 
klymetin ytızde yetmit betini bulmaz veya aatıt isteyenin alacağına 
rachani olan diger alacaklılar bolunupta bedel bunların o gayri men· 
kul ile teminedilmit alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok 
artıranın taabbtıda b&ki kalmak Ozre art11ma on bet gOn daha temdit 
ve on betinci goua ayni sattı yapılacak artırmada 
bedeli aatıı isteyenin alacatına rOchaoi olan diğer alacaklıların o gayri 
menkul ile temin edilmlt alacakları mecmoundau fnlaya çıkmak 
şartile en çok artırana ihale edilir Böyle bir bedel elde edilmezse 
ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendiline ihale olunan kimse derhal veya 
.erilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fe1holnnarak 
kendilinden evvel en yOluek teklifte bulunan kimıe arzeımiı olduğu 
bedeile alma~a razt oluraa ona, razı olmaz, Teya bulunmazsa hemen 
on be9 gon mOddetle artırmaya çıkarıll p eo çok artırana ihale edilir 
iki ihale ar•ıındakl fark ve geçen gOnler için yQzde 5 den hesap 
olunacak faiz ve dl~r sararlar ayrıca htıkme hacet kalmaksızın me-
muriyetimizr.e alıcufan tahsil olunur. "133., 

2004 ııuıuarah ıcra ve iflas kanurıuuun 12 
inci nıaddtısinin 4 üncü fıkrasına tevfikan lıu
gayri nıeııkt)l s::ıhiı\lerinin bu lıaklarina ve husu 
sile faiz ve masarife dair olan iddialarına ilan 
tarihiııden itibaren 2o ieinde evrakı müsbitelerile 
bildirmeleri aksi halde ıiakları tapu sicilleri!~ sa
hil olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından ha
riç kAlacakları cihetle alakadarların işbu madde
sin mezk lir fıkrasına göre hareket etmeleri ve da· lazımdırki bunu herkes yttpa kıyılarında dolaşıyordu. Fren Fransaya ·aı aml g n ldermış ,er, 1 Patlıc'n 

t . salonun pı an arını a ırmış ar 
maz. sadan kaçarak ngılteıeyc sı· Holvutda da salonun tıdkısını _1_._s __ s_a_r_m_ı_s_ek _____ .., 

Bir çok yerlerde makine ğınmiş bir Frandız doktoru ile yaptırmışlardır. Fakat salon M • 
ha fazla malunıal almal isliytlnler 938 1029 dos~ a 
numarasile Tarsus icra memurluğuna müracaat
ları ilAn olunur. 

ile yazı yazanlar arasında mu karşılaşır. Doktor ressamı bir yapıldıktan sonra 5oO figilra- Ürettı P 
sabakalar yaparlar •. Geçenler birahaneye davet eden; birkaç nın bu salona sığmadığı g~rn~ istiyoruz 
de Fransada blSyle bır ~us~ba kadeh bira içerler. Vatto dok müştllr. Şirket direldörU fı~U 
ka yapılmıştır. Fakat şımdıye t b t 1 rrından ve emitsiz ıanlarm sayısını azaltmak ıstc Matbaamızda gazete ve 

l U b k 1 ora es a ı., · .. ö · t' t · F a J • 1 • d k ü kadar yapı an m sa a a ara . -· ''Çok b db. yınce rf'JIB r ı ıraz e m:ş r n cebe ış erın e çalııma z. 
benzememektedir. Mnsabaka,lıgınden bahseder. 

1 
ed ı sız kralının verdiği baloda re iki mürettibe ihtiyacı. 

ya genç daktilo bayanlar gir· nim insanları olduk arın an 5JO kişıden az davetlinin bu- mı:ı vardır. Çalıımık anu 
mişlerdir. Bunların ğözleri başka tOrlU görOyoru_m. Mesel~ lunmes.ı . imkansız olduğu_nu edenlerin müdüriyete mü
gözleri siyah mendillerle ör· bilirmisin seni şimdı nasıl gö söylemıştır. Bunun . ilzcrı.ne racaatları. 
tUlmUştur. Ve gözleri kapalı rUyol'llm, der ve birahanenin salon yıkıtmış ve yenıden ıki 1.-----~----
olduğu halde kendilerine söy gUrUltOs~ içinde eline bir ka misli bUyOk olarak tekrar ya 

YEHi MERSIH len ilen uzun bir mektubu yaz lem alarak doktorun kari katil ı pılmıştn·: 
mışlardır. • • .; ~ çizer. lşme sadık kapıcı 

Londrada bısıklet ballugu bim meselesini tt:tkil etmekte Paris kapıcılarının çıkar· Nüshası 5 Kuruştur 
lnıiliı münakalit ne:ıare dir, Senelik zabıta iıtatiıtikle makta oldukları bir mecmu·ı Abone ) TDrkiye Hariç 

tinin neırettiği bir istatistiğe . göre Londrada vukua ge ada garip bir lhabcı:e te~~Uf Şerait için için 
göre Londrada bugün 4 mil- rlıne 'tı'nakliye kazalarının edilmiştir. Madam Lınget ısım ı' 

. . 'ki d en Vf'aaı . b' lı d J 8 d kep Sene ı ik 1200 Kr., 2000 K 
yon s yüz bın bııı et var ar. . .. b b' b' 'ki tr- h ır a ın yaşın a ı· 
Londrinn nllfusu dokuz mil- bırç~gunu~ .•e e. 1 ısı e. 

1 cıhğa başlamıştır. Ve ozam.Hn Altıaylık 600 1000 

500 t ... · .. h r ı'kı' lerdır. Bısıkletlıler ekserıya dan beri elli yedi sene geçtı İİ'İ Oç aylık 300 
yonu geç ıgıne gore e h l · " 
kişiye bir bisiklet düşüyor de nizami ıüratten. daha. ~z ı gıt balde kapıcılık etti~i apartman Bir avlık ıoo Yoktur. 

mek.'. 
mekte fada dıkkatsızlı.k yap. da_ kendisi.ne ayrılan daireden 

0 
b 1 d k Resmi ilinatın satırı 1 

15u milyonlarca bisikletli makta ve ıeyrllıefer kaıdelerı bır gün ı e lŞ&rıya çı ma- Kuruıtur. 
Loadra ıeyrüteferinin en mü ni ihmal etmektedirler, mıştır. ......_ .... _______ .. 

i L 1 H 
Mersin Sut~ Hukuk hikimliğin~en 

Evvelce ~ltırsin unıtaraıhetne~inde Umsesiz ola 

rak vefat Pden ve lflrekesi malıkt1 nıece tahrir ,.e 
temhir edilen palrorıa Küciik Ctımilenin metrt) k 
PŞyası açık artırma su rt> lil~ 6 .1 9~.8 gii n ii ma.hal. 
linde satılacağmd<ın aheıların o gun mahallınde 
hazır bulunmaları i!~n olunur. 

i ı i n 
Mersin A~liye (ncumenin~en 
Tarsus mah~enıesi katip kadrosuua on lira ma 

aş ashlı bir katip kadrosu ilave ~dildiği yüks~k 
vt>kaletiu Bo-6. 938 tarih ve 345- ı 00 sayılı emır
namesile bildirilmiş oloı akla menıureyn kanunu
nun 4 üncü maddesin.de yazılı şartları haiz olup 
talip olmak istiyerılerin 11-7 -938 pazartesi giinü 
saat ona kadar Mersin Adliye encürueniue uıura. 
caa\lart ilan olunur. 

, 
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Mersin As~erlik şu~esi Baş~anhğmdan 
334 doğumlular ve bu doğumlularla muame

le)e tabi eratm ilk ve son yok.lamaları 12 Tem
muz 938 de başlıyarak 26 Ttımmuz 938 günün
de bilecektir. Bu tarihtt1 rı :sonraya k.<tlarılar )'Okla
ma kaçağı sa) alucağuul•Hı ) tlr li ve )'a barıcı eral111 
Askerlik ş11besinde toplanan askerlik m• clisirıf> 
rıüfus hüviyet ciizdarılarile miire1caat t>ylemeleri 
ih\n olunur. 2-6-8-l 1 

------------------------------------
Zayi ikametgah vesikası 

Bundan bir hafta mukaddem hamil olduğum 
15· 3 - 9~\7 tarih ve 29 . 323 ı•umarah ikametg;ih ve 
sikamı kazaen zayi ellim yeaıi~ini atacağımdan es. 
k i~inin hiik mü olmadığını ilan ederin. 

Ta rsusu n Y t>Şil mahallesinde 
ik&mel eden Selim Yusuf 

i 1 in 
Mersin Askerlik şu~esi Başkanhğm~an 

Orduya iicretli makinisl alınacaktır. lsleldi 
Jerin şeraiti fiğrennıek iizre 6-7 938 akşamına 

kadar şu beye oı iiracaa l eJlerue leri ilan olunur. 

,.-------------------------------------Portakal ağaçlannm sı~~atı nasıl temin e~ilir1 

VOLK ile, çünkü: 
1- Poı·takallara t\rız olan lrnşeralve hasta 

,. hklarla en kolay ve pratik şekilde mücadele 
etmek anc~ak VOLK ile kabildir. 
Volk ilAcma yardımcı lıir madde arışlı. 

rılmasma lüzum ~· oktur. 
volk Mevcut ilaçlardan ~n emniyetlisidir. 
volk Resmi müesseseler tarafmdaa her 

ilAca tercihan talbik ve la vsiye edilmekledir 
volk Ve Volkun kullamlmasrna yarayan 

Püskiirgeçler her zaman bahçecilerin emir· 
leriııe amade bıılundurulmakladır. 
volk ile ilflçlama işleri eu ehven şartlar· 

la licarelhanemiz larafmdan deruhle edil
mekledir. 

Mersin: Azak zade Han No. 20 

VIKTOR BOTROS 

.......................... ş~~~~~~~~~~~~~~~'l\ 

i• A 1 t ı n r ü ya ! ~ öRNEK K:BJBAP Evi ~ 
Kolonya ve Esanslar1 1 ~ Ahmed Kayaselçuk (~ 

1 Yaz geldi, her zaman size lizını olan kolonyaları-1 rd KURUŞ KEBAPLAR i ! KURUŞ KEBAPI.AR r~ 
lnızı AL TIN BOYA Kolonyaları satışevinden temin ediniz; ~ 15 ~~~~~· k•b•b• k•Y"" ! ~~ ~~~.~:1:~b~~c·ıı k•. l!i 
10% xıc dl J 25 Yoğurtlu kehtıp sade ! 20 K~me kebabı ? J 
~A olonyalarımız en güzel, temiz eıanal! ~~ yı:ığ haşlama et suylle ı 20 Patatısli kebap ~~ 
! /ardan yanılır, derecesi kuvvetlidir. •. l ~ 15 Kuş başı kebap i 20 Baharlı kebap ·"J 
l!'( r dl 1 ZO Domatisli kebap I; 15 Sade maydaouzlu ke. ~ 
• Fiyatlarıımz lıflr kisflye t•lverişlidir. Esans • r~ 20 Patlıcanlı Urfa mıuln ı 20 Yağlı hamurlu et tep w 
Blarımız ise lf~minalladır. il 1 ~ 20 Sulu kebap Adana ,, 1 sıde ,ı 
il Toptau satış \· apıhr. Sipari~ labul edilir. • ~J 20 S!trımsaklı Antep ke. ı 120 Çiğ köfte it 
le J "' li r~ 20 KUlbash 5 Sıılata Cacık Turşu ~~ 1 Lütfen bir defa tecrübe ediniz. B ?J ' ' ~ 
il Menin Uray caddeıi No. 2 I l!) :;akarya lokantası karşısında 37 f'lo. (:J 
...... ._ ••• _........... ~ ORN EK KEBABEVI v.r~ Lokantasında ~~ 
•!••:•C .. :••)•)•!••:••:•(••)000(••:••••0•)•)•>•:•0(••!••!• ~ 1 Yukarıda yazılı kebaplar ile daha birçok yazıl· (ııt 
:~ M th • B :i: {~ mayan kebaplar sırf koyun etile yapılar ve muhtı-lif ~~ıl 
.~ e 1 ayar + ~ YEMEKLER bulunur. .; <• ~~ Sa ym müşterilerimizi !.'•erurmo elmek için ~ 
•>vazma TOlbent ve bilcümle mauifatura tecimevi•:• ~~ yapılan bu taahhiillen Ornek kebare1sı Ah-~ •> t ·:· ı .. .. + URAY Caddesi No. 43 Posta K. 166 •:• ('J met çekinmez. B R TECRUBE KAFIDıH ~ 
+ lY.l:ER.SIN •:• ~ • . . + ~~~~~~~~m~~~~~~ 
~i• Sayan milıterılenme ~=· ftsllHF.~*-****~:.·lBHElr~-E*4'f.rtl-41:~~ ... ? Şimdiye kadar Uray caddeai 74 num.rala mağa-•_. :t; SAYIN JY.J:ER.SİNLİL ER. *-
.. :• zada icrayi ticaret etmekte iken 1 Haziran 938 tari- :~: ~ Yaz gecelerinizi il 
.;_~inden itibaren.!!D~ Uray caddesi~d~ .~3 No, Ju ma- .:. ~ istasyon Aile sinemasında= 
•.ıazaya naklettııımı aayıılarımla bıldırırım, •:• :is • • • • 
: Sayın mi4terilerimdtn e-6rmtlttt oldu/um ralbt! Vt ltv~cc/J!'6 ~=· * . GEÇıRıNıZ m 
~ binam md/azama tn iyi maldan, bol ve yeni çtşıtltr l!elırdım, ·~ * Jyı bir hava almış olur aynı zaman- ' 
+ Kaiıd işi yazmalar· •) ttsct · · .. ı f·ı J • • t * <• 32 •4 36 38 42 " ' ..1 .Htr i JI 1•1 1 1. d + w a mevsımın en guze ı m erını seyre • ,... 
.. ~. , ;; , , ve .am ut 1: m ve .,, u er , ıas aml!a O -.... · b 1 ~ ·> lı ltalttn, solmaz mavi,, salcı yazmaları •• :mış u unursunuz. ' 
.. ~. K 1 il :; .::.:..:~if.:11-*-:.-11::«-*-*~«•-B--H-+. ..... 
.. ~. a an ma ar .. ~. @]oooooo:x>l"1loooooooooooooooooooooooooooooooo06@ôô 111 
~ Kar• kalem; Tokat, Kayser', evqltrl, Şıltll ve lul!iytt yaz : g O 8 

•: malar1, Mtrmtrşahi, salaşpur, 20 n•mara, lskorya, Hint, ve Al ~· 1

8 D O K. T R 
; tınbaş tDlbentltrl,japon Vt Amtrikan astarları, l(öasktl, iplik: l Mazhar Cemil Esen 8 
O lurltaltu vt Kazakları, Abaniye ve şallar, KADI /(ı Y dokuma J c 
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Saym Mersinlilerin 
Nazarı dikkatine 

Sıcaklar baıladı, kışın 
yiyeceğiniz yağ ve peynirle
rinizle bunlara benzer gıda 
maddelerinizi Soğuk ha va 
deposuna vererek muha
faza ettiriniz, 

Adres: Selim Şemsi 

ltbat•ran 
Soğuk hava deposu ~ 
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• SIHHATİNİZİ KOR.UYUNUZ! * 
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: KAY ADELEN . 1 SULARINI iÇMEKLE . 
• Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletinin 672 numaralı raporu • 1 Görünüş: 
1 Renk : Ueuksiz 

Berrak Kaleviyet; "loo sm3 suya sarfölunan N. lo 
mikdarı,, 0.2 sıi13. 

Mecmu sertlik derecesi "Framnz,, 1.5 

TAHLiL RAPORU 

1 Koku ; Kokusuz 

• 1 Tadı ; Latif 

Uz'i maddeler için sarfolunan müvelli-
düllıumuza litrede o.4o mgr . 

Sülfat "SÜ 4,, litrede-: 0.0033 gr 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 IHTIVARLIK . 

,,. 
• 

• Teamül; Muledil • Nitral '' No 3,, ,, 0.0040 Peşinizden Geliyor 
Nilral "No 2,, yok 
A ~ıonyak ''NH3,, Yok 

1 

ONA KARŞI j. 

Fennin en sou usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itiba
ren istasyona ladar içi kalayh kAlvanizli borularla içi mermer döşeli 
Lellurhavuzlara döküluwktedir. Oradan da bütün Fiziki ve kimyevi 
evsafım muhafaza eder~k ve hiçbir suretle el değmeden hususi kim
yagerimize ve Adana Sıhlıal Bakanhğımn tayin elliği Sıfıhiye nu~mu
ru huzurlarında damacanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile 

! yıkandıklan sonra doldurulmakta ve ağızları Sıhhat memuru tarafın- * 
• dan mühürlenerek şehrimize gelmekledir. * 
~ * 
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MerlİD: Yeni Merain Baaımevinde BuallDlfbr 
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