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-\/iliy t mizden 18 umumi Meclis üyes.i seçilecek. 
Nafıa Bakanlığının 
Şirketi 1'atbik :ıec

Halkın lWenfaatrnı Korumak Amaciyle Saat Kiraları llakkında ----==------- - - - Ver5f__iği Emri Elektrik 

Dış işler Bakanımız geldi. 
••• 

buriyetindedir. 
·saylav ve Umumi Meclis seçi-
mi için An karadan talimat geldi 

Rleklrik Şiı ketlerinin abu
lla1ara verdiği ceryanı ölçmek 
kasdiyle koyduklnrı saatlerden 
~n.u gelmiyen bir müddet için 

Saylavlar 8, Umumi meclis Üyeleride 
9Şubatta seçilecek.Seçim1gündebitecek 

nhış kira nldıklnrını göz önün 
~e tutnn .. :rafın Baknnlığı nbuna
arın olduğu kadar da Şirket
l~rin zarariyle bilmiyecek şe
kılcte bir formill lesbit etmiş 
\·~ bunu da Şirketlere bildir
tnışti. Bunn göre abu ırnlarııı 
Sttat kirnsı olarak Şirkete ayda 
oıı iki buçuk kuruştan fazla 
\r~~ınemesi ve tnyi n edilen bir 
~Uddet içinde de saat bedelle
~ıni amorti elmiş olacakların-
. a.n aatıere sahiblenmeleıi 
ıcab etmektedir. 

. Nnf1a Bakanlığının hu ye
"1nde hulusu hor tarafta tatbik 
~evki~ne geçdiği halde ~1ersin 
k lekt.rı k Şirketi bunu bir lürlU 
endıne mal etmek istemedi 

\'e ı.r"' d . . be ,,uçen aylara ka nr yırım 
ş kuruştan aldığı kiraları 

~ncak yirmi kuruştan almak 
edakurlığını gösterebildi. 

<l Yeni ~1ersin'in bu noktaya 
kokunun veUstelik bir de mah
'Nernelik olan neşriyatı üzerine 
v afıa Balrnnlım tarafından ev· 
l;tıc~ tesbit .. men f ornmliln 
t db~k edilmeqı ve halkın uğ
a~a ıgı 1.ararm onüne geçilmesi 
l'i! ~ah olanlara bir daha bildi
d' dı.au fahiı::; kiranın de hal in-
trilee ., .. • d 1 A dn egını umuyor u ~. ra-
4fl g'" l lecı· un er geçti. Aylar devre-

işı 1
• ~lektrik Şirketi sanki bu 

da e hıç nlUkası yokmuş gibi 
~i;r~ndı. Hala saat kiralarım 
ecı·tnı kuruştan almakda devam 
~e~~or ki bu halın anlam1 Şir
ttıa~n. hiç bir kayda bağlan
l'tıkı ıstemeyişi ve başına buy
hilir~k tasa rlamasi yle yorula-

ı.ılu ~lektrik Şirketi her işde 
le~/l~u gibi bunda da mukave
lı,,101 öne sürerek Vekiller 11"Yer llleı 1nden geçıniyen lrnrarna· 
bir erle kanuıılnrdan başka hiç. 

e?1re uyamayız diyor. 
şu ~1rket idarecilerinin bu dil
oı~Üşleı·i bir maksad altında 
Qa8~'or~1 biz kendilerine mü
ta1. dlerıyJe yanıldıklarını ih-

e eliın . 

lılŞlJ Elektril~ Şirketinin kuru· 
tl'ik tı~a!ci maksad halkın Elek
len..· gıbı ınedeni bir ihtiyacım 

•(ıın t 
~oyd e nıek ve buna bedelde 
tlıarrı Ukları sermayeyi fahiş ol
lir. s~k Şartiyle tenmiye etmek
hari . at kiraları bu maksad 
tıit1 ~ınde Elektrik şirketleri
bir le Urunıiyle alô~ası olm1yan 
bir ş 01.anr knynnğındmı bnşka 
bir ~ey değildir. Bunun fahiş 
Ba~:o!a S8phğını gören Nafm 

rı ığının halkın menfaatini 

Bu Seçimde Vilayetimizden 5 Saylav 18 
Umumi Meclis Üyesi Çıkacak. 

-----913C--- -
Yeni Saylav seçimi için alakalı olan kurumlara Merkezden 

talimat gelmiştir. Ilıma göre 8 Şubat Cuma gilnil saylav seçimi 
yapılacak Ye bir gilnde bitirilecektir. Evvelce de yazdığımız gibi 
Saylav namzedleri 7 Şubat Perşembe giinil Ulu Önder Atatürkün 
Tilrk Ulusuna hitaben bir beyannamesiyle ililn edilecektir. 

Vilayet Umumi Meclis seçimi için de ayrıca talimat gelmiş 

tir. Ru seçimde 9 Şubat Cumartesi gilnU yapılacaktır. Öğrendiği 
mi?.e göre Tarsus'tan r>, Anamur'dan 1, Merkezden 4, Silifkeden 
4, Gillnar'dan 2, Mut'tan 2 olmak üzere Villiyetimizden 18 Umu 
mi meclis Uyesi seçilecektir. Cumhuriyet Halk Fırkaaı bu gnnler 
de ıınmzedleri tesbit edecektir. 

Kalimnos'ta isyan devam ediy 
Yunanhlar kıbrıs ve on iki 

reyiam istiyorlar 
Adada 

---------- ................. _ ............. -
Ada Göz Altında 
İSTANBUL(Ulus) Atinadan 

27 tarihiyle bildiriliyor : 
Yunanistanın Kalimnos adn 

sında isyan devam etmektedir. 
ftalyan aleyhtarı Pnpas Letar 
tevkif edilmiştir. Adada dışarı 
ile olan ihtiH\ttan memnuiyetin 
devam etmekte olduğunuAtina 
gazeteleri yazıyor. Adanın mu ' 
hnfaza kıtaları artırılmış ve ada 
tayyareler tarafından tarassuda 
alınmıştır . 

1 
Yunanistnnda mevcud milli 

teşekküllerin İngiliz ve İtalyan 
bUKOmetlerine müracaatla Kıh 
rıs vd 12 Ada ahalisinin mn 
kadderatıarınm tayini için Re 
yiam isteyeceklerini bu günkü 
Atina gazeteleri yazıyor . 

korumak amaciyle bir karar 
alrnusı çok tabii olduğu kadar 
umumluk kurum olan Elektrik 
Şirketlerinin de bunu tatbik 
etmesi mecburidir. Bunun aksi 
ni iddia Ticaret kanuniyle ku
rulan sirketler iizerinde Bakan-• 
lıkların mürakabesini tanıma-

makgibi bir cilrumde ortaya çıka 
rnbilir. ı Titekim yukarıda da 

işaretlediğimiz gibi Mersin 
Elektrik Şirketinden başka ge
rek imtiyazlı. gerek Belediye
lerce doğrudan doğruya işleti· 
len veya Belediyelerce imtiyazı 
verilen biltiln Elektrik Şirket· 
leri 934 EylGl ceryanı fatura· 
larından itibaren bu kararı tat 
bik etmişler \Te hatta EylOldan 
sonra tatbik edeı;ı bazı şirket· 

lerde ald1kları parayı abunalara 

iade etmişlerdir. 

MeyisAdası 
Açıklarında yüzlerce te

neke benzin ve 
kereste bulundn. 
KAŞ, 26 (A.A) Meyis Admn 

w·mileri tarafından sahilleri· 
mizden sekiz on mil açıkta yllz
lerce teneke benzin varilleri 
ile bir çok kereste bulunarak 
gilmrllğe teslim edilmiştir. Te· 
ııekelerin üzerinde « enal8 ben
zin Naftsendikat » markası 
Tllrkçe olarak yazılıdır. Keres
teler Avrupa kerestesidir. 

Bunlnrııı on beş gün evvel
ki fırtınada batmış olması muh 
temel bir vapura i\id bulundu
ğu tahmin edilmektedir. 

- - - ====== 
Mersin Elektrik Şirketinin 

de bu formuJU tatbik mecburi
yetinde olduğunu münakaşa e
decek değiliz. Şi rketde bunu 
çok iyi bilir. Eğer gün kazan
mak istiyorsa parça parça aldı 
ğı paraların topdan iadesini de 
düşünmesi gerektir. 

Yalnız Uzerinde durmak is 
tediğimiz nokta : Bakanlığın 

verdiği emrin şimdiye kadar 
neden tatbik mevkiine konul 
madığıdır . 

Şirket şUphesizki ayda top 
lu bir yektln tutan kira farkını 
isteyerek indirecek değildir. 
Fakat hangi makam hangi va 
sıla ile bunu yapacaktır. Ekme 
ğinden keserekElektrik parası, 
bile bile fahişsaat kirası ver~n 
halk bunu bekliyor . 

Rıza Atild 

Bakanımimiz Sofyada Batalofla görüŞtü 

Önümüzdeki Balkan anlaşma konferansı 
Mayıs içinde bükreşde toplanacak • 

BELGRAD, 27 (A.A) Türki· 
ye Dışarı 1şleri Bakanı Tevfik 
RUştü Aras dUn Sofya yoliyle 
Ankaraya hareket etmiştir. 

Kendisi Sofya'da Batalos 
ile konu~acaktır. 

GnzeteJere beyanatta bulu
nan Tevfik Rüştü Aras Yevtic 
ile nleltlde noktai nazar ve ına
IUmat tantisinde bulunmuş ol
duklarım söyledikten sonrn 
Rulgaristandnki son hfülisP-lere 
sözil naklederek Bulgar gaze
telerinin Kral Boris'in izhar 
etmiş olduğu arzu üzerine. icra 
edilmiş olduğuna dair teminnt 
verınekde bulunduklıuını söy
lemiş ve iUlve etmiştir : 

« Bu hal iyi bir hUkUm ver
mek için kafidir. Zira Kral 
Boris'in komşuları hakkındaki 
niyet ve tasavvurları malOm· 
dur . » 

Tilrkiyenin Dışarı İşler Ba
knnı sözUnUn sonunda önilmiiz 
deki Ralknn anlaşması konfe
ransının Mnyıs ayıııda Bilkreş

de toplanacağını beyan etmiş

tir . 
SOFYA. 27 (A.A) 'l'ilrkiye 

Dııjarı İşleı· Bakanı Tevfik 
Rüştli Aras Sofya istasyonun
dan gP.çeı·ken Oış işler Rakımı 
Balntof ile Dış işler Bakanhğı 
Gene\ katibi ve yl\ksek memur 
ları Tilrkiye Yunanistan ortn 
elçileri ve Yugosln\'ya masla
hatgüzarı tarafından selamlan- • 
mışlardır. İki Bakan tren dur
duğu miiddetçe görUşmUşler
di r. 

iSTANRUL, 27 (Hwmsi) -
Dışarı işler Bakanımız Tevfik 
RUştil Aras Avrupa Ekspresile 
buraya geldi ve merasimle 
karşılandı. -----------

Hangi mallar serbest girecek· 
Maliye, Ökonomi bakanlıkları proje f-lazll'layor 

/{ayvan ihracı serbest olacak. bunlara kar
şılık döviz iatenmiyeceh. 

ANKARA - imliyazlı şir
ketlerin faiz ve dividantlarmm 
harice ne suretle çıkarılabile

ceği hakkında, Maliye ve Öko
nomi Bakanlıklarınca mUşte

rek bir proje hazırlanarnk Ba
kanlar heyetine göndermiştir. 

Bu projeye göre,hah, kilim, 
gillyağı, kitre, mazı, palamut. 
zeytinyağı ve canh hayvan ih
racı serbest olacaktır. Bunlar 
karşıhğ'mda Türkiyeye döviz 
getirilmesi mecburi olmıya

cnktır . 
İmtiyazlı şirketlerin Türki· 

yede faiz ve dividantlardan 
birikmiş parahırııı tUmU 7,5 
milyon lira kadar tahmin olu-

iş Yasası 

nnyor. 
Yeni proje ile şirketleriıı 

TUrkiyede birikmiş paralarının 
çıkması kolaylaştırılacağı gibi 
yerli mnınulfit ve mahsulleri
mi1j11 de dış pawrlarda daha 
kolnyhkla silrillmesi temin e
dilmiş bulunacaktır. 

Rilhnssa diinya ökonomi 
buhranı yllzllnden bilyiik sar
sıntılar geçiren halıcılık ve pa
lamulçuluğurnuz bundan bUyilk 
faydalar görecektir. 

Yeni projenin önUmiizdeki 
hafta içinde Bakanlar heyetin
de de görUşUlerek karara bağ
lanması kuvvetle muhtemeldir. 

Btığday işi 
Ziraat iŞçileri için En Çok mutavassit· 

biryasa hazirlaniyor lar faydalniyormuŞ 
ANKARA, 27 ( Hususi) Zi ANKARA, 27 (Hususi) Zira 

raat VekAleti ziraat işçileri için at Vekaletinde ~uğday koruma 
bir kanun projesi hazırlamakta kanununun t~tbıkatı Etrafında 

· 'f · ğ yapılan tedkıkatta kanundan 
d~r. B~ proıe çı th k ve ba . ~ müstahsilden çok mutavassıtla 
hıblerıle Amele arasındakı ıh rın faydalandığı neticesine va 
tiUlfları gilndelik meselelerini rılmıştır. 
tanzim edecektir. Bu kanundan ÖnihnUz<leki vl} mUstahRili 
sonra amele tedari~i i~in bilro dalın iyi himaye ~debilmek için 
lar kurulacak ve _şımdı mevcud tedbirler alınacak ve lllzum 
olan iptidai şekilde iş bulma giirüldllğU takdirde buğdayı 
ve amele aramanın önüne geçi ko uma kammundli değişiklik 
lecektir. yApıUlc!ktır , 



~AYFA: ~ 

Bulgaristan 
\ 7e Roffia 
Aı1laşı11ası. 

-t-

Fran'jiZ Dış Bakam Bay 
Laval He halya Başbakanı 
Ba,· ~lusolini arasında va-. " 
pılan Roma anlaşması sı-

rasında her gün siilunlar 
dolusu yazı )'azan Avrupa 
gazetel~ri bir kerre de Bul 
garistanm adım anmamış
lardı • 

Oiıuu için tlünkii ga
z~telerdP. Frausa ile ltalya 
t~rafıudau llulgaristamn 
Roma anlaşm:ısrna girme. 
:,İ tek lif edildiği şeklinde 
bir· hahur çılo.mca bir çok 
~im~effw havrette kaldı • 

v 

n~rkes bu teş~bbüsiin 

manası ne olabiltıc~ğini 

hirhiriııe sornrnğa başladı. 

Bn ıe~lif \'e lf ŞPl>lJiis Bul 
garisla11111 lehine mi, yo~
sa alP) hine mi oluyor , 
(hHıildi . Bunun gibi bu 
teşebbüs Tiir·kiye He Yu. 
ut1rıislanın lehine mi, yok
sa aleyhine mi dive dii-. "' 

şiineuler de oldu. 

Bize kahrsa şim~ilik 

bıı işte şi)yle \'eya biiyle 

hi r lıük lim ' 'ermek biraz 
acele olur . Her şe)'den 

nvvel hu tPsehhiisii icah . 
eden ustl seht'h . ve amilin 
aıılaşıluıası h\zım gelir. 

Şinuliki IH:ılde bizim 
merakrnuz şu noktada top 
lanı)' Or· : Homa aıafaşma~ı
ııa Bulgarislanı da çağır

mak fıkri iptida kimin 
3klrna geldi ? Bu arzu~· u 

iptida hangi devlet ileriye 
slirclii Y Hulgaristanm Ro 
ıua anlaşmaswa çağırıl

nrnsı daha ziyada ltalyauıu 

ısrarı ilt~ mi yoksa Frau -

sanın arzusu ile mi olu

yor ~ 

Hu nokta anlaşıldı~lan 

soura yukarıda~i suallere 

doğr~ bir cevab buluna

bilir. 

Kurun: • • 

-SOy Adı 
MtArS!U koopPratıf mü;. 

dürii ka)' Hilmi ~tPr soy 

adım ahmştır. 

Sağlı~ -_Bakanı !Köyll~~a!anlar. 
;;ı 

&ij6alıana. i•ahat 
. verdi • 

Fırkaya Üye yazılıyor En son hava durumu. 
Tür kof isin Günlük T ılgraf 

HAB(RlERf 

-~-

Ankara . 28 [Hususi] 
Sağla~ ,.e soysal yarclım 

bakanı bay RP-fik Sayılana 

diin hnrayn g~IJi. Erd~k 
\'e ha valisinrle yapdığı 

tedkikat ve föflkete uğra
yanlara y~•pılan yarthm 
hakkmda Başbakan is-
met luöuiine izahat \'er
di. 

U. Müdilrlük 

Biilüıı ~ihlerinıiıde ba-ı 

yanlar büyii lıir ~istdde i 
Cunılıuriy<~t halk fırkasırıa 
ih·e yuzılruakta ve Lt->ldif . .. 
\·arakalarmı doltlurarcık 

fırkaya YermektmJirler. 

Cumhnriyet Halk Fır

kasına her ~iiu lİ)'e ya
zılmak için bir çok mlira-

caatlar yap•lma~ta ve Fır
kaca da gün yitirmeden 
teklifl~r tel kik edilerek o. 

navlarımakt~dır. 
"' 

Tescil sayısını iateili. Mılsamere 

Hazırlanıyar. 
Ankara , [Hususi] -

fıoy ~dı kanunun tatbikin- flalke\'i Temsil ~oınitt~-
den bu giinP. kaclar An- si gençleri Larafmdan ha· 
kara nüfusuna müracaat sıfatı yt~r sarsrntısı felakt~t
eden soy adlaruu tescil zedeleri ne gömJeril•ııek ii 
ettirmiş oln ııların · sa)· ısı z~re \'erilec~ğiaıi yaz, lığı . 
1700 ii geçmi~tir.Nüfus n- mız miisamere haLırhkla-
mum müdiirliiğli vilayet- rwa devam ~diliyor. 
lere göndertJiği bir emirlt> G 1 t ·ı l ı. . Jelle er emsı ~c ecel\ 
bu ay sonuna kadar niifus 1 · 'k' • t d 1• . . erı 1 · ı a eş arasın a p -
ularel~r~nde yapılouş soy yesinin de\•amh provaların1 
adı teseıl sayısuun gôndt~- kt 1 '1" ,·apma a• ır • ıl usamere 
rilmt>sini i"'temiştir. • 

~tinii heniiz tPrısih ~·lilnw. 

Samsıında 

Don yiizünden f abri
kalar İf leyemedi • 

• 
mişs•~ ti•' Şuhatm ilk haf-
lasuıJa \'erilrceği umulu
yor. 

Küçük Lindenbergi 1 

6ldiJren adam ne 
diyor. 

Atık:ıra "27 ( ı\.A ) -
Ziraat \P~i•l• · ti \1PlP.oı·oloji 

enstitiisündPrı ahnarı ma· 
l t) m :\ 1 a gön• :? 5 1-3 5 ti e 
Tiirk i ,·,•de ha \'a \' HZİ yPli . . 
~erı 24 saat zaı·fıuda yurd 

da hava u11rnmi~· etlP. bu
lutlu w~ yağışsız gt•çmiş, 

\'almz Soma C•~\'l'esirıe . . 
tlHrl, ~inoha 3 , .\laçatıya 

1 milinwlre yağmur dliş
miiştiir. 

Hava suhnıwllerinde 

diirH' ıırızarnn hii~·iik bir 
dt>ğı~ihlik )Ok.tur. Hu f..t+>C+> 

t'n ıllişiik sulıuııetler sıfı
rın altuula : 

Karstla 27, Erzurumıla 

18. Ka~t,ımonuıla l!l, An
karada 29, Ku·ştshirıle 8, 
Eskişdıirtle 5 clerf'Ctltlir. 
En yiiks~k su huneıler 16 . 
clerflct~ <•larak Antalya.ta • 
ka ych!d il m işli r. 

Buglin Au~. aracla ha\·a 
su hu neli s:ıal. l 4 tlP. sıfınn 
ahmda aki ılt•rf'crtlt' idi. 

Gizli nüfusların miJd 
deti uzatıldı. 

-.,ersin belediye 
baŞkanliğından 

N iifu!'la ~· azılmanuş, ö 
leırlı · ı·iııi, kayıplaı·ırıı ka 
~ ıtılaıı ,fö~Ül'IUPlllİŞ, f\VIİ

lildt-riuı lt·~cil · •·l.tirııu·nıis 
• 1 

ol.Julartu hd··cli~•·tltı fi . lk 

latanbul boraası . 
27-l-ö5 tle arpa yen•

lik çuvallı 4 kuruştan 

ıWkriu~ 3 ~uru~ 14 pata" 
can 2 l l ton, buğclHy ~·u

muşa k 4 kuruş 24 p:ı ... · 
r•ulan 't kuruş 34 paraya 
katlar mahlul 4 kuru~ ' . 

2
,, 

7 .f> ıwı·adan 4 k11rıış ;J 

para~· a "a•iar 407 ton ' 
.\1ısır d ıı ı 3 kuruş 35 pil'" 
raıla n ı O hHı horsa<IH ıud 
amele görmÜŞ\ÜI'. 

2<L ı 35 de ihracat of ... 

nıaıuışılır. 

İzmir bersası 

27 - !-35 de huğtfay 4, ~ 
30-5 luruşda11 ıoo tofl 
n~ 12Ç} cuval, susam 18· 
175 knr;ışdau 137 çuval, 
pamuk çel~irtleği 2.sa ..... 
2.75 "uruşdnn 2400 çu
\'fll, pamuk 5o.50 kuruŞ"" 
<hın Sfltılmışdır. 

Kültür Bakanı 
Ankarada. 

A ııkara 27 [llnsusi] ;-' 
Kiihlir hakam .\hidin O~ 
lllP-ll bu giiu lsla11lrnhh• 11 

lmra~· a gPldi. 
~------------------" 
i~lt·ri mPnaurloğuncla açı

ları dPft•·ı·~ lt••nıı1n yazıh'' 
uıalan uk~ı takıtinle c~z:t' 

la111l11· :ıc.ıkları ılaıı oluuor· 
____ ..... ______ Iİlllilll ____ .... _______________ ___ 

Samsun, 26 (.-\.A.) -

Yukarıda soğuğ kar ve 
fırllnaları devamdadır. Bu 
tararlarm un ihtiyucmı 

temin etleu Ctıhik bo~a 

Flıımingıon ~7 fL\)- zührevi hastallklar 
Oii o ila 11 plnıau sorf(t1' a 

.. 
zuuJa~i nu fabrikalan <lou 

yiizlinden işley~memiştir. 

Soy adı alanlar. 
Nüstantık Rav . K~mal ., 

Sorguç, ~lalık~me başka· 
tibi Abdurrahman Kutlu, 

Asliye hukuk mahkemesi 
ıabıt katibi Salim Nm·i . 
Saydam, ~\ğırceza mah-
kemesi zabıt kltibi Enver 
Ülvi Kaya, Sulh hukuk 
.mahkemesi zabıt k'li bi 
Yusuf Ziya eski soy adı 

Bo~tancı eğHı, Asliye hu
kuk ıhafıkemesi piyade 
miibaşiri Ahmed Emen, 
mübaşir Şevki Karaman 
soy adım almışlardır. 

ç .. ~ ıltliği va kıt şu 11ları ~öy 

leıui~lir : 
Tevkif ~diletiği rıı gii n 

ile ertesi giirı kahurgala 
rıma \'urarak hP.raİ tlöğ 

diiler. lfadenHIP. imla ''an-
" 

hşhkları yaı>tırtlılar ve 1 
bmai sorguya çekt~ll beu· 
den islr.nileni ~·a pmazsa m 
bir dakika ol~on u ·utul· 
ımyacağmu soyledi. Ttık-

rar hir 5orgu)'3 çe~ildiğiıu 
zaman Haupııuan deıli ki: 

Hir dt'r~ceye kadar tah 
kikatı söyledim. Haupt-

man Lindenber.gin çocu
ğunu . hiç bir vakıt ·gör
medigini ve fidye para~ı
nın ödendiği mezarhğa 

adam bile atuıalhğmı bir 
l\erre daha söylemiştir. 

Bilgisi ve kort111111a çareleri 
------~···------

Yazan : Sıhhat .MUdürU ve Halkevi 
İçtimai Yardım komitesi Ba,kıo• 

Dr. Remzi Gönenç 
-2-

Bu da HÖSlPriyor ~i hılgili olauliınıı ahan
sızl ığı y ii zli ııd~n hastalık hu l ışa hi 1 İl' . O lı a ld ,, 
laerkt>s g•'l'f. kliği olıluğuıııta ~üt ii lı : tsı a lıklar

daıt korunmak, V iakuııda ha~lli' ıp '' ) ile~tir
mtılidiı-. Vaklmda hakurıp ~yileştirnıt>ytmlt>
ı · irı lt•nleı·i l vücut] y:u·a \ ' t1 irin i çiıule kal -
clığı gihi bir lflfi_tfı VPYH huruu ıliiş~rP.k ayıp 

lı kahr. Kiitl'liıu olara~ yataklara tlüş~r, ÇJ

laşamaı .. \ile biitçt•sine ağır yiik oluı·. ilde 
fireugili Ye lJdsoğuklukln anadan ;ve IJal>aılan 
g•·lt>cek döl kör ve filii doğar!'la ulu~ura döl 
)'flliştirme siyasalma [ siyasetine J ne kadar 
aykih oldugunn var anla. 

v~rdun dii~mana karşı korunmasınm ge~ 

rekliği niifu~la ölçiiliirse g~lecPk dölün [rws· 
li afinin] ne kadar sağlam ve giirhtiz olana · 
sı baş gösterir. 
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Mersin 
Piyasası 

Gayri menkul malların açık ar#ırma ilanı . İ l j 1 
Silifke icra memurluğundan : Mersın Bele. diye Başlt.anlıfından : 
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2.ı.cı ~ao 
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J7 
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16 

3 
20 Lira 40 K. 

» ttt•ıwhi :.ı •l 1 • :.. .. ., , ... ıra 

20K.oo 

'OdPu l 1 

~ ~5 

n ~o . :t'J/531 
.-\çık artırma il~ JHH'O) a ç~~·riftıcf)k gasrı rueııkn-

fiiu on oJcluğu: tarla ff~maruı ı 
Ga~· ı·i nrnukuliiıı hulıaruluğu m~\'kİ, mahallesi. so · ı 

kağı nrınrnrHsı: Srrıir kii_viinii iirkiiclrn mr.,·ki s l:lpu ı 
numaralı , .. 1 

Takdiı· oluu:ln kı}met: Yiiz liradır . 1 

A !·fırnıamn Y~f)llacağı Jt!r, gi.in, saat 2s-~-935 
PerşP.mbe ~aat 14 iera dairesi . 

1 - ftbu gAytl menkulUn attırma f&ttnıimeı! 18-2-98t ıarI. 
binden ttibaren 687 numara ile Silifı.e ic.ra daireılnln muayyen numa· 
raaında herkesin görebllmeıH Jçln nçılttır. tlandt. yaıılı olanlardan farla 
malQmat almak Jsttıyenler, itbu ıarta~m .. ye ve 38-&37 doıya numlraılle 
memuriyetimi.re mQrııclat etmelidir. 

2 - Artırmayt iştirnk tçln yukarıda yuılt kiyıneUn yUıde 7,5 ııfs· 
betinde pey Akçaııı veya milli bir b:ırıkarun tt1mfnaı mektubu tevdi edl· 
1 ecektlr "124,, 

3 - İpotek sahibi alac&klılarh. diger al&kadarların ve irtifak t.akk.ı 
lllhlplerinln gayri m•nkul Qzeriodekl haklarını husuııUe fai~ v' mat· 
ufa dair olan iddialarrnı ifbn ilan tarlhirıden itibaren yirmi glln içinde 
evrakı mQsbltelerile birlikte memuriyetimlu bildirmeleri icap eder. Akııi 
halde hakları tapu slcllile aııbit olmadık~• s~tıt bedelinJn paylAşmaaından 
hariç kalırlar . 

4 ._ Gösterilen gQode artırm 1ya iştirak edenler aHıraıa 9attname· 
ıirıi okumuş ve lOzumlu malumaıı almıt ve bunları tamamen kabul et
mif ad ve iıibAr olunurlar. 

5 - Tayin edilen 2amAnda gayri menkul Qç defa bağırıldıktan sonra 
en çok artır&nll ihale eıiilir. Ancak ar.ıırma bedeli mub,uıı•eıı kiy metin 
yüzde yetmlt beşini bulmaz veya satıt lıteyenin ala~atına rQchani olan 
diger alacaklılar bulunup ta bedel bunların o gayri menkul ile temin edilmlt 
alacekhrının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arhraıaın taahbQdO bakl 
kalmak üzre artırma on bet gün daha temdit ve on be9inci gllnü ayni 
satta yapılacak ıı.rtırmada, bedeli aatıf hteyenln alac,gına rQcbaoi ol&n 
diğer alacaklıların o gayri menkul ile temin edllmlf alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak farılle, en çolıc artırana ihale edlllr Böyle bir bedel elde 
dilmene ihale )'apılmaz. Ve 11tıı talebi düter 

6 - Gayri menkul kendisine ihale ol.ınan klmıe derhal veya verilen 
mllhleı içinde parayı vermezse ihale kararı teeholunar&k kendisinden 
evvel en ytıluek teklifte bulunan kimse arıetmlf olduta bedelle almata 
razı olursa ona, razı olmaz, veya bulunmana bemeıı on bet gQn macldet&. · 
artırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir l kl J~aı. an11ncla1tl fal'k 
ve geçen günler için yüzde beşt•n hitsap olunacak falı ve diler zararlar 
a7rıca hOkme hıı.cet kalmakıııuı memuriyetlmlace ahoıclan ıahıH oluoar. 
lıladde "i83,, 

Bir parça tarla yukarıda gösterilen 28-2- 984 tarihinde Silifke 
icra memurluğu oda11nda i9bu ilan• ve gösterllen arttırma 9arhıamHi dal· 
r .. inde utılacatı llAn olunur. 

Borsa T elğraflan 

Isla tl imi 

Tfil'I, altıınıı ~40 

ist..-l'liu s ~o · 
[)olar 78-58 
Fraul-. 

Li J't~I 

12 -O~ -50 
9 _,10 

-
YENİ MERSİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Aboae l 
Şeraiti 

Senelik 

Altı aylık 

o~ aylık 

Ur kiye Hariç 
için için 

1200 Kr. 2000 Kr. 

600 1000 

300 500 

Bir aylık 100 yoktur 

Gnnn gçmit sayılar 20 Kr. 

ı. Ytırıtuıııuzda uckuna ciizlilnuıdık kf'I. oir_ ~~ok i.ğır Ct~zaya çar·pılacaktır . 

f\.,•şıf h•·dc·li 4386 lir~ı 36 "-ıırus ol::ıfı YillHı 2\:ak. 
şmrnsuım )'<~uiclen iuşası açık Pk-.Hı meve kounlmıısİnr. 
İlıalt·si 9 - 2-93'5 Cumar·ıesi giinii ~aaı 15 t•· • ne
h~clisn fl.tİrf~SLnd'' y:lpılacaktır. l~IP.klilrrin 11 ~nruş 
mukabili11rh~ şartname örrwğirıi Belf'diyP llairesirni~n 
alımıları ve yözd~ 7 ,5 mu vak kat f +>minat parası H~ 
şartnamClde )·nzılı n~sikahtrla hidikıle Aeltı<liw~de Arıır· 
ma \'P, t>ksiltnrn k.onıİS\'Onuna miiracaal f•ln.wl,·ri ilan .., 

olunur . 25 -29 3 - 7 

1 , L A N 
Mersin Askeri Satın Alma 

Komiıyonundan : 
l~lalıi~e D .ağ .\layın111 104400 yii1, cWrı hin cJart 

yiiı kilo ar·pa ihıiyacı HÇık ""~illuıryH kouulmu~f.nr. 
llıalP giiııii 3 ŞulMt 935 Pazaı·tp i gflnli<tiir. Is· 

ıeldilt~rin e\'~ar ve ş~raiti nulanıak iiıt·rr lrnr µiirı i~
lahh·•! Ask••ı·i Satırı Alma k onı i~ \' Ofl 11 rıa mii rar.aatları . . 
İJ:ln olunur . 15 - 20 --24-29 

I l l N 
İçel Sıhhat ve İçtimai ~luavenet 

miidiirliitiinden : 
Vi Ut yt-l il asta ıwltH i ıçuı 16 O li ı·a ı a lwıi u lıed t' ili 

17 kalem ~vrakı malhua pazarlık ~uretilP- yapıhtenk.· 
dır· ~lu\·a~kal l•'mİnat miktarı 12 liradır. 'f;•lip olan
larm ve uiimuıwlttriui gürmek i~l'!~·cmleı·in Sılıha& 
tlairt~siıH~ nıiiracaatları ,.,, paı:arhğın hiliıu güııii olfln 
Şuhauu üçliucü Pazar giiııii s:ıcıl on hrşe kadar Vi· 
hh·~t Eueiiuwuiru~ miiracaallaı·ı ilfuı olunur . . 

21··-25 -29--2 

. 

Çopurlunun Yapı Taşı 
Çopurluııou ~apı ıaşı ta~ nı ·ıılPolPriııiıı f'n iyi~iıtir. 

60 Santim hovunda 40 ~rrnlim eniıııle 22 25 saııtinı 
" 

kalmlığ11ulacltr. isti Hrnler sat.ıcı~mı ma thaa mızılan öğ • 
reıw bili rl~r . 4 . fi 

''•ı k . .. .. • . . • ~ 
r~ı ı1, örk(ulu {Ha kır) hır çok yerler ve çev· 

t'r \' ardır. 
Sağlık koru \'ueularınıu hastalık CP:\'rt• iu • . . 

i~e çoeuğu n FırPrıgili cloğnıa k gi hi ~·olla da 
hasttdık al11wc ığıuı hil meli )'İ1. • 

fltaıı li· ~ ~t •• 1 1 ki . . 1 . 'hiz z (JlU w. la ı · ar gıruuyen )'N' erı · 
lut: clıluğu gilJi ocağından kö)'iiralen ayrı· 

~iıt ttk iş ltnlıuak clolayısile biiyük ş ... hirlere 
Bt!:.~•'k ~ötii hası. alığı alarak ocağına köylioH 

: S•·lırHu kim!wleı·th~ \'arcJı,. . 
ıJu J,ışka yurd ve Uluslarla ölciisıliirs.-k vur 

ıaııız.J. z .. . • . . 
~Öı··· .: ti "ttlll"evı lı ısl:tlıkların az olıluğuuu 

tıı·uz 

ııa,~ r ~o~ yeri ı• rtlı•ıı lıa · ı:ı tık :ı l ı ıı kö J ii ne 
1ıa 8 l ta hılgisiz kimsı 'lerdPrı hir kö\' halkıuın 
\t • ctlıo·ı ı 1 1 ..... l ö ·· ı .. . " f> 
'İl' ...,. ıu a~ı ıgı cıa g ru mıışıur >azı 

bıı iY~L \'t~ Kazafarınıızlla görgiisiizlnk ve 
l~ş~ 1~ 1 ~1ik yliziiuıferı Frenginin ya)ılup lm · 
s,,~,,~sı Ut~licesi Frerıgi Çt~Vf'H adı verilmiştir. 
lotlar l b.ı~aulıAı, saAhk koru~ucoları <lok 
~ıı1 ~ ~-u ç .. vrel•·rde hızlı çalışma laı·I t hastalı -

vıau ·· l •.. uu alıuağa ç;•hşıyorlar . 
ııar\, ~IJ Ya~alar (K . .\ NUN) larla Fnrngililer 
'lt•ı· 1

1
1. Vp g1·lııwzsP zorl!ı · t,·,faviy.-. gel11wğe 

hileç ~;turlar (nı•·cbıırılıırl:ır) lıele lıasıtılığı 
e başkasına bulaşhran Ye verenler 

dH çok çalışmaları \'~ yaraların ağu· olma~• 
h:ıstalıgı tin rclurmağa yararsaJa halk ı11tla yar
dımı \'P bilgisinirnle eklenmesi ger+-"ktir • 

Ulusnn loptan ve herkesin lt!k lHk bu 
hastalıklarla carulan isıekle uğraşaıa~ı \'e 
savaşması ile devlt~t ancak haşaralıitir. 

fi,~,. S~\' İ tl•~vlt~hlen lıeklP-m~k hostur. Bi-' . . 
razcla k~ıuli sağlıg11uız için uyanak huhıu 

mak g•~rt·ktir . 
Yurtl ,.,~ Ulusumuz simcliyP- kadur bir eok 

• • • 
yollartla geri kalnaasırıdan ilerileıuek için 
çok p~u·:ı ya \'P. hızla çalışnıağa gP-rekl ictir . 
.\ile ve Ulusu hü'1çesiuH ağır yiik ve yık-m 
olmamak içirı bu hastalıklara kar~ı uyamk 
ve liliz olmalıyız. herkes bilıuelidirki kaıhn, 

Pı·l\•·k ho hastalığa tutulabilir. Valuız ~.ôtü 
\"~ U)'ğtırı~uz ka.hnlar<t gitnu~k ve ya ıı~ş
ma~la ~•lmmaz. Baş~a yolhlr<landa hastalık 
al11ulığ1111 bilnu~liyiz • 

Bir maşraba hir kaptnn bir kaç kişi ar:ka 
arkaya içmek ve y~mek, <1çık yarab.rı, akan 
irin ve kanları ~llemek, ana, baha Fireuf?ili 

Geuç bir ılt•li~tırılı hr.~.:\rlığı ıanrnnnula 
altlığı hastalığı bil·~rı• kt lulmiyerHk e\'lPıımtısi 
\'e ken lisiui •loktora gö~LtH'ıth·rnıesi yiiziiıuf P.n 
bir çok ail~rıiıı ~i)ntHiğiiııii eşi lüp göriiyornz. 
ilana çok ~evtliğı barığıhswa (Aşı~ma) \'e 
karısına lrnsıalık \'erP.rflk ayrılık olılnğuda 
vardır. Sou olarak bir ailtrnin sliriinmesiun 
yok olmasına kadar yüriiyeu ~oy~al vn hula .. 
şıcı hastalıldardır . 

Hastalığa tutulmamak \ 'H ~'akalanmamak 
car•~lcrini :carastu·rnak kada;· vakalandıkdan . . ., 
~onracla cabucak dHr:UG'fl arıvarak doktcwa . . 
ko~mak 'urd \'~ Utu~ ht)rcııdıu· . ..\ıı:t, ha-. . 
haya en gün~ndiğin .bilgili kim~wlere dt~r· 

bal derdi açarak akıl t.lanışıuak ve çare ara
mak g~reklir. Vaktmıla ç u·o aranmazsa hası· 
talık başkasına bulaşu.mzsa bile kerıdi ltı"' 
ninde (Vücucluııda) sakla rınrak hiraz ısonrn 
vücudun bir tarafuu kemirPCeği, delilil ~İ" 

nir lıAstahb• (inmr) kiitlirümlnk yr1pacagım 
göı önüııd~u kaçırurn. 

- 'onn Var 
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Gayri menkul malların açık 

Silifke icra memurJugundan : . 
artırma ilanı \ r~ . -~ 

~~;,. N~;tı~~~~~e paraya çe".rilreP.k gayri mtıııkn- ·ıKulak, Burnn, Boğaz P.'~ . . -\ ~ 

Hirı rw olıiuğn: Oir birine mutt:ısıı.~~m~n 3 n~_kl~r . ~, Hastalıkları ınütelı assısi 
o.:~368 mt'lro ıarlanm 2016 SP.lum ıı.ıharılt~ 336 sehmı 

r,H)t·i nwıı~uliiıı hohınduğu n f'\~İ, UJllı~llrsi Hl· ~~ DOK.TOR 

k:ığı No:ç .. ırevilli kllyiiııiiıı Zilli ıaki mevkiinıfo 29 v-ı ~ Nüzhet Veysi 
30 •~pu kny"h · ;r-J ~ Haatalarını her gün saat on beş- ·~~ 

==-

t~öbetçi Eczane 
Bu Ahşam 

il \ LI\ E«ı. , ı ··suti r. 

SİHH.AT 
ECZANESİ 

ersin Güınrü Civarm~a~ır 
'f ~~dir olnn:lo kıynıP.t: Rorçluy~ aid 336 hissP~' <! ~r . . . ;t:_ 

({
23

,) 1i ra . :~: Jen sonra dış doktoru bay ahırın ~ 1 

1
, yoğurt pazarındaki muayenehane - ı~ 

.\rtırmamn yapılacağı yer, rrfüı, saal: 28 -2- 935 

lf ı•f' llP \ İ r, . 
ı.cza \ ı 

Pt' r"'.·eru•·p s(aal ı ı den 12 'e kadcıl' icra dairesinde sinde kabul ve tedavi eder· ., u -
0 

rupa mi'ısta lı ıt·r.ıl ı hu -
~ - t9bu glyri menkulün a:tırma ıartnameai ia-2-93& tarı- ·• l 4 - 3 1 

t ıl>hı,\P , YPrli ,., .. \ \ -

hınden ıtlbaren 649 nomAra ile Sillflı.e icra daireainhı muayyen numa- ~~~~~ P'f...P·'Lri. ·~ a. "f.-'il-\ ~ 1 u rı ıa r · 
rasında herkesin gOrebllmesi fçln a9ıktır. tıandA yuılı olanlardan fazla ~~~~~~~~9Çt;. ' •• _... ~ ~~ ~~) . • maldaıat almak iıt~yenler, işbu ıarınam"ye ve 38-~9 doıya numAnelle :::--:~=========~· 
memurlyeıfmize mQraclaı etmelidir. 

2 - ArtırmayA i~Utak tçJn yukarıdA ynıh kiymet.in yOzde 7,5 niıı
beıinde pey Akçası veya milli bir bankanın ıemlnnı mektubu tevdi edi
lecektir "124,, 

3 - Jpotek sahibi aldcaklılarh diğer alAkadarların ve irtifak hakkı 
snlıip!erlnfn gayri menkul azerindekl haklarını hnausile faiz v~ mRı· 
rafa dair olan iddialarını itbu ilan tarihlı den itibaren yirmi ~nn içinde 
evrakı mQsbltelerlle birlikte memurfy~timhte bildirmeleri icap eder. Akai 
halde lıakları tapu sicil ile llllblt olmadıkça eatıı bedelinin paylllşması ndan 
hariç kalırlar . 

4 - Göıterlleın gQnde artırm'lya ittlrak eıdenler artırma ıartname· 
ıini okumuş ve ıazumln malumatı almış ve bunları temamen kabul eı· 
miş ad ve ltlbl\r olunurlar. 

r. - Tayin edilen zamAnda gayri menkul Qç defa bağırıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edllir. Ancak artırma bedeli muh.ımmen kiymeıin 
ytızdo yetmit betini bulmaz veya ıntıı isteyenin alacağına rQchani olan 
diger alacaklılar bulunup tll bedel bunların o ga7ri menkul ile temin edilmit 
alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazaa en çok artıranın taahhOdO baki 
kalmak üzre artırma on be9 gön dalıa temdit ve on betinci gQnQ ayni 
eattl\ yapılacak artırmada, bedeli ıatıt ilteyenln alacıı~ına rQchaoi olAn 
diğer alacaklıların o gayri monlı:ul ile ıomin edilmiş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak. ıartile, en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde 
dilmezse ih ııle yapılmaz. Ve eatıf talebi dOşer 

6 - Gayri menkul kondiıine ihale olunan kimse derhal veya _verilen 
mühlet içinde pauyı vermeue ihale kararı feıholunarAk kendilinden 
evvel en yt\lı:sek ıek1ftte bulunan kimse ırzetmiş olduğa bedelle almağ!' 

razı olursa ona, rnzı olmaz, veya bulunmazı& hemen on be9 gOn maddetle 
arurmRya çıkarılıp on çok artırıma Hıale edllir iki ihale arasındaki fark 
ve geçon gOnler lçln yüzde lıtetten hesap olunacak talz ve dlğflr zararlar 
nynca hOkme hacet klllmakaı zrn memuriyetimizC'e alıcıdan tahsil olunur. 
Maddo 11 iS8., 

Tarla yukarıda ğ6ıterilen 28-2-935 tarihinde Silifke 
icra memurluğu odaaında ifbu ilan• ve g6ııerileD arttırma ıartnameai dal
rcıılnde satılacağı ilftn olunur. 

lmJ~IlllllIIIl!mflllIIIIIllfD 
·~ D OK T o.1!- ffij] 1 N. Remzi Ulker ii!1 
liiJI Her gün saat 1 S den 18 e kadar ~ 
~ fla~lcılarmi Yoğurl paıf•rında iliş ıahihi 11!!1 
~ Bay Hahiı· in muay~ıuılıan~siude~i hususi dai.ffij] 
f§D resinde kalml •;e tPdavi e41t~r. 8-30 ffij] 

[fg!~~~[§Y~~~mıı~~~~ftğ] 

• • •••••• • 
Soba Almadan Evel. 

•• • • •• '• 
Yeni Mersin Matbaası : 

•• 
mücellithanesi ı 

.: ılınç Kdmil ve mah· 

tumları ticaıethanesin • 

den arayınız. 

·veni Getirdigi 
Yerli, Belçika, Fransız 

malları sobaları ve f iat· 

ları görünüz. 
51 90 

Yurttaş! 

• • (• E~hiru i ~. ıı a rculau- • 
• 'i • • 

ıuı ş, fı•l'SUtlP ~ İla pla · • 
. 1 • 

rıııızı ı s f • ' aramaz ' • · -~ • • l5iO 

~ i• «tl ltl il) ıuız. lıiq~iiıı 

!°'İ1..4' htıı m olur. Kıt :ıp 

.... 
~ • 

ıııiic• • ll i ılıa ı>' ~ 01 iz~ gi> ıı-• 
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