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Re· sicumhur ıC. H. P. parti grubu Bal~anAntantıGenelKurınay 
· Dün toplandı Baş~anları top~antısı 

• •• •• •• nonunun 
Tetkik Seyahatları 

Reisicumhurumuz Kastamoniyi şereflen
dirdiler ve binlerce halkın çoşkun 

muhabbet ve tezahürlerile karşılandılar 

sona erdı 
Bu toplantıda hariciye vekilimiz harici 1 

Atina 6 (Rndyo) Atiııod:ı 
• f • • h kk nda izahat Verdi l toplanmış olan Balkan autaııtı 

sıyase ımız a ı 1 genel ku~mny. başkanları kon-

Ankara 6 (Radyo) Cumhuri kili Şükrü 8araco~lu on beş j f~ramı dun .nıhnyote ermiştir . 

yel Halk Penisi gurup umumt "ünlük harici siyasetimiz hak 

1 

l unnn harbıye müsteenrı, as-
,., keıi k 1 • d b • . • k 0 · heyeti Trabzon mebusu Hasan kında izahat vermiş ve verdi~i . u up e U) u ır kabul 

1 

Sakanrn riyaseti altında toplan 

mıştır • Bu toplantı bütce encü 

menince tetkikte bulunulan Dev 

· . • . . 1 ref;mı ~apmıştır . Kabul resmin· 
iz~ha~ ~eyetı umumıyece tast-ıp l de kral naibi prens Pol, baş\·e-
edılmıetır · kil General '.\h•tnksnı;; ve kabiııo 

Seyhe:1 mııbusu Hilmi Uran erkanı hazır lıulunmuelnrdır . 

1et Şurası kanununun '24ı üncü dan açılan meclis ikinci' ~riyaseti ç· ı n ıı· ıer 
maddesinin müzakeresine bae ne Tekirda~ mebusu Faik Öz 

lanmıştır . Dahiliye Vekili Re Fıratın namıot gösterileceA-i IJaş 
fık Saydam kürsüye gelerek vekil Celal Hayar tnrnfıııdaıı 
24 üncü maddenin lılyihndan bildirilmiş ve bu tek lif ınüttefi 
çıkarılarak meelie umumi heye · kan kabul edilmiş\ir • 

tince müzakere ve iataç edilnı e Ruınanıecfe bıışkncn nıüza 

Japon fabrikalarını 
yakıyorlar 

Şangh ey 6 (Radyo) Burada Ankara 6 (Rad
l ' O) Aııoc\olu ajansı· 
nın hususi muhabi
ri l>ıldiriror : 

Reisicumhur Is· 
met lnöıı ü lıu gü ıı 
saat sekizde Çan
kırıyı eeref lenctir
mioler ve kesif lıir 
hl\lk kitlesi tarafın 
dan karşılarımışlar· 

dır . 

sıui talep etmiş bu talep umu· kere edilecek madde lıulunmndı intişar odeu Rusça lıir gazete; 

i
mi heyetçe tasvip edilmiştir • f ~rndan cels(J ye nihayn\ \'eril - J Jıı~_onların 'lmde ~111~un a'.1 atı · 

Bundan Ronra Hariciye Ve miş tir . ker ı falırıka la rda lıuyuk bır ) aıı 
-------------------- gın çıktı~ırıı, 53 tayyaıo ılt~ 6i00 

C H P k it _ adet hatau topunun ve yiız hın· . . . uru ayı lerce f ı şeııgııı bu )·nııgrn eı;ıı ... -
sında malıçold uğunu, yaııgınııı 

Reisicumhur hal· 
kı selftmlayarnk bir 
müddet aralarında 
kaldıktan ııonra dö 
nüşte daha fazla ka 
lacaklnrıuı valld bu· 
yorduktan soora ay 
rılmıetıt . 

Reisicumhur bü 
tün acectikleri yol
lıırda ve bilhassa 
llgazria kesif hir 
halk t ırafıııdaıı kur 
•ılunmıelar ve saıı t 

13 do Kastomoniye 
gelerek uütün l{aı1 · 

tamonilil eri ıı <'oekuu 
teıahüratiyle karşı

lanmışlıırrlır • 
• • • 

ismet 1 nön O ve 
Yunan basını 
Aliııa - Ehızoıı 

gezete11i yazıyor : 
"Yeni Başkan,. 

l>aşlı~ı altında yaz 
<lıtıı boemalrnlesinde 
eöyle diı·or: 

" Düıı Ankara 

Cumhurreisimiz İsmet İnönü 

Büyük Millet Mecli· 
tıiııiıı Cuınhurreir.li
~ıııo ıntıhap etıiğı 
IHmel lııönıi, Kem ıl 
Atatı1rkün bu gı1ıı 

lcö 1'ürki)·eyi vücu 
da ııetirmflk için 
ıartettiti sarıgayret 
terde baslıca n en 
sadık meaaifırkadaıı idi.Türkiye Yunan - 'l'ürk dostluğunun olmuolur. 
mo büyük inkı!Apcıeı ile aynı j teeie ve tarsininde yeni Cumhur Dost ee müttefik milletin BO 
tausupla çalıemıı ilk dakikadan reisin in yardımı büyüktür. yük ölüsüne kareı şeref vergisi 
itibaren onunla beraber bulun· Kemal Atatürkün beklenil ni ödemekte olan Yunanistan, 
rnuı ve millt yaratılıı ieinio kuv miyen ölümü üzerine . derin ve yaratılıo iıindeki hissesi aynı 
•eden fiile cıkması iQin miioade• iztiraplı bir yoı:ı duyan Yunan 1 ayarda kıymetli olan >eni Şefi· 
le etmiıtir. milleti, 1 met luöuünün dost · ve nin idaresi altında da, Türkiye-

Büyük inkıllpçının açtııtı çı müttefik TOrk milletinin şefliği·! nin büyük yoluna davam edece· 
Qtrdan yürQmek azminde bulu· (ne seçilmosinden de çok masrur A'inden mutlak surette emindir •• 
nan Türk milleti, Kemalin baela 
dıA'ı iQin fesılasıı devam etmesi! 
İQin taliini ismet lnönüne ema· 
net etmietir. 

Ankara Bıl1ük Millet Mecli
ıiuln ismet loönüne verdi4i mut 
lılk ekaeriyet reyi, Umumaileyhin 
Türk milletine yaptı~t büyük hiz 
mellerin debdebeyle t asdiki ve 
Kemal Atatürkün muazzam işini 
tamamlıyacağınıı emin oldu· 
Qunun keza dabdobeyle izharı 
manasındadır. 

ismet lnöoüuün intihabı Yu 
nanlılar iQin mes'ud Lir hadise· 
dir. Poytahtımızın mükerreren 
misafir ettiği ismet loöu ü Yuna
niıtanııı eamimt ve hararetli dos 
tu oldu~unu her fırsatta ispat 
•taıiıllr. , 

Filistin kongresi 
ve Araplar 

kikuttn bulunmakta .ve temaslar ye baevekilini göndermesi 

yapmaktadırlar • Alınan cevap· vetle muhtemeldir . 

Bu ayın 26 sında Ankarad.a 
toplanacak 

nereden te nasıl vukun geldiği
nin bilinmemekte olduğunu lıil

dirmektedir . 
Ha rıkov G (H.oıiyo) Çin çete 

leri bü~ük bir Japon mühimrna~ 

Ankar, - Parti bOyUk kurul·! kil ediyor. Nizıımnume mucibince fabrıkaımıa bom tın atmışlar re 
layı 26 kanunuevvelde toplana· Atutark, fırkasıaın ebedi şefi ola f brikayı berhavl'.\ etmışlerdir • 
caktır. Kurultay, Başvekilin, bir rak kıılmukla bcrab~r umumi re- /';arar ve ziyanın çok eheınıııi
nutku ile açılacak, mUzhkeresl isllğe CUmhurreisi ismet loönU il yetli olduğu sanılmaktadır . 

:~~. ~:t;B:~,reuc:::~ ~:~~:ydeok::r ~:n;:~~e:~:~~;~ı~cek ve kıırultuy faşist Genel Sebeteri 
B. Refik Saydam, dUn fırka mer- Kurultıty, part\ [kooğrelerin· \ l 
kezinde kurultay hazırhklarile den gpçerek kendisine arzedilt-n talya hakkını alma 
meşgul olmuştur. balkın d\lek\(~rin\ tasnif ve tedk\k sını bilen bir 

Kurullay ilk celsesinde iki edecı>Jr, tasvlb etllğii dilPkl(•ri hU 
reis veklll ve altı katible J5 aza- kOmete direktıf olıtnık bildhecek şef tarafıt•dan 
lı program ve nizamname, 25 Azn 
lı dilek encumenlerinl seçecek, 
sonra ruıoamc>yıı ıhıhll maddele· 
rin uıUzakt>r••hlne geçecektir Rıı 1 

nam t>nln ilk mııddesln i fırkı.ı umu 
mi reisinin intihabı keyfiyeti teş 

tir· idare 
Bu dilekler ar1tsındıı, hnka-

ediliyor dedi 
metin esRs programına •irmiş o 
lan vngilerin lt>rızill. h ~yatıo ucuz 
lııtılması, n 1fia loşııalı gibi mtıc1de 

ler vardır 

Fınlandiyanın Ankar .. sefiri 
izmirden Budapeşteye gitti 

Roma, 6 (Radyo) - Faşist 

partisi genel sekreteri bir nutuk 
söyle niştir. Bu nutkunda İtalya . 
nın hakkını almasını bilir bir şef 
tarafından idare edildiği ve her
kesin İtalyanın nihai zaferden 
emin olması lazımgeldiğini bi!
dirmiştir. 

Hatibin sözleri Tunus Tunus 
diye karşılanmıştır. 

Sefir diyorki : Asrımızın en büyük adan11 Roma~a Üniversiteliler 
Atatürkün ölüınü Türkler kadar bizi de e· .k b' ... · 1 

müteossir etmiştir . Atatürk yalnız Türklerin U~U lr UUmaylŞ yaptı ar 
değil, insHniyetin malı idi. il Tunusu istiyoruz 

Ben Türkiyeyi çok gezerim. Yeni ve mo- diye bağırdılar 
Roma G "Radyo,, - Romad:ı 

dern Türkiyede her sahada gördüğüm tıioberce ünh·ersiteıı büyük bır 

Şavanı havret terakki bana ümitler verdi nümayiş yaparak sokaklarda do 
'-' '-' laemıelar ve ıunusu iıteriz diye 

Ankara 6 •Radyo. -
lımirden bildiriliyor: 
Fenlandiyanm Ankara &efirl 

ve fevkalade murahhası refikası 

ile birlikte lımire ıelmietir. Bu 
rttdan Budapefteye aidecektir. 
Sefir lımirde beyanatta buluna 
rak: 

Türk milletiniu kaybetti~i 
Büyük Şet Atatürkün cenaze me 
ras;minde bükümetimi temsil 
iQin Ankaraya aeldim. 

Aımmızınen büyük adamı 

Atatürkün ölümü, Türkler ka 

Yeni Türkiyede gördüğüm 

modern terakkinin ve yükseli 
eiıı hayranıyım Yeni Türkiyede 
bilha88a ekonomik sahada eeya 
nı hayret ilerleyiei bana bOyük 
ümidler verdi. Umarımki Feu· 
landiya ile Türki)·e arasında çok 
iyi tQccarl münasebetler tees 
süs edecektir. GezdiQım yerlerde 
gördüğüm Türklere has misafir· 
perverlikt"'n çok mlİl r. hassisim 
lzmiri çok sevdim. Şiıfo te mo 
derıı olan bu eehri tekrar ziya 
ret edecetim. 

Biliyorsunuz ki Türkiya Fin 
dar bizi de müteessir etmistir. landiya kAğıt, lAstik, kauçuk 

Atatürk yalnız Türklerin de ve buna mümasil eua alır buna 
aiı bütün insaniyetin malı idi. 

Ben Türkiyeye her geldigim 
de fırsat buldukça seyahat ede 
rim, Bundan evet Ankandan 
Kayseriye ve oradan Adana ve 
Mer11ine uzandım. Şimdi de izmi 
re geldim. 

mukabilde kuru meyve. tülün 
buğday verlr. 

1zmirin nefis incir ve üzümü 
memleketimizde çok raA'bet ka 
zanmıştır. Ben bile burada 
üzüm: incir alıyorum. Berabe 
rimde götüreceğim. 

Nefis şaraplarınız da hariçte 
Maverayı şeria başvekili, A- satılıyor. 

rap yüksek komitesi erkfmı ve Ben Macariatanda da hükft 
Kudüs müftüsü ile hor hangi metimi temsil ettiğımden sene 
bir iörüıme )·apmuyaerıkhr • · niD bir kaç ayını Budapeutede 

bağırmışlardır. Fransız büyük 
elçiliği Onüode do ııümayioler 
yepıimıe ise de elçilik binası ite 
civarı poliı tarafından muhafaza 
edilmietir. 

Çem~erlaynin Beyanatı 
--- ••• 1 

Roma siyasi maha
fi linde inkisarı

hayal uyandırdı 
Londra 6 "Radyn. - Havas 

ajan:11nııı husuıi muhabiri Roma 
dan bildiriyor: 

l::ıailiz baefekrlinin avam ka 
maraıındaki beyanatı roma mo 
hafilinde hayretle karşılanmıstır 

Mehnfil İngiliz ve ital)'an mü 
naseb:ıtının iyi bulunmakta oldu 
ğu kanaatinda idi. Bu beyanat 
mehafilde inkisarı hayal uyarı 
dırınıetır. 

birkaç ay mı Ankarııda geçıri 

rim. 
Zevcem ve ben Türkiy~ye 

geldiQimlz zaman sevine duyarız 

• 
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Kanserden \ lzmir limamnda 
l~i ~af tahk l~racat 

lzmlr, - lzmir ticaret ve sa · 
nayt odasınca llmırnımızın lbrHcatı 
hakkıoda bir istatistik hazırlan 

ıınştır. Bu l s tHtistıga göre 13 - 19 
ikinci tPşrln haftasında llmarıımız 

den dış memlekP.tlere 4742,9 ton 
Uıom, ı l42,l lon loclr, 180,3 ton 

Almanya 
Senede 2,5 Mi,yon insan ölüyor 

Doktor Nimet Taşkıran bu hastahğı 
etraflı şekilde anlatıyor 1 

pamuk, 419,4 to.ı burda incir, 

hariciye Nazırı 
Dün Parise muvasalat 

1 
etti ve 

Askeri merasimle karsılandı , 

fransa- Almanya Dek&resyonu imza e~ildi 489,4 ton pölamut, 269'6 ton zey 1 

1932 de neşred ile n ınille tll e t Almanyada veremden :ölenlerin talı~ı olmadan önlemek imkln tlnyaQ'ı, 286,3 ton ısrpa, 200 ton Parie, 6 (Radyo) - lılmao 1 Almau nazırı Franaaya_i!l· 
ler cemiyeti istatiıı LiQ i ne göre ' 1:1a1ısını geçmiş bulunuyor. İn lart yoluııu kapatmaktadır. bakla, G8,8 t.>o darı, 503,7 ton hariciye nazırı Fon Ribentrop'un dlglmden ve sizi tanıdıQ'ı~dan 
bütün d Ouyade iki mily ar on 1 gilterede de veziye\ aynidir. En eve! eura"ını dikkaLle kOsbe, 25 ton badem, 1G6,S ceviz Parise gelece.ıi dola.yısiyle h~tas fevkalade meınnu?um demtellr. 
üç mi lyon insen yaşamaktadır Eakat bu korkunQ neticeleri kaydedelim ki hali haıırda kan 2023,a ton toton, 1,,1 ton mlyan yon etrafında sıkı bır polis kor Fon Ribentropa askeri mera· 

b ·ı b" ·· - ı k · f serin dabllt tedrvlsl yoktur. t ,. ton de donu tesis edilmietir. sim yapılmıt ve nıızır Alman ko· 
Birçok esnsh hesaplara nazaran ası ır ıoru@ e anıerın ev Kanserde ancak mevıit tedavi kökD, 4 4 ton kes ane, 6 ~ istasyon iki memleket bay· lonlslnln OnDne lgellnce bunların 
bu iki milvıtrı aeçeu insanlık kalada artması şeklinde iÖıter mev•ubahe olabı· ıı· r. M.:ı.vcudı· ., 8 rl 6 ı ton rt.ı:ıı:akı ozom 50 ton zım 1 

1 
d 1 

• ... ., ı ' ' • .. raklarile donatılmıştı . hep sinin yaoıo a 11yrı e1rı dur-külletı in i n 6,4 milvonu kanserli mek de biraz hatalıdır. Son ..ı A t k ki d "'I ı 9 I 1 

ti bir oer ifade etmi1en ve para, ., .. 00 aysı çe r ea • • Saat 00 da Paris polis mü· muş ve nazl usullle seıamıaomıthr 
dir ve lıu 6 küsur milyon in yOı ıene nrfındaki tedkik ve hatta ıHmanla •Ücut 1910 zararlı ton balmumu, S ton mazı, 72 ton dürü iıta11008 aelerek kordo · Nazıra radyo OnUnde FraDıııa 
IBtıdan dn senede iki buçuk teşhis usıtalarının bılrılk te olııı bir urun tedatlıind• llt ık palamut, ~S.3 ton Ruaam, 521 kilo nun idaresini eline almııtır. milletine hltabeu bir kaç sOz ıoy-
milyonu kanserden ölmektedir• rakkiler aöatermeai bilha11a iç ıa aeten bunan her banai bir balı ihraç edllmlştlr. Bir mOddet ıonra reami ıe · lemesl reca edllmlt lııede ltlıaar be 
Her şeyi para ile ölQmüye alış azaya aid kanserlerin tanınma oekilde Qıkartılmaaı saranuı bir 19-26 ikinci teşrin bııftası · ut da aelmielerdfr. yan ederek beyanatta bulunnmı· 
mıe buluna n Amerikalılar r ırn o ~ını kola1laştırm1otır . Şu halde bale 11okulmaındır. aaafındakl lbrllcat ta şwur: ı Saat 

11 
ri 

00 
&'eçe tren iıtaı yacıı~ıoı sOylemlftlr. . 

ıer i ıı her sen e seltiı yüz mil bir çok cihetlerden izam edilen Tedavi 2100 8 ton UzQm ag5 6 ton . . . Nazırı ıörmek içın ıelenler 
yon dolarl ık bir zarar y ıı ptı~ım mübalaQ-ııJı gösterilen bu nisbe Kanserin tedavisi hususunda incir 93~ 8 ton bur~a inclr sıo 5 ! Jona aı~ml ışıır. . . Polis tarafından çok çok uzaklar 

• , • • ı Harıc ye nazırı Bone. harıcı d d d ı A h · hesaplam ı şlardır. Bu muazzam te kati bir nazarla bakmamak eimdiye kadar kullanılan lgerek ton pamuk 6718 ton palamut f • • a ur uru muştur. iman cyeh 
' 1 ye nezaretı mıısteşarı, genel sek 

yeku n bu gün kıqeca balı~ede IAzımdır. Şurası muhakkaktır kimyevt maddelerle ve gerek '°·2 ton zeytinyağı, 56 ton Hrpa l reter, Alman yanın Parlş elçisi büyük palasa misafir edilmiştir. 
ce~imiz problemin ehemmiye ki eskiden de bu kHdar deılilse mikrop aı,ıları ve virüslerle 7apı 4~6 ton bak.la, 310 ton kepek, 125, ve daha bazı ıevat karşılıyanlar Bir müddet burada istiralıattan 
tini tebarüz e tt irecek en mü bile buna yakın nisbette kan lan tecrübeler hiQ bir netice ver ton nobut, 125 ton fasulye, 146 · arasıodR bulunmaktı• idiler.\ sonra Fonrbentirop eliıo sarayına 
kemmel bir delildir. ser mevcuttu, Fakat o zaman memietir. Kimya maddeleri ame ton ceviz, 2142 ton tutun, 90,8 J Fon Rlbentrop arkae.ında iitmi4tir. 

Medeni memleketlerde kole ki teşhis nsılalarımııın kifayet liyatla çıkarılmıyan bir iuru tah ton tUtUn kırıntısı, g.2 ton ip 1.2
1 
zevcesi le trendE-n indller. Nazı- Ôilnden sonra Almanya·Fran 

· b ı d k - · d ı b k d b ı ıa deklarasyonu imza edilmi4tir. re . veba, çiQek, lekeli humma sizllaı aıta ıS?ı tınıaıcmııa ma ri~ etmek hususun a auca yar ton bakır bamıı. 13.1 too m&zı 
1 
rın uzerın e s ya or on u u 

bl k ii ı ı Kabine reisi Cumhurun riyaseti aibi büyüh ioaan kütlelerloi ni olmuetur. Bu aün tıile eu 11 dımcı olabilir, Fakat ekserira ze 24.~ ton keatane, 95 7 ton susam nan r ost m geym ot . 
birden alıp ıötüren 'salgınlnra ri hastanelerde ve en mükem hirll olan bu maddelerin kana 7 1 ton balmumu, 8 03 ton dun 1 Fon Rl_bentr~p Bono tarafın altında to~lann:ıı~ır~ Bu toplantıda 

il •30 · h ı ' , k k 38 t 1 b dan nok auzel yuzle karaılanmıı Almanya ıle aoruşulecek mesele· bu afin artık bit mi~ naıarile mel techizat ile Yude • nıı karııabilmesi imk:lnt a1ah tel 08 9 ton m an o o on s ya v • v l • 
• " · y ' ve devum!ı ve samimi el 11kılma ler bütün teferrüatile teıbit edil· bakabiliyoruz. Umumf sıhhrat be\inde bir tethiı kabul etmek: likeye ıokar. Mamafi lkanserin uzum, 5.4 ton darı, 6,8 ton defoe j 

1 1 
miştir 

ııartlarınm 11on yüz sene zarfın lbım aelmektedir. Şu halde bu kimyevi maddelerle tedavisine yapraaı, 50 ton keçi buynuzu • sı yapı mıe ır. ' - - - ---==== 
daki büyük tekamUIU, bu ıaretıe iÜD kanserin aiddikc;e ıırtar aö alt yollar henOz kepanmamııttr. 230 7 ton palumııt hulasası, fı08 1 s . F 
riıı çıkmasını önlOyecek ted- zükmeeinden değil lme\'CUdi1etin Bugiln en baeta ve iyi neti· kilo balı, 306 kilo mahlep ihraç 1 u rı ye - r an s 1 z 
b irleri bize öQ'reltiQi aibi <;tk den ve mevcudi1etinin devamın oe veren iki tedavi usulü vardır edilmiştir. 

tıklan ztı marıda yerinde sön dan korkmalıyız. Birisi amel iyatla uru çıkarmak ·•••••••• anlaşmalarına dair 
dürme i ınkAıılHrını hazırlamıe Kanserlerde en diğeri ise röntgen radium, meze· 'ıı i\ r kof i 3' te 
ıır. Bu lıazırlıklnr s_e l>ebile ı_ıe 1 tehllkeli yaş toryum aibi ıualarla uru tahrip I 

Pariste müşterek bir tebliğ neşredildi yaz insanlar da vefıyatın gıd Kanser yae, cine ve ırk fark etmektir. Türkofise aşağıdaki kararı 
dikçe aıalnıaını iı;tatietikl ordeu ları gözetmeksizin her evin ka Cerraht tedavi ozvıyet için tebliğ edilmietir : Anlaşmaları Suriye meclisi tasdik etrneden evvel 
Oğrenmek kabildir. Umumi ya pı sını çalar nadir olmakla bara zararlı olmayan urlarda (selim KARARNAME Fransız meclisi tasdik etmiyecek 
şama ıorllanıırn düzeıtilmesi her veni do~un "Ocuklarda htit tabiaUakilerde yüzde yüz netice H ' t ı 

ı & .. 1 - atay menşe ve mevrı Şam - - El ihram gazetesinin 1 zerinde iltifak ettiklerinden boa yalnız vefiyat aılı~ı şekliJJde ta henüz doA'mumıelarda bile oerdigi halde kanserde veya kan li mahsul ve mamullerin Tür ki· 1} Paris muhabiri bildiriy~r. : ların 20 kauuusani H39 tarihin 
tecelli etmekle kalmıyor ayni kanser ve kaneere yakın urlar sere yakın kötii tabiatli ~urlarda yeye ithali Türk kanunları hü· Burada Fransa harıcıye na- . . . 

l.h d ı· b 1· h t 1 "'ın vazı' 0 elı·ııe . . . . . , . b k · ı· d e ıı evvel Surıye meclıeınce tes· zamanda ha ı azır a vase 1 ya görülmüetür. En tehlikeli ys o u ne ıce as 8 15 
# küınlerı dahılmde serbestır • ı zırı Bone ıl e Surıye aşv e ı ı 

oama müddeti de eskiıine naza kırkından sonradır. HArtel vere göre buna yaklaem~kta ve~a 2- Hatay menee ve rnev · l Cemil ~ferdem arasrnda imzalan dikini temeııni ederler . Fransız 
ran fazlalaımıohr. Maalesef kan min genç nesli tahrin etliginİ çok daha aşağılara duşmektedıı · rilli mahsul ve mamullara 15 - 3 · nııe olan anlaşmaya dair şu parlamentosu da 10 kı'ln~neuel 
ser bütün bu mesut neticelerle halbuki kanserin en çak yara Neticenin böyle bulanık olması 1938 tarih ve 2 - 8273 sayılı ka · ! müşterek tet.ıli~ n~şredilmietir : 1938 deo Hoel aUlkadar enoü
beraber yürümüyor· Günlük ga tıcı oldujfunu bir devrede ve cerrahi tedaviniu veya cerrahi rarname hükümleri tatbik edit-1 • 14 Tcşrinsani 1938 do im- menlerin takrirleriııe ittıla kes · 
zeteler kanserin her aün biraz ya hayatının sakin ve mesut tekniğin bir hatası değildir. En mez . J za edilen protokol üzerine Fran bederek anlaşmay1 31 kflnunsani 
daha çoğaldı~ından bahsetmek akşamında alınıp aıötürüldüğU büyük hatayı hastanın bu ieten 3 - Hataya yapılacak bug- İsa ve Suriye lıükümotleri, 22 1939 dan evvel tasdike çalıea· 
te ve kanserin bir çok Cihet nü söylü~or. anlıyanların eline geQ düşmesin · ~ay ile _kömür de dahil .olmak jı ktinuırnvvel 1936 tarihli muahe- c.; ktır . Bu surelle manda ida · 

- - k . . uzere bılumum madenler ıhraca 
lerden insanlığın gözunu or UmumiyeUe kad•ular ~erkek de aramak lftzımdır. Çok ılerı tı 

11
_

11
_

937 
tarih ve 

2
_

7628
, de ile ona baı:tlı protokol ve resi elindeki salahiyetler şubat 

kudan veremden fazla ölümü lere nazaran daha ftoılu kansa memleketlerde bıle cerrahların sayılı kararntıme hükümleriue mütemmim anlaşmalar ıu müm· içerisinde Suriye idaresioe hı\i· 
mncip oldugu yaıılmaktadır. re tutuluyorlar. Fakat kaneer eline ge9en kanserlerin ancak üc tlibi tutulmaz . küıı m orıeho sürallo tatbiki ü kal ed~cektir . > 

Kanser ioinin küliyevi şe grafikiode mahiyetini bilmedi te biri ameliyata müsait vaziyet 4 - Bu karar hükümlerinin . =====~ 
kilde tetkiki henüz pek uzun Q'imiz bir takım nevesanlar var gösteriyor. Maamafi [ameliyatsız yürütülmesine İktisat, Mnliye ve Ticaret ve Sanayi liran ş e_h i nşahı 
b·ır maz·ı.,e maıı·k dehild ı·r. dır ki buularda netice aksine · b ' Gümrük va İııhisarlar Vekilleri 1 

., veya herhangi bir şekılde ır te ~ d R p hl • 
1749 da lsvoçe aid fakat ilmt dir. k memurdur • o asın a ıza e evı Kanser en iptidai kavimler daviye tabi tutulmıyan aoser 
hataıarı olan ilk istatiıılikıen vakaıarınm yüzde yüz öıümo mu Ulusal ekonomi ve f . den en mcdent insanlar varın 
sonra bundan yüz sene evel cıya kadar her evi yoklamıe cip olduau düşiinülürıe alyatif f il . • Oda meclis Azalarının kn· Al a gidecek 
İngilizler tarafından~ tutulmıya bulunmaktadır. fptidat kavim bir tedavi ile elde edilen en ufak yer l ma ar serglSl 1 nuni müdde~lorini ik~a~ _etmiel m~.nyay 
başlanan istatistik bu işin bae !erde binneıice iptidat yaşayıola bir muvaffakıyti bile müsait kar 9 uncu Arttırma ve Yerli olmalarına bmaen yanı ıntıhaba . ı.ogılızce Deyli Telgraf gaz*' 
lanQ'ıcını teşkil etmektedir. 'Ame ra kanser husulü ' arasında bir şılamak lilzım lgelmaktedir. mallar haftasının birinci gunu başlanmak ve bu intihabı idare tesıuıu Herlin muhabiri · eu habe 

ri veri)·or: rikada kanser i şlerine ancak anlaımamazlık bulunaoaaına da Hekimlik aleminde darbı me olan 12 ilk kanun 938 pazartesi etmek üzere odalar nizamuaroe R 
• " Hiller lrırn Şahineıthı ı· 1900 senesinde !baelanabildiai na ir evelce ortaya ahlaıı fikirlerin ıel hükmüne aireu bir sözJ bu günüHalkevinde büyük bir tören sine tevfikan dun şehrimiz Tica za Pehlevleviyi Almanyayı zi 

.. arı dı. kkate alınırsa ne kadar yanlıılıQ'ı tahakkuk etmietir . Fre rada tekrarlı1alım : (Ameli1ata yapılacak.ın_ ı ve birde yerli mal· il ret odasmda idare meclisi toplan_ R p h 
• yarete davet etmietir. ııa e ıecikildi~i aeikAr bir eekilde uchen ve Knud RasmuHen iı çıkarılmıya mClsait her ur Qıka· lar eergısı açılacaQ-ını evvelce tısı yaptlmıe ve intihap he1etı levi bu daveti kabul etmiı fakat 
meıdaoa Qıksr. minde iki danlmarkalı Oroen· rılmalıdır,) Bu sözü deQ'ietirecek 1azmıetık,· Ulusal ekonomi .k.u~u' &(<;ilmişt ir • Kırnuni müddet zar ziJaret tarıhi henüz kararlaıma 

Kanser cotalıyor muV tSatbi land'o Qarp sahillerinde, ıani ne ıeni bir fikir. ne de 7eni bir mu tarafından bu yolda aırışıl · fıoda yeni intihap ikmal edile· m•etır. 
b insanların raoadıaı en eimal usul henOz orta1a konamamıetır miş olan hazırlıklara devam edil c-=kt ·ır . Bu lıususta odaca hazır ı f ıı bir görüş bu suale müs et ce ~ Bu ziyaret, Hitler n nu uı 

vap vermektedir. Filhakika elde noktada bulunan heskimo kadı Şua ile tedavi~in kana.er~, mekte_dir. . . lıklar ikmal edilmie bulunmak· nu 1akın şarka kn<!ar uzatmak 
nında kanser tee le etmişlerdir muvaffRkıveti de , az detıldır. Bılhaasa yarlı mııllar sargı· k&a 

mevcut ieLatistikler tetkik otu t d d · 1 tadır istemesini me7dana koyma 
Afrikanın or asın a me enıret bilha&1a nisbeten selim tabiatta sinin daha mükemmel olmasına · dır. Bitlerin maksadı, İran de 

Dursa Almanyada 1880 senesin le hiı: tem ası olmıyao .lavim sayılabilen deriüzerindeki urlar Qalıeılmaktadır. Sergiye Sümer- Borsa haberl.,rı' r 60 k u mir "oluyla da Almanyaya k• de yüz bin nü ustdn 1 aoser ıerde de ayni ıekilde urlar aö da eerraht tedavı· ile hemen he· bank .. 8fabrikalarının da iotirak 1 

· T . dar uzanmak euretile bir tica den ölOyordu. 1920 de bu sayı rülmüetür. man müsavi ne1ioe vermektedir. etmekte oldukları haber alınm1e Dün şehrimız ıoaret te E ı:ı 
Zahire Bonrnsında f5 ton çav· ret sahası tesis etmektir. sase dört mislini bulmuetu. Danimar Kanserin hakiki sebebi Fakat iQ Azadaki! kanserlerde hr. Şehrimizde bulunan ve yerli son senelerde bir Qok Almaı> 

908 d A b. Qf t 1 k k ki . r d . ır Mersin vagon teslimi ~ ku-
kada 1 e )'uz ın D uı an KunaeriD bu ıün hakiki ıe röntaıen, radium, meıotoryumun ma satma ve Qı arma a ıe ı- ruo 32,5 eantımden ve 15 ton maları lrana 1ılderek tabit ser 
kırk ÜQ kanııer vefatı olduQ'u bebı·n·ı bilmı·yoruı. Bir takım da muuffakıyeti cerrahi tedavinin Qal eden firmalarında ietirak e· vetleri iıletmek tekliflerinde bll 

k 'anında Pek .ö ilk kalır [Ameli decekleri muhakkak santlmakta· fasulye 00 aünde Mersin vagon 
halde 1922 de bu adet 1'0 2 ye hilt ve hari\)i tahrielerin an nu · teslimi 8 kuruş 87,5 santimden ıunmAktad1rlar. 

J b. yatla Çıkarılmaları kabil olmı· dır. -=-==-=-=r::te:ı..-~===:ıc:-Qıkmıotır. Holandıda eveQle •er husulOnde mühim ır pay Yerlı· mahsullerı·mı· ... ,,, ı·oı·n de muamele aörmüe •e baekaoa y . d• • 
'..il 1JI k t ran urlarda ıeno ve ilerlemit va ,, 1 t ınar mu· uru geoen asır ile bu yQı aene ara aldıkları muhakkaktır. :J .ı:a a u·mı· b . d .l muamele yapılmamıbtlr • e er 

. d kan katarda ıua tedatisi biricik sergide ayrıca yer ta sıli 0 ı e• Adana borsa"ında klenland sında .. apılan muka1eseler de bu meyanda uzvi1etın e .. o • 1 k dimizdir. cektir. 
hemen hemen arni ne1ice1i ver ıer teşekkülüne A mOaait ~im sı Kanserle mQcadele Kurum ıubesinin her yıl ol pamuğun 38 kuruşla 41 kuruo 
mı. ıtir, Hofman'a . aöre 1921 : den ioabetmektedir. yoi aile anser du"'u a·ıbı· bu .,ıld" muvaffak ol ve parlak pamu~un 32 kuruşla 

• · · lt d insanlık için bü7ük bir beli • • ı ... 
1927 'e kadar her ,Ü• bin nü husulü ile aJnt ıarl)ar a 1D a l . 3a kuru• 75 Sl\lllİm üzerinden 

'"' · kd ı d k ü bu korkunç hastalığı bugün tıp masını di erız . w 
fusa lsviçrede 14:2, fskoçyada bulunan bır t he eı°1a:ca . m b n mümkün olan h er sillhla karşı . alınıp satıldığı ve temiz pamuk 

1 G l'd 120 ferit ıahiolara a~ a ı-.ın ısa e lamak ve öldürmek imkAnlarını kesinin daha çok olduğu nazarı üzerine muamele yapılmadığ1 
1S2, ııgilterede ~e e e . ti bôyla bir bünyevı husule hak I .ıtibara alınmalıdır. Hasta, kause · ı lQ t 
kanıer vefatı ısabe~ edıyor. verilmektedir. araıtırıyor. Bu ho&usta hastalar rin bayıtti bir tehlike :teşkil et· bura Lorsasına ver ı eıJ ma ma 
1930 senesinde Amerı~ada umu Kaaıere karıı aerek haala tarafından yapılacak yardımın mesi bakımından bekim tarafm tan anlııeılmıştır . 
mt kanser vefatı bır senede ve gerekse hel:ımin vuiyeti ne da büyük ehemmi7eti vardır. dan teklif edilen büyük bır ame 

• 126 l·in kioirl bolmuı~ur. Kan· haldedir~ Bu gün kanser meıe Bu yardım en ufak bir ur eüp f d d · ı 
he8ı.nde hekime müracaat etmek liyata batta bır uzvun e a e ı -

eer 1900 senesinde ölüm sebep lesinde herkesi şiddetle alAka mesine bila itiraz razı olmalıdır. 
!erinde 9 uncu maddeyi alıyor dar eden bahis budor. ve erden teşhis ettirip mOaait şe Kanserin cezri tedavisi içio bu 
du. 1924 de dördClncD 11931 de Kanserin sebebln1n kati ola raitte tedavi eutrmek oekillerin 

de tecelli eder. BilhaHa kırkya- fedakarlık yerindedir. 
6""ncQ dereceye 1okselmiotir. rak bilinmemeai bu cihetten se A k Uluı 7

"' ıından aonrakilerde· kanser tehli n ara -ınt dıa itibareıı kanHr~ Hfatı bebe uyğun bir tedati HJa h11 

f ransız Parlomentosu 
Paris : 6 (Radyo) - HükQmet 

parlamentoyu 8 ilk kanunda top· 
lamıya karar vermiştir. 

Bulaştk hastalıklar takibi 
için Anamur iıçesiue gitmiş olılO 
veteriner müdürü evvelki iaı:ı 

·r Aoofarta vapurıle avdet etmifU 
Haber aldığımıza göre •Anaınul' 
ilçesi mer kezindeki koyun süril 
leri arasrnda Qiçek hastalığı çı1' 
mışur. Kasaba içinde ve yakınııı 
da sirayet karşısıı11.Ja buluoall 
1768 b:ış koyuna çiçek aoısı vll· 
rulmuş\ur. Koyunların kuzula(llll 
zamanı y rı kl aşmıe olduğundacı 
-ürü sahipleri bu hae,ahktaO 
çok endişe göstermekledtrler. 
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YENi MERSiN 
SAYFA 3 

i L A H 
Mersin Ticaret ve za~ire Borsası ~omiserliğin~en 

Hazer denizi Balkan Sanayii 
üzerinde tet. I saıkanıar gun geçtikçe•• 

neyi merkezi oluyor. Yugosdıadv iktisat H·k~l~liud~n gelen t•nıir mucibifice kil{\ er t k sadece ham ma e _ 
ya _a~. 1 

kle kalmıyor, bam nıiinlrnl bulunan Horsan ı ız t•ııcfınıt-n. azahgına )' f• 

S ;-:;, ;I~~ ilim A- ye~id~~:~n memleket 1 iç.inde"uiden iki kişinin mütP.mırıim inlİİıtibı 8-12-938 
kadem~:i:in Hazer Denizi ko ~lenmesini de temin. edıyor. ~ tarih ptH'ŞPmhP giiııii ~Hat 9 da Borsa sHlonurıda 
misyonunu teş\til etmesinden Halkın maişetini (gem.şl~te.c~k ~izli r+>y il•~ y~pıl<ıC · ğından mezkur giiu \IC saa~le 
beri beş sene geçmiştir. otan bu hususun te~ıoı ıçm lıazır buluıım~lar1111 Borsa öZalarından ric~ f>tltırım 

Bu komisyonun vaıifesi· ı bazı knnuni mecburıyatler de 6- 7 
Ilı. HazP,r Denizinin fiıip coğ oluyor. .

1 ' , 1 d 30 mı - -----------------·-----rafoasınm sularının, sahiller! Son zaman ar a . 
J ' d·ı kalav erıt· 

. dibinin ve içinde bulunan yona mal e ı en "' 1\6 . D • B k t 
~:~:kıarı ile nebatlarının ala- meğe mahsus muazzam bir 'ıersın enız an acen e-
kadar olduğu mUhim mesele· fttbrika kuruldu. Kurşun~an 1 · • d 
l . e •yoi zamanda da jeo ' çıkan cevherlerin eritilrnesıoe\ ığın en: 
erı v u • l . f b . k d 
loJılı. tarihıni ve tabit zeogm· ,sioe ~ahsus bır 8 ~1

1 
8 

· 
8 

29 v•~ ikirıci lt-şrin 9~i8 tarihinde mkan ilaııda 

7 Birinci k t\ n u n U:J :s ~ 

1 l A N 
meınurluğun~an Tarsus 

• 
ıcra 

Do~-.a No 938 

Tapu No, Tarihi Cinsi Hektarı Metre M. kı} meti 

33 Mayıa 932 Tarlanın dörlte 82737216 217, 45 
bir hissesi Lil'a k. 

Hududu, Şarkan halil eft'ndi ile Ham1aya geçen tarla 
garben kuyu cebel cenuben yol 

Mevkii, Kürt musalı k. 
52 ağustos 930 Tarl~nın tamamı 3290186l4 273, 44 

Lira k. 
Hududu. Şarkan şose tariki gcuben hattat zade Zekeri

ya şimalen yol cenuben hattat zade zekeri
ya ve şosa tariki 

Alacakla, Mehmet Asım vekili avukat Şeref kesimoğla 
Borçlu ; Kürt musa köyünden kara halil ibrabim Oğlu 

molla mustaf a 
1 ~rın °t k"l ed"ı•ordu. baı;ıladı Mersin Dört~ol giivf'rte navlunu yaohş yazı nııştır 
nd . de iAtifade tarzlarını 60 mı iyon sermaye ı e ışe 1 . . 1 
teUuk ve e• ı "· :r • '·'ld" T 

Komisyon, timdiye kadar Bu fabrikalardan biri. ıe~ m~z~ ur navlunun otuz kıı ruş ohluğu u1 ırı tr. 1 
· Birinci Artarmanın • yapılacağı yer, gün, saat 6-1 - 939 

Cuma giinU saat 10 dan 11 e kadar 

yaptığı tetki~leri mesai rapor nede 10,000 ton lı.alay, dığerı -----
ları hallnde toplamıştır. B.u 10,000 ton kurşun çıkaracall· 1 L . ikinci artırmanın yapılacığı yer, güo, S1at 21 - 1-939 

cumarteai saat 10 dan 11 e Tarsus icra daireıiode 

mesai bOltenlerinden neşredı· tır. A 
len veyahut halen hazırlanmış Balkanların pamuk lstih· 
hazırlanmış bulunanlarının a· salfttı artmıştır. 

N 
~ususi mu~ase~e mü~ürlüğün~en içel 

ı -- işbu gayri uıeukuluıı ~rtınua şarl_uauıısi 6 · 
12-938 tarihiı dtHı itibal'eıı 938-26 ııo. ıle tarsu:i 

l icra dairesin nıuavven ııuıual'asw<la heı·kt~siıı ~Ü· .. . .... 
dedi 6 dır. Bulgaristanda 1920 sene-

Bu bültenlerden ilk OçU sinde 19.000 dekar pamuk ek 
Hazer Denizinin şimali şe~kt silmişti. Bu sayı 193'2 de Tömiik 
mıntakasırıdoki körfezlerın, 80.000 dekar oldu. \ :\la la . 
Komsornolelz (Mörtviy Kutlu~) Bu seneki pamuk zeri ya· 

1 

Arpaç bahşış 
ve Kaydak k~rfe~lerinin tarıf tı 575,00o dekardır. Yu ka rıtla adı yazılı 3 aılt-t köy iin arazi İli ra z 
terine basredılm•ş buluomttk· Napolyon, cSldükten 

1 
trtk i katı icla r~ h~yf'lİ rıce sona erdi ri 1 miş ı_~ul u n~l 1.1 -

tadır. k ce d 6. d ğurnlan al:}kadarlarınm malumu olmak nıre ılan 
Diier ikisi, mer ez ve - aonra a, ır a a ı 

1 takalarında vücud" • ·ı·k d" o unur. 
nu~ . mm h"d b'bloJ"ik ıstas- halkına ıyı ı e ıyor 1 
(tetırıleu ı ro ı . . . . -------------------

la 10 
verdilii netice!erı ızah İNGILTEREDE fngıltere 1 yon r il k. . f d .. . d 

etmektedir. hü umetı tara ıo ~n uıerm .e I 
tt8 zer Denizi suyu umu· Napolyonun resmı olan bır 1 

i l A M 
mt meselesıne, bu mesaide. pul bastırıhyor •. Malumdur ki , 
çok bUyllk bir ehemmiyet at Napolyon logilizler tarafından 

Tarsus icra mamurluğun~a n 
fedilmiştir" Bu mU~im m~sele Vaterloda mağıüp edildikten ; No. 938-lO?S 

iki bakımdan tahlıle ~ahı tu sonra lngitizlera teslim olmuş Tapu No. Tarihi Cinsi 
tulmuştur~ 1 - Bu denıı suln Seotelen adasina oefy:edilmit 
rının toklanışı ve kullamlışını ve orada ölmüştü.. su ada t 6 k sani 322 larla111n 4:0 his-
nazarı dikkate elan hidrolojik ancak dört bin kişinin barı- , sede 5 hissesi 

llekta rı 
2 

~letre M. 
7570 

ve hidrometeorolojik çalışma · oabildiği kayalık bir yerdir; Kıyme.li. 11tıkları 33 Lira 
lar 2 • Bu denizin etrafında sanat n•mına biç bir ıey yok Hududu, ş trkan hacı mustafa tarlası garben 
ki 

1

kara mıntekaınnın isti~ra- tur Ebali eo çok kenevir eker ct•l.wl şinwlPn ıtt~re ce11ulw11 hacı ıuustafa tarlası 
rın1 nazarı dikkato alan ıe o · ve bunun satışıle geçinir .. Fa Alacaklı, Çakırlı köyünden kerim oğlu meh 
fı~ik ve j0olojık çalışmar._ Her kat 800 .senelerde artık kene· 

rebilnıesi iciıı acıktır. il:\11da yazılı olaıılar<lau fazla 
ıııaltinHh a·ıma~#istiyeuler işbu ~aı·tııameye ve 9 3B 
26 dosya rıuuıarasile m~ınuriyştinıize m\ir .. caal el-
nıelidir. 

2 - .-\ rurmaya i~tirak içiu yukirıda yazı h kıy· 
metin yiizde 7 ,5 ııisbetiııde pe~r \'eya ıuilli bir baıı· 
kailin hnuinal mektubu tevdi edilecektir· · 124,, 

3 - ipotek ~~ lıibi alacaklılal'la diğer alakatl,ı ı·-
ların ve irt;fak h~kkı !abipleri11iu ga~Ti ınerı kul 
i!zrrin<leki haklarıııı lııısusile faiz ve ınasrafa daii' 
olan i<ldialar111ı i ~hu ih\ıı tarihinden itibaı·eıı )' iı·mi 
giiıı içinde e\'ntkı rn shiıclerile birlikte nıe·ınıı·iye 
timİ7.e bildiı·nıeleri icap edeı· . . \ ksi halde hakları ta
pu sicilile sah t olıııadıkca satış bedelinin paylaşma 
suıda n harie kahl'iar 

4- t~öslerileu günde artıı·maya iştiı·ak e,ı~ıılt r 
artırma şartııanıesiııi okumuş ve luzunılu nıalôıııal 
almış ve bunları teınarnen kaahul etruiş ad ve iLihar 
olunu ı·laı·. . 

5- Tayin edilen zamanda gayri me11kul t'ıç de
fa bağırıldıktan ~oura eu çok artınwa ihale ediliı· 
Ancak artıı·urn bedeli nıulıauıuıeu kıvnıetiu 'iizde .. ~ 

yelnıi~ beşini hulmaz '"Ya satı~ isLiyeııin alacağına · . d alınan netıceler md Tatlı 
ıkı bakım an vir ekisi kadar para etmez Boı clu, Karatiken köyürıden hasun oğlu uıeh ruchauı olau diğer alacaklılar hulıuıup la l>e<lel hun 

ların o gayri ıııeııkul ile tonıiı edilmiş alacaklı la· 
rııı ınecnıuuııdaıı fazlaya <;tkıııazsa eıı çok al'tıraııın 
laahhii<lii l>aki kalmak lizre artırıııa 011 beş giiu 

d~ ili~1 ic:n ;~l~ı~!~~:~~m- olmuştur. O v•kit adadaki mP.I. lttş~l~rui r. 
~mye~~ h~_:_--- - --- İngiliz memuru Napolyooun Biri rıci artırma nrn yapılacağı ) er' giin, ~aa t' 
Böbrek ve şeker Hastah~lan ~·tı~asınd•0 istifade istemiş: 7· l 939 cumarlesi saat ıo - 11 

~ ........ ..... uzerınde Napolyonun resn.ıı ikinci ar tırmanın ya~ılacağı yer gürı, s~al 23- l 
Oilııey Aıner\kada Yo bulunan bir posta pulunun ~39 pHzartPSİ saat 10-11 Tarsus icı usmda 

hasburg şehrinin h.ükuınel bastırılmasına müıaade edil· 
doktoru, 'senelerden bert dovarn mesi için . İngiltere hükumeti 1 _ ltbu glyrl menkulıın artırma tart.nam eai 7-12-839 tarihin 
eden :görüşlerinin sonuncunu ne baş vurmuştur. Hükumet den Ulbaren 939 -1075 No. ile tarauı icra dairesinin muayyen numra 

. . aında berkesin gOrebilmeai için açıktır. ilanda yaaıh olanlardan 
ih\ıı elti: bu bılebı kabul etmış oldu· faala malQmat almak iıteyenler itbu tartnam~y• Te 939- 1075 doıya 

- Zencilerde böbrek ve ğund•n yakında yalnız Sente numaraaile memuriyeıimize mtıracaat etmelidir. 
1 u or? d • d k l 2 - Artırmaya ittirak 1çbı yukarıda yasılı kiymeıln yllıde 7 ,& 

şe1'er hastalığı O m Y • len a uı postaneaın e u la- olıbetlnde pey veya mtlli bir baakaauı teahıat mektubu tnd 
Bu dolı.tor _ttenelerdenbe~ı nılmak Uıere pullar satışa edil,cektir, (124) 

muhtelif hastahanelerde bı~· çıkarılacıkbr. Posta pulu me· 
1 

milyon doksan bir bin zencı rakhlarının bu pulları yağma 3-ipotek aahibi alacaklılirla diğer allkadarların ve irtifak 
· . h' b' · de şeker . k ki ltaklu aabiplerinin aa1ri mea\ul aaerindekl haklarını buıuılle talı tedava etmış, ıç ırın educesıne apışaca arı ve n ma•rata dair olaıı iddialarını itbu ilan tarihinden iUbaren yirmi 

veya böbrelc hastalığı bulama· bu yüıden ada balkının sefa· SllD içlnde nrakı mG•bitelerile birlikte memur11etfmiae bildlrmeteri 
1 i b kk k ıcap eder. Akıl halde hakları tapu ıicilile .. bıı olmadıkça aaııt bedeli 

mıştı, (etten kurtU aca 1 mu a a Din pa7lafm&111ıdan Aariç kalırlar· 
1 · 4fi0 he 1 4 - G6-terileıı ııınde artırmaya lttlrak edenler artırma tart 

A vrupah arın ıse 8 sayılıyor. nameıini oku11nıt Te 10.ıumlu malumat almıt Te bunları temamea 
lada bir hastanın mnhakkak 1 kabul a~';~ı:'1.~ü.1~1b~:!:::1'~!;~i menkul ıı9 defa batırıldıktaıı 
böbrekterindeo muztarip Oldu. 'ı 1 a n . IODO en çok ar\ırlna ihale edilir. Aııoak arııma bedeli muh•mmeıı 
ğ ıd r. ! kiymeıin yO.ıde yeımit betini bulmaı Teya aatıı iıteyeniıı alacatına 

U veya şekere musap 0 U~U ı rllchani olan dlger alacaklılar bulUDUpta bedel bunların O l•:Jri meD· 
1t UI ktedir Mers'ın t'ıcaret ve Sanıyı 1 kul ile teminedllmit alacaklarının mecmuundaıı faslaya çıkmaaaa en 9011. gvr me • artıranın taabhftdG baki kalmak 0.are artırma OD bet SÜD daha temdit 

O kt ruo bu görUşü tıh n on betinci ıo.ıııı ayal aaıta yapılacak artırmada 
O O . .' J J 'ı bedeli aatıt lateyenln alaoafına rllohaai olan diler alacalıthlarııı o gayri 

ftlemırıde bılhassa Afrıkada 0u8Slftu80 menkul ue temin edilmlt alacakları mecmuundan tasla7a çıkmak 
bUyUp alftka uyandırmıştır. • •11• • 'ıartile en çok artıranı ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilemezse 

Odamız ticaret ııcı ınıa ı ı b' dil Şimdi yer yUzUnOn tanınmı11 ihale yapılamaz ve satış 8 e 1 şer. 
· · b 1033 Sıra numarasında 4 ijpcll 6 Gayri menkul kendlıiu ihale olunan klmıe derhal nya 

doktorları, zencılerın öbrek .. • il - mQhlet içinde parayı Termeue ihale kararı IHholunarak 

h t 1 kl den aınıfuıda mukayyet musec- urclieni den eTnl en 1aıtaek teklifte bulunan kimae araetmit olduaa 
ve şeker as a 1 arına ne . ilen • n h cel od n k"" ür ticaretıle 11 1 ata raaı oluraa ona, ruı olmaı, Teya bulanmaaaa emen 
tutulmadıklarını araştırıyorlar. u ve om bede • ~ m mo.ddet\e arıırmaya çıkarıliıı eo 90k arıırana ihale ediHr 

Vivanada çıkan büyük meığul İbrahim Akbay terki ~:ı ~~~ı: :rt.ıtndakl fark n geçen ga11ler için 7aıde 5 d•n heaap 
~ • • 1 t i e diler ıararlar aynoa btı kme hacet kalmakıuın me 

tıb mecn:uası dıyor kı: ticaret ettiğini 1-12-938 ta· olun.acaki 1a ~ .. :ııcıdaD tahıll olunur. "t88., 
murıy•t m z..,.. 

Zenciler basit gıdarlar a· rihli istidaıile bıldirmi~ oldu . ·rı k 12 inci madde 
lırlar; yedikleri şeylerde A vi · bundan 2-12-9B8 tarihinde 1oo4 numaralı ıcra v~ ı asb anu~ununk l h'pl r· . 

· · . · •. . . . . . . fıkrasına tevfıkau u gayrı men u sa ı e ının 
tamını boldur ve yeknasak aıcıl kaydına ııaret edılerek sının 4 UocU ·ı f · ve masarife dair olan iddiala 
şeyler yerler. Bu itibıtrla bOb kaydinin dll•üldüg· ü ilan olu1ıur bu hakların~ ~e hus~~ı 0 

atz · mi gUn içinde evraka mUsbi 
"I 

. 7.f k ı A _ Y · ıA tarıbıoden ıtıbarttn yır re erı sa~ am a ıyor.. . v· rını 1 an . . ld h kları tapu sicillerile sabit 
rupalıların 1 aldıkları gıdalarda ri katıların böbrek ve şeker telerile bildirmelerı akst he e 

1 
8 

d h r· k lacakler 
ise A vitamini azdır. hp,stalıklerma yokalanmııdık· olwadıkça satış bedelinin pay aşrn.asın 8~0 

8 ;c
11 

a 
1 

ö 
1 

Artık Avrupalılarda A vi ıarı 1bu yUzden ise, bizler de cihbtle alakadarların işbu maddenın mez ~ 1k r~s tna g 
1
re 

temini bol gıda almağa başla- A vitamini sayesinde bu has· hareket etmeleri ve daha fazla m~ıumat amal 18 eyen
0
er 

· · d o- · T rsue lcra memur u~una m ra dılar. Bu yold@ genış mıkyl!s· talıkları yakalanmayıcaA"ız e· 9.ts.1 16.ğosY.,ıtoumara11le a 
ta tecrObere batlandı. Eğer Af mektir. caatlari ilan olunur. 

daha temdit ve on beşiııci giin ii ayni !matta yapıla 
cak. olae al'llrma<la bedeli satı~ isliyerıiıı alacağına 
ı·iicham olan <l iğeı· ~•laca klılaı·ıu o gayı·i meıı k u 1 
ile lt~nıin edilmiş alacakları lllt.'cnuurndan fazlaya 

1 c1kmak sartile en cok al'lll'ana ihale edilil' Pövle dir 
be<lel elde edilmezse ihale yapılanwz ve IH~ satış 
talebi düşer. 

6 - Gayri meni.tul kendisine ihale olunan klmss derhal 
veya verilen mllhlet içinde parayi vermezse ıhale kararı 
fesbolunarak kendisind~n evvel en yüksek telr.lifte buluna3 
kimse arzeimiş olduğu bedelle aıma~d razı olursa ona razı ol 
maı veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle artıl'ma• 
ya çıkarılıp en cok artırana ihale edilir. ilk ihale arasında 
ki fark ve geçen gUnler için yüzde beşten hesap olunara it 
faiz ve diğer zararlar ayrica hükme hacet kalmaksızıe mernu 

1 riyetimizce alıcıdan tahsil olunul'. (13a) 

2004 rıumaralı icra ve ifla~ k:ırıuuunun ı ·! 
irıci nıaddtısirıirı 4 iincii fıkra~ına IPvfikan lıu· 
gayri naerıkt'ıl sahiplerinin hu lıaklarına ve husu. 
sil e C a iz ve m a sa r i fo da i r o 1 a rı i d ti i a la r ı ıu il a n t a r· i 
lıirıden itihart-rı ~o giin içincie evrakı nıiishitelt•rilt~ 

1 hildirrıwl~ri aksi halde hakları tapu sicilleri!~ ~a
hit olnıatlı~ça satış lwtltdiuiu payla~masmclan lıa

ric kalaca ki arı ei lwtl~ :ıla kadarla rın i ~bu madclt. . . 
nin meıkt)r fıkrasm:ı ~öre hareket elnu~leri ve ela. .. 
ha fazla nıahi ruaı almak isıi~· ,•ııltlr 938 - 26 dos: :ı 
numarasile Tarsus icra nıemurluğurıa nıuracat1l-

\'arı il~rı oluıııır. 

1 
Yurtdaş 

1 Kızdaya aza olunuz 



YENi MERSiN 7 Birinci kA,uır• ıue 

YeniM.ersin 
Cenubun en çok oltunan ve tutunan gozete&idir. 

rçteıı ve Dış ta n günün en mühirn ve en taze haberlerini 
YENİ ]Y.[ER.SİN DE EULUR.SUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

Yen• M • • 11 Yıl/ıh faaılaaız intişarın 
1 ersın • da muvaffakiyetini halktan 

· gdrdüğü rağbete borcludur. 

Y E N İ M ER S İ N : Sizin G~zeienizdir Dertlerinize dilekleiinize YENi 
M ( R S ı N sütun lan açıktu. 

YENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

YENi MEi: ~SIN MATBAASI 
Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Yeni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

IHJ(g~ OO@W[Q)& D~ır~lMDlb~lM O=O&~lFlb~~lb~ 
K.İT AF GAZE TE VE ~Eaıv.ı:u A 

·ı' a bı yapıir 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Def terler 
mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarzoa ve ~eğenoirmek ş&rtile yapıhr. 

• 

Evrakı 

Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. 

*~-- ••• • • ••• 
~ 

MBRBllBllllDMBBWMl•B8• .. +•~ 
SIHHATİN İZİ K.OR..UYUNUZı 

- :r~ASIL MI 

.. 
* • 

~'I ERSiN 
Pi Y AS t\.SI Tarsus icra 

i 11 n 
memurluğun~an 

Do~ya No 938 - 27 
6-12 - 938 

I~ . .-!,, ~ Hektarının Pamuklar 
Kıcvlant 
Dağmalı 

ı 42 İ lapu No. Tarihi Cinsi Hektarı Metre M. Kıymeti 
1 S6 52 T. saai 333 Tarlama ·2 de 3070470616 275 Lira 

1 
Kapı malı 
Koza 

35, 6 hi11esi 
1,50 Hududu, Şukan tarik ve kibya garben nehri ıima· 

Kırma 3Y~. k len ak yar cenuben nehri cari 
Ko:ıac parlağıı . • 

Mevkii, Dadılı 
Buğday- Çavdar Alacaklı . Mehmet Asım vekili avukat Şeref Keaimo~lu 
Sert anadol 4,25, 5 

Borçlu , Kürt musa köyünden Durdu oğlu kara 
Yumuşak 4.,25 

Mt-hmet 
Yerli buj{dayı 3.25 
Ç d 

'.) .;ı5 Birinci Artırmanın yapılacağı yer. Kilo, saat 6-1 -939 av ar ·"lu ~ 

50 Cuma gllnü saat 10 dan 11 e kadar 
Arpa ikinci arhrmaoın yapılacağı yer, güo, Hat 21 _ 1-939 

Anadol yulaf , 3,. 

1 25 cumartesi saat 10 dan 11 e Tarsus icra dairesinde Anadol a, 
Ye-rli 3,62 . s ı 1 - iş~u gayri menknhm artırma şartrıaınısi &-
Nohut ekstre .?,25 12-9 3 8 tarihiı deıı itibıı·eu 9 3 8-2 J uo. ile t·•rsus · 
Fa1ulye 8,56 ı.ı icra dairesin muayyeu uumarasında herkt~sin gö-
Yulaf y"'rli S,50 j b'l · · · k 1 1 d ' ., re ı nıesı ıçııı açı tır. i auta yazılı olanlar an ıazla 
Mercimek ıark 4· mahinıaL aluıa~ isli yenler işbu şartrıameye ve 9 38 
Sahlep d Tatlı çoğeD 2 7 osya ııuıuarasile menuıriyştimize nuiracaal et-
Balmumu Dlelid İl'· 
Cehri 11 2 .-\ rurmaya i~tirak içııı yukirıda yazılı kıy-
8 nsHm 16, so metin yiizde 7 ,5 11isbeti11de pey veya nıilli bir ba11-

Yapağı 
Siyah yok 
Şark 48 
Anadol 1 4~50 
Aydın 5~ 
Yıkanmıı yapak 80 
Güz yunu yok 

· Konya malı tiftik 1110 
Yoıiat 
Keçi kıh .5 2 

1 
Pirinçler 

ka11111 lfmıiuat mektubu tevdi edilecek.tir' ı 24,, 
3 ipolek sdlibi alacakhlaı·b diğer alakatlJr-

Jar·rn ve irtifak h3kkı ıabipleri11i11 gayri ıneııkul 
üzrriııdeki haklarım hususile faiz ve masrafa dair 
olaıı iddialarım i ~bu ilfüı tarihi11de11 iıibaı·eu yirıni 
g tı " içinde e\'ı·akı 111 shitelerile birlikte mt-•nuriy~ 

120 tiıııho bildirmeleri icap eder. \ ksi halde hakları ta-
l pu sicilile sah l olmadıkca satış b~deli11i11 paylaşına 

sıııtftı 11 haric kalırlar . .. 

1 

4 - '.ösLeı·ilen gii nde aı·t ıı·nıaya iştirak etle11lt1r 

i 
Birinci nevi mal 
lkinci nevi mal 

,Çay 

17,50 

260 1280 

~u·tıı·ma şaı·t11arnesi11i okumuş ve luz ımılu ıııalu.uat 
1 alınış ve bunları leınaınen kaAbul elmiş ad ve itihar 
ol m w ı·laı·. 

1 5 - Tayiıı edilen zııuan<la gayri meııkul t)ç de-· Kchve 
Badem, çekirdek 

içleri 

ııo 

Tatlı badem içi 95 
Acı ,., » 58 
Acı çekirdek 
Urfa Yağı 
İçel ,, 

37 
90 
70 

fo bağrrrldıktaıı so11ı·a eıa çok arurarıa ihale edilir 

ı .\ nC•\k artırma bedeli nıuh:uumeu k.ıynıeıiu ) iizde 

1 
ye tmiş beşini Jıulıııaz veya satı~ istiyeniu al<ıcagına 

50 
ruchanı olan <.I iğer alacaklılar hul1111up ıa bedel bun 

0 
larııı o gayri nıe11kul ile toıui,. edilnıiş alacaklıla-

1 ° rm mecınu u ııda11 fazl~n·a clkmazsa en cok artıra mn . ~ . 
lcJahlı ii di; haki kalmak iizre artırma 011 heş giiıı 

Fenni Sünnetci 
Sıtkı T annver~i , 

deiha temdit ve 011 beşinci giirırı ayui saaua yapıla 
cak olae al'tırııı~da bedeli satış istiyeni11 alacağına 
riicharıı olan diğer alacaklıların o gayri merıkul 

S• 'i ' P. ağrı~ız sii rıııd ile 1t\mi11 edilıııiş alacakları rnecnrnu11da11 fazlaya 
· ~· apar. 

F;ı~ ir çocu~ lara p r<4 sız 

Adres ; Tarsus pıtşa ga · 
zi r.osu karşısı 

cıkuıak şaı·tile eıı cok artırana ihale edilir P()yle <lir 
~ .. " .. 
bedel el<le edilıııt•zse ihale yapılamaz ve lıu satış 

; talebi diişer . 

1> - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimssderhat 

l ' L r' 'L veya verilen mühlet içinde parayi verrr ezse ıhate karar: 
,,. ayı asıe 1 vesı~a 1 fı> s holuna rıı k kendisinden evvel en yüksP. k lelflifte buluna.1 a 1 ~skeılık. ~e~i kamı_kHzuen j k i mse arz ~i miş olduğu bed0 lle aımağ -ı raıı .nltH'ıJB ona razı ol 

• i KAYADELEN 
SULARINI IÇMEkLE 

a zayellım ycııısını elacAgımdan maz veya bulunmazsa h ı-ı men on beş gürı m0ı1ddle artırma· 
: evv_elkinin ~UkmU kalmadığ ı · f ya çıkarılıp en ~o c artırana ihale edilir. ilk ihale aıas1nda 
nı ılan ecierım. ki fark ve geçen gllnler için yüzde beşten hesap olunarak 

· Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekiletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 

~ Göriiniiş: Berrak Kuleviyet; "loo sm3 suya sarfoluırnn N. lo 1 
ruikdarı., 0.2 sm3. 1 

~ı , cuıu sertlik dt>recesi "Fransız,, 1.5 1 n.- rı k 
Kok u 

: Ue ıık~iz 

;~Kokusuz 

Tadı ; Latif 
Teamül; )lıjtedil 

Uzvi maddeler için sarfolunan müvelli-
11 dülhunmza litrede o.4o rugr. • 

Sülfat " O 4, , litred~ o.oaa3 gr 1 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
Nitrat "No a,, ,, 0.0040 

Nilrat "No 2,, yok • 
Amonyak ''NH3,, Yok • 

ii F~nnin en son usullerine riayet ederek kaynadığ• yerinden hıba~ 1 
ifl ren islasvona k ~dar ici kala vh kAI vanizli borularla ici mermer döşelı 
~ bellurha~uzlara ıJökiilnu-~ktedir. Oradan da bütün Fiiiki ve kimyevi 1 

f· v~a fım uıuhafaza eder~k ve lıicbir suretle el de~meden hususi kim- 1 
y<ıge rinı ize ve Atlana· Sı hhat Baİuı rılığınm tayi n etı i ~i Sıhhiye mem~-
ru huzurlarında damacanalar ve vHgonlar KAY ADELEN suyu ıle 
yık ;111ciıkt~n son ra doldurulmakta v tı a ğızlar• Sıhhat. memuru tarafm

i' .,, 
* dan uıiihlirleruırek şehrimize gelmektedir. . .. 

......... ............ , ..... - ... * • • 
Y .. ni Mersi nbasımevinde lıasılm,~ ı lır 

Tarsusun Kızılca murat faiz ve di ğer zararleı· ayrica hükme hacet kalmaksızıe memu 
mahallesiden ımvari ydedek riye;,timiZCd alıcıdan tahsil olunur. (133) 
ıuhay 125 doğumlu Şevki 

oğlu Adil Tuncer 

Yf NiMfRSiN 
-==-=-=o===-,...-,,...-------== 
Nüshası 5 Kuruştur 

Abone ı Türkiyr Hariç 

Şerait için için 

Senelik 1200 Kr., 2000 K1 

Altıaylık 600 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir aylık ıoo Yoktur. 

Reımi ilinabD ıabrı 10 
. Kuruetur. 

2004 numaralı icra ve inas kanuuurıun 12 
iuci uıadtlt:!sinın 4 iincli fıkrasına tevfik~ıı lıu-

ga~ ri ıuerıkul s ~thiplerinin hu haklarrna ve husu .. 
sile faiz ve masc.trife dair olan iddialarırıı ilan tari 
lıi11de u itilıare11 ~o giin içinde evrakı miishilelPrile 
bildirnwl~ri a~si halde hakları tapu sicilleril~ ~a
hit olmadıkça satış bedt·liniu paylaşmasından ha-
rıç kalt.1c ,ıklar1 cilıetlP. alakadarlaruı işbu madde
nin mezkur rıkrasına göre hareket etmeleri ve da· 
lıa fazla mahimal almak istiy~raler 938- 27 dosya 
nt1ıniHa!ıiile Tarsus icra mt>rııurluğurıa müracaat
la r ı il:\n olu un r 

Z A F E R Aile Sineması 
Bu gün gündüz saıt 14,30 dan iti~aren ~aşlar Mevsimin en gOzel sah eserlerinden olan 

San Francısco Yıkılan belde 
Jeanet Macdonald, Clark Cable 


