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Falih Rıfkı Atay 

ı Filistin karışıkllğı Atamızın 
Elektrik 
Portresi 

Ordusu 
mevcudunu Artırmaktad~r 

lG Masamızın üstünde bir dü 
la neden fazla broeür var : Bun 
d r C. H. P . nin himayesi altııı 
~~· Uatkovlerinde menılke ı fı 
kır adam l arının vermie olduklıı rı 

ingiliz kıtaatı ten1izlen1e 
Hareketini '1'aınamladı Mersin kutlamak'o- Ordu biı1 ınoder r1 tay·yare iie 

arap asiler kati teminat alma 
dan silahlarını bırakmıyacak 

mitesi tarafından · f{ ll vvetleı1d i rilecAl{ 

0nferan s1 Jrdır • Halkevlerinin 
;n büyük iki hizmetinden biri 
_Grk geıı cliglııin kültürüne, ikin 

yaptırılmaktadır. 
. . . Kahire, a.a . - Royter 

Curnhur ı yet bayramı ıç • n ajansının muhabiri bildiri or· 
hükumeti yakıoda Habeşistan 
m İtalya tarafından zaptını 

Kudüs 23 (Radyo) - Şehir eRaslı vaitler almııdıkça mür.ade 
leye devam edec:eklerlni sildhht 
rını ellerinden bırakmıracaklari 
oı bildirmielerdir. Filistin hare 
katında İngiliz kıtaah harekltı 
Dl ta1nrelerde UCU(lları takip 

Kutlama komitesiııin raptırmak G J k I f y d ' . e ece sene er zar m a 
ta oldu{tu takıarııı ah!a~ ıskele· ı ordu kuvaetleri mühim miktar 

tanıyacak ve Adis-Ababa'ya 
bir konsolos gönderecektir, 

Cıa· 1 halk yıgınlarının terbiyesine d e ıemlzlenme ıet erı bitmek üze 
~~tdım etmektir . Kemalizm, bir redir. Ve çok ilerlemietir. lngıliı tiniıı inşası Rona ermıetır · . . da arttırılacaktır. Ordu rnev-

Takların ıeıklanmıı ıeıne cudu loo 0 k' · k ı Söylendiğine göre ltalya da 
Kıbti kilisesi hakkındaki ihti 

"'tb' 
_11e ve külU1r duasıdır • Ke kuvell ı\ri Yafa cihetine temayül 

llıaJıı 1908 · ·1 · · d m, . m~erutıy_eıçı er:nın .stmieler ve buralarda da temlı 

, oo ışıye çı arı a-
baelanmıe\ır • Bu ııl fapılan cak ve 1.ooo modern tayyare 

ıııklama hiQ bir rıl rapılana iJe techiz edılccektir, lafı Mısır'ın arzusuna muvafık ar Pırtı ıelAkkıleri ıle rurür . 
btııı bir iktidar iddia ta müc.a hk ameliresine baetamıetardır. etmekte ve her tarafa beranna-
deJe8i değildir . Büıiln kunetle Aei rüeHaı lnaillıterden meler atm11ktadırlar. 

benzememekte '8 ıon derece ö- ·ıd·-. - M b. · ·ıd h 'I d k · 
ihtimamla hazırlanmaktadır. Bil greoı ıgıoe gore ısır ır şet<ı e 81 e ece hr 

tltıiıle TOrkirenin rirminci as 
tını, elit '° halkında rırminci 
:•tp medeoireti setiresini vOco 

11 aetlrmek r.aroretioderiı • Kc 
'ıtliat inkilApçıaın baehca tasfı 
~kak polellkacılılının n kola1 
d•rnaaojınin düımanı olmak,mad 
~~ lllannl ıerilili mtltemadiren 
•ıııeraıektir • 

japon kıtaatı 
llankov ve civarını tamamen işgal etti 

Çinliler şehre ateş verdiler. 
Her taraf alevler içinde 

ti KllltOr te terbife taaliretıe 

• tlio, esas parti dn.amııı teekn Şehrı·n eleKtr·ıg"' ·ını· kest·ıl er 
1 ~ekte olduQuna ınandıQımız 
~ıtıdir ki Ankara Halke•inln 
'•h,eı d b" kOI""' h 1 Tokyo ~2 (Radyo) • Japon tehdidi altında bulunan Franea 
L. er e ırer up ane ee d d. " 1 d k D - h t · hl · dil · 'il et- k f' . bba ü ü 1 or uıu un oğ e en ıonra ap· , um er aıı aneeı ta ıre a mıe 
11 oıue ıkır 98 tefe uS D t h • • • l. • t •· 1111 d . . . on te n cıvarının ıtıa ını a ,ır 
'l'Gr ~rın bır ıetınQle kareıladık 1 mamlamıthr. Kantondaki ııitll ahalinin kıe 
h ."•Jeaıizde okuma merakınıo 1 p k" na (R d ) -· K . mı aıttmı tahlire edilmiş oldu· 
tfıfliQ" . . k e 10, " a JO an 

tıınıo ı, bıraz da. o~uma_ ım A &onda Çinlilerin raptıQı ranaın· tundan eehirde hareke~ •e _faa· 
l(:ı azJıQından ılerı gelıror farın aıeeleri bütün eehre hA liret durmuetur. Elektrık tesıeah 
1ıt(i"a · h . 1 . . d t 1 h k . •· F lto ., nasız ee ır arımız ur ır: kimdir Fransa ve lngiliz nufüz ee re cereranı eımıı.ır. ransa 
~leriaııı dahi olmamak ıazıın mıntakaları da yanl(ın tehlikeai · 

1 
aanbolları eehre elektrik ceryaoı ::ken ! Bin sebeple bizde ne maruz bulunmaktadır. Yangın ' vermek iQin tertibat almıelardır. 

ela •Jat 1>ahalıdır . Ekmek ka ----

1 ~tı~ ta bit bir taıda addet&igimiz Türk - Yunan tica· \ Almanya ve müstem eke 

hassa elektrik orunları pek ca· 
libi dikkattir • 

Atatürk parkı ciurındaki 

tak için elektrikton bir Ata\ürk 
portresi hazırlanmaktadır • Sa
de ampul ve ıeıktan tecessüm 
ettirilecek bu portre bir ıahe
eerdir • 

Gayri mübadillere 
verilen mehil 

Bakanlar heyeti yeni bir 
karar verdi 

Gayri mübadil itlerinin ta1 
fiyeıi nakkındaki talimatnamede 
srayri mübadillere verilen üç ay 
lık mehil kanununun neşri tari 
hinden itibaren heHp edilmittir. 
Fakat talimatnameni neşir ve 
ilanı kanununun neşri tarihinden 
üç buçuk ay sonra olma11 gayri 
mübadillerin bu mehilden iatifade ek tftr V (~ terbirenin '8SltRlarını ref anla11ma8I 

8
• llıek kartar ucuzlaımak, herke r 

)ıo Sıkılmaksızın alabil eco~ı fi 
el at haddine indirmek zaruretin 
b~ deQn miyiz '? lKüllür ve ter 
"

1
1enin halk arosıııd n ehemmi 

F ranaa bundan lerine imkan bırakmıyordu. Ba 
kanlar heyeti verdiği bir karar 

flaberJar değil la talimatnamedeki kanunun 
Parıt(, 23 (Radyo) - FraDFa neşri tarihinden başlıcağı yazılı 

hükumetine Almanyanıo müstAm olan mehlin talimatnameninneşir 

•er 
1 

1 ne kadar kavrandığını an 
an:ıa k · · ela ıçın, ders )' ılı başlangıcm 

mekteplerimizin kapıları önü 
lltı D"d• • 

el llllZ • Vaktiyle kitap par 
~•lı, 
tiın ~n mutaassıpların çocukları 
) dı e\'laUarını bir mektebe 
~:rleetirmek iQin her türlü feda 

rlı~ı 1apmıya razıdırlar • 

b·k Esastıt hep beraberiz Tat 
t~k atta anlaeamadığımız değil, 

Atinaya giden heyetimiz 
istan~ula av~et etti 

1 
leke itıtı>ğme daır r esmen bır· ve ilanı tarihinden başlamasını 

' ) 1 müracaat vukubulma uııetır . kabul etmiştir. Bu suretle gayri 
~stanbul - (Hususı . Dır Fı a ~ısız gttzeteı; i y a zdığı mübadiller kendilerine verilen 

Yunanıatanlar aramızda ye bır yazıda Frıınsa nın KRmarayı h•td • t•f d · k~ 01 temı·n · f me ı en ıs ı a e ım anı 
ni bir ticaret anlatmasına karar 1 Almanyaya te rkı mevzuu etra ıu . k d 1 · · ı ı. k k etmış olma ta ır ar. 
verildığı mulumdur. Bu hususta da muta sat ueyan etme te am 
ki müzakereler atinada cereyan buranın Almnnyaya terki Fran· 
edeceğinden memleketimizi tem sanın şerefi ııoktai n azarından 
sil edecek olan heyet bu gün bı r hata ve sevkülceye noktai ua 
ankaradan şehrimize ğelerek ati zarından dahabüyük bir hata ol· 
naya hareket edecektir. duğunu bildirmektedir. 

Polonwva-A /manya 

Türk kibrit şirketi 
cumhuriyet bayramı 

için yeni kibrit 
çıkarıyor bir at nasılsa baearamnd ı~ım ı z A h k 

1 
• 

tık noksan var : Hor tar afta bir iman · ltalya t Ü ümet 8fl 
Ilı Uma köeeei henüz bulundura Türk kibrit eirketi ,idaresi, 
.Aaınak, \'e onlarla d a, okuyacak venı· bı·r anla•ma Vareova, 'l3 (Radyo) - Ha· h 

Politik mua~e~e uzatıhyor 
"fllY ı ı r Cumhuriyet bayramına ma sus 

Paris Beynelmilel Ticaret O~ası Kongrası 
Bütün lıııfıl{tıınetleri Ekono· 
mik sal1ada işbirligiı1e çagırdı 

Paris, ~.a. - Cuma günü J>a den emin bulunduklarını teyit 
riete toplanan be1·nelmilal tica· etmişlerdir . 

ret odası meclisi bülüıı hüklı Karar suretinde bundan bae 
metleri •iktısadi sa lıadıı. bir an ka. üç taraflı pa ra ililfıfını imza 
evvel dostane işbi rl i ği siyaseti eden devletlerin leeriki mesaiyi 
ilAn ve takip etmiy<>, davet et · takviye edecek tedbırleri tetkik 
miş!ir. etmeleri teklif ve ucuz paranın 

23 milleli temtil eden 87 mu iktısad i faaliyet için elzem oldu 
rahhas, muhtelif meselelerin bir ğu hakkındaki yanlıe kanaat red 

b
. . dedilmekted ir 
ırıyle aldkadar olduğunu hatır · 

!attıktan sonra ittifakla kab~I el Karar suretinde para faizi· 

tikleri karar suretinde altının ni 

hayet beynelmilel bir kıymet 

ölQüsü olarak kabul edıl eceğ i ıı· 

Hurda Bakır 
• 

ihracına müsaade J 

edildi 
SAnayimiz.n elektrolize 

hakır ihtiyarım ka rşıl oma k 1 i çin 

karşılığında ayrıı ın i kda r elekt 

nin sermayenin arz ve lalebi 
hususunda hakikt va?.iyeti gös· 
lermesi ldzımgeldiği kaydedil· 
ıneklPdir. 

Talebeye 

Yurdu tanıtmak 
maksadile geziler 

tertib edilecek 

rolize bakır g&ti r i ime k ve g t Y eni m üfredat programı· 
tiği memle ke tte mu vakkat ka- nın eu nı lih i m h ed e fl erinden 

bul usulüne tabi tutulup asli biri de talebey i yaşadığı yur

mahiyeti hiç df\ğişmeksizın aza dun tü d ü bölge lerinde melQ-

mt bir sene i~inde te~rer vur mat sah bı· ed· d. k k ~ • ı ın trme ve en-
de sokul~ak kayıtlari yle ~e di yaşadığı vilayet dahilindeki 

her seferı~de on tondan aşa~ı değerli eserleri, öğretmektir. 
olmamak~ Uze re hurda bakır ıh Geçen yıl bu vaziyet dikkate 
racma izin verilmesi Bakanlar 

heyetince ka bul edi lmiştir. 
- _.,. -4>- -

alınara l.t İstanbul öğretmen ve 

isp~kterlerinden t-iri heyete 

yakın yurd tetkikleri lr.lavuzu 
lQ Yetietirememek ! Halkm kül l 9as ajausı bildırifor: olmak u·zere yeni kibri\ler çıkar 

r ~e t b" yaptı ar Polonya ile Almanya arasın h 1 1 d tı er ıyes ine yardım edecek ma"'a karar vermie, bu lbususta· azır amış ~r ı . 
ııeri da on sene için münakit politik 15 lörıa:~t ~cin Basın Genel Direk Af • ·ı 1 k muahedename on sene daha tem ki hazırlıklara geçmietir, Yeni Perşembe günü Bu klavuz bastırılılarak 

Memleket hastanesi paviyonu 

lluau Unu~ . bazı teeebbüsleri ol manya, ıta ya müstem e e dit edilecektir kibritlerin Üzerlerinde Cumhuri törenle acı/acak bütün okullsre dağıtılmış bu· 
Ilı nu bılıyoruı . Kütüphaneler 

1 
, d 

1 
, k A . b' d f , , yetin 15 yılını idrAk edieini kut , kJavuzda 

l'i~~r~lesile kitaplar meeeleeini bi enn en ma g&tlrlCe menkl il en 8 yon IStlyOr tı1au temsiıt güzel bir resim ile Şehrimiz memleket hasta- lunmaktadır. Don 

li 
.... . 1nden aıırıtmarıı. Memleke Al k 1 k 1 ı ha Büyük Şefimiz Alatürkün resim • "d yapılın pavi. yazılı bilgilerin yeni ders yılı 
..... Berlin 23 (Radyo) - Siy ast a ~ ı ma a~ ara ~e en k ne11ne yena en b. k . 1 . . ö U 

6ıe~~de biri ne kadar azsa, hf ld 
1 

haberlere göre berlere ıore amenka fırmaları !eri bulunma tadır. . 27 b. · içinde tat ı ış arını g r ş-
Ok ı de o kadar nadirdir . ma e en a tıa~ h·hu ti . aon günlerde bilba11a türk men Cumhuriret Barramında sa· y~nun ~çalma törenı .... ıran· mek maksadiyle bUtUn kaza-
~ unacak oeı bulamadıkların Almanra - ta ya u İeı erı teli afyon talep etmektedirler. tıea çıkarılacak olan bu kibritler cı teşrın perıembe guou .. saat larda öğretmenlerin ve bölge 

t
an doJaıı ar~sında Alm_anyanın ta yan Siindi e kadar türk afyonla eski fiJatla satılacaktır. ou beşde yapılacaktır. Toreoel. J • • • t" ki . 1 an 1c- okumalarını unu mustemlekelerınden mal celbet k Y k al b 1 b. k t d t dilmiş· ıspekter erıum ış ıra arıy e 

OJlüJ 1 "kA . h . • rına ıımen ap ı u unan ame 'd k ~ k ~· ır ço ıeva a ve e 1 t T trı er 11 yeeinı ahrla meai hususunda bır antaema·Jya .k . b. -ddet evel Konya a o·y e B mı ta 1 lerdı·r top lantılar yapı mış ır. . op.· 
az tnırız? pılm•etır. Yine lsö7lendiQine gö n an pıdyaaataı, 

1 
ar maufyon kona • lantıda yakın yurd tetkı klerı 

ij lk J - - • ceneYre e op anan o k .. h a e9leri eehir ve kaeaba re talya hukumetı Almenyaya . d hb h f · · Konya, (Hususf) - Şeb· • bu klavuzunun tatbik işi görUsUl-
" veı · Akdeniz sahillerindeki limanla reaın e . murla as t eyehımkıkzın H lk T yatroBU · bı erınct eki kiıap köeeleri gi .d · ışma arzı a ın rimizde doğurnev_ine bağlı b_ir a ı . muş. ayni zamanda ı...u tatb·ı-
' k"' ı rıodan birini serbest Umar; Ola ı aresındı? .ça. h t t k. 1 b / · v l' .. ,, oy erde okuma odaları ku d er •"'• ıza a ve a ıp o u K_öy_ Ebe. mektebı aç_ılmış, ı- aün bı·r temsı kıstı kolayla"tırm"'k maksadı· • 

" akı rak gösıermlye munftak etmie a v 5 
• • 1 . ı·ıncıteşrınde de tedrısata baıı- e -ı n. ) 

~G~Q ar, 9e daha mühimi, bu f nan dürüıt ve ınaanı gaye erın " k le ,.alışma planları vUcuda 
!li Phanelerle odalara mü\ema ır . tatbikinde göıterditi haıaaıiyet lamıştır · verece Y • ge-
Ya~en \~ze ve heves ver • C İ ıı eeri Polonya Çekoslovakya alakadar amerika makamlarınin İlk mektepten çıkan tale tirilmeğe karar verilmiştir. 
hıre:etıetirmek hususunda sela • derin1empatiaini kazanmıttir. bele rin katul olunduğu bu lıtanbul Halk tiyatroıu Ke Her okul öğretmeni yıllık 
lıteeek~radk_amlarını hanıkele ge arasmda nakliyat iıleri Bundan ıonra ~amerikan pi mUeHSPSede şımdi otuz talebe nan Güler ve arkadaşları buğün çalış l l 3 ve d e rs plaıılurına gö 

ır. 9 yuuı afyonlarımıır. için iyi bir ders okumakta.dır Bunları~ den itibaren halk ainemasında re yal{tn yurd tetkiki yapaca-
lenillarr ve dil inkilAbım ı ı Vareova 23 (Radfo) _ Re& pazar olabilecektir. okuma ınUdde1 1 nnUmilzdekı ·11 • e başlıyor. . .. . 
'"'tı TOrk1yede fikir terbiyesın ı Bulgar maı·ıye nazırı mec- n39 yılı yazında bitecektir. tem•;o:ri:arlara iltihak eden ğ ı ay lar ı ve görulmesı icap 
··• y mrn bi ldirlldi~ i ne göre Polonya " d d d t d x. d ğ •e"eleaı olmaktan Qıkardı. Biııın d .Mektepte okutulan derslPr (Tarzan) varyetf' trub.u a var ır e en _anı ve lı,<- r P erli 

... 1 ile Çekoslovakya arasın a nor d' l b ı t d k t ı 1 l d d lıur · r o npamadıtımızı, cüm mal nakliyat ieteri baelamıetır. tBD krıd'ı 'ıSIB 1 doğum, teşrih, çocuk bakımı bu trup •tan u' zm1r e ço u e~er_eı· ı sıı sıy e rny e ecek· 
b81

1Jet QOCukları bir kaQ ayda ve gebeliktir. tulmuştur. . l e rdır. 
ee rı aroıaktadırlar. HiBSemize dü ~=~=~~~--=~-----, Sof7a, 23 (Radyo) - Bulgar Mektepten mezun olanlara Sanatk~rlara muv.affdakıret Yakın yurt tetkiklerinin 
llar 9&zife. artık hemen hemen Türkiyed~ki j benzerı_e~inde _ t~k 1 MııliJ_e _nazırı. mecl~se bir &akrir b bOt · 0 Jer ve eyi ışler temennı e erıı. 
ı~11 11 ' \t•şkı lAt ve gayret ieinden lit edilmesiui ıoe hepsının kultur vermıetır. Muddetı OQ seneye hususf muhase 

8 çesı m . - talebe nin yurdu tanıma bakl· 
() ... ,~et knlmıetır. Ne pa rtı , ne de \ e terbıye hizmetini takdır eden münkasim olmak •e milli mOda· sait dPğılse ~öyO sandıkları ni n t~lebe mevcudu önümüz 1 mından büyük bir eh P. rr.iyeti 

·• .. rı r d · ı k - ~ ·ı aaş verecf'ktır, crntler on . l ~ ı-111 l'~IMı bu ea rll arıo hiQ bi mesul makamlar tarafından en faya sar e ı me uıere .. mı 1ar ~eş lıra ile 25 lıra arasındadır. dı~ ki yıllar içinde 60 bel k ı de 
1
o dug unda ıı . k usursuz olarak 

u ~ıı ınahıuın dtıltıldırler. genıe sur"'ııe ıakdir ve teşvik 250 milyon levalık bir kredi isle· Konya Köy Ebe mektebi- 6() kişi o\acakhr, başarılması ı çın çahşıtacaktır. 
4akara ll!ilketinin b6t0a c dilmelerini temenni edelim miıtir. 
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.. ) 
Tarsus Bağcdan ve Bahçecileri Satış Kooperatifi 

(Ana mukavelenamesi) 
Tarsus '"ficaret ve Sanayi 

Odasından 
lcra vekilleri heyetinin 10.9.1938 tnrihll toplantııında ka 

bul buyrularak Türkiye cumhuriyeti riyttsetinio Alt tasdiklerine 
iktiran eden 

( TarsusBagcıları ve Bahçecileri Sa tıı Kooperatifi ) 
ne ah esas mukavelenamenin tasdik kılıııdı~ı lktisad VekA 

leti lç Ticaret Umum lılüdürlü~ünıln 14.10.gs8 tıtrlh ve 6-4881 
·43875 sayılı yazısı ile bildirilmiıt olmakla mezkılr satış koo 
peratifi usulüne tevfikan 20.10.938 tarihinde Tanua Ticaret 
odası Sicilinin 460 ıncı numarasına birinci sınıf olırak res 
men tescil edilmie bulundugunu ekli musaddak mukavelenıı 
mesile birlikte keyfiyetin gazetenizde neır ve ilAn edilmeııi 
nt dileriz. 

Resmi mühür: Tarsus Ticaret te aanayi odaaı 
Bae kAtip. imza Reis. imza 

Tarsus 
Ziya Toroğlu Şadi Eliyeeil 

Bağcıları ve bahçecileri satiş kooperatifi 
Ana mukavelename&i 

1 
Kuruluş 

ı - lebu ana mukavelename altında adları, soyadları ve 
ikametgAhları yazılı ball ve bahçe sahiplerlle sonradan bu 
ana mukavelename hükümlerini kabul ederek ortaklıta ııire 

cek baQ' ve bahçe sahipleri ve müıtahıiller arasında bir koo 
peratif kurulmuştur. 

2 - Kooperatifin adı (Tarsus baa}cılau te bahçectıeri 1alış 
kooperatifi)tir. 

3 - Kooperatifin 

tırıhr. 

" 
" 

çalışma merkezi : Tarsus 
,, ııabası aerbeııtılr 
,, şeraiti idare heyetince kararlaı 

4 · Kooperatifin mılddeti kanunda yaıılı olduQu 9eçhile SOııenedir 
5 - Kooperatifin iıi : Ticari teamtlllere tevfiıan H Yar 

ketinı? sistemine ııöre, yaş merve ve sebıe aatıeıdır. 

Ortaklık 

2 
6 - kooperatife ortak olabilmek ı~in İçel vilAyeti T11rsus 

kaıasında bağ, baı?çesi olmak veya baQ'cılıQ'ı, bahçecillı?i dalmt 

meslek iıtihaı etmle bulunup, isticar euretile bu iıtlerle uQ'ra 
ıan müstahsiller. 

7 - Kooperatife sonrBdan girecek olanlar : 
a) Bu mukavele hükumlerini kayıtsız ıartsıı kabul e:rlediQ'ini 
b) Kooperatifin kuruluşundanberi yaptı~ı itılerden doğacak 

meeuliyetleri kabul eylediğinimutazammın Noterce veya ihti 

ıar heyetlerince tasdikli taahhüt mektubunu imza ederek ~ko 
kooperatife vermeleri IAzımdır. 

Kooperatife idare heyetinin kararile girilir. Kabul edilml 
yen ortakların kooperatif · müraklbine, ortaklık umumi heye 
tine müracaat hakkı olacaktır. Umu:nı heyetin kararına gö 
re muamele yapılır. 

8- Koopertiften çıkm8: 

Kooperatiften çıkmak aeaa?ıdaki hallerde mOmkündOr: 
a) Bee yıl ortaklık yapmıe ve taabhut ettiııi hlBBe bedeliui 

ödemle olmak. 
b) Altıncı maddede yazılı vasıfı kaybetmie olmak. 
8ekizinci maddenin a fıkrasına ııOre en az altı ay önceden 

haber vermek ıartile ve her blh\nçe y>lının sonunda koopera 
titden çıkabilir. 

9 - Kooperatiften çıkarılma: 
Kooperatif menafiina muhalefet eden ortaklar koopera 

liften idare meclisinin teklifi ve umumi heyetin kararile çıkabilir 
10 - Çıkanlarla hesaplaşma: 
Ölüm dolayısiyle veya sekizinci maddede yaıılı sebeblerle 

kooperatiften cıkanların o yıl bilAnçosuna gOre hakları öde 
nir. Sekizinci madde hükümlerine uygun olmı1ank koopera 
&itten çıkanlarla çıkarılanlara bir şey 9erilmez. Hakları koope 
ratlfin ihtiyatına ildve olunur. 

11 • Kooperatiften çıkanlarla çıkarılanlarıo mesuliyeti çık 
tıkları tarihten itibaren iki yıl devam eder. 

Kooperatifin en 81 yedi ortaa}ı vardır. Ve ortak adedi 
deQiılr Ye aa1ııızdır. 

12 • Kooperatifin ıerma7esi ortaklarının taahhllt ettikleri 
hiHelerin tutarından ibareı olup deAitiktir. En aı sermaye 
ıi bin üç yüz liradır. 

13 Ortakların taahhüt ettikleri hi11enin dörtte birinin 
ödenmiı olması ve geri kalanın da idare mecliıinin kararına 
&'Öre verilmesi lazımdır. 

J.t · Bir ortaklık hisseleri bee liradır. 
16 • Kooperatifin hisseleri kooperatiften baekalarına olan 

borçlar için haciz konulmadıQ'ı gibi baekalarına dahi devroluna 
maz. Ancak dördüncü maddede yazılı vasıfları haiz olanlara 
idare meclisinin kararı ve umumi He1etin tanibile deTroluna 
bilir 
16 • Ortaklar üçüncü eahıslara karıı taahhüı ettikleri Eermaye 
ııin iki miııli ııisbetinde mesuldür. 

idare ve kontrol umumi heyeti 
4 

17 · Kooperatifin en öüyük idare organı ortaklar umumt heye 
tidir. Urnumt heyetler mali yılı takip eden ilk üo aJ tçinde 
alelade suratte ve ihtiyaç duyulunca da her zaman fevkala 
de ıurette toplanır. 

18 · Umumt he11tlerde · aahip oldukları hiıHnin adedi ne 
olur.a olsuu · her orıaaın ırncak bir re1i urdır. Her ortak 
öıOrftnden dolayı gelmiyen bir ortııın yııılı iıoi1le reyini 
temıil edebilir. 

lV • Umumi he7e\irı baılıca uıifeleri : 

A) Yıllık bilanço ve klr zarar heaaplarını te bu heaaplarla 
kooperatifin yıllık iılerine nit idare mecliıi ve mOrakipler 
ıarahndan hnzırlanan raporları inceliyerek karar ba2lamak. 

B) İdal'e oıeclısi Auılarıle mürakipl~ı i intihap \'e)' a aıl ve 

bunlara verilecek ücretleri tesbit etmek. 

C) Kooperatife girecek veya kooperatiflen. çıkacnk veyahut 
çıkarılacaklar hakkında karar vermek. 

D) Kooperatifin feshine veya başka bir kooperatifle birleş 

meıine karar vermek 
E) Kooperatif birliklerine g ı rmcıge veyahut bu birlikten çekil 

meğe karar vermek 
F) Kooperatif işlerine aid sair mevzuları incelemek ve karara 

ba~lamak 
20 • Ortaklar umumi heyeti idare meclisinin davetiyle toplanır 

İdare meclisinin iıntiuaı halinde umumt heyeti mürakipler veya 
butta fktis ad vekAleti toplentıya çaQ'ırmağa aelAhiyetlidir, 

21- Umumt heyetin toplantıya daveti i9in, toplantı tari· 
hinden 15 gün evvel toplantı ruznamesini ortaklara bildirmek 
ve ııazetelerle de keyfiyeti ayrıca ilAn etmek ldzımdır • 

22 - Ortaklar Umumt Hey'etinin adiyeu toplanabilmesi için 
toplantıya davet tarihindeki ortakların yüzde 41 uin şahsen 

feya temııilen hazır bulunması lılzım gelir . tik toplantıda bu 
nisap temin olunmazsa ortaklar, ikinci defa ,toplantıya ça~ı-

rıhr . Bu ikinci toplantıda ortakların yüzde ~6 sı01n eaheen 
veya temsilen hazır bulunmaları !Azım gelir • Kooperatif mu
kavelenamesinin tadili için vuku bulacak toplantılarda Ticaret 
kanunu hüktlmleri caridir . Kooperatifin feshi hakkrnda lcarflr 
ferebilmek için ortaklardan yüzde Oi tinin haıır bulunmaaı 

ıarttır • 
Kararlar mevcut reylerin ekseriretile verilir • 
23- Ortaklar, umumi heyetine ait toplantıları toplantıdan 

on bee gün ene! lktisad VekAletine tahriren bildirilecektir. 
llctisad VeklUeti komiserinin her toplantıya huzuru, toplantıya 

müzakerata ruznameye ve zabta nezareti mecburtdir. Toplan
tıda bulunmue olan İktisad VekAleti komiseri tarafından imza 
edilmiı zabıtlar tescil olunamaz . 

24 - llumumi heyete dit vesikalardan, bilAnço. k~r, zarar 
hesaplarile idare meclisi ve mürakip raporlarındau toplantıda 

bulunan ortakların isimlerini havi cetvellerile zabıtnamelerden 

ikiıer nüsha toplanhyı takip eden on beı aıln içinde lktiııat 
Veklletine ııönderilecektir • 

/dgre mecliai 
5 

25- Kooperatifin ieleri ortaklar umumi heyeti tarafından 
en fazla üçer yıl için seçilen en aı üç Aıadan mürekkep bir 
meclis tarafından idare olunur . 

tık idare meclisi rızaları bir yıl müddeıte kooperatif kuru· 

cuları tarafından intihap olunur . 

1 

26- İdare meclisi llzaları her yıl iQlerinden bir reis seçer· 
ler ilk sene sonunda Azalardan üçte biri kur'a ile çıkarılarak 

yeniden seçim yapılır . ikinci yıl sonunda diger üçte biri 
yine kur'a ile çıknrıhr ve yaniden seçim yapılır. Bundan son· 
raki senelerde kıdem sırasiyle üçte bir Aza çıkarılarak yeni
den seçim yapılır . Seçim gizli reyle olur . Çıkan ha tekrar 
seçilebilir • 

27- idare meclisine gırebilmek için en az bir sene ene! 

kooperatife girmie bulunmak ve kooperatifin eı: az yirmi his· 

1 

sesine sahip olmak lôzım gelir . Bu hisseler, vazifelerinin de· 
vam müddetince kooperatifin eandıQ'ında zarar ve ziyan kar· 
ıılıQ'ı olarak saklanır • 

1 28- Her yıl idare meclisi Azaları, içlerinden birini reis, 
ı diğer birini de reis vekili seçerler . idare meclisi reisiuin vo 
1 
reisin bulunmadığı zamanlnrda vekilin davotilA toplanır . Da-
vet mektuplarında görüşülecek maddelerin yoıılı olması ld· 

/ zımdır . Müzakerelerin muteber olması içın mevcut Azanın 
nısfından fnzlttsının içtimada bulunması !Aıımdır . Kararlar 
mevcut ekseriyetle verilir . idare meclisinde reyler eahst olup 
vekalet suretile rey verilemez . l 29 - idare meclisi açılacak balıklara ilk toplanacak umu· 

, mt heyetin tasvihine arzedilmek üzere ortaklar araıından mü· 
na~iplerini seçebilirler • 

idare meclisinin mesuliyeti 
30- idare meclisi, kooperatif ielerinin ıyı görülmesinden 

1 
defterlerle hesapların dü1gün tutulmasından, kayıtların doğ-

ruluğundan kooperatifin mallarile paralarının tehlıkesizce sak
i !anmasından mesul'dür . idare meclisi Azalarının kooperatifle 

1 

yapacakları işler mürakipleriıı nezareti altında ceryan eder . 
Mevzu kanunlarla kooperatif esas mukavelenameei ve or· 

I taklar umumi heyeti kararları hilafına yapacakları işlerden 

tevellüt edecek mesuliyet ve zarar ve ziyan müştereken ve 
mtHeaelıilen idare meoliııi balarına aittir . 

KONTROL 
-&-

31- Kooperatif.ortaklar umumt heyeti tarafından en faıla 
bir yıl müddetle intihap olunan en aı bir ve en faıla üo mü· 
rakip tarafından kontrol edilir . 

32- Mürakipler, kooperatifin tekmil işlerini evrak ve def · 
terlerini kaeasını ve idare mecliıııinin tutumunu kontrol ve ras· 
lllyaoaaı yolsuzlukları ehemmiyetine ve deQ'erine ııöre idare 
meclisine ve fevkalAde surette toplanacak ortaklar umumt 
heyetine bildirmeğe mecburqurlar. Ortaklar umumi heyetinin 
davetini icap ettiren sebepler ve yolsuzluklar hakkrnda hazır 
layacağı raporu İktisad VekAletine de vereceklerdir • 

33- Ortakların menfaatlerine muhalif hususları men ioin 

'

f saUlhiyetlerini kullanmıyan idare merliııi Azalarile mürakipler 
eahsen ve müetereken mesul olurlar . Mürakipler, idare mec-
lisi toplaııtilarında istieaıf reyi hO.iı olarak hazır bulunarak 
müzakere;ve ielirak ederler . 

3'- idare meclisi 47.alarınrn toplu olarak işten çekilmeleri 
halinde eirket ielerine mürakipler el koyarak derhal ortaklar 
umumi heyetini içtimaa çaQuır ve ayrıca da vazi1eti lktiııad 
VekAletine bildirirler • 
Kir ve zarar, ihtiyat akça 

ı 86- Kooperatif lktisad Vekaletı ıarafıudan verilecek tipe 

l &'Öre biJAnçosunu taozim eder . 
StS-Kooperatifin kazDncı, her nni muratlar, failler, ımortiı· 

!Jl&nlar ayrılarak teshit olunur ve duru kazan9ıan : 
a- yOzde ~O ıi ihtiyata 
b- :ıt 20 ıi verdıkleri sermnye nisbetinde ortaklara 

,, 50 si kooperatıfle yapılaıı it niıbetinde :ıt 
c· • 5 i idare meclisi halarma 
d· • 2 si müı'akiplere 
e· • 3 ü kooperatif memurlarına 

S7- ihtiyat akçası. muhtemel zRrnrlara ker~ılıklır. OrtHlc 
elmıyanlara y11p1lau ııleriu kirlurı orıuklarü verilemeı. llrn· 

yat akçasıoa katılır . 
Ihtiyat nakit olarak Millt Bankalardan birinde 11klanır. 

ihtiyatların yüzde 80 ıi ile kooperatifin menuu ile allkıll 
ııayri menkuller yahut De•let Titirleri aatın almak cliıdir. 

38- Ihtiyatlar, kooperatifin taefi1esi sonunda Ik\iaad Vt• 
kAletinin göstereceı?i eekilde kooperatif birliklerinin HJll aJDi 
maksadla kurulu kooperatiflerin ihtiyatlarına katılır kooper•' 
tifin kuruluı masrafları ilk tlç sene içinde kapatılır. 

Kooperatifin tasfiyesi 

39 - Kooperatif 
a) Müddetin bitmesi 
b) Mevzuunun satıe kabiliyetini k"yıb etmesi 
c) Ortak adedinin yeniden aıaQ'ıya dilemesi 
ç) Baeka kooperatiflerle birleımeııi 
d) Ortaklar umumi heyetinio kararı 
Jıe feshedilebilir. Feshedilen kooperatif tufiye edilir. Keıfi• 

yet mabalJi ııaıetelerle on beşer aün fBl\la ile ı19 defa ilin edi 
lir. Ortaklar umumi heyeti tarafından en u bir en f11lı Qç ıııfi• 
ye memuru tarafından tasfiye ieleri ııörQhlr. Feab kararı mtb 
kemece verilmif ise, tasfiye memurlarını mahkeme 1eçer. Tıaft 
ye memurları, idare mecliıi ııelAhiretiııi hıiı Ye onun reriD' 
kaimdir. 

40 - Bir 1ıl i9indı t11fiyeıinl ikmal etmiyeo koo~rautıet 
her yıl sonunda adl surette ortaklarını toplamaQ'a, bilanÇO '' 
kllr ve zarar hesaplarile yıl iQinde aörülen f0 taafi7enin def• 
mını zaruri kılan iş ve sebepleri ihtiva eden taefire memur ,,. 
mürakip raporlarını umumt heyetin tetkik ve kararına tetdi ı&· 
me~e mecburdurlar. 

4:1 - Mefsuh kooperatifin borQları verildikten ve infisah•" 
üçüncü illloıodan itibaren bir sene aeçtikten ıonra kalac•• 
mijvcut ortaklar arasında hisselerine aOre 'aksim olunur. Jb&İ' 
yallar ancak 40 ıncı madde de yasıldıA'ı ve9hile muamele aörl 

42 - Tasfiye sonunda kooperatıfler, evrak H tesikalıra rl 
taklar umu mt heyetinin kararile emin ele ttrilir •e ticaret ,i· 
cilindeki ka1di terkin edilir. 

43 - MQteferrfk hOkOmler 
Kooperatif kendi mevzuunu alakadar eden diler kooper•' 

liflerle ayrıca bir birlik kurulabileceai aibi kurulmuı birlikler' 
de ııirebilir. 

44 -Bu mukavelenamenin sakit olduiu hususlardı Ticaret k1 

nununun kooperatiflere ait hükümlerine gOre muamele rapıJıt• 
45 • Kooperatif lktısad vekAletinin daimi kontrolu altıod' 

çalıeır . 

VekAlet mürakip komiserleri, müfettie veya seJAhirefü rıı' 
murlarile koperatifin tekmil iılerini her ıaman teftıı te koo1' 
rol ve ihtiyaç halinde meeuliyeti müstelzim halleri 6(ÖrQJeo' 
idare meclisi balarına ieden el çektirmete ve bunlar hakkında dl 
mesuliyet davası açılması için ortaklar umumi he1etini toP' 
lantıya çagırmaQ'a ve bu toplantının ruıııamesini ıanıime aeı•· 
hiyetlid ir. 

46 Ortaklar defteri 
Kooperatif bir ortaklık defteri tutacaktır, Bu defterin b.ı 

tarafına ortaklık ana mukavelesi geçirilir. Bundan baeka ort6r 
ların adları meslek ve ikametgAhları ile eirkete girdikleri "' 
çıktıkları veya çıkarıldıkları tarih ve saire hususat dercoluoıJ~ 

Bu defter koor:eratifin bulunduğu mahaldeki ucar 
mahkemesi yerine kaim mahkeme makamınca tasdik olunur. 

47 - Ticar< t kanununun 481 - 499 maddeleri mucibince )ı;o' 
peradfln Ticaret slclllne kayıt olunması ve bllAnçoaununda tel 
eli etttrllmesl icab eder. (SON) 

Bu mukavele ahkamını aynen kabul ve adlarımıE hlzaıınd• 
yazılı yükendll?imlı ortaklık pa7ını ödeyeceı?imlıl baran te ti" 
ahhüt ederiz. 

• 
Sıra DogduQ'u Oturduğu YOkendlğl ortaklık payıoıO 

Sayısı Tutarı Ödenen No. Ortağın adı yıl yer 

1 Şadi Eliyeşll 315 Tarsus Camlnur 40 
2 Suphi Barutcu 313 • loce Bark 40 
3 Hakkı oçıkahn 300 ,. Baltalı, Sakızlı 8 
4 Kamu Dirlik 322 ,, Kara Dirlik 20 
6 Sıtkı Aybaş 300 • Sofular 8 
8 Aziz Ok.ten 313 • Eskl Ömerli 8 
7 Memet Kara IH • Sak.ıslı 8 

Memet 

200 
200 
40 

100 
40 

'° 'o 
8 Mustafa 8ıdam 31-' ,, KllçOk minare 20 100 
9 M. Kuradacı 326 • Debağhane 20 100 

10 RBğıp GOreş 305 • Kızılmurat 20 100 
1 ı lbrahlm Serin 312 • Comlcedit 4 20 
12 lbrBblm Atalzl 295 ., Debağbane 8 -iO 
13 Ali ôzkul 300 ,. KUçUk minare 8 'O 
14 Selim Maracı 299 • lnce bark: 8 'O 
15 M. KaragUndOı290 • Çatııkh 4 20 
16 abmet Ulkllmen325 ,, K.UçUk minare 4 20 
17 Hasan TOlek 314 11 Debtığhıtne 4 20 
18 zekerlya Ozkan314 • Şehit Kerim 20 100 
19 Hilmi Seçkin 314 • Çataklı 20 100 

Mlkdarı lmzail 
50 • 
50 
10 
25 
10 
10 
lQ 

26 
26 
25 
6 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
25 
25 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
1' 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Bu kooperatif ortaklığı mukavelesi altındaki lmıalar 1'arsll~ 
Fabrikatör Şödl Ellyeşll, Suphl Barutcu. Hakkı Açıkahn, "' 1• 

Dirlik. Sıtkı Aybaş, Aziz Ôkteo, Mehmet KaramelDet oaıu. MU5!0' 
fa Balam, Mehmet Kuradacı, Ragı;> GUreş, lbrahlcı Serin, fbrıt0~~0 Atalzl, Ali Ozkul, Sellm MıtrBcı, Mt1bmut KaraiOodDz. Ahmet ,~ 
men,Hasan 1'Dlek, Zekeriya Ôzkan, Hilmi Seçkinin tmıaları oid~1,_· 
ve muktıvele mDnderecatıoı kabul ederek yanımda imzaladı dl 
rını tasdtk ettlın. Bln dokuzyllz otuzaPklı yılı Mayunoıo ylrlPl 
kuzuocu Cuma iDnU 20- 5-938 Tttrsus noteri J 
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H U D U D u 
Ş. Mnvrumati Ş. müftü zade ahmel ve harL G. 
mavrumati C. şimendüfer hallı 
Ş. hasan kavas ve ali Şi. hacı ömer fe şosa 
Ga. ve ce. yol . 
Ş. şif Şi. koıa lıark g. hacı ömer ce. fOS3 
Ş. G. hacı ömer Şi. kara yusur ve YAnko ce. 
hacı ömer 
Ş. Şif Ş. koca bark 8· hacı alaiyeli ce. ,osa 
S. Ş. g. c. Hacı ömer 
Ş. hacı ömer şi. koca hark g. hacı ömer ce. 
hacı ömer 
Ş. haca Omer Ş. koca hark g. hacı ömer c~. 
Yorki ve 
Ş. hacı ömer Ş. koca hArk g şif c. hac ıOmer 
Ş. çakaJ kızı Ş. koea bark g. keşiş oğlu ce. 
molla 
Ş. kuyumcu oğlu Ş. hacı Omer g. tarik ye şif 
ce. şosl ve Antak)eh yusuf 
Ş. Abul oğlu kerimesi zehra ş. tevfik g. hacı 
yusuf evlatları ee. koca bark 
Ş. Andirya şi. koca lıark g. hacı Omer ee. ku. 
yumcu Yorgi 
Ş. Ron oğlu şi. kAhya oğlu hıdır ve zebra 8· 
tarik c. larik ve kara ahmet oğlu 
Ş. şif ve ali kAhya ş çalış oğlu ve mehmet ka 
vas g. ttiyap oğlu evlatlirı c. habip ojlu yere 
sesi 
Ş. hııca yusuf veresesi ş. g. hacı ômer c. koca 
hark 
Ş. hacı ômer Ş. koea hark 8· Alaiyeli ve hüse
yin kavas c. şosa 
Ş. şif ve Andirya şi. şosa 8· ;\but kerimesi zeh 
ra c. abut kerimesi 
Ş. ş. g. e. haca ömer 
Ş. ham yusuf evlatları ş. hacı kara mustafa g. 
müftü ve hacı ömer c. ıırmıl kalesi 
Ş. hacı ömer ve şif şi. tarik ve kel ağa g. ha
cı hüseyin c. tarik 
Ş. yusuf ziya ş. şosa g. nıehmel oğlu yusuf c. 
deniz kumu 

Gıyri mınknlün ıı~i~i 

Mediha 

,, 

" 
" 

" ., 

" 

" 
,, 
" 
• ,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 
,, 

,, 

Ziya 

2 5 Birinci Teşrin ı 938 

Tapu Senedinin 
No. Tarihi 

ö2 şubat 921 

31 

32 
33 

35 
36 
40 

41 

42 
45 

46 

~7 

4.9 

5o 

51 

53 

ö4 

55 

56 
57 

59 

" ,, 

21 ·Temmuz 926 .. 
r 
ti karaduvar 
~~ Buluklu 

Tırmll 

" 
" 

27 
40 

1-2 
140· l lO 

Ş. emine şi. tırik g. Nadire ce. mehmel 
Ş hasan şi. hacı halice g. haca kara mustsfa 
c. hacı ömer 

,, 4 929 
Mediha 48 Şubat 927 

,. 

ıO 

Osmanive 
(\araisaİı 
Valmayak 

Çavuşlu 

" 

,, 
,, 
• ,, 

,, 

,, 

ı\rpaç ~akarlar 

it " l\Qraisah 
,, 
,, 

,, 

" 81 
., 16 

" 5 

,, 50 

,, 40 

,, 7 
,, 3 

tarla 25 
bahçe 
tarla 25 

l4o .. 7o 
140-7o 
1Ao. 7o 

" 
,, 

,, 
" l ·4 

,, 

Ş. hacı ömer şi. hacı ômer g. tarik c. şosaı 
Ş. hae1 ömer şi. hacı ômer g. Dimitri e. ldrik. 
Ş. Barbucu oğlu şi. hacı ömer g. zebra c. şi
mendüfer hattı 
Ş. hacı yalup ağa şi. nıüftü abdulJala 8· ah
mel hacı ômer 
Ş. basan şi. ham halice g. haeı . kara muslafa 
e. hacı ömer 
Ş. g. hacı bay şi c, tarik 
Ş G C Ş Hacı ömer 
Ş. kıbrısh mu~lafa g. hacı ve mübaşir &li vere 
sesinden Mediha Y. Z. hamdi oğlukürl mustafa 
Ş. Hanefi g. hueı veli ti bark c. lürl mustafa 

,, 
,, 

" ,, 

., 

,, 

Mediha 
yeyusuf 
Ziya 

,, , 

34 
37 
38 
44 

48 

60 

32 Mayıs 929 

48 Haziran 930 

T. C. Meı sin Ziraat Bankasına 2814 numaralı kınun mueibince taksitlendirilmiş ipotekli borcoaun laksilini 'ad~sinde ödemediklerinden dola
layı borctarı muacceli,,el ~esbeden MersinH Mehmet oğlu Yusuf Ziya Eraydın ve karısı hacı önıer kııı Mediha Eraydın bankaya birinci derece ve 
sı_rattac iİtP.wkli lwJuJıao y.u)arJ#la lıudıı& ~e oıiLtar cinsi yazılı gayri menkullP-ri 25-lo-938 tarihin den itibaren yirmi bir gün sonunda birinci ihale 
bırinei ihale tarihind~n ilibaren de on gün zarfmda kati ihale y11plla~IH1r Birinci ihale ile ikinci ihale arasmdaki müddet zarfında yüzde 7 ,5 dan 
noksan o' mama~ şartıle arttırmalar kabul olunur Pey parası sürülen peyin yüzde yedi buçuğudur ihale bedelinin beşle birı peşin ve geriye kalan 
lısnu beş sene ve beş taksitle ödenmek üzre buradald cari usulJer dairesinde ikrazata kalbedilebilece~Lir 

KaM iJ&alea;n icruı a).ahiıule l~inal akçasrnın mahsubundan sonra ihale bedelin~n ver.ıloıesi IAzımgelen miktarlA taksite rabtedilecek kıs
llJ•n kanuni nı•Ameleleri yedi gün ıarfmda teouımP.n tekemmül eUirilm~diği ve ödenm~diği ıaklirde talip vaz geçmiş addedilerek yeı~itlen ~rUırma 
.. çıkarı(fu:alur Birinci 'e ikioci sallflar ar111odaki fark birinci müşterinin terninal akçasından mahsup edlteceL kACi ıelmediji tak&ırde ust laraf 
ları talipten tehlil~edilt•ceklir 

Ran~adan başka ipotek sahibi alacakhleıla diğer alAkadarlarm bu gayri menkuller üzerin deki haklarım hususile faiz ve mas~afa dair iddi
lttuu eNntkı müsbilelerile birlikte bildi•nteleri aksi laktircle hakları tapu sicilile sabit olmadıkça ~a&ış bedelinin p_ayla~ması~dan harıç .kalacaklar
l•tctır lüterakim vergi dP.Haliye fe~ llilreı •• sair masraflar ahe1ya aiuir Daha fazla iıahal aluıuk is&iyeulerm VılAyet ıdare heyetme veyahut 
da Ziraat- Rttttkasına mi•raeuAıbrı ilAn olunur. 

ğer giinler 6ğleden sonra 14 ten ı 7 ye kadar 
has•a muayene etmeye lıazır bir vaziyette buluu 
d•ığundan öyleden sonra muracaal edecek hasta-

Deleı\iye hasta balumevi il& süt çocuğu rıuıa lar111da muayenelPri icra edilecPği saylfl halkı
leı•e •e mi\pvwe evi Mbaldav.io saat s,30 dıuı mızuaa bilincue~ üzere keyfıyt'lin gaz.-teuizle bir 
•2 Je ~ cunaarteliı gunii hari9 oloıak üzeıe di drfa iJanuu rflca ederim. 

Ko.K' klSmurlerinizi şimdiden 
tedarik ediniz 

Toptan ve perakende aatıı yeri : 
Meraln Soluk bava depo1u bititiiinde 

lacıi lınc 



• 
1 L A N 

Mersin Elektrik 'fürk Ano
nim Şirketinden 

Cu mhnrivelin on hrsirıci vıl döoünıiinii kul
lularuak ici n .. mu latcrem ~bu n;larınuzm elektrikle 
yapacakla~·ı lflıyinat ve ili veler h" ~kanda aşağıda 
ki maddelerin nazarı dikkate alırııuasım rica ey
leriz 

1- Şirketle olan muka vt·IP- mucibince mevcul 
tesisata yH pılacak ilaveler ve s<ıir h~r türlü elek
trik ceryanile olacak lttZ) iual v~ işler uafia veka 
Je tinin taliuı a tıııa &iire elinde ulıliyetnamesi olan 
işttilere yaptırılmalıdır. 

2 - Te!ı>İ!-iala ~aptlCJcak ilftvPlf'r ~a:ılin kudre
tinden fazla olmarualıdır. 

3 -· Her hangi hir kaza ve :ırız ··~ a nwydun 
lnr~kılmanrnk için yapılac~k ilavt>l~r•~ tPsisata rapt 
rdilnwzden P-v,·el şirkete miiraca:ı tl:l nıur.y~ne el
lirilmclidir. 

4- Cuoılıuriyfltin onheşir ı ci yıl dörılimii hay 
ranu 111 k u ti ulamak için ya pıhıc ,, k lPn vi r<tl ve ~iis 

le me, e sarf olurracak elt·k.1rik crr~·n111 fi,·A•ırıdan . . . 
) üıde 40 l~nıilal yııpılacti~mdan daha evvPl şir 
kete nı iiracaatla lıu kısım sarfh:.tıu te~hili ıcın 

• • 
saa t taktırmaları muhterem abunalardan bilhassa 
rica olu 11 ur. 

Saat taktırılıp lPshil ellirilmi)' erı kısım :rnrf•
ya uan t e rızil~t yc.pılmaz. 

25 26-27 ·28-29 

i L A N 
mersin askeri satmolma ~omisyonun~an 

Cinsi ~ıktarı Muhammen ılk lflmirıat gün 
kilo lJcdcl L. k. Li. k, 

Sabun ı Oa50 :~~80 5o 268 5 4 31-lo 38 
SHal ~e~li pazartt-si 
15 açık ek silf me 

1- Mt~rsin garrıizonundak i kıtaalın senelik ihtiya 
cı olan ) ukarıda cins nıiktar nıulrn111men bed.,I 
ve muvakkat temiıiatile ihale giiu saat ve şekli 
yazılı i aşe maddesi aç1k t•ksiltnıe usulile eksiltme 
ye konuldu, 
2- Eksi itme ~)ersin askerlik su besiuin üst katıra . 
da askeri mahfelde askf ı·i satınalma komisyonu 
tarafmdan yapılacaktır. . 
3- Fazla bilgi ediıı nıek isteyen istekliler askerı 
satınalma komisvonuıula mevcut olan şartname-
leri her zaman g~örebilirler. 19-20·25-27 

psc=--=-=-==a··-·-· 2 ®"'! ~ 

Yeni Dikimevi ılı 
Ruhiye Tutucu nı 

ı .lleraln Bozkurt Ca~deıi Numan 120 ' 

J Metot üz~rine h~r nevi kadın iç ve9 
dış elbiselerı, rop, tayy6r ve manto
ları befendirilmek ıuret;le dikilir. 

4. --30 

s:===ırfl93111ı1!11Ulır:= DL 00001[' =--··· .. ~ * o 
! Türk Hava Kurumu! 
• büyük Piyangosu 1 

1 Birinci l"tide 11 İli:inci teırin 9;18 dedir' 

O Büyük ikramiye 40,000 liradır 
•Bundan baıka 15,ooo, 12000, toooo; liralık ikramiye 

erle 10,000 Ye to,ooo liralik iki adet mOkifat vardır· 

Dikkal: Bilet alan herkes 7 birinci t~şrin 

938 giiuü akşamırıa kadar bilfltlerini d~ğişlir -ı 
miş huluumalıdır. G 

..................... 00000 
)' ~ıu "ersua ba~ııu~ vırıcte basılmıştır 

YICNI -~~·~ 

Tarsus 
i L A H 

memurluğundan : 
1 

ıcra 
No. ~38-~18 

1 
1 

Tapu Tarihi ~insi H. MelrP. ll . ~l~vkii Kı) meli 
No. 
128 k.. evvel tarla ı. 3789 krrimli hekt.ırı te-

329 ~öy ii mamı soo L. 
Hududu, Şarkan hacı halil g.ırhP.n ve şimalt>n 

larikiarıı c•Hıubtıu cH lılık ilP cevrili . . 
Sahibi , T. C. T. lt>maıuı lı:ısan 
Vaziyeli hazırası. ~1f'zktif ga~' r i menkul bağ 

halinde 
Alaca~h; Kasap anıp karı~ı Emine 
Bol'çlu , HPŞiidİH~ ,\t. Erziocurılı Gi itl i basan 

Birinci artırmanın yapılacağı yer; iÜn, ıaat 24-11-938 
perıembe iÜnü ıaat 9-10 Tarsus icra D. 
ikinci artırmanın yapılcağı yer gün saat 9-1 ~ - 9 38 

cuma güoil Hat 9·10 Tarsus İcra O. 
1 - ltbu ılyrl mınkultın artırma tartnamesi 25 - 1o- 938tarihin

dın itibaren 938 98 No . ilı ıauuı icra dairesinin muayyen numra 
11nda hırk11in 10rıbilme1i için açıkhr Uanda yasılı olanlardan 
fasla mal6maı almak iıtıyınler itbu tarınam•J• Ti 931 - 88 doıya 
•uı:aaralilı mımurıyıtimiaı mtıracaaı ıtmılldir . 

2 - ~rtırma7a ltUrak 1çin ya.karıda yuıh .kiymıtin yftsdı 7.~ 

allbıUndı pey T•J'• suilli ı. lr baakaıun teminat mektubu teTda 
edilecektir, (124) 

3 İpotek aabibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifa~ 
laaltltı uhip!eriııin ıayri men lır.ul berindeki haltlarını hU1uılle .t11s 
.,.. manata dair olan iddialarını ifbu ilan tar ihinden itibaren 1 1rm1 
ıon içinde ıTrakı mOıbiıelerile birlikıı memuriyeıim fse bildi r meleri 
ıcap eder. Akli halde hakları tapu ıicilile 1 11 biı olmadıkça aaııt bedeli 
nin paylatmaaından hariç kalırlar . 

4 - Gösterilen rtındı artırmO\ya i9tirak edenler artırma tart 
ııamHlnf ok.umut •• 1ıısumlu malumaı almıt •• bu11Iarı temamen 
kabul etmit ad Te itibar olunurlar. 

&- Tayin edilen samanea gayri menkul tıç defa baRırıldılttan 
ıonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artıma bedeli muh•m111en 
.klymetln yt1sdı yetmiı be9ini bulma• veya aatıı isteyenin alacağına 
rachani olan digel' alacaklılar bulunupıa bedel bunların o gayri men· 
kul ile ıeminedilmit alacaklarının mecmuundan fazlaya çılır.maua ın çok 
arhranın ıaahhftdQ baki kalmak tısre artırma on bet gQn daha temdit 
.,., on betinei gOnt1 ayııi aaUa yapılacak artırnıada 

iıbu alacak ~280 numaralı kaoun şumnluna dahil olduğun 
dan Kenede yetmiı beşini bulması aksi taktirde gayri men 
kul ıatılmıyarak alacaklının alacağına karşı kanuni ipotek 
halini almak ıartile beı taksitle beş seneye tecil edil,.cek ve 
meı:kür kanun ıumuluna sıöre muamele yapılacaktır. 

t - Gayri menkul kendillne ihale ohınan ldmH ierhal Teya 
nrllen mtıhlet içinde parayı vermen• ihale kararı fHholunarak 
.kendilinden evvel en yüksek ıelditıı buluııan kimııe ar.utmiı olduğa 
bedelle almata rast olursa ona, rası olmaz, veya bulunmazsa hemen 
on bet gtın maddet\e artırmaya çıkarıli p en çok artırana ihale edilir 
iki ihale ar&stndaki fark Te geçen gQnler için yftsd8 8 den hesap 
olunacak faiı ve difer zararlar ayrıca hükme hacet kalmakaısın me 
muriyeUm ise• alıcıdan tahıil olunur. "i83,, 

2004 uumaralı icra ve irlas kanuuunun ı2 

inci maddesinin 4 iincii fıkrasma tevfikan lıu

gayri menkt~I sahiplerinin hu haklarına ve husu
sile faiz ve masarif•~ dair olan iddialanm ilan tari 
hinden itibartıu 2o giin içinde ~vı·akı nıüsbitelt·rilP
bildirmeleri aksi halde hakları tu pu sicilleri!~ sa
bit olmadıkça salış bedelinin paylaşmasından ha
ric kalacakları cihetle aJakadarlarm i~bu madde-

• 
nin mezkur fıkrasına göre hareket t-tmııleri ve da-
ha fazla malumat almak isliy~nler 938 98 dos ' a 
numarasile Tarsus icra memurluğuua nıiir(j caaı. 

ları ilAn olunur. 

, •••••••••••••••••••••• , 
:Nisuiye Opratoru ve Doğum M üta hHssısı: 
+ DOK.TOR. • ' 

i A.-Vakup Aslan ! 
• Türkiye Ye Ruıya Tıp fakültelerinden diplomalı • 

: Almanyada tahsilini ikmal etmit ~ 
• Hastah•rını her gün 8-1 2 ı f> - 18 e • 
: k :• dar kHbul muayene ve tedavi eder : 
• ADRES: Menin Bozkurt caddeıi • 
• Yoiurt pazarı No, 1 • 

~ ••. ~ ................. .. 
Güven S ı O'orta b 

Sosyetesi 
Sümerbank Emlak ve Eytam 

bankalarının kurumudur 

·rAM TÜRK 
Ve en güvenilen sigorta şirketidir 

H;fyat, yangın, ı•akliy<tl, kwza, otomobil sigor 
talarınızı en miisait şartlfJr ve tediye kolay
lıklarile yapar. 

Mersinde Mümessili 

VASFI ORGUN 

1 

2 5 lirinai Tetr.in llM 

Bu Akşam 
Halk Sinemaaında 

lstan~ul Halk tiyatrosu 
Keııan Giiler ve arkadaşları 

20 sanatkarıltu• ruiirekkt·p bii)fık 

V a r y e t e ve tiyatro topluluğu 
Alman ve Macar varyetesi Sinemalarda 

görtHiğiiııfiz TARZAN OTO sahrıed~ 
-- ---" ~ 

15 inci Yıl Bayramı 

ı ı Şali Bayraklar 
! Rütün evler Bayraklarla süslenecek 
1 

~tir. bayraksız kalmamak için şimdi-
\den tedarik ediniz. Kanuni şali bay-
1raklô.rdan başka şali katıttan süs! 
bayrakları, kağıt fenerler, serpantin 
konfeti, grepon, girlô:nd v.s. gelmiştir1 

' SEDAD SAHiR SEYMEN 
Uray Caddesi No. 41 mersini 

Zavi Askeri vesika ., 

Askerlit terlıis vesi~auıı kaZHPn zayi ~llim. 
Yeııisini alacağınıtlan eskisinin hükmii olma 

ılığını ilAn P.dP.rim. 

i 

Tarsus ! Caltt klı ıuatıall ... ~ioden 
Ahnw ı o~lu Vurıu" A \ nul1ah 

L A N 
Mersin Cum~uriyet mü~deiumumiliğin~en 
1- \ler~in c••z :ı PVİ içio ısoo kilo ru~şe kö· 

miirii H~ 1000 kilo odun pazarlıkla miiha\· a~ tıdi · 
IPcektir. 

2- pazarlık 6 lt-938 gii 11ii saat 14 .ı~ O. lL 
umunıi liğuıdH icra ..- ı hl .- cPklır. 

3 pazrı rlığa iştiruk fltm •·k isleytıtı ist .. kliltı r 
chaha fözla izHhat alın a k islİ\' P.rtlP.rin C. mfültltıi ... 
unıunıil ı ğin.- nıiira cuatları ilau olurıur 

ımı~~m!IJil~~Imllmlli9~ 

Sağlık Eczanesi • 

Mersin Gümrük kırşısmdadu 
her nevi .4 vrupa, Y arlir eczayı • 

ve tıbbiye müstahzaratı bulunur. 

• ':: .. o -

1tEaE1t1E1•1JE1•Mll 
El V .M . g el enı __ ersın ti 
le Nusltas ı 5 kuruş tur 1 
S-~ Abone i Türkiye Hariç 
~ Şerait ~ için için 
[I Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

1 
Altıaylık 600 1000 
üç aylık 300 5QO 

1 Bir aylık 1QO Yoktur • 
Resmi i 1 ana tın satırı 1o ~ tiG k u r u Ş t ur ;1f4 

lmllleleelllele&ıeelil 


