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Alman orduları SüJet 
rnntakosını i~gala baş

ladılar. Başvekiller mem 
leketlerine döndüler. 
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Alman Oı-dusu ilk merJıaleyi İşgal etti 
&&& 

Çek kabinesi, cumhurreisi
n ... n riyasetinde toplandı Belediye Seçimi 

dün Şehrimizde başladı 

Fıkra: 

Birinci Gelen Oküz 
..... 1 

KH~e koyan g zetelerde ara 
sırrı, resimle altındaki yazı ara· 
sındn hiç bir münne bet görül· 

ıııe~·lrn ıuhıı flıklarıı rzstlamr.Ge• 
ı,:en gfm lstanbul gazetelerinden 

biriurie do buna beoıer bir yan 

lışlık gözüme ilieince 11ayri ilı· 

ııyari, eski hir gnzetecılik hntı• 

r.:ım canlandı . Bakınız anlata· 

Jım size : 

Verilen kararı ister istemez kabul etti 
Bütün Çekoslovak ,a matem içinde Eğlence yeıleri kahve 

ve Gazinolar seddeJildi 
1 

Dün şehrimiz Belediye iııtihnbatıııa lıaelamıueıır Sabahın 
ı.ıaat yedisindeu iıibaren eetırin her ıatafı bayraklarla dona· 
hlmıetı . Şqhir bir bayram gür~üııü andırıyordu. Şehrin muh
telif yerlıw.iude reyleı:iııı vermek için ıoplunr.ular, hirbirleriyle 

Askeri rı1\iesseler kapatıid1, 1l1ti. 
ı\.skerler Terhis Ol ıı11d tı 

a· görüeüyor, fikirler taati edili ordu . lııuhabın ilk aüııü olma

ııga raıtmea blr ca.u~ıbk göze Qarpıyordu . 
Saat sekiz buc;nkta Belediye dairesinde inllhap encümeni 

tarafınclaJ> aau<hk r eQıldı . lık reyi Vali ve Parti Başkanı B ı 
Rükaüddin NdHUhioğlu sırndı~ıı attı . Gulen halk reylerini 
kullanmaya bRşladı Herkes O H. P. namıetlf'riue reyini vo 

riyordu . Dün cumartesı Jdı ve günün yaırı tntil rasılayor 

du . Öyle olmakla beraber halk ümidin fe\·kiııde hir lf;halükle 
reyini kullandı ve 1500 e yakın rey vtırHdi . Yurt seçgiei h•t• 
yan hor vatandaş intihaptaki medeııi hakkını kullanmalıdır . 

Bir ıariht0, komeu villytH• 
lerimiıdeıı birinde (ehli hayvan· 
lar sergisi) açılmıştı . Çifçi ar• 
kadaşlarım12dan birisi de, cine 
öküz, ~nok, eşek 'vo koyunların• 

dan bazılnrrnı bu sergide te:J• 
hır etmısti .• J uri hey o ti, hay
vaular orasında biriııci te ikinci 
gelealer.i eeçmie ve onları para 
ıle mükllfa\landırmııtı • Adınıu 

ve resminin aazetede oıkmasıoı 
pek seven bu arkadaş, ertesi 
gün. sergide birinci gelen ökü• 
züuüo aüıel bir reamioi Qıkart· 
mış, malbaaya geldi . HQdia~1i 

ve arzusunu bize anlauı Biz de 
ouun zafını bildiğimiz iQin keu• 

di r~aminden de ~ bit• tene iste· 
dik vo öküz resmi ile bhılikte. 
ayrı ayrı klişeleı ini yaptırdık 

ve beş on satır yazı He uunlnrt 
.ıazeteye ko:vduk . 

Bal~ka ve isvjçre silah alıma alman Askerleri bıra~ıyor 
Pr111 1 (Radyo) - Çekoslo· •• 

\'l\kya kabinesi reisi cumhur· Uı' 
- - - ------------

Başva~kil Memleketleriıı0 

mü0il1Len döı1dfıler 
}l ,. v 
.ıene~lo rıyaseti altında toplao-
rtııe ve giiıDün tekliflerini tetkik 
\'e kabul etmıştir . 

Baevekil radyoda lıir nutuk 
8Ö:vlemie ve bunda demietir ki: 

Çenberla~ın 
tekrar. 

Hitlerle 
gÖrÜffÜ 

miinihte 
• 

Yurtdaş; senden beklenen, istenen roıini kullanmaktır. Bil., 

rek, duyarak, inanarak reyini kullanan her yurlda11 yalnız 

takdire aeğil, eaygıya da de ki : 

Yurtdaş Re}Tini Kııllaı1 
Münıh'le dört dMlot baş"·e-. 

~•linin verdiği fknr.tttı telkik a-
dı:ıtı Çekoslovak Cumhurıyoll F B k · · b 
lııgili7, Fransız devletlerinin tek l"<i J} 81 Z (l Ş \T (l ) n f ll 9 Yalla tJ 

Bll senin hakkındır, ayni znmanda vuifendit' . Vazifeııln 
her şeyden üstün olduğunu unutma, Seni her türlü felftketıen 
kurtRran, refah ,.e saadetice Çohşan O, H, P, namz.ellerine 

reyıni ver , Runcta Lereddüt eıme ve düeüıımp • , , ltrıerirıi ve torihi mesuliyetleı i 
göı üııünde tutarıık bunu kobııl 
~'m"'l'e kurnr "ermiş \'e hır ta

tcıftı verıll'n bu karar hütün 

dfiıı>nya protosto edılmiştir. 
Münıh 1 (Radyo) Almau or 

duııu eaal yirmi dörue Oekoslo· 

•akuda ilk merhaleyi işgal et

fnietir • 

Prag ı (Radyo) Prng rnd

Joeu matem olarak müzik neş· 
r· 1hlını yapmamıştır • Çekoı:lo· 
•akyadn bütün eğlence yerleri 

kah\'o, gat.iııolar lemamen kapa

lılınıştır . Bütün Çekler matem 
İQioded· ır . 

Müııih ı (Rndyo) Çekoslo

\'nkyada askeri mües9eseler, lıa-
~'ll a 1 • ·ı estrnızon arı ılga edı ıne:s e 

baeıanmıştır. lhti)•ntlar teı hı e· 
d" 11 ınektedir . 

Brüktı1:ıl l lRad )·u) Hı>lçılrn 

~künıeti silAh nltınA ç ı~ıı ılaıı 
1hıiut1arı terhis aımi)'e baeıa
tnıeıır. Bunların yekOııu SOObıni 
huıınaktadır . 

Bren 1 (Rıırtyo) lsviçre hü
ku . 

ınetı vazıyet dolnyısifle asker 
ı· . 1t 1oi bıtirmie olup da terhis 
0d"J 1 ınsyen askerlerin terhisine 

~ınıetır. 

StırivPde 

Fiiiatin için ianeler 
toplandı 

.... _ .... 

8 
Halep - Geçen cuma gunu 

llriyenin her tarafında Fffütin 

~r8Pları için ianeler toplanmı(r 
ır. 

Münılı l (R dyo) lııgil•ı Bı-ışı-ı."kıli Çdııılıerla}'U mniyeti ile 
bırhkte dün Loııdrava, Fı·ttııı;ıı ua~vekilı Daladye ve arkadaş 
lorı Pı rıs'o mü teveccihen Müııih'ıen nynlmır,ılardır . Ç~mbı•r· 

18)'111 ayrılmudaıı evval sn l l1,5 lıuı:ukrn Hıllerle buş baea kal· 
mış ve hir saat berab r görüşnıüelerdir. Görüşmelerden sonra 
matbuata bir beyanname verılmiijtir Huııda: Alman ve fnaıiliz 

nıilleıleriu;o btrbiıiel buudan ııonra harp etmeyeceei ve her 

dürlü ihtilafatın görôşülerek hıılledileceği kararlaetırılmıe ol· 
duilu bildirilmfökloı1ir . :Fransız başvekili Daladye D. N. e, 
muhabirine Mılnih konuşmaları hakkmda bAyanatta bulunmuı 
ve ~tüııih konuşmaları A'1rupa tarihinde mühim bir yer ıurn· 

caktır . Buradaki rr.üeahedehırimde Almanyanın Fransa\'R hiQ 

bir diişnıııulık beslemedığiııi gö .. dünı • Bu his aynen FrRnRa· 

dıt da mevcuttur • Fransada da Almanyaya karuı hiç bir fena 

düeünce yoktur, demietir . 

B. Hitler 

v·erli çay ekimi 
Rizede yapılan tecrübelerden 

ivi neticeler alındı 
• 
~~~~~~~~~~~~-~~~ 

Çay için dışarıya giden 
lira mPmleketimizde 

1,100,000 
kalacak 

Rosimlariu gazeteye konu• 
ıu, fekli ve altındaki yaıılar 

UÖyle iıii : 

Öküz resminin ahına: cŞeh• 
rimizde açılan ehli hayvanlar 
ası gısiude birinci Q'eleu ök-Oı•ve 
ökıiz sahıbinin resminin altına 

da • Bırinci aeleıı ökôzün sa· 
hıbi ... Bey • 

Bir kao Reneden beri, Zirant Buııdaıı bir kaç sene eveı Ertesi gün gazete Qıkh. Bir 
VekAleti tnrafıııdnıı Rıze ve hfl Rusradan geıinleu iki ton çay 

de baktık ki, resimlerin alhnda• 
valltıinde ) ııpılınHkl!\ olan çay tohumu velıA et t r1.1fıııdau fıdan 

1 
ekimi \ı>crıilıelı>ri fevkalftde h·ı hsliı• dA yeıiştirUerl•k civar ~ıfoi · ki yazılar yerlerini deQ"ietirmie! 

netlceler varmıştır. Alfikııdarla ye dıığıtılmıştı. Zıraat Vekületl Az sonra, arkada~ elinde 

Başvek•ıııere mı•nnettar. rın Verdikleri malum~ta gilre ~ide Pdtlen bu netice üıeriııe ge gazete, büyük bir öfke ile mat• 
çok yRQ'murlu ve rlaımA rutuhAt ııe Rıı yadan 10 ton t~hum d.~ j boaya ~el~rek atı~ tutmağa b~ı 

11 g~ 1 n 1 b ı· ı d ,· r d ,· li muhulerde \"e lrnmı:ı:i toprok ha getirttorek fidan halında koy }adı • \: ııııyet hakıkateıı kom ık 
larda yetişmektedir. Rtıe vo ha iüye daıtıtmıya bıışlıyacaktır. icti • Biı uten bu yıııılı~lığa u• 
vıılısı hu bakımdan tabiatın lall\ MütPhai!sıslardan mürekkE'p bir I zu_n ~ıun ve katıla katıla gül· 

Almanlar it ~g'ılı'z ve Fransız Bs(!ve~ı·ııerı' al~ı(!ladılar bir çömertlif2e maıhnr olmue hiı lıtıytıl h ılen RizPde Çay ekme~e mueıuk de .. 1 Fakat bir kere 
ıı Y V yurt pıııç~~ıdır. _ Sonu ikıııcicte - ıolınuetu • Nıhayet, Liraz bönce 

~t0 1ıih 1 cRarlyo• B. H•tler ~r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ olan bu arkadaşı gÜQ hal ile 

Alman _ Ottko~ıovak itııııuıuın C H p ilyÖnkurul Başkanlıgv ından taı~i·~ ~e b~ yanıışı~Q-ı düzeHe· 
hallı için mesai sarfeden lngilı~ • • • ceğımızı temın e:vledık . 
Fransız ve ltalyan başvekillPrine Cumhuriyet Halk Pıtrtisınce tesbit edilen Mersın Belediye azalığı ııumzetlerinin isimlerin Ertesi ·gün ayni resimleri 

gerek eahsının ve gerekse Al sayın halkımıza ilAn edi1orum. . . tekrar aaıete7e koyduk ve eör· 
Partimize olan ba~lılıklarınt her vesile ile izh!lr etm~kte olan muhterem se.çıcllerın. 1 ıee le bir dôzeltme J&ııe.ı 1·ı... .. 

marı mılletinin miıınellorlıQ'ıııı d ..,. re 
rioi evvelde başlayacak olan intihapta reylerini Pauimiı lehjue kuUaııcrıalannı rıca e erım. pılan aafı oQya tamire 1 , k·U 

bıldırmıetir . Vali ve C H p Başkanı ., n 08 11•1 • 

Miinıh ı cRadyo• Fransız h. ğlu c Düukü nushamızda çık_an 
muro.hhas heyetinin bulunduğu j R. Nasu ıo bu iki resmin altındaki yazılar 
bina r nüne binleroe halk topla- Namzetler; 27) Memat K6ramanct tüccar yanlıelıkla fer deaietirmiılerdi. 

k .1 D ı cı · ·· 1' Aptullsh iEreoJ Doktor 28) Mehmet KAoun b1tkkal Hakikatte birin~i 11elen ökilı.ru· 
narak beıve 1 8 8 yeyı gor- 2) Abmal Gönen Tüccar M S d · - • 

mek arzusunu l
"zhar etmi•lerdir ) 29) eme\ ay avı tuı.;Çaı· karıda resmini agrdijjüoOı ö· 

.,, 3 ,Alı Lııtif ~fe B · : n t i 30) Mitat Toro11ıu eledıye--ne s kü:ıdür . Karilerimiıden öıüt 
Baavekil bir lrao defa balkona 4) Ali IRııe Bozkur: Tüccar M y . 

v 5) A 31) uhsin anP.!\r tµıh\'ecı dıleriı; ! , 
d k ı li Rıza Sönmez Tuhafiyeci 

Qıkmak meoburiyeıin e a mı' 6) Btthir Taylau Dıeçi 32) Murat Ergir tüccar Bu suretle hem iki kere ıeı 
ve eiddede ılltıflanmııtır. 7) Bahrı Ok Jı""abrıkatar.. 33) ~tusıah Alanyıı 14'abrikfl9r hir edilmiı olau arkadaeın aôn· 

· 84) Müfit Errnan Maı kez bankası müdürü 
lnaıliz bafPekiline de aynı 8) Bürhaneuio ffqkiın oalu Tüccar 85) Müreide Suner Jsıyuva müdürü lü bof oldu, hem,ıba ar:kedaıtan 

ıeıahürat yapılmıetır . 91 Cemil Cömert 36) Naime Bokir Balkuv Ev kadını hıuo Qıkftrmak istedili anlaetlau 
10) Enver AJi -Oermen Ziraatçi 37) .Nazım Unsal Doktor Sermureıtip mfiradına erdi, hem 

. 11) Fuat Akbue Oıızettıcı aa) •ecip Meclt Ergun Q. E Kurumunda de aazete karileri ile biz epeJoe 

ı 12) Httkkı deniı Liman oirketiııde 39) S!ibri Poda tOccar Millmuı oldak •. 
llolikeside 

merino.culuk 
1 18) Halil Akel Komi~ycmou •o) Sadi M tin otlu t6ooatt 

b 1 14) Hall8D Basri Erkmf!n Gızeteci AI) S "d Ek y.:ı 1 ,,,,. . ou sene, oareı ve sokaklar Balıkesir - \'ılAyetlmiıde 
1 

,,, aı e rem uCe 
"'" 1 151 Hasan Dikel KomİA)·oucu 42) s · ç f " 

• 
• aue toplanmaeınn ~e tezahu yerli koyunlarını mecinoslntttn- ı, ' ıut ı tQı tuccıır 
•at 16) Hafri Gültekin Tuhı:ıfı)'eci .13) S · E k n· · 
t
nr. hpılmaeırıa yüce komiseı·lik mttk için bu yıl aoıhm eunt to- .. rıım 1 gene 011 Çl 
.. ~8 17) Hayri TuuQbilek • 44) Sa,qıi Mtırzcci Tüccaıı 
h aacıe etmediA"iııdeu, iloeler bumlama ıstasyonuuun mersımiıı 18) ıı·ıımt' Özer Zı'raat Odası reiıi 

Us 45) Şeref OenQ Tfiı:car 

Milletler cemiyeti 
konıeyi toplandı 

& ust bir eekilde evler ve ma bilmesi dolayısile faalireti bıt· 19) Hu-seyı·n Kocıı kasap ) T f "'l 1 46 ev ık Saltık E yarbay 0 
l... 'ara aidilmek ıuretile ton mietir . 20) Hüsevin Yaaer Kouua punrı ) Tr · enevr~ l (Radyo) - MUlet· ~n ., ., ı " , 47 ynsıye Berker Ev l{ndını 1 lllıetır. istasyonun faaliyette bulun- 21) lbrahim Beddu~ komie1oocu 48' Yuııis Yönel BnkkıU "' er cemiyeti soo celseilAl akdet· 

1,0ı ~~aamafih iktisadi vaziye~in du~u Bahkeeir mıntakasiyle Su 22) Kamil Tarhan Doktor 49) Yuuis Türkeli ZıraatQi m\şllr. Kooae7 r~I~ P~ru ctel~tt't! 
1, llıı.luıtu ve geçen seneler top surluk mıotakaeında tohumla· 23) Kemal Eıı·der Avukat 60) Yusuf Kılıııo füccnr uzun bir hlta.b~de buluom'l§, bO· 
tlı~rrıış olan ianelerin çarçur edil maya ttlbi tutulan yerlerden ö- 24. Komal Ekin tüccar 61 ) Yusuf Köse Komisyoncu IOo Brkadatları ve keodl nıtmıqn 
b 8 olması hasebile bu defa top uümüzd 11 ki doQ'um mevsiıniudo 25) Galip Güt marangoz sulh ktıbramanı dly~ tavsif euıat 
qtıa · 26J Liltfı Ali BQkülmeı Tıcaret odası baekltibi' 52) Zskiye 0 1gaçay H K. Ha ek anı b ı • t ı ~ n ıaneleri · miktarı pek az ol 16- 18 bine yakıp merinos ku- 1 Çem er eyo ~ 11z m•tıoı arıel · 
Uttur. zusu elde edilebilecekLir. •--------------------------------------r1.l m1ftlr, 
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Yurttan Yazılar - - -
Degerli bir valiye l<avuşan ·ı ___ s_e_h ·_ır_V_e_~_em_le_k_e __ t _H_a_b_e_rl_er_i _.il 8~?e~:':~0~!::,.n 

Sıtma enstitiisuı1de J)tlltı· N t• Vak Al t• arkası ktinunusani-a ıa a e 1
1 de alınacak ııf ordin büyük bir hız.la inkifaf ediyor 

~-----------------------------=--
Masun a.dınt taeıyan 1300 l der~lm~si. b~susuna çalışılan ha 

rakımında hır da~an sarp ve yatı bır ıhtıyaQtı Susuzluk yü 
naı1 doktorl<:trımız . 

Şehircilik şefi Mer- 1 au sene Bulg11ristan ve Ro 

ralçıo sırtlarında !sodan yüz · zünden çekilen müşkilAt anlata 
Jıllarca evel konuk Türkleri ta nııyacağımız. ıekitde büyüktUrl 
rufınd11n kurulmut olan Mardan, No ıçmıye, ue <le kullanınıya kA 
rine millUın çok zaman önce tı bu bulunmadıeı cihtıUe her 

Dün tetkiklerde bulunmak üzere vilaye
timiz höylerini gezdiler Mersine geldiler 

1 sine geldi Ve gitti ı manyadırn gelecek gOçmenler için 
' bir progrum hazırlanmıştı . Cöe· 

• 1 
Nafıa Vt·kAleti eehiroilik şu- menler mu11yyen 2umıtnlarda şeh 

rokarı meıopotenyada 6n 18 lıle civar bahçelerden sakalar Sıhhat ve iotimai muavenet ınAıı Besen ve ~nslilü servis şt•fi 
ıun muhteeem bir Türk medeni VHttaeı ile .retirileu su için büd vekl eti Adana sıtma ensıilüsü Euver Erom doktorlarla beraber 
1etlcin ec parlak de9irlerini ya· ceeioden yedi liraya kadar para l938 senesi tekAmüI kurRuna iş idiler , Misafirlerimize belediye 

b · f -k k -h d'ıs B"~ rlıDize ııelecek ve mUretlep ma 
esı şe 1 yu se ... mu en oı . 

1 

httllerine sevkepileaeklerdlr. 
Hılnıi Bııykal Mersinin ımar pil B 1 k ,..,. 1 

bahçesiııci o Vali ve Parti Başka 
nımız B, nüknüddin Nasuhio~lu 

"' 
bir Qay ziyafeti vermiştir, Dok 

. . . . . u sene ge ece gV\'men t-r 
nını tetkık ve tasdık IQlll eehrı- yirmi bine b11llğ olacuk ve sevk-

ıamıthr. Dicle kıyılarını aean ayırmak mecburiyetindedir. Fa· ıirA.k eden subay ve sivil 130 
Iı .. raı ortalarıca vaun, mazı da· kir olanlar bunuda tedarik ede aenç doktorumuz sıtmalı mınta 
aından batman ve ıuur ıulerıo memekte fe bi:zzarur pis, kurtlu katarda tetkikatta hulunmak 
dan '8raı 1anlarıua ulaean ve kuyu suların, •Qmek mellbÜriye ilzere dün saat onda enstitü mü 
cenupta Mityat daQ'larırııo uzan tinde kalmaktadır. Suzuluk yü ~dürü Doktor Seyfettin Okan ile torlarımız gelirken sıtmalı mın 
dıgı yere kadar .renişliyen bu zünden umumi temizlik temin birlikte Adanadan şehrimize gel taknlarda tetkiklerde bulunmuş 

mize gelmiş ve !Azım gelen in- I yaho arkusı kaounusanlye kad11r 
celemeleri yaparak Ankaraya alınacaktır. Kanunus11niden m:ırt 

dönmüetür • H \ber aldığ'ımıza sonuna kadar kış dolayıstyle gôÇ 

göre plAndn L:ı zı ufak tadilat men nakline devum edllmiye .. 
yapılması düşünü l mekted ir cektir. Gelec~k mattan sonra ge 

lecek göçmenler bu yekOndun bıs 

medenlret komuk ınedenlyeti 01unmadıqı gibi eehriu al}açlan mişlerdir , lcel mıotakası Sıtma lar ve saat on yedide otobüsler 
idi. ması da mümkün olmıyor. Hal 1 mücadele reisi Bay Abdurrah le Adaırnya dönmüşıernir . 

Rağıp Tarsan riç ıir. 

Yeni Müfredat 
Programları Romalılnrm Merdin um, coğ uuki, Mardin, lniçre ve Lüb k •• ı ·· ı d k• d 1 

raf yacı Batalmiyos hekimiııin nandan daha mükc mmcl, dllha oy U er ar asın a 1 ava arın t iki seneye yakın zamandan 
beri birinci sınıf orman wüh••ndsi 

Meride diye adlnndırdıalı re bir müsAit toprak şnr&larına mHlik 1 .. 1 •• •• ı • • • 
tarihde Erdupa ismini de Laeı lir, YuJiarıda ~lezopotamyadan surat e goru mesı ıçın liğini vaüiftsini hüsnü suretle ifa Ok .1 Uf " t 

uı llrın m re~a program· 
eden. a~kadaşl~r~mızdan Rağıp Tar · lurıod11 yt.>niden hıızı d eğlşikİikler 
sun ıstıfa etmıştır ve serbest mes· ı yapılmıştı KUllUr kurıılu tarafın· 
lek hayatına atılmıştır · dun yeni şekılde buzırhıııun prog 

yan bu asil Türk ~ehri, arlık itibaren 13 bin metreye kadar 1 
OA'ullerı :r.amanrnda eıı fÜksek yükselınış arızalı arazi aa}açlandı Encümenlere bazı kararlar almak 
şöhre\iui ya7mıe, ulum, füoüo ili ve bunH bir kısım Sair biz 1 

ticaıeı ve sanayide ileri bir me, mellerde inzimam eylediği lak ı selahiyeti verilecektir. 
ki almıştı. dirde Mardin pek alA turistik ! 

Ormancılık işlerile uğraşan ramlar Dt:.vlet mııtbaasında basıl 
bay R.ığıp Tarsuna mnvaffakiyet mış ve mekteplere {gönderilmeye 

923 hicri yılında Y uuz Se· bir ~ehlr haliIJi alabilir. Mahsus j Hüküm et yeni hazırlamış ol 
limin çaldıran seferi esnasında eleğındo Hititler tarafından inşa duau köy kanunu projesinde 
Diyarbakır valisi bıyıklı Mehme1 edilen tarihi kale bir buçuk kilo köylünün mua)•yeıı hadleı· deh 
paea ıarafıodan alınarak Osman metre murabbarnda bir platfor l!ndeki anlaemazhk ve davavala 

ma maliktir. Burada büyük bir nnın muhakemelere intikal et· 
lı imparatorluğuna ilhak edilen gazino ve oyun 1erleri kurula miyerek köy encümen)erince hal 
Mardin, Saltanat devrioôe iyi cak ve şehir kaleJe parke yol !edilmesini kararlaştırmıştır. 
bir alAka görmek ıö1le dursun, tarla baaıaoacak olursa Mardin Köz encümeni şu davalara, 
bildkis bRkımsızlıktan çok harap cenup hudullarımızda bir ziya kati surette bakacak, bu da\lala 
düımOıtür. Saraylılar Mardine retailh balına gelecekiir. rıo ielıuaf ve temyizi olmzdı~ı 
arap damğasmıda varmue ve res Vilbetin en büyük kazancı gıbi kararlaa derhal yapılacaktır 
mi dilin arepÇa olduğuna dair olan bay Ömer Cuvad Okmeo'ıu 1 - On liraya kadar ödünç 
bir ferman çıkarmıelardır Dola· balkın mühim ıhtıyaçlarınrian para davalaJı, 
rıei1le çok acı bir bahtsazlıta olan haa&aoe itini de ele almış 2 - 15 Liraya kadar alım sa 
uQ-rıyan Mardin, CümhuriJe'e ve elli rataklı bir hashmenin ıım, icar ücre& 9e saireden ala 
bir harıbezar halinde inıikal e& &emeli atılmak üzere buluıımuı· cak d..:valerı· 
miıılr. ıur. Çocuk bahçesi olarak isiim· Aşağıdaki davalarda İRe köy 

Onbee 7ıldır ııarfolunan gaJ IAk edilen sahanın toprak teevl encümeni iki tarafı uzlaetırmıya 
retlerle tarıhi Tiirk eehri !Ayık Jesi bitmie ve lüzumlu tesisat ıs: çalıeacakkt~rl. bl!zlke!mdn halınd,e buk 

lunan ŞP ı ır aı a yaıt ara 
olduğu hüviyet \le beuliQi ıema marlacmıetır Uüıüa vilQyeı JOI· imzalattırıtacaktır. Uzlatimadıkla 
men bulmuş ve terakki eahasıu· larıoııı köy kanununun tatbiki rı halde tahkim usulüne iki ta 
da oldukça mühim kazançlar suretile ıose haline ifnıtı takar- raf razı olursa encümen bir ka 
ka1de&mietir. Eski Mal'dinle 1e rür etmietir. Sayıl lıbaJın şehir 1 rara tıağ ıyecaktır. Bu kararlar 
ni Mardin arasında husule gelen li ve köylüıerin dıh~klerini ince da kati olnp istinaf ve temyiı1 
farklar ölQülemiyetek kadar azim lemek üzere tesis eylediQ'i büro yoktur. 
dir. Her tarafını pislik kaplıyao dan ·azami faJda hasıl olmıya 1- 10 Liradan 50 liraya ka 

dutu halde encümenın çağırma 
sı ıherine gelmiye mecburdur. 
Özürüuden dolayı gelmedi~i tak 
dircle encümen mahkemeyi mü· 

dileriz. başlunmışur. KUllllr Bakımlığı, bD 

nasip bir güne bıaakacaktır. O 
gün de gelmezse dnvascını senet 
ve şahidi olmRyıöta ant içirmek 
isterse ant içip içmiyeoeği sorul 
mak ~izere tekrar çağrılacak 

tOn okullara bir tamim göndere• 

11.,tr\isk vap11rtı l rek progrsmlarınıo tatbik şeklini 
:... izah etmlştır. 

uman.!_'!!'.~a ..!eliyor I Suriye meclisi 
' ..__ .. Almttnyada yeni yaptırılao ve 

tır. Geııe gelmezse davacınıo 

Teşrinde 

toplanıyor 
lstanbul Mersin bHttıoa tııbsls edl 18 
len EtrOsk vapuru pıtzartesl gll· ı 

talebi üıerine muhnkeıne görüle nll llmaoırnızdtt bulun1Jcaktır. Va 
rek hük\\m verile:>ektir. puruıı ilk gellşl mUeasebetile bu f Şam - Suriye meclisinin 18 

Bu hükum aleyhinde çağrıl gUo saat t9 da deoizhaok tarııfın biriııci teerinde açılması için ha 
~~Qı halde gt'lmiyen kimseniı~ dan vapurda bU , Uk bir ziyafet I zırlıklara b'arşlaumıetır. 
ıhı az hakkı olmıyacnktır Kandı 11 ktl D ti 1 dD b' Meclisın bu toplantısında . _ ver ece r. ı:lVe ye er n ır I 
sıııden dava olunan kimse koyde ı k 1 b i ti ti\ yeni sene lıüdcesiııde:ı ba•ka 

1 
• 1 ço tanı mış şa s ye ere ve .rcr v 

voksa dava onun geme ıne b ı· 1 0 d .1 1 t· Suriyenin siyaRi va~ i .. ·etiuo dair 
k 

l k ı arımıza g D arı m ş ır. .. . ~ 
ra ı acn t<r, Bırakı mnsıııa ra.zt hararetli müzakereler coreyan 
olmıyao daucı mnlı kemeye gıt· B .. n 
mekte eeı·bealtir. Dava ayrı ay rı ugu 
köylerde oıuı·an köylüler nra I !

edeceği mebuslar molıufilinde 

söylenmektedir. Bu meyanda Su 
riye - Fransa muahadesiniP 

ınnda olursa davacı k erıdisind eu ı S d d 
dava etiil?i şahsın i huluııdııgu ı ta yom a maçvar şimdiye kad:ır tasdik edilınoıııe-

köy eucümaniee 
ye gidecektir. 

' veya mahke sindeki sebeler 
Adana ku lüpleri arasında edilecektir. 

de münaknea 

DAva, köy encümenı dzala r yapılmakta ol nıı Se,han bölgesi 

arasında olur ve yahut kendiHın lik maçl arımı dev nm 
den d!ha olunan veya diha eden jir. 

e<l ı l rnekte· Yerli çay ekimi 
her sahada en ufak bir intizam baelamıetır. dar ödüno para davaları; 
dan mahrum bulunan ve umumt B Cevad Okmen'in kısa za 2 - 10 ~~iradan fa.ıla ıılım, Şahıs, kÖ)' encümeni ilıaeındaıı Bugün Adanadım gelen iki -Birinciden artaıı-
çehresile bir taş rıA'ınını andı manda bu derece yüksek bir sev satım icar ucreLl ve saırl'ıden alt\ bulunur ve encümenin gori ka· kulüp arasmda Stadyumda mnça en çok müsait olan mıntakalor' 
ran bedbaht eehir feragat ve fe gi ve saygı kazanmasının en mü cak dava_tarı. . lan Azaları ekseriyet teşkil et· ctevom edilecektir. te ·bit etmektedir. Vekalet h lilliP 
dakArhkla devam eden arıulu him amıli. tabiateıı demokrat olu 1 Encuınen so !ıradan fA?. ln ınezlM80 muh:ar tarafından Ça~ Durmuşu bıçaklıyanlar memleketin çay ihtiyacını k arşı" 

•u i• sahıplerile b' , k olan davalarda aralnrıuı bulma~; onlıemalarla bir çok yeni ve aü v ' v ızza, ve ya ın • _ _ . ki .. 1 1 1 rılarak d ığur derııflk AzAlariyle ıamak iQin 0 lıaçalide 30 biJl 

l bir alAka ile meşgul olması, ka·ıüzere kö9 ıuuun ıste erı 1 e ş 0 lamamtauacaktır. k ı d ı hektarlık aıazi.,i çay tarlası hali 
zel eserlere kavuşmue, her JI rarlarıodaki isabeti l _Ü re ik tarafın rızasıyla V0 hakem ya a an ' ar 1 

bı·raz daha nüzelli""e doA-ru JÜ· • evazu • t'I b k bilecektir Bu hükümler, hir köyün ve ne getirmel~ için çalışmaktadı r• 
• l!"i • memlekete faydalı olmaktan , 0 1:1ure 1 e 11

• 
8 

• rDmüıUlr. daima eser meydana geıırmife Her kıın başkasının çift ve ya bir kııç kövün ahalıei aı·asın Bu gün Türkiyeııin sen eiı1' 
Mardl·oın bundan sonraki fe bu f d 

1 1 
b. edevatını hayvan ve dava ağılla daki dualar . ve ıııılaşmazl_ ık.ıar j Sa ı boş .olarak Mersinin Bı-ıb çay iııtihlak i tnkr!ben 850 hlll 

ay ayı eser er e tes ıı . - . . · ş ı ı d t D 1 
istikbali çok daha pnrlakdır. etmiye çahemaktan fariQ olmayı· rını ~ekçı kulubelerını, kırar, bo için ıntblk edılecekt ır. b ıırlıle· çe mtıhıtl PSID e o uran urmuşu kilvdur. Bu )' Üzdeıı her sene yıı 
Kat'i bir hakikat halinde ieareı 61 ve tek kelime ile tam bir zar pınek ve araba hapvam111 ve rin köylülerle ve köylülerin t10· 1 bıçakltımakdan suçlu BabÇA ma bancı memleketlere 1,700,000 Ji 

d 
cumhuıiJe\ valısi but'uomasıdır başka bir ha1vanını her ıwvi hirlilerle olan dhaları eskisi tri 

1 

bsllesinde oturan kebapçı Sıt l ib ra \'ermektayiı. Bu suretıo ııe 
ettiğimiz bu noktara villlyet a· • - - l bilinde kanaat aeıirmemiş tek Mardın, kazandığı bu yüksek davxmıı kasten öldurur; Jogaz bi mahkemelerde görülecektir. yanında calışım Ayıotuplı Salt bu para monıleketimlzde l:ıılll 

nıme&le muhakkak ki Jakın bir lar sakatlar. v_eya baekasın~n e~ Köy eııCüm en lerince görüle 
1 
oğlu Memet Ali mE'şhud suçlar oakLır. Ziroııt \'ek aleti lıulıusUll 

kimse ıaeavvur olunamaz. TuııQ· i h d t t alide ileri şehirlerimiz mertebe· lak ve arazısın .0 u u ışare 1 cek dAvalardan, ver ilecuk örnek ı kununuuu lovfıkıın yakal8nurtık ta ki çalı~nıalarıuıı p~k yak ıud8 
eli vali muaoinli"''İDden filAyeli· ta h ndeklerı doldurut taerarı ı • sine ulaeacaktır. o o e ' terden ve kayıtlardan pul, harç MOddelumumlılkce tanzim edilen haş l uıııak üzeredir. Çay ekildı1' 
miz valililline atanan ve haziran fe toprak J ığınlarını kaldırır h' idd · bl Ilkt bk ul Alı. E T k ve saire olarak ıç bir para alın j ianaıne ııe r e ma eme ten ancdk dört seno sonra k 

b 1 B nver 0 SOY yahu\ 7aş ve kuru aıtaçtan Veya danoeri it baeında a unao ar mıyacı.ıktır. ye eevk edi l miştir. laııılacak hale gelebilmektedif· 

Ô C 
1r Ok h k t sair şeyden yapılmış ve çevrilmis 

mer eva• meıı are e ve olan ağıl Qtt avluları bozar ve Hu hesaba göre önümüzdeki 
ı·craatllı bu istikbali udetmie • • ·ı • F p 11 d .. t k d \1 l fı ııi ıcra iŞ erı J8 başkalarlDlll tarlaS•DI BU uar u arı Or Seneye 8 ar çuy 1St l l 
ve bu nide hemen bfttOn Mar· Jl bastırır ve bunlara benzer mizi tamameıı yerli ~ahsuııeri 
dinJiler Hrıılmas bir inan ile zaralar ,apa~sa zarar g ören mizle kareılaşacağız . 
baQlanmıflardır. idari teekilAtı· Adliye Vekaletinde mahkemeye dAua etmezdeu yal Nabat halindeki Qayı ta~fıf8 

mızın en kı1metli 9e mOntaz er ntz zarar ve ziyanını ödEıtmek e· u·k R u-"et Go·rJu· ve Tamamen Satd~ı mvemekt kuruLak içilecek tıale 
kAoıodan biriıi olan ' 9 ÜQ ay bir komiayOn teıkil 6zMe encümene dava tıederse uy a U U il getirmek iQin son sistem üç fab 
gibi kısa bir zamanda bdt6n encümen JUkarıki hükümlere ı . . rlka kurulacaktır. 
halkın İQ&eo f0 bakikt sa1gıları ediliyor göre dau1ı halledecektır. Poata Telgraf idaresi onbeşincı yıl Ziraat VekAleti, ı.;ay ekmeR' 
nı üzerinde toph1an deaerli il· Bu zararları gören bir H f • L ·ı b · • d f 
bay daha aelir 1ıelmez BU itine Ankara, - İsviçreli mtltebaa adam mahkemeye veya encü ı hatıraSI Ve QT tnRI a 1 1çın e müeah tarlası olan çif~iye Q&Y 

l k b t mubase · f danlarıuı parasız olarak ,·eri 
e 01mue te ueua ııs pro eaor I.eman tarafıodan ıcf mene dava etmeyip de keudiıi bu yıl pol baıdıracak 
b• " bılıdi1ınio bu it• arı· ra ııterl hakkında Adliye Vt>klle al ıarırlırndıtan adamla harlo mektedir. 
racakları ı•r• il• t • ı l ı a t • tine verilen raporun tP.rcomeel bit ıe uyutur ıuth olur da bunu I f 'I - Üçüııcü umumt müfett i elilı 

l k l lımlr enteroasyonal uarı pu 1' 
başlanmaııoı karar •ltına mlştlr TeıcOme, raporun çok mu senede veya eahıt erle arııı· af kıymette yllz hin pulun basılma QaY ekınciliğiııi bu havalida te 
almıştır. Beledi1eler bankasın fH~al olmıssand11n oolttyı bir ay tırısa dava etmek hııkkıodan 1 ı~sra, yurt içinde ve dışıodll çok j sına buşlattırılm.ştır. Cumburiye- oık bir sanat httline getirnıe1' 
dan 170 bin lira istikraz için ge dno fazla sDrmOştDr 9aıgeçmle sayılacaktır· ragbet gOrmUş ve bu pulların !Qın Rızede " çay ekmcilig ı ., ktJl' 

. · Davacının müraoaatinde eon tin on beşhıcl yıldönllmUııe lllt er 
reken teıebbüeler 1apılm1e ve ıs Diğer taraftan öğrendiğime ht :ı. • h mevcudu tamameo bitmtştlr. Pul 

1 2 
bl 1 i t . d ı 1 t 1 su 9 ücuda getirmtye ltnrar ~ 

lbti 1 
ra mu ar encıumenı emen ve pu lar 9 • nc eşr ı.:ı e HU o· · t B d t · ı k :ıJJC 

tikraz muamelest ilerlemietir. Bu göre, bugQoDn yaç arına uygun 1a o hafta IQinde toplantıya ç:ığı koUekslyooculım bu pulları bul· ' mıe ır. ura 
11 

ye ışıırı ece g.., 
·,ıı ııondaj ve proJ~ler bhirilecek bir tekllde bı1zırlao11cak yeoı lt.'ra rarak kendisinden dava olunanı 1 mukta bir b11yll mUşkOlftt çekml'k kllabı hatırtt pulları dıı 2 ikinci ler mükemmel bır proğramlrı oıı: 
te 1enı mail yıl batında teslsat>ı kauuotı prol"Siolo esaslarını t~s ı di~liyecek tir. Karalar bir defte l le, bu VdZlyet pulcular arıısmdıs teşriode tedavüle çıkarıletcttktır lıearak feııııt ı;aycılıtı /)ğrotece~ı 
lptidar olunacaktır. Mardin in bit etmek Dıere Adltyfl vekaletin 

1 

re razıtacaktır. bDvUk bir hareket tevlit etmlıı bu TedavOlde bulııatın normu! posta ıerdir. 
k 

" '"' Tecrübe mahiyelinde Rızcd' 
m11baha, lra•ap çarıııı arar 11 de bir komlıyoa tefldl edtlece Encdmen eahitleri de dinli pullarının yerine kaim olm11k Dze lunmııktadır. yetiştirilen QOJlar piyasada ı,il· 
ati, afi• parkı ve bahQeleri, par tir, Profesör Lemanın rıtporu bu nbilecektir. Ik! taraftan bif'i ve · re basılması kanıtrlaıııtırılıın 19 kıy ·r. Httber aldığımıza göre P.T:r. '"' yük rar.bet kazannuıı ve )ıal'1~ 
ke cadee, elektrik, temizlik .ribt komisyon aıttsıoın tedktklne arze 7 a encümen iRteree şehide kita 

5 
" ·u 

ihtiyaçları giderilmışLir. dılecek ve tıu maksttdla rapor ta ba el bastırarak yemin verdirebi idaresince on lJeşlnci yıl botırtısı metteki yenl puUar için buzırlık- ten gel r n çaylardıın oefaeet ı 
Su, bunların hepsine tekad bedilerek, komisyonun lçtlmaıo lecektir Kendisinden dava olu olarak 6 kıymette yOz bin ve htırf 1 ıar ilerl0ml ştlr. Yııkında tabıo11 barılo hiQ de neağı olmadığı glS 

üa t4eı. Va aaırlardaıı ber ıJ· do e.al tza1a datıtılacak.tır. aao kimH körde hazır bulun lııkıl4bı hatırası Ohlrcık ieDtı 9' başlttnacuktır. · rülmüeıür. 
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l l N 
iktisat vek rılet ı iç tical'et umum mUdurlilğilnden: 
TUrkiyede Yanğın, Kıtza ve hayat sigorta işleriyle meş . 

ğul olmak Uzere knnunt hUkUmler dAiresinde tescil edilerek j 
lıu gün fualiyet halinde bulunan Unyon Yangın, Kaza ve muh i 
telif muhatarat1 karşı Sigorta kompanyasiyle Unyon Hayat ' 
Sigorta Kumpanyasınm Türkiye Umumi Vekili haiz olduğu 

1 

M . h . 1 
SelAhiyete hınaen bu kerre müracaatla ersın şe rı aceııte· 
\iği ne Şirket namına Yangııı ve Hayat Sigorla işleriyle meş• 
ğuı oln:ek ve bu işlerden doğara k davalarda bUtUn mıthlH'• 
rnelerde müddei, mOlldealeyh ve ilçUncU şahıs s1fatlariyle 
hazır bulunmak Uzere tıya Ney'ı tayin eyledığini bıldirmıttir 

Keyfıyet Sigorta Şirkelleriein teftit ve murakabesi hak
kında~i 25 Haziran 1927 tarihli kanun hUkUmlerine muva 
fık görUlmUş olmakla il~ıı olunur. 

i L A N 
İ k t i sat Vttkaleli lç Ticaret Umum MUdUrlUğUuden : 
TUrkiyede Yangın ve nakliyat sigorta işleriyle meşğnl 

Olmak Uzı:·re kanuni hükümler dairesinde tescil edilerek bu 
gUn fttAliyet hal inde bulunan Kornhil Sigorta Şirketinin Tür 
kiye Umumt Vekili ha~z olduğu sel:lhiyete binaen bu kerrP. 
rtıtlracantla Mersin acenıeliğine Şirket n:tmına Nakliyat, Si
gorta ı şterı)·le meşğul olmak ve bu işlerden doğacak dava 
l:ırda bUtUn Mahkemelerde ınilddei , müddeealeyh ve üçüncü 
Şahıs sıf1:1tlariyle hazır bulunmak üzere ilya N~y'ı tayin ey· 
l .. diğİni bildirmiştir. 

Keyfiyet Sigorta Şirketler i n i n Teftiş ve Murakabesi hak 
kındııki ~5 Haziran 1927 tarihl i kanun hOkUmlerine muva· 
fık görülmüş olmakla il~n oıunnr. 

i L l H 
M ... rsin 'fıcstret Sanayi Odasindan: 
Sicil No: 1120 Sinıfı : 3 
Mersin Bahçe mahallesinde So~k su caddesinde No. lu 

evde oturan T C. ta .. aeıodan oıup Mersınin Cami Şe rif ma 
haııeesinde UrA)' caddesind~, Azak han ~9 No lu yeri 
~anuni ticaretgah edirwrek :)3-9-918 hırihinden lı .. ri Sigorta 
Act-ntahğı işi işleriyle uğı aşan Bay iıye İlya Nt>y ticarPt 
lakabını NoterdAıı tustikli getırmesı U1.etiııe 28 9-938 tari · 
binde 1120 numaralı sicil tıcaret kanununun 42 madd~sine 
göre kayt ve tesc•I ediJdiği bildirilir 

Vekaleııname 
8eıı zirdeki imza sahibi Londrada müteıekkil Di Kornhil
İıaturanı kumpani limided nakliyat sigorta tirketic.in tUrkıye · 
~tkiıi umumisi bulunan lstanbulda beyker hanında kiin G. 
ve A. Baker limited ıirketi namın• vazı imzaya mezun w. 
G, midelleto:ı edverdı bu kerre mersinde iliya neyi bir tem 
"1Qı 1938 tarihinden itibaren Di kornhil inıurans kumpani 
U11aited tirketinin mersin acenteliğine naap ve tayin eyl'"r ve 
Iİrketin nizamnamei eıasisine ve nızamab sairtaıne ve ken· 
diaiııe itn olunan v~ya bilabara ita edilecek olan talimata 
levfıkao ve dairei vekileti dahilinde münhasır olmak üzre 
~Uıusatı atiye için vekilet ita eylerim. Şöyleki ; 1 

Teklif edilecek nakliyat sıgortalarının yalnız emvale ait t 
0111ıak vesefine teknesine tamil olmamak üzre meri terifede 
llluayyen fiyatlarla kabule ve bu bapta mukavelename im· 
ll ve itasına ve tekarrür eden sigorta ücuratını ahzu kabzd 
ve talep vukuunda sigortıtların k11men veya temamen feshine 
•t kaza zuhurunda kumpanya hukukunun mubaf•za ve vi· 
lcayeıi zımmınd• memurini mülkiye adliye ve zabıtaya vesair 1 
'laıtllamata mllracaata ve sigorta esbabının beyaaabnı 
•hı(i iatimaa ve kumpanyadan talimatı mahsusa vuruduoa 
cltiin .zarar miktarının tezayüdüne m•ai olacak ve bilakis 
ltnakuıunu temin edecek tedabiri tabaffuziyeye teveuiil 
~t iııdelbace bılida muharrer huıuıatdan dolayı Tlirkiye 
f U~buriyeti mabakimi aidesine ve derecatı mabakimin kif-
tııııde müddt>i ve müddeialeyh ve ıabsı ıalis ve itirazül· 

l•yr ıaftt ve suretlerile hazır bulunarak muhakeme ve mu
h~••maya tebliğ ve tebelli?ğe her nevi haciz vaz ve fek
~~i talebe ve Uamatı müıtahıılayı mevkii icraya vaz ile ten 
h:• •hkimını t•Jep ve if~ya ve indı>lh~ce selihireti meıru-

llııı ktillisi veya bar.ısı ıle aharı tevkıl ve teırık ve azle 
lla'!za.o olmak nue tliya Neyi tayin eylerim. 

Ancak mumaileyh gerek namına ıerekıe kumpanya 
~·-ve heHbına bono, poliçe, veya ·havalename veyahut 
'ı' hanıi bir teabhüdli mubzammın seınedata vazı imzaya 

at lbiyettar değildir . imza okuaamıdı 

Beyoğlu d6rdüncii noteri 
Mithat Cemal kuntay 

b 1938 ıeaesi haıiran ayının 21 inci gtlnll tarihile olan 
Qı' •ekalet ziriae mcYzU imıa ıabıı ve hllYiyetlerini dairece 
d •rufum midleıoa edvardıın olup mOvacebemde vaz Ye mlln 
k trecııtaoı temamen kabul ve ikrar eyledikten ıoora noter 
•1aununun 67 inci maddeıine tevfik•n taıtik ettim· 

Noter miibrll ve imzaıi 
No 8338 21 baüran 938 

• Bu suretin dairemde dosyasında ~1 h•z1r•n 938 tarih 
t~t8~37 no. ile mahfuz aslına mutabık olduğunu taıdik 

l'bn. Beyoglu dördllncn noter 

D6rd8acll noter 
21 haziran YSS 

Yevmıye defterine geçirildi 

Mıthat Cemal kuatay 

30 Temmuz 938 
imu milhllr okaaaaacla 

Y~NlMERSIN 

Vekaletname l 
Biz aşadaki imza sahihJeri, pariste muteşekkil anyon 1 

yanğıo, koza ve muhtelif muhatarata karşı sigorta kum· 
panyasınm tUrkiyedeki vekili umumisi bulunan fstanbulda 

2 Biriuei Teşrin ı ttas 

i 11 n 
lçel Orman Müdürlüğünden 

Galatada, Ünyon hanında l(ftiu ittıhadi milli Türk Sigorta lluhanuutın \'ahit fiyatı 
şirketi namına imzaya mezun A. matlaı j~ : A. Metılinger: ve L K 
Vefill. Sertel, bu kerre Mersinde mukim fliya Ney'i kendi· M3. 03. Cinsi ira ' 
sine gönderilen 25 haziran 1938 tarihli tavz•f mekhıhu me 130 çanı ~ ğacı 4 90 
fadına tevfikan Üııyon yttngın, kaza ve muhtelıf muhahırata 1- İÇPI \'İla~ dinin !'ilif~e kaza · ı dahilincle 
karşı sigorta kumpanyası ıle Onyon hayat sigorta kumPan nıalı llt•\l .. ı ormat111ulan 130 m .. trt~ mikap kPr~slf~
yasının Mersin l~t-hri aee~tl · ğir.~ nas '> v~ tayin e~ler . ve lık çam :ığ:ıcı saıışa çık<trılıuışlır, 
kumpan~a.nın n1~amnamf'ı .e.ııteısıne ve mwmah ıaır.Peıne ~ _ çana t>~ÇiH llllll twlwr uı .. lr'P. rni~ap ga~· rı 
ve kendısıne vc· rılen veya bılıhare verılt>cek olan talımata ıaıaıa t"ıll··1 ,·· 1 i 1 lı' 49() ktlf'UŞl•ır· . . . . . ı ı JI 1 ili U HH U U it' 1\ HW t' • • 
tevfıkan ve daıre1 vf-kAletı dabılıne mUnhttsır olmak Uzere '> Ş· . . . · l · · 
bususatı atiye için kump·ınya nam ve hesabına vekAlet ita - - <~ 1 l.r ıam~ _vH mukdVt'l .. n<ımP. pro~ı~ enn~ 
eyleriz. Şöyleki: ~örmek •.~lly••11IP1·111 lltwsin orman baş uauhendıs 

y k . • liğin~ sihfkt! orımuı miilu~nctis li ~int~ \'e :\nkarada 
angın ıamı ıçın orman umllm nıficlii r Hilliirı~ 11;iiracaat Pt. m~leri 

Teklif edilecek yangın sigortalarını anif0lb~y6n talimat I 4 l , 7 ) 'l 438 ,, ·· .. l ı ~ t 
d t 

· 
1 

· h . . . - · sa ll'i - \ - · ... um .ı ~n11n saa .., 'e 
meyanın a ayın o onan sıgorta tttları cıaıreıınde ve meri . · .. . _. · . . 
tarifede muayyen fiatlarıa kahuıe ve bu babda sigorta senedi ll~rsıu orman lwş ıu ll tu, rııJıslıgı daıresındt~ yapıla. 
imza ve itasına ve teksrrür eden sigorta Ucuratını ahzil kah ca k lı r. 
ze ve talep vukuunda sigortaların ku~men veya tamamen 5 - ~at. ış umumi oltlJ. ~~çı~ iırlıroıa usulile ~· a· 
foshini resen işora ve yangın zuhurunda kumoarıya huku- pıhıcakt, r. 
kunu muhafaza ve vikayesi zımnında mPmurinİ mUlkiye vel 6 - Mll\'akkalt tPmiuall 48 liradır. 
adli.Y~ . ve zabıtaya vo sai_r _makamata müracaat ve sigorta 7- T . lipliltır ı u ş a rlnanH'd ' yazıla vesaiki g.,.tir~ 
sahıbının beyanatını ahzU u~tımaa ve kumpıt"' anın Türkiye ı I · IA I 1 4 30 2 • 
d ki 

• ·ı · .. d t ,. t h . d d . ,m.- ~rı i1ZIUH ır. - - - - - -t 
e veiu ı umumısın en a ıma ı ma susa vuru una egın 

zarar mikdarını tezayüdOne meni olacak ve bilakis tenakku 
sunu temin edecek tedabiri tahafuziyeye tevessllle. 

Hayat kıamı için 
içel 

1 l A H 
~irektörlüğünden Hayat sigortaları t~derikı zımnında teklifat ve teşabbU· 

salta bıılunmağa ve bu babdaki teklifnameleri bil kabul ev
arkını ihzar ile müdUriyetimize irsa)e, pey akcesi tahsili ile 
mukabilinde makhui itasına ve mukavelenamelerinin sigorta Vdaytıl ilk okullarının 8 k<tlemde 1'l460 la
PShllbı il~ teıttisi hakkındaki muamelatı mut1tdAyi ikmale lnP ~~rakı malhırn ihli~· acı 12 hı ri11ci teşrin 938 e 
ve şirketimiz mUdüriyeti tarafından mUmzi makbuzlar mn ., . I· .. • ,, . .. ·· ,,.. , , 1 ·ı . 1 .ı·ı-
k b

·
1
· d u t t h ·ı · d fi h 1 d b eh l '"~l a\an c..e r~amh.t gnrıu ~aul 15te ı ıa P- euı a ı ın e cra ı a sı e ve ın ıace a a e mu arr r usu - :: •. . . .. . . . 

saltan doteyı Tllrkıye Cumhuriyeti mahakimi aidesinde ve uwk •.ızr~ •.ÇPI d<iımı e11cıımeıı111ce açık tıksıhıueye 
derecatı muhakiıninin kaffesinde, müddeialyh ve şahsi selis İ vaz .. dılmıştır. 
va itirazıüıgayr sıfat ve suretleriyle hazır bnlunarak muha 1 li:ksihcueyta konan P \ r:.kı mallrnanau umuru 
ke ve muhasamayR, tebliğ ve tebelluğa, her nevi haciz vaz heclPli 670 lira olup nan vt1 kk al teminatı 52 lira 
ve fekkini ta iP.be va ilamatı mOstehsilei m~vkii icraya va~, ı ~ 5 k nruştur. ist.-klilN'İ n şarlna IUP.}' i VH H vı·a kı 
ile tenfisi ah\cArnını talep ve ifaya ve inde•hace hukuku. ş~r 1 mathua ııiimuıwlcıiııi fıtÖrm~k iizr~ h~r gün klil-
ketin muhıtfazası zımnında muhakeme ve muhRsama ıçın ·· ı· k ·· 1 .. _.. · ı 1 ·· ·· l ıı· ,. i 

k t 
. 

1
. 1 k u re tı·y Ney· kı·ı tur t ır·•· · ·or u~une V•· ı aa ~ ~unu w ı saa nu e 

avu a tayın ve az ıne mezun oma Zt- ı a ı ve . . .. . 
tayin eyleriz. 1 daıun ~ıımıru~ue h~ şvurmaları ılan olunur. 

Ancak mnmaileyh gerek namımiza ve gerek kumpanya 24- 28 -2-- 6 
namı besabıoa bono poliçe veya havalenameyi veyahut her 
hangi bir tcılıhUdO mutazammın aenedatı imzaya aelAhiyet· 
dar deyi idi r. Halkevi himayesiııde 

T. c. Revoğlu dörduncu Noter Mıthat cemRı Kutay Tüı~ ~a~ınlan ~içki yur~U direktörlüğünden 
Bu bin dokuz yUz otuz s,,,kjz SHnf'si hıı zı rarı ttyının 1 y J k I l • b l • 

günü tarihiyle olan bn ve 1< Alet z riııe mezu ımzıtlar şııhıs ur U~UZ a->:ı .munm~ eaıne tı_f .an 
ve hOviy~tıeri dair he marufi.ım A. m.ıthwj .. \'0 v ... fık Sttr!~ mıştır. gırmek ıatıyenlerın Halkeoı ıda
Iİn _olup mUvtt_c.-hernd~ VHZ ve mUnd~rtlCtılırıı ıer~&~Em kahu~ re memuı luğuna müracaatları 2-n·;) 
ve ıkrar eyledıkterı sonra noter kanununun 67 ınc1 maddesı 
ne tevfikan tasdik ettim. 

Noter mUhOr ve imzası 
Bu suretin dairemde dosyasında 21 Haziran 19'18 tarih 

ve 8320 numara ile mHhfnz Asıma mutabık olduğunu taetik 

ederim. 
,T. C. Beyoğlu dörilllncO noteri 

Milat Cemal kuntay 

i L l 1 
Mersin askerlik şubesi baskanhümdan 

Kelepir Bir Milk 
M ... nh·ş •if·ği ,. ıawui bahçP .. ilP. birlikte sathk.tır 

K eı·eslff k ntu f.t hrikası masara ~·apılmaya çok :eı
v~rişlidır · talip olanlarm değirmene miiracaalları 

1 15 

i 1 a n 
Mersin asliye hukuk hakiml;ğin~en 

1
,. ı · · · ı ·ı . . . ı.· k k' ı · .. r k M .. rsin hazinP. Vt>kıh llfüwyin anlt-'btılli lararın-
Jtr ı~ er ı ılt\' aet ıcıu uH•~ , ma ırua ı tu .. , . .1 k l ı · · • ' uan mahmuıtiy•~ mahal ı •siıııt~ ç iç~ )a açe~ı ya-

·Hayvan satın alınacak 

VP tl<tğ lop kıtaları ıle araba ~O~OIUU Y~ m .. k~ a··i uıncla ntsuf s.-llum alt·\ hittt> ucılan nwni müda-
ha~ vanı satın. al111makıadır. Sahİf)l~rinira satacak • • • 
ları hav vaıaları Acla nada tüm sauna ima koıni~vo hale da vas11un )· aıulan du ruşıuası sırasında ; 
nuna götiiriip ~Ö~lflrmeleri ilAn edilir. .. Miidcl~ialtAyh s .. llum namına çık.arılan daveli-

1- 2 7 -- ıo ye de b11lu11madığmdan bila tebliğ iade edılmiş 

İ l l H olcluğuudan muhakeme 6. ıo ·938 giiniine tayin 

lkti~al \T e~Alelinin 5-S.93H tarihinde 
eden fiyat lisltsi mucip satışlarıuuz: 

Eb'arla 
Ttfl il s~~ han b~zi 7 5X:16 
,, VI Honııltı ht'z 7 5X ) 6 
,, VI Şapk (ılı :J6X~f> 

P(Hlmiş olduğundan muayyen ol~n işbu günd~ 
intişar mahkemeye g .. loıediği v~ya bir vekil g~ndermfl

diği sur~lle hakkındaki muhakemenin gıyabında 
Fi d~vam ~d~ctıği lt,\ıhğat ruakamuuı kaim olmak 

s.ao iizre ilAn olunur. 

6. ı o 
6,7 :ı 

ı ~at · ş p ı şi11 hed~ll~diı·. 
2 -- Uir hal~·adau aşağı sauşlar ıçı n oı. 2 

1 

ilk ve Orta Okul Kitapları 
Geldi, izdihama mahal kalmamak 

için ıimcliclen tedarikini rica ederİs. 3 
zam yapılar. 
Sıf masraflar·ii~ bal~· a ttmh<tl , j h~ct~l-
leri müşteriytt aittir. 

Taraaıta M Rasim beyF. 
müsteciri 

Salih Bosna 

SEDAD SAHiR SEYMEN . I' 
', 

Uray Caddesi No. 4 1 ersin 

• 
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• Yeni Me 
' Cenubun en cok • 

olıunan ve tutunan 
gazetesidir. 

~ 

c 

enı er sın 
Gündelik Siyasi Gazete 

lçt~ıı VH Dışt · n 
gl nün erı mülıiııı vt 
en taze ha beri Ari nı 

Yeni JYie11sin 
d P. htılt ı rı--u nuz. 

2 Birinci T~ş.-in 19~1 

1 G•• Rıgorta ı uven "'mwetesı . 

Yeni• me • n • 11 Yıl/ıh fc sılosız intiŞarır.dn muuaffahiyetini 
• halktan gördüğü rağbete borcludur. v E N 1 M ER . N : Sizin Gazeteaizfa. Dertlerinize dil el lerinize H H i ·. [ n si N sü! unları açı~ lır. 

ı 

ümeı b.u k Emlak ve Eytam 
benkalJrtnın kurumudur 

VENİ ERSİNİ 
Pf 
~~ T 
r~ a 
~ .. ti 

ucuz 

1 

Ve en güvenilen s;go ~ ta f!İ1hetidir 
il \al,' ı !.! 11, ııa~l h< ı, 1 16 '/.: oroıı • ohıl !i'İ"O' .. ' . , :" 

1 
ı lan ı l'/I , ı nı k..j ı t ş ıı · tl ,,. \ ~ · 1t>dı,.. ~ol.~~ 

l l
! ı kl ı ıı c · ı J ·u· 

----m:.=-
~ersinde Müme11ili 

VASFI ORGUN 

~OO~G@O• •OOD~ ~ 
© o 
i Türk Hava Kurumu! (~ e sura e yapa . 

~ En yeni ve çok ceşitli harfleri Veni Mersin 
~ .:-a~b~_~SI"!~~ b~l~-~~si~iZ: 

1 hi(yfıl{ Pi.yar1gos11 1 
@ Al tancı keşide 11 Bir ınci teşrin 9.~8 dedir· @ 

1 Büyük ikramiye 200,000 liroJır 1 

~~ Her boy a i enilen harflerle K 1 T A P 
r.~ G A Z E T E ve MECMUA Tabı yapılır. 

1 Hundan başka 40,000, 25000, !10000, 15ooo;: 10000 : 

@liralık ikramiyelerle f.o,ooo ve 200,000 lirılik iki adet@ 
@ınükifat •:ardlr. @ 

: () ı \.. ~ al : B ı I Pl a 1 il it he I' ~ t-'..; 7 h i ı· i ı ı c i t • ş r i r :1 
:!}38 giiııiı ak:,aınıııa k ;ıfl:ıı· hılt-tlf•rirıi d+-ği~tfr g 
O 11iş lıulıınnı•~lııhr. g, 
9000 OOSOOOO•OOOOOOOOOOO~O # Resmi Dair ve Müesseselere ticaret~ 

* hanelere ai her çeşit Defterler Evrakı ~~ . Sağlık Eczanesi 
~ ~ 
~ matbua Fatura ve saire en nefis bir ~i ( ersin Gümrük karşısındaılıı 
rr. rJ 
~~ tarzda ve beğendirmek Şartile yaplllr. ~~ p Her nevi A vrupa, Yerlir eczayı 
~ t:::s:" Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tez elden gö de ılir. J, ve tıbbiye mUst.ohzorvtı bulu• ur. 
~~~~~e\.'!:.~J;ö\.:::ı'c:;';\.'"=~'t::.~~~~~~~~~~~~ il!~~~~ ~s =· ::IE2:3 ~· : · _., • ~a 

. ,• 

:· 

11-iT'IVARLIK 

~ ini21den Geııvor 

. A KARŞI 

-·~·•1111••·- ..................... * •• ~ * ~ 
• SIHHATİNİZİ K.OR.UYUNUZı -« 
: - :r'J ASIL ~:I : 

i K.A Y ADELEN i 
• SULARINI IÇMEkLE 1 
;i Sıhhat ve içtimai Muavenet Vı:kiletinio 672 numar.la raporu 1 = TAHLiL RAPORU ~ 1 Göriiıı iiş: llHrak K~le~iyı·ı; .. i 110 ~ıııa Sh)" ~ıır r •• ı '"' ,, N 1 o 1 
• lııİbchtt ı,, tı . 2 Sfll3. tf 

· • Rt>nk : Rfrık~iz ~1"cnnı ~.,, tll~ d f't' CPSI "Fr:uı · ız., l .f> 1 
G Koku ; Kokusuı Czd uıadch·lc,. icilı ~~•fohıu,ırı rı iivt·llı- fJ 

iM . ·dlıllmıııuıa lıtıP.ch· n.40 uı~•·. li = Tatlı ; LAt"ı Slilfal "~0 4,. Htr•1lfr o ooX3 ~r 
• T _1 1 J Klor "(] ,, ., 0.0074 I • t>anıu; ~ı.tft i • Nitr~l "No ö,, ., o 0040 ,. 
:1 l\ıtral "No ı.. 'o" ~ 
IC ' Anıo11Ht~ '•Nil3,. \\•t.. 1 
: F~rınin ~11 son usuller11;~ riay~1 t-ciflr•·k ~a~ UMh~ )~rımt.-u ilıbu:. it 
• reu h~tas~· o11a ~ acfar içi kala~h kAhauııli borular la ıçı m .. rnwr döş··li ~ 
• lwllnrhavuzlarn rlöldihu.-ktf>dir. Or~dfiu eh hiilu11 ~.,ızıl-.İ v~ kimv~·"i ; 
• ~v~ .. tmı muharttz;• f>dt>rf>k ve hiçhi,. sur~tlP ... ı tft ğ111Pdf'11 husu~i ~ inı. ~ 
a yHg~riuıiz .. Vf' Adana Sıhhal Bakarıhğrn111 l<t~ ira ~llı~ı Sıhhi~·,.. nwmu - J 
~ r o huznrlartnd•t clamacaualar ve vwgoular l\A Y ADELt .. N suyu ilt> .f-
,. ~ ı~ <tııctık tau sonra dolıturulma k ta v~ ağ•zları Sılıha nı~uıuru ta rarııı - , 
• d~n uıiifı "irlt>nPrfk ştıhrimiıe g 1 n~kl~diıı. * . ~ 

••••ft••···--····--······· ............ ~' YE H'MERS H ,,.••••••••••••••••••••••lllJ 
_ I :Nis:ıiye Opratoru ve Doğum Müt:ıh:•ssısıS 
Nü8ha~• 5 Kuruştur • D o K T O R.. • ı 

zır-il' tı Davranını A;:.:~ ! ~:;:iy• ":;:: i A. -Va kup Aslan i 
Senelik 1200 Kr , 2000 t<' • Tnrkiye •e Ruıya Tıp faktUtelerindea diplomalı : 

Altıaylık 600 1000 • Almanyada tahsilini ikmal etmit # 1 

Oç avlık 300 soo • H st 'ıl: rını her gün 8 - 12 1 fl - 18 e ~ 
Hır avlık ıoo Yoktur. • • • k d.ır k bul mu~yene ve ted vi Pder ~ 

Resmi iliaatın satın 10 • ADRES: Mersin Bozkurt caddesi ~ 
Ku,ustur. ._ 

..__, I , __ /C!Jl • Yoğurt p..ıarı No, 1 I 
\4ersin: Yeni Mernin Basım ' 
rTi,,d .. B•unt..,1.t1r •••••••••••••••••••• • 

• 


