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Telefon No. 82 

Zirai kalkınma 
Davamızda 

devlet ve köylü 
''Ziraat işlerimizin hnşlıca miltehassıslermdan hirile konuşmn ,, 

ltkteşrin bnşlarında idi. An
kara H41kevinin tiyatro ve kon· 
ferans saloııunu dolduran yüz· 
lerce münevver; beyaz sakallı, 
uzunca boylu, sakin ve müteva· 
zi bir ihtiyarın anletlıklarrnı de 
rin bir s&&sıılik içinde dinliyor· 
du. 

Profesör Pillard, hir masal 
gibi naklodiyorcıu: 

- ... Çok geçmeden insanlık 

iki mühim keşifle dahn bulunu 
yor ve Lu keşiflerle beşrrin lıa 

yatı esasında değişiyor: Zirant 
uEıulü bulunmuş, hayvanlar ehli· 
leştirilmişti. Bunlar o derece mü 
him kcşiflerdi ki ijnyed bunlar· 
dan mahrum kalsaydık, yalıud 

bugün bile mahrum kaldığımızı 
fttrzelseydık hald eski devirler· 
de 1aşıyan insanlar olmakta de· 
vam edecektik. 

" ... Bu keşiflerden sonradır ki 
insanlar göçebelikten çıkarak şo 
hirli ve mukim olmuşlar, belde· 
ler kurarak toplu yaşamağa haş 
lamışlar ... Ve ilk içtimai kanun · 
ları · çok nıuhtemoldir ki - bu 
devirlerde viicude getirmeQ'e mu 
veffak olmuşlardır. 

"Bu hnrikulfide keşifleri Av 
rupnya nıal otıırnğe imkan yok· 
lur. Hulıubııt111 ve ehli hayvuııla 
rın \'alanı neresi isP, bunlar ne
reden gelmiş iso lıu keşıfler de 
oranın in aıılrırııın aiddir. Bu va 
tan Orta Asyrı'dıı·. 8ızleriıı öz 
vatanınızdır . . ,, 

Ne ınmaıı zirual h lıse kow 
sa Profesör l'ilturd'ın lıu siizle 
rini hutıı tarım: 'l'ürklC!r ziraat 
usulüııü bulup lı ı y\·ıı ıılnrı ehli 
leşlirmiş olnıılıırılır. ... 

Ziraat işlerım İ7.İ İJ ice tetkik 
fırsıılıtıı hulnıue bır nıütalıesgıs 
la görüşüyorduk. 

-Zırııi kulkıııınn hakkında 

ki ünıillerinıiz artmıştır, dedi. 
-Bundan ne nıurad ediyor 

suııuz'? 

- Bilirs'ııiz ki lıu yaz f:Onu
na do~ru Orın Anartol11n1111, Arı 

kam, Çankırı ve Eskişehir vilı"ı 

yellerinde yirmi ziraat heyı ti 
iki ay çalışıırak, bin dört yüz 
kÖ)'<ie uzun ve derin tetkikler
de bulunmuşlur. Köylerin zirai 
içtimai vo idari vaziyetleri iyicf' 
gözdoıı geçirilmiştir. Bulunduk· ı 
ları ınıııtaka için zararlı lelAkki 
edilen, veya küçüklüklerinden 
yahud topraklarınııı kifayetsizli 
ğinden ~lolayı köy vasfına liya 
kutlı olmıyan köylere tesadüf e 
dilmiştir. Bazı yerlerin toprakla 
rı inaal kuvvetini kayb. tmiş, ba , 
zı yerlArde Qckilmekte ohııı iç
me ve sulama suyu sıkıııtısının 

tnlınmnıül ~dilmı)'e<·ıık dereceyi 
l.ıulnııış olduğu göı ülınüştür Mo 
sela hayvan sürüleri uzaklarda 
ki su başlarına götürülerek an· 
cak 24 saalle bir kere sulaııabil 
rnHkledir, lluralurda münavebe 
ile ziraat ynpılmadıQ'ı iç n top · 
rekl11rııı nkamele uğraması uzak 
görülemez. 

Bu va~iyet karşısında ne ya 
Pılalıiliı? 

-lınpnratorlnk idaresinin a· 
sır lurcu süren ihmali sobebiyle 
lıusıı_ı., gP-lmiş olan vaziyeti • tıp 
kı bır hekimin hastasını muaye 
ne edip teohiıini koyduQ'u iİbi. 

lesbit etmek cumhuriyet ziraat· 
çilerinin vazifesi idi. Yapılacak 
şeylero gelinco ... 

- Evet yapılaca!~ şeylere 
gelince f 

- Ziraat mütahassıslarının 
kiiylere girmesi, körlerde köylü 
lerle olele verip çalışarak onla
ra, bütün şartlariyle, modern 
ziraati öğretmesi lı"tzımdır. 

- Meseli\ ? 
- Bu büyük bir program 

işidir. Rirleşfüilmesi lbıın gelen 
küçük köyler, başka yerlere 
ııakledilmetıi icap eden dağ köy 
teri, topraksız, susuz k{lyler var 
dır. Susuz köylere uzaktan su 
getirmek, nrleziyen kuyuları aç 
mak, me\·cut çeşmelerin sularını 
tasarruf etmek kabildir. Sebze 
bahçeleri tesisi için köylüyü teş 
vik etmek, ağaç diktirmek, top
ra~ın ınak~ada uygun şekilde 

işlenmesini öğretmek, ifi bir na 
dasın fayda~ıııı anlatmak, topra 
Qıııın koııılisine refah getirebil· 
mesi için köylünün de o topra 
ğa karşı vazifeleri oldu~unu iyi 
ce zihinlere sokmak, kopkaç ıi 

ranti diyehilece~imız zahnıetsiz 

zirnallcn köylüyü uzaklnştırıııak 
gübreloıneııiıı yaluız lüzumunu 
değil, nnsıl gübre tedaı ik ed ile 
bılPCPA'iııi filen gli.-ıernıok. kol'U 
luklar hısisi ~urolıylo ynkacıık 

ınaddnsıni bu koı·ulardaki ağAç 

1 11 ııı lJUdaı.nıasıııdaıı lıaı:.ıl ola
cak çnlı çırpılara \'C kahil olan 
yerlerdo ınndeu künıüı !erine 
hasretııu·k, lıayrnııcılıA-ın iııkişa 

fıııı temin od(•Cl'k çaı-elor lıul 

mak .. 
- Bütün bu dedikleriııiz. 
- Başlı bıışıııa lıirer lıüyük 

n•c\•zudut· ki Ziraat Vokaleti hep 
si üzerinde ayrı ayn durmuş· 

tur. 'l'elki k \erini geni şlelm iştir 
bu teıkiklcrine dernm etmekte· 
dir. 

• • • 
Biliyoruz ki Ankarıı'dnn Es 

k 'şelıire katlar olnn yol üzerin · 
deki köylerde ağnçlnma başla 

mıştır. Zırnnl fen meınurları da 
ha uugüııdeıı l>u köylere gir· 
ıniş, halk kendilerini memnurıi · 
yelle kaı şılamış, ağaçlanmanın 

faydasına şimdiden kanaat getiı· 
miştir. Kanun ve l.ıütce mevzuu 
olan bütün bu tasavvurlar vak
tinde elbette tahakkuk ellirile· 

ooktir. 
Ziraat-iınizin istikbalini şöy 

le görebiliriz : Bir taraftan.köy· 
lüye, ddotn gözle görünür \'e el 
ile tutıılıır örnı>kleı· verec·ek olan 
devlet ziraat işletme kurumu mü 
t> eselcrı, dığer tnrufıan eırafıle 
totkik vo teı:ıbil olunmuş geııiş 
bir programa göre çalışan \'e bu 
çalışmada köylü ile elbirliği, ül· 
kü birliği eden zirai kalkınma 
teşkilAtı ve nihayet toprağına, 

kendine ve vatandaşlarına kaı şı 
olan bü>·ük vazifesini hakkiyle 
anlamış olarak güle oynaya e· 
mek veren köylüler .. 

Dünyaya medeniyet getir· 
mis olan 'l'ürkler daima ayni 

Türklerdir. 
Ankar8 (Kurun) 

Yeni bir Arap· 
Ermeni partisi 
Halayda teşekkül 

edecektir 
Berulla cYıldız• gazetesin 

den : 
İki gün evvel Antakyadan 

Arap ve Ermenilerden mürek 
kep lıir heyet şehrimize gelerek 
Yüce Komiser Kontdömartel ile 
görüşmüştür. 

GıızelPmizin muharriri, he 
yetin bnzı fızalariyle yaptığı 

bir müldkattan sonra şrıyaııı 

dikkat şu cevabı vermişlerdir : 
c Saııcnktaki Türk ht\kimi 

yetin elinde kalmamak için Arap 
\'e Ermenilerden mürekkep bir 
Cf'phe almak ve yeni lıir parti 
tf'şkil etmek için çalışmaktayız. 
Bu Parti pek yakında progra 
mım ililn edecektir . • 

Mareşal ~an-Kay-~e~ 
Cepheye hareket 

etti 
Şııngb1ty 12 (RHdyo) - Çin 

milll kumandam Mttreşal Çan -
Ktıy · Şek hıırp ı,abasıoıt h•ırt·ket 

elmlşllr Un burekelin bUtUn cep 
helerde taarruzıt geçmek için ve. 
rllen karıma bııgllolerde h ıı şlayo· 

cıığını P,"öslermekledir. 
Yttpılııcıık b ıır pi erin çok şld 

detli ,.e kanlı ohıcıığı t(1bmln edil 
mektedir. 

J aporılar 
I ki Çin tayyaresi 

düşürdüler 
Şıınghay 12 \Rııdyo) -Jiipon 

deıılz la vyıırt>h•ri ile Çin toyyıır~ 
leri ımısındıı y<~oiden h ııva mubn· 
rel elcri olmuştur. Japon lııyyure 
leri iki Çin lttyyure~lni dl\şUrmüş 
lt>rdir. 

Ha~eşistanın il~a~ı 
Şimal memleketleri 
tarafından hukukan 
değil, fiilen tanı· 

nacak 
Londra, (AA.) - Hollanda · 

elan goloıı bazı siyast şahsiy et· 
lor, Roma miimeesilliği meselesı 
ni halletmek üzere Lalıaya tara 
fıııd::ın yapılan teşebbüs üzeriııe 

Osls mukavelenamesini imza el· 
miş olan devletler arasında cere 
yan eden ınüzakeroleriıı muvaf· 
fakiyefle ııeticol · ndiğini sö) le · 
mnktedirler. 

Ru hususta varılan anlıışma 
yıı göm ltalynııın ll abeşi:ıtaııda 
hdkimiyetiııın hukukan değil ti 
ileıı tuııııınııısı Ronıaya yeııi bir 
mümessil göndermek için müııa · 
sib bir formül teşkil etmektedir. 

Bir nakliye tayyare· 
si düştü 7 hişi öldü 

D'jeo (Radyo) - Dilııno clv3 
nnde, dUn bir oakllye layyares' 
bavııda yanarak dUşmUş ve pJrça 
hınmışlır. Y11pılıın t11bkıkut nelice 
sinde tayyarenin içinde bulunan 
allı )'Olcu ve blr pilotun öldOkle 
rl anlıışılmışlır. Öl~nlerin bUviye
ll tt?sbit edllmektedir. 

Romanya - Yugoslavya ara "'11 da 

Hariciye Nazırı Belgradda 
merasimle kabul edildi 
İ~i ~ükOmet arasm~a iş~irliğ r.e devam e~ilece~ 

Bolgrad 12 (Radyo) - Ro· 
manyn Hariciye Nnıırı B. Miçes 
lco dün saat 9,30 da buraya gel 
miştir. 

lludud istaRyonu Yu goslav 
ya ve Homeıı bayraklarile süs· 
lenmişli. Xazır hududda Homaıı 
ya sefiri karşılam ış rn Belgrad:ı 
beraber gelmişlerdir. 

Romen H nrici re ııazırı şere 
fiııe bir öğle ziyafeti verilmiştir. 
Nazır öğleden soıırn Başvekil 

Stoyııdinoviçle uzun bir görüş· 
me yapmıştır, Ru görüşmeler es 
nasında teatii efkaı·da bulunul · 

muş ve Romanya ile Yugusla~· 

ya arnsrndn karşılıklı fikir bir 
! iği oldu~u anlaşılmıştır. Küçük 
antantı temsil eden bu iki lıükü 

met erkanı göt'üemeleri sonun· 
dn nyııi itimatla işlıirliğine istik 
bnldo de devam edilmesini ka
rarlaştırmışlardır. 

Bugüııün ııkşamı Romanya 
sofarethaııe~iııtle Dolgrad elçit;i 
tnrııfınılaıı büyük lıir ziyafet ve 
rilmiştir. Zıynfetle Uomen Ilaı+ 
ciyo erkum •hazır buluumuşlar· 

dır. 

ltaiya llariciye Nazırı Kont Ciyano -
Y ugoslav}Tada tezal1i1ratla 

l{abul edildi 
Kral Naibi nazırı kabul etti ve öğle 

yemeğine alakoydu 

Buda peşte (Rud) o) - İtalya na biror çelenk koymuştur. 

Hariciye Nazırı Kont Uiyano Yu Bundan sonra Kont Ciyano 
goslavyadan geçerken uüyük lo Avusturya dolegelerile birlikte 
znhürler olmuştur. J\oııt Ciyano Marar Başvekili vo Hariciye na· 
Macar hududunda hulya sefiri zırını ziyaret etmiştir. Kral nai· 
tarafından kaışılaıımışlır. Buda· bi Amirnl Horti Kont Ciyaııoyu 
pcışteye rnı;ıl oldugu znman 
Kont Cıyaııoyu hlacrır Bnştokili kabul ederek öğle yomC'ğino alı 
\ ' O Uarkiye Nn7.ırı kr..rşılumış koymuştur. İtalya, Arnsturyıı, 
lurdır. H "·nııııı soğuk olıııa~111a Macil.ristıın arasında siya-.i gö· 
rnğmoıı binlerce iıısnıı istasyona riişınoleı usşlamıştır. 
loplnnınış \'O cYıışnsııı İlnlya! ya Bııdnpeşte (Hudyo) - Hoına 
şaEııı ~lusoliııı!• diye lınğırmış · pratokoluııu imzn t•doıı detleller 
tır. ııamıırn fıolyt1 Ilnriı•İ)'e nazırı 

Koııt Ci)·nııo bugiiıı meçhul Galnatn Koııt Giynno re A\·us· 
asker auido~iııi ziyaret etmiş \'e luryn Baş\ ekili I>r. Şuşiııg l.ıura 
umumi lıol'pto i)lı1 ııleriıı meznrı yn gelmh~lordir. 

~---~~---~;____;.,.~~~~~---~ 

Gümrük mu haf aza teşkilatı ıcın , 

I-I a fi f ta 11 l\ l a r a 1 ı n a c a I\ de 11 iz 
' ciheti de ta l{v i ~ e '~eli lecek: 

Sahillerimizde ihtiyaç görülen rtohtalar 
.için müsellah deniz motörleri alınacaktır 

Gümrük Muhnfnzıı Uınum 

Kum:ındanlığı larafıııdaıı mulıa 
faza loşkilütıııın temıımen mo 
törleştirilınesi işi bu soııe içinde 
ikmal edilecektir. 

Knçakçıltk bakımından yur 
dun geniş hııdutlnn tamamen 
cınin bir half:ı koymak üzpre teş 
kilatı, son yılların gösterdiği ih 
tiyaçlarn ~örıı ,.e \asi biı· şekıl 
de ıı:;lnlı \ 'C tuk\ iycı edilmekte 
dir. 

Bu ara<ln kaçakçılığı kökün 
den temizlomok ve mt.mılEıket zn 
rnrına faaliyette bulunan Lu un 
surların harnketine imkan bırak 
mamuk üzere bilhassa muhnfa 
ıa teşkillllınduki askmi kısım 
lar motöJ'lııştirilnwktedir. Muha 
faın kumaııdaıılığı 1937 senesi 
için alıııınıe olan tehshrntla bir 
çok mototiiklotler \"e kamyonlar 
satın almıştır. 

Buııdan hnşkn bilhı1ssa ce 
nup hudutlarının mühim nokta 
lıırııtdn vnzife gôı nrnk üzere bir 
kaç hafıf tank alınması düşünül 
mektcd ir. Hududun iOçit yerleri 

ııi kontrol altıııda bulunduran 
ınulıafaza müfrezeleri bu tank 
hırl.ı dolaşa(•aklar \'e tesadüf 
ettikleri kaçakçıları ifna edecek 
lordir. 

~fulıafuza teşkilfılının d«niz 
C'ihetiııclon de tnhiyesi ve motör 
leşlirit mesi knrıırlnştırıl mıştı r. 
Snhil!cı1iıniıde ihtiyaç görülen 
noktnlnr ivin, ınüsellftlı deniz 
motörleri nlıuacnktır, 

Af manyaya sipariş e~ilen 
vapurlarımız 

Berlin 12 (Radyo) - TUrkiye 
hllkOmeli tıuafından Alman de~fe 
gAhhırma ısmurlanan vııpurl~i'dtın 

blrlncl"i 15 son kl\nun Cumartesi 
glluU denize lndlrllec~klir. Vapu· 
run kordeH\sı Tl\;;klye BUyllk et· 
çisinin refiknst Hayan turtıfından 
kl>silecck tir. 

Vupıır 480 yolcu ıılnbllecek 

ve Marmara denizindeki seferlere 
tahsis edilecektir. 



VENi MERSiN 

Almanlar 
Kömtirdeı1 sabun yaptılar, 
şiı11d ı d8 yemel{lİl( )1ağ 

çıl(arıyorlar 
Almaııya, yabancı memle

ketlerden getirdi~i iptidai mad · 
delerin mikdnrını kabil olduğu 

kadar azaltmak istiyor. Bu mak 
sntla Almanyada yetişmiyen ip 
tidai maddelerin yeı ine dahilde 
ikume edilecek şeyler aramukta· 
dır. Alman kimyagerleri, Alıı:ıan 

fen adamları gece gündüz lıu· 

nuııla uğrnşıyorlar. Ba arama 
şimdiye kadar oldukça iyi neli 
celer ,·erm ie ıir. Almanlar ağaç 

tan ipok, kömürden lıeıızin yap 
mıığa muvaffak oldukları gibi 
lrnlık Ptiııdt>ıı pamuk yapmak 
yolunu da bulmuşlardı. 

Son gelun telgraflar Alman 
tarın kömürden sabuıı yapmağa 
nıuvaflak olduklarıııı bildiriyor. 
Alnıanyaılu kömlit• boldur. Mem 
leketiu hoınen her tarafında, lıil 

haı:;sa gar binde bii> ük kömür 
madenleri vardır. Son zamanlar 
da kömür<'l en benzin çıkarmağa 

murnffak olan kimyagerler yağ 

çıkarmağı ıla düşünmüşler te 
tetkiklere başlamışlardır. Tetkik 
ler iyi netice vermiştir. Alman 
yanm garbinde, kömür lıatza 

t;ında bulunan bir fabrika kö 
mürden ynğ çıknrarak bu yağ 

ile çamaşır yıkamak için ve tu 
talet sabunları yapmıştır. Sabun 
lar zeytun yağı ile ynpılnnlar 

dan farksızdır. Çok iyi köpür 
mekt~ \ 'O çamaşır mükemmelen 
yıkamaktadır. 

Alın ırn fulnik:tsı şimdilik cıe 

ııede yirmi bin ton yağ çık .. r ı 
bilecektir. F'akal cli~er bazı fab 
rikaların yarrtını ıyle bu ınikdnr 
senede nllıııış bin tonu bulabile 
cektir. Bir kaç sNıo içiııde bu 
nıikdarııı lıir misli arttırılması 

ümit ediliyor. 
Manınfılı bu mikdar geııe 

Alman ihtiyacını lPnıine kdfi de 

ğildir. Almanya her sene bir 
milyon ton zeytin yağı ve iç j a 
ğı ithal etmektedir. Bunun ynrı 
sı yemek için sarfedilir. Geri 
kalanın yarısı, yani 250 bin to 
nu sabun imaH içindir. Şimdilik 
temin edilen 60 hin ton senelik 
sarfiyatın ancak dörtle birini te 
ınin edecektir. 

Almanyada bir tnraflaa da 
nebatlardan yağ istihsal ederek 
buııunla sabun yapılıyor. Fakat 
biitün bu gayrellore rağmen ih 
tiyacı temıınıen t emin etmek ka 
bil olamamaktadır. 

Kömürden yapılan sabunlar 
Alınanyada satılmağa başlamış 

tır. Buıılar muhtelif kokulu ve 
11ıulıtelif renklid ir. 

Kömürden sabun yapılması 
insana henüz bil'az garip gel 
mekle beraber akıl nihayet bu 
nu kabul ediyor. l<'uk:ıt Alman 
lar kömüden yemeklik yağ da 
yapmağa başlamışlardır ki buna 
insanm Şllşmaması kabil dcgil 
dir. Kömürden çıkarılan yağlar 

iki cinstiı: Tereyağı, zeytinyağı. 

Bunlar hakiki yağlara nis 
betle çok ucuz satıldıklarından 

çok rağbet görüyor. Binaenaleyh 
yakında kömür yaıtlarıııın piya 
sayı kaplaması muhtemeldir. 

Gıda noktasında kömürden 
çıkan }'ağ, nebali yağlar gibi 
dir, yani Lüyük .bir kıymeti yok 
tar. Fakat mutfaklarda pek ald 
iş görmektedir. A lnıa ular hu yaA' 
lıı palalesloı ini, böreklerini kızar 
taruk gıdayı ba~ka maddelorle 
temin ('d~uileceklQrdir. 

Almnular k<>ıııürden yıığ çı 

knrdıklaıı sonra faaliyetlerini 
bir kat dıılıu aı ttırmışlardır. ya 
kında kümürden yeni rnurtdel er 
çıkaracakları ümit ediliyor. 

~--~------------------~---------------

Ameri~aya gi~en muhacirler 
Bunların ekserisini 

Yahudiler teşkil 

ediyor 
Vaşiııgtcn. (A. A.) - Iluriciye 

bakanlığı tarafından neşredilen 
i stati~tiğe göre, goçeı: sene Aıne 
rikaya muhacorat için 240,869 
pormi talebi vukulıuıınuş, lıuııla· 
rın yalnız 30898 i kalml edilmiş 
tir. Kanuni mik tar ise 153774 Lür. 

Arnavıılluk, Yunanistan, Ro· 
manya, Suriye ve 'l'ürkiyeye lalı 
sis edilen kmıuni miktar tamam· 
lanmıştır. fı,panua kendisine ve· 
riloıı kontonjnnııı yüzde 99 unu 1 

Macaristnn, yüzde 92 sini, Al · 
m:ııı y n da '· ılı de 48 iıı i kullana · 
bilmiştir. Gidenlerin ekserisi ya
hudidiı·. 

Ce}~an ne~ri taştı 
Yeni mahsul sular 
altında kaldı 
Coylıaıı: - bir müddetten 

heri dovam eden sürekli \"C sa· 
ganak halinde yağan yo4ınurlar 
Ceyhan nehrini yalağından allı 
buçuk metro lnşt1rmıştır, 

Köylerle irtibatı temin eden 
Ceyhaıı, lııccyer, :\Iercimek ge· 
mileri işlemediği gibi küçük ma 
vına kayıklariylede nakliyat te· 
miıı eclilmemoktedir. 

Nehir lıfıla setiyeoiııdon bi· 
raz daha yükselmeye devam et· 

Kızılgeçit SUjU 
Yarı knmı ikmal 

edildi 
Silifke (Hususi) - Silltkenin 

kırobıısı nahiyesi hudutları dahi· 
llnde bulun ın, lkl senedenberi 
vilAyet blllceslnden y.ırdım gören 
ve on iki kövll aUlkadıır cdPn 
Kıııl grçit su yolunun ontıeş kilo 
metro ıızunluğundıı 011111 yarı kıs · 

mı ik ma 1 edilmiştir. Halibıızırıia 
Viran köyllne bir değirmen çevi · 
recek kııdıır su akıtılmıştır. 

Mağara ~öyün~e 
Beş sınıflı bir mek

tep yapıldı 
§ Kırobıısı nahiye merkezi 

olun Mttğur11da yeniden beş sınıf· . 
Jı bir okul binııs1111n yaptırılması 
tııkıırrllr etmiş ve hazırlığına buş· 
lanmıştır. 

§ Mttğurıı nahiye merkezinde 
uzun zamıındııuberi mevcut bulu· 
nan ve havayı lfı;ad f• tllğl gibi 
sıtma sineklerinin de Uremesiol 
kolaylaştıran bat<ıklık tamamen 
kurutulmuş ve tarla haline ltnı~ 
edilmlşllr. 

mektedir. Şimdilık Kelemeti, ~tan 
gıt, küçük Burhaniye. Çokça, 
Mercimek, Karamezar, Hamitboy 
Bucağı, Çakaldere. Herekli, ve 
Ceyhanın nehre yakıu ınahı:rnld· 
tının büyük bir kısmını sular 
altıudn l>ırakmıştır. 

Yapılan tahmin bruşorlara 
göre sol nllında kalan mahsuldt 
yirmi bin dönümü a eçmekledir. 

Memle~etimize gelecek 
muhacirler 

Türk ırkından olmı· 
yanlar kabul edil

miyecek 
Ankara: - Hükumetimiz 

şimdiye kadar Türk ırkından 

başka ırktaki olan muh:ıcirleri 

Türkiyeye kabul temediği gibi 
bundan böyle de kabul etmiye· 
coktir. Alınan mnh1mata göre: 
Ecnebi tabiiyetindeki Musevile· 
rin Tilrk tabiiyetine alııımnması 
va yalnız d iğP.r ecnelıileriıı Tüı k 
tabiiyetine alıııması şeklinde 

Kamutay encümenlerine yapılan 
teklifler reddedilmiştir. EsNıan 

anayasam11.da bu giui vaziyetler 
çok sarih bir ş~kilde izah edil
miş buluııuyor. 

Ancak milli menfııallerimize 
uygun görülmıyecek hallerde a-
ııuya~amızda tııdilat yapmak 
Kemalist rl'lj imimizin icabıdır. 

Kamutay encümen'eriniıı vermiş 
olduğu karnı ların hususi ehem· 
miyotleri vardır. 

Zirai Asayiş ~anunu 
Layiha son şeklini 

aldı 
Ankara- Jç Bakanlık zinti 

nsnyiş kanun projesi hakkında 

vildyellerden mütalealarıııı sor
muştu. Vildyetlerin proje hakkın 
daki ıııütaleaları temamen gel· 
miş te proje bu mütalenlnr göz 
önüne alınmak suretiyle yeni 
baştan tetkik edilerek ı::ıo:ı şek· 

li!ı i alnı ıştır. 

Köy kızlarına ev 
dersleri 

Aııkara, - Kültür Bııkanlığı 
köy kızlarına ov idaresi, biçki 
dikiş \ C ııakış, öğretmek üzere 
yurduıı muhtelif mıııtakalnrında 
kurslar açmayı düşünmektedir. 

llu yıl, bir tecrülıe malıiyo 

tinde olmak üzere Bursa köyle· 
rinde soyyar bir kurs açmıştır· 

Tnyiu edilen mııaallim kursun 
talı:ıil mÜl doti olan dört ny bir 
köydo tedrisatta \:ıuluııac:ık, l ıu 

surelle bir seno iı;iııd<' üç köyde 
kurs açılmış olaf•aklır. 

Bu kurslardan alınacak ne· 
tirelere ~öre yeni kurslar açıla

caktır. 

Fil;pin adalarında 
askeri manevra 
Loııdra; - lngilterenin Sin· 

gapurdııki son t· lışıdutındaıı son 
ra Amerika ordnsundaıı ciöl't bin 
'e ordudan kırk uiıı askerin ve 
ın aha!li ha va ti lolarııı rn iştiraki

le bugünden itibaren Filipinde 
büyük bir manevra yapacağını 

.Novyor Times gazetesi haber 
vermektedir. 

füıbıım Nlyüzl Develinin ve · 
f ıılı dohıyısiyle gı1rck cenuze me· 
ntı5lmiode bulunun ve gerekse 
m kıup ve telgrııfhı teessUrlerl· 
mlze lşlirıık ed<•n dostlurımızıs ve 
ı emşcrllerlmlze >ıyrı ayrı mektup 
yHımaya teessıırum mtlni olduğun 
dan tılenen teşekkllrleriml sunar 
kendilerlnln acı görmemrlerinl 
dilerim. 

oaıu 

Muhiddin Davan 

Yeni yüz lirahklar 
Bunların tabı şubat 
icinde sona erecek 

Ankara - Yeni kağıt para· 
larımızdaıı 100 liralıkların ba· 
sılmasına devam edilmektedir. 

Loııdrada hasılan bu para· 
lar, Şulıatln ilk hnrtası içinde 
temamlanmış olacaktır. 

Ayrıca, diğer paraların bas 
kısı için de hazırlıklar yapılmak 
tadır. 

Oyun aletlerinden 
alınacak resim 
Ankara- Büyük ~lillel Mec 

l iı:; inin bu günkü toplantısında 

kulüp kahvohane ve gazinolttrla 
kır bahçelerinde ve emsalı eğ· 

lence mahallerinde bulunan be
her bilfı.rdodan ve lavla salranç 
tahtalarının beherinden 'alınacak 
oyun nletleri resmi hakkındaki 

kanun tayihasının birinci müza 
keresi yapılmıştır. 

Et fiatları ucuzlatı-
lacak 

Ankara- Dahiliye Vekaleti 
hnyat ucuzluğunun temini için 
Jüznmlu olan teduirlerin alınına 
sı etrafı ııd a çalı şmalara başla· 
mıştır. Vekalet, medeni lıayAlta 

zaruri ihtiyaçlardıın madut bu 
luııan elin memleket içinde faz 
la istihli\kiııi L~min edecek ted· 
lıirler clrafında tetkikler yap· 
maktadır. Bu tetkikler sonunda 
eldo eciilecek neticeye göre et 
fıatloriniıı ucuzlatılması lıir 
sa hn~lıııımış olı caktır 

1 Ayh~ ta~silat 

csa 

Aııkura - Resmi rakk:ımlar 
kaııuııu oHel soııurıa kadar yedi 
a)· lık tulısil:H nıiktarıı ı ın lG! mil 
yon 350 biıı 9GO lirn olduğunu 
gösteri} or. Buıılıırdan 150 mil · 
you 94 bin 127 lirıısı maliyC', 10 
milroıı 2iıG bin s:rn lirası da sa 
bıka talısiliHıdır, 937 mali sonesi 
varidnt lıüıçcs i uiıı uu yedi nylık 
tııhsiiUtı g<'çerı serıe yedi aylık 

lnhsiH\lıııa ııaz::ıran 15 ınil}·on 

697 lıin 98;) lira fazladır. 

Ba~ahk Ar~adaşımll 
J(uııyacla çık:ııı < B:.ıhalık , 

arkadaşımız 28 inci yılına gir 
miştir. Uzun seneler mın·artaki 
yelle ııeşiı· ı· azifesini yapan 
Babalık'ı tebrik eder ve daima 
mtn·affHkiyetleriııi diloriz 

13 i ı· ta \l z i h 
Yeni Mersin Gazetesi MUdUrllOUne 

8· 1·1938 tarihli gazetenizin 

ikinci sUlunuodtı ve (Ttırsus bO· 
kllmet doktoru) başlığı altında 

çıkan yaıınızdu berayi te1avi bir 
aydıınherl Ankara Nllmune hasta 

Dt'siode bulanan ve bu kere 
vıızifesine avdeti yazılım doktor 

Rıza Derviş Kamözllt ne Tıususa 
hllkümet tabibi ve nede hastHnt;) 

bıış tablLi olmttyıp memleket 
hastanesi d11biliy1.1 mUtt-hussısıtJır. 

Sehven doktor Derviş Ziya olarak 
ytızılao Hıza DdrVii Kamö:cUl 
hakkmdd olup hnngı menbadım 

alındığı urnlam olmıyırn Lu hcıbe · 
rln gazetenizin ayni sayfa ve 
ayni slllunund1:1 bu suretle tııvzlbl 
ol rica ederim. 

Sıhh•t ve içtimai muavenet 
mUdUrU 

N. OatOntiJrk 

1 Dünyada Neler oluyor 1 
Y aşıyan ölü. 

Şikagoda Mister Stones bun· 
dan bir kaç srne evvel ortndaO 
kayboluyor. Karısı uzun müdde& 
onun avdeliııi bekledikten sonra 
nihayet mahkemeye müracaatla 
kocasının öldüğüne dair bir kıı· 
1 ar cıknrmak istiyor. Mahkmeye 
lô.zım gelen mu: meleleri yapı· 

yor, keyfiyeli gazetelerle ildn e· 
diyor vo nihayet tayin ettiği bit 
celse gününde ölüm kararını ver 
meğe teşebbüs ediyor. Fakat tanı 
o esnacta bir avukat mahkeme 
salonııudan içeriye girerek Mis· 
ter Stonee'in Kaliforniyada yaşa 
makta olduğunu haber veriyor. 
Veriyor sınma ölüm hakkıuda 

ki bütün muameleleri ikmal e&· 
miş olan mahkeme avukatın söz· 
!erine ehemmiyet vermiyor. Mis· 
ter Stones'in öldüA'ünü bir karat 
la tesbit ediyoı. Bayan Stono• 
bu karar üzerine sigorta şirketi 
ne mürccaatla 500 dolarlık priın 
in tediyesini tnlPp elliA'i zaman 
şirket, ıtdamm burharat oluuılll 

nu ileriye sürerek parayı vermi' 
yor. Mahkeme tar alından ölü sa 
yılan, sigorta tarafından borha· 
yat bilineu Mister Stones'e •ya• 
şıyan ölü. gibi yaşamak isteme 
eliği şimdi kararı veren malıke• 

meyi oıcıktuplarile bombarJınıAO 

etmeğo beşlamıetır. 

lngilterede boşanma 
davaları 

Son zamanlara kadar lngillB 
rede boşanma keyfiyeti çok zor 
bir mesele idi. Bu zorluklardan 
doğan gayri ahlaki hadiselerin 
önüne geçmek isttmdi. Nihayelı 

Anglikan Kilisesinin şiddetli )ti· 
razlarına rağmen, parHlmentoyıı 

yeni bir lıoşannıa kanunu kabul 
t>llirmeğo muvaffak oldular. Bil 
knnuıı 1 klitıuııusaııi 1!)38 tarihin 
den itibaren mori}·ete girdi. O 
güııü lıekliyeıı vo boşanmaya ııe 
vesli olan 6000 kişi, yani 3000 
çift karı koca rnrJır. Dir aı·odS 

yaşamıyncaklnrıııa kanaat gofr 
ı E!ll bu 3000 çifı simdi ınahkea1e 
lore hücum ediyor. Bu yüzdeıı 
lııikiınlor şaşkııı lıir hale gelmif 
lcruir. Nilıayel lııgiliz adliye8İ 
ınevcud hiikiınl ı rle bu davalarııı 
başarılaınıyacağına kanaat gelİ' 
rerek boşanma davalarrına bak· 
mnk üzcrebirçok yenı hükümler 
tayin otmeğe karar vermiştir· 
Şimdi bu yeni hflkimleı· 1 kauu· 
nusaııictc•ıı sonra muteber olmalı: 
üzere daha eHel mahkemelere 
verilmiş olan uoşanma islidalarıol 
birer lıirer te\'h!d etnıektedirlet· 

Ma~puslann Noel tatili 
Amerikanın Sirıg·Sing vey• 

Alcatrnz lıapit;lınııelerincte yata~ 
mahpuı;lara biı· kac ı:>cnedoııberı 
hM seno Noel ve paskalya yor· 
tularında izin veriliyor ve yortll 
ları nilelorinin yanında geçirıııde 
!erine müsnade olunuyor. Bu ıe. 
birden Amerikalılar o kadar i11 

neticeler almışlardır ki şimdi l.11 

g!ltere dahi Amerikalıları taktı" 
de başlamıştır. Bu sene Noel yor 
tutarından evvel Lir içtimn akl" 
den İngiliz hapishaneleri müdii~ 
leri mahpusların yortu günleriıı 1 

aileleri nezdinde geçirmelerin" 
karar vermişlerdir. Bir sene zat 
tında iyi hareket ve uslu dursıı 
bütün mahpusları bir araya ıoP 
lamışlar ve kendilerine Noeli ail9 

leri nezdinde geçirmelerine izfrl 
verildiğini bildirmişlerdir. Bu rrıı1 
adeden istifade eden erkekler t• 
b it neznrot altında ve elleri ıce 

lrıpçeli olurak seyahat etmişler· 
dir. Ailelerinin oturduğu yere gel 
dikleri zaman serbest bırakıırrııf 
!ardır. Serbest bırakılmadttn ef' 
vel kendilerine yortuları mütet1· 
kib mıınyyen gün ve saatte mnııf 
yen bir yerde buluıımalarııı• 
tembih edilmiştir. 
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Türk - Yunan 
Ticaret münasebatı ........... 

Atinadaki (Greko Türk) 
ticar~t of:sinin ~ çıkardı(ı ikti 
sadi mecmuonın ııason gelen 
nushasında Yunanistanla TUr 
kiye arasındaki ticari mllno
sebetlerin l!J:-17 senasinin ilk 
dokuz ayında pek çok inkişaf 
ettiğine ehemmiyetle işaret 

olunmaktadır İhraeat ve ilhe 
litta geçen senenin aynı dev· 
resine nişbetle yUzde elli faz
lalık vardır. 

•• 
izmit civarına 

kurtlar indi 

İzmit, 9 - lzmitte kış 
tamamile gelmiştir. İki gUn· 
dUr Şdhir ve mnlhnkatıne bol 
kar yağmaktadır. Kış şiddet 

Jidir. Odun kömUr lşini bele 
diye şayanı takdir bir hare· 
ketle halletmiş lve ihtikar ya 
pıJmasının önUnU almıştır. 

İzmit civarına aç kurt sU· 
rUlerinin indiği haber veril · 
mektedir. Nakil vasıtaları yol 
!arına gUçlUkle hareket etmek 
tedirler. -·-
Alınanyada 

3000 yahudi doktor 
acıkta 

' ... .......... .... ~ 
Berliıı, - NUrenberg kon· 

gresinde alınan kararlar mu
cibince hususi sigorta şi rkel 
lerinde kayıtlı hastaların Ya 
hudi doktorlar tarafından te · 
davileri yasali edi l miştir. Bu 
karar Uzerirıe 3000 yahudi 
doktor işsiı kalmıştır Angrif 
gazetesi ne göre lıa rplere işti· 

rak etlen lıarp•erde oğulları 
ölen ve lflH dtı n f' Vvelce ça 

lışen yahudi doktorlar da bu 
kararın şunıUIUne dahi idi r. 

Alrnanyada yaş ıynbilıneleri 

doktorluk edeui lme leriııe bağlı 
olan bu 3000 doktorıinn 800 il 
Berlindedir. 

Açık TPşekkür 
Otuz altı suat çok ızlı rap 

çeken ve bir kaç defa öHlm 

tehlikesi atlatan Kerimem Şa
danın emsaline tesadüf edil
meyen doğumundan fevkalade 
maharet gösteren ve on beş 
dakika içerisinde iki canı ö· 
lUmden kurlardn Doktor Bay 
Arslan Yakuba alenen teşek 
kllr eder ve erkek doğan yav 
rumun adını Arelan Yakup 
tesmiye ettiğimizi ve blltUn 
ailemiz helkının munıaileyhe 
teşekkürlerini açıkca arz ede-
riz. l~me su işlerinde 

müstahdem KAmi 1 

Gil.ven 
Sigortası 

Hayat tarifeleri ih 
tiyacınıza en uy
gun olanıdır. 
Acantaaı . VASFI ORCUN 
dan arayınız. 3-30 

j ~çeride: 
Politik: işler 

Dühiliye vekili Goapodin 
KrBsnofski yeni seneye girer 
ken gnzetelere vaki beyanatın 
da yeni yılın Bulgııristan ve 
Bulgtır milleti için sükQn için 
de bir çalışma ve ynrnlma se
nesi olmttsı temennisindenson 
re Bulgar / milletine 938 yılı 
zarfında psrlemeutoya kavuşa 
cağını müjdelemiş ve böylelik 
le Bulgur milletinin '21 nisan 
93!i kral beyannamesinde tei 
bit edile.ı yeni yolda büyük 
yaratıcı hamlerle yUrUmekte 
bulunduğunu söylemiştir. Da
hil iye vekili intihaplarda LU
tun mılletin intihap kanununa 
göre şuurlu bir surette hare
ket ederek müstakbel parle
mentoyn yurdun en namuslu 
en muktedir ve en vatanper 
ver evlatlarını seçmesi tazım 

geldiğini ve mazideki haller
dt..n mütenebbih olduğuna şUp 
he hulunmıyan Bulgar milleti 
nin her işin Ustunde millttin 
hi ri ci k rehberi olan çara ve 
yurda olan sevgisini bulundu
racağına emin bulunduğunu 
ilAve etmiştir, 

lntihapların ne zaman ya 
pılacağı hakkında Utro muha
birlerinden birinin sorusuna
da dahiliye vekili seçimin mart 
sonlarından evvel yapılmasına 
imkan bulunmadığı ceva~ını 
vermiştir. 

Zora gazetesi da bu beye 
naltan millhem alarak Bulgn
ristanın ilkbahara parlemento 
ile o yak basacı:ığırıı mi il ete 
yeni yıl müj•JPsi şeklinde teb 
şir etrnektedi r. 

Yılbaşı gecesi Sofyada 
ordu evinde verilen milkeli .. f 
bir baloda hazır· bulunıın kral 
Boris söylediği bir nutuk ta 
bUtUn Bulgar mi lltAti rıA yeni 
yıl hakkında temenni lıırind .. n 
bahsederken y~ni yılın Bulgıt 

ristan için bir barış sil k fın ve 
el>edi iııkişrıf s -:.m•si olmasını 

temenni edelim dPmiştir. 

Mersin tecim ve endüstri 
o~asm~an 

Sicil No. Sınıfı 
Mnsinin kuzulubelen kar 

yesinden ~ahmudiye mahılJe 

sinde 5:1 üncü sokağında 3 
No. lu evde oturan T. C. tabaa 
sandan olup Mersinin istasyon 
civarmda Gözne yolu çarşısın 
da 3 Nolu yeri kanuni ticaret 
gab edinerek 1-1-938 tari· 
bindenberi toptan perakende 
Kereste Hızar Fabrikası işleri 
ile uğraşan Bay Mustafa oğlu 
Halil Özer ticaret lakabını 
Nottrden lastikli getirmesi 
üzerine 12 - 1- 937 tarihinde 
t 05'1 numaralı sicile ticaret ka 
nununnn 92 inci maddesine 
göre kayıt ve tescil edildiği 

bildirilir. 

Nö~etçi [czane 
bu akşam 

SAGLIK Ecıanoai 

Mersin piyasası i L A N 
Mersin in~isarlar rnü~ürlüğünden ' eae 

li-1 - 938 

K. S . 

Pamuklar 
Klevlant 
Dağ malı 

Kapı malı 
Koza 
Kırma 
Kozacı parlağı 

36, 
30, 

5-50 
22 2fi 

buğday - çavdar 
Sert şark 5., 
Yumuşak 5,, • 
Yerli buğdayı 4,,05 
Çavdar .? 
Anadol yulaf a.so 

arpa 
Ana dol 4 
Yuli 3,,62 
Nohut ekstra 5 
fasulye 7,50-11 
Yulaf yerli J,,25 
Mercimek yozgat 7-8 
Sahlep 120-> ~ o 
Tatlı çoğen 

Balmumu 
Cehri 

Susam 

Siyah 
Şark 
Anadol 
Aydın 

yapağı 

Yıkaomıt yapak 
Güz yunu 
Konya malları tiftik 
Yozgat 
Keçi kılı 

» dabağ 

Deriler 
Keçi derisi çifti 
Koyun derisi kilosu 
Sığır derisi tuzlu 
Sığır hava kurusu 
Manda derisi 

24 
7 'i, 
10 

1t>, 

53.54 
50 

5~-5/j 

80 
70 

52 

badem ve çekirdek 
içleri 

Tatlı badem içi 
Acı » 

Acı çekirdek 
Urfa Yağı 
tçel ,, 

80 
42, 

28-.10 

75 

pirinçler 
Birinci nevi mal 15-! 6 
ikinci nevi mal 
Çay 
Kchve 

:?95-3o5 
111. 112 

Borsa T elgraflan 
11-1-9.'38 
Paralar 

Tlirk allurıu 

/sterlin 
/Jolar 

Frank 
Liret: 

1078 

629, 

79,,50 

23,44,50 
15-11.25 

Y[Hi MERSİN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone \ Türkiye Hariç 

Sorait ) için için 

Sene tik 1200 Kr , 2000 K
1 

Altıaylık 000 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir avlık ı 00 Yoktur. 

Resmi ilioatın satırı 10 
Kuruştur. 

lulusarlar itlaresinin ı\lersin ve daşra arıbar
ları icin bir SPrıe zarfında ~tersine g~h cP.k tahmi
fJf'B 1·0,000 ıon çu va Ilı tuzların iskPJede ma vuna
tlan va•rorılara v~ idare anbarlarma ve ruıbarlar-

~ 

dau i~la~H· orufaki vagonlara ve Vligoıılardan an. 
b'1rlara ı~akıl ve isı ı f ar<ıba ve lıamnıaliyesi 10-
1. 938 tarılıi11dPn itibartırı on lu~ş giin müddetle 
~çık t· ksihnıt>ytı kt. nulnıu~lur, 'rcılımirıi kıymeti 
75ü0 lira olan bu iş ıçiıı aluıucak muvakkat te
minat 562 lira nü kuruştı r. Hu işe ait şartname 
inhisarlar idaresindedir. Eksihme ':.?5- l-9ö8 güniin 
de yPpılacak•ır. . . 

Tffli pi erin nı u V'1 k l ;ı t te nı ı !ı a tla rı le ~e~.a lı~~ .. ta
,· in olunan ~ünde Mt'r~in iaılıısadar nıudurhıgun-
(ı., buluıuu:ılan ilan olunur. 9- 13.18-22 

i l A N 
Mersin f ümigatuvan direktörlüğün~en 

ı - ~ltırsıu Fti nıiga lu ,· ar·ırıda lJoşalan ) üz 
lira a,· lık iicrPLli nrnkiuisll ğ~ ziraat ma~ioist ve. 
y~ sa~ut mP-klf>pltıri11den diplomalı "e uznrı müd
det elektrik işlerinde çalışmış bir sanatkar alına
cak lır. 

2 - Bu makiuistliğt~ İ~lf~ kli olanlarm Adana 
ziraat mektrbiude 24-1-9:18 pazartesi giinli inı· 
tihanları yapılacaktır. 

3 - imtihana girmPk isliyenler Niifus ka
<Yıdı nu·klt-·p diplonıası ilP. !' ~tir kağıtlarım bir di
h·kçt>ye ba{llıyarak içel vilaytıliııe müracaalları 
ilan olunur. 11-13 

i l A N 
Mersin sul~ hu~uk ma~kemesin~en 
~ltırsiııin ru(.llıuıudh e uıalwlltısiı ı den ~ıu~tafa 

mevHil kı:ıı Dudu UH«;fıııdun ~ı~rsirıde Dt(jlııuudi
) e nıulwllt siı ı <lt>ıı taşçı N i ğclt li ibrnltiuı oğlu ib · 
r a l ı · uı <t 1 t· y l ı i r ı t' ~ı ç n ı ı ş o 1 d u ~o m~ fa k a d l! v ~ s ııı ın 
ya ııılet rı d u ruşoı~sı sın.tsır ı da : nı üddeiale) h ibra
lı im 11H11ıırıa çıkaJJl .. rı d ~ \'eti)• de ik~nıetgalu uwç 
hul olıtuğuııcf:irı lıblıisle Lila lt· Ll iğ itıde ~dild i ğ i n 
dt>11 nıuh:ı~tnıtce ilfırını l•• bliğat ifa~ıııa karar Vü 

ıilıı ıi ş ohluğuııdan duruşma gürıii olan 4 - 2-938 
lar ılııı ı d~ uıtırsiu ~ulh hukuk nıahl fnıdsiı>e gel
Uıt·thği \'f>~ <t lıir , .• kili ka111uıi µörı d•1 rnıediği MJ
rt' llt> lıakhıııd~tki nıulrnknut1 1>in gı~abııı<la devam 
.. ct.· rd~i ilan olu nur. 

• 

--------------------------------i l A N 
içel Tapu DireUörlügürı~en 

~ı .. rsiuiu mrntt· ş kö) ürıde nırrsin müftüsü 
Abdullah Suf<likin nıuıas~n ı f olduğu şarkan dere 
ga rlwn su) lık şi malt> n ~amil ~fendi lw ilçesi cenu
ben yol H' bark ile çevriJi iki bin heş yiiz mel~ 
re nıur Hbbaı tarla \'~ üzer i ııe yapılı bir lı ap de
ğirmen kHyıt~ız \e Sf'rı•1 lsiz olduğuıı dan sureli 
tasarrufuıı uıı teıkık ,.e ıalıkiki için ıarihi ilaııdan 
oıı giin ~oııra nıah a lliııJe kt şfi icra kılrnacağırı<lan 
bu yerde Lir hak laltıhinde LH1lurıa11lar varsa bu 
miiddel zarfırıd(-! evrakı nıüshilt 1 sile lıirlikle da
in~ye ve ·ahut kfşif giirıü naahallirı tlt• leşi f uıenıu 
runa miir~caHt PlnıPleri ilan oh11 ı ur . 

i l . A N 
Mersin orman ~öloe şefliğinden 
Göl\ klibP.t ormarırndan 1 ı - ı-~38 t~rilıinde iha 

le t>dilmrk ihr~ nıiizadede bulnııarı 532 kf'tal<tl ka 
rışık kömiire talip çıkmaılığınclan 21 - ı 938 tari
hi nıle ihale •·d i 1 nw k iizre on giin nniddl'lle tem -
dit edıldiği ilan olunur. 
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1 o rn ek Kebap Evi illi Sb' 111 llua 111111111 ~ılııı. "" fıill o •lllll!P ıııı.• ,.. k 1>;1 lı-;;lu•~nıl\ arı K A \' ..\!. 

:ı Ahmet Kaya Selçuk j 
1 

• DELEN SU\' l NC g~~ Pt sılılıi l i ŞP~ ılılt~ nwntı:ığd14ld tt'sısatıwla t~ksik-
Kuruş Kebaplar m l lıklerirıi tanıanıl~mış fonnin tnı ~orı u~ullt•riui yaplırnı~kda hnlunduğu-

15 .Mersin kebabı koyon eti ile gmzu ;,. rz t'd~ri1. 

25 Yoğurtlu kebap sade yağ haşlama et suyu ile fj KAY EN s y• • 15 Kuşbaşı kebap • J ı U U llt 
20 ~:::::;'. k~~;: usulu ı 1 Kayna~ığı yer~en iti~aren istasyon yanma kadar cam ~oruiarla ~illur ~avuzlaral 
~~ ~:~:m~:~;.p ~~n~:: ::~~ub·k·b•p nı i

111 

1 indirilmiş oradanda ~ütün fiziki ve kimyevi evsBf ml mu~afaza ederek el deymedenı 
20 Külbastı W 1 ~ususi kimya~erimiz tıuzurun~a ~amacanlara ~oldurulmak~a ve muntazaman 
20 Yumurtalı salçalı kebap ~ fj 1 
20 Kirazlı Kebap il ŞB~rimize oelme~tedir , 
20 Keme kebabı &I 
20 Patatisli kebap KAYADELEN SUYUNUN evsafı ve fevkaUideliııiue gelince: Yıllar geçdikçe halkımızını 

'

>ot gösterdi({i raı:!bet ve tevecciihü karşısında fazla söz söylemeği zait görnyoruz. Sıhhat Bakcinlıgı • 20 Baharlı kebap ~; fj 
15 Sade maydanuzlu kt:bap m • 
20 Yağlı hamurlu et tepside ~ve selahiyetli makamların vermiş oldukl rı raporlarla KAYAOELEN SUYU ~aırız Türkiyenin • 
i'O Çiğ köfte ~ Kt en iyi suyu olmakla kalınıy, rak "Dünyanın tıırinci kaynak suları arasında bulundul}unu isbat • 

nı U etmiştir • • 

il 5 Salata, Cacık, Turşu ~ t ı 

[ 

~ ştahsızlı('{a, h:ızımsızlıt'{a bır çok mide bağırsak hastalıklarına kareı KAYAOELEN şifalı bir 
Kıbrıs çnrşısında 8 --10 Numaralı Örnek Kebap hayat k:ıynagıdır. 

Evinde yukarıda yazılı kebaplar ile daha bir çok ya mi SuJ:u pek temiz vt btrrakdlf. TtC1üb~ rdu, sc:Jın halkımız lundindt buldu~u zindelik ve sıhluıtın • 
zılmayan kebaplar sırf koyun eti ile yapılır. Sa}ın müş· ~ vtrdilfı furklarlo suJıumuzwı müşttr•sı çoffalmaktadır. il 

ffi ter ilerimizi memnun etmek için yapılan bu taahhütten· il Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 1 
nı örnek kebacısı Jılvnet çekin111ez. • ~ . O ~"~ n tmfill. t \mtm DdilRtmnl'il\\BBBllA•BBba 
Hl Bir tecrübe kafidir. 9-10 Jll 
~ - if.c. :JF==r?3~· ıc~..=-~ 

Tarsus icra memurluğun~an 
Uosya No. 937 - 536 

Tapu No. Tarihi Cinsi Hektarı Metre M. Kıymeti 
12 1(. evvel 340 Tarla 6 8947,6 bther hektarı {66) 

Lira 
Mevkii Mutasarrıfı 

Abdalkuyusu K. Edip zade salib oğlu Ahmet 
Hududu : Şarkan Yusuf ve kara yusuftan Vt>reseıine ge 

çen br]a garbcn salıb balı i\en elyevm Süleyman vatfa o
ğulları salih ve diyap ile Ahmet evlatları tarl..ısı şimalen 

tank cenubt.:n şif 
:W7 Subat 336 Tarlıı l,Otl'l3 beher hektarı 66 lira 

~ 

Hududu : Şukan Ali kızı Zekiye garb~n tarikiam şima 
len Seyis oğlu Ahm~t cenubeo fatnıı zade Yusuf tada sı 

Alaceldı : Avukat Fikri Ozek]i karısı Fitnet 
Borçlu : Abdalkuyusu karyesinden <dip zade Salih 

oğ u Ahmet 
Birinci artırmenm yapılacağı yer; gün, srıat 17 - 2 tJ:18 

saat 9 dan 1 O a kadar. Tarsu3 icra dairesinde 
İkinci artırmanın yap l cnğı yer g-ün saat 4- \ 938 s aat 
9 dan 1 O a kod ar cuma günü 

1 - İşbu giyri menkulün artırın& fıırtnamesi 17- 1 - 938 tar.hin 
den Uibo.ren 937 - 536No. i le tııuus icra dairesinin muayyen numara 
sında herlıesln gorebilmesi ıçin açıktır !Unda ya:ıılı olanlordan 
fula malumat almak istayenler, işbu Şllrtnameye ve 937 - 536 dosya 
numara ilo memarıyetimize ınOracaa t etmelidir. 

2 - Artırmaya işıırak için yukarıda yozılı kıymetin JOzde 7,5 
nlsbııtinde pey v~ya ınilıı bir b:ınkııuın tomiı:ıııt mektubu tevdi 
edılccektir "124,. 

3 - ' po tek !ıahibi alac klılarla diğer alAkadularrn ve irtifak 
hakkı salıip:erirıiıı gayri ııhrnkul ilzerindekı haklarını hususile fıiz 
v ' masrı:ıf dair olan idd ııı larını i~bu ilan tarihinden itibaren yirmi 
gOn içinde evrakı ınOsbıtelerile birlikte memuriyetimlze bildirmeleri 
icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilile ıııbit olmadıkça satış bedel 
ı ıi n payl şnıasından harıç kalırlıır . 

4 - Gösterılen g!lnde artırm ıya iştir.ak edenler artırma tıırt 
namesıni oktımuş ve lüzumlu malumat almış ve tunları tcmamen 
k abul etmış ad ve itibar o uuurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri menkul Uç deh bağırıldıktan 

foura en çok artırıına ıhale edilir. Ancak artırma bedeli muh.ımmen 

kymetin yüzde yetmiş beşini bıılmu veya aatış isteyenin alacağına 

rOchani olan diger alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri men· 
kul ile temiııodilmiş alacnklarının mecınuundan fazlaya çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü btki kalmak üzre artırma on beş gOn daha temdit 
ve on beşinci gün il ayni 18 tta yapılacAk artırmada 

bedeli utış iıteyeııin alacağına rilchaoi olAn ıiiger alacaklıların o gayri 
meukul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan faz.laya çıkmak 

şarııle en çok a•tırana ihale edilir Oöyle bir bedel elde edılmC'z~e 

ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. 
6 - Gayri menkul kendisine ihale ol..ınan kimse derhal veya 

verilen milhlet içinde parayı vermezse ih:ıle kararı tesholunarak 
kendiıiı:ıden evvel en yüksek teklifte bulunan kimıe arı:etmiş .olduğu 

bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz, veya bı.lunmazıa hemen 
on beş gon mOddet!e artırmaya çıkarıli p en çok artırana ihale edilir 
iki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den hesap 
olunacak faiz ve aiğer zararlar ayrıca hilkme hacet kalmaksızın me-
muriyetimiz~e alıcıdan tahsil olunur. "123., 

2004 numaralı icra ve iflas kanunun 12 inci maddesinin 4 üncü 
fıkrasına tcvfıkan bu gayri menkul sahiplerinin bu haklarına ve hu~us i 
ıe faiz ve rnasarife dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün· 
içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri aksi halde hakları tapu sicil
lerile sabit olmadıkca satış bedelinin paylaşmasından haric ka~çaklan 
cihetle alakadarların işbu maddenin mezkur fıkrasına ı;?Öre harekeı 

etmeleri ve daha fazla malumat almak isteyenler 937 -536 dosya 
nuınarasilc Tarsus İcra dairesine müracaatları ilin olunur. 

Yurtdaş Ba.:ıııu 

Kızllaya aza olunuz evinıle lıasıluuşlır 

• 

it-tTİVARLIK 

F> şinizden Geliyor, 

ONA KARŞI 

Hazırhkh Davranınız! 

I 
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