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Halk evi son altı ay içinde 
nasıl çalıştı 

--------------- -------------------·-----------------
Gösterit kolu dokuz temsil verdi Sosyal 
yardım şubesi 251 yurddaş tedavi etti 

Halkevinin altı aylı~ m~sai raporunu o~u~ucularımıza aynen yazıyoruz: 
-Dünden artan -

GÔSTERITŞUBESI 
Bu eubede 1azılı 

üyelerin MHYISI (146) 
dır. Bunun 25 i lıa· 
yan ve (121) i bay· 
dır. Şube komiıaf.ı 
son devrede(11) top 
IJntı yapmış ve tıun 

larda (47) arkHciaş 

bulunmuşıur. Bu top 
lantılarda verileıı ka 
rarların yerine ge
tirilmesi için devam 
lı surette geceli gün 
düzlü çalışılmış ya· 

iibi ihtiyaçlarını temin etmiştir. 
3 ) Orta okula dMam eden 

dört kimsesiz kös:lii' çocuğun ki 

toplarını, elbise ve kunduraları
ın almış ve ev icarlarını 'vermiş 

tir. 

4 ) Vazifesi başında vefat 
ed~n l.ıir memurun ailesine yol 

paraııı vererek yardımda lıulun 

muştur. 

5)Peı işan üç vatandaşı mem 

ekeıino göndermiştir. 

G ) Bu komitenin himayesin 
- Sonu ikincide-

Mısır Kralı 
l\!Iajest.e ~.,aruk diin Prenses 

Feride ile evlendi 
Mısır, bugünü bir ~ayram gibi kutladı. 

ller tarafta umumi af ilan edildi 

Düğün münase~etile trenf er~e yüz~e yetmiş tenzilat yapıl~ı 
Komşu ~f ısırın genç Kralı 

Majeste Faruk'un Prenses Feri 
de ile dü~ünü dün :Mısırda bü 
yük mera. imle yapılmıştır. Mera 
sime muhtelıf memleketten da 
vetliler gelmişıir. Düğün müııa 

sebotis·le Kahire te Kudüs rad 
yoları salıahtan gecenin gec vak 
tine kadar aeşriyetlarrnı düğün 
eğlencf !erine tuhsis etmişlerdir 

Prenses Feride sadeliği sever 
İngilteredo ikmali t:ılı~il etmiş, 
müteaddit dt>falar Avrupa seya 
hntlerinde bulunmuş ayni zııman 
da dört Eonebi lisanına \·akıt 

aslen Mısırlıdır ve mısıl' halkı 
ııın Kral gioi se\•gi \'e saygısı 

nı kazanmıştır. 

Kahire, (Hndyo) Mısır kralı 
~lııJesıe FaruRuıı evlenmeı.ıi mü 

naselıetiyle bütün mahkumlar 
Kral tar.ıfıııdnn affedilmişlerdir 
Geçenlerde Nalıııs Paşaya sui 
kasıta bııluııaıılnrdan sekiz kişi 
do sıırayııı cmriyJo affedilmiştir. 

Buıılardan l>izzııt Nahns Pa 
şay11 kurşun atan adam tahliye 
edılmemiştir. 

Kralrn düğünü münaseb&tile 
Mısırdaki bütün domiryollar ida 
resinde bu günden itibaren aym 
24 üne kadar yüzde yetmiş ten 
zildt yapılmıştır. 

pılacak temsillerin 
rolleri tevzi edilmiş 

ve sık sık provaları 
yapılmıştır. Veni kabine ispanyacla 

937 1ılı ikinci 
altı ayı içinde evimiz 
salonlarında verilen 
ve fazla yurtdoşla· 
rın aydınlatılması 

makeadlarile hıkrar Halkevimizin değerli Başkanı 
edilen temsil tarihle Mansur Bozdoğan 
rine göre eea~ıya sıralanmıştır: 2- Komşularımızdan bulu 

Temsil tarihi Piyesin adı nnıı Adann, Tarsus \'e Silifke 

1 ) 8 7 937 Cnnaver ve tav· sporcularile futbol ve tenis mnç-

siye mektupları Iarı, pisiklot yarışları yapılmış, 
fındık pııınrı mııılaka şampiyonluk mııı:alıaka 

2 ) 9·6 937 1., " " " " larıııa iştirftk edılıniştir. 
3 ) 28 8 937 Gömdü~ünı o ci· 3- Atlı rn yaya geziler ter 

hrın 
4 ) 29·8 937 Atol ürk gününde tiplenmiş hundan başka da 1'10· 

uçak günü kak koşularına devam edilmiştir 
5 ) 29 ıo 937 Bülleci 4 - Skrim derslerine önem 
6) 31·10·937 ,. verilmiştir. 
7 ) G·t2 937 Fermanlı deli haz 5 Her şubede çnlışnn genç 

rolleri 
8 ) 12 12·937 it 1t ,, tekrar 
9 ) 25 12 937 Sekiziud 
10) Konferans, konser gilıi top· 
lantılorda temsil kolu gençlerin 
den bazıları monoloklar, maıızu
meler sO)'lemek milli marşlara 
ve earkılara iştirak etmek gibi 
ödevl1Jrde görmüşlerdir. 
11) Temsillerde, bilhassa öğret 
men bayanların fazla göyrolleri 
görülmekle ve baıılarııı sayısı 
günden güııe artmakta olduğu 
gihi aile kızları da rol almakta 
memnuniyete eayaıı alnka gös· 
terınekten geri durmamışlardır. 
12) Köylere yapılan gezilerde 
köy halkının aydınlatılması için 
kısa gösteriler ter tiplen m iş ve 
Ülkülü manzumeler okunmuştur. 
13) Gösteril kolumuzun günden 
Rüne d:ıha farklı ilerleyiş yolun 
da olduğunu şükranla kayd ede 
riz. 

SPOR ŞUDESl 
Bu şuLede yazılı üyelerin 

sayısı 14 Dayan 197 Bay olmak 
üzere 211 dir. J\omita altı nyda 
9 toplantı yapmış ve bu toplan 
lıltırda memleketimizde spor fa 
aliyetinin aratmoHına yarayışlı 
40 karar vermietir. 

1- Mevsim dolayısile bil· 
hassa yaz ve deniz sporlarına 
elıe1J'ml7et terilmiş ve hu orada 

deniz 1arıeları, motör ve yelken 

li 1ıeıintileri tertip edilmiıLir. 
1 

lerimiıin daha muntazam ve güç 

lük çekmeden çalışabilmeleri 

için gerekli olan spor malzeme 
leri getirtilmış'ir. 

G- 1 7 937 knbotııj ve deniz 
bayramında caıılı şenlikler yr.
pılmış \'o koııreraııslnr verilerek 
bu günün ehemmiyeti anlatılmış 
tır. Dnyrum dolayısile muhtelıf 

mesafelerde yüzme ınusabako· 

tarı )'elkenli, kürek ve motör 

yarışları yaptırılmıetır. 

SOSYAL YARDIM ı-şUBESt 
Bu şulıe 1G7 üye yazılıdır. 

Bunun 13 ü Bayan 9e 154 ü 
Baydır. Sosyal Yardım Komita· 

sı son altı aylık çalışma devre· 

sinde 13 toplnıılı yapmış ve bu 
toplantılara iştirtık eden 42 ar 
kndaş tarafından yapılacak yar· 
el ı m lar hakkında faydalı karar 

lnr verilmiştir • 

1 ) Yoksullara yapılacak 

yardımlara ktıreılık temini mak 

eadiyle bir gardenparti tertip 
edilmiştir. 

2 ) Orta mektebi bitirdikten 
sonra yokı;ulluğu dolayısile da· 
ha fazla tahsile devam edemi· 
yocek olan biri şehirli diğeri 

köylü olmok üzel'e iki çocuktan 

birini .Adenn diğerini de Anka· 
re Lisee:ııe gl'ındermiş ve bunla 

rın kilap, elbi•e 98 kundurıJ 

Fransada iyi karşılandı gaze· 
telersütunlarla yazı )1 azıyorlar 

Frankocular il erli· 
yor. Cumhuriyetçi
ler geri püskürtüldü. 

Paris 29 lRadyo) - Yeni teşek 
kili eden ve HZtısı Hadikal sosya 
llst ohm kabine matbuat tım,tın· 

dAn memnuniyetle kıırşıhınmıştır. 
Ayni zıımımda guzeteler Btty Del· 
bosun flııriclye nezıuetlnde kııl· 
masını tHsvlp etmektedir 

Halk Cl1phesinı mensup bir 
partinin mümessili olan Şotan 

kabinesine yardım hususunda 
sosyalist parlemonto grupunuıı 
verdiği karar üzerine, B. Şotıın 
yeni knbioenin listf'sini hazırla· 

mıştır. Bu liste eudur; 
Başvekil: Şotan, Devlet b a 

kanları: Frossar ve Bonne, Milli 
müdafaa ve harlı; Daladye, De· 
niz; Villiam Bertran, Hava: Gi 
Li Şembr, fç işler Saro, Adliye 
Knınpinki, ~taliye Mıırşaı~do, Dış 

işler Dolbos, Ticaret Piyer Kot, 
TAkaül Lnsal. Ziraat Şapsal, Ma 
arif Jan Zey, P,T.'r. Genim iş 
Ramadye. Müstemleke: 8teflg, 
Sıhiye Rükar, Nafıa, Köy, Deniz 
ticareti Paul Ellıe. 

Harl.> vo millt müdafaa baka 
n: Daladye başbakan muavinli · 
~iııi de üzerine almaktadır. 

Başbakan müsteşarı; Emil 

Kudüste 
idamlar 
/ki Arap 
birbiri le 

kabilesi 
çarpıştı 

Kudüs, 20 (Radyo) Çeteciler 
le münaselıette bulunan iki A· 
rap askeri idama mahkum edil· 
miştir. 

Haber çerildi~ine ve Arap 
menl>alarından teyit edilmeyen 
bir habere göre 2 Bede\·i kabi· 
lesi birbirleriyle müsademe et 
miştir. 50 ölü ve bir çok yaralı 
vardır. Aşiretler birbirlerinin 
hayvanlarını yaQ'ma eylemişler 

dir. 

Loran, Dış işler müsteşarı dö 
'fessan, iç işler müsteşarı Raul 
Obo, .Maliye müsteşarı Maka Hi· 
maııs, Deniz müete~nrı Delom 
Sorbe, Deden torbiyt'Sİ müsteşa 

rı Leon Kur~on, Tekııik tedrisat 
müsteŞ'arı .Jül jülien, Nafıa uıüs 
t(lşarı Aleksis jober, Ti<'ITet müs 
tcşnrı l\lııksens iyotoy, Müstemle 
kc müsteşarı Gastoıı ~Jounerli, 

İş müsteşarı Gabriol Lafny. 

Bnrseloıı, 20 (Rad) o) Havas 

ojan~ınrn hususi muhabiri bildi 
riyor : 

Oumhuriyetçilor enelki gün 
Frnnkocularn mukabil bir tanr· 

ruz ynpmıelıır ise do Frnııkocu 

larııı şiddetli lıücumlımnn karşı 

muçaffnk olanınmışlıırdır. Frnn 

ko kuvvetleri ilorlomektcdir. 

-----------------------------------Suriye Haber/eti: 

Yi\ce k:on1iser Şama geldi, 
Başvel{ille görüştii 

muallimler grev teşebbüsünde bulunda 

Rum patnğı: f s~en~erun~a ölenler için ~ir ayin yapmış 
lskenderuıı: Vahdet refiki 

mizden: 

Şam- Yüce Komiser Kont 

Dömartel evvelki gıin lıuraya 

gelmiş bir gün . kalarak fü•ruta 
dönmüştür. 

Kont Dömartel burada kal· 

dığı müddetçe başvekil Cemil 

Mardamla mütemadiyen temas 

ve müıakerelerde bulunmuştur. 

Solilhiyetıar mr-hnfil konuşmala 

rın samimi bir hava içinde geç· 
tiğini ve her iki tarafın göster· 
diki hüsnü niyet sayesinde bü 
tün mesololer üıel'inde aıılaşma 

hasıl oldu~unu beyan etmekte· 
dir. 

Mosalihi müştereke mesele· 
sine gelince; allikadar Suriye te 
Lülınnn hükumetlerinin yakında 
tekrar müzakereye girişerek 

gümrük idaresinin yerli hükıl · 

m etlerce teslim alınacııQ'ı söylen 
mektedir. 

Şam- Maarif umumiye büt 

çesinde muallimlerin maaşından 

yapılmak istenilen tenkisi pro 

testo maksadiyle ınuallimlerden 

mürekkep lıir heyet Sultan Se· 

lim tekkesinde bir içtima aktet 
mişlcr ve hükumetin bu kararı 
nı protesto etmok için grup ha· 
linde hükumete ~ gitmeğe hazır
lanmıelnrdır. Vak'adaıı haberdar 
olan hükOmet buna mani olmak 

için derakap mahal içtiman ma· 

arif müfettişlerinden birini gön 
dermiş \·e bu kararın fcshedile 
reğini muallimlere tadetnıiş ve 
mualliınlArle birlikte mali)'e san 

dığ111a giderek bütçenin henüz 
resmi bir eekil almamış olduğu 

nu si>y liyerek muallimlere maaş 
larıııı teınamen verdirmiştir. 

l\Inmati meselenin bu mcaş 

in kapanmadı~ı ve goler::ık ay 

ayni patırtının lıaş göstereceği 
şüphesizdir. 

Şam- Geçenlerde İ8kende 
runda tevkif edilen Usebccileri 
kurtarmıık imal sadiyle poliı; da

iresiııe hücum edip ölenlerden 

tı1as Basluli ve İlyas Dip adla 
(Sonu ikincide) 
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Jale A~la anlatıyor; 4 
25 sene sonra Mer

sini nasıl buldum 
Tam yukımya çıkmıştık ki 

kocam da odanm kapısını bÇmış 

bu ter.eden inme zlyaretçivi sllzll
yor, canınııı sıkıldığı da gözlerin· 
den okunuyordu. 

GUn görrollş umur görmüş in· 
snoın hııli bttşkııdır. Blltun hidde 
tine r11ğmen nezaketini kaybet
medi ve: 

- Buyursunlar efendim şeref 

verdiniz, diyı>rek elini sıktı ve 
odaya girerek mllnaslp bir yere 
oturttu bi1lm gıızetı ci bPy hiç o
rtılıırdıı df•ğil birşey kaybt!trnlş 

bir a 1am gibi odanın her tarafını 
sUzUyor, aranıyordu. Nihayet mil· 
barf'k çenesinin mııkarularını tek
rar koy uverıli: 

- Evet beyfendi. Biraz evvel 
hanımc•fendiye de onu arzediyor 
dum. fslikbalinizde bulunmamak
hı ne bUyOk kabıılık yuptığımı 

muterifim .. Ancıık bu sııçıımu tah 
fit eden sizin gelec ,:tinizi evvelce 
den lıilmediğimdir. Öyle değil mi 
efendim Maııbaıa bu ziyaretimle 
hepsini teli\rl etmiş olacağım. 

-Rica ederim erendim. 

- Yo bendeniz rica ederim, 
rabHtsız olmayın, ziyaretimin bi
rinci sebebini arzetlim sanırım 

gelelim ikincisine Len hemen sö 
ıe karış ıı rak: 

-Beyefendi yorulmaşsuouı· 

dur. Bir kahvemizi almezmısıoız. 

- Filhaklkn adetim değil, la
kin reddetmeğt> de nt:zaketim mu 
saade etmlyeceği için bir sade 
kubve IOluf huyıırulursa ... 

-Estağfüullah efendim siz 
lıeyle meşgulken bendeniz iki da 
klka içinde pişirivereydim. 

- Vallahi size pek bUyOk 
zahmet olocıık bunu hazır bir şe· 
ye lHhviJ ediversek, hıbii buna· 
da imkan yok bilmem ki . 

-Aman efendim ne olacak 
şimdı gelirim diyerek adamcağı

zın elinden zorgtlç ke11diml kurta· 
rarak dışarı tıtlım. 

Eo;asen kahve ı;uyunu biraz 
evvel sOrmüştum. iki şekerli kııh 
ve bir de beyln sude ktıhvesini 

alınca gene azııphunenln yolunu 
tuttum. 

Oda kapısına geldi~lmde a
damcağııın haUl mı, bala anl11ttı

ğını görUoce bunun ne son model 
ga~eteci olduğunu anladım· 

Kahveler içildi fincanı sebpıı 

ya bırakan beyefendi, Müsaadeye 
falan lUzum görmeden, ytmm bir 
gUIUşle soldaki etııjerln Uzerinde
ki kitap hm k arıştırmağa bBşladı. 

-Kitaba her halde çok mera 
kınız var, 

Kocam: 

-Ttıbit okumaktan zarar gel 
mez. 

- Fil hak tk & öv le <!erler. Bu 
bizim gitJI g11ıl'lı cilere nasip olmı 
yun bir zarurdır. Yazmtıktan oku· 
mıığa koşmııktan koval11mağa va 
kıt bulamıyoruz ki, haltıuki ina
dına da okumağa ba~ılırım. Ne 
çare ki meslek aşkım bunıt mani 
oluyor. 

Kocam: 
- Çok yıızık cidden mesleği 

niz itibarile acınactık bir haldesi
niz beyefendi. 

Adamın kızıınık şimdi kocama çııhı 
cağı ve bunu hakttret etmeğ~ hak 
kınız yok diye gllrlivec ğinl tuh . 
mio eder ve bt>klcrkeo, adamca · 
ğız gene gUlerek: 

Eve t öyled\r. Ne söyllyecek
tim? Ziyaretimin ikinci sebebi de. 
ğll mı efendim?. 

i d ın an Y tı rd tı Şe~rimizde mütevaziane çalışan ~ir müessese 
Mühim bir Boks f-Iall{e\7 İ son altı ay içincl8 
maçına girişiyor nas 1 I ça 1 J ş tı 

Yurdumuzun boksörlerinden 
Mahmut Talara k3rşı dö~üşmek 
arzusunu Ankara Gücünden hok 
ı-ör Adli göstermiştir. 

Boksör Adli lıeın Mahmut 
Tatara ve hem ldnıan Yurduna 
müracaat edorek Mersinde dilt • 
diği zaman maça hazır olduğu 

nu bildirmiştir. Yurt idare heye 
ti bu maçı kabul ederek önü 
müzdeki ay içinde Mersinne ya 
pılması için hazırlıklara başlan 

mıştır. 

Bu maçla :\tersin çok heye 
canlı bir gün ~<·çirecektir. Çün 
kü l\lorsinimizde ilk defa olarak 
tanınmış iki ınıutaka boksörü 
çnrpışacn ktı r. 

Çocuk [sirgeme kurumu 
rr enfaatine 

Müzik gecesi 
Çocuk Et>ırgeme Kurumu 

menfaatine Tfü·car ~ Kulübünde 
29 ikinci kununda şehrimizin ta 
nınmış sanatkar simaları tara 
fından bir müzik gecesi tertip 
edilmlştir . 

Müzik gecesi çok neşeli ve 
e~lenceli olacak ve sabaha ka 
dar devam edecektir. Güzel bir 
gece geçirmek ve yetim, yoksul 
yavrulara yardım etmek arzu 
edenler davetiyeleriııi Mersin 
Bankalarından veya Doktor Bay 
Hayri Tolonrlan tedarik edebi· 
lirler. 

-Bir Çocuk 
Babasının katilini 
mahkeme salonun

da öldürdü 
lzmit, 18 - Dün öğl~den 

sonra buradaki ağır ceza mah· 
kcmesinde bir katilin davası gö 
rülürken cinayet iş\eıımişlir. 

Hdkimler heyoti ~ailiıı reis 
!iği altında toplanmış ve bundan 
epey müddet evvel Scrvetiye kö 
yünden Ali çavuş ismiııde birisi 
ni öldüren L'lz Melımedin dava 
sına başlanmıştır Bu cinayet 
kan davası yüzünden işlenmiş 

bulunuyordu ve mahkeme salo 
nunu kP.sif bır meraklı kalal·alı 
ğı doldurmuştu. 

Duruşma en meraklı bir 
safhaya geldiği anda, salon bir 
denbire silah sesleriyle dolmuş 
ve suçlu kanlar içinde yere yu 
varlanmıştır. Bunun üzerine sa 
!ondaki halk birbirine girmiş,bu 
kargaşalık esnasında suçluyu 
vuran yakalanmıştır . 

Katilin katili, maktul Ali ça 
vuşun oğlu 13 yaşındaki l\leh 
mettir. 

Babasının intikamını almak 
için fırsat kollayan Mehmet, ni 
hayat Laz Mehmet,ayakta rt>isin 
ı; uallerine cevap verirken taban 
c:ısını çekmiş vEı ateş etmiştir. 
Çıkan kurşunlardan bir kısmı 
öteye beriye iııabet etmiş~e de 
bir kaza vukubulmamıştır. 

Laz Mehmet ağır yaralı ola 
rak hastaneye kaldıı ılmış, kü 
Qük katil de tevkif edilmiştir. 

Suriye ~a~erleri 
Birinciden utan 

rındAki iki şahsın iı:ıtirahati ruh 
ları için buradaki Rum Patrik 
hııneısincte bir ayini ruhani ya
pılmıştır. Ayine, Palrık El'lseyit 
Aleksandros Tahan bizzat riya 
set etmiş ve Sancdgın Araplığı 
vesairesi hakkında nuluklar söy 
lenmiştir. Ayinde bazı Vatani 
gençler ve talebe de bulunmuş

tur . 

Blı irıcldt>n arhın -
de çalışan muayene evimizde 
138 çocuk, 41 erkek \'e 72 kadın 
tedavi edilmiş ve ilaçlan veril
miştir. 

7 - Ev yakınında bulunan 
birçok yoksul H~ kimsesiz } urd · 
daşlara sıcak yemek dağıtlırı\

makta olan Aşovimizde allı ayda 
490 büyük 411 küçük ve 11 mi 
safir doyurulıuııştur. 

8 - lş arayım bir takım iş 
sizl11re iş bulmak için muhtelif 
daire ve müessn. elerle hayır ce 
miyeıleri ve belediye nezdinde 
teşebbüslerde 1.rnlunulmae ve 
bunlardan bi rçoğuna iş verdiril
miştir. 

HALK DERSR:\ELERl VE 
l{URSLAR 

Bu şubede çalışnn üyelerin 
sayısı 118 i bay ve 76 sı baynn 
olmak üıre 194 tür. Bu komite 
allı ay içiııde 9 toplantı yap
mış \•e bu toplantılara 31 arka
dıış iştirak etmiştir. Q13rekli kurs 
!ar açılmasına ve bu kursların 

de\'amına yarayışlı kararlar ve· 
rilmişlir. 

llu komitenin son altı ayda 
başardığı işler aşağıya sıralan· 

mıştır. 

1 ) Motör kullanmayı öğret
mek ve motörcülüğü sevdirmek 
için yeni açılan kurstan 136 va· 
tandaş faydalıınmnkta ve bunla· 
rın çalışmalarına pek fazla ö 
ııem verilmektedir. 

2 ) Herhangi bir tehlikeli 
gaz hücumuna karşı ~ataıH.lıışla
ra korunma çarelerini öğretmek 
i~in hıızırlanmış olan uı hirli gaz 
Jarrlnn korunma kul'l'lU sık sık 
tecrübeler yapmak, koııferaııslar 
vermek suretile halkı aydınlat· 

maktadır. 

3 ) Evimiz saloııuııda cte · 
vamlı surette çalışmakla ol:rn 
yağlı, su .u boya ve kara kalem 
resim kunıuıın hu dt>vrerle 57 

Romanya Ya~u~ileri ~icrete 
~azırlam yor lar 

Bir kısmı Habeşista· 
na bir kısmı Cenubi 
Amerikaya gitmek 

istiyorlar 
BUkreş 20 (Radyo) - Yahudi· 

ler aleyhine hUkOmet hnufmdun 
alınan tc-dblrler üzerine Yııhudi 
cemiyetleri barice gitmek llzre 
yer aramaktadırler. 

Bıınlardım bir kısmı ceoııbl 
Amerlkuya bir kıc;mı da Htıbeşls
tana gitmeyi dUşllnmek tedlrlerdl r 
hicret için teşekkUl eden uir ko 
mh•yon Berezilya elçisine kabulle 
ri için istida etmiştir. Habeşlsta

na gitmek için de tetklkutta bulu 
nulmaktadır. 

iskenderunda 
Üsbecilerin muhake 

mesi bitti 

İskenderun (\'ahdet) Kanun 
hilafında toplantılar yıtpmak ve 
İdkenderun polis dairesine hü· 
cumla mevkufları cebren alma 
ğa teşebbüs etmek suçlarından 

dolayı lskenderun bidayet malı 
komesine verilen Usebecilerden 
Zeki Arsuzi ve rüfekasının mu 
hakeme1eri a-eçen pazartesi gü· 

genQ iştirak etmiştir. 
4 ) Evimizin degerli bir ko

lu olarak çalışmakta olan Türk 
kad ıtıları Biçki ve dikiş yurdun 

da l..ıu gibi işlere karşt yabancı 

olaıı l.ıirçok bayaıılarımızrn isti 
fadelenmeleri için ~iden gelen 
her türlü tertibat alınmış ve bu 
kurgt·.n da altı ay içinde 25 ba· 
yan faydalanmıştır. 

5 ) ~ıemleketimizde yabancı 
dil bilen gençler yetiştirmek ga· 
yesile de~erli öğretmeın1er tara 
fırıdan ev solonunda gösteril
mekle olan Fransız dili öğret

me derslerine 88 genç munta 
zam suretle devam etmiştir. 

6 ) Bu komita tarrıfından a· 
çılan mimari kursunda memleke 
timizin Türk yapıcılarına fayda 
lı derı.ler verilmektedir. Bu ders 
lordc 17 vatandaş bulunmaktadır 

7 ) Ştı lırin muhtelif semtle· 
rinde ki gece dershaneleri ve co 
za evinde Türkçe konuşma, oku 
ma \'e yazma öğretme dersleri 
açılmış ve Eti Türklerinin dili· 
mizi öğrenmeleri ve harsımızl 

benimsemoleri uğrunda çalışıl 
mıştır. 

Açılan bu kurslara devam 
edenler in mikdarı sevince değer 
bir şekilde artmakta ve bu komi 
tanın faaliyeti memnuniyet uyan 
dırmaktadır. 

KITAPSAflAY ŞUBESİ 
Bu şubede kayıtlı üyeleriu 

sayısı 12 si bayaıı ve 99 u bay 
olmak üıHre 111 kişidir. Bu şu 
be komilası allı ayda 13 toplan 
tı yc.ıpmış ve bu toplantılarında 

şubeyi ilgilendiren işlerin halli 
hususuııdn 41 karar vı:ırmiştir. 

Bu devre içerisinde halkı muhte 
lif konularda aydınlatmak dü
şüncosile değerli şahıslar tarafııı 

dan değişik ko!ıularda bir ı;eri 
konferanslar verilmiş ve bunlara 
ehemmiyetle devam edilmekte 
hulu ıı ul muştur. 

Köyliilere 
Taksitle at verile

cek 
Aıık<ir1' - Milıi MOdafHıt Ba 

kanlıttı Ziıaut Bttkanlı~ı ile birlik 
te yt>ni bir kanun proj.osi hazırla 
mıştır. Blı projP.ye göre orduda 
bulunan 12 y11şını doldurmaş at· 
!ar köylOye tıtksltle satılacaktır. 

Bu suretle ordudııki atlar gerçleş 
tirilmiş kö}•IU de at sahibi yapıl 

rnış olacaktır, 

f ç Bakanhk taşra mPmurlan 
kanun projesi hazırlan~ı 

Ankara - lç Bakanlık, D~bi 
llye memurları taşra teşkilatı ka 
nun proj .... sini Kıımutaydun almış 

ve b:.:gUnkU lbtiyHCa ı.;~gun btr 
Şt!kilde yeniden bıızırlumıştır. Pro 1 
je tç B11ktınlık direktörler enen 
menıode bir kere d11ha gözden 
geçlrilt•cektlr. Yeni bııştao ve ye 
ol bUkUmler IUlvesl suretlle hazır 
Janan proje bOtfln üııhillye taşra 

memurlarınlo terflblnl temin ede 
cektir. Proje Kamuta}ın öntımuz 

deki topltıntısına yetlşlirilecf'ktlr. 

nü bitmiştir. 
Zeki Arsuzinin gıyabında 

ve di~erlf rinin huzurunda tef
him edilen karara göre Zeki Ar 
suzi, Osu Alyaıı, Mehmet Kalasi 
altışar ay, !Hamut ctört buçuk 
Mehmet Ali Zerka iki ay hapis 
cezasrna mahkum edilmişler, di 
ğer mazuunlar beraat etmieler· 
dir. 

Sayfa: 2 --
f Dünyada Neler oluyor 1 
Yerinden oynatılatl 

bina 
Buenos Ayres'den bildirtldi• 

ğine göre Ar jaııt i ııin merkeıi 
bugünlerde muazzam bir teknik 
kabiliyeti göstermeğe sahne oııı· 
yor. Mesele, şehrin en yüksek 
bi nalarından biriııi 60 metre '' 
riye almaktan ibarettir. Şehir i· 
mar edilmekte olduğundan ei· 
mal tarnf11J1 cenup tarafına bal 
lıyan bir cadde açılmaktadır. Bil 
i ş~ Mesai Nezareti binası eııgel 
ol nakladır. Çılnkü projesi yapı· 
lan inşa istikametini 60 mAtre k• 
dar kesmektedir. Şimr:ti, 25 k•1 

t.rn ibaret olan ve 38 bin totJ 
sikletinde bulunan bu bina geri 
çekilecektir. Bu amel!yatın nasıl 
yapılacağına dair müheııdısıet 
tarafından bir proje hazırlanm 11 
tır. Koskoca bina, bu iş içiıı iJ11•1 

hususi tekerlekler üzerine korıO 
lacak ve ondan sonra her gilO 
bir metre geriye çekilmek sure' . 
tile istenilen yere kadar getiril~ 
cektir. Bu itibaı la bütün nsk 11 

muamelesi iki ay devam edece• 
tir. l\feRai Nezareti \Ju muamel• 

esnasında binayı tahliye etmiY8' 

cektir. 

1 938 deki senei 
devriyeler 

Yeni girdiğimiz 1938 senesiO 
de bir çok senei devriyeler ıesi~ 
edilecektir. Cumhuriyetimizin ı 
inci yılını kutluyaca~ıı. Fra11•1

' 

ilıtilılli olalıdanberi 150 sene gef 
tis;ti için bu seu~ 14 temmuıd' 
Fraıısada büyük eenlikler yaP1

' 

lacal, tır. Napolyonun Avrupsd' 
ki tahakkümünü sonuna erdir~ 
Leipzig muharebcsindenberi ı .• 
ııene geçmiştir. İkinci Fransız ~ 
tilaliudenberi 90 sen6 geçmit''d 
Bundan Oluz sene evvel meer11

1 
yet ilan edilmiştir. Yirmi se0

0 ~\·vel Umumi harp bitmietir. V~ 
ya tarihinin yuvarlak heı,ab~' 
dan heşlaodığı görülüyor. 
yuvarlak hesapların 1938 seıı', 
sindo tamam olmasının bir tefi, 
düfleo ibaret bulunmadığıuı fi 
ve hrıdiseler arasında mistik.Ol, 
ııasebetler olduğunu iddia ed'~ 
Jer yok değildir. Bunlar bazı i( 
nelerde kolektif hadiselerin ~o 
!eşliğini, büyük adamların .4. 
ğum ve ölüm günlerinin bit Al 
yı:ı g~ldilıini ileriye sürerek id ~ 
alarmı it-p!\ta çalışıyorlar. ~~ d 
dialara inanmaktan ise ıçıO 

·oı 
buluııduğumuz 1938 sene&' tl1 
gelecek on seneler ivin ha11 ~ 
hadiseler doğurmasını teJJleıJ 
edelim. 

En genç büyülı 
anne 

Amerika en şieman i~s': 
en uzun köprüye, en sthh• ,ti 
fırçasına ve daha bilmem pelt# 
malik olmakla ıftihar eder dll > 

Galiba şinıdi bu merak 1 
rupada uyanmış olacak ki 0 i 
Avrupanın en genç büyük •; 
sini keşfetmekle iftihara b• 
mıştır. ~ 

Belçika köylerinden Fo "I 
la Marche bu genç büyük ! 
yüzünden şöhret kazanJJ1 11 

Avrupanın en genç büyük sO 
si olmak şerefini kazanaıı 10 
«muhterem• kadın bugün 11

1 
129 yaeındadır. Nikdlı kdl1~ 
bakılucak olursa hır kı:t ;f, 
ilk çocu~unu 16 yaşında d ,,ı 
muştur. Bu ilk kızı cta auıı 

11 
nnzaran bir r ekor kırarak 0 'l 
yaeında olduğu halde geçeP IJ'I 
tosun gibi bir oğlan doaur 
tur. 
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Sivas · [rzurum 
Hattı üzerinde 

Kemah ve Erzincan 
bölgelerinde çalıı· 

mal ar .......... 
Sivas - E ·zurum demir· 

yolu hattı, K .. mah ve Erzin· 
can bölgelerindeki çalışmalıır 

çok ilerlemiş ve geniş emiş 

bulunmaktadır. 
Öğrendiğimize göre hat· 

tın 287 inci kilQmetresinded::i 
Kemaha tesadUf eden 23X30ıJ 
kilometre uzunluğunda bulu· 
nan 15 inci kısım bölgt>S;nde 
çslışrnalar memnuniyet verici 
bir safhaya girmiş bulunmak 
tadır. 

Bu kısımdaki tUnellerde 
942 dehliz açılmış 840 metre 
kemer yapılmış 8'15 mP.tre ke 
mer örUlml:ş 78.S kaim ayak 
yapılmışlır, 

Kemah ista~yonunda 2 
amele barakası bir fen me· 
muru binası ~va mUştemilitı 

inşası tamamlanmıştır. Bu 
mıntakada 34" bin metre'mik 
abı toprak krızılmış 62011 met 
re mikabı da tUnellerde haf· 
riyal yapılmıştır. 

Muhtelif istikametlerde 
devam eden demiryol dava · 
mızın yeni bir başuısı olun 
15 inci kısım inşrntı tahmin· 
lere göre iki milyon liraya 
mal olacaktır. 

Borsa acenteleri 
Ankaraya gitmete 

karar verdiler 

lstanbul,, - Para ve 
Kambiyo borsası acenteler Lir 
liği genel sekreteri Nedim 
bu akşamki trenle Ankaraya 
gidecektir. 

Bu sabah bize şu beyanat 
ta bulundu : 

- Buton acnutalar Ankara 
borsasına geçmeyi kararluştır 

dılar, Ankarada dalnt verimli 
işler yapacağımız muhakkaktır 

lstanbulda ı 8 aeantadan ma 
ada bankerler kulisiyerler 
Coberlerde Ar.karaya gidecek 
)erdir· Bunlarda bili kişi kt1dar 

dır. 
Ecnebi bankalar da Ankara 

birer şube açmayı dUşUnmek 

tedirler. 

Zayi i~amet tezkeresi 
Yenice istasyonunda ce

bimde bulunau para cüzdanı· 

mı ve ' içinde : bulunan Tokat 
villyetinden almış olduğum 

i kftmet tezkeremi kazaen zayi 
ettim. Yt..nisini alacağımdan 
evvelkinin hUkmU kalmadığı 
nı ilin ııder im. 

Kiztm f rnAr 

Hö~etçi [czane 
bu akşam 

HALK Ec:uneai 
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ihracat menşe şahadetname Mersin piyasası 1 
si ha~~mda gümrük ve in~isar · 

lar ve~ileti t~mimi ........... ~ 
2734-316~ 1584 sayılı 12·8-

936 tarihli genel yazıya ektir 

ihraç edilecek ticari ma
hiyette ki her mal için alına· 
cak menşe şaadetnameleri 
hakkında ne yolda muamele 
yapılacağı yukarıda tarih ve 
sayısı işaret edilen genel ya 
zile tehliğ edilmiştir. 

Bu kere iktisat vekaletin 
dAn alıdan 2i-12·937 tarih 
H7tO sayılı bir yazıda: 

Menş9 şah detrıamesiz o· 
!arak ihraç edilen mallar bili 
hare şahadetname verilmesi 
talebini havi bir çok mUracn· 
atlar vukubulduğu ve bu kaLil 
taleplerin isofında mevcut mev 
cut mevzuat dolayısile mUş· 

kU 'itla kaışılıışıldığı lıildiıİI· 

mekte ve bu hususta igOm ilk 
lerce sıkı bir kontrol yapıl

mosı istPnilrnektedir. 
Btıhse nıt:ıvzu genel yazı 

hllklimlerınin tatbikına Hiııa 

gösterilmesinin teminini dile· 
rim. 

Mersin tecim ve enoüstri 
o~asm~an 

OJ11mızın hinci ~unıfında 
ve tictlret sicil dt:ıfteriniıı 986 
ıncı numarasında mukftyyel 
ve müseccAI (Eıi Eses ve Dişi 
Kardeşler) firması odamıza 
1 ·ı- 1 988 tarihinde gönder· 
diği mektupta 19Y8 senesin· 
den itibaren ithalat yapmıya
cıığım bi idi rmPsi Uz'! rine hu 
keyfıyet mezkOr firmanın si. 
cilina 14-J-938 tarihinde 
kayıt ve tescil edildiği i IAn 
olunur. 

Mersin tecim ve endüstri 
o~asm~an 

Sicil No. 1058 Sınıfı 1 
Mersinin Camişerif ma· 

hallesinde Halkevi sokağında 

24 Nolu evde oturan T. C, 
taba11sından olup Mersinin U· 
roy \!addesinde 174 Nolu yeri 
kanuni ticaretgih edinerek 
1-1 - 938 tarihindenheri top 
tan Komisyonculuk ithaU\t ih · 
recat işlerile uğr>ışan Bay 
ŞUkrU (ŞUkrU Malaz) ticaret 
lakabını Noterden lastikli ge· 
tirmesi üzerine 18-1-9:18 
tarihinde f058 numaralı sicile 
ticaret kanununun 42 inci 
maddrsine göre kayıt ve tes· 
cil edildiği bildirilir, 

Tik u 
markalı dolma ka· 

/emler geldi 

938 Ko~ak 
ve F oglandf'r mukalı Fotog 
raf mekinelerimizi tavsiye 
ederiz. Her yerden ucuz ve 
taksitle satış yapıyoruz. 

Sedat Sahir - Seymen 
Uray caddesi No. ·H Mersin 

14- 15-18· 19-20·21 ·2 ~ 
. ! ' 

. ~·· 18-1 - 938 
K. S. 

Pamuklar 
KJevJınt 
Oığ malı 

Kapı malı 
Koza 
Kırma 
Koucı puJağı 

37, 
30, 

buğday • çavdar 
Sert şark 5,, ·n 
Yumuşak 5,. ~5 
Yerli buğdayı 4 .. 50 
Çavdar 4,87 ,5 
Anadol yulaf 4.00 

arpa 
Ana dol 3.85 
Yrrli 3,.75 
Nohut ekstra 5,12 
fasulye 7,50-10 
Yulaf yerli 3,,25 

Mercimek yozgat 7-8 
Sahlep t20-J30 

Tatla çoğen 
Balmumu 
Cehri 

Susam 

yapalı 

20 
7,5 
10 

:t:)' 

53-54 
50 

Siyrth 
Şaık 
Ana dol 
Aydın 
Yıkanmış yapak 
Güz yunu 

5:!-5:) 
80 

Konya mallara tiftik 
Yozgat 
Keçi kıla 

» dabığ 

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

70 

52 

badem ve çekirdek 

içleri 
Tatlı badem içi 
Acı ,. 
Acı çekirdek 
Urfa Yeğı 
f çel ,, 

80 
42, 

28-30 

75 

pirinçler 
Birinci nevi mal 15-16 
ikinci nevi mel 
Çay 
K•hve 

:.>95.305 
111. 112 

Borsa T algraflan 
17-t-998 
I'aralar 

Turk allurıu 1078 
624, 

79.,30 

/sterlin 
/Jolar 

Frank 
Liret: 

23,6?,t5 
15-tO.a!ı 

Y E N i MERSiH 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone Türkiye Hariç 

. ~ 1 . için Şeraıt I çın 

Senelik 1200 Kı , 2000 K' 

Allıaylık 000 1000 

Oc; aylık 300 500 

Bir avlık 100 Yoktur. 

Resmi ilinahn satın 10 
Kuruıtur. 

i l A H 
Mersin Gümrük mu~afaza Md. ve Deniz mmta~a 
Komutanhğın~an 

Telefon Direği satın alınacak 

ı - Eksilt11ıe)e ~orıulan iş, Se) han \İ)~\yrtinin 
Osurnrıiye ~azas111da~i ( Çorui oğlu ) ornıaıııııdan 
4~50 lt>l.-foıı dirtığinin kt·silip ltıslim ediluwshJir. 

(\esif lwdeli 19 l 25 liradır. 
2 _ Ek~illnıtı şarlnanwsi : .\rıkaratla Hüıurük mu 
hafaza gerıt1 I koıuularılığından, ~Jersirıcfe gümrük 
muhafaza deniz n1111L<1ka konıutaıılığında, İstanbul 
da gii uırü k mu ha Lıza sa lıual nıa konı isyorıu baş · 
kanlığındaJır 
3 . Eksiltme 3 şulrnl 938 perşenıLe giiuü sual on 
dörtle ~tersin gfimrlik miidiirliiğünde kapalı zarf 
usulile y~ pılcıcak tır. 
4 - isteklilerin 1435 liralık nıuvakkal lenıinal 
vf>rmrJtıd ve k;jııuni Ş~•rtlarJa mali itibarı haiz 
olclnkl:uwı §!füıtPrnu1 IP.ri h\zrnHlır. 16-2 1-26-30 

Kiralık 
Fabrika Büfesi 

T. C. Ziraat bankası Nebati yağ ve 
Susam F abrikaaının Büfesi Bir sene 
müddetle kiraya verileceğinden istekli
lerin her gün fabrikaya müracaatla 
şartları öğrenmeleri ve arzu edenlerin 
24- l -938 pazartesi günü öğleden sonra 
yapılacak münakasaya iştirakleri ilan 
olunur. 21-22-23 

Sayın Mersiıı hall{ına mi1jde 
Az para ile hem tasarruf hem modaya intisap etmek 

isterseniz eski elbiselerinizi yeniden fark edilmiyecek dere 
cede yapılmasını isterseniz attlyemize koşunuz fıiniz bil
kimy• yapılar. çıkardığımız lekeler su ile değil kimyevi ilaç 
)arla çıkarılır bu işi halkın eşyalarının yapıp bozmak sureti 
ile öğrenmiş değiliz 1919 senesinden 1925 ~enesine kadar 
fzmirde Şark sanayide yünlü v~ hah boyalan üzerine boya· 
cı ustası sıfatile bulundum 19 25 den 19~/ ye kıdAr f stan· 
bulda (Barman Şirketinde) leke ve boya işleri üzerine bu
lundum İstanbulda Fatihte (Kimyager Akif Latif) Fabrika 
sıoda bovacı ustası sıfatile 1929 a kadar Huısada Sipahi 
zade Hasan Hüsnü beyin fabrikasında 1933 senesine kadar 
şarz ve boya nıerine bulundum 19J5 senesine kadar İstın 
buJda (AJehler şirketinde) suni ipekler üzerine boyacı uste 
ıı sıfatile bulundum. Adana milli mensucat fabrikasında 
kimyegcr muavin sıfatile bulundum. 

Yaptır'"cHğırıız işler yeniden fark ediluıiyE>cek 
den·cede ~' apılır. 

Alfdyeruizde ycıpılan işlPr şunlarılır : 
1- ilah ~1ikamr Vf! ~ökiik yerleri yeııiden ya

pılır t>l'ki bir lıaJı ytınidru fark ediJıuiytıct•k dere 
Ct>de olnwz~a iicr~l ahunrnz. 

2- Kabarı lin ku ·uaşhır üzt'ı·ine ıuuşamma ya
pılır. 

n- Kürk lıo~· arıır, Hop, \larıto, Deri purdlisü • 
ler, drri eldiveııler, lıer rw\İ 1.-ke çıkarılır. çı
k~rdığı:ı ız lt-kt-l~r hir uıiidclPl gt!Jildiktt•rı sorıra 
lr.kk~lr.r cıkarılmıv~caklır. lt>krar cıklığı takdirde 
~telyPruiz

0 

parasız ·olarak ~·upnw~ ı d~riil.ilH t><lt·r. 
K~rıdi nizi acami ellerdt•n k u rlar11w k İ~ltrse-

ııiz atfllyflmizfl lPŞrifiuiz lwklt>rıir. 
Eski bir pardUsUnUzU veyahut t-lbis~nizi istediğiniz renk 

lere tebdil edilir arzu eden zevata bilkimya boya nasıl ya
dığını gösterilir ye-ni kumaşlar lizrrine boya yapıhr. Hassa 
mermerş•hi keten yeniden yapılır. 

Mersin Kışla Caddesi Çukurova Barı 
ittisalinde 89 numara 

Dokuma boya atelyesi 
Ha1nit 1 oka 2- 3 
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1 
İçel 

l A N 
Defter~arhğmsan 

lğtlir ~Ü) iindt1 n llliCt Yu. uf o~lu Turgul'a ail 
9:31 Sf1 11tısi Sa)lnl vergisi lwk~ııııl<1kı lt'lkiki İlartı

ıat konıi·yorıunun 14 - 6 - ~):)7 Tarih w~ 515 
N um il r alı kanı i 1 e \hıl i )'enin b 11 r ı :ı ~ cı r ş ı y :ı p lığı 1 

temyiz l1iil3sa~ı .' ;~pılaıı talıarriyaıa r'•ğıuen nıii . 
1 

k elld' hu I u ııH maması rnla n lt- \ıl iğa l y <ı pı la rua rnışı il'..1 

1111 k u k 11 ~ 11 1 u ıu ıı 1 w k •· ru f s i k :ı rı u ıı u rı a l •~ " fi · 
karı ilaııPn t+•lıliğ oln11ur. 2 - 2 

i l A H 
Tarsus İcra memurluğundan 

Dosya No. 937 531 

r.: e-~= E- -=ı'E=--<=1E-=--"""3~ 

J
10rnek ebapEvi, 
J Ahmet Kaya Selçuk • 

nı Kuruş Kebaplar 
15 Mersin kebabı koyon eti ile 
25 Yoğurtlu kebnp sade yağ haşlama et suyu 
15 Kuşbaşı kebap 
20 Domutisli kebap 

20 Batlıcanh Urfa usulu 
~O Sulu kebap Adaca usulu kebap ~ 
~O Sarımsaklı Ayintap kebabı 

i>O Külbastı 
~O Yumuıtelı salçalı kebap ~ 
20 Kirazlı Kebap 
20 Keme kebabı 

Tapu No Tarihi Cinsi Hektarı 

45 Kanunevvel 321 Hane orsnsı 

20 Patatisli kebap 

heyeti umumiyesi 15 Sade maydanuzlu kebap 
1800 Lira 1 20 Yağla hamurlu et tepside 

Metre M. Kıymeti • 20 Baharlı kebap ~ 

Hududu : Şıırkıın hakkı garben s:ıhıbi senet mülk m ~O Çiğ köfte ~ 
ve değirmanc1 Mustnfo ş;mıılen köşker diyflp arsası cenu· I l ı 5 Salata, Cacık, Turşu 

11 
Kıbrıs çarşısında 8 - !O Numanlı Ornek Kebap beı. tarikiarn [ ·· 

Mevkii : Sofıılar mahallesi 
7 

Evinde yukarıda yazılı kebaplar ile daha bir çok ya· 
Vaziyeti hazırest : Sofular mahallesinde numaralı h11ne 1 k b f k · ı ı s ·· 

zı mayan e aplar sır oyun elı ı e y01pı ır. ayın muş· 
den içeri giriidikte aş»ğıda merdiven vata yukarı çıkıldıl<la ~ .1 . . . 1 · · ı b t hb'"tt • · terı erımııı memnun etme c ıçm yapı an u ııa u en 
fovkani 4 oda odanın Lir taneı:Jinin aı lası yıkık açık bir 
mutbah ve odaların altında bir ulıır vt! bir sofa avlunun örnek kebacısı iılunet çekinınez. 
diğer kısınınJa merdivanln yukarı çıkıldtkda fevkani iki 

1 
~ Bir tecrübe kafıdir. 16-30 ~. 

oda bir mutbuh ve odaların altında bir ahır ve bir mı-ığaza • , E. ;ı ~•ll!!!:?E!Be::fe.. 
mağazanın dış tarafında dış kapusu her iki kısım arasında "' ....::::i ~ "-

orta hir oda vesair mllştemiJatı hırne umumiyetle yıbranmış 
bir halde 

Mutasarrıfı ; T. C. 'l'. Kozacı arap Mudtafa 
Alacaklı, Sorular mahallesinden arap mustara kızı Fa 

dime Semiha vekilleri arap oğlu Mehmet ve yetim oğlu 
Hılmi 

Bor~lu, Aynı mahalleden arap muslAfa · kaıı~ı Raziy~ 

oğulları mehmet İbrahim şeker ahmP.t ve zPynep 
Birinci artırmanan yapılacağı yer; gün, saat 21-2 938 

Pazarlt>Sİ g ::nü saat 9 dan 1 O n kadar. İcrada 
ikinci artırmaoın yapılacağı yer 2ün saat 9 - 3 - 938 saat 
9 dan 1 O a kadar çnrşıımba günü 

1 - İşbu gi yrı menk1Jlün nrtırma şartnamesi 21 - 1- 988 tarihin 
deıı ıtibııreıı 937 • 531 No ile tuıus icra dairesinin muayyen numara 
aında herke ıu ~örebilmesi ıçin açıktır ilanda yaııh olanlardan 
t zla ma lt\mat almak ıstAyeııler, işbu şartnamrye ve 937 -Ş31 dosya 
numara ile memurıyetfmfze müracaat etmeıfdir. 

2 - Artırmaya iştirak için yukarıda yazılt kiymetin yOzde 7,5 
nlabetinde pey veya milli bir bnnkllnın teminat mektubu tevdi 
edilecektir "124,, 

3 - j potek sahibi alacaklılarla diğer allkadarların ve irtifak 
hakkı sahlp:erinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile tai:ı: 

v' masrafa dair olan iddıalarını işbu ilan tarihiı:den itibaren yirmi 
gOxı içinde evrakı müsbıtelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri 
icap eder . Aksi halde hakları tapu aicilile s11bit olmadıkça aatıf bedel 
nin paylaşmıısından hariç kalırlar . 

4 - Gösterilen günde artırmaya lftirak edenler artırma 9art 
namesini okumuş ve ıozumlu malumat almıf ve bunları temamen ı 
kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri menkul üç det.- bağırı ldıktın 

sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muh .. mmı>n 
.kymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya satış isteyenin alacağına 

rOchani olan diger alac&klılar buluııupta bedel bunların o gayri men· , 
kul ile teminedilmiş alacaklarının mecmu undan fazlaya çıkmazsa en çok j 
artıranın taahbOdO b ki kalmak üzre artırma on beş gon daha temdit 1 
ve on beşinci gOnQ ayni. aaıta yapılacak artırmada 

bedeli satış isteyenin alacağına rOchaoi olan rllğer alacaklıların o gayri 
menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak 

şartile en çok artırana ihale edilir Böyle bir bedel elde edilmezse 
ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. 

Y e il i ll e ,. s ı ıı 

.... 

i L A N 

Mersin icra memurluğunliô 
ı · Borcun tenıioi isti

fası için 80 lira kıymetin 
de dördü iç ve dördü dış 
olmak üzre Doç kamyo
nuna llHtflSllS f~yrİSlOrl 
marke.ılı S4>kiz adet las-
tik ~lt~rsin otomolul du
rak ruahallirnle 22-1·9J8 
cumartesi saat ı 1 de salı 
lacaktır. 

2 - Şarlnanu1ye iştirak 

edecekl~u· yiiıde ye<li bu
çuk p~y akçası verect-k .. 
lerdir. 
3 - Tak lir olunan yüzde 
yetmiş bt-şi bulmadığı 
takdırde 2 ırıci al'lırıua-

ya bırakılacaklır. ve 2 in 
ci artıruıada ı7. ı ~3d 

pt-r~erube ~iiuü sawl ı t 

de ayrıı yerde ~·apılacak
ur. 

4 - d.-llaliye ~lıcıya ;ı

illir. alıcıların muayyen 
günde mezk t)r yerde ha
zır b\ıluuuıaları ılau olu 
nur. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale ol11ntn kimse derhal veya 
verilen mOhlet içinde parayı vermezse ihale kararı teaholunara.k 
.kendisinden evvf.'l en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmit :olduğu 
bedelle almağa razt olursa ona, ru:ı olmaz, veya bulunmazsa hemen 1 
on beş gon müddetle artırmaya çıkarıli p en çok artırana ihale edilir 
iki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde ' den hesap ı 
olunacak taiz ve diğer urarlar ayrıca hOkmo hacet kalmakaızıD me.

1 

IHTIVARLIK 

muriyetimizr.o alıcıdan tahsil olunur. "128., 
2004 numaralı icra ve iflas kanunun 12 inci maddesinin 4 üncü 

fıkrasına tevfikan bu gayri menkul sahiplerinin bu haklarına ve hu!-usi ı 
le faiz ve ınasarife dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün·, 
içinde evrakı müsbitelerıle bildirmeleri aksi halde hakları tapu sicil
lerile sabit olmadıkca satış bedelinin paylaşmasından haric kalaçakları 

cihetle alakadarların işbu maddenin mezkur fıkrasına RÖre hareket 
etmeleri ve paha fazla malumat almak isteyenler 937 _ 531 dosya 
nıımarasile Tarsus fcra dairesine müracaatları ilan oluaur. 

IRf AH MUSA KOLONYASI 

Sıhlı:.at ve teravetinizi daima ruulıafaz~ el-
• 

mek icin istikamet Eczanesi tarafmdau imal . 
edilen lrlan Musa Kolonyasını kullanınız. 

Peşinizden Geliyor, 

ONA KARŞI 

Hazırhkll Davranınızl 


