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Atamızın Sıhhi Vaziyetleri 
ve Müşavir Doktorlar TaraMüdavi 

fından 

Ba!kan Antantı Devletleri 1 

arasın~a 
Balya rna~enin~e f r Cİ ~ir 

kaza o!~u Verilen Resmi raporlar ................. 
Deniz nakliyatı et

rafında esaslı 

kararlar verildi 

2 kişi öldü, 3 le işi 
uğır yaralandı 

IngiJtere A\1an1 I\amarasında 
Muhalefet lideri Atley Kralın 

Nutkunu Ten kit Etti 

Başvekil Ç 
kabele 

mberlayin mu .. 
e bulundu 

Loııdrn 9 (Rc:d . o) A \" ı ı ·ıuı Ôoünı lh.dek i sene için R'o-
~aı ıısındn nıuh.ılef t liderı At- ınanyu kralı Karo! ile Fransa 

ey kralın lortlar kamara ında Reiaıcumhuru Lehrunun l"Eı&meu 
0kuııan ııutkuııa revup \'erm ıa~ir li " Loııdraya rtavet edilrti,:tiııi, Kra-

atip bu cevabında krnlın nıll- lııı Knnada ve Amerikaya yupa 

kunda yapıcı lıiQ bir şey alını- c.ıkları seyahaliu ehemmiyelini 

dı~ını söylemiş çe nuıkuıı oku- bildirmiş.l<"'ılisıiıı hakkında ihzar 

Yucuıarını dovnınlı bir sulh ol- edilen rapor nP.eredilecektit• . 

du~unu sanırlar · Halbukı hnkı Hüküıııet AHupada çıkan 
kat böyJemıdir ? Mılli müciHfaa güçlü:ı.lorı holkıan sHkl1Jmaklıı 
ltııı içiu her harıgı bır progrırnı ı llıham edılNııez , Yakında mer 
~evcut de$tıldır . lşsızler ic n l ıısıniıd~ buııa dair be)•anaua 

1~ tedbir alınnınmıştır , Bır lıuluuırnağım lştıııler adtH1iııı 
rnıın nı·d t ı. . ·ı l u a na, vır ıeı;ı nozaretı ezullılması caıelerı de düşünül-

l;!Okiı edilmelidir demıe•ır . nıüştür . lsviçrP, lLalya, Almaıı-
b Bur Pan sonra lınşvekıl Oem I }"a \'e Amerika ile de bazı mü
l eı·ıa} ıu söz alınııŞ ve muhalefet znkerelere defam otmekleyız 
111ar· k 1 ~p vflrpre : d+ıııı ş ~ ır . 

Altın ihracı ı önlemek için 
hükümetyeni tedbirler alıyor 

Mıııt servetimizin hıwice ih vermektedir. Boııka memleket 
tııcırıı önlemek için hükümeti dnhıliııde altın nıülln} na etti~ı 
ltıiı . '· . 1 • • j 1 ye 111 tedbirler olmak nwc gıuı ıarıcı o an ar vasıtasilr de 

~llt-i1etiııc1e kalmıştır Şımdiye dıiııyanııı her tnrafırıdaıı müsaid 

l lldar sikke halinde hulııon ol 1 fırsal iar zuhur elliği tnkdirdo ıtl 
'tılar h rıce çık rıln ım kil hu tın rılmaktadır. Cümhuriyet 

~il ltıuknbil bileıık,yiiıük vosı.ıir merkez bankasının 932 senesi al 

le'S'ioat şeklinde bulunan altın tın stoku ıs 483 000 Türk lirası 
iltı . ' ' 

ltı 11 rnemloke\ hnricıno çıkarıl kıymetinde 16,141 kilo safi :lllırı 
tı:81.tıa müsaade Eıdilmekte idı iken 937 senesi sonunda bu al 
ı 11 1 •e. hükümetimizin bu husus 11 1 " toku 86,722,ooo lıra kıyme 
QU &kıp eUığı Sl)J a} ~11'1 26108 k'f .,u-lr -elmıe 

Şo~aktedlr. tinde , ·ı ora e1 .. 

~e Fılhakika cümhurıret Mcr tir Halkın elinde bulundurdu 
t(!: Bankası ilk ğünunden itıt n ilu altın meçcudu da buudaıı 
ııa 8 hıtı strıku ş klıno 9 çoğ:ıl fazla bir yekuna b:ıliC olmakta 
'•ıua huausı bır eheuın yet dır. 

lıtanbul 9 ( Rrdyo) Riyaseti Cümhur Umumi Katipliğinden: 
1- Dün ikinciteşrin 8 inci salı günü saat 23 de Atatürk'ün 

sıhhi vaziyetle ·i hakkında müdavi ve müşavir tabipleri tara
fından neşredilen resmi tebliğ ikinci maddededir • 

2- Atatürk'ün rahatsızlıkları saat 18 de normal seyrinden 
çıkarak şiddetlenmiştir • Hararet derecesi 36,4; nabız 126; te
neffüs 22 dir • 

Müdavi Tabipler ; 

Profesör Neşet Ömer, Birdel, Profesör Dr. M. Kemal Öge, 
Nihat Reşat Belge • 

Müşavir Doktorlar : 

Profesör Akıl Muhtar Özden. Profesör Hayrullah içer, Pro
fesör Dr.~Süreyya Hidayet Sertel; Dr. İbravay Marmaralı; Dr. 
Mehmet Kamil Der • 

İstanbul 9 (Radyo) Riyaseti Cümhur Umumi katipliğinden: 
1- Reiıicümbur Atatürk'ün sıhhi vaz;yetleri hakkında mü

davi ve müşavir tabipleri tarafından saat onda neşredilen 
rapor ikinci maddededir • 

2- Atatürk geceyi rahatsız geçirdiler. Umumi ball~rindeki 
vaziyet : 

Hararet derecesi 36,8; nabız 128; teneffüs 28 dir • 

lstanbul 9 (Radyo) - Riyaseticumhur umumi 
katir.Jiğinden : 

1 - AtatürkOn sıhhi vaziyetleri hakkında mQdavi 
ve müşavir tabibleri tarafından saat 20 de neşr 
edilen resmt tebliğ ikinci maddededir. 

geçir
ilerle-

anlatılı ekonomik 
koııef) inin rlıdmi cleııiz komİIP:-i 
seuelik mutad içtimaını geçen ay 

Yugofllavra'oıu Splıt eehrıııcic 

yP.pmıştır Bu komilere lıüküme 
tıuıız namına deııiz ııakliyatı 

umum müdı1rü Ayot Alttı~ ve 
Türk doııaıımaları mümessilı olu 
rak de Denizlıaıık umum müdür 

muavini Tahır Kevkep iştirak eı 
mış1Ardır. 

Komite çıılışnıalarn11 yirmı 
ilkteı;irinde ikrual et•riş ve mu 

rahlrnslıırımız şPhrinı ız11 döumüe 
IE>rdir. Alıırnıı kararlara görP: 

1 - Dört nıüttı:ıfik devlet de 
niz •ıaklıye müesseseleri arıısııı 

da kullanılmakta olaıı dırokt koıı 
eıınAntolar ve benzerleri döku 

manhırın şokil ve sureti tanzını 
leri yekıııısak bir hale getirile 
cektir. 

2 - E n~lce karar altıue a
lınmış olan dört devletin denız 

mevzuatıııın tevhıdiııi tt• mııı e 
decek kom ıs)· on, lıusus i ilk ıe 
olarak deuiz ti,ıaret kanunları 

Balıkesır, - Balya eimli kur 
şuu madeııinde çok feci bir keza 
olmuş, 2 kişı öl nıüe, 3 ki~i de a· 
ğır 8uretln )'&ralaumıetır. 

Kaza şöyle olmuşlar: 
Madenin 280 metre derınli

.tinıieki orta nııığara • galerilerin 
deıı l>ıri geceleyııı saat 23 sıra 
larında Aııi olarrık çökmiie ve 
burada çalışmakla olan işçiler· 
den 5 kişi topı ıık ve maJen y ı 

ğıııları ahıudn kalmıştır . 

Hn müıhie çöküntü neticesi 
galeriuiu aua yol ile mutasulası 
d ı kesilmietir. 

Büyük vo korkunç t{Üriiltü 
ses:.illik içıııdekı meğarallln di 
~er kısımlarında calışonları deh 
9 H ıçıııde bırAkmı~. ışçıler, luık 
çıler. ııöhetçi, mühendı8ler heye 
can ve , teıaeıa bu kısma do~ru 
koşmuşlar dır. 

Fncia derhal aulaşılmış. u
zırn sürflu u~raşınadaıı \'0 çolle
ıııacfon sonra çökme h1idisasiuin 
olduıtu galeı i rçıhıuılmiş ıoprulr 
yığııılnrıuın altında i\lü olarak 
ıkı, ağır yaralı olarak da iiç za 

2 - Atatürk bu gOnO yorğun ve dalğın 
diler. Umumi ahvalde keyfiyet biraz daha 
miştir. 

Nabız 124 teneffüs 40 lhararet derecesi 
37,6 dır. 

1 nın tevhidi iQin faaliyete geçecek 
tir. 

vnllı ieı;i çıkarılmıştır Ôleıılerıu 
Balyanın Mancılık köyünden 
~ustafa oğlu 333 doQ'umlu Nasıf 
ile Balyalı Süleyman oğlu 322 

Zonguldakta Uzun Mehmet günü 

109 unucu yıldöniimii Parlak 
tezahııratla kııtlandı 

Uzun Me~met i~idesine törenle çelenk kor. ul~u 
.. 

Ulu Onder A tatürke Zonguldaklıların 

&onsuz minnet ve şükranları sunuldu 

Zonguldak f. (Radyo) Tür-
1 
cilik hakkında tıöylevler veril· 

kiyede ilk olarak Zonguldakta mietir . 
Uzua Mehmet tarafından tae kö Türkün arayıcı, bulucu, ya-

mürüıı bulunmasının 109 uncu pıcı ve kurtarıcı ve dünyanın 
yıldöoümü burada Halkavi tara eo büyük oeeri yapan Atatfirke 
fındau yapılan zengın program-

la kutlanmıştır . Bu gün ŞPhir 
Zc.ngu!daklıların eoneuz miuoet 

eükranlaı·ının VA 
temaınıyle donatılmış Cuoıhun-

karar verilmıştir • 
ısuııulmasıııa 

yet meydanından bütün ilk Vf' 
Halkavi, Parti, BelE>diye ve ı 

orı ı okul talebeleri, muhtelif ıe mtıklepliler tarafıtıdAn Uzun 
şekküllere Ait üyeler, sporculıır. \.f..,hmedin Ahidf.Riııe çelflnkle.r 
kömür ieçileri önlerinde şı>hır konmuştur tık ve orta okullıır· 
baııdosu olduı..u halde Urnıı "' 111 öıtretmPnlAr talrb~IAriırn U-
MAlırırnt Abidesine 6'ıdılmiş gf'ı ~· rnıı ~1tıhıırnl günüııü, mıı'ıi ma 1 

bir mühttııdıı. ıl~ hır !:deha tnı . JP.ııcil ğ ıııizı ciPı ' Hlt>ı· h tlıııdH arı f 
fıııı1uıı rmılıolııı&ıııı nıil l i nıa l P11 ı tııı ıel ı rlır 

üniversitede 

3 - Deniz istatiklerinin yek 
nasak bir hale getirilmesi için 
Cenevre koııferonsında kabul e 
dilen eekil dört devltıt deniz mü 
esseselerince müştereken kullu 
oılacaktır. 

doğumlu Ahmet olduğu aulaeıl-

m1şıır. Müsteoap köyünden Ab

dullah oğlu 816 doğumlu Süley 

men, Çakallar köyünden Mehmet 

Ali oğlu S21 doğumlu Mustafa 

4. - 1938 80tHJai son kanuun Balyalı Veysel oğlu 324 dogum · 
başından itıbaron Romaııyada 81 lu Şerif de ağır yaralı ve hava
hiye resmi millf şehadelııameleı l'llZlıklan baygın bir halde çıka
üzerinden ıah ıl edılı cek \"O Tu rılmıelar, geceleyin şehrimiz hOB 
na ınet0ııha u ulüııo göre alııınıış tanesiııtt otomobille getirılmişler 
yanlış rüsum varsa farkı iadu l~davi altına alınmışlardır, 

edılı Cektır. Kaza etrafrnda tahkikat \'e 
6 - E\elce terilen karar keşıf yapnıağa Nafıa vekAletince 

üzerine ilk defa Yugoslavya tn- memur edilen mühendis A, Hu· 
.ufıııdan ter is edilen Balkan hat lueı Aokaradan gelmie ve Balya-
lının tArifesi tanınacaktır. ya gitmieıir. 

6 - Pıra'de yolculara güm Kazanın sebebi, yapılacak 
rük ve polis muameleı;inde daha tahkikat ve keeif sonunda anla 
ziyade kolAylık göslArileceklir şılacaktır. 
=-=~====~====-==~==".....,.,,.==~=======--=-......,.,.~="'~~.._.. 

.Hayvan l~a l1affuzhanesi 

mezun Otanların ve yeniderl 1 Şehrimizde yaptırılmış olan Hayvan tahaffuzhane.inin 
,1 ikmal inşasına çalışılmaktııdır. lntaat çok ilerlemittir, 

girenlerin Sayısı artıyor ı Merhalesiz /lünya Uçuş Rekoru 

Son be~ yıl için~e on enstitü daha ilave edildi Loııdra (A.A) - M~r halei z 1 rafı odan bildiı ilmektedir. Saat 
V dünya uoue rekorunu kırmak . 

lstarıbul 1'oivereiteye ya f 934ı ile 938 arnsıoda Aec•rn tlıere ÜQ tayyarenin 188 t 3,65 5,50 _de tayyareler arabıetanın 
zılıuı talobeler aittikQe QOQ'almak bef yıl iQinde üohereheye ye ol •a . 

1 
t" 

1
. d qQyuk Nefud ıalıraeının iize 

. d 1 . ·eıda renıçıaatı. sımaıa en 
tadarlar. 93' yılında 2930 93~ den on e'letıtü ılhe e 1 mıı ' . . t t" t ı·inden 30 derece arzı eiınalt ve 
de 3297, 933 de3360 937 de 3857 I bu suretle sayıları S2 :1e l>nli 1

1 
hareket ettığı ıava ııezare 1 8 

37 
. 

' y . · -dd c m derece 10 dakıka tOIQ t k. taleb~ bulunrneeıua rağmen 938 olmuştur. ıoe 8JDJ .mu e 1 . . er ı 
yılında '788 talebe buluıımakıa j zarfında yeııiden SOLi hıtap · ur. 'Oıııversıteye bağlı basıane de buluıımakta ıdıler. 
dır. 1sı85 Ttravay yapılouaı1r. lerneki yalak ederli bu bee yıl Tayyareler bulutlu ve fırtı 

Diıter taraftaıı 984 de 219 / 138 tercüme yapılmıe tır. 934 1 iQinde 697 den 1135 e çıkar ılmıı 
935 de 504. 936 da 443, 937 de de ynbanncı dil uıe kıebine l tır. nalı bir havada 3300 metre yük 
458 ve 9::18 yılında 670 talebe 13272 ıalibe deuam ederk•m 938 Kliuiklerde tedavi edilen seklıl:te saatte 288 kııomelre sü 
\luluraiıcdeu meauu olmuılardır 1 

de bu miktar ıeae r• ıkmıı- li289 k ıdir. raUe uçmakta idiler. 



1 O ikinci Teşrin Ht~8 Perşembe YENi MERSiN 
SAYFA - 2 

ar e 1 Günün Polotik Meseleleri trenleri yol~an çıkarnn 
a~am milyoner ol~u 

Yazan : Sait Uğur 

E ı } zm ı .. ıt. p ardım \'C < 'oııklerdı n folklöıo flit iııcı ı, -
meler apn rken elime ( B •ııdıınmf ) udımln ynınıa bır kitc.ıp 
geçtı Bu kitabın lnrihi W!'.l:J) olduğuna giiro 423 seue ı \mi 
yazılmıştır . Kitabın lehçe ve şi\·esi de hunu ~österiyor . Ilu 
kitnptıı bır çok hikay0lor. ln tifoler, öğüllor ve fnı;ıllar altında 
bir ço, :.ıtnl u r;frıleri \'e unutu lınu..: Türkço ı·elım flı• t' mı dır · 
lşt b k•t· bııı içindeki aıal r sinleri ''" or;ki türl..çe kelıme · 
lerdPıı dola} ı bunun hıhüye ' o latıfo. (iğüt ve Cnsıllarından 
baz.tin ını } azacağım ki hu suretle unutulmuş bir çok ıürl•çe 
!,,; lııneler ve otalar ~·özl~d nı ı7. rlcrlonmış olacaktır. Hıkllyel c · 
riıı, HHıfoler ve öğütlerin şive ve lehçesi d e ~iştirilmıycrek 
yazılacaktır . 13u kıtı:ıbın lH:ışıuı.Jnıı bır kaç sttyfaeı }'oktur . 
Ooun ıçin kimin tarafından ynııldı~ı belli değıldir . Şıındi iı k 

Ukray 
karşs 

• 

aa a 
esı Sırf, cnıı çokışen adamların 

bağırıp ça~ırmalarıuı duymak 
zevkine nail olmak için Macaris 
tanda trenleri yoldan çıkaraıı ca 

Ya 1 
ııi Sylvestre 1atuka hapse atıl 

\
dıktan sonrrı bu cim.yelleri sa 
yesincte milyoner oldu. 

~Iatuska son ciuayetiııin la 

aşoğıyn bır öğ üt yı:ııı)· oruz : 

ô C 
Varırsan eol kad ar \'ar dostuna 
\'arıp okunmadığııı l.}'t> re uideu2 

Te tadı \ar nedür bö}·le zaru-
ret nideıı 

Gün ol an görüyorsun nııde zerre 
Ger otuz güııde }'eni ay gibi 
Gerektn dostluk uzun vo in<'o 

Kıei ' r ııwkle~iyle dostuııe çok 
Kı, 111 ger dul alur oldukta huy 

un 

o T 
l\i gelip ürekelbi üstüne 
Denıesi ııler sakıu gücıle~gökcek4 
Ki tez \'ar ıp göresin ekşi surat 

Kısa gürıde varırsın kırk kerre 
Do~nrsnıı muhteremsiın bay gibi 
Hemin üzülmesiıı sayi et önce 

Azaltır hürmetini ı~sı yok 
Diler en uile sin son iz\ı:>ilsor u 11 

Ki demiş cır :ınasııı gör kızın al Kı)' t sıırnl) nazar EIYIE beziıı nl 
Atası so~aıı, Rnası sarımsak Olnmı gul,şekor ol kıı olıcak 

Olur kf' pak veynnapak oluluk 
Eyu h·ıkkıııdn kinıs"' kem 7 

deyemez 

Meseldır lı('m ululer ılc 8demiş 
01 ışle U) nıa,değnıe9 rehııümayn 

Ey kim dırileceksin ()!ünce 
ıen olsn yine zişt, olur düzeh

are o 

O k~m aslıııa boıııemez uğruluk 
Asil a1.mnz cihanda sa~ yem(•Z 

l(ı hergiz pas tutmaz arı ~ıimüş 
Boğu l ınrız doğıcak düşme l>elilya 
lvcek 10 olma isle1·orulunca 

Bıhışt olur çu birme sala pert 

1 Okunmak : Dnçet edilmek, 2niden: ne yapacaksın, 3 güç: 
zor. 4 GökCt\k : iyi, 5 izale : takip etmek, 6 kıyısı : keuarı, 
7 K em : feııa, 8 ilo : öyle yerindedir, 9 değme : her, 10 o}'u-

cek : acele edecek . 
Anasına bak kızını al kenarına bak \ıozini al atalar söıüctür 
Ata ı so~an, anası sarımsak bu do atalar sözüdür 
Asıl azmar bu da atalar s\'ızüdür . 
Arı gümüş pas tutmaz bu dn atalar sciıiıdür . 
I>o~du boıtrnaya olmaz lıu cia atalar süzüı.Jür . 

a~en sulan ersin ticaret ve zahire 
~orsasm~a dünkü satışlar 

Yazan : ·yer Dominik rihçesine aid (Bin Toı bagy foca 

Her geçoıı gün, getirdi~ı ye hır bir w.-ddet harbettil"r. Fa ııüyor, bütün tolgl'nflarııı bizo ali) adıudn bir eser yazmıştır. 
ni haberler le, uçuncü Rayh'ıu kat ukrnnya vatanpcrverhıri\\ıah ettikleri Polonya yahudile· Hı:ı pısh1:1oede hüküm Rüıen oi 
aark k" · ·k 

1 
• f tt zamnameler nıucıbiu~e eserini 

"' ve ce•ıup şur ı ıstı ame sovyet ere, ıngıltere ve ruııs~ 1 riuiu Almaııya'dan leh hududu· 
tindeki politikasını daha sem nm yardım etliği \'rangel ve na doğru sürülmesi hQ.disesi Var doğrudan doğruya gerek bir ta 
hatlo kavramak imkanıııı bize Dcıııi kin ordularıııu ıııhayet Ki şofa'ya kar~ı ycui nlmaıı zihni· bie gerekse bir şahsı salise göo 
vermektedir. :\1ühim olan nokta yef'e kadar girmiş olan ou seki yetı bakımındı:ııı l,arokloristiktir deremediÇtiııden bunu mektup 
~udur ki Ahnaıı.-• Rumada •• ziııoı aerın büyük polonyneını o Hl?. g ve belki do leh koridoru şekliııd• kızına RÜudermişlir. iki 
diğer yerlerde Ruleuyaııın çı· kurmayı t:ıhayy~ I oden Pilsudski mesolesınin 01 ıayn çık tığ ını gör üç ay zaıfında kitap ikmal edil 
koslovaı. devlet! çerçivcıei içinde ye ayni zamandn kareı koyacak lmek için h or lıaldo çok bekliye miştir. Kitabınııı bir ~ faslında 
kalmat:iı fikrini kabul ettirmiştir kadar kuvotli değillerd i r. Sonun cek değiliz. Bundnu haşka Polon şuaları yazıyor. 
Çekoslovak>·n uskeı i bakımdan rl~ ~olouyalılar garba doğru çe I }'adaki alman nılıklarıurn hima " Köpokleriıı ulumalarından 
artık ıııüjnfansı ımkansız bır kıldıler beya1. rus cephosı l' ıkıl I yosi meselesi de vardır Berliu'· büyük zevk duymaktayım. hı 
memlekettir. Alman kıtalurıuıu dı. Makııo mnkt_uı düştü ve 1 ın, Lvov nımlakas ıııdaki Ukray· ·anların ölüm heııganıesinde 
Bolıemya yayl:ısırııo et'rafını mağlup olan Hellıura memle'kel 1 ,,. - • d L ti f bağrışmaları kadar zevkli hi" . . . . na az 16 1 uıerın e >ııvve e an· "' 

Çeviı·en da"'lık n1ıııtakaları t"· teıı çekılorek Parıse ıltıca eıtı \'e l "' d 1 b bir şey olmaz llu seeulnrı duv "' ... 
0

· k d b' ıyete geçeCP6 ııı 90 emın o a ı ., 
1 

gnl etmiş olınesı çekoslovak ır 8 ? sene soura ora ~. ır \ıriz. Çekos\o\'~k)·a ne ölçüde. dukçıı konclimi cennetlerde sa 

llöylcce Ukr<\~·na lıom oıı ta· I .. l l ı · · · · 
devletini Almanyaııııı eline ver yahudı tarafından katledııc!ı. lıu faaliyet~ iştiriık edecektir~ ııııyorum.,, 
mitıtir. Almauyanın iktisadi kud Bunu sonra l!ilreceğiz, fakat gü \.I a ~ııı mu ın_~rırın.m . ısını 

mamiyle rus idareeiırn geçti, fa f dtıh ı ~h k reti gerlsiui tamamlıyacaktır. ııün b!riııdt>, iııtıkaın hissiııin sa ena ı o sa şo retı, ıtabıu 
Prağ, yarın eğer henüz girme kat mühim lıir kı s mı ııski Galiç clrce taıaf doğışıirmemış olduı?u iı;;mi muvarfakiyeliııin sırrı ol 
nıişso alınan nüfuzu altrna gire ya Polon yadan koparılmamış\1. nu gi)rnıok mevkiiude olaca~ıı. 

1 

muştur. Bunları duyan bir amc 
cektlr. VtJ Berlin Macaristan, H •rpten önce bu Gnliçya'da, bil gsasen Alınaııya'uın Polon · ril{au talııi ıımorika ve iııgilte 
Romanya, Polonya ve Rusya hassa Lembergde (Bugün Lvov) y:~'daıı daha uzakta gözü vardır re için hakkı telif olmak 
üzerinde faalıyello bulunmak polcınyalılarla Ukrsynalılar (ve Hır iş bırliğı karakteri de alabi· üzore ıl<irl } üz bin frank \ermiş 
için Rutenyadan istifade .etmek ya fütenler) daha 0 znmand nıı lecek olan Polonya amrlİ)'esiniıı tir. 
niyetindedir. aralarında c:nrpışıyor\ardı. Veya ötesiııdc, çok daiın mühım diğer 

KR?.andığı bu emsalsiz mu 
vaffakty ('I karşısında r.ıstuska 

ııın cesa reti artmıştır, D rhııl 

ikinci lıir kitap 11 €şrelın i ştir. Bu 
kitabııı ismi " şııııeııdürerleriıı 

yoldan çı k masına 11e suretle 

Bunun yanında nıecıırl arıu polonyalılara müznhnret ediyor uir ameliye Jrnlirmokted ır; Sov-
1919 da ekseriyette oldukları, du. Bugün, oraya hakim olun yel llkra~nu'sıntı karşı hareket. 
o zamandım IJel'i bir ._:ok slo polonyalılar, Hüteıı tebalnrını trçüncü Ha>·h'ın F.Oll tı,ııdefi 
vnkların yerleşmiş olduğu bazı lehlileştirmiye ktıldıştılar, leh Uk burn ıdır B ır üçüncü Rayh ki 
eelıil lerin l\Jacarıstana geçmesı rayna'sına, hakkiyle inkiyat et eski Almanya ile eski llabsburg 
niu ne ehemmiyeti kalır. Üçün memiş olan bu ülkede mılli zih !ar imparatorluğunun bir kısmı ma ııi olunur) dur. 
cü Ruyh bilir ki, Alınan niyeti temsil etmeleri için Pıl· ııı kendıııdo toplamışıır. Berliııin 

Asırhk kaplum~ağa sudski'ııin e!'!ki askerlerini bura aleyhtarı lıir politika güdmiye ırıüzalıerul eltı~ ı Vıyn•ıa ile MoR 
kalkışlığı lakdırde motorlu fır ya yerleşlirctiler. Bu usul iyi ne kova nrnsınd.ıki eski huırnnıet 
kalaı ıu hücumuna açık bulu ticeler vermiş gi>rünınüyor. Ha on se iz inci asırdıı dottmuş ve 
ııırn bir ınucaristaodau korka kikatte, Lvov'dn olan tezahü rler on dokuzuncu asrı doldurmuş 
cak bır şeyi yoktur. Yarııı Al te ka\'galar bu geniş ceııulıu :;:ar olaıı husumet, eni hır şelı:ılde 

ki Poloııyası. e)·aletinde, !ehliler manya Homanyıının ham ısı ol me}' 1an ı çıkmaktadır \'e karşı 
rııak ıstiyecekllr . \'e billıa~"'a Uk don dıl, nnaııe, din iııharı) lo U)' k ' k 1 'k' 1 _., rı olnn halkın, encıjık şeflerııı aışı~a 0 an UV\t\\ flr 

1 ·ı Zil 

l{O.ba sahillc ri ııdA balıkçı~ 

lar 4 nwlre u1.unlıı~·u nda 60Ü 
kilo ağı·lı~ında bır kuplum~ 
bRğa yakaladıl~ ı·. 

bunlardan bütün 
halkımız istifade 

edebilecek 

rau) aıııu hamisi olmak •ıstiye~ok idaresi allrnda, koudısi ınılli lıır ıdPolojı rcnk!c>rinı tnşıyoı hır, 
, Dün şehrınıı1. tıcaret ve za tır. Şıın<lıdeu Ukranya " vatan !•'akut ta rıh, ) eııi jestlerde, 
nıı e borıınsındll on beş toıı açı 

1 
. B I' k k azlık olaı·ak tellikkı eUittini göı:ı 

çokirdek Morsiıı vagon teslimi par.çer,, crı er ıue a ııı etmo teı ir. 

eski jostloriıı m.ık at VA hedefle· 
riıı i lıulU') or. Ei·ısen hiziın. hu 
me::selolerle, lııgılıerr> ve uııhası-n 

Bu kamplıımbıığ ıy ı mua· 
yene eden alımle r h uyvamıı 

kabuğuna ııazaı a n 500 yaşırıdıı 
olduğunu söy lüyor. 

'
tcdır. 1 d' l' 1 1''· ' 37 kuruştan ve on beş ton Ela· m ı, o on}·a .1 ı{rayna ~

1 

Memleketimi~. bır çok mu 
1 
zığ malı fa&ulya Mer8111 va Rüteııya ukranyalı tahrikçi aşağı Karµntlar Rus yası \·eya 

d\ln sularını havidir. l•'ak.ıt :ıı a goıı toslinı i 7 kuruş 75 sautım lerlo dolacaktır. Buularııı birle Rı1ıeııyn ıle sınırdaştır Oııuıı 
ltul) nmu yuptı!l'ı gtlJJ, meşgul ol 

Krı stof Kolomb AmP r·k:_ı 

yt keşfdtığı zaınnn bu kRpluııı 

b11~a hnyli biiyUkmilş, 

otıeossüf bu uların ıuod erıı ta h dcıı '" ou hoş loıı A ııadolu n poloııy • ukrau y ahi wıı kı içi ııd ır ki R ilıeıı• •· Atıııaıı ra içııı manı "" ,ıuzu 11

1
1 

l ol k tur. k A vr1u P ı · • \ 

1 

ı _ uın ıııeı t\PZ\IH e HıA ııru nıuş 
sısattan nıaıırum o mtıştu uun malı fasul)a ou güııde vagon yamıııı \'0 ayrılığıııt hazıılauıı bır mnııinlü gibi faalıyetil,i üs ola kaç tu?. ktaıı }'Rlrnımzı sıyır 
hırdan ısufade )'i aııcak çok ya te linıi 7 kuruş 20 saııtımdeo ya Ç"tılışacuklardır. 5 ıla 600 bın tüııe istinat ettırebileceği nokta 1 dık. Dtıhn b<ıeka tui'.aldar rta hn 
kııı buluuan köyde ve 1 asaba' \'P }'ırmi ton Eıbistau malı sıavıa ornıdu~u bu kuçük ülke dır. Almaııya'ııın lnı fırsati ka· zıı laıımıştıı li ransa'ııııı sali\meti 
lara noü n hasır. hıra k 

11 

o rdu. fnsuly 
8 

Mel'sın mağaza teslı mi alınan polıııkasınıu polon ya çırmıyncağıun inana lı nı. Şınıdı · ıııı,paı o ıoduk ""' gete.,el!ıııı ,.e ıs 

Derin deniz 

Hııl u ki ıahli lor notıc imle 9 kuruş 37 ,r. 6811 ıınıden <e oıı Vu ru•Y aya kaı şı fa alı yet ın e r den leh almıııı nıünasebelierı ıı ~ b olıın ıııı deııızleı d oldd!uııu 
\Oll kum uzu ı Oll bı>ş güude kezi lıul uı alacak tır. eskisine nazaran govşemış ~örfı hatıı lı)·orum. 

Ukruuyalılarııı t.ıüyük kula --

Deııı zııı d erinltklPri ni ölç· 

mek ıçin yHpılorı htl' Alın:u1 
gı~misi Pasıfık d0ııiıiııdc, Fıti 
p n adalar ı açııclarındıı 9,870 
ıw t l'e 1ı ı r ı ı ,. , ı n 1 ı{ \ ~ ş r ı' tt i. 

çok mük ınnrn\ oldu~u ı.ıılı:ış ı Morsiıı , 3 gou tuslimi oıı bır ku ualıAı Sovytıtler ln ıl ığıud~ } il Hayvanlar ~izi nasıl görürler 71 
şar. Kıı k nıılyoıı kışt deııılı~ or 

lan bn ulnrdaıı bütün Turkı~·e ruşt aı. muamele görmüştür. 
ııalkınııı ıs tifade etme i Hhımdır 1 Adaıı u borsasında kle\•land 

sene a ni işne ~ok gar ip b r saat hi~ayesi 
çahşan a~affi ~t:Wrastlı 'JP (lııgııteıcl işte bunu nazarı lııbarA. pamuğumıu 36 kuı uş 5ll sau 

alan hükümctimı z bu suları ıimle 42 kurue ('0 parlak pamu 
Bu rusları1au oldukça ayn, 

İliı Amer ı kun gfü-. nııite
hııssısı, muhtetıf lırıyvantarırı 

gözler! ü1eı indo yrıptıKlurı tcc 
Siı~.. t • (İn~ lıe · ) )' 11 ~a ço,( g t p uır h ıd İs '1 ~ayctedıl 

tesbit vo hakıki bir kıymet Ha ğuu 32 kuruela 35 kuruş ara 
de edenler de asri terlıbat yııp sındu \'U t ı; nıız paıııuğuu 32 ku 
mayı düşünmektedir. ruş. 50 sauıım üz~rıudeu ınua 

Bu tesisat yapıldıktan son mele göruugü mezkur borııadau 

ruhça da ha uçı k a ') n i zunıaıı 
dll uuha t;Olllpt.ltk, gnrt•e aahu 
yakıu dıyuc~gım g"'lıyor, uır 
mılleUir. Ruslurdan evel hınstı 

rübe er ııotıct>sıııde şu l{aııu · 

ate varmışlardır. 
Beygır bır insaııı, oldu· 

ğuııdan ıki buçuk ınıslı, ko· 
yun ise ancak Uçte bir ınislı 
l'ilyilk görme tedır. Köp k 

göıil ise insıı rıı oııcak yüzdt'I 

altı derecesırıde büyük gör· 

)'t' ı 77 y şıı d ı (_; ı ı İ ..; K· !hum ınışl l', . 

ı~nııııde lıir l<öyl ii, tHm 71 se· ş-,lı rı n • y gfuıA sırntçıs: 
ııedı nhı rı rıynı mticssPserlA Çil olan ,J tınes nıırı laıı hır müddtl 

lışını:ıktııdıı·. evvel ölınliş ve dUkkfuıııı 111 
_ _ • . bura l.ıorsasına gelen uıalumal 

ra bu ulardan bu un Turkıye tau anlasılmıetır. 
tıalkıuıu genie bir şekilde istifa . Ôlu"m 
de edecr ~l tahmin olunuyor. 

Ömı ünün uzun senelerin 
yurt uğrunda askerlık yapa· 

yaıılaeını~ ve medanıleşaıişur 
ı:ııyasi vır üuuııelerı mevt ut tur 
Ve oıı dokuzuncu asır zarfında 
t.ı.r c debi ya t yara~mıya muvaf 

fak olıııuş:ardır. 

Kılhaın, 6 yaşında ıkPn ıdar••sı a~ııç çocuğnna kalrrı1~ . .,., . 
Manor cı ftliğıııdA yamak ola tır. Ge ç S!l81 l•İ g··çen gün tı11 
rak ış.- g mııştir. i ı1< haftaıığı saatııı tamirıle ın ~ğuı u~eıı 
2 ş iing (i pcııny ıdi. Şimdi tanımadığı bir ııdam dükldiO~ 
ıı-;e, lvıfıuJa 36 şılın 6 pı>nny gelerek tam·r ıçın hııakoıı:; emleketimiz~en Yunanis

tana ~ayvan ihracatı 
Veteriner U. 

rak geçiren Belediye sabık 

anbar memuru B. Mahmut 
Oktay yakalandıgı hastalıktan 
kurtulaınıyarok ölmüştür ve 

müdü· cenazesi ebedi istirahata-ibınn 
tevdi olunmuştur. 

rü Atinaya gitti ! Oğulları gazi paşa okulu 
baş öğretmeni Hayri Oktar, 
bakkal Halit, fizmirde posta 
memuru Mustaf~ ve Tarsusda 
öğretmen Halide Oktarın ke· 
derlerine iştirak eder ölüye 
rahmet dileriz 

Ed\Jne, - Zıraa t Vekn!Ptl ve 
teriner umum mUdllrt\ bay Sabri 
Okutman, Vekl\let mntabus ısı mu 
şavlr bay LOtrl şehrımlıe gelmiş 
lerdir. 

ialatyada 
Bir sigara fabrikası 

kurulacak 

TDrkiye ile Yunanistan arhSID 
da hıtyvan lbrftcatını korumıtk ve 
arttırmak tedbirleri Uzerinde ted
kiktlt yapun mudur ve mUtehas· 
sıs mUşavir Selı1nik yolu tıe Alion 
ya baıeket etru\şlerdir. Alinı:ıda 
Yıınan bOkOmeU Ue hUktlmeUmlz 
arasında yent akd ve imza edlle lohiearlnr idaresi tütün ie 
oek baytarı mukavele için alaka !etme ve bakım evi tarafından 
darlarlo mDzakerey~ başlıyacak- Malah ada modern bir sigara ve 
lardır. tütün fabrikası kurulmasıua ka 

Bu mukavele \le TUrklyeden r ar verilmiş ve bu hususta ha 
na yapılan hayvan ibra zırlıklara başlaumıetır. Fafrika -.. - • • ~·--t .. fnAI .. 

ınektedir, 

T 1 t h k·~· ·~· k• ~ kıı1.anmııktudır, olduğıı saati istPmiştiı·. 
zahirıdir ve llfıCBk dahıli idare e e onu a 1 1 mucı 1 ım r 71 ' . d ' tıl sı>ıı~ ıçırı e kuı ıyy n Dü kldlııcı geııc muhnt:ı 

marifetıle iııhısar eder. O or f e Td~foııun mucıdi zanPdıl vazı t' Siıırlon ayrılmayan K ıl· nın yanıldı ğ n söylemiş ~ 

Na?.ntİ olarak. ukranya ı:;ov 
yet cümbqriyeti muhtarcıır. Ha 
kiktııte bu muhtnriyet ancak 

dıği gibi Edıson değıldır. Mü ham, gCC•'ll scnu 200 ingi 1iz keııdısiııe böyle bir saut bl du ruı;tur. 
!917 do bir milli meclis inti tevazi bir Fransız po9t8 ve lirası miildfııt vP-rılm i ştir. rakılmııciıgını ar.tatmıştır 

telgraf memarudur ki k f' Ş l f o· . ' ~ y h ddP.ııe· ranynlılar iı:ıtikldl saatiuin çal unyanın en yf.Jş ' 3 amt ahancı müşleri 
1 

'l hekkmda ümırıerıni ikna t-de o ııııe oldu~unu sanmıelardı. Esa "- Caııım, nasıl olO" ssıı Mosko•• onlar• kaı şı çok meıniş ve yo• sultu k ıçiııde Dil ııyaıı ııı eıı Y• şlı adam 1 Ben 1915 s•rıC3' ndc saati•: 

hap etmeyi tahayyül eden uk 

uysal davrnııdı ve Brest Li ölmüştur. Cenub~ Afrı ~ada !~ulunuyor. tamır tçın hu dilkk:'in~ bıre
0

1, 
tovsk sulh muahade~i rus. i~ Hayvan gözleri Adı 8111011 ol.Hl b.u .-ıdam 141 mıştı rn. Şimd ı de almnga g 
zalıır yanında ukrctnya mılletı \ Amerı ırnh ı ıd göz ınüte- yaşrndudır • . Ço.k zındc ve ha· ' dırTI,, dcnııştır. 
müm e!l..;illerinden ıkısıuiıı imza l t k h .. le · fl'ld Sl veı· ı nd ... dt r u 1 t ı ıl dt

11 

. te ıassısı ıp ı oyvaıı goz rı- J " • ı . 1 nu ıza 1n ı b ı ııy r.- ö 
11 

.ını dil taşır. O zRmau ımparat ııın has~asını taşıyırn suni göz Sıııant muay ı e et~n'~ yen genç dü ı<ld'ıı ıc ı tıabası0
1

, 
tor Vılhelm de almanyanın nıüt ler yaptılur ve şu ue\iceye olan Ameı·ıkalı doı,torlar, . ıhtı 1 eskı dolaLını karıştırarak tl11ıtı 

vardılar, yarın d3 ıa ço yaş'-lyıllıı ece ki katen sa&ti bulmuş ve sa tefik i bir ukranya yaratmak sı ı k ı. · ı k 
At insanı olduğundan ıki istıdadda olduğııııu söylemiş- hine iade etmıştir. / rası gelmiş olduğunu sanmış ' ı 

Mahalli bir büyük mülk suhı 
bi Hetman Skoropadevski bu 
ııuıı ro!ı:ıi oldu. Sonra· alnı an 
nıağlubiyelı üzerine Batman 
mevkiını kaybeıtı. 

huçuk misli, koyun hir çeyrr•k lerdır. Sı nan üçiiııcli defa ola· ~f 
misli l>Uyilk körUyor. ral< dış çıkarmıştıı·. A k saçla· diiş ıııcel.,rırıe daır Anıü'\ 11 ~ 

Köpek gC>zU insanı ancak rı tamomcıı ılökiiİmüş ve yeni yu hıtaben radyoda bır ııtl.-rı' 
yilzde altı nısbetıııde bilyUtn-

1 
si gelmeğ•· huşlRmıştır ! söyli yectk tır. Bu ıı utuk 

1 ~· 
Sinan, hayat hakkındaki lizceye tercumo edilecekl

1
r· 
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i L A N i L A H 

içel Nafia mü~ürlüğün~en memurluğun~an Tarsus 
1 

ıcra 

) - Sıl ı fö ı> · \1ul ~oluuun tx933 5X 172, OoS) a No 938 - 18 

l 6X919 ve 23X383 kluı.!e rirıdtl yeniden 111şa edı 
Tapu No Tarihi C i n s i .. _evkii Kı\ nıtJlİ 

le Ct>k lıetorı aruı:-t tMhli)·ttli köp rii ·ı e nu~nf.-z inşa · w 

60 T. sa:u 335 bir bap hane miifıü 3000 Lira 
atıoi11 kt>. •f hetlt>ıi 66 0.32 liraolup .ı çik eksilluıiye l waa ıufişt.-mi ... mahallesi 
koııurnşlıır. latfe k~ni 4 tah 

2 - Eksiltnu~ 28 , J ~ ,9;~9 tar ihine Lt>sadüf flden lanı. 1 odah 1 mıılfak 
p~zarlılsi giirıü saat oıı lw~LP. vihiy .- t erıcümeniııd~ v~ dltmda iki mağ:.ı za yi 

havi 
) ' <t pıl<J ca k t ı r. 

3 . ıs ı ... k li l~rirı 0;0 7 .5 muvakkat lt>miual para Hududu, Şarkan medresP. g ırlwn hacı nıtıh-
sı olaıı 49~,oo lira.' ı ö · ~I muhasebe vezru-ısina uwl hanesi şimalen nıurat zade rueh 
v.-) a o ıuik la r LPnıi ııal m~k lu bunu ve diğ~r tica lllPl hant-si c~rıu bPn l a rikiam 
f'f-11. oıla ... ı \' t• sikasıııı VP- ih ale giirıiirıdeıt en az SP. Alacaklı, Starıdar şirkeli 
kiz ~iin ev~ı vila\t>lP. mliı·acat ederPk alaca~ı ehli Borçlu , Osman kAhya ve nıustara hilmi vere-
~ el ~('~i k asırıı 'ila) el t>ııciinıeııine ibraz e~tmeğe seleri 
nwchurdurlar. 1 B. · · 

4 F~ ıl.ı nıalurnnl ~ıloı~k i~tiy .. rıleri11 vilftyel ı ı~mcı arlırı~•anrn. yapılac.•ağı y~r, giin, saat, 
n~ fı a miiıHirlügii n~ uı u raca at Ptmeler'i ilan olu rı ur. 1 O~ . 2 ~38 cuma rtesı saat ı o - 1 l 

)o _ lf> _ 2o _ 27 ıkırıcı artı~nıanın Y<Jf, ılacağı ytır giin, saat 26-12 

------~-------------- 938 pazartP.sı saat 10-11 

Tarsus icra memurluğundan ı işbu gayri menknluu artırma şartnanıısi 1 O 
l 1-9 3 8 lar.ilıiı dt~u itilıareu 9 3 8-18 110. ile ıarsus 
icra d 1 iresiıı muayyeu ııumarasuıda heı·ktsin gö-

Do~·' et o ~ 38 

T •• pu No. Tarılıi C ı 11 s Kı~nwli rebilnlesiiçiu açı~tır. ilfında yazıjı olaulardau fazla 
l 87 k sa11i 341 f+ıvkaui s oda ı ~.alon 6000 mahimal alma~ isuyenler işbu şartnameye ve 938 

iki mut hah, ı~lıtarıi 2 Lira ; 8 dosya uumarasile m~ınuriyştimize miirıeaat et-
m~·ğ:ıza ı~_i cüaıl~ ka~ ı n1elidir. . . . . 
p 11~11 v~ lıır havluyu havi 1 2 . .\rtırnı~)'31Ştırak ıçın yuklrıda yazılı kıy-
llr-ırıP- meliıı yiiz<le 7 ,5 uisbetiude pey ,·eya nıilli bir baıı-

IJud udu, S:ığı ~öııt·ii musı~fo, "0111 kamer laa kamu l~nıiual mektubu tev<li edilecektir' 1 &?4,, 
••~"' Hr ~ a~ ı kanıPr· il~ kiir~lii lıacı l 3 - ipotek i~ hibi alacaklılarla diğer alakatlJr-
h iİSt') i 11 im ıı t-~i c' pht>si tCirik ia m ların ve irtifak hakkı ıabipleriuiu gayri nıeukul 

:\ 1:.Jca k h, lif' lmw1 .\ s11u iizrrirıd(~k i haklarttn hususile faiz ve nıasrafa dair 
Bor çl11, Bor o ~ati ... Dur :111 olau iddialaruıı j .. bu ilaıı tarihinden itibaı·eıı ) irrni 

Birinci nrtırmanm }apılacağı yer; gün, saat 10-12-938 giiıı içiude evrakı Hl slıittlerile birlikle me•uurİ)' t~ 
curnarıesi günü saat 10 11 Tarsus icra D. timi7e bildirmeleri icap eder. \ ksi halde hakları ta-
lkinci artırmanm yapılc2ğı yer güo saat ~6-12 - 938 • · ·ı·ı b l .ı k b d l' · l 
Pa . .. .. 10 d 11 k d T 1 0 

pu sıcı 1 e sa t o uıauı ca satış e e um• puy ClŞnıa 
zarıesı guııu saat n e a Ar araus cra . d 1 · k 1 l ' 

1- İşbu gAyri menkulün artırma f&rtnameai 10- 11 -'938 tarihin- Si il •il ıa l'lÇ a ıı· ar 
deıı itibaren 938 23 No. ile tarauııı icra dairesinin muayyen numra 4 - { ;ÖSlel'ilen giı UOe al'tll'IHUya İSlİf"ak e,1~111, r 
aında herkusın görebilnıesı ıçin açıktır ilanda ya:ıııh olanlardan • • ' ~ • 
taııa nıalt\mat almak isteyenler işbu şartnameye ve 938 - 2a dosyı arlırnıa şartuaıtWSllll okumuş Ye l11z:11ıılu malu.ııat 
11un:ıarasile memurıyeti~ize moracut etmelidir. . . ahın~ V(~ bunları teınanı~ıı kabul etmiş ad ve itibar 

:ı - Artırmaya işıırak 1çin yukarıda yazılı luymetın yüzde 7 ,S 't 

nlıbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevd ohı il il rlar . 
. edil~cektir. (t 24) 5 - Tıvirı edilen zıiuan<la ga\'l'İ nıeııkul tic de-
~ İpotek ss.hi i a.Jacaklılarla di~er alAkadarların ve irtifak f b "' ld• k k " ·ı l ·1·1· 
balıJu Sl\hip: riuın gayri ıntıoknl Uzerindekl haklarını hususile fım U agtJ'I 1 . lall S0Jll'a eu CÜ . afUl'alla l la C el 1 il' 
v' ınasıat daır olan ıddıalarını işbu ilan tarihinden itibaren yirını \ k l b d f' } • ı , ,. ·· .1 
g~On içinde vrakı müsbiıelerile birlikte memuriyetimfze bildirmeleri ' UC:ı al' ll'IHa e e 1 Illll lallllllell ._l)'llle 111 ) llZue 
~lap eder. Aksi halde hakları tapu sicilile s11bit olmadıkça HUf bedelı Vt'lllllQ beşini ht1lHl'lZ \ '"J'l Satı~ istiyeJlİll ahCUl'fUU 

n payı şnııısından lıarıç kalır Jar . J ' ' c ' • • c t" 

na 4 -;- Göstcrılen günde artırnıtya iştirak edenler artırma ş:-rt l'U~Jıaın O)'lll digrer•t)acakfılar hulll1tllp la bedel btıU 
k :' 8111 nı okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları temanı ~·u ~ ' c ' 

a u •tmış _ad ve itibar olunurlar. • ların o cr·ı,· ri nıeıakul ile tomiı edilmiş ·ılac·aklıh-
5 - Ta.:rın edılen zanu,nda gayri menkul Uç defa ba~ırı ldıktan c be, .. L ~ L 

iODra ~il Çok artırtna ihalo edihr Ancak. ıırııma bedeli muhc&mmen rJll flleCllllJ ll ııdaıt fazlaya Clkmazsa ef l -;ok aJ'tll'~lllJl 
~lymet!n ytızöo yetmiş beşini bulm!lz veya. a&tıf isteyenin alacağına J } ·· <l "' b k' k .. ·· " · 
k U~ha1ııı olan diger alacııklılar buluuupta bedel bunların o gayri men· l<\a l } 11 ll H l . aluıak llZfe arlJrJlla Ql) beş g11 Jl 

u ı e teminedilmiş alacak'larıuı ıı mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok I . . . . 
~rtıranın taablıU.dO b11kl kalmak Ozre artırma on beş gUn daha temdit (aha temdıt ve OH beşıncı ~llllll aynı saalt~l ,·apıla 

e on beşıncı ganıı ayni aaıta yapılacak artırmada • u • . • • '"' .... 

hedoli Sa\lf iııteyonln alacağınn ı-tıchui olln tiiğer alacaklıların o gayri cak olae arllrJHada bedelı satış JSll\'elllJl alacagma 
menkul ile temin edilmış alacakları mecmuundaıı fazlaya çıkmak •• 1 } I' - J k • • k l 
Şartııe en çok arıırana ıtıaıe edılir. Böyle bir bedel elde edilemezse l'IJC la111 O an ( ıgtr U aca · lJJat'lll O gayrı nıeıı . ll 
ilıale yapılaın.ız ve satış lal:b.i diişer 1 ile l~11ıi11 edilmiş alacakJaı·ı mecııuıuııdaıı fazlaya 

. 6 - Gayrı l?lC:ııkul kendısıne i hale olı.ınan kimse derhal Te a k . k . . 'I k "} J .ı ·ı· ı " l d• 
verılen mühlet ıçındo pal'ayı vermezu ihale lı.ararı teıholunar!k çı m,ı ş,u tı e eıı co arlırana 1 ıa e euı ır f ov e ır 
kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmit oldu~u bedt.l elde edilmezse ih·~ıe '-'apılam·•z \'e hl; satış 
bedelle almağa razı oluraa ona, razı o~maz, veya bulıınmu:ıa hemen • .. ' J ' ' 
?n. beş gün müddetle artırmaya çıkarıhp ea .ç~k artırana ihale ediHr talebı duşer. 
ı•u ihale arasındaki fark ve geçen günler ıçın yüzde 5 d•n hHap & G . . . . . 
olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın me ayrı IHPllkUI kertıllSHW ihale Olunan kun~e 
ınuriyetlmizr.e alıcıdan tahsil _olunur. • ·:1a~:· . derhal veya VPrİIP.n ıuühlet icinde parayı v ... rnwz 

2004 1111111arala ıcra ve ıflas k.Hnıuunurı 12 se ihale •·ar•" , 1 1 k ·k .J· . d 1 · · · .. .. f'k l 1\ arı ıeS 10 Unara . .,UuJSIU t'll f>V,ıe era 
ıııcı 11ıacld sırıırı 4 1111c11 fıkrJsına tev 1 atı m- viikse~ lP-kliftH ı. 1 ı k. · ı,• ... 

. , . . . • · · . u • tınan ıuıs~ ar z..-:tmış o u og.ı 
ga, rı ıneııktıl s a lı ı pl..-rırıııı hu haklarına ve husu- bPdalle almağa razı olursa orıa, razı olmaz v~~a 
~İIP fa iz ve m t!'!arif·· dair ol a11 iddialarıuı ilan lari bulunmazsa hP.nwn onlwş giirı müdtl~tle ~rlırı;ıa 
lıirıd eıı i t ilıa <>H 2o ~ün içirıd~ t• vretkı rııiishilelt>rilt> va çıkeırılı_p en çok artırao<1 ihale P•fiHr, iki ih~le 
lıiıtiırrru IPri a~~i lıalıtP h ~ ~ l .t rı l<ıpu sicillPril~ sa-larasıııdakı fark Vt'. ;...~çen günler için yiizti~ 5 tPıt 
lııt olı11adı"~a satı~ lH•ıit·lini" paylaşnıasınıian ha- hesap olunacak faız ve diğer zarurfor ayrıca lıiik 
ric kalac.ıkları cih•·tlP ala~aciad ; rrn i•bu madde- me hacet kalmaksıztn nıeruuriyelimizct~ ahcıdan 
rıı;, nwz~tir fıkr·a~rna gör~ lıarPkPt PLm~l~ri ve da · tahsil olunur. (I~~) . 
lı rı fazl a nı:ıhlnı:ıl alma~ islİ\t•ıılPr 938 23 dosva 2oo4 numaralı ıcra ıflas kaııu,~nuun 12 irıci 
ııuıuara:ile Tar:ırn"' icra ıııt-1ı;1urluğurıa ıuiir;ıca:~t maddt>sinin 4 ii ncü fı~ra ·ırıa t~vrıkan on gayri 
ı mt•nkul sahiplerinin bu haklarına VP. lıosus i l~ f;: iz 
:ırı ilfın olunur. ı · 

Mersin l icaret ve Sanayi O~asm~an 
v~ nıBsarif~ daır o an iddı .tarım ila • ı hırahindP-rı 
nibarPn ~O giiu ıçiııılf> ••\• rakı 'l;ii ... hitt~J ,tlrile hildir 
uwl.,r i ;Jksi haldP, haklan tttJHJ. ~ıcıU .. rilt~ sabit ol. 

Odam ı zın 4 ünciı sınıfında ve tic~ret ıicil ,defterirain nıa~lıkça satış b~clPliııin Pii~ lrişmas11ıda11 hariç ILa 
~018 sıra numarasında mukayyet ve museccel buıunan (Yer lacnkları cihf>tlP. }tlakadarlarm işhn m:utdf'nin tllf'Z 

h mallar pazarı) tuhafiye meğ zası sahibi Naşide Taşkı~ ktir fıkra"'H>a crörP lı :.ırPkflt f-'f nıfı !t>ri vp ela ha f·ı·ıhı 
r n'm 3 1 t-938 tarihinde odamıza verdiği istıdas ile terki 1• ;-. . • ., 
tic t tt'"'' · b'ld' · ld w d 4 1 9~8 t 'b' d nı:ı um:.ı1 :ılru:tk ıstıv,_., , J .. r g ·H5 18 ıfo~va numara nrc e ıgını ı ırmış o uRun an · 1· ,-, an ın e I T . · · .. · 
nıeıkür firmanm siciline işaret edilerek kaydi düşüldüğü "'l P. arsus ıcra ııwrııuı lıığumJ nıur~caatla rı t\ao 
ilan olunur' ol n il ur. 

10 ikinci Teşrin 1~3M 

i L A N 
memurluğun~an tarsus 

1 

ıcra 

Dosya No. 938 - 976 
T<4pu No. Tarihi Cinsi il. \letre m2. 

89 T. t' v vt-1 937 Ttı rla .ı, 503 ı 
~I e v k i i, Tt·kPli vılrarı kfiyii 

llulludu 

helı er ll, 
132 Lira 

1 Şarkan Mustafa garhen Ömer, Şimalen kara bucak oğ-
lu tarlası cenub~n yol 

1 S ıhibi, T. C, T 4 de 3 hissesiııe. Çelebi oğlu mu-
tafa kızı Zekiye ve bir hissesine Çelebı ko~ıları HUsna ve 
Ayşe. 

132lira 9o t. fl\'Vf'I 937 Tarla 3 lı. ?165 ~ı. ~I. 
~· t> v k i j ' k p 111 h fi ,. h ii ) ii ğ ii k 
Şarknn , Ömer, garbon abdülcabber, Şimalen şih oğlu 

Hacı; Cenuben Mustafa ta rlası. 

Sahibi, bu dahi 
91 l. evvel 937 tarla l lı 3785 ll . ll. l 32 lira 

~evkii, ciftlik ci varı 
Şarl{an Hafız İt)l'ahim Tarlası. gartıen yol simalen Sejer 

hendeğı Cenuben Ömer tarl a sı. 
Alacaklı Ömer ve Hamza vekileri analarılAtiye 
Borçlu ç .. ıebi çiftliğınde Ayşe ve HUsoa . 
Birinci Artırmanın yapılacağı yer, giln, saat 12-12 938 

S. 9-lo kadar pazartesi günü icrada 
İkinci arttırmanın yapılüca~ı yer. ~Un , saat 27-12-938 

s. 9-10 kadar Salı gUnU ic:rada, 
1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 11 lo 938 

hırihinden itibuen 938-976 No. ile Tarsus icra dairesinin 
muayyen numarasında herliesın göre bilmesi için açıktır. 

iUlnda yazılı olanlardan fazla rnaıtlmat almak isttsyenler 
işbu şartnameye ve 9 8 976 dosya numarasile memuriyeti 
mize müracaat elmefidir. 

2 - Arıtıl'ma n iştmsk i~in )ukard11 yazılı kıymetin 
1 yUzde yedi buçuk nisbt>tıııdc pey v ya mi I ı Lır bankanın 

teminat mektubu t~vdı edılı ceı\t ı r. (124) 
3 - · İpolJ.\~ snhıbi alacııklılıırh.t dığer alakadarların ve 

irtifak hakkı sahıplrrinin g uyri menkul üı· rirıdekı haklarını 
hususıle faiz ve musr fa do ı· olan iddialar ı n ı ı ş b u ilan ta· 
rihinedPn itibaren yirmi güı içinıte evrakı müshitelerile bir 
lıktP- m.:.muriy .. tımız.~ bıldırrnc' e rı icAp eder. Aksi ha ldf'I hak 
lurı tapu si cilı le sabit olmııdıkça satış bedelinın raylaşma · 
sından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya istira k edenler erltir 
me şartrıamesı ni o ·u muş ve ıuzumlu malumat almış ve bun 

l ları terramen katıuı etmiş ad ve ihbar olunurlar. 
5 - Tayin Pdilen ıemande gayri mc:nkul Uç defa bağ· 

' rıldıktan sonra en Nk aı·ıt1rmıı ihale ed ıli r. Ancak arttırma 
1 bedeli muhammen kıymetin ) Uıde yetmiş beşini bulmaz ve 
ya satış isteyenin alacağına rucham olan diğer alacaklılar 

buiunup ta uı del bunların o gayrı menkul ite temin edilmis 
alacaklarının mccmuundfln foılayn çıkmazsa en çok artırımın 

tauhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha tem 
dıt ve on beşınci güııü aynı saatte yapılacak artırmada be· 
deli satış istt• yenın alacağına rilchani olan diğer alacaklıla 
rın o gayri ınerıkul ile temi n edilmiş alacaklari mecmuun 
dıtn fazlaya çıkmak şerlile en çok artırma ihale edilir Böyle 
bir ! edel elde edilmezse ihale yapılamaz. Ve bu satış talebi 
düşPl'. 

ö - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimss derhal 
v~ya verılen mühlet içinde parayi vermezse ıhale kararı 
ftısholunarak kendisinden evvel en yuksek teklifte bulunan 
kimse nrzei miş olduğu bedelle ahnağa razı olursa ona razı ol 
maz veya bulunmazsa hemen on beş giln müddetle artırma
ya çıkarıhp en çok artırana ihale edilir. ilk ihale arasında 
ki fark ve geçen glln ler için yUzde beşten hesap olunarak 
faiz ve dığer zararlar ayrica hilkme becet kalmaksızıe memu 
riyetimizca alıcıdan tahsil olunur. (135) 

~'oo4 numaralı icra ve iflas kanununun 12 inci madde 
sinin 4 UncO f1krasına tevfikatJ bu gayri menkul sahiplerinin 
bu haklarrna ve hususile faiz ve musarıfe dair olan iddiala 
rını ilftn tarıhinden itibar.,n yirmi gUn içinde evrıtk1 rnUsbi 
telerile bildirmeleri aksi halde hakları tapu sicillerıle sabit 
olwadıkça satış bedelinin paylaşm~sından hariç kalacaklerı 
cih tle alakadarların işbu madden1n mezkQr 'ıkraslna göre 
hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak isteyenler 
9.18 976 dosya numarasile Tarsus icra memur:luğuna mUra 

caatlari ilan olunur. 

Bu akşam 
Halk Sinemasında 
'l~ürk tekni k tiyatrost1 

• 
Atıf Koç ve arkadaşları tarafından 

}aklar varyetesi heyetinin iştirakile . . 
Cici teyze oynayacaktır. 



~.i A 'I FA 4 

i 1 in 
içel Haf ia mOdürlDğünden 
kapalı zarf usulü ile eksiltme ilanı 

l - EksihuH~~'e koııul aıı iş :\l e r~iıı - Tar~u-' 
yolu nun .17 . ô20· 22X5t o ki lonıetr~leri arasıncb~i 
kısmın esa .slı ta uıir i, krş i f bedt·li «ll85o,06» li 
rodır. 

2 - Bu işt- ait ~ar Lı Hlm•· ,. eH·a klar şunlurıhr 
.\ - Ek s ihuw şarı ıı a u ıf' Sİ 
B - ~hı k.;.n elP. p ·oj .. si 
C • B:•~ırı tlıdık işl eri gt• ru• I ~a rl11'11Ht'~İ 
D - llusu ~i ve f.-ıuıi şarlnam~ 
E - K tı şif c•~ Lveli 

isliyenler hu şar lı::t m~ ve evrak i içel N:.ıfıa 
ruiidürliiğüude görebilirler. 

a - Eksillıue 28 ı 1 93 8 tarihin~ lPSadüf e
d~rı P~zarltısi glınü sual ou be~ l~ vilayeı euciime 
ninde y ~ pılacakhr. 

4 - Eksiltmeye ~ire bil u ıt~ k i çıu 888 77 lira
lık nıu\·a kkat lemiuat \'P.f'uı fl Sİ, ~· undan haşka aşa 
ğıdaki vesikaları haiz ol uı a~ı laıın~chr. 

Taliplr..r ı n ihale giiniinderı f>O aşağı St>k•z 1ıtiin 
ev\·el \İIAy e ı mak aruwa uıii rHcaa l Pderf'k t>lıliyel 
vf.sik a ~ı alm~ l ei n \' e t i e:ırf> l oda~ ı vt · si ke:ıs ıı ı ı hirlik 
le göslt· ru ı .. ı~ r i lazım d ır- . 

5 - T·~ ~l i f nıP httıpl a n yukarda:~ iirıcii uıaıl 
eiecie \' Hzıh Sa <i Ht! ıı hir S<i a l t!V Vt>l111~ kacfor vila 
vel tla .. imi t!nciinwrı i rıt · m:ü. huz uıuk :i bilind~ \'t'r
;ueleri lazımdır. Posla i e gönderil t!c ~k me~tub 
ların nihay~t 3 iiı cii nHuidtıd~ yazılı olan saate 
kadar gelmiş olması VP dış Zcnfın ıuiihiir nıunıu 
ile iyice kapatıl 111 ış •)I nı~sı lazı mdır. Pt>stada ya
pıl ti çak gecikmelPı' kahul edilmez. 

ıo 15.20. ~7 

Y!NI MEl\SIN 1 O ikind Teşrin 19ll 

··•••••* *••••••• i 1 a n 
icra memurluğundan • o :!: Tarsus tüccarlarına ı tarsus 

~i· işlerinizi kolaylaştıracak yeni bir:~: Dosya ~o. 938-·S6 

:::teıekkül yakında hizmetinize amade•!• T<\pu No, ~'arihi KıyıutHİ Hududu 
•:•6 I k ~? 143 k. saııı 336 15000 lif'a Şaıkan usta Nuf'i ve 
•!• u anaca tır. .... siih .. yuıan oğlu durmuş 
•:• ~·~• • •!•OO OC•O~ •:•<•OOO•:•(•O+OC.O+•:• 1·1 ... .,.. gaı· ben ;.tCtAm <W ı ve 

lıaeı ali sabbağ zade ahnıe· t VP. b(illrcah molla 
••mt11111111111111111l•lllilfll111111ftnll~ yusur şioıalf'u 'e et nubrn tari~icuu : T k H K dit. C i 11 s i, Ha11e \'e nwğaza sağda l o:la solcla 
2 ür ava urumu : 11\ t'fdİmıJI\ Çıkılır kal'~I ~afŞl)' a İkışrnleıı 4 oda 
• O sağda nıerdiveıı l~ çıkılır l IJdlion VP- karş•kar~ıya 1 büyiik Piyangosu O ikişerden 4 odt1, tcıluani büyük bir nrnğaz' solda 
O Birinci ketide 11 ikinci teırio 9.~8 dedir· ; iki k iiçiik uıağaza ve diğt~ r 2 od ah hir mağaza ve 1 Bü ük ikramiye 40 000 liradır f$ ~ol t~ rarrn rut-f'diveııli 1 oda ve havlu 
O t)' ' . . . O Alacaklı, )lelrnı et asım 
.. Buod•o b•şka 16,ooo, 12000, loooo; hralık ıkramıye O H I u d L x .. d K ,,1 · 
., . . . d orcu ua ras r. uJ un eu a\Jtr Oierle 20,000 ve lo,ooo lır1lik ıkı adet mükAf•t var ır-.1) • ' .. 

O Oikkal: Bilet alan herkes 7 birinci tt• şrir: Biri11ci artıruıanııı )·apılacağı )er, gu11, saat, 
O 10·' 2 938 coruarlf>Sİ saat ıo - ı l 0938 giinli ak!loıamrna kadar bilrtlerini d~griştir O . . . .. . 
O . ."' O ıkuıcı ~rtırıuanın J3J.ıl cı cH ~I yt•r gun, Sc•al 16 12 
Onuş lnılunmaluhr. 181 ~38 pazarlt.ı si saat 10-11 
oooooooooooooo*oooooooaooo 

ı - işlıu gayri uıeuknluu artırma şartuamesi 1 O 
alllllllmllUllllBl!FEB::lf'8B?F.IRIRDRIJlm

1 
4-93~ tarihiı <leıı itibal'eıa 938-86 110. ile t·u·sus 

S ... , k E es· i 1 icra d .. İl'~Sİll muayyen nunıar.ısuıda heı·kt•siu göag 1 ezan ~ i rebilmesi içiıı açıktır. ilauda yazıh oı.~uılardau fazla 
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