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• TeekiHllı esasıy e k a nunu- me kle bızi çok müteessir eden programına göre inkişaf etmekte- Loodra 3 (Radyo) logiliz 
Dun 36 ıuc ı maddesi hükümleri 

1 bır yer sarsıntısı olmuştu. Sıh dlr. baevekili B. Qemberlarn İngiliz 
Macarlar kendilerine ayrılan mıntakayı 
ayın beşinde iığa/a başlıyacaklar 

ne tevfikan Cumhur Reisimiz hat ve İçtimai Muuenet Veka · Dış ticaret poHlikaımz vaziye -ltalyan anlaemaaının mevkii 

Atatürk'ten aldıQım emir üzeri- ,
1 
leti . ve ~l\Di umanda bu . iel~ 1 

te muti ve bE-ynelmHel koojonk- meriyete girmesi ioin hazırlanan Virana 3 (~adyo) Oek ve 1 
ne bu seneye dit nutuklarını o · lauıf edılen Kızılaş or.mıyetı tore uyarak karşılıklı menfaat ve layihayı Avam kamarasına tevdi Macar i ht i lafını halletmeye me-
ku (Alk ı ) felakete uAruyan vatandaşları 1 

• k · v· d l 
Macari•tan - Çek 

münasebatı yorum · ış ar . . mOsaadeler esnsıoa bağlı kalmak etınıe ve lazım aelen müdafaa mur omısyon ırana a top a-
s . . . mızı kurumak ıçın derhal gere 

- ayın mıllet vekı llerı; k t db' 1 . 1 1 
ta devam etmiştir. da bulunmuetur . Müdafaa esna narak hudutlar ve Macarlar ta-

H . . . . . en e ır erı a mıe ardır. f d 1 
epınızı sevgı ve s31gı ıle Bu aab d 1 k lbracatıo murakabeı.l ve lh- eında : Bu ll:rihaoıo kabulü ra ıo an iega edilecek arazi 

., a a yapı maeına a· 1 
selAmlarım . rar verilen 2114 evden bir kıs raç mallarımızın standartlanmHı Avrupanıo sulhunu temin rolun hakkındaki rıon kararını ver· Macaristanm nüfusu on 

milyonu geçiyor 
Geçen sene az iz Kamutay ı mı bitmıelir.Bir kısmıoında inşa yolunditkl çalışmalar yOrOmekte da atılmıe reni bir adımdır mietir . fegı.li takarrür eden Çek 

arkadaşlarıma millet ve memle- atı ilerlemektedir. Bu hizmet ve h&yırlı neticeler elde edilmek bir an evvel tetkik ve taBVibi arazisinin Macaristan tarafından 
ket için ne gıbi fe1izli ieler ba ve mesaiyi mtmnunlyetle kadede tedir, Bu sene yeniden bir takım eayanı arzudur • iegaline ayın beşinde baelana-

k b Budapeeteden verilen malü tarmak istediğimizi izah etmiş· rim. ihraç mallarımız daha murakabe ispanyadan harp eden asker ca ve onunda itirile<'ektir . 
tim . Bu gün de bunlardan han Adalet cihazımız edilen mallar arasıoıt girmiştir. terden 00 bin halyan piradesi iki devlet muhtemel ekono- mata göre Viyanada hakem he 
Kilerinin bu yıl içinde yapıldı· Yüce eaylavlar; Böylece ihracatımızın ve ibra çekilmiştir • Bu harp edenlerin mik güçlükleri aralarında halle· yetınin verdiği karardan sonra 
~ırıı bildırmek isterim • Memlekette mevcut huzur catçımııın ltlbörıoı yUksekllğlol yarısıdır • ı ~eceklerdir . Her hangi bir ih- Macaristan Oekoslovakradan 

Huzur ve sOkün içinde ve aı;~yişe mü~az~ olarak. ada· · gördOğllmQı bu usulun sabası ge B . Muso1ini yeniden lapan tılaf vukuunda Almanya ve ltaı- 12,400 kilometrelik bir arazi ala 

kalkınan Türkiye let . cıhazı da 11ılızamla ıelemek nişlelllmelledir. yaya asker göndermemeyi vAd ı' y.anın hak~mliQi kabul edilmiş- caktır • Bununla Macaris&anın 
Savın arkadaşlarım; ted ı r. _ _ Halkımızın b~dli kabiliyetle etmietir . tır . Macarıstau ve Qekoslovak- nüfusu 1 mil7on 64 bin kiei ar& 
Her şeyden evvel s ize kı · Meşhut curumler kanunu rlne makes olan ve her gOnkU ih lngiltere ile ltalra arasında 1 ra murahhasları imzaladıkları maktadır . Bu suretle mlfaı 

•ançla .arzedeyiın ki millet ve ~~n tatbikalından elde edilen tiyaçlarımızın bQ ~·Qk bir kısmını ki münasebetler 18 ay evvelki ı bir protokolda meıkür mesaile ; mikdarı on milyonu geçecek 
ıyı netıcelerden örnek alına 1 k 1 1 kll Dk t ' 1 hA 1 1 d 'kl . . b ' ld' h . h. 100 bin kı'Jo rnemleket gecen seney i de tam rak bu kanun ağır cezalı cürüm 

1 

arşı ıyan e ve ev _c una • gibi olsaydı bu gOnkü vaziyet ' ıttı a sı er e ı erını ı ır- 1 mesa aı sat ıyesi 
bir huzur te sükun içinde yük- tere de teşmil edilmiştir. larınıo cllmburlyet reılm\q4ie lıl· olamazdı . mielerdir · · ' metro olacaktır • 

selme ve kıtlkınma faaliyetiyle İukilAbımızın istikrarını te yık olduğu mertebeye yQksetllf· İngiltere ftalranın Habeeis 

geçirmietir. y io içiıı yeni kanuni tedbirıer . mesi ıcabeder. Bunun ~ın teşvik tan üzerindeki hAkimiyetini ta TarSUS Beledı·yesı·nden 
t:zun yıllardanberi devam Alınmıştır. Bu maksatla Türk ler yapılmasıoı ve bu baptaki ıa mmayan regftne memlekettir. 

eden ve zama n za ma n had bir CM.R kanunundaki devle tin edhMi yibttoın blr an evvel mflzakeresi Avam kamarası bu gün ken TEM ~;NNJ LE R 
eekil aluıı 'l'unce lııı de k i toplu ea )' tj \lue ve devlet kuvveLleri aley ni tavsiyeye şayun bulurum. disine tevdi edilen takriri k a bul 1.~ 
karnı lı lıd iseleri mua yyen bir hine taAllük eden cürümler da Geçen içtima devresinde YOk eylemekle sulhun teminine biz J ---. - --.-------- --
Program da hılıııd ek i çalışmala ha kuvvetli müeyyidelere bağ sek Meclisin köbul buyurduğu met etmiş olacaktır. demiştir. Tarsusun yenı Beledıye Mec·, ıe ödenmek eartile reni bir ev 
tın ne ticesi o la r uk kıfla bir za- lannııetır. Sonu ikincide Londra 3 ( Radyo ) - Avam 1 lisi azaları, başlarına yeni bir sahibi Olmak isteyecek herkesin 

Gez ı e vl erin in terbiye islah -- = --
ınand a be rta raf cdılmiş, o mın- 1 Samsunda kamarası lngiliz ltalyan anlaşma· reis seçtiler. Bütün Tarsus halkı OD senel ik uzun vadelerle boro· ve ş l'ılasla rılill gö re düzeltilme 
takada bu gibı va kalar b ir daha si ) ol uııda k i h ayırlı faa l i yı> liıı ge sının mevki meriyete konması bu had isen in heyecanını yaşa· tandırı ima ları suretile adeta bir 
lek e rrur ııııenıek üzere tarı h e ni;:leıtı ıl lınes i cem ıyete doğru hakkında hükumet tarafından ve- makta ve ye n i he ye ll en memle senelik icar bedelleri mukrı biJio 
devrolunmuştur . (Brnvo seslerı) yo ldan sa pa rHk hüri yetın i ka y 30 Ağustos ilk oku nlen layihayı 138 muhalif refe k e te nafi bir çok seni ieler b ek- de hemen b ir eve mal ik olmak 

Cunılıurıy o l ın foyziudorı yur bf-tm ı ş o la rı bin lerce va ta ndaşı / • k b h • karşı 37o küsur rey ile kabul et lemekled irler. E!!ki reis ve arka- İmkıluını bulurlar. Ayni zaman 
duıı d iğe r ev liltl nrı giui o rada · n afi bir er uzuv olarak knz a ııdır u ve çıçe a çesı miştir. d aelarına burada şimdiye kadar da, toplu olarak inşa edilecek 
kiler de t a nı amıyle ısııfade ~ıhı- m ak t a dı r. Ankarn 3 (Rlldyo) Samırnn- Çorçil, Eden gibi bazı hü- baearmıe oldukları ielerden do· binalar hem ucuza mal olur hem 
ce kl e rdir . Zirai kalkınmamız da30.\~us tos ılkokuluıle~BelPd ı y e kiimet t a rafdarları bunun mevkii layı kendilerine son teeekkürle· de bir çok müeterek masraflar-

Hususi idare ve belediyeler Sayıu ~lı lle t Vek illeri ; çi ce k b a hQeMive mey\'e fidanlı~ı- meriyete girmesi için rey vermede rimizi sunarken, eahsi varlığile dan tasarruf edilir. Yansen pil· 

Hus us i ı dn re \'O oeıe ı1 ı y t•le - Oe \'l t- lio okoııomık ı;ıaha cia nırı küşat resm i yapılmıştır müstenkif kalmışlardır, memleketde mühim bir sanayi oına göre. istasyon dışında top 

r i ıı b ıı yılk i f ıalı y etJer ı , geçen ki yu p ıı ·ı rn ya p t ı rım kudret harekeli temin etmie olan yeni lu bir mahalle krokisi tardır ki, 

seuelPr d c ıı faz la vo do h a ver im \'0 prnn~ı pııı i ıı ziraa t işle rim i ze c. H. p,~ rtı•sı• reik Fabrikatör Şad i Eliyeşilden bu yerin bu iee hasr edilmesi 
li ol muştur • de teşm ili yolunda b ir ııünıune U iki temennide bulunacağım . pek mümkündür. Bu takdirde 

olma k uzere hükmi şahsiyeti ha Atatürk Cumhuriyetinin °0 bahçeler içerisinde aüzel. asrı· 
imar işleriude beled iyele ri , k r.-.· 1111 

iZ "ziraat işletmeleri kurumu l\ıf ah mu d • k k • be&inCİ mesut JllıDI idra et lal· konforu haiz Jeni bir mahalle Ve 
türeli bir surette a ~·dınlatm ak '.l ıye anı un ongresı 
klla"uzlarnak teş k il edilmiştir . miz bir devirde iee başlayan ye gazino, kütQpbane, tenis kordu· 

• ve fa aliyetl erin i · d · t s 
Geçen shnt: ki nutkumuzda= d •• p t • b • d } d ni heyetLen bu tarihı evreyı e • nu havi hususi bir kulüp Tarsu 

takip va nıürakabe etmek üzere UD ar } JilaSJn a yapı l .. A - k-" Mılli ekonominin temeli bit için Ulu Onder tatur un sun feni bir harat seviresı'ne 
ın e rk ezd ı< lıi r teknik büro l f şki d T 

"zıraatlır. Buuun içindir ki Kongre saat 8 de Parlı· bı'- Batar davası sırasın a arsue· yükselmesine amil olacaktır. Bu 
li yol ve yapı kanununda işlorin M P k 
ve istimlılk muamelelerinin sür· "ziraatta kalkınmamıza bü rıasıııda ilçe baekanı Dr. Abdul-. ersin Belı~ı'ye Meclı'si tan geçerlerken B:ledi~e d :~ ı · mahallede bir ailenin ikameti 

"yük önem oermekteyiz. lah Ersoy ve yönkurul (ivesin· na şeref verere o ur u arı için münferid evler, daha ucuza 
atte yürümesini •eoıin edecek "Ko- ylere kadar yapılacak " b il b ' Anıd ve büstlerini 

d E G h Dü •k • • ma a e ır mal olacak tı"plerde bı' tı'aı·k apar en nver ermen uzurlarivle n ~-p · bü -k k dır· " tadilıH yapılması, Beledi1eler "proğramlı ve pratik çalış " 1 ıncı &• • rekz etmelerinıo yu a 
1apıldı . ü tımanlar eeklinde Blok evler 

Bankasının imar işlerinde yar· •malar bu makealda erme lanfı•ını vnnfı eınaslık olacaQ'ını gör rorum. 
d • . k l 1 kt· F" Kongre baekanhl'ıııa Emin -" ·~ lkı' nc·ı temenn ·ım ·. Beledi•e pJAnda teebit edilmie rerJerinde •rnını genişletmesi, çifçi malla · yı o ar aelıraca ır. a· " k 1 p 1 rının emniyetini korumak ve •krıt bu hayati iei isabetle Oral ve kAtipliQ'e Bahri Ok se- Belediye meclisinin ikinci top- ielerinde 1eni bir varlık göete u~~ .:rs~ · ı ilast k bakımdan 

. •amacına ulaetırmak için, ilk çildiler • Kamun baekanı Fahri J&!'tısı dün saat 17, buçuk\a bay rece"'ı'oden emin oldu~umuz Bay ye ~~·er erı e uygun mükemmel 
ıırai suçları süraLle meydana çı Mıtat Torotlunun baı~anl~ı al\Jn • 5 b ' - - - h 1 karıp suçluların cezalandırılma- "önce, ciddi etütlere da1alı Bozkurt yıllık çalıema raporunu da yapılmıştır, Ruznamede mev- !:;adinin Belediye bQdcesi dıeın Şı~ ·~oruo:e ası olacaktır. Bay 

•bir ziraat si1aseti tesbi1 okudu ve rapor re:re kondu. Ra cut maddeler müzakere ve müna- dada memlekete dolayısirle biz· a 1 en ÖJle bir kooperatifin 
81 için yüksek Kamulaya sunul •etmek ve onun için de her por hakkında hio kimıe • .ı..ir ıııev kap_ • _edilmiş bu. arada. bel~e ""' edecA.-.·ıni bil de reı_'slitin .. i kabul ettiQ'i bir ağ 
trıak u·ıere bı' r"'r kanun l""yı" L-eı " 'V " bl ık u metler etme5ı arzu "5 • ., tı iMi .. • • • r feıs&Dın r sene 1 mesaı r!lpor n bıze aosterm · · 
hazırlanmıştır • •köylünün ve bütün vatan eorlemedı te kabul edtldı • He· da okundu bazı azalar söz diQimizden, bu ~ey~~da Tars~: a esını dilerim. 

•daeların kolayQa kareılıya sap ieleri tetkik edildi . Ocakla. atdılar, Bllihare 100,4 lira elli sun imarını teşvık ıoıo pek faı Ziya Torotln 
Büyük Meclisin tasvibine ar •bileceği ve severek ' tatbik dan gelen bütçeler lı:ongr-ece las kuruşluk "bütçe münakAlesi bütce deli olabilecek bir 1apı koope- y 

ledilmie olan yeni nüfus kauu "edebileceQi bir ziraat reji dik ~~ildikte~ . 8QOl'8 dileklerin ve hesap encümenine havale edildi ratifi teşkil İDİ teklif edeceğim Unaniafanla bay. 
nunuıı kabul ve tatbiki nüfus ie •mi kurmak lazımdır,, tesbıtıne .ceçıldı ve yeni dilekler Çarşamba günü saat 17,30 da top Ank,rada haıarılan bahçeli farf an/afma 
!erinin daha modern te munta· Tavsiyesinl!e bulunmuştuk. delegeler tarafından söylendi • lanılqıak üıcre ti!Ucliı &&lU ~ildi.' Etler Kooı;eratifi nümune itti · 
ıaın bir şekilde yürütülmesini Buna ait etüdler ikmal edil Kabul edilenler zapta geoildi. Toplantı tafsilltınkı. ve s~~~ık haz edilerek muhitimiz iklimine yapılacak 
l · · BitAhare 1öokurul aeoimine mesai raporunu yaruı ı ıaus~ .. aı 
emine hizmet edecelttir . mıotır. ~ ~lverişli tiplerde mfisait bir ma-s h · o- ı · · geçildi . TüzQk mucibince seçim da yazacağız, 
1 hat ve lctimaı um ıurıyetın on beeinci JI _..,..;;;,-._,,__"""!""!~ halde elli hanelik yeni bir ma-

""' lı pl"ıılı ve lilı" stemlı" . t "'e 8"1k olarak vapıldı • Ekserivet Amerı·kalılar ·•ıUavenet n zıraa • v " " halle kuruJması, ev ica riarının 
köy kalkınmas•uın mabedi ol eski 1önkurulun iyi C}ahemala- havat bahalılı,..ı üzı:ıriodeki tesi 

Muhterem arkada şla r; •· 5 
malıdır rındırn bahsile yiııe onlarrn kal- l • / L ı k y k Sıhhat ve l ı;tınıai Muavenet 25 mr·/)'On ıra Uır r inide ,.aza taca t!r. apı oope· 

V · k 1 k" f masıııı istediler ve ~"'ahrı Boz- · b · ı d tık:'\letı k~ııdı8iıı~ verilen 8ağ Ekonomı n ışa ımız l ratiflerinin f&ıdelerı ed ı ıı ı r. 
lııc f 1 kurt,Bıahri Ok •e Hüseyin Gfl!nç t.r..t{in alacak ar fcarda oturan veya bedeli taksit . ve içtimai yardım \'azi e.e Sı:ıyın arkadı:ışlar; u 
tıoe iskAn ve göçmen ielerine Ekonomi işlerimiz normal in yine yeni idare he1eti olarak Amerika Birleşik . detl_elleri 
!liksek Meclisin kabul buyurdu klşaf yolunu takip ~tmektedlr. kaldılar · ile aramızda )'eni bır tıcaret 
l!iU t ı · d 1 · ı· d b · ı Bu yıl yapılacak ilçe kon- autacoması vapılmak üzere An n ısısal a ıı ın e eşarıy e Bu yıl da istlbsalio, mObade w " 
dev gresi mümessilll~ine de MitaL karada baelamıtı olan müzakere 

am elmi11tir. lenin ve kredinln dUzenleomesiyA. 5 

B · ilkbaharında Toroğlu ve Rıza Bozkurt se- J~r bitmek üaaredir. ldemnuni 
O"ta ~ıı=~~~:~~ bilhassa Kuşe· iP. sı:ınayileşme ve teşkilAtlanm çildiler . Ruznamede kouueula yetle öal'renildiğine g_örEI, Ameri 
h· sısbalarında mOsbet neticder alın k b k b" 1 d 11o kıs birJeeik devletlerı memleke 
ı.'r ve Yozgat havalisiııciı:ı bir 1 ca ae a ır mevat oma ılliıo f . . 

936 37 38 1 k 
il( mıştır . . . tımızden ' ve oma ısım köyl erim iz i harap \'f' • daD kougttlJe uıba1et varıldı . _ _ ~ , 
111. Maden tetkik ve amma işle Yönkurula muvıaffakivetli ça uzere uç rılhk 'uLün nı .. hsula 
l ·

1
Z vatandaşlarımızdan bazı " ' r 1 k 1 

•rınıo ölümüne sebebiJel ver riyle maden işletmeleri meveul lıemalar temenni ederiz • ı hudan on milyon ıra ı ma 

almaQtt karar vermışıir. 

Ayrıca Amerikalılar memle 
keıim i ;cden muhtelif rnallaırdan 

iki milyon liralık mal da a lmak 
kararındadır. ~eyfjyet 1 piyasll 
da duyulmue son derece mem 
nuniyet uyandırmıe, bu busueta 
icap eden hQıırhklara baelao 

m•ehr. 

İstanbul - Yunanistan ile 
aramızda hayvan ihracatını ko 

rumak. ve artırmak iQin ıeni bir 
ba1ıarı. a •1_la~ma yapılmasıoa ta 
rar varılmıştır 

Bu maksalla İzmir JOliyJe 
Ankar~dan eehrimize Kelmiı 
ola~ bır heyet bu günlerde Yu 
nanıatana hareket edecektir . 

Heyat, Ziraat VekAleıi umum 

m_üdürQ B. Sabri Okutman ile 
Zıraat vekAleti miltehasınslaruı 
dan B. Nakiden. ~ürekkeptir . 

Harun retıeııren bölgeleri 
mizden akse den haberlere aö 
~~ anlaema her iki memlek~~ 
ıçın çok faydalı olacaktır . 
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umhuriyetin 
Onbeşinci Yıl 

Dönümünde 

Romanya Veliahtı Meyva ~a~çeleri ara sua 
meyva vermez 

Bir ingiliz kızı ile evleniyor 

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

Bir Sefir Gözi.1 ile r_rürl\: inkilabı 

Romanya kralı Karolun 
veliaht Prens Mihail ile bere 
ber teşrini seni içinde Londra 
ya gidece~i haber verilmletir 

lngilizce • Sarıdey Pıklorial • ga 
zetesinin yazdığına göre bu zi 

yaretin prensin evlenmesile ala 

kası vardır. Çünkü veliahdın 

Vatnndaıı ol r k d 
1 

. 
1 

. 1 İngiliz kral ailesinden bir kız 
d d k k a ın a 1 erın ıs erıuı anlattı la evlenmesı kararlaştırılmıştır. v n a ev et ış erm ıh kk d k. d . h" 1 . . . 

e e fll" e le müsavidir Çok s·· 1 d"IÇ - ı . L e _ _ · oy e lgl cumleyi Riiştü Babası ıle beraber oudrada 
g _çmeden kursuye çıkacaktır. Aras tercüme ettikten sonra bulundukları günlerde düğün 
Hıtabet kürsüsüne çıkıncaya: ku kendisi fransızca olarak ilave tarihi teshil olunacaktır. 
dar da dans rağbet görüyor. etti : Prens Mihail bu gün on 

Kont de Şambrön bundan • Fransız ordusunu sevdiği yedi yaşında bulunmakladır. 

Arıların meyvaların ye· 

tişmesinde çok milhim rolü bu 

lunduğu tamamile hakikat ol-

muştur. Fransız entomologla · 

rindan doktor Moro meşhur 

bir arıcılık mütehassısıdır. Bu 

Diğer taraftan lıu senenin 

sonuna kadar Londraya iki 

kral daha gidecektir. Bunlar 

Yunan kralı Yorgi ile Yugos 

lav kral naibi prens Paul'dur 

Yunan kralı dün Londraya va 
sıl olmu~tur. mutehassıs neşrettiği bir ma· 

Bundan evel de Bulgar kra kalede meyva ve nebatların 
lı Borisin Londraya g.,lmiş ol neşvU nemasında arıların oy

dugunu hatırlatan gazete, bü nadığı rolü bildiğimizden çok 

tün Balkaulı kralların İngiltere olduğunu söylüyor. 
ile temasla bulunduklarını 

işaret ediyor. 
Bütiln meyvelar kendi neş 

Cumhuriyetimiz on beşinci 
yıldöaümü münasebetile, Fran
&anın eski Ankara elçisi Kont de 
Şambröa fransızca • Parisuar. 
gazetesinde •Mustafa Kemalden 
Atatürke yahut bir dünya nasıl 
değişli? " başlığı ile bir nrnkale sonra, sefir oiınak sıratı il~ mi de sövledı·m. Ben bu ordu· 
neşretmiştir. ı 

1 
• Atatürkle beraber buluuma nun daı·ma ku""ellı· olmasını ı·s 

Memle cetımizi yakıudau ta· .... Mersin Memleket hastanesi liman Ha~erlari 
vü nemalarını yüzde altmış 

arılara borçludur. Arılar olma 

saydı mevcut rneyvaların bir 

çoğu yok olacaktır. Doktor 

Moro ile birlikte daha bazı 

nıyou ve iukılabımızı ifi bilen sı ve görüşmesine dair halı terinı. Ordunuza selamlarımı ve 
bu Fransız si1asisi Türkiyenin ralarını naklediyor: temennilerimi götürmenizi rica Operatörlüğü 
bu gün bayranııaı soeinç içinde 1930 senesi ilkbaharında ederim, General. 
l;ulladılt°ıın i~aret ettikten sonra General Goro, Çauakkalede çıtr Türkiyede geçirdiaim beş rl:]Mersln Memleket hastanesi 
Atntürküıı z ıferleriııi anlatıyor: pıemış eski muhariblerlu de işti tö lOğQ Af b i 

G 
. raki ile SeddJlbahirde ö,'"ıı sene zarfında kendisile uzun 1opera r ne yon astrmes 

:reçtiği yollar ona mütevflzt " uzun göruştüğQm sıralarda, Jap· operatörU Recep Sadak ve ront· 
bir r.ıleden olduğunu unutlurmu l•'raıuz askerleri abidesini açtı, tığı muharebelerdeu bahselmesi ken mUtehassıslıQ'ına doktor Celal 
yordu 18~1 dfl doJlmuş oldu~u Kendiı;i ele orada ağır surette takdir euig-i büyük adamları Kamar tayin edilmiştir, 
Selllnıktcki çocuklu~unu her zıı· yaralaıımıştı. 
m <ı u lıatırlıyoı du . Türk babaları G takdir etmesi çok hoşuma gider eneral, bu merasime git 
çocuklarınu deli olurlnr, saatler di. VerdiA'ı hükümler daima 

nıeden evet Gaziye yaptıQ'ı 7 iYa keudi hükümleri idi ve bunlllr 
ce oıılarla oynarlar. Bu harpçi rette kendisine l•eo de refakat 
te kolum ırkın en hass!ls nokta d d ""Ü -ı ü b" - t · t ettim. O ne heyecanlı bir görüş· a Uv nu m ş ır mum azıye 
larıodan biridir. vardı. 

Mustafa Kemal bu hararetli me oldu! Karşı knrşıyCi dUşman 
ateşine ux.rıınııa olan ikı· kahr" Bir gün bana Napolyondao 

setgiden küçük yaeta mahrum 8 
"' " b h d k man bu gu-n Cumhur reısının a se er en cıunları söylemiştir: 

olmuştu. Babadan ök&üz kalan 
lıu çocuk l nlııız anııesinio eefkıt Qalışma odasıada yanyau otur - Napolyoo benim dünya 
ti ile büyüdü. On iki yaşında muşlar, bir birlerine mukabil d .ı en fazla hayran olduğum 
başı kıhç şakırtısı ve trampet bir hürmeti~. dostane bir neıa· bir adamdır. Asker olarak ta 
ıesi ile dolu olarak, ı.ıtbit olma · kotıe bakıyorhtr. İkisi de kareı kanun vazıı olarak ta eşi yok 

Tarsus - Anamor 
Hü~Omet ta~i~leri 

Tarsus bUkOmet tabipliğine 
tayin edilen doktor T~vtlk ÔgUd 
ve Anamur hOkOmet doktorluğu 
na tayin edilmiş olan doktor Ga· 
Up lnanker memuriyet mabaJle;ı 
ne gelmişler ve işe başlamışlardır 

A'a karar terdi Bü»ük babası sındakinde mazideki cesaretiuin tur. Fakat, kendisiui ortaya çı Tarsusta kültür hareketleri 
da asker de~il mi idı? O, bir pa· ! bir şahidini görüyor. karan, kuvvetini, sebebi mevcu o 1 
ea oltıcaktı! . ! Gazi uzun llZUD · konuşmas!Dı diyetini teekil eden inkililba iha . gretmen er ~üyük bir 
. . Hareketli hayatı burada~ sever; çünkü karşısındakini ikna net etmesi ona büyük hata ol ı 1 
ıtıbaren bıışlıyor. Manastırdakı j t k . t 0 - 1 İOP 1 1 
askeri mektepten itib..ıren baş· e mleb. ıs er. - gun de nıükem muetuı 1 Sonra, ne delilik edip an 1 yap 1 ar 

- 1 me ır tercuman olan Harı'cı· h v· b" -k f 
1 

kumandaulılta kadar, ruthe rüt· , . . . . . ye em mane ı ne uyu z ıa ı 
bo, bu hayatı asker emirleri ilel'ekılmın yardımı ıle, bıze Türk ğösterip kendisini lngilizlere tes Tarsus (Hususi) - Geçen 
gird iği ihlilill komitelerinin ka· ırk•.01.n . ~·~r yüzündeki bir port lim etmiştir! İzahı mümkün de 1 s~lı günü eehrimiz ö~retmenle 
rışık fikirleri arasında iııkişaf resını çızdı . MuhayyileRi işliyor g-;ı. Hayatı herlıesi o kadar rı son dersten sonra duatepe 
ediyor. 1 du. _Ankaradan Pekine kadar hayretle bırallmıştır ki gösterdi okulunda ispekter B. Doğan 

Onun hayatına iki büyük . kestırme yollardan geçip. yaı ği bu zaaf bile şöhretine zarar ' G:encin riyaseti altında büyük 
sevgi hakim olmuetur: Askerlik nız türkçe gitmek kabildir. . t. bır toplantı yapmışlardır. Bu 

1 
vermemıe ır. k . . 

sa_na_tı, Bunda m. abaretini göster l General Goro kendiainden O l ·ı· 1 t 1" 1 1 toplantıda, ooperatıf, plan vazı .., nun ngı ız ere es ım o ması ti . h kk d - d ı 
mıetır; çarlar ımparatorluğuııun müsaade isterken t.tuetafa Kemal . . f ye erı a ın a, umumı te r s 

ı yalınz kandını muha azaya me · ı · - · d t f 
hedefi olau stnnbulu tehdit eden' ona büyüklü"'ünü anlattı"' ış.erı uzerın e ve asarru san 

b 
·h . 

1 
ı 5 A 1• şa mur gardiyanlar iQin fena bir dığınıo faali11ete geçirilmesi etra 

ra ancı ı tıras ardan memleke· şasına hayran old ~ ı k · " tini kurtarmak emeli. j u u mem e et netice vermiştır. tında konuşulmuş, kararlar alın 

Oüretkar bir aı;ker olım 1 K b •• k f b • k mıetır. 
Mustafa Kemale talih te yardım j ara u a rı a- Ku·ıtu"r Dı'rekto·ru· 
ediyCJr: Bu talıh herkesi koı ku ! 

!~~0l:~:k~00s7ı~~,o~ı:~. ~0~~~1~:1~~ : Sin 1 n ı· Ik kad rOSU Mektepleri tefti«! etti 
mücadelolere utılıyor. l V 

Nerolcre gitmiyor! Bütün 1 
hudullal' tehlike allındadır. Oııu 1 Gelecek sene işlemeğe başlıvacak olan Tarsus (Hu~usi) - Çarşam 
evveli\ Tnıblüsgarpte göriıyoruz 1 • ba günü oğle Lirenile kültür dı 
Tekrar Trııkyada görülüyor. Son fabrıka için şimdiden 25 genç alınıyor rektörü B. Xuri imece Mersin 
ra Çarıakkalede boğ11zların mu· j . den. Tars~sa gelornk ~kullar~ 
hafa:::akarı olarak ortaya çıkı> or öoomUzdekt sene föallyele hırını teşkil edecek olan bu genç teflış etmış, talebe vazıyetlerı 
Dah~ sonr~ Rusları Ipr!_l'euista· l geçecek olan Karal>Uk demir ve ler Robert, Kolel, Hayskul veya ı hakkı~da ı~ollar almıştır. 
nın ıçerlerıne kadar suruyor. i . . bu derecedeki mektepl€rde yetiş Dırektor Sakarya okulunda 

O 
f 

1 
. d l'rl çelik falmkalarımızıo bu faaliyet 1 · k .. uca mesa e erın, as arın 

1 
miş lnglllzceyl revkala.de blr şe kı talebe alabalığını gornrek 

çöllerin ne ehemmiyeti varl Ken z11maoı yaklaşmış olduğundan SU 1 dershane daha açılmasllıı zaru . . . ı kilde bilir gençleı den olacaktır. 
dısını Erzuruoıda sanıyorlar, o merbank yeni sanayi merkezimiz 1 l 1 rl olduğunu söylemiş ve lıu hu 
H 1 b k 1 d k 

1 Bunun ıÇ n genç er ltstın hususun· . 
a e apı arın a çadır urm•e de çalışacak olan daimi kadroyu susta tertıbat alınmıştır. 

ıur. t da sıkıntı çekmeden derhal ayrı· 

Nihayet 1921-22 de Sakar· I teşklle karar vermiştir. OörOlen lacaklım şubeler Uzerlnde amelt 
ya ve Afyonkarahisardııki mem l lOzum Ozertne Karabük, demir ve şekilde ihtisasa başlayabtıecekler · 
Jeketi kurtaran muharebeler Aua 

1 
çelik fabrikalarında ilk teşlclUltıD dlr . 

dolu toplarına yazılıyor. o şim- lnglUz mutehaesıslar nezdinde 25 gencin maaşları muayyeo ı 

Yeni Denizaltı 
Gemilerimiz 

di cGaz.i• yani •muzaffer. dir. 1 derhal vazifeye başlayarak ihtisas bir hadde olmıyacaktır. Bunlar 
t 919 senesi mayısında latan· kesbetmek ve fabrikanın ilk kad eı?er btr vazifede bulunuyorlarsa İstanbul - Krop tezğahlarına 

boldan bir firar olarak ~hareket 1 rosundan evel dıılroi kadroya geç ondan daha iri bir maaş alacak·. ısmarlanan iki denizaltı gemısın 
eden Must~fa Kemal üc Rene son : mek Uzere 25 genç alınmasına ka lar ve bankama vazifeleri esnasın 1 den birincisi olan Saldıray denize 
ra oraya bır muzaffer kuman· 

1 
rar verilmiştir. ds gösterecekleri kabiliyete göre . . . . . . . . 

dan olarak giriyordu. j Yeni tabrikalurın ilk eleman maaşhırı arttırılacaktır. ı ındır~lmış ~ e m 
1 

_n ı n ıçer.s!n 
DüşundüAü, istediali şekilde de turk zabıt ve murettebatı oldu 

kurduğu ve temel taşını k~ndi· I 1 ğu halde tecrübeleri yapılmış ve 

sinin teşkil elli.ti bu cumhuriyet Atatürk'ün kamutayı açış ' iyi neticeler alınmıştır. Saldıray 
tin reisi olduk lan sonra da, ken 1 halen bizde mevçut denizaltı ge 
disi~1i, ~emleketi med~nileştiren N u t u k 1 a r 1 1 milerin1n en büyüğü olacaktır. Hü 
vazıfeeıne hasredeceklır. t ı cum denizaltısı olarak inşa odil 

Haremler açılır aQılmaz pe-
1 

- Sonu ikincide - KDçUk esnsftt ve koçuk sana mi~tir Kanunusani haftasında Al 
ç~Je~ yırtılıyor. _Bunda~ . ~alnız ı •sermareslnln tamamı d~vlet tara Y~ erbabına muhtaç oldukları kre manyadan memleketimize hareket 
Q~rkın kadınlar ~ı~Ayetçıdır. lh·, tından verilmek suretiyle kurulım dılerl temin etmek Uzere Halk . edecek ve sancak merasimi bura 
tı~ar k~dı~Jar ıçın de ne fena IJ iktısadt teşekkOllerln teşkUAtlyle Bankası ve halk sandıkları kurul 

1 
da yapılacaktır, Ayni tezgahlara 

bıE~., hlbdıse .t d d k d b- ldare ve mUrakbbelerl. hakkında muştKur. dl ' 1 tl )t ı smarlanan Batıray denizaltı gemi 
t aya ıu a a ne a ar u· re nın norma şar ar a ın . d k d · · d •. 1 k 

7ük bir iokilAp oluyor! Artık ni 1 kanunun tatbiki için teşkllAta baş da ucuzlatılmasının ekonomik a· ı sı e Y~ ında enıze ın ırı eçe 
. lanmıştır ve tecrubelere başlanaçaktır Batır 

• eanlılnr biribirinı gOrebiliyorıar I M •1 k tl ht ıır le lundttkl mUhlm teslrl malQmdur b" h . t· d . it 

J 
• _ _ em e e n mu e yer • Btl Uk Mlll t M li i 1 k b 1 b ayın ır ususıye ı mayn enıza ı 

ğ'rl buğru caddelerde, kadınları rinde kredi ve satış kooperatifle Y e ec s ~ 0 8 
u a gemisi evsafını haiz olmasıdır Bu .. yurduğu kanun ile faız hadlerinin · 

orten ve ka~~urı_aetıran careaf rlnln ve blrlıklerlnln kurulmasına lndlrllmeslni memnuniyetle ~kttrşı 1 
ötekinden üç ay sanra istanbula 

lar artık gol'Ulmıyecek, Boy bos devam edilmiştir. EzcUmle Kara tarım. ı gelecektir. 
hüriyete kuuemuştur. Kadife deniz mıotakasıoda fındık mahsu :8UyQk Millet Meclisi Den\z. Halicte valide kızağında ku 
gözler güneşe bakabilir. ıomnz için beş kooperatif ve bün bank'ı kuımllkla çok isabetli bir 

1 

rulmakta olan 2 denizaltı gemimiz 
Yenı bir hayat başlıyor. Ev· lar için merkezi Giresun' da olmak barekeLte bulunmuştur. den birindisi · azami martta denize 

de kadın erkekle müıııui olu1or ı Qzere bir birlik teşkll olunmuştur Gerisi var 'indirilecektir. 

·----· ~--

Gelen ve giden 
vapurlar 

mütehassısların tecrübesi gös-
Limanımızda buluan türk ban 

dıralı Burhaniye vaporu . devlet ttrmişti r ki, onların giremiye 

demir yollarına aid kömürün ve ceği şekilde tel örgüler içine 

isveç. bandıralı jorele vaporu da l alınarak yetiştirilen 2o başak 
ereğlı ve adana fabrikalarına ait yonca yalnız bir tek tohum 
kömürü ve türk bandıralı hatay verdiği halde, arıların~ serbest 
ve ışık vaporları getirmiş oldukları bulunduğu bir yeı de yeti şen 
benzin ve ga~ın tahliyesine de . 20 başak yonca 2~90 ·tohum 
vam etmektedır. vermiştir, 

Rus bandıralı berzama vapo 
ru yapak almağa devam etmekte Meksika da Vanilya geniş 
dir. mikyasta yetişiyor. Sanayide 

ltalya bandıralı kalbo vapo kullanılan vanilyayı Meksika~ 
ru getirdeği ·çeşitli eşyayı boşalt da yetiştiren bir nevi arıdır. 
mış ve buradan bir miktar pa Bu arılar olmazsa Meksika hU 

muk balyası ve çeşitli eşya ala ı ktlmeti milyonlarla dolar zar.a
rak gece hareket etmiştir. ra uğrıyacaktır. Cenubi Afri-

Alman bandıralı ihrus vaporu k d 1 d _ . . a a arı o mayan yerler e 
tuccara aıd demır ve nafiaya ait . . . . . . . 
köprü malzemesi g-etirmiş ve tahli Va~ılya yetıştırılmesı ıçı_n sunı 
yesine başlamıştır şekılde çalıştırılan bınlerle 

Alman bandıralı iloma vaporu amele vardır. Meksikada ise 

limanımızdan hububııt almaktadır bu amelenin yaptığını arılar 
Beklenen vaporlar yapıyor. 

Deniz yollarına ait inönü va Amerikada bahce sahip-

poru bu gün beklenmektedir. !erile iyem işçi 'er daha fazla 

Yapor getirdiği eşyayı boşal meyva istihsali 1için bahcelere 

tacak ve baradan zuhur edecek arı sepetleri yerleştiriyor~ hu· 

yikü aldıktan sonra yarın saat susi arısı olmıyan bahçe sn
onda istanbula hareket edecektir. h" 1pleri isa mevsım1 geldiği 

Borsa Haberleri zaman 'arıları başkalarından 
kira ile almaktadır. 

Dün şehrimiz TiCAret ve Za 

3 ~in seneli~ ~ayık bire Borsasmda 10 ton Acı çe
kirdek ~tersin teslimi 36 kuruş 
tnn ve 1U ton çavrtur 3 kuruş 25 
santimden \'9 10 ton ::\evşehir 
kayı:ı:sı 41 gün zarfında teslım Rusyada denizaltı işleri 
19 kuruştan ve 4• ton şark malı araştırma idaresinin bildirdi· 

nohut • Paya~ teslimi 5 kurue ğıne görı>, U ı ayııada Huz rıeh· 
92,5 santimdeu \'A 17 ton şark ri dibinde aruştırmaluı· yaparı 

mah m ercımek Mersin mr.ğaza Profesör Orlıeli. üç bin sene· 
teslimi 4 kuruş 25 sanıimden ve lik bir kuyık bulmuştur. Ka-
14 ton fasulya Mersin hazır 7 yığın tahtalan kı:ıtiyen çilrü
kuruş 50 saııtimclen muamele mflmiştir. Şimdi Leningrada 
görmüştür . 

Adana piyasasında kılevlant nakledqen hu k&)'ık uzcrinde. 
pamu~un 36-41 ve parlak pa tetkikler yapmış ve imal edil 

muğun 31 - 3:3 5 ve temiz pamu diği tahtanın cinsi tayin edil· 
~un 28 kuruş 50 santim üzori 11 mek istenmiştir. Zamanımızda 
den muamele gördüğü bura bor mevcut hiç bir ağaca benze

sasıaa gelen haberlerden anla j meyen bu tahtalarıd ciusi he-
şılmıştır . nüz anlaşılmamıştır. 

dünyanın en büyük tayyare 
topu ingilterede yapıldı 

Londra - Daily Express \ :=-~========="~ 

gaz~tesi, butçe tahm.inıeri ~ar Almanya~a Yahudi Aleyh-
ıamento eııcUınenlerı tarafrn-

dan neşredilen t-ir raporda tarhğı şiddetien~i 
dünyanın en kuvvetli tayyare 

dı.sfi topu olan dört buçuk pus 

114 milimetrelik bir topun 

mevcudiyetinin ilk defa olarak 

ifşa edildiğini ~an snsıyonel 
bir şekilde haber vermektedir. 

Hususiyetleri gizli tutul 

makin beraber bu topun, aza 

mi 9 bin metrelik bir mesa 

feye dakikada 12 kerre ateş 
f'deıı 3 pus, 93 milimetrelik 

topa faik olduğu anlaşılmak 
tadır. 

Bir kısım gazeteler ayrı 
Yahudi mahallesi teşkil 

edilmesisi istiyorlar 

Berfin 3 (Radyo) AlmnnYfl' 
- ıı da Yahudi aleyhtarlığı soıı iJll 

!erde şiddetini utırmıştır . JJLi' 
tün ecnebi Yahudilerin hud 0 ' 

haricine çıkarılması istenmekıe' 
dir . Bazı ~azeteler Alnıan>·ııd 11

1 ~I ayrı Yahu ·!ı mahalleleri teŞ 
edilmesi fıkriııi ileri süru10kıe"' 
dirler . 



SAYFA 3 YENiM ERSiN 

i l l N 
İçel Sıh~at ve içtimai muavenet mü~ürlüğünden 1 

f)ünyada Neler oluyor 1 
Bir gram radiyum 150 000 mark 

Mersin Memlt>ket hastanPsi için salın almacak 

(maket tiple iiuiv~rsal) bir adet teferruatlı ameli -
Slldet'er mınta~asında 0-ı daha verimli bir hale koymak Y~.t !~ıasası 2 1- 11-9 ~8 t H'İ hiı.•e rasl~.ıyan _paza r~esi 

lup Almanyaya ilhap edilen nzere derhal faaliyete geçmiş-ı guı:u saH.l 'mh.~ŞlP. ı_hale rdılmek .uz~re ıçel vılfı
lodahimstal köyilade radyum tir. Oilnyanın en birinci nevi yt>tı daınıı ~ncum~nwce açık eksıllm~ye konul
istihsal edilen madenden var- radyumu Rehblenfsede çıkarı wuştor. 
dır. Şimdiye kadar So rlram lıyor. Radyum için fçok has- Eksihme~·e konulaıı bu masanın muhammP.n 
radyum istihsal edilen bu ma- sas aletler kullanılmaktadır ve bt~deli .1050 lira, muva~kat teminatı 78 lira 75 
den bütün dilnyanın en meş· bu iietler ~ok pahalıdır. Rad- ·, 1.ı·ı . · · ·· f• 
hu ı t d . d b .1 d kuruştur. ı~te~ ı trın şartnamtı) ı gormek ve az· 

ru o muş ur. yum ma enın e eş mı yon a . I k . . .. . • . · · 
İlk seneler yalnlz birer bir miktarında radyum istih la~u .~ZH ~.rn~. a ıua . ıçtn he.~ ~.un ıç~l vılayetı sıhhat 

buçuk gram istihsal edilirken sal edilebildiği için bir gram mnd urh_1gune ve ıhale gunu belh :;aaUe mu vak: 
son senelerde_dör grama çıka · radyum 150 bin frank kıyme· kH l tenuna l makbuzu v~ya banka mPk lu bu haım 
rılmıştır. Almanl!lr bu madeni iindedir. len içel \'İlayeti daiuıi encümenine miiracaatları 

Bir moda diktatörü 

Amerikanan moda ditatö her şubesinde fevkala.de vu· 
rü ~is E.U~rbee L~ndra ~e J kuf ve ihtisası v,:trdır 
Parısten ıkı yüz elbıse ve bın Arzu ettiği her hangi mo 
lerce model alarak N evyorka . . . 
d M ü tü B k d A . dayı kendı başına bır mızal onm ı r u a ın mera· 

ilan olunur. 
4-6-8- ıı 

1 l A N 

Hususi muhasebe müdürlügünden 
kadaki milyonlarca kibar ve de evvelce Avusturyadaki kış 
ıengin kadına istediği her sporları kıyafetlermi Amerika 9:.?8 mod~lli okland marka vilayeı hizowl oto 
hangi modayı kabul ettirmek da yayarken şimdi bunuo ye 111<1hili her~ber·inde 34 kalemle 60 parça yedek 
kudretini haizdir. rine iskandinavya kıyafet mo- alalı olcluğu haldt~ 400 lira muhammen bP.del üze 

Umami harpte aktris o · dasmı baştanbaşa Amerikaya rindrrı, içt•I vilayeti daimi encümenince açık artır 
lau bu kadm. Fransaya s~vk yaymııtır. ima surtıtiltı satıl•ğa ç•karılmıştır. · 
olun~n Amerıkan askerl~rı~e Marifeti yalmz [muayyen ihalP. ~ l-1 ı -938 tarihine rasthvan pazartesi 
temsıl vermege memur edılmış 0-rn kler ve elbı·ıelerı' 17eskı' du"n ·· ··• d · d 1 ...... ı" b'I" 
. e .. gu 11 u sa:.ı t l 5 e ıcra e ı ec.-gıouen, otonıo ı ı 

tı. Bu eınada Fraoıada ve av yaya nakletmek değildir. Av ·,. • . . . · · · 1 .• l 
rupada modanın ehemmiyeti- b".. h' 1 . . _ ~_,öruu~k v~ ş{Jrtnam~yı okumak ısuyeu erın lPr 

rupanan utun şe ır erını ge .. . I I · I l ·· 1 •• ı ·· .... ·· · ı 1 
ni takdir ~tmiş ve Amerikaya h k . lb' ~ gnn 'ÇP. ıususı mn ıas~· le nHHınr ugunr, ve ı ıa e 

zer ve er esın e ıse.atarzına .. .. I b ıı· ı· kk l l · t 
döndükten sonra Avrupada d'kk d b d k d. guııu o an e ı saatle 30 ıra mu va a emma 
.. _ . ld _ d ı at e er ve un an en ı k l l k k l 1 · ı · 1 d · ogrenmıt o ugu son mo a· k d' b. k . f'ki nıa mz VP.\' 3 )alt ~ me · lu mnu ıamı flll JÇP. aı 
ları tamim etmiştir en ıne ır ço yem 1 r ve nıi P.lat~iimP~ıiı e nıiiracaat P.lmel~ri ilan ulun ur. 

O zamandanberi Amerika modeller çıkarır Amerikanın 4 6 _ 8 __ 1 1 
nın moda ilemioin rakipsiz mada krala bu eski aktris 
diktatörü olmuştur, Modının tir. 

Un ut~anlık ve ~alömh~ rekoru Mersin gümrük 
i l A H 
mü~Drlüğün~en 

Hol1andalı zengin bir ka- racaat etmişler. fakat küçük Giimriikl~ 12 lira asli maaşlı bir yer açıktır. 
rı koet1 otomobille geçen Ci.1 · bir cadd"deki kUçül{ oteli .. , Bu ra ~a nıakiıw ih~ )'l!Zt yazar orta IUt'klPp m~zu 
martesi gUnü akşam üzeri bulmak yine kabil olmamıştır' mı lıir bayan alın acaktır. İ~l~klilPriu imlilnıu gü
Yorgun argın Parise gelerek bunun üzerine tekrar taksiya rıii .. olan 7 _ ı l-938 pazartesi günü saat onda güm 
ilk rastladıkları otele inmiş· atlıyan unutkan seyyahlar yine .. .... l l . 2 4 
ı · · t' · ı ro 0 P. ~•' nw erı -ardır, Otomobıle . ır garaı e cadde cadde dohışmağa başla- M . • • ---

mm etmesi için şöftirü bnşka J f k l t ı· b' t ·· iti b 1 !~----------------·---.-,-. . . . . ar; a a o e ı ıı· 11 r u a 1

1 
1 

b~ryere gondermışl~r v~ ~a_rı mamışlardır Öğ(e llzeriyemek , Saugı dego.,;er müşterilArime 
sı yıııııız başına gezmesı ıçırı . . . .r 
Pazartesi gilnline kadar izin y~mek ıhtı acıııı duyr~uşln r, del 
Ve . 

1 
d cPplerirıde Fransız frankı olma Si lif kede misafir kaldığınız mü et 

rmış er ır. 

24 saat dinlendikten son dığı ve bankalar da kapalı 01 ce rahatlık, temizlik konfor ile bir 

4 ikinci Teşrin ı ~38 

i ı an 
Tarsus icra memurluğun~an 

Dosya No. ~38 ·- 905 
,-l'a-p-.;::t~;, No. Tarilıir:·cinsi Metr~ M. 

ıoo şolıal 339 bir bap dükkan: 30,<Jo 

~tevkii, Bezirgan çarşısı 

KıynıP.ti 

300 lira 

Hududu, Şa . k~rn hacı alıdiilgafur ef. dükkA
nı garben buğclay pa1.arına ~iden laı·ikiam şima~ 
ı.~n .. lrncı ahmet bev vakfı c~nuben miiftii zadeler ., 

dükkanı. 
Alacaklı, Sabri giizel vekili mersinde avukat 

llÜS?.\'İn anlt>belli 
Rorclu. Burhan zade haci ~f ustafa 
Biri;ıci artırmanın yapılacağı yer, giin, saat, 

6·12-938 l'\cılı giin saat 9 dan ıo a kcıdar Tarsus 
icra dairesınde 

ikinci artırmama yapılacağı yer, giin, saat 
2 ı-ı 2-938 çarşamba giin saat 9 dan 1 o a kadar 

1 - İfbu gayri menkulün artırma ıartnameısi 4 - 11-938 tarihin
den itibaren 938 905 No. ile tarsua icra dairesinin muayyen numra 
sında herkesin görebilmesi için açıktır. ilanda yasılı olanlardan 
tasla maldmat almak isteyenler ifbu şartnameye ve 938 - 905 doıya 
numaraıile memuriyetimize mtlracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iftirak için yukarıda yazılı lr.iymetin yhde 7,5 
niıbeıinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir, (124) 

3 - f potek ıabibi alacakhlarla diğer alakadarların v~ irtifak 
hakkı &l\hiplerinin ga1ri menkul üzerindeki haklarını huıuııle fala 
T<s mauata dair olan ıddialarını İfbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
son içinde evrakı mOıbitelerile birlikte memuriyeıimiıı:e bildirmeleri 
ıcap eder. Aksi halde hakları tapu sicilile a11bit olmadıkça ıatıf bedeli 
ııin pıylaşmıuından hariç kalırlar . 

4 - Gösterilen günde artırmaya ittirak edenler artırma fH't 
namesini okumut ve lüzumlu malumat almıt Te bunları temamen 
kabul etmif ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri menkul aç defa bağırıldıktan 
ıonra en çok artırtna ihale edilir. Ancak artıma bedeli ınuhcimrııen 
Jıiymetin yüzde yetmit beşini bulmaz veya aatıt isteyenin alacağına 
rüchani olan diger alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri men· 
kul ile teminedilmif alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok 
artıranın taabhOdü baki kalmak Qzre artırma on bef gQn daha temdit 
Te on befinci gOnQ ayni ıatta yapılacak artırmada 

bedeli satıf isteyenin alacalına rQchani olAn diğer alacaklıların o gayri 
menkul ile temin edilmif a1acakları mecmuundan faalaya çıkmak 
şarlile en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilemezse 
ihale yapılamaz ve satış talebi düşer . 

6 - Gayri ~~nkul kendisine ihale olıınan kimse derhal veya 
verilen mühlet ıçınde parayı vermezse ihale kararı teıholunarak 
kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimıe arzetmit oldu~a 

bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz, veya bulunmazsa hemen 
on bet gOn müddetle artırmaya çıkarıli p en çok artırana ihale edilir 
iki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den hesap 
olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın me 
muriyetimizr.e alıcıdan tahsil olunur . "188,, 

2004 ııunwralı icra ve iflas kanuuuuun ı~ 
iııci uıaddesinin 4 iincii fıkrasına tevfikan l.m
ga) ri ruerıkt)l suhipleriııiu hu haklarına ve husu
sile faiz ve nrnsarifP. dair olan iddialarını ilan tari 
hinden itilıarerı ~o ~iiu icinde evrakı ruiishitelt>rile 

u • 

bildirnıfllt•ri aksi halde hakları tapu sicilleri!~ sa-
hil olmadıkça salış bedelini11 paylaşmasından ha
riç kalHcukları cilıtılle Hlakadarlarm i.' bu madde
nin nwzkt)r fıkr~sınu göre hareket etmeleri ve da
ha fazla mah'ınwl ulnwk istiy~nler 938 905 dosya 
numarasile T<ırsus icra memurluğuna miiracaal
ları il~n olunur. 

ra iki Hollandalı seyyah Opc dugu için tekrar polise baş d• 
raya giderek gUzel bir gece vurarak kendilerirıe biraz pa gece geçirmek yorgunluğunU~U in• i 1 i n 
oecirrnişlrrdir. Geç vakit, otel· ra tedarik etmişlerdir. DiğPr l d. k . t• Yenı han d d 
ı:- en ırme ıs ıyorsanız · t T u mu· u·rıu·g ... u·n an lerine~dönmek ~manı gelince taraftan polis komiseri şehrin ıçe ap 
erl•ek, CPplninde otelin edrf>Sİ bir çok Olf'llerine telefon ettiği oteli ne şeref veriniz bütün dikkat Hıcı bahl Arpaç köyünün bahçe haline getirdiği Vt' ol· 
bulunan kağıdı aramış ve gUn halde bir tUrlU seyyahların in / • köy içi mevkiinde kiin taraf- suretle tasarrufunda iken 325 

J d ,, 1 N'h ve itinavı bu aca""'ınızı aavın möşterr-düy giydığ ı elbis ... ıer e unuttu •t{ı ole i bulamamıştır, ı a 'J 5 J lan ıarkan bark garben dere senesinde oD lira madeni al· 
ğunu bilyük bir esefle ~nle· ı yet. Hollandalıların ilk indik!~ l lerİme vaderim. 1 şimalen değirmen bendi cenu ı tun bedel mukabilinde meya 
mıştır Buna rağmen otelı hu· I" rı otel tmtununcaya kaditr Silifke Yeni Han ve Oteli ben mebmet çavuş veresesi nede ve sureti gayri resmiye 
labileceklerini Umit ederek lrnndileriııi başka bir otel,, yer Müsteciri Adil Madenci bahçe ve tarlıılarile mahdut de Ali oğlu davud giiltekine 
bir taksiye atlemışfar, fakat le ştirmekten başka çare kalma -----·----------------- 1838 metre murabbaındaki j sath~ın~an namına te~il~ İs· 
sabahın saat altısına kadar miş ve böylece unutkarılıkta tarla bacı h•san oğullarından tenmıştır, 15-11-938 tarıhınde 
dolaş1ıklar1 halde bulnmamış rekor yapan Holland~l~lar k~I +•;•+++O+• * +++<••C•O mebmet oğlu mehmedin ecda 1 saat OD beıte keıif ve tahkiki 
ıardır. Nihayet Omitleri kalını dıkları oteli srıımak ıçıo parıs ı T tu·· ccarlarına t dından uhdesine intikil et-

1
için mahalline memur glinderi 

yaralr. bir polis kerakotuna mtl te bir kaç gOn dol.,şmışlardır. (• arSUS .,i;;,. mek suretile senedıiz tasarru I l~ceğindeD veraset ve tasarruf 

~!• İşlerinizi kolaylaftıracak yeni bir~i,• funda iken 323 senesinde l iddiasında bulunanlar varsa 

3 L' t .1 'nlı'l.te petroı ı Al .11.· ı.·ı· l.aneler •to ~~ mezkür tarla içerisinde bir de evrakı müsbitelerile tapu daire 
ulD me re u8rl 1 manyauaıl l\U Upn ·i~teşekkül yakında hizmetinize amade~? ğirmen ile fevkani ve tahtani sine müracaatı• keııf mabaı-

aramyor Almanya kütüphanecileri ~=bulunacaktır. ; iki odalı bir bap hane inşajlinde hazır bulunmaları ilin 
- .g ve eşcarı muamire gersile olunur . 

. . Almanyanın petrola olan geçenlerde AJmanyenın Layp· :•)•:••:••>•:·•--•>++C••:•++•:••:•O•++<•+•<••~ ~s=.E~..!.:.=.?........ -.:.ai'SEJ:"t 
ı~tıyact malQmdur, P~tr?I teda zig ş~hrinde bir kongre aktet- e T •• k H K O 
rık ede~ilr:rıek maks.adı.~e ha: tiler. Bn milnıısebetle bir de C ur ava urumu ; y • o•k• 
Zlrlarıan pılAnları heı gun ga sergi açılJı . 0 @ i enı 1 ımev•ı ~ 
ıetel~rde lokuyoruz, Almanya- Bu sergide gösterilen gra: biiyi.ik Piyangosu O 
da MOrutter keo!oglarından fiklerden anlaşıldığına göre. • Birinci keıide 11 ikinci teşrin 9·18 dedir' Ci= • Ruhiye Tutucu 
doktor Paul,, Kukuk Aşeyerg ~ ı · • 40 000 ı· d ı • bir sene zarfında Alman kutup Büvük ıkramıye , ıra ır Mersin Bozkurt Caddesi Numara 120 1 
mıntskasında petrol bulmak . . . 'J • . • @ r;,ı t t " • h • L d • 
U . . hanelrı 400 bın yenı ktlapla 0B d b ka 15 000 12ooo, 10000; hrahk ıkramıye A iYJ e 0 UZerrne er nerJI Ra ın iÇ Ve 

zere keoloJık tecrUbelere gı· O un an aş • ' ımı B 
rişmiştir. zenginleştiriliyor. Hu~ut boyu Olerle 20,000 ve to,ooo linlik iki adet mükifat vardır.o 1 drf elbiseleri, rop, tayyör ve manto-~ 

Bu tecrübelerde kullanı· memleketlerinde tevzı edilen 0 Oik~al • nilt>l alan herkes 7 hirinci ltlŞrinı ları beğendirilmek suretile dikilir. 
1 . b' k'tap sayısı 500 bindir. 1933 O · b"I l · · .1 ..... t' O 
an arama :iletlerı Uç ın met 1 

• • • 09J8 giinii ak~anuııa kadar ı el erm ı oegış ır ~ l l - ıiO 
re derinliğe kadar indirilmiş· senesındenberı yanı açılan O · l 1 1 ı r fi .j 

l . 5000 om•ş ... u rım~ ıuı . &.:it 
se d~, henUz petrol ıemareleri kütilpharıe er sayısı ıse .-.. * OO..,OeOO.nOOOX 

Jt fd ............ ...., WW V W E2-J.ZZZJ_ ..... ffE;S?:5 a 
gvrülmemışt•r. ır. ..., .. 



YENi MERSiN 4 ikinci Teşrin 193.B 

• • e 1 er sın 
Cenubun en çok okunan ve tutunan gaz;etesidir. 

içten ve Dıştan günün en mühiın ve en taze haberlerini 
YENİ ~ER.S.tN DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

Adt·dı 

ıo 
1 { 1 

1~ 

4 

43 

1 1 

rnrsm orman 
Oı·ta 
K · ı lru BO\U 

33 520 

32 450 
30 500 

22 250 

i L A N 
mü~en~isliğin~en 

ht ht·rinin UUIUlllUllUll beherinin uıııuıuuııurı 

)13. ~13. mulaaııınum muhanııuen 

bedeli h~d· li 
o 441 -ı . .ı 5o 4 .ı3 44 30 
o 362 i3.6f)ü ö 6~ H6 :lo 

0.353 6 707 ;) 97 75 -!8 

O.C95 0.380 l :n b 41 
16 ı 4: \ 

1
• me rsı· n •• 11 Yıl/ıh fasılasız intİfarın 1- \Jii~aıft•rP. 111' ,, o up id:tf'f~lllİZ arılıurııad.t ruı-ıvcul yu karıda adP.di ve 

da muvaffakiyetini halktan öl~iisii ) : ı zılı 43 uılPl t;am d • r••ği ·~1 l O 938 tarilıirıılt>n ııiharc · n 15 giin 
gördüğü rağbete borcludur. ı nıiiddt>tlt~ ıo-ı t.938 ptl ı ş ,· mlı•~ giirıii :tçık artırm:ı il«> satışı ~:ıpılaca klır . 

• , 2 - K~ti tPmİn<ılı ~4 Iİr<i 21 knru!'lnr. M ER ...... N • Sizin Gazeteniz~ir Dertlerinize dile~lerinize YfNİ . 3 i lı ., lı· ~ 1 il ii, , .. ~ i I· ""' · ~ 1ti1 a 1 ,j, r l •• ıı zi r:ı :ı ı lı :ııı k" ~!illi \ " l ı rı laca k lı r VE • MERSiN sütunlan açıktır. l 4- Saıı~ uıer~iııdP. orman ilıİihenılislığ i daİft'Sİııcle ~.ıs de ~ifpdaca~tır 
• fl - )ht ~,.; f n ı iil h z i m,.. ~' i fi i r. :l 8 4 6 

ERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı- i L A H 

ya çahşınız. Tarsus icra memurluğundan : 

·ı .. N IATBAASI 1 

No. 

938

-

800 

MERSiN 
PiYASASI 

Tapu No, Tmrihi Cinsi Hektarı Metre M. Beher H. kıymeti 3- 11 - 938 
' • • 42 K evvel 1334 Tarla oo ~674 H. ~oo Pamuklar Kıı . s. ıKu. S. 

__ _.._..._.-_.İıııllİıııı ___ ._. ... _ııııİıiıiıllillıiııı- Hududu, Şa. Süleyman ta .-la sı g keza Şi. tarikiam C Kıevlant .1! ı---= 

Ta a a ·t ütün iş,leri ucuz 
ve süratle yapar. 

En yeni ve çok çeşitli harfleri 
Veni Mersirı Matbaasında 

bulabilirSİAİZ. 
p · ·-=zar 

GAZETE VE ~EOıv.rUA 

1"abı Yapıir 

ı Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Def terler 
mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarz~a ve ~eğen~irmek şartile yapıhr. 

[vrakı i 

Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezelilengönderilir. 

RDUllBftB••• * * (• 1' 1'-

SIHH:ATİNİZ! KOR.UYUNUZ! 
- :t''l :ASIL JY.rI 

KAYADELEN 

, Ht-'rık 

Ko o 

Tadı 

SULARINI IÇ~1EkLE 
Sıhhat ve fçtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Be r nl k \ K" l P. v i y t• ı ; " J oo s m 3 8 il ya sarfohilian . ıo 

ruifc ta-rı,, 0.2 sm3. 
1 

: HAıık..Jz 
Ko~ n. uz 

· Latif 
' 

Mt·cmu ~t·rtlik dr.rt-cesi ''Fransız,, cı .5 
[z,i madtlttler ıcın sarfolunan mfıvelli-. 

cJfıllıunıuıa litrede o.~o nıgr. 
~' iilfat ''SO 4,, litred~ o.oo_33 gr 

Tt·~Hll ii I · . )lJ tr.d i 1 
' 

Klor "CI ., ,, 0.007 4 
ilrat ••No ö,, ,, 0.0040 

.. 
* * • ,,. 

• 1 .• , 
ı · 
• 

l\ ilrat "No 2,, yok B 

1 Amon,·ak ' 'Nll3,, Yok • 
il Feunin P-n sôn usullerin.,e riavet ederek lulynafüğt yerinden itıba- ı 

rerı i~tasyoua lı adar içi kala~· h k.,~ I va nizli boru larıla içi 'lnermer döşeli 
h~llurhavuzlaı a dötliilhlt klPclir. Oradart d~ bütiiu Fiziki ve kimv"'e vi il 
ev!".\fım rnuh:)fHzfJ edt· 4lk vP. hichir !'uretle el değmeden hu ~usi kim- U 
~ ageriınizµ vp Adana Sılahal Ha0kcı11lığıtı11t la~· iu eltı~i 'ılıhiye nrnmn - 1 
ru huzc flaT\t\cia damac!'Jrmlar ve ·agonlar KAY ADELHN suyu ile • 
~'ıkcırl(hktan soiara dohHıruiruakla ve ağızları ıhha • meınuru tarafın - ! 

,. '1a • miHHirlen~rek şehrimize gelnl~~te<Jir. * 
~ ~ 

i;· ;.. -tr * PAllDllltilllRCll•ll•11sa•1E1ftllll•-•ll•C-tc * • * 

Yeui ~ter siu lıasuueviude basılmsılır 

şimeodüfer hatta Dağmalı 31 
43 K. evvel 13 :4 Taı la oo 1838 H. 200 Kapı malı 29, 

Hududu, Bu Dahi Koza 6, 
43 Mart 330 Tarla 2 5275 H. 2 00 Kırma yok 

Hududu, Ş. Mesut havaca g. sahibi sf.net tarlası Şi . ta· Kozacı parlağı :JS, 
rikiam Ce şimeodüfer hattı I Buğday- Çavdar 

8 T, evvel 1309 Tarla ;) 5140 H. 200 1 Sert anadol 4,51/ 
Hududn, Şa, Şamlı zade mahmut ve müftü zade yakup Yumuşak 4 .. 25 

ve havace avaoya ve tarikiam ı Yerli buğdayı 3.:>0 
Alacaklı, Şamlı m&hallesiodeo ölü ibrabim kızı Nazife I Çavdar !i,,:'ıO 

vekili Hakkı Ege Aoadol yulaf 3 ~5 
Borçlu, Şamlı mahallesinden ölü süleymao evlatlar! Ey- Arpa 

yüp, Salim Halil, Zarife, Azize , h~tice namı diğer Raglba Anadol 
Cemile, Devriş. BiliJ, Nazire ve Sıdıka. Yerli 
İkinci arhrmanm yapılcağı yer gün saat 19-1 l. _ 938 Nohut ekstra 
cumartesi günü saat 10 dan 11 e kadAr Tarsus İcra O. Fasulye 

1 - ltbu gAyri menkulün artırma tartnamesi tarihin· Yulaf yerli 
den itibaren 938 800 No . ile tarauı icra dairesinin muayyen numra Mercimek şark 
sında herkeıin görebilmesi içi n açıktır . İlanda ya.zıh olanlardan S hl 
tada maltımat alına~ iıteyenler işbu şartnam~ye ve 938 - 800 dosya 8 ep 
numaraıile memuriyetimize müracaat etmelidir. \Tatla çoğeo 

2 - Artırmaya iştirak lçin yukarıda yazılı kiymetiu yüzde 7 ,5 1 B l 
· b •· d ·11 · bi b k . a mumu nıa e.ın e pey veya mı ı r an anın temınat mektubu tevdi 
edil,cektir, (124) 1 Cehri 

3 f potek sahibi alacaklılarla diğer alAkadarların ve irtifok ~usam 
hakkı aahip:eriııin gayri ınenlrnl üzerindeki haklarını buıuıile faiz Yapag"' ı 
v-, masrah dair olan iddıalarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmı 

3.6~,s 
3,37. 

.i,SO 
8,,ll 
;{,"25 
4, 

11 
15, 

6 

~On içinde evrakı mOsbitelerjle birlikte memuriyetimize bildirmeleri Si\•tth 
ıcap eder. Akıi halde hakları tapu sicilile sabit olmadıkç" aatıf bedelı Şn k 
nin paylaşmasından lıarıç kalırlar . 1 r 

yok ı 
47 48 

4 - Gösterilen günde artırmnya iştirak edenler artırma şart t\oadol 
nameııni okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları t~ınamen ' 
kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. ı Aydın 

5 - Tayin edilen zamanda gayri menkul üç dof.ı bağırıldıktan 

46,50 1 

50 
1 

51 
80 ıonn en çok artırtna ihale edilir. Ancak artıma bedeli muhcımmen Yıkanmış yapak 

Jı; iymetin yüzde yetmiş beşini bulma.z veya satış isteyenin alacağınıı. G •·z yok 
rüchani olan diger alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri men. U yunu 
lı:ul ile teminedilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa eu çok. Konya malı tiftik 110 120 
artıranın taahlıOdO baki kalmak üzre artırma on bef gon daha temdit 
Te on beşinci günü ayni aııtta yapılacak aı tırmada Yozgat 
bedeli satış lateyenin alacaıtına rüchaoi olan riiğer alacııklılann o gayri Keçi kıl 
menkul ile temin edilmiş a1acakları mecmuundan fazlaya çıkmak l 

şartile en çok artırana iha:e edilir Böyle bir bedel elde edilemezse 

47 48 

ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. 1 Pirinçler 
6 - Gayı-i menkul kendisine ihale olon&n kimse derhal veya l . . · · 

verilen mühlet içinde pal"ayı v e rmezso ihale kararı fesholunarak Hırıncı nevı ma l 17 
kendiıinden evvel en yü\ııek teklifte bulunan kimse arzetmiş oldu~u ı' İkinci nevi mal 
bedelle almağa razt olursa ona, razı olmaz, veya bulunmazsa hemen Ç '2611 280 
on beş gön mllddetle artırmaya çıkarılip eo çok artırana ihale edilir Y 
illi ihale art.undaki farlı: ve geçen günler için yOzde S den hesap ı K 2.hve 11 O , 
olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme h acet kalmaksızın me 1 Badem çekirdek 
muriyetimlzr.e alıcıdan tahsil olunur "133., . 1 

• 

2004 uunıaralı icra ve ıfla!' kanuuu111111 ı~ · ıçlerı 
· · ~~ t · · 4 ·· ·· f ı . " I l Tath badem içi H cı uıau• PSınırı uncu tP.r i1 ~ıııa tPvfı"an ıu - A 

cı » » 

ga~ ri menkt)I salıipl~rioin ltu lı aklanııa vtı lııı sıt- Acı çekirdek 

100 
55 
35 
90 
70 

36 
ıoo sile faiz ve llliiSarifr dai r ol:ın iıtılia larırıı ihut lari l ~rfa Yağı 

hi11de11 İli ha ren :!o gün icind~ • vrakı nıii~hilP l •·ri l P fçel ·· 

. . ·-------------------b i hl i rm~l~ri < ksi lıal ıie hak la f't ta pıı ~ ici l lt·ı·i I+> SH-

bil olmadıkça salış h~dt-'l ini 11 pa ~· laşuıa ~ırıdan ha
ric kalaca kları cilıt>lh~ :ilakadal'lar:ın İ ·hu ıuaddP.-. . 
nin meıkl'ır fık.ra sıu~ göre h arekt~l t·laıt-'lt~ri ve da-
ha fazla malômal alurn~ islİ\'rrıh~r 938 800 dos' a .. . 

Y[ NiMERS N 
Nüshası 5--Kuru-Ştur 

Abone Türkiye Hariç 
1 

Şerait f için için 

numara~ile THrsus icra nu~murluğurıa müracaat. : ı Senelik 1200 Kr, 2000 K 

ları ih\n olunur. Altıaylık ooo 1000 

500 Üç aylık 300 

au••IRltmfm ~'·F+++ımtmrmmıım ı 
ı· Sağlık Eczanesı , _ ll,_KR~u~~m--şt~;-~ana-hn-sat-arı-ıo 

Bir avlık lOO Yoktur. 

• 

Zayi çiğit mak~uzu 
Mersin Gümrü~ karsısmdadu aımışç~~du;;:: /ı~~!;.::·~:~: 

her nevi )ivrupa, Yerlir eczayı 

tıbbiye ve müstahzaratı bulunur. 

li ve 172!1 kilo çiğidi havi n• 
mıma muharrer makbuzu k• 

• zaen zayi ettim yenisioi alaca
ğımdan eı?ki makbuzun bük· 
mü olmadığını ilan ederim 

Tarsus kargınla k.öyündeP 
Kazım Damla 


