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Ziraat Reformu Başlıyor 
18 Nisanda toplanacak Ziraat kongre

sinde çok mühim işler görüşülecek 
I-Ier Çifci 

Mutlak bir cift hay , 
vanına ve kafi top-
rağa sahip olacak 

·-------------~----------------·--~--...1 Hatoyda fesatçılar faaliyete geçti 

Y eg8ne gayeleri: 
Arı a r ~ i ç ı karara}{ 'J., il r k 1 eri 
ın ııl{a beleJ1e mecbur etmel{ 

Viyanada eski rejim zimam
darları hep tevkif edildi. Yalnız 
Cumhurreisi Miklas serbest. 

Sahibi ve Umum N•trlyat 
DlrektörU 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri --
hııl >ıus.ı. BISlll'IYI • :lıler·• 

Perşembe 
24 

MART 

1 9 3 8 _ _.__ NI 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 Yllı; 1 Sayl 

10 2942 
Raşit Rıza Merıinde Çe b l b ._ -m er ayn eyonatını bugiJn -

-----------------=-~~Verecek 
Yeni rl'iirk 
Tiyatrosu Beyanat hazır 

ingiltere Ç~kosl~vakyaya 
karşı taahhude gırmivecek 

Raei~0:iz!~~:~!1!re:~~:~kA~~~:~ Moskovanın teklifi reddediliyor.· Al 
mış sahne sanatkArlarımmn i& ya il J • J"fk l 111an 

l Dün akşam temsil
lerine baıladı 

tirAkiyle kurulan yeni Türk u e e şım ı ı an aşma yapılmıyac k 
yatrosu ÜQ temsil vermek ü~ere L . --- - O 
"ehrı· • 1 . dü k ondra 23 (Radyo)-Kabıne kalmıyıtcaQ'ını bıldıre k .., mıze ge mıe ve n a şanı b - B ç . ce tir 

1 dan itibaren sinema b" .uaun. aşbakau emberlsynın Çekoslovakya ne . 
ı temsillerine ba htmı tır ınasında r~yasetınde toplu~mış a:sıulus_aı' Londra 23 (Rad Yapacak Ziraat bölgelerinde asri 

ziraat merkezleri 
kurufacak 1 

Ye . Tü ko r e , aıyaıa meselelerıl~ lngılterenın hiyettar Oek 1 k YO) - Saıa. 
nı r ıyatroeu uzun 0 l A d h h . b" os ova rnehaf'I' 

Hatay halkı Cenevrede yapılan yenı· ı·n· zamandanberi tiyatroya susamış R:h~d vr~pa a ~r _a~gı ır ~a· koslovakyanın Almanya ile ~ı Oe 
Ankaradan nlAkadar dairele • • • • • olan Mersine yeni bir varlık ge 8 gırme~esı. ıçm Domın- si Almanları iei üzerinde Ud.e 

re gelen malOmattan, yakında tıhap nızamnamesını sevınçle karşıladı tirmiotir, Raeit Rızayı, Şadiyi y~n!?rın teklıf!erınt kabul et· yen anlaşmaya karar Verd·~?t~· 
toplanacak olan büyük Ziraat ' çok yakından tanıyan ve alkıela mış ır. . PraQ-la Berlin arasında 161 rır, 
kongresi lıazırlıklarııırn tamıım Aııtukya 22 (Husu~t Muha·ınedeuse teslim etmemiştir. yan Mersinliler zamanın üç gün Çemberlaynin beyanatı müzakerelere lngiltere açıJ,,acak 
Olduğu tııılaşılıyor. Kongre Nısıı birimizden) - Çenevrede inıiha Sancakta takribr bir lıPsapJa gibi çok aı olmasına rakmen bUgQn sanın da iştirakini isted~6 . F.ran· 
llın 18 iııde tophıııacaktır. bat uiıumnamesiııin Türk tezıne halkın yüzde )'etmiş ueşıııin ana tiyatro itliyaklarım bir derece Londra 2S (Rndyo) - Dün ı dirmektedir. Bu takdird ıQ'ını bil 

Zırnat VekAleti, nııııtıka Zı uygıın şekilde taciil ve kabulü dıli Tüı kçedir. Halkın yGzde yü ye kadar tatmin edeceklerdir, s.abah Hariciye urzırı ,Lord Ha· ıt Avrupa vaziyeti üze~ rnerke 
raat korıgreleriııin hazırladıklarJ tıur11d11 büyük sevinçle karşılan- zü Türkçe aular ve meramını an SanatkArJarımız Mersinden lıfuksla Bııtvekil Cemlıerlayn bu karno muahedesine ben ~lllde ~o 
tnukerr.erat raporlarını tetkik et ctı Fukat uu mesut neli~e~i ç~ke ıatnbilir. sonra ~danaya oradan da _Baaıs~bah Baevek41eue Çemberlay· anlaşma ya~ııa:aktır. ııyen bır 
rnektedır. Bunlar kül halinde ınıyen fesatçı unsur !ar ıkı gun- Ş . .. H dada gıdecekler ve on temsıl ve nın yarın Avam kamarasında Maamafı bu tün bu 
k . . . . 1 u vazıyete gorc, alayda ki d. yap 11- b t f . ı ç b 1 . mesele· oogrede mevzuulıohs edılmekle den berı faalıyetlerıııı arttırdı ar T" k . rece er ır, acıı.ı flyana etra ında gö·j er em er aynın yarın "b ~ 
beraber içlerinde a)' rıca üzerin Yegane gayeleri bir anarşi çıka u~· çen~~ ha~kı, nıu~hed~le.rJe Yeni Türk tiyatrosunun kad ruşmüşlerdir. K11bine içtiınaında Avam kamaraernda Yaı>aca~aun" 
de durluacıık ehemmiyette olaıı rarak Türkleri herhangi bir mu teyıd edı ~emış olsa bıle, ~ır ı_d~ rosu eudur : beyanatın ana hatları üzerinde yanalla aydırılanmıe olacakt 

1 
be 

rneseleler ayrılmakta ve bunlar kabelcye mecbur bırakınııktır. re ~a~~nıznııı_sının sırf ışlArı~ı Raeit Rıza, Şadi, Ercüment mutabık kalınmıotır.ı -~ondra 23 (Radyo)-Oe~~er 
ehelce yapılmıe olan etüdlerJe H t d r dT b" . 

0
. tedvır ıçm, Turkçeye en genıe Behzat, Yatar Nezihi, Refik, Fü Siyast müşahitlerin kanaati· !aynın yarın Avam kaınarasınd 

birleştirilmektedir a ay _ıı resm ı ın ırı~ı ı manasile üstünlük kabul etmeı:ıi ruzan, Fatma Dernu Kadriye ne göre Çemberln1n bu beyan okuyacağı beyanatın ann J a 
t · derecPde Turkçe oln111l'u malum b" tt" M d "d · · ' ' ' 8 t t d R ıatJa şittigimize göre b f ·k· • _ _ .. ır zarure ır. an a 1 aresının Mürüvet Neuhat tında Qekoslovakya meııeleel ü rı e ra ın a oyter eu ınaJQ 

bü ü . ' u 80 eı 1 dur. Turkcenin bu ustun mevkıı b h k · a ı ğ ·· t · 11-· .' • ' • tı veriyor· •na-

Çın hayati ehemıni)'eLi olan bü d ı · d r. · ıd· 921 A k ·ı · endışeı:ıı, bııı bu hakkı muahede bil hulunuyordu, Fakat ant ola mahiyeti ne olursa olsun Inail· . 
0~ er ayn ,

8 osfotınkya 
l . Y k zıraat kongresi, memleket Sancak stııtüsile yPniden kabul u . A. şıı~ ? 1 1 gos ermıyeceaı Ferıha Tevtık kadroya da ıerınde Lokarno tnahhütlerininj' ç b · 1 Ç k 

Yük . . e ' mış e151 ır , n arıı ı ıtı 1 ı b" . . F' • vazıyetı hakkıııda ıı dT 
v ıstılısal davaların, ele alucak lııfıle de Sancak Türklerinin bu er~ tee ıte mec?ur 0.tmıştı. ~ ıl rak rahatsızlandığı için eimdilik terenin münferiden Orta Avrupa m 1 ~k beya 
ıı e Ziraat. siyasetimize yeni vec en tabir hakları tanınmıetı Fa· 1 hs~ı~a. Mnnda ıdııreeı, tahmın seyahata ietirAk edememiştir ielerine müdahale etmiyeceQ'ini 1 na_tta bulunmayı münaeıp llör 
ı eler ve ıstikametlc•r vererek ha knt manda idaresi muahedt>Jc .. e edıldığı üıere ve muahedelere Ook kıymetli ~anatkArları ve Çekoslovak yaya kareı bir ta ~ı~Y~~İı~~~~f ktet:a;hOttore· ea 

d ı nıilhim nıukarrurnt ittihaz e- tPkrnroıı re teyidAn lcahul ;e ra~men, Türkçeye )Ayık oldugu mıza hoo 1reldiniz deriz, ahhüde 1rirmiyecegini yalnız koıl t hl üd .. 1a. akeir Jeııi bir 
ocekti u .k d'I b h kk 8 1 . . . . ı aa ı e gırı mıyece t r 

k r. ou uradıı köylünün tastı c ı en u a ı, ancağın e ıommıyetı te mevkı vermekten Merkez bankası dı·· Jektif bır anlaşmaya da seyirci ı -sonu ikincide ' 
~lkınması içiıı yeni tedlıirler işgali tBl'ihinden lıugüue kadar 1 daima kocırımıetır. 

:.~akk, müsllahsilin kredi ıhtiya· rektörü istifa etti 
k arşı amnk, kooperatıfler inkılaptan sonra avustu1yanın manzarası l Japonların yarma taarruzu akim ka'"/iı 

l 
11:mak, nakliyat ve ziraat usul 
erıoi İSlıih etmek, i-ıtıhsaltlıımızı Direktör 1 üğe 
:tııııdurize etmek, zırant nııııta· vı·yana sokakları çinlilerilerliyor 
t alarını, fenıır bır tepsime tabi 
utmak, tohumların islAhı )'Olun Kemal Zaim 

edildi 

~ • ;;;a:aı 

tayin .ı\merika J aponyadan 2 Mil-
da alınıııı müslıet neticeleri ta H .. b · k d k 
rtıim etmek gibi mühim mevzu erguı1 ı rço a a m acırma 
laı• a . Ankara - Hususi BU rette 

zerıııde çalışılocokıır. d. J • } } 
1 

Bundan bnşkıı, endüstri yo il 3 } 89 0 rJ Il € 83 } Il 8 Ü ll Y Ü r istihbar eıtiaimize göre Cumhu 

yon dolarlık tazminat istiyor 
Japonlar Şanıi eyaletinde bir günde 6 

bin ölü bıraktılar 
Unda süralle ilerılenıekte olan riyet Merkez Bankası Umum Mü 
l'llernıokctiıı ihtiyacı olıııı iptidai Eski reiim zimamdarları temamen meV· dôrü B. SalAhlddin Çam sıhf 
llladdolerdeıı Lir çoğu memle· J sebeblerden dolayı istifa etmie 
kette kdti miktarda yetietirilme kuf alim Froyd llollandoya gidecek te istifası kabul edilmiştir. Hankeo, 23 (Radyo) Şansi kalmıetır, 
rnektedir. Hükfimetçe onun ferine Zi nin cenubunu legal etmie olaıı A 

Eııdüstri faaliyetimiz arttık Viyana, 23 (Radyo) Eski A na levhalar takılıyordu . Büyt1k raat Bankası Umum Müdürü B. Japon kıtaları Oiıılilerin iki gün merika tazminat istiyor 
Qa daha fazla hissedilen iptidai vusturya baş\'ekile taraftar olan iııki!Abı takip edAn ilk günlerde Kemal Zaim'in tayini ve Ziraat denberi yaptıkları şiddetli taar . Vaeingıon, 23 •Radyo• Ame 
l'lladde ihtiyacını karşıJamak üze larla Yahudilerin sokaklardan bunlardan bir çoğunun muarız- Bankası Umum MüdürlüQ-üne ruzl81'~~ ~üs\t1rtii~m1üşlerdir. Dtlş r'.kan_ın Tokyo elçisi Japon bari 
re memleket dahilinde reni ku· sürüklenerek cebren kaQırıldık larınden ÖQ almak isteyen bazı mezkur Banka Umum Müdür mu m~n. ~ ~rı 

1 
ara :0 ları Qenkia ~•.resıne bir nota vererek Cinde 

~ulan kAQ-ı! ve monsucal fabrika lıırı hakkrnda ecnebi gazeteler· eahıslar tarafından yaptırıldıQ'ı avini B ~usret _Mith~t'ın ga~iriı ~e b~ını ıeaa etmıelerse de mu ı bombardımanlıtr oenasıoda 
arınrn ipudat maddelerini kArı de çıhın haberlere dair Nasyo 1rC\riilmüe bilAhare katiyen ya· mui tasvıb _edılmletır Keyfıye~ a ıl taarruzla eehir istirdad tahri~ edilen Amerikan müesse 

derececi o ) etietir~ıek işi üzerin ual Sosyllli&l mehofilf eu tebliğ• Rnk edilmi&tir. yQksek taedıke arzolunmuetur edilmietir, eelerı ve bııtırılan Amerikan va 
~e de lı<'I~ _ıedlıırler alınması neereınıietir : Belediye reisinin beyanna (A .A.) Şanei eyaleti dahilinde he purları iQin Japon1adan 2 mil 
evzuubahıstır. . . c .Avueturyada inkilAptaıı mesl men bertarafla eiddatli harp olu Y d 1 

t 
K_ongre •. rııillt ekononıının en·el sokaklara ve dU\'arlara v ( Fı· ı ı· stı• n d Q yor, DQn dOtınanın verdJ~i za on To ar tazminat iıtemigtir, 

e- 1 h d k 1 iyana, 23 Radyo) Vı"yana o " okyo 2S •R d J 
·•1e ı olan zıraat sa Jsın a ·a yı."at 6 bl~ kı' "ı· tahmı·n ed'ılmekte ' 8 YO• apon k beyı\nnnmPler yapıştırılıyor ve b J d" · i 10 · " ö ı 1 nnıayı temin edeoek esnslorı 0 e ıye reıs nısanda yapıla dır, Tecrıd edilmia olan Japon mot r ü kıtaları Oo eyalette iter 

h Nasvonal Sosyalist oldukların· k 1 ı,· t d · b "' 1 le azırlıyacaktır, Buııun iQin de " cıt P e ıs e aır ir beyanna- Gene ~arpıımalar fırkalarile irtibatı temin ioin ya emekt~dir, Son 24 saat içinde 
r Ôylere kadar yapılacak prog dan şüphe edilenler cebren 1 gö me neeretmiştir. Bu beyanname' ~ /d pılan bütün tııarruzlar akim ~-angstiı nehrinin 88Q' ıabilinde 
c anılı bir çalışma tarzı kurula· ıürülüyordu YRhudi maıtza arı Sonu ikincide O u ı ŞPhirler işaıal edilmiıştir, 

cı~ktı_r. Bunun temini için de cid Hayat pahalılığı ile esaslı mücadele ı . .J\ud_üe, 23 •Rad~o· Filistl ispanyadaki fecaat sahnesi geniıliyor 
nı bır ziraat siyaseti teebit et nın eımalınde gene hır çok kan 

ta ek \'e her köylünün bütün va k t b 1 d lı hAdi&fller olmuştur, lhtilAlci K k 
t lldaeıarııı kolayca fi verek kav An e e aş an 1 çeteler bir cok köyleri basmıe OF unç bı·ıa· nço 
ıc:~abileceklori bir ziraut rejımi !ardır, ı.l'e,nkil ioin gönderilen ln 

hlak )'Oluna gidilmiştir. giliz müfrezeleri ile ihtilAJciler 
li Bu siyaset ve rPjımlle önem • arasında yapılan çarpıomada 30 
Şu~~r Rlnbllecek ncktalarolarak ilk iş ailelerin g{)Cinmesı sevi· klol ölmOoıOr, Filistinin diaer Bombardımandan ölenlerin 

sayısı 920 yi btıld u ~r llösterilmietir; k nııntakalarında da ihtilll hare 
lhz ı r defa memlekette toprak yesi anlaşılaca keli tavsamamıetır, 

ÇtflQi b . 
~ıft . . ırakılmıyacakıır. Bır T 'J • • 
Yançı ııılesini ge9indirmeye yarı Anket i•ini merkezde iktisat Vekaleti- ayyarecı enmız 
IQll toprak hiç bir ve~ile ile bö Y 

Frankocular 47 tank ve mühim ta 
l . h. . !Y.Ya· 

Q(lı~i~: \·e ~ı uzatıımaz bir baıe nin koniiiktür servisi takip ediyor 
ecektır. 'J 

tiııı B~Yük <;ifçi vo Qiflik sahiple HHytıt ;>abalıhğtle mOcadeledef'rnm edllecı>k ve bQtQo bunlardan 
tııoı~iıe~~te?il_eceklerl arazi ge· bir tıklr verebilecek rakamlar el· alın~o netice bir mOtabassıe ko 
!eket böı azı~ıı? bulunduğu mem de eımek ve dolayıslyle bayııt en mlıyon tımıtıodao tasnif edilecek 
etirı 6 10 

gesınıu nüfus ve kesa· d"'kblerl vOcuda getirmek için ısHe tir. 
~o Prak · d · ~ ro hııd d \"erım erecesıne ler ıtrasındıı anket tıçmtık usuJQ. lstımbulda ankete iştirak ede 
le . 1\üt;u~ laıı 1n~rılacak!ır. O{I baş \Urulınııştur. ilk enket, .-n et k ııllelerln bOyUk kııımını dev 

"ıı 1 ve >U) ük buıüıı çıfçı . · k ''•I ış vasıt 1 ı kttltıbulık ş .. hlr olmttEI ıtıhıırıyle let s11nHvll ve kOça sıınııylde ça 
t-~lı. ıı arıııı 111·tıı mıık ) e 

lı.ır 1111 1 rn 1•k \'r korumak tt dhirl lst11nbuldt1 800 aile artısınrtu açıl· ıışan lşçllt>r ve koçak memurlıır 
ltıC!Qıt:• alı:ımıısı koııgre ruzııo mıştır. lstantıuldnn ttlımıct1k. neti- wşkil etmtıktedtr. UmumlyPtle se 
ltn 11k~e hnşJıcn yc•r alan noktn ceye göre unkt•te, l'Orklyenın An çllt>D 111Je tiplııde gözönllnde bu· 

8dır En kıiçiik bir çıfçi knra, Jzmlr, Adıınıt gibi diğer ba- lundurulıın uoktu 8Ue kazımcınm 
lonu lkl.,old• I zı kalabalık feblrlerlDde de de· ••n~ lklnold• 

Yakında Balkan tu
runa çıkacaklar 

re erın ımayeaınde taarruza geçtiler 
BaraeJona 23 ( Radyo ) -ı rın en &iddetliıi olmuetur z . 

Allllt Müdafaa nezaretinin tebli al ook fazladır 'OQ d"ı • aJI· 
Belarat, 23 (Radro) Stefani Al· · u man tnr· 

ajansının Ankara muhabiri bildi · yareai dün akıam &ahili tek 
Dilşman 47 tank te mQhlm bombardıman etml Jer rar 

rlJor : mlkdarda tayyare ile GorevillAda ha .. a b b d 1 dlr. Soq 
Türk tayyarecileri yakında • om ar ımanında k 

S G 
hatlarımızı yarmak için şiddetli altında ık . eu !lZ 

Bayan abiha ökçenin idaresi bir taarruza kalkmıo ve Garand n Q arılabıJen ölü sarısı 
altrnda Balkanlaıda bir uçuş se da üç k"I t k d 1• 1 kadın erkek çocuk 920 d"ı . . · ı ome re a ar so.u . r. Iie· 
yahatı yapacakltırdır. Türk eki muı:ısa da kuvvetler· . . k nüz eııkaı altından bir"ok 
1 · B~k B ı · !t ımızın ço v ceset 
H u reş, e grat. Atına ve Se j çetin mukabil taarruz ile "eki ine ler çtkarılmaktadır. Hası 
lıl · x. k d 1 ' " 1 aneJer nı&e varaca or an staııbulal ğe mecbur olmuetur Harp eim· bombardıman felllketine u"' 
dönecektir · k ' arıyan · dıytt adar 1apılap Qarp11mala· 1arahlarla doludur. 
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Sayfa: 2 

Fran~acta Çek 4 !manları sevinçle bağırıyor Portakal sandıkları 
Serbestikazandık 
Ekalliyetler mesele::: i Çekler

le Lehleri birJeştirecek 
iki hükumet Almanyaya karşı müşterek 

bir cephe kurmak istiyorlar 

Milli müdafaa san
dığı kuruluyor 
Paris, 28 (Radyo) Dünktl ka 

bine iQtimaında Reisicumhurun 
tasdikine arzedilmek üzere iki 
proje kabul edilmiştir. Blum ta 
rafından Reisicumhura arzedilen 

1 

Yeni b i r t ip t es b ı t e d il 111 esi 
isteni}1 0r · · 

Bütün portakalcı/ar bu yeni tip sandıfı 
hullanmok me.cbııriyetinde tutulacak 

projeler ıunlardır · 
' F b k d 6 Portakal ihracatının konro· l dan ihraç edilen portakallar lk· 
1 

ı- ransız an asın an 
milyarlık avans alınacak, IQ hakkında yapılmış olan ni· tisat VekAletinde bir memur tara 

Deyli Ekspres gazetesi ya · ket~n de . k.u~uldu~ları t~riht~n I 2 _ Bu para ile milli müda zamname projesinin portakaı tından kontrol edilmiştir. Kont 
&17or: berı • ekser ı sı arazıye muteallık foa ıandıx.ı kurulacaktır. sandıklarına nid hükümleri por rol, Dörtyol Ticaret ve Sanayi 

r A takalcılarımız tarafından muva· Odası tarafından kabul edilen 
Çekoslovakya hükOmeti Hit· hem psikolojik mahiyette ibtilA 1 Bu aeceki parlAmento içti t h k 

C k L h \ 9 fık tlÖrülınemektedir. umum ü ümlere aörA yapıl· 
lerin Cekoslovnkyadaki ÜQ buçuk lan vardır .. ~ak~t e . ve e maında projeler tasvip edilmiş Portakallarımııın sandıkları mışur. Vekillet, ihraç edilecek 
mll7on Almanı Almı\ıı •clevleli hükQmetlorı şımdı eknllıyet me· ı ıı·r. Aoanslar m·ıııt mu·dafaa,.. 8 • " 64, 80, 100 ve ll>O liktir. Yani portakalların kontrolünn dair 
IQerisine sok. mak h_us_mıundoki selesi dolayısiyle Altnanyaya tahsı·s olurımu•lur. Sandık 1•8 ı.edı· b. · · k ~ 64 lük bir sandık iQinde ancak ı r nızamname pro)eııi hazırla 

inkılaptan sonra 
Avusturyanm manzarası 

Birinciden artan 
de plebistin nasıl yapılaoaQ-ı ve 
kimlerin iştirflk edeceQ-i hakkın 
da tafsilAt verilmektedir. Buna 
göre; Yahudiler plPbiete işlirAk 
ademiyeceklerdir. '(j9 nesil evve· 
li cedleri YAhudi olanlarla bü
yük ana ve büyük Labaları Ya 
hudi olanlar ve Yahudilerle evli 
bulunanlar plebiste giremiyecek._ 
terdir. 
Froyd Hollandaya gidecek 

LAhey, 23 (Radyo) Meşhur pJAnrna manı olmak ıçın muka· kareı müeterek bir cephe ur ·, ~ · b k b' I k a:.ı portakal bulunuyor. H•lbuki mak.ta ve ayrıca Türkofisi eea~l 
bil plAnlar hazırlamakla meşgul mak istiyorlar. 1 ~1 zaman . u parayı Qe ~ 1 ece ~ .. Alim lt'royd Avusturyadan ayrıla 
keıı, Cekoslovakyadaki Almau j tık konuimalar muvaffakı· tır. ~ambıyo müuzenesı kanu sandıkların bQyt1tülmesi ve iQle !:~~~:iıer:r:ca~~~u1:nm:ı~!:~\1t' s~n~ rak Hollandada oturmak kararı 
taraftarı, ekalJiyetin lideri Bari yelle neticelenirse resmt müzake nu ılaa olunurea Fransız banka riııe daha fazla portakal konma dıklardan daha büyük aandıklar nı vermiştir. Hollanda hükilmeti 
Fren Pra~ parHlmentosuııda reler lrnelavR<'aktır. ıınm avansları bununla itfa olu sı mevzuu it, sandıkların büyü· la tecröbe mahiyetinde ihracat Froyde htlenll kabul aöstermit 

d k 1 nacaktır tülmesi ile içerlerine fazla porta yapılmıştır. 
mey an o umuştur. . H at L , , ... ·ı si M ,: Q i "k kal konmasından hiç bir fayda Henth katt netice elde edil tir. 

Alman tara!tarı l ~dek açık· ay paua ı ıgı 1 e esa 1 a ıye ene men avans mı bQtQn zimamdarlar·mevkuf 
tan açı~a şu kelımelerı haykır· darını 15 milyardan 20 milyara temin oluırnmıız. Bu büyüme ile ınemfş ise de pek yakında bQı(l ıı 
mııtır· mu·caJele çıkarılmasını 7 reye kartı sı sandık içindeki portakalların '.çtl sandıklar i9irı yeni bir tip tesbiı Viyana, 28 (Radyo) Avustur 

_ · Biz, Çekoslovakyadaki U reyle, sandık teıkili IAyihaeını rümesi daha kolaylaşacaktır. edilecek ve portakalcılar yen• ya ordusu pek kısn bir zaman 
Aldığımız malf\matn göre tip sandıkları kullanmak meobu da Alman üniforması giyPcek 

Almanlar )'eni Alman devlet inde Birinciden artan ı' reye karşı 16 re) le kabul olun vaziy1-1t şanın: Bu Rene Dörtyol rivetinı> tabi tululncaklardır. ve Alman nişanları takacaktır. 
ki _Al~~nl.~ra e? hara: etli tebrik ! ayda 'iO llrndun 8 ş11ğı olmasıdır. muştu . PArlamentoda Blumun Eı:ıki Avusturya ıimamdarla 
lerı~ızı ~ondcrır buiun_den so~· BugOnkU bayat pııbıshlıl}ından en 1 projeleri müdafaa eden beyana Ku· ııu· r Bakanhg" ı rcra mu· teLaSSlSları tetkı'kle· rı hemen temam en tevkif edil 
ra bıı, sıyaeal , ekonomık vt:ı kul Çok sıkıntı çeken aile tıpı ka:.ıan· tından sonra ıso reye knrtı 37g il miştiı·. Bunlar arasında matbuat 
&~ret haklarımız i9in ~er zaman cı bu seviyeden aşHl}l olanlardan ~ reyle kabul olunmuştur. k rı'ne Laşla"ılar şefi, vatanperv(\r teşkilatı şefi, 
kınden daha fazla azımlo çalışa ibaret bulunduğuna &ıöre bUkQ. • t l Kursa gi dece 6ğ- u u propaganda şefi, telgraf gazete 

cıaız" 1 met ilk adımda bu allell1rl sıkın· ) 3 Ya retmen/ere yardım Aukara _ Adliye Bakanlı· si sahibi, eski maliye na:ıırı, po 
Alman ve Avusturya hudu· hdan kurlıtrmoğa karar :vermiştir. ğının icra dairelE-rimizde tetkik lis ve hapiı:ıhaırnler müdürü, na 

dundaki milyonlarca Çek Alman Hesaplısrdo alleıerln vasatı olısrak Trablustan kuvvetle yapacak ler yapmak üzere lsviçreden da zırlarclırn Bodini, \'iyana Beledi 
)arı, neş'eyle eunu söylüyorlar: dört • beş oUtuslu olması kaubi • • k • Ankara, 23 (Hususi mubnbi vet etliği profesör Leyman cu· ye reisi, eski Pııri" elçisi, Kral 

- Serbesti kazanmak sırası edllmtştlr. Tını çe ıyor nıartesı· au~nu· · aehrı' mı· ze gelmı'e Şarlın katibi i rimizderı) Maarif Yekl\leli Gnzi • ~ 
1 mdl bizim. ANKETiN OAYESl Roma, 21 . cA,A• Trabluse Terbiye Enstitüsünde OrtRmek· ve kendisini Adliye Vekilimize Tevkifler muvakkat mahiyet 

Çek Almanları, liderlerinin • k . l b" htellf gönderilen ihtiyatlRrın terhi~ takdim etmiştir. tedir. Eslri başvekil Şuşnigio 
ıon müdafaasını, bugünkünden An etın gayeı .. ~~ edildi~! hakkında bir kaç gün tep Öğretmeni yetiomek için kur Bay Leyman bu öğleden ev hAIA apdrtımaıııuda oturdugu ve 
daha l•üyük bir Almaııyuya av ııllelerln ~eçlnme sevlyes n ya. önce verilen haber teeyyüd sa girecek muallimlerin aileleri vel ve sonra Aııkara icra dairesi bir askert müfreze tarafından 
det ~tmek ve siyasi serbestli k kından görmek, neleri ve ne mlk etmiştir Piemonte, Kalabria ve ne yardım olarak 938 senesi ey ne giderek tetkiklere bAşlamıştır muhafaza edildi~i bildiriliyor. 
için atılmış yeni bir arlım telQk tarda 1 tlhlak etllklerlnl ortaya Sicilya 

1 

vapurları Trablus'tnıı !Olundan itibaren bir rnikdar Mütehassısın birka9 gün sonra E8ki Reisicumhur MiklAs 
ki etmektectırler. Çlkttrmaktır. 1 gelen binlerce askeri Napoli'ye para vermay i kararlaştırmış ve fstanbula iİdeceği ve tetkiklerine 9erbestir. lstediQ-i gibi gezmek 

Fakat halıer aldığı mıza eö Bu bDketlerln bir sene devam çıkarmışlardır, bunun için büdcoye tahsisAt koy orada devam edecelti r anhışılmak tedir. 
re, Çekoslovak hükı1ın etl bu ta · ettlrllmebine çalışıhıcakhr. Karne 1 ı· •k A mı·etur tadır ff 1. 11 ., .1 1 
lepleri göze almad ığı doğrudan ter ay nihayetinde ailelerden top l UÇU ntant Profeso·r Pı'ttard Bi~a istihla l.:iartıvor ayat paua ı ığı 1 e mücaue e 
doA"ruyo reddetmektedir. H itle· Janacıık ve Yf'DI ay lçln buşka -' 1 (Birinciden utan) 
rl·n önu·nde bı" r !ahın bı" le go··ru· blr karne verilecektir. 1 Ekonomik konsevi. AnkurA, 23 (Husuflt muhabi . · . 1. . . 

t d h ı il -' A k d /( c . . . . . aılesınııı da 11 bır çıft hııyvanll 
lımıvecek olnn Çekoslovnk yn· Dolmuş karne er er & ş e k l n ara a OnTe - ı-ımızden) Orman Qıflıgınde Qtka l "b 1 t k - t . t 'ır 

~ k b ll ib nı·n arar arı . . . 88 11 oması a nrrur e mı~ . 
Fransanın da kendilorinl •müda· nece ve u sure e sene n uye / b l d rılmakta olan bıra ıstıhsalAtrnı Bu arada bir inkılap da göı 
faaya hazır olduğu havadisini ti gelmeden bile, bu allelerln ge Pra~ 23 (Radyo) - Çek ajıın rans arına aş a 1 artırmak ve biranın her tarafta önünde tutulmuş çifçinıiziıı şim· 
lıitlnco büyük bir sevinç ·duy du, çimne sevtyelerl hakkında bir rı sı bildiriyor: Geçen hafta Bük Ankarn, 23 (Husu81 mııhahi- islilıll\kiui temin etmek iQio ye diye kadar çift işlerinde öküze 

lneılterenin Çekoslovakyayı kir elde etmek mUmknn olacısk· reşte toplanan Küçük antant rimizdeıı) Ctıırnvre üniversit<•si ni bir pl tııı hazırlanmışıır . Bu vkrd iği rolü ata çevirmek Psnslll 
a1ni suretle mfü afaa -edeceğ ine , lır. . ekonomik konseyi kararları hak profesörlerinden Pitard Ank11ra plAı~lıı ~ira enrfiy_ıılı 22 bin hek rt hnzırlaıımıştır. Her köylüye 
dair haberler Qıkmışsa da bu ıe Bır yerde bayatın pahalı oldu k d y 1 d 1 . V . Halkevi sıılonuıı<la Akdeniz ıne ı ıo lıtre ıken 82 bın hekıo litre pulluk temin edi!irkç,ıı köylüleri 

1 
t ın a ugos avya e eiesı re ' ye Qıkarılacaktır 

Jlt edilemiyor gu, aııcak kıtzıtnç ve masra ara ı me gazettısine eu beyanatta bu deniyeti ve UPyaz ır kııı menşe i 1 , . müşterek harman makineleri te 
Fransa müdafaa etme11.o ha· sıodakl movuzeneden anlaşılııblle 1 l 1 mevzulu ~eri konferansının bi ~ dariki imkAnı du terilecektir. 

~ unmuş ur: 8L0Sl0V8LY8J8 M ı k . 1 . t zır olen dahi, Çekoslovakya lıoı· ı ceğlne göre nnket karnelerinde 1 -Küçük Antant ekonomik 1 rincisini verd i. Profesör Türk 1 ~ U em o etııı ayrı a('ağı zırall 
teJden evvel kendi müdafaaımıı ehemmiyetle Ozerlnde c!urulan su konseyi son toplantısında keııdi tarih kurumu buşkHııı B. Hasan bölgelerinde köyltilerin gözlerile 
kendi y~pmak azmindedir. IIit-1 aller bu tevaznnn m~ydana çıka aralarındakı münasebatın Btıl Cemil tarafından diııleyicilere ta A /man p:ı.rtisi kuv. görebilec "' kleri ve örnek tutaca" 
lerin Avustury-0daki zuferi Çokos racaktır Eşya flstlerıyle, vaslta · 

1 1 
.
1 

. k' nıtıldı . Sayın profesör bayatııı ları ası·t ziraat merkezleri kuru· 
A • : • ·ı o ti \ t kil kan antantı de\ et erı o de ın 1 • • 1 "k vetlendı· lacaktır. Bu merkezlerin devlel Jovakyanıu ııskerı tazıyotını tıı · ısız vergı er ve ere er n eş . . menşııı ıza 1 ettı h•n sonra alın 

mamen de~iştirmi e ve zayıf dü ettiği mubHssala 0 ailenin ay 80. oafı üzerınd6 çok mühım karar ırkın aslı!ıd~ Türk olduğuuu le Prag- 23 (Radyo) _ HOkllmet bütçesine hiç yük olmadan keli 

Ü Ü Ü l nu v1ızlyetint gösterecektir. Başka lar ıılmıetır. Küçük antant det barüz etıırdı . blokuna menı;up çırçı partisi di gelirlerile idare edilebilir bir 
1 rm şl r. l t • · · · · d 1 s ' • ı 1 ı · · k 1 " _ memleketlere göre TOrklyenlo ha ot erl arazısı ıçın e yo cu ve eş aytm vergısı Haymhın ldsre!'lndekl Alman pttr lR e ge melel'l yenı uru acıı 

Alman~a v~ ltolynd~ıı mu· ı yat pahalılığı veya ucuzluğu da ya nakline müteallik nizamname tlsioe lltihıık .. tmişllr. Bu kanır olaıı ieıetma kurumu ile teınitl 
r~lı.kep fa~ıskLdmı~letlokr, dŞınıal de ayol sevlvedekl ailelerin aylık ve Balkım Antantı devletleri tara HuymlHn partisinin Çt>k pttrlmcnto olunacaktır. 
nızınden A anız~ a ar tutu· :ya vıllık masratlarınm mukdyese tından da kabul edilecektir. Bu Eşek, katır, attan sundakl mebus adedini 49 a çıkar Bütün zirai gıda maddele' 
JOrlar. ~u kuvvetlı blok, Çı k~s sile. anl11şılabilecektlr. MQcerred nunla Pra~dan Ankaraya kadar k l k mı~tır ki bu yekOıı Çek parlınen rinden başlıyarak )'er saııayid' 
Jov.a~ya ıle onun ga rptekı mut 1 olarak ve yalnız eşya fhıthmoa ayni eerait dairesinde uakJiyat Ver i Q 1nmıyaca to;; uodttkl f>D kuvvetli parll Olan alan ziraat mnddelerini dı • içille 
ıeofrıkl Fransa arasında l.ıuluııu · bakarnk hsyat seviyesi hakkında yapılacaktır. . . . Koyun, keçi vo tift i·k· k.eçi siıı Zirttat pısrtbinden 4 aded tuzlııdır. alarak sanayi i ıı dayandığı ııer 
• B k d ıürlü bam ınrıddeleri tenıın f, 
# • _ M • bir hOkUm vermek mOmkOo oımı Tuna üzerınde seyrıeefaınde 

1 
don alınan sayım vargısının ten unıs arşı diğer paı tılorln e bır 

Buailnku gunde Çekoslovgk · k'ld · d'I kt" H il' 1 kk d lıü ük ·ıı t b.ok te~klt edecoklerl sanılt'-Or. ıhracat maddelerimiz arasına 11 
_ . yact1ğındım Tnrklyeye gelen mD aynı ee ı e ıcra e ı ece ır. e~ 1 z_ ! ıa _ ın a . y mı e mec .. ,, t 

Ja 180,000 etraddan murekkep tehısssıshır esaslı bir tetkik devre o_ ç .devlet mOetereken hareketı 'ı lıe~ encumenlerıı~de cer!nı_ı eden Al ren maddelerin mikdarıııı arl• 
bir hazar ordusu bulundurmak 1 l d ' 'l k t ld 1 ıktısadt menfaatlerine çok Uy 1 nıuzakerelel' nelıcelt:ııımıştır, man gu·mru"Lçu·ıerı' mnk kalilesiııi ku\'vetlendirme• 
ı d H· t1 i d · ı 000 sl geç rme t-n u r tinaa e e Y x. ü ·r ·k "b" 1\ · t"l ı f Iı k m811 a ır. ı er n or usu ıse, , , aıun bulmuelardır. apagı, y ıı ve tı ll aı ı ıs ı uıu maRra ını aza ma .1, 000 dur. edememişlerdir. B 

1 
. .1 mühim ihracat maddelerimizin y / h d d yetiııi düşürmek hastalıkları 

Harp esnasında Çekoslovak 0N1VERStrELlLERIMIZ U ganstanua ı~aliyetlariod~ müessir olaca~ı ugos OV)>a U U U uQ'raşmok ıçin icabeden tekrıi• 
ordusu 1,000,000 kişiye çıkaral>i · ÇALIŞIYOH jcıhetle koyun ve keQi sayım ver na gefJifer ve kanunt tedbirleri almak d' 
lir. Almanva ise aimdi 18,000,000 Btışka memleketlerde böyle Cena•e merası·mı·n- gieinin tenzili çok müsait karşı kongre ruznamesine alınmış bd 

" v k b Ok M Belgrad, !3 (Rndyo) Eski 1 k 
kişi seferber edelıili r. 1 bir anket vncuda getirme Oy lnnmıe işe de bunlar da esasen unma tadır. 

Bitlerin Avusluryadald :zafe bir masrafı göze a.ımak demektir. de de siyasi teza- evvelce tenzı!At yapılmıo olduğu :~~~~°ıt'lj~d;:ır~~slav:ya gü~~;~ "em~erlaynı'n Leyanatı 
rinden· sonr~ Alman oskerleri Onun için, bu iş birkaç senede i9in bu sene tekrar tenzilllt ya Y U U 

1 u b ki b ı k hii / ld ı d f 1 karakollarına dün Alman Jan timdi Çekoslovakyauın aç lıudu tıir y1:1pılır. (l.al u lz m 800 e o r er yapı ı pı masın an _sar ınazar o unmuş darına ve gü -k 1 

1 

nouıi anketi bOyOk bir fad.skArlık bu~a mukabıl eeek, kıııır ve al . mıu memur arı 
duoda bulunuyor. . la aşağı yukarı maırufsız bir şe· Sofya, 23 cRadyo11 Eski bae tan sayım vergisinin temamen i_elmış ve Yugoslavya memurla 

Çekoalovakya, oımalden, aarp klldv bt1şsrılmaktadır. vekil Malinofun cenaze merası kaldırılması ve sığırdan alıııan l rılo kareılaernaları Qok samimi 
ten ve cenuptan Almanya tara lstanbuldakl OçyOz ailenin iş mi dün baş vekiller ~v-e on bin verginin de mühim mikdarda olmuştur. Alman hudud muhafa 
fındıtn sıkıştırılmış bulunuyor. 11 ıık t 1 1 8 

ketin tatblklnl ve lerce halkın iştira.kile yapıldı, tenzili iktisat, büdce encümenle ı~ . kumandam Yugo~lavy! ara 
Şimal tarafındaki da~lık arazi r e t ğ n Başvekilin cenazesi baııoda nu rinde karara bağlaıımıetır, z_ısınde Yugoelav!a _ gümruk ije 
Almanların herhangi bir istilQsı I doldurulması ı,1nı Onlverslte lktl· Memlekette her köylünün fıyle uzu ne~ göruştuk_te~ sonra 

r k 1 130 l tuklar söylendi, Alın ara t t na mani teakil etmekte iso de sad 8 ılltes nden genç Uzer ya katır veya atı yahnt merkep , an zısın.e gı,mış ır ,· , 
v 1 k d 1 k Malinofun cenaze merasimi, l 1 ~ ~ k ı .l cenup larafı aQıktır. ne 8 mıştır. An ara 8 8ÇJ 8C8 O· veya sığırı bulunduğuna göre 1 vanya a ınesı çe 1 meuı 

Ç ki Ş. l hudutlar lun ankette de yüksek mektep bir çok siyast tezahilrlere eebe bu gibi hayvanlarda yapılacak 
e er, ıma ını l kt b" t . t' M l" of . ü l ·11 , 

ı bkl t ki d
. 

1 
ş · dl 1 talebesinden faydu amlecıt ır. ıye vermıe ır, a ın un zama tenzılftlın m sta ısı en memnun a m e me e ır er. ım >U • 

, hk" t ü ti b"t · ı'Qı·n Merkezde bu anket lşlnl İk · nında yapılan kanunu esastnin edeceQ'ı muhakkaktır, 

i 
.
1 

• t" . d' h sa ve aıet ola ODJU tor ser bahıettil}i hürriyetlerin iadesi enzı ta aıı anun proJesı ,a ıma m B ra e ı mesı i ti d k 1 k . k T · ıA n · k • · 
em r verı mış ır. Şım ı cenup u . _ _ . . 
d d d hk. d' I k . H vlsl hsklp etmektedir. B Şefık Bil isll:mıniş ve nümayişlt:ır yapılmış bu ailnlerde buyuk mıllet meclı u u a ta ım e ı ece tır. e . . . 

• IA 1 h 1 '· ' k ' kurun Şt>fl olduğu ve bir ytıbancı tır, Yilksek tAhsil talebesi bu sı heyetı uınumıyesınde müıake m"n p n ar nzır anıp lntuı ıne • . . . 
1 . . 1 kıl profesörOnUu de fştlraklle kuvvet münasebetle büyük bir nfimuyif re edılıp rntuç edılecektlr, 

1 rııı ece r. Jendlrllmi 111 olnn servis: son ıa· 
Ô 

w , yapmaya teeebbQs etmiıse de 
ğrendijtlmizc göre, Oekos• manlardts bu ankt-tle u"n•makta ı 

6 ~ poliı tarafından dağıtı mıştır, Jonkya Bitlerin emelleriyle mQ dır~ 

cadele etmek için diğer diploma Servis diğer taraftan da uym kOylU ailesi Qzerlode etüdler yııp 
ılk müınharet aramaktadır. mevzu azerinde diğer mllblm bir mıştı. Bu snrelle bir taraftan şe· 

BugQne kadar gayri resmt anketin neticeleri Uzerlnde çalışı birli işçinin bir tarııftırn da kövlO 
mahiyette olarak Çekoslovakya yor. Bir buçuk sene önce yOksek nan geçinme endPkslnlnln tesbltl 
ile Lehistan arasında konuşma ziraat enstltDsQ talı>beıerinden bir ne esash surette btışhrnmış olmak 
lar b~ıtıar Her iki memle· kafile Alladolu1u dolqarak 810 t.dJr• 

Sıtkı Akkay 
Vil!yetimiz ilk tedrisat lepek 

terlerinden Sıtkı Akkay İzmir 
eğitmenler kursunda grub eefli 
ğıııe tayiıı cdılmişt ir, DPğerli 

bir kültür odamı olıın Sııkı Ak 
kaya yeni vazifelerinde de mu 
vaffaki7et dileriz, 

Pnris, 23 cAadyo 11 Litvnrıya 
el9ili,ı?i bu gün neşretıiği bir be 
yannanıede Lilvanya kabinesiniıı 
istifa etıiA"i hakkındaki haberle 
rin ası lsı zl ığ 1111 tıild irm iştir, 

Anti komünist pa~t 
Berlin, 23 cR dyo11 Japon 

elçisi bu gün hariciye nazırını 

ıiyaret etmietir, Elı.ıi nezaret bi 
naıundan çıkarken gazeteciler+• 
verdiği boyaıınlla ııııtı komünisı 

paktıııın bu gün lıet· zamandaıı 

d11ha kuvvetli olduQ'uııu söyle 
mittir, 

Birinciden artan ~ 

İspanya işlerinde Ademi ıJIJ 
dahale komitet1inin devamile 1 
tifa olunacaktır. Bir lngiliz · >, 
man ınüzııkereleri eıındılik mıı 
zuu bahsolaınıyacakur. ~ 

Sovyeıler Biı l ı ği tarafuıd11

0 beynelmılel bir konftmıns ttlt e'. 
hakkın 'ta yapılan teklıf bir . 1~tı nıamıync,ıktır. lrıa-ilttıre Mı 

1 ler cemiyeti puktıle gıriştigi ttl 

hütleri yerine getirecektir. fr' 
-.a bir tecavüze maruz kalı , 
fngıltere yardıma mecburdur 
vıırdım menhuriyPtınrlı>ôir . 

Yeni 1 ürk 
1iyatr~ 

Btı Akşaı11 

Sekizinci 
Komedi 4 perde 
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Türkiyede Dil ve 
tarih bilgisi 

1 f Dünyada Neler oluyor 1 
3 Aya mahliüm 

olan Ana 

Mersin 
Piyasası 

•••• 
23-8-998 

1 L A N 
Tarsus icra memurluğundan 

No. 938-307 Etnos gazetesinden ; · nizi he.ıhangi bir dil eostitll• L d d t 8 M 
0 

. . on ra a o urau ayan S 

k
. acı m oldu~~ veç~ıle, TUr. sil Vf'ya akademıde z~nnede.r~ Mari isminde bir kadın evin• p ki K. • Tapu No. Tarihi CinYi 
!Ye umhurreııı tarıhe . ve siniz. Bugünkü TUrkı~e dırı de dUğOn gün(} dönUmUnU amu ar 

Hektarı Metre M. lr.aymeti 

bılhassa TUrk ve Asya mıllet j.ınlarmın devasa temdııı gay· bü Uk b' .. d . Kıevlant 42, 
leri tarihine iptila ile merak retleri arasında bunu da zik · d":t ır netek ıçıo ~ t:eç~~- D•ğ malı 
hdır. Bu mevzulara dair dUn retmek IAzımdır, f 

1
,Akent sonra a şatm 8

0 0
1
r Kapı malı 29 e u e e uğramıt ır . g n 6 2 

yanın her tardında çıkan e· Atatürk köşkünde yapı· d b. k d v ti 1 d Koza ' 5 
serleıi mutlaka okur. Bilmedi lan kabul töreninde ;bermutad ~~ e ~ _co ka d~ 1 

erk va~ :· Kırma fi 
ği dillerde yazılmış olanları· bu mevzu da açılmıştır. Ata• d ıyeBce ıçeMce 

1 
6
h. pel od- Kozacı parlağı 17· 

• h h . . u. ayan ar ıç a ışına ı 
nın enteresan noktalarını ter· t~rk Un u usustakı na~arıye ğı halde 0 gUn içkiyi fazla bufday • çavdar 
cUme ettirir, Bu sayede mllt· sı molOmdur. Yeni neslın fn·I Ad S k 6 30 
hiş tarıht ve ilmf malQmat cilni teşkil eden ve mektep· k~çırdı, ete. eya~ta _duramaz ert şar '' S 
saqibi olmu,tur. Bilhassa es- lerde talttbeye okutulmakta bır hale geld.ı. Mısafırler geç Yumuşak 
ki dillere Ait kökler, ıstıl8h· olan tecriye görtı, «Türkler. tikten ~nra Beyan Mer.lntn Yeril buj'dayı 
lar v. s. ile hafızası dolmuş Bizans imparatvrluğnnu yık· ek~am iltdU ~nnel.ik vazıfesi Çavdar 
olduğunJaıı, hiç durmadan 14 mak ve Avrupa medeniyetini galeyana geldı. İkı yaşmdaki Anadol yulaf 
saei ilmt ıstılahlar sayabilir mahvetmek için Anadolu i.c· çocuiuau erabnsına oturtarak arpa 

4 .. 25 
4,,~0 
4.00 

GörUşmRleri esnasında sözO terinden kalkıp gelen serseri hava aldırtmak Uzere onu. so· Anadol 
bu mevıul11rn nakletmeyi u- lstilAcılar dPğillerdır, Bunlar ka~a çıkardı. Fakat kendıslni Ynli 8,,2.-5 
nutmaı. Türk bakanları . siya- Uç bin yıldanheri Anadohınun sarhoşluk Y.UzUnden gUçbelA Nohut eksh'a 6 

3,6t 

Ti · • · • • • 1 syakta tullıbılen Bayan Mari 
s erı, g;.nerallerı VP. moıyye- Y '"' rlı Hhıtlısıdır er. · faıulye 6,50 
ti erkArıı her giln Ataturk'Uıı fkığıı zköyde bir çok Hitit önünde arabasını sUrerke~ Yulaf yerli .J,,50 

165 k. ev\'~I tarla 
a40 bağ 

ve 7 3544, 1920 ı ı 5 lira: 
larlarun 

16n bagın 
. Ht~dudu, Şarkan dere garben sarı ibrahiuı 

hye gıden tarık şimalen karye cenuben d 
\ , · · 1 ere 

azı\'fllı ıazınısı : 7 hekıar 3544 1990 
·ll ' - met-re nıura __ ! Ht_ı .tarla ıııu 59_1 ô metre murabbaı ba · 

olup ba~ın ı çırıde altı er1k ve bir kaç yemi ğ 
z~ytin uğaçları mevcut ş ve 

Alacakh, Tarsusun reşadiye mahallesind 
h 1 .. . k f en 
acı rnsPyın arısı alma 

Bor-~lu, İhsaniye köyündt-n abdülaziz oğlu ali 
veresesı 

Birinci artırmanın yapıl•c•ğı yer; gün, aa•t 25-4_938 
pazartesi günü saat 9 dan 10 a kadar 
fkinci artırmanın yapılac.iı yer ıOn saat 10 - 6 _ 9SS 
ıali ılloU saat 9 dan 10 a kadar 

derslerini, korıft-ı ranslnrını din dok Umanları bulunmuştur, Ata SPndelemPğe ve seyrQsPfer nı Mercimek yozgat 7-8 
liYerek. dıl mütelılıss ı sı, Alim tUrk a·iyor ki : zamnamesine riayet . etmem. e_ - Sahlep ı·>o-ı · ... !10 ı ~ . 1 - fbu gf.yrl menkı.ılQn artırma tartnameıl 28- 1 - 988 t f 

ve_ mUsteşrik olmuşlardır. Ru 1 «Bundan Uç bin yıl ev_vel ğA baş.'a?ı Ru ~al bır polısın Tatlı çoııc.en 20 den ıtlbaren 888 • 307 No. ile taraU1 icra dalrealnin muayyen ar hın 
1 dı k katını celbP-ttl Kadına yak 5 tında herkesin görebllmeai için açıktır. İlanda yasılı ol llUDıara 

gıbi d~rsler her g&rllşınt>den TUrklerin Pttytahtıarı yıne . · d Balmumu 70, fasla malamat almak ııteyenler, itbu ,artnam,.ye Te 988 _ 3ô7lıırdan 
son il •. ı .. t d A . d .d. s· k taşarak ıhtaratta bulun u. numaraıne memurtyettmıse mtıracaat etmeııdtr. doı1a ra mu a"a yapı mn.,. n ır. nnara cı varın a ı ı. ırço c h · ın 11 y k h i B 1 k onun sarhoş e rı - 2 - Artırmaya iftirak için yukarıda yuıh JdymetJn YO&d 

ll arıdHki zevattan ir kıs· PCnP-hi tarihçilerinin teorim u ara 1 nlıbetlnde pey nyı milli bir bankanın teminat mektnb e 7•6 

rnı bu gibi mevzular hakkın- doğ• u bulmadıklarını bilirim olduğunu anlad1, Kadını polis SuiBm ı 7,oO edilec~ktir, (124) u tevdı 
da görüşebilmek için tetkikat Ben haklı olduğumu isbat et· karat:oluna götUrdO. Kadın °· yapcıfı ·3 - İpotek ıahibi alacaklalitl• diier altkadarların irtifak 

t
Y
8

8 Pmakta ve kitııblar okumak tı' ğ "ınıe kanı' ı' m » rede sorguya ı;ekildi. Sarhoş Siysh hakkı ·•ıililplerinln gayri menkul tı.1erindeıd haklarını huıuılle t 
d ı ·n maarata dair olan iddialarını ifbu ilan tarihinden itibaren 1 ata 
ırlar, D h ı birçok kitaplar olduğu halde çocuğunu araba 

1 
Şaı k 50-51 ıon içinde nraıu moıbitelerile birlikte memuriyetlmlae bildir,: ;rnı 

. Türk dostlarımızı hakikf . . ~ r u ., d. ilA soknğa çıkor~cak ve SP.y• Anadol 47 60 l<!ap eder. Akil halde ha~ları tapu ıioilile ubit olmadıkça aatıt boe~r! 
bır tarih ve dil iptılilsı istılll ırıdırttı. Metaksas, Stoya ıno· f ·r t . t tmi nın payla1m111ndan harıç kalırlar . e 

t 
. ko ıen hu kı taple rı rus~ er ta 1 ma ma rıaye e Aydın 50.51 4 - Gösterilen ıtınde artırmaya iftlrak edenler artırnıa fart 

e miş bulurıuuor, '"ralnız ft1n vıç ve mı. PCek kadar ı" ht"ıy 0 tsız olan 80 ı b 1 ., ı y ., " Yıkanmıt yap•k , namea ni okumut ve lOıumlu malumat almıt n un arı tenıanıe 
&ı:ıhiplori ve muallimleri de· dıkkatle tetkıke koyuldular . ha se mahktlm lkabul etmif ad ve itibar olunurlar. n 
ğiı· 

1 
. Konf~rans başlam:ştı. Kemıı- anneyı Uç ay P Gnı yunu 70 - & Tayin edilen zamanca gayri menkul aç defa batırıldıktan 

bay
' lsaylavlalhrı, gnzle.tecı elrı,hs~·l lin ftğzından dok Umanlar s~I f'tti. --- Konya mall•rı tiftik ıonra en çok artırana ihale edilir. Ancık artırma bedeli Dltıh.aınlllen 
arı ve asıl ıtrOZ a Si y kymetin 7Uıde yetmif betini bulmu Teya ıatıf iıteyenin alacatuıa 

gö gibi akıyordu iti b • t J ül V oıgat l rOchanl olan dlger alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri ıne 
ı mUş bulunan her TUrkU ' ın ec UTI e aV e 5 kul ile t•minedilmlt alacaklarının mecmuuudau tadaya çıtmuıa en 90°ı: 

bu ·ı•tı k t t . 
1
• Hayutını ordugahlarda, Keçi kılı cı d "' " ya Züp e mış ır. . Ü U .zaman d b ~ artıranın taahhtıdo b•kl kalmak uıre artırma on bet g n aha terndlt 

. . haıp meydan)arında gPÇlren m rur ,. a a. "8 OD befiDci gQnU ayni aatt& yapılacak artırmada 

d 
.. v:yrendıt>, hKahu_ı .bre_ sımlelrırı hu adam; şimdi de derih ilim mu"'ddetlerı· D·rı·ı·r bedell ıatıf lateyenlD alacııına rUchaol olan ıllJer alacaklıların o gayri 
" .., 

8 
~ ııı;;; menkul ile temin ediJmif alacakları m•cmuundau tula7a çılı:nı k 

d ıe ı aııgı ır ana· işlerıyle mrşgul olarak, mil· ••••••••• Keçi derisi çifti şartile en çok artırana ihale edilir Böyle bir bedel elde edilmez:e 
ft~ça görüşme esnasındıı söz telinin yeni doguşurıu tamam• Bu yonı elli Hralıkların d .. k 1 ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. ta h 1 Koyun erısı i oıu e - Gayri menkul keudialDe ihale olunan JdmH derhal y 

T rı e intik=.ı eder ve Sİ Z"' lamaya ~ıılışıyordu. Onun i~i tedavUle çıkarılmaya taşlan Sığır derisi tuzlu 
1 

... erllen mOhlet içinde pırayı verme11e ihale karan teaholurıa;;: 
Urklcrin Hititlerin torunları imanla dolu idi. Ve bu ima · dığ1 tarihten itibaren halPn ._ kendilinden enel en yUkaek ıeklifte bulunan kimH arsetmlt old ~ old ki Sığır hava KUruıu j bede!le almata ruı oluraa ona, ruı olmu, Teya bulunmaaaa h u&u 

u. arını, «KUçUk» Asyadon nını, ye.ıiden vaftis olan ':Urk mUted•vjl ell! liralıklar ~ş Mand• derisi on bet gan moddeıle artırmaya çılrarılif eo çok artırana ihale e;:ı8° 
g~ldıklerini, dillerini temizle milli vicdanının temeltBşı yap · sene müddtıtle mechurf olarak badem ve çekirdek J ~~!n~!:~ ::ı~•ı::a;fı~~rksar:~ıf:çe:yr~~: h~k~;ıiılc~~dkaı!at~~. heı~; 
mıye çalıştıd:larını, derin lıir mıştı. ted11vUl edecek ve bundan murlyeıtmiıı:e alıcıdan tahıli olunur. "1H,. ıu me-

heyecanla anlatırken kerıdi Ap. V. Oaakaıekl• sonra kanuni mUruru .... zaman içleri 
mOddeti nih•y~tine kadar, ya Tatlı badem içi 

300 ke~inin figüranlı~ 
ettiği film 1 

Yeni elli lirah~lar ni bf>Ş sene daha, merkez Acı ,. ,. 
bankaları gişelerinde tebdil Acı çekirdek 

1 nisandaa itibaren edilecektir, Urfa Y•ğı 
bd'l' İçel ., 

80 
41, 
32 

85 
İngiltere havvanları tedavülden çıkiyor Diğer kupUrlerin te ı ıoe pirinçler 

..,, .......... başlanma tariğleri ayrıca ilıln , 
koruma cemiyeti Türkiye Cumhuriyet Mer edilecektir. Veni elli lir•llk Birinci nevi mal ı 7,S 

buna itiraz ediyor. kex bankasından ; b•nkanotlarıu evs•fı aşağıda fkinci ncYİ mal 285 
.. ...__... Türkiye Cumhuriyet Mer· kul•:>• gösterilmiştir. banka ~:lve 109. 110 

Şimdiye kadar acaip ha- iiez Bankası hakkındaki 17151 notun aslını görmek isteyen 
herler biZf! hep Amerik•dan numaralı kanunun 17 inci mad ler bankamız ve diğer bank• Borsa Telgraflan 
gelirdi Şimdi okuyacttğınız ha desinde yazılı salahiyete mils·ı lar gieelerine ve banka bulun 22_J-9S8 
berde tuhaflıkta Amerikadın teniden banK&mJz 30 • kAnu· mıyan yerlerda mal mUdUrlUk . /'aralar 
iden h•berlerden eıığı kal nuevvt>l - 1341 tarih v_e. 701 . lPrinA mUrac••t t>df"bilir!Pr Türk allunu gelmedi 
tnıyo naınaralı kanun mucıbınce. , 1 /sterlin 628, 
Ya~ındı Londrade gayet bu~ılmış olup halen tedavUl~eı 1 i 0 !Jolar 18,.80 

luh•f bir dava görülillege b•t bulunan kiğğıd .parel~rı ı~:~d\l~ Me 'ın lec'ım d. 1 . Frank 26.02,75 
lıınacaktır. lngilteredeki hay· karar v~r~ı '

01

1 
vel9~; ye~ • fS V8 en US rl Liret: 15.ot-ın 

' 1 . . Ad 1 15 • teşrınıevve • ' z 1 d d ~D ~:ı koruma cemıye~ı o , IUklerinde 1 - mart - 1938 ta· o asm an 
•nJunua yakınd• ln11lterede . . 'tibaren tedavOla Çl •• 

gösterilecek ol•o filimlerindeo rıhınden ı andıX-ı bundan Merıının Uray caddeıin 
birind· b" h ı·o rıkarıl· karılmaya bnt1. 5 blld' il de 63 Numaralı yeri tecimel 

~ ır ıa nen T lk. t blığınde ır · 
ftııaını istemektedir 1 tt~ve. ı e yer ittihaz ve toptan ve pera 

Bu filimde milfliı bir ti- mıştı. N" • 19.1s ıarİhin kende Yazma tlllbeod manifa 
Y ı . ısan . • ı ·ı · · ı "tro müdürü rolünü yapan d •t"b yeni 50 liralık tura ve ıaıre lf erı e ııtığa M • en ı ı eren . 
n •nıu güoQn birinde yazıha knpllrlAr de tedavUle çık~rıl eden f. C :abaliıından Meh 

Nö~etçi [czane 
bu akşam 

latik•met E~zaneai 

YENi MERSiN e y11rı deli bir k•pıcının lo· maya başlanAcal{ ve b'.'ş. lı rıı met muradoglu Vt.. ŞOkrll Tc· 
c~ıında beıltAdiği 300 kedi· lıkh~rıa yUz liralıklar ıçı_n Y8 ' zer (Mehmet Muradoilu ve 
nın •kın ettiğini görmektedir pıldıgı gıbi çıkarılacak_ mıkdar Ortağı) unvanı altında kurduk o d ı b ka t b Nüshası 5 Kuruştur 
d ıvınnı açılmasına ıebep mukabi tinde mUte avı an lanKollektif tirketinin ıtan ul Abone Türkiyt Hariç 

e Los Ancel sden Alınan bir notııtrdan ayni mikdar teda Beşinci Notrrliğh.den 4 3 9·:s 
~?ordur. Bu raporn gare tam vlllrlı>n çekilPCP.ktir. tarih ve 226t-11~ numarasın Şerait I için 
M tı: ıaat müddeti~ zavallı cak bir balde ıahoedeo dııarı da nıuk•yyet mukAvelenamesi Senelik 1200 

i ~nJunun odasın• girmeğe glStürQlmilşler. , k gereğince ticaret kanununun Allıaylık ooo 
de •r olunmuştur. Bunun içio Bu fılmi yap~n tırd et ra· 42 ve 148 inci maddeleri mu- Üç aylık 300 

Kr, 

ıçin 

2000 K
1 

1000 

500 
b \gayet kuvvetli bav• tulum porunun mlib•l•galı ol uiu:~ cibioce tescil muameleıi ifa ve .

100 ıı •rı kullınılmıttır. filmde firgllrenlık eden ke . T ticnetin 1068 inci numa Bir avlık Yoktur. ı 
Bu ü d 1 1 ler e çok inHnt muamele ya- ııcı ı 7 R t 'li t t 10 ı 

t• y z en ço' yoru tın w b . b t içı"n de raıına ve Oçtıncn ıınıfa 1 - 3 esm ı na ın ıa ırı 
-.vau, h 1 ·.ı b ı pıldıgıoı unu ıs • . . Kuru11tur 

a k ayvan arutın azı un L d b' or 938 tarihınde kayıt edılmışJ •·--"-··--.... ---·• b· •dar sıkılmı lar ki itleri yakında on rmya ır rap • · 
•ttUct•a •oura 1 luDJıldıamıJ• fiiD~erilecetl•i !bilcllrmittir, olduju ılın olunur. 

2004 nu.maralı icra .ve iflas kanu_nun_ 1_2 inci maddesinin 4 Un 
fıkr~sına tevf ık an bu a-ayrı menkul sahıplerının bu haklarına ve h cU 
!e.faız ve masarife dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 u~usi ıçmde evrakı mUsbiıelerile bildirmeleri aksi halde haklıırı tapu g_U~
lerile sabit olmadıkca satış bedelinin paylaşmasından haric kal skıcıl· 

' "h ti l"k d · aça ları ı cı e e. a a a ar ların ışbu maddenin meıkOr fıkrasına göre h 
1 etmelerı ve daha fazla malumat almak isteyenler 088 _ 30 , d areket 
numarasile Tarsus icra memurhığuna müracaatları ilAn olun osya ur. 

Kiralık Un Fabrikası 
Tarsus çukurlar mevkiindeki Sadık 

paıa Un fabrikası l seneden 3 seneye 
kadar kiraya verilecektir talip olanların 
tarsusta Sadık Eliyeşile müracaatları. 

L A N • 
1 

Saym Mersin Tüccaranma ve haf~ma mDjde 
Şehir dahilindeki nakliyatınızı ucuz 

aeri, temiz bir llUrette yaptırmak iç· 
1 

b
. ın 
rze müracaat ediniz. 

Kamyonlarımız emrinize amadedir. Alınacak Ucret 
araba ücretinden dıaha mutedildir. 

Ru suretle hem nakliyabnızı toptan yaptırmak Ye be 
de zamandan kaıanmıı olursunuz. 111 

Kamyonlanmız büyOk ve kapalı oldu~undan mali 
h - k · • ırını· 

zın .sır. ugramı • yagmur, çamurdan mlltee11lr ol k 
ihtimalleri de yoktur. iDi 

Telefon : (180) 

ADRES : Otomobil Durak Mahalli 
tteuzinci Baki harma 

~6- 30 
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• 
1 L A N 

Tarsus icra memurluğunn'n; 
THpu rıo. Tllrıhi Cirısi Ut1ktarı l1t>lre M. kıJmeıi 
61 k. t- vvel ~37 lrı rla 2 7 570 27 5 lira 
lludndn,Ş. i nıailve t>miş tarlaları garben uuri tar 
bsı şimalen se)·di oğlu vrrtıSPSi ve tarik cenuben 
yine tarik 
62 ,, ,. 3 8570 275 lira 
Hududu, Ş~rkaıa osman \' tı nıulla basan tarlalari 
garben seydi:oğlu bek ir tarlası şimalt·n hacı ns .. 
man cenu beıı ek btır oğlu 
68 ,, ,, 2 7570 275 lira 
Hududu, Şarkon sahibi St!n~d garben ~hmel oğlu 
muslafa şimalen larikiam cenubPn muradoğlu 
64 ,, ,, la 7 850 27ô lira 

~c- , e--.:.::r- --=~ 

1 
Remington 1 

Her Dairede 1 

Her ticarethanede 
Her yerele 

• 

• 

Htuhıdn~ Şarkau ıılınıPl oAlu mustafa ve havace O • ff ( M 1 N G T Q N 1/ J 
c~bra garben hfiseyin hoca şinıalen tarik cenu- • aıma yazı maıma an • 
ben murat taf'lası YB Şeritleri kullamhyor 
65 ,, ,, 5 5140 275 lira ~ 
Hududu, Şarkan \eli ,.e IJidaytıl garbNı nuri tar Sizde bir REm/NGTON almalı ... ~ 
lası şimalen ve cenn l ı en tarik aınız. Satış yeri 
69 ,,camili manda 6 8926 ı ıo lira ~ m V. ilyam Rıka:l 
Hududu, Şarkan hlis~yin itğa verf>sesi tarlası gar _ 
bPn bekir kAhya tarlası \'e meıuımenci zade adil 
\ariası şimalen isa a"a ~e abdfılvahit tarlaları e:=::=-a -"'!!'·~ll•EiiiiC!(:l~see~~ııı==-.-e=::::=ı ~ ~ -~ • EEGC·F"e 
cenuben çorukh ve tarikiam O fi 
1 o ,, cam iti s 8 92s 11 o 1i ra o D o k t o r m 
Hududu, şark-:ın lPpe garbfln aci dere şioıalnı la- ' Muharrem Atasu B 
rik ceuuben çelt-hi ağa e,lfıdı larlalan "1 

71 ,, camili 5 9735 1 ıO lira /atanbul ve moakova On;veraiteai ı• 
Hududu, Şarkan lt>p~ garben aci dere şimalen ~ 
nıulla rıuri şim:..len Çf>lebi evlAdı tarlaları "enoben JJ aeririyatı hariciyesinden mezun 
tarik, Ha1t~lannı Bayram gOnlerinden mada her ilin T 

AlacHkh, 1 liriddiu SöumPZ vtıkili Hakkı F.~e sabah saat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden ıon- 1 
Borçlu , çiiçi başı Nuri verestısindP-n gül~üm ra on beıten onıekize kadar muayenehanesinde kabul~ 

ve Malanıuda \İlilyelf>n nısfuıa US<il~ten anaları eder. t . 
ayşe ve diğer oğlu ahdoll~ h ADRES: Cımişerif Mahallesinde pazar caddui Lll 

29 No.lu Hane l\l 
Birinci artırm5nm yapılacağı yer gtln saat 25 4-938 il 

s. v dan ıo a keder pazarteai Tirıuı icraıında ..... 1 ·:~S-a5Qg_-, ,~k Ei!Cclie'zMa•nE!+easGi •·l~-~ 
ikinci artırmanın yapılacağı yer gün saat lo-5-938 S. _ 

9 dan 10 a kadar icrada 
1 i~bu ga~rı nu·11~ ~1 luu artırma şartnanwsi 

25-a 938 larihirıtltın ilibarerı 938 300 rıoile tarsus Mersin Gümrük karşısmda~ır . 
İCrd dair.-siuin UHHIY)'PU nunı~rası"da ht!rkesin Her nevi Yerli ve Avnpa eczeyı tıbbiye 
gl\rebilmPsi için açıktır. mllıtahıeratı bulunur, 

1 
• UJl••••UB-----• 

G•• Siğorta 
UVell Sosyetesi 

Sümer Bank 
Emlak ve Eytam 

Bankalarının kurumudur 

tam türk 
ve en güvenile nsigorta şirketidir 

llayat. ~· angırı, Nakliyat, Kaza Otonıohil sigo• 
ıalarınızı en müsail şartlar ve lt>diy~ kola~· · 
hklarile ~·apar. 

Mersinde Mllme11ili 
VASFI ORGUN 

·i-----------------------------· 
~--..-.-.--==.::==-----==---==--==---:=--------' 

Foto gün 
Fü ·ro GÜNÜ arayan sayın

1 

müfterileri onu zafer caddesinde at el 

.vesinde bulacakl~rdır. 1 

FOTO G UN e fotograf çektirmek 
modern ve temiz hatıralara malik olmak demektir. 
1 FOTO GÜN dt. St>Ve SP.\' t- folo~nıf ct.ıklirir . . 

ı grrtnılism~n )' ~pıınr ;uua\Ör işh·rinizi gör-
· lür.-lailırsiııız. 

FOtO GÜN Fotografa ait her iş 
alır ve gece gündüz aile düğün ve gu-· 

1 ruplara gider. 
FOTO G ONU sürat güzellik ve cizibe yaratan bir 

yer olarak kabul ediniz. 

Yurtdaş Kızılaya 
aza olunuz ilanda )'tızıh olaıılardan fazla mah)mat almak .. ~~~~~

istiyenler, işbu şartnameye ve 938 DOO dosya 
numarasile memurin~timiz~ murac~al eUuPlidir. aau•ttannwmun nnn n xm .• - n ın11nuunnnc l 

ol 1 kayadelen suyu ı 
Meşhur sanatkAr 

Remzi T ezelin 
2 ArLırmaya iştirak için )'Ukarda yazıh luyme 

tin yüzde 7 ,5 nLbetinde pPy v~ya milli bir banka 
mn teminat mektubu tevdi edilecek lir l 24 

3- lpoıek sahibi nlac~klılarla diger alakadarla 
rın ve irtifak hakkı sahiplerinın ga~· ri meı.kul üze 
rindek i haklarını husu~ile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarrnı işbu ilan tarihinden yirmi giin 
İ\~İndP- evrakı miishilt'leı ile birlik~e mf>muri~·etirui 
ze bildirnwleri ic:ıp eder aksi lıalde hakları tapu 
sicilile sa hit ol machkca satış be(Jt•li nin paJlaşuın 
smdan haric kalırlar. 

4- Gö-.te;·ilen gü11dP. a r·tırma )'3 iştirak edenlt-r 
artırma şartnamesini ve lüzumlu malumat almış 
ve bunları temamen kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar. 
5· Tayin edilen zamanda gayri M. üç defa bağırıl 
dtklan sonra en cok arlırana ihaleedilir. . 

Arıcak artırma hedeli muhanunf>n kiymelin 
yiizde yetmiş bPşini bıılmaz veya satış istiyPnin 
alacağına ruchani olan diğer alacaklılar bulunupta bedel 
bunların o 'ayri menkul ile temin edilmiı alacaklaranın mec 
muundao faılaya çıkmazsa en çok arhranın taahbndü baki 
kilmak üzre ertırma on beı gllo daha temdit ve on beıia 
el giiati aynı Hatta yapılacak artırmada bedeli satıı isteye 
nin alacağına rüchani olan diğer alacaklıların o gayri men 
kul ile temin edilmit alacakları mecmuundan faılaya çık-
mak ıartile en çok artırana ihale edilir, Böyle bedel elde 
edilmezse ihale yapılamaz ve bu 11tış t•lebi dllıer. 
6 - Gayri menkul kendisine ihıle olunan kimıe derhal 
veya verilen m6blet içinde parayı vermezae ihale karan fet 
holunıcak kendisinden evvel en yllkıek teklifte bulunan 
kimse arzetmiı olduj'o bed~lle almağa razı olurıa ona razı 
olmaz Veya bulunmazsa hemt-D On b~t glln mQddet artırma 
ya çıkanlıp en çok artırana ihale edilir iki ihnle arasındaki 
fark ve geçen günler için °/0 5 ten hesap olunacak faiz ve 
diier zararlar ayrıca bükme hacet kalmak11zın memuriyeti· 
mizce alıcıdan tahsil olunur. (133] 

2004 uumarala ıcra ve iflas kanununun ı~ 
inei ma~de,inin 4 ün~ü fıkrarına tevfikan bu 

1 Sayııı ll~l~ıııı,ızm ~ılılııılı~ı ~iiz oıı~ıııde uıııı ru ~ e~•. ınıl~ıııııııyaıı K~ YAi 
·DELEN SU\ tNV ga~· P.t sılıhı bı r şe~ıldt> ntPnhagrlakt h~sısat11ula ~ksık-

liklerini tamamlamış r~ımin tm ~on u~ulltırirı i yaıllır nıakcta IHtlurıdu~u-
mzu arz P.rl~riz. ' 

KA YADELEN SUYU 
Kaynadığı yerden iti~aren istasyon yanma kadar cam ~oruiarla ~illur ~&vuzlara 

indirilmiş oradandı ~ütün fiziki ve kimye~ i evsaf ım mu~afaza ederek el deyme~en 
hususi kimyakerimiz huiurunda damacanlara doldurulmakda ve muntazaman 1 
ıehrimize gelmektedir . 1 

KAYA O ELEN BUYUN UN evıılı ve fevkılld ellıtlne aelince: V ıllar geçdikçe halkımızını 
M 11österdfQi raQ'bet ve teveccilhıl kareısında fazla söz söyleme~l zait görUyoruz, Sıhhat Bak'\nltgı il 
•ve selıhiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU yelr ız Tilrkiyenin ı 
8 en iyi suyu olmakla kalmıyarak 11DQnyan1n birinci kaynak suları arasında bulundu~unu isbat , 

B etmittir • 8 
• lştahsızlı~a, hazımıızlı~a bir çok mide batırsak hastalıklarına kareı KAY> ~ELEN sif alı hir 
&I hayat kaynaQ'ıdır. 8 ! Suyu pelt ttmlz vt btrrakdu. Ttlrübt tdtn sayın halltımız lundindt bulduJu zlndtlilı_vt sılılıatın ! 
99 vndi/l farlılulo ıuy1U1UUun müştulsl çotalmalıtadır. • 1 Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi U 
••-••nnnnn•n1111•anR11nnn nenn1111•••1111~~ 

Atat.ürl{ 
Celil Bayar, Dahiliye Nafia 
fKtisat, Kültnr ve diğer 
vekiller ile büyüklerimizin 
ber boyda fotoğrafları ya· 
kında Mersine de gelecektir 
Pastel fotoğraflar için sip• 
iş kabul olunur, 

S(OAD SAHİR S(YM[H 
Uray caddesi No. Mersin 

Yem mersm Basımevi 
:ıv.t:ÜOELLİT 
HANESİ 
R kinıiş, parçalan-

1111ş, rersude kii~pla
rırıızı işe yaramaz de
Y*' atuıaymız. bir gün 
jze lazım olur. Kitap
hı ruuzı, <l~fterleri 11 • zi, 
nıİİ<~~llilfı:utPIUİZf' ,gÖrı 
df>riraiz. 

Her u~vı k ilet Jı v.e 
deftt•rl•H' şı~, zarir m~ 
tin ve i.. ullarıışh ola 
r::t~ ei~ l•uıir 

ga~n ıııeııkUl salııpleriııırı bu lrnklariııa vıı lııısu . I 
Jle faiı ve masarife dair olan iddicılarırıı ilan 
tarihirıdew iLihart-u 2o icinde evrakı nılisbitelt·rile 
hildiruwh·ri aksi halch• l~aklan tapu siciller·iJe ~a
lıit olnıadı~ça sHtı~ lwch·li11i11 pcı~ Ja-nıa~uıcl;.n lıa
ric kaltic.ıkları t~ilıPll,.. :ılakacl<ır l .ırm i · bu madde
rıi;ı IUPZ~tir fık·rasırıa fı'Ör~ lıar~kt.ıl elm .. lt.ıri vp da
ha fözla nıalônıal alma~ isıiy,·rılf-'r 939_;\0c do \H 

nunıarasile Tarsus icra memurluğuna müracaat
ları iJAn olunur. 

TÜRK HAVA KURUM J 
Piyangosu 

Her Ayın Onbirinde Çekilir 
Her ocağı zengin eder 

SiZDE BiR DA~E ALINIZ 

Yeni Mersin ljasuuevinde DaşılmışLır. 


