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Sehlbt ve Umum Ne~rlyeı 
Dlrektara_ 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
Yeni &lerslı Rı~ı.,ni · Wersla 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Kardeş Hatay işi Yeni iskin Teşkilitı 
Milletler Cemiyetinde mü
zakere edilmeye başlandı 

Bunun için mühim bir proje hazırlandı 
Teşkilat iki kısma ayrılacak 

Türk 1 aleplerinin 
kuk Etmesi 

Aolayca Tahak
Bekleniyor 

Bu kısımlardan biri merkez.de ve diğeri taşralarda o/ocak. 
-------------------------------

Cenevre. 8 Radyo-milletler cemiyeti dün toplan 
mıştır. Bu toplantıda Hatayda ilk intihabat nizamna 
mesinin şekli görüşülmüştür. Türkiye mümessilleri 
nizamname hakkındaki mOtafealarını bir proje şeklin 
de komiteye tevdi etmiştir Komite cezai ahKamı ted 

Yut sek ta~sil görmüş diğer is~an Bakanh~ memur lan da iskan vazifelerine IRyin oluna~ilecek 

kik için tili bir komite teşkil etmiştir 
Paris. 8 (AA) Cenevreden Lötan gazetesine bildi 

rildiğine göre Hatay seçim kanununu son şeklini ve 
recek komite pazartesi toplanacak ve kararlarını itti 
fakla alacaktır, ikinci kinundaki politik anlaşma do 
layısile TOrk talebinden çoğunun kolayca tahakkuk 
etmesi ihtimal üstündedir. 

Kanun mandater devlet tarafından ilAn edilmek 
Qzere Cenevre konseyine bildirilecektir. Fransayı Dö 

lsk~ıı goııel direktörlü~ü iş
lerinin teknik işler arasında ol
ması dolayısilP, bu Q"enel direk 
törlük l<>şkilatında çalışnn nıe· 

ınurların maaşlı memurlar olma 
sı çe bu suretle bu memurların 

;skAn işleriııtı baQ'lnnması, bu 
işlerin daha düzenli bir şekilde 
yürümesini mümkün kılacaktır. 

Bu hususP göz önünüe alan sat 
lık ve sosyal yardım bakanlığı 

iskdn genel direktörlüğü teşkild 

tının bakanlık teşkil~t kanunu 
için~ alınmasını kararlaştırmış 

çe bıı hususta hir kımnn proje· Tessan ile Lagrzd temsil edecektir. 
______________ ;;;... _______________________________________________________________ ~ 

İngiltere 
Başvekili 

Silahlanma progra· 
ınr hakkında Avam 
kamarasında izahat 

verdi. 
Londra, 8 (Radyo) Bu ~ün 

Avam Kamarasında lngillereııiıı 
BilAhlanma programı müzakere 
leri Çemberlayııiıı büyük bir 
nu ı kll ı başlamış, başvekil lııgil 
lerauıu sıUlhhınnıası kati lüzum 
Ve ehemiyeti uzun uudıra 1zah 
etmiş, bizim tahammül kabiliye 
linıiz lıütün dünyaca tanınmış 
lır, Bu bize yapılacak taarruz 
lara karşı bir eed teşkil eder. 
demietir, 

Çemlıerlayın nutkuııda; in 

Rilterenin müdafaasını lemin q 
rrtek lllzım geldiAini \'e bunun 
için milli müdafaaya çok ehe 
rniyet verilmrsini bildirmiştir, 

Irak 
Par)mf)ntosıı 

İran hudud mukave· 
lenamesini tasdik 

etti. 

Batdad, 8 (Radyo) Irak par 
llrnerııosu tt>muz iptidasında 
lran hüktlmeti ile imzalanan hu 
dud mukavelenamesini on muha 
life karşı seksen reyle kabul et 
llaietir, 

Büyük Okyanusta 

iki ada Amerika ha 
4imiyeti altına girdi 

V ·şiııgıon: - Büyük okya· 
llnıHa Koııton ve Lffencienberi a· 
dahrının Amerika hükiimeii ha 
lrirniyeti altına girctığıni Reisi 
Cumhur Ruzvel tubşün reenıen 
lltn e&miıtir. Bu, büyük okyanuı 
ltki diQ'er adaların hakimiye&ine 

bir adım t•llkki ıtlili1or. 

Dahiliye Vekileti 
Htısıısi idareler hakkında bir 

rapor lıazırladı 
Bu raporda hususi idarelerin baş ardıfı iş 
/er ve bunların isltihi çareleri anlatılıyor 

iç Bakaıılık, "'ilAyet hususi ı 
idareleriııin teşkilinden bügüne 1 
kadar geçirdiği lalıavvülleri ve 
lıusuıi idarelerin yurd işlerinde 1 
ba~nrdııtı vazifeleri, yaptığı ye· 
nilikler ile hulk hAkimiyetinden 
ve demokrasi e&asıııdaıı doğan 1 
mahalli idareleri sallHıi)•et ve ik 
tidnr bakımmdan mümasil dün 
ya müesseselfiri deıereHine çıkar 
mak için alınması lazım gelen 
tedbirleri uzun ve etraflı bir şe· ' 
kilde izah eden bir rapor hazır 

lam ıştır. 

Öııümüzdeki güıılerde bae 
bakanlığa v ı rilecek olan bu ra· 
por hususi idarelerin kuruluş 
ve faaliyetini misal ve isıatistik 

terle tebarüz ettirmektedir. Hu· 
eusi idareler 13 mart 1329 larl· 
hinde meriyote giren vilAyetler 
idaresi kanuniyle faaliyete geç
miştir. 

1928 den 1935 sonuna 
kadar 

Cihan harbinde ve fstiklAI 
mücadelesiııdo bir çok tahanül· 
ler geQiron hususi idnrAlerin ke 
mal devreııi sııyılaı! 1929 senesin 
de tahsilAl 41 mılyon lirayı bul 
muştur. Huııusi idııreler 1928 se 
nesindan 1935 seııesi sonuna ka 
dar sekiı sene için 267,796,866 
lira tohsilAt yapmış, buna muka· 
bil ayni sekiz 11ene ıQinde muh 
telif işler içııı 263,578,996 lira ıe 
diyede bulunmuştur. 

Muhtelif işlere harcanan 
paralar 

1928 den 1935 sonuna ka 
dar sekız sene içiııde maarif iş· 

l 
leriııe 116,301.643 lira, sa~lık iş· 
lerino 19,810,110, rol ışleriııe 60, 
989,189, ziraat ve ba)"tAr işlerine 

1 9,539,434 lira, mütenevvi işlere 

l 
30632.~81 lira1 idare ve lıeaab it 
!erine de H,207,j57 lira Hrfedil· 
mittir. 

MEKTEB SAYILARINDA 
ARTIŞ 

Rapora göre vilayet Lüdce· 
terinden idare edilen resmi iki 
m~kteblerin sayısı 924 yılında 

4770 iken, 929 Jılıııda 6340la çık 
mıştır. 1924 yılında 9201 mual· 
Jim tarafından idare edilmekte 
olan mektebler 1932yılında13851 
e yükselmiştir. 

934 de ilk mektoblere de· 
vam eden talebe sayısı 319,051 
iken Lu mikdar her sene artmış 
ve 1937 yılında talebe sayısı 

671,807 ye çıkmıştır. Bu mevcud 
reı.ımi ilk mekteblerin 4915 şi 

köylerde 1252 si şehir ve kasa 
balarda bulunmaktadır. 

KÖY' ve KASABA MEKTEBLE 
RINE GiDEN TALEBE SAYISI 

Köylerde bulunan mekteble 
rin 4272 si üç, 667 si beş, şehir 
lerde ve ·kasabalarda bulunan 
mekteblerin 819 zu beş, 433ü üç 
sınıflıdır. Resmi ilk mektehlere 
devam eden talebeden 355242 
si köy mekteblerine, 306055 i şe· 

hir ve kasaha m1;k1eblerine git· 
mektedir. Tahsil çağındaki ço 
cukların miktaı•t ise raporda 
2,234 358 olarak gösterilmektedir 

SAÖLIK iŞLERi 

VilAyet huııust idareleri tara 
fından tesis ve idare edilmekte 
olan 68 hastane, 59 dispanser bu 
lunmaktadır. Hastane ve dispan 
serlerin yatak sayısı 4584 dür 
Doktor sayısı 267, eczacı Hayısı 
65 kabile sayısı 71, 188 hemşire 
133 küçük sıhat memuru ve 956 
müstıthdem çalışmaktadır. 

YOL iNŞA VE TAMiRi 
Mevcud yollarımız 18 bin 

kilometre kadardır. Memlekelin 
en az daha 17 bin kilometrelik 

_..,.u lklnel•-

si hazırlamıştır. S11ğlık ve sos 
yal yal'dım t>akanlığı teşkilütrna 
ek olmak üzere hazırlanan bu 
kanun projeKine göre, iskan ge 
ııel direktörlüğü büdcesi iskan 
işleri dairesi reisliği adı altında 

sıı~lık bakaıılığı lıüdcesi ve leş 

k ila tı içine alrnacak tır. 
İsklln işlerinin merkez ve 

vilayotlerde ifa ve idare sureli 
ve merkez, vilayetler, iskan mü 
Celtişi, dir.ıktör ve memurlarının 
vazife ve selahiyetleri sa~lık ba 
kanlığınca bir nizamname ile la 
yin olunactıklır. Sağlık btıkanlı· 

ğı teşkildtı M memurin kanunu 
hükümleri, iskan aazifelerini ifa 
ile mükellef bakaıılık kadrosuna 
dahil memurlar hakkında da lal 
bik olunacaktır. 

iHTiSASTAN FA YDALAXMA 
fhtisaslarından faydalanıl-

mak üzere mAıısup olduğu ba 
kanlığın muvafakatile yüksek 
tahsil g~rmüş diğer bakanlık 

memurları da iskfiu vazifelerine 
tayin oluııabileceklerdir . Bu su 
retle tayin olunacakların bakan 

lıklariyle mesleki irtibat vo hu 
kukları baki kalacaktır. iskan 
işleri maaşlı memurlar ile maR 
raf tertibinden ücret verilmek 

Burelile alınacak memurlar ile 
İdare olunacaktır. 

Bu projenin kanunlaşıp yü 
rürlüA-e girmesinden itibaren bir 
sene içinde ve bir defaya mah 
sus olmak üzere iskAn dairesi 
reisliğine, fen heyeti ve hukuk 
işleri direktörlüklerine yüksek 
mekteb mezuııları tayin oluna 
caklardır. Butılara tayin olun · 
dukları vazifeye mahsus maaşla 
barem mucilıiııce alacakları ma 
aş arasıııdaki fark maaş terli· 
binden iicıret olarak verilecektir 

Bu fark tayin olunanlar için 
mekteb bir hak teşkil etmiyecek 
lir Bu şekilde tayin edildikleri 
vazifeden ayrıldıkları takdirde 
yeniden geçirecekleri vazifede 
kendilerine ancak barem kano 
ııu mucibince hak kazandıkları 

maaş verilecektir. 
iSKAN iŞLERi tKt KISMA 

AYRILIYOR 
Projeye lıağlı kadroya göre 

iskAn işleri dairesi merkez ve 
taşra olmak üzere iki kısma ay 

rılmıetır. 

Merkez teşkilAtı bir reis ve 
bir reis muavininin idaresinde 
iskAn işleri direktörlü~ü, iskdn 
tefvizi ve tasfiye işleri direktör 
lüğü, fen heyeti, hukuk işleri, is 
tatistik bürosu, tahakkuk büro 
su, müfettişlik ve müteferrik me 
murlnrdan ibarettir. Kadroya gö 
re reislik dairesi şö)'ledir : 

100 lira maaelı bir reis, 80 
lir:ı maaşlı bir reis muavini, 35 
lira ma11elı bir mümeyyiz, 25 er 
lira maatlı birer tetkik \'e mua· 
mıllt memuru, 20 eer lira maaı· 

lı IJir ktHip ve üç mukayyid. 
lskfın işleri diı ektörlüğü 55 

lira maaşlı bir direktörün idare 
sinde muhacir. asayiş ve yardım 
laı· ita sevkiyat ve nakliyat ol· 
mak üzere iki bürodan müteşek 
kildir. Birinci büro 40 lira maaş 
it bir şefin idkresinde, 35 lira 
maaşlı bir, 30 lira maP.şlı bir 
mümeyyiz, 25 liı·a ın:•i:\şh birer 
muamelAt ve tetkik •neınuru, ' 20 
lira maaşlı ikişer katip,ikioci bü 
ro gene 40 lira maıışlı bir şefin 

idarnsınde 30 lira maaşlı bir mü. 
meyyiz, 25 lira mııaşlı bir mua 
rneldt memuru ~O lira maaşlı iki 
katipten mürekkeptir. 

lskQıı ve tefviz ve tasfiye iş· 
leri 55 lira maı1şlı bir direktörle 
45 lira maaşlı l>ir direktör mua· 
vin!nin idansinde iki bürodan 
müteşekkildir. Birinci büro 40 
lira maaşlı bir şefin idaresinde 
35 lira maaşlı bir, 30 lira maaı 

lı bir mümeyyiz ile 25 lira maaı 
lı iki tetkik memuru fe 20 lira 
maaşlı iki kıitipten mürekkeptir· 
lkiııı:i lıüro 40 lira maaşlı bir şe 
fin idnresiııda 25 lfra maaşlı tel· · 
kik memuru ve 2(1 lira maaşlı 

bir kıltipteıı mürekkeptir. Fen 
heyeti. 80 lira maaşlı bir direk· 
tQr, 70 lira maaşlı bir muavin 
45 lıra maaşlı bir fen memuru 
25 lira rnııaşlı bir muamelıll me 
muru, 20 lira mllaşlı bir kdtipteo 
mürekkeptir. Hukuk ısleri, 80 li. 
ra maaşlı b!r direktör. 70 lira 
maaşlı bir muavin. 25 lira maaı 
lı bir tetkik memuru, 20 lira ma 
aşlı iki kAtipteıı mürekkeptir, 

istatistik bürosu, 40 lira ma 
aşlı bir Şt>f, 25 lira maaşlı ~ bir 
tetkik memuru, 20 lira maaşlı iki 
kiltip, dosya bürosu, 40 lira ma
aşlı bir şef, 25 şer lira maaşlı 

iki dosya memuru, 20 lira maaı 
lı bir kfıtipten, tahakkuk bılroso 
55 lira maaşlı bir ş&f, 35 lira ma 
aşlı bir, 30 lira maaşlı bir mü· 
rneyyiz ile 25 lira maaşlı bir tet 
kik memuru, 20 lira maaşlı iki 
kl\tiplen müteşekkildir. MüfeUit 
lik, 80 lira maaşlı iki birinci sı · 
nıf müfettiş, 70 lira maaelı üo i· 
kiııci sınıf müfettiş, 55 lira maaş 
1ı üç üçüncü sınıf müfettiş ile 
25 lira maaşlı bir muame14t me 
muru, 20 lira maaşlı iki k4tipteo 
müteşekkildir. Bunun dışında o· 

1 larak isk9n işleri idaresınde 30 
lira maaşlı iki ayniyat memuru 
30 lira maaşlı bir. 20 lira maaıh 
bir anbar memuru ve 20 lira 
maaşlı bir ayniyat kAtibi olacak 
tır, 

Taşra teşkilAtı 
Kadroya göre taşra teşkilAtt 

70 lir maııelı üç birinci sınıf, 55 
lir maaşlı 5 fl\inci sınıf. 45 lira 
mf\JŞlı 9 üçC r1€Ü sınıf direktör, 
35 lira maaşlı 15 oiriııci suııf, 

30 lira maaşlı 20 ikinci sınıf, 25 
lıra maaşlı 25 tt'(Üncü sınıf iskAo 
memuru, 20 lıra maaşlı 50 l•irin 
ci Rııııf, 17,5 lira maaşlı 20 ikin 
ci sınıf iskAn kAtibi, 45 lira ma 
aşlı 8, 45 lira maaşlı 10 fen ıne 

muru, 70 lira maaşlı 2, 55 l\t-1 

maeolı iki mühendis veya mimar 
dan ibarettir. 
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Sayfa: 2 

idman Yurdu 
Feııer - Giineş spor şube· 

lerinin ınaçı 
Fener 2 • Günef 1 gol çıkardı (l) 

Pazar günü stadyomda ld 
man Yurdunun Güneşspor şube 
sile Fenorspor şubeleri arasında 
heyecanlı bir maç yapıldı, Her 
iki takımda kendi renklerini ta 
fıyan formalarile zümrüd ye'ili 
sahada birer bahar çiçeQi i'İbi 
oynaşıyorlardı, 

Havanın güıelliğinden ve 
bilhassa duyduklıırı heyecanın 
teskiııini dileıyen hallr grupları 

daha erkenden etadyomu ve tri 
büııü doldurmaya başlamışlardı 

Nihayet saat ikide yurd bıışkap 
btnı Ed ip Boranın hakemliği al 
tında maça başlandı, 

Güneşspor : 
\'aıul 

Feyzi 
Ahmrıd Selahi 

Ali 
~usrel 

Kemal,A,kadir,lrfan, Hasan.Cevat 

Fenerspor : 
Remzi, Mazhar, Cihat, Sefer, Ali 

Mustafa Ali İzzet 
~tustafa Ahıned 

Mehmed 
Yukarıda görüldü~ü şekilde 

sahaya d izilerek maça başladı 

Jar, Bil'inci devrede rt'.izgAr Gü 
neşsporun lehinde olmasına ve 
Feııım..ıporu mütemadiyen sıkıe 

tırmasrna rağmen bir türlü gol 
çıkarnnnyorlnr 9e Fener müda 
taası bıilün akınları zorlukla 
püskürtüyordu, bütün •bir devre 
mütemadiyen Günetıin hAkimi 
yeti altında geçmesine rağmen 

berabere bitmiş bir gol dahi çı 
karamamışlardı, Edibin kesik 
ve sık öten düdü~ü gergin asap 
!ara su serpti, her taraf geniş 

ve bol nefes aldı alkışlar ve bi 
rinci devre bitli, 

Yorgun oyuncular sahaya 
grup grup olurmuş taraftarları 

nın da{tıuıgı, sunduğu limon, 
portakal, gazoz gil.ıi hararet sön 
dürecek yiyecek içecekleri alını 
yor ve taraftarları oyuncutarı 

nın kuHei nıeneviyelerini yük 
ıeltmege uQ'raşı yorlard ı, 

Nihayet bAkemln uzun ve tiz 
dlldUğO, seyircileri şobudan kaçır 

dı ve bitkin, yorgun sanılıın oyun 
cular yıldırım sUratlle yerlerine 
koştıılıır. Top merkez mubacimln 
OnUnde bUtUn s1:1h11d1:1 çıt yok y11I 
nız ucı acı çarpan ıkl kalb vnr. 
Korner çiıgll~riade adeta titriyor 
lar. 

Ve ikisi de birbirine bakma 

dttn birbirini gözetliyor Qldbetle· 
rlne boyun bOkerek neticeye bir 
an evvel kııvıışmuya çıılışıyorhtr. 

Biri GUoeş reisi lhsım Aksu .. 
Biri Ft:nerspor reisi Hakkı Berk. 
Blrbiqerlne ne do edı:ıhır yapıyor 

lardı. 

Çıılınan dUdOk oyııncuların 

vocı.:thırını, çitte reislerin yllrf'k· 
lerinl o~· nattı b»şhtdı... Bu sefer 
rOzgar Fener sporun lehlode idi· 

yadJarı oyuncuları bUıbOtOo hıza 

g .. tirlyordu. Gtıne Goneş oyuntt 
bakim .. Onuncu daklkadtt Gooeş· 

lller Fenere Hk golU nttılar. 

Sevinçten yerlere yatanlar, 
bravo yöşa diye gırtla~ı yırtılınca 
ya kadar bıtykıranlar ıab1:1d1:1 blr 
panik şeklini andırıyordu 

Golden sonra 11ğır Ağır mUdd 
faadttn bllcuma geçı>n Fener Umld 
edllmlyen bir hızla Goneş ktılesl 

ne ttkınlara başladı. 
Hayret! GUneş kaleıil şıkışı· 

yor .. Sıkıştı GUneş mUdafırnsındı:ın 
Feyzlnin de sakatlı:ıoımtk çıkmıısı 
GUneşl bUsbUtOn şaşırttı. 

Bir akın dııba kargaşalık baş 
ladı. Bir hamle dııha ... Gol... 

Fener beraberllk ~oluna yap 
tı bu sefer bıtğırıp çağırma Fener 
taraftarlarına geçmişti uzun alkış 

tar .. Bravo yaşalar •• $abayı top 
merkez muhı:ıclmlne gelene kd· 
dar çınlı:ıttı 

Derin bir soğuk kanlılık için· 
de yaloız dUdOğtlnO dOşUnen Edip 
Boran .•. Neticeyi alacak olttn dU 
dOğU tekrı:ır Ufledl iki taraf tıı 

raf ta ateş gibi parlıyor. Şimşek 

gibi çakıyor ıııa k, galebe golOnO 
çıkarmııy~ çalışıyordu. 

Oyun sonlıırına doğru Fenı>r 

lller gene ~zlci akınlar& başladı . 

GUneşln mUdufaası pek perişan . 

Feyzinin boşluğu ç'ok belli oluyor 

sıkıntı devam edl vor .. Btr hamle 
daha Fener galibiyet golUoU atı 

yor. Biran içinde top GUaPş ka
lesinin Hğl1trına t11kılıv~rdi Slıtd 

vum . inliyor . Ne hı>yecan.. Ne 
heyf'Can. Çoktanberl meyduı dıı 

gOzllkmlyen Fenerspor relı-;l H·ık 

kı Berk trlbOn OnOnde bir a şağı 

bir yukarı ;>lyasoya başlamış,,. 

Hılkeruln oyunun sona erdiği(Jl 
bildiren dOdflğOnO çalmasıoı bek
llyor Sıkıtmasa seslenecek, 

-Yeter artık yahu diye .• 

Goneş relısl sabaya gOmOl
moş glbl koca Ihsan Aksu sır ol 
du. Görene beş kuruş var Oyun 
devam ediyor Onreş sıkıştırı)·Or 

bOyQk Ş'lDSSlZlık için 1e bir tUrlO 

goı çıkaramıyor. Çıkarıımıyor .. ve 
çıkaramadı da çU ı ktı Edip Poı ıın 
oyunun bittiğini haber verer• dO· 
dOQ'OnO sUkQoe((e Ofledl.,, 

Fener sbor 2 • 1 GUneş spo 
ru yendi. 

Fenerden: Clbııd, Ali Geoeş. 

tea de: feyzi, Cevad bilhassa Sa 
ıabl gllnOn tçok muvaffıık olan 
oyuncularıydı. Oyun buton cevn· 
mınc ı çok samlmt gııçll, 

Yurdun gençliğe her ğQa bir 
az daha aşıladıg-ı bQyllk f:por ter 

biyeslnl alkışlamamak elden ı?el 
mez ve botun maçların ayni ha 
va içinde ~eçmesl en l·OyUk te-
mennimizdir, (ABAÇ) 

Oyun her ıın hızhınıyor etrafları (1) Alm•n kit.,• t•kımı m•çı Y•-

Brıtvo, ci ııyıın, hııydl ashımm rer rınkl nU•h•mızda c;ık•c•ktır . 
__________________________ ...;. __________ __ 

Batan Fransız kro· 
vazöründe ölenler 

Cobelüttarık, 8(Radyo) Fran 

sız Balear kruvazörünün batma 
ıı pUhıçosu yapılmıelır, BunR 
iÖre ıayiat ullmış kişidir, 200 
ki'i kurtarılmıştır, fazla ölüme 
ıebelı olan denize atlamadan 

korkmaları iilsleri lmektedir, 

Avusturya~a 

A akerlik yoıı tesbit 
edildi 

Vıyana, - A vusturyada as· 
kerlik yattı yirmi olarak tesbit 
edılmiş ve bu kaııun mucibince 
1917, 1918 doğumlulıtr aekerliQ'e 
çatırılmıttır. 

J a p on ya. Ç1ı1 
arasında 

Sarı nehir üzerinde 
ıiddetli bir harp 

boşladı 

Bir Çin kumandanı 
öldürüldü 

Şaııghay, - San nE<hir üze· 
riude Japon ve Çiıı küllt kuvv11t 
leri arasında büyük l.ıir harp 
başlamıştır. Çin orduğu harekl 
tııı Mareşal Çang·Kay Şek tara 
fından idare edı!diğini bildirmek 
tedir. Nauseg üzerine taarruz 
eden Dil beş Japon tayyaresin 
sekizi düşürülmüştür. 

Şanghay, - Yirminci Çin 
ordusn kumandanı Fransız imli 
yazlı mıntakRsındaki evinden bu 
sabah çıkarken İki Japon casusu 
tarafından öldürülmüştür. 

Selani~te Bal~an ünhersitesi 
Bir Yunan gazetesi; 
bunun tesisini istiyor 

Katimerini .ıazetesinden: 
Atina üniversitesinde Türk 

edebiyatı kürsüsü tesisi, Ankara 
üniversitesinde Yunan ect~biyatı 
kürsüı-;ü i h dası hiç şüphesiz iki 
milletin manevi laııışıklığınn da 
ha büyük yardım edecekıir. 

Maamafih Balkanlıların ha 
kikııten manevi yaklaşmaları ve 
birbirleriııe daha iyi hulUI etme 
leriniıı ancak merkezi SelAııikte 
bulunacak Balkanlılar ü•liversite 
sinin tesisile elde edilece~ine ka 
•ıi bulunuyoruz. 

Böyle bir üniverRita daha 
sonra gelı>rc>kler arasında Bııl· 

kanlı münasebetlerinin ilerlı>me 
siııe yarıyacıı~ı gibi eırnR RlilkRn 
küllürü aşılamak suretiyle hü 
tün Balkan mümesııillerinin mılli 
ekorıomiıiııde oldıı~u ksdnr ına· 
nevi medeniyetltıriııe de çok fay 
dalı hir unsur olal'akıır. 

ERaE-lı teşrikinıef!n i ııin \·e 
yekdiQ'ere hakiki yardımın lMne 
li daima milletlerin birbirlerini 
daha iyi anlamalarile mümkün 
olduğu unululmaınalıriır Uzun 
zamanlar beraber yflşadıkları 

için belki Türkler ili Yuıııınlılar 

hirhirlerini rtaha iyi taııımışlıır· 

dır. Fakat dilttr Balkırn milletle 
ri için ayni fıkir söylenemez. 

Sı . f Balkaıılara a ı t böyle 
bir müesseı;ırniıı ııe kıH1ıır hü· 
yük ehemmiyeti olacak? Bunu 
tesisinin ilk, beşinci seııes: he· 
men aöslerec*'ktir. 

Radyo rtıhsat
nameleri 

Ha1'kında bir tebli
ı. 

gat yapıldı 
Radyo ruhsatnamesini rnd 

Y"'DUn bulunduğu mahnl haricin 
deki P. T. T. merkezlerinden 
alanlara yflni sene abone ücret 
!erinin tediyesinden evvel ruhsat 
name kaydının radyonuıı bu 
lundugu mahal merkezine nakli 
ve müteakip seneler ücretlerinin 
de arlık bir mP,rkeze tediye edil 
mesinin muvafık göıüldü~ü ve 
bu kabil abonelerden müracaat 
edenlerin ellerindflki ruhsatname 
!erinin künye deflerine ~eçirilme 
si ve yeni aldığı günye defteri 
sıra ııoRuııu bildirmek suretile 
eski ruhsatname kaydının terki 
ui Lhım geleCeQi P. T. T. U. 
müdürlüğünden bura müdürlü 
lüne teblil edilmiıdir. 

-
Dahiliye Vekileti 
Husıısi idareler hakkında bir 

rapor hazırladı 
Bu raporda hususi idarelerin başardıtı İf 
ler ve bunların is/ahi çareleri anlatılıyor 

(Birinciden utan) 

yeni yola ihtiyacı bulunmakta 
dır. Bir kilometrelik uzunluğun 

da makakadam şosenin inşssı 

vasati 10000 lira olduğuna aöre 

yurd yollarına en az 350 milyon 
lira sarfetmek tamir bedeli ola 
rak da yalnız on sene için 35 
milyon lira harcamak !Azım iel 
mektedir, 

Hiç kar şıhğı olmıyan işler 

den olan ziraat ve baytarlık işle 

ri de şimdiye kadar mev\}ud tah 
sisala göre bir düzenle yürü 
müş bulunmaktadır, 

HUSUSİ iDARELER BtNLER 
CE YURDDAŞ ÇALIŞTIRIYOR 

Bütün bu büyük işleri üze 

rine yüklenmiş olan vilhet hu 
susi idarelflrinde 8922 müstııh 

dem, 18513 memur çalışmakta 

ve hu memur mÜRlııhrfAmlı:ırA 

An~arada toplanacak ~üyük 
ziraat kongresi 

Aok11r1:1dıı tophıntıCök lıU ~ilk 

sanayi kongresine iştirı:ık edecek 

murııbhıısldr gelı:>cek bhft11 Anka 
rttya hım•ket edeceklerdir. Bir 
kısım murahhaslar ise dt.htt evvel 
d ·n giderek kongrey~ alt son ha 
zırlık ht meşgul olıırıı k lı:ırdır. 

Ankıırııda toplımac11k bOyllk 
zıreat koogrt>slcıln mOzııkt>re mev 
zuu ol11ct1k bııştıctt m( St" leslol e· 

s11ı-lttrı h11zırl11nmış olıın ve t11tbik 
mı·vkilae koııulm11~1 arzu edill'n 
bUvOk ztrı:ıat programı teşkil ede 
Ct->klir Ana hıı lhı rı ltibı:ırlyle birin 
el ve ikinci bf'Ş yıllık Sbn11yl 
programıma t11tbik1:1tına btıA"lı bu
lunuctı k olıın bu ziraat pıogrnmı 

da beş yıllık ohıcı:ıktır. Pıogramın 

ihtiva f'd( cı ~l planın tıılbikatı 

için 150 mil yon il rıtlık bir mat-ı a 
tın karşılık göl'llerllf'Cl'ğl anlıışıl· 

m~kttıdır. Bu progr11m kurulmuş 

ol11n devi · t zlrıı 1 kuoıbinı:ılıırı ve 
dı \Jet zinııı t işletmE>si k urıım u 
tl:'şkiU\tının dtı mUshı kbel işletme 

tarzını · içine alarak - tuylo ve 

tesbit etmiş olacıtk lır. 

Bu ftrad•ı, zirııt botun şube
ler konserve, deri sımayil, beş 

yıllık progrnmlıt kurulmuş olı10 

pamuklu kombinalttrı, yOolU ml:'n 
snch t, Merinos ve tırtık s11no yilne 
bu zlıal l ölllmlerl bıığlıyao yol· 
lar, zt• ytinytığı ve sı:ıbun s11mıyl\ 

botun zlrttl mbddelerin lstlbsölden 
ihraca kadı:ır olan safhı:ılart da 
ayrı 11yrı progrıımdıt yer almış 

bulunac11ktır. Birinci programı ay 

Antalyada 
At koşuları 

Martın 27 inci Pazar günü 
Atalyada ilkbahar at koşuları 
yapılacaktır. 

Birinci koşıı üç y11şındaki 

taylara mahsus olup ikramiyesi 
280 liradır. 

ikinci koşu dört V" daha yu 
karı yaştaki at ve kıHr>ıklara 

mahsus olup ikramiyesi 100 li· 
1 radır. 

sonE\de ücret olarak 3,4!2,780 
maaş olarak 13,206,044 lira ki 
ceman 16,622,824 lira verilmek 
tedir, 

Hususi idare memur sayıın 

247, müstahdem sayısı 2629 dur 

Nafia işlerinde 186 memur 1440 
müstahdem çalışmaktadır, Maa 
r ir işlerinde 14318 memur ve mu 
allim ile 2202 müstahdem ziraat 
ve baytar işleriııde 226 memur 
ve 695 mıistahdem, sılıat işlerin 

de 588 memur ve 1442 müstah 
dem, müşterek 698 memur ve 
714 müstahdem çal ışmakladır, 

le bakanlık, raporunda hu 
sual idarelerin yurdumuzun bu 
günkü ihtiyaçlarına revap vere 

bilecek bir şekle Eıokulması ve 
düzeltilmesi hususunda lüzmlu 
ghrd ügü led lıirleri ve çareleri 
Rvrı n \ ' l'I izıth Atmı>ktedir, 

lstan~ul~a et f iyatlan 
Piyasaya kasaplık 

hayvan yetiıtirilme
ai içia tedbirler 
lstaubulda et fiatlarının on 

kuruş indiril r.esi üzerine piyasa 
ya çok mıktarda kasaplık hay· 
van yetişlirilmesini teşvik için 
Dahiliye VekAletinco bazı mü· 
him müsaadeler temin edilmiştir. 

1 - İstanbul ınezbahasıude 
ş i mdiye kadar alınmakta olan 

resimler hayvau başıııa hisap 

ed ilir idi, Bu yüzden küçük cüs· 
seli hııyvaı!lnr lstanbul piyasası 

na çıkarılamaı idi. Bu resimler 

uuıll an sonra l.ıae üzerine değil 

el esası üzerinden alınacaktır. 

2 - fstanbu ı a sevk edilecek 
hayvıınlar için Demiryollar idare 

sine verilecek ücretlerin yarısı 

trnyvaıılann lstanbul mazbahası· 
ııı:ı Sf>vklt>riııi müteakip mı>zhaha 
dan h&yvaıı sahıp l eriııe veya ve 
killeriııe geri verilecektir. 

Dahiliye VekAleli Orta Ana· 
dolu vilAyellerine gerekli tebtl· 
gatta bulunmuştur. Bu gün fs· 
tanhul ve Örta Anadolu koyun· 

!arının diri olarak kilosunun 25 
kuruş olduğunu haber verilmek 
tedır. 

Durin hastalıfı ile 
mücadele 

M11rdln, Urfa ve Dlyarb11kır 

vllAyetlo>rlnde atlar arl!sıoda bO· 

kom sQren Dıırin (Beygir frenıl· 

si) rıam hastalıkla mOcı:ıdete et· 
m~k Qzre Ziraat vekaletince bit 
mDcadele heyetl teşkil edilmiştir: 
Aydın Vet~rlner bıış mOdOrO LOt 
fioin bhşkanlığındıt tt>şkll edilmiş 

olun bu heyete vllAyetlmlzdeD 

Tarsus Veterineri Şı>ıer Alhın da 

memur edilmiştir. MOcı:ıdele iki 
ay sQrectıktlr. 

nen sanavl s hıısında olctuğıı gibi 

ikinci bir progrı:ım hıklp edecek" 
tir. 
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Hikaye 

SON MACERA 
-------·Yazan: M. mahir Kanad ____ ., 

Bir ilkbahar gUnUydU. GU· y 
nf'Ş bUtOn latafet, bUtUn gü
zellik; bUtUn şürliğile mavi gö 
ğe tırmanıyor:tırmarııyordu. 

Tabiat elinde içinizi bayıl· 
tan hir koku nPşrederek bül
bUIU fığan ettiren, gUlü kıskan 
dıran bir çiçeklt>, etrafı YPŞil· 
liklerle donanmış kP.çi yolların 
dan dıığlara tırmanan hülyalı 
bir köylO yosmasına benziyor· 
du. 

Dalgalı bir yeşillik içinde 
talih mUj l.,cisi beyaz pRpıı tya 
hır, hele tıir yara gibi kana
yan gelincikler, ta ileride üze· 
rimize hücum eden develer 
gi t.i koca koca dnğlar .. 

Otomobilimiı son hızla gi
diyor, tarlaları, dağları, ağaç 

lıırı Ş'lşılacak bir çabuklukla 
yiyor, manzaraları değıştiriyor 
du 

Bu anda gözlerim ta uzak· 
lara bir sinema ş~ridi gihi 
görUııUp kaybolan tarlalara da· 
lıyor derin hülyaların kuc&ğı 

na atılıyordu. 

• 
Otomobille ( ) köyüne 

gidiyorduk. Yanımda en sev
gili vtt candan arkadaşım Ke
mal Vıtrdı. 

Kamil, eski ve uzak bir ak 
rabamın biricik çocuğuydu, se 
vimliydi, gUzPldi. 

Zavallıya sergUıeştıer krall 
ismini takmışlardı. Bu isimine 
kadar ona uymuşsads bOs· 
buton aykırı bir şeyJe dPğil
di. O, haki kalen . maceralar 
kralıdır. Mektf> pte bile ağzın· 
dan işittiğimiz blr takım hikA 

yeleri lezzetle dinler, fukat 
inanmazdık. Zıtman geçtikçe 
onun bu hi k"yelerine, sevda 
ve aşk maceralarına inanır 
gibi oldum. Zavallı çocuk de 
benim bu alakamı anladı, can 
dan bir arkadaş bulduğumu 
sanarak beni kendi dertlerine 
ortak etti. 

Kemila geveze derlerdi. fa· 
ket ona aşina olduğum giln
denberi bu fikrin de izale ol
du. ÇilniiU o, hakikatli bir 
çocuk'u. Ooğıuyu sHylilyordu 
OUzel bir UslUpal maceraları 

nı anlatıyor, ne çareki kimseyi 
inandıramıyordu. 

Son gUrılttrde onu ıiyarets 

git t ı ğım çok solgundu, ıebebi 
ni istedim. 

- Sana dP.di, sana... Bir 
mecMaki şiındıye kadar ağ
zından dinlediklerimin hıc; 

l>i rine hP.nzPmiyecek ve hun· 
d~ senindA hir hakkın olacak 

Tenime bir iğne batırıyor· 

larmış gibi eıçrttyarek 
-Rt>nd~ mı? dıye bağırdım. 

O. LAkeyt. 
-Oh.evet dedı, dinle; 
-Rı liy,1ıeunki Pc1kize gU· 

z~ı bir kızdır. ( ) kö• 
yünde değ etf>ğınde yeşil bir 
sıthnda sıcak ve mmıidt bir 
evde babasının yanında oturu· 
yor. 

Durdu, batını kaldırdı pen· 
cereden karııkı dağlara baktı, 
uaua usun bıktı Anı klbuılu 

bir"uykudan uyanıyormuş gibi 
sıçradı ve söıUne yine deAam 

-İşte kardeşi m. Ben bu kı
zı sAviyorum Oda beni... Ni
hayet onu babasırıdırn istf'dim 
Ne careki pish ... rif vermedi. 
Yıne durdu yutkundu. Fakat 
bu ft1sıla evv~lki gibi sürme 
di. 

-Ben diye bağırdı, bP.n bu 
kızı yarın kaçmıcağım sende 
bArahn gPlf'c .. ksin Benim oto 
mobilimle yarın ( ) 
köyüne hBrekPt edt Ct' ğim. 

• KP-mill ikid~ birde saı:ıtine 

ba~ıyor köytt bir an evvel ye
t:şebilm~k için sııbırsızlanıyor 
du. 

işte nihayet göründü : 
Y .. şi 1 bir atlas gibi toprağı 

örtmüş olan çimenler aiııçler 

a resıııda bir kaç kerpiç ev . Ta 
ufuklara kader uzanan engin 
bir deniz gibi buğday tarlaları 
hafıf hafıf t'SPn rüzgarın önUn 
de dalgalan:yo ı )ar dalgalanı

yorlardı. 

Ş•mdi karne çalarak dar 
köy Nokaklıırıııdan geçiyoruz. 

Ne o? niçin evlerinin önU 
kahı halık .• 

Ah .. Yoksa o yosmayı kaçı 
racıığımızın haberini aldılarmı? 

Başımı dönderdim. Kemale 
baktım zavallı sap sarı olmuş· 
tu. O da bana bakıyordu. 

Arabayı durdurdum. Ta 
ötede bize yıyecekmit gibi 
bakan bir köylü çocuğu c.ağı· 
rarak. 

,.... Oğlum dedim şu karşıki 
evde niçin bu kadar~~ kelabalık 
var. 

O, korkak korkak masum 
bir köy şiyvesile : 
-Ağa dedi. O evde Pakize 

isminde gUzel bir kız vurdıki 
zavallı bu gUn çok heyecanlı 

imiş adeta yerinde ~duramıyor 
muş Nihayet öğleye yakın kal 
bi durmuş ve ölmUş •. Onu bu 
gUn toprağa bırakmak o na
zenin di ilerin yOzllnO son bir 
defa daha görebilmek için kö· 
yl:nıUzUn kadınları :ve erkek· 
leri toplanmış ağlaşıyorlar. 

Sonra yaramaz köylü çocu· 
ğu istifhamla dudağını bUklU 
-ôıum ölUm dt>di ne yapa 

hm. 
Şüp"si z onun o korkunç p .. n 

çı si yarın da bizim omuzları

mızdadır . 

Pukize bu vazifesini erke,ı 
ce yaptı. 

Alluh rahmet eylesin!. 

No~etçi [czane 
bu akşam 

fstıkamet Ecune•İ 

Güven 
Sigorta31 

Hayat tarifeleri ih 
tiyacınıza en uy
gan olanıdır. 
Acantaıı . VASFI ORGUN 
daa arayınaı. 24-30 

Mersin piyasası ..... 
8-3 - 938 

K. S. 
Pamuklar 

Klevlant 42, 
Dağ malı 

Kapı malı 
Koza 
Kırma 
Kozacı parlağı 

.\;O 
24-2fi 

'J7-

buğday 
Sert şark 
Yumuşak 
Yerli buğdayı~ 
Çavdar 
Anadol yulaf 

- çavdar 
5.,30 
5. ,25 

arpa 
Anadol 
Yuli 
Nohut eksb'a 
Fasulye 
Yulaf yerli 
Mercimek yozgat 

4 .. 4i 
4,,l 7 
4.00 

3,75 
3,,6t 

7 
9,50 
3,,.50 

7-8 

Sahlep 120 } o 
Tatlı çoğen 20 

Balmumu 67,5 

Cebri ıu-ıı 

Susam 

Siyah 
Şaık 
Anadol 

Aydın 

yapağı 

Yıkanmış yapak 
Güı yunu 
Konya malluı tiftik 
Yozgat 
Keçi kıh 

» dabağ 

Deriler 
Kt>çi derisi çifti 
Koyun derisi kiloıu 
Sığır derisi tuı.lu 
Sığır hava kurusu 
Manda deriıi 

17, 

50 
47 50 

50 
80 
70 

52 

badem ve çekirdek 
içleri 

Tatlı badem içi 80 
Acı » » 42, 
Acı çekirdek -'1 
Urfa Yaiı 
fçel " 

ss 
pirinçler 

Birinci nevi m•I 
ikinci neYİ mal 
Çay 

Kahve 

17,S 

!'!90 

109. 110 

Borsa T elgraflan 
7- -Y.~8 
Paralar 

Tıirk allunu 
lslerlln 

/Jolar 
Frank 
Liret: 

gelmedi 
6:t0, 

79,.40 
24,42, 

ıS.13-65 

YfNi MERSiN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone \ Türkiye Hariç 

Şerait ( için için 

Senelik 1200 Kr , 2000 Kr 

Altıaylık 600 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir avlık 100 Yoktur. 

Reaml ilinabn aabra 10 
Kuraıtur. 

İLAN 
iktisat vekaletindAn 
T~ş v; ki sa na yi ka nurı u uda u istifade et.len sa

ırn l miitlSStlSe sahiplerine. 
2-153 Stnılı kararrıam~ hükiiuılerine göre 

lPŞ\İki ~aıı.ayi ruh.,atnanwsiHİ hsiı sırıt:ti nıliesse· 
sderi r• 93 7 nrnJi St'llt>Sİ mevaddı iptidaiye güm
riik nıuiifıytıtırıdeu istıfade ed~bılrut>leri için : 

1-9;j 7 nıali SP.ne nıctı'l rıihayetiue kadar ma
hallin ~n büyük miil~iye amırme müracaat eı
UH'l~ı·i. 

2-9n7 mali SflnPsinin ilk dokuz - 3)'1 zarfmda 
ki lllt'~athh iptidaiye sar· fıyatını al~kadar mP.mur
lar va~ıta~ile ltıl~ik ve teshil ettirilmesi. 

3 . Muracaal evrakının (istida, üç l~IPp ced. 
v.,Ji, rat or v~ giimrük Vt1~ika~ı) nihayet 15 nisan 
938 tar ilıin~ kadar vt>kalPlimize göndtırilmesi. 

4- Giimriik vtısi~alarında 1-6-937 tarihioden 
28-2-~37 tarihine kadar thşardan gPtirilen me
vaclclı iplitlaiyt>nin inırar tarihleri tarife numara
ları, ~ iJosu, kıynıtıli gliuır·ük resruile muamele 
vergıl .. ri11i11 ka~· ıt f>lliriloı~si. 

5- 15-4- 938 ıarihirıden sonra gelt>eek müra
caat tıvrakrnm n~zan itibara alınmayacağı tami-
mPn ilan olunur. 5- 9 

i l A N 
Tür~iye Cum~uriyeti Ziraat Bankası Mersin 
Tarım kredi koorwnıtıfi ortaklarına 

156 ~a~ılı tar11u kr~di kooperatifınin 5 marı 
cnmaı· tt>Sİ giiniine mü~adif us11omal ve uomal 
geıael kurul toplarılısmda msubı rıizanırnrn ttımin 
edilmf1siııdeu topla nlınm ana nı u ka vf'lt-.ıHt mflsiuin 
21 iııci rnaddtısi hülnıiiııfl te\'fıkan 1~ mart 9:38 
cu marltısi giinii evelce ilAn e'iiltın ruuıanıf'lere 
göre yapıltJcağından ortaklarrn sual on dörtte 
h<tlk~virıP- ~t>lnıt'l~ri reca olurıur. 

i L A H 
Tarsus mal müdürlüğünden 

muhammen dtinüm evlek . 
Lulnnduğu nevı 

kıymeti 
20 

Jo 
20 
C4 

04 
10 

6 

2 
6 
o 

o 
2 

yer 
oo bağyeri Namrun ömer 

oğlu 
00 " " 

,, 
00 " " 

,, 
02 tarla namrun ulu· 

mertas 
• ,, 02 " ,, 

oo hane ma ,, " 
hefker~ 

06 6 oo tarla ağzı delik 
Y u k :arıda yazıll yedi parça f'mva li flD) ri mf>n. 

L ul~ h n ılikrn 8a ııln>~ k iiu·e 1 nı~ rt 9 38 tarihin 
d.-n ilil ıan·u 20 giin nıilddelle miizayed~ye ko
r11 lnıuş vP. ~ ı nıarl 938 pw1ar erlf'Sİ güuü ihalei 
k;1li).,Sİ11in icra kılınacağı ilAn olunur. 

25 - 2 - 9 -] 6 

Saym Mersin Tuccaramna va ~al~ma müjde 
Şehir dahilindeki nakliyatınızı ucuz, 

aeri, temiz bir &urette yaptırmak için 
bize müracaat ediniz. 

Kamyonlarımız emrinize •madedir. Alınacak Ocret, 

araba ilcretinden daha mutedildir. 
Bu suretle hem oakliyabnızı toptan y•ptırmak ve bem 

de z•mandan kaHomış olursunuz. 
Kamyonlarımız büyük ve kapalı olduğundan mallınnı • 

zın hasara uğramak. yağmur, çamurdan mllteeuir ol"1ak 

ihtimaUeri de yoktur. 
ADRES : Otomobil Durak Mahalli 

Telefon : (180) 
Heuziuci Baki harma 

19·-80 



p== R~.;,ington 

• 

• 

Her Dairede 
Her ticarethanede 

Her yerele 
• 

Daima R ( M 1 N 6 T O N yazı makinalan • 
ve Şeritleri kullamhyor 

~ 
Sizde bir REMiNGTON almalı~ffi 

sınız. Satış yeri nı 

~ ®' :ilyam Rıka~ 

f otograf Makineleri 
Fotoğraf mevsimi geliyor, şimdiden 

birer makine tedarik edebilirainiz. 
Kodak ve ~,oglander 

Markalı 938 modeli makinelerimiz 
geldi 

Ta~sitle Satlş 
======= ..... ====='=== 

( · T 1 K U ) Markala dolma kalemler, her cins 
matbaa kağıtları, Kırtasiye, Kitap. Fennt gözlükler 

l~~~i;,•P· M••sıO.Aô"'"SAiilR
1.,;S[YİM[i1.... l•••İY• 

Uray Caddesi No. 42 - MERSiN 

• • 
DOK~roR DO~TOR 
HANDAN KEMAL KEMAL ŞAKIR 

SARACOCLU SARACOGLU 
1 ••• 

Doğum ve Kadın Memleket Hastabant1i 

Hastalıkları DAHİLİ HASTALIK-

Birinci Sınıf Mutahassısı LAR MÜTAHASSISI 
MUAYENEHANESİ 

Kışla caedesi Avukat Hilil Muayenehane: 

Kemalin evinin birinci katın Kışla caddesi Fedon 

da hastalarım her gün sa· Tabıncının evi altında· 

bahtan akşama kadu kabul daki 102 No. Daire 
eder. 

• • 
sa::-- ~~·-11•• 4l!' e~C·F*B===~ 

1 Doktor 1 
1 Muharrem Atasu 1 
'

11 
/stanbul ve moskova Ün;versitesi ı• 

~ seririyatı hariciyesinden mezun 
~ Hastalarını Bayram günlerinden mada her ıtln 1 

sabah saat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden son- T 
ra ou beşten onı.ekize kadar muayenelaaneıinde kabul.!J 
eder. 'f 

ADRES : Camişerif Mahallesinde pazar caddesi 
rı . 29 No.Iu Hane 1 
~11·:·~~---i!Cli'l'ilJ!l~•ilelO~STlie 

Yurtdaş Kızılaya 

aza olunuz 

YENi MEttSl~ 9 MART 1938 ÇARŞA~RA SAYFA 4 

1 L ~ A N 
Mersin husıısi mııhasebe direktörlüğiinddn 

Mlikı·llt· fin ismi Tahrir llHhallt>Sİ sokak kapu cirısi g~ ri s. ~afi Vf•rgi ihbar 
no. kö ~ ii ı ıo. irat irat Si 110. 

Sadık o. cemiJ 109 mPsudiye 5o 36 kar. ı 3o 1o5 12 48 ı -8 
i pr k kendi evi 

Rusumal muaye- 137 fmdık pı- köy lo l ,, yazlık 15 12 l 44 
ne nwmuru şakir narı ıçı evi 

Y11kar1Ja evsafı gösteriltJn binaların SHhıplf'ri ik.amPlgalaları talıakkuk 
şubesince nwchul bulunduğu cihetle 1837 nolu bina vergisi kaımnunuu 
sureti tatbikine dair olan nızamrıamesinin 29 uncu maddt·si uıucibirıce lt>y
fiyt>t ilAnPn lf-~lJliğ olunur. 

L A N • 
1 

Mersin icra memurluğun~an 
Do,~· a no. 9~8 ı ıo~ 

Alf1caklı ; Tiirkiye iş baııkası mersin şubts • 
Borclu , )lfrsirıdP Fazıl ve llr.vt>ddPl lÜlürıcii 

• 
PHrayı1 ÇPVrilnıt>siııe k~rar vrrilt>u borçlu 

M~veddPl \~ fazıl tiitiirıciiytJ ait l<tpu dairPsiuiıı 
lt•nıruuı 9.~ ı ı ar·ılı Vt> ı 5 rıtı. ka)lllı mer~iu nıalı 

mudi ye ma lıallt-!"İ ntle va~ i sağı ~ol, ~olu hacı 
m.-lımf'l v..-r .. ~P~ıı~ s ,ı hihi SPrte.iin rniişlt'rt'k ev · 
lt~ri arkası VP ö ıİİ ~ol ıl~ •ualıılut l~nHunırrn üç 1 

)t>IHİtılı tlılı vu~uf lar .• fırıdarı 5o,8:!3 lıra 20 kr. 
rlli bi11 stAkiz ~üı ~iımi iı ç lira, yinui ~uruş kıy 
rıwl takdir t-ıdiluıiş ol~n bir hrp ~ırçır ve un ve 
buz fahrika~ı ıııe ,.s in icra dairt>sirıcc ptışin para 
ve 11 4-938 tarihirıd~ki pazarlflsi giirıii saat 9 da 
birinci vt> i7-4-938 t~rihindeki çarş~mba ~iirıli 
!'lacıt 8 de ikir ı ci acı~ artırma 11.. sat•l~caktır. . 

1 - t,bu glyrl menkul tın artırma ,artnameai 9 - 3-931 tarihin 
den itibaren 931 - 1104No ile tarıuı icra dairesinin muayyen numara 
ıında herkesin görebilmesi için açıktır ilandı yıuıh olıı.nl•rdan 
tasla maldmat almak iıtey,.nler, i•bu şartnanı • ye ve 938- 1104doıya 
numaraaile memuriyetimizııı mttracıat etme ıidir. 

:l - Artırmaya it•irak için yukarıda yazılı kiymetin yOzde 7 ,5 
nlıbetinde pey veya mil li bir bankanın teminat mektubu tevdi 

edil~ c .. ktir. (114) 
~ İpotek s ı:. hi l-ı i ı.lacakl ı lA lı1 di(?cr eli\~adarların. irtifok 
hakkı ıRhip!eriuin gayri mdnkul üzerindekı haklarını busuııle taız 
v't masrafa dair olan ıddıalarını i•bu ilan tarıhindeıı itibaren yirmı 
ron içinde •Trakı mUıbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri 
icıp eder. Akıt halde hakları tapu ıicil ile aRbit olmadıkÇA ıaıı, bedel 
nin paylıışmaaından harıç kalırlar. 

4 - GOıterılen günde artırm tya iştirak •denler artırma tart 
nameaini okumut ve lQzumlu malumat almı9 ve bunları temamen 
kabul etmi• ad ve itibar o lunurlar . 

- 15 Tayin edilen zaınııuda gllyrı menkul Qç dflh bağırıldıkhn 

ıonra en çok artırf.na ihale edilir Ancak artırma bedeli muh .. m men 
kymetin yüzde yetmi• betini bulmaz veya aatı' isteyenin alacağına 
rochani olan dig,.r alacaklılar bulunupta bedel buuların o gayri men
kul ile teminedilmif alacaklarıoıu mecmuundan faz laya çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü b ıki kalmak üzre artırma OD be' gün daha temdit 
ve on beşinci gOnQ ayni aatta yapılacak artırmada 

bedeli satı' hteyenln alac gına rüchqoj olAn niğer alacaklıların o gayri 
menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak 

şarlıle en çok artırana ıhale edilır Böyle bir bedel elde tdtlmezse 
ihale yapılamaz ve satış talehi düşer 

6 - GayTi menkul kendiıine ihale ol.ın&n kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde puayı vermezse ihale lı.ararı teaholunarıı.k 

kendilinden evvel en yüiaek teklifte bulunan kimse arzetmi' olduğu 
bedelle almata ra&t olursa ona, razı olmaz, veya bulunmazsa hemen 
on be• gOn mOddetle artırmaya çıkarılip en çok artırana ihale edilir 
iki ihale art.tındaki fark ve geçen ır;i.lnler ıçln yüzde 5 den heııap 
olunacak fahı Te diter zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın me-
muriyetimizne alıcıdan tahıil olunur. "123,, 

Fal>dka yukarıda göslt·rilrn tarıhlflrdı~ ı.llt'I' 
sin icra lllf>UIUdıığu oıtusıııtla işhu ilan ve µÖ"lt>rİ 
len a rtırnıa şa rı rıa mesi da irt•sinde ~a tılac · • ğı ilaıı 
oluııur. 

TÜRK HAVA KURUM J 
Piyangosu 

fler Ayın Onbirinde Çekilir 
Her ocağı zengin eder 

Sizde Bir dane ahnız. 
Yeni Mersin Basımevinde basıloıışlır 

. ,. 
ı a n 

İçel Tapu Direktörlüğün~en 
Teşrinisani 340 tarih ve 

31 numaralı tapu senedile sa
bık Mersin k•dısı Hasan Tah· 
sinin temellüküode olduğu mt'Z 
kur tapu senedinden anlaşılan 
ve evvelki kaydi ile mezkur 
tapu senedindt: camişerif ma 
hallesinde ve verginin kıymet 
vukuat varakasında mesudiye 
mahallesinde gösterilen eski 
ölçü 67:i arşın ve şarkan saba 
Nadir iken elyevm Kayserili 
şaban arsası şimalen tarikiam 
garben tarikiem cenuben saba 
N•dir iken elyevm Maraşlı 
zade osman ağa hanesi ile 
çevı ili olduğu tapu senedinde 
yazılı olan arsanın numara ve 
tarihi yukarıda yazılı tapu se· 
nedir>in sicil kaydı hasılitı 
kuyudu kaydiyeye gitmeden 
yanmış olduğundan bu arunın 
kaydinin teşıdli hakkında ilin 
tarihinden on gün sonra 111at 
16 da mah•llinde ciheti tasar 
rufi ve si hakkında keşif ve tah 
kikat yapılacağmdao bu yer, 
de bir bak iddiasında bulu· 
nıınlar varsa evrakı müsbite · 
J,. rile birlikte daireye ve ke
şif gü~ü m ı:ı h Rllind~ki memu. 
ra müracaa eylemeleri ı lio 

olunur. 

Meşhur sanatkar 

Remzi Teze/in 

At<ı t ii rl{ 
Celal Bayar, Dahiliye N fıa 

[Ktisat, Kültür ve diğer 

vt kil rer ile büyüklerimizin 
her boyda fotoğnfları ya
kında l\1ersine de gı:>lectktiı 
Pastel fotoğraflar için sip~· 
·iş kabul olunur, 

S[OAO SAHiR Sf YM[N 
Uray cad~esi No. Mersin 

Kadın ve erkek için 

Ari on 
Markalı Kol Saatleri geldi 

I 
kol, cep. masa ve duvar 

<Jaatlerini de tavsiye ed,.riz 

S[OAD SAHİR S[JM[N 
Uray caddesi No, 41 Mersin 


