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İngiliz - Fransız görüşmeleri başladı Türk· Yunan dostluğanun Aı·inada yeni bir tezahürü Fener 
Bekçisi Munzam pakt imzalandı . Daladiye diyo-r ki: 

Yazan: 
Profesör Bn. Afet Baş~a~ammız 8. Celal Bayar paUm imzasm~an sonra beyanatta ~ulundu: Ankara Kız lisesi 

yıllıOından 

Yıl. 1919 - 1920 . 
Siltıh sesleri dershane için· 

de akisler yaptı. Sokaklarda ko 
ıuımaların gürültüsü beni ve ho 

Türk - Yunan dostluğu daimidir. Daimi 
kalacaktır bunu yaşatacağiz 

camı pencereye çekti. 
Halbuki bil'az enel geçmi· 

şin ne güzel bir levhası ile ho· 
ca ve tek talebesi ben heyecan 
ve aurur içinde idik. Öyle ya 
X uncu padişah Kanuni Süley
mına · kadar gelmiştik. Ben pa· 
dişahların sırasını şaşırmadan 

eayabiliyordum. Hocam mükAfat 
olarak bana 10 numara yanma 
yıldızlar da sıralıyordu, Heve· 
sim büyüktü. Çünkü tarih ders· 
!erimi çalıetıktan sonra evde de 
beni dinleyecek kimseler bulu 
yordum. Hele bir akşam önce 
Barbarosun üzerinde ne kadar 

8. Metaksas Vekillerimiz şerefine büyük bir ziyafet verdi 
ziyafette cok samimi nutuklar teati edildi , 

durmuştum. 

Onun resmini küçük iken 
tanıyabildiğim dedeme de ne 
çok benzetiyordum. Baba annem 
aözlü4ünü taknrak resme bak 
tıkça bu benzetmede beni teyid 
edi7ordu. 

istediğim ve tasav\'ur edebiı 
diQ'im büyüklükleri küçük kita 
hım bana hiç veremiyordu. 

. Atina 28 ( Radyo) - Atina f hizmet edi~~i.ştir. Biribiri~izi I ş~f~m .. hakkın.deki t.emenniyatı 
AJausı bildiriyor: Dün saat 18 tebrik cdebıl:rız. Muahede Turk· hızı mutehassıs ve mınnettar et· 
de Atinada Türkiye Başvekili B. Elen dostluğunun yeni bir teza miştir. Kendilerine arzı şılkran 
CeUi l Bayarla Elen Baevekili B. hürü olarak kalmıyacak hudud· eylerim . ., 
Metaksas arasında Türk • Elen ları aşarak umumi sulha da hiz n. Celal Bayar bundan son· 
munzam paktı imzalandı. me tedeceklir. Hakiki duygum ra; Haşmetli Yunan kralına hür· 

B. Celfıl Bayar muahedenin ve düşüncem budur. met ve tazimlerimi arzetmek be 
imzasından sonra şu beyanatta Yunanistanda gösterilen te· nim için büyük bir saadettir de· 
bulunmuştur: zahürata gelince; mübalagasız miş ve sözlerini bitirirken Türk 

-1\ıymelli siyasi bir vesikn söylerim ki böyle tezahürata Yunan dostluğunun ebediliğini 
imzaladık. Bu vesikaya çok sa· hiç şahit olunmamıştır. Ben ba·' tekrar etmiştir. 
mimi olarak imzamızı korken nu hissediyorum bunu memle B. Metaksas akşam B. QelAI 
arkadaşım Ekselans Metaksasa ketime de götüreceğim. Türk • Bayar. B. Aras eerefine büyük 
şöylediklerimi burada tekrar e- Yunan dostluğu daimidir daimi bir ziyafet vermiş ziyafeti par· 
dersem bunun hakiki mıınasını kalacaktır. Memleketlerimiz bu lak bir kabul resmi tııkibetmiş · 
bir daha aıılatmış olurum: dostluğu yaeatmak için her tür- tir. Ziyafet sonlaruıda iki Baş· 

"Tebrik ederim. Paktın im lü esbabı haizdir. Kıymetli ar· vekil samimi nutuklar söylemiş · 
zasile her iki memlekete büyük kadaşım ve dostum Metaksasın !erdir. 

Yurdumuzun uğradığı büyük felaket 

Zelzele korkunç uğultular 
!Çoban 
Mehmed 

Haritayı biliyordum. ı·ç·ınd d d• 
Cezayir, Tunus, Tuna,Volga, e evam e ıyor Estonyalı rakibine 

Vardar, Dicle, Fırat, Yemen, i'\il, ' O h d k-:-k l . .1 tuşla yenildi 
Yeşilırmak, Sdkarya birbirine sa a a l Öy er tamamen tah/t~e edı 
1akın eeyler de~ildi 1876 \'e1912 di Yeniden b · k d Ö d ·ıJ· Tallin, 28 (Radyo)- Estonya· 
harpleri anekdotlarını da büyük • ır ço çcı ır g n erı ı 1 da yapılan güreş müsabakııla-
aıınelerimden dinli>·ordum. Ankara, 28 (Husu~i) Zelzele müs, 29 kişi yAralanmıştır, Bu rında Estonyalı Kolza rakibi 

H O 
Türk Mehmed Çobanı tuela yen 

ocanı 6 O senelik devletten nımtnkasından gelen köylerde 3G4 ev yıkılmıştır, Baş miş ve lıu suretle Kolza a~ır 
bahsediyordu. Söylendiğine göre göre, sarsııılılar, evelki akşam müfettiş dün Kırşehir mınlaka siklet şampi) onu olmuştur. ikin· 
O devlet 40 çadırlık bir halktan daıı lıeri km•vetli surette devam sıııdan Yozgat mrntaknsına ğcç cilik ve üı;ıüncülük için Mehmed 
türemişti. : etmektedir, .Zelzelenin de\•amını nıiştir, Çobanla İsveçli Leyman bu ak-

Namrk Kemal de şiiri ile bu gözönüııe alan Kırşehir Valiliği, Çiçekdağında şam çarpışacaklardır. 
fikri şu mısrada ebedileştirmek Kırşehir hükumet biıınlorını bo 
istememitı midir ? 1 şalllırnıışlır, De\·let memurları 

c Cilıangirdııe bir derlet çı çadırlar içinde vazife görmekte 
kardık bir aşiretten 11 dir, Gönderilen çadırların kftfı 

Kitap onu yazıyor. Hoca da 1 gelmemesi dolayısile zelzele mııı 
ondan gerisine g;demiyor, Bu ' takası için )·oniden 2500 çadır 

1 
dar çerçeve kırılmadı, fakat l.ıi İ f. tenmiştir, Ôleıı hnyvaııların kok 
ıim dersimiz yarıda kaldı , mağn bJşlamnsı üzerine sıhhi 

Bir sene önce 30 kişilik bir tedbirler alınmış ve hayvan lee 
sınıfta okuyordum, ilk mektebi !erinin gömülmesine başlanmıştır 

bitirme senem:Je sıpıfta tek kal Mülkiye bae müfettişi D. Ali 
dım, Yıkılan, çCıken imparatorlu Serverden gelen bir tel~rafa gö 
~un sarsıntısı tek talebe \'O ho re HAmidli, Çürükler, Hırnyeri 
casını da birbirinden ayırıyor Hacı Selimli, Sofurazlı, Eldelek 
do, Evlerimize sığındık, Ji, Ortn Olın. Demirci, Karaoğlan 

Biga eehri sokakları Anza Karabacıık köylerinde 30 kişi öl 
vur, G4vur imam çeteleri ile 
milli kuvvetlerin çarpışmasma Kırşehir zelzelesi dünyada 
sahne oldu, Bu şehir içindeki 
Qa.r~ışmalar aman verdikç~ ve 1 büyük teessür uyandırdı 
mıllı kuvvetler Biga ya lıfıkım ol 1 . -=-.::o 

dukları zRmaıılarda ben büyük Yurdun her tarafında felaketzedelere 
ınnelerimin elinde mektebe git • • h l J • 
tim ve geldim, Bir şeyler ögren yardım f aalıyetı araret e aevam edıyorı 
miş olarak ifk mektep mezunu 
olmuotum, 

• • • 
fstiklül harbi sıraları , , 
Yunanlıları Bigada, İtilfıf 

f ela~etzede vatan~aşlar gör~ükleri ala~aya teşekkür ettiler 
A ıkara 28 (Radyo) Kırşehirl Kırşehir . zelzelesinden dolaJı 

b 1 d
·
1 :s.ı J>arti baakan Halk teessürlerini bildirmişlerdir.Hari e e ıye reı , v , . • •• 

. ç k Esirgeme cıye Vekaletı vekılı B. Serscoğlu 
evı, Kızılay, ocu b h · · l 
K b k

. 
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•
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zasiyle ceva en arıcı ye ııazır arına te· 
urumu aş an arı _ . . 

Mersinden yapılan yar
dım listesi 

Lir• 
Dllnku yekı'n 
Kılıç Kilmil 

Londraya sulh için büyük 
ümitlerle geldim 

İki devlet BaŞvekil ve Hariciye nazırları 
arasında dün başlanan müzakerelere 

bugün de devam edilecek 
Londra, 28 (Radyo) Bransız ısız nazırları otomobilll K 

başvekili B. Daladiye, Hariciye tosuna giderek akeam e ral .e~ 
Nazırı Bone, refakallerinde bir Kralın misafirleri olara~eme~mt 
Fransız heyeti olduğu halde dün yiyecekler ve geceyi -

0 
t eatoda 

akşam Londraya geldiler. Fran· çireceklerdir. G ö • 
8 

oda ge· 
sız nazırları akşam yemeğini ma g-nu· d d ~ ruşmelere cu· 

• u e e.am edilec k . 
hususı suretfe Fransız Büyük D I d' . b .e tır. 
ElçiliQ'inde yemişlerdir. a a ıyenın eyanatı 
G "r" 1 b I d Fransız baovekili Dal ad. o uşme er aş a ı R t h b. . ıye 

D 
oy er mu a ırıne aşaQ-ıdak· b 

ün akşam Lort Halifaks yanatta bulunmu t . 1 e 
F 1 . 1 .. - k ş ur . 
rnnsız nazır arıy e goruşere c B d · 

müzakere ruznamesini tesbit et· 6 lh ; ~01 t:.ad Avrupada 
mişlerdir. Uörüşmelere bu gün u ~ r.e a ~ e ın eki bütün 
saat 10 buçukta lngiliz Hariciye gayret erın ransız-lngiliz a • 

tantına istinat ettirilmesi k n 
nezaretinde başlanmıetır. . d b l ana. atın e ulundum. ki memı k 

Görüşmelerde Çemberlayin, . 1 e e 
tın arzu arı ve ümitleri bir 1 Halifaks, Daladiye ve Bone bu· x. .b. d k o du 
e;U gı ı ara ı ları gayete 

lunmaktadır. Nazırlar öğle ye· aynıdır. Bu sebepten fngili: ~e 
meklerini toplu bir halde ve hu kumeti ~zalariyle Jenidtin h ü 
susi surette yemişler ve yemek i b"r mem · t usu 
esnasında da fikir teatisinde bu ~. 1 

•
1 

n~niıye ve bdyük bir 
lunmuelardır. ıtımat ı e şa Et temasa geldim 

Hükumetler imizin, sulhsever 
Bu gün de:devam edilecek hür büyük milletlerimizin hüs v~ 

Görüşmelere saat 13 de fa· niyetine filiyatla terceman ~~ 
sıla verilmiştir. Saat 15 de tek· mak imkfınını bulacaQ-ından e. 
rar toplanılacaktır. Akşam Fran minim · • 

Katalonyada harekat çok zorlaştı 

Hükumetciler nakliye tabur 
larile cephane taşiyorlar 

Dün çok müthiş bir hava düellosu 
Jokuz tayyare düştü 

oldu 

Hitlerle b~raber Göbels, Noyrat v b. e ır· 
çok Alman zabitleri de gidecekler 

Devletlerini lstanbu!da, İtalyan 
Jarı Antalyada görerek Alftiyeye 
Qekildik,KU1'tulue sözlerimiz Mus 
tafa Kemal adında canlanıyordu 
Sakarya harbi kahrnmanları için 
etlerde çamaeırlar dikildi, Çorap 
lar örüldü, Bütün millet istiklll 

. . K 1 ir mu şekkur etmıetır. 
çekılen bır telgrafla ırşe 1 Afgan ve Suriye başvekilleri 
hitinin uğradığı sarsıntı ve acı baevekil B. CclAI Bayıra taziye 
felaketlerden mütevellit_ sı~Jay~n telgrafları çekmieler başvekalet 
villlyet halkına karşı huku~et~n vekili Şükrü Kaya tarafından 
Partiniu, kurumların re butun cevaben Cumhuriyet hükumeti· 
yurtdaşların gösterdiği alakaya nin teşekkürleri bildirilmiştir. 
karı~n teşekkürlerinin bildirilmesi Yurtta yardım faaliyeti 

Ahmed Rami 
Mustafa Yunus 
Edvar Dumani 
Şefik Kaban 

1395 
15 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 

,. Berlin, ~8 (Radyo) - Hit· 
ler ııı Roınaya yapa<"a~ı ziyare
tin tarihi kat'i olarak 3 mayısta 

lar yalandır. 
Hitler ile beraber . 

üzere İtalya tarıUın a-ı~mek 

lini kurtarmak için Başını bul 
mue ve onun etrafında toplan 
mıetı, 

Y(!ni tarih mimarı çadır lıal 
kından deQ'il, milyonlarca Tür 
küo birliğinden devlet kuruyor 
du, Ona kim amelelık etmezdi, 
Ümit arar gözler Aukaradan ge 
len ıoık ile parlıyordu, . . 

• • 
Bir .ıün Alanya kalesinin te 

5onY ikincide 

ııi Anadolu ajansından istenmek Yurdun her tarafından alı· 
tedir. nan haberlerde zelzele felllketi· 

Devletlerin taziyetleri ne uğrayan vatandaelara hara· 

Said Arif Akıncı 
Zekeriya I\ürani 
HüseyinAzak Vasfi 
Özdemir 
Noter Hakkı Başman 
Qau kaya şirketi 
Ömer Avni Yel 
Rifat Uysal 
Fuad Moral Şeref Genç 
Mirkellim oğulları 
YekOn 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

1540 

.Macar, Irak, Suriye, Afganis 
tan, İran hariciye nazırleriyle 
fskonderunda seçim komitı si re 
isi Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Arasıt birer telgraf göndererek 

retle yardıma devam edildiği 

valilerin bnşkanlıklarında toplan 
tılar yapılarak Kızılay kurumu 
na yardımcı komiteler teşkil edil 
diği bildirilmektedir, 0:------------....J 

lesbit edilmietir. Führer, yanııı 

da Hariciye Nazırı Fon Ribbend· 
r'?p. ile es.ki hariciye ndzırı ve 
gızlı kabına reisi Fon Noyrat, 
propag:ıııda nazırı Göbele, mü
naknHlt nazırı Dorpmüller oldu 
lıu halde Berlinden hareket ede 
cektir. 

Bitlerin binece~i hususi tren 
12 vagondan mürekkeptir. Bu 
vagonlarda madeni stor bulun· 
duğu, yahul 1an · taraflarmıu 
zırhlı olduğu hakkındaki ea1ia· 

Alman zabitleri de ddan bırçok 
. evet edilm· 

tır. Bunlar ayrı hus ıe 
gi~eoeklerd ir. Bund:~r b~renlerı.e 
lerııı Roma ziyareti ile aleka Hıt 
olan bazı mukaveleleri tkadar 
makamatı ile bazı al1an 
çalışmak üzere bu;!anınasında 
b .. un Alman 
aşvekfılcti memurlar d 

ın an b" 
heyet de Romaya gid k . ır 

Bitlerin Romaya ece tır. 
yahalte olduğu gibi b Japtı~ı Se· 
ma ziyareti için ıap u defa Ro 
hat esnasında l kend· a~a~ı eeya 

.. . ıeıne Berlin 
de Gorıng \'ekt\let edecek•· ••r. 

ı , 
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. Bir içtimaiyatçıya göre: Dahiliye vekaletinin vilayetlere tamimi Mahkemeye gidenlerin işledikleri suçlar 

adını ceza Mahkdmeleri Köylünün kazaııç l{aynal(Jarı 
hakl(ında kararlar alındı 

~ adece b ir alıçı '78 kul uçka 
ıııakiııesid i r , Cinsi ~ozulmuş iş ve verim ~ ' ~iliyeti azalmış oJan çift ve 

j kümes hayvanlaıı ıslih edilece~ 
Bir yılda 360 muhtelif sebep yüzünden 

170,371 dava gördüler 
iman kadınlığı geri gidiyor. Artık ka

dın alimler profesörler yetiştirilmiyor 1 . .tç Bakanlık. köylü .elinde~i j ıerek vilayetlerin iklim ve ihti· 
cınsı bozulmuş, ış ve verım kabı· 

- - liyeti çok azalmış çift ve kümes yacına uygun damızlık ırk ve 
A lmuoyadıı kadın hürriyeti- k ıı ki ve 11dli s11halarda iş verllmi hayvanları döllerinin ı~lahı V(l cinslerin teshiti, aşım durakları 

nlr. Bitler H ji uıivle bir hııy li tuh yor. Niçin hoş yere hukuk hıhsil bunların köylü için iyi bir iş Hı tavuk ve arı isıasyoıılarının ln 

istatistik umum rnüoürlüğu ~ütün ~ava zümreleri üzerin~a 
935 a~liye istatistiğini ~e neşretti 

el d edildiğhl sık s ık okuyoruz etsinler? Kadınların yHpııcağı işler kazanç kayna~ı olması imkilnla vini ile bunların bilhassa yatılı istatistik Cmum müdürlüğü 
Alnı ınyııyı nrzusile terketmiş o· kendi arzulurmıı tabi değil, e rkek rının temini hakkında yeni ka· köy okulu bulunan köylerde tarafınd a n neşredı l en adl iye is 
l ıııı konomlk ve . o yal lıllgller !erin keyfine tl\bldir, Kadın ııOfu rarlar almıştır. Vekalet bu kara kontrola elverişli büyük köyler tatiğine göre: 

575, geceleyin eve girmek 574 
574, biletsiz seyahat 559, madde 
tayinile tahkir 537, yangın 518 

P of <örü Fıledu Wıınderli ciı A· sıınun 2 milyon 800 bin gibi bir rını vilayetlere bildirmiştir. Ba de kurulması te bu kolllektif 19;35 senesi i çiııde hütün ce· orman yakmak, 419, yankesicilik 
m tı 1' m€cmualarmdım birine lıu fazlalık gösterdiği Almanyada ka kanlık vilayetlere gönderdiği tesislerin kaç senede, ne rşekilde za mahk~meleri mizde 360 muhte 
llH'\'1ı du bir yızı sazmışlır. Ku· tlının mııişet için lrncasına bıığlı emrinde ezcümle şöy le demekte bi tiri leceğinin, her sene ne mik lif sebeb yüzünddn 170,371 dava 
d m ıb. iHeminiJı her ~enle günden 1 olması ş ırt! dir: dar ve ne c ins hayvanın ner e görülmüştür. Başlıca zümreler 
g üne inkişuf bulduğu şu devirde j Alcmın kadınlı~ı bu muHmeı~ "Ziraat BakanlıRı yardımı · den ve ne su retle alımıcağının şunlardır: ' 
.\1 1<1nyıınırı ned.1 n aksi hlr )Ol 'ı yl_ nasıl hazmediyor? Ekseriyet ka nın da inzimamiyle TrAkyada bunların bakımları ve her köyiln Dövmek 27,962, hırsızlık, 26, 

vücuda getirilen tay yetiştirmE' 
iht yıu eltiğlnı izuh eden hu ma . dere tıoyun bllkllyor ve ev işleri istasyonlar ı ile köy büdcelerine iştirak şeşkilinin aşım mıntaka 603, tahkir 26,677, ormandan a· 
kaleyi kısHl!urak n ıklediyoruz: görmek, bol çocuk doğurmakla mevzu boğa tahsisatiyle kumlan lariyle zamanında hangi köyle 1 ğaç kesmek, 15,097, adam yara la 

.. Bugün Alnıenyuda kHdının iktifa ediyor. ve 6-8 aylık süd danalarının r ·n, hangi tarihlerde aşımdan ne 1mak, 12,711, kanuna muhalefet 

339, hafta muayenesiue g itme· 
mek 332, fuhşa teşvi k 325, çoouk 
düşürm iye teeebbüs 297, ıöz at 

mak 258, rüşvet vermek 225, ıor 
la kı z bozmak 165, ilfürilkçüllik 
164, serserilik 14:1, r andevuculuk 
130, mahcuz mal kaçırnıak 127 
d iplomasız doktorluk 111, Türk 
lüğü tahkir 104, livata 199, ka· 
dın oynııtmak 100, başı boo har 
van bırakmak 95. göz h apis in 
den kaçmak 95, eski ölçü ku llan 
mak 93, aile!iine fena mnamele 
etmek 89, çocuk terketmqk , 70 

tek olm· sa bile başlıcd vuzlfesi Geıı ç kızlar kendilerine ko· fenni şekilde yetiştirilmesine tah a r zda faydalanabileceklerinin 9,162, sövmek 7,322, ihzar 6,J97 
m mi kNlu iler ide yupacağı Jı .ı rp ca bulunaca ğı va itlorile teselli sis edilen boğa büyütme çiftlik kararleştırılmas1 taz1mdır. ağaç kesmek, 5,657, sildh taşı· 
ı r ('l a ona l ızım oran çocukları buluyorl ıı r. Entelektüel sınıfı toş 1 teri ve aynı gayelerin gerçekleş Arı ve tavuk istıısyonlarııı ' mak 5,469, döçmek ve yaralamak 
) tiş irmektir. 1932 ıc:ene~lnde Al" kil eden ufak bir zümre ise tam 1 tirilmesi yolunda Muğla viUiye· da yetişecek dam ı zlıkların nıın 5,339, tehdit 5,091, emir dinleme 
fr d Ho enberg oçnucn Relchin bir üııı i t sizlık içinde. Nazi inkı· t inin de kümes hayvanluriyle taka köylerine ve köylüyo da~ıl mek 5,047, belediye karar ve ce 
evi olsuu, oJ ınıısıo, çocuksuz bir l fıbındn ı;alışmış olaıı kadınlar fenni arıların köylerde çoğalm a ması suret te tarzının kararlaş zalıırıaa itiraz 5,028, vazifede tah 
k dı ı Alın 0 ıniJletin in t ıımıım Ilitlern başvurmuşlar, bugünkü sı için alınan tedbirleri ve çalış tır ılması, h<--r cins hayvan bakı · kir ·1,il5:J, müessir fili 4,464, inlıi 

1 1 I ~ · · k ı · · 4 009 "l cam kırmak 70, ihtikar 55, mura b r ft>rd i olur k tehlkkl edemlye "'arkadıışlık evleri,. spor teşki a 1 malar diğer bölgelere örnek o a mı, ame ı yetiştırılmeııi. ameli iş snr arar arına~ıtıraz • , o çü 
Co?ğ ııi söyl~ıııişti. tı, erkek kampları ve saire ile bilecek tarzda programlanmış k~rslar~ ~çılma tarihiyle devam kıınunuııa muhalPfet 3,939, zina babacılık 4G, dinamitle balı k u 

'k k k ki · ı d 1 muddetının ve ders programları 3 820 d · · ıd" 3 807 I tamak 40, fuhuş yaptı rmak 40 
Fı lvcıki şiındilı ızlı11ın yük er ·e erııı ev enmey~ ı~ın ırı • şekilde yürütülmektedir. Diğer , , a em o urme , , sa r 

0 
. d 

sek mekteplerde tahsili nıe nedil · mı:ıdıklarıııı, ondan bılilkıs uzak ·ıa ti d bu işe başlayanla nrn tesbit edilmesi ve alınan ve hoşluk 3,229, hafta tatili kan unu 1 izi~si.z tütüu ekmek 4 ' ilzerın e 
memış ol rııııklu beraber onların laştırıldıklarını, iki cinsin biribi vı Y

9
e
30 

er 
1
°nd . üsbet ve alı~ncak_ ola!1 tedbirlerin bilgi na muhalefet 3,008 tütün cezası halı ıle uygun olmıy~n . ena bıı 

. d k 1 1 - . rın o yı ın a a ym m verılmesı ve ıdart hususalla köy ı . t' 
270

:- . . .. . 
1
1 ıuııdurmak 40, kambıyo kanuna 

entelektoel h kınıd ım lnkişıı flHrı . rı.;ı ~ıı uza o~~ ad~ı "yu"zti~del n ı verimli şekilde Çalışabilmesi için idarelerinin !ikirlerinin de alın· ! ~a ı •raz . ''• ~mm~.etı. suııslıma 1 na muhalefet 39, muskacılık s• 
n ı mümk ün mertebe sed çekil ıu o ıayatıııııı son uğunu soy e · Ziraat Vekaletiy le muhabere edi ması gerektır • ı -260, vazıfoyı suııstımal 2172 . t"l bata fesat karışıırmuk 29 
nıed tedlr. Berlin Onive rs itPsi lale mişlor, e\'li çiCtlerin ibiribirleriyle \ kendi kendine hak almak 2!31 '.

11 ı fta k hll 

he blrlıği rei i llnlve rnlte le rin e r · olan irtibatlarının, araya giren Gu·mrük tarifeleri kanunu . Çocuk [sirgeme '·urumunun eve g~rııı e k, ~llü , k~çakçılık 2099 ~sra ~tı A~:n ;ı:~~:~~= t::rfaa~ 
k lklere ald olduğunu açıkçu söy bu içtimai teşekküllerle azaldı· 1\ frengı tedavısıne gıtınemek 2031 et 2 ' P A • 

lem istir. Bıı!!OnkU Almanyanın te ~ından, kadıııın gitgide geride ı L' ' ,1 lı' sil1l'ı ç kmek 1!181 kama b k 23, falcılık 22. hükume t aleylıın 
lıi k k sim• göre k ıı dının tam Ve VO kölgedo kaldığından Şik!\yet Bı•r komisvon tetki• uımayesmueıı çek~ek ve taşı~ aİ\ 1742: ıça 1 de prapıı~anda 22 hil~li iflas ,2l 

k · ._, . . . ı h;yan ve ıııyana teevık 17, §le· 
ıı U emnı P I bir ana oltırak yetişli - etm işlerclır. kat yapıyor çocuklar Dığer muhtelıf sebepler ar~ nen hisleri incitmek 171 yalan ıa 
r iletfllmesi için onun sıf kl11tür u~ Velhasıl Almanyada kadın sında -~uular vardır: hitliğe teşvik 17, izinsiz :;ünnet 
ruaa oknmns1 veyıı okutulmusı eski muhitine, yani ailesine dön İstanbul, 27 (Hususi) - Güm· Do\'nıek ve hakaret 1735, 1r k 

13 
k ... tl" k 9 atao 

d urd ıruln 1 lıdır. cliirülü.yor.· Lakin bu_g ünkü Al · r ük tarife kanunumu zla oııa ek Partivi ve beledive- za geçmek Hi98, kız ve kadın ka yalp~b~ 9 lb" o_m~ln"ıks ı 5 'anl ıı 
1 k ı b d - ı ı ) J J k 1 ~~ 0 k ta ırı ı , uyucu u , Y A m n ·ızlH rı a n ıılık vıı ztre le man. a.ı e~ı _un. a~ yuz yı ev~ I teşkil eden tarifelerde, se~e ~r- • • l çırmn a;w, umar oynamak .

111 
k 

4 
A 

0 
an o ku 

ri11i orttı nıtktepler<lc üğn'nrneye velkı ıçtımaı uırlıkten çok değı denberi çok değişmiş olan ıktısn yı zıyaret etti er t.!93. doln nd:rıcılık 1326, kız boz 1 çkv3erme ı' kr3apçıa z hı"r 
"k s 1 t •• _ •• ma casus u , ıayvaa ze 

başlıyorlar. Bıı me kll'plerde jim ş ı J..; imdi Alman aile kadını sa di rejimimize ve bugünün icab Çocuk Esirgeme Kurumunun ınak 1073, adanı olumune ı;ebe · ' 
nııstik, bedeni terbiye en başta dec~ ~ir ~hçı . ve . kuluçka m~ki~ j ıarına göre tadiH'ıt yap:tması ci· 1 himayesinde bulunan çoculdar, biyel 990, hayvan öldürmek 949 !emek 3• enfiye kaçakçılı Q' ı 2• 89 

ge liyor: ?ılüst ıı kbe l Alman ordıısıı ıı esıdır. Aıleııaı dığer hususıyet hellerini tetkik e tmek uzere An toplu bir halde Cumlıuri) et zimmet 932, yalan şalı illik 852 liliği vaktinde haber vermemek 2 
nu ye ti, tir Ctık AlmHn kızlnrıam ı~ri onun elinden alınmış, siyasi karada gümrük ve inhisarlar ve Halk Partisi mP-rkeziııe gi tmiı;ı- yaları ~ere yemin 824, ııahtekar l haraç al mak ! . anaya fena mua 
gürbüz ve sihha tlı ol mal urı Jrı zım teşekküllere verilmiştir. Artık ı kaletinde bir komisyon teşkil ler, Partiııiıı \'i til yet ve )(aza lık 71 ı, ma} \' alı agaç kesmek lili4 mele l, İran şahına hakaret 1 
Orta mek teple rde okutulan hlHOn A.lmaıı _kadını ileriy~ ~oğru de· l edilmişti. Ôğre~d.iğ.imi.ze göre bu heyetleri başkanları tarafından sıtma mücadele kanununa muha 1 karışık yağ satmak 1, kuo zeh ir 
de rsle rde kuvvetli bir nas \;on :ıl !lıl. gorıye cıoğru yuruyor!. komisyon mesaısının ılk kısmını lef et 6()2, suQ uydurmn 61 ı. dilen lemek 1, oyun kağı dı kaçakçılı 

" kabul edilmişlerrlir Çocukla r 
sosyalistlik kok ııs ıı vıır. Çocukla· 1 f 8 k • • ikmal etmiQtir, cilik 5!>8, ırza g eçmeye teşebbüs ğı ı, yolda hayvan sürmek 1. 

ener e Çisi "' dun biri, Büyük Üııdere oh n 
ra htırhin iyiliği, fiillere sMlııkııt l Komisyon evveld ileri mcmle 

saygı ve miıınellarlıklarını sun- H lk , , , ~ • ~ ,. ·ı Al 
ve ırki Ü IOnlUk gibi te lkinler, (Birinciden •rt• n ) ketlerin dilimize tercüme edilmiş , av ımız ın ÇO yerın e noı tere . manya 
d . mak ve kend isinin vücudıı getir ~ 

e rs şeklırıdo öğrelillyor. O ı ta pesinden engin deniza bakıyor· o lan gümrük tarift-ke nunlarınını u 
diği teşekküllerden aıııı müesse ~· mek lebı billren her kız ya hlr dum. tetkik etmiştir. Bu arl\larda son 1 ~~ · • 

·r ik t b" o se olan C. H . Purtisini se lamla ır eşe USU çı ı c, va ır evde, yahut da bir denizlerde hakimiyet dev senelerde Avrupa muhtelif mem 
aıı11 mektebinde mııııyyen bir mlld rini ynlnız Osmanlı tarihi içinde tekellerin gümrüklerinde tetkik mak maksadile geldiklerini söy· 
de t çıılışmok mecburiyetindedir. bilebiliyordum. Fakat tırmandı· ler yapmış olan gümrükçülerimi liyerek kabul edilmiş olmaların 
Gerek rnektcp m tldde li, gerek bu ğım ve mazı.falları içinde gezdi zin de mütaleaları alınmış ve ' dan dolayı Parti Başkanına ar· 
çıılışrnu esırnsındu kızın fe r 1i ve ğim lıu kale bana başka bir bunlardan gelen ropoı ların esas kadaşları ve kurum kaı deşleri 
Ş h-ı herbangl bir meşgaley i • ıı~ Türk adıııı müjdeliyor. Jhtiyar tı noktal arı tesbit olunmuş t ur. numıııa teşekkürlerini urzetnı i ş 
raşm sı memoııdu. S ebeb: fener bekçisi kartal yuvalarına Komisyon bundan sonra ha tir. 

"Almanya mun;kHbıısız Şlı lı ı:i eş olan fener evinden inmiş bize zırlanacak yeni tarife kanunu \'ali ço Perti Ba~kanı, ço· 

Bahar bayramı Ka
raclıvarda hars bay
ramı olarak yaşa .. 

tı lacak 
f ulıletler le l(!hlike ye sokulma· izahat veriyordu. projesi ile meşgul olacaktır. cukların bir gün evvel Hükumet 
m ı lıdır ,, Çok çocuk ye tiştiren ni Onun kitabı, üzerınde gezdi Yeni tarife kanununun tıü · dairesinde Vi!Uyet mnkamı ıı ı ıi Merı;in Ilalkevi 1 l\layıs ba 
lelere hDktlmet yurdıın edi} or. Bu ğimiz yorlerd!. "Bu kale Selçuk yük millet meclisinin bu devrıı yaretlerinden bahsederek HükO har bayramını Kaz anlı köyünde 
' rd ımlar bir borç şeklinde yapı !ardan kalmadır, dedi. Alanya· sine sevkedilmesi evvelce düşü met ve Parti m~fhumları hakkıu ayni zamanda bir hurs bayramı 
lı}or. Muayyeıı hlr mOrldet zar- mız Selçuk devrinde parl ad ı. nu·ımektevd ı·. F"ak at b una imknn ı k d t k ı t 

J da detterli beyanatla bulunmuş· o ara a yaşa mayı arar aş ır 

Prensip ; htilaf ları 
halledilecek mi? 

Berlin 28 (Rudyo) - lngil te re 

nin Bedin sefiri dün Hamburg· 

da söylediği bir nutukta dem iı· 

tir ki: 

c-- tngiltere ıle Almanya a• 

rasmda birçok prensip ih till fla 

rı vardır. Sulhun muhAfaıası i· 

çiu bunların halli IAzımdır. fn· 
fınd meyd unıı ge tirilecek he r ço Osmanlıda söndil. Büyük AlAed go·· ru"lmemektedı'r. ı ı ki b ı t 

lar ve Türkive Cumhuriyetinde mış ve ıazır 1 ara aş anmıe ır g ı" ltere • Al manya anl a•mal!lt me· cıık borç nlslıetinl yflzde yirmi din Akdenizi buradan gözledi. ~~==•'-= ..... =......,~=== J " 

1. • • d . ı k ı h ı Dc:ıvletl e Milletin avrı ayrı •ey· Hazırlanaıı programa göre; 1ma ueş nısbetindc ın ır yor. Bu muay Donanmasını a o dioindeki ter f uzu ile Alanya idi . Ve ora a · J "' deniyetia menfaatinedir. Biz ıi· 
yen mOddettc dört çocuk yapanla snnelerde hazırladı. Ben her ge kı -bu adı b ugün dahi böyle ya ler olmadığını tebarüz ettirdik· rıs puzar günü saat 6 da Evin 

b t Öd 1 f · · k t k d"l . d p t" . Gösteril, Köycülük ve Yayın ko yasl anlaşmalarda a~la ideolo ji 
rm orcu ama ınen enm ş olu ce enerımı ça ışımda o donan- deder. Ancak ben 0 zamanki kı en sonra en ı erın e ar mın . 

1 
. . 

1 
t b"l t " 

YO". fü.ıl ubalık ailelerin reislerine mnya yol verir gibi oluyorum.,, müstakbel Azaları oldu"'ur.u söy !una mensup Evlıler otomobi l prensip erını ıa ıra ı e g e ır· 
sa bilgilerimle Alaiye adında Sel & 

cf ha İ " i iş ve etııdler vecilll'Or "• zerınde yürüdüğümüz sarnıç liyerek çocukların her birimı terle Kazanlı kö yüne gid(\cekler miyoruz. " çuğa kndar gitmek sevincini bu 
"llillcr genç lik teşklltltı,, çocuklu uğultulu nkis!er yapıyordu Bu labilmiştim. Halbuki bu oehir bü ayrı ayrı ıltifııllarda bulunmuş · dir, O gün civar köyler halkı y .

1 
. I" t' • • 

rı d. ha kllçUk yı şt n .ele ll lı} or eski cle\'irlerin su hazinesi. Hu t ün Avrupa'ya da yay ı l mış olan lardıl'. Çocuklar hep birden Kazanlıda toplanacaklardır, Saat ugos av IS am cemaa 1 r11sı 
ve o nl rın aykı rı te lllk kilerle ye· devirde de Kale içi ahalisinin su bir Türk kabilcsiniiı Anadolu sa (varol) diyerek başkana teşekkür 8,30 da köylülerin ve ~okul tale · 
tişll Hmt·sine meydan ve rmiyor. i htiyacı sarnıçlarırıa bağlıdır. hillerine vurulmuş damgası de· etmiolerdir. helerinin de liştirılkiyle bayrak ) Belgrad 28 (Radyo _ Niya• 
Çoc ıkhırın üzerind e unu bnlıa aın Yıne ihtiyar fener bekçisi söyle ğil midir~ Alanya Alanların ül Çocuklar belediyede töreni yapılacak, Halkavi bando 
lı l ı · t · hUk k d ' t c d . t"kl"'I betin kararnamesile Yugoslav1a ç ıır esır ve ·mn yo tu r. 1 : kesi, bu kabilenin tarihi i zleri ıı i Çocuklar Belediyede de reis su ara ın an ıs 1 11 marşı ça 1 

Kucllnlarln l·ş h.,yatıud"n Lııak \ Knrşıki dağda bir noktayı l y . t 'd E' lındıktan sonra sö .. ·leçler verile isl~m mahkemesi reisi Yugoalu 
u u araetıra ım. unıtn ıs an a ıeıı tarafından kabul edilmişlerdir. ~ 

l ıı,ştırı l ınn ıadıı hlr sebep dııha işaret ederek "!ete eski devirler Kafkasya'da ve R usya'da Alen, Burada bir çocuk, şehir halkını cektir, Töreni müteakip şenlıkler ! isi dm cemaati reit liQ"i ne \af iu 
\ '1 r: Alınansııdo mObim bir yekOn de su oradan buraya köprü ile Avrupa içlerine uzanan yollarda ve onu temsil eden meclise iza· haşlayacak, milli oyunlar oyna I edilmıştir. 
t şkil eden lşs1zllk . Kadınlar iyi bağlı idi.,. ve en nihayet lspanya'da Alenlo feten reisi s~ldmladıktan ve Mer nacak ve bu arada fidan dikme 
i şleri rkek lere terketmek mecbıı Akedük izlerini kııle üzerin rio yayılışlari, Tarihte kayı t lı sinlilerin kendilerine karşı gös töreni de yapılacaktır, 
rıyelinde. HHlbuki frıbrikalıırda ve de göstermeyi cie unutınam . ş lı değil midir? Bütün bu bı lg•ler termekte olduğu alaka ve sevgi Halkevi gösteril koluda köy Sn. Zekiye Olgaçay 
hU rolurd tı kl ea sUfii işlerde gene "fşte knlenı·ıı kapı k·ıt 1·besı·n° dı"k d Aı·· e dı co"'rafı" hrı ı IJ t k · d b · ·• ı .. "' " en sonra aıy a & den dolayı şehir halkına sayg meydanında istik ıi piyesini lem 1 ı uy an ı·ı h:ıuatı ıç.u "' 
kadın te rliyor, kadın Çttlışıyor. Çif knlli bakın,, diye de tekrarlad ı ri ta larda ne kadar iğreti kulıyoı ve ba41ılıklarını tebarüz ettir sil edecek ve bir caıılı tablo gös 'ı tanbulda bulunan T ürk H ata 
ilkle rin en zor i ~ini ev işlerine '3enı·nı kı" tab b'ılg"ıler"ım altu-st ol Anadolunun bu köşesine aelip k · A 1 · "d '" 1 

" • :' dıkten sonra f,;Ocuk yuvasında J terece tır, yrıca na 11ye mu ur • Kurumu Mersin Şubesi Başkanı 
ilAvuten yapun gene kadındır. mu"LU. yerl Al ıı T urk kabılesı bu l 1 

K ııdınJn r vekalctıerdeki mes u 
lh ttll ~iyasi mevkil erinden uzak 
ı şlırılm ıştı r. MObim i şlerde llrtık 

k ud ına" r st lunmı} or. Buna muka 
bil dııktilolur ve s tenograflar hep 
kadındır. Erkekler bu işlere teaez 
zül e tmiyor. Arlık kadın kimya 
geri e r, Alimler, profesörln yeliş 
nılvor, çOnk U yetiştirilmiyor. 1935 
· 1936 sene ınde yıılnız 17 kız bu 
kuk tabsll e tmiştjr. Kadınlara bu 

... eşen, a - d - 1 t kt ÜğÜ de geniş uir program h ·t . 
gu"n "Ocuklarında da o adı ya"a g un en gune . sayı arı . ar·m·a a Bayan Zekive Olgaçay evvelkı Alanya kalesini her gezdik "' ., zırlamış muhtelif şe ııl i kloıle be '~ 
t E" b k · · b" Al olması sobebıle kendılerını ko 

çe uzu o uzun düşünüyordum. ıyor. 4 ener i çısı ır · ın ço raber at yurışları da tertip et gün eehriınize dönmüştür, Sayın 
cuğudur .bütü n Alanyalı l ar gibi. ruyan Çocuk Esirgeme Kurumu 

Bu köklüyapılar Osmanlı çadır • na Belediye bütcosinden yardım miştir, Bayana geçmiş olsun deriz, 
larıııdan çok evveldi ve Türkün "' ,., 
malı idi, Osmanlı devrı· 600 senesiniıı yapılmasını şehir meclisinden h vinç duyduğunu bildirdikten soıı ğunu ve bu seneki bütceye ta • 

• •,., hufresine düştük. Tür~ devleti l'ica e tmek te olduklarım söyle 
il 11 ml. ı:ı t ı"ı· ra Kuruma Belediyeden yardım 

1937; Bugünkü tarih haki· binlerce yı ık taıihiain teme f! "' • 

katleri ile dünkü Osmanlı devri rinde yükseliyor. Bugün bel' Reis yapılan bu ziyarete H yapılması hakkıııdaki dileğe te 

bilgileri arasıııda ne büyük fark Türk çocuğu bu hakikaıle başbn izhar edilen hassasiyete teşek 
Hatırımda büyük yer tu tan AlA şadır. O, bu yurda ezelden sahib kür ettikten ve bütün çocnkları 
iye kalesi fener bekçisinin t elef · oluoundau hı z ve kuvvet alır. . e ı hhaUeri yerinde iörmekle ıe· 

mas ede rek bu i ş i n içt ima haliıı 
de buluııaıı Ş~ lıir ~Ie('lis ince eıs ıı 

seu uazarı itibara alınmıo o ldu 

sisat konulacağı ümidinde bu luo 

duıtunu söyliyerek çocuklara il· 
tıfat elmıştir. Çocuklar du teee 
kkürleriııi bildirmek için (varol) 

mu kabelesinde bulunmıolardı r . 
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Y ENi MERSiN 2 9 1' f SAN 19 3 8 CUMA SAYFA :3 

1 l l 
ıssız bir adanın Tarsus icra memurluğundan 

Dünya8a Neler oluyor 1 yeni sakinleri Dosya No !l38-1071 Beher H. 
Kıymeti 

H k . S k• b 1 HindÜk·=aun tam Tapu No Tarihi Cinıi H, Metre M2 Mevkii Lira K. 
er esın 00 ıta ı g~beğinde iki ) küçük ada var· 41 Mayıs 92!J Tarla 2, 0224,6528 Çamtepe k. (165) 

olmalı dır Yeni Amsterdam Ae Sen Hududu, Şarkan dere garben ibrahim kihya veres~· 
Amerikalılar her şeyi tapa Poİ adalarını taşıyan bu ada- leri ıimalen fatma tarlası cenubeo kütük mahmul ves~lerı 

bp hesap lederler. - cıkla ra en yakın olan kara Sabibi, T. C. T. Çamtepe köyünden sunu kahya 
Son gelen haberlere göre noktaları 27UO kilomatre ·me· kızı Nazmiye 

her Amerikalının evinde 500 safedeki Madagasklar adası , 3i Mayıs 929 Tarla 3 H. 4014,1882 metre çam. t, 16~ 
cilt kitabı bulunmalı imiş. 4600 kilometrsdekiB Afrıka Hududu, Şırkan osman garben zilfi tarlası ıımalen ıh· 

Amerika kitapcılan t bir Kap'ı, 2900 kilometre mesa- hım kızı fatma cenubcn mehmet verescleri ve Süleyman 
liği kongresinde .. bu hükmü fedeki Avnsturalyadır. Ostü ıı ra 33 Mayıs 929 T.rla 1, 8386,0480 çam t. (132) ~· . 
vermişler ve 500 ciltlik bi r de t:k ilebilecek bir avuç top- Hududu. Şarkan mustafa veresesi tarlası garben ekıocı 
aile kütüphanesi yapmışlar. rağ ı olmayan bu kayalardan Süleyman bağı şimalcn tarikiam cenuben dursun tarlası 

Bu yeni kütüphıne&e şu ibaret adaların kıyılarında faz Sahibi, Bu dahi 
kitaplar var. . la mikdarda paurya bulunmak 35 Mayıs 929 Tarla 2, 0~24,6228 metre çam t. (77~ ~· 

t 90 cild roman ve hı~A- tadır. Evvelce Brötanyalı ba Hududu, şarkan osman garbcn Süleyman ve aıı Şl· 
ye 70 cild biografya 50 cıld lıkçılardan mürekkep bir grup malen ·nçin vercseleıi cenuben sunu vereıeleri 
tarih 25 cild seyahatname 40 paurya tutmak hırsiyle bura- çı Sahibi bu dahi 
cild manzume lo cild muh· ya gidip yerleşmişler, fakat Alacaklı; Çamtepe köyünden ekinci oğlu ali 
telif mevzuda eser, bunların ekserisi bir nevi yal Borçlu, Aynı köyden osman Dursun Hatice üm-

Bu hesaba ~göre kütüpha nızlık .hastalığına tutularak ül ·: ve ibrahim 
nenin yüzde 38 i roman ve Hlmilşle rdir. Adada penguen· m~g. ' : m t anın yapılacağı yer· gün, saat 30-5-938 

ı b. f ı 1 Bmncı ar ırm ' hikaye yüzde 1,, ü ıogra ya erd'-'n başl{a can ı mahlOk da • .. .. aat 9 dan 10 a kadar 
h Ü d 5 • Ş et· b d l d Pazartuı gunu ı 8 yüzde 10 u tAri y ı e ı yoktur. ı m ı u a a ar an . . • manın yapılacağı yer iÜD saat 14 - 6 - 93 

ıeyabatname yüzde 8 i man- tiri olan S n Pol adasına ye rkı~cı .. ar.~ır aat 9 dan 10 a kadar İcrada 
zume yüzde 2 si muhtelif mev ni bı r he)'et gitmeye hazırla r. Salı gunu s 

1 
ri menkulQn artırma tartname~i 30- 4-988 ıarihin 

B 1 - İtbu g Y No ile taraus icra daireaınin muayyen numara 
zulardır. maktadır. u adaların balık· den Uibaren G88 • 10'71 · . . ktır tıanda yasılı olanlardan 

Bu kütüphanelerden biri k · h' 1 l H ıında herkesin gör~bllmenslierıç~ntbuaçt~rtnam~ye •e 988 - 1071 dosya Ç lı ırı IS fl rıııı 8 mış O an OT l" t almak ıateye ı . 
• b R it h d' u·ı o . . d b. tazıa ma .. ma ı ı e müracaat etmelidır. 

nı ay uzve e e ıye e 1 er. dö DOeJ ısının a cesur ]I oumara1lle memuriye.t ~r:k tçin yukarıda yaaıh kiymetin yüzde 7,5 

Almanvada satılan gemicinin Jiyasetinde on ka· 2 - Artırmaya ıt milli bir bankanın teminat mektubu tndi 
'J o.iabetinde pey ·oya dar adam Uç sene mUddetle ) 

kitap ye rleşmek Ozere oraya gitme· edilecektir. <124 kl li l d .• r altkadarların irtifak 
3 üncü Rayştan beri Aı ~ - ipotek ıahibi alaca n~uı 'o:erı~f!i haklarını hususile .fai~ 

ye karar ve.ımişlerdi r. Bu Se· baldu uhiplerinin gayri me . b ilan tarihinden itibaren yırmı 
IDanyada Rcoio öte sahilinde fer i çı n k llçU k hir gemi tec v' masrafa dair olan id~iala~ın\~:li~te memuriyetim ize bildirmeleri 
ki katolikler aleyhine kuvvetli h;z ed i lm i ş, iç inde ~og"' uk lıavtı iün içinde nrakı müsbııelerıle . mı s11bit olmadıkça satıt bedel 

b icap eder. Aksi halde ha~ları tapu sıc e 
bir propaganda her gün iraz depola r ı, elektrik ınakioaları ııin paylatmaaından harıç kalırlar· 

1 
tirak edenler artırma tarı 

daha şiddetleniyor. amma ak vilCltde g~tı· rı· lmı" şt ·ır. Evvelcf' 4 - Gösterilen günde artırmaya t ı Te bunları ıemamen - oameaini okumut Te lüzumlu malumat a mıt 
si tesir yapıyor, Madag·~skar adasında timsah kabul etmit ad n itibar olunurlar. . k 1 üç defa bağırıldıktan 

VUrtenberg Pıusya ve 88 .. - 5 Tayin edilen zamanaa gayrı men u bedeli muh.&mmen 
. d . · ı t .. .. uvlamış olaıı B. Hor do Boer ıonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırtma isteyenin alacağıııa 

vıyera a mcı sa an uç mues· b h k:ı. 1 l ... k t • b tini bulmaz Teya sa ıt 
, • • U ŞAya alın ur 1 O acRgl 8 kymetin yüzde ye mıı e b d l bunların o gayri men-

lf'Se 1937 ıenesmde bır mıl t · d d' K d k . 1 rüchani olan diger alacaklılar bulunupts ~a! fazlaya çıkmazsa en çok 
. . . 1 rıua ın e ır. en ı arısıy f' kul ile teminedilmi9 alacaklarının mecmuun b ün daha temdiı 

yon otuz hın ıncıl satm~ş ar bir arkrdaşırıın karısı vı> yen ı artıranın taahhüdü biki kalmak üzre . artırı:~ on ya;~ı:cak artırmada 
Bu sabş 193.6 seoesıne na· do?!muş çocuğuda SP.fer heyf' ve on beıinci günO aynı . sa ni er alacl.klıların o gayri 

lt b f l d ~· bedeli ıatıt ilteyenln alacağına rüchanı olan g fazlaya çıkmak 
ıarao a mış ın az a ır, t ı· rıe rt\.fakat edt ce klerdı' r. Buıı i dil · laca'-ları mecmuundan - menkul ile ıem n e mıt. a •dT 8 .. 1 bir bedel elde edilmezse Günahkar kadınlar ıa r adaya ilk dda ayak hasan şartile en çok artırana ıhale e 1 ır oy e 

• • kadınlar olaca ktır. Bu iki Ptı ihale yapılamaz ve satış talebi düşer . · derhal nya 
ıçın 6 - Gayl'i menkul kendiıine ihale ohın&o kımse t h lunarak 

Mısır hil~Ome li , birkAÇ risl i zarif ş ı k bayanın orada urilen mühlet içinde pauyı vermezse ihalek1 kararı r.et:ı,
0 olduğu 

nusı l va kit g .. ç ı re cek le ı i me lı.eudieinden ev•t-1 en yüksek teklifte bulunan m~e l~~mar.sa hemen 
seneden beri devam eden bı r bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz, •eya u . ı d·ı · 

U)' ndırnıaktadır k ı · çok artırana ıha e e ı ır ~ 1 • H • on bet gün müddetle artırmaya ç1 arı ı 'P eo . i Ozde !5 den hesap 
anket sonucu umumı ev eı ı iki ihale aruındaki fark ve geçen günlh'erk ıç nhyce• '-almaksızın me-Adtı sakinleri senede bir l ü me a • • kapatınağa karar verdi. . olunacak faiz n diğer zarar ar ayrıca 

il 1 k
• ku d•· fu tRtillerini dokuz 1'gUnlUk murivetimizr.e alıcıdan ıahsil olunur. "133., . 

Bu karar g na 1 ar · J 2004 numaralı icra ve iflas kanunun 12 inci maddesinin 4 Unc~ 
1 d 1 . t 0 deniz s~yahatındırn sonra Re· . . b 1 ki na ve hu~usı 

dın arın hiç e ıoşuna g1 m · Unyon adasında g~eçirecekler · fıkrasına tevfikan bu gayri menkul sahiplerının .. u ıa ~rı ·. 
mi ve hilkilmete baş vurup le faiz ve masarife dair olan iddialarını ilAn tarıhınden ltıbaren 20 g.ü~~ 

ş . kl dir Tuttukları pauryaları fıçı· içinde evrakı müsbilelerile bildirmeleri aksi halde haklar.ı tapu sıcı 
n.as.ıl ve ne ile geçınece e· lar j;"Jinde buraya getirecek mu ıerile sabit olmadıkca satış bedelinin payaşlmasından harıc kaıaçakları 

şiar cihetle a!Akadarların işbu maddenin mezkOr fıkrasına ı;?öre hareket 
rını sor~u . Sıhhi e nezareti kabilinde ihtiyaôları alan eşya etmeleri ve daha fazla malumat almak isteyenler 93a - 1011 dosya 

Mısı . y ve yiyecekleri teParPl ed!p te- numarasie Tarsus icra memurluğuna müracaatları ilin olunur. 
bir ka·ıun Hlyıhası hazı r lıyo r. .. kİ d" 

k ki d b.
1 

v"'r g'ı krar adaya donece er ır . 
Bekftr er e er en r ., . 'ı l A H 
l b Unahkar kadınlara Sefer heyetı, evvıce ada-

8 
1~ u g ya ği tm i ş olnn Brötanyalıların k 1 d 

dagıtııacak. • burada •nşa etmi şloldukıaıı ba- Mersin ~ocuk esirgeme kurumu baş a~ ığm an. . . 
ispanya harbı ve ra kalrı bulacaklarını ummak- Çocuk yuvasında biri yenwk pışır~~·~.' çanıa~•.r 

sakal bıyık tadırlar· yıykauıa diğeride yatakları dlizehme ulu .. Y<tP'!'.~ 
Kanlı savaş . ispanyanın Davet ve silip siipürme işleril~ meşgul olmak ~ızre ık~ 

en gUzel şehirlerinde tttş Us· işçi kadm araruyor. aşa~ıdaki vasıfları h~.ız olan 
üstünde taş bırakmadı • • 8Q Belediye ların sinema binası yanındaki yuvaya muracaal-
harbin fecaatini senelerce an· ri"asetinden farı. 
latacaklar ve anlatmak.la biti- ., . l' . . 

28 
1 - Türk vatandaşı olmak 

remiyecekler... Beledıye ~ec ısının - 2 _ Türkc~yi diizgiin söyl~mek 
k h. k • t an- /. 938 tarihindekı toplantısın • 1 k Anca ıç ımse. sp ,,. • 3 - Yaşı otuzl~ kırk a re, sında bo onma 

yadaki harbin ~ol.livudda te- da ekseriyet hasıl olmadıgın~ 4 _ Vfıcudca sağlam ve hflr ıürlli lıaslalıklar-
s.irini ~ös_terefcegını aklına. ~e dan 2 Mayıs 918 pazartesı dan salim olmak 
tırmemıştır, opırnya harbının günü saat 16 da toplanılması G .. d" d kala bilecek vaziyeı-
kanlı safahatı Hollivudda gil· tensip edilmiş olduğundan 5 - t'Ce ve gun uz )'Uva a 
IUnç bir akis uyandırdı. Stu- .. e saıtta sayın te olmak . . . . . 
dyolarda yıldızlar makiyajla - muayyen gun v .. k t 6 _ Evvt>lce b~şla yerlerde bu gı»ı ışlerd~ ça 
rını yapmak için takma. sakal· üyele~i~ to~lantıya 1.ştıra e - lışnıış ise ~n son bulunduğu iş sahiW..deı' iyı hal 
la hkma bıyık bulamıyorlar. melerıoı rıca ederım. ~Ağıdı gelirmek. . . . . 

Hollivuda. sakal ve bıyık M •• t• Kimsesiz olanlar tercih edılır. on ıkı yaşmdarı 
yapmıtk Uıere saç, Balkanlar· uret ip, . 

11 
co~n~l<tra olursa bunlarcb1 anal~rih• hirlikt~ 

dan gidiyormuş, . MaL 'ın'ıst ve mu·cell'ıt ~~~~.ı ·edilir. ._ 7 • 9 l - 3-f> 7 
Bu ulışvcrışin komısyorı· l •

1 
l A H 

cuları da lspunyol Yahudileri 
arıyoruz 

imiş .• tspanya harbi uzun ~u: Mers'ın gu·mru·k mu· Ju·rıu·g"'u·n"~n . rOnce sakal, bıyık al:şve rış ı Matbaamızda çalışmak U U . 
de durmuş, n;;- Mürettip, Makinist ve ~luhtelif laf'İhl~rde ~Jt>rsırae ~t'lt!u Kıbrıslılara 

Amerikada saç alışverışı Mücellide ihtiyacımız vardır &İl olup gümrük civarı.~ıla .. kumlukta dur~nJ 9 .. 
Yasaktır. Holivud stüdyoları · isteklilerin müdürlüğe müra ~aııdal ile l>ır nıotör guıuı ut.. karıuuunun 43 uncu 
nın dara geldiklerini an lor- caıtları 1-10 maddesi ., ....... ~ine~ açık a rt.ı rıu a ilt' Sh tılacağırula 11 

eınız.. s", ka l le r bi r knA kullandıkları S-' '"'t L li ol=rıl:ır:ı ' 4 f> 9n8 giirıiiıı i P. S:tal 1 fl,:lo da iyi 11mnı!f, takmtı ., (. 
Ve bıyık yol< dı ye fıl i m Ç •VI kt.I Vt> b'yıkl ırı bir dahl:l ku - gİinırİİ~f' miira Ca~l ~(UH>lPrİ liİZlllUU iları Olll tı Ur 
remiyt:ıce klA r mi? Çaresini ~ uı !anmazlar. ııt aıdı, bıyık tor- 'tı7 -29 - 1- 3 
ınuşlar. BugUne kadar aktör· • bası YarJ 

Tarsus icra memurluğundan : 
Dosya No. 9.'18- 9.'12 

Beher H. 
Kıymeti 

Tapu No Tarihi Cinsi H, Metre M. Lira K. 
41 Şubat 316 çiflik damı 9193,24 165 

Mevkisi, Çam tepe K. Mutaaarnfı 
T. C. T. ekinci süleyman ve ıunu 
ve mehmet 

Hndudu, Şarkan su kuyusu garbcn tarikiam timalen 
kurt abmet cenuben sahibi sen,.t 

Alacaklı, çamtepe köyünden ekinci oğlu süleyman 
f Borçlu, çamtepe köyünden sunu oğlu osman ve dur-
sun ve ümmügülsüm ve ali ve batice ve İbrahim ve emine 
ve sıddika ve Nasibe 

Birinci artırmsnın yapılacağı yer gün saat 30·5·938 
S. 9 dan 10 a kadar pazartesi TArsuı icrasında 

ikinci artırmanın yapılacağı yer gün saat 14-6-988 s 
9 dan 10 a kadar Sali icrada · 

1 i~bu ga)ri meol ulun artırma şartnam~si 
30. 4 938 tarihinden itibaren 938 932 noile tarsus 
icrJ dairt>sinin muayyen uunıarasında herke!'iu 
görf!bilmesi için açıktır. 

Jlanda yazıh ol a rılardan fazla ıualum~t alm~k 
isliyeııler, işbu şartnameye ve 938-932 dos\a 
numarasilt~ ıuenıuriyelinıize muracaat elnwlidiı. 

2 Ar ~ırma~·(j iştirak içiu yukarda yazıh kıyuu~ 
tin )ÜzJe 7,5 rıisbetinde pey veya milli bir ban~-. 
nın temin<.lt rııektubıı tevdi edilecektir 124 

3. lpott>k sahibi alacaklılarla diger alakada 
rın ve irtifak hakkı sahiplerinın ga)·ri menkul iJJ.t> 
rindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair 
olau iddialaruıı işbu ilan larihinderulibaren 2o ~ii n 
İ \!İnd~ e vı· akı mlisbitelerile birlik\e memuriyetııııi 
z~ bildirnwleri icap eder aksi lıalde hakları tapu 
sicilile sabit olnıadıkca salış bedelinin paylaşma 
sından lıaric kalırlar. 

4 Gö"lerilen günde artırmaya iştirak edenler 
artı rma ş a rtrıanwsini ve lüzumlu malumat almış 
ve bunları tema men kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar. 
5- Tayin edilen zamanda gayri M. üç defa bağırıl 
dıktan sonra en çok arllrana ihale edilir. 

Ancak artırma bedeli muhammen kiymetin 
yiizde 75 i11i btışini bıılruaz veya satış istiyPnio 
alacağma ruchani olan diğer alacaklılar bulunupta bedel 
bunların o gayri menkul ile temin edilmit alacaklarının mec 
muundan faılaya çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki 
kilma·k üzre artırma on beı gün daha temdit Ye on beıiıa 
ci günü aynı aaatta yapılacak artırmada bedeli aatış isteye
nin alacağına rüchani olan diğer alacaklıların o gayri men 
kul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan faılaya çık
mak ıartile en çok artırana ihale edilir, Böyle bedel elde 
edilmezse ihale yapılamaz ve bu satıı talebi dli!er. 
6 - Gayri menkul kendisine ilıale olunan kimıe derhal 
veya verilen mühlet içinde parayı vermeHe ihale kararı fea 
holunacak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bed~lle almağa razı olurıa Ona razı 
olmaz veya bulunmazsa hemen on beş giln müddet artırma 
ya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir iki ihale araıındaki 
fark ve geçen günler için °/o 5 ten heıap olunacak faiz Ye 

diier zararlar ayrıca hükme hacet kalmakıızın memuriyeti. 
mizce alıcıdan tahıil olunur. (193] 

2004 numarah ıcra ve iflas kanununun ı2 
inci maddesinin 4 iincii fıkrasına t~.vfikan bu 
gayri menkul sahiplerinin bu haklarina ve husu .. 
sile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan 
tarihiııdfln ilihar~n 2o içinde evrakı müsbilel~rile 
bildirmeleri aksi halde hakları tapu sicilleril~ sa~ 
bil olmadıkça salış bedelinin paylaşmasından ha
riç kıllacakları cihetle alakadarlarm işbu madde
nin mezktir fıkrasına göre hareket etmeleri ve da · .. 
ha fazla malumat alma~ isıiyt>nler 938-932 dos\a 
numarasile Tarsus icra memurluğuna müracaat 
ları ilAn olunur. ... 

1 çoc~k ~ h~ftası 
M iiııasebetile 

Bir ~af ta için 500 adet ma~en uçlu Dolma kalem 
yafmz o~ul tale~esi için 10, 15 ve 20 
kuruşa satılmakLadır. 

Çocuk haftasında çocuklara verile· 
cek en kıymetli hediye (Kitap) tır. 

SEDAD SAHiR SEYMEN 
Uray Caddesi No. 41 - MERSİN 



YENi MERSi~; 29 NiSAN 1938 cr\IA SAYFA ol 

i L A NI 
çel Defterdarhğından 

Cinsi 

Jr rin ç:_ırşı ak- diik~fw 
tfeuiz oteli 
CI V ,l I' 1 

Mikt~1rı 

12 No. 

Hududu Muhammeıı 

bedeli 
150 lira Sağı osman nuri ve alı.de

niz oteli solu haıinei mali
ye arkası selyan ev önü 

f miğirdiçtl•·n metrük) yol ile mahdut 
tlükkfua 2 ~apu No. 100 lira Sıığı haıinei maliye solu ~ı .. r-.o;iu lıu dalıi 

«mFrirdicltırı nıell'iik» 
•f ı·~iu lıükı'ımel civarı r~wğaza l ı 7 No 250 lira 

ııusrative M. . 

y:)I arkası selyan evi önü 
,·ol ile malıtlul 
Sağı lıazirıei maliye ve kir 
betros kave arsası solu l1li 

kl'ımet konağı havlusu arka 
'llo11ok ve evlatlarmdan, sı ruorkdelge mağzası önii 

. )Pr:;iu malımudiJt'} ll. 15 l ci 4 odalı 200 lira 
sokak 21 nolu ev 

'~Jelırufll St'ydı veres1>si, 
lf1 r...in lıalıce ~1. Ev \'e 14 dürıiim 250 lira • 

~ "lifkP caddesi haJıcesile lıeraher . 
ica ı·a v.-rilecektir 

'Yu.o\uf oğlu ahdullıamillen hazinei maliye-
ve u:Pceıı, 
ol ..., • 

Tarsus yolu 
Sağı yol solu buluklu halil 
evi arkası giritli meluuPl önii 

)'Ol ile 
Şarkan hesap m. hakkı yu

suf ha,·favi, na im abdulkadir 
garbeiı kardttşi bedir bahçe~i 
şirual•'n silifke yolu haşim ve 

ibrahim nasır ve ibrahim 
ceuuben hark ile 

ll<ıziıu~Je intikal edeıı ) okarula lıuJot ve evsafı yazılı ev mağaza ve 
c!iikı..au, halıçe ı Hazirun 938 tarihinılen ı haziran 939 tarihine kadar bir 
~ ıu• miiddetle icara vıırilnıek iizre miizayPdeye konulmuştur. SürülP.n pey
i ·r lıatldi l:lyık 11öriildiiğiı taktirde ihale giinii olan 16 ·5-938 pazartesi f gü· 
ııii s~al 15 <le ihale t~dilacPktir. müzayede açı~ arlırma ile yapılacağından 
talip olanlarm ~ iii<h~ 7 buçuk leminatlarım yatırarak deflt'rdarlıkla müteşek 
kil komisyona miir:ıc:rnılan iJ:irı olunur. 29-4-10-14 -

~ Oft k~Hyadeı;.;s;•ftftftMİ 
SaJrn Halkıırnzın Sılılıatmı #{ÖZ öııüude tutarak ~şi bulunmıyan KA YAi 

.Dl~LEN SU\'l]NU gayet sıhhi bir şe~ilde menhağdaki tesisatında eksik
cı 5 liklerioi tamamlamış fennin en son usullerini yf:!plırmakda bnlunduğu
nmzu arz ederiz. 

gi KAY ACELEN SUYU 
~ Kaynadığı yerden itibaren istasyon yanına kadar cam borularla billur hsvuzlaral 

~ indirilmiş oradanda ~ütün fizi~i ve kimyevi ev safım mu~af aza ederek el deymedenl 
~~ nususi ~inıya~erimiz ~uzurun~a ~amacanlara doldurulmakda ve muntazaman 1 
!;J şehrimize gelmektedir . İ 
~j KAY ADELEN SUYUNUN evsafı ve fevkal~dellğine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızını 

eJ gösterdiği rağbet ve teveccühii kareısında fazla söz söylemeğl zait görüyoruz. Sıhhat Bakqnlı~ı 
~ve selnhiyelli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU yalr1z Türkiyenin ı 

en ivl suyu olmakla kalmıyarak 0Dünyanın birinci kaynak suları arasında bulunduRuou isbat 
ı~~. • 

e i iştahsızlığa, hazımsızlı~a bir çok mide ba~ırsak hastalıklarına kareı KAYADELEN şifalı bir IK 
tr:.l hayat kaynaQ"ıdır. 1 

r Suyu pek temiz ve htrrakdır. Turübe tdtn sayuı halkımız it.indinde buldutu zlntülilı vt sıhhatuı il r ~ ııtrdi/!l f arltJarla suyumuzun müşterisi çoffalmaktadır. 

· Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 1 ' 
~~~~M~:~~:o~'MD nnannnnnn•n•••••••••••~• 

Yeni Mersin 
enelerce Evel Mersinde Kurulan 

Bir Müessesedir 
ı arflerinin Hepsi Yeni Ve Çeşitlidir 

Resmi devairve müessesatla ticc.ırethanelereait her nevi defter 
ler ve evrakı matbuaf?easairei en nefis bir tarzda sür'atle yapar 

***~*~~~·~~**•·•~*•* 
HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK. SİPAR..İŞ-
r_.ER..İ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLAP\. 

~. -

HER. NEVİ 
KİT.AP, GAZETE 
VE MEC:ı.v.rUA 

TABINI DER. UH
TE EDER.. 

KARTVİZİT 
D A V E T K. .A R. T
L A. R.. I. ZARF K.A
G I T B.AŞLIK
L A. R.. I T A.B E:O İ-
Lİ R. r· 

Yeui Meriiu Baiımevinde Dası1'11ıştır • 

. -

Mersin 1 

Piyasası 

i l A H 
içel Nafia Direktörlüğün~en 

1- UJ8 nıali )' ılı içiııtl~ devl•~t demir yolları i. 
hariçtrn grlt'cek li.ıhmiuen 14 bin 100 ıon mi 
tarındaki l.ıilumum iıışaat malzemesinin m~vun 
laı·dan alınarak demir ~·olları iskelesindt~ki vag 
lara talınıil V•1 vaµon bulunmadığı taktird~ gl\ 
lerHt'cek drpolara cins cins trf rik ve istif ile te 
rar vagonlaı·a lalanıil işirıin muhammen bed 
4:935 lira olup 2~-4-9i18 tarihirıden itibaren k 
palı zarf u~u 1 ile t·ksiltnwye konul nrnştu r. 

28-4-938 
K. S. 

Pamuklar 
Klevlant 4 ı,50, 
Dağ malı 28, '29 
Kapı mala 27, 
Koza 5,50 
~rma ~ 

Kozacı parlağı -26 

buğday - çavdar 
Sert şark 5.,37-5, 
Yumuşak 5 2-, :> 
Yerli buğdayı 4,62.~1 
Çavdar 4,,80 
Anadol yulaf 

arpa 
Ana dol 
Yerli 
Nohut eksb·a 
fasulye 

3,.. -
• 1 :J, 

3,62,f; 
5,75 
6,8 

Yulaf yerli 
Mercimek yozgat 
Sablep 
Tatlı çoğen 
Bal mumu 
Cehri 
Susam 

t20~ J8) 

20 
75, 

ın-11 

16, 

Siyah 
Şark 
Anadol 
Ay dm 

yapağı 

Yıkanmıt yapak 

52-53 
46.47 
55-56 
78-80 

Güz yunu 70 
Konya mallara tiftik 110-110 
Yozgat 
Keçi kıh 

>> dabağ 

pirinçler 

50 

Birinci nevi mal 20-
İkinci nevi mal 
Çay 285 
Kthvc 104 - 105 

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

badem ve cekiredk • 
içleri 

Tath badem içi g.1,90 
Acı » » 52.53 
Acı çekirdek 33 
Urfa Yağı 
lçel ,, 90 
o o 
Meşhur Sanat'kô:r 

Remzi Tezelin 

Atatürk 
Celal bayar, Şuk-

2- Ek~ihme µiinii 16-5 -938 lerilıiııe rastlay 
pazartf>Sİ saat ı5 de nu~rs in Nafıa uıiidlirHiğünl 
yapılucaktır. 
3- isteklilrl'İn muhammen bedt'lin yüzde yedi l 

çuk rıisbetirıdeki tt·minal miktarı elan 370, 13 li 
yı mal sandığına makbuz mukabilinde yatırm· 
ları ve yahuL o miktar tenıiual mektubu ile e 
siltme güniiru.IH mna)·yen saallan evvlll teklif m 
lu plari le birli ktN komisyon rtıisliğine rua k buz nu 
kabilinde tediye etit>Cf>~ IPrdir. mek lu pların po 
tada gecikmesi kabul cdiluwz. 
4- Şartname ve diğer evrakı ~örnu·k ~e (aıl 

nıalUrual alm:ık isti~·rrılerin ~afw uıüıJürlüğün 

Jlmüracaatları ih\n olunur. 
23 ·29-5-12 

l·-----gg. g, ___ ....._Iİlllll!li 

1 güven Siğorta Sosyetesi 

Sümer bank 
Emlak ve Eytam 

Bankalarının kurvmudur 

Tam türk 
ve en güvenilen sigorta şirketidir 

llay<Jt, ~aııg111, .Nakliyat, Kaza Otonıohil sigor 
lalarımzı en müsait şartlar ve lt>tHye kolay
hklarile yapar. 

Mersinde Miimeuili 
VASFI ORGUN 

.i-----------------------------; 
,= --Re~i-~glon 

Her Dairede 
Her ticaretl1anede 

lfer Yerde 
• 

rü Kaya, Ali Çe- • Daima R [ M 1 H G T o N yazı ma~inalan • 
tinkaya, Şükrü Sa--
ra c oğlu, Saffet YB Şeritleri kullamhyor 
Arıkan'aaitfotoğ- ffi Sizde bir REMİNGTON alma/ı .. nı 
raflar geldi. ill sınız. Satı Ş yeri W 
Sedad Sahir Seymen HL ,,..,.. vl ilyam Rıkarl 
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Mersin .._ __ ........ ....__......., __ ~~~~S+B·>eE9:3Slii:S•>••~• 
___ ... r, .... .-....-~· I D o l< t o r . 1 

ı ı 

Dikkat 1 ~ 
6eyazverenkli ı Muharrem Atasu 1 

ispirtoyu 1' /stanbul ve ,;.oskova Üniversitesi ~ 
Silifke caddesiod~ J.ı h • • d ft seririyatı arıcıyesin en mezun " 

Tütüncü Halimde lJ 1 Hastalarını Rayram günlerinden mada her pn 
bulabilirsiniz. al aabab saat dokuzdan on ikiye kıdar ve öğleden son-

ADRES : Silifke caddesinde ı ra on beşlen onsekize kadar muayenehanesinde kabuli 
tütüncü Halim Alptekin ~I eder. 

No. 44-1 Q1 ADRES: Camişerif Mahallesinde pazar c.-ddesi m 29 No.lu Hane 1 
liC ra c:> a•u=a• ~~==• 
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