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S•hlbl ve Umum Ne~rly•t 
Dlrektaru 

FUAD AKBAŞ 

ıC:are yeri 
\eni .\lc:ıh BUll'>tvi • Menim 

Sayısı r 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Halkevlerimizin Açılış ı dönümü· 
ingı 1 tere-ita lya 
8. Grandi başvekil 
ve Hariciye nazırile 

gÖ 1 liştii 

F=ransız eıçisi de lngiliz Ha 
riciye nazırını ziyaret etti 

Loııdrıt 19 (Raılyo) -ltol)'an 
büyük elçisi Grııııdi ıngitiz Hıış 
vekıli ÇımılJtırlayıı v~ llı:tı ıcı) e 
ıııııın Eıh~ııle A \ ııstııı yıı lllf'!'0 

leleri ve.lıtıl}ıHl lııglı111e mü· 
nasehıııleri etraf ıııdu gör üşme
ler yııpnıışıır 

İı-pıtll) Hr1Hkİ ltıılyaıı göııül'Ü 
leri mı•ı-ıtolt>tı• de tali dtırcC'Nie 
iörü~ıi 1 ınü~ı ür. 

C•·ıııtı .. rlayıı, EdPrı \'e Gnııı 
di arıı:ııııdukı görtişıııf'lf'rf' gAlt~ 

cek h:.ıfıa t~knır lıHşlııııJ<r.oıktır. 
Bu nıüdı1ııt t>~ııasııııta G ·ııııdi 
bugünkü gilr üşmeleriııi lıiil. Üıııe 
tine lıildıı .. ı· .. k vH lıiikQıııPllıı 
dt!n talıımıt tthıcııkıır 

Gürüşnıtıler etı ıtfıııchı lııgıl 
tere hükümeti lıir rt>snıi tıılılığ 

ııe~retmiş ve uu tf>hli~dtt halyıın 
Büyük elçisile beynelmilel vuzi 
Yetin görüşüldüğü lııldirilmiş

l\r. 

Londra, 19 (Rııdyo) Royter 
aj ırns ı hıldiri)·or : 

Qonıbf'rlayıı Eılt>ıılu luılyıııı 
büyük elcisi Graııdıııiıı göı üş 
ıneJcdııi 111üıe11k·p Fuııısıı lıü 

Jıi k El içi si B.1 y Eı1trn i zi }'fi ı·ot ~t 

ıııiştir. Elçi A \'11:-ıtn nı v.. orııı 
A\rupa ısı .ıok Rll lıtıkkırıd ı ııuk 
laı ııazaı ıı ı lıı1<1ııı111~111. 

lı .~1!17 ktthııı .... ,.. lııı tııürıkii 
loplaııııı-ııııda fııız ılız, fıtılpııı, lıı 
gııız, Fı ttııı:ız gf>r iişrııPl('l'llt> 1111 ş 
guı olaı·akıır. 

Frc1n~ada 
Uzlaşma ve halem 

Ju TlUTıU 
Paı ıı:ı. 19 •Hııd~o· P.ırlanıf'n 

to n z 1 aı:nı ıı ,.e 1 ııı k Pili kH 111111 u ıın 
218 muhalif rt>)O karşı 283 ıf'y 
l e kıılı•ıl '"'ımişıi:·, 

Bugün yurdumuzda yeni· 
den 42 Halkevi açılacak 

Açılış törenine saat on beş buçukta Ankara Fal
kevinde istiklal marşile başlanacak Dahiliye vekili 
ve C. H Partisi genel sekreteri B . Şükrü kaya bir 
nutuk söyliyecektir. 

Nutkun şehrimizde tamamile dinlenmesi rçin ha 
zırlıklar yapılmış ve tertibat alınmıştır. Bütün Mersin 
gençliği bugünü içten gelen bir sevinçle kutlayacak 
bize bu mesut günleri yaratan ve yaşatan Büyük şef 
Atatürke minnet ve şükranlarını tekrarlıyacaktır. 

Yı·~ıılıır.ıık 1111 r,.f;ım progrı:ımı ikinci sayfadııdır-

Halkevinde veri
len konferans 

Çin hiikfımeti 
Askeri tayyareler ini 

çoğaltıyor 

Çukurovanın coğrafi vazi-
. yeti izah edildi 

r ıklurla 

Hanko•, 19 (Radyo) Çin hü 

kumAti askeri tayyareleri adedi 

ni yarısını Sovyet Rusyadan ve 

di~er yarısını Avrupa ve Ameri 

kadan tedarik etmek üzere beş 

vüzı:ı ilılAıl etmAk üzeredir. 

Balkan Antantı 
Program tesbit edildi misafir 
lerimiz 25 Şııbatta ge1ecek:Jer 
Dost devlet adamları lstanbulda hükıi 

metimiz.in mi saf iri olarak istedikleri 
kadar kalabileceklerdir. 

Şulıalııı 2G ıııcı c·unıa güı ı ü 
Ankanıda toplanacak Balkan 
konseyino iştirak etmek üzere 
Yuıınıı bflev~kili Ekselans Me 
hıksaR, Yugoslavyn başvekili Ek 
Sl:'ldııs Stoyaoiııoviç Ye Hoınan 

y11 hal'iciye \•okili EksPlftııs Ta 
taresku şubatııı 24 üııcü perşem 
be güııü lstoııbula getec~kler; 
ayni gürı akşamı kıındileriııe ay 
rılııı·Hlc olıın h usuı.i IJir katal'la 
Ankııraya hnn·k~l edeC'ı>klf>r ve 
25 eubatta Aııkaraya gelmiş lııı 

luııucaklardır. Mi~nfirleri Aııb 

ra istasyonunda başvekilimiz Ce 
ıaı Bııyar ve Dışhnkıı111mız Rıis 

lti Aros karşılıyacaklır. Muıad 
istikbal merıısiıniui müteakip 
nıi ... afırler Ankara palasa inecek 
terdir. 

~tisafirler şerefine Hariciye 
vekilimiz tarafından ayni J{Ün 

akşamı harici)·o köşkünde bir 
akı;ıam yemeği ve suvare verile 
cek tir. 

Ba şvekilimiz Bay CelAl Bıi 

yar tarafından ertesi gün Anka 
ra palasta bir ö~le yemeği veri 
lecek ve eubaıın 27 sinde Dahi 
tiye vekilimiz ve C H. P. genel 
sekıeterı Bay Şükrü Kaya tara 

(Sonu ikincide) 

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

Köylülerimizin 
Zirai Kalkınması 
Ziraat Veka~eti, 1-.öylerde fen memurla· 
rına )'eni v:ızifeler verdi. ve çalışma 

şekillerini tesbit etti 
Ziraat BakanlıR-ı, zir&i kal· 

kınmada kendilerine mühim va 
z ıfeler verilmekte olan ve çalış· 
rna sahaları genişlet•len köy fen 
rnemuılarıııııı dahili talimatname 
teri hazıdunınc::ıyu kadar çıılış· 
ma ŞAki11erini leslııt etmışıir 

J{öy fflrt memurlarıııın t11slı1L e· 

dilf'n ~u esaslara taınamiyle dik 
kJt ve itina gö~ıeimolr ri ve hu· 
na göre olarak çalışmaları allika 
lılara tebliğ edilmiştir. Bakanlı

ğın tesbil ettiği bu e:iasları ya 
zıyoruz: 

"1 - Tf'şkıldtıınııın köyler 
de muvaffakiyotı memurlarımı· 

zın köylü üzerinde kazanncakla 

rı sevgi ve saygıya lıaıllı oldu· 

ı}una göre her memurun şiarı 

bulunduğu köy sakinlerinin sev 
gi ve svygılarını kendı üıerinde 
toplamak olmalıdır. 

2 - Ru gavı:1"e Prişehilmf>k 

için memurlarımız otoritelerini 
kaybetmemek şartile köylüleri· 

mizle hemhal olmalı, onlara iyi· 
lil. le muamele eırnalictirler. 

3 - Eıı mühim nokta köye 
girt-n menıur larınıı7.tn köylere 
gııd ı kleriııdeıı iLilıarıın hiçbir 
ZtJlllHD \'0 hiçb ir bUl'Ol e kö)lüle· 
ro > ük olıırndıın ı?P!Jinnıeleri ve 
küylüleriıniziıı Türk ırkına has 
olan misııfirpıırverliklerini suiis
timal etmoınelnridir. BilAkis her 
memur ayrı gayrılık gözetmek
sizin kendisine biraz maddi fe· 
daldlrlıklara mHI olsa da köy 
halkına karşı mükrim davranma 
lıdır. Bu aradıı gene kendi siası 
n ı slJetinde köyde on muhtaQ gö 

recf>kleri kimsesizlere yardımda 
bulunmalıdırlar. 

Evelki güıı Hıtlkovi sı lo 
nunda Aııkııra ıanh, cogrı-fya 
ve dıl fııkültt>ı:;i proft>sörltH"ııırteıı 

Lui tarafındıııı bir konferans ve 
rilmiştir, Koııferaıısın mevzuu 
Mersin ve Qnkuro,•anın tahii ve 
iktisadi durumunda arııştırma 
idi, 

2- Suların toprakları aeın 

dırma~ı ile 
Tarsus çifçi ve tüccarları 

4 - Köy ziraat fen memor
ları idaremizin deruhte etliği iş• 
lerl tnk!p ve tahnkkuk ettirmek 
le kalmayıp ayni znmanda bulun 
duklart köyün rehberi ve mürei· 

1 
di olacaklardır. Bu itibarla me· 

murlarımız lıoı:ı zamanlarda köy 
lülerimizi gerek ziraat ve gerek 

Kıymı:ıtli profesör, Qukur 
Otanın tııhıi co~rııfyasıııı yapar 
kPn tam hir bölgH c·o'1'rafı grhi 
bize lrnkiki ve deı in hılgıler 
verdi, 

QuktııO\'flttlll şu ~Üııt> lrnd ır 
ihnrnl edilen yer hiç ınıııi doyu 
tlıı!u cümlelerle izah elli, 

DeR-erli profel"örüıı üç gün 
lük tetkik ve araşıırmRlarıııa 
göre Çukurvırnın movdaııa gel 
rneai ou oekilde olınuşıur, 

1- Baların a-.tirdiQ'i top 

Suların getirdiği topraklar 
dan meydııııa gelen ova lıilhas 

sn batıda da fazladır, Toroslara 
kadar uzanan sahanın hemen 
ekserisi lıu şekilde meydana gel 
miı:ı kalkerli arazidir, Mersin ve 
Çukurovaııııı flkorıomik co~raf 
)'Hsıııt dıı )'ıoparkf'ıı ovrımızın 

111b1tıı ktıv\ eti Ü7.f>l'İtır1H clurıııuş 
ve kes f lıır kll!Pyı ı-;iııFı;iııdo 
bPSlt'} l'l11lp1•1·~llll ılnıİ 111!-'IOdhır 

la iz'ilı t>lnıieıır, 

~lı>ısiıı liııı:ııııııın hıı güııkü 

durumuııu nıılnlıl'keıı c Orın \'e 
cto'2u A 11nrtoluıı1111 Pli müsait li 
muıııdıı • diyerek : 

Mertıiniıı bu günkü vaziye 
-sonu lklneld• -

·=--=========-~~ 

Biiyük iki toplantı yaptılar 
Ankara Ziraat J ongresine gönderilecek 

rapor hazırlanıyor 
Tarsus, •Hususi• - Ankara 

da açılacuk ziraat kongresine 

göırdeı ilP.ı·ek rııporu hıızırlttmak 

i-.in Ku)·nıakHm Mı:ıhınet Ali 

Urulın riyaı;Mi altıııda Ticaret 

ve Sanayi Odımııda iki büyük 
toplaııtı yapılmıştır 

Biıinci toplantıya yetmiş 

çifçi iştir Au eınıiş, ikinci toplan 
tı da ıse çıfçıler ıle birlikte sa 

nayi erbabı ve tanmmıt tOccar 

lar bulunmuetur. Bu toplantıda 
hazırlaııack rapor için bir ko 
misyon seçilmeHi teklif edilmiş 
ve kıı bul ed ılerek fıwrikatör 

1::3Hy Ş 1di Eliy('f:JİI, Tıcaret ve sa 
ııayi odası başklltilıi, Zıraat odıı 
sındaıı ba)' Mahmut Suııgur,\teh 
met J{urndacı, Hakkı Acık alın 
ve llJrahım Türker, tüccar-lardan 

Hilmi seçkin, Kazım daraııdo ve 
-Sonu lkloclde-

se uınumt kültür bakımında has 
lıihallerle, gezintilerle \'e ış üze· 
rinde tenvir etmeğe, yetişti ı me 
ğe çel:şacaklardır. 

5 - Memurlarımızın köyde 
yaşama tarzları gayet mazhtıt 

ve köylüye örnek olacaktır. Oe 
r~k köy örnek e\·lerinirı ineaeına 
kadar oturacakları odnların ve 
eşyasının ve gerekse keııdi ea· 
hıslarıııın temizliğine, tuvaletle· 
rine itina edeceklerdir. Her va· 
kit temiz giyinmekle beuher bil 
hassa talil ve milli bayram gürı 

lerinde giyinmelerine ilina ede 
Senu lklnold• 

l 

J 

ıö 

ıl 

li 
n 
a 
la 
Q 

B 

{i 

i 

l 

e 
ıl 

n 



VENi MERSiN 20 ŞUBAT 1938 Pazar ~::.vfa: 2 
--~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------------------------------------------------------------------------~ 

·iir- Afrnan mu~arrit ınin ~m Ometimiz ha~~ınrla yaz~ıUan 
Muharrir diyor ki: 
Anl{ara l1er t rakl{i mPrhaiPRİ 

içi n b i r i m ti sal n u 111 u nesi 
teşl{il .et ın fl kt Pd i r 

"Kemalizm Türk milletinin lamamile 

yeni bir tefekhür ve amel, yeni bir te· 
lak ki ve gör üş tarzıdır,, 

Alma•ı yük<ıek polılikn nıek· 

teui pı op:ıgaııua \ 'C nıutbuat şu 

besi şefle>riııdcrn olup ahiren let
kikal ıçin ıııırnılı•kPliıııizi zirnnıt 

etmiş olan lI ıııı:; Pa11l Voıı ~loııts 
bu seyıılınıiııın iıılıluılarıııı yaz
muğn lın şlnmıştır. 

(\\'m;td.-11ls•·lılı>r Heoh1H'lı1Pı) 

gnzetosıııiıı G şulıııt Hl38 tnnhlı 

ııüshasıııdn neşrel ilen ilk nıak:ı 
leshdoıı Türkiye h a kkıııdtı ver
dı~ı nııı fiııınlı lıir tnrnfn bıraka 

rak fıkır \'I' hükuııı ifade u:ll'n 
nıülülıuzalnrıııı lıeı'\' t · çhıali kuy· 
dedi) oruz: 

"Tıirkiyerıiıı iç taraflnrıııı 

den ıılıııan acı dorEıl"rle yabııncı 

mı>mleketlenlen istikraz·1 ra~l et 

gösıerilmediğini, mütevazin dev 
let büıçı•siııe dayanılarak her 
işin o• g ıııik bir ta°'rzda iııkişııf 
hulmaı;ııııı guyret edildiğini ya 
zıırak "toröı düklerimden çe lşit 

t kleriındeıı ediııd ığım 1'aııaaı. 

Kemalist Türkiyenin gayes1t11 
tahukkıık ettirP.crği markezinde
dir,, diyor. 

Muhıır ir makalesiııiıı sonun 
da KPmalizm hakkında şuııları 

yazıyor: 

•Kı malizrn Türk milletin n 
tamamıyle ~eni bir IPfokkür ve 
amel, yeni hir telakki ve görüş 

lnrzırl ır. l(,.ınalızmdA din ıle 

düııyıı i~lf'ri bırbirinden ayrıl· 

mış vo lıülü11 kuvvet df'vloıiıı 

eline oerilmiştir. Kuvvetli Ôııdt-r 
Atatürk parLileıi ve grupları da 
ğıtmış ve tek bir parti olttrak 
Halk Pıırıisini y:ıratmıştır. Tür· 
kiyeda bu parti hüıüıı hir mil 
!ettir ve bu millet hugüıı tanı 

bir itimactla Aıatüı k'üıı etrafııı 
da topl ırnrnıştır, Atatür~ devlAt 
reisi, ordu bıışl unıııııdaııı ve 
Hı:ılk P.ırtisi lideı·irlıİ Oıııııı bu 
Halk Partisiırn nasıl dıııııınık bir 
kudret iza(A PtlİQ'iııi şu söılerııı· 

deıı anlıyoruz; 

•nen devleL reitıliJlinden ,.e 
• ordu lınşkumnnduıılı~ıııdan Ç(ı

kilme~e ve kendimi ı eı kıkat ve 
te.tebhuatıına vald~lmPlte her va 
kit lıozırım, fakııl lııçhir ockit 

prırıının licierli~iııdPn vnıg<•çe 

mem Çüııkii parti tıenim do~ru 

hııldıı~ıım poliıikasıııı 

Surivo .. 
13 a ş v { d{ i 1 i 

Fransa ile arılaşma 
yapıldığını söyledi 

Şnın 19 lH.ııd)O) - ~111l11l1C'fo 
tin rııufl'iı ceıııllı ileri gPlı•nled 

t~vkıf ı1 dilıııe lıddı~elPrini proıes 

ıo makamında bir toplııntı 'up 
mışlaı dır N ıı syoııal e.,fü~ri ıop 

lantıı:uııda söı. alnn Bıışvekil B 
Cemil Mardaın FrarıE?a ile, 1ııgil 
tere - frak arasındaki muahedo· 
ye beıızPr bir aıılaşmn yapılma 

sıııa Olll\'1tffak oldnğunu, bu mu 
ahedeyi parlme11·0011n toplanma 
sıııda açık müuılrnreye koyaca · 
ğıııı bildirmiştir. 

Nızıımı hozan yırmi kadar 
kimse tovkif ve lıııpı:ıı:>dilmieıir. 

Mısırda Yeşil gömlekliler 
Bir nümayiş yaptı
lar.40 kişi yaralandı 
' lşkeııderiye, 19 (Rnd> o)Hoy 
ter ajan,;ıııın hususi muhabiri 
bildiriyor : 

Yf'şil görnlP.kliler üç saat de 
vam edPn bir toplııııtı yııpmış 

lar ve ııümay işle ıdo bulunmuş 

!ard ı r Nüma)·iş Maıasıııda 40 

kışı ynralaıımıeıır. Yaralaıınıılar 

ıırı:ıı-;ıııdıı lıir kııç kııcfııı \'A ecııe 

lıi vflrdır. Nünrny i şçilt>rd('[ı ÜQ 
yüz kişilik bir kııfıle Nalıas po 

şa lelıiııde tezııhüra t yııpnıış 'e 
yıış·ısın Nııhas paşa diye bıığır 

nıışlıırc1ır. 

Polislı r hunlıırı ı;0pıı ile da 
~ıım11~11 rnu\'affHk olmıış•ıınlır 
Bu giiı ii lıü ı·~ıııı..:ıııdıı oıoıııohıl 

"''' oıolıüıdpı ııı \P FOk}'k ft ııPıle 
rirıiıı caml:nile bazı nı:ığzulurııı 
vitriııleri kırılmıeıır. 

Kıılıirf', 19 (Rttd) o) Gıızııte 
ter hükumeti inıilıahııl doiıole 
rinde tezviralla buluıım ~ıkla it 
hnm Almf'kle ve eiddolli htİl'llOI 
laı da lıulıııınıakıııdırlır, 

YugGsfav1 an-n nüfusu 
BPlgıııd, 19 cR:ııl~o· Rt>fi lllİ 

isttttısııklE>ı" gilr e Y11~01.;l1H' ~ a 
lllll tıiiftısll 14 111 İ l}Oll 400 hıııi 
lııılııııış•ıır, 

g r riip de flski Q..;nınnlı dezltiti 
nin ıııill+•t ic;in hıç hirePY yıtpnın 
mış oldıığ•ııın lıııyrot ve lf'e..,..,üf 
etmemek kabil de,:tilılir Ve aıı 

cak hu nıüşıılındeıleıı Roııra Türk 
Cumhur iyeıiııiıı ııe kadar büyük 
ve ııe knd r güç vnııfeler karşı 
sında bulunduğu uııluşılabilir. 

Kemnliımin esaslı ve şümullü 
iıışa eserlerini bir gazete mııka· 

lesi içine sıkışıırınuk mümkün 
d~ğildir. Türkiyeııin her tarafım 
Ankara nıoıft>lindo imttr oıınek 

için uzuıı yıllara ilıLiynQ vantır. 

Tlirkiy .. de tf'lkik Reyalııııine çı· 

ka ıı bir ecııebi ıı i ıı dıı i mu oı.j ... k · 
tif görüşlü, iyi aııluyışlı ve hü~
nüııiyel snhihi olrııası lhınıdır. 
Aksi tnkdirde hazılnrı kol~yca 

yaıılış ve lıuksız fikirlere sapa
bilirlc-r Şimdiye kadar ihmal 
edilmiş olnıı köylerin kulkınma 

sı vo geçid vermeyen yolların 

yapılması için lliıını o\aıı para 
birancln twredon tı•dıtrik edile 
cektiı? Yeni Türkiye mni ile 
aU\kasıııı ke<ınıek lüzunıuııu his
setmiştir. Aııcak lııı ırnrntlo gPııç 

ku\'vetli hır milli dod~t kurnla 
bilmiştir. Ve bu yeııi devletin 
inkıraza doğru yuvarlar.on ve 
her türlıl terakkiden mahrum 
eski O •maıılı inıparatorlu~uııun 

masal olrııı şark kültürü ile hiç 
bir nlOknsı kalnınmıştır Yeni 
nesil vnııfosini müdrik olup lıu 

nu başarabılecek kahiliyettedir. 
Vakıa milyarlara ihtiyaç gÖ!'!te 
ren pn.jeleriıı mahdud olnn dev 
let bütçesiyle birdeııhiro tahıık· 

kuk eub·ilmPsi imkdn~ızıhr Fa 
knt te~rideıı ve enııııy~lle her 
8Rhada UÜyÜk hir gayret \'e fan
)jyetle çalışılmakta ve ileri gidil 
mektedir Ankara her terakki 
merhaleııi için bir imtisAI nümu 
nesi teşkil <~lmekte ve buradan 
memleketin hf~r lal'afınn dina · 
mik lıir kuvvet yayılmaktadır .• 

t I <.t 1 k e v 1 e r i 11 i n a ~· ı I ı ş ı a r ı y ı 1-. 

MuhRrrir, Ankaraııın yalııız 

StratPjık sebebiyle dı ğıl, aynı 

zamaııdn Aıındoluııuıı götıP~iııi 

teşkil etınesı itıbariylo lıdkunıol 
merkezi ittılıaz edildi~irıi, f;:;ıaıı 
bulun mütereddi. durumu, 1920 
Anknrnsı ile şimdiki mamur ve 
nıodPrıı Aııkıırnyı ınsnir eınH•lno 

VA plaıılı hi!' tar:t,d, 'üı•ud ı go 
tirıloıı gıiı»I "·f'rlı•rı m·tıdhu s11ıın 

~)·lemPklı dir Hılhıts~a Aııknrn 

dnki Maorif ıııÜPS. eselerinıizin 

çoklnğuııu ve mükemmoliyotini 
ve bunılarda talıı:;iliıı meccani 
oluşunu, nümune çiftliğini ve nü 
mune kö)·ünü elıenımiyeıle kay 
delmt ktedir. İnşa ve :mar faali 
yetine devam oluhduaunu. mazi 

d ö r ı ii n ı ü ı 11 ü n cı sel> o f i 1 e 
20 - 2 • 938 pazar günü ve gecesi yapı

lacak şenlik V.! tören programı 

Halkevi Başka nJ ı ğı ndan: 
Gündüz yapılacak tören 

Güııdüı tbrnıı Halkeviniıı 
üst kat saloııuııda saat 14 de 

toplanılacak Aııknra radyosile 
verilecE-k sö)·lev diııleııdıkten 

sonra bu program tatbik edik 
cektir. 

Ankaradan ve Ev salonun 
dan verilecek söylevler müzik 
pdrc;aları Evimizin Yoğurt paza 

rında ve Gümrük merdanıııda 

ki oparlörlerile atlı geçen mey 
danlaı ında bulunacak yurtdaşla 

ra dinletilecektir. 

1- İstiklal marş1 

2 IIıslked marşı ( Gı-mçiElr 

tıı ra r ı ııda ıı) 
3 Siiy lev 

4 - Pıy11110 ile parçıılar (Aa 
yan Necibe Seymen Larafrndaıı) 

5 - Muhtelif müzik parçala

rı (Orkesıra tarııfıııd1111) 

6 - Millt nıüzık pııı çnlaı!ı 
7- Aud (Ev anııQleri tara 

' tından) 

Gece müsamere salonun 
da yapılacak tören ve 

temsil programı 
1- l stiklAI marşı 
2 - Söylev 
3 - Tuhlo (DeHim) 
4 Çakır Ali ( 1 perde mil· 

li piyes) yazan İçel saylavı Fe· 
rid Coldl 

6 - itaat ifdmı (3 perde ko· 
mcdi) yazaıı Celal ~Jusahipo~lu 

A - Temsile saat (20,30) da 
baelaııncn ktır. 

li - Tı•msilfl gırış kıırtları 
güııdüz Ev tııtloııuııda yapılacıık 
ıörencfı~ da~ıtılaraktır. ı 

Köylülerimizin Z. kalkınmc sı ı 
- Blı iı • ('İdı · n tırl»n -· 

r<•k hmıun mııdeııi lıir icah oldu 

~ııııu köylüye gö~ı1:1rmPğt>, öğret 
me~A ç:ılış·•cakl:ırdır, 

6 - Köy zirııat ffln mPmur
ları köydo yaennrnlıırı için lü 
111mlu olııp kuruııııınıuz diıPkıör 
lügüııct.. leolııl t!dıluu t~c;hızatı 

tedarik edeceklerdir .• 

Vi}'a11ada 
Af tan istifade 

edenler 
Vıyıaıa, 19 cRııdyo • SiyaRt 

c·ürümlAıde mnh~Oın olup flfdan 
istıfade edenlerin adeclı 600 Lah 
miıı 11dilmPktPdir, 

Kony~ T o~çu 'layma 
1 örenle sancak 

verildi 
Konya 19 (RndyoJ- Cumhu· 

riyet alıınıııda Orgeneral fzzet
tiıı ÇAiışlar Alaıüı k arlına topçu 
alayıııa s ·1 ncak Vtiı ınlştir. Mera· 
sinıde kesif bir halk kütlesi, mek 
lPpliler, memurin bulunmuş ve 
tören lllyık olduğu alaka ile ya 
pılmıştır. 

Memleket hastane .. 
sinde Tıbbi müsa

mere 
MerRin Tılı cemiyGti. onuncu 

içtimaını cüma aünü Memleket 
hastanesi salorıuııdıı dokıor Ke 
mal Şakir 13aracoJllunurı başkan 
lığı altıııda yapmıştır. Eski ze· 
bıt APkreter vPkili doktor opera 
tor Safa Boı lıor tarııfıııdan o 
kuııııııış v11 ayııen kabul edil 
miştir. O ıdan sonra 1oktor Ke 
mal Saraco~lu eski celselerde 
gösterm ie olduğu Kloroz hasta 
lığına müptelA kızın tedavi ile 
iyil şnıie luıliııi VP hza evvelce 
gösıprcfiği •nalıisü fakrüddem,, 
lıa~tblığıııa nıüptPlll bir geııcin 

kıırnı·İ~t'r lıüldsalıın şırıııga ede 
rek ölünıdPıı kunnrılnıış olı1u

~u11ıı tı-ıhıırüz Pllinnieıir 
Bııııu müıe11k ip ciokıor Hu 

l(i.;i Tıın larlifındaıı (E) vitami· 
rıi hakkıııdı:ı teblıaat yapılmış 

Doktor Sııfa Horhor çe Doktor 
KPnıııl Sıırıı<·oA"ltı mtiııakaşalaıa 
işıirıık f•tıııieleı dır. , 

G .. ç \'cıkıe kııdaı· devem 6· 

df'n lı11 ilıııi ıoplıııııı~ ıı oıı hrş 
J!İİıı ı-oııı ı\ lf'kı ıır ıoplaııılmak 

üzr~ uıhııyel vMilnıiştır. 

Tar sus çif çi ve tüccarlan · 
(Birinciden utan) 

lktiırnı \'t•kahııı Hılılt~aııııa göre 
ıalıit üye olarak da r11porun ha 
zırlnnıııRs•ııa yarrtıın eııııok içiıı 

Zırııat ve iş B.ırıkası müdürleri 
ıle ziraııt m"mnrıı, Vf'IPriııer, to 
hum ınmııııru rn köyı·ülük Şf'fı 

ilo fıdaıılık menıuruııdnıı müte 
Şf'kkil lıir komiS}'Oll ayrılınıştır 
Komı.,.voıı reisli~iııe fnlırikalör 
Şadı Elıypşil ve rapoı·ıörlüğüne 

c1e T1<'<ır~t \'e sııııayi odıısı baş 

kllııhi ı-ı•çilıııişlerdir . 

Hııporun hazırlaıımasile be 
raher züraııı kalkııınıası, muhı:;u 
lüıı maliyet fiyatıııııı c·ıhaıı p iya 
arısına uydurulması, foııııt ıinıııt 
usulleriııın tatb ikat ı işlerı üze 
riııde de tc tkikatla bulunulacak· 
tır. 

Baltan Antantı 
Blr!nclden •rt•n 

tındnn da Anadolu kulübünde 
bir ö~le yemeği verilecek Lir 

Ayni pazur aksamı Yunan, 
YııgoRlııvyn ve Ronınııya sefırle 
ri ıarafıı ıduıı nıüşıl'rf'ken Aııka 
ra pal:ısta nıhıııfırlor şen~fıııe 
bir ııuvnre tertıp ectil<>cek tir, 

Miııı.ıfirlor ayıo yirmi ııeki 
ziııe krıdıır Ankarudn knlacaktar 
dır, 

28 şubat pazııı lf si ake11mı 
muınd tı•şyi menısinıi yapılac•ok 
v~ mıP.afıl'ltH' hususi katarla fs 
taıılıulıı hareket edf'CE>klerdir, 

Dosı df>vlet ııciıımlsırı lıııaıı 
bnlôa cıınılıul'iyPt hülifiırıet iııııı 
misafıri olıırak anu enikleri ka 
dar k .. ıa bi leoEıklerd ir, 

-
Tarsus Hele~iye · meclisi · 

Şehir planını tetkik 
edi , or. Toplantı on 
gün daha uzotıldı 

Tarsus (Hu~ust)- Dün ak· 
eum sııat yi~mi lıu~·~l<.t!I . ~' hri 
miz Belediye meclisi toplanmıe 
tır. Bu ıoplaııtıya sayın kayma· 
karnımız B. Mehıned Ali Oral· 
da iştirnk etmışıir, 

Buruda Profesör Yansenin 
hazırladığı elli senelik şehir pJA 
nı iizerine görüşmel~r yapılmış 

ve plflrı hakkıııda luızırlanaıı ra 
por Belediye reisi Muvaffak Uy• 

gur tarııfından okunmuş ve aza 
lara harita üzeriııde de izahat 
verilmiştir PtAıı üzerindeki teı· 

kikat tevzi edilmek üzre ikinci 
bir toplanıı daha yapılacaktır. 

HG lkevinde verilen 
konferans 
Bırlnclden •rt•n 

tinde yine bilgi esaslarına göre 
anlatmıştır, 

Bilhassa limanın sular tara 
Cından getirilen !opraklarla ka 
paıııp kııpanmıyacuğı üzerinde 
şunları söylemiştir : 

c Mersinde esen rüzgilrlar 
c~ııup ve bulıclıtn gelmektedırlar 

Rıizgılı ların istı ku meli bu eekil 
de devam ettikçe liman için teh 
like yoktur• Bundan başka Mer 
sin limaııını lstaııbul ve İzmir 
limanlarile mukayese etmie neli 
ce olurıık ilimizin limanını lzınir 
hmaııı kadar tehlikesiz olduğu 

nu söylPınişıir, 
Pı ofe,..öıüıı bu kıymetli söz 

leriııi dOÇf'nl Nıayziııiıı de gü 
zel ve akıcı ıfuctesıni zıkretmek 

icııp eder, 
Mersin i böyle kısa bir za 

manda arııştıran proftısörüıı söz 
terini hili\hara yazaca~u, 

Müessif bir ölüm 
Tar<ıus Sulh hAkiıni Hüsrev 

Eldemiıı lıabHSı ~tühore Galip 
E l dPıııııı 17 Şııhatıa Aııkıırada 

ııı>zfı dima(!ıdPn nfat ettiğini 

tees~üıle haber nlılık. 
~Jülıııı t•k Galip 1874 tarihin 

dfl [Kııııılıuldu doğnıııe ve Viya
na, Berlin, Loııdrarla ik mali tnh 
sıl odtır"" ıııeııılekl'tıııe nvdtAl el
ıoie ve nnnl!'alnrı olan İstanbul 
mebusu Hıı lıl Eıorn Eldem ve 
tndrlıum Ilıınıdı Eıeın beylerle 
lıirliktı-ı çalışarak TürkiyPde mil 
il ııı ü ıoltır ı rı esası ıı ı meydana 
getinniş!er ve bu müeı:ıseseleri 

azami inkişaf derN'Psiııe vardır 

mışlardır. Mütevuffa ~1übarek 

Galip Eıdeın Almnııcıı, li'rdıısız 

ca, lngiiızcP, 1talynııca 1 LAtince 
vtı Arapça lisaıılaıını öı di ı i ka · 
dar ınükı•mmel bılir Türkiyeııin 
sayılı Aıkeolog vo tarihçilerin · 
den olup bu l.ıııpta intişar etmiş 

ellidt>rı fazla eseı i nıevcuddur. 
336 seııesiltde Milli mücade 

leye ıştırak eımiş ve uzun sene· 
ler Hars müdürü urnumıliği ve 
telif ve tercüme heyeti azalığı 
vazifeleıiııi muvaffakiyetle ba· 
şarmış olan merhum Mübarek 
Galıp lııgiltere, Almanya, Fran-
ıuı, Rm~yn, Avusturya ve Holan 
da Arkeoloji cemiyetleri ve bey· 
ııelmiltıl As11rı atikıı cemiyeti a 
zaımıdaıı bulunmııkta ıdi 

K ı ynıerli ilim ııdıınıımıza al 
l ııh taıı ı ahınet ve ma~fıret diler 
ve o,ıtıılhın Loııdra SPf»rf'l k1trıç 
farı GAiip Eldem. SümPl'lHlnk 
iti u lıa lıtH'H l eı-f i Mı·m et lJ h E td POI, 

TarsuR lıAkımı HüRrAv Eldf'm 
VA nnıuı·RRı lsıunhııl mf'hmrn Ha 
lil Eı ... 111 ElcJı:>m v(l Pııişt(>.,i Lond 
ra lıüyük elçitıi Feıhi Okyarla 
fırı ııziz dostlanııı1aıı bulundu-
12"11rıu yakıııen bıld ğımiz eski 
Mersin ıııel.ıusu NıyHZİ Ramaza 
nfl hayanı taziyet Aderiı. 

&! "' 5 
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Menşe şa~adetr amelerine 
konacak mal tı,metleri hak
kında Türhfisin ticaret oda· 1 

farına tamimi ---
1419 5 2-t 9lj8 
Mt>nşe şıthad~ınameltırine 

konacak mal kıymP tl'"'ıİrıin ha 
kikı sıttış kıym .. tleıiırn uygun 
olmasına dıkkttt ve ilirıe olun 
mıtsı IUzumu şi mdiy,. kadıtr 

mllttHtddıt Vt-Sİh•lerle ltrnıım 

ve tebliğ ... dilmiş bulunrnııl<ta 

dır. 

Ancak hu ki ki s ıtış kıyme 
ti mAfhurnurıun b11zı od1tl11rca 
liyıkile anlttşılmıtdığı huııdan 
dolayıda yanlış tathıkatA yol 
açdığı VA bu hnlin is~ Lilh 11 s 
sa SArh+'St döviz İIA mUbadt-llH 
ta bulundtJğurnuz Olı<PfH~ va· 
ki ihra.-a ta Hl .... yhım i z>i n"'tice 
ler VMd•ğı gö•Ülmektedir. 

Bu ıtıbarla vaziy .. tin bH· 
hassa bu sorıuncu mUIAh ze 

bakımındırn tPvzıhi lllzumlu ve 
faid~li gör Ulmoş•Ur. 

1) Miltt-lkehilen sArlıf'st 

deviz t .. diy .. si sur eti le mOba· 
deıitta bulunduğumuz mem · 
lekellere vaki ıhrbCıtlımızda 
tüccarın mukabil ithıtlftthm 
mOtevttl'it bir prim mfwzubtths 
olmaması doıayıs i lt-ı piyttsa fi· 
yatından 11şağıy11 yani Zıt"arı · 
nı mal sıtlrmısı katı yı>n varit 
görUlmemHkt.-dir. 

Bu Hiharla mevz:ıbahs ili 
kelere y1ıpılac11k s~vkiyat için 
lah•p olunan menş.., ş ıhadMtna 

melerİnf'I konmak Ozre lüzum 
lu görUIAc"'k muhtAlif tı cııri 
vesi len ilH isteneMk olan ha· 
kiki s ıtış kıyınPtlerinin p•ya 
sa f · yutından dun olrnıyac •ğı 

noktasına bilhas~a dikkat olun 

ması ıcap etmektedir. 
2) Mtmş~ ş·ıhıtıtatrıam~I ri 

nin t1111z ı mi ttRııaRırıda bu ci· 
h.,tın daıma göz ö•ıÜhde bu 

lundurulm11sı t>h ·mmiyetle ri · 
ca edttri rn . 

Yeni A~am ----y ..,ni Adaman 216 ırıcı Sil 

yısı çıktı. Bu fıkir ve kOllOr 
g11z · les ı nin tıu s·1yısı11da HUsa 

mt>tlin Bozok f , mail Hakkı 
f{Hs'in Ali Ed:z Jl ilR»yi n Avni 
c~ıaı Nurı Lııtf ı E rişçi lfft>t· 
Evirı Erıver N ı cı Nusrf"f Kü rk 
çO oğlu ve HilsnU GI ritli im· 
Zalı yazılar vardır, Ayrıca ye· 
ni adam ansiklooedisi adlı e
serin svn çıkan forması ilive 
olarak verilmf'lktPdir. 

Milrettıp Ve 
Met kini s t istiyoruz 

Gazet~ ve Basım evimz • 
de çahşmoak üz.re Mürettip 
Ve Ma b.iniate ihtiyacımız var· 
d r. Arzu edenlt rin müdüriye· 

te mürac•atları. 4-5 

Hö~etçi [czane 
bu akşam 

SAÖLl K Eczaneai 

1 

1 
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Kaza üstfıne 1 Mersin piyasa11 1 
kaza 

ArnerikaJ>t Lindon tt>h· 
rinde tıu glJ ne kader gör UI · 
mt-1miş hir kfZH oldu. 

Hov»ıd Hsıbn sdırda bir 
zttt oıomohılle şı bir civerırıde 
gezinti yıpıyor Bir ernlıac lis 
tılde rdf'n hiri patlıyor. Otomo 
bil kızak y p1yor bir f'lektrik 
dıreğ • nP ç1trpqor Oirt>k Pğili 

yor hi r koııtıt k oluyor yıı ~ın 

b.- ıızi 11 i shı syorı 111 rından hi ri n
dA yarıgın çıınyor Renıiııler 

iş1 i ğal +'diyor bu ıştiğıtl yP.ııi 

kont tklaro s ·b" P. oluyor el~k 
tri k mPfk,.,zını n cıhHzları hoıu 

luyor rı UtUn Li ndon Ş"'hri ka· 

ranlıkta kalıyor. 

H •lk VP ilfaiyA yarıgınları 

söndOrmf ğ .. nğrı şıyorlar Aff ş 
snrıOyor Rundar: son-a f'grı· 

len &h~ktri k dlr.-ğirıi dOzPıti· 
yorlar ltthii hal Hvd .... t P.diyor 

Hovard Hıtpur IAstiğıni 

tamir .. d •yor otomobiline bini· 
yor. Yola çıkmak için manav 
ra yJıpıtrk~n gAnP di rf'ğ~ çar· 
pıyor dırek g ... ne eğilıyor g~ne 

kontakta sebt>p oluyor ve ye· 
nidım Uç P.V tutuşuyor. 

I L A N 

içel orman baş 
mü~en~isliğ; n~en 

18 - 2-933 güoii ih<tlui 
yı1pılacak olan Mut ilçesi dıt· 
bilindeki keklik kıra ormanın 

dan 7t 90 kental kar tık odu· 
na t•lip çıkmadığından sahf 
28-l-93Xp ,zart .. sigünüoek6d&r 
oo g6a uzatılm ıtır keyfiyet 

ilin olunur. 

i 1 i n 
Mersin sulh hukuk mahkeme
sin~en 

Mersinin mahmudiye ma· 
hallesind~n merıUk kı:uısı z~
lıha vAkili 11vukat MehmAt Hli 
tarafından Tarsusun tabakha 
ne mah·•llP&ind~n mMıOk usts 
Ahmet oğlu yahya ah•yhine 
açtığı nıtfıtka dıtvR&ının yapıl 

ınıskta olan duı uşrnasında 

MUddeial~yh YHhyanın 
i ka:n,• tgAhı m t>çhul olduğun

dan ı 1AnP.n teh ıığ ıt Y .... ni M ... r 
siıı ga ı.-tesınııı :'fi ı 9:i8 htrıh 
ıi ııushesile yHpıldığı h:tld"' 

g~lmedi~i ve bir vekili kıı u 
ni dahi göndermediğinden hu 
kerre muhakeme gıyabında 
rUyPt edilPc· I• ve muhakf'me 
sıde 2t-3·9.'18g0n iine muallak 
hulurıdu~undan yevmi m.-zkQr 
dH ya kf'ndısi v ... y11hut bir ve
kili kanuni göndMm"'si aksi 
tsktirdA gıyatıında muhakem~ 
ye d"" vam oluııacBğı i IAn oıu· 

nur. 

Yurtdaş 
Kızllaya 

aza olunuz 

....... 
19- 2 938 

K. S. 
Pamuklar 

Kl~vlant 41, 
Dağ malı 

Kapı malı 
Koza 
Kırma 
Kozacı parlağı 

5·60 
24 2fl 

bufday - çavdar 
Sert şıırk 5.,37 
Yumu .. ak a .. 25 
Yerli buğdayı 4,.50 
Ç•vd•r 4,, '~ 5 
Anadol yulaf 4.00 

arpa 
Ana dol 3,95 
Yuli s,.6i 
Nohut Pkstra S,9.:; 
Fasulye 7,60-10 
Yulaf yerli l,,.50 
Mrrcimt-k yozgat 7-8 

120. 1-0 Sahlep 
Tatb çoğen 20 
Balmumu 
Cehrj 
Susam 

Siyah 
Şark 
Anadol 
Aydın 

yapalı 

Yıkanmıt yapak 
Gnı yunu 
Konya malları tiftik 
Yozgat 
Keçi kıb 

» dabağ 

Deriler 
K~çi derisi çifti 
Koyun d~risi kiloau 
Sığır derisi tuzlu 
Sığır hava kuruıu 
Manda deriıi 

67,S 
ıo 
ı .\ 

50 
45-46 

50 
80 
70 

52 

badem ve çekirdek 
içleri 

Tatla badem içi 
Acı • • 
Acı çelcirdek 

Uıfa Yağı 
f çel ,, 

80 
4t. 
:J? 

78 

pirinçler 
Birinci nevi mal 

ikinci nevi mal 

Çay 

17,5 

:.'90 

Kahve 109. 110 

Güven 
Sigortası 

Hayat tarifeleri ih 
tiyacınıza en uy
gan olanıdır. 
Acantaaı . VASFI ORGUN 
dan aravınıs 20-30 

YENi MERSiN 
N üshaAı o Kuruştur 
Ahııne TOrkiye Haric 

Şerait için için 

' enelik 1200 Kr , 2000 Kr 

Altıaylık 600 1000 

Oç aylık 300 500 

Bır avlık ıOO Yoktur. 

Reaml ilinatın aabrı ıo 
Kurut-tur. 

i l A N 
O. Demiryollan A~ana işletmesi satmalma ~em:syonundan 

fd1re ihtiyac ı kin beb«>r kiloau mubammf"n bedeli 210 
İluruşt•n 4000 kg. çubuk k~lav kap•lı zarfla satın alına
caktır. Eksiltme '.23 2-938 Çarşamba günü saat 2,S da 
Mersin istasyon binuuıda toplanacak komİs)onda yapıla· 
caktır Muvakkat teminat 630. liradır. Şartname ve muka· 
vde projeleri Mersin iıtasyon ıefliğinden parasız. olarak 
vrrilecektir. 

lstt klif erin 2490 Nolu kanun mucibince liizumlu olan 
vuaik ve 9~8 yılı ticuet odası vesikuı ile mnkôr istasyon 
veıorsine yatırılıtcPk muvakkat teminat makbuzu veya Ban 
ka mt-ktubu ile birlikte telılif zarflarıoıo eksiltme saatinden 
bir saat f'VVt"line kadu komisyonumuzıı verilmesi ve teklif 
aabiplerinindfl nümunelerile hazır bulunmaları 

6 - 16-20-22 

-----------------------..---------l A N 
• 
1 

Menin piya~e alay satmalma ~omisyonu Rs. 
1- Mfrsin pi~· adP- alay ilıti)· : ı cı için aşa~ıda cins 

v•~ 11111\tarılt• ıuulaauınwu h ... cf. 1 Vfl nıuva~kai te
miuallc.tn yazılı .,,.zak ö<;ık t>ksilıme ilr satın alma 
c ı• ktar · 

2 E~~ilım~ 21·2 9 :J s paz"rlt·si giinü saat 15 
dt' nH·rsi11 ttskarlik şulw~i11i11 iisl kHlırıtfa ordu 
.. vi111h~ ~~pılt ı c•~ğıııdcın iı-tt-klilrriu nıtııkur saate 
L~Hlttr ltınııııttll:frıl~ komü~'orıa 111iirac;Jatları. . 

3- isı .. ~liler şartııarurlrr lıer zanıan konısü~on 
da ~Ört>bilırt ... r. 

'ıkları muh~mmPn nıuv~kk:ıl Cinsi 

kilo 
=~3600 

8000 
66000 
s.ıoo 

aooo 

lwdt-1 
lira k u. 
4(13:?00 

:!6..Jooo 
1Jnooo 
f 0400 

15000 

• 
1 

Mersin piyade alay 
L 

ttAuıinal 

lira ku. 
30300 
1~800 

10 . oo 
3700 
ı 200 

A 

Bulgur 
Sabun 
Sanı an 

Patates 
Soğan 

6 --11 1 fl-20 

N 
satmalma komisyor.u Bs. 

1 M .. r~i11 pi~;jd .. ~l;.~111111 nıiişlt>rtAk ruuthalu 
pi:Ae . ırıa µöt' ~~11i,f .. 11 y;ıptırılııcaLtır. 

ı - K .. ~,f v ... t;dınıiu lH·d .. li 499 lirıt 66 kuruş 
olup ıuuvak~al lt'lUİll<tlı ii8 lıradır. 

a . E~~ıhm~ 2 ı- şu hal 938 paz<trt•·si ~iırıii saat 
15 tlP. M .. r~i11 ~~~~' l ı l\ şulw~iııin iiı.ı.l k<Slırıda ordu 
flVİ rıclP- Y" p ı lacağırıcla ıa İ!'lt-' k lıl ... r 1Uf>1.~ tir saate 
kadar 1 .. mi11allan111 ~onısii~<)lt<t vf>rnıtıleri. 

4- i~ıekliltır pilA11 v .. şa rina nı..!tıri htr zao1an 
alay scıtıııaluıa koıuii!i'~Oııuııda gör.-bilirlrr. 

6--11 - 16 20 

1 L A N 
şefliğinden 

uıulaamruerı 
Mersin orman bölge 

h;.ıcnıi 

cinsi 1113 d.1113 adedi lira k. 
4 9o 300 

bedel 

çanı r it·" - 2 1 1 ooo 
lrik dir• ;li 

1- içrl vı lAyeıinin nu•r sin kazası dahilinde 
\' f>llİ l Ö\ cıv~ nı11ta g .. ctiııli ornıa11ırıda11 21 l nıet~ 
~o uıi~c1.hıt nuwtfıl 3, o Atft t ç:ım tılt·~.trik dır1>ği-
11i11 l•• lu r 111 .. ıro ıııı";· p ~a~ri nı~nıulu 490 kuruş 
lwıl• · ll+> orman ka11u• 1 u11u11 nıuva~k~l 6 111cı mad
tft ~·ııi11 ı iı . cı fı~rn~ı nıucihirıce uçık artırrua su
, .• ı ı l•· ~;ıııs.ı c ı l-.i ı nln.ı~tır. . . . 

2 ılııılı' 16 -2·938tl~u itabarPn 2·3 g38 çar-
şa m ha 1ı;ii11 ii saa l 14 de mt·rsi n or·r11ei n hi nasında 
ya pıl~ca k tır 

3 - Otll\akkal lflnain~tı 77 lir:.. fls knrnşlnr. 
4 - şartı ·anw v .. muk;ı\" t• l ... rı~ını .. P'"j l~· ri ıu· · r 

sirı orman lıölge şefliğiudir. 18 - 20 - 24 - 2 7 

l 

:ı 

ıö 

l) 

• 
a 
fa 

' 
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L A N • 
1 

Tarsus • 
ıcra mımurfuğundan 

No, 938-801 
Tapu No. Tarihi Cinıi Hektarı Mttre M. Kıymeti 

88 K. evvd 93' Tarla 4 3666 beher H. 
. (2llı) lira 

Hududu ; Ş rkan habıbe ve imuttin ve biraderlerı bia-
ırsi guben f .. tmi zade Yusuf ve Salih ve Hamide timalen 
ıalih beleninin oğlu ctnuben zekiye birAderleri Ahmet ve 
AbduUab. Sahibi Ahmet kızı Nafia 

Alacaklı ; Taraosda Vanlı Mehmet oğlu Fehmi 
Borçlu ; Abdal kuyusu k&yDnden olup Tarsaıta lun 

dirci Nitil karısı ve ehmet kızı Nafia 
Birinci artırm•nın yapıl ı c •ğı yer; gUn, ıaat 21 3 DS8 
g~' nü saat 9 dan 1 O a il adar. 
ikinci 11 rtırmaoın yapılacağı yer aün saat 6 - 4 - 938 
aüı ü saat 9 d•o 10 a k•dar T-rsus icrasında 

1 - ltbu g6yrt menkulQa artırDıa flrtnaıo .. ı 2t- 2-92a &ar bla 
den itibaren 138 • 801 No. ile &arHı icra dalrHinin muayyeh numara 
unda herkesin gOrebilmeal ' için açıktır llaod\ yanlı olanlardan 
tula mahlmaı almak i1ı11yenler, itbu tartnam•ye •• 988 - 80t doıya 
numaraalle memurı7eıimlıe mQracaat etmeıldlr. 

:l - Artırmaya itıirak için yukarıda yuıh klymetin 7Gsde 7.& 
ıalıbetlode pey ·uya milli bir bankaıaııa temlıaat meJuubu teTdl 

edilect: ktir, (l 'l4) 
.'J - İpotek sahibi •lacaklıliıla diier altkadarl•rıo irtiftık 
hakin ııthlp!erioin gayri menkul Ozerindekı haklarını huıuılle faiı 

"' masrafa dair olan iddıalarını ltbu ilan tarı hirıdeo itibaren yirmi 
son içinde evrakı mtııbıtelerile birlikte meoıuri7etimise bildirmeleri 
icap eder. Aksi halde hakları ıapu ılcillle ıııbit olmadıkça 1&tıt bede) 
nin paylatmaaından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen gOode artırm tya ittlrak edenler artırma tart 
name1inl okumut ve loıomlu malumat almıt Te bunları temamen 
kabul etmif ad •e itibar olunurlar. 

- & Tayin edilen zamanda gayri menkul Qç det" bağırıldıktan 
ıonra en çok artır&na ihale edilir . Ancak arıırma bedeli mub.mmen 
kymeıin yosde yeımlt betini bulmu veya 1&tıt tsıeyenin alacatına 

rocbani olan diger alacaklılar buluoupta bedel buularıa o gayri men· 
kul ile teminedilmit alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkması& en 9ok 
artıranın taahbOdO b•kl kalmak Qsre artırma on bet gGo daha temdi& 
ve on betlnci gOnCl ayal 1atta 1apılacak artırmada 

bedeli aatıt iateyenln alac tına rClchıni olaa dlfer alacaklıların o gayri 
menkul ile temin edllmit alacakları mecmuundao faslaya çıkmak 

şartıle en çok artırana ihale edil ·r Böyle bir bedel elde ~dı~mezse 
ihale yapılamaz ve satış talehi düşer. 

e - Gayri menkul kendlılne ihale ol.ın&D kimae derhal veya 
verilen mOhlet içinde parayı vermes1e ihde karan t.uholuoarak 
kendiıinden evvPl en yOlıı1ek teklifte bulunan kimH arzetmıt olduğu 

bedelle almafa razı olur1a ona, raıı olmaz, veya bt&lunmana hemf'n 
on bet gOn miiddet\e artırmaya çıkarııi p en çok artırana ihale edilir 
iki ihale araıındaki fark H geçen gOnler ıçln yOzde 1 den hesap 
olunacak faiz Ye diğer sararlar ayrıca hOkme hııcet kalmakıısın me-
murl7etimiar.e alıcıdan tahliı olunur. "123., 

2004 numaralı icra ve ıtlas kanunun 12 incı mııddesinın 4 üncü 
fıkrasına levfıkan bu gayri menkul sahıplerin•n bu haklarına ve hıı~ı si 
le faiz ve masarift' daır olan iddıaİarını ilin tarıhinden itibaren 20 gün· 
içinde evrakı müsbiıelerıle bıldirmeleri aksi halde hakları tapu sicil

lerile sabit olmadıkca satış bedt'ıinin paylaşmasından haric kalaçakları 
cihetle allkadarların işbu maddenin mezk Qr fıkrasına f.!Ore hartkrt 

etmeleri ve daha fazla malumat almak istevenler 9!UI -80t dosya 
numarasile Tarsus icra dairesine mürsıcaalları ilin olunur. 

' ., 

• 

• 

Remington 
ller Dairede 

fier Ticarethane<in 
1 { n r )' H r de 

Daima Remington yazı m'kina!an 
ve Şeri ti eri kull,mhyor 

• 

• 

nı Sizde bir REMINGTON almalı- nı 
m &ınız. Satış yeri nı 

~ -~WJ!)l!!!!!Bll!Sii5w.3. H. R ~ 
Yeni Mersin 8asımevinde Dasılmışlır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ GÜVEM im ~ . • 
R SiGORT ~ ... ?.Q?YETESI 1 
~ Sümer l?ank ve Emlak ~yt(Jm bnnhalort tarafından fiil 
~kurulmuş tamulusal bir kurumdur. Vasfı Orıun Jll 
~~~~~@~~~~~~~~~~~~~~ 

Yeni mersin Basımevi 
MÜCELLİT 
HA.NESİ 
14,~" ı ıu 1:,' , 1 l'l"ft 1 • 

hll~, ft""i':oı U•Jt l\ ıtJ flltt 

r1111zı iş~ yaramaz ete-
• ıtm~ , ı ı ) .. iirı 

...iz.., laıı u ol 11, K ı t ,, 

litruıızı, 11 ... n .. ..ı .. r11•'"·'· 
111 iic~~ll ı tim 11 .. n ı i·n tl!Ö n 
ıt .. rı ıııı 

Ht•f' ıı~vı k.İlrtl' Vt 

ıı .. rı .. rı ... r şı~. zarıf 111e 
ıiıı Yt> ~ ulla11ışlt ola
ra~ .-i1l .. 11ir 

' Fotogr~f P.1akineleri 
Fotoğrı f mevsimi g eliyor, fİmdiden 

bit er makine tedarik edebılirainiz. 
l\ <>dal{ \'e !4,oglander 
urkalı 938 m )deli makınelerimiz 

geldi 

Taksitle Satış 
..:_____::__--==.. .... -====== 

( T 1 K U ) Markalı dolma kalemler, her cinı 
natb .... kagıtl..rı, Kı•tasiy ·, Kitap. Fenni ıcbHlkler 
\ol, Cep, Masa ve duvar H•tleramizi bilh&da tavııye 

d riz. S[OAD SAHiR SEY MEN 
Uray Caddesi No. 4t - MER.')(Nt 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor, 

ONA KARŞI 

Hazırhkll Davranınıa 


