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Ank ~ ra 17 a.a. (Radyo) 
200 Fransız l·ayyaresi 
lngiltere üstünde ikinci 

~------------- bir uçuş yapacaklardır. 

Sahibi ve Umum N•trlyat 
MOdOrO 

FUAD AKHAŞ 

idare yeri 
eal ' er ııı Bııııııen • llcrsla 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Oun1a 
18 

AÖUSTOS 

1939 
Yılı { Sayı 
12 3369 ~~DEL tK.. SİY ASİ HAB l:lR:;;.;;.__.-F..._İ_K__._İ .... R.=...;;._..;;;G--A_.._Z-..E;;;;;;;...;T;;;;.--.E--.S=--t 

Sayın Valimiz Buf.ha'1 Tek;..-\ M-iı-ıe-~ıe-r-ce_!ll_i--S--o-n·------
• • yetı Danzıg --haberler rın gazetemıze beyanatı komiseri 

Bu güzel şehri derme çatma vaziyetten en Verilen ra~r hak-
..., kında ketumıyet mu-

kısa zamanda kurtaracagız hafazci edilmekte.dir Geceyi Babaeskide geçirdiler sabahleyin 
"1erain k k d H , M h sebe B l ô. Evkaf ve Ankara 17 a.a. (Radyodan] tekrar manevra sahasina döndüler 
O pe ya ın a ususı u a ' e e ıye, Loııdrad~ın bildiriliyor: .. 

evlet "Demiryollarının umumi bir inşaatına şahit olacaktır Milletler Cemiyeti Dan- Müfettiş Kazım Dirik lrakyaya ait meseleler üzerin~e 
, zig komiserinin Alınan dev- M'llA f • • • h J'I ~la Şehrimizde yapılmakta ki~i alacak şekle konulacaktır Yapılacak teşkilatla şehir let reisi Ilitlerle yaptığı mü- . 1 ' şe ımıze IZ8 at veruı er 

~ 11 re sapılacak i~lor hak- Iforasının inşaatına ba~lan· do bedii yoşillem~ i~i devam lakat hakkında tngiltereyo ver Ankara 17 "Redro. -
_111da kenu·ı .. 

1 
l A t ' ınak iizrc<lir. edecek YO başarıla-~aktır. ıniı;ı oldultu ve 1ngiltore11i11 ise' Reisi cümhur İsmet loöuü yanlarında Bae9eki\ R~fık. Sar 

~1 ı orıııuen ına uma 1lt" • k k d . "f ı::ı ı d ld "' h 'd · 8 b k. h · · · · ea etti . . T • • 1 ru.er:-;ın, pe ya ın a gbr- Şehir iı.ta8yon binasının Fransa ve İsvoço bildirdiği ~m o . U5U a. e ~eceyı a ııes ıde usuı-ı ltreahrıude geQır 
~nrı ğır.nız sayın "\ ahmı:t.: giive m iistoııit aldı"'ımıJ'. tod- ve me\·danının proJ'esinin vap 1 kk el ,. l fil mıelerdır. Sabahleyın takrar Edirnere dönmüşlerdir .E:d ırnede 

ıan T , . o , .; .; rapor ıa ·ın a ı·osmı me ıa ı r b 1 d' · kt l'I b' h k f lıey,ll eker gazetemize ~ulhirlorlo Hmmsi i\fnlıaı:ıebc, Be mak iizı·e Devlet Demiryolla deki kati ketii.mivet devam et '°ı ı, o~ ı~e rj~~ı, m~L e~.' eRr ~e. _ıoı,erce al tara ından ~ar atta bul 
1 

d . .; şı anmış ar ır ı me ep ı eı~ıcum ıurumuza buket takdım 
He . un~n.u~ ~r. ı~. .. lediyo ve E;ka~ın umu~ııi bir rı idaresi şehrimize iki mü- ınektedir. etmielir. 

~Qllt ledıye l tfuıyesı ıyın lu-
1 
inşaat faahyetıne şahıt ola- hcndis göndermi~tir. İki gün Dünya matbuatında ınulı Bu ~ün 1ollarda binlerce halk Milli Şefl13rini eelAmlıyarak 

'raz··"e ehemmiyeti görülen ı (•aktır. evvel gelen ıniihendisler, ma- telif tefı:ıirlere yol açan ye ez-ı~uhabbet dolu ee~gi. ve saygı izhar etmişlerdir. İsmet lnönü 
tr ·oı sipariş edilmiştir. Bul 1\forsinde'balıçoloı· to~kilatı hallinde Hlzııııgelon tetkikler cümle Danzig nıeselosiııin hal ıçten gelen bu eevgıye mukabelede buluumne\ur. 
a~iizl 1 . . . ı .. 

1 1 
• • l" . . . . .. KırJlegaQ istasyooıında ise ziraat maktebi talebeleri tarafın a. 'a tfaıvemız daha zıya yapacal!'ız ve bu guzc şe ırı de \,ulunmu~ls.r vo şebır p a- lı ıçın hır Dortlor konferansı d k 1 l 

.v ku ~ 1 .., , . , .. . . . . an areı aamıs ır. 
lı~ . :."etlenecok, yangın telı- derme, çatma vazıyetten kur nını da ayrıca gozdon geçu- akdı hakkında bazı ocnebı ga· Reisicumhur, lirenin hususi salonunda Trakya umunıt mü 

llsı 0 nlenecektir. taracağı:r.. mi~lerclir. zetelerin verdiği haberleri bu· teuiei Kazım Diri~i, mebusları, maarif vekilin kabul buyurmus 

~i ,.;ıeıhir dahil ve civarında- Raı'sı'cumhur ve M'ıll"ı ~efı'mı'z ·ısmet ·ıno·nu· ıp·a. }matbuatı .. y~Jakn.lakıııab~lta vle lardır. K!izım Dirik Trakyadaki muhtelif isler üzerinde malü 
ltı • arın tamiriue başlan- y o onyanın ı~tıra ·ı a ı o - mat vermis, bir saat süren izahattan dol ayı Reisicumhur mem 

ttı~!ır. Bunlar ela kısa bir madan enternasyonal müzako nuni1etlerini bildirmistir. 

t," det zarfında yaptırılacak- Trakya manevralarını pek reler mevzuubahs olamaz. -M----A--k--"-h ___ t· 
' Böyle bir fikir ileri si.ir· 1$1 r S eri eye 1 

'ıı!~"'indo .. v ihtiyarının yakından tetkik buyuruyorlar mek-mulıtemol olarnk- l'o- Cuma1teai günü lstanbula gelecek 
&:ıtı da olduğu maltımdur. lonya efkarı uınumiyeı-ıi üze-
ı.,,:n için Vakıflar idaresi Genelkurmay başkanımız askerlerimizi rindo udoler bırakmak için- reami merasimle karşılanacak 
\i :ı 10dan istasyon civarında- teftiş ettiler dir. Deınoktedirlor. Ankara 17 "RedfO" 
ile rııaJara a.partmaıı yaptın- _,_______ M L f Kahire topQu tüm ganeralı H.üınü Esseyc{.i Rıza pasanıu rİ 
'irı llk~ır. Apartmanların ke-ı ~\.nkııra 17 a.a. [Radyodan] Kıtaların gösterdiği yük- QS1QV8nhl (8088 yasetındeki Mıııır heyeti cumartesi günü tstanbuln gelecek ve 

er, golmi~tir. Diin sabah manevra saha- sok kudret ve kabiliyet ma· 

8 
k 

1 
, ı merasimle karşılanacaklardir, Heyete Parapalas otelinde hususi 

4-:•~ıflar idaresinin otur- sına gitınis olan Gonelknr- n~vra •aha~ını dol.duran bü- üy! e ÇiSi daireler a1rılmıetır, Hereı ecnebi aleeemililerlerlle beraber ma 
~~ ~ bına ve etrafındaki dük 1 b k ' ·" 

1 
Fev vuklerımunn takdırini kaza.o- J ---- onratarın ıoo gOna te ordumuzucı geçit resmini seyredeceklerdir 

'lllll nıay aR anımız Jll,aroşa. - • 1 . . · •t• F 
t 

ar ktı ·ı ·;ı ' mı~tır. Hava kuvvet erımızın ngr ız, ransrz OS• --------------------------
ltı) ··mı en \'Onıuen vap- . ("' k 1· .. 0 ,·iiksok kuman S h 1\1 { 19 . tcaı- . • .. • . :r.ı :.-" wa"' ' • vaptığı ke~if ve sair hareket· kerı" he•vet/erı· Ş'°Te• eva af IYOf arı : 
lil 1\. ve o cıvar guıelleştı · k · t rt· t · A • \ 'J' ~ 'J' 6ee\r da heyotı as -orı e ış e mı"f lerdeki bilgisi l>U manevrada 

ten~r. . . ler<lir. bir kere daha tebarüz etmiş- fine bir ziyafet verdi 
l,r,. . ı camı cıvarında Ev- H 'k' t af ta. mukabil t· 1 " aıt ı · · · · er 1 ı ar ır. Ankara, 17 a.a. [Radyodan] 
~~ . nnalar t.:1mır ettırı \ harekflta gcçıni~lerdir. Kırklar • Roi~ücumhur ve Milli Şef Moskovadan bildiriliyor: 
~e .. ıyi bir şekle sokulacak elinde ~iudetli muharebeler hınet tnöııii dlin öglo yeıntr Kale gibi yorlordon, hara· olsun. 
l @'l)r" .. "f Jfraoı:ıa Büyük elçhıi diiıı 
ıı.ı:ı ....... 

1 
u.nüşii cazip bir ~ekle,, ak>ıama kadar devam etmiştir. ö-indon sonra beraberlerinde b l d · ı * <ı,, a " ö akşam İngiliz - Fra.ntıız aske· e er on geçıyoruz. * * 
(aktır. Gfüiiniiı!,e nazar&.n da daha Basvokil doktoı· Refik Say- Buralarda bir zamanlar, Bu rolculı1Jr t."' "'<>ıı,"' e1·or· St • ri heyetleri şerefine bir ziya • .. ·~ "' .. 

~e. r.tlyuın vaıiveti üzerin- uzun nıi.iduet ı:ıüı·ocoktiL·. uam ve mebuslar olılugu hal büyük k~'l~aneler varmı~, hu 
1 
ttihi ohİu. 

ışJe • ' El' . . r fi fet vermiştir. o lllektoyiı. Harekat • t ırııenın ~ıma ı do ınanena sa.h~sını ~ere en- Ziyafette İngiliz, Fransız kaşanelerde ahenkler yaınhr; 1 Çıbıkhya geldik. 
tu~ '~r"a sahiplori ile görü- ~arki istikametinde do inki- dirmi~ler ve lıareka.tı tetkik askeri heyetlerile sefaret er- zevk ve Rafü süriiliirınü~. j Giiıol saz var. tatlı, alıoıık-
~dit 18tiıııl!'tkloriuo te~oblıiis I ~af etmektedir. buyurmuşlardır. kanları, :Molotof, :VorosUof, Şu ileride güriilon büyük li süz Tar. Şarkı var. l'\[ii:r.!k 

~~ .~cektir. ~Iem1okot hasta- M k A h t• Potemkin ve daha birço'r Sov binalarda binbir gece masal-
1 
var. 

llı,;11iı1 • ~ksik knlnrı kısmı ik ısır as e rı eye l yet Rusya yüksek subayları larını hatırlatan rtlomler ya-J ~lanzara cazip. Gn~ino; 
4ııı :ttırılecek alt kısmı be-, • • hazır bulunmu~tur. pılırmış. dopdolu. Boş ına~a ... kalmamı~ . 

. a.p~ırılacaktır. • K a h 1 r e d e n 1 s t a n b u 1 a . Nerede onlar ~imdi.. Ne-, dediler. Gireriz. Ofüürüz. Din 

'hı V~ıayet otomobili için h k t t t . Tayaralenn uçarken yanma- rede o gi.inlor.. leniriz. 
lit· ~ır garaj inşa ettirilecek a r e e e 1 Diyorlar: Gelenleri s"yredoriz. Siiy~ 
~. ta alkevi biul\8lll1Il ınulıta- • • • b d K h 1· L J masma çare bulunou Nerede o demler; nerede sev livenleri dinleriz 
~.:ir olduğu ınalılmdur. Heyet reısı gazetecıleıe eyanatın a; a ııman Ulı oruu Qok gördft bona ::~d?~~~: - Oob!. Buı·:ı•ı :DO hoı·· llu 
t

11 
l tamir tf · · cok K M .l 

1 1 
Ankara 17 a ıs . (Radyodao)- behlı si elıkAr 1 manzaralar n9 guzel, ağaçlar 

~:ı~lls 8alonu
0

. ~r~~: . o~ala~~~ 'll08 ISH oruuıunun samimi se im anm Loodradao bildiriliyor; o k )' yetişmiş. Müzik pek zevkli.. t{lr11 y Tayyı:.relerln uçuş halinde eç o uyucum geç .. 
~le 350-400 go·ıu·rmekla baht"ıyar oldug"'urıu so·yıeJ'ı ikl'ln yanmasına manl olacak bir Bu hayat; boyla g('lir, büy- çalı)B·orlar. k E d 

'y 
11 U Aletin tecrObelerl yapılmaktadır, I O ld 'b' ayan ° ·uyor: n aın ı 

a d 
e gec~er.. nu o u"'u gı ı .. 1 . .. 1 t .. ı 

r O a 
~ 0 guzo , rengı guzo , a \Tı guze .• 

b' ş va anknra 17 a.a. [Radyodan] gunu da bildirmi~tir. Bu cihaz tan are 7ere dOş- kabul et. Bav an okuyor: 
Qr Kalıı" ro lıasusi muhabirimiz H t . . "t k'ben togn vakit te otomatik olarak işli B . . B .. d B.. . w 1' b L -dü n .. eye 

1 
reısı; M1?111~ eafı İ yebllecek evsafı haiz bulunmakla oğazıç.ı, ogaı ı~ı. n- Saçlarıma ak dütlıi saua ad 

Ve QnRa mÜ r Vf! bildil'iyor; u.oısıcum ıur ve ı l şe S· dır tün yollar bir yere çıkar. bulamadım 
~taedarı tevkif Ordu teşkilatımız ve aı:ıke· met lnönüye· do 1azinı fıraatı ' Dikkat ot, yoldan Rapma. Gönüle uçmak düştü bir ka· 

ri usullerimiz ·~~kkında tet- ı nı bu Yesil~ il~ .bul~uş ~l~c~ Sloıakya hükumet merkezine ıDoğrtC yolundan ayrılma. . nat bulamadım 
S edildi kikat yapına~ uzro memleke. ğıudan sevıncının yuksekhgını .* * Benliğimin eridiğini his· ' 

~tJ~k~~~ STOK GÜ:i\IÜŞ tiınize gelecek olan :Mısır as- i.~are~ .ederek .~iir~iye _?umlın Bir Alman askeri Vapur gidiyor. Ben bir tim. . 
lJ.NDUU.UJJMASIDIR keri heyeti bugiin Tfi~gene~ tıyetmııı banısı F"bedı şefin k d • eEırarkeş gibi sudan korkuyo· Hangı saç kızım. 

v .\n.lcaı· ral Hüsnü paşanın rıyasetı anıtı önünde egilmegi de bir uman an tayın rum. Ve dalgalı bir sudan Ak düşseydi, no mutlnydn 
ar,O\"a.:a 17 .3 · ~· .[~adyodan] altında Kahireden hareket .. et vecibe telakki edecegini ~öy.I edilecek athyacakmışım gihi lıazırla- bana. 
l)ııı· n bıldırılıyor: miştir. !emiştir. l • Anka· a 17 aRadJOn nıyorum. Ak dfünneve ömrii -çofa 

~e h ıs 40 bin lira kıymetin Heyet reiıü Hüı:ınii puşa O t . b h M Brftsiltadan bildiriliyor: Hayat böyledir. Böyle ge- etmodi. Bi~· h~znn ~·eli e~ti 
~iıı '~lca.da tecemmii ettiril- Knhire<len hareketinden evvel .1 ubmalr esı aka 

8

1 
ı ha.rmat- 1 l gu.ın.. . . . . rava u unaca 0 an eye , Pek fakında Slonk1anın lir ve böyle geçer. 'Qiyorlar. onlar solgun yaprnklnr gibi 

.ı }\,. uş para bulmuştur. gazetecılcre verdıgı beyana.~- denize T" k • ''" ·ııA hükumet merkezine bır Alman E ... et . Bugiino kadar ni\.!e 
1 düı;ıtü ve cfökiildü. 

\{h .. tfka ··ı .. l . .. t T '' k" 't kt u ur ..ı.uısır mı ı • 1 "f 'ltii mu ıur enmış, mu-
1 

a ur ıyoye gı me en m · kl .. 1 .. 1 . . askeri kumandan ta7in edilecek ı r G t' L[ .1· hT · · ttı· "e V . .
11 

. . .. b'ld" reıı en e sus onmış hır ço- günler, ge ( ı. eç ı. r azan ncuıı· ı ır mısın 
••tir eznedurı to'lkıf edı 

1 
tevellıt memnnnıyetını ı ır \ir. Kıslalara Alman askerleri ikıı Geçen giinlere hasret çek- Ç(lcuö-unı. 

ı.~ I miş ve hiitiin l\lısırın candan,. lenk. ve \.,anakk. nlede do aynı me edilece~ioden buraiarın tahli \ 
0 ı ~ «ı .. nk 1 ı d me. Gelo<·ok güııloro dikkat Bilmeui iıitemoııı . Fakat 

'~arı 1 1\ dahilinde giimiiş sevip hayı·an olduğu kahra 
1 
şekı < e ığw bır çelen~ ata- 7eleri için emir urilmistir. Ştıhir q~ı·111 n stok bit· halde bu)un- man Tiirk ordusuna Mısır or rak bu suretle oradakı kah- askerle dolup tasınak&"dır. Tir ot. 1 b~ı . tenıi;ı; dilogiıııe rıığrııeıı 

gflleıı ı~asl için Alıııanyadıın ' dusunun en samimi selamJa-: rama.nlarımızı seltlmlamış ola ranafa giden bütüa yollar husu Haydi vaJlnr yolcmıu, yo- ' :t.:alım zaman sn.un da oıın 
hır talimat bulnnmu~tur 'rını gc>türmekle bahtiyar oldu caktır. ·si serrieefere kapaomııtır. lun açık ve yolculuğun lıo~ . gösterecek ve iigretccok .. 

-------------------~--.-.----

Reisicumhur ismet inönü 

ve 

Yazan: DALGINEA 

İstanbul eğleniyor!.. 
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18 Ağustos ı 939 Cuına VENi MERSi~ 

Tarsus günden güne güzelleşiyor ·rarsııs Ticaret V.e Sanayi 
.. 
Uçüncü kısım 

1 
Madde 14- Şirkete girebilmek iQin aeaQ'ıdaki 

ıaı1mdır. 

ııı•• vası fi arı t•f
1 

Yol, mektep, hamaın · inşaatı Odasından: 
V9 tamiratına llUinmalI bir İcra Vekilleri He~eti~ıin ,29-7-9~9 ~ari~ıli t?r~lant~s~nıfa , 

kabul buyurularak Turkıye Cumhıırıyetı Rıyasetmııı alı tas 

11) Türk olmak. 

u) Ş.ıh~i 'le m "d a ı ıi hııklarıoa sahip Lulunmek• kl•rı• 
c) H~rıo ı~ n e i ı kote gi r ınek arzusundtt ~~ıu_nac9 a ,.~ 

m~kdarı kad~oyu do d11rması ·e'1likesi ıcor~ldı1#koıeE1 
dırdP; Tarsusta mu kim veya em tali gayrırrıeLI ,,o• 
bu:unanlar vaya memuriyet veya İfl merkezi 'fıı 

S ll rette Ç3) l Şl f] Y. 0 f : diklerine iktiran eden (Tarsus Bahçnli Evler Yapı Koopera 
1 tifı] ne ait esas mııkavelenamenin tasdik kılındığı Ticaret 

Tar sus mıntakası zirai vaziyeti 
1 Vek;lletinin işarına atfen viltlyetin 11-8-939 tarihli 39 .. 1956 
sayılı tahriratiyle bildirilmiş olmakla mezküı· Yapı Koope 

1 
ratifinin usulu vechile 14-8-939 tarilıiııde Tarsus Ticaret ve 

Tarsus [Ilususi] - Günden bir şekle ifrağı için tamiratı Sanayi Odası ticaret sicilinin 395 inci numarasına birinci 

da bulunanlar tercıh edılirler. ,e e 
Madde 16- Ş rkete ilerde ~irmelı: istiyeceklerin esas o:ıu~•i r~ 

· · 1 -k- · kıerıı:ı namemızın rn umleriııi kamilen kabul elli · ıdr 
b 1 . . . i bl 

güne güzell~şmekte olan Tar· devam edilmektedir. Yeni ha sınıf şirket olarak tescil edilmiş olduğunu ve ekli musad 
susta yol inşaat işlerine hum mamm tamiratı lıitam bulmuş dak mukaYelonamesi metnile birlikte keyfiyetin gazetenizJe 
malı bir surette devam edil ve umuma açılmıştır. neşır vo ilan edilmesini kabul ve tasdik ederiz 14-8-1939 

u ~erı ar ıcınde eir kete girmek ielP.diklerıu ~ı,r 
reıı Noterden muaadctak bir b'ıJeıınaıııe çereceık'ı 
dir. İşbu beyanname şir ketin idare Moclısioc0 ıe,1,rı 
o'unHr1,k lsı~klinin 14 üncü 'mnddede yazılı 91181ııw' 
':ıeıdığı enlaşıldıkıau sonra ortak olurak kabı> 

mektedir. Bu ·çalışmalar saye Lokaııtf1, gazino, kahvehane Tarsus Ticaret ve ~aııayi OJası 
sinde bir kaç sene sonra Tar ler, dükkiırılar l yeniden hada Başkatip Reis 
susun umumi veçhesinde~ıleriıı na ve boyalanmış, camekan İmza İmza 
değişikliklerle karşılaşacağız. lar islMı edilmiştir. ( Ziya Toroğlu lbr::ıhim BEhlil 
YOL fŞLERt 1939 SE1ES1 TARSUS 1 

fsmet İnönü caddesi geııişleti }~KİM VE REKOLTE 
lerek belediye tarafından yaptı VAZİYErt 1 
:ılmakta olan dör~ diikk~lnın 1939 senesi Tarsus mmtaka 
~nşası~a devam edılmekte o!up j smda 180 bin dekar .buğday 1 
ın:.aatın duvar ve beton aksal 150 bin dekar arpa 80bm dekarı 

Tars1ıs 

esas 

bahçeli evler yapı 
kooperatifi 
mul{avelenaınesi 

KURULUŞ 

karar verilir. .. "'ıııııc. 
Madde 16- O eu ortaQ'ın mira~Qılarından 12 iaci madde 9 ıf 

bince ortak olarak gösterilecek kimse lüzunı~ıJ .~:,, 
lar •aeıdı('tı lakd "rda ölenin hisee eeııeııerı 1 ıebl 

1. · k · ı · ed1 
~ec ısı ararı e mezkür kimse namına devır gır 

lır. Mıraııcılar bu vasıfları taşımaz veya eirkel0 dd' 
meQ'e isteklı olmaz larsa öleniu hakları inci IJJS ub 
nio C fıkrası nıucihince tePvire edılir. Anoak ~e~ 
laç mirasçılara İdare meclısi kart1ril& hisse serıel 
bedali' daha evvelce verilebilir. ot 

Madde 17 - AeaA'ıdaki hallerde crtrık, idare meclisi kararil9 joel 
taklıklan Qıkarılabilir. Ve burılar hakkında 
maddenin (C) fıkrası hükümleri taLbik olunur . 

A) .\fedeni h .ıklarını kııy batmak. . ~el' 
• mı bu günlerde ikmal edilecek yulaf 195,200 ılekar klevland : 

tir. Bu inşaatı müteakip köşe 155,300 yerli pamuk için ara 1 
de kalan iki uükk:lnm kesile zi hazırlanarak ekilmiştir . 1 

dd Madde 1 lebu esııe muka~eleyi imzalayan müteeebbislerla son cek Adana ca esi lıükümet Bunl<t nlan malısulu idrak cdi j 
B) Mukavele ah ' . Aınına riayet eylememek ve t 1\

1
iO 

karşı deruhte eltıği taahhüdatını İdare aıeı.:1 18 

müsaadesi olmndao 6 ay zarfında ifa etmerrıfllcı r 
Bu hallerde İdare mecliai tarafındau orta~& orı;~o 
lıktan .oıkarıldı~ı yazı ile bildirilir. Bunun prd 1 ~ bl 
gelen ılk umumi heyette bu karara iltiraz •·d1 

raden bunu kabul ve imza edenler arasında müte-
meydanına kadar ayni geniş len arpa, buğday, yulaf rekol havvil sermayeli ve mahdut mesuliyelli bir koope 
likte vasıl olacaktıı'. tesİ randımanını orta vermiştir. f raıil eirketi kurulmuetur. 

Bu caddeye döşenecek par Pamuk tophmmağa başlanmış Madde 2 - Kooperatife M 1smarlamak hakkını kazanmak ioin 
ke taşlar tomamen gelmiş ve tır. Fabl'ikalar ayın 20 sinden/ en az 20 hisseye sahip olmak Jllzıindır, 1 

lir. Çıkarılan bir ortak eiı kette ie alamaz r 
M o . ·rrl•, 

şehrin muhtelif mmtakalarma sonra faaliyetlerine başlıyacak . 20~ H i s~eye malik ol.~n ort~~ eirketi~ asli azası sayılır 
taksim olunarak hazırlanmış lardır. 310,500 dekar araziye Muesıııs ortak olabı.mek ıoın 20 hıase salın almıe 

bulunmak IAzımdır. 

adde 18 - rl1kJa~ eırkatıeu ke~ıdi istekle~ile de çıkııbl 1 ,ııt 
Bu takdırde esa~ıdekı esaslara göre muamele 1•P • 

a) Oııbiriııci madde mucibince eenotlerini :başk118;~, 
devretmek suretiyle şirketten Qıkanla:ın oirk 

tır · ekilen pamuk mahsulünün °1° Şirkete namzed ortak karıt edilmek için asgari iki 
ASRİ HELA 30 bitmemiş vo 0/o20 si mas hisse almak kAfıdir. lıerda ev ısmarlayacak namzed 

Bu işlE:rden başka Tarsus he rafının korumıyacak tlerecede crlaklar hisallleriui bilAhare asli azaların aldıkları 
lediyesinin yeni yaptırmakta bulunmaktadır. Diğer müteba nisbete ibUlğ elmeğe mecburdurlar. 
olduğu asri helaların inşaatı ki nısfı fovkalfü.le olarak de Madde 3 - Koopera tif maksadı d . ire :ı iz;deki muamdleleria ya 

nm ikmali dahi kuvvei garibe kar başına yirmi kilo pamuk pılması için menkul ve gayrimeııkul mallara tasarruf 
etmek ve her aevi istikraı yapmak hakkını haizdir, 

ye gelmiş bıılıınmakta~hr. verecek berekettedir. Mrıdde 4 - Koopera\ifin maks d ı : Tarsus i:.tasyonu civarında 
ATATÜRK CADDESİ Pamukları bitmiyen yerler satın alaca41 araalar üzorine evler yaptırmak ve bun 

.Atatürk caddesinde parke dö do mibzel'lo ziraat yapılmadı ların bedellerini aşa~ıda gös terilen eekillerden biri 
~m~<;İne ~aşl~nmak üzere tes ğm<lan to~rağın lkuvvei inbat 11 sine göre; mevsimlık, veya aylık takeitler ile tahsil 
vıyeı turabıyesı yapılmaktadır. ıiycsi zayıf kalmış ve ayrıca ellikten sonra orLaklı;rıoa mal&tmek ve mal edince 
YENi YAPILAN FIRINLAR yafrmur mevsiminin geçirilme ye kadar gerek bu e \ll erio ger8k ise müştemi latının 

~ idaresini ve bakımın ı temin etmek ve maksada laal Beş fırın · yeniden betonar si yüzünden mahsülden ist;fa luku olan her e~r• yapmaktır Bu maksadlarla diğer 
me olorak inşa ettirilmiştir. ide imkl'ını hasıl olamamıştır. Yapı Kooperatifleri ve müesseselerle menfaatli gör-
Hanlarm da betonla isl:\hıl Bununla beraber Tarsus dü~ô sahalarda iş birliQi yapabilir. (Her ortağa mal 
İçin linşaata devam edilmekte( mıntakasında 1939 pamuk re edilmesi karulaştırılacak evlerin idaresi hasusatı 
dir. koltesi 23 bin balya olarak ta h , sahiplerile aalaşı'a ak umumi mel!faate m•Jgayir ol· 

Evkafa ait hamamın asri min edilmvktşdir. 1 mamak üzere temin erlilir) 

, Sipariş şartlan 
Şehı imiz 7 icaret ve Zahire Borsasında 1 a) VAdeler en çok OD iki eeae vera daha az müddetlerde 

t olabilir. 
bir haftalık muamele j b) FHizler : Reseülmal hareketlerine ve vddelere göro öde 

necek bulunan borcun lehine tabi bulunacak mikdarlar 
Ticaret ve eana1i borsasından alınmıotır. kadar faiz fiirütülür. 

BaQ'dar eark 60 000 4 20 · kısa vad~li M,~.T f c) Kooperatife cemile olmak (here peşin tediyat ile e9 
• )'erli 150 000 3 125 - 3 25 hazır ve • I ıi~arie verecek ortaklardan faiı alınınız. Bu tak~irde 

Arpa " 300 000 4 50 : A. Fob Rncak 16 inci maddenin C fıkrası hükilmleri cari olur. 
·• • 75 000 3 25 " • M.~.T 'Madde 5 - Şırketin adı (Tarsus Bahçeli Evler Yapı Koopera · Yalaf " 120 000 3 10 

Kamdarı Cerhan 150 000 4 35 -4 375 • " • • tifi) dir. 
Fueulre • 10 000 9 • C.V.T Madde G - Şirketin merkezi Tarsustur. 
ı:apaQ'ı Anadolu 80 000 50 50 "' M. fob Madde 7 - Şirketin mQcfdeti (20) yirmi rıldır. 

Ankctra Gazi Ter~iye [nstitü izmitte ~a~çıvanlı~ aursu 
ikinci kısım 

Sermaye ve hisse senetleri 
Madde 8 - Şirketin sermayesi mütehavvil olup nama mnharrer sünün B tısını kal~ınldı açıbca~ hiAsa senetleri ile temsil oluaur Şirket sermayesinin 

asgari miktarı tamamen tahsil edilmie (4100) liradır. 

Aıil talebelerin im
tihanı 25 Eylulde 

yapılacak 

İzmit - Ağustosta burada Medde 9 Bir hisse senedinin değeri (5) bee liradır. Her ortak 
vilfıyet fidancılığına, meyvacı 1 Kooperatife ev ısmarlayabilmek iQin ı. inci maddede 
köylülere mahsus bir usta hah zikredildiği gibi yirmi hisse Ealrn almak mecburi· 

ı çıvanhk kursu açılacaktır. Mas 1 retindedir. _ 

· rafhırı ziraat vekaletince veri 
1 

Madje 10- Her orta!lıiı mesuliyeti alacağı evia keeif bedeıı ta 
A k G · } · ı·ı- 1 ı b k · fid l ki ta·ıaın yüzde onu niebeFnde olmak iizeremahdutlur n ara azı ter ııye ens ı u en u urs ıırrat ve ı an ı , 

r. ·· ] ·· ı-kı · f d ··a 1 Madde 11 Hisse' seaetleri iebu mukuelenameye ait ikiaci mad Su-nu··n B kısmı kaldırılmıştır. I rm.ıc uru eı.·ı .tara ın an ı aref k 
dede müaderiQ ahkAın m bfuz almak eartile ahara 

Bu kısım imtihanlarına giren edıl~cek ve ıkı ay devam ~el devir olunabilir. Ancak bunun için idara mrnlisinin 

1 · · ·h l 1 d ~ lcektır. Bu kursta talebeye, koyl muvafakati earttır. Hiue senetlerinin baekasıoa erın ımtı an arının oma ıgı 
1 
_
1 

. k ~ ·~ d · 
ı u erın avrıyacagı ııa e ve devir muamelesi mezkur eene•ler.n arkasına devir 

maarif vekaletinden maarif' usullerle Ameli ve nazari bir muamelesi yazılmak Auretiyle va eirket nezdiodeki 

müdürlüklerine tebliğ edilmiş 1 şekilde meyvecilik, bağcılık ve defteri maheasa te!cil edilmek sureti1le yapılır. Ve 

{ 
altları İdare :declisi reisile Aıadao iki kişi tarafından tir . . _ aşıcılık öı!retilecektir. . 

· ~ imza olunarak şirketin resmi mühürile mühürlerıiı-
Bundan sonra Gazı enstıtu mr ~öy~e 58 ev yan~ı Maddo 12 - Şirket bir ortağı\ ait olan hisSA senetleri i~in birden 

süne asli talebe alınacaktır. fazla sahip tanımaz Veraset yolu ile taya her hangi 
. . . . . Balıkeı;lre bağı Dursunbey bir sebeple hisseleri.ı birden fazla sahibi olursa bun 

Ayrıca da ıhtıyat ı~tıhamle or Jfazssıom Osmımlye kOyQoda bfr lar eirkete kıueı içlerinden falaız birini hisse sa-
ta mekteplere muallım ola~k ; y8ogro neticesinde 58 ev, zahire nedi sahibi olarak göstermeA-e mecbıırdur:j'· 
}ardır. Asıl ta.lehelerİn imtihanı lerlyJe birlikte yanmıştır. ~Açıkta MP.dde 13 - Bir ortağın mlrasoıları veya alacaklıları hio bir se. 
25 lüld hl' tn l' l kalan köylOlere Kızılay torafın beple eirket sermayesinin ve m~I ve mülki!n haciz 

ey e e ıye ame 
1 

mua dan 60 ç<1dır, muhtelif giyecek altıoa alıamasıoı ieteyemez. Ve eirketin ınuhasebı:ı 
lim olacakların imtihanı da · 21 eşvası, ilk yardım olarak 200 lira defterlerine göre çıkacak haklarını olduğu gibi 
eylulda yapılacaktır. gOoderllmlştir. kabule mecburdurlar. 

olan Lütül! alAk~ları keeilir. 
100 b) Şırkele ev be~elı~den veya ahar cihetten oları .bO ,_ 

borçlarını peeın odemek suretiyle Qıkmak ısıe • 
evin kendisine temlik edilebih.oesi iCia eirkcıt ııı 11 ', 
cesindeki kefaletinden doR-an taahhütleri deraııı fe ı 
lediai müddetçe h isse senelleri bedeli mevkuf t11.

1
;, 

duktan ~~eka mahdut kefaleti miktarıoda eirkel 1 ııe 
re mı>clısınce kabule sayan temiaat göstermek Ol 
buri Yetindedirler. 

r) a ve b fıkralarınd 1ıki haller dıeıoda eirketterı çık'~ 
lara kazanç ve ihtiyaç akçeden bir eer veriıeoıe•, 
Ev ı~~~rlan~ıe olaulara ise evden doğan ~aıAJıal•;. 
ve ıl'.şıklerı . şirketçe tasfıye edılmedıkce hisse 1rı 
net l erı bedelı geri verilem ! yec~~i g ibi mıılıdul ııe 

1 
Jetten doR-·ı>1 ve 34 üocü madde mucibiııce ıne•00 
bulunan meauliyetleride baki kalır. . 

Madde 19- ?rtakların vefatı halinde ev yaptırmaktan mıllB~e~ 
lıt_ borçlarının yalnız ödenmemiş &aksı ilerini , ter0 1 ~f 
munhaaır olmak üzre eirket lüzum görürse husıı 
bi h t · or1' r a~a Aıgortası yaptırabilir. Bu takdirde Sig e~ 
nın prımlerı alakadar ortaklar tarafından ödentıC 
t~r .. Si~orıa yapılmaaına karar verilirse İdare ,ıte!: 
tının 81 i_?rt~ eirketlerl nezdinde yapacağı ıerrı•111 

la eu mueaıt şeklin tesbiti ıaıımdır. 

Dördüncü kısım 
inşaat ve muamel4t: . 

Mt\dde 20 - Şir~et evl~ri, !dare meclısinin üQde iki reyi 
yelıle, ranı 8 reyle ve eirket naınıaa satın 

arsJlar üzerinde yaptırılacaktır. 
Madde 21 - _idare, ~ecliei tarafı_a~an eir~et mahallesiuia p1All 1 :~ 

ıhza.r ın~a b~dellerıoın keefı icra ve evlerin cseııdl ,ı 
ve hplerı tayın ve tesbit ettirilecek ve eirket mııb 
lesinde lılzum•u ve fııideli görtllecek çocuk bstıC' 
!eri ve ana mektEıbi Klüp Gaziao gibi müşterek 1et 
lerin yapılmasını arzu ederse buaİarın ioeaıı• 0' 
karar verilebilir. 

Pthdde 22 - Her ortak tayin olunan e9 tiplerinden birini •84' 
rek fdare meclisince tanzim ~dilecek bir 18marl•ııı' 

• beyannameeile bu intihabını şir.ıtete bildirecek&iC· 
Madde 23 - idare meclisi ısmarlama beyannamesiai tetkik '' 

1 • • · · eO re1 erınıa ekserıyetıle bu beyaanameleri yıı Afil 

'8 Ja tadilen kabul ederler. 
~fadde U - hmerlamct beyannameleri ilAıı oluDan mılddet ••.~: 

fı_nda toplandıktan ve İdare meclisince kabul ed1 c 
dıkten sonra inşaat 20 inci maddede yazılı h 0~:. 
ternfıadaa pazarlık veya münakasa usulü ile IPO 
ahhide ihale olunur. Şirketin maİi vazireti bOtO~ 
stıbepleri kareılama~a müsait deeilse ısmarlamıı b' 
yanuameleri kabııl edilmiş ortaklar arasında kıJr• 
çekilerek kura isabet edenlerin evleri takdiıı>"0 
tnea ellirileceklir. 

~fadde 25 - r~marlama be1au'namesi kabul edilen ve evinio ille' 
sına karar verilen ortaklar içın ısmarladıkları 8'.~ 
ait keşif bedelinin süzde oauou peein olarak to.d' 
ye etmeleri mferot olup 1. inci ve 9 uncu madd818' 

mucibince evvelce vermie oldukları para miktar101•
0 

gazetelerde repılan ilan tarihinden itibaren "'~ 
ey müddet ıarfında bu miktara ibis~ e&oıeıerı 
mecburidir. 

Medde 26 - fne ıat bitlikdeo ve her tip ve cesametdeki etıerill 
maliret fiah taarrün ettilcden sonra her tip te 0~'~ 
metteki evleri ıemarlsmıe olanlardan müsavi oıılı 
tıtrda seçilecek ortaklarada İdare meclisindQD IPO*~· 
eekkil bir heyet tarahnden bu evlerin son ,,r.if; 
l~r!ne göre bir birlerinin kıymetlerinden v~ be i; 
lının 10zde onunu goQmemek eartile mtıaaııı> iP t 
tBl'da zam ve tauzilAt repılmek eure&ile ıoo bl 
\akdiri kirmet ıapıl~caktır. 
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27 - İdare Heretine kararırıa göre çocuk bahçelari te saire Ankara 
Radyosunda 

\ rmı===============@ı l A H ile rollar gibi umumi •e mfiıterek tesisata te ineaat 
•e m&ıraflarıda son takdir olunan bedelleri oisbeı 
iade hesap te et bedallerine taksim te ilave edi 
lebilecektir. Bu takdirde iebu umumi tesisatın be 
delleri h!Qbir zaman ev eiparie bedellerinin süıde --.;- .,..... 

1 
MERSiN 

PiY t\SASI Umu mi mağazalar Türk Anonim Şirketi 
Sermayeai: 2.000.000 Türk liıası 

&ı,du onunu teoaıüz edemez. 
8 28 - A1ni tip ve caeıımetdeki evleri ıımarlamıe oları or 

taklar grup halinde toplanarak 26 ıncı te 27 incı 
maddeler mucibince taanün eden bedelleri üze 

Bu günkü proğram lml= 11- 8- 939 Posta Kutusu : 77 
Telefon Numarası: 4 

=1§1 

lıt 1dd rinde evlerini ııralarında ta1in ve taksim ederler. 
8 29 - Bu terin ve taksimde ortaklar u1ueamazlarsa idare 

MPclisi nezareti altında kura çekilmek suretile evleri 
h·fi ı edilir. Bu kura neticesine hiç bir ortak itiraz 

lt1dd edemirecektir. 
e 30 - Evi taanün eden ortak İdAre Meclisi tarafından 

derhal eti teselıüme \'e bir tahsis mukaveleoamesi 
~'dd imzalamıı$fa davat olunacaktır · 

e 31 - Ortaklara tah!'i& olunan evler eirket hükmü eahei 
yetinin tasarrufu altında buluuacak ve ete ancak 

At bütün borcuna ödeyen ortaQ'a teslim edilecektir. 

-·· ........... 
Terkiye Radyo"ifüıyoo 

postaları, Türkiye Radyosu 

Ank•ra Radyosu. 

DALGA UZUNLUCU 

1639 m. 183 Kcı. 120 kvv . 
T.A. Q 19.74 m' 15195 Kes. 

20 Kvv. T. A. P. 31,'10 m, 

9465 Kes. 20 Kvv. 

C U M A 18,8'1939 . 

1 ~.30 Proğram 
12.35 Türk müziği 

'dde 32 - Tahsis mukavelenamesini imulayan ortak eti inli 
fa için teeelltlm etmiş Rddoluoacak •e tahsis mu · 
kavelen4meei tarihini ıakip eden ilk ay başında 
te müteakip ar başında itfa bedeii vergi ve eigor 
ta primleri ~e d iğer müeterek masraflardan ibaret 
olan muar1en taktitleri muntaıam ödemekle mü 13.00 Memleket saat Aya-

lt,d · kellef olacaklardır· rı, ajans ve meteoroloji haher-
de 83 - Eti intifa için tesellüm eden ortaklar derhal etle ı leri. 

riuden istifade edeb:tirler. Mazeretlerind4n dolayı 1 13.15.14 Muzik ( Karışık 
• bizzat evlerinden iıtifade edemi fen ortaklar _etle· 

1 proğram) _ Pi) 
rine kendi nam u hesaplarına baekalarına kıraıa · 
verebilirler ancak ortaQ'ıo göe~erecel}i kiracının eir 19.00 Proğram 

PAMUKLAR 
Klevlınd. 
Dağ mala 
Kapumala 
Kozacı P. 
Kırma 
Is karta 
K. kötlüıü 
Koz• 
K. çiğidi 
Yerli çiğidi 

YAPAl;ı 
Şark 
Ana dol 
Aydınlı 
Yıkanmış 
Tiftik 
Keçi kıh 
Koyun derisi 

BUÔDAY 
kete karşı orta~ gibi. hareket etmesi . meerut olu_p 19.05 Müzik (Dans müzi Buğday sert, ıark 
ortak bu cihetı temın edecek ve eırketce taheıs -· _Pi) Diyar Bakır 
mukatelenamesine bu yolda !hım gelen maddeler 1 gı · Anadol 

~ dere edilecektir. 19.30 Türk müziği (Fasıl Yumuşak 
•dde 34 - Tahsis oıukuelen11mesini imzadan çekinen te bu heyeti) Yerli 

suretle uinı teHll ~m etmiyen te1a tesellü_mden 1 20.15 Konuşma (Hafta- Un 
sonra mPşru mazeretı olmadan arka arkaya UQ tak l k . . YEPEK 
· · "d Jd 1· · t f d b. ı spor servısı) ~ eılı o eme1en ortal}a are mec ısı ara ın dll ır 1 ince 
pıı:otesto çekilerek bir a1 miihlet terilir te bu mu~ 

1 
20.30 Memleket saat Aya- Kalın 

letin sonunda vecibesini ifa etme1en ortalıu etı rı Ajans ve meteoroloji haber 
(baekaca kanunt rollara müracaat etmeden) idare l '. 
Mecliıi tarafından baeka bir ortala devir edilir te 

1 
erı. _ _ .•. 

1:ı kira1a Hrilir 99ya her b~ngi bir eahaa satılır. 20.50 Turk muzıgı 
Bu muameleden dolayı eirket ı.arar görecek olursa 1 - Latiı ağa Hicaz şarkı Ni
bu zararını taal~htidünü ifa etmer~~ ortel}ın h!ss~ çin şepta seher ben zarı zarım. 
Eenetleri ta tedıJatila mahaup edılır. Satıe bedelı 2 Ded . II _, II' 
eirketin alacaQından az oldoeu takdirde eirket mü - _ rıy~ oşgoı ıcaz şar-
tebaki kısım ioin bRrçlunun gt!rek hisse ıenetlı;rine kı Mumtezıç aşkınla. 
gerek evrakı Hireaine mtlraca.at edebili.r. Ancak 3 - Lalif ağa HicazkAr şarkı 

ARPA 
Arpa Anadol 
Yerli 
Yulaf Anadol 

,, yerli 
Çavdar 
Mııır 

evi Htın alh('tlk ortak sıfatını ıbraı 98 eırkete kar y kt l 
eı olan tecaibi takablıül etmez ise et~ sa~ılan o or 0 ur zama~ ge · PR.İNÇ 
ta~ın hiHe bedellerile mahdut kefalt tı mıkdarında 4 - Nafise Hıcazkar şarkı Se- Pirinç Maraı 
bir meblagı eirketin de •am1 müddetince me•k f verim her güzeli. C h ,, ey an 

'tıı bulunacaktır. . . . 5 - Osman Nihat HicazkAr şar Susam 
dde 35 - ldare Meclisi tarıtfından 1apılacak tahrırı talebı . _ . . Keten tohumu 

müteakip en çok bir af urfu;da istenilen parayı kı Şu zaıf göysum ıçınde. 
O Burçak 

termeyi her ortak şimdıdeo ta ktıyıtsıı kabul 6 - sınan Nihat Kürdilihicaz Kut yemi 

'- ed3r. kar şarkı Kaç yıl yüreğim. Kum dan 
'dde 36 - Muayyen taksitlerden fazla trdi11atla bulunacakta- 7 - Sel~hattin Pınar Kürddili . Faaulya şark aJak 

rın bu fazla tedi7atı l~hine ~o~cun ta.bi bulundua}u hicazkAr şarkı Ne gelen var. ,, AnidoJ 
Lt faiz mikdarı kadar faız 1ürutulecektır. S M S.. K" dTh' Nohut t•rk 

•dde 37 - Taksitler tamamen ödenince1e kadar ortaklar etio -k usak ur.?y~~ ur 1 1 ı- Anadol 
. . · · · · ıA cai'. ar şar ı Gun uoamayacak. " . esasına bır \Asır edecek hıQ bır tadılat teJa ı ve 0 , . Mercımek Şark 

rapamazlar. Evin ioinde te dıtıında ortakların ne 9. - · · · - Muhayyer şarkı Nı ,, Anadol 
gibi ufak ( tefek ılAveler ura tesiıler rep~bil<Jcek· çın mahsu? bakarsın öyle. Börülce 
terini idare Meclisi dahili bir 1'alimatnıme ıle ta)"D 10 - Bedrıye Hoşgör Muhay-f Bezelye 

'« edilecektir. yer şarkı Bahara bak. Bakla 
•dde 38 _ Şirket bütün etleri ayrı arrı munaaip bir bedel . K Patates 

üzerinden 7augına kareı ~;gorta ettir~cek ve bu '. 21.3? . onu.şm 
sigorta bedellerini taksitlere ilave suretıle ortakla· 21 .4o 1'\eşelı plılklar - R. 
rmdan tabıil edecektir. Sigorta teei&inde İdare 

1 
21.50 Müzik Müzik ( Ri-

Meclisine ihti1arı hak terilecekir. ' yaseti Cumhur Bandosu - Şef: 
\f Beşinci Kısım İhsan Künçer) · 

ÜZÜM 
Üzüm Antep 

> Nevıebir 
> Karaman 

KAYSI •dde 39 - Şirketin İdaresi: : 1 - Meyerbeer Marş 
e) İdare Meclisi 2 - A. Nhomas Hamlet opera Kaysı kurusu yar-
b) Murakabe Heyeti 

1 sından orphelie aryası Clamet • 

c) Umumi He1et - taraftırlarıodao idare olunur ; te Si. B .. i~in. 1 
maca 

Çekirde1di 
Malatyi '1 'A İdare Meclisi 13 - Bellını Norma operasının'. 

•dde 40 - idare He1eti Umumi Heyet tarafı~dan ortaklar uvertürü . 1 Badem ~ekirdek 
llraınodan aeQilen (12) azadan terekk·u·p eder •. Her , 4 .- Oskar. Strauss Vals rüyası . içleri 
intihaptan a1rıca (6) 1edek Aza seQılır. tı~ ıdare, (fantazi) 1 Ceviz kabuklu 
heyeti •e redek Aıılıırı müeBBeaeler he1etı tarafın 5 - Gounod Faust operasının > iç 
dan &CQilir. ikinci sene eonunda azaların nısfı h l f 1 Badem iç tatlı 
kura ile Qıkarı:arek 1erlerine yeniden (6)aıa ıeçilir. 'ı a e ı. 

1 
_ • 1 iç acı 

ÜQüncü etme sonunda a1ni eekilde diQer allı ~ıa . 2 .40 Muzık. (Opera arya · Çekirdek tatlı 
delietirilir. Müteakip ıeneler de kıdem eıraaırle ları - Pi. ) \ > acı 
dörder Aza ct1:1Qiştırilir intihap aiıli rerle rıpılır. ! 23.00 Son ajans haber-' Yer fııtağı 

ı l . . . h h ·1 ı H rnup ~ - Devamı var - erı, zıraat, es :ım, ta vı c\t, a 
1 ~ ~ 1

1 kambiyo - nukut borsası (fi- Kitre Şark 
193 d > Anadol 9 da en yeni ha İ80 lyat) 1 Mazı Şark 

C 1 23.20 Müzik Cazhand-PI.) ~ Anadol 

Ku . 

w~o 
58 
37, 
n7, 
35, 

yok 
» 
> 
> 

50,51 
49,50 
53 

s. Telğraf Adresi : Umat 

MERSİN ŞUBESİ 
1 
1 İnşa edilmekde olan Umumi mağazalar Bina ve !sk~lesi 
ikmal edilirıce·;e kadar Şehrimiz mııteher tüccaranının depo 
ihtiyaçlarını kısmen olsun temin maksa<lile Karamaııcıların 
~eski mağazalan t-Haziran-939 tarilıiııden itibaren isticar edi-
lerek depo ittihaz olunmuştur. . 

f lş mevsiminin hulı1li mıinasebetıle Sayın tüccarın mal-

larını en müsait ve menfaath şartlar dairesinde kabule lnş
layan mağazalarımızın işbu depo dahilindeki şube müdürlü
ğüne müracaatla şeraiti öğrenmeleri menfaatları iktizasın-

' dandır. 7 - 10 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

i l A H 
80 
110-130 
55 

Tarsus kaymakamhğmdan 
Ek~ihroey~ konulan iş 130 :•<ft-'l kÖ)' bı• kcisi 

, elbi~esi , l ç :· keı, ı paııtalı> P , ı k:.ı ~kt-!l, ı Lc.\ıluk 
l l btıl ka y1şırıda" i hart>ltİr. 

2,25 
2, 5 
2,25 
2,65 
3,25 
3.25 

2 
2 

3,87,5 
3,37,5 
yok 
3.5 
3,50 
yok 

22,23 
20,21 
14, 
yok 

)) 

4,37,5 
4,50 
9 

4,50-5 
9 

yok 

3,50 
yok 

yok 

" 

85 
90 

21-22 

30 

26-23 

1

1 Ek~iltn 1ey~ k.oııuldugu ıa .. ih 21-8-939 
ihale larihi \ 1-9-939 paıartt>si ~aat ı 1 de. 

dir. • Muvakk-•t t• rnioal ; ı kcası 87 lira 75 kurus · 
: <lur. Taliplerin da ha faıl~ i1ah~l ala hılnwsi için 
i her gii n Tarsus ka ~ nl :ı k:uuhğı ua nı Ü r aran tl:H•i ve 
şarlrıame 6 kuru~luk posla prdu mukal>ilind~ 
adrPse gönd~rılebif ,,ceği ilAn olunur. 

18. 25-28 3 

i L A N 

içel vilayet daimi encümenin~en 
Halk .. vi işğalirıde hulurı:uı llulıu!'İ idarP\~ 

, ait binada y,. pi l ara~ oları 62 5 li ı · a 4 kuruş beıi~I i 
k+ışifli tamirnt ve ıadi !At işi 7-Eylt'ıl 939 laı·ilıiue 

: rastlı) an pµrş~nabe giirıii s:?at ıo da ilıalesi icra 
• kıhruuHk üıt· re İÇf>I vilfı\' t>li daimi Prıcümerıince ' . açtk ..,k~ihnıeye konulmuştur. 

1 istekliler·in şartnameyi görmek için hrr gün 
. dain1i encün en kalenıirıe nğri nıaları vıı ilHdP, gii _ 
1 

nii belli ~aaıta da ) üzde yedi buçuk rıisbetirıde 
1 
lulan 4 7 liralık tenıir,atı mu vakk ate nıak buz ve

: ya ba rıka nu; klu hunu lıamilPu !'Özii gı1 çen eucli-

1
1 mf>ne baş vurmaları il:\n oluuur. 

18-20-~3 - 26 
ı--------

1 l A N • 
t Tarsus bah~eli evler yapı ~ooperatif i müessisi er ~e-
y etinden : 

ı Şirkfltimizin esas nwk·ıvelerıanıesi bu defo 

1 Ali tasdike iktiran elnıiş hulunduğn cilıt-lle ıuuka 

1 v~lename mucibince tasdiki nıiiteakıp on beş giira 
. z~rfnuta idare lıeyeli y:1 p . lnıası laıımgeldiğirıden 

1-Eyhil-939 Cuma günli saat 14 de Ticarft Oda 
1 sında toplanacağından Or·takların l~şrifleri rt'ca 
1 .olunur. 
·--~~~-~~~~~~---~~~----...:i.-~-~ 

• 
1 l A N 

Zayi askerlik tezkeresi 
• Mardinin Sahur kaıa~ı Ssy~·ar jandarma Ala. 
! yandan almış oldu ğunı .\sk~rlı k lt>ıkerf 01 i 73) ı 
ı ~ltim. Y t>nisirıi alacağımdan oskisinirı hükmü ol -
1 madığını il~n edriru. 

Gzel lzmirin enternaayonal fuarıdır 23.55.24 Yarınki proğram. Cehri 
l& Taoıami7le modern zevke ve aaoata göre tanzim edilen Mahlep • 85 
~.~.l~:/;~ Enlernasıonal Fuarına bölün ıorldaılarımıı J ( 1 j M [ R S j K ,, Çığil yağı ı 

~ler~in ınerkf>z bakka1iyesi 
Mf'hmel Emin Dona it 

lt Yenilikler, cazibeler, ıılrpriıler. kArlı ahı teriı te 11'.lıl· Nü h 
,,n~•ti •lleoceler Fuara ietirak te ziraret edeceklere ıetkli B ası 5 Kuruştur --~~---------' 

•tlfıdeli umanlar geQirtecektir. Abone )' TOrklye Hariç ' l Zayi nakdi kô:tıclı 
rıı 20 Ataetoı 20 E1lOl arasında aihel lımir te tamir No·· bet . 
c:.nte- Şerait lçin irin · ÇI M • N kd .ı · · 1 11 - k J l •uııronal Fuarını her halde zi,aret ediDiz. " ersan a 1 uaıreStrH en a l ıgıru na ·c l t-Z-
hil 1 - Denis yolu ile lımire ıelecekler ioJn gidie. ıeliı Senelik 1200 Kr 2000 K d 

eu_.inde % 50 tenıilAt ,apılır. .. • Eczane ,· k~rtımi zayi euim. Yenisini ,ç,karla.c~ğım an •·s-1 

2 D AUıaybk 600 1000 
bıtır - e•let Demirrolları tarifelerinde% 76 tenıilA& ıa k.iSİlllll hiiknıu·· olnıadıiırıı ilAn ederım. 

• 15 aııntük halk ticaret biletleri : Oç aylık 300 500 ~ 
1 inci Mevki 2 nci Mevki 3 QncQ Mevki Bir aylık ıoo Yoktur. · 18 Ağustoı. 939 da 1' ev şuhrin Musa Ôleli 

""11-. •17t ,,50 12,50 t 8,75 Reımi iliaabn aabrı 10 " ı'STIKAMET Ecıaaeıı·dır' . 13 l 7 doliumln 
tın, a ı acakhr. Bu biletler:e ~mir Enhırn1&ronal > Fu· • • " ., 

lllrıdıktan ıoora bOtün Türkireri dolaıabiliraioiı. Kuruıtur. Osman Erti k 

• 
1 l A H 



S.\ \'FA- 4 Yt N: i\ılEHSiN 18 AGUS~ 
• 
1 İLAN L A N 

Mersin ·Askeri satm alma ~omsiyon riy~satinden Mersin As~eii Satıu Alh ı Komjsıa:ıu Riyasetin~en 
.Mikdarı Mıılıammen bedeli ilk teminat ilıalc 

C:n~i kilo I.ıira kr. T.ıira k uııu 

440 00 
Saat Şekli Mikbrı Muhammen bedel. ilk teminat 

Sut Şekli C .. si kilo Lira Kr. Ura Kr. İhale günü 
·ıt-' 

Domates 11,000 
Patlıcan 13,000 520 00 

Kuru Üzüm 9,600 14 ıo 00 108 00 28 18/939 Pazartesi 11 \. k ekti .J çı 

Patatts 48.000 3!Hi0 00 252 00 15 .. 
ı ı " 

,. 
Kuru Soğan ıı,ooo 600 00 45 00 16 

,, ,, ,, ,. 

Taze Fasulye 6,000 360 00 141 38 31318939 11 . \çık cksıltr r . 
Bamya 1,500 76 00 per~eınbe 
kabak 7,000 490 00 
Süt 600 75 00 14 10 
Yoğurt 900 112,50 

3 J/8.939 3 )) 

perşcınbe 
)) 

1 \1 . . . ı ' . ' · ı . . ~ l: r ,, ersın ~arnızo1Hır 1 u .ı 1'1 "ı&aalın ı ıllJacı olan yu~Hrıda cins v~ ıuı ~ 
nı:ıf, : nwıen hedeJ, IPnıirıatil•~ Pk~ilını"' gürı ,. ~ ~a:Hlarıi )'zıh ~i~,,tf 
oıacldrleri acık e ~ siltnıµ ile eksihnwme H·~ b ontlu. 

koyun eti 500 150 00 11 25 31/:3 939 4 )) )) 

1- mersin garnizonundak i f.ratın ihli)acı iı;irı yukarıda ciu~, miktar, muhaıu 
men bedel muvakkat tt·mirıatile ihale giin. s·-rnı ve ~e~lı )37Jlı icışP. madd.- ~ 
leri açık eksiltme usulıle eksilım~ye konuldu. 

• ~ 1 

- ii.J. siJtnıe ~Jfrsın askPrlik şubt• sirıin üst ka ' ı qfa ~skP ri mahft~ltle :ı sLı,r 
~rn tın a ima komisyonu la ra frndan ) upılHcak lır. 

2 ~ Eksiltme nw rsiu Ask erlik şu btJsi rıi n üst katında c; sk tı r i rna},felt.le (' sk ~ri 
salrn alma konısi)orıuııda ~apılacakıır. 1 ~ .- Ttminatlar fksihme sa&trna kndar ka\ıul tıdilir. 

3 - Teıuiıwllar tıksiltme !'aatırıa k~dar kabul edilif'l.,r. J 4 D 1 l, flJ~ .~a·t a uilgi edinuwk isl~yen isteklilf'r askeri satrn <ilına komis)ouu 
4 - Fazla bilği edi11ın 1~k. i.;tP.y~n ist.-klil..-r askP.ri S:Jlın alnn komsiyon\Jnda 

mevcut şa r tn~ mf ltı rı lıer ıarııan görfl bilirler. 
mevcol şarlrHHn ı•l•· ri h' r gün görebilirl~r. 

13 -- ı 8 - 2 3 - 27 

i l A H 1 

içel viliyeti daimi encümeninden J 

1 .. ~leısirı - Silıfk.- ~ohıı ı l : u 76+soo-79+soo klm.- 1 

lflri aru~mda ki k smııı nH ' 'en t karma ta~la fer_ 
şiy&lı, silindinıji \'e ~unı hı ıuna işi. 2356 20 lira 
bedeli ke.~ if üzer inden ic• l vihh:ı·ıi <lairni erıcü 

1 • J 

menine~ açık f'ksiltoırnı t-yf' ~orıulmuştur. 
2 ... Eksihnıe 31 8 939 larilıirıe ra .. tlayan pt-rşembe 

günü saat onda içel vila) eti daimi eııcümenin 
de yapılacaktır. 

J 4 18 25-29 

i l A N 

içel Ziraat ~irektörlüğün~~tı 
Nt-lta ı lorı ha~talık \'t'. zara lı l·öc· klt•ı d.-11 ko : 1 

ı uma h~kkıııdaki 3906 sa} ıh k:ınu 01111 2 irıt~ i nwd 1 
df • Sİ n ı tıcilıiı Cfl yuı d.ı f?İI (} lf UH si ;hın g· 1~ il lıaş~ 
t'r 'e l ı asıt.ılık'ara ~ iı zin al"' kalflt ucf' l• ~hit f di
lı>ıı list{ a~agı da r eşr ve iJaıı olu rıur. 

Tüfeyli haşarrlt hastalıkların listesi 1 

3 - nıuvak~al tenıiuıH miktarı 176.71 liradır. istek Alleruaria chri Phytophıhora 
!ilerin hu miktar lf'uıİ•ıC1l akça~11ıı bususi ida Alternaria n•dicina. solaııi l iııfesıa!ıS 

. ' , 2 
ouınıvora ı 

re v.-znesirıe yatı~ış nıakbuzurıurı ve.) a o mi.k r\ ı millaria mellPa } P ia~ıu?ıliop_ho 1 ahı a~sic . ıe ;~ 
tar n ı uvakkat tenıHwl nıf'ktubu, f'lıhyet vPsı- Rc.ıci lııs aıtıvlovorus ı Pol)Sllgıua rubrum . 

. kasım VP. ticdret od a sı k~ığıduıı hamil bulun- Bacillus plı; loplıtlıorus J pseudomorıas canıpeslr;ııı, j 
ınala rı IAzımdır. Raclf'riu m ~H v3 sıaııoi 1 hwlı r y ma n~, so'aııace-

4 • Fazla nıAlunıat almak i.;l~JPnlP-rin 1ı .. r giin Bacterium srpedouicuru, arıına 

1 l A N 

içel vilayeti ~aimi encumenin~en 
.. ~ilifke ~lul \' Oltıı ı un J 7Xü62-27X521 ~ilO 

lllf'll't'lf•ri :trc~ sırı<h \'•1 nidf'n irışa edil .. ct'ko1 311 
. ıq 

nıuhlt>lif ~ çıl lıkıaki 6 adft nıer.f•z işi 61 J 

lira 85 kuruş ht d.-li kf'şif iiztır irıdt· n iç.-1 vilA· 
yeti daimi Pl ! Ciıuırıd Ct> açık e~siltmP)P ~oıı01 
muştur. 

- Ek siltruP. 3 l -8- 9 3 9 tari lıi ne rasth) aıı perşe~ıı 
b0 gıiııii saa t IJ da içt•I viiA)'t•li duinıi .. neti 
nı f n i ıı <l P. yapı ı < ca k t ı r. 

- ~l u v <ı k kal le ıu i ırn l ru i ı.. tarı 4 5 8 1 i r d 4 7 k ur o ş · 

daimi eııciimen kalenıiııe vr)·a N«ıfıa ıuüdiidü m:chiganenese p~eudomona.~ citri . 
ğli lf. ve ihale ... ~ün li belli saa ll~ de .-nciimtıni Cerco5'\pora lwticola pseudou :oııa~ la lıacı . 
daimi ye uğramaları ilAn olunur. Chlorosis Psrudomon?s lur.n~facı~ns 

tur. isteklil 1~ rin bu uıiktar temiıı ı l akcPsini 011 

susi idare \euwsine y<ttırıp mukabilt makbtJ' 
Vtlya lıaııka nıeklubu, Elıliy(•l vflsikası, Tic9" 
rt•t o ılc, sı kağıdını hamil hulunurnl;.ı rı lazımdır· 

4 - F;zla m~ hlm ,, t eilnıak ist~yeııleriu lıer giifl 
İ<?· I vilayeti daimi t·rıciinıfln k· lt!miııe veY3 

13 ıs 23 29 Clasterosporium Carpop- i Pseu. d~ rwzız ı.• 1 ı~t~ 
----------·---------- l ı 1Pucc1111a aııtırrhırıt, clıry ) •llH • · 1 " c ı · ı sarıtheruı f 8 0 O leloltlC Hım l('I . . I . 

~ , aızc.ıcıonıa ~o a m 
içıl vilayeti daimi encümeninden fıortic;um SJWC Boselliuia necatriks 

Nafıa miidürlüğiine v~ ila~le giinii belli saati~ 
d~ sötii gPCPfl t:r ciinıene u~rcı malan ila11 

.... . . 
olurıur. 

13 · 18 23-29 

Cor) ne~por~ ıuelorıis S:•l J'O'ı· ı ı·. fı'lJC ı ı·.!! ... ııa, cı·-- Ta ·sus Boz ı nlı ) ol ıı nu 2X246-3X931l, 22X345· "' ' · .,., 
1 

' 
. d Courl non~ r·era, lac~a ~------------------'~ 24X210 ki onıelre.flrı an su; aki 1745 metre Lu '"' • 

Cu~cuta ~pt· c SclProtinia ~cl•'rotioru ıu T ı B k 
luda dulunarı şosaum • sa~lı tamiraıı : Deulr.rJplıonaa tracht>i - Seplt>ria ap i • Ş. an ası 
4 ı x 0(0 kilomflft'de ol&n <ıhş~p köprü dö~P ıt ila 
ıııf~iııiıı ıecdi~i, .. H ~9 X 320. lı.ilonıı ı • eye le- Di~l~ılia z .. ae ~~:::~~~~:?~~~a pannosa, I 
saduf tıdtın ~opru ıat Jıy• sının l· eıon arıneyc Ex(\a"cus defornıuns rPors uvae 
l.?lni.li, işltır~ 7743. lira _45 kı~rt~ş he~eli ~f>Şif fusariuın s .. p SL'eak , 
u zerırıdrn ıç• l vıfayell da ınn ('rıcu ruer , ırıc~ Gloeospo:-iu m 1 Synchytriu m en<lohio ti. ı 

açık t'ksihnu~ye konuluınştur. Gtaphium ulnıi cum 
2 - Hksihme 3 t 5 .939 tarihine rasthyan perşentlıe I Gymno!ilpor angıum Taplıriua pı·uni 

günii saat ou da içd ~ilayeli dai uıi enciime- t-1 ~ poch nus sola rıı Thiel "via ba~foola 
ninde yapılacaktır. fl ., huiutho~porinm gra. fal>urcinia cepulf1C 

3 - muvakkat ltıminal miktar1 580 lira 76 kuruş rnineum \ Uncinula ıu' caıor 
'ıur. isteklilerin bu miktar teminat ~kcesini Loplıo leruıİUiH ssp ı Uroplılycıis alfa'foe J 
husu~i idare veznesirn~ yatırıp mukabili. mak 

1 
Macrophoma 1 Veutııria i ı· aequ <i lis, plri-

lmzu veya banka mektubu, ehli yel vesikası 
1 

~arssonina 1 na 
ve tic:ır~t od ısı kağıılını hamil bulunmaları l l1osaik Vt>rt; cilli•ırn ~lboatrnıu, la 
IAzımdır. • MycosphaP,rella piııoıfes teritium 

4 - F"ıla mah)rnat aln1 ık isılyenl~rin hPr giinl l1)CO~f>h ~crella SPnli11a Virus ha~talıkla ı 
içt>l vilayeti daimi P.nciiınPn kalemine veya Nf•ctrıa . Vıscıım s~p. 
1'afia miidüılüğfüw: ve ihale güuii belli s:..atte Oroba nl_ıe ~.sp. Yellov d var f 
dP- söıii geçPu encümene uğramaları ilan Phonıosıs c·trcs Yellovsa şeftali Domaıcsv i 
olunur. Muzir haşeratlı mevad listesi ! 

ı 3-18-2iS-29 

Kulak, Boğaz, Burun ~lütahassısı 
DOKTOR. 

Coclı~ııille, püseron vf' nel la- lı nı~y vrl ~r 
No111rlol-h her türlii pa '11rioz ı buılonı li incirler 
ı aıi ı li nv batla r o erodoıı "q ue~tds, Eu rne 
L'• pliuoıars ·l <lPsemlinea- rııs slr i~alus lı S >ğua <li

1 

1939 
Küçük cari hesaplar ikramiye planı 

32,000 lira mükafat 
Kuralar f\1 Şubal. ı · Mayıs, 1 Eyliıl, 26 

Ağustos, l ikincilfşrin 

TARiHLEHİNDE~CEKiLECEKTiH . . . 
___ ikramiyeler: _____ _ 

l Adel 2000 liralık = '!ooolira,, 

5 ,, ı ooo· ,, = 5 .. oo_o ,, 

8 
16 

60 
95 

250 

435 

,, 

" 
" . ,, 
" 

500 

250 

lno 
50 
25 

,, - 4.ooo " 
" = 4 000 " ,, = 6.000 " . , - 475u " ,, - 6,250 

" 
32,000 

1 

En az 50 lira mevduata bulunın heaalar kural6rd• 

da bil edilecektir. 

T . t Ş Bankaeına para yatırmakla, y•lnıı pirabirik-
la, p .. ıhoriıua~a opt·rc J· ğer )' umru n~ı at 
lella, Epilrics c cunıe is- ıuyo{ a··tlalis parda iua- lı tirmiş olmaz, ayni zamanda taliinizi de denemiı 

j li palalt-S Kavun ve diğt>r emsali olursunuz. 

Ziya benson 
Hutalannı bergllo ıa•t onbeıten ıonra kabul 

ile •••JeDe ve tedavi eder. 
Merıin; Haıtane· caddesi Veli Tevfik fabrikası 

ıokagı Eczacı Supbi evinde : 

Yeni Menin Baaımevinde baıalmışıır 

1 

A~pidiolu.s peruiciosus, Flocsra vastatrics-lı b;fğ 1 .. 
Cyct•a mo!eMa, Auarsia, p~atyedril ... Gossypit·lla, popillia j ıpon i ca :ve diğer i parazitle y{fhul hast~hl\~ 
Graplıolita, • fuııehr.ııı~, .\11llıoııoını1s gran•~dis li h 3ş ırat, eapııo.lis 'c di- lala lHlltşık- . .\ rı ve ıp• 
Cu rculionirla, C0 ratilis ca p uu uk . t-r im va rulı ~~ k · ı Vt~ lnp bö~eği y u nıurta'a;.ı 
pllata, Uhagoleı:s ponıo . iridoruyrmeks hunıilis,' r·akta nebatal. 

lı 

t 


