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Ankara 20 (RE rf10) - $ehrimi7de 

bulun&tı 1o(?ıliı Vf\ Fransı1 h"YPll"'' ölt 
ledeıı evvel ve sonra genel koruma)'da 

temaslarda bolunmue\ıır ve ff'meklerini 

hususi surette yemielerdir, 

hl 1 ve Ul'"'um Ne•r•Y•t 
flıl!UnUrO 

ı.·n \ D A KRAŞ 

idare yeri 
ıeııl rtersio lll•ıınni • Marsla 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. ?. 

Cı nırtJ tesi 
21 

1 iııci Teerio 

1939 
Yılı 1 Sayı 
12 3425 

istanbula döndüler--
~,erı.a1• 1t1.mmı'zerabsuigmu.lne kAan~a1rJa8nda8n 1 c:r=T--..ü.=· kı=. ~·.,.,,...~

0

-~Fll:r:D<r=~ ~=· s=-a ......... ~~=l=ım=n==-gi .. /;;';;' m-ua hede si 

~ 1\ Bu münasebetle samimi 
Bulgar 
kabir) esi 

Son dakika 
Ankara 20 [R:ıdyo)-

bulunacak ar n tuklar teati edildi !istifa et!!_ Hıı ak~aın 1la~vokilimi;r, Refik Saydam tnrafındnıı ı-ıoh
. rinıi:r.<le bul ıınau 1 ıı ~iJi;ı.: ve Prnıı:,ı ı Şark 'ordn ln rı kııı~nıı
darıları ~orcfino Ankara Palasta hir ziyafet. verilmi~tir. Ankar 20 <Radyo) -

liar1<·1>e vPkılımiz Şükrü Sn
~co~fo hu güıı 1:1aat 12,'30 da 

O!!kova krova1örü ıle hıtanbulfi 
ielın· · H b ıstır orıcıse vekılimızle 

r'tlıkte 8oq•ellor bü1 ük elç i 
0rerıtıyef de ltıt ınbula gulmı0t• 

. Kroçazöre bıt• torpito iie bır 
'atiınbot refakA.t etınıstir. 

Hava 1'İttlı olduğundan Kroça 
tör Bo~az içiae üç eaat teobürle 
geltt>istır. 

b Hariciye vekilimb, \'ali, istan 
U! Kıımulanı, Loıd tiryeste di· 

t!!ktörü, EmoiyeL \1üriürü ve da 

~a buzı zevat tarafından bir is 
11lıboııa karsılanınıertır 

Kcouzör, ıs\anbula muvasala 
liı:ıcte 19 parP. top nımak suretile 
hhri FıelA.mlamıedır. 

Rıhtımda kalabalık bir halk 
~Utıe'!i hulıınmaktn idi. B!r müf
eıe asker ve bir kıla polis res-

llıi selamı ıfa r > lemış\ır. 
Rıhtımda Roman)'s, Sovret 

~Oııeolo:ılnrı ve koıı6olo!ıluk er
Anı, Sovyetlere meııEUp burük 

bir kalahalık bulunmaktnydı, 
Haricıııe Vakilımi1 bu ak· 

•aın Aukarava hareket edecek· 
lir. 

mil- ı ..-\ nkara, 20 (rad)·o) Fransa büyük elçisi kahraman 1 ürh 
/etini ve şanlı ordusunu selamladılar 

Ing~iiiz Elçisi ntıtkunda : 

Bulgar ba~v<~kili Kfoıeh·a 
nof diin ~aııt ıı,:rn da. istifa 
name~ini krala. takdim otnıi~ 
tir. Kr.\1, yeııi kahiııcnin te 

~ekkülline kadar cari işlerilı 

Ziyafotte Geıl(•lknrmny baı;;kanınıız l\Iaı·e~al l!'evzi Çak
mak, )1i ili Miidafaa vekili X acı Tınaz, ~ehrimizde hulııııan 
diğer Yekillor, İngiliz, I!'raı•sıı biiyiik el~ileri, miımfir :!Onc
raller ve ıuaiyetlel'i, Tiirk generalleri ve Hadciyo e;kaııı 
hazır bulunmu~lardır. " u muahede bütün dünya için hayırlı 

olmuştur,, demişlerdir. görülme~ine ~imr1iki kabine Ankara, 20 (Radyo)-
niıı devam etnıegini eınretmi~ llarici.v~ Vekilimiz 8, iikrii ~ııra"<J0trlu l'eı·aı),"l.·ı..,ta ııı". t-

Ankara 20 (Radyo) doiayı eükran du1guaıu izhar ı..;, '· .. ., " 

Dün saat 18'30 da barieiye etmek vazifemi uou\mırorum, tir. buat erkanına hoyan·ttta bulunarak e;r.cüınle deıni~tir ki: 
vekaletinde baevekilimiz doktor Baevekilimizden sonra Frao Kc>~e 1vanofun i:;tifa:-ıının Sov~·etler Birliği Hariciye komiser muavini J>otomki-
Refık Sardnm ile Fransı7. va ln sa büyük elçisi Rone Masiğii bir sadece dahili i'ebeplcrdeıı olma nin meınleketiıuiiı:e vaki oları ziyarotjni ia'.le etmek vo 'l'iir
gilız bürük elQiled arasında im nutuk sörlemie ve bay baıvekil yıp ha.rici siyasetden de ıniin kiye ile Sovyetler Birliğini alUkadar eden meseleleri "<irİİ~ 
ıa edilen muahed1:1yi m iteakip imza ettiğimiz tesikaoın eumu bais olduğu saıııhyor. mek tir.re Moskovııya gittim. e 

nu\uklar teati olunmuştur. lüoü o kadar güzel tarif eUilerki Kralın sahık ba~vekiller Şahsan tanışmak fınmtını huldun-um Sov.vot ri<'alile "a-
lık olarak baevekılimiz hita ·· ı · t · h t 

0 
'"' 

bede bulunarak eıcümle; Tllrkı buna ilhe edecek hiQ bir serim le görnşıne c uı ~ıne~ı 11 
e mimi gi>riişıneler yaptım. Bu görii"ıııeleriu araduki ımmimi-

fe, Fransa ve büyük Britanra yoktur ÜQ memleketin sı-mimi zin doğrnluğuna ı~t\ret olduğu yetin bir kat daha artmasına vesile te~kil ettiğini size H(iy-

arnsında mevcut görüş birli~irıe teeriki mesaisini tebarüz ettiren l bildiriliyor: liyebilirinı. 
ait ve!ıika;ı imza etmekle bahti :eenyı· ebn"ıir bgiru·nddeu~rre aQan bu gün 1 . fransız vn lngiliz Hava l İleride tekra~: g~~riişı~ek üzre l\foskovadaıı ayrıldım. 
yarım. ., l'> I ~Ioskovada gor<luklerını :ırn~ııı<la yeraltı trenledle Yol-

Mestek arkadaşım ve doRtum Hariciye vekili Şükrü Sar J HazıJ)B(I 
1 
ga kanalı hor mil1ct ic;iu iftihara doger eserleı·<lir. Yeni ya-

Şükrü SaroooA-lunun uzun tıüreu nçıı~lunua cessurane ve azimkA 1 • . pılmakta \)lan Sovyetler sarayı <la bn şalıesel'lere dahildir. 
vazifesi onun yerine bu vesikayı raoe bareketıerini tazim ile 1ad F ransada bırleştder ı _ 
beniın imza etmeme ısaik oldu Bll delmeme müsadelerinizi diler, - f 
vesikada imınmm bulunmasile ı aramızda bulunan ekselans bar Ankara 20 (Radyo) Ankara, 20 (Radyo))-
şeref duyuyorum ı . _ Fransa ve İngili~ hava 1 Xafıa Ytıkiliıııi;ı.: Ali Jfoad Cobesoy bu•riin 11 do Haı icire vekilıııin burada Menemeucıojtlunu ve Turk ordu . . . j b' snnt 
adını acmakla muşterek mesai sunun muhterem eefini ve onun u~~ı~·l~rı ~'rausa<la hırbırl.~rıue 1 ır nutukla. 8has - Erzurum hattını işletmeye açrrıı~tır. 
miz için ktfmeıli hi7.meıindan eahsiretinde kahraman •e eanlı 1 ~ulakı olıııu~lat· ve teatıı .. e.~-, 

ordusunu se!Amlarım 1 k.H<la hulunıııuı;ılardır. Goru~ Ankara, 20 [Radyo]·-• · ı ı·z Başve kı· ı ı· - . . . - meler tam hir aıılaı-ııııa <.lahiı F··a11~a J> ı··ı· "'T\ 1 ı· k . 1ng1 Fransa buyük elÇıeını mutea . . . . '. . ~ . • • .' '. ~n~~o. '-ı ı .ua a< ıye abıno toplnntı:-ııııda lıafta-
1 1 . . _ _ . . . lınde cfü ".nı ctıuıştıı. hk sırası ıcm•\hnı ··nı> , k· b' ı " il kip ngılız buyuk t-Jcısı hır nu\uk ı : . 1 • • ... nıış ,\ ıne er rnıııııa goııo .:urmayılaıı 

'• • • RÖfleınıeler ta bu münaseb<?\le j . 1 ngılı7. ha.va ııaıı.rı btızı ~ldığı ma!funa.t ile Ha.ltık devletleri vaziyeti ve An karada. 

Uç taraf 1 m uah eden 1 n mza- bir cok eevler BÖ)'lİfebilirdim toftışlercle buluıınıu~hıı. ıımzalaııaıı ıuııalıode hakkında izahat venııi~tir. 

arasına b·ııd·ırd·ı Söylenecek eeyler o kadar çok İngiliz Tayyareleri 
turkı dramızdaki çok sıkı baQ'lar sını avarrı ka 

. Çember/aynın hitabesi çok sürekli 
alkışlarla karşılandı 

tü\ün bunları ifade etmektedir A l Ü • d 
B h b

- - d- ı ~ manya zerın e 
u mııa. ede ulun unya • • 

için havırlı olmuetur Bu imıaıa ıstıkşafta bulun-
dıRımız vesikaları yalnız ÜQ mem Jular 

Mu~alaf et li~erleri ~ülümetin bu muvaff akiyetini tak~irle 
~uşıla~ılar ve Türkiye~en sitayişkar ~ir lisanla ~ahsettiler 

leketin deQ'il bütün dünyanın 

nefıne olarak inea edilen bir bi 
t~anın tAmel tası olarak ıelQkki 
edirorum 

Biz ebedi eefiniz tarafından 
Ankc.ırn 20 (Raı:lyo) - munhedeyı alkışlar ara 'IDda ha 

h b d"k h 
1 

, atılaJ. ve milli eefini.! tarafından 
"OJto>r njaaeı bildiriyor: er ver ı ten sonra mu a e.et 

Avam Kamarasında devam ieçi liderlerinden Baı Atlı. bu 1 takip olunan ro!da devam ediro 

Aukı\l'a. 20 (Ra<lyo) 
Loudfüdan bildiriliyor: 

Evvelki gece tngiliz tay. 

yaroleri Alınıınyanın ~imali 

gat·hhüııde ınuvaft'ı\kiyetli is 

tik~af uçu~ları yapını~l:ı.r, he 
tlefleriııi elde ettikten sonra etın~kte olan müzakereyi keseu anlaşmanın uzun mUddet deva ruz Kadehimi Türkiye cumburi 

Caınberlayn ezciimle demietir ki mını ve dosUuğun artmasını yetinin ve Türk milleı ve ordusu füderine d<>ınü~lerdir. 
12 Ma:vısta Türkiye Cumho ümit ve temeuuieini göetermis ouo eereflne kaldırırım demie-

titeti ile u1.uu müddetli bir mu uzun mOddet alkışlnnmıetır. lerd:r. 
'hı>d e yapmak ıcm mutabakat Yıne mukıtlefet licterlerindeo 
h11a 1 ı oldıı!l'unu hır ıkı hükOıııe Bay Hebfirf söz alarak harpten I 11 gİ} İZ 
11ıı bir birlerine azami yard 1 m beri Türkirenin sanat ve m.,de 

lngi l izl ~)r 
338 bın ton eşya 
müsadere ettiler 

>at>mak üıer~ clduQ'umuıu bil· uifel fOlunrlaki inkişafınıo bil· Baş v eki ı i 
~ırınistim. haEsa knrde şayaa olduğunu Anlrnra, 20 (Radyo) 

Bunl!ll soıırıı ı'.iç taraflı hır 'fürkiyeniıı serer ve vakal'l için 8 aş vekilimize teb- Son hafta. ü;iııde İngiliz 
tıııaemfl seklini olma 1 kararla~ bi:ıimle beraber huluuması bil b /d• d• 1 kaçak ara~tırıua tc~kilati Al 
11 t11ınıeıır. 12 \favısıauberi de· bassa baz verici bır seydir. Bu riklerini İ ır 1 lmaıila.r:ı ait 2:3 hin ton ınal 
taın eden müzakerelerde iek bır ı anlaşma her tarafta se\'k ve Ankara. 20 Radfo müs~ı.dere etıni~tir. Harbin bi 
~tılıısmamazlık olmamıeıır. ~ıua memnuniroıle ~a:eılanmıetır. lngiliz Bas•ekili Çemberlaıu rinci haf'ta~ıııdırnheri miiHade 

11riename f'tr:ıfınrlı\ üç hafta ev Muahede furk -- Sovret Bae•ekilimiz Doktor Refik Sar re edilen miktar 338 Lin to 
•eı mutabakat hnsıl olmuasa da ınüzakerelerioden daha eoel htı balı· ıt olınuı;ıtuı·. b dama bir ıeıgraf göndererek iri na "' ... 
Uııua imzası lngıllere •e Fran ıırlaomıetır. 

'aııın muvnfakau ile tehir edil· Bn So•retler Biri İği alerhi temenni 9e tebriklerini bildir- . B. H it ı e ı·j· n 

Ankara, 20 [Raclyo] - Fran~a ha~V"okili Daladiye 
Ba:~vckiliıni:1. doktor Hcf'ik SaJ·dama iınzn edilen ıııuulıcde 
miina8obotile tolgraf'la bir mesaj göııclerıni~ vo ha~,·ekiliıııiz 

de bu mes.ı.]a telgrafla cevap vermi~tir. 
Dala<liye ınosajiniıı l'ionunda, Prau~a milletinin kardeş 

çe seltunını kahraman Tiirk milletine lıildiririm, demiştir. 

Ankara 20 [Radyo] 

BuJgn.ı· kralı Boris, bugün siyaMi rical ile hıti~arelerine 

dovam etmi~tir. 

Kral, bir milli birlik kurlllak azmindedir. 

Milli meclis 28 Teşrin evvelde toplanacaktır. 

~ • ı 

1 
Trahomlu 

~ iÇiNDEN -Çocuklar 

Soka{;ın başında durdum. hastasınız dediler, ayHdılar. 
Bir tabut· halinde köşeden Hastayız diye diye oku 

ilerliyen mekteplileri Royir yoruz. 
ic;in bekliyorum. 1 Tecrit edilmiş hir kr.file 

Y:ınıında hir çocuk arka 1 halinde bulunuyoruz. 
da~ına bağırdı. llerkes hi:.ı:den kaçıyor. 

Trnhoınlular geliyor! Biz herkese yakln~ıunktaıı kor 
Bu ses kulağımda çınla kuyoruz. ezile büziile goziyo-

dı. Trahomlular geliyor.. ruz. > 

* * * 
Demek bu gelen talebe 

kafilesi; hep::Ü. hepsi trahomlu Bu ne tahnınm\il uz bir 
llıiş\i. ne müteveccih <ieAildir demiştir. 1 mietir. 

B 
"'t f d l l <>yle mi.. levhadır. Yiizlort•e gözlerinden 

Lt 
Bar Şükrü SaracoA-luuun. 1 a1 a ev et ere l ] 

C h 1 d 
l\I · d 1 l ·ıt:. t' · ll'nztarip ya,·ru arı bir arata 

o kovadaki mu7.akereleri inkı· e p ersm e, c;e "
1 ıtye ının 

la e er e bir teblı.ğı· k . d h . ıı· gürınek, bunlara esaslı lıic 
il llğramıştır. Duna sebep :va • mer eJ1an e; u ;-.eııgın H,e ıı· , 

~•lan bazı teklıflerin 1ngil\ere .Ankara 20 (ltadyo) de, bu medeni ve munis şe hir şey yapılmadığına H,alıit 
,: Fraıısa ıle JRpılan görüşme Keşif kolları arasında müsademe/er cıet Bclt;.ika ajansı bildiriyor: birde, yirmiden fa;-.ln <loktoru olmak. 
"te 1 H. ı b ı l d ' Buna gönül inanmak j:; llJ kırı olmasıdır. l l ıt er askeri kafilelerin u unan rnra a .. 
h Türkıre, l<'raus ve tugiltere topçu çarpışma arı O uyar 1,ezarcıti altında ~eyrii::ıefer Belediye~inin lıakımed, temiyor ve üyle ı-1anıyorki lıu 

t 
6 kunıe&leri paktın imzosını ar I eden gemileriıı ihtara hacet hususi nıulıaseheı-iuin ha::ıt:ılıa ayırma ve uzakla~tırma: bir 
•k Ankttra, 20 (Httdyo) - lerimızin kısmı küllisi enelce iş "" g001tulrmeme~o karar ter kalmaksızın hatırıJacngını bi ne:-ıi, maarifinin doktoru, hele tedbirin başlnııgıcı<lır. Ye çul~ 

'41Je Gnrp cephesinde: ga! ettiğimiz mıutakadan emre 1 
11 

• bu muahHdemn yarım saal Dün aksam neeredilen Fra uygun eekılde geri Qekilmie 01 taraf d~v etlere lıildirmi~tir. diyesinin çifte tahihi, hastalıa kı:-:a. bir zamaIHh alınacak 
;•ııı im7.8 e.iilmiş bnlunduQunu su: resmi te~liği . l duğu gibi tevhelci ku•utlerimiz 1 Mu"telı'f şeh'ır ve kasabalarJa nesinin nıiitent1clit ıni.itelıa~:-ıı~ tedbirler Ye yaptırılat•ak tedu 
Q 11 ınnuııire\le öı_trendım demişlir Bu gün 1kı tarafına Mozelı.n de daimi \ahkimatımızın ileri· il U la.rı olan :Mersinde bir tra ;-ilerle hu çocuklar da <ligr 
k 11 tnbnta)'ııin nutku sürekli nl earkmdaki bölgede ileri keeıf l siode evvelce tahkim edı\eo bir dü ı J (J honıln kafile8ino rast\:ımak Te arkad:ı~larile yan y .. rna ol, ·ı 
•şıar]u alkıeloıımıetır. kollan arasıııda Çarpıe~alar ol-' hat üzerine alıumıe\ır, Bir zabit n ze ze e o uU onların lisanı lıallerile dedik ya bilecek ve kol kola gl'ı' 

~lı D .ter bır Loudra tPlgrııfı da mue, topçunun faalıvetı de~am 1 ile tılli neferden ıbart'lt bir müfnı AnkRrıt 20 (Ructyo)- Jeı·ı· . ı ı "" d J ~ ı . cekler. Un ara oır ara a 11 p 
la heri y1:1rmektrıciır: ~tm1 ıMetır. 

1
AtmanklRr d 16

6 
tPşr8ırııev 1 zı:>miz düemaıı tarı tından QeHıl Yurdun muh\elıf ş lı r \la ka· ve oı.A ııı eAr rn a te arın «Biz lıa::ıta) ız, gözümüz !ayacak, zıplayacak ve O) ııa. 

b ı\\'anı l\amar s tıdll l] Q m earkıuda aO kilomelreJık bir Ra miş ~0 eıdnelli müdafaada bulun sahalarındıt ıelzelelPr olmn.8\Ur. d IDUıtaribiz.) yacaklardır. 
~ aı-u Tü kirr, Frno '.! Jcg ite lrndn uı rrma gııçn ş-:ıe riP hu, mu. stur Muhtehf mın,akaleıdal . Bursadaki iki sarsnıtı ŞıddtHhl en 
e \ d k d Bizi arkadaıalarımızdan 

arafıncıau ımıa adılmış oıan 'aarruziar akim kalmıetır.Kuneı eeır al 'i • ır. ,. 
F. A. 



21· i ci=feşrin ldJ~ Cumartesi 

Mel{tepliI·erin Hususi otomo~illere ~enzin 
verilmiyecek 

i L A N , 1 l A N 

Elbise/ık bezleri 1 içel vilayeti oaimi encümeninden 
'l ersiH<le yeni yapılan Hastane hinasıııın ze- i l eı·siudc yapılacak olan 795 lira 80 kuruş he 
içel vili~ati daimi encümeninoen 

fiyatında terref fü Benzin sarfivatını · ı · tı • . . • .., ının kalımla ııa temam kalau 629 lira go kuru~ deli ke~ifli vihlyet hizmet oıoınobili ~arajı ıu~:~a .. 
Cumhuriyet hayraımnın 

yakla~ması iizeriııe ilk ınek 
tor ta.lebesinin elbi~e dikiııdi 

tti yerli malı kur~nni renkte 

tahdıt ıçın bır kanun bedeli keşifli du~ ve etiiv dairesi iıı~aaıı, 6 ikinci 6 ikiııci to~rin 93~1 tarihine ı·asthyan pazaı·tcsi guı.~tl 
yapılacak teşl'in 93 1., tal'ihiııe rasılıyau pazartesi gliııii saat saat 15 de ihale edilmek üzere içel daiıaıi eucu 

Ankaradan bildirildiğioe 1 lf> de ihale edilmek iizere i~~el dainıi eııciinıeııiııcc l meniııec a~!ık cksitJmeye konulınu~tuı·. . . El • ' 

ki bl'zin fin.tı toptan yirmi 
yedi kuruş ikeu birden otuz 
be~ kuruşa yükselmi~tir. 

Bu yüzde otuz nisbetin 
<leki tereffii hfrkay ınulıteki 

gör~, memleketimizde . ben~in ,. açık eksiltmeye koıu1hnu~lu 1·. Eksiltmeye komılan in~aatın muvakkat tenıırı~ 
sarfıyatını azahmak m~kiadıle Ek~illme.yc komılau bu iııs.' atltıll lllUYakkat le tı 60 lil'a<lır. isteklilcriıı hıı miktar J>artn.·ı hu§ııSI 
:nuhtelif vek~letlerin mumessil· 
ıerinio ieli!'akile kurulan bir ko ıniııatı 4 7 liı·a fır. isteklileı·iıı hu ıııi · lal' pm·ayı idare veznesi c yatıı·ıp pıukabili ıııaklıuz" ve~:ll 
misyon tetkikatını biıirmie ve hususi idare veıııesine ,·auı·ıı> ımıkabili nıakh 11z 11 banka mckt u hunu ve i~i ha~aralıilecekleı·iııe Jaıı· 

rin cohini .. i.,irirken, okıuek .. ı rı-porunu hazırıamıetır. Tatbika ve~··• banka mektııbtı, 1111 Ye 1·"'.· ı· b(.·t~.'<lnthilec(ı,kleı·ı·- ııat'ia. mii<liirliiğiiu<leu Y t> l'İlıue elıli'.'el vesikasıı ı 
para:-ıııı dii~ünon b\r çak ta · ·t 
lehe ' ' elisinin cebini del'3c3k ' h geçmek Gzere rapılacak ka ne dair nafia müdüı·lüirüııdeıı verilme ehliyet Ye- lıaıınl buluımıaları hlıııııdır. . 
t• \Jt.k ı ı l · 1 nun IAyihasına bu rapor esae b • ı · J ı · k ·ı· · ~ jııt ır .. .ı .ı a< ar arın e 10mmıyet sikaSllll hamil buluıınıalat'l lazımdır. •' aza HIH Ulllat Ye e~ı , fCSllll Ve ~aı·tuaıııt)~ 
le na:ı:arı dikkatini celLederiz . olacaktır. "Örınek ·u·z c l l · l .. ·· · l litll1 

Komisıonuo mütaıeası::ıa gö Fazla nıahlnıat almak kesif ve ~artrıa111csiııi t") '- ,u , l eı ı erııı ıcr guıı cııcurnem ( ~ 
t re, taksi arabaları. isledikleri görmek al'Zll edenlerin her ğün UUll;lt eucÜıııen k~tl~ıııiııe uğramahu·ı YC . ih~tle gliııii belli saalt~t~il 
' yerlerin nüfus miktarı ve nakli kalerııiue uğı·amalar·ı ye ihale giiuÜ }Jelli saaltaua SOZU ge<;Cll eııctİUlCHİ uaım ıye ha~ YllJ"lllaİaJ'J Jftlll Bitaraf hükumetlerin 

batan gemilen fRt ihtifaCı göıönüncle tutula < l ' .. .. .. . <l . . ı, l 'l' ) ll ll ll l' 
' rak tahdit edileoektir. SOZU geçen encun~elll anu1ye ua~ vurnıa arı 1 au -"'-__,,,·..,.,_._~=---

2 1 25 29 ~ 

Alman Marin ve denizaltı· Banlirö şimendifer mıntaka OlUHUI'. 21-25 29 ·-3 

• • 

===~ 

i L A N 

Silifke Belediye riyasetinden 
ları eimdire kad8r bitaraf bükü larında, tren hatlarına muvazi 
metlere ait 23 vapur batırıl· olarak otobüs servisleri 1aptırıl 
mıetır. Bunlardan mada Alman ması, tramu1 bulunan OE'hirler 
ruarinlerinden korkarak Gothen· de otobüııı nakliyatının kaldırıl 
bur~da beklemekte olan 9 lçoeo 

i l A H j ı - ~ilifke ~aı·şusmıda yaptıı·ıhııası nıukaı·rer 
ması, hususi otomobillere ben 

vapuru vardJr. 
Bıı.ttrılau biiuaf vapurlar· zio verilmemesi de komisyonun Tarsus icra memurluğundan No. 

939 ( 4000) nıetre ıınırahhmnda kaldırmı dü~cmesi 16. 
414 ı o 9 9 ıarilıiıı<lerı itibareu 1:1 gün nıii<ldetle ekS1 

dan ekserisi lekandinav hüku· tekliflerı arasındadır . Tapu Metre 
~o. Tarihi Cinsi Hektarı mııtabbaı l\Ievkii Kıymeti 

ltmeye koıı11lnıu~tur. • 
metlerine ait bı1luodu~undaıı ve ,.--------------: 
Almanra halen yalnız bu hüku / iz mir f elaketze~e~erina 
metle deniz uıüuakalAlı yapıla 1 

4! T. evvel Tarla 91930 İııcirli kuyu beher 
3:?4 K. il Lira 

2 - .\hılıauınıeu bedeli ls2o ve ilk teminat 11.t 

lirad11·. 

183 H - ~artnamevi Ye kesifnamevi 0üı·ınek isle-' • • • • tı blldiQ'inden bu •rnttrma hareke yardım listesi 
tine deoAm etmesi makul olup 
olmıyacağıaı Almanyb dtieüne 
cektir. 

Lira. Hududu : Şarkan kaya Garben Şab·uı oğlu tarlası Şiınalen ~'eııler heı· giiu Bclediveve nıiiracaat edelıilirlcı·. . .. 
Dünkü Yeklln 182.50 . ve Conub,m Kaya. 4 - ıstekl ilerin ö i -1 o- ~~ ; ~ :-i taı·ilıiııe nılisadif Si.l 

Muetah. Kaim 1 

8ail Kurakae Bitaraf memleket-
Vaziyeti hazırası 1 
Tarla gayrı mezru ve hududunda tebeddülat yokdur. 1 güııü saat 15 de ek~iltnıcya iştil'ak etııwk liıeı·t' 

/erdeki Alman 
Dr. ~luharrem Atı•su 

Hayri Gıral 
Alacaklı : İncirli kuyusu K. den Halil oğlıı Ali belediye euciinıenin · ıııiirac ·atlan il:\n ehıııur. 
Borçlu : lncirli kuyusu K. gök Hasan oğlu Halil vere 21-24 26 _,,,.. 

vapurları Sadık Kel{tae sel eri l 
l A N Bay Cemil 1 AlmaDJanın mali uziyeti Bar Naim birinci arUırnıaum yapılacağı Yf' r', gün, saa· 

~~ta~~~ l~ın~:~:;daz~:':~a:~e~ıı:i:~ Ahmtıl Muini 24·1.1~93~ s. 9 - - ı o ~adar iera_da Cnın.~ gii rı ii: ı A~şam Ticaret o~ulu r11ü~ürlüğün~en 
ı Ahmeı Alparıu•n ıkmcı ı\rtırmamn yapıl:u~a~ı yflr, ~un, saatt Okulunıtız<l·l 'lcıl·lıı f'ı·aıısı·ı .. 1 ıı· .. 1 k . . · •1• 1 ı ret gemileri bu limanları terket 

9 
., k . l , • .. •. , ~ ~ (. ı .. C(. S<. il ll I ~ll IC 

mek meCburiretinde kalacaklar-' Şakir Asutay - 12 939 s. 9 -ıo ad;.;r ıcr :Hıa LHuıaı tesı gunu ı kız erkek ıalebe k~lYtlıııa <leraııı c<lilıııekte<lİı'. 'reJ 
dır, çür.kü liman resmini ver· Şekerci Ahmet t-ltbu g•yri menkıı ! On artırma tartnllmeai 24 -' o - 9J9 tarihin · k [ • l . 

S .... ı- den itibaren 939.444 No. ile taraua lcr• dııirelinin muayyen numara rısat a · şanı al'l saat 5 te )a~.·laı'. fazla izahat it;I11 
mek iktidarında de1'ildı'rler. aatcı ıuue um ı · M 11nda herkealn görebilmesi için açıktır. landa yuılı olanlardan k l .. • 
4000 tonluk Alman Maoiborn va Musa Karagün razıa malamat almak iıteyenler işbu tarınamı.ye ve 939- 444 dosya iO ·u a lllUl'C.tcaat. 2-b 
puro liman resmici oeremedı~in 1 Bakkal Cemil numaraaile mem uriyeıimize mtıracaat etmelidir. ( 

ı 2 - Arhrm aya ittiralr. için yukarıda ya11lı kiymeıin yQde 7 ,!5 
den doları Curaeso limanında y kQ 1 ;._ ______ e __ , __ __.. nilbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi 
te•kif ~dilmietir · I edilecektir. (124) ...... ---~~"!""""---- 3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alal<adarların ve irtifak 
Gemi/Erin seyrisefe- 1' Tar susun Di~ili f eliketze- qakkı 11\hiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını buıusile faiz ı 

el 
v~ ma1rata dair olan iddialarını ifbU ilan tarihinden itibaren yirmi 1 

Tin e alınan ,~· Jelerı'ne yar,lım ıı·sıes"ı g-Qn içinde evrakı müıbitleerie birlikte menıuriyetimize bi!dirmeterl 

tedbı.rler U U icap eder. Akli halde hakları tapu aic;JHe sAbit olmadıkça aatıt badeli 
nln payla.,maaından hariç kalırlar . 

Lira 1 4 - GOıterilen günde artırmaya ittirak edenler artırma tarı 
Toplu bir halde sefer rap· i Çukurova Mensucat fahri nameaini okumut ve ıozumıu miaumat almıt ve bunları temaıno o 

mak sistemine baelaodıe-ından kıteı J 00 kabul eımit ad Ye Uibar olunurlar. 
itibaren 10 10 939 tarihine kadllr Salih Bosna :M. Rasim 5- Tayin edilen zamanaa gayri menkul . Oç defA bağırıldıktan 

7 t 100 ıonra en çolr. arhrina ihale edılir . Ancak artıma bedeli . muh.tmmeo 
1,2 5 ogiliz ve 47 müttefik ~a Meosucal fabrikaın •lymetin yOzde yetmit betini bulmaz veya aatıf isteyenın alacağına 
purları emniret içerisinde meo 1 Sebat Cırcır fal.ıı·ikası 10 rOchani olan diger alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri men. 
redlerine yetiemieler •e bunlar ' KAmil Dirlik 5 kul ile teminedilmit alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok 

1 Zekerifa Ôzkan 6 artıranın taahhOdO bılki kalmak Ozıe artırma on bet gün daha temdit 
dan hiç fbiri Almabn deniz ahıla I Bakı· . Tısohlu 5 ve on betinci gftnl1 yanı tyııı ıaat 9 ~a yapılacak .utırmada 
rı tara ırıdan atırılmamıetır• ! ~ t>edeli aatıt lateyenin alacajtına rücbaaı olan dığer alacaklıların o gay.rt 
Son oünlerde ren iden 3 Alman / Hilmi Seçkin 2 menkul ile temin edilmit afacakları mecmuundan fazlaya çıkmak 

• şartile en rok artırana ihale edilir. Böyle bir bed"I "ide edil'"'mezse 
denizaltı 0 emisi batırılmıa olma Hasan Dahkara 5() .. "' "' "' • "' 1 ~ hale yapılamaz ve satış talebi düşer 
ıı, Tıcaret gemilerinin mohafa M. Kara Mehmr,t 5 6 - Gayri menkul kendisine ihale ol11nan kimse derhal veya 

1 
verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı teahoıunarak 

zası için İngiliz Amıı allı ılı tara yalıya Yar amıe _5 _ kendilinden evvel en yüksek tek.itte bulunan kimıe arzatuıit oldugu 
tından alınan tedbirler mutaffa bedelle almata ruı oıuraa ona, razı olmaz, veya. bulunmazsa hemeıı 

YAkun 288 on bet gOn müddetle artırmaya çıkarılıp en çok ar urana ihale edHir-
katini gös .ermektedir. -;_ ___________ !ki ihale ar&ıındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den heaııp 

olunaealr. tala ve diğer zart.dar ayrıca hükme hacet kalmakıızın me-
muriyetimiace alıoıcfan tahıil olunur. 11 183., 

i l A H 
içel vilayeti daimi encümenin~en 

i l A H 
Mersin As~erli~ şu~esinden : 
1 - Birinci te~rin 93 9 celbi ha~laıuıştır. ö 16 

ila :)34 <loğuı:ılular·<laıı yoklama kaçağı ve bakaye 
kalmış olaıılaı· lıaııgi sııııt'taıı olursa olsun nıiir't' 
caat. edec·ekler<lir. 

~ - Da vetiyc pusulalaı·ı nıahalle ve köyler~ 
dağıtılıııışur. isiıııleri yazılı ola11laı· 20 h:riu'-'1 

ıeşı·i n 9 i1 ~' gli uii içtiııımıı<la yoklaıııal:u·ı he~ et 
h11zuru11<la yapılacaktır·. 1 >avelc ieabet etmeyeıııeı· 
bakaya 11111amelesi g<>r·eceklcı·<lir. . 

:~ - he<lel verecek Er!erin bedelleri 20 biriııC1 

f'eşriıı ~13 9 giirıii ak~aıınım ka<laı· kabul edilir·. 
4 - He<lel vcı·cc~~k olaıılar ' isan 9 tO d ı taliııı 

cin kııava sevk oluııacakla1·dır. :J- :1 
~ ' =====e ,,...,, 

Istaııbul ve Paris Fakültesinden mezun 

DOK.TOR. 

HAMDI ONAR 
\lersiu<le yeııi yapılan ileri okulu ihata dıva

rı ikmali inşaatı ı 040 lira bedeli keşif üzerinden 

içel vilayeti daimi eııcümeuiııce açık eksillıueye 

konulnı uşt ur. 

2004 Nurnara11 icra ve iflas kanununun 1~ inci madde 
sinin 4 Uncil fıkrasına tevfikan bu kayrı menkul sahı p 
terinin bu haklarına ,ve hususile faiz ve mesarife dair 
oları iddialarını ilan tarihinden ıtıbaren 20gon içirıd8 
Avralu mUsbüteleri le bildirmeleri aksi hat de hakları 
tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bede liııin p ayıas 
mosındarı haric kalacakları c ı h e tle a l AkadarlaıJrı ışbu Doğum ve Kadın Hastalıkları 1 
maddeııin mezkür fıkrasırıtt göre hereket etmelerı \'e MÜTEHASSISI 
aaha fazla mulumat almak i8tiyeııler 9:39 444 Dosya 
nnmarasila Tarsus İcra Memurluğuıaı mOracaatlııe Seyyahattan Adana ya dönmüştür. 

ihalesi 6 ikinci teşrin ~39 tarihine rastlıyan 
pazartesı giiııii saat 15 de icra edileceğinden, is

teklileriıı ınu vak kat teminat tutarı 7 6 lirayı hususi .. 
idare veznesine yatırıp ınukalıili makbuzu veya 

banka mektubunu, işi başarabileceğine dair ııafia 
ıuiidürliiğündeıı verilme ehliyet ''esikasını han1il 

bulunmaları lAzınıdır. 
Fazla malumat almak isleyeııleı·in her gün 

Daimi encümen kalenrine uğraınaları ve ihale gü 
nii belli ıaatte da sözü geçen dainıi encünıene baş 
v Ul'lualaı·ı ilau olunur. 21 - 25-29 - 3 

_,,. ilin olunur. ._ _____________ _.._.. __ , ___ _..-.:, 

iT aze Bahk yumurtası 1 Nus:~s~i 5 ~~:~~TU~ 
KARADAŞ Dalyanının Meşhur Kefal balık 

!Yumurtası geldi: Yenmesi bulunmaz bir fırsattır. 

Gayet nefis ve tazedir 
Satış yerleri : Yoğurt pazarı Emniyet Oteli altında 

yeni dükk:\nda 
Silifke caddesi bayi Halim Alptekin 
Kışla Caddesinde ka r<leşler bakkaliyesi 

9 - 10 ' 

Abone 
Şerait ı { 

Senelik 
Altı aylık 

Üç ,, 
Hir ,, 

Tül'kiye için 

1200 kurıış 

600 
" 300 ,, 

ıoo . ,. 

Resmi ilıiııatın satın 1 O kuruştur. 

Ilar.ç için 

2000 kunıŞ 

1000 " 
500 " 

Yoktur. 

J 
Yeni Mersin Basımevinde basılmıştır. 


