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.Alııliilf'ııttalı Yalıya Pnşa diiıı 

radyoda millotiıuİ/.u kıyıııutJı bir lıi 

ta.bedo bulundu \e im lıitaLo ~l ı:sı r 

radyolarile <lo neşredil<li, 

S1ıhlbl ve Umu m Ncrrı1 ı 

MOc'UrCI 

:E'U .\.D .t\ KB.AŞ 

idar e yer ı 

taııl lıcr&Jn Ruı • •I • 1ı1.,aıa 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Perşe n1 be 
22 

HAZİRAN 
1939 

Yılı ; I sayı 
11 3321 

kardeş Mıs-r Haric-iy_e_na-Z.rı Abdülfet-
lngiliz siyasi mahfelleri 

Dün Ankara Radyosunda/•tan;e~~y;~~~/ük- i ~~nderilen t~limat esası da
-..u··rk • ıı t• - b• h•t b d ( Ankanı 21a.a. (Radyodan) · hıhnde prensip anlaşmasına 1 mı e ıne ır 1 a e e' B.R~~:=~= d~=ri:~,~~ o~~~~ ı varılacağı ~ anaatindedirler 

b 1 d j da Dovçya vnpnru ile A tina- ı An kasa 21 "Radyo" f • u un u 1 dan 1stanbula gel mi~ Ye İs- Loodradao bildiriliyor: Lord Hahf aks 
b f tanliulun teınuşnva değer Yer- lngiliz diplomatik mahftılleri 1 l d/ K 
CJU hitabesinde· millet i mize sürekli bir refah 'ıe~:ini gezdikten ~"o~r~ ·ak~am , ~ıoıoto~ görüsmeıeriui derpi~i or ar amarasın-

, Bukreşe avdet otmı~tır. ı ederek. da beyanatla 
Ve devamh bir teali devresi temenni etti B. Gafeuko ile' Romanya! . Sovyet Rusyn~~ göııd~rilen bulundu 

Büyük elçimiz Hamdullah t ılımat esası dahılıode hıQ ol 

Ank&ra 21 (Hususi) - Gnye, har· çıe tesis ellikleri' vam Pdeceklerdlr. ., Suplıi Tanrıöver de birlikte ı' mazsa bir p~ens~p aolaşması~a Ankara, 21 a.a· (Radyodno) 
ı. varılması mumkun otacakl \ · İngiliz haricı·~e 11 11 zırı J.ord 14

11 
uıısır Hariciye Nazırı Ekse dostluklarla milletimizin saadet 1'ürkiyede her J erde bite gitmiştir. . ır. _e J 

0 
• 

b .. :. Abdülfettah Yahya naaa seUlmel ve refahını beynelmilel gös t ·ı h ,1. k bu· ıa ' R H . . ,.. l bundan sonra yalnız lahrıre alt Halifaks Lordlr.ı kamaıasıudaki .. ..,u ., w • • • • erı en arare~ ı a en oınanya arıcıye nazırı . b d 
tad ı:; saat 16,30 da Ankara vaııyelın bu günkü endieeh anın mütehassis bulunuyorum Asi l ıı · d R A kısım kalacaktır, demektedırler. eyanatıo a : 

10 ş k . · ı rı tıl!l a omanyaııın nka- T ç· · r 1 te b merkezini zi~aret etmi~ da a: ta_ s.ulh v~ adı:ıletın rnu Türk milletine &ürekli bir nfah/. b" .. ,· . Sovyet teklifleriyle fngiliz ı1en ın ım ıyaz 1 nııntakası 
tad il ıiraret münasebetile bu zaffel'ıyetını temıne aımerlerek I ve devnmlı bir teali devresi , ıa uyuk elçıın, konsolo:iluk . . • . . _ nın abluka edilm6si hakkmda 

11 lh ı · · d . . • k" t f d pro1esı uzerıne ikı hukOmet ara . . •er ee.reflerioe bir hususi kon su eser erıoı tamamlamaya e temenmı ederım. 1 er ant ara 111 an uğudan- . . \ Arıto uezdınde teeebbüste bu 
~erılmiatı'r. t ı rında kalan seg~ne ıhtılAf Bal 1 d ,,. b"ld' . . 
~ w ff 1 J J ı L• •L I." ' f 1 ~· · mı~ ır. 1 . . . . . un Ugunu ı ırmış ve Arıtanıu 

l!e let~Vkeııı kardeş Mısır marşı a ay anuarma 2 ay ı uUYUI\ ulr zıya e veruı ı tık ~emleketlerı~ıo . ıeım tasrıhi bu husuııta ayrıca tahkikat Ja 
dan ı l ıll ınareı çalıomıe, bun ı TürkkUŞ - f suretıyle vazlye tıo aydıulanması pacağı tahkikat haberini de be 

teai 
60

Dra Doktor llelofiuln ida Ziyafette Devlet reisi, Vekiller F·ı u kevfiyetinden ibarettir. 1 Jan etmiştir. 
eıl>etıdeki heyet tarafından ayda 1 OSU 
'~i;ası JapılmıŞlır. Bunu müle ve M ebusla r bulundu ı Çoçuk Bahçe si 
he Mesud Cemil idarasindeki 1 
tilht ltrafından bir konser ve .Aııkarn 21 (Ha<lyo) - Aııtakya<l.a.ıı bildiriliyor: Adanaya geldi Ne zaman ikmal edilec ek? 
au ltıış bifılhare mllli zeybek oyu Hatay .Taııılnrm:ı alayı a<lıua Yarbay Koın:ıl ordu evin- Ankara 21 a.a. [Batlyouan] 

Orııanmıetır. <lo bir ziyafet vermiştir. Bu ziya.f'otte Devlet rei:;i ~rayfur Bugün saat 7,40 da. Kon- Yazan: DALGINER 
ltre!a;t. altıya çevrek kain n~uh Si.ikıııen, Şiikrii Kanatlı, ~3a~t~kil, l\lo~.li~ roi:;~, .Mebuslar, yadan kalkan _Tiirkku~u filo- m B~l~~i::oıniz .~H~ Hoı~? t~-1 

sok . a.?a:la.rııı . S!l~·oloıı<lirdiği 
)a ıısatırimiz Ekselans I ah a~keri kmuaııdaıılar, Partı er kam ve guııue bırçok <lavot- su 9,50 de Ad:rnaya varımş . et noııu buh .u ında~\.ı gc- hn : ~ ı ı l:'eyrettım. 
trar>au 'l'ürk milletine h itaben Iiler hazır bulunuıu~tur. Huraua. jandarma erleri milli oyun ve fevkaHide ınermıimle istik- nı~ ağaçlık ~~ılıayı çcwırtorek } h e_no hernıuf'ad boş on ço-
lllııQtısııca bir hitabede bulun · lar ovnnnı1Hlar<11r. Zivaföt "CÇ vakte kadar tlovum etmiı;ı ve b' l <l'J . t" çocuk hahçcı;ı : apnırıyı karar- , c uk hır tarafında oynıyorlar. 

lur. . , • o ·~ ,t o ı mı~ ır, ıa~tınlı n· 1 . . n el çok ııeı;ıeJi geçıni:;;tir. <., : .· . . . . ' . . ıf!er m· tnrafıııclukı g ülg e-
~11 &ı 11 fo neeriyalı ayni .zamdıı Havakueu Fılomuz düa Moı:mıın çocuk h.ılı<;olon - lıklcrde upmmıı mmnıuıı- hnzı 
llııetı~~ır radyosile de ıekrarlan· Uzakşarkta imtiyazlı bölgeler şehrimizin güzel semasından ne olan biiyiik ilıtiya<•ı clii~ii- kim::-el cr yn1ıyor.. 

1 

emniyetle uçarlarken k&lpleri- nülerek verilen b k l n· 11 ı b 
Anlrnrn, 21 a.a. (Radyodan) A • k mizi ihiharla doldurdular. Ve u · :ırar \e 1 ıı· zava ı c er oıler boJ-

~ar·~ı_uhterem miı:ıafırim i z Mısır m e r 1 a ı• 1 bize vecizele_r attılar. ~tılaBn illkl _aclııı~ !akchlire ~nyaıı ı den yukarısını soynıııırn~, 
ıcı Bu "ecııelerden ır. e oc ıyeınrnı to rik odo· peinıiinlo ıYi;ıııı er•iııdun J·o ı·-

~fih Ye Xazırı Abdülfeaah • ikisini . . " o ~ \. ııc ı 
" V d. d .,azıvoruz : rız vo dıleriz ki; lınnn ınii- ~ini fa'ac· e<leu lı:wnmcıkları 

•eı a Paea bugün ö~loden ec· I k r ştı v €_\ '11 o l"y o 1 
1 1 1 . Orırıa Q f l .. z E şe a } ~7 \. nez } Il e Göklorlmlzln bekçisi olan masil ~clırin dıtlı:ı bir\~Ok yer-,ioplıyor. 

tı 1 ,~ n ı l ıQ'ını, ıraat us lorin<le C ı ı ı I · y> 
" 860 ~ ı b •• t b } d tayyarelerimiz! o~ kadttr çoQ'al > oçu \: rn ı<;o un ya- >ll ııınmmrn - lıanli hiraz 

1 u Zİyl\ret etmietir. teşeı) l l S e ll un ll tırsak o kadar göolU r~rl:lb ya · pılsın vo çocuklarımı;,. toz,l<laha ce~nrot- hn çi;·kin ıııuıı 
tıa8 rao büyUk 'elçisi, elçilik bi şı ytıblllrlz. \toprak ve pislik içeri~İııcloj ~ara:· llnna olem vo hüzün 
)Qf~~-da oereflbrine bir öaıe zi· /ngiliz sef aini güçlüklere maru % kaldı, ••• oynamaktan ve pori~an ol-1 vor<lı. Çocuk hal11;0 i biiylc-

~ vermiştir. tahmil tah/ive için İnsan bulunamıvor .
1 

Hergoo binlerce lirayı eril ı maktan kurtulsun. mi ol_acaktı f. 
~Uk ıtnt l6,SO da Yıthya paşa J *' ten bbvacılık, arkası kes\lmlyeo Hul\arın etrafı !'\Ik vo ırii- Bı:r, c;ucnklarnnızı btiylo 
teı lira radyo merkezini z in b ı d ı k '\ 0 l · · · eıın · 'fie utsln, a o. - Fransız ve jne dair Cavldvvelden aldıAı telg 0 yar ım arl1t uvvetlenebi· zel demir ırnrmaklıkl:ırla ''OY- >1çım~ız, gfü~o ç irkiıı; ~iifli, 
t•ı ıe, Müoakalih ve muhabr· t k ı b ıı B ı ı d ı > 1 \'ek· . lngillz imtiyazlı mm 11 a srıoın a raftan sonra hiç bir mah1mat el r. ~ouo ç n yar ım arımız rileli havli zaman olun YO uyuşnıu~ adamları ·eneucrek-
~-h Ilı Ali Qeılokaya larafıı 1 k s il Dl 1 oUnU borikadla 1 sOreklı olmalıdır. ' • . t ·l. . . • " k o t ıoın o 1 ; ... _ de edilmediğini bewan etmiatir. kl ı 1. mı eı >n o c<l.oı·el'l-ı:ıı:? tı·h araılauarak aerefh· b g - badd J w çecu - arımız ( a ulll':t.Y:t gol- .. . t:o ' 
"il " "' rıo mUrur ve u uru as arı e N" A "k t b h . l O J 

,
1 

terilen h""ue"ı aıır merı an a asının ta lı G 
1 

me'-·e, burnu:> <>:·ıtnııı,•t."',t, eğ- .. y e zaııno<li.voruııı ki, 
~ r b '"' konserde ha iomlştir. · d · hAkQ t b' k ene ra 1 " • ' Ulunoıuetur. lPglllz konsolosluğu, lngillz ~t~.s~ne :~~ d·R·m·e Qe ır arar lenıuiye ba~ln<lılar. yuksok gayeler iyin lıazırla-
l•L llurada Eksetılns Abdülfet· votaodoşlarının müstacel mecburi 1 1 ez e 1 .;ı e 1 iDi ve bu eekil M arsel Evime .ıriderkon <laiıııa bu- nan lın yeı·, binız ilgililerin 
"•ı " l r 1 de bir knrarın mahallince Ameri 0 1 tr 1'r l J 
bir ' .ahra paea Türk mill&tioe(yet olmadığı takdirde. mıyazı kan makamları tarafından radan geı;en yolu torcih odor yo uı:>ı•at,ıomadan nzak. y ·e 

hı tab mıotaktıyı terketmelerloı rica et- verile b d ı onun içindir ki ıııiilııııel vo 
~ ede buluumuışlardır. r mlşti lngl\lz seyrlsefııloi, bUyUk bileceğini söylemietir. Singapura gitti ve urn a ıor giiıı uuı<luğnm unutulmu~tur. 

heı"t 'ıllhterem misafirimiz hita gOçlUrk.lere maruzdur. Tahmil işi Beyanatının baoıncta Hull tek:1mülii. g<>rmek hıterim YO 1 ~ " lld d ~ğer bu dodiı;i ııı iz don-ru 
ıııı81 .1 e eıcümle eunlerı söyle için hammal bulunmamaktadır. demietir ki: erim ki bugiin doğibo yarın, " o 

r j A k 21 "R d d " b ise; hiz hatırlat ı:rorıız. 
,,,'_ Hıılbukl lnglliz gemileri sığlık do . _Ti_en t.sin h_adiseeı 4 tedhleçi 0 B!'a 8 ·8 8 yo an urasına çocuklar için Iazıın • 
c ı it h ·kıl r p · ı Eger böy 10 değil ile: gene a1h Urk Mlıtetioe Mısır halkı· layıslyle nehrin lmtlyazh mıntaka 

1 
Cınlınıo ıadesı ml1eelesine inbl ogı ere u me 1 arıs ve , olan şeyler konacak; kumlar 

" ka leme V . h-k."\ 1 · biitçe meselesi; para iıo;i ve 
'tı rdeş eelAmlarını sunmak içindeki kısmına kadar ge · sar ettiği müddetçe Amerika hü aeıngton u umet erıyle sıkı te dfiktiirülecok, tanı bir 1\ocuk ·• 

Sır Lt J poo k - h d ' ")' saire b e yazık .. Pok :razık 
te, '1ariciie Nı1ıırı için bir mektedir. Sanıldığına göre, 8 j umetini alAkadar etmez bunun mas alinde ır. 1 bahçesi olmr k i<;in ne Hızım a · ~ ·· 

k " k 1 1 ıı · 1 1 işlerine çul la b b A "k h-kt1 . G 1 't 1 Üvlo :;anıyoruz ki bur·.t<ln •e eereff ma am arı ng ı z er o era er merı a u metı eoera "' arce maiyeti1 le yapılacak .. Her (J'cçon ıriinii .; •w 

t l{ard b ır. lışmayı bamallııra menetmiştir. 1 bu isi takip eden hadiselerin birlikte Singapura gelmietir. ı yarın takip e<loro \ 'e boııo : ·a - rapı laca~ teshmt YO t e,kil:it 
'kı ee ıl1ük milletin top . H lciye h . . . - ı:;ı;aın e<lılcc«1k Ye hinlor co Ji-

t lltırıa Vaşıngtoo, a .a. - ıır ma ıyet ve manasırle ve Çınin B . rınları n-j;zetil'im. 1 1 e~ ba - Vardığım andan itiba Nazırı Hull, mııtbuata beyanııtta t diQ'~r mıotakalarıoda halihazır ır memur 1 b ra ile. ? aca \: hir iş dPğİldir. 
~'hra tuu düeüncem o büyük bulunarak Amerikanın Tleotrıln ·da te mazide yapılan hnrekAt }"'alrnt giinleı·, lı:ıftnlar, ay- l::ıtcnıhrso yapılabilir, yaptı-
tııııa :ıtn te onun yüksek vata badlselerlle doğrudan doğruy~ \'e beyanat ile doğrudan doQru aranıyor ı lar geçiyor. Boklouigiıııi gii- rabilir. 
cııııı 11 ısaiutını iblAQ'a Çalıem ıı k alakııdar bulunduğunu söylemlştı. ya alAkadardır. JJise tnlısiliııi ikmal et remiyorum ve bilmem ııcdon: Belediyemizin - Iıiç do snn-

Otur. Nımr Celvell'io hariciye nezarell Salisburg a.a - Burada bir miş, uımlü muhasebeye va- bu bana iiziiııtii Yoriror.. mıyoruz - buray:ı nyrılın1~ bir 
t,b ~Ski TürkiyeJi tanımı ıın ola tasvibi .lle tng~ltere He Jıtpon nutuk söylireo Harberl Morriı kıf asgari beşyiiz lira kcfa- 1 Es~iler clerlernıi~ . . Her P!ll'fön yoksa. Qocıık Esiı·gonıe 
r, 111lc1 b" J ya arasında mUctlmlerln t iadesl 800 demiotir ki" f bT . ~eyin Yaktı ruorhıınıı var. Gii- h.uruıııuuıuz, uüt<;oi3iıull•n hir 
b~da kar ır •euahım. Şimdi l D meselesinden çıkan hadisede ab J aponyanı~ bize ıaptıQ'ı eey let vere ı ır genç hır me- uii saatı var ~oy ler burayrı ayıra l>ilir Ye 
~ıı ı'ilks:~l~et~ğım '.arlık bana lukanın tatbikinden evve_ı tavas 1 er Çhamberlayoın seleflerini mur arnumaktadll'. IA::mn I ' ~' · D' .. l~lb t a~ıl vn:lit'eleriuıloıı oI:-m 
ı. . lld"n . ıc;_tımai bır dere teo sutta bulıınmt1ğı teklif eltığlnl llA ezarlarınd .. t k h ' 1 bilenler ~a:r. anı tercihtir.~ Eh.. oğnı.. . e 

0 
hu-"l .... cıda m a sıQ a aca ma ıyet °( 1 b ki ı çocuklarımıza yar<lıııınnn bir 

ltı 1 tı kat 1• çalıekan bir mil ve etmiştir. . · d · ' Yeni .1\Iersin mntbaası nun < a e · em Nı zamanı 
e,i Q~~ıs~nda hürmetle eQll Bundan maadıs Tokyo masla te~ırk. · 1~ıtn he ~.aruz kaldığımız ınüdürliiıtüııc ıniinca:ıt gelir. Bir giin lmra:-ıı da bil' kı .. mrnı <la bu suretle yapar. 

1 ırctır b t 0 E d mao J pon mue ı ıı arıo17e n!zırlıernda o ' • · • 11 1. . Bilmem .. B elki dnlııı yük. ok 
tıt 

1 
iu A • • • a 8 zarı ugeoe . oo ıı 1 r . kaç ınalıa e ının ve yiizl'!ı'co 

'"t.ıı ttdıt. basıretli uzak gö makumlarına Ckldvvell'io tavassut 1 bulunduQ'u zaman Sır John Sı ı . . 1 , 1 , A 1 . . . bir <liiı;diıı('e Ynr<lır. 
:eı ~:re Ciddi ~e ve;imli hükıl- ta bulunmusıoa taklit etmlş ise moo tarafındllo tatbik edilen kö ' ku~etle~ın bır ar~y~ to?Ianması ~~>~oğlun ıa: atı >ır ılıtıyacmı Kim bilir hclki <lo hunun 
~,~at 1181Ddl\ kim hayranlık de Hull, bu teşebbUsUo verdiği relim in ve 1931 seneeindenberi 1 nı ıstrmıe ve demıetır kı: k.uşı ar. yukarıda ar:;ı;etliğim g ibi vak-

i, l!u '_ . nellceyi itşe etmek it;tememlşlir. j hılkftmetio takip ettiği hariot si Bu eekilde bir kombinezon *** tı merlıuıın, gliııii , saatı <rd-
4~e ~ii~Un ıstirdat etti$ti istiklA j Hull, h riciye ueırıretioin, yasetin neticesidir. 1 tarlht'lki kombinezonların en Dün gene aynı lıiilya ilo ıueıni ~tİl'. B e n hüvlo ıl i i s ii~ıii -
'Ue(j i~\~ınue oıa_n Mısır aroil geçen gün ~um.a gün~ ~üt _v~ 1 Dü~Ja si1aeetinden~ bahse 

1 
kuvvetlisi olacak te direktörlük 1 oradan ge~tim Yo <lıılgııı <:~ıı- yorum. Sen ııo <le rs iu ::ı:ıygı 

hdaf edıroı. ıebze tedarıklnıo muokılleetıg-ı den batıp sulhu seven butüo hii ler daha sakin duracaklardır gıu etrafı parmaklıklı, yuk- doğol' okuyucum. 
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Gene kızın bu tehditlerilolan kim? Her hangi bir kimse 
karsısında Kont dö Norua biraz şakağıoa dayanan bir eil!\hın 

9ııziyetini değiştirmiş, daha cid karsısında borun eitmeı. Lüzum 
di daha tarafgir bir vaziycıt ta· euz yere neden ölmeli ? Aekı, 

L\1 eslek: 
okulları 
talebesiı1in 

iade edilecek diplo
maları 

kınmıştı. Fakat bu hal çok sür insan nıhayete kadar götürebil· Meslek mekteplerimiıden 
medi. Yine eskisi gibi onu ok· meli, hatta. bütün tehlikeleri yelmezun olan 9eya bu mekteple 
eıyarak, ona şefkat hielerile yak nerak se9giliyi elde etme~e Ç!lr rin her hangi birinden ayrılmış 
!asarak onun genişlemeJte, ku9 lı~malı. Şarl Donu teh bulunan talebeye, bu mekteple 

9~tlen.m~ğe başl~y~n k~dınlık ~ıketerde~ hoelanmı.yor. Bir~z, r: kabulleri es.nasında kendile 
hıslerıoı, zevklerını takd.r ede ısrar etmış olsaydı, Pıyer Lanıe ı rınden alınan dıplomaların 9eril 
rek onun knlbiai biraz daha ka ~ilAhına rağmen telaş etmiş ola, meEi kararlaşmıştır. Maarif 9e 
zanıyordu. Genç kız, uzun bir caktı. Acaba Kont Noruaya kar kdleti diplomallıırın verilmesi 
zaman onun hediyelerini, savgı şıda kati kararını verebilecek ieinin aşa~ıdakl eeaslar dahilin 
sini senelerin bu erkek kalbin miydi? Onu nezaketle baeından de yapılmasını alakalılara bildir 
de kuvvetlendirdiği baba eefka- eHabilecekmiydi'? Buna mukte· mietir. 
tinin bir nieanesi olarak telakki dir olursa oua her şeye rRğmen Meslek mekteplerinden me 
ederek aldanmıştı. Niçin aldan teeekküre borçlu olacağım. Ni· zun olan talebenin ilk 9e orta 
mıştı? Hangi sebeplerin tesiri kol, heyecanla bu kareılıklı du mektep dipmaladyle enstitü \le 
altında muhalefet "'tme~e bacıla· ran rakiplerin konuşmalarını t k ., ,,. "' sana me tebi diplomalarının 

dinliyordu. dığını hatırlamırordu. Zaten hiç 
bir ani isyan ve sebep olmamış 
tı. Övey bnbasile kendi aracnna 
giren şüphenin manası karşısın 

da ilk korku heteCanını duyar 
durmaz hangi meçhul kuvvetin 
tesiri altında oldu~unu bir türlü 
anlayamamıştı. 

Bazı insanların arasında do 
ğan adeli yakınlıA'ın en ufak 
bir temasla vücuda gelirdi~i ta 

kal lüsü oda Kontun kendisine 

kendilerine iadesinde vekalet bir - Evime yaptığınız bu zl-
mahzur görmemektedir. Yalnıı raretin gayritabii olmasına rağ 

men size teşekkür ederim Kont. diplom~ların bir sureti mektf P 
Mösyö dö Norua sert bir idarelerinde eaklauacaktır. 

cevapla: 
- Eenim bu gayritabii ıi 

yaretim karımın ziyaretinden 
fazla del'til. 

Meslek mekteplerinin muhte 
lif sınıflarından muhtelif sebep 

lerle ayrılmış olan talebeye ev 
9elki tahsillerine eit diplomala 

- Medeni nikdhla karınız rı iade edilebilecektir. Yalnız 

olduğu kodar 
dini nikdhla 

unutmayınız k;, 
bana mensuptur. 

Bunu sizinle iddia etmek istedi 

nosyona/ Fuarı 

Sıh at v 
Yeni afişler bastır~ ~ ... or. Bunlar 

t./ 

yurdun her tarafıı1a 
dağıtılacak 

Sıhhat ve~Aleli memlektti 1 _ Sıhhat vekaleti bu afişleri 

mizde yaz ve senbahar ayların surape bastırıp yurdun her ta 

da görülen bazı hastalık ve hae I rafına tevzi .edilen renkli afişle 
talık nakili unsurlara karşı hal ri.a miktarı yirmi sekizdir. Ye 

k 'k b' . . . k nı afışlerle bunlarıu miktarları 

GOney Yurdda 
-Folklör-

Atalar sözü -Deyişet 

ı ı az 9e ılgılerını artırma 
· · 'd r· 1 } 1 ı 38 e çıkmış olacaU r. Sıhhat ve 
ıçın Yfllll en a ış er ıazır atmış . 
l H ık l x. k'ld k~letı ayrıca eimdiye kadar 20 
ır. a ın an ıyaca 6 ı şe ı e . 

muhtelıf mevzu üzerind~ risale 
renkli resimlerle yapılan ve her ve broşür cıkactmış bu~lardan 
hasta:ı~ın başlangıç, s~bep ve si ı 947 bin adedi tabedilmiş ve tev 
rayeıını mufassalan gosteren bu zi olunmuetur. 

afişlerden hastalığa karşı alına 1 Sıhhat Hkdleti "koruyucu 
cak tedbirleri de ihtiva etmek hbahel" denilen hıfzıssıhha 

1 
üzere on muhtelif şekilde bıtstı 1 ve propagandayı her şeyden :v 
rılmıetır. Bu afişlerin l.er birin\ .. 1 .. .. - d t 

1 
k 

ı ye goz onun e utu ara bu hu 
d~u onar bio iane ~abett'.rilecek İ susta eehir ve köylerde bu gü 

~e bu suretle yüz bın afış tabet
1
nün mevcut bütün vasıtalarrndan 

tirilmiıı ol~caktır. istifade ederek çıılıŞmaktadır 

Filistinde , 
• t' 

Bir bomba 18 ktl 
yi öldürdü ı•' 

Hufa a.a Bu sabah . fı~D~ 1 

rerinde bir bombanın ıJJ ıaı~' 

Küçük ilan şartları 
UçOk llJnbırdu: 

lır cltrı itin so !\an, 

neticesinde 18 kişi telef 0 gs 18 

tur. Bu infilakı &akip e.d.eJl 901•' 
ran arapları bir logıtız el 

merkezine taş atarak ~üCLl~0ıi• 
mpğe se9ketmietir. Bır. 1''"' 
kamyonu tahrip edilınietır· 11ııı~ 
yonun şöfö ü rarah ol~ "'" 
oımasrna ra~men kaçın 11 ~ 1 ., 
vaffak olmuştur. otat11'ı Bu gün Limanımızda bulun 

makta olan upurların hepsi Al 
hı defa lçh ~o hrıış 
O'ç defa Jçln 10 lun, Bir f ngiliz polis tJl hıldif 

mao bandralıdır. 
bir milyon müşteri- .Hunlardan Nurbug vapuru 

rı.>rı defa Jeli 80 Karış 

Dnımlı UCDk lllnlırdan ber deraıı lç•ıa 
de yaralanmışhr. iki f~ fl~ 
bıçaklarla hücum edilınifudr :.r01t? 

- Sonu var -

: nin uğrağıdır. 1 devlet demiryollarıııa ait traves 

1 

Dore vapuru çimeıılo, Adıma va 
! MaJları nı~ı şimdiden puru çeeitıi eua taıııiyasine ae 

hazırlayınz. um etmekte olup Limb.ırg a 

20 Ağustos _ 20 Eyhll puru da tüccar eşyası tahliye l't 
~===-o====--..;._-=== l mektedir. 

o ı karaş ılınır • .Meseli on dera meşrtdllocet 
b r ilin tç•n UO karo' •lıncıktır Bir kJlay 
ıık olmak ozcre ber utır k•lime uaıuındıkl 
bo,lakl ır ıııD•tescı so tıarr Hilıar edllmi,tlr. 
llir taeat llh 120 harften l~areı olaııtıdır. 

ll4rt uıırdn falla her uıır ı,ıa btbcr ıo 
r;ırt•rl ı e ayrıcı on kuru, ı lınır 

Kdçak llloların 110 harlı reçm•mesl lhım 
dır. 8a mı'lı:tırı ıeçca lllaler ıyrıeı pıl tarı 

resıae tabıdlr, 

~11 .. o 
kfimet makamları atee so ıııı 5 

saatı ilAn etmislerdir. ~eodr"tif:ı 
kakl;ı rda askeri ve poııs t1111 f 

. s · ıaıı ~ı• lerı dolaşmaktadır. u ulfll• f 
kalar ve ma~azalar kaP8 

1 ~o 
Bombanın patladıAı rııah;&~0it 
k unQ bir vaziret arze&ıne 



1 
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ırır 
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Ankara 
Raclyoıunda yarınki 

proğram -....... ~-
Türkiye Radyodifüzyon 

Poıtılı 
~ le n, Türkiye Radyoıu 
il •rı Radyosu. 

DALGA UZUNLUGU 
l ~639 111. 183 Kcı. 120 kvv 
2Ô ı( Q. 19.74 m. 15195 Kes. 
9(a~ vv. T. A. P. 31,70 m, 

o Kes. 20 Kvv. 
PEH~EMBE 22 611939 

12,30 Proaraın 
1 l 2.35 Türk müziui 

2 ' Salim bey hicaz pe;revi. 
ne' Şevki beyin hicaz şarkı 
3 ,01fın eana heni yadet. 
Ey te~k Feı·saıı hicaz "şarkı 
4 henım gonca gülüm. 
~: tiedriye Hicaz şarkı ~Iüm-
5 ıç aşkınla. 
6 , · · · - Ud t:ıksimi. 
çi; · · · -Muhayyer şarkı Ni-
7 ınalısım bakarsın. 
İsi~· · · - Muhayyer saz sema-

rı .13,00 .Memleket saat aya-
l ' .aJans ve meteoroloji haber
erı. 

rır .. 13, 15, 14 Müzik ( Karışık 
I' Ogı·arn - PL) 

19,00 Proİİ'ımn 
19,05 Müzik (K.abere -Pi.) 

sa 19, 15 Türk mtizi•;i (İnce 
1. faslı ) '= 

rı ~O,oo Memleket saat tıya
le~j~Jans ve meteoroloji haber· 

20, 15 Neşeli plftklar · R. 
1 2020 Tıirk müziğ i 
2 .. · · • - Suzinak peşrevi. 1 
hir .. nahmi bey Suzinak şarkı 
3 , S~lı~·i tarap. 1 
la Üdı Cemil lıil'azkftr şarkı 
4 Yıkını saııa . 1 
~~ lJdi zrki Uşşak :.a rkı Bir ' 
s geleceksin diye. 
~.eı .. ~rnı 1 Irıseyni ~arkı O gü 

1 6 gozlerlc. 
itti .. • · . - Hüseyni şarkı Ki- · 
? ~ ~er!lıını lıüsml anısın. ı 
trıa rnı Karcığar şarkı Çeş-
8 nı o rnelıveşin el:ld1r. 
di .. n~kim Künklili şarkı deme 
9 ırı lııç ona kimsin. 
kı ~Osman Nihat f:ürddili şar 
ıo aç yıl yüreğim. 
e~r- · ·· - Halk tüı·küsü Ekin 

ırn Çöllere. 
itti )21,0Q Konuşma (Ziraat sa 

~lakı2 1 , 15 Müzik ( Senfonik 
al') 
21,45 Komışına 

~~2,oo Müzik ( Küçük Or-
1 .. - Şef : Necip Aşkın) 
doı ı.tenuelssolın Venedik gol-
2 Şarkısı ilkbahar şarkısı 
l : ~f icheli gece puseleri 

l>ucc· · ~l~llri ını Toska operasında 
.. l · 

S .. E tı~Q'ini Mısır baleti 
~~ls rnıl Waldtenfel İki kere iki 

İti~ brusseımans Felemenk sü-
~ 3 (Karlı manzara( 

l'i, ıi~,00 Son ajans haberl~
hiy0 at, esham tahvilat, kom 

;
3
nukut borsası (fiyat) 

' lll,)'20 Müzik ( Caz~and 

@]==============[§! 
~1ERSiN 

PiY t\.SASI 
~= 21-6-939 

PA;\IUKLAR 
Kevlland 
Dağmab . 
Kapumala 
Kozacı P. 
Kırma 
)ı,karta 
K. kötlüıü 
Kou 
K. çiğidi 
Yerli çiğidi 

YAPAOI 
Şark 
Ana dol 
Aydınlı 
Yakınmış 
Keci kıh 
Tiftik 

BUGDAY 
Buğday, sert, şark 
Diyar Bakır 
Ana dol 
Yumuşak 
Yerli 

ARPA 
Arpa Anadol 
Yerli 
Yulaf Anadol 

" yerli 
Çıtvdar 
Mısır 

PHİNÇ 
Pirinç Maraş 

" c~yhan 
Susam 
Keten tohumu 
Burçak 
Kuş yemi 
Kum da~ ı 
F asulya şark 

,, Ana dol 
Nohut şark 

,, Anadol 
Mucimek Şark 

,, 
Börülce 
Bezelye 
B•kla 
Patates 

Anı dol 

-1§1 

Ku. 

44,45 
;39 
:18 
36, 
35.36 
15,75 
yok 

» 
ı+ 

» 

s 

5i,55 
47,48 
5:"i ,60 
80,85 
53,55 
ııo, 120 

4,75 
4,75 
4,75 
4,75 
3,50 

4,25 
3,75 

yok 
3,6'2,5 
38,75 

yok 

23 
2 t, 
18 
8,50 
4, 
5 
4,50 
14 
ıs ı,s 
6, fıO 
6, 
4,50 
7:50 
yok 
yok 

> 
> 
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Sil if~e icra memurf uğun~an 1 
i l A H 

Tarsus icra memurluğun~an 
Tapu No. 

7 
Tarihi 

K. sani 
1937 

Cinsı 
Fevkani 

Metre Murabbaı Kıymeti 

dörl oda talı 
tani üc oda 

• 
bir ahırlı 
hane 

229 'J'f> nı au11 
400 lir~ 

Tapu No. Tarilıi Cin(\i Mull'c ınııl'a hlıaı Kıymeti 
3 Nisan 939 Tarla 5574 Tamamı a ltıni~ l i ı ·a 

4 
5 

K övii Oluk .. 
kı)yağı 

)) )) )) }) 

» )) )) )) 
2757 

)) 

75 lil'a 
40 lira 

Sımrı Şarkan dere gtı ı·be n ha cı ıu e luııel ş·nıa-
ı Sımrı Sağı sahibi senet hanesinin setldihiı.asiyle len ~öşke r ynsuf C P. rıu lıe n lı a cı ruelım~l 

kol <ığası ·"t>hnwt AJi _vf.reseleri hanesi gö- Sıntrı Ş<irkan ktı rim k ah~·~ garhe . Jıacı ulınıt>l 
Şf>Sine doğ r u ilıdws olunan ve luır iki ar~a- ş i m .d~n hiiyiik ik en uyş ... ':'ert· ~esi Cfl llU-

) ' I fasledeıı Nuri dıvarı solu Am)alı ~leh. lıen hacı alı nı et larfa~ı 
met lı ·.ru si arkası unıt'ımi tarık önii kol Srnırı Ş a rkan b.-kir lıocJ gar·hen de->re şinıalttn 
ağası }1elırnel .\li veres,·si arsası il~ n1ah tarik ve gayıp osman tarlası cerıu ben ha 
dul. ıwfi çavuş 

Hali lrnzır 'a1ivE'lİ. Alacaklı Olukloy:ığı kö~iiru~en lıeıdr oµlu kerim 
Ftvkani dört oda ve odaların öniind~ gPzinti Borçlu Oluk koyağı ~ilj'Üncl e n nyşe ve iirnruii. 

odarıln biri ile gtızinıinin üzeri çinko ile örtülii gülsüm ·ı e ' ahnıel veres f' lı~ rı hiirii ve ~ .l lsiinı 
lalılani üç oda bir ahır önünde dör muhtelif ağac . Birirı~,i artırmanın ~ apılacağı yer, giin, saat, 
lı arsa. 25-7 .93J S ·~ at 9 dan ıo ~adar ~cıla 

~~hlcJklı . Mf.rsinde Sarraf Abıliilgani. ikinca urıırmarıın ynpıl ic~ğı yer, guo, sauı, 
Borçlu Silifk~de Celal oğlu Nuri. 9 8-939 Saal 9 dan ıo kadar çarşamba 

birinci artırmanın yapılac.·ağı )er, giin, s~al, 
21•7 939 T. Cuma günü Silifke icra dairesinde 
saat 10 dan 11 kadar 

. ~ - işbu eayrımenkül~rz artırma şartuanıesi 24-6 93g tarilzln 
dtn ıtıbaren 993·419 no ıle tarsus icra dtıiresinirz nıuayym rıuma 
rasmda /zerkesin görtbilm!si irirı O(lktır. ilii11do yazılı oia11lardan faz 
la malti.mat almak isliytnler, işbu şartrzameye vt dosya rıumn rasıle 

ikiııci artırnıa•ıın yapılacağl yer, gün, saat, memuriyetimlze muracııat etmelidir. 
5.8-93 1~ T. Cu artPSİ Silifke icra ~ı. saal 10 dan - 2 Artırmaya iştirak içlfl yukarıda yaızlı ktyn~titı vilzde 7.5 

ı 1 
I nlsbdiude pey veya milli bir bankanırz teminat mektubu tevdi td 

t t. a < ar. lecektir. (ı ?4) 
t - ftbu gAyri menkı.IOn artırma tartnameıl 20 - 6 - 9J9 tarihin 3 -. /po!tk sahi~/ alac~klı~arla di~~r alakadarlann ve irtifak 

iden ltibaren 939-90 No. ile Silifke icra dairesinin muayyen numara hakkı sahıpl.erll.tfl gqyr~ mtnlzu~ azerı11dtkl hcklarını lwsusl/e faiz ı•e 
ıında herkesin gOrebilmeıi için açıktır. h&nda yaııılı olanlardan f!l?Srafu daır ol~.n fıidıa_Lannı. l~bu ılôn tarı~zındt~ ilıbarm yınni g (in 

J 
fazla malOmat almak iıteyenler itbu fartnameye ve 939,90 doıya ıçındt evrakı m11sbıtelerlle bırlıkte mernurıvetimızt hildtrnuleri ıcap 
numaraaUe memurıyeıimize m.oracaaı etmelidir. t<f_tr. Aksi halde hakları tapu s!cilile sabit olmadılıç.:ı satış bt dtli 

2 - Artırmaya ittirak lçın yukarıda yazılı kiymetin yOzde 7 ,5 mn paylaşılmasından lırrlç kalırlar. 
niıbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevd 4 - Oösteriltn gündt artırmaya iştirak tdnler artırma §art/la 
edilecektir, (124) mlsini okumuş ve Jiiwmlu malumat almış ve bunları tamamen kabul 

3 - ipotek sahibi alacaklılirla diğer alAkadarlann ve irtifak etmiş ad ve ıt~baı o~uflur/ar. . 
. . . . . . - 5 fazın ediJerz zamanda uayrı menkul üç defa batrıldıktan 

hakkı 11thıplerinın gayri menkul Qaerındekı haklarını huıuııle faız sonra tn rok artıraya th 'li d ',..ll I At k a t b dl 1 

t d · ı ' dd' 1 1 b ·ı t 'hi d · ib · · .. e t ı r. ıca r ırma t e ı mwıam 

1 
v• maara a &ır o an ı ıa a•ını ' u ı &D arı n en ıt aren yırmı men kıumttin y - d,. "fmı'ş b Ş • · b l I · t I . 1 1 . • . ,, uz .. y.. t tnı u maz ~·eya sa ış ıs efanm a a 
son ıçinde evrakı moıbitleerie bir~i~te memur yet mıze bıldırmeıer. calfına ruchani olan di/!tr alacaplılcr bulunup ta bedtl bmılaruı 
icap eder. Akli b&lde hak_ları tapu ııcılile •"bit olmadıkça satıt bedelı o kayri menltul ile temin edilmiş alacaklarının mrcmuu1. ta r l . 

1 
nin paylafmaaından harıç kalırlar . ık k t 1 •• - • - u n _, az Q) a 

4 - Göıterilen günde artırmaya iftlrak edenler artırma ıart ç _ tndZSa en ço .ar ırom 1 taalzlıudu bakı kalm4k uzere arttrma onbeş 
nameılni okumut ve ıozumlu mlaumat almıt ve bunları temamen l!urz da>ıa ftmdıt ve on beşinci [!ti.nü arni saatte ycpılactık artırma 
kabul eımif ad ve itibar olu!1urlar. da, be~tli sattş ist~yenm . a/ac~ğı'!a rüclıani olall tiil!er alacaklilnrm 

5 - Tayin edilen zamanGla gayri menkul üç defa bağırıldıktan o gayrı m~nkul ılt tenıtn edılm_ış al~cnklar; mrc'!1uur1dan fazlaya 
ıonra en çok artırtna ihale edılir. Ancak artıma bedeli muh.tmmen çıknıok .şartıle, tn çok artıra!la ılıa le tdıllr. Boyle bcr bedel elde edil 

· · d • b • . b 1 . . 1 ~ mezse ılıale yopılrmaz. Ve bu satı"- taltbi düşer. 
Jrıymetın yUz e yetmıf etını u maz veya aatıf ııteyenın a acae;ına O . . ~- . 
rochaui olan dlger alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri men 6 -:: ayrl. menltııl ker1dısıne ılıa?t olurtan lılmst dtrhal veya Vı'' 

. . rılen muhlet lrınde para)'I vermes.<öe ılıale kararı ftssolunarak kendi 
kul ile ıeminedılmıt alacaklannın mecmu undan laalaya çıkmana en ço.k sinden evvel en J'llksek ltkli'fe bulunan k imse arzelmi ld ı . b I 
artıranın taahbOdU baki kalmak Ozre artırma on bet gün daha temdı 1 - I 1 l Ş o ı ifu edt it 

OZ0\1 
Üzüm Antep 

> Nevşehir 
yok 

> 

b 
. . 

0 0 1 
• 

9 
d • k t d a nıaga !'azı o ur!'a owı. r:ızı o maz ve\'a hnlımınaz a hemen 

ve on etıncı g n yan &ynı aaa. a yapı.aca ar ırma a 
0 1 

l - -d 1 1 · · · 

J 
bedeli aatıt iıteyenin alacağına rttchani ol&n diğer alacaklıların o gayri l 1 )e~ ~~lll .r~~ ll 1

• e~ c aı:tm:ıaya .çıka.rı!ı.k ~n ~ok aı ·tıran: ı _i l ~ a 
menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan taıııaya çıkmak e .. edılıı · Ikı ılıa le .ı ra~ıııd::ıkı. faı k '· C g ,çeıı günler ı çın 
şartile en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilemezse Y~~zde beşten lıcsap olunacak faız _ve ~lı~eı· z.amrla ı · ayrı~'l 
hale yapılamaz ve satış talebi düşer. hukme lıacet kalmaksızın memurıyetıın1zc nlıcıdaıı ı a lısıl > Karaman 

KAYSI 
Kaysı kurusu yar 

maca 
Çekirde\di 
Malalyl 
Aad~m çekirdek 

içleri 
Ceviz kabuklu 

> ıç 

Badem iç tatla 
iç acı 

Çekirdek tatlı 
> acı 

Yer fıabğı 
Harnup 
Kitre Şark 

> Anadol 
Mazı Şark 

> Anadol 
Cebri 
Mahlep 
Çay 
Kahve 
Sahlep 
Çığit yaR"ı 

ı+ 

yok 

» 
> 

yok .. 
85, 
61 

21 
40 
:J,8 
2, 
20,30 
80,200 
20,23 
yok 
20.23 
43 

85,95 
45 

HEDlYELiK EŞYA 
Sın1f geçen talebeler için 

muhtelif cinı hediyelik eşya 

6 - Gayri menkul kendisine ihale oııın&n k.lmae derhal veya 
verilen mQhlet içinde parayı vermezae ihale kararı feaholuoarak 
kendiıinden evvel en yükıek ıekifte bulunan kimse araetmit oldugu 
bedelle almaga razt oluraa ona, razı olmaz, veya bulunmazaa hemen 
on bet gtın müddetle artırmaya çıkarılı 'P en çok artırana ihale edilir. 
iki ihale ar•undaki fark ve geçen günler için yO&de 5 den hesııp 
olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hOkme hacet kalmaksızın me· 

muriyetimizne alıcıdan ıahıil olunur. • •t33., 

2004 Numaraıı icra ve iflas kanununun ı ·2 inci maddt 
sinin 4 Uııcil fıkrttsınıı tevfikan bu kayrı menkul sahip 
lerinin bu haklarına ve hususile faiz ve mesarife daı r 
olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 glln içindt 
evrakı mUsbütelerile bildirmeleri aksi halde hakları 
tapu sicillefıle sabit olmadıkça satış bepelinin paylaş 
masından hariç kalacakları cihetle alAkadarların işbu 
maddenin mezktlr fıkrasına göre bereket etmeleri ve 
daha fazla muliimat almak ietiyenler 939 -218 Dosya 
nnmaraeila Silifke icra Memurluğuna mOracaatlan 
i lcln olunur • 

Satılık arsa 
Y ~ni yapılan Alaliir~ parkı yakmlaranda Silif

ke cadılesile kışla caddesi arasmda Ooklor bay 
Şiikrünlin evi öniindeLi 336 metre murahbaında 
ki arsa miisail fıatla satıhktır. 

Talip olanların Mersin Ayintap licarethanesirı
de Kıralhya müracaatları. . 

8- 10 

olunur. ( 133) 
• 2004 numar:ılı İl'l'a Ye iflas knmınunıın t 2 nci maddesi
ni~ ~ Üllrfl fıkrasırıa h!Yfikan }m gayri lflütlkUl Sahip
lerııırıı htı lıclklanrıa ve lıusıısil c faiz YC rıı·ı sal'ifc dair 
olan iddia.~:ll'ı.nı i):'m taı·_ilı i ııdcn. itjh~reıı · 20 giin içinde 
e~·ı:a.k1 mır~bıtclenlc lHldmnelcrı a~s~ hnld.; hakla l'ı tapıı 
sıcıl.ılc salııt olmadık_çn. satış hedelınrn payla';}ılmasııı clı11 
hanç kalacaklan cılıetle alakada l'ların işba maddenin 
mezkıir fıkı-asına göre hareket etmeleri ve dalıa fazla 
malümat almak istiyenler 939-419 Dosya numaı-asile 

Tarsus icra Memurluğuna mt1racaatlan ihin olmrnr. 

1 l A N 

Mersin Askeri satm alma komisyonu riyasetin~en 

Cinsi 
Odun 

Mikdar1 
kilo 

360000 

Muhammen bedel 
Lira Kr. 

4:320 00 

Saat Şekil 

ilk teminat 
Lira Kr. 
3~4 00 

GUn 

23/6/939 Cuma 15 Açık eksi itme 

-~1ersin garnizonnrıdaki kıtaatın hir se ıaelik 
ihtiyacı olan yukarı(b cirı~, !niktar, mulıaıu 
men bedel, muvakK~l temınatile e ksihm~ 
gün ve saatlaıa ya z ılı yakacak maddtısi açık 

~},24 Yarınki proğ'ram. 
l l(fr;: SEDAD S AHIR SEVMEN 

~K iLANLAR ı ...... u_ı_-a)_' c_,a_dd_es_iN_o_. 4_ı_-_M_er_si_n 1 l A N 2-

·k~ihuae ile eksillnrnye kondu. 

Eksiltme ~ltırsi n As Ş h. üst k a ı md c.t a"' ke ri 
mahfelde Askeri sat1tı alma kom İs\ onu la ra-., 

orı)'on muhasib 
~ lQ k 
1. tnuhr .ve. <·~ehi B~mkaların 
hk tec ~ ıplık ettimiş t 5 sene
~ "İler~'l'llbeli bir muhasip mu-
e bir ı."e rnulı:lsebe için gün-

"ar. s . " aat ı~ arıyor. 
~edaıl Sahir Seymen 
ticaret hanesilc muta 
hık kalınılır. 1- 3 

EV ARAYANLAR 
Umumi Mağazalar TDrk Anonim Şir~etin~en 
Esas mukavelenamemizin ıO urıcu maddesi 

Mahmudıye mahallesinde f 
Zeytünlü bahçe cıddesinde kü- mut•ilnnce Şirktıt sernıa)·esınm yüzde ı 2 ,5 rnın 3 
çük hamam civarında 43 Nu hissedarlardan talebine idare mtıclisinin 7 Haziran 
marad~ bodrum üzerine önü 939 tarihti 31 inci ictimaında karar verilıniş oltlu . 
balıçelı 4 oda mutfak, banyo, . •. . . . 
helft ve b r salonu tam könforü ğundan, ~aynı Hıs~edarların hısselt>rıııe ısabt'l 4 -
ha~i 4tara1iaçık b~r E~ kiraya f'.den nıiktarı bir ay zarfırıchı Şirketimizir, iş H:ın
venleccktır. Talıplcrın her kası l\nkara ŞnbPsi nezrlindeki hesabı carisirıe 
gün saat 12 de yukardak • . ~ . .. . 
auresc IJlüracaatları. tevdı etmelt~rs luzumu ılAn olunur. 

fından yapılacak lır. · 

fenıinatlar eksiltme saatına 
edilir. 

katlar ka b n I 

F~zla bilgi t>dinm~ k islt>yt'n i~leklilrr ı\skt! rİ 
salın alma komis~·onunda mevcut olan şa rl 
rıanwl~ri her giin gilrebilir. · 

8 11-20 - 22 
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Güven 

Tapu No. Tarihi Cinsi Metre murabbaı Kıymeti 1 
34 flazirarı Uaıw \e ha 6991 nwtr~ 350 lira 

939 ğın 256 hisse uuıı·.•lılıaı Cenubun en çok okunan ve tutunan gazete~idir. 

Sigorta Sosetesi 
0/ 0 10 ratlı Aile sigortası 

hakkında bir "misal 

de ısı J1isse i Ye ıı i Ömerli ~I. 
Srnırı Şarkau tarik Vt> lıaf z Ahmet tarlası gar.· 

htın Hakkı ul1dt\.i11de kahuı bağ iktıı Sa
lim Seyrek k~rısı Sel ver bağı şı malPn ta
riki am cenuLen Ahmet tar lası ikeıı ve-
re·tı~ı. 

Vaziyfli hazırası 
işbu h~ ğ •h~runuda üç incir ve üç Zt>) hı u iki 

dul a"<ıcı 15 ifadem ve t:.ılıam çökuıl ş taşla örii
lii bir u kuyusu tahtani ça11dan ıııannil üzuıi çin 
ko ile örl.iil (i l) r oda)' ı muhtevi. 

Alacaklı llala)' mal alle~iuden f11 ıncı Ahmet 
karısı Tevcit.lt;. 

Borçlu ~liiftii nrn lwllesinden kö) f li oğlu İs-
mail kansı ve Musl<ıf a kı11 Anış iiz~öylü oğlu. 

Hiriı ci Artırnıanm yapıl1Jcıığı )er, gün, saat, 
25-7-939 Sah saat 9. ıO 

i~ iııci Arıırmarıın )'Hpılaca~ı yer, güu, saal 
9 8-9ö9 Çarşambc: 9 10 

l - işbu gaynmtnküliln artırma şartuamtsi 24-6 93g tarihin 
den itibarm 9 .. 3-1003 ı,o ile tarsus ıcra daırtstnlfl nılJOJJW ı.uma 
rasında /zerkesin görtbil11usi İ(in 0Ç1kfır. ilfilıdv yazt/L olanlardan faz 
la maltimat almak isliymltr, işbu şartnameye ve dosya numarasıle 
memuriyetimlze muracaat etnıelidtr. 

2 - ArtLrmaya iştirak lçm yukarıda yaızlı kıymt.ti11 vüzde 7.5 
nisbdiııde pey veya milli bir baı.kanm .ttmi11at mektubu ttvdi ed 
lteektir. (ı 24) 

3 - /poıek sahibi alacaklılarla di~er alakadarların ve lrtif ak 
hakkı sahiplerinm gayri nunhül üzerındtki haklarını lıususilt faiz ve 
masrafu dair olan iddialannı işbu ilan tarı/ımdtn itıbarm yı.-nzi gün 
içinde evrakı müsbitelerıle birlikte memurivetımize bildirmeleri ıcap 
tder. Aksi halde hakları tapll slcılile sabit olmadı/ıra satış bedel 
nln paylaşılmasından lırriç kalırlar. 

4 - Oöslerılm günde artırmaya iştirak ednltr arllrma şart na 
mesini okumuş ve lüzumlu maliımat almış ve bunları tamamen kabul 
ttmiş ad ve ıtibaı olunurlar. 

5 - 7azin edilen zamanda gayri menkul üç defa bal!rzldıktan 
sonra ttı çok artıraya ıhale tdılır. Aı cak artırma bedtlı muham 
mm kıymetm yüzde yetmiş beşini bulmaz ı•eya salış istt)ianm ala 
cağına r uchani olan diiftr alacaplılar bulunup ta bedti bmıların 
o kayri menkul ile temi il edilmiş alacaklar mm mtcmuundan faz laya 
çıkmazsa en çok artıronııı taahfziidll baki kalmo k üzere artırma onbeş 
f!ün dalıa temdit ve on beşuıci gıi11ü ayni saatte yapılacak artırma 
da, bedeli satış istepmm alacalfına rüclıani olan diJ!er alacoklil11rı11 
o gayri menkul ile temill edilmiş alacakları mtcmuu11do!l fazlaya 
çıkmok şartile, tn çok artırana ihale edillr. Böyle bir bedel dde edil 
mezse ilıale yopılrmaz. Ve bu satış talebi düşer. 

6 - Oayrl menkul ke11dis;ne ıha/e o/u11an lzlmse derhal veya vt 
rıleıı mülı!et içinde paraJl vermesse ilıale kararı ftssolıınarak ke11di 
sinden evvel en Jüksek teklifte bıılunan kimse arzet1111ş olduğu bedelle 

almağa razı olursa ona. razı olmaz veya bulunmazsa hemen 
on heş gün mtiddetle aı1ırmaya ç1k:ıı ıhk en çok artımııa iha 
le c lilir. iki ihale arasınchkı fark ve g''çen günler için 
yıizde he~ten he5ap olunacak faiz ve diğeı· zaral'laı· ayrıca 
hükme lıacot kalmaksızın rnenıııriyctimizc alıcıda11 tahsil 
olunur. (133) 

2004 numaralı icra ve il'las kaııunıuımı 12 nd nıadJesi- l 
nin 4 üncü fıkrasına tevfikan lm gayri menkul Sflhip- l 
leriniıı lııı lwklarına Ye hususile faiz ve m~sarifo dairi 
olan id lialarını iUm tarihinden itibarcıı 20 giin içinde 
cvr•1kı müshitelerilc h1ldiımeleri aksi halde hakları 1ap11 
sicililc sahit olmadıkça satış ı~edelinin paylaşılma ından 
hariç ktlacakları cilıetle al:1kadad:uın işba maddenin 
mezk(ır fıkrasına {;öre hareket etmeleri ve daha fazla 
malümal almak i tiyeıılcr ~39- ~003 Dosya numa rasilc ı 
Tarsus icra l\Iemurluğnna müracaatları ilan olunur. 

1 L V N 
-, 

J 

Tara us icra memurluğundan 
Tapu No. Tarihi Cinsi Hektarı Metre Mu. Ktymtti 

54 T. evvel 1 arla 9 s365 or.Beher hektar 
320 495 lira 

Suurı Şarkarı hacı salih gaı-ben halicP. hıssasına 1 

verilen tarla şiaıHldu sahibi senel tarlası 
cennben hacı halil tarlası 

Tapu No. T ribi Cinsi HektFrı Metre M Kıymeti 

beher bekta 
rı 495 lira 

5'i T. evvel 320 tarla 3 5168 

Sınırı Şarka n hacı sali h ga .. ben halice hıssasınuı· 
VPrileu tarla şi malen tariki fım cenu ben 
sahihi seuet tadası 

T•pu No. Tarihi Cinsi Hektarı Metre Mu. Kıymeti 
50 T. evvel 320 tarla 7 3544 beher hektarı 

495 lira 

Sınırı arkan hecı salih ~arben lıacı şimalen ay 
şe tarlası CPnuhen t~ri~i anı 

Tapu No. Tarihi Cinsi Hektarı Me!re Mu. Kıymeti 
57 T.evvel 320 tarla 1 O 93ü9 beher hek 

tarı 495 lir 

Sınırı .• arkan tariki anı garben hacı !ıalil şima 
lt~n mihali haremi ve hacı lıalil ve halice 
biui hacı salih cenu bera ali ve çakır ogl u 
t· rlası 

Alacaklı Adauunın icadiye m. Deuv O. Veli 
Borcln Kızılmurat rııahallesiıulen lıacı Ve\'İS . . 

kızı Yasfivc 
" 

f çten ve Dıştan günün en mühiın ve en taze haberlerini 
MİSAL 

30 yaşında bir kimse 25 :~ 
ne müddetle 5000 liraya ıtig001 
at olursa bu müddet :ıar~ı;et• 
her sene 193 lira ücret 0 

• e 
Sigortalı vadede hayatta tı•. 

YENİ ıv.ı:ER.S!N DE BULURSUNUZ 

•• gu 
S. ot• 

5000 lirayı bizzat alır. ıg 1• 

11 Yıl/ıh fası asız intisarın .. 
lı vadeden mesela sigorta 

0
, 

duğu tarihten bir sene soP~i 
vefat ederse ailesi aşağıd• 
paraları alır; 

da muvaff akiyetini halktan 
--~----------~----~--.-..--~--

gördüğü r ğbete borçludur. Sigortalı meblağın 

% 10 u derhal... lira 500 
24 sene muddetle v • SizinGazetenizdir Dertlerinize dile~ler\nize YEHI 

[ R Si N sütunları açıktır. 
her sene sermaye-
nin % 10 irad ola-
rak;.. 500X24 = 12000 
Vade gelince ıi-• ERS. : Okuyunuz ve Okutmı 

ya çahşınız. 
ğortalı meblağ ~ 

lira 17500 ~ 
Sigortalı meblağ, aoc:. 

sigortl\nın vadesinde, 11igot ~. 

Ta 

• 

• • 
ını • 

cuz 
• 

arf eri 
ınd 

1 h . k d" . sı ı ber ayat ıse en ısıne, 'f 
gortalı vadeden evvel öı~ue 
ise hak sahiplerine teciıf 
edilir. 

MÜMESSIL1 

Vasfi Org~ 
·-----------------------------;:A 

Sağlık 
Eczanesi 

Mersin Gümrü~ karşısın~', 

.~~ırl§™Jmb~~ lKJ&lmrFl!Jglm[b~ 

her nevi A vrııP~' 
Yerli eczayı tıbbi' 
ye ve müstııhzarat• 
bulunur. 

KİTAP G-A.2 ETE VE :rv.r E O 1\1.LU A 

· "ab apııı~ .. Zayi mühür 

Resmi Daire ve fı üesseselere ticaretnanelere ait ~er çeşit Defterler 
mat~ua ratura ve stire en nefis ~ir tarz~a ve ~eğendirmek şartile yapılır. 

[vrakı 
Salısi mührümü k~ız.'1~~ 

zayi ~ttim. ~ eni:ini _ ya?uı1~ ;-,ıırnlan evvclkı muhnımuıı 
~n ıi ka 1 ıııadığını ilAn ederi ti\ 

~Ic .. sin bahçe n1<1b~ 
lesinden mııstaf~ 

Bedir çı.ftdeın \ !'· hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. 

Birıııci urlırıuaı ııı ) CJ pılcıcağı 

2fi 7~939 S. ~ ıO ~alı 
ikinci Artırmanın )Hpılac:ığı 

9. 8 939 S 9 1 O Ç 'r~a n Lrn 

)er, gıirı, saaL 

1 - tşbu giiyri menkı. Qn artırma şartnamesi 24 6 9.39 tarıbin 
den itibaren 989-563No. ile tarsus icra dairesinin muayyen num ra 
ıında her hesin görebılmesi ıçln açıktır handa l au h olıııılardan 
fazla malQmat almak ısteyenler işbu şartnameye ve 939,90 dosya 
numarasilo mcmurıyetiınize müracaat etmclidır. . 

2 - Artırmaya iştirak lçin yukarıda yazılı kiymetın yüzde 7 ,5 
ııisbetinde pey voya milli bir bankanın teminat mektubu tevd 

edilecektir, (124) 
3- tpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadar! rın ve irtifak 
hakkı sııhiplerhıin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz 
v., masrafa d&ir olan iddialarını işbu ilan tarl}ılnden itibaren yirmi 
giln içinde evrakı müshitleerie birlikte menıurıyetimize bildirmeıer 
icnp eder. Aksi halde hakları tapu sicilile s11biı olmadıkça aatış bedeli 
nirı paylaşmasından hıı.riç kalırlar • . . 

4 _ Gösterilen günde artırmaya ıştırak edenler artırma şart 
nameıini okumuş ve lüzumlu mlaumat almıt ve bunları temaıncn 

kabul etmif ad ve itibar olunurlar. 
5- Tayin edilen zamanda gayri menkul Oç defa bağırıldıktan 

sonra en çok artır!na ihale ~d~lir. Ancak artıma .bedeli muhdmmen 
.siymetin. yüzde yetmiş beşını bulmıı.z veya satış ısteyenin alacağına 
rOcbani olan diger alacaklılar bulunupıa bedel bunların o gayri men 
kul ile teminedilmi9 alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa on çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak üzre artırma on beş gün daha temdi 
ve on beşinci günü yani aynı saat 9 da yapılacak artırmada 
bedeli satıf isteyenin alacaı::ına rüchani ollln lliğor alacaklıların o gayı i 
menkul ile temin edilmiş afacnklıırı mccmuundan fazlaya çıkmak 
şartile en çok artırana ihale. edilir. Böyle bir bedel elde edilemezse 
hale yapılamaz ve satış talebi diişer. 

6 _ Gayri menkul kendisine ihale olundn kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı feaholunarak 
kenditlnden evvel en yüksek tekifte bulunan kimse auotmiş oldugu 
bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz, veya bulunmazsa hemen 
on bo9 gün müddetle artırmaya çıltarılı P en çok artırana ilıalo ed Bir. 
Ilıti ihale arasındaki fark vo geçen günler için yOzdo 5 c:!en hesap 
olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın me-
murlyedmizco alıcıdan tahsil olunur. "133., 

2004 Numaraıı icra ve iflas kanununun 1-2 inci madde 
sinin 4 llacü fıkrusınıı tevfikan bu kııyrı menkul sahip 
lerinin bu haklarına ve hususile faiz ve mesarife dair 
olan iddialarını il{m tarihinden itibaren 20 gUn içinde 
evrakı mUsbütclerile bildirmeleri aksi ha 1de haklan 
tapu sicillcrilc sabit olmadıkça satış bepelinin paylaş 
masınden hariç kalacakları cihetle alukadarlaı ın işbu 
maddeniıı mezkar fıkrasına gfire hereket otmelel'i ve 
daha fazla muliimat almak istiyenler 9:-39 563 Dosya 
nrımarasila Silifke İcra Memurluğuna milracaatlan 
ilaıı oluııur. 

1 l A 
tl' Bu /'\CUP. hc·s •p menıuru ve muamele meıı> 

tu olııluna <100)lfllelw 1-.ahııl rdilıceğindrrı ıı;~· 
ğı 1\ 1-.i , <~aiti lıaız ol ıı lc rıu AskPrlik şuh~sine ,.,ıı 
racıHıl elı1Jt'lt>ri ilfuı oluııur. 

1 - Y dek suÜ''Y olmak. 
2 - Yaşı 32 den fazla olma nıa k. 
3-J\ütü imli ve nrnhktlmiyeti olıuaruak ecfle~ 

hı h ız 'e k;ıdı ıı la evli bulunnıanıak. 
4 - Sıhhi hali P)·i olu ak. 
5-Kabul imtilıarıı nda nıu vaffok olmak. 

b 
,e 

6 DiğPI' ştıraiti ~nl:.uı' ak istiyenl~rin şu e., 
mliracaal t>lmeler i. 

i L A H 

ersin Belediye riyasetin~en . ,ıı 
Bt>-lt><lİ)f~ t·ınıifat hayvanlarının 939 J.n 

ihtiy, cı içiu 38190 kilo arpa ve bir ok~ular ~3rı1 :1 ,1 
:JÇık t'ksiltnu.ı~e konulmuş ve talip çıknıadığ111 t~1 
ek illme mii<lılrli 011 gün uzatılmıştır. Yu1'.iJI'! ~ 
süıü ~PÇt'U arpa saman ~artııamesi belediye 11

1
t
1 

lıasrbesirıdcn para~ız alwahilir. 
1 r ,~ 

Arpa VP samarıı Vt> rıueye talip bıılunao a ııl 
yiiz de yerli buçuk mu vak kal teminat makb.~1,0 
v~va uıekıuhu ile irnraber 30 6-93~ cuuıe S0 .ıe 
st:~L 11 de heledi\'e encümenine müracaat 8

' 

nıt kf'i ilan o unu"r. 

Yeni Merı3n Basımevinde Baaılmııtır 


