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Büyük Millet Meclisi sulh yolunda 
yürüyen İngiltere ile yanyana ve bera 
ber gitmemizi tasvip eden hükumet tek 
lifini müttefikan kabul etti, -
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~aye ve Mefküremiz: et 
liükUmetimiz sulhu müdafaa yolunda ve e niyet 

hüküm tile beraberliğinde Büyük Britanya 
yanyana yürümeye karar verdi 

eaşvekilimiz B. Millet meclisinde bir nutuk irad ederek hükümetimizin siyasetini izah 
etliler ve Türkiye ile Büyük britanya arasında yapılan müşterek beyannameyi okudular 
Atillet Saffet Arıkan, Kazım Özalp, Fethi Okyar 

Jt li'etlıi Okyar 
5 - Nihai anlaşmanın lkma 

linden evvel karşılıklı taahhUller 
icap ettiren şarthırın dıt dahil :oı 
masıdır, 

11,ransız Başvel\:ili Daiadiye 

·Parlamentoda millete hitap 
eden bir nutuk söyledi 

' :;ıs Nutkunda, silah altında bulunan genç 
Fransızlara Cumhuriyetin selamını bil
dirdikten sonra harici siyasetten bahsetti 

:ı;:>ALADİYE DİYOR.. Kİ; 

lngiltere ile f ransa arasm~aki tesanüt her zaınankin~en 
daha fazla ~uvveUi~ir. 

Türkiye ile uzun zamandanberi aramızda devameden 
ihtilafı çok dostane bir suretle halletmek istiyoruz, 

Ankara, 12 : A.A (Hadyodau) ı İngiltere ile Fransa arasın-
Paristen bildiriliror: daki tesanüd bugün hor zaman· 

Fransız Bıışvcıkill Dalndfyc kinden daha zıynüe mkt ve da
bugün Parlamentodaki nutkunda hn ziyade itimatlıd1r. Fransa hü 
umum mıllete hitap ederek be· kumeıi, Amerıka Reisicumhuru 
yanatta bulunmuş evvelfl siHib Ruzveltin asıl mesajına tam su
altında bulunan genç Fransızln- retle ietirak ederken bütün mil
rn Cumhuriyetin seU\mını bildir lotin derin hissiyatına tercüman 
dıkten sonra umumi siraset me olmuştur. 
selesi11e geçerek; B. Daladi}'e bundan sonra 

c- Bugün Avrupadn hakim Homanya ve Yunanistana veri· 
olan yegane da\ı'd eudur~ len garanti ile Polonra - fngilte 

Tahkim mi, iebirliğı mi'? re arasındaki karşılıklı 'garanti· 
ltim ve feıınin tabii zengin· teri hatırlııımış, Fransa ile Po· 

tiklerini on mialine çıkaran me- lonya mutabakat halinde olarak 

1 deni yet dünyasında herk( ı:ıe ro· aralarında iUifak muahedosin\ 
fah temin etmek sulhuu idame- devam ehirecekler ve bunun tat _ ..... _,. ı . b 
sıne ağlıdır, bıki içiu lüzumlu tedbirleri der· 

Hermillet kendisi için saadet, hal nlmışlardır,, demietir. 
refah ve hürriyet l:aynajtı ola· Türkiye ile gnrnnti anlaşma 
bilir. sı müzRkeresine devam edilmek· 

Fransa bütün millellerle iş tedir. Uzun zamandan beri Tür· 
birli~i yapmak emelindedir. • kiJe ile aramızda muallAkta bu· 

Fransanın siyaseti, sulhün ıunnn bir meselefi en ziyade 
muhafazası için insanların ve dostane bir surette halletmek 
milletlerin bir araya toplanması· arzusundadır. 
na çalışmaktır. Son haftalar General Veygandın Ankararı 
iQindA Fransa hükQınetiuin yap- ziyareti dolayısile l\endisine göe 
tı~ı temasları ilham eden fıkir terilen hOrmet Türkiye ile dost 
ler bunlardır. (Sonu ikincide) 

ltalya Aralı Emanoel ve Yugoslavya 
naibi bahri geçit resmini seyrettiler. 

Bu ıneyanda görüşmelere 
devan1 edildi 

Ankara, 12 A.A. (Hadyodan)- Havas ajansı Romadan bildi· 
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1 Ynzan: ı 
1 H onri 

l~enux 1 
IOAI{ KÜL 00:1.ıho • 

'ı ~'e,:ron: l B Çemberi ayn 
Olcay 1 Avam kamarasında 

Başvek·limizin 
Güney Yurtda 

- Folklör 

beyanatta bulundu 
Acaba onlara tesadüf ede· müddetçe hakkı v&r. Ankara 12 a a •Radrodan" 

Bfıyiik ~1illet Meclisindeki 
nutııkları 

Atalar Sözü - Oeyişet 
-7-

Dorliytm: Sait Ugur 
cekmiyim? Belkide onlbrı sokak - Onu kabul edecekmieiniz? B. Çembeylayn cün avam 
ta gördüm bile. Bir sabah or· - Hiç şüphesiz. Fakat na kamarasında muhtelif suallere 
manda atla gezinirken güzel hir gibi biı· müsaadeden bahsetmek cevap yermiş ve beyanatı ara&ın 
amazona ona refakat eden yaeh fi3tiyor? Babalık hakkım 00 bae da D~nsin~ .me~e:esinin dostça 
bir mösyö 90 çocok denilecek senelik bir süküttan sonra ne . haledılmcsıuı bu tun kalbi ıle le 
kadar küçük bir geuç kıza tesn ' olabilir? ! menni uuigini söyledikten son 
düf ettim. Cine bir atı biraz fate bu sebeple zi a ı · . 1 ra Poloııyaya yapılacak cebrin 

-B-
• Bal tutan parmağını y61at 

Blrlclnde~ artan) 1 "Bu hitabeleri yarınki nüsha 
Sulh ve emnıyet mızde neşredeceğiz., 

Tiirkiyo YO İngiltcronin Bunu müteakip Meclis Reisi 
umumi s iyasotlorinin nua hat yedi hatibin daha söz istediğini 
tarını te~kil eden lıu lıcdof üy ve müzakerelerin kifayetine dair 
fo zannoaiyonız - o kanaııtte bir takrir olduğunu bildirmiş ve 

• Büyük baeın derdi de bÜ· 
yük olur. 

• Basmadığı yerde kaldı 

ti y re ıoıze b' d- h b' d h 

asabiyetle idare eden genç Ama ıreldim ta .. siaelerinize h · 1 ır unya ar · ı oğuracaı;,ını ~ • ı ı tıyacıro b 1 b t ~ _k 8 . ve u rnr e ı uyu rıtanyanın 

takrir okunarak müzakerelerin 
bnlurıuyorki- kuvetli bir un:-ıu kifayeti kabul edilmiştir. 

bereket. 
• Bunar gözüuden bulanıt• 

zonda ben, karımın ilk nişnnlan var • ' da ietirak edeceğini ve Almanya 
dığım ~akitki cesur bakışlarını - Babalık hakkını asin kay ııın lngiltere ile dsuiz rarıeı ya 
buldum. Biran içinde bütün bir betmie dağilsiniz. Onun tahsi pamıyaca ~ını söylemiştir. 
mazi canlandı. Karımın sesini tine, ouun yctiemasine lAzım o-

duydum. lan ~ütün masraflara ietira.k et r ispanyadaki Alman 
- O nu tekrar görmediniz menız ona ynrdım etmenız Hl 

mi '? zım gelirdi. Fakat 2nnnetmeyi fi/osu memleketine 
- E9et, onu lekrar görebilmek niz k.i kızınız siıden nt..k~i ya~ J döndü 
için yolunu bekledim. ihtiyar dım ıstemek aıaksadılo zıyaretı 1 
adam1 Dtışeli buldum, kızıma nize gelecek, hayır. l Anka.ra 12 A.A. (Radyodan) 
gelince onda aradığım müeabe - Zarurı bir müsaafüıden ·ı Beri inden bıldiriliyor: 
heti tamamile bulamadım. Ma bahserliyorda. l Lizboodaki Alman filosu Al· 
maflh bir çok günler ayni rolu - Kaç yaerndadır ? manyaya dönmüe ve dün ö~le 
takibettim, bir daha onlara hiç - On dokuz. 1 den sonra limanı terketmietir. · 

tesadüf etmedim. Sabrediniz. - Pek sıtrih olarak anlaeı \ 
Size anlattıgım bu uzun hikAye lıyorki izdivucı için sizin müsaa 8. Ruzvelte tam sa-
mın yalnız bir gayesi, bir tek denizi almak istiyor. lahiyet verildi 
neticeRi var. Saadetimin haricin - Benim müeaademe ihti 

run teraziye il:'.'ıvc:-;i 

teh:uUz ediyor. 

~oklimle 

Kimsenin lıaklanırn teca 
vüz ehııomoyi umde kılan 8İ 

ym;ctimi7.dO lıiitiin gayrotlori 

ıııizlc <levam cdccoı?Lr.. 
'U 

Kim~cııin haklarıııa tec::ı. 

vüz odilmomesino, hakların 

çiğnenmemesine mani olııııya 

<;alışacağız. 

Bu giiuo kadn.r olduğu 

ğihi yarın <la :sullıporverligimi 
~in delillorini vermek frnmtı 

m kaçırmıyacağız. Fakat bir 

giin nıiişterok menfaatlerimiz 

ihlal cdilmok istenirse huna 

silulıhı. mani olmakta da te 
de kalan bazı noktaları faided en yaç varını'? Ankara 12 A,A. (Radrodaıı) 
hali telakki etmeyiniı.. Nikoletle - Kızınız h enüz roeit olma Amerika Bırleşik devletleri roddüt otmiyecogiY.. 
mt'lnasebet peyda etmek için mı~. Aile saygılarıııa riayetkArlmeoliei Reisicumhura tam salahi Bunun içindiı' ki nıofkfı 
garip çarelere baevurdum. olduğu belli. Harpten ene!, ana ret ver~n kan.un projesini iUifak reıııi.zi t:uwip. ederl~e~ sulh ve 

Nikolette kim ? ve babanıu izni olmadıktan son la tasvıp etmısUr, emnıyot kelıınolorını kullan 
- Kızımı::ı ismi. Ona kuca ra evlenemiyorl!lrdı. Ancak fikir • • • <lnn, Xihni mnkkvolo Fmnsız 

A'ıma aldıA'ım zamanlar ona ıer ~e hisler arasında mübaye ıngllız· Romen 1 1arıa füt :ıramrnaa do~tano mu 
sadece Nikolet derdim. Bu 'gün, net oluaca (148) inci madde mu 

1 
f zakorclero mevzu tc~kil otınek 

belki Nikol dö Norua ismini 9er cibince yalnız babanın [izni kafi an aşması ltcdir. 
diler • geliyordu. Fakat bütüa bunlar Un görüşmelerin ynkınua 

- Zannetmem, müsaadenizl(1927) de bir kanunla ve ılne Ankara 12 a ıı "Radyodan" iyi neticolere varacağından 
olmadıkça onu manevi e\'lAtlıA'a hepisi (1933) te diğer bir ka- Bükreeten bildiriliyor: 1 eminim. 
kabul etmesine imkan 1ok. Haıo. nun maddf1sile değiştiriliverdi. _ Na "Okta kanun maddesi Müzakeresi devam etmekte 

1 

l\{ulıtorem arkadaşlar, 
sizin isminizi taşıyor. ... .. ı olan ogiliz - Romen hcaret an Biiviik kom~mlarımrn YO 

- Fakat muhitinde, o par varmıe : • , 
lak sosıete hayatınrla imkllnı - Hem de fena 1apılmıe ka laşması muvaffakiyetle neticelen destlarımız Sovyel Rmıya. ile 

rok beni hatırlatacak tek bir iı nuolar . mişlir. on s1kı ve on samimi teınasl::ı. 

Hükumetin teklifi reye konu 
larak meucut 352 mebusun müt 
tefikan tasvibi ile teklif kabul 
edilmiştir. 

Hükumet teklifinin müttefi 1 
~a~ kabu.lünden aonra Başveki 
lımız Refık Saydam tekrar kür 

süye çıkarak : 1 
Arkadaşlarım ; 
Tekliflerimizi kabul efmekle 

hükumetimize kuvvet verdiniz 
Bugün olduğu gibi yarın da aynı 

siyasette devam edecek ve aynı 
yolda yürüyeceğiz demişlerdir. 

B. M Meclisi önümüzdeki pa 
zartesi günü tekrar toplanmak 
üzere celseye nihayet vermiştir, 

ikinci celse müzakerata iki 
saatten fazla devam etmiştir. 

• Biçilmiş kaftan. 
• Besmele değmiş şeyta ıJ 

gibi. 
• Bir günün beyli~i de bef 

lik. 
• Boş boğazı cehenneme sı 

mıelar odun yaş demie. 
• Balık baştan kokar. 
• Bır dost, bir post. 
• Bir ağaçtan oklukta oııır. 

bokluk ta olur. 
• DıcBk kınını kesmez. 
• Baheıe atın dieine bakıl• 

maz. 
• Bir Bitli bir pireliyi tsıı 1 ' 
• Borcun iyisi ver kurtul, 

derdin iyisi öl kurtul. 
• Bulamactan dönen kaeı~ııı 

sapı klrı IEıın. 

Köy işlerinin düzeni ve kÖY' 
lüden ahnacak salma 

Do~iliye Vekaletinin vilayetlare tamimi 
Dahiliye VekAleti, köy idare haddin fevkine çıkılmamaeıtıh 

ı · · · 1 • ıet arının duzene konulması ve kör 
1 
kanunun tec9iz etmediQi ı& 

lüdeo alınacak salmaların köylü l için salma yapılmasını mürs~• 
ııün vaziyetine ve Adalet pren 1 b . . ıerl . . . 1 e ve temınden ve köy idare 
sıplerıne uygun bır 1;1ekilde alın . k'" k 0 .. ,,cO 

1 
nın oy anununun 44 "' 

ması hakkında valiliklere mü "dd . . b . . f k ~6 • 1 ma eeının eeıncı 1 rasına 
him bir tamim yapmıetır. Ehem ı k 11 ki t kd' h ,.ı.ııl1 

. . .. _ re u anaca arı a ır a•• 
T d

-r K n v etmesı· · bı"lmı· İmza edilen bir protokolda ra de,·am otnıel\.·te.,·· ı· z. 
bile ıaşatmamışlardır. esa u - anu az 01 normal ticaret rollariyle iki mem • 

tt·A-· Amazon kızım oau .,orlar. Bence ana ve babanın e ıe;ım gene~ • 1 tekel arasındaki ticaretin artırıl 

mıyetlı gorduğümüz bu tamimi e' 
Mi.işterak gnyo ve monfö yazıyoruz: ı yerinde veya rolunda istimal 

atloriınii'.I sayın misafirimiz l~ ' 1 · · · 
laktbeden erkekte Kont dô ~o- boonumn hadieosindo ve boeau ması, vardır. 

rua ise, benden ı:ok yaslı görün mıı kararlnrı kadının lehine ola Şimdi meri olan ticaret an 
dü""ü bu muhakkak, rak ve çocu~unun himayesi kea 1 d b" .. 111 !aşması tadil edilecektir. nu~ma arımız a tam ır guriiş 

- Zevk 9e sefa ekeeriyelle disine terkedildikten sonra, re· Bea mı· ı.,on ıı·ralık garan•ı· ti ı • ve anln.yı~ bomborliği olduğu 
insanları dnha çabuk ihtiyarla şit olmıyaa çocuk yalnız anne ı"ın kolavlıklar derpiş edil v ~ nu ishat etmi~tir. 

cHtikumet şahsiyeti haiz me erını temından ibarettir. 1 
Potemkin ile Aııkarada ko ~ olan köy idarelerinin temsil ve 5 - Şu ciheti de eheıı> 

tıyor. Buda bizim inti kamımız sinin rızasile avlenmesi lazım ge mektedir. Bu paraya mukabil in 
l 

Dünya. buhranı içinde 
olacak. lird · giltereden eşya satın alınacaktır 

- KAtibim vasıtasile, bun 1 - O halde müsaade alma Gelecek rekolt9 mevsiminde In mevkii çok nazik ve mühim 

icra vasıtalariyle mecburi ve is yetle kardetmek isterim ki 
611 

teA'e baA'lı köy işleri ve bunla ma tevizatında karine olarak ııol 
rın nasıl gördürüleceQ-i köy ka lanılmaeı tavsire edilen ölcaıe' 
nunundıt gösterilmie; idare Amir adaletsizliğe mani olmak ve ııM 
lerinin bu idare ve islere karşı lüyü hudutsuz mükellefiYeue~ 
olan hukuki vaziyeti va alAkala kurtarmak maksadıudan mülbeııl dan on boe sene enet karım ta f sına ihfrfllC yok öyle ise. giltere - Roman yadan iki yüz olun Balkan yarını adasında 

rafından O
"denmict olan mahkeme} - Durunuz arzedeyim. 1933 bin ton buıtdar satın alacnktır. mevcut ıniina~obetloriıni;r,inlıcr v rı tasrih edilmiştir. d" 

masraflarını resülmali ve faiz.ilel te vazedilen yeni maddeyi size c. B k ·ı· zamankinden ımmiıııi\·otlo de 1 J{ " · 1 ı ır · bOdba r ranSlZ aşVe I 1 J - · oy ış er üzerinde ka Hedefimiz salmayı " 
beraber bir Qakle kendisine tak bularını. vanı cdecen-iııe iiınitvar hulu 9ıd' 

K 
. b rnr almak ve verilen kararları tün kaldırmak, bu imkiln 

dim ettim. Kızımın cihaz mas anunu medenınin son ta- Daladı·yenı·n nnvorum. ıı•ô J talbik ettirmek köy ihtiyar he d'Ji · k d d • p 

rafına evleneceği zaman ietirak hını elden geçirerek : Tiirkiycnin tam bir sulh e ı noıye a ar a asgarı 
etmek Ze'kı·nı· benden e"'itgeme - !ete bakınız . K!lti olarak be-uanafı yetleriyle köy muhtarlarının se de indirmektedir· 

" T unsuru olan Balkan ıııhmkın ' 
mesini rica ettim. Bu para mese tadil edilen 154 üncü maddere d l~hiyet ve vazifeleri cümlesinden Köy geı ·ırlerı·n·ı artırlf1ıf1 Birinciden artan da yeri ell-i~,nıomi~tir. 
leleri katibim vasıtaeile ceraran göre anave baba arasında tahad kadar 

0 
dir . isill luğumuzun ne dereceye Temenni cdoriın ki antant mutuf tedbirler. berten mese 1 

ediyordu. 1ete bunun üzerine düs eden fikri ve his tezadla Vali, kaymakam ~e nahiye . . . 'btiY' 

b
. k t b _ tt' k derin olduğunu ispıtt etmiştir. sulh iı~in dnha b(J'oni~,lcuı·n _d_ 1 . k'" . 1 . . k lgenıe )'er verılmesı, kati ı 1 

bakınız, kızımdan ır me tup rını a eyyun e ırme ve mu -s " mu ur erı oy ıe arını mura a . ilil1 aldım. Size takdim etti~im be· vafakatını vermiren iki taraf Sovyetler Birli~inin kareıtık ve vazife~ini daha velful bir be etmek, kanunlara muhı.tlif olmadıkça paralı ielere gıd 11~ 
t b . · · t a · ı b" lı yardım suretile anlaemaya iş· k'l k f' 1 · k' b ratıan sonra, ziyaretimin asıl an ırısıne asanur e ı en ır şo ı do yapma ~ ır8atıııı bu hareketleri önlemek, suiistimal· mesı rolunda ı te li~ter 

Bebebı·• Jeamevi resmi bir suretle res· tiraklni 'emin eylemek emelin· ·ı ti 
1 

sun. lere maııi tedbirler almak mev maksadın tahakkukuna aı 

- Demek berat, Saıgon ka men tebliğ etmek lazım geliyor. deyiz. Biiyiik ){illet :Meclisi kii ve vaziyelındedirler. vef!Rüller cümlesindendir. ..ı 
dını masalı bir tuzaktan başka - Yalnız bu kadarını? 1935 Fransız - So9yet paktı 8

tf' mulıteroın azalnrının mii~terek 2 - Köy büdceleriyla mesai Salmaların muayyen ' 1• 

bir ser deaildi. Asıl ziraretini - Mu ay yen olan tebllğname daima meridir. Bu anlaşmanın ,5 ı 
k 

. d beyanname etraf'mda. aınk rey proğramları kanun hükümleri lerio yüzde 50 sini eaınall> 
11
• 

zin sebebini eimdi anladım. izdiucın a dın en l'Onra mu· bazı teferruatı üzeriurle Fransa· > ~ 
ff k d·ı d. . kd' !erini kullanmalarını rica ede 9e ana esaslar dahilinde köy lda Azami h"d hatı·nde te .. zı'at ,,.pı'f 

_ Sargon kadını olmasaydı va a at e ı me ıQ-ı ta ırde bile İngiltere • Sovret Rusya Birlik a • .. 
k k b 

. rim. releri tarafından tanzim ve tat ması demek olmadı"'ına, bili'~ 
mazimin memleketinde belkide ıymetinden ar edıror. leri arasında bazı aykırı fikir· & , 

D k k k l 
B b t "t k' bik edilir. Bu husustl\ köylerin ısc' 

bu araetırmafara teeebbüs etmi - eme bu adar o ey. ler bulunsa dahi müzakerenin u eyann 1 mu e:ı ıp aalmaların sıfıra müncer o .ı 
k 

· Kanunun tu-kenmez nı· Saf'cot A k • F th• Ok temamen serbest bırakılması, ka ...ıP rece tım. - • ilk safhasında bir antant kendi 1
' rı an, e 1 yar, şekilde daima indirilmesi ':,ı 

- Hiı ile alBkası olmıyau zamları 9Rr. Bir baba her zaman Kazım Özalp söz alarak hitabe nunların seraba ten emretti~i hu ıv 
78 

sini göstermiştir. Orta Anupada eadı hakim bulunduğuna J 
paraya senete dayanan bir a· 1 . üncü maddeye göre kızının lerde bulunmuşlardır. susattan mada hiç bir ie iciu 1 11

d
1 

raatırma. ızd.ıvacına mümanaat ede- ve Yakın şarkta ilk defa Frau· köylere ve köylüye teklifle bu katt lüzum 96 zaruret o ıı>JıO;~ 
ti b 1 H ., l · ıt · • hhu* t bı' rli"'i H İ İ ı d ı k ça bu hadde çıkılmaması ı.ft 

- Evvela oradan başlaın ıık ı ır. ~t~a mahkemeler izdiva sa .e ogı erenın .aa 6 a ay pas a afi a mem 8 8· ~unutmam ası icap eder. tedıı 
lbımdı. Size uzun olmııan Nilcın akdını tasdik etmedikçe ba vücuda gelmiş :bulunmaktadır. 3 _ İdare ve zabıta Amir sunun köy idarelerince 

kolun mektubunu okuyacaQ-ım. banın ~uhalefet etmesine müsa Fransa hükQmeti, bütün hak· timize ser~est girebilecek ve memurları köy işleri tesisleri lenrnesi muufık olur. ~f 
B b 

ııde edılır. Fakat bu muhalefetin lara riayet eden bir sulh istiyor. K" h ı · b t ı a ama' 'fi · ı h d ' I Memleketimize idhali serbest için köylerden para, m:.hsül ve oy eıet erı ser es ıeı· 
motı erı za e 1 meli. Fakat Şerefli yaşamak istiaen milletler kOtıl Sizin çok uzaklarda mevcu· kanunun bir çok kolayhklıırına 1 Hatay meneeli mahsul ve malla malzeme toplanmasına emir ver kılır, kanun ve tebp~ hü d'' 

diyetinizi bilirordum. Dizi ter müracaat ederek yalnız annesi için cebir ve şiddete karşı Fran rı gösteren listeye pastanın da mekten ve kör paralarına el mahfuz tutulursa bu makeııt del 
kedip gittikten sonra bir defa nin rızasile evlenmek istiren ve sa eiUlhlanmaya ıızmetmietir. ilAve edildigi gümrüklere bildiril sürmekten daima ıızak kalmalı hal kendiliainden tahakkll" 

6 
811 

olsun beni aradığınızı bilmiyo reşit olmıyan bir kız ic;in baba Demişlerdir. miştir. dırlar. ·dıı' 
rum. Maddi bazı alakalarla beni &ıoın yapaca~ı yalnız bir şeJ var 4 - Bütün köy işlerinde ol 

6 
- Bu tamimin kôf ıb6ı6° 

ı k Lı·man haberlerı· ri de dahil oldu""u halde ıe" hatırladığınızı duydum. Sizi zi zdivacı bir kaQ aylar uzatma 1939 lzmir enter duğu gibi köy satmalarında da IS oı ı· 
raret etmek daha doğrusu aile - Yani bazı üzüntülerden Limanımızda bulunan Al· karar almak vazife ve eel~hiye aIAkadar makam ve teeekk999,,~ 
niza kareı olan bütün lilkaydi baeka hiQ bir şeye ıarıımıyan ınao bandıralı Belgrad vapuru nasyonal Fuarı ti köy ihtiyar heyetlerine mev tebliğ buyurulmaeını, btJ e l,o 
nize rdmen sizden ancak bir bir madd& desenize. travers ve köprü malzemesi çı dudur. dahilinde köy büdceleriod

0 

,,,

1 

formalite iQin acele müsaadenize - Bu düeücalerimizin aksi karmakta, Yugoslav bandralı bir milyon müşteri- Kaoırnun salma rapılm"'stnı lilt yaptırılarak köylüniitı fl.,ı' 
de olabilir. ~ı""selQ sı'zı' n mu-1ııha •tatkoviç eapurı· yıe Alman band • f ihtiyacım olduğu için müracaat 0

"' 
11 1

' • 0İ0 UğrağldJr. Dl tecviz o\tihi hususalta salına yeti de memleketin umUtıl fi 
zalarınıza ihtiyacı olabilir. ralı Eğilt>ert vapuru Karamancı 5 

er~neı~ze,~im . Bunu lütfen reddetme - Meselll ne gibi ? lara ait ç imento'yu lıoealtmağa Mallarınızı şimdiden cak ı:;alm a l arın miktar ve ciusini yeti üzerinde fena t~sirle~ i f, 
A d t kt 1 d 

· il tayin hususunda bu ı'dareler ta pan hareketlerin önlen01e
9

'
11 

...,, 
- nnesiuio muvafakatını eva~ e me e o up enızro arı h l ır 

Nikol Lanje alamayınca size müracaat edi-,na aıt Konıa vapuru da eeya azır ayınz. mamen Eerbest bırakılmalıdır. alınacak tedbirlerden aceıeifeıl' 
- Biraz sargısız ve küstah yor • yı tüccariyeyi alarak lstenbuln 1 ı 20 Ağustos _ 20 Eylül id a re amirler in in vazifesi kanun hlmat verilmesini ebeOllll 

- Beni mücrim tanıdığı - Sonu var - hareket etmiotir. ı~';' ====--=;;;;;;;;=...-===---= vo tebliğlerle gösterilen azami rica ederim> 
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Ankara 
Radyosunda 

bugünkü program 

YENi MERSiN 13 MAvlS t 939 

ı I Dünyada ne 1 er o~~~~RI 
1 Yüz sene yasayan çiçekler var Mersin Ziraat Ban~asi müdürlüğünden : 

i LAN 
-~ .....,,.._ Fit. Kaplumbağa, sazaa Kö O c· · Miktarı Hissesi Mevkii 

.. 

Türkiye Radyodifüzyon b3lığı gibi hayvanlar hatta ba ~ ınsı H U O U O U 
Poıtabn, Türkiye Radyosu . zan insanlar gibi değil yilz K<fraea ıly~s Tarla 47785M2 Tam Şarkan Vt~ şiıua leu hark gar ben tarik ve c~uubeu 
~llkara Radyosu. yaşına iki yüzüne bile basar. tari l\ 

DALGA UZUNLUGU Fakat ne beş saatte soluveren ,, ,, ,, IOI09,, ,, Şark.an Havace .. \ton şimalerı llavace Antoıı gar-
? 1639 m. 183 Kes. 120 kvv o nazenim çiçeklerin bukadar ben ve cenuben Yusuf. 
2ôA. Q. 19.74 m, 15195 Kes. yaşadlğına en sağlam uzviyet- ,, ,, ,, 20218,, ,, Şarkan tarikaıu şinıalP.rı Yusuf g u bıın lldvac •~ An 
9 Kvv. T. A. P. 31,70 m. ıerle yüz yaşına çıkacağına alul ton ccnu ben Çahş oğlu Yusuf 465 Kes. 20 Kvv. yatarmı? f 

Cu t · 13/5/1939 Halbuki Fransa da açılım T ·· k · ,, 1 · · · b 1 k "l · k · 1 ı · ·ı · mar esı . . . . . t ur l\'e \..ıUlll nırı \'fllı mer~ın zıraat anka~ına 2814 numara ı mwn nrncı nuce ta sıl eıH ıra nuş 
lS,30 p. - blr çıçJk sorgısı çıçeklerden . ki" • .. : . . "" . . b · 
ı 3 3_ ıogram . de fil gibı. kartal gibi uzun ıpole ı ve muıeselsıl borcunun laksıll v:Hl .l t•rindH ödemedıklerrndt1 11 dol3yı oı·cu nurncceh) el kes 

' il Mllzık (Vırtilozlar - PI ' b 1 K ·ı K d ı. ı· .ı S · k · ,, k · · · · .ı 1~ 00 · ömUrlUler çıktıöını göstermiş· e' en aracaı yas en ınenr.u ı zaue mehnHl ._akır ve arı:tı meryemın .an <iya lHr11ıcı uerecP. 
' Memleket saıtt ayarı. " ·e d · t ki' k·\ ı . · • I 1. ı ··k - · k .ı · 1 dl ·k •iıın& 1 . h b 1 . tir. ~ flra a ıpo e ı nwz ur l\anuna ıslınaı en re un ıu ·muoe gıren yu arıua cıns ıu u ve nıı tarı 

ve meteoro oıı a er erı . b . 1 • l k l l · · ı · d · b ·· 1 k · · ı · d 14,ıo Tak a ·v· Paris ş~hrı ahçe ışerı ,y(j zı ı gtıyrı nıen u t>rı 13-5 939 tarı un ~n ıl1 aren 21 gun sonuru a · ı 2 6 939 tarı ıın e en son pey 
Çaıanıar ~ v:i:~:· Reşat Erer, baş mühendisi, sergide. yu.z 88 Üztı rinden on giin müddetle askıya almaca ktır. 
Cevdet Kozan. neden fazla yaşayan bır cıcc~ : On giirı sonra ki 12·6 9J9 tarihinde saat 15 de kat'i ihalesi yapıl a caktır Askıva alıadıkdan sonra 
O~ ö t,.. şhir etmiştir. Fakat Aınerı- , ... "I k 1 k b d 1 · ·· · b .... d ...., 1 * •• .. 1 
1 uyan Semahat zdenses. k . . d P b k ~ur n •·ce pe\' er as ı e e ı nıu vuzde yedı ucugun an aşagı o maması şarttır. pey parası ~uı u en 

· liu . an cınsın en. en e ırmızı . .. I .. d" b ...., .1 •1 •1 I 1. . b • I b. . · · k J ( b b 
2. zzam peşrevı. renkleri h~rikulfıd~ olan bu . peyın ynz< e ye ı uçugtHıur. ı ıa e lJe( e ınm P,Ş< ~ ırı pPŞlll VP- gerıye · cı an nıs ı flŞ sen v~ f>Ş 
~ı· LeylA hanım.~n hUzzam şar- çiçek bundan 48 sene evet lak~iUe ödenmek üzere bankada cari usull~r dairtısiııde ıkraza'a kalbedilecektir. Kat'i ifıa l..ınin ic
a: ~Ey ~a~ahlıı husnu ank) (Ô Franseda bir şatonun bahçein : rası aka\>ind~ lP.minal akçasının mahsusuu<laft sonra ihJI~ hPdelinden verilmesi Iazınıgelen miktarla 

tıayrıoın Ozzam şur ı: - d r ·ı . f 1 l k . d.l k k k " ( . d. .. f 1 k .. 1 . ·1 d. 
IOraem yazıktır esna kan.) en ge ırı mış ır. ~ -;~ s ı te raptı •.~~e .ısmın anurıı . muamele erı ye ı gun z~r 11ıc a taman~en te emnıu ettırı .n~e ! 
'- L'3yla hanımın hazzam şar ·gı ve ödennı~dı~ı lakdırde talip v:.z gPçmiş addedilerek yemden arllırmaga çıkarılacaktır. Bırıncı 
kı: (Harabı intizar oldum) Çikolata da 've ikinci satışlar arasındaki fark birinci miişterinin l~minat akçasından mahsup edilecek k1tfi gel-
~ - İsmail Kakkıaın Karcığar .\nwr ı ka ile lH~ral>er mediği takdirde üst tarafı vaz gP.çerı müşteriden tahsil edilecektir. 
~rkı: (Sarıyor gün geçtikçe) Keıfedildi Bankadan başka ipotek sahibi alacaklılarla diğP-r alakadarların gayrı menkuller üzerindeki hak 
(B Leminin kar~ığar. şarkı: Amerika keşfediJdikten hırını bahu~us faiz ve nnsraf.ı dair iddialarını Avrakı miisbiıclerife bfrlikd~ b ildirmeleri aksi tak 

7 _
1

8
r gölge .

01 benı peşınden.) . ıonr• Avrupa'y• yaloız gemi- dirde h 'kl:~rım tapu sicilile sahil olmadıkca ~atış bedelinin paylaşmasından h 'H'İÇ kalacaktır. miitera 
elahattın Pınarın Karcı· v• • k. ....,. d il r f ...., f · • fi J • • () 1 ( f J' J k · ~lar ş:ırkı: (Sana göoUI vardim.) lker dolusukal lho degı),b Ameb~ı- Jl~l VV~~lgı e. ,JH ıyeh ~ra~ ıarcı VH sa ı r ıua~ra ~~ ~ 3 JCIJBra kaıtt ı r. a .. ı a az a

1 
nı:ı1~nıa1t a ma ISleyen 

440 15·> MU ·k (l\l ı· u an topra arına ma sus ır- JPrın ı av~l ıuare evetıne ve vahutta Metsin Zıraal an a!ı'ına muracııAal arı ı an o unur. • , •>O zı t ... eşe ı m · · · .ı • , -
ıi~i .. Pi:) çok nebatlar ve hayvanlar da t -
17 30 p .ıı; nakledildi. Patates~ llltün .. hep ı• L A N 
ıi ror;ram . d" d ld' 1 ,35 MOzik (Dans saati - Pi) yenı unya an ge ı. 
18115 To k 0 . ğ' (F 1 h • F ernando Corteı, Şarlken 1 
Yeti) r m zı 1 8Sl e zamanında bir ~ekıika seferi Tarsus Yaklflar mamurlug"undan 
1'afıa· . yapmış oradan bırçok kıymet- 1 

L ın Karakuş ve Satıya To- 1. dd 1 1 L_ b 'k 1 t t Muhammen leminati 
lllYı . ı ma e er e ucra er çı o a a 1 b d 1. k . 
19 n ıştirakile ı yı da alarak Avrupa'ya getir e e ı A çe~ı 
ba~ K?)nuşma (Dış Politika miılir. Kral Şarlken'in ""sara· ! Lira kuruş Lira kuruş 
)1\ elerı 1 d 'k 1 k wb " . 
leo,15 Tilrk milzi2i (Saz eser yı~ ~.' çı o ata ço rog et gor ' 200 

1 Ve taksimler) ! muştur. t 
~'1anıar : Kanun : Vecibe, Avrupa' da çikolatayı bil-

1 
~~O 

~~arı: Reşat Ertır. Cevdet bHsa çerez gibi kullanan ve ~ O 
bd 1.8 • umumileştiren rahiplerle kadın lOO 
~ : Cevdet Kozan, Kemençe: lardır. 400 

~ •hıre Fersan, Ruşen Kam, Çikolata Avrupaya gidin· 400 
'l':~a) Niyazi Seyhun. ce, ıüratle bütün dünyaya ya· f 300 
ZQhd ur: Refik Fe ... rsen, Sao~ur: ydmağa baıladı. Evveli Fran-1 300 
Q8 .o Bardakoglu, Nısfıye, , ıa ile ltalyada raabet gördü 300 

•rı Orı e 
19

1
15 r er. .... . Fakat çikolatanın en çok mu- 450 

ÇaıaıılarU~k m.Uzıgı kavemet gördüğü memleket 250 Ce · V ecıhe, Ruşen Kam, Hollondadır Hollondahlar 
"det K . 200 

Okuya osan: . uzun mliddet, İıpaoyol gemi. 
l .. B' n : Radıfe Neydık. lerioden "koyun tezeg-i ni 200 

•rıem Ş · B t · ... " 25 kı: (II enın es enıgar şer denize döktüler durdular. o 
2 erıeman Serde .. ) F k t d fk. 1 · 250 ... Setab t . p HU a • sonra an ı 1r erı• 
tarı- a tın ınarın zzam . t d .... t' dil H t 1 oo 
3 111: (Aşkınla sUrilasem) nı amamen k' ~gır 11 H e~İ a 1 
'8 • Seı~hattin Pınarın hUzzam ti o kadar ı kug~kn o onda 00 

l'kı: (Se . d ) dünyada en ço çı olata çıka· loo 
4 D vıryor um onu.. 1. 1 k ti d b. 'd. • l"&iz K hO nan meme e er en ırı ır. loo 
tar•- • . apancmın zzam Ç" k'· 1 b t b · 
S _"•· (BliklUm hUklUm sırma) un u ova arı aı an ııa ot 250 
( Sadettin Ka nağıo tUrkn: laklar ve ... buralarda. otlıyan 250 688rı kurdeJ ) y sayısız sıgır ıürülerıyle dolu· 

1 • IIa11t tOrkeO U (K r· ı dur. Hollanda bug~n sütle ka 250 
~ltl e : aran ı oy- . 27) 
~ Oylum) kau ve tekerden ıbaret olan l 

O,OQ Me-ıek t t çikolatanın ikinci •atam hali· 200 
aı-... ~ e saa ayarı, 1 • ti 

300 -.a Ve De fe mit r. 
2o 15 meteoroloji haberleri. ---------- 3ır.n 
• ~ Temt1i1 (Uyuyan kadın L kk i.IU 

}1"auaıı~ beyin hanımları) Açı R tefe ür 250 
2t. ı5rı Ekrem reşit. Eıimio dolam ameliresi pek 300 
bi}o .. Esham, tahvilAt. kam tehlikeli bir detrede bolandalo 300 
fl)at) nukut ve ziraat borsası sırada rOksek baıakat te dira 

4000 21,26 retile bu tehlikeden gerek ana 
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No. 

113-2-17 
114-4-16 
115-17p13 
105-42-1 
107-40-5 
108-38-7 
109-36-7 
110-34-9 
112-32-13 
111 32-ı 1 
116-26-19 
l;iü-4 
131-6 
132-5 
1a3 ıo 
ıa.ı.12.14: 

133-14-16 
136 ... 16-18 
137-18-20 
37 .. 77-40 
59-75-39 
61-73-38 
63·7t-37 
65·62-36 
67-77-41 
69-81-42 
71-83-43 
75-6'1 .. 35 
85-75-45 
43-5-45 

Mevkii 
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.Abdülkayyum baba 
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~ı,30 ~eşeli plikhtr • R. ve gerekse ravruro ..alimeo kur 

Müzik (KO llk O taran Dr. Bar Muharrem Ataeu- y k d . . k ·· h il . ) r · k J ) • 
l ·.Şer: Neci ç rkestra ya ve Ebe Bayan HnyriJe're aıe .. . u ar. a c1.nsı, vak~ı, mev il ve mu ammen bH~~ .. erı ya~ı .ı 30 kıta .enıya • .. gayr~. men u e ~rın 
2 ~eirızer ~Aşkın) nen teşekkür ederim. mulkıyPtlerı peşın para ıle satılacağından 24-4 939 gumrnden ıtıbarf• n yırmı ~un mnddetle muza· 
a 'Shillc. ta eneraldD A. Aytimur yedeye çıkarılnuştır. 15-5-939 Pazartesi glinli saat l..ı de ıh a lei katiye leri icra kılmacağından talip 

• \V p:ı.nyo ansı 1 1 . 1 ·ı ( . 1 . T L r 1 ı, 1 81tber - Da 8 ede K . • o an arın 0~07-5 temınal akçe erı e ve azla malumat alma~ ısteyen erın arsus ~a.ı ıar memuru 
•r n n Ull Ôl ... .. . ·ıA 1 7 !> 

1. P üm ~una ınuracaat eylemelerı ı cın o unnr· 26-2- -la 
~ • J a~eı - Viyana şarkısı Sayın müftllmüz Said Uğ- •• 

~~i Vaı~Buae -Sabah havadis run validelerinin ıilifkede Doktor Na"' zım unsal 
('(~0b0 Raftaiık p t K t vefat ettiğini teeasürle haber Nöbetçi§§§ r ----, 
,) q anc . OY a u usu ld k 
<;2130 

1 dııterdeu) a ı · y ""' t 
~esa i r ~)Uıi\( (Oper~t. Romans Memlekete kiymetli evlit Eczane o g u r . Pazarı Caddesinde 
~a e 1 • • ıOQ S ar yetıştıren merhumeye rah 
~:tın iti 0~ ajans haberleri ve met diler oğulları ve torun-

tl5,~4 ~~ğ~~m. tarının kederlerini paylatmz. 
zı" (Cazband • Pl: 

1 3 Mayıs • 939 da 

SAGLIK Bczaoeıidir 

Hastalarını Pazardan mada her gün sabah 8-12 ye akşam 15--19 a 

·-------kadar kabul eder-----..... _. 



A\ FA 4 EN) MERSiN 13 MAYIS ı 9~9 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

--------------------------------.... ------------------------·-------------------
• Yeni • er sın 

Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

f çten ve Dıştan günün en mühiın ve en taze haberlerini 
YENİ MERSİN DE BULURSUNUZ 

Siyasi Gündelik-gazete 
. 

Yeni. Mers·ın .• ı ı Yıllıh Fa~ıla~ız. intişarın 
• da muvaf f akıyetını halktan 

gördüğü rağbete borcludur. 

YE N İ l't 1 ERSİ N : SizinGa.zetenizdir Dertlerinize dileklef inize YENi 
Ml R S ı N sütunlan açı~t1r. 

N'üshası 5 Kuruştur 
Abone } Türkiye Haric 

Şerait ( lc;in için 

Senelik 1200 Kr ., 2000 K' 

Altıaylık 600 1000 

Oc; aylık 300 500 

Bir aylık ı 00 Yol<tcr. 

Resmi ilaııabn sabrı 10 
Kuruştur . 

---------------
Güven 

Sigorta Sosetesi 
0/0 10 ratlı Aile sigortası 

hakkında bir misal 

'tEN i ERSİN i : Okuyunuz ve Okutmı 30 yaşm~::~';.;m•c 25 •• 

Ya Çalışınız. 
ne müddetle 5000 liraya sigor· 
at olursa bu müddet zarfında 

her sene 193 lira ücret öder. 

T A Ası 1 

Sigortalı vadede hayatta ise 
5000 lirayı bizzat alır. Sigorta 
lı vadeden mesela sigorta ol
duğu tarihten bir sene sonra 

ı---~----mlllli-~------·------~-..---------1; vefat ederse ailesi aıağıdaki 

Taba ait bütün işleri ucuz 
ve süratle yapar. 

En yeni ve çok çeşitli harfleri 
Veni ersin Matbaasında 

bulabilirsiniz. 

paraları alır; 
Sigortalı meblağın 

% 10 u derhal .. . lira 500 
24 sene miiddetle 
her sene sermaye-
nin % 10 irad ola-
rak;.. 500X24 = 12000 
Vade gelince si-
ğortalı meblağ 5000 

lira 17500 

Sigortalı meblağ, ancak 
sigortanın vadesinde, sigorta
lı berhayat ise kendisine, si
gortalı vadeden evvel ölmüş 

ise bak sahiplerine tediye 
edilir. 

MÜMESSİLİ 

Vasfi Or,gun 

i L A N 

Anamur icra memurlugun~an : 
No 939 

1 12 
Erıne ı ı ek .:\heli bankasına (1284) lira 55 kuru-

şa müteselsilen borçlu .\namurun Bozyazı köyün 
drn ll ::ı ~an og'u Vdı b ; b .. y~ r ve karısı Eruiııe 

lı;.fyar ve ntuStiJf<1 oğlu lfolil Al:· hyın işbu hor
c •ın ma~ar i fi ile birliktP- baliğ ol~ıcağı nıelJal ı ğın 
lahsili içi 0 ipotekli Sfl n Ptle terhin edilen 15- \ ~939 
tarilıind P. ( 2000 ) lira kı) ınet takdir olunan 
lla.vıs 933 tar ı h 11 ııuuı a rC:&lı la pıı kaydiyle 
tasarruf e<lilt~ n hozyazı köyfindtı kara sokak 
nıevki :ndt· sağı .AhnH' I v~ Ahdulkerim i e 

Farlınıa ta r l a.oı solu kt> za, iinii AhnıP.t ve 
abt..lulk..-rim ile Fadıma tarlası, arkası su harkı hu 
dutbrile mahdut 919 uıelrt• murtıbba zt· nıirıi arsa~· ı 

işk~I ed~u bir hap uıa ci ~ ğirıwrıi11in nısıf hissrsi 
:ı r<1zi i h~ harap hir ,· azi~ell~ b ir l ı ap un dPğirnı~ 
ni ile kere~le fahrikasrna ait i~i adPt şerit ma~i
n~si, bir polauya, bir bil.-ği nrnk iru si, bir drstt~

ı·e, iki çırçır. vP. iki urı dı •ğ ı rnıtınirw ait t .• ş dahil 
olma~ iizP.re pa ı aya çevrilnwsi ıu~ ~arar VPrilıu ;Ş 
olduğundan biri uc~ a r tırma giinii s 6 939 tarilıirıe 
nı\isadüf S<• li giirıfi saat 15 de, lwdtıli lı:::ddi la,ı, . ~ . .. 
kım bııluıaz a ikiıı ci satı~ giiuii 23-6 93JCüma ~iintı 
~~ ı al 15 d~ nıu a ~ yen oldu~u v~ Al'ı trıııa Auauıur 
icra dair~si rı de rukulı u ' ac;ı ğı ilan olunur, 
1 - i~bu ga>ri rıwrı~ulun artırnıa şa trıanHSİ 

8-5 939 ıarihindt>ıı itih~rt"rı 939. 12 ııunntrHile. 
· cra d rı irtısıni 11 nıu :n )'en nu nı a rasında ıı.-r 
kt' siu gi\rt·bil t>ceµi için açıktır. ilanda yazılı 
olarılarılardan fezla maluuıal almak i~li}erı~ 

lt->r i~bu şa tnam~ye ve 939-12 nunıarasile nıe 
mu ri ~eli nı i:ze mü rac ~· at .-tmdid i r . 

2 - artırrmaya i~tirak için yukarıda yazılı yiiıılt3 

3 -

7,5 yedi buçuk nislH'liıHh~ pey akça~ını tt·s· 
li m ot n u• I i '1 i d t• r. 
İJWh" k sa hıhi ~ l a ca k Jılarla di"eı alakadarla· .., 

1 1 
rın ,.e irtifak hakkı sahipl•·rinin ga)' l'İ weıı 

Fenni Sün .. netçi kul iiz tH' İ nd .. ki h-ık lanuı husu ·il ı · faiı ve as 
Sıt~ı Tann Over I rafa da ir oıan idd i aıarırıı işbu ilan tarihinde•' 

KİT AP GA2 8TE VE :?v.I'EC~'t.T .A 

Tabı yapıiır , 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Defterler Evra~ı 
mat~ua Fatura ve stire en nefis ~ir tarz~a ve ~eğendirmek şartile yapıhr. 

~e ri ve ağrı sız siiu ue l İlİlıHre n yi rmi gün i çiıule e vraKı nıiisbitelt~"' 
~· :lpa r. rile birli ~ lfl nıPmur ı yPlim ı zf~ hildirmPIPr·i ic~~P 

Fakir çocuklara pa rasız etlPr. aksi lıal ılt-ı hi " l : trır.ı ttJ pu sicil i lt~ sahıt 
Adres; Tarsus pRşn ga- olmad ı kç ı ı;;atı~ bt tlel rıin pa ~ l a şrnasııula 1 ' 

zinosu karşısı lıar : c ~alırla r. 

·----------• l 4 - göste;·ıl t· n günde ar tıruıa~a iştirrtk 1 deoıer 
hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. 

i l A H Sebze-meyve ve tezyınat artırma ş·utrıa ruesini okuoınş ve Uizunıl 11 
Bahçeleri meraklılarına ıual t'ını a ıı :ı lmıs ve huıdarı teruanıP n k:.ıbtıl 

içel l1Ususi mu~ase~e mü~ürlüğün~en Bu sene havalar riilub tı ıli gittiğiııdı•o Fasulya 
Mahallesi Cinsi numarası Muhammen bedeli lerde güllerde ve portakai'artla zenk <i P ııileu pli!i\~ 
Cami şerif mahallesi Magaza 2 90 lira 

,, Halkavi binaın 400 ,, roalarla ~ırnıııı ve b~yaz koşuillerin b irılenbirl 
,, Magaza 4 9o ,, çoğaldığını domates, kabak, hiy<ir gibi sebzf'lerin 
,. De~o ~~ 1~g :: glilleıiıe ve oıild.yo ·gibi nelrnli hastalıklaru lulue 
:: Megaze 8 90 ,, duklarını görüyoruz. 

~~:~ıi!~:ne DUkk~n 142 40 , Bahçelerin her türlü haşarattan ve h:-ıstahk-
" ,, 144 6o :, ,ardan kurtarılması için en son sistem makineler 

NUsratiye mahallesi ,, 60 ,, ve tesirli ilaç~ar gPtirterek lflŞ~ilat y a pmış olan 
,, '' 
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" Zirmat Mühendisi 1furad Aylek bu gürıtlen iliha-
Gözne yaylası Vali konağı . . ,. ren işe başlamıştır. AIAkadı1rlarıo \'eni Mersin 

Oaırede nıevcut şartnamelerıne lfn· fıkau yuka GazPtesi idardrnne}sinde Ziraat ~1ühendisi ~lur&.tb 
rıda cins ve.. ~'safı y~zılı akaratJ. Hususiye 939 A)bek adresine miiracaatları ilan olu nur. 
mali ,·ılı icirule icara verilmek üıere n1üzayedt-- -- -"!'--------~~-...... ---~ 
ye çıkarılıı~ışııı. ı ~; llayıs 9~9 tarihine mlisadif • ilan 
perşe.mbe glinii saat 15 de ışln1 eml3kin ilıult-si S t l k k blık h · _ . a ı ı a&a ayvan 
icra kılınacağmdan talip olanlarm ' tıZdt yedı bu- Devlet Ziraat işletmeleri cenup ciflıkleri bürosuna ait 
çuk teminat muva kkataJarile bidiktP. ve lllPZkiır l T"rsus cif~liğinde bulunan 455 baş kasaphk hayvan satı~ 
~ünde er,cümeni vilavelle h azır bulunmaları ilan l 'kır.1 Talıp, ohnl~rın mezkilr ~urumun Osman İlhamı 
~ .. hanında No. 3.4 dekı Bürosuna müracaatları. 
olunur. 3-3 

5-9·13-17 

i l A H. 
i l A N 

Mersin Ticaret Ban~asın~an: 
MP.rsinin N nsreti ve mahallesi nrle ve Tarsus _ . 

l 
·· · d ı · f "' ·ı b. · k 11 Vogurt pazarı Orta mektı1 p caddesınde ~5 uu-

) 'O u uzerın e ur u~un ı e ır evın an azı sa , . 
lıkıır. marala e~ iist kat beş odil al~ında iki deposu hulu 

24·5 939 liırihine kadar umumi mağaz3lar in . nan karkır hi:lne e~kaf bel~d.~yf> ve !.era~ harçl a rı 
aatı konlt ol miiheudi5liğine müracaat olunabilir. nıaktuan alı~ıya aıt 0_1nıak u~ere . dort hm 1 raya 

... .., 
1 1

.\ t · ı · · 1 .. k~ satılaca ktır. ısle, erıierın l] P rsın tıcttrP l harık asma 
raz a ma uma ve şe raı ıçın ıer gun mez ur • 

mühendisliğe müracaat dilebilir. müracaatları. ___ ı =3-
ih~le 24- 5-939 saat 15 de yapılacaktır. 4-4 Yeni Mersin Basımevinde Ba11lmışt•r 

. 
tı lmiş \Hi " ") itılwr olurıurlttr. 

5 - ta virı 1-~ıl i le • ı z~uıa ıı da ıravri menkul i!c defı~ 
Ol o ~ • Jı 

hc.:grıldıkt~ n ~o ,,ra eıı çok artırana ihale e 
lir . .. \ncak al'tırma lı~dt· li muhaıunwn kıf' 
metin ~ üzde ~ eııuiş h• şi11i bulmaz veya satı~ 
i. leyenin alacağrna riicani olan diğer alaca~ 
lılar buluoupta bedd bunların o ga~-ri uıe.' 
kul ı le lPn1in eılilmiş alacaklıların nıecıı>W 
undan fazlaya çıkmazsa en çok arttranırı L

3 

ahhiidii baki kCtlmak üzre artırma on ht'~ 
giin tfoha lea tl ı t, ve on beşinci ' giirıii a~'. 111 

saalta yapıl~c ı kartırma da, bedt-li satış ıs · 
t~yt>nin al:icağına rücani olan diğP.r ahıc3k 
lılarrn o gayri menkul ile temin edilruit ~!: 
cu ldıları mc.cnıtıuıuları fazlaya Ç!kmak şHrtı •1 
en c~k artu·ana ihale t>dilir.l1ö\l~ bir tıeJt 

• " ·ı • •hl~ Pdihuez!ii~ i lıale y~qulınuz v~ s uş 1' 

1 ~ h i d li ş P r. ,.~ 
6 -- ~.ayri rawnkıll kPııJisine ihalt~ olunan kiııı:t, 1 

dt·rhal veya Vt~rH~n mühlet icinde peifl1·~ . il' 
vernıtııse ihale kararı fesh olunarak ktt 0', ıı 
sirıden evvt·I en ~·iiksr.k teklifte bult• 11 '~i 
kim~e arzPtmİŞ olıluğu bed~lle almağa r~,e 
o!ursa ooa razı olnrnz veya bulunmazsa ı-ı .. 
nwn oıı btış giin müdd~tle artırma ya ~ 1 ~'111 
rılıp ~n ç0 k an'rana ilrnle Pdilir. iki '.~1 ~ıe 
arHsındaki fark ve "PCPn o·üııler icin ,. ,,ıt f , ~ • ~ • • ı;ı 

beşten hesup olu11acak faiz ve diger zc:ır3 ' ri ' 
avruca lıiikme lıacP.t kalmaksızın mer11•> 

Ol 

V fl l ı m izce a lıcıd <ı ıı ta lı~dl olunurı. ı.v . ,,,, 
Yuka rıd <ı gHsleri leu larihlH Anamur icra f rJJ9 

uıurluğu odasrnda işhu ilan ve .gösterilen art•r 
şartnanwsi dairesinde satılacağı 1lan olunur. 
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