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Demiryollarında Yeni Bir Tarife -----------------------------------------5-. __________ .,,.. ____ ~-----------

Teslim edilmiş bir hakikat
tir. Maarif havatımızm ilk t ed· 
risat sahasında bir tnkatsizlik 
ve bütün gayretlen~ rağmen yi · 
ne bir adımlarda; darhk görü
lüyor. 

Bunun belki lıirçok ~sebep
leri vardır. Ortadan knldırılmn 
sı için şimdiye kadar epeyce 1 
0
mekler de sarfedilmiştir. Bun

lann en başında köy ve şehir 
mekteplerindeki muallim kad
rosunda kadın ve erkek tova-

z ününün temin edilmemesini gös 
lermek ve verilecek hızı bu 
noktadan aramak lazımdır. 

1-IaJ]( ticaret bil(-3tılori l<osilecclc 

Yeni Tarife 20 Ağustostan iti~aren tat~i~ edilecek 
Biletler üc seri olacak ve bunlarla demir 

J 

yolları şebekesinde seyahat edilebilecek 

Milli istilısrıl, milli liı·ard ve 1 
milli sanayi mtirıasebetleri11i kolay
la~ttrnıak ı·e rof!altmak ve halkımıza 1 

11tfmlekrli tanrtmak f!artlerini f!Öze- j 
ten Devlet Demiryolları idaresi cHalk 
ticaret hilttleri) namı . allmda 2? j 
ağustos !) 4 tarilttnde11 iıtıaren mak 
ıu ücretli ve fevkalôde tenzilatlı re- 1 
ııi bir tarife tatbik edf'crktir. 

Itri bi/eti11 mu'; hulmuluf!u müddei 
çe Deı1lrt Dtmir)'ollan iizermde hiç 
bir munzam iicrrt ı•ermrksizirı dıle· 
d:kleri istikamette, diledikleri is/as· 
yoularda illmek vt durmak ltakkım 
/ıalzdlller. 

Ticare.t biletleri hami/Itri ltanket 
ı·e yalculıık esflnswdn biltlleri11i İS· 

laSJ'Oıtlara kayıt veJ•a vize ttlimıek 
mecburiyetirıe tabi delf ildirler. 

f-lalk ticaret biletleri lıamilleri 
yolcu ağırlıkları ltakkmdaki nlıkflm 

Def inenin ash çı~ma~ı 
Muhbir hayal sukutu

na uğradı 
Andon Mavronıatinin evin· 

de bir define olduğuna dnir 
yapılnn ihbar üzerine alaka · 
darlardan mü .. l·kkep bir heyet 
huzurunda h&fri) at yapılmakta 
olduğunu yazmıştık Hafriyata 
dün de devam edilmiş ve birşey 
hulunamnmışlır. Halıer aldığı
mızn göre ihbara yapnn Kıbrıs
l ı bir zattır. 

G özne Notları : 1 

Sırat köprüsü 
l(ıibik mimaride olduffu eioi 

sabun kallfı/armı gelişi güzel üstiis· 
le koy111111z üur foe de bir kaç cel'iz 
dalı km/cık calt rirpi serpiştiriniz 
ıistıiııe bir de iskambil kôğıduıda11 
yafta J'Ofıış/11 d1111z mı gitmeye gör· 
meJ•e benzedi nıi deme)'e ı itaat J•ok 
Oöwe11İll tam modeli11i yapmış olur-
swmz. 

/)i!J killlpları bir Sırat köprilsü11-
de11 baltserle.rler. Bunun mi boyu 
meldi1t111111 ıırresl olduğu i11sa11 oğul 
Jarmcn belli delfi! ama yopı;a11 tel · 
kine e öre ltaJ•allerde şöyle bir şey 
ra rrlnı •ı/ırmıık 1111im k ürzdfj r. 

Dün de işaret ettiğimiz gibi 
hanım muallimlerin merkt:zlcr
de teksifi hem şehir ve hem de 
köy mekteplerinde bir aksak
lık husule getirmektudir. 

Bizde köylü ve şehirli diye 
birinin diğerine t efevvuk hakkı 

cllalk ticartt biletleri» orı beş 
, güfllük, bir aı1lık ve iki aylık olmak 

üzre üç seri iizeri11den tertip edil· 
miştir. 

011beş f!Iİ11lıik biletler : Birinci 
mevki 35, iki11cı mevki 25 üçüncü 
mevki 17,5 liradır. 

ve miisaadelerdw istijadt. cdecek·ı • 
lerdır. 

Buna ilôvete11 aJ•rıca OJ'lli cins
ten )'İrmi beş /u'/o v. ya mıılıtelij cins· 1 
/erden elli kilOJ'a kador eşı•a niimu· 

Mavromalinin Kıbrısln lıu
luııan yakınından birisi tarafın
dan bu zaf n bö~ 1 e lıir define 
olduğu söylenmiş VI' hatta evin 
teşkilatına göre nerede saklı 
bulunduğunu da tarif etmiştir. 
O da zengin olmak hevesile 
Kıbrıstan kalkarak huraya gel
miş ve keyfiyeti hükumete ha
ber verer<'lc hafriyat yapı lma . 
sını ve çıkacak defineden ken
disine de hiiyiik bir hisse diişe 
ceği için bu zahmeti ihtiyar 
ettiğini söylemiş ve hafriya t es

nasında büyük heyecanla d efi
neyi bek lemişse d e maalesef 
bu iddiası tahakkuk etmemişt ir . 

Ş;Jti kc.!arı111la r.ncak kar/alların 
bamıabildilfi alabildiifiııe uzanan 
bir kaya silstlesi da/:a aşaifıda san· 
ki siccin kuyusuna inisor gibi gittik 
çe derbıleşeu celwmenı deresi . Bu 

iki tabiat harikasmm tam ortasmda 

otomobil tekerlef!lnin arası kadar 
bile orıldıf!ı oftıuyaıı bir orta devir 
patilwsı. Bu patikaya vaktile insan 
eli değmiş ama sonraları c adam 
seııde-. ci!i,'fe kurban olmuş ve yer 
yer yarlar 'açılmış. Çördeıı çöpt e~ı 
uf ak köprüler ki bunlar Stratın du· 

bulunan iki sınıf mevcut olma
makla beraber şehirle köy ara
sında derin bir boşluk şehirli 
ve köylü irfan seviyesi arasın
da do. ayni nisbette bir fork bu
lunduğunu itiraf •ltmek lazım
dır. 

Bir defa köylü inkılaptan 
tam mo.nasile hissesini alama 
mış ve vasıtalarından mahrum 
kalmıştır. Köyde mektebin ro
lün.. ı · 

u Ya nız ders okutan mües-
~es~ şeklinde dar bir sahaya 
ınbısar ettirocuk değiliz bu iti
ba rla bir muallim hanımın kö Y

deki rolü; köy annesindeki b~
tonfo.şmış zihniyetlere karşı aça
ca~ı mücad(Jle ve köylüyü içti
maı nkışa sevketmt-kle tecelli 
edecektir. 

Zaten halkçılıktan anladı
~ımız mo.nada yukarıdan aşa
gı el uzatmo.k değil kütlenin 
a_rası~a. karışarnk inkılap pren
sıplerınan çerçevesi dahilinde 
onu yürütmektir. 

Bugüne kadar köy de hu va. 
yapılmadı . Bunu söylemekle 
köy muallimlerinin vnzifderini 
Yapmadıkları şeklinde Lir fikri 
aklımızdan geçiremeyiz. Bir 
ailede kadın ve erkeğin rolü 
ne ise muo.llimlik hayatında da 
aynıdır. Köyde muallim hanı
mın yeri hoş kalmış ve yapılan 
itler yarım olmuştur. 

Hanımların köy hayatına 
inti f>nk edemiyecokleri nokta
sına gelince; esnsen Üzerlerin
deki vnzifo intibak etmekle 
değil bugünkü hayat şartların
dan ayırıp yeni şeraitin ihznrile 
başarılmıt olacaktır ki bunu dıt 
mekteplerinde almış oldukları 
nıefkare ateıi temin e debilir 

Dün yine ayni mevzu üze
rinde dururken şehir mektep
lerinden beklenilen verimin 

Bir aylık biletler: Birinci mevki 
ôO, ikinci mevki 4'J ıirti11cü mevki 
30 liradır. 

iki aylık biletler : Biri11ci mev· 
ili 70, ikinci mevki 50, ı7çü11ciı mev· 
ki 35 liradır. Bu ücretlere 11aklire 
vergisi de dahildir. 

cHalk ticaret biletleri-. hdmil· 

j 11eleri11i ı•e;·a ll 1imu11e kolleksiyonla-

1 

mu ayni trende parasız nakledebile· 
erklerdir. 

1 
/laik ticaret bileti ltamf/leri ma-

l 
feı·k sımfta seyahat tlt11ek faterler
se ticret f ark11ıı umumi lariftJ'e gö · 
re tesviye edeceklrrdir. 

Diplomasız Ha~imler . Muhacirlerin bazı borcları , affedildi 
Birkac senesonra dip l , 

/amasız hakim 
kalmıyacak 

A11kara 6 - Yeni ltlikimler ka· 
llllllU mucibince luiklm s1111/111a da· 
!zil o!a11/ar/a diğer adli vazifelerde 
bu/u11a11lardan sicilleri veya ehliyet· 
sizlikleri itibarile vazifelrrilıd~ bı
rakılma/art caız olmıya11lar adliye- 1 
de teşkil olu!la11 bir lıeyet taraj111dan 
yakmda usbit edileakltr. Adliı•e ve- ı 
kaleli !takim/er karıunu111m namzet
lik müddet ve imtiltam11a dair olall 
lltikümleri11i ka11111ıuıı meriJ·ele koııa· 
c.ılf ı bir Mnunu rwelde11 itibaren : 
lalbika karar ııermiştir. Bu kaliUll· 

\ lel{a]ot bir tan1iı11 g·()11clerfl i 

Borçların ödenmesinde iskan kanunundan istifade ediliyor 

da iki sme olarak üs!Jit edilmiş 
olan mımzt.t/lk müddetinin ileride 
dört smeye cıkartlmasım M illet ~TltC· 
/isine teldifi kuı vetle multtmıddır. 

H akimler kamımmım fatbikma 
geçilmesile hirkaç sene sonra adliye· 
mi?.de diplomasız hakim lwlmnmnsı 
ünıi11 cdtlecektlr. 

elde cdıJemeyişindP hakiki amil 
olarak hanımların şehirlerde 
teksif edilmiş olmasını göster
miştik Bıraz evvel yine işaret 
ettiğimiz gibi maarif işlerinde 
hanım ve erkek muallimh•r bi
ri diğerini temamlıyan uzuv
lardır. 

Kulağı çok hassas faka t 
gözü miyoplu bir adam ııasıl ki 
molul •c mu::ıllim kadrosunda 
kadın erkek tevazünü temin 

·edilmedikten sonra o teşkilat
t a yannı teşkilattır. 

Kim o derse desin hanım 
muallimler kendilerine müzahir 
bir meslek arkadaşı bulamadık 
tan sonra bir disiplin tesis ede
rek vazifelerini layık olduğu ce 

75 ıO numaralı iskall kanunu
mm 39 111ıcıı maddesine göre mii· 
badi/ ı•e gııyri mübadil mu!ıacir, 

miiltcd, görebe ı•e 11aklolıwa11lara 

adi iskan ltaddi irf11 vr.rilmiş @lan 
tedavül serma)'e, sanat, ziraat ala/ 
ı·e edevatı lıa;•11a11/ar, koşum. araba 
takımları toltum brdel/r.rini11 af/ e
dtlmlş ~ld11J!wıdo11 bu gibilerdm 
bnrrla11111 ra ktJ11111ıu11 ııe.şıi tarilıt'le 

kndc.r talwl rdilmmıiş oln11 taksitle 
rirt taltsıl rdılmiJecrf!i ı·e yine a;·ııi • 
maddenin ltiilmuirıe göre yukarıda 
zikri geçmlere borrlamna surrtile 
adi isMrı lıaddi icimle ı•cri/m/ş o/c11 

' yapı ve toprc/: bcılellcri11iıı ıoeri/dik· 
leri tarilttc11 itibaren )'irmi sr.kiz )'il . 
dtı ve /:ırk müsavi taksitte lal.sil nlil 
mrk ı•e talı>ilt de sekizirır.i ytlda11 

reYnıHl tnbi kalnmazJnr. Erkek-., . 
ler için de ayni vaz ıyet mflvzu 
hahs tir 

Bu işle daha yakından ala
kalı bulunanlar hiç şüphesizki 
gerelc tPdris ve gerekse terbiye 
bakımından bu yiizden vuku 

bulan noksanl ıklurı etraflıca 
görmüşl erdir . 

Bina enaloyh kanunen de 
kndın erkek farkını gözetmek
sizin muuJiimler için iki sene 
köy hizmet i mecburi tutuldu
ğuna göre yı·ni d 1•rs senesi ba-
şında mütı"'vazin bir kadro ile 
bu mahzuru önlemek lüzum ve 
zarureti vardır. 

Rıza Ati la 

SO!lra başlamak icrıp e.lli!fiııdm ka· 
numm neşrine. kadıır lalzsil r.dilmi· 
J'ell tuksit/erirı bu rsasa giire tadil 
ı1e tıısltilıi ve 1''{11 vamek isti;wıle· 
riıı de )'arı bcırrlar11111t af cdılmtlrr i-
11iıı lôzımgeleetlfi Oalıiliye ı1ekôlr.tin 
dm vila reü bildirilmiştir:-

Radyo plpa110, ctlllbüş, ul, tek fd. 
li mra . 

Yakışık almadı de.meyin bu )'trıt 
O' kestra 

Sere11at, Kmııalı. Tango, Alı a · 
nam }'andım bflti kahrettm felek ba· 
bmdarı fltisepıi bir gazel, . 

Bu da J'Nli orkestram11 yem par
çalan. 

Ve· 
Yırmi kuruşa bir do11durma., 

(7 af si/afi yarmki Yflti Mersinde) 

ğiim yer/rri GJ'lli zama11da hayatla 
ölümün mücadele sahnesi. 

l:.g'u ahiretle Sıratı gererktn 
ııasıl lbir lıeyeca11 durulduğunu me· 
rak edenler varsa M ersinden Oöz· 
lltJ'e kadar bir defa gidip gelsinler. 

1'aı•slye etmiş olmıyayım . Kalbin 
de salflam olması şarttır, 

Ölümle rüzyüze f!e/mtk kolay 
bir iş deltil. 

Eskiden 011ada baskrna uğrıyaıı 
!ar bu rol/anla dlişmmı okuyle bir 
çok lJlii btrakır ve kurtuluşu Oöz11e 

k(jlesi11e kaı;a11111akta ararlarmış. 
Şimdi dr. Mersinde sıcakta11 beyni 
bula11a11lar biraz 11tf r:>i Oözııe ka· 
J 'a/aı wm ı;blı:rsitıde bulmak ıritı ko· 
şu rorlar. 

Aralaruıdn bir fark yok. Eski· 
de11 lwçaıktn düşman okundan tatlı 

caıwu k11rta111wk emtiştsile çırpım· 
rorlardı Şimdi de lımdekler içinde 

J'l'Jİ ırı ~ı 'ılan, J'Ollarw ortasmdaki 
lw~·alaru (at 1111111arcalc111a11 , dtrdere 
J ıwarla11a11 oıomobil/eri11 bir tesadüf 
eser i k11rt11lnbıl111esme dua ediyorlar. 

Serap 

Hububat Nakliye 
ücretleri 

Ankara - Devir/ Demiryollan 

klll 11 hububat ile yaş me>·velerdm 

almmakta olan 11akil ücretleri11de 

esaslı bir terızillit yapmalfa kara r 

ı·ermi§tir. r enziltit nisbeti ilan edile· 

C"ktir. 

Haf ıa ve Maliye vekilleri 
Elazize gidiyorlar 
Ankaı a 7 (Hususi)- Nafıa 

vekili Ali ve Maliye vekili Fuat 

beyler Elnziz treninin küşat 

resminde bulunmak üzre ynrın 

akşam Eluzize hnreket edecek

lerdir. 
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Bulgar a 
• or 1 Türk dili tetkik cemiyeti 

. Rus b ·ıginlerile bera ~ 

Bulgar Başvekili Balkan is akı leyhin~e Be· anatta Bulundu. ber bir toplantı yaptı 

Bulgaristanın kornşularına karşı 
olan vaziyeti nasıldı . 

i ~la 11 h u I ti << a . a » T. H. 
T. Ct'ıtı.İ\'t'lİ lllHllflıl ~:•
lipliğinılen : ikiuci Türk 

Bul~ar lkl~\Pkili ~1. l\il 
._, b 

mou G(1orgiy~f Bı daıw~ -
tNle çıkan «Hndap 1 şti llirr 
lap» Hct'l.t'lr~İrı<' .\ v upa 
va z i v t> ti 1 ı a ı.. k ın ti a ,. f' B a 1 

ki l a \ııı Pi i ıı lıa l't>kct hal· 
11111 t· kip t'l·au•l ltıdir. Bul
g u·i~l<ıH B.d~an nıb·lkma 
l 

D i l i (, u r u ita \' I Jı azı r l ı k 1 a rı ., 
nıPrkt·z hiirosu hu giirı 
u11u11ııi ~:'\tip ihralıiuı ıwc 

mi heyirı rc>isliği alt ıııda 
c:11ı·tl,f..nle mPhusu ahrııPt 

; ı i r :ı ~ t~ l n ı i \f' c P k l i I'. 1 

., 
karı aıılasması ıuisakı aic ,. 

Bıdg ıri~taıı - Yogo~ta~a \ 
uı üt.ı ~wlwtlc>rİıh' gt•liıırr, 

. 
Ct~,aı, ordu nwhıı u ali . . 

Jıirıe ~u heyanalla htıluıı- il i uwnıl kPt arasırıda 
c.ıııip v~~ doktor sairıı ali 
lrn~lpı·Jpu mürcl,kt1 p ola
rak toplanmış , C>ğl•~dcrı 
t•vt•l \P sonra k11r11tlav 
icirı !!Plfm LPzkt·rrle:-irı lPl 1 

. . 
muştur. 

«-Şimdilik .\ \Tııptt va 
ıi~·eti fovkal:)de gPrgirıdir. 
Maamafih A \ rupa ıuillPl

f'İ nin m iisıı lrmcLI\ :\ ı· si ya
~el \'Oluııd a \1\ ı ılrnı\'aea\ -
ıı.. • • .. 

larım ve giiııiin ağır ııae-

sclPleri icin tPS\ İYt' earP 
._ " . . 
leri hnlnnacağırıı limit 
etmek h\zı ·udır· 

Balkan nıisal\ı hakkın

da, riyasetiuı ahırıda lıu-1 
lunan "ahinr, ondan P\"el 

Mısır Krahn 

nwveuı zııldi \ PllPrin g\tlt~-. . 
rilııu·..;iıu· m·•ltıf oları <li-

1 el\ ' ı. ı h i i hfr ~ p ~ d i,.. ç ii rı ~ ti 
Bulgal'i-.ıaıı ht I' nu1 mlPl,<1 l 

le do"'lltıh ieiııdP \as ııııal~ 
~ . . 

ı~ti~·oı·. 

.1aettri~•·'''h lhılg.u·i~- • 
ıarı tır.ısıu lali uıiirı~;~.-lıPl-1 
IPı· thi:ua dost•Hıf' olnıus-• 
lllr. \'e hu ıuiirıa~rlH'LIPr 

anıi ~11~ildP dt•\auı Pd<·· 
"' . 

. .., 
~il,i ilP nw~ğul olııınştur. 
öğltıdt'll ~onnı loplarılı

y.ı nısyadan g••ltııı prof P- f 
"'ür sa nıoilo\ iç ve pı·of PSÜI' 
nıtısai rıof iştira~ etmişlir . 
m. samoilovic'ın altıııorılu 

~ 

adlı li ·aııi\al lt'tkil\lüri . 
lwkk111dald ll'zid ~ okun. 
lllll~lll 1'. 

rııPrkez lıftrosu, dfiıı tek
rar ı·us proft1sürlr.rin lııı

zurilt• loplnıı.ıcal lır. 

Kral Teşrinievel için~e Yunanistana oi~ecek italya 

Kalıire- ~Jısır hralınırı 

Yumnıisıa n ~t· yalıa li ~1'1<1-
c•~k teşriııPvvı)liıı ın uncu, 
µiiniı haşlıyaeak, llısır 1 

krHlı m3)Plinde B ı~\l'kil 1 

\t~ lwriciye nazırı Yah):ı 1 
puşa, St~rk:ıı·in Ziilfikar 1 

paşa ile tliğer ZC\ai hu- 1 

luıuhığn lıalde Malıru~P 

yatİ~' le i~k('IHleriy<•clt'n 
hart'kt~l edpcek , yunan 
donanması nıı sır kr alırıın 
cii lüs nı errısi mi ıH' iş Lira k 
i ci n 9 h1 ş r i 11 i e ,. P l ı 1 e n H -.. 
sır sularına gelt1cPl-.tir . 

mısır kı·alı atinada yu
uan cumlnır reisiııin iiç 
~un nıi~afıri ohH!tk, kra! ... 

f a~rikalarımız 
Hukara - surııPr h ııık 

tırnunı nıiidiirii Nurullah 
Esat hev crrldi. ert>irli ha -1 . ~ ~ ' 
kır·l,fiy merısuctıt , İstanbul 1 
~İŞP, izmil kf•ğıt fJhrika
ları aeılma \ 'fl lt1nıtıl alma 
progr~nılanrıı lıazırlanıak-1 
la nıflşğul olmı~a h,ı~ladı 
naşvekil isnwl paşa lıaı 

- ı!t•riniıı 14 :ığu~·to~tt 

)\ . ıla r \alo\ ada isl iı·alıati . 
mukarrer olduğuı claıı fah. 
ı·ikalann acılma ııu·rasi-. 
minin a~ırı )İrnıisind rı 

soıır:ı yap1iahilecrği aııla

şılacaktır. 

14 it srinic•\ \ t•ldt· ~ 1111:111 

(•uıııluır n·i~ı ilc1 lıirlıldt> 

l\:nahna ~idPrPI, cı·tldi 
~ ' 

ı,,n:ılalı uwlıuı<•L t·li ıw~a 

l ıt1 \ k ı 1 i tt i il r f s ı u i k ii ~ a ti ııı ı 
• • 

)3plıkt·rn ha~~a hir c.rnıi-
in tt>1tıtıl ıaşını aldeak , 
dalıa so ı~-.ı ~ ıuıaıı ada 

larıııı 1i.\arPt c•dc•crl,Lir. 

mısır lıiikt'ınıeli, mısır 

zahıla!'iı c'rkaıırnılaıı iic 
~ 

nwıııurıı' şimdhku yuU'ı-

rıist:ırıa göndPr·mi~ hııltı. . 
mı)Of'. huııl ıı· yurıa11 za_ 

hıta~ı ile hi l'lild'\ lıu sr.
\ a lıatn ait tPdhirlPrİ itti-. 

Haf ia Ve~aleti 

Arnavutluğu işgal ile 
tehdit ediyormuş 

Yaıı\ad:.ın bildirhor : . 
hu ra \ a crt·lcın lıa herlere . :'."' 

!!Örf' anıavutluiiun iıaha 
't---, 9 I 91 

va olaıı boı·clarrnııı t••tli-. . 
)'PSİ için ital~arım vermi~ 
olduğu miilılet Pyh'ıl 2 dt~ I 
hilİ\ Ol'. 1 

aı:n:.!\ utluğuıı hu hort;).:" 
mı fidPnıek içııı nıuktazi 1 

uıPhlağı hnlnıasma imkiın 

olrııa<lığı11tla11 italya arrıa
vutluğu bazı arazileı·irıi i._ -
gal P-lnwldc tehdit ~tmek
tedir. 'almz lir:ırı lıiikt'ı- \ 

~ : 
ıııPlİ 1000 İtalyanın ar- · 
11 a v u L I u g .1 i s k :) ıı ın a r a z ı 
oltıl'sa iwlya işğ:ıl l'ıld·iııi 

yeni yollar kanunu tatb ik PtmiyPcnklil'. 

hazırlıyor Ücüncü tertip Ergani 
aııkara 5-lıalwr H~ı·iltli - ; ' istikrazı 

ğiıu" güre , ıı:ı(ıa \'«'k:)lt•li Ankara 5 iiçiiııcü ıertip 
t•sld ~ollar karrnnıına hPn prgaııi istikraz talıvilleri 
ıt'ı hir 1 <1ııurı 1:1vilıası · 30 ağu~to~t.a piyasaya çı. 
lı:ız11 Lun.ıld dıı-. rn.' ilıatla k:ırılac ık \'P S:lll:-ıl 3o ('\'-
l,ara \Olları ,iısı.ıtı 'i- ·1 • · 

· • lt'ılP h:tdar t e\:ını PdH-
hiyPllt>ı· iiz .. rirı JP11 lt'\ zi 

cektir. 
t•diJnıt\ktr, arıa şosPl<!l'İrı 

mua~ ~·t•ıı srrwl •rt' n~ ı·ı
tıc .. k pr ogr,ır11lc1 r eh lıi li n- ı 

dt· inşa.;ı diişiiııülıııekl•·- T iirl{ y 11rd ll 11 da 
dir : hu stH'Pllı' uılilıim 
)Ollarm az hir zamaııd ı 1ıTÜRl{ DiLi. 
iuşası un!tJlmaktadır. 

1934 AULJSTOS 

Türkiye Zir 
Senet 

Borç ilik No. Vadesi Cioıi 

949 93 56 1-8-9.'J1 Tarla .. 
,, 

63 1-8-931 ,. 

üOU 110 .. ,, 

JO(IS 88 .. ,, 

.. 
,, 

,, 

tOrJO / 1 :! ,, ,, 

fı09 ô3 114 " 
,, 

1004 50 116 .. •• 
400 f>':! J 20 . ' .. 

.'ı.70 149 .. , . 

506 so 1 :,5 .. ,, 
fı0'2 .14 16'~ .. .. 
767 85 117 1-6-933 .. 

1244 '19 118 

1118 60 119 

154f) 56 121 

805 64 122 
172 97 ısı 

352 :l4 133 

7ürJ 33 134 

(j{j9 55 141 
(j()3 39 143 
935 18 H4 

,, ,, . ,, , , 
,, " 
' ., 

,. ,, 

" ., 
1-6-034 ., 

" ., 

h ,. 

" " 
" 

,, 

" " 

Teminatın miktArı 

Hektar Metre )[, 2 K61 fi 

ı 1487 K 
3 2165 
n 
..> 

1 

4 

4 

2 

4 

7 
H 

1 
10 
11 

1 

1 
1 
1 

3 
4 
1 
,, 
.> 

C) .. 
1 ., 
5 
ı 

2 
1 
1 

8 
4 
3 
4 
0'J 

9 
5 
8 
1 
2 

2 
2 
4 

9 

2165 
1028 

5950 

7805 

3193 

7570 

8271 

5950 

S520 
'J l(r ~· ;) 

8380 
3847 
3037 

4701 

9190 

:ı785 
1947 

378.> 

67ü0 
1355 
S:i80 

6iGO 
7f".10 
.1785 
2056 
97:3:) 

8380 
7,j7r) 

:3785 
S7S5 
4548 
870i 
400"1 
7788 
9790 
9190 
6133 
64'"" ,>..> 

6433 
6433 
9190 
9190 
9190 
1900 
5140 
::J710 
838(} 
7570 
2975 

1.)10 
1355 

1900 

4 5950 

5 5140 
2 1570 

K 

Borclarını vudelf·rirı<lP- fülenrnmis bol . .. 
ta~' İn olurıarı mii<ldet geçtiği halde borçları 
cins, miktar, lıudotları ve tliğer evsafı ya 
kanuna miisleuiden satılacakur . . 'tliizaved6 

su re tile mu vak kal ihalesi yapılacaktır:· 1 
Fazla mahimal almak isteyenlerin 

1. 

fi 



nka sı 
Tapu S. 
lcırlhl . 

şubat 335 

" 
it 

temmu: 329 

7 Kü.sarıl 928 

8 Kti.sani 927 

18 'l'.srwi 928 

it 

23-10-929 

kd.sanl 928 

7 ka.sanl 9~8 
k a. eue/ 335 

. 
" 10-12-929 

YENi MERSiN 8 CAHS.\~IB.\ L934 AS(~l'TOS . .. 

i L A N 
Mersin 

Numarast 

(j l 

59 
60 
25 

18 

3 

52 

53 

31 

16 

ı7 
96 

97 
29 

28 48 

lflsse Mik. 

tema mı 

lemwm 

" 

10-140 

35 ·-140 

3-4 

lem mm 

" ., 

;; 
liisselidir .. 

Şubesinden 
HUIJUDU 

• 
• 

Şarkan çay, şiınalen meme! yasin garben hark. cemıben meınet ve nazire ve çay 
şarkan tarik, şimalen hasan kavas tarlası garben tarik cenuben mavrumati tarlası 
şarkan ve şimalen deliçay. garbcn tarik, cenubeıı meme! şıh hasan tarlası 
Şarkan deliçay, şimalen kara Ahmet evlatları ve deliçay, garben mulla memet 

ve kara ahmet evlatları, ceuuben ınulla memet tarlası ve çay 
ş : Memet O. Meryem Şi. şamlı zade veresesi ve Salih, cenub.:!n larik. 

ş : koca habip zevcesi tarlası ve tarik, şi. slile} man ef. larlast 

O : süleyman ef. tarlası, C. sahibi senet Ali cf. tarlası 

Ş , koca habip zevcesi tarlası ve larik, şi. siileyman ef. tarlası 

O , keza, C. tahinci dodoı iken clycvm çalış oğlu ahmet ve ahmel tarlası 

S , mer'a şi. memet yeşil iken elyevm çaliş oğlu ahmet ef tarlası 

O , Nadir, c. cebrail evlatları. 
ş , su harkı, şi. sıı harkı ve d~liçay, o. dcliçay, C. havaca andon ve arabacı 

ali oğlu izzet 
ş , Süleyman arif ve höyük, O, Kamil pnşa ve mulla ali, şi, hark ve mulla 

ali, C, yusuf r:f tarlası 

ş , ınulla memet ve yetim oğlu, şimalen tarik, O, hark, C. yusuf ve ibrahim ef. lcr 
ş , yusuf işgır, O, süleyman ağ'a, şi. çulha çuhut evlatları c. ali gassalı 

ş , Morg delk, o· abut oğlu şi tarik, C. Mark delk 
ş , tarik, O ali aga ve cunbat, şi ıarik, C. ahmel 
ş ' karadiv 1r tariki ve topal süleyman !ariası şi Tarsus caddesi, 

' O , topal mchmet ve eyyup mikfıil tarlası c, eyyüp mükail 

SAYFA : ;3 

Borçlunun Adı 

karadivar abut o~lu ali ef. 

kazanlıdan e~ir ıade Ahmet ef, zevcesi ve 
Hasan kızı Hiida 11, 

karadıvardan lialil Abut oğlu Ali cf, 

" 

il " 

,, it 

Esir zade Ahmet Hamdı zevcesi tiüda h, 
Kazanlı, 

" ., 
Memet Yasin o*lu Ali, Mahmut ve meryem 

h, Karadivar 

,, 
" Ali oğlu fahri Vanpar 

meme! kızı ve Ali Yasin zevcesi Zeynep ve 
memel Yasin oğlu Ali V:ısin Karaclıvar 

lı 15 t. sarıl 928 ve 
2J l. vele 926 

21-t.eucl 928 
~ ıs t.sarıi » 
fallah l sani 324 

si 

49.29 

157 

,, 

· tcmamı 

ş , bakkal reşit tarlası, şi mustafa şavuş veresesi tarlası, 
O , karadıvar tariki , c. topal Süleyman tarlası 
ş , çerkes ali, O, fatma şi, çerkes ali C tarik 

Y:ılın <t}':tk Bayram Azmi efendi 

• 

'' 
it 

lcmnw: 928 
11/san 338 
2o-:-'-93o 
şubat :~35 

" 
Eylıil 332 
şubat :ı35 

ka·sani 328 
kd .sanl 335 
l\a.sanl 335 
Teş.salli 336 
Mayıs 928 
lrn.sani 324 

,. 

" ,, 

,, 

" 
temm11: 92b' 
ıs şııbot 928 

,, 

leş.sarıl 928 
lcmmu: 926 
ka.sarıl 1335 

24-10-929 
24 lcmmıı: g28 

" 

,, 

'· 

.. 
" 

ısa 

78 
155 
29 
53 

ıs 

8 
17 

(j 

19 
58 
15 
72 

2 
74 
61 
4~ 

43 
15 
81 

9 
(j 

12 
7 
8 

ı 1 
10 
32 
45 
44 

1 
25 
46 
3(; 
35 

40 

39 

38 

3i 
3G 

,. 

" 
" 
it 

,. 

,. 

" 
" 5-6 

tema mı 

" 
I• 

,, 
" 
" 

.. ... 
• " 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
,. 
,, 

msıf hissesi 
,, " 

lemaım 
,, 

" 
,, 
., 
.. 
,, 

" 

,. 
., 

ş , Hacı mustafa, O, hark şi fatma, C, tarik 
ş , hark O, Havvana şi hark C fatma 
ş . hacı yusuf aga veresesi O. durmuş ali ş, şimendlifer hattı C memiş 
Burunsuz oğlu memet ve esir zade ali ve hasan efendiler ve tarik ve zeyıırp 
ş • usta İbrahim tarlası ve tarik, şi usta ibrahim tarlası O. mcmcı ef tarlası, 

C , tarik, 

ş , hark, şi hacı önıer veresesi O tarik, C Besil veresesi 
ş , hark, şi ve C mulla ali, O larik 

ş , tarik ve çay, şi tarik, O. tarik ce. memel, nazire 

ş , çalış mustafa kızı hüsnü, O çulha şelıul evlatları şi tarik C şif 
ş • çalış kızı hüsna, G reşit şaban, şi hasan C. tarik 
ş , elife, şi larik g, hark C memeı aga 
~ • Mavrumalı, şi katibe, g. eyyup ve kemal, C İbrahim 

ş : katibe, g. yusuf çaliş ve tarik, şi. şif, C. ibrnhim ve mavrumali 
ş , hark g. memet, şi katibe, C. tarik 

ş ' hark, şi hasan evlatları, g. tarik c. yusuf er. 
ş , kör ali oğlu g. tarik, şi. yusuf, C. mustafa 

ş , hark ve tarik ve ınulla memet, şi. valfa, g. mahmul çaliş evlatları c. tarik 
ş , hasan, şi ve g. tarik c, yusuf ef . 
ş , , şimalcn hark, g. ve c, tarik 
ş memet basil evlallıırı, şi, yasin e\•lat, g. ali gasali, c, elife tarl<ıları 

ş , meryem g. ınemet, şi. yasin oğlu, c. haşut evlatları 

ş , Çullakçuk evlatları, g. süleyman çavuş, şi yasin oğlu, c, Çullukçu ev, 
ş , süleyman ve hamza, g, ahmet, ahmet, şi yasin o~lu, c, Çullakçıık, 
ş , mustafa, g, saide, şi, yasin oğlu, c, çullakçuk oğulları 
ş , isa g. yasin oğlu, şi keza, c. çullukçuk 

ş , ahmet, g. meryem, şi, yasin oğlu, c, çullakçuk evlatları 
ş , ali, g, isa, şi. yasin oğlu, c, çullukçuk evlatları 

ş, m, basil kerimesi , şi salih işgıra g, ali gasari, c, elife tarlaları 

ş , kır memet, şimalen mahmul, g, hacı yakup, c, havaca anton tarlaları 

ş , !lacı ömer kerimesi elife, şi, hasan kavas, g, kuyumcu evlatları C· kuyumcu ev 
ş , hark, şi. tarik, g. ibrahiın çavuş, c hark 

ş , mulla ali, g, kara ahmet evlatları, şi, abut sğlu c, köy 

ş , çaliş oğlu g, lıark, şi. esir z, ali c, abuı oı;:ıu ahmel tarlası 

ş , kerim tarlası, g. koyak, şi tarik ve avadis c, latife hanım 
ş • İbrahim tarlası, şi. g, c. tarik 

ş , mavrumali iken elyevm ali abut tarlası. şi, hark ve süleyman ef, tarlası 

O , şif, c, abdullah caliş iken elyevm süleyman ef, ve ali abut tarlası 

ş , mukaddema siileyman yasin iken elyevm diyap oğlu ve ali abut ıarlaşı 

şi. mulla ali e1yevm sü leyman tarlası, ğ. hark ve süleymnn ef. tarlası, c. ib· 
rahim çaliş iken süleyman ef, geçen tarla, 

ş , siileyman ef, tarlası şi, mukaddema- nıulla ali iken elycvm yusnf tarliısı, 
0, habip tarlası, c, mavrumati !ariası, 

ş , süleyman yasin cf, şi, O, ibrahim tarlası, c, deniz kumu 
ş , ve şi, hark, g, topal ıncmct tarlası, ccnuben tarik 

" .. 
,, 

Ali oğlu Tacellin Kazanlı 
çatiş oğlu ınalıınul keraclivar 

Süh:!yman kızı kamile h, karadıvar 

" 
" 

şaban oğlu Reşit 
" 

" 
" 

Abut oğlu meınet ., 
,, 

" Ahmet çaliş ef, ., 
,. 
•• 

menkuli zade şakir ef, karac:ıilyas 
Ahmet gassali oğlu ali k.ırad iv ar 

" 
" ,, 

" 

,, 
cami şerif m:ı. memeı ef. z ımıst:ıf:ı 

., 
ınuslafa çalış kızı hüsna karadivar 

" 
mulla ali oğlu memel k;ıznıılı 

mesudiye ma, hadımlı Ahmet ef, ve kızı sıdıka 
mulla yusuf oğlu süleymaıı ef, k:ıradivar 

.. 
,, 

" 

mik la ı·ldrı Vf' ltrnıinatla rı yu ~ a rııhı y:ııılı rııfist<ı k l'izleriuı iz, Ba rıku ıuıı l:ırafııul.ırk yapılan r·esuıi ve ka rıu rıi ih hara rağmeu, iiı bar na rııcde 
erı, Barıkanıız ıuatlubaıını maa faiz, ~onfr~yon ''e ıııasraf istif •~ıJ içiıı biriı"ıci derece ,·ebirirıci ırada Baııkmıuza ipotr.k huluııan Jtıkarıda 
malları, Ziraal Baııkası hakkında ki ı ı ~hır'l :.>40 tariJı ve 441 numaralı ~arınrıa miizeyyt}I 8-6 - 1930 l:u·ifı ve Hi97 No. hı 

1 gayri ınerık u ller 8-8 - 193-l la rihi udeıa ili ha ren hi~ huçu k ay sonra yu ni 23 E) liı 1 19 34 P«Azar gürıii sn al l O da u~ı k artırma 
ı muvakkat leruirıat akcalarile lJcralrnr lıankarıııza mlirnc.ıatları iları nluuur. 
atları • • 
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Hakiki, saf. kati te sirli ASPİRİN, @ marka
sını taşır. Ağrıları çabuk ve emniyetle gider· 
mek için başvuracaQınız deva, d ünyada 
me$hur ,,. li3oflll "müstahza rı olmalıdır. 

İsrarla t#lSPİR• 

rE3Bü;ÜkT~;;;~ 1 
1 Piyclnğosu ~ 
~ On Ye~inci Tertip Dördüncü Keşi~e m 
il 11 Ağustos 934 tarihindedir. IJI 
nı B ü y ü i{ i k r a ın i y e Il 
111 25,000 Liradır . fi 

L:=afat =~o ~::~~~J 

(Qı ~~ .~~~~~~?~~~~:{~~~~~" ~?r.-~ ~~Zi~~~ .~~~lSç:~~~~~*~~~~~~~~~ 
~~~ Git.>ctttJ~üJtJür:J~~ti!!JCl'"~trtı t'{tJ~~~UI:JüWliltJ~~üJtJuruürtJüt.JüJtJsihı 
~ ~ 

1 IY ENI lVIERSIN 1 

ı ~ Senelerce E vel mersinde Kurulan! 
~ Bir Müessesedir ~ 
~ ~ 
~ ~- ~ 
~ · 11arflerinıı1 1-I eı)si '.· r eı1i ve Ceşitlidir ~ 

1 ~ .1 ~ 
~ • .. . 1 ~ k@ BES.\11 l>EV:\iH '"' ~HJ ESSES.\TL .\ TIC;\BETHANELEHE AT ~ 
~ !IEH NE\' i lıEF'I EBLEH vP EVB.\1\1 \J .\TBlL\ \ ' 4' S .\İHE,l ( EN NEFiS-~ 
ti@ BİU T :\BZDA SÜB.\TLE YAP.\H . ~ 
~ ~ 
~ •*•*~~·••»••***~~~·- 9 
/4:~HARİÇTEN GÖNDERİLECEK. SİF.AR.İŞ-~ 
~ ~ 
~ LER.İ KABUL VE TEZ ELDEN YOLL.AB ©r; 
~ ~ 
~ , ~ 
~ her nevi kitap , kartvizit , da oet ~ 
~ ~ 
~ gazete ve mecmua ta- kartları , zarf , kağıt ~ 

~ bını deruhte eder.. başlıkları tabedilir.. ~ 
~ ~ 
~ ~ ~ 
~ ~ 
~ fiatlar Reka~et Ka~ul ftmiyecek ~e~il~e Ucuzdur... ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ 

-
--------
Sabuncu zade Kadri Sabuncu zade KADRİ 

markasına dikkat markasına dikkat 

---~----

Bu MarKah Sabunlan Her YerdeAraymız 
Halkımıza her şeyden evel sıhhatını düşünmek gayesile bu 

kere Fabrikamızda halis yemeklik Zeytin yatından yapılan 

SABUNCU ZADE K~DRİ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmtştır. 
SABUNCU Zt\IJ1~ KADili ,\lark:ılı !'\tılıurıl .ır TALK (Toprak ) 
ve ~ilik:.il ~ihi lıiluıııuıu zararlı vn ya~ıcı maddelerden ari<lir . ., 

SABUNCU ZADE KADRİ Markalı Sabu~lar cilde Yumşaklık, Letafet verir çünkü hilesizdirl , .· ·. , .. , . . .. 
. • 'i 

• 
Yeni Mersin Matbaası' - Mersiu 


