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Sivas - Erzurum Tahvilleri sathğa çıkarllacak 
Eski japon elçisi B. Dora'nın Muhakemesinde 

. -

istanbuldan ayrllırken Dedıki: 
----

'' büyük Önderin, ismet inönü'nün Ve 
bakanlarınızın Hayranıyim • ,, 

----~:ç.-

« Tllrkiyeye geldikten bir 

&ene sonra beklediğim bilt:in 

Uınitıerim temamen tahakkuk 
etti. Tiirkiye ile Japonya ara 
8Inda ticaret muahedesi geçen 

Nisan'da i m1..a edildi. Üç gün 
evvel Aııkara'da takas Esasına 
llıUstenid yeni bir ticaret anlaş 
rnası imza ettik. Japonya ile 
~Urkiye arasındaki güçlükle 
11n ortadan kalkmış olmasın 
dan dolayı çok memnunum . 
Bu akşamdan itibaren güzel 

memleketinizi terkediyorum . 
~uraya gf1lmeden önce Cumhu 
11yet TUrkiyesi hakkında bir 

Çok şeyler okumuştum. Fakat 
'rUrkiye hakkında burada gör 

dUğüm ve görerek ciğrendigim 
şeyler kana bu memleketi da 
ha çok sevdirmiştir . Bir yıl 

kaldıktan sonra buradan pek 
müteessir olarak ayrılıyorum 

ve çok sevdiğim bu yerden 
arı;um hilafına u1..aklaştırılmış 

gibiyim. Yalnız memleketinize 

aid güzel hatıralar teessilrilmü 
hafifletiyor.Türkiye'de tanıdığım 

ktıyük hükumet adamJarı bende 
çok büyük hatıralar bırakmış 

)ardır. Bilyilk Önder'in, İsmet 
İnönü'niln ve Rakanlarınzın 

hayranıyım. TUrkleri vazifele 
rine bu kadar bağlı hükumet 

adamlarına malik olduklarından 
dolayı kutlularını.» 

Noel Dolayisiyle 
• 
ın · tere Krah Corc Radyoda 

Uiusa Bir söylev Verdı. 
tja LONDRA, 2ö (A.A) Havas 

n&ından: 

t Kral Beşinci Jorj, Noel yor
Usu ınunasebetiyle Radyoda 
ln~·ı· -"&ı ız ve İmparatorluk teba-
aırıa hitaben verdigi söylevi 
Şu suretle bitirmiştir : 

ta '< Ei'er sesim uzak Hindis
ta rıa ~laşırsa, bu sesin Hindis-
.n nuııetine olan daimr sev

Rirn· 
. ~ ve onun da büyük Aile-

sin isterim . 

Noel şenliği en ziyade bir 

fiile merasimidir ve beni din
leyen hepinizin Krala ne de

receye kadar bağlı ve birbiri

niz en hüyilk bir fiile düşünce
siyle ne kadar birleşmiş oldu
ğunuzu anlamanızı isterim . 
En candan dileğim bu dllşünce 

ve isteklerin kuvvetlenmesi ve 
daha ziyade yapılmasıdır. A
cun endişe içindedir. Müşkill

lerimize bu aile Ruhu ile karşı 
iııın birliği içinde kendisine 
t Uten rnevkii anlamasını ve 
~:nıen takdir etmesini gör- koyarsak muzaffer olacağımız-

817.umu ortaya götürme- dan eminim . » 

~ivas-Erzururlı 1 A-dliyed==--e-=: === 
IStikraz tahvili Hakim ka~rosu 

Geldı 
l'll ~NKARA)- Sivas - Erzu
lık ~Stikr~ının 2 milyon Lira
ka tertıbi tahviıleri İkinci 
le.~~nun önUnde satışa çıkarı
YUk tir. Bu tahvillerin faizin 
kısa se~ olması dolayısile ~k 
dict bır zamanda satılacağı şim
le.ş1~~ \rkAki mUracaatlardan an-

ıt tadır. 
- 1 

8 
Tayin 

~ekt~ ~ne Adana Kız Muallim 
lII\ri hı mezunlarından Bayan 
met ~e 1600 kuruş maaşla ls
lirıe t:~ M~lttebi muallimli-
1'rn1sıt Yın edılmiş ve işine baş-

"' ır. 

Beklenmekte olan Adliye
nin bakim kadrosu dUn Adliye 
Bakanlığından Cumhuriyet 
MUddeiumumiliğine telgrafla 
tebliğ edilmiştir. 

Bu kadroya göre Reis Şev-
ki, Cumhuriyet Milddeiumu
misi Şeref Eroğlu ve Sulh hA
kimi Ahdurrahmanm maaşları 
bir dert•r.e yükseltilmiştir. 

Kıymetli hakimlerimizi teb
rik ederiz. 

Bayan Fehamet 
Mersin aza millAzımlığına 

tayin edilen Bayan Fehamed 
gelmiş, işe başlamıştır. 

cumhuriyet müddei Umumisi Bay Şeref 
Eroğlu idclianamesini Oku<lu. 

bu iddianameden sonra üç vekil Müdafaalarını Okudu· 
lar. Karar Çarşamba Günü bildirilecek • 

İDDİANAME 
Türklilğü tahkirden suçlu 

Dora Nakkaş'ın duruşmasında 
leh ve aleyhte toplanmış olan 
delillerin tedkik ve tahliline 
girişmeden evvel, işlenilen fii
lin sebeb ve saiklerinin üze
rinde biraz durarak, her cü
rümde aranılması ve bulunma
sı lazım geldiği için; bu dava
da da mildafaa arkadaşlarıma 
bir müdafaa sebeb ve ?..emini 
teşkil edeceğini tahmin ettiğim 
ve 1stılahımızca «kasdi cilrmi» 
adım verdiğimiz halin bulunup 
bulunmadığını tedkik ve izaha 
girişmeği lazım görüyorum . 

Bu suçun işlendiği zamanla 
buna takaddilm eden günlerde 
bUyilk Tilrk inkilabı kaynağı
nın duygulariyle ve uunun 
yarattığı 1 rejimlerle benliğine 

yllrfiyen Türk milletinin giriş
tiği dil savaşının en heyecanlı 
ve kıskanç devresi olduğunu 

çok iyi biliyoru1 .. 

işte bu günlerde bu müca
deleyi çok yakından bilip gör
mekte olmasına rağmen suçlu 
Dara, Fındık Pınarındaki kah
vehanede ve etrafı çevirmiş 

olan çok duygulu bir Türk 
muhiti arasında yamııdaki ka
dınlarla Fransıw.a konuşmak 
cfiretini kendisinde bulmuş ve 
artık bu cllret ve pervasızlığın 
karşısında tahammnı kudretini 
kendilerinde bulamıyan huku
ku umumiye şahitleri SaJahed; 
hin ve Şevket taraflarından 
Daranın masasınada oturmak
ta bulunan Madam Diyabın ko
cası Şükrü Diyap ile haber 
gönderilerek TUrkce konuş
ması kendisine ihtar edilmiş 

ve bu ihtarın Dora'da bir inti
bah ve nedamet getireceği,ara
larında yaşamakta olduğu Türk 
milletinin bilyllk ve mukaddes 
duygularına hilnnet edileceği 

beklenirken birTürk rejiminin, 
benliğinin bu haklı ihtarı kar
şısında, Dora hiç lüzumsuz ve 
mAnasız olarak köpeğine hi
tabla: 

<< TUrkce konuş 1 >> 

Demek ve bu söziinü bir 
kaç defalar tekrar etmek su
retiyle cevab vermiştir. 

Şimdi bu sözUn söylenme
sindeki zaman,keyfiyet, saik ve 

sebeblerkarşısındaağırvecüretkilr 
maksadın vllcudunda şllphe ve 
tereddüde yer verecek tevil ve 

Değerli C. Mllddei umumimiz 

Bay Şeref Eroğlu 

telfiJere imkan uulunamıyaca
ğı kanaatindeyim. 

Dora, çok iyi bilir ki bir 
köpek ne Türkceyi, ne de ken-

Cayhanda su 
ve Elektrik 
CEYHAN : (Hususi) Ceyhn

ıım iki büyUk ve mühim ihti
yacı vardır : 

Su, :Elektrik. 

Belediye bunların teminine 

çahsmaktadır. Elektrik tedki
katı yapmak için huraya hir 

Elektrik milhendisi gelmiş ve 

ayrıca bir de su ınUheııdisi 

gelmiştir. Su mühendisinin Irn

naatine göre burada Arteziyen 

yaparak su çıkarın3k çok mtim 

küııdür. Mühendis Belediye ile 
anlaştığı takdirdA işe haşlıy:ı

caktır. 

Halk bu işlerle çok yakın

dan alAkadar olmaktadır. 

bayanlar fırkaya 
Aza Oluyor 

CEYHAN, (Hususi) Ceyhan 

da kadınlar, Bayanlal'a seçmek 

ve seçilmek hakkı verildiğin

den ölilril Atntiirk'e tel ile te

şekkUr ettiler ve bu günden 
sonra her gün toplantılar yap
makta ve Fırka tarafından da

ğıtılan tek.lif varakalarını dol

durarak azil kaydolmak için 

müracaatta bulunmaktadırlar . 

clisinin çok sevdiği ve o dere
l'edeki azametli bir inkili\hın 

henliğini ka1.nnnn ve kendisi
ni <le ara~ında müreffeh ve iç
timai bir mevki sahibi olarak 
yaşadan .bir milletin mukadde
sutm1 tahkir ve tezyif cilretini 
kendisine verecek kadar çok 
sevdiği Fransızcayı ve ne de 
hiç bir dili konuşama7 .. Tabia
tın vermediği bir şeyi bir hay
vandan istemek ise ya şuur

suzhığuıı ve yahut bir tariz 
maksadnıın çerçivesinden çı

karılamaz. Dora'nm tam kendi
sine ihtar vaki olduğu sırada 

bu sözü sarfetmesinde bir tez
yif ve hakaret kasdı yoksa 
Türkceyi olduğu gibi başka 
dilleri de tabiatiyle bilmiyen 
köpeğine ne için Tilrkce ko
nuş diyor da meselil Çince ve
ya Arapca konuş demiyor . 

- Gerisi 2. ci Sayfada -

Kurtuluş bay
ramı hazırhğı 

TARSUS, (Hususi) 5 İkin
ci kfinnıı Kurtuluş bayramı için 
C. H. Ftrkasmda de\ramlı top
lantılar ve Ehemmiyetli görüş 
meler yapılmaktadır. Toplantı 

Jar gecelerj de olmakta ve zen 
gin bir proğram tanzim edil 
ınektedir. 

Fırkanın himayesinde olan 
Avcılar kulübü de hazırlıklarda 
bulmımaktad1 rlar. 

Avcılığın inkişafını gösle 
rir bir çok şeyler yapılmıştır. 

Bayram gUnü hir kamyon 
silslenecek ve her tilrlU hny 
vnıılardan mürekkep bir sergi 
ile Av hayvanları gösteri le 
cektir. 

Bayan Semiha 
Nığdeye tayin olunan i1A 

mülAzımı Bayan Semiha'ya bu
rada çalışmak U1.ere Adliye 
Bakanlığınca selAhiyet veril
miştir. 

YURDDAŞ: 
Ülkeni korumak icin . 

Zekat,sadaka ve fitr.eni 
Tayyare Ceın iyetine ver. 
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So'r)ret elçisi 
Karahan memleke

tine gidecek 

ı\rıkaı·a 27 ( A. :\. ) 
lziııli olarak m"uıleketiuf' 
~idrcek oları Sovyc·l bü
,. ii k elcisi KAra harı ~lci-. . . 
lik bina. ında bu akşam 
hir zi~· afet vf>rruiştir. Zi .. 
y:ıfetde Başkan ismet 
lııönii ıle Cumhur Rt>iS -

liği Genel katilJi Hıza Ak
:'Oy w• baş ya ver Celal 
ha kanlar dışarı işleri ge
nel katibi Numan Rifad 
sa~· la vdan Sadık Necib 
Alı, muhafız kıtaatı ku -
uıc: ndan1 lsmail Hakkı 

lrnzır bu.lunmuşlardır. 

---·..-···«•• 
Japonyada Vergiler. 

Arrtırılıyor 

( Japon Matbuatından ) 

.Japonya maliye neza -
reli 1935 .. 36 yıh için ha
zırladığı lJiilcP-yi ilan 
etmiştir. Bu bütcede gös
terilen varillatı temin et
mek icin sena,·i kazaoc-• • • 
!arma yeni bir vergi 
konulacaktır, 

Hu y~ni vergi genel 
varidatı bir huçuk mis -
line çıkarılacaktır. Yapı
la 11 ilAvelt~rin \'Üzde 65 ., 
i ordu v~ harbiye sarfi -
.\'atma hasredHecektir. 

Vergilerin arttırılması
nın ii~~ sehebi vardır ; 

1 -- Mali hiitcenin a -
çıkları kapatılmak zarurH
ti vardır. 

2 - Vergi ~·iikündeki 
miisavaısızlık düzetilme
lidir . 

3 -- Aşırı hi r f•ufJa~ -
yonun önliue geçilme -
lit.lir • 

Soy Adı Alanlar 

1 hracal Giimrtiğli mer
kez menauru Fevzi Talon 
güc, ~hıayene memuru 

Nuri Soysal, KAtib Hasan 
Hilmi Dicle, Anbar rne -
muru HuJır .Erdiuc anbar 
meıuuru Hüseyin Öztan 

Nanifestn mmuuru Ahmed 
Seyhun, Necati hey mek
tebi muallimi Emine Hik
met ve kızı S:uıtral m~

muru Nt•sriu GP-nc Ahm 
Soy adlarını almışlardır. 
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Ba,raı1 Doranın ' 
l 

Mahkenıesinde 
birinci aahif eden artan 

İhtarırı \'ııkuuun miİ
t~Hkih orıa hir eP.vap ol -
mak iizPre koııuştıbilıuek 

iktidarında olm:ıvan bir 
köpPğe a)'ni ihtarla hitap 
~tnıeııirı flğHr haşka bir 
marıa n~ JUd~saıta tevil 
VP lf-'lifeu~• imkan göriile
hil mek istPni )'Orsa bunun 
nıiiuakaşasma hil~ giriş _ 
meyi lüzumsu~. VH l»ey -
hu de lıulu yof'u 111. . 

.\radığımız ~asıh eiir -
müyii lctyirı H' ishal et -
tiğiıue kanaaıle şimdi ar 
tık ddillerin h~tkikirıe gi
rişiyorum. 

Biriııci tlt-lil : Dora 
sorgula rrnda Kl\pegi ne 

Tiirkce konuş elemiş oL 
mayıp hu ~öpeğP. Fran _ 

sızca hilab evl~·•wsi ana-., 
sınıu da Tfırkcr. konuşma-

smı ihtar Ptmesi iizerine 

ne ytıpaJ11u. Tiirkce anla
mıyor dediğiui söyliyor. 
J~le öz~rıile11 hiitiin tevil
leri ile brralwı· şu miida-

faa tevil götürmez açık 
bir ı liraf mahi ~1 tıli ruledir. 
Bir köpPğitı 'fiirkce an -

larnadığırıı süy l•·mek o 
~öpege Tıir~CP- ~orıuş de-

mek kadar manalı ve 
maksathdır. 

Konuşmak k udreli ol
ıuayauırı tabiidirki anla_ 

mıyada kudr~li bulunmaz 
VP. bir köpP-k içintle dild~n 

anlayor derıilemrz ve eger 
,iP-11ilirse o v~kıl mes'elP. 
ve maksad hiı·az evel l:lS

vir ettiğim iki ihtimatlı 

çerçivenin dışarısma çı -
kamaz. 

lkiııCi tfp(İI : Şahid SP
lahitldİ1t, ŞP.vket., Ahmed 
VP- Mustafamrı yt~minli ŞP

hadellerid i r. 
Bu şahitlerira Lelkik ve 

teyidı için yapılan keşifle· 

re bu şahitlerin Ooraya 
daha yakıu hulunanlar<lan 
biraz uzakca lıir yerde 
oturmakla olduklarının 

aşağı yukarı . ve ehenı'mi
yelsiz ihlilaflurla teshil 
~dilmiş ohncısı , bunların 

şdaadetlerindeki kuvveti 
düşüremez. çünkü hadise 

Tartılmış 
--= , .... .....,_ __ 

. 3. 
1 ı 

Bir dt~rıwğira ııl!ısluk duygu~· a taparıLırı 

Ulusluk yunıuşu tiim (•l<trak opanlai·ı 

Ne kadar coksa zoru o kadar tez asacak . ~ 

Gerçı~k ~wl günence o ~atlar Lt•z ka \'tışac:ı k 
12 

llir ulasla hir deniz biri l>irine benz..r· 
Ulus içinden deniz ise dışııı<İau coşar 
Ulus sınirhtr1111 deniz kıvıuı PZPr 
Deniz yel V«~ ~iirwşlf-', uİus tlny•'U\'la koşar ;, . 

13 
Atatürk giirwşirnlen ışık alma~·anları 
Bu ışıkla karanlık verP. dalmavnııları . . 
.\ h t'linıden gt·lse iş başına gr tirmezdi m 
Bir giil olsalar bile bahc.-.nule hitirmezciim. . . 

14 

Bir çırağcian ( l) yiizlerct~ çırug tutuşur yanar 
Hepsi hirdeu binlerce mumluk bir ışık olur 
Bu ışıkla iğn~siu yitir·~ıı ~trnH bulur 
Karanlıkta ~· üreğe lrnlıır ~·iir~klt~ karıar 

ı f) 

Nice g~rçekler var ~i hir eme ~· aramadan 

Geri diişiinceleriıı zoruyla sönt·r gider 
Nice •liişiiuce ' 'ar ki amaca varanıaclan 

Çürük duygularla hir rrz•Hne (2) clörıP.r gider 

===========-====~--:.,-;-=-=--=-=-=-~-
K. Çöl 

( l ) Çırag : Maşale ( 2 ) Erzem : Zindan 

it.~ alakaıbır olmıyarak 

daha yakmcla hulunarıla. 

rm dalgınlık, o~·urı \'e sa .. 
ire ile mrşğu li yet leri do -
la~·ısiyle işi,lemiyPc~klt'ri 

v~ya işitnu~diklerirıi ~fiy

l~dikleri bir sözii Tiirkcc 
konuşulması yolunılaki 

ihları yaparak onun tesir 
ve neticelel'i ni alaka ile 

bekleyenltw aza mi dokuz 

melre mesafeden de olsa 

flŞidebilirler . Şah itlerdt>n 

:uatlı11n Moı·tloron h·ı -

zırllk Lahldkalrndtt ver -

Çocuk Bakımı hak
kında ögütler _....,.. __ 

Cocuk Esir~P.rue koru-" .. 
mu ( Hinıa~ei Rlfal ) au-

nrlen~ çocu~larınm ha -
kın~lan usullarım göstere11 

öğiiller lıalırlanuşlır. Bu 
~ğiitler siid çağındaki he-

lwkl«wt~ hiriııci aydan baş
la yu p 12 i rıci a ~·a kadar 

ne ş~kilde hakılacağını 

hilılirir lsteyerılt-re her 
ay için hir öğiid par:isıı 

olarak gü111lerili r. Auka -
r.ııla Çocuk f>irgenw 
Kurumu Ba~kanlığrna bir 
m{}klııpla c_:ıwuµ11n kaç 
aylık old11~111111 Yt~ hirdt> 

:ıılf'l'SP hihl;r .nek kafidir. 

Türkof isin Günlük Telgraf 
HAB[RlERI 

lzmir beraası 
27- J 2-34 de Borsada 

Arpa ~1.6:375 kuruşları 

4l> çuval, Bcırçak 4.625 
kuruştan JO ÇU\' tıl, Kum
da rı .ı . 25 kuruştan 2 çu 
\'al, Bü ,. lilce 4-4.50 ku-
ruşta rı 18 ç11 val, Fasulya 
8.2f> ~uruştan 43 çuvHI 
Parııu k 51 kuruşları 50 
Bal~· a salıluıış11r. 

lstanbul boraası 
27 · 12-~4 de Buğda)' 

yunıuşah 4 kuruş 18 
paradan f) kuruş b para
\'a kadar, nıalılut 4 ku-
"' 
ruş 7 paraıla11 4 kuruş 

l 5 para )'a kadar 28 Ton 
Kepek ~ kuruş 25 pa -
radan 17 f> kilo Zeytin 

yağı hiriraci yemek!\~ 34 
kuruştan 2938 ~ilo, ikiucİ 
yemeklik 28 kuruştan 29 

kurusa kadar al 1:~ kilo • 
Borsada nıua ııu~le gfir -
miiştiir. 

:!6- l 2-D4 tle muamele 
dnıamışıır . 

....... ıC.M 

Liman llcıberleri. 

Çimento boşaltan 
Vapurlar 

1..,i marnmııda lrn lu nau 
Kalkavan Zade ve sebaL 

vapurları çi 1ııt·11lo hoşa iL' 
makLa ve BuAday alnıak' 
tadı rlar. 

Hububad alan 
Vapurlar 

.\lııaau Banclıralı Akk'' 
İıal~ Hrı Ba11dıralı ~GinrılO 
Y urıarı hamlı ralı Flor<Jı 

Bt·l<·ika R uıclıralı Ostaıııl . 
ve NPpliirı ,· apurları HU' 

huhal alnın~tatiırlar. 

Jiği ifadeyi iu~ar t~clt~m<'

melde beraber o vakıt 
hasla olup ıw sfi)lt,diğini 

hilmrdiği iı. iıaril~ lt~vilt~ 

ytlhenınesi öteki dirılr.rıilP.P 

Ş•' h illeri ıuh~ hi r suc ıu:ı
hi yeti ncle olan meselenin 
vukuuudan ı.tıl'l'Ciini ha -
berılar elmeuıeltH'İ rıderı do-

-------~----1911!11------
Abunalanmudan Dileğimiz 

ğa hil•!C~k rrnı lal~nwl hi ı· 
muah~ıeJeu cek i nmelt•ri 

• 
ni11 ıuiilahaıaları yukarıda 

ayrı ayrı lahlil ve tasvir 

elliğim hukuku umnnıiy<~ 

delillerinin kuvvetini tHi -
şflremi yeceğimleu suçlu 
Doramn kentlisine TürkcP. 
konuşması ihtar edildiği 

sırada hu ilııara cevab ul
mak VP. Tiir~lii~ii lalıkir .. 
Plnrnk uıak aclilP Tiirk-
t~r. korıuş ıli yPrPk hir k ac . . 
ılt>fa lıiıah Plıuck sur~til~ 

Tllrkliiğlı Tahkir Vtl tez
,.if SUCUftUH faili olmak . . 
rnak iizere ceza kanunu
muzun 159 uncu madcle
si ~5ası ile 158 iuei mad
clesine göre cezalandırıl-
mas1111 İ!ıili)·orum. 

• 

~lurıt:ııaman :ıdr~sltı ... 
rine e\' H~ tıcarethane· 

lt~rint 1 gazPt~ görıdt-•r ' 
cliğiıuiz , :\h11nalar1t1•1 

ıın ~t'rıP ha :ına luı.taı· 
a hu n a paı·alarıııı 

görnlt~rnıt'lerirıi dik" 
rız. 

Gfiııdrıu~yenlerH gn· 
zele.verilnH·~;·ecPğini bil' 
diriri1 .. 



VENi MERSiN 30 ı. CI KANUN 19:34 PAZAR 
..__ __________________________ __ 

SAYFA:3 

Mersin 
Piyasası 

Tarsus icra Memurluğundan : 
- ............. _ _,,,__ . 

K.G. 
Panııık k P. sru·~~ 

ı~ rw 

Kapu malı 
Koza<·ı parl:t~ı 
f arıP. çiğidi 
\' el'f i " 

Bt·~az yapak 

S11sanı 
~""fisuJ \'a 

Nolıu; 
M~reiru~k 
Kuş \'emi 

Ruuı «tarı 
~:ehik 

Yuıar 

Acı cek irdt!k ı~ı 
'tı • 
A oz şeker 
ltaıı ve 
Çay 
Kaıa, 
Haıaa·r 

ı\rpa A IHHloJ 
)) Yerli 

11· . 
ır·ıııc 

l\ar«ı .hli h~r 
Ni (tdır 

)) ikiıu•i 

~lısıı· tları 
C·~ v 1 ,, ( a,. 

No: 

K. 
49 

s. 39 

48 
47 

45 

60 

2-50 

2-25 

36 

30 

ıo 33 

9-10 
4 9-... D 

8 
6 

5.50 
8 

32 

31 

3 29 

33 
38 25 
ıoo 44 

240 -2aO 

188-190 30 

90 

a 5o 

3 05 

37 

16 17 40 

85-86 

16 41 

42 2-fi ~ ,5 

2 75 
t,.lll 
11,lld ~ Şe1ı , r 

1•ta 
43 

20 Lira -tO K. 
1> ecıu~ hi ~3 Lira 

'OdP.rılJ 

·io 

145 

38 

75 
75 34 

U ı> • » çuvalı ~OK. 50 

1 
ıağua) Y ~rıi 2 7 5 

lleir 
1 ıac 

(~ Kep~k 
~Ulırı 

)) 

Li,11 Ora tuzu 

aı,urısafıze\'tirı'\'. 25 50 

1 J 1 ö 
Tarihi 

Mayıs 926 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

\) )) 

» 

)) )) 

1) )) 

)) )) 

» )) 

)) )) 

)) )) 

Ciusi 
Dükkan 

)) 

)) 

)) 

Furun 

Dükkan 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

» 

)) 

Meır~ 

54,576 

26,530 

46,810 

26,530 

27,288 

19,708 

45,480 

26,77~ 

15, 160 

19,708 

25,014 

21,224 

66,704 

36,384 

28,046 

» » bahçeli kahv~ :i2t,392 

)) )) Masara 507, 102 

Kiymeli 
1000 

400 

900 

500 

800 

500 

1000 

1000 

500 

300 

1000 

1000 

1500 

1000 

1000 

1200 

2800 

Mu. 
00 

00 

()() 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 
, 
00 

()() 

00 

00 

00 

H U D t: I} ~ 

Ca. ~ Pmıru Hal~pli lı ... ı.111..-L ağa 'ı· Yoluk 
.\li Rf. veresesi dfikk:lru, yesari sahilıi mtilk. 
diikkanı, arkası tarik, ceph~~i koza . 

Vemirıi Kath Ef. kerimesi BP.!ıiy..-, yPsal'İ 
llot~a Natli Ef. k~rimesincleıı ~ühlJiii oğlu Bo
doya geçeu dükkAn, arkası ot~ı VP. helecliye 
alurı, ce.phPsi tarik . 

Yemiui Hafız Ef. Jiikk:lnı vesari s~hihi 
ol • 

miilkiiu masarası, ~rkusı koza, cephesi tarik. 
Yemini Mahmul paşa vakfı dükkanı, ~·e

sari sahihi mülk dlikkam ar~ası, sahihi miil
ke ait fu rn n bahçesi cephesi l:~ ri k . 

Yt~sari ~ahihi sen~l diikkanı, ar~~sı, nau

uıaileyhaya ait furun bahçesi, Ctlplw~i larik 
Yemini ve yesari sahihin dükkanı, ve fu -

ruuu, arkası mumaileyhaye aiL furuıı bahçesi, 
c~phesi tarik . 

YPmini SMhibi miilk Dii~ize harum furu-. 
nu, y~sari, Hindi ham kapus11, tarik, cephesi 
tarik, arkası Hindi ham. 

Yemini ve yesari sahıbi ıuiilk dükkaru , 
ceph~si ve arkası tarik, 

Yemini v~ y~sarl sahihi miilk tliakkam, ar-
kası Hiudi haııı cephesi hırik. 

Yemini hamam kiilham, yesari ırmak kah
vesi, arkası k .. za, ırmak kahvtı i hahçesi cep
hesi tarik . 

Vemini ve v..-sari sahihi miilk ıliik~:\ıu, ar· . 
ka ı ve cephesi lari~. 

Yemini yesar·i sahihi 11ıiilk dükk:\rıı, arka-

' 
. . .. 

sı ve cep ıesı tarı ... 
Yemini ye~ari c•~ph~!ıii tariki ana , arkası 

sahibi miilk . 
Yemini ~·esari sahihi ıuiilk diikkauı, cPp· 

hesi arkası, tarik. 
Yemini \' eSiH'İ ~ahibi ıuiilk, t~~plat~!'\İ Vt~ ;ır

kası tarik . 
Yemini sahıbi mlilk tftikkanı ile yı~ııi ha -

m~m külham ve bahçesi, y~sari ,llustafa ağa
run vakıf mescidi arkası ırmak, cephe~i l:ı rik 

oo Yemini sahibi miilk tliikkaru il~ kara »~h-
m~t zade Mehmet er. diikkanları, ~·~sari Mcıh

mnl Jlaşaya vakfma ait cliikkan, ilt~ ilindi ha-
m, arkası Hafız Mdunet '1~min ef. c~plu~si tarik 

Mevkii 
Cat.nldı 

,, 

,. 

" 

" 

" 

,, 

" 
,, 

,, 

,, 

" 

" 
,, 

,, 

" 

" 

Barsa T ılğraflan 
22 

.........__ . 
seo....-..- -- Temmuz 932 Tarla 211439 M2 10878 K. 

on hissada 8 his!ılası 
Şarkan nehri kt'hir, Hu 1n~i zaılf' Vasin • ~lusalla 

garben tariki am şirualP11 n~hri kehir v~ Hum · 

.. _.... ·--~ 
lslanbul 

27-12 - 934 
'l'f . 
• 11 k ah 111111 940 
ıst~rı i 11 

holar 
~"rarık 
Lir~t 

6'Z3 
79_45 

12 - Oa 
9 28 

YENi MERSiN 
~ Üshası 5 kuruştur 

Abone ' 
Ş,tliti ~ Türkiye Hariç 

( için için 
Senelik 

Altı aylık 
o ç aylık 
B· 

it ill'lık 
CGıın 100 yoklur 

ltçnıiı sayılar 20 Kr. 

1200 Kr. 2000 Kr. 

600 1000 

300 500 

23 

1 1 l 

1 1 () 

112 

46 

)) 

Ma,·ıs 929 . 

•) 

D 

)) » 

D 2779,0120 M2 
ouda s~kiz hissal'ı 

s103 K. 

1103 ı ,4288 mı ıos78 K. 

bahce 
• 61593,2603 m2 271Q5 K. 

Tarla !:i5168, 144 U.2 7615 K. 

Yeni hamam 12,000 tAOHHlll 1061,200 

si zade Yasin, cenuberı nPhri kP.hir . 
Şarkan, şimaltıı•, Ct'1111htrn ıu~hı·i kr.hir g:ır

hen tarik . 
~arkau tarik: garhen şeyh Ahmr.l bahçesi 

şimalerı kabristan, cerrnbfln Kamil paşa verta
StlSİ vt~ sahihi Sf~nel VP. tliik kanm AhmHt tarlası 

Şarkan su harkı iken mulla Tahir h~fke -
resi ve Larik garbeu KArnil ef. bahçesi iken 
topal i~a ve Ali ef. hefkere~i ve hark, şirna-
ı .. n hark ve haet HiisP.yin paşa vakfına ait bah-
t;~ eM111 bt'n ~lirıiı· v~ Yasin bahçPleri . 

arkan IJa,, Esat ~·e \'erese.si iken AhrnP.t 
ol 

ağıt garben Rızvan oğlu Süle_ymau ağa şi-

malen Sa it tarla~u cenu ben uarik. 
Yemini tarik yesari Döş ize H. diik kAm ar

kası nehri cari, c~phesi tarik . 
.\htcakh: Tarsus Ziraat nankası VPkili Avukat ba\' Nh·azi 
Borçlu: bayan DiişiiP. ve.kili umumisi ve oğlu Tor .. o~ı,; bay Ziya 
Borç miktarı : ( l4,525) 
VaZİ)el larihi : ı 4 ıtart 934 Çarşamba. Devamı 4 anca ıayfada 

,, 

,, 

" 

• 



• ••••••••• ~ ••: j Tarsus icra memurluğundan : 
• ·üçüncü sayfadan devam· 

Yeni Mersin Matbaası • Yn~arıda lrndııılu \'•~ ~v~afı yazılı gayri m~nkul ttt;ık af'
: ı.ırıuaya koıımuş olup şarlrıanH· l -1-9~~5 Larihiu

mücellithanesİ • den itiharmı d(tin·mizde lwr~~s gür~hilı·c•·ği gil>i 

Eskimiş, parcalau- ~ 3 t- J - -9a5 larihiltinP. miisadif PerşPnahtt giiraii s:ı:ıt 
· • l l .ı~ acık arıırıua ile satılaeaktır . Arlırma lu~d~li 

ıuı~ for~ude kil.af>la- • 1 • ı . · · · .. ı · l ı ı · t ı . • ı •• . • mu Htuııaıtm "ıymeı.wın yuzı •~ 75 nı rn maı ıgı ~tıdı ı t e 
rımıı ışe )'l1J'aıuaz d~-. ~on arlu·an11ı lt!ahlıüdii haki kalmak şarLİIPı 16- 1 9~5 
yp aımay1111z. birgiin : larihiıu~ ml'ısaclif Carşamha giiuli saat 1 J tlt~ tlairt~ 
iıe lfızım olur. Kitap-• mizde yapılaeak olan artırmada ga~·ri uıP.ııkul .-11 ço~ 

•!• larmızı, defterlerinizi, : artırana ihale eclilect>ğiuıleu taliplerin mulıaıuıu~rı ki~· -
.. ıı·tı · ö • meliuin viizcJP 1,r- nishP-lirule JH~V akcası veva milli muce ı ıanemıze g n- · •· • • 

1 
. . , , J · - •. bir bankarun t~miıaat mekt.ubunu hamil hulunmaları 

( ermız. (A d . . • azım ır . 
Her nevı kıtap ve • 2004 Nunıaralt icra iflas kauunnnurı 126 ıncı 

'tiefterler şık, zarif me: maddesi dört.liiuc_ii fıkrasına tevfikan hu gayri nıenlu 
Lin ve kullaıuşlı ola- • iizerinde ipolt>kli alacakhlar ih~ dig .. r hir alAkad~ra -
rak cillerıir. : mu ve irtifa hakkı sahiplerinin bu haklarım ve husu-

4 • sile faiz ve masarife dair olan iddialarım ilan tarihin· • ••••••••••••= den itibaren yirmi giin içi11tle ~vrakı nıiisbit~lerilP. 
1 bildirnu~leri aksi taktirde tapu sicili11tlı~ ~ahit olmadık-

~==========~• : ça satı' hedt:li paylaşma~11ula11 mahrnna kalac·tklar 

SİHHAT 
ECZANESİ 

ersin Gümrük Civanndadır 
H·~r 11evi Eczayi 

tıhbıyP, Yerli ve Av
rupa nıüsıalızeratı bu
lııııur . 

'cihetle alakaclarl:ıı·rn işbu madde fıkras111a göre· har~k .. ı 
letnwl~ri Vtl daha fazla maltlurnl almak islİ\'~ıılt·riu 
1 • 

Tarsus icra tlair~siıu~ miiracaallan ilan olunur. 

1 l 1 N 
lthaldt GiJmriJfiJ miJ.dürliJtiinden; 
Güıurüğftmiiz ambarlarmda hnhı11an 1 ıo kc.lenı 

muhtt>lif flŞya 27-12·934 tari~ıinden itibaren on gün 
müddetle ve artırma usnlile satıhğa çıkarılacağmdan 
i~tP.klilP-rin ı 1-1 934 günii müdiiriy~tte mÜtflŞekk il 

·~=========~• komis~·ona müracaatları ilan olunur. 

Ağrıların ve soOuk algınlığ ının sen ve 
kati tesirli devası, ambala; ve kompı-ime
lerinde EB alameti farikasını taşıyan ha
~iki ASPiRINdir. 

Vilayet Makamından: 
i l A N 

.\luJıtt•lif (~İ113 ve eh:ıııa iiç hiH metr,~ nıikap keres" 
lf'\, hrtj küpriisii 111t~vkii11ciı•fl 'I ar~u!' lwrda11 dert'sil" 
~allaı·la hoğaz ağztııa ve lı11racia11da ılf'11iz salile bO" 
ğazuı karşı!'trıtla huluuac k vapura yiiklt~ıuwk işi, 'i' 
birinci k~inun 934 de Pk~illru~p~ korwlıuuşlur . lstt., 
yenlt·rin , .•. f.ızlfl iıahaı ;ılnıak İ!'le~· enlt•rin Vilay~tt 
ruiiraca:ııları ilau olunur. 24 - 3o 4- 11 

i L A N 
Mersin Belediye Riyasetinden 

l K~şif clt·ğ'· ·ri 4366 lira olau Yalıtı ayak. c · ulclesirıi•' 
şmH~ i11şaatı kupalı zarf Yörutı~uıi ile eksiltım~~··~ kO' 

rtulmnştuı·. i~f·· kliltwin yiizıle 7,5 le ı uiıı:ıl makbuzu -tfl" 
v:t bauka nu·kluhu ilt~ hirliklı~ lttklıfııamPIP.rirıi 8 - 1""' 
g35 Safi giirıii !"trnt 16 clt~ B~lt!diyc~ Enciinwnine ypf 
uwleri gt>r .. k ı ir. 19-24 :Jo ·4 ,,,,,,/ 

1 L l N 
Jandarma A-lektebi Satın Alma 

Komisyonundan ; 
1 - \1.,~t ... lıirı 1 ikiııci ~aııuıı 935 1.ıı·ihi11cteu E~' 

h'ıl 935 soııııııa kad.ır P-kuı.·k ;ıı tı.vacı yiiı. elli bira ~~ 
yüz kilo olııp ilfuı ı.arihirıdeıı itih:ır•·n on lwş gıı
rniiddı·ıl·~ p : ıı, . ı rlık la :ıçrk nıii n:ı k a~a ~· a ~ nuulmuştuf·, 

·2 -- Artırma ,.~ Hksiltrıı+> giinii 1 i~iıwi kanun g3~ 
Salı ~iion ~: ı: ı t 15 clir. .\ı ıır·ow ve ı ksihmiye gir'\ 
cell~rin ,\lı·r.5in .J.ııularuıa uıektehiıut.~ loplaııau SiıU1 

alma konıi!'i.\·om11.a nılirac ıwtları ilaıı nlıııııır . 

Kok Kömürü 
Şt>hrimiziu 

cı 111 fliişii rı t> n 
karşılaşmakda olıluğu könıtir ihti~ 11' 

A.zak ·zadeler Honında : 

Ömer E. Nuırıani ve Şeriki 
Ticarethanesi KOK KÖl1ÜHÜ g•·llrtert'k alt\k:ufof' 
larırı · enırirıe tH'llZ fiyatla amade hulu11durtlt1~11 

_i_ıa_n __ oı_u_n_u_r. ________ ~~~~--~'--~5~__.___,,/ 
Yeni Mt!rain Matbaası - ,Verıirı 


