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Belediye Reisi ve Encümen· Azaları Dün • 

B. M. Meclisi 
Oün Belediye Sehir Meclisi Fevkalade içtima Elli 

intihap Edildi 
Bu Ayın Yirmi Dördüncü Car- Rei 1itat Bey t krar Riya et 

şamba Günü Açılıyor . . . 
Görülen liizum üzerine teş- Necıp Mecıt,Doktor Apdullah ve Enver .4.lı kiJiitı esasiye lcauununun 19- b l E .. / kl · ·ı 

Dünkü Facia v _, Yugo lavya-
11] 11 ni az i ' re isti]{ b a 1 i 

" •. llarf)fm so11ra Aı•usturya -ı::;ı 
Macarıstaıı l111pnratorlu11w11m Cmup tı. So,, deı•irlue kadar Tıirld;t;•e ta

bi buluıımıış ola11 !Jos11a itersek ı·e 
S11bisla11 ıuosuulakı loveıııa bam 
ba:ıka bır sima arzedi;orrtu. 

U'I dd 
. .b. T ey er ncumen aza ı arına secıldı er cu nıa esı ınucr ınce ür · • 

ıye uy ı et ec isini 24 k
. B .. ük M'll M J Şchrimi.ı belediye reislig· i 

Birinci Tcırin 1934 Çarşamba ve encümen az.alıkları intihaba-
günn saat 15 te içtima11 davet tının icrası için belediye mec-
ederim . lisi fevkalade içtimaa davet 

Bu Ük M'JJ M edilmiş idi. Dün saat 16 da bu y ı et ecJisi Reisi 
ALP KAZIM toplantı yapılmıştır. 

Belediye meclisi azalarını\-; ec/ia niçin Vaktin- dan Avukat Kemal ve mühen-

den evvel toplanıyor? dis Bahri beyler hariç ·olmak 

BUyük millet meclisinin leş- üzere ikisi Hanım 22 aza top-
rinınniden evvel içtimaa davet Jantı ya iştirak etmişlerdir . 
olunmHı harici siyasetin her Belediye reisi mitat bey ri-
memlekette hasHıiyet kesbet- yaset makamına gelerek ekse-
t

•v • •· ı d B riyet hasıl olduğundan celseyi ıgı gun er e . m. meclisinin 
hükümetJe beraber bulunma- açmış ve en yaşlı azanın bu ce)-
•ına imkan vermek için olduğu seye riyaset edeceğini bildir-
Ankara mehafiJinde söylenmek- miştir. Azalar arasında Sait 
tedir. Zaten milli bayramda Arif Bey - ihtiyarlığı kabul et

Ankırada bulunmayı arzu eden memekJe beraber- riyaset mev-
millet vekHJerinin bir hafta ev-; kiine geçmişler ve ; 

veJ lopJanmıJarı tabii ıddolun- - meclis fevkalade olarak 

Kı»metli Çoitşmn/ar111da11 Şıhrimir 
i rin Vüksek Hizmet/er Bekledi/!imiz 

Belediye Rdsl tll/at Bey 

maktadır. toplanmıştır . Ruznamemizde 

iki madde vardır : I Yarının Fransız siya- Reis intihabı 
Daimi encümeni azaları inti-seti ne olacak ? habı j 

neyi tecavüz edecektir ki hila'fı 
karıuadur dediJer. 

beJediye reisi mitat bey 
Hamit beye cevap verdiler,Da-

Bu gün bunları müzakere Paris, 19 (A.A) - Havas 

ajansı bildiriyor; Yarın Fran- j edeceğiz. maddeler hakkında 
sız siyasetinin istikameti ne o- söz isteyenler varmı dır demiş- 1 

lcrdir. 
locak? Barhınun ölümü ve ye· Azadan Ziraat baokası mü· 
rine m LnvaJ'in geçmesi üze- dürü Ihsan bey: 
rine bütün şıddetiJe ortaya 

çıkan sual budur. Filhakika, / Belediye kanunu, belediye 
B reislerinin dört vet>ncümen azala-artu nılisalenıctpcrver millet-
i 

L f nnın ise bir sene müddet için eri uir araya topladığı ve tal-
. 1 ,. 'k intihap olunacağmı amirdir.Bu ya ı c nazı ınlizakernta giriş-

tiği bir sırada tam bir dipJo- gün intihap yaparsak encümen 
maai faaliyeti içinde ôfdü. Üç azalarıoın müddeti gelecek se-
sene evvel hariciye nezaretine ne 20 Teşrinevveldc hitam bu-
ilk geçtiği zaman Amerikaya lacaktır. Yapılan mtihap müd-
ve Berlin yaptığı seyahatlerle deti o zamana kadarını devam 
tebarüz eden faaliyeti malum edecek yoksa bir teşrinsaniye 
bulunan m. Lava) bu müşkül kadarını devam edecektir. 1 
ıcrait dahilinde Bartuyu istih- teşrinsaniye kadar devam eder 

hiJiye Vekaleti Cclılesinin emir
lerinden ve belediye franunun
dan bahsettiler. Avukat Sahip 
beyin teklifi üzerine belediye 
kanununun bu noktalara temas 

eden maddeleri okundu ve Ze
kiye Halil, Necip mecit,Niyazi, 
ve Ihsan Hamit beyfor bu mev
zu ctrnfmdtı söz aldılar VC' ~ ü

nnknşalurdn bulundular. bilaha

re Snit Arif bey nH'saJı• tenev

vür etmiştir dedi. Ruznnmr•yc 

geçildiğini vC' birinci maddenin 

müznk,•rnsiM grçilmrsini istl' 

yenll:\rin elJorini knldırmnlnrını 
bildirdilPr. Eller kalktı vr• <'ks.ı 
riyetin olduğu anlnşıld ı Sonra 
ikinci madde reye konuldu.oda 

S/liı1/an ile mrsMll 111111/akalarm 
Sırbıstc111/a bırleşmrsınde11 do/jJ11 
Yugoslav) a, lu.riri ı•t da/11/i zor/11k· 

lar irmdt bir mıllet olmoJ!ı ö/frm. 

mek 11ucburi; rl111de kol1111şl1r. 
l'111!oslavı•a111n başlıca ık/ nıillf 

u11surun11 leşktl edm ~trpları l't /fır. 

vallarr uz1111 bir mıirıakaşa birbirtn· 
dtll O)'ırmışlır. Bel rratlm haklı " 

/ak-ıt btl/u de bir pıırra acult/11e l;/r 

s ırette talırıkk ık etltrmek ıstei/i~ı 
m mltkl'f bırlifıne k7rşı Htrvati 1011 

ş ıtılet/ı btr 1111kave 11eti11 ruhunu teş· 
kel t ı ~ 1ir. Hu mıh ıle/eti11 başı ı·e 
llt! rrat fltec/i:;ı mrbu~ 1m11da timsali 

Styrpmı Radır 11a11wıtla bır 1111 vat 

Uzun zauwıı srirl'11 D.ılm 1rra 
ve l ıume 11use/r/rri ita/ya 
tle l UJ!OS/aı') .1 m11nasebrllen1Jt rök· 
müş bır 111f11/ık ıdı ıe hu oğır/ık ıki 
del'let arasu,dn b11f!ti11 do/11 lussolwı
mt>klodır. Ezeli A1akta'o11J :ı mrse
lt~i Vugııs/aı•J 111111 llu/ nrıstıııı ı/e 
mü11osrbetleı 1111 uz1111 ı:nma11 lf'lr/ıke 
t((ftdr /Jırakrmşltr. ıfacarısta11w 7 fi. 
nno11 nıualtrıÜ'iı11e karşı .srar/a Str· 

deltifı mliddtiııat da ha:ıka 
Biitürı hudutlar karşısmda t11di· 

şdi hır l1ı1 ı at surm ıe J'tllİ tltı'itt 
teşkil eden unsurlar d .. //i müşterek 
lıayq/ ırm l111zır/aumış bul111tUJ'Orlar· 
dı. 81111/ardn11 lfırvolıslau, Avustur
Jn -Mocaristaız idarrsı ir111dt ltma
men Aı•rupalılaşmış bir çehre almış· 

Valimiz H.aıım Bey ---·----
Mezunen A nkaraya 

Gittiler 
Muhterem Valimiz !tazım Bey 

dOn saboltki trenle. mrzw rn A11kara· 
;a gıtmlşltrdir. /lazım Beyı 11tle
diye reısi Mtlat, meclisi umumi dza. 
smdan Vnk11p, ifa/il, Sılıhat miidıi· 
rü R~mzı Bt)'ltr Yt11ictJ't kadar l!İ· 
dtrtk ulfurlamışlr.rdır. 

Vali IJeJ•t mrz11niı•efl"rt es11asm
da Sılifke Kafmakcmı Milat Be;• 
vrkôlrt edecektir. Milat Bey Sılifke 
dt'll gelmiş ~·e vazifeye başlnmıştrr. 

olnwşlur. 

Mamafilt it ,. iki tarafta İJ i ııi· 
Jeller mejkat deflldı. IJ11da ıki taraf 
aras111da, ılılıma/ htroz J aı•aş almak· 
la beraber, bir lıal çare i bulanma
sma 111111/ n/11; ontu. fakat Radlr 20 
Haziran ı o .!8 tarılzmde Beleral 
Meclısi mrbusanrnda öldürüldü. Bu 
ci11aı•ct, yaşamakta olan eski rekabet 
/eri Ca!llı111d1rd1 , ,, 

Makalede Yugoslav1•011111 dalti/i 
rejimi lıakkı11da letkikolla bulun
mak istenilmedıği btJ'a11 olundukta11 
!Jo11ra tfentli)'or kı : 

c, lstıkba/ 11e olaca/dır? 
Vuffoslavpa dıılu// siyaset ba· 

kımmdan sôki11 ve iktısal bakımtndan 
dilf« bir rok memlekrtler gibi, 1111· 
zursuz bulunu; oı du Vtemleketl aiti· 
kadar edm cı/uf, dıktatlJrlük ve 
meclisi mrbusa11m bılc11111/e hukuku 
ı/e btrlikte ilmısı m seltlemıde11 zi. 
yade bu/!day 11ıestlrsı ~·e Yugoslav. 

)

1

a11111 komşuları ile ı•e hı/hassa kü 
çük 111/~f deı•/elltrt ı/e )'Op/ı/!ı 011· 
/aşmalar idi. 

/lazım !Jeyefmdiye iyi J'O/cu· 
luk/ar dıle.ı iz . 

Ruam mücadelesi 
Devam Ediyor 

lfarirte Macarista 11 almış oldu· 
lf ıı ı•ıızlyette deı•anıda ısrar ederke11 
/J11/J!drtsla11 ı•aziyrtim tadil elmiş 
b11lu1111J ord11.Bu se11e Kral Alrksa11dr 
ıle Kral Borıs aras111da ikı miilt1kat 
o/tlu ~·e /Ju11/arm SOllUllCUSU 11111/t 
ı errc lzalk tr ah irltrwe ~·tsı/e leşkı/ 
el// ltalra taro/111dan da bulut/ar 
ymaş rat•aş da/!ılııordu ve /(ral 

daf ediyor. Parıstc lıakim olan se evvelki aza müddeti bir se- 1 
fikir, Fransız harici .siyasetinde 

hiç bir feyin değişmiyeceği 
merkezindedir. Kral Aleksan
dr ile !Bartu ve Puankarenin 
öJiimleri mUnaıebctiJe Fransa 

Tarsusta Belediye 
reisi intihabı 

kabul l'dildi . 
_ Gerisi 2. er SJyfad.1 

Hal~ Dershaneleri Kurslan 
Komitesi 

Ruam miicadeJesi münase
betile vilayetimizde beygirlerin 
muayene ine devam e d ilmek
t edir On beş gün içinde mer-

1 

sinde 279, Tarsusta 151,Silıfkc
de 204 hayvan muayeneden 
geçirilmiştir. 

Alrks.ı11dr111 Parts seyaltalı ve bu11u 

mıiltakıp 11. Bartomm /~oma; a )'a

paeaf!ı srya/ıat bu ltuı;usıt1 biiyıik 
/a)'dalar verecektir. 

Tfdrıci bir surette ılerle.di/!ı nu.
/ı ıkkak ola11 bu eser 11t olacaktır r 

ile ananevi doıUarı arasındaki lop/a11arok reis ve enelin.en ôzaları 
ıon muhabbet tez.abUratı hiç intihaba/mı JOpacaklardır • 

7 arsus IJtltdİJ't lizalorı bu gün 

dej'ifmiyeceğini ıöıtermiıtir . 

Bununla beraber, Eko dö msül edilebHir, fakat tehlike-
pari ıaıeteai bu huıuıta •eli- ıi:ı. değil .. Almanya, Hitler re -
hiyettar bir membadan çok jlrni iduesinde, daimi seferber 
dikkate dej'er izahat almıştır · lik halindedir. Almanya ile an-
Bu gazete, Franıız harici siya- la;mak için şunu söylemeğe 
ıetinde hiç bir değişiklik nJ- zaruret vardır : " Bizim men-
mıyıcağını ve hatti bu siyase- faatimiı Ren'e kadardır Orta 
tin kuvvetlendirileceğini yaz-

Avrupa ile şark Avrupasmda 

istediğimiz. gibi hareket ediniz ,, 
Böyle bir siyaset Fransanın bir 

çok dalı budağı olan Hitler 
imparatorluğu 6nünde tecer
rüt haline gelmesi demektir. ,, 

malctad1r. 
Gazete, Franıa ile AJman

ya ar•ıındaki dojrudan doğ
ruya anlaıma imklnlarma tel
mih ederek diyor ki : 

"Bu anlaımayA Dmitaiı 'te .. 

Halkevi halk dershaneleri 
:kursları komitesi geçen per
şembe günü toplanmışlardır. 
Bu toplantıda açık olan ıki a
zahğa intihap yapıJmış ve mer
sin ticare t odası başkatibi Ce

lal, Ticaret mektebi muallim -
)erinden Fuat Beyler komite 
azalıklarına scçiJmişJerdir. 

Temsil komitesi 

SiJ fkede iki beygirin ruam-

/ 
Jı olduğu anlaşılmakla öldü
rülmiiştür . 

1 mücadele bu aym sonuna 
kadar sürecek ve bu müddet 

f içerisinde hayvanlarım muaye
ı neye getirmemiş olanJar malı
/ k emeye verilecektir • 

Silifke ve Mut bele
diye reislikleri 

Halkevi Temsil Komitesi 
Cumhuriyetin on birinci yıldö
nümü olan 29 Tcşrinevvel bay· 
ramındiı temsili kararlaştırılan 
mete piyesile bir azizlik kome 
disinin provalarına devam et
mektedir. 

Sıli/ke ve Mutia beltdiı•e reısi ve 
t nrlimm ı1zolıklan ittlilıabatı J opıl· 
mı fır. Aldıtımız /ıabrrlere J!lJre Si· 
/ifk,de rıvasetr ipkaen Sait /Jt)' ve 
Mu/ta da ıme evvelki rtls ilamı// 
/Jr in rrılmlş/trdir. 

[ lftr zama11 kıymetli mes iltt i11i 
İ!örd11 '1iimiiz Belfdiye rt1Slerımıze 

I önOmüzde smelrr içm de muı•aff a· 
I lti>elltr diluız . 

Kral Aleksandrm ltliiz oldu " 
kuvvet bu l!li11, tlrıı/ı mrabe.I ke.;• tı 
ile (et•rıln11ş bir rotu u11 şalısma 111· 

tı ,111 etmış bulu11uJ or . Krallık /wv· 
vetuule. d•mı ladıltU yapmak it r 
halde f!GJ rilltabıli ırı111ap bır zart 
rettır. Rıı tadı/at, şnpum takd bır 
surrlfr J atışltt ı11111ş buluna11 dalıı'lt 
kargaşalıklarm tekrar orla;a rıkma
sı11a meıdın ~e.rtl .ıtden ıe. lıarıd 

siyaset h1111da11 mute.rssir olmadan 
ı•opı/ahılerr, midır ? 

D011ktı feci suıkast Avrupa su/. 
hu ve lstıkror11ım mlll11m ı·e. sabit bir 
'oktasım ı•urmuştur. YuJ!oslaııJ•tı 
lıiiklimetımn idares/11/n lıakıki 111 • 

uli;elı11i deruhte ederek 0/011/ 1111, 

memlrketlrrinltı mt11afwzde11 ıJ 
yükstk Vt daha 11c1zık me11/aatları 
ellerine aldıklaruu takclır tlmelerı 
ŞOJ'anı arzudur . > 

ela }umu lndustrie'le > 
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Gülı1arfla Ne Oörcliiı11 ?. Türkiye Hava 
Postası . 

l Otoıııobiliuıiz diiz satalı. 
Jı Lir yol tizeriıHlf~ alafıil 
diğirıe ai<livordu . Üııii -

1 

Ka l'aca Oglaıı ola ~·dırıı (;ii ı 1 

ııarırı ıwrılw lıiily:ılı ufııl\_ 

lan11a lı:l\ kırınlırn . 

cEI · Carni:ıt • ul- lslilmiye> den • 

.. u ., 

uı tizde bitmez tli keıımez 
zarıuedilen geniş hir alau
da 11 gP\•lik tığri hüğrii \ İ
rajla rı, tömsekleri güze
lim zeylin ormanlar1111 
geride bırakarak Silifkeye 
vardık. 

Oradan da yola düzü
lerek dağları belleri:aşa
rak yokuşları tırmanara 1\ 

(Yaz gelirde koyaklarda bilersin) 

(Güz gelirde k:ıybolur gidersin) 

(Vakfın g-elirıcc türHi Hirlü tülersirı) 

(Daha ne muradın kaldı mor menekşe) 

f\iHuı•·nı!ş ··~ki hir as. 
rrn harap olmuş ~avsak
la~nıış bir zdıuiyeti11 ya
pılariyle Giilııar llerkc>ı 

~lektehirıiıı şimdiki foııııi 

çatı ve yapı5ı ~i\yle bir 
nuıkave~w edivorunı arada . . 

;~() EvhlldP-' Tiirk ıııil - 1 

lİ lıiıyiil. hir St'virıc ile~ 
• • 

İ slc.ı 11hu1 - f)j ya r!ıı• ki ı· lı :ı va I 
haU1111 acımslır . 

Tii rk i .~... Cıfrıı h ıi ri yt~l i 
llii k t'11th~l i, Türk nıilletiniıı 
lerak~i ve~ inkiş ·ıfrna hii 
tlin gayrt-Lini ~arfolnıP.k

le<lir. Bcruiı'yolla rı A ıı:ı -
t dolunun HU uzak kasa ha -

1 larına yc-li~mişlir. Burıd;uı 1 
m a a da , T ii r k iye C u uı h u -
rivt~li hava hatları irısa 

w • 

uçar gibi seğiı·dirken iki bulgaı· Bozoğları dağı ka- siylt~ uwşgul ol:ıcaklır. 
yanlarımızı tabiatın iki dar muazzam hir fark ı~ıarıhul ilP ()iyarhekir 
k u drelli vefii~tirıkar kolu var. · 

nra~ıııcl:.ı l~~is tıdilP.rı y~ııı I 
kuşattı. Akdeniz, ve Gök- Eski giilnarııı ~· eriııdt~ ita''" JH•Sl;iSl aşağu.laki ) ol 
su : biri bizt~ giimii~ kö- ~aya'a ticaretilt~ şimdiki ları takip t-•ılt·caktir: 

1 
piiklli dalgat·i~· le aydua- eruıenek kazasrrıın yol ug- lstaııhultları ~aal veılide ; 
lıklar öte' · ı· ı'pt,•k yeşı'I kur·- - ı · · ı ·ı · ı ,. l'agı o arı yeııı gti rıarrıı ı ı - kalkacak, Eskişt-dıır ve 1 

drlasi_yle şenlikler sundu. sui~· et vt~ h:..ı.vaLiy...ti tii<~ - .\rıkaraya uğl'adıktan s.tıı-
Biz de onlara kabarau cariy(•siııi tetkik c~ıliyoruuı. ra ()i,·arhekir~ ~elt1CPktir. 

duygularımızın inceliğini Ne mçiiye g•·İUH'Z istifa- Biiliiı; hu ruesa.feJİ ~'t-'clt ı 
coşan ve şahlanan ruhla-' dr·l~r vaı· cazip v•~ ~·iice saal zarfında alahilec<~~\ır. 
· rrıurzm sıcaklığmı serptik. biı· terakki uu~ıultıketirı Biri11ci Le~riııirı 29 uıı-

Tarsus istasyon 
Kişesinde izdiham 
O/qyor .. 

Tar. us i~La~vorııırıda 

hild ki~t>l.-ı ıııiıı gt·ç açıl

mak la oldoğıı ve hu viiz-
• L 

deıı h:ızı yolcuların hilı•f j 
:ılanıaclığı, lıiff'f :ıJ:ıhjJ,!n- 1 

lt>ri 11 i~~ eok mü~ k ü l:'ttla 
• • 

hilntleriui t•lclc~ tıclt•hildik-

Öteki suçort~~· 
Sorğuya •çekıl ~ 

.\l:ıı·1'ilva, ı 8 (.\ ... 
• . raı 

~,J a rsi 1 va ci mH't!ll ·r 
• • J \' ~11<;oı·tağı olan ha_. 

!W~!~ vyacJu 1\olocl~ 
' ' • J ı• 
1 ~OH larilıirıdt~ ,'.' d 
µ;elnıi~tir. Kf~rıclı ıd rt 
'•• '·t• · ı· \'a löt) 
!!Of'I ~ cı cıc ı r. ~. · 
, _, . . "' 
ıut>l.g:thı YarıkapuS 
()ıoa~la Pavdic'in 3'. lt·rindPrı sik:ivet edilnu~k- • l 

• · da u ıri,f er«~k flır"8 ı.-dir. :"! ' r 
Yugo~lavJtıcl:ıu ayı Ta r sus la A d ~ıı ı :ı - ~I P r -

si ııe gidecek treııltw bllzı 

tlafala r Leh) ki etm~k le 

olduğundan bu izdiham 
h i ı· h n ı. el a ha a r l 111 a k ı ad ı r. 

calısa n nı irltl'Cİ ı11r 
• • IJ~ 
arasında l.Hılu11111 

Ra v ic, vazifesi ile st. 
lwkk~ııda Pospi~il~fl 
1 . . . ·~ur· 

c;fr1.ü acık , eli cahuk Prırıı ltıyıt .-tnı~ 

yankesicil;rılıı hu iııİilıam- 1 Belediye reiıİ; 
darı istifade elıu~kledir. ' cümen azaı 

Tarsus kiş~esinin ka _ 1 - ~iri_nci _Sayfadan ~ 
lt>ht-~lik \'e \Olcularrn miis 1 HPıs ınlılıahı · ·~i 

.. ' . . n~is iııliha ball ... 
kulata maruz kalmasına .

1 
k . k 11111 

l'I PCt• reyı o u . 
meydan n~rilnu~nıek İİZPl'f~ • 'ki 
daha .evvr.l acı imasını eli- lasııif •'lnwk iciu 1 

teriz. • aza intilıahı r~y~ k 
Hayri Giiltekin ve. 

hafta , A<lan:.uta, K>- 1 l ı '9ıl etilli uw er S~'t 

~liihlirİii kağıtlar 
( ;,.cerı . 
lıti\'iik ilaLifal ilı~ ve vilfı-Birden ciğerlerimiz ılık her kö~e v~ hucağınd:.ı da Türkiye lıiikt'ınwti nıa-

• 1 • • k k ı · ı ı · k , ... t i ıı ru ,·i 1 k i ve ask er· i +-' r -Jlrı uır o· uya serrn e« ı. alıeııkdar hiı· varlıkla ışıl- dt•n para h:ısaç ı tır. . - l ·st~ ra dağıtıldı. ~ıec ı 

b. .. k ' 1 • ~ 
ır ~u · ut v:ır,ı· Cam kokustı·. Tiirk ıuillt~li Gaz! llz. karıı huzuriyle Gazi lw~·-• dayıp duruyor. ' 

G<iklere kadar dalbu- 1 Nilrn)'et İıoş, beş ellik. / ".iı·ı· h.e~~ ... l~e.rini• he.".•.oııı- 1 k"lirıin LP.1t1Pllt~ı·i kurul. reylf~f'irıi vazdılar, 
dak saıan yolumuzun üze 0 .. b.. 1 r i ıak.•dtı rekzf tuı· . kt• cJrr . rııu~ıu.·. loi>ınucıı \'~ okuu•111· 

ran111 gur uz ve ıa ıs _____ _ Bir rt~\' azadcırl. 
rini kapayarak ~deta bir Tiirk lıalkıJI~ 4lerl orta!rı EIPktrikh~ işlt~yen Tn~n di.vt>sinirı ~ayP.t laııf ve şık · e1 

1 1 f' ;, - l't~ hanıma, bir r "'. loııel ha ini a an sa,·ısız olduk. llaJla~lık, dc•rllf'Ş- ! ~aalı dakika, dakikayı, sa- nrnvkiıle ~·al)lırtlı~ı c.ok 1 ı • " - • - r u Arif heye ve yirll. çamlıklar arasrndan geçi- ~i,k, s~ylPŞLik,. arı.laşıık. ! rıiyP y :q.>acı .'ayyar~ ve~ 1 giiz•~I bir I~ iikiinıf'l hiııası- Milat heve Vf~rılııııŞ 
yoruz. Ve bir heyecanlaJ f opı·agııruz veı·ırnlı, malı- ; ~' ıltlıı·ım ~ııralı~· le ılerr. tP- 11111 ct·lılwsırıdc•clt! kokladım • .... 

Filim seyreder gibi reuk suJuıuuz h.r.ı·.cl_t·lli _g•·çim 
1

1 
p.- cliiz. giıl~~.ı clağ aş:ı_ıı v•~ içlinı. o llt' _ka. cla.r lıo~ 1 ıtt~i~ .. iıılihabıratla11: renk manzaralar dPni~tik- k ı ı () ı L l 1 () \ ıı· k ı ı t 1 k" . 

1 

·av( ınuz ıvıı ır: il( arı o omo >1 • uıı~arı111 1 o rıc• ·uc ar. a ~ınııı ı.am ra Pııcwuf-Hı aıa ı 

•;e ve lıer bir dala 'e her k iiŞii ııı d 111°i yorıız ti i ~- ., lıo~ 1 ıu•ıı ntla ıı ıl ij(f'I' 11c11 u:ı sı·~ ııı;ı ~ a lnız ı•zi ci • vı\ lıoııa 1- ı i lı:ı hı ya pılılı. \' e I• 
bir budağa siiriiııdiiçe bu süyl1-1ştilt~r a ıuma k11r11 kav j ııu·vcı' lt~ri~ iP lı .ı ~ kıran \ 't• lıeı bsi1,lik vardı bu giizel nelictısiıacle ı ~ re.! 
giizel ıMlı koku u rtıyor · ı'ıı k esnıf'I' çelı n·l .. ri ıııln i Sl'slı'Hf' U rad .'o ve ıelsiı. vı• hu şiı· i n konağın ~·akı- ; Aılııı lla lı Y u~ıır, 16.

1 ve bu giizPI kokuyu ciğt>r- gizli hir ıstırap srıer gibi 1 ıc•l11fo11 cilıazlariyle ııuıhal ~ığuıı Pksill•~ıı hir boşluk ' ~- flalk fırkası "' 
lerimiz kana kana enıh·or 11 1 •• ı · · · c· a ı <l · k) N i•• 

J o ı uııı: vn sus tr yırnıııı ı srıo \'Hrt ı >ır par · ıu~ycti rPisi ec r 
doya doya içiyordu. Oooh G~çt~ıı ~t~ne kaza posta l g•~nç \'t~ miiu•rakki Tür- Btrnim i~tekli gürılii - ve.,yiııe 16 reyh~ 611 
ne IPzzeııi. ııakli\'alıııııı oıoıııohil ile 1 kh·ı·siııılıı hu cok ipıid:ıi ıııiiıı vıı yiirPğinıill için- lıP\'l.,riıı ıl:ıiıııi eııd 

Ihı kok il yu kokla~ a ~·~pı~;•ıa.suıılan liicca rla ı: ! zi İı ili Y!!li il VP. ıı1iriişii il ya- ıM;.i ıhı ygıı la l'I gıcıklaya il :ız;lı ~ l .ı rı ll:I ;;Pçil a 
koklaya ve bu lezzeti laıla hu~· uk ıstıfade t~derPk Lı - i şadıgına şa~tım. vt~ kamçılayau şey lıiç memnunİ\'tıll•~ ~c;rı 
lada coşkuıı bir seviııçle caret işlerini ve ıtıııhaht~- ! Bu n~ acı ~t>rilik?. şiiplte yok ki: şdırin \'e S .ıhık ·Erıciiıaır. 11 

ka abaya girdik. relerini vaktii zanıaniyl" 1 llaniy:ı : 1ıa'.t.İllPye lll'Ş lıı·ıı şehir halkının içıiıııai sınılaıı Salıiıı bı 
Giilnar, fçelin biricik yapar ve hu Jİiıılcn ik j on kuruş kazamhrnıak SPl:lıııel ve rPfalum tanzim lıaııım azalarıruıı 

vill<ısı . tisadiyat cihelind,1 11 p~k . g.tyesiııe ve ~mrlirıe ma- ~'olunda ilc•ri adimlar atan kiye lıaııını 4 reY 
Ben bu memleketi lcı- cok vardım ~ürlirltırkt•n 1 ıuf ise hu lıa nı Vf~ ciiriik Z'~vatıru.la ~· iirek ve güniil- la rdı. ki 

pal, aksak bir kervanla ııe- , İuı s;ne lıay~:ıııla nakle . j bir eıııliŞeılir. • lııriıul~ıı ~··çıııiştir. Fa~:ıt ı Huzıı:ııııı•de batııi' 
lerek on hf>Ş sene evt>Jisi diluıektt~ olmasıııdaıı posla Brş seııelik sıtıai hir ıw clt~ olsa lıu benim ieiıı zak~re P-dileeek 

1
, 

de görmüştüm. o giinl.-r intizamır11 kayhf'lnıiş tiic- Jlorğraıula işP. atılan vP. bir ~uılu diktir. olmaclığııı lan lOP 
başkaydi şimdi bu gfıhıar cari ruuhaberat aksamış. 

1 
haşararı yt~ui rfljimimiziu E~P.I' çok nazik \·e say rıihayet vr.rilcli ·N 

haşkadır. Buııu Hgrerıirıce (Rok- berra" ka~·ııaklaruula ııe ğı drger hayuıakam ve YENi )IEHSI. ;, 
~ 1 · "t d ı · f il · ki ı ·ıı ·11 1 1 ·· ll 0 l·•ıli,·e H•d~i kevler sa- rar rİ\'aSt'le iutılı 9e ırrn mu ea c ıt yer- e erm: re am ve u ıa- ı ıam ar var( ır . 11e yuc~ ""· " . . . r 

lerine seyar ve SP.yyal hi- Sfi\3 tiiccari mulı~ılwr:ıtımııı feyi1JPr !'aklıdır . vılı hii' hiznt~l ve vılmaz nan kivıu~ılı 
f ı. 'l' 1~1°, rlılekı•. Lı·ı, ,. ,·;k~'°', k ııı0, 11- ı·,ı·r· 111·1.l·.·. ltt"ık i'ıııı 1~t ~korı:ı- ıMiL· .. H ve' Erıciiuıe•• rer ıs"iye gı u serpilen gunu gurıtıne eP.ryanı SP- • " , ~ ~""' r. 1 • ' , 

pı narlarrn tatlı tallı akış- bebile servet suhibi oldum faatını temin ·P.dici preusip ~mm önündeki boş arsa- rımız mnhlererı~ 
larına nazlı ıwzlı kıvrılrşla deeigini haıırladım ve şu leri lıerkes l.mrada artır ya bir park yapar ve ora- Mecit, Dokt?a 

1
., 

rıııa doyum yoktur. \'e bıı öğrenişıııı ııılıafııııa gitıi. bııhır. ya bövlıı siislii ve miisıe-/ ve Enver Alı Be!., 
lçelin villasını epeyce siiz- Bi~ k~rvan devrini çok- Benim mustarip ve ha- ~na hi .. r eser bağışlarlarsa l~ıl~r,. s:nz~I ~~ !it'~ 
düm. Her şey rlenişmiş lan geçlik deve ve katır naynn ci~erleirui şişirrn ve (Giilnarda ue gHrdüm) ~·a- sınımızın ıstıkb ~e 

k b k safı bakınıında•• ve iter şey hep onarılmış, nakliyatım eski zaman k.i- Doyuran a ar ve erra zılarınıa yeni yazı ekle- ·• k 1 
hep bezP.Juuiş ve hep gü- taplarında masal diye oku soğuk su p11ıarlarını \'e rım . rinden daha ço tt 
ıelleşmiş . Eğer ben bir duk ve aktardık. cam kokularını bura bele- A. Vasfi lıiznıeller bekli.rJ.I 

• \·affakiyetlerini 1 
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1

RNI ~IEB. f N ~ ı 1. cı TK HIN 19ö4 PAZA n S\YFA: 3 
uriye'de 
'11icaret 

Cihan bakır piya
sasında düşkünlük 'Mersin i l A N 

....... ~ 
"manchesıer Ounrdi:ııı,, den 

BPrut'ta i rı::iliz has kon-

...... ;a ... <<•- p· 
Lornll'a ha kır pi~a. a- ıyasası 

suıda 011 zaıuaıılcırda ol- ----

Tür~iye Ziradt Ban~ası ersin Şu~esinden : 
.\<;ık artır·nın ilt• ıs ıo 934 de miizayedPleri ya

pıları 270, 271, 272, 273, 275, 278, ve 284 numaralı 
tarlalarla 280 rıunıaralı ar~ayu talip ~~ıkmanıı~ ve sii
riilf•ıı (JP) lc•r Ulll\'c.ı fı k görül uıemiş olduğu ııdan ik irıci 
nıüz ıyedel,.ri 25-10 -934 p.,,.~Pınbe giinii yapılmak 
iizf•rtı ~u·tıruıalarır1111 hir lı:Ht:ı ıızatıldığı . 

• 
dukf',l nıiilıiuı lrrn•zziillPr K.C. . 
ka)dPclilııııştir. llalPıı ~taıı P<iuıuk P.k~JlrP~ 

. . 
solosu ~lr. G. T. llar- K. 

40 
39 
36 

s. 1 

vard'ın SuriyPnin iktisadi 
ahval ve şeraiti dcılıilirı

cl~ki Deniz ticartııi şulw
si larafmılttu ıw ı·ediltırı 
lt~tkikltwirı ui> IP.rdiui ,r.c· 

._ J :.., 

hiltı, Suriy., hn,alisi hu 
sorı . ıırıelt•r zurfmda eok 

rııiişkül criirıler 1't'('İrmi~tir.11 

~ . . 
Diğer rııP-mlcı ket lt1 rle 

hirlikı.., ı111111111i hulırarı 
Vt~ lica rt•l d 111·gu ııl 11 ğu ı ıd :ı u 
Çf'kli~i sıkıutılartl:ııı ma:-ı. 1 

da, miihim hir kurakhk 1 
ltirhirirıi uıiit~akip iki p

ue zarrmıla hiiliin lıııhu
hatı nıaln•t)l111işıir. 

Yağmur ·uzluk a)'uı z ı-
111a11tla 11u:r'cılardaki lla,,·
vaular·ı nıulazarrar ~lmiş 
lir. Hurıtrnla herabt'r, şiuı-1 
diki \'3Zİyfll, rıisbeteıı eyi 
leşmiştir; oldukça bol ya_ 
ğurı yuğuıul'lar 1934 "PIH!

si 111altsul ı·Pkoltesiııi eyi
IP-Şlir111is ''e lıa ,. Hlll ·ii--. . 
riil«'ri içiıı J:hıru oları mPr-' 
aları ye .• İfl•\lirmi tir. 1 

193 ı VA 1932 sPrıPIPrirıe 1 
ıwzarau (•lduk~·:ı iııkişa( 

t>Luıiş oları 1933 SPlıt>Sİ lı
rt1li 1930 llaki \,IZİ\"Pllf'll ., 
JIPk aşağı dii nwklP lw-
rah~r, t•ski vazi~tılirı an
cak iicle iıir ııi ... hPLi,ıde . 
tedt•11ui gü lt•ruıPklt•ılir. 

i9:i3 .. t•ıu·sirıde Suri
y.-' 11i 11 İlhal:ilııula F ru 11-

sa 'ıJa 11 soııra \uwrikamıı 
ikint;ilıği altlığrnı, Tiirki
yeııirı'tle, Japorı~a'ııırı yı~-

dart hakırııı lomı 25, 15 16 lauf> 
lngiliz lirası liztwirn· mu:.J _: Kapu rualı 
mPft• giH'11111ktf•dir. Km·.:u·ı parl:ığı 

E) h'ı I o r t:ısu ııll ıı heri la ru~ ~· i ğiıl i 
haku· fialları iki lngiliz ) ~rli '> 

lirası, ve 1934 Sf'llPSİ ha- HP) :rı. ~ e1p:ı ~ 
. ırıd:ııı heri takrilwn s • 
lrıgiliv. lıra. ı diişuıiişllir. 

Bakır pı_,a~a!'ıııtla in 

1'ıısanı 

Fasıd\:ı 

Nohııt 

suk11l1111 h:ı:-;lwa :oıPlwhi ft•rc·inlt'~ • 

K llS \+'itli . . .\ ıııt•rik:ıııırı .\' rtıp·ı') :ı 
mühiııı ıuildartla ihracat Kunı cl:ırı 
)'apması 't• .~nwrika ha CPltik 
kır ıu a el P rı 1 t' r i i · e K a l.rn k a lr u I ar 
bakır Sİl'kt!lİ ara ·ında ki 

• Acı Ct~kirtlek 
ruiicaılt'lt•dir . .., • k 

a oz ~~ ı•r 
.\ rııt·rik:ı i~ ph H!'ala - , 

1 
\ 

' (, 'I 1 \'P 
rııııl:ı ha~ır fiatl .ı·ırıda tıic , 
l . 1 ... . k 1 k k . C:ı' tı r c e 1, ı ı ı · ,, el "d ı 1- •• · 

• _ • ,, -ı •1 K a l .ı ' 
ı:wdıgı lı:ıJ.I+• .\,nıp·ı~a · 
·e\'kPdilt•u hakırJ;ır lwlıPr B.char 

librt•clc• 7 st·ıH rıoksaııına .\rpa :\ııadol 
atıl r mık ı adı r . >> \ •• r 1 i 

Piri rıc Loıııl ra da ıı lJ lı na 11 lı a- · 
hPl'l<•rt• 0 Ört> hu a' ·oıı-:-ı • 
lanrıa tlo~ru cleııiz aşırı 

K:ıra hiiltt·r 

Ni~adır 
ı> ikiıu•i 

llısır tları 

Çavdar 

ıc;ı 

33 
2 25 
') -

8-30-
8 iltı 9 
4 ., -... D 

R 75 
6 
4 75 
6 50 

2,80 

27 50 
ES 25 
ıoo 

2 .ıO-~i.SO 
188-190 

3 
t6 

90 

85- ')'.} 

16 
•) '2 -•J 
n 

2 75 

50 

uıemJekPtlt•rdt·ki , bakır 
k o rı · •• r it 1t•ri11 i rı i lira k i 1 o 
Nt·v~·ork l:l hi r korı(t'l'itn:-1 
a ~ tc•ıf ilf•t•c•k H' Birlt>Si k :::;::,!elı ' 20 Lira -10 K. 

• 
.\ ııw rika ilt• Ct~ııu hi Anıcı
riha, Kaıı:ul;ı vt• .\frika 
hal\ır rııadPıılPriııirı . a
lıiplt·ri ara 111da bakır i -
tilı ·al!'ıııııııı lalıdidi gi)rii
• İilcıcHk lİ I' • • 

~---·---~~~-

Nö~etçi [ezana 

1) )) t'('lll' hi ~:i Lira 
o " » cuvalı 20K. 50 

Buğda~ Y .-rli 
1 ncir 
İ ucc• K~pı~k 

Kalın » 

Li ıııon tuzu 

•) ... ---'~ 
'Odc•ıı I 1 

1 75 

1 f)ü 

70 
1 • "' 1 Sah11nsafız~~ıııı 1. ~f> 50 

Bu Altşam 
f:tik·rnwt Eczaıwsidir. Borsa T ılüraf lan riıtP ÜÇiİrıcİİ w•ldiğİllİ kay

cft~dehiJiriz. Jlanıafilı Aıw)_ ~---------
rika'uırı .'uı·iyf''.P~ itlıal Y ( N İ M ( R S İ N 

/si mı bul 

ettiği mallar, J932 . erıP-
inP. ni. p~tle ~ iizılP. 17 tl:ı

ha aı k İ\•11wllt1dir. .. 

Japonya, g.-ct•n ~erıe 
Suriyt~'yP. yiinlii. \t1 hil-
ha a lM .. ma 11tallar ilırac 
etnu~k husu urula oldu k~a 
ileri giLmişlir. • 

Amerik:ı11111 Sıu·ht·'v•• . . 
yüuJii men. ucal ıltnu•atı 
111üsail IJir v:tzh eı tec.Jir. . 

Hununla btırabrr Çin 
VA Japon rekalwtiniu te-

Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiye Hariç 
Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 1000 

Üç n>·lık 300 500 

Bir aylık 100 yoktur 

Günü geçmiı sRyılar 20 Kr. -
Yurttaş! 

Tiir" allınıu 
i~lt·rli11 614: 75 

0-35 
J :! - 06 

1 ~olar 
Fraıık 

Li rt•l H 28 53 

liverpol 
20 10 934 

llazır 

Vadeli 

,, 
ili nl 

Nevyor~ 

6 - 97 

6-96 
6-67 

4-92 

i l A N 
İçel Maarif Mü~ürlüğünden : 
Tarsus Sakar~a nıPklcıhiııirı -218- lira -21- kn

rıı~lıık k•·şifli ıaıııiralıııııı p.ız.ırlıkla yaptıJması 1 O -
ıo J9~4 ı.ırilııııclt- ıkrıı ıalıhi <'ıkmadığıııdaıı 24-10 934 . 
Car .. ::1mh ı u:iiııii s:ıal oıı hr-:t~ ltılıir Pdilrııi~tir . Ta-" . . ., . 
liıılPJ'irı kı•:.;if t'\ l'i.~l\1111 crfir llPk İİlf'P lıt•f' ıriiıı \'t1 f)i.1-• :"") :""! 

zarlık )',ıpuıak içirı dn ıaıııa~ .n·n giiııiiııdt~ Viltt)'t'l En-
ciiıırnııirıt~ miiraca:.ıt PluıPfı• il:lıı olıırıtır. 

Halkevine Bir ldemur Alınacak 

HalKevi Reisliğinden: 
Evi:uiı iıııtilıanl:ı hir rıı ·nıur ahıc ıktır . f mtihaua 

oiı·m«>k iciıı orta talı-,il :ırllır. f~Lekli olaııların mü-:") . 
racaal Ptlt-•rt•k aıllırını \Ht.ılıruıları "'' 23-tO -934 

\ılı ıriirıii .,. ı·ıl 15 ılt- Ev s tloııı.111dtı 'aı>ılacak İmli-M • 

lıaııd.ı lıaııı· huluıını ıhrı \'() l ıh~il ve hiımel ve!Sika-
larıııı el ı hirliktı• g•.,tir111 •lı)ri liilu uıı ilaıı olunur . 

l-2 

i LAN 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünden; 
\'ila~ tıl il 1-;1:111Ph·ı·ı İ(_'İıı a:rığııla miifrPdalı yazılı 

(14) kalPuı c·şya 24 T. «'Vf•I 934 L.ırilıiııt· diişPrı Çar am

ha giiııii "'ı·ıl 15 dP ilıalt• Pılilnıt•k İİZtWt~ ~ irnıi giin 
miiddt'llt• ıııiiııa k:ı.,.a ~ :ı koııııl nı11~t11 r . T·di p olaul3 rıu 
ıır.ıiti :11ıla:ıı.ık iizPrı• Sıfılıat dairtısıııt' ve ihale giirıii 

Yil:İ)t)l b11cii111ı·ııinc• miir:H'llal c)ylı1 ıııel.-ri il:)n olunur 
Ya la k l ı k p ıı mu k ı 060 K i 1 o 
Kahrı .\rtıPrikaıı 470 ~fotro 
(Uo11 ,,. gü11ıl,•l,lık .\ıııı•rikaıı) 
nt·uklı ,\ p,.jj hı•zi pijaıııalık 
llat1:111İ\c• \t•rli t•ift t·ıı . . . 
~alaspor 

Yt-rli ıu.ı..kiı· iplik 
il ( nı a ı ıı l ı :1\ l us 11 b i ı ~ ii k 
\'t•rli ~·ornp iplik 

i l A N 

2700 )) 

3:i0 )) 

80 Aclet 
200 l\letro 
240 Adet 

20 ' 
120 

8-12-16-21 

Mersin Cumhuriyet liüddei 

Umumiliğinden : 
1032 Lira hBıll'lı kt•~ifli tılf'r~iıı llapislıaw•~iııiu 

:\leni ıuiiııaka .ı stırt•li il" t._uuir,ıtı nıiirıaka ~a)<I ko11ul-
11ıu~t11r. i~ lııı t:ınıir.ıla ait kP ifııanw vr ar tra ımn 
Cuııılıurİ) l mtiddl'ıurııuıııifığırıllt• nuwc·ullur. 

Kati ih:ıltı 31-10 934 c.ır:--arıhu giiııii saat ı dP mrr 
• • • 

·iıı Cumlıuri~c·l ıııiiıldt>io:uıımliığin dairrsirııln hapis_ 
lı:ıru• koru iyorıu Jrnzı1ri ilt• .Hıpılaeaktır. irilA "nrİ)'e'uirı e a eu 

K iiçüL mikya ta oları do 
kuma . auaJİİ hir IW) h 
ekt~ye uAramıştır. 

Onpara harcarken 
bile kimin cebine git. 
lifini düıün : 20- ı 1-934 

12-29 

TalipPr lwr gıin !J claıı 12 ~e \'t' 13,30 darı 17 ·''~ 
K ad t1 r nu~ r ·in Cıı mh u ri yet ııı iid dPi u ııı u ıııligi rıe m ii ra 
ca:ıll:ı ke._ifrı:ıııı) H' şartnnnıl'~ i Aiirehilt•cPklori iliiıı 

l oluııur. l 1-16-:! ı 26 
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BU G ö R D o c:o N o zı :E~v: 
l)i)raog~oclan 

Kazanılan 

Para İle 
Vapılmışllr 
Kadı k6yündedir. 

Ev sahibi olmak 
icin siz de : , 

Bir Piyango 
Bileti Alınız. GÜZEL BİR. EV 

- ' Sahlın Sabtına benzer fakat her Sabt1n bir 
olmaz Sabun aldığınızda: evela, 

Sabuncu zade Katlri 

markasına dikkat 

----------------------

Sabuncu zade KADRi 

markasına dikkat 

Bu Markalı Sabunları Her 
Yerde Arayınız 

Halkımıza her şeyden eoel sıhhatını düşünmek gayesile bu 
kere Fabrikamızda halis yemeklik Zeytin yağından yapılan 

SABUNCU ZADE KADRİ '!'arkalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmıştır. 

SABUNCU ZADE KADRİ .ua,.k<Jlı ~al11rnl:ır 1 ALK ( Toprak ) 
ve Silikat ~ibi lıilumunı zararlı v•~ vakıcı ıııatfd<~lerdı~u aritlir· . . 

SABUNCU ZADE KADRİ Markalı Sabunlar cilde Yumşaklık, letafet verir çünkü hilesizdiı 

No. 
1 ti7 

Tarsus 
Tarilıi 

E' lı'ıl 

337 

• 
ıcra memurluğundan · 

Bt·lu·ı· lwk wrı , 
K. ·I! ti 

ı vıııı·ı ı "' Cıı.~i 

' '!"Carlı ı iti'~ tar .. 10378 
h.ıg 13004,4515 

metro ıuuralıharıın uısfı 
J.l l 'DVIH i 

Scırk,111 t;ırıki anı ~arlı+•u ,.~ şi 
İrn•·ı Yııvaıı ct>ııubt;rı owrı:ı,· cı S 

\ 1 k 1 'I' l - ı l k . 'fı 11 
• iiCa. ı: .ll'Stı~Ull >:tg :il' ıaşı · :H0 \ ' f 1 Slflll 

.:\li ağa kıt.ı Kt~\~ı r il. 
Borclu: Taı·su~tııı Selıil kPr·i.u ıualn.ıllr:'İfl116 

kim Kiı~kor kızı llatuı; il. rft'. 
Yokarıda hududu vı~ ev:ı\afı \' a'lılı eşçıt0 açık artıı·maya konmuş oJup ş:ırlııH~tw 22-1 

larihiudt~ıı itihareu icra dairt·mizde IH'rkt>~ ~i)~f~ 
gilıi ~O - ı l--9K4 tarihiıu~ nıilsadif S<tlı ~11 1111 

l l dt~ aeık artırma ih~ :ı\~lılacaktır. Artır"'~' 
oı11fıa11ıırı;·u kınııl'lirıiu yiizdı~ 75 iııı hulıu:ıdı#' 
~e soıı .aı·ıırar~;,~ lt~a~~lıhd.ii ~ıaİ\İ k a 1 .~·· .. a . ~:ıl 
D · l :_! .. 93,ı ıarılııııe mıı~:ıdıf L ırsaıtıha ~11rııt ~·' . . ~ • . . ıı 

tlaıremızclr. ~ apılacak oları arııı·ııı:uhı grıyrı. 
2280 No. ltılipleı·irı mıılıaırııttPrı kiyrn~tifl 111 

7 ,ö 11islwlirult~ pey ukça~ı ve~·a milli bir ltta 
leıuirıal nıt-ktu lrn ııu lıa mil huJ 11 rırıwla n hlıH•.,~ 

2004 11u111r·oln icra ıflas ketrıurıurıı111 l~ 
nıadd~:si . clö:·tli.i ııcii rı.k rası ııa tt~ "f ık~ ıı 111~ .... ~uY~1 
kul uıt~rıuch• ıpoteklı ahcaklılar ılt• dıg~r k 
k;ularırıın ve ir-lifa hakkı salıiplt·ı·irıin lw 1ıa. 
Vt~ hususile faiz ,.~ ııı: : sarifo dair olan iclclı 
ilAn tarilıindt~n iliharPtı ,· irıui giirı icinJe 
ıııiishiltılr.rilt· hildirnı .. ı .. ri · ak~i t~ıkılird•~· 'f~•r" 
irıılr. !'nhil olnıadı"ça ~atış hedPIİ pa~laşrt•"·. 
nıa lıl'u uı k ;ılaca k la l'I ci lıtıtle a l:)kacla rarııll 

1 matlclt• fıkra~ıııa giirP- lıat·t>kPl •~lnı~h~ri \'e Ja ! 
1 , ı k • · · ı · 'r · .1~• 1 

ma unrnl a nıa ısllyr.ıı : •r·ııı :lrsus wr:ı 

nıiircıcaaıları ihln olurıur . 

İçel Tapu Müdürlüğünden : ~ 
Mersinin ımıplar karyesinde vaki tarafları şarkan yol 11e ·' 

ben Hasan Hiiseyin şimalen yol cenuben uzun Kadir ve Hatıl 
mahdut bir kıta tarla AbdUlkadir oğıı!ları arap Ali ve dede 11~ 
cellerinden işğali etmekle suretile ve yine aynı karyeden 11ak1 

'._şarkan arnp Ali garben ismail kııı Emine ve şimalen kandak 
Hali oğlu Eyvaz ve harman ile rn:ıhdut bir kıla tarla ve yi~fe 
şarırnn gıırben ve ccnuben kandık şirnalen kandak ve yol kit' 
lıir kıta tarla ve yine aynı köyden şarkan ve cenuben Ahmet ıırl' 
garben mııc;;ı kızı F .. tma şimalen k:ındak ile mahdut bir kıta d' 

dinden işğaliyt.li etmek surelile :ırap ısa oğlu Kadrin tasarrufı111 • 
ve yine ayni karyede vaki tarafl arı şarkan kandak şimalen A1:, ~ 
seyin garben yol cenuben pelit çeşme ile mahdut bir kıla ıar1 ı 
sarkan çeşme garben sıra çağıl şimaıen yol cenuben ce11ıte rı 
yol ile mahdut bir kıla tarla ve yıne ayni köyden vaki t:ıraflS 
yol "e kedik garben çalılık ve hendek simalen yol ve hendek 
cennet karı larlasile mahdut bir kıta l:ırla İbrahim oğlu h:ıcı ç~ 
veresesinin ta~arrufunda olup kayıtları tapuda olduğundan 1~5 "' 
müracaat eım:şıer tarihi ilanından 10 gun sonrn mahallen 1<e$ ıı.ı 
kikalı icrn kılınacağından bu yerler için tasarruf iddiasında !Jıl 
varsa resmi evraklarile daireye müracaatları veya keşif günUrlde 
!inde hazır bı.ılunrnaları ilan olunur 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası :•••••• ••• 
20-10-934 Cumartesi günü borsa satışları ı Yeni Mersin Mal ~ 

.------:------=--------:-----:---------=-------~ ____ -/: miicellithafl1 

• •11ııı• 
malın cins: Nerenin llılahıulu MiKTARI Jo'. • ALiCi SERA İT OlduQ'u -K. G. SATICI K. s. 

• 
15000, - 137 ,f)O 

~--

Nohut 4 İUKİŞHf ~· Yusuf ef. lhızır ~I. V. T. 
•:• Eskimi~, paf'Ç 1 • •t.ıı•1 
• IUJ~, rPl'Staıfe kt 

·: rnıızı i~ıı y:ır:ıı• 1~; i 
1
• • \"t• atnıa\· 11ıız. b1 ,~ . . ·. "' • size hhıru olur •. i;ıı 
• la ruıııı, dP-rterfer11' 
• .. ıı· 1 ;ıe • uıuce 1l w ueuı 
• deriniz. . ~ 
• fl~r nevi kiU•~, 11 
: defterler şık, zarı 1,, 
• tirı ve kullauışh 0 

• + f'ak citlenir . 
. (• 

,: •••••• " .. 
1 Yeni Mersin Matbaası - ~ 


