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Türkofis Yakında Mersinde 
Günün Bir Faciası 

---G -

Türk mallarının taş pazar-
larda sürüm kabiliyetini yük
seltecek ve yeni mahreçler te
darikine amil olacak rasyont-1 
tedbirler alındığ ı şu günlerde 
Mersin ticaret mchafili iğrenç 

bir hidisenin acı safhalarjle 
karşılaştı 

Milli ticarde en ağır bir 
darbe mahiyetinde olan bu kö
tülük ticare t ahlakı hal ımın
<lan en hafif tabir:i le anca fa
cia sözile t vsif dilebilir . 

Kazanacağı üç beş kuru
şun ihtiras fırtınası içinde başı 
dönt'n tüccar kılı klı bir 
madrabaz orta Anadoludan 
topladığı Türk malı binlerce 
kilo yapağıyı ihraç etmek üzre 
Mersine gönderirken balyalar
da sargı katları uasına kum 
doldurmuı ve bu da kafi gel-
miyormuş gibi muhtelif yerle
rinede taş sokuşturmuş . 

Başı boş ve kontrolsuz ti
caret devrinin artığı bu hileye 
Türk milletin in ticaret ahlak ı 
hiç bir zaman müsaade ede
mez . 

Sahte salışm zararı yalnız 
ıahıılar üzerinde kalsa ve bir 
millet malına ihanet yaftası 
yapııtırmasaydı yine ayni nef · 
reli duymakla beraber belki : 

Ayıp yaptm efendi. Hare
ketin hnsıı.lağın 1 almerli şekli
dir denilir ve muam le yaptığı 
müesseselere teyakkuz tavsiye
aile iktifa edilebilirdi . 

Halbuki görünüşte iki tüc
car arasında yapılan bu mua
mele hakikatte bir mille t şe
refine karşı küstahlık ve bun
ca emekler sarfederek kurdu
ğumuı. iktisat rejimine tam 
manasile nankörlüktür . 

Hep biliyoruzki bir çok 
rakip memleketler tış paz•r
lara kalitesi kuvvetli olduğu 
kadar ncfasetilede mümtaz bir 
mevki alan Türk mallarına ka
pamak için hayallere sığmayan 
ıeni propağandalara baı vuru
yorlar. Bu uğurda gazeteler çı
kanyorlar Türk malını kötüle
mek gayretile uydurma haber
ler resimler basıyorlar. 

Memlekette ihracat tekni
ğine f aıla kıymet vermekle be
raber devletlerle yapılan tica
ret anlaşmalarile mallarımıza 
emniyetli pazarlar bulan hüku
metimiı vücude geti rdigi leş
kilitla bir taraftaııda iktisat 
bünyemizi hedef gor n bu mu
zir propağandalan önlemek 
azmi içinde yürüyor. Bu uğraş
manın az. zaman içinde müspet 
verimlerinide almıya başlıdık. 
TUrkiyenin bu yıla kadar g ör
medigi piyasa uyanıklığı ve 
ihracat hare ketl eri b p bu ye
ni tedbirler ve ticaret anlaşma
lınnan neticeaidir • 

bu Nasıl Tüccar ? 
Yapağı Balyalarına kum, taş yerleŞtir· 
miŞ. Vapura yükletirken yakalandı 

T 

A1ersin lslultltrindtll Birısi 
Evvelki gün Kayseri ve ha

valisinden toplanarak Ham
burga gönderilmek üzere Mer
sine getirilen külliyetli mik
tarda bir yapağı partisi Bele
diye iskelesinden tam vapura 

yükleneceği sırada Gümrük 
Başmüdürlüğüne ve alakalı o
lanlara mağşuş olduğu haber 
verilmiştir. 

İhracat mnllnrımızm munye
ne ve mürnt nbesınde büyük 
hassasiyet gösteren Tica ret 0 -
dnsı ve G ümrük ldnresi der
hal fonliye te g eçerek mo llnrın 
vapura yüklenmesini menetmiş 
ve Ticurel Odnsı re isi Hüse
yin Avni, Borsa umumi katibi 
Fevıi Kamil, Borsa bnkem he 
yetinden Hnnefi znde Ahmet. 
Gümrük idaresi memurlarının 
huıurile bnlynlnr açı lnrnk mua-

yenesine başlanmıştır. Her bnl

ynnm nyrı ayrı tetkiki netice

sinde maalese f hepsinded e ya
pağı sargıları nrnsmda ince 
kum ve bundan başkndn dör
der buçuk kilo nğırlığındnda 

bir çok tnşlnr olduğu hayretle 

Az zaman evveline kadar 
30 kuruştan f aılaya sıhlmıyan 
yapağmm bu gün 70 kuruştan 
muamele görmesi memleket 
lehine kaydedilecek ehemmi 
yetli bir kıyn:el olmasına rağ

men hariç pnarlarda buna o
lan rağbeti düşürecek tağşişe 

sapmak ticaret zihniyetile d e 
t elif e dilemiyecek bir haldir. 

İhracat mallarmın tağşişi
nin men' i maksadile ihracatın 

mürakabe ve korunması hak
kındaki kanunu neşreden hü
kumetin tatbikatta da biiyük 
hassasİ ) • t gösterdiği vakıalar
la sabit olan bi r hakikattir. 
Yapağı y rine kum, taş sür
mek isteyen zihniyeti malul 
tüccarında ayni kanunun şü 
mulü dairesinde hareketinin 

be11banı verecet~ ıU~~uizdir. 

görülmüş ve oı ad a z1bıt yapı
lnrnk i ı rncat mall arı mızı tağşi
şin meni ve ihracatı koruma 
kanununa uygun olarak malın 
ihracı menedildiği gibi mııl 
sahipl~ride Cumhvriyet müd
dei umumiliğine verilmi ştir . 

Bu yakışık almıyan hadise 
Mersinde büyük teessür uyan
dırmıştır. 

'l~ü rl\ of i s'i11 
Mersin Şubesi 

Acılıyor , 
--+ 

iktisat Vekıli Malımut Crlfil 
Bty biray t vvtl sryalıatlrrı rs11astn· 
da Mtrsint ulfradıkları zaman 
/ üıkofıs'm Mrısmde bir şuh:slni 

armak 11/ytlindt olduklarım sö J le
nuşltrdi Br11a daır Ankaradan dlin 
ş11 ttlgrofı aldık : 

Ankara, ıo /lf ususi/ - "-1usin· 
de bıı ay ırinde 7 Orkofis'w bir şu· 

btsi açılması takarrfir tlmiştir. Şubt 

mQdlillOUitı e Ofis raporliirltrin· 
drn Ziya Emi11 Bryin taJ•in tdilt · 
ctUl de söyltmntkWiir · 

= · 
Yalnız vukuu hiçte arzu e

dilmiyt"n bu hadisenin verdiği 
ıztırıp Mersin ticaret mehafi
linde uyandırdığı t eessürler 
biraz hafiflemektedir • 

Memleketin açık pazarlık 

zamandaki fe laketini tış piya
saların iltifatsızlığından doğan 
ıztırapları da gördük ve onlar
dan aldığımız d ersle dünya ti 
caret akışı arasında tam bir 
ahenkle yürüyen iktisat rejimi 
mizi kurduk. 

Türk malanın güzelliğini 
bozarak yabancı l arın itimadını 
sarsacak yollara sapanların 
karşılarında bir mille t iradesile 
kanunlaşmış olan tağşışin meni 
ve ihracatın müraka be ve ko· 
runması esaslarını bulacakla
rından şüpheleri olmasın . 

ltıza Atila 

Açıyo 

Belçika Heyeti Gitti 
Heyet abideye çelenk Koydu. Reis 
ankara tahassüslerin i anlatıyor. 

lstanbul, O /lfusu i/ Bri(ıka 
Kıralı Lro11old Hazrttlrrim11 !ohta 
cıkış1111 Re1S1cumlım lfnzrrtltrı11r 

lrb/ilft' mr11 ur o/ıJ11 irlçık ı htJ rtı 

ıiü11 ii/lr. üztrt 7 aksim (. 'lflllıur iı tt 
fib/ılrs 11e gıdrnk bır çele;ll~ bırak 

mış•ır. /311 rswd1 bir uıifrru p l s 
stlfım rrsm1111 ıfa tim tır. Nrı t 

rrw aya11 aza md 11 M. /Jt 11dou111 
nz lfct/ru im • atlı bulıuwrı k 

ş .. ı laıı SÖJilllll~tır : 

c - Tiirklrryı ık t'rfa ôl r /: 
ziı artt rdıyorum A11kı ra (Ok lto:ıu 

ma gttlı Aı karat! ı Is ı t P,ış ı /\.ız 

L-tıstıliisti111i, Oazı cıflıi! 111, M11allı 11 

mtkteb1111 g zd k ı•t dı ulrsuu mtı· 

krlllnul bır ltaldt bulduk On Sı'llt 

gıbı kıstı bır zamafl zar/111da bu 
kadar mülum trrakkıltrı elde rdm 
Tliık m11/tt111i11 vnkmda beı llflmılrl 

hayatta llltiltim bir yer t11tac Uı 
şüohrsızdır. 

Esasen btJ'tlflmilrl siya5İ sahada 
7 üıkıye C11mlıu11yttmi11 tide rtti/ft 

11.'1.VOffakiJClltr btr (Ok tltı•/et/rrİfl 

gıplas1111:uya11d"acak drrretde Ş'lff • 
lidır llu11a stbtp Tıirk m•tlrtmifl 
br.şuula Oazi \fostaf a l(t,.ıal gıbl, 
hır şrfm, i smet Paşa ve Tevfık 

Rüştü Bty f!İbi büı•ük şohsiyetlrri11 

bulunmasıdır. 

Avrupada sullıprrP rlif!i bir a11 
a11e lta/111e gtlı111ş ola11 Brlrık Jui 
kfi 11tli, sul/ı ictn çalış ıı 7 ii kıl't 

Cumlı/J r11 t.I mm mm•a/ /akı rr.llrr illi 

s fil mi bir Stlrrlle takıp rdiror. I Üt· 

ktJ' tle llflrıka arosmdrıki ıktiç lli 
müı ostb llrr111 art11 asım lırr zama11 

t I Zil e ftr iz /'tf (tkf1 J! b/ S'rbtS •/t 
t r ret prt11s•b111e sadık kalmış olan 
bır umlrkrl I fiı kfJ't ilt ıkti:ıaı F 11 11-

1 s 1 ım itık şafı ırltı münasip bır 

z 11 u/cr il r ıki tarn/111 pö ltrdllfı 
lwsmi 'Iİl'tt sayes111 it btt llllina5rba 

''" btr kat dalın 111kışa r rdrc lfuır 
kamim. Esasen Türkiyrde bulu11an 
müft m T11tkln1da Btlrlk ı sumaıır~i 
g rtştılfı mullim lrşrbbıisltrle Türk 
1111/lrtı lıakk111da sarsılmaz bir ıti

mut besi ılı/! mlzi isr.at tdtr. Bir 
sa'IGVI m mltktti 0/011 /Jrlrıka, O· 

narıltşmrkte olan Türki;·tııi11 kal· 
kmmasma azami suntte ı•ardun tdt· 
cektir liulas ı brn ılü mr.mltket mD· 
nasebatmm i:ıtıkbalı /ıakkmda pek 
zt)'adt iinut ı•ar bul11nt1}'orum. 1 lir· 
kiı rde bulumlulfumuz gii11ltr zarfın· 
da l!ıirdiiJ!ümtiz hüsnü kabule te
şekkür edem11 • > 

Yeni maliye Teşkilatı 
Maliyemiz bir banka gibi çahŞacak. 

mütehassıslar tetk ik e devam ediyorlar. 

ı1111rhassıs raporlarını trıkık edrcrk 
ol 111 ""ıl ye Vekılı t uaı Bey 
A11karadun bildir ildı/tne glJre, 

mcclisi11 bu topla111ş dtvreslnde lllÜS· 

larrlm 1111izakere edtlecrk lfıJ ılwlar· 

dau biri de malıye teşkılfitı kanunu· 

dur Bu lôyılıaJ a 11a2ararı malfrrye 
bır lım ka şekli verilrctklir Ye11i 
projl'}'t göre k ıdroda ı•opdacak de· 
lfı~ıldikler etrafmda tetkikat devam 
edi ı or. Rillıa s ı ı•trgi sisttm lrr i l't 

A~·rupadaki şekflltr üurı11dt durul· 
mak adır. 

tıalıre Ve'dıltlı malt işlrrimızbı 
ltrr sılıastn la ısla/tat yapmak az 
mb d dlr.Bu günlerde bir sme müd

detle alp edil 11 /· ra 11sız mnl t} e 
müldıtıssı-;ı trşkıl(it üuruıdekı trt 
ktll/erint h•''rteektir. Vertcr/!ı mpor 
MattJe Vtktlı ruat Bey tarat.11dan 
lttkık td Jdıkttn -;onra icap edm 
şrkiller iiuruıdc yüni11tctktir • 

Şubatta [!tlırılmesi kaıarlaşfm· 

la11 ıkı mtite~a sısla teıkıkat büro 
swıda caltşacnklardtr . 

Kupa maçlarına başlandı 
Mersin idman Vur u adana sporu bire 

Karşı iki Sayı ile Yendi • 

Cuma f!Üıui Adana şdur stat/111· 
da kupa mariarmn başlnndı Eı ı·rlrt 
('kiltn kuıafa g/Jre SeJltull /JOr 

Toros Spor, Mtrsm idman Vurdu 
A fa a por karştlaşccakl ırdı. Saat 
011 ,, burukta 7 oros ı•e Seylıan ıa. 

kıml rı salıaya rıklı/ar. OJ 1111a Mer
sin idman l~llfdll kop/0111 Fdp /Jt 

ytn ıdarrsi nltmdn b .şlamlı 7 am 
man6sıyle bırı ditum111 rakıbi ola11 

bu ıkl tokımdafl (Ok lıryrca11/ı bır 

OJ uı btklmıı onlu 1 aka! ayu11 baş· 

itldı 11 sc 11ra 11muldt1/!tı gibi bır 

(!> "'' J!Österenudılrr. Bmncı drı·ırtlr 
l oros ıki11ci d vredtd Styhan Spor 
ıki sn)'ı japarak btrabere kaldılar 

Bunda11 sonra lıtrkt 111 sabusız 

lıkl ı bek/f(/ tit \1 rs 11 ldmafl Yu 
du Ad rıa Spıır mırı b'JŞ adı . 

- Gcrı ı 2. cı S.ı~ f ,H.IJ 
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ilimli~ Yazılar 
Ukalalığın 

Psikolojisi •. 

SaJİıı \·e euıeklerin se
ınen~ siııi görnwk için mu. 
avven bir sistem ve usul . ., 
dairesinde hareket etmek 
icap eder. Usul ve nizama 
bağlı olarak çalışanlar 

terakki ederler, tereıldiil 
ve kar:ır~ızlıklaf'& nıaruz 

kalmazlar. : viikselmel~r 
ve ih· rl Puıt>le r istinat edi 
len usul ve ~sasları, tabi 
olunan nizamları yaşat. 

makla olur. iş adamların
da göriilen ve aramlan 
nwziyfll ve karcı kter bu 
dur. 

Soura, biliyoruz ki İÇ
tim:ıi lrnyat genişlemiş ve 
dPriıılt>şuıiştir; iş höliim· 
ı~ri <ırtnıış ve ihtisaslar 
ço~ ı lıuıştır. Her miitalıas 
sıs veya iş adamı şiiphe

siz ihı is as ve h iineri da
hitiıulP. olınıyan işlerden 

arılamaz. iter işin bir ehli 
olmak gt-rektir. 

Ru lwdihi lıiikümler 

ka rşısmda yolsuz, usu lsuı 
ve gayri s~ nı imi d iişii ıw 11 
ler vardır. ller işterı iter 
şeyden anlar gibi vaziyel
ler takınanlar vardır. Bun 
lar şuurlu veya şuursuz 

olarak kendi zekalarına 

haddind~n ve kudretinden 
fazla kıymet vermek ist~r 
ler . işte böylece yalrnz 
kendi fikriııi beğenenler 

de, kendii rey ve hevesine 
tabi olanlar da her sevden . ., 
anlar göriinen haller, ta -
vırlar, fikirler, sözler göztı 
ve kulağa çarpmağa baş 

lar. Hula~a anlamadığırrnz 
işlere burıau muzu soktu
gu muz zaman ukalahk 
kendine has sıfatlarla ınii 

şahede oluuur. 
Bir insan kendisinde 

bulunrnıvan meziveı ve 
" "' 

kudretleri kendisine zam-
metm~k gayreliude hulun 
mHrwtlıclır. :: Herkesin her 
stthada ihtisas sahibi olma 
S! nıiiıukün degildir. Hod 
gAml•ğ111, rey ve hevesin 
ıesirlerile yolsuz, usulsuz 
düşünenler bu hakikat
i a r ı u n u ı u \ 'o f'I a r m ı '/ . \ k ı 1 

Hayat Pahahhğı. 
Memle~etimizde Her Sene Biraz Da~a Azahyor . 

Teşrin evvelde Bir sene evvelitJe nis
betle yüzde 95 bir ucuzluk var . 

lstanbul, (Ak.şanı] -
Sou bir ~ylık gtıçrnmr. 

enıleksi11e göre, pahalılık 
umurııi harpten ev\'f'Jki 
frntlara ırnzaran viiztlP . 
997 ııi~h··LiııdPdir. Paha 
lılık uisheıi 92~ darıhP-ri 

miit .. nrntliy~n inmiştir. 

Bııhrau St>ııt•siudP 138 l 
rakamı ile ifade tıdiltın 

erıd•~ks gf'Çtrn Sf~ıw 1O:ı7 

diişruiiştlir. 

Bu SP.ııe de tPdrici su
kut dr.vam t ! lnıiş, g•·ç~ıı 

eyltıldr. H88 ~ kadar lP 

rn·zziiJ dmişlir. Fakat ry
hiltlt!n sonru tekrar lıafif 

hir )' Ükseluıe kavdrdil-., 

mişlir . 
l J nrnnıi harpten şim 

diye kadar en ucuz geçeıı 
zaman 934 .,~·ltlliidiir. 

T eş r· i ıı e v v 1 d e , ey 1 ti 1 e 

nazaran fiatlerin vlikseli- ı 
Ol 

şine kışııı )' aklaşması ve 
bazı esnafııı bu nd rı ıı isti-
fade t'lmPk islt'fllPSİ SPlwp 

Nahit Cemal B. 
Vilayetimiz Maarif Mü~ürlü

ğüne Tayin [~ildi ' 
Ankara, 10 f Hususi/ - Açık 

bulunan /çel maarif müdürlüdüne 
Konya lisesi Felsefe muallimi Na· 
lılt Cemal Bey tayin edildi. 

• • • 
Nahit Cemal Bey daha evvel 

Adana lisesi mlldürlüJ!ünde, Ada· 
na maarif müdürlüJ!ünde bulunmuş 

mulıitimizi tanıyan dtdtrli bir maa· 
rifçimizdlr. 

-·== -==-Jr.:'.C 
lii rlii enıek ler U•~) hu df' 
ve gemer,..sizdir . Fakat 
cenıiy~tirı aherıgiııe sui 
tesiri melhuz olma~ı ili
barivle nıuzuhiıır . . \iadt•rıı . 
ki lıflpiıuiz hı~r sa hada 
ihtisas sahihi dtığiliz, me~ 

lekltwine vakıf olıuadığı 

mız alim ve llllllahassıs

larrn işlerini, yaptıklarını 

tenkil etmeğe kalkışma
mızın ne derecn hodglım
lık tesirleriyle yapıldığını 
anlamak lazımdır. Herkes 
anladığı işe ve ihtisasma 
göre fıkir yiiriitebilir VP. 

fayclalı olabilir. Arılarna-
dığı nıİz işlere burnu muzu 

oltİuğu tahmin ediliyor. 
Çii nk ii fiallt~ri n th1ğişme

sini icap ellirt·cek hiç bir 
fevkalath·lik yoktur. 

ihtil\ar la rulieadt·le ko
mİS)OınıHuu , bu gayl'i 
tauıi \aziveti diizdt ... cek . 
tedbirleri ~lacağı şiiphe 

sizdir. }laauwfılı hu hafif 
yiikselişt~ rağıu~n lf'Şriui 

•~vvt:lde hayal, bir SPııe 

cwvt•Jkiru~ rıazernrı viizdH . 
dokuı hucuk kadar ucuz-. 
lanıışlır. 

Tt·şri 11 it' v vt• ld •~ palı alı 

lık, \İ\'t'CPk madddelt'l'İ .. . 
iciu \iİzıle 947, vakrm1, . .. . 
aydırılatıua VP. lenıizlHnı•· 

nıaddelt~rirıcle ~· iizdt~ ~06, 

gi~ecek ve ev t>şyasıııda 
yiizde IOOö, PV ki ı aları 

v ii ıd r 1 3 3 0, ıı a k 1 i v •~ v t• .. . 
diğtw uıasarif yüzde 93~ 
nishetirule idi. 

Romanya Mu~acirleri . 
Dört vapur muhacir 

getirmeye tahsisedidi. 
lstarılıul, fllusu!'>İ} -

KöstfüıCt~ı lıı arıa vataııa 

k a v u ş m ak içi " vapur lrn k -
livPn ıınıhacil'IPrin vazi -. 
yP.Iİ lııısusi vapıır sa!ıip . 

lt!rİııi faaliyPlP gPlinııİ~lir. 
Bu mu lıaci rlt~r, 11ak li yt• 

licrt>li11i \'el'rnt>yi kabul 
ellikleri icin Nazım, 1'i-

• 
liifpı·, .\damı \'t~ A<lııaıı 

vapurları rııulı:ıcir nakli
yatına talısis ol11nııı11şt11r. 

.\dııaıı vapııru KösLP rı 

CP.\' P ~İlnı.-k üz•·r.-. Kara-
• t 

de11İztı cıkark,·rı fırlım.ı 
• 

v iizii ııderı clön nı iist ii r. . . 
Gt- n ı i n ııı v ;ı ~ k a ı P n k a 1-

m ak iizt•re Bii v ii kd ... rev.\ . •' 

gidect·~i sırada Umur yt•. 
riııde karaya oıurnıuştur. 

QfHtıİ k urıarıua şiı kPLİ, 
~azaya uğrı)· an vapuru 
tahlis i(~iıı liıııarı idarf'Sİrw 

~ 

müracaat <'lmiştir. 
Vapur sahihi , tahlis 

işini genıi kurtarma şir
ketine vermek ish~memiş 

hava lodosla\'ıncıva kadar . ., 
hP.klh·rek sular111 cr.rva-. . 

lıhk salmak ~urdivlt• göıı 
• • • ~ok uııvalım. 

liimiiıii :ılclatau her tesel- .. 
n1111la11 İ!'itifaıle surt>tiyh~ 

oturtluğu y.-rclt~n kurtul 
mağa çalışıu:ığı muvafık 

görmüştür. 

linin ilıui hir kıymeti ta
savvur ~dılebilir mi ! Bu 

Tarsus Amerikan Kollej~ 

Edebiyat Muallimi 

Ahmet 

• 

Y unanis tanda N ümayişfet· 

Hü~Ometin Arnavutluğa Muka~elesi f steniJf · 
Bir çok yerlerde nümayişler oldtJ · 

kamet emniyet tedbirleri aldı, 
------..----~..--~--~· 

:\ti rıa da ı• İs ta 11bıı1 ga- b i ı· lt~ş•~ h hiis yapa 
zeteleriıu~ ~· azıldrğıııa göre hildirilmeklt~dir. 

1
j1 

Yunan g:ızelt IPriniıı lıalwr Atina, - Aı·nt~ 
aldığıııa gört~Arnavutlukla ki Yurıau d\allif~ 
Yurıan • · k~'lliyeli hakkında pılaıı taz)iki pro {J 
la llıi k Ptl i lıııPk le olaıı ıaz- nı"k iiz,.re Korfıı ~ 
yı~lt-!r d~varu r.tııı~kLPtlir. SPl'PZ vt~ [)ramatl~ 

1 
GaıetPIPrİtı nıiitenıaıli ııt>Ş riihülii ıuitin~ı~r rt 
. l f1· "' • 1·1 · · 'I' . ıı ~3 rıy<llııH an P "an uıuumı ec ı nu~ıır. ·' ıtırı1' .ı 

l
. ~ . .,,. 

~·~ çok hı·ytıcaıılarımışlır. rını Vt1liye tr.b 11' bit 
GazP.tt>ler lıiikonwtin Yu- iizer~ ,,iden heveae " 

:") .. 'h•~ 
ııa11i~Laıııla hulunarı .-\nıa kaılar ahali dt! ılll 

auıtf 
vııtlara ıııııkatwh·dhılnıisil- r·ek bir takını U~r1 . 
tlt• hulu r1uıası111 ta vsi"·e lu"·a lt>Şt' hbiis euuı~ J t) • .,,, 

' ' lııwktt>dirlP-r. de zal.utamn vak''' · 
Si vasi ıııeh:ıfil A rıı:ı- ch~ı , lPtl hirler snY~ 

vutluguıı Lalhik etm~kh~ lrnr hangi bir lı~~ltf; 
ol.Juğu tedhirlP-rİ lıoş giir- nıevclan veı·iluıt'fuı~ 
uwınt>klt~dir. ııacİaki Şimali ~,,;~· 

Soıı dakikanı kadar rt)S yeli son içtiruaıııil; 
men LP.~\ \' lİl ;lu1iveıı hir mesP.lt~\'İ ve alılııı. . . . .. . ,,,. 
lıahı rt~ görn gt'ıya Balkarı Şt-!kli l~Lkik et111ıŞ f 
iıil3f1 de,letlt·r·inin Arııa- nıivf't hu lıustı9ltl~ ~ 
vutl11ğa karşı nıiiŞlPrP-k l:ld.e alaka gö~1t·rrı•t' 

Kupa Maçlarına Başland1• 
. ,,. 

- Birinci S~yfadan Artan - ikiyt ~ sıfır galiblJ 
o_, uııa roros sporclaıı soııa t~r·cli. 

NPcaıi Ul'yiu hakemliği al- Biriııci thwr(>tl~ ~ 
tıııd:ı haşl ıdığı zarııau l1t·r ~alesiuı~ iiı~ clt•fo toP 
siıı takımı şu ş . ~kilcl~ Y•'r mİ~lir. Bur~uıı bir' 
almıştı. gayet telılik~li b;r ~ 

Rasım atlaLılclı. fkiside a"tl 
Şevk~t Vakup il' 

Hicret Arif Ali lki11ci devrt• da :... 
Mustafa Nusr~t Kemal Zeki lzzillin '-1 •f~P" ve canlı oldu. ,, t 

.\lersirı lak ınıı hııgiiıı . · fJ 
kınıı !!Ol <.ıtledıtll .::1 

~alt•ci Hasa11 vr. sağ açık " 
1
. 

1 
ll1rlll' 

· tırnı:ı k eme ı \' •' ı t' 
f sk P utl~ l'Siı olarak oy 11 na J ltıf 

.\daııa ~porcla ıl~ '. 
haşladı. ., "' 

l sa,·ı \' a1>ıırınam:ı111r Top ortada >irkaç da · · · ıt 
tlt• faka l ara sıra 

kika dolaştıktan sorıra ' . . ~ 
vasıla~!\ it~ ".-.r~ıll 

\11' r.~ ı· ıı l ılı ı ı :ı ıı vur d 11 lı a - · · ı . . l ı · 1 ı · t 1 ı le ı '",.. ı surd t> ·r 11 kiıııİ\'Plİ Pliııe aldı vt~ A-
. haşiadıl,ar. flit; ht~.A 

l ' cıııa ~ponırı nı:ı\ıf salıa~ı ID':.; 
sct .. \' ı yar>a ıuı~·or. ·, ic .. risirıdt.ı: aclııla l•·k kalP. - :t 

.ı~kliıult.ı: . \clarıa kalt>sirıi soıılarırıa doğrıı ·-
"' h••k l~ri rı ha ta~ı ~·ii 
~ıkışıır·ıu:ıg1 . ı haşladı. Fakal ;f 

ı lk v .. soıı sa' ıtarıı . ..:S 
rıt•fh-\llSP bııgfitı gol ~c-tp. • ~ıJTf 
ııwk kahilıveti yok. c~- ıılar. Oyun hire ııı 

"' • .... ·ı ~avı ile ~1,·r~iu it1 11
1
' kilen bütiiıı ıop sagt an .. . , 

soldan ~itli\'or. Bıı vazi- duııuıı galibiyouY 
t • 

\'P- li <r()rpıı ~""' ircılrr \'UI' c(•IP.ndi. ff 
~hm ~vvelcıa ~llığı on.bir Mersiu takını• 'J•' 

'.'!'. a. · 1 irim ki bt(n·fı ne ktl di IJola iuanıuamag ·.ı uHşladılar ~ Lt&I,,-
~ dana saha~ınd:ı Fakat ne çart·ki bugün . ·r 

1 kadar b~ı·baL bl "'' akder ceııber altrnda olan v; 

kaltıye ·lop girmek isleıu İ- O)' tıaıuamıştır. foı· ~ı 
cıılarının arasıntl~• .,1 

\ 'Ol'. 15 inci dakikad•• ~ıJı 
.J anarşi daha fazlı• .,,.r 
sa~ (JC.ık ~lustafa ilk sayı~·ı ,. 

karmak imk~uıı•1 

yaptı. Bunu Adana alt>y- tli"i oibi takınıı" .
1

1f1 
hiııe H~rilen bir peııahı ~ ~ A~· 

N · l' ı o ı.· tıııcıılarıı•ın eh• ,•d ceza!'iını usrt>ltrı >1r p a!'a "'" 
')ozf·• ra 1· l>t·kl··. uilı:ıf' vuru~i~I.- ikinci golii takip • " • 

P.llİ • Ve birinci devre o~·un göstrruıesiı~ 
Mersin filman Yurdunun biyel vermiştir • 
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=ı =T=ic=ar=e=t =H=a=be=r=le=ri=I 
Yumurtaların Kontrolü 

1 
Sovyet Rusyada işe 

konan •ermaye 

Mersin 
Piyasası 

Tarsus 
93• 
166 

No. T:ıı·ilıi 

• 
ıcra memurluğundan · 

(
.... . 
,ıııs ı ~ltH kii l\iyıuNİ 

Lira M. uıii 

5.275476560 
... • C'-4-

lstalllHJI - Yuınurla 
-~-

K.~~-

ilırac talim atmınıHSirıiıı tal-
h i k i · tl o 1 rn ı ...i 1 t• , (; w I i ve l e . . 
geçme i Hhım µt·l .. ıı kont
rol komi voııu rt:~m.-.ıı te-., 

şrk kül t'lıııi \'e ihzarı şe
k ildt> faalivrlt~ ırııcnıi lir . c • '\ . 

Kouıi )'Ouuıı rt•bliiiiıw 

SOV)' t•l Husyacla, lıf'~ 

·pueJik phirıııı tuıhiki11dt·rı 

lrn giiut> katlar n1P11k ul 
vt• gn)•ri ııwrıkııl içi11 ko· 
rı:l11 .Prma.\P 32 ruil)fü' 
ruhi·~ olarak leslıil t>dil-

Pumuk ~ksprt>~ 
f aru· 
Kapu ıualı 

Koza"' parla~ı 
iaııe ciüidi . . 
\erli • 

K. 
41 . , 
40 
38 
2- ı 2,5 
? -

Türkofi "-" f ' laııhul şulwsin
dPıı Ş••fık 'afi ltev t:n in 
euiluıişLir. Yu11111rta ill~a
C\ılcılan ııamıııa komisvo . . 
ınıu uıera imiııt~ ihralıim 

B. i rin)k fldtıcPktir . 
1 hralıiuı 1ı .. , irı, ılaiıııi 

Şt:kildt: çalışau;ıy:ıcaAırıdarı 
hah t>tlt•rt>k i ·ti fa edt•Ct'ği 
Jaakkıııdaki ayialur Yıı 
nıurı:ıcılnrııı oclada y:ıp
tıklar·ı orı hir İ<;liuıada 

mi"tiı·. 
Fahrikal:ıra lazım oları ~usanı 

ipLidai m:ııltltıl•·r sıoku Fasulva 
40 ıııil)'Orı rultlf'yf· v:ırruış. ~olauı 

lır. Bt>ş st•ııt•lik pl~\ıı ıııu- '1 Hrcime~ 

cilıirıcı• :ı ilır ~ :ırıa,· iin hır . . 
"' .. ki i.-t : lı~al:ill 19 111il ,·on - . 

r ıı h I •• o 1 :ı c. ı k t ı r. Bu 111 i k -
l:ır 1 '•'Cf'rı \ ıln ıı:ızararı . . 
yiizdt~ 232 ııi lwtiııde lıir 

fazlalık gi>~lerııu · klt'dir. 

Zeytin i~racatımız 

K ıı~ \' t•nıi . . 
Kuııı darı 
Ct>llik 
• 
Yulaf 

\cı ç•·kıı·cl··~ ıçı 
'" 1 a Ol ~t'" t' r 

(~alı Vf' 

1 1 25 
s iltl 9 

4-62,50 

8-l~-50 

6 

4 

6 
75 
50 

3-12,5 
!} -) 
iJ ... 

; 8 ·>~ ... '' lıallt•tlilıııiştir. r.ıa ıııı :ıfilı 
lic·an•L oıJasr, Y11111urıa 
lac;rıerini11 i lt~~lel'iııi lk
ti at Vt·k:\IPtiııt : lıilclir ıııis .. . ' 

Ca\' 
Bu ~ıl zt•ytiıı ihraca - • · 

Kahn 
1111111. gPçrıı ~PllP~' P rıi ·- • 

tOO 
24.0<nso 
188-.. 190 

il l 111 I a \'t• hA il . 11Iİİ11İİ11 k ;ı -
huliiııP imk:ln o'up olnıa
tlığı111 orıııu lu r • Diil•·r 
ıar:ıft:ıu, koııırol lı,.,N.iııe 

Bahar 
lwılı~ ıııiilıiııı mi~ tarda art no 

50 

. . 
)'Pnıinli ek l"'r olarak 250 
lira ma aşla :nada 11 tı.ı ni 
lwv ~Pdlıııisıir. J • • 

Bu . u l'Pl it· l:ı • ıı:ı ıula rı:111 
l1P\'•1 l, İlırnri f.ı:ılİ VP ll' h: 

r • ~ 

l:ınıış, korıtr·ol i(•iıı liızıııı 
olan ıııııa)f'llt' ~ıl•·ıltııiııi 
V•~ ~:ıir .. ~· i ı .. d.ırİ~•· lıa-.la · 
nııştır. 

mı lır. nt•cı•rı s 'ili' ihr:ı-. 
cat rııiktan 50 lıiıı kilo.\ 11 

;..:('. ıııtı1.k .. rı, 934 ~ılı zar
fmcla ı nıilyoıı kilodan 

faz 1 a : t' \' k i ~· a l ya p ı l 1111 ş r ı r. 
B11111111 195 lıiıı kilo~ıı Bul
gari. ıarıa, 500 hiıı kilo u 
Bu~yaya, 600 hirı kilosu 
da lskP rıılı r ; ~ •·. .. gürıd+~
ri l mişli r . 

Mersin Sul~ Hukuk Hakimliğinden : 

\ l'p:ı .\ ııadol 
)) \' .. ,.li 

Piriuc 
• 

Kar:ı biihı•r 

lXi adır 

iki ııci 
\lısır cları 

Ç;ı vıla r 
KHme Şe'll r 
Sandılua 

~3 

a 
3 

20 Lira -10 K. 
)) •> ~cılt'hi 2ö Lira 
» • )) t_:ll \' ;ılı 20 K. f>O 

Buğtla~ Y~rli 
f ıt<•ir 

1 ııcP Kepı·k 

K:ı hıı » 

:! 7 fl 

'lldı·rı 1 l 

75 
75 

~lt•r~ İrı lıılı h•arlcar· idartı. irıirı ~J,.r~irı'dt> lı:ınıuıal Er . 
zurunılu kHI 11.ı!'iarıııı alrylıiııı• ik:ııtıı• t•ılil .. 11 alacak 
•favit 111111 ıuii f(l •i alPylairı ikaıuetgaııırı ıııf'c;hul olnıa~ı 
lıast•lıilı• gıyahırıd:ı icı·a kıhıı( 11 muhak•·ııwllirıcl .. ıuiid
dfli al .. yll hakkıııcla iu;lı:ız t)di lc•ıı ~ıyap kcır:ırıııırı ga
zetf} ilP ilftru~rı lPhligiıı n k:ırar vcriltH'~k 0ı•lı•c•~k cPl~P 
d•~ lıiikiinı vı•rilP('t>~ iıı d11u rııuhakPıuP 24- 11 - 934 ta
rilıirrn uıii~nclif Curıı:ırtı-. i giiııij ~aal ı ı " talik .-dil
miş olcluMııııdaıı ilıharııanıcrıiu tPlıliğiııdeıı itilıart•ıı 
5 giiu içirıclı• iıınıı t-lr\w:i \t!\ :ı \'f'Vllli llllJil\'\' tHIPclP 

ımılık.--•nıı•ılı• lıazır h11lııı1111a"ı. a~ . t ttıktirdt! uı;ıİıkPıııt~
YH adı•uıi k:ehuliirıa kanır \'t! rİlt>rt•k gıval1t•11 lıiıkiinı 
v~rilt•ct•ği ıehliii ıuakanırnda kaim olm~k ii1.n~ iları o
Juıııır. 

1 Li!llOll lUZll 70 

/çel Tapu müdürlüğünden ; 
~ler i11i11 Tt•cn karyP, ·iııdP \cıki La rafları saı·kan 

Yu uf Vt' .~lu ıafo larJa ı g~rlwrı ırmak ~iıualt!ı; elin~ 
F4iltlllı VP ıııulla uıduut•l tarla. ile malıdnt bir kıta 
tarla rmılla cla) ı ~lu ltıfo V•• air<•rıirı t:ısarrııflarımla 
ikeıı vefatilf1 H'rt• ·p l,•rirıp irıtikal Pclip nıt'Zkl)r tarlaıuıı 
seıwl. iz B11lu11111 ,1..,ırııla11 tlol,1.\1 k:ı.\tlıııırı LP..,cili ıcırı 
miiracaat .. ııııi~l··rdir. Tar ı lıi ilfıııd rı J ı ırıirı . oı~ra 
mnlıallt•ıı ktı if ,,. talı~i~i H;İıı nıtııııur •röııdPr ı lt>C t•ğiıı
cltw ıasal'f'uf iclılia. ırıda hnlurıa11laı·ııı l'f' . mi t'\ r:ıkla
riln ,iair''Yt' 111iir:ıc .ı .ıtlurı \t') a kt•şif "İİııiirıclt• lıazır 
bul n rımala rı lli~unıu ılfiu el uııu r. 

S:ıhuıı:;afııe~tiaıY. :!f) 50 

-----------·-- -----~ 
Barsa T elğraflan 

/sla11b11/ 

8 11 934 

Türk alııırııı 9j0 

ist ·ı·I i ıı 6~0 

l>ola r 7 9- :16 
Fraıık 

Lirt•l 

l~ ·- 06 

9 2~l 41 

liverpol 
ıo - ıı 9H4 

lla~ır 6 8 l 
\1atll•li 6 - 53 

,, 
ili ııl 

Nevyor~ 

6 53 
4 - 90 

LI - 9::54 . 
12 - 22 

5 ~la rt 339 Tarla 
111!'\fı 

il ' l>[IH' . 

1)5 

~:ırk:ııı farik garlwu Vtıuil ~İıtıaleıı 
molla ilırnlıiıu v.- dur·. uıı fadirıu~ cı~

ııuheıı ıııulla dıırnın" lıi:-sa!'ı 

6 » l&Jl'la ııı~fı 5 2400,2368 103 

arkan \ a. iıı :ı"'a Jl'adHm hasinı ağa 
• " M • t 

şinwlPrı isnıail :ığtı CP.rıuheu ) :ıl'auı ı ta-
riki Şi. arap ~alih C(•. Yu uf'' '~ Osman 

7 » tada rıısfı » 4,55965,1200 135 

~:ır· kaıı tarild am garhıiıı rıııılla ihr:ıhirıı 
inı:ılPıı lı:ıt•ır oğlu ıaıahıuut Ct•ııtılwıı ih

ralıim hi .... :ısı 
8 n taı-l a rıı~fı 24821, 1628 163 

•• :ırka ı, l :ııiki :ırıı :1 arlwrı ha.iııı tı~a 
\t'l't·~ı·..i ~ıııı : ıl ı• rı ~üciiJ..lii o.!!lıı durnıu:-: . . • . ) . 
hoca ct)rıulwıı lwcı oğlu ıııulla ilıralıım 

ıo )) tarla ııı~fı 7:i54,4192 163 

~ l'kaıı l aı ık gaı-lıP11 lı:ı~inı ağa şiıııa
lt'11 d11rııı11~ İ11H'.ı lıi"' ~• ~i <'Prıı1hP11 ıııul~ 
1 a i h r a 1ı i uı ' ti d ıı r su n ı :ı r 1 :ısı. 

ı ı ,, t :ı rla ııı!'fı 5515, ı )44 163 

5 'I' f, 3· • "· 34 

~aı·J..arı tarik g:ırlH•rı 

~wsi ~iırıalPıı durmuş 
ııulıı•u ıııull :ı ihr:ılııııı 

rii~ıti atta 
t. 

lıocu lıis ·.-. i 

ı:ırl:ı rıı .. fı 5,28599 8880 163 
~;:ırk:.ın uıtıl:ı şiikrtı VP nıt•lınıt• l gar

hPrı nııılla ilır:ılıim t•eııtıht•rı tariki anı. 
O » larla ııı · fı 5,51581440 Jti3 

~al'k:ııı ııııılla durnıu~ garlıeıı kacli t'f. 
~iıaı:ıl · ıı l:ıriki :ıııı CPrıııht• ıı ıııııll.ı ihralıiııt • 

12 .\larl339 tarla ııı:'lfı 919.3024 163 

Şarkau D11ı·ıu11ş lıııc · ı 
ıııııll:ı ilıtalıiııı \t'Zt>lı c•k 

lt•rı ct•ııııhcrı lu•rıtlt•k 

lıb~P~i µarlwrı 

fıt'fl\«'J'f' 1 Si illa • 

9 » ta da rıı~fı ı .3789,5360 142 

Ş:ırkaıı g.11 l1P11 tarik s i rıı:ıl•·ıı araıt 'a
lilı cı•rııılwıı Yusııf ve O ·ııı aıı. 

.\l:ıc:ıklı: E. "' lwv \'Pk i!i .\\'ukaı ll :ı\ılar 1111 \ ' . . . 
Borclu: Tar~usaıı Ziilı ,. ,ir kihiiıı.ln Kt•nıal t•f. . . . 

Yok:ınıla lıııdudu \'1' Pvsa fı \' azılı tarl.ı 
at;ık artırmaya koıırııuş olııp ş :ırtrıanıe 11 - l l 9~4 
t · ıı·ilıiııd t• ıı İlilıarcıı ılaireıııiıd c • lıt'rkı:!'\ gi>rchilPceği 
g i h i JO - 12 9 n 4 la r i la i ı w 11 ıii. u 1 i f «) ı ,. :- :ı ı ıı lı a "ii 11 ii · a a L 

1 l clt• açık anırma ılı~ !-i;Jlılat!aklır. .\rlırıııa ht•clf'li 
1ıuılıa11l111••11 kı~ ııwtiııiu ~ ii~d .. 75 iııı hulnıadığı takdir 
ıl" Qtı uı·tıraııttı tt·:ılıhihlii ha ki k :ı 1 m a ~ ~artil .. 

~ 

2f) l :!-9X4 lal'İlıiııe ııııis.ıtlif ~al ı t.:iiııi'ı ~aaı ı ı clt~ 
cl:ıircıııi1.dt• ) apılacak oh111 arı ırrııad :ı ğayri nwrıkul 
t•ıı (:ok artıraıı:ı ilwll' ~1 tlılPcı>ğiııdı • 11 ıaliplPrirı nıulıauı
llıt'll kiynwliniu ~·iizdt' 7 . ~> ııi;'\lıı)lirıdP fH'Y akı;ası rı· 
~:ı ıııilli hir haııkaııııı lt'ıııiııat mı•ktuhuııu hamil hu 
lıırıııwl:ırı l:lzıuıdır. 

2004 111111110111 icra ıfla:- k:ı1111ıı1111tırı 126 111<'1 

nıatlclt·~i dünHiıH'ti fıkra ıııa lPvfik:ııı lııı ~:ı\J'İ nıt•rı-. . 
kul iİZt•rİUtf P İf10lnkli ahc .ı~lıl : ır llt• cftğPf' hİI' al~t-
kaclarllllll Vt} irtifa lıakkl :o>al ıipleriııiıı hu haklarıııı 
V•~ lın!"H:;ile faiz \'t• nı ,t:o-:ıri f<; ci:ıir ol ~ııi itlılialurıııı 

lihin larilıiıııll'rı itibarı~ıı .' irıui giııı i~·irıdt· (~\'l'akı 
nıii hiLPlt>ril·~ hilılir111Plt•ri ak"'ı t:ıkıliı·ılı~ Tapu ~ıcı

iııdH !'S:ıhil olııı:ıılı~ç:ı ~lı ı ı-ı lıı•dt>li pa_, la ıu:ısıuılaıı 
ııı:ılırnııı k:ılac:ıkl:ırı <•ilıPllP :ı l:ik :ı d ır:ıı ı ııı iş lı ıı 

ııı:ıddtı fıkra ıııa gfir,• Jıar·Pkt>l f•luwlt·ı·i , .. dalw fa~I . 
111:ılt'111ıal alrııak i tiyPıılt· ı· ı rı T:ıı·~u~ icı\ı daire· İrı (· 
nıfir:ıt•a:ıtları il:)rı ulurıur . 



2. CI TF:ŞUfN 1934 PAZAR _________ ~ 

GÖRDÜGÜNÜZ ·EV 
SAYFA: 4 YENl ~IERSfN 11 

BU 
Piyangodan ı 

Kazanılan , 
Para İle ' ~ 
Yapılmıştır . ·~ 
Kadı köyündedir. 

Ev sahibi olmak 
icin siz de : 
' 

Bir Piyango 
Bileti Alınız , 
Sab1ın Sabuııa 

GÜZEL BİR. EV 

' \ - . · ~: ' . . 

olmaz Sabun aldığırıızda: ev<~la, 
---------------------Sabuncu zade KaJri 

markasın:ı dikkat 

1---------------------

Sabuncu zade kADRI 

markasına dikkat 

Bu Markalı Sabunları Her 
Yerde Arayınız 

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

SABUNCU ZAO( KADRİ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmıştır. 

SABUNCU ZADE KADH.i .lla rJ..a h ~ahuııl:ır lALI\ ( Toprak ) 

ve Silikat ~ibi lJilunıum zaraı·lı ve vakıcı . .. nıaddclerdeu aridir 

SABUNCU ZAO( KADRİ Markalı Sa~unlar cil~e Yumşakhk, letafet verir çünkü ~ile sizdir 

Mersin • 
ıcra memurluğundan : 

1934 

1935 . . r • • • lı şah 
~lersıurrı Kıremıthan~ nı:.fıallesind~n ff.ra ~·~ 

""' ) .. ff C 1110 og u nnılevr a orç şahirı efeudiye ait olup . 18 ~r 
ti.-nıa ı.:wz edilerek lıu defa paraya çevrilıııesır~An' 
rar ver ıleıa bahçe ıualıallt•siıule vaki tapunun 111~ 

. . 1 ·a~I h. 
ııu sanı 334 l:.ınh ve 30 numarasırıda kayıl I ~ ( b'ır 
lazım Rıza ~r ... udi l1<u1Psi solu rıuu kılis··~i va~ 1,, (t• 

ç•·si arkası k•·za i)rıii \'Ol ile aıalıdut tahtani \ b' 
k · 1 " 1 ı. · • . · bı ,1 a nı t orl oı a Vt> uı ı ruıktar a\'ltı\ıı 1ıavı . ıı 

lıaıu: a~ağıclakı şerait dairt·siud.- ac;k artıt·nıa'' 
nulnıuşlur. • . ıt d 

Satış 15 12 934 Cuınarlt•si giirıü \lt~rsirı ıcr~~ 
. ~ .. 1 1 1· ... . (ll .. ı rt•sı orıuıu • )Hpı . ı c.ıklıı·. aliplf•l'İıı ~· twnıı ,~ 

nıuhaıunırn kivnu-ıti olan (800) SP.kiz viiz liraıı~:' rı'ı 
de y•·di buçuğ·u rıislH~ titıılH JW.v akçasırıı 1ı:ı11• 1 " 
muriyPtinıizP. ıaıiirac:ıatları laı1111<lır. 

ı - R ii s 11 nı el I' 11 a l ı y P. , . .... l :ı p 11 111 : ı s , .. , f I a r ı 
a illi r. il' 

2 - İlıalt·i katiyflsiı~i nıiilP-<~kip l~~~ dııfi 111.~iı<•!;~" fı 
fateıa \ ' t ! lt~ıııamcrı tı·dı n~ a ksı lah tırclı~ 11H1Zi1,\ ı 
edilflrt•k nıal yeııidP.ıı ;ırııruı:ı.\'a korıulacak '~ 111 

bfldel \'e malıruıu halııı:ı f,ı iz hila lıükiim evvt'lh 
lt ! r itlt· ıı t:ıııziııı t•Uirilı·ctı~ ı ir. . ,11r 

3 - Ta~ i11 kılıuarı güııd~ icra kılırıaıı ;.çık :' ,ı 
. . i · ı l 1 1 1 . 'i " 111 

• rwı.ıcP~lll( e VUl'I eıı H~ I t~ 11111 talllltıt'll kl)' Hlt: ,_, 

l . l . . L 1 1 • ı 1 1·• :ı r u 
t •~ JPlnıış >Pş ıııı Hı nıa" ~·ırll ·~ uıa .-ıı ço~ '. ıııııı 
iistlinde bırakılır . . \ksi tak ı irdt~ arllıraııların (i.HI , 

haki kalmak lizn~ arlırnıa oıı hP.Ş giin ruiidJeLlf-,,, 
dit t~ clilı ! ı·ek on lwşiııci g ii •ı ürıe ıniisadif 25..-ı~ 

1 
~ 

.. .. .. . ~~ıı 
Pazar guııu saat 14 le \'afHlacak artırma ııetıC · . . ~~ 

za yuktlrda yazılı şart lalı ıkkuk <~lliği Laklirıle 
artırarıııı iistiinde hırakılır 

. . ,, 
1 ,. 1 

4 --.\rtıruıa şarlııaruı~si ı - 12-934 l:ırin• 1' 
r·eu lwrkPS tarafınılan ~ürii ld>ilir. 11 • •ıl 

5 - Artırrııay<• işlirak Pdeııler artırma şartı'' 
nı okumuş, arlıroıa malı ı lliııi terk c,lenler 
dan vaı gPçmiş sayılırlar. . · tı• 

·ı ı . ı . 1 · ı . · ı . l 1 '
1 

6 şnıı ~:ı~· rı men" u ı an tarı uru en 
lu•rk~s larafıııdan gödilPhilir. 
~----·-- --·-------

f l A N 
Tarsus Bele~iye Riyasetin~en : ., ~ 
\ P.llİ v:ıı>ıları Sehir ~iıır.uıa v•~ Tiy,ılro biıt••~ . • • ··ı·ı J 

kiııe ve tt•fonliulil•~ lıer;ıhe,., B.-.1.-dıy{ll~r 11 111 ~;,P'ı. 
VP. miıııakasa rdzaınnanw~i ahkftnu ıııucihincf.. ,, 
zarf usulilP. icara veril••cı • klir. f hal ı·~ i 2 irıC 1 eJI~ 
cıvırı111 25· irıci Paz:ır ~iinii s:ı;ıl 1.4 df• \' :ıf 1 ılıJ ,· . . • ı• 

Til lip olanl:ırııı şal'lrıaınP ö · ıwld ı r.ııi Bı l··cli~f.I /;J 
:ıı·:ım:ıları il:)n 011111111·. g-1~1'1 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası :• • ••" -1 
: Yeni Mersin Mat~ı • ' 
: mücellithatıeı', 
• ı:.ı•' v ı · · arccı 

1 
•:• 11,sl\ımış, p • 

1
,, 

lıazır laşucu v : mıs, forsude kit:JP Jfı'. 
l 5 uii n Z. M. V. T • • . 1~ı ~ nnızı ışı~ ~·a rau .. 111 
., " " • bir~' , 
il I • v~ atmavırıız. .

1
.1p 

azı I' ,, • • . • (\1 • 

' 
a03,. ı • sızt~ lazr aı olur ... 

1
,;, ,, ı ı ;, ıtı , • 1 rı rı 

Malın cinsi Nerenin Mahaulu MiKTARI F. ALiCi SATICI 
, __ Oldu~u K. G . K. s . .,,_ - -~ 

'b 

ı- --=-=-=--- -

Kuş üzümii 5000 15 K~izım B. Ali Pf. 
Arpa Toprak kale 15000 3 

: ' A a rıı et Salim f•f. 
Yulaf ,, 15000 ii ao 

" 
,. 

Arpa " 15000 3 5 
" " ,, Yerli 27000 2 87 ,50 Şaşa ti Bit Argiı· Z .. \li \'e Ş. 

10-11-934 Cumartesi günü borsa satışları 

ŞEH.\IT 

Buğday ,, 15000 2 75 ,, A hd ii l'l'PZ:t k p,f. 1 ·•ft· z ,1 V • larmızı, dt>fter.~ ~P 
1 1 u <I • ,, , • , , • • e g 
ıoıoııll. 15 torı • nıiicelliılıarıerııız , A.rpa " 10000 ') 

'-J 8 7 ,f>O ,, 
" 

Ceyhan 15000 3 ,, 
Nolıut 15000 4 65 ,, 
Buğday Yerli 15000 2 75 ı\ bdiilkactir 
Parlak koza 20000 3~ in \Şrlfı ş. 

" 
20000 39 ,, 

Fasulya 12500 6 25 Kazım 13. 

Hıza Emin B . 

" " ~l~rsin işevi 

llarııis ~1 a h 11111 l e f. 
Ahdiilvtthap ~liraııi 

Haki ve Abdüst•rneı 
.Ali v.-liZ.lf.Ali V.Ş 

. 

• tleriniz. , ,, . ~ 

lOgiiııZ.ll.V.T • Her nevi kil~~, 1ı~ 
,, 

,, 
15 giiu Z, ,, 

5 " 
hazır 

" 
, ' 

: deflr.rler şıkt z:ırı 
1
,, 

• tiıı Vt' kullauışlı 0 i 
• • • 1 • 
• ral\ cıl enır. ,J 

! .•... ~ 
l Y tni Mersin Maibaas 


