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Son barış ümitleri zecri 
Beşlerin barışa gücü yetmedi Define _!lranıyor 

------:::---..;...;~~·'-."--.:. 1 _::·:_·_::···· ....... :..-=····=--::::_-=------

Uluslar sosyetesi çok müşkül durum yaşı
yor fakat kesin bir karar verilecek 

Dün Mavrumatilerin evin~e gene bir kazıya başlan~ı 
Ötekiler gibi buda dipsiz çıkacağa benziyor 

- ----- -

miştir. 

Cenevre 13 (Royter bildiri
yor) bu ana kadar iki tarafı 

barıştırmaya gücü yetmeyen 
beşler komitesi onaylanmak 
üzere konseye bir rapor ver
miştir. 

iki taraftun biri Uluslar sos 

yelesinin kararına baş eğmezde 

harbe girişecek olursa paktın 
16 ncı maddesinde gösteri len 

ekoııomik ve finanse) cezalara 

çarpılacaktır. 

Mersinde Ömer Hamis de- ınış bir şey bulunamamıştı. 
niz kenarında <'Skiden Mavru- Son ihbar iizerine yapılan kazı 
matilere aid olup şimdi Maliye dan nasıl bir sonuç alınacağı 
ve kazanç tahakkuk şubesinin belli olmamakla beraber söy-
oturduğu binada külliyetli bir lendiğine göre vaktile bu evlc-
pnra bulunduğunu hükQmete rin' muhtelif yerlerine hakika-
haber vermiş ve ilgili katlarca ten bir QOk aıtınlar gömülmüş 
yapılan incelemelerden sonra fakat Humlar raemleketimiz· 
haber verilen yerin kazılması- den çıkkrken bu paraları çıka-
na karar verilmiştir. rarak götürmüşlerdir. 

Diln kül tur direktörlüğü Dün bu hususta salahiyetli 

Roma gene kızdı namına baş öğretmen Niynzi makamlardan incelemeler yap-
Maliyeden Nuri, polis komiseri tık. HükOmete verilen bir ih-

loidcorç bakanı tahkim ediyor Fransız
lar ingiltereden teminat bekliyorlar 

ve defineyi haber veren Ömer bar istidası üzerine memurlar 
Hamisin nezareti altında kazısa tayin edilerek kazıya başlandı-
başlanmıştır. ğım fakat sekiz dokuz yıl önce 

Ayni semtte gene Mavru- gene ayni yerde kazı yapılarak 

Roma 13 A.A - İngiliz dış 
bakanının Söylevi Romada çok 
fena bir tesir yapmıştır. Gazete 
ler söylevin yalnız küçük bir 
hülasasını yazmakla iktifa et
mektedirler. 

Londra 13 A.A - Loidcorç 

bütün memleketin parti farkı 
olmaksızın dış bakanına itimat 
ettiğini uluslar sosyetesi paktı
nı tatbik ettirmek kararında· 

da hükOmete arka olacağını 

Devletler ne düşüniiyorlar 
Harbin önüne, geçmek kolay olmayacak 

------~-~ 

.Asamblede söz alan delegelerin hepside 
bedbin diyevde bulundular 

yonunun gönderilmesini iste
miş ve esirciliğin kaldırılması 
için bUyük islfthat yapılmakta 
olduğunu ve bir harp patladığı 
takdirde renkli ırkların Avru-

Cenevre 13 A.A - Uluslar 
sosyetesi asamblesinin dilnkü 
toplantısında İngiliz dış baka-

1 

nından sonra Habeş Avustural 
ya, Macar, Norveç, Avusturya, 
Felemenk delegeleri sez ıılmış 

1 pa medeniyetine olan in2nları
nı kayb edeceklerini söylemiş 
tir. 

lardır. 
Habeş delegesi şimdiki an-

Jaşaınnmazlıkta memleketinin 
durumunu anlatmış ve Habeşis 
tanın memleketin ekonomik 
ve finanse] seviyesini yilks~l
tecek her tiirlü teklifi na1ıırı 
itibara alacağını kayederek 
Habeşistana bir tahkik komis-

ingiliz filosu _ .... .....-

A vnsturya delegesi mesele
sinin harrten sonra barışı milş 
terek hareketlerle tutmak için 
kurulmuş olan uluslar sosyete
sine az şamil olduğunu söyle
miş, asnmblenin dikkatini si-

Sonu ikincide 

iç bakanhğı 
1 

Kıbrısta topltınma 1 Nüfus sayımı için 
emrini aldı yeni emirler yolladı 

Londra 13 A.A - f ngiltere 
nin akdeniz filosundan bir 
kruvazörle on üç torpido muh
ribi beş gün kalmak üzere 
Kıbrıs adasının Limason lima
nında toplanma emrini almış · 
tır. Gemiler diinden itibaren 
Kıbrısta toplanmaya başlamış
tır. 

Ankara 13 A.A - Genel 
nllfus sayımı hazırlıkları yur
dun her tarafında çok hararetli 
bir şekilde devam etmektedir. 
İç bakanlığı Vali ve kayma
kamlara devr ve teftişleri ara· 
sında sayımın hatasız yapılma

smı temin edecek bütün tedbir 
lerini almalarını emr etmiştir. 

söylemiştir. 

Paris 13 A.A - Fransız 
gazeteleri ve bilh~ssa son parti 

organları Cenevre anlaşması

nın tatbiki hakkındaki sarih 

kararları alkışlamakta yalnız 

A vrupada buna benzer bir du

rum olduğu zamanda İngiltere 
nin ayni fildrleri müdafaa ede 
ceğinden emin bulunmak arzu 
sunu göstermektedirler. 

il bayımız 
lstanbuldaki ödevin 

den ayrıldı 
Ankaraya uğradıktan 
sonl'a Mersine gelecek 

.. ı=c:-

İstanbul 12 (özel aytarımız
dan ) İçel. ilbaylığına atanan 
İstanbul llbayı muavini Rnk
neddin süzere atanma emirleri 
resmen bildirilmiş ve İstanbul 
daki ödevinden ayrılmıştır. 
İst~nb~l. İlbay muavinliğinde 
degerh ışler gören Rükneddin 
sUzerin ayrılmasından ötürü 
lstanbul İlbayı Muhiddin dik 
perapalasta bir şölen vermiştir 

Rükneddin sUzerle görüş
tüm: 

matilere aid olan evde geçen bir şey elde edilemediği için 
sene Kıbrıstan gelen birisinin kazıya devamın bir sonuç ve-
ihbarı üzerine araştırma yapıl- remeyeceğini öğrendik. - - -- - - -- --------------
SAVAŞ RUHU ŞAHLANDı 
lngiltere bütün davaların Cenevrede 

halledilmesini istedi. 

Suçsuz bir ulusun ezilmesine göz yumulınaz 

Cenevre 12 A.A - Uluslar 
sosyetesi asamblesi toplanmış
tır. İngiliz dış bakanı söz alarak 
sosyete tarihinde hiç bir anın 
bu kadar zor olmadığını söyle
miş devletlerin kendi emniyet 
leri ve müdafaaları ve genel 
barışa karşı mesuliyetlerini 
kaydederek uluslar sosyetesi 
bu gilniln daha ağır bir hale 
geldiğini işaretle demiştir ki : 

« Bu yük taşınacaksa müş
tereken taşınmak ve eğer barış 
için tehlikeye atılmak lazımsa 
gene bunada müşterel{en atıl

mak lazımdır. Müşterek emni
yet bir kaç devletin gayretile 
kurtarılamaz. » 

Rakan uluslar sosyetesinin 
ne olduğunu izah ettikten son
ra barışın teşkilatlanmasını ve 
harbin uzaklaşmasını ifade e
den müşterek emniyetin biltiln 
pakt ve :ı.nlaşmalardan doğan 

tekmil taahhütlere kesin suret 
de riayet edilmesi tazammun 
ettiğini ilave etmiştir. 

İngiliz bakanı bazı devlet
lerin sililhlanmasına işaret ede ' 
~avaş ruhunun bir çok yer 

ve barışın tehlikeye girmesi
nin her kesi tehdit ettiğini ka
yitle uluslar sosyetesindeki boş 
yerlerin fazlalaşmamasını kayd 
etmiş ve İngilterenin pakt ta
ahhütlerinin ifasında hiç bir 
devlet <>nünde gücü yettiği 

kadar irkilmiyeceğini teyit 
etmiştir. 

Cenevre 13 A.A - Dün 
Lava! ile İngiliz dış bakanı 
uzun uzadıya bir konuşmR yap 
ınışlardır. Hu konuşmada Ha
beş anlaşamazlığile beraber 
hava, tuna ve doğu paktlarının 
imzalanmasile tasarlanan 3 
şubat İngiliz Fransız konuşma
sında görilşillen Avrupa barışı 
ile ilgili meselelerde mevzuu 
bahs olmuştur. 

italya gemileri 
Yunan adalarına meı 
ru olarak girmiı ler 

lstanbuldaki ödevinden ay
rıldığını buradan Ankaraya 
giderek bakanlıklar.la temas 
ettikten sonra gün geçirmeden 
yeni ödevine başlamak Uzere 
Mersine hareket edeceğini 
söyledi. 

· lerde baş kaldırdığını söylemiş 

Ötey gün İtalyarı harp gemi 
lerinin Yunanistanın iiç limanı 
na izinsiz olarak girdiklerini 
ve Yunan hUkOmetinin bu ha-

20 ilk tefrin 1935 Pazar günü 
1 reketi protesto ettiğini yazmış
{ tık. Dün gelen telgraflardım 

bu meselenin kapandığı anla-
~yım memurlan, sayım kontrol memurlan, bu işle ilgili 

resmı orunlsr, bOyUk ve kUçUk lşyarıar, sayıma girecek botun 
yurtdaşlar ve yurtda oturan yabancılar bir tek ödevle ynknmıu
dflrler. 

Ne bir eksik, Ne bir fazla 
1 ürk ulusunun sayısını doğru çıkarmaA 

şılmakta ve Atina ajansı şu 
haberi yermektedir: 

Atina 13 - Deniz başkanı 
İtalyan harp gemilerinin ) unan 
adalarına gelmerinin fena hava 

• yüzünden ileri geldiğini ve l meşru olduğunu söylemiştir. 
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Bir Gecenin izi 

1 
Yazan : ESİN 

Canını kartlrşim : 
leli bir tehessiinı dthJak

lar~nın rengi sanki .. on- ı 
lar uçunca solgun bir 
bayrak gil>i oh!)'Or du
dakların .. 

Sana. lıer gecP. yazı

yorum. Fakat mektup aL 
madığrndan şi k~yel etli 
yorsun. 

Yavrucuğum insanlar 
en içli mektuplan kalp 
lr.rile yazarlar .. Gözleri
mi11 ışıkları icim~ CP.vr·i-• • 
li)'OI'. lleyeca 11larım par-
ru:ıklarımuı vtızifc1sini gö
riiyor. Salıifolt~r doluyor 
hata seninle kon uşnıa )'a 
doyanuyoru m. 

Sana mestil bir g~ce
den hahsedect-ğiıu. Ya
hut o gt'Ce beni saran hir 
kızdan konuşacağım. 

Kumral bir bas .. Sac-• • 
lar diiz fakat manafJ. ha-
fıf kıvr11ular içe söylemek 
it;iu seslt~niyor gihi .. Açık 
hir alan kalan kalkık kaş

lar ahanda mütebessim 

Kastamoni de 
ilk kendir 

K a s ı :u 11 o o i , 1 2 <c A .• \ » -

Kasta nı o ıı i de kendirin 

ilk paz:ıra gpfo;i dol:nı-
._ "' w 

sil<' lÖl'Prı yl.lpılmış ve en 

lfHuiz heyaz Vf. sağlam 

keııdir ihufile t}rı i\'İ leu 
• w 

dir vert~n cuhuklar ara-. 
sıııda seçi rn ~·a pıl : ~ı ış k a -
za11aulara dt-n• eP.ltıriu~ ~()-.... 

re lwtlivt>leı· verilmi~tir • 'ı; • 

Almanya Asker Topluyor 
----~ 

Bt>rliu • ı ~~ cı .\ .• \» -

,\lmanyada '~ir kac 
• 

lıaflaya kadar kuru tıfra-. 
dırım ilk sııııfı sih\lı ahına 

çağırılacaktır. ~\iman ~a-.._ 

zelt·si hu ç<ığırtlnıa yeni 
Alnıarı orılusu LPŞkilatanarı 

ikmal P.dilmesi olaca"mı :"'I 

yazmak t:ıtlır. 

Rusya Süel Manavralan 

~loskova, « A.A » -

Sovyet U·ısyada yapı-

lacak büyük ~liri nıarıav

n:darda hulunmnk uzre 
Fransız, halya ve Çekos. 
lovakya sü~·I salgılları 

kiyefo gtduıi~lerdir. 

iakat içli bir bakı~. bakış
lar o kadar titrek ki o 
gözlere mütemadi hak ıla 

maz. O kadar içe yakan
laşan bir rengi varki gC.z
lerinin kalbimdeki sev
diğim renkleri silecek 
kadar kuvvetli.. Yiiziiniin -

neşesi le dola 11 hu kız en 

Korku-
tliğHr yerlerini bilmiyorum 
Yalan söyledim, birtle lrn
hrı attışli dudakları .. Ona 
gülmek çok )' araşı)·or. Ba
kılınca güzel dtığil.. Fa
kat dcrinleştikt;e yakm . 
laşı)or içe giriJor. gözleri 
o kadar ışıklı ki gect~nin 
ışıklarını küstürüyor. 

Onu güzelleşti ren i 11ce 
vücudunu saran ıua vi eL 
bisesi.. Eğer ayaklaı·ını 

görmeseydim bu çiçek yı -
ğım nasıl yüriiJor diye
cektim. Biitii n gözler ko
parmak istiyor fakat sfl-
vt>nler bırakırnl)'Orlar 

onu •. 

u~p o çiçeği kucak
lıyorlar.. Oöııcliirij)'urlar .. 
Sonra vazoya koyar gibi 
iLina ile yerin~ götüriiyor-
1 ar.. Geçti onlar. Sor-
madun amma zannP-derdim 
kardeşleri.. Çlinkii; onu 
bakışlardan kaçırıyorlar 

solac ak diye. 
BJtün içlere reııgile 

cok heni ~ardı .. . 
yorum orıa hakruağa .. 

Onu koru):uı gözlı~rle kar. 
~ılaşırıru di Je .. 4j()zf erime 
o kadar )' ed•·şti ki kapa
sarı. bile gi>l'iiyoruııı. 

Nevin 

Hani hazan mPhlaplı 

gN!elertlt~ lnılutlcır ışıkları 

kapatırlar. ~orıra mavilik
ler İs)·an t: tlt~rler .. Bulut. 
lar ruelıta i>sız ~ecelerıle 
maviliklerin iutikammdıtn 

korkarlai·da çekilip gider~ 

ler. Gene mehtHp denizin 
içine girer hüliin gözler 
bu giizfllliğe çevrilir. ız
ll r:. plar P-riı·. Işı klanrı k 11-

cağmtfa lwn öyle oldum. 

Onu kayhellinı mi her 
taraf karanlık oluyordu 
biraz sonra sanki ruhum-
daki is\'am hissedivor 

~ ~ 

gibi çıkıyordu. 

Fa kal.... lHi ya bile 011-

tlan insaflı .. 

~------------------~------

l i_ r s i_U_l_l l_s a_l_i z_n_1 ı_· r_IJ_a_n_ayiri ( .. Adana da 
Panayır .evvelki gün kapandı. Bu yıl pana· Onemli bir toplandı 

yır 'geçenyılın iki misli rağbet gördü Adarıa pamuk ruiis-
~ _._caWWW _________ , 

lzmir, 12 « l\lel aytaranıız<lan» - Geçen yıllar tahsilleri satış kooperatifi 
dan ,\aha gföih~rişh VP uıu n m üdtletli olan iz mir d fin Ada rıa da iH>a) lık 
arsı ulusal pan~yarı hu ge<~t~ bliyiik törenle kapara- makamında büyük hir 
dı. Panayırda tululan hir istatistiğe güre pavyon loplanll yapmıştır bu top 
sa~·ısı geçen yıldan fazla olduğu gibi uezmek icin lantıya Adaııa saylavı ile 
geleulerde bir misli artn11ş bilhassa S~ıriye ve kom Mc~rsin Tiir~ofis tl irektfirii 
şu memleketlerden bir çok gruplar gelmiştir, Cd~ll da iştirak .ılruiştir, 

Panayırın kaparaması mlirrnsebetile panayır ko- Mansur Bozdoğan 
mitası ıarafıntlil_!_! iiç yüz k~i~r şöl~~rı veriimiştir. Linıan inhisar sosyete. 

si genel direklödi Mansur 
Boztlogarı diin Atlana v•~ 

Tarsusa giıf Prı~ k sosyele

\ ' t! mi"ılrallik isler hakkın-

Sovyet Rlısyada ekilen arazi 
Ne kadardır? 

Ekilmiş toprakların ykzde yetmiş sekizini 
hasad eden Koehozlar dır. 

~ ~ 

da ~arh:ı) la rla görüşmüş 
VP. al\~auıa tWrınıii.Jiir, 

20 Ağustos tarihinde 
So v ,, el U us v ati a ., kil mis 

.. w • 

lopraklardarı 63,817 ,000 
hektar, yani yiiıde 76 
ııislwtirıde oları kısmı ha 
sad eılil miştir Çalışnıala r 
hdsadm başmda olduğu 

gi hi, aza imadan i lerlt>mek ı 
tedir. nt'çen yıla gikt' 
husad edilen topraklar hu 

Y ıl daha coktur. t~üııkii • • 
20 ağustos ı 9i34de lıasad 
edilen topraklar yalmz 
yiizde 7 l nishetıııdt~ iti;. 
<.~alışmaların <;abuk il~r
lt,nw~i hukını111ıla11 ekil-
miş toprakların )' İiztle78i 
ni lrnsaıl •~dtm Kolhozlar 
ba~la gt~IOH'ktedir. Bu 
nisbt>l ge\:Pn ) ' il ayna dPv 
reye göre y iizıle bt'~ faz
ladır. 

~~alışma la""' bu sır3-
larda en fazla olduğu yer
ler, orta Volga iltı Kaza -
kistan ve doğu :'ibeı·ya 
suhr. ille taraftan iiriinii 
geç biten l\arelya, ~uzay 
bölg~si doğu Si beryası , 

Ayın Tarilıi 
.....,,..__ . 

Basrn gı.ıııtıl direktfü·
lliğü larafıııdan çıkarılmak ı 
la oluu Ayın Tarihinin 
l 9 uncu sayı~mla ao2 
salıifolik bii'vük hir cilt .. 
halinde eıkr.uıstır. . . 

Diirıyauın bir uylık 
Sİ)· as,ıl, sosyal, ve kiil-
llirmı durumurıu \ 't! diiu. 
)' a lrnsmm•la göriilt~rı ö

neuıli yazıları salıifeleri 

arasında topla ) '3 n ayan ta-
rihini biitiin okuyucu
larıımza tavsive ederiz. ., 

Nö~etçi Eczane 
Bu Akşam 

BALK Eczanesidir. 

ve Vaknlİ5lilncla da hasad Şarbon Hastahğı 
haşlamıştır. Evvelki giira Tar·susla 

§ Sovyt}t Busya rıın bal adanalı oğlu ~öyiiıuh~ hir 
mış ~r.mileri çıkarma ku- siirii11ün çobamıula şarbon 
rumu olan Eprou un ça - hastalığım gfiren haylar 
lışmaları gittikçe gP-lişmek c~ruil Eratlı hadiseyi bay 
te<lır, lrn kurumun şiıudi- tar din~kWrlliğiiue haber 
ye kadar çıkardı~ı gemi- vP.rmiş ,.e lwraberce mPZ-

ı~r sayılmayacak kadar ~tir kih·e gidilP.r~k sii-
çoklur. riide dt; ayı~i hastalık gü-

Son zamarılarda llıır- rliltliiğiinden boz oğlu 
maıısk taraflarındaki Vi kö~w~şı yapılmış~ 
çan körfozirıde batmış O-

lan Kamhalla adlı hr.lçika Devletler ne ~üşünüyorlar 
g•~nıisile llazt'I' daniıinde 

balmış ~•lan Kaspi buıkı
rarıı cı~arılnu~ıır. 

• • 
Bu sonuaıcu gemiyi çı. 

karmak icirı bir kac av 
• • w 

çalışmak ~··rekmiştir . dev-
rim sırasında kruvazöre 

la h vil t~tl ilmi~ olan Kas pi 
gemisi 8 ağustos 920 de 
korknnc bir fırııırn viizlin . . 
den hatrmsıı. Tiirlii ver-. . 
Jenfo batuııs olan oemİ-~ ., 
lerin cıkarılma~ı icirı ı~e . . 
çalışmalar }' tıpıluıaktatlır. 

Bir Yunan filosu 
lstanbula geliyor 

Ankar~ -' 
Bir ana 

g•~mi, IJir kruvazör·, 4 
dPııiz tıhı gt~uıisi, 4 mu
hari pl ı k lıir Yunan filo-
su hu avın \'irmisinıle ı 

"' . 
ğiin kalmak üzr~ amiral 
Saklaryorıun koıuula~ı al
trnda lstanhula resnıi uir 
görete gelect~ktir. 

Filo hu ayın yirminci 
günü sabah 9 da lslan
bul limanmda bulunmuş 
olacaktır. Nomal göretler 
yapıldıktan soıırrt ukşam 

~onuklar şerefine lstan
bul ilbaylığı tarafından 

Birinci snyfndım artan 
lahsızlanmn ve nznılıkların ko· 
runmnsı meselesi üzerine çeken 
Mncar delegeside siliih husu
sunda musavatın tatbikini ve 
daimt bir :ıznılıklar komisyo· 
nunun kurulmasını istemiştir. 

Norveç delegesi uluslar 
uluslar sosyetesinin harbin ö· 
nilne geçmek suretile bugilnkil 
anlaşamazlığa bir çare bulması 
Hızım geld;ğini söylemiş Avus
turya delegeside tanı bir hukuk 
musuvall istemiştir. 

Felemenk delegesile İsveç 
dış bakanı memleketlerinin 
uluslar sosyetesine bağlılığını 
teyit etmiş ve üzerlerine dUşe· 
cek mesuliyeti almağa hazır 
olduklarını bi idi rmi şlerdi r. MU 
zukerelere yarında devam edi· 
lecek ve Laval söylevini vere· 
cektir. 

Parkottıltie hir şii1(•11 ve .. 
rileceklir, 

ikinci g i'ın konuklara 
siiel ve nıiil ki müzeler 
gösterilt•cek ve ayrıca 

Akay tarafından ö1. ııl ola
rak ayrılaH hir v:ıpurla 

Hey beliada deniz lisesine 
gidilecektir, aynı gece 
Tli rk donanması adına 

Büyük atJa ya kiil kuliibli-· 
n<le hi r şölen da ha vt• ri
lecek lir. 

Ücii ncii ve dörd ii ndi 
• 

giinlertle istaul>ulnn Liir
lü yP.rleri gezdirilecektir 
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Mersin 

Piyasası No. 

Tarsus ie 
Hektarı M.M2 

K.G. K. 
48 
45 
43 

41 

s. 231 

Tarihi 
T.evel 

928 

Cinsi 
Tarla 
hiss~li 

3 58527 132 

Pamuk P.kspre" 
letne 25 232 ,, 

" 2 11439 132 Veni 
ömerli 

233 " " 2 11439 132 

76 

Kapu rualı 
Kozacı parla flı 

iane çiği.t i 
} ~rli • 

2 
l 
8 

75 234 " 
,, 2 29825 132 

Eski 
ömerli 
Cami 
cedit 

Koza 
Susana 
Fasulya 

Nohut 
Mt>rcim~k 

Hurcak • 
Kuş yemi 

ı 1 60 235 

8-9 

5 50 
8-9 
4 625 
7 
4 

236 

237 

224 

,, 
., 
,. 

,, 

,, 5 51581 

,, 1 

,, 551~8 

,, 2 75790 

112 

132 

132 

132 

Sakızh 

ince llrk 

'f eni 
öuaerli 

Cami 
cediL 

Kuru darı 

ç~hik 
6 50 225 

• . , ,, 4 59651 

13686 
" 

Acı çekirtl~k içi 

Sabun Ayvahk 
Kahve 

42-43 226 ,, 
" 132 Sofular 

Nişadır 

Çay ·-· •... , laadılll• 

Toışek~rçuvah 

Kala}' 
Bahar 
Arpa .\ruutol 

,, yerli 
Pirine • 
Çavdar 
Buğd& y Ana dol 
Buğday Yerli 
Limon tozu 

24 
98 
16 

270-275 
15 L. 
21 L.55 K 

1221 
1 
1 ~28 . 
1 
1 

,229 

1 
·230 212 

75 !223 
375 1 3 

3 
14 
5 

25 ,206 
207 

25 1 

4,75-5 
3 76 

75 
Yenaekli~ zeylin Y • 34-
Sabun Birinci 26 

,, 
" 7 7862 

,, ,, 2 66597 

" ,, 1 47088 

,, ,, 2 84983 

'r.sani928 Larla 2 66597 

Mart 
33( 

fevkani 
v~ tahtani 

hane fevkani 

Metre M. 
91,930240 

4 oda ve 1 mulbah 
ve ah kaua 1 oda 
ve 1 ablrı r.-.vi ve 
kısnıen kArgir ve 
lısmen a1ışap ve 
üzeri klremillidir 

" 
Cumi ceJiL 

132 Esk; ömerli 

132 

132 

Cami eedi\ 

Sofular 

bilumum 
1200 

Cami 
eediL 

• ikinci 
Mısır darı 

24 
3 1

208 

50 209 

,, Mağaza kArgir 229,825600 

ve üzeri 
kiremitli 

bir bap hane 
halen arsa 
halindedir 

40tlalı hane 
halen arsa 
halindedir 

500 lira ,, 

Cin darı 
Kara biihrlr 
ince Kep~k 
Kahu • 

3 
95-90 
J . 60 

1 60 
incir ıo dan ı 1 

3-25 Yulaf Çukuro va. 
'nadol 3 25 ,, ~ 

Yapağı beyaz 
,, Siyah 

Tiftik 
Sad~ yağ Urfa 
Zt'yliu danesi 
l'llltredea seç•• 
.. JtlD J&lı 

42-47 f 
42·47 

62 50 
-70 

20·22 

40 

---~------·-.. ----·-----
Bırıı T ıl;ıllın 

,....... ........ 
Paralar 

13-9-935 

Türk altunu 934 
l.!. 2ij isterli11 ° 

Dolar 

Fran~ 

Lire\ 

79--25 

12-oa 
9--70- 50 

21 
22 

44 
45 

Nisanı 

320 

Mayıs 
3(4 

114,912800 

402,194800 

loo lira 

(200) lira 
i~iyüz 

,, 

,, 

Aıaealdı: fireneDIOs köyOnden Feyzullah icazı Hasibe 
Bofçlui/t:c::,, Zilfo Zade Molla Mehmed veresesi 
Vıdar1641 ~e evsafı yamı Ttll'lll ., Jujnı apt iil1v1111'fl' 

ütunllf olllP f"'lname 18-9-935 tıırlhllllltt ltlbart11 •lrtmiatü ,_lıu 
-rtbllteıll ılbl 18-10-935 tarihine mllsaflJJ Cama z/inll &Gal 11 ü 
açılı arlu'lllG Ue sotılacaitır. Artırma btüll maluunnun ilımeıının ı/Jzdı 
75 ini balmfllhlı taillrde son artır.,,ın taolılılülll l>oil hlmalı ıartl/4 
2-11- 035 m/Uadl/ Camartal libt/J saat il tü d4lr1111utü 10Pılacok olu 
arlUlllGda ~aırl nun/uıl en ~lı artwna lhaü lllileallnf#n talipltrln ""'. 
/ıdmmm lııymltlnln ıllzü 7,5 nisl>etlndl 1!11 ~an 111111 nlllt bir ilan· 
""'"" taıüuıJ mdllll>amı hamil l>lllunmalllrı ·liülllllllr . 

lff,1 Tıpa Dirİilliü• : 
Mersinin Sonluras köyünde Ak Meluu\'d me•kiinde 

doğusu esik halısı Arap :\li \ariası ve mezarlak k uıey 
taf. ve Güney Osm~ oğlu ı\'1i \ariası ile çeti'itmiş iLi 
'ıeLf:ır 2975 metre genişliğinde tanlanın Rekirde köyün· 
Ali baba kızı Hacer ver~sesi ile Halice tarafından ye
nid~n tapuya bağlaAtnası islenmişıir • 

Ta.pu kaydı olmadrimdan ilin gününden 15 gün son 
ra yeriude ıalıkikatı yipılacak\ır. Hak arayan varsa 
bu vakil içinife Lapu idaresine veya yerine tahLi~ 

memuruna bildirmeleri ilİ 

• • 
H U D U O U 

Şark•n tarik hu garben Mehmed vereaeai timalen tarik 
am cenuben Snleyman tarluı . 

Şarkan Molla Mahmud vereıeıi ve Haıan oğlu veresesi 
garben Snleyman:bmi mulla Mehmed tarlası ıimalen çifçi yolu 
cenuben berber Ali karw Şerife . 

Şarkan ve garben ve ıimalen mlltleri Zilfo zade bay Meh
med cenuben Şimendnfer hattı . 

Şimalen ıuberi Hafız ı•rben Zilfo zade Mebmed ıimalen 
boynu ejri Ahmed ve Molla Mehmed cenuben Habis oğlu 
Recep tarla11 , 

Şarkan tDtlncn vereseai garben Marltfı zade km Naıime 
Şimalen G6çer oğlu tarlua cenuben baca veli tarla11 . 

Şarkan bitare ve filip garben knrt Hasan oğlu Süleyman 
tarlalan ve cenuben ve ıimalen tarik am . 

~arkan Habit oğlu veresesi tarlaıı garben ve tim6len Zilfo 
zade bay Mebmed tarlası cen1ıben ıimendiifer battı . 

Şarkan hacı velice tarluı gar ben ve ıimalen Fatma tarla· 
11 cenuben Mebmed . 

Garben Konsol oğlu prkan Haca veli oğlu Mahm11d fima
len lunatofu ile Meryem cenuben şimendOfer hatb. 

Şarkan kllrt Huan oğlu Snleyman garben mulla Mehmed 
ıimalen ketep yolu cenuben ıimendnfer battı. 

Boynu eiri oğullan ve Hoca zade vereıeSi garben bacı 
veli kıza Fatma ıimalen tarik am cenuben orta yol. 
. Şark•n Hiristofi ve Mulla Mehmed ve Hacı veli kızı Fat
ma garben molla Mehmet ıim•len sahibi senet ufor Ahmed 
ve fenıa otlu cenuben mulla Mehmet tarlalan • 

Şarkan Zilfo zade Mehmet gmrben ve ıimalen keza cenu
ben ıimenclifer batb . 

Şarkan Hace veli kw Fatma garben ufur Ahmed timalen 
evkafb mua cenuben zilfo zade mulla Mebmed • 

Sarkan komul oğlu tarlası garben Fatma ıimalen fenıö 
zade Abdunabim ve ufur \li cenuben ve Şi. ıimendilfer batb 

Şarkan tarik am garben ıemerci billeyin oğlu mebmed ıi 
malen Veysel oğlu banesl cenuben ıemerci hlileyin oğlu meb-
med haneli . 

Ş.rkan tarik am ıarben evkaf'ı oilu mulla mU1tafa fimalen 
tarik am cenuben musa valideıi Rabia ve m&tterek clıvar . 

Şarkan: cinci oilu vereseai b'neıi ıarben 1arik baı fimalen 
Ali U1ta baneai cenuben bacı çolak ve İsmail çavut haneli . 

Şarkan kar ita ve kar oaman oifa mebmed prben mutafa 

2004 namaralı icra iflas lt.onununun 126 ına maddnl d~rdlincü /Üt· 
rasuuı ttv/lluu& bu Eoyrl nunlud üzerlrıde ipottkll alacaklılarla diler bir 
alaluıdtıranmın ve irtifa hailıı ve husmill f alz ve masarife daiT olan 
tddla?armı Uan taTilıJnilen lttbartn Ylt'ml 6iln lçintü "'alu müsl>IUluUt 
l>Udl'1nellrl aul taltJlrde tapu sicilinde sabit olmadıkça satq bedeli pay· 
laf11U1sından mahrıım blacakları cüıttle alaluıdann ifbu madde /ıluas111a 
prt hardtlt dm1ltrl re daha fazla malllmat almalc lslı1tnllrln Tarsus 
kra daiTniM m/lracaotları Udn olunur, • 

Acele Satlık Hane 

Göz ne Yaylastnda. 
Fev~ani dört oda, &ahtani iki uJa bir mutbah ve 

bir banyolu, ı 840 nwtre murabbau eşçarı ruüsmireli 
ve bağh Larlayı havi doktor Hifzinin hanesi &et•le 
sathk,hr • 

Çok. ıoüsail ve ehven bir beJ_.ı mukabilinde satı
lacak olan bu evin bedelido muteb.,r bir liiccar 
.. efaletile üç senede altı taksitle. ödenmesi kabul edilir• 

Faıla ıafsilAı almak ve gGtüşmek istey~nlerin ru:u
baamıza 'e isme\ lşevine müracaatları • ı ı 30 
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i L l N 
P. T. T. Direktörlüğünden : 
Önce yapılan miirrnkas :. narı kanurıun tarif t•lliği 

şekilde olmadığı görülerek feslwclilen ~)ersin postaha -
nesiyle istasyon arası )'ayla araba ile Posla siirlicii . 
liiğii 6 - Ağustos - 935 giirı iiudtHı itibarerı ( 15) giiu 
müddetle yeniden eksiltnuı _ye ~oııulıuuştur 

Muhamnıen aylık ücreti otuz liradır . 

ihale 20 • 9 • 935 Cuma ğiiııii ~aat 16 ela yapı
lacaktır . 

Talip olanlarm muv~kkat lt>niinall••l'İ) it! hirliklt~ 

~lersin Posla nıüdiirlliğiiıu~ uıiiracaatlan il:\u oluuur. 

8- ll 14 - 17 

i L 1 N 
P. T. T. O irektörlüğünden : 
Ünce y:.ı pıla n miiııa k asarım k a rıuın111 tarif elliği 

şekile UJğun olmaılığı güdil~rt>k fosheılilPu .llersin 
postahanesi ile g.-lip gillet·t•I.. vapurlar arası kayılı.la 

posta siiriiciiHiğli 6 • 9 • 935 laı·ihiuden itihar.-ra (15) 
gün müddetle yeniden Pksiltrueye konulmuştur . 

~luhammen a \'lık iicret altmış lwş liradır. 

1 ha 1 esi 2 O • 9 • 9 3 5 C u na a g ii rı li s :.ı :ı L 1 6 ela ~ a 
pılucaktır • 

'ralip olanların teminatı nıuvakkatalari~· le birlikte 
Mersin Posta miidiirHiğline miir:ıt•aatları ilan oluuur. 

8- 11 - 14 - 16 

Mersin ~ocuk 
8 i 

Esirgeme 
L i T 
Kurumun~an ; 

(~ocuk esirgeme l\urumurıun ~·eni y:ıpılmakla o
lan sinema binasantla ~·:ıpıJacak 730 lira keşif de
ğerli elektrik tesisatı pazurlık surrtile ~·aptrrılacak
lır. lstiyenlerin 16 eylül 935 p;izaı·lesi giiuii sa<Jl 
11 de Belediye dain~siocle ıoplaıaacak ilwl~ ~oruis -
yorauna baş vurmaları hilil olunur. 

İçel Tapu Direktör lüğün~en : 
onturas köyiinde ve rvren <Jıktığı ve dt!rin ko

yak me\'kilerinde kain doğusu yüksek dt-ıfH~ batısı zi
raata gayri salih taşlık kuzP.y gii11 cloğuıuş kaşı gii~ 

ney ka~ kayalık v•~ doğusu, kuzt-ty, halısı, v~ giiru~y, 

keza ziraata gayri salih taşlıkla ç~vrilmi~ iki parçada 
367~i20 M2 tarla topak lla~an oğlu .\lanwdin hila srıwd 
tasarrufunda iken 338 )' ıhnda vukuu vefalile kızları 

Cennel Döıulii .\nşa, Şerife llava, F~tma~ı l~rk ve 
bunlardan Şerife 339 yılında üler~k oğull<trı Osman, 
Nustafa, ibrahim, ve kızları Emine . ve Zeynebi lP,rk 
ve bunlardan ibralıim, baha Ahnıedin lıaJi lıavatın-

"' 
da ve 302 yılmda öruıesile kızı MerJPmi l~rk ve ~ler-

yemede 340 yılında ölerek oğullıırı ~lahmuıl .-\ lulnllah 
Ali ve kızı Emineyi terk ediip nwzkt'lr tarlalar bu 
suretlP. veresei nnımaileyhimin iilıtlei ta~arruflarında 

ohıp senedsiz tascırrufallan lt-ıscil ~llirmek iizr~ kiiy 
ilmit.aherile müracaat etuıişlt 1 rdir. Tarihi il:\ndan on 
güu sonra mahallen keşif \'t~ tahkiki için memur gön
derilecektir bu ytırler için tasarruf iddiasmda bulu
nanlar var ise ev•·akı mü hiteledle daireve mlira-. . 
caatları veya krşif giiniind-: gönderilecek nwnmra an-
la~111aları ih\n olunur • 

Yeni Mersin Basımevi - Mersin · 

•l=======!• 
SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrüt Civanndadır --
ller rıe vi Eczayi 

lıhbı)' P, Yedi ve Av
nı pa m iista hzera il bu-
1 u rnı r .. ( 

•i=====· 

Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti

yorsan Hava kuruınu 
na üye ol. 

••o•·:·••••••••• • • . ·:· 
: Yeni Mersin Basımevi : . ·:· 
• mücellit hanesi • 
• ~ k" . 1 • • rA~ muş, parça arı- •:• 

: nıış, f erstule ki la pla- : 
• rınızı işe yaramaz de-~ . . ~""'.'• 

•:• ye atmayınız. hir~iin • 
! size lftzıııı olur. Kitap-% 
~ 

• la rıruzı, clt~fh~rlt~ri ıı:zi, ; 
• .. ıı · 1 . •• ~ 1 
• flHICt~ ıl tallf-'UIJ'l.~ gem-~.~ 

• 1 . . • 
• c ermız. • 
: Hf'f' nevi kitap ve : 

• deftc'rl~r şık, zarif me• • • • tin V• kullamşlı ola - • 
• • • 1 . • + raK cıl enır. • • • • • •••••••••••••• 
YENİ MERSİN 

T~O.KiYE 

ZIR44T 
~BANKASı 

.DAQA 
BiRiKTiREN 
QA~T-6Dı;Q 

~1Jt1ti11J1J1Jallll1GIK~ 1 30 Liraya 1 
~ Taksitle le 
el Ismarlama ucuz elbise İS 
~I En iyi makasdar t·linılen çıkan, en lilk~ • 

el Pli ucuz Pn son rnotit'I vt~ nıoıla ~·a gürt-! yflf'li • 

I~ ve :\ vnıp.ı kunıa~larıudan 30 lira) a lu~m- • 

• de taksil!e t•ihi~e )'aptır~hilirsirıiz. • 

~ "FERiT ÇELEBi,, müesseselerine. 

~I uğrayınız. • 

~E~-Gi~-~~~-~-~ 

rE3Bô;ük Tay0~;r~E31 
~ Piyanğosu ~ 

Nüshası 5 kuruştur 
1 

;, Pek çok kişilerin yüzünü 
• 1 ıtı ~ 

Abone) Türkiye llariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 tooo 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık loo yoktur 

Günü geçmiş sayılar 2 O K. 

Yurtdaş 

Onpara harcarken 
ile kimin cebine git-

tiğini düşün: 

~illi i~lisal ve 

tasarruf cc~mi yeti 

Do~uzuncu Tertip Altme1 Keşide 

Büyük ikramiye ffi 
200,000 liradır . nı 

Le:::::s'"!ôf=~o,~~,:,i;;/:~s. 
3
j 

1 İRFAN MUSA 1 
1 

11 Teşrinevvel 935 tarihindedir. 

• etmek için istika mel Eczane ·i taraftrıd(trı~ 
imal t•ttilen irfan llusa Kolonva~ını kul- a 
lammz. ~ a 
MllllDJIRlllEllll 


