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Cıkat Malları çok sıkı Kontrole Ahndı . 
' Çifci Borcları , 

f} C~~mhuriyet Halk Partisinin 
k Örduncii bOyiik Kurnltayında 
?nuşulaıı ünemli yurd işleri-

11.1n en başda gelenlerind&ıı bi
"18ide çifcinin Ziraat Bnnkası
tıa olan borçlarının Öde nebi le
Cek bir forınlile bağlanmas1ydı. 
. Ürüııiin bol olduğu yıHarda 

~ıfciyi büyük kredinin genis 
ısterj içine salıveren Banka im: 
":ıklık felaketine eklenen Eko· 
110ırıi k sıkıntıdan sonra pa
r~sın1 kurtnraınaclı ve geniş 

tediyi kapay::ıııık zararın 
~deresi n den dönülürse 
d·( kabilinden dar ölçiide kre· 
bı erıe dıuuımı yfüütmeye \'e 
f ~arada borclann hiç olmazsa 
aı~teı·ini toplamaya çalışdı. 
g·b·B~nka yUııü böyle olduğu 
leı 

8

1 Cıfcide daha az bir müşkü· 
h 

8Planmamışdı.Bankaya borcu 
·•u Öd 
f • eyemeyiıH'e kafnsını te
ecın· d ın tuzağımı kııpdırmış yüz-
~ 0tUz faizle aldığı paraya be
~t UrUııünU daha tarlada iken 
bntlllışdı . En büyük çifci leri n 
e)d Un bir yıllık uğraşmasından 
ir.· e elliği kazanç son yıllar 
~ıncıe ı . w. • ı· 
liık nrıca \ yıyecegım g ıc-
knlle temin etrnckcl~n ibaret 
~1 • lll.ış \'e lUrt>lme kabiliyeti 

•tı11şdı. 

lı l~~lldon başka işin en acık
ınuf0.ııUnden biriside toprak 
llıa kıyetinin çifci elinden çık-

aı Şekliydi . 
k,, Çlinkn biHüıı nrnzi ya Ban· 
lu~: Veya tefeciye ipotekli bu· 
bııtuYo~du Parti kurultnymda 
~~l 1

\ ınceJiğiııe kndar görü· 
laret.ve karara bağlnnan borç
klltı şı Şiındi hUkOnıetce Ban
\>I! 

1
•11 Sflrmayesiııi kurtaracak 

bir Çıfcinin yüzünü giildurecek 
bir kforınuıe bağlanmak üzre 
\ıe k llnun taslağı hazırlanmış 

"ll'ıutaya gelmiştir . 
~i.._laslağın ana hatlarına göre 
Cllf at Bankasınm çifciden ala· 
~ıı ' borçlar % 3 faizle ve 15 
~eç~~kside bağlanacak günü 
n~rj ış borçlarm taksitleri % 5 
lar1 nde hesaplanarak masraf-

~tıa borca bağlanacakdtr . 
l~rı UrakJık ve benzeri sebeb· 
dir: taksitler ödenmediği tak
litli: de gene Bakanlar heye · 
~ile . kararile taksitler tecil 

bııecel<ti r. 

\\ı~ ~anka ve çifci bakımından 
~1ltı rıenıli maddeleri toplayan 

ka'>iı~tı .taslağı yurdun üretim 
nret Yetıııe yeni bir haber veren 
et ltetrıeni yıllardanberi düşün
dir. n sorumu çözen bir belge-

~~llgUıı çalışması toprağa 
11)~ttı 0 lan hiç bir yurdlu göste
>n~tı ezki nz veya çok bir borç 
heıe ~!tına girmiş olmasın. Ve 

vukurovanın yıllardenbe-

Mahmızın kalitesi bozulamaz 
Türkofis İşe büyük Önem Veriyor. 

Adnn:!da d~ sıkı kontrol başladı. ]'>aınuk 

Balyalarına Birer !{art Konuyor. 

Oç dört gündenbel'i gazete
mizin güııiiıı en başlı yurd işi 
olarHk ele uldığı ihracat malla
rımızı knrışıklıktan kurtarmak 
işine Tiirk ofisi tarafından bil· 
yük <ineın verilmiş ve alınan 
tedbirler merkeze bildirilmiş

tir. 
Değerli Tiirk ofisi mildürü 

Bay Celal diln A<lanaya gide
rek ornda da gerekeıı kurum· 
larla temas ederek malhırımı· 

zın temiz gönderilmesi için di
rektifler verm~ti r. 

Adana borsası dışarı gön
derilecek pamuk balyalarının 

kontroliinde çok hassas davran 

ımıkta ve pamuklar prese edi
lirken borsa men:ıurları nezaret 
otmektedi r. 

Bundan başka balyaların 
içine tüccarın adı ve adresini 
bildiren bir kart konulmakta 
ve karta <ln şn elimle yazılmak 
tndır: 

f Bu pamukla her hangi bir 
hile veya lıozllkluk gnriirseniz 
bu kartı hemen bize iade edi · 
niz ] deııilmektedi r. 

Alınan tedbirlel' sonucu bu 
yıl dış pazal'lara hiç bir karı· 

şık mal gönderilemiyeceğini 

süyliyebi liriz. 

Kambiyo kaçakcllığına katşı 
I-Iüküınet çok şiddetli tedbirler alıyor 

Kamutaya bir kanun layıhası geldi. Ka
nuna yeni ceza hükümleri kondu 

Ankara ·- J\aımıtoya gelen 
bir lfıyihada, kambiyo, esham 
ve tahviHit kaçakçılığının taki
bi hakkında ıniihiın esaslar bu
lunmaktadır. Ecnebi paraları
nı ve yalıan<'ı memleketler 
iizel'iııden keşideli çekler ve 
poliçelerini 'l'ürk parasının kıy· 
metini koruma ahkamı hilafına 
elde edenlerle, kıymetleri Ec
nebi parasile ifade edilmiş her 
türlü esham ve tahvilatı Lıila 
miisaade memleket dışıııa çı
karmağa yeltenenler hakkında 
üç aydan bir yıla kadar hapis 

Kamutay 
Ayın yirntisinden sonra 

tatil yapacak 

Ankara t 1 ( Hususi ) Ka

mutayın elinde bu toplantıda 

çıkması gereken bir çok önem
li lrnnmı taslakları bulundu
ğnndnn yaz tatiline ayın yir
misinden ünce karar vereıni

yeceği sanılmakdadır. 

ri i~·iııde yuvarlandığı acıklı 

durumn nihayet bir son verili· 
yor dem()kdi r. 

Bundan ötilrildürki kamu· 
taya gelen kanun herkesden 
daha çok Çukurovahları sevin-
di rmişdiı· . 

cezası verilir. l'uralnrı mlisn· 
dere edilerek Borsa kıymeti 

üzerinden iki misli ağır ceza 
alınır. 

Ayrıca Lıuıılnrnı piyasa de
ğerlerin in lıi r knt ı tla ağır pa
ra cezası olnrak alınır. Esham 
çek ve poliçelnirı değerlerinin 
iki katı ağır para cezası alınır. 
Cezalar ndennıedikce çek ,.e 
poliçeler geri verilmez. Kaçırı
larak elden çıkarılmışla
rm, yukarıdaki maddelere göre 
tahakkuk edecek ağır para ce· 
zaları iki misli olarak alınır. 

1 Bulgaristanda 
Eski başbakan bir hü
kftmet darbesi yapınak 

istedi 
Sofyadaıı İstanbul gazete· 

lerine yazılıyor : 
.Eski Başbakan Yorgiye'' 

ve arkadnşlarınııı hiikOmete 
ve Krala karşı l>ir darbe hazır· 

ladıkları ve bu komplo için giz
li t0plantılnr<la bazı kararlar 

aldıkları anlaşılmıştır . JI':ka
rnet ve bu grubun organı olan 
Kampana gazetesinde araşdır
malnr yaptırmış, miihim vesi
lrnlar ve bnı:;ılınış beyanname· 
Jer bulmuştur. Aaruşuırmalar 

Rıza Atila 

devam ediyor. HAdiseden kim· 
senin haberi olmadığı için 
sofya sükun içindedir. 

Tehlikeyi Bilenlerin mitingi 
Bnşbnkanın söylevi bir daha tekrarlandı 

Binlerce Mersinli başbakanın :dileğini 
Yerine getirmiye A nd İçtiler. 

Cumhuriyet H. Partisinin ön
ciillüğile tertip edilen Hava teh 
likesini bilenler mitinğiııin ya
pıldığıııı dün kısaca ynzmışdık. 
Bugün bu önemli toplantının 

tafsilatım bildiriyoruz: 

Mitinği hazırlaın1k için Par· 
tide seçilen komite geniş ölçü
de hazırlığını yapmış ve Yoğurt 
pnzurı alanına çok anlamlı bir 
timsal dı kilınişdi . 

Kapanan O~ullar 

Beyaz sutunlar üstünde bir 
Tayyare durııyor ~özlerde bom

baların yağışı kesilen kol ve 
hacaklar canlanıyor ve felaket 
kurbanları yere serilmiş iııle

yol'lardı. Saat 17 ye doğru Ha
v:ı t~hli kesini ıı ne olduğunu 
kavrayan Mersinliler alam dol
durmaya başladılar. Saat 17,5 
da Wrene başlandı ... İlk olarak 
kiirsiye çıkan Hakkı Deniz baş 
bakan ismet İnörıünün Hava 
kurumu kurultayıııdaki öırnmli 
söylevini gür bir şesle okuya· 

Yeniden açılabilecekmi? rak l\lersiıılilere Hava tehlike
. sinin ne demek olduğunu ve 

Ankara 11 ( Hususi) Parti 
grulmnca İlk okullar işini esaslı 
suretde incelemeye memur edi
len komisyou acele bir tedbir 
olarak 9B4 yılında parasızlık

dan ötürii kapanan llk okullar
la meşğnl olarak huna hir ı;-are 
hulmağa çalışacaktır. 

yurdu kol'Umak için neler yap-
mak mecburiyetinde olduğu

muzu Başbakan ağzmrlan bir 
daha aıılatrlı . Bundan sonra 
TUrkofısin Mersin şubesi Di
rektörü Celfil bugünkü toplan-
t ııı 111 an lamını kısaca anlattı klan 

« Sonu ikincide '>> . 
Tehlikeyi bilenler, biliyor görünenler 

Sahcı Abdullah Hava kuru· 
muna baş vurarak demiş ki : 

" - Cebimde 10 lira param 
var, Canımı da versem az ama 
ne yapayım varım yoğum bu. 
Alan beni d<· yazın. Üye olmak 
için yirmi lira istermiş geri ka
lanına da bir aya kalmaz bulur 
buluşturur getiririm.,, 

lstanbullu İbrahim kızı 
Bayan Şükriye evvE>lki gün Ha
va tehlikesini bilen üyeleri ya
zan komisyona g~ldi . Dedi ki: 

« - Beş yüz lira getirdim. 
Her yurdlu gibi hava tehlike · 
sini ben de anladım, biliyorum.» 

Hamiyet ölçüye vurulmaz. 
Daha doğrutıu ölçüsü olmaz' 
« Az veren candan çok veren 
maldan » derler. Öyle yurdlu
]ar var ki yüken kağıdını beş 
lira ile doldursa hamiyetinin 
derecesi önünde eğilmek his
sini duyarız. Öyleleri de var ki 
bunun beş yüz misli bir yüke
ne girse bizde bir ilgi uyandır 
maı. 

Bunlardan birincinin canlı 

örneği satıcı Abdullah ile 
Şükriyedir. 

ikinciye örnek istenirse bu 
güne kadar Mersinde hava leh 
likesini bilenlt-r listesine bakıl
sın yüzde sekseni seçilebilir. 

Satıcı; yırhk pabuçlarmı 

sUrükliyerek geldi. Bir kuru 
ekmekten başka bir şey tanı
mayan midesinin hıncı fersiz 

gözlerinden okunuyor. Geydi 
ğinin bir ipliği çekilse kırk ya
ması birden dökülecek. Varını 
yoğunu çıkarıyor. Cebinde l>ir 
tütün parası bırakmadan belk -
de ancak bir yılda biriktirebıl
diği 10 lirayı i hava kururnuna 
veriyor. 

Şükriyeyi hepimiz tanırız 

Yurdseverliğinin derecesini ha
miyetinin yüksekliğini de bıze 

öğretti. 

Yüzde seksenlere gelince: 
Ben onlarla korunma çareleri 
aranırken değil de yurd bir ha 
va bombardımanına uğradıkları 
sonra konuşuyorum: 

Sisli bir akşam .. Deniz yö- • 
nünden pervane gürültüsii du · 
yuluyor.' Şehir boşaldı. Akşa
mın >\laca karanlığında Mersin 
korlu yalazların dumanları ara
sında kül olup gidiyor. 

Ferdası sabah herşey bit
miş konaklar yanmış kasalar 
erimiş, hava tehlikesini bilen 
üye yazıldığı günlerde elli lira
cık bir parayı güçlükle veren 
yurdlu saçını başını yoluyor. 

Servetine hiç zarar gelmi 
yen birisi var satıcı Abdullah 
o gene ayran destisini yüklen
miş serveti kül olanlara barda . 
ğı yirmi paraya ayran sntn or 
ve gene günde yirmi beş k u -
ruş knzanıyor. 

S. A. 
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---------------------------------------------~~;........----~-----__,------ ·~~~---__ S_i_n_e_m __ a_B. inası Mersinhavatehlikesini bilenler 1 Her Gün Beş Kelime1 
d el d

. ı· . . ')1 ____.. yar ım evam e ıyor üye ıstesını yazıyoruz ... 
Yeni v8 ınodren bir şekilde yap1 lıyor. 

Eski bina Yıkıldı. Yeni yapı 
Sinema Mevsimine Kadar yetişecek. 

Şarımı?- sinemasının 

~ tf>şkilat itilwri~le ıwk de 
mod~ \'e ~a\'l'İ sıhhi bir .. , . 
vaziy~lle olduüundaıı ~,\_ . .... . 
Cf~n sPzontla beledi \' t~ la . . . 
rafından ~apalılnıası ka-
rar altına alınnuşıı. 

Çocuk EsirgPme Ku-
rumunun hiricik ~fllir 

• 1 

nwnlwılnlması ılolayısiyl~ 
sinemamrı kapatlılma~ı 

J ı al ıl\ f> d i iti i · 
Bdeıliy~ıuiz ıltı lıu 

s•·ıwki hiilc~l'~i rw ~,nOO . 
lira ,· ~ni hir sirwma hina-.. 
~ı ic;in Çcwuk Esirg•·m•~ 

Kurumuna )· arclım parası 

ayırmıştı:. Çocuk K unı m 
heveri elleriııdı• lıiı~ hir . . 
\'aridat w~tirnwtltm hek
lt•ttiklPt'İ cict\k bahcesirıi 

• • • 

11 ıt• r· k PZİ 11 rıı iisa acfrsi iize
l'İ ıı e 5,000 lınıya saıup 

Bel.-cliyrdt~ll. aldıkları pa
ray:ı ı•kleyerPk me,·cul 
siıwma hiııasını ~ıkm~ğa 
VH veriııe h.-lediveniıı di. . ., 
lt~cliği gibi şarınııza layık 
tam konflirlii hir sirwnıa 
hiııası yapmayı karar al
lHHı aldılar. 

C~t'C'l)ncle ıaıiiııakasava . . 
cıkarılarak sinema mtis -. 
tN~i riııt~ imuwt ihal~ ~-• 
dılcli. 

Bugiin :iueına hinas1 
yı~ıln11~ v•~ ' 'Pili sinema . . . 
nıız111 iu~asrna başları -
mıştır. Celt·c~k spzı mtle 

,\Jp,1·si11Jilı·r· :ısri hir lıinncla 

rahat rahat fıli111lt·ı·i takip 
eclı•ct~ k 1 tH'tl i r. 

Lira 

1 25 

ıoo 

50 
36 

20 

30 
RO 
2f> 

25 

25 

Kereste tiiccarı A. 
dil V•! ortakları 

Sovuk. havcı d~posu 
sahibi Selim ŞtHusi 

Yunus \'e ~1u hhldin 
biradrrler 
M iiteahil Necip 
Terzi f:orc, Cflnıil 
J~mail v~ Nur·i 

İsmet işevi 
llalk Eczalıanesi 
Bakkal Mustafa Sail 
Ter1.i Nihhrt oğlu 
Fazıl 

Turan lokantası Ah 
mel Ilamdi 
Ütücii AclıltilkPl'İm 

oğlu Paşa 

Cifoi Ziva En1'·tlı11 • • • 
Tuhafi)' N'İ Musa 

Cehdi 

Dil kılavu'l.u komisyw 
ru11rnu göııderdiği listetl~" 

20 Ba~la,·acı Abdur- okurlaı·ımıza her giin be .. 
ralımau,Abdulkaılir şer kPlinrn surınyoruz · 
Çıfci llenıel Tul Listede cıkan Hz Tiir~Ç~ 20 

20 

20 

20 
20 
20 

20 

20 
20 

20 
20 

20 

Muharrem refikası 
Lirıdn 

Muhasip .\btlurra
lıim ~iihrap 

Zahirrci Naim Gök 
Ma~aracı :\htli çavuş 
Bak kal .-\ rif, llemet 

Ali_ 
llamamcı Cuuın 

Ba~kal Ahmet 

Korıclnracr .\li ÜI-
ker magazası ·-
Tenekeci lluslafa 
B.- rlw r ~lemr l N n ri 
Kolon~ a cı Ahm~t 

llanuli 
Kolony~eı 

Kurt 
Yasiu 

• 
kt-limeleı·in osmanhcaları 
hu ndau sonra gazetenıiııle 
k u 11 anı I mı~· a ca 1\ ll r. 

l - ~lalhual - Basuı 

Ör·ııeklP-r : Basın ku
rumunun tlürtliincü kov .. 
vel oJduğunıı )ii.'·lenıek, 
ona bo~ bir gurur vnr .. 
mek dflğil, tarulrr~i fnif:\· 
k is] om,1 ıh~ri n fülev \'~ 

sora vları kat·şısmıla ılii
şii11tliir·rupk cltHuektir. 

2- Vazife - Ütlev 
3 -- ~lesulivt'l - Sora" 
4 · NPşriyaı - Yaytu 
Ö: ru·k : ltaıl~ o, asrı--

ı:ıızın ,.,. ku vvr.tli ,· :n· ııı . . 
~Hada rı nıl an hi rid i r. 

• 
f> v a~ıla . ;\ rac . 

-
Tehlikeyi bilen~erin mitinği 

NOT : Gazetemize gönde: 
rilecek yazılarda bu kelimeleri' 
osmanlıcaları kullanılmamısılll 

llilahtıl kmlr~liııin e11 rica ederiz -Birinci sayfadan devam-

tarsusta havatehlikesinibilenler sonra uçak lrlılihsiııeı;rçe- canlı örnddı~riııılrıı biri- ' 
1 • •• .. • • • -- ~ .. •) 1 ı• ~ •• ;., : n si ili \' t ~ l't~ il k li it ii I' ti i re k -

--~--------------____./ 
Doğum 

Kaş f:ıııuhnri yd 11ıii11 

·ı~::Jıı mu misi Nazımın bir 
. ı·eK ongunu 11 '~ g~ •. ,,.-5• 11 

• • s 1111 •1 
d d d . ü •· .& • • • • tfiru'(·aı'dk· .r~ .-4itJtla 1\ yar ım evam e ıy(!&r .,.,vc:rusi~sınıyazıyoruz. biı· harhimlt" tu;ağm _ft>lfıkt-l ~ 

sehi r hi r uca k l>oıu bar- ' 

' . "J.ıı ra 
35 
50 
30 
30 
~o 

20 

20 

250 
20 
40 
40 
25 
20 

70 

40 

20 
·lo ,) 

ao 
40 
70 
ao 
2t) 

20 

40 

-.. 
llızarcı Mustafa 
Yeniceden Ba~ram\ 
. \ntaldyt~ li lleşil 

» Aziz 
Ta p u ~I ii d Ü r ii il ay r i 
Nüfus memuru Sa
mı 

Ziraat mrmur·u lh
rahim 
(~özü sulu ~IPmrt 

Baylfır Şı~raf eddin 
~li rci Tevfik 

Zahid oğlu llasan 
Çataklı Hayri 
~la11 ifa tu nıcı K t·ı · i ru 

~taııifolaracı Eroğlu 

Ömeı· 
~lan ifa lu racı il ati -
dal Yu~uf 
Kolu kınk o. Emin 

20 
40 
20 

40 

di il 

50 

:~o 

30 

30 

Tulwfiyt·ci Aziz 

Ek nıekci Menuıl • 

K u nı nıcu Kenıal . 
Tuhafh·eci Nurt:-d-. . 

Di J:lrhek i rli 

.\lınwl 

Kihril ~lalrnıtıl 

~· il h i d d i il 
Borlu Bakkal F.-hrui 

llonıurlu Tahir 

Japonyaya tuz 

yollayacağız 

Ankara - . Tiirkofisi, 

.lapo11yuya tuz ihraç etlil

mek lııert~ tetlhirler almak 

Manifatur!lcı Talip laclır. Bunun için hir yan-

Arpacı llilmi tlan luı inhis .ır iclar•'Sİ vı~ 

~la11ifott1rat• ı Bı'c·t~p hi ı· yarulan nakli~·~ kum-

Bakkal Salih p:t1ayalal'il~ korınşmalara 

Suplıi S:ıhhağ gi ri ş ilnıiştiı· . 
Niaıh•li ha~k'11 :\h · 

Yak1111h~ ıuii 'S hel sorıuc · • 
lllPl 

Elt·ktf'i~ ~ir ke'i ıııil · lar alı!ıacağ1 \' P ilk ham-
diirii .\li Emin IP-ıta 15 hin ton tuz ihra•: 

Tulwriyfci Tahir ~clilt>Ct'~İ umulmaktadır. . ~ 

yağtlıran ()ilim S'-içan ro- • • og'lu olnHıQ ve tJSman ~Hll 
tiıman111a uğrJyormuş gıbi " 

lii11ii ve hi r şehri aı 'ta- koıunuşlu r. 
.... sonsuz bir lu~yrcau saltlı. , 

man içinclH harabe yıgı- Hunlardan sonra llal- Vavru\'a uzun ve nıll 
nına çtwirrcek kuclrftini kevi hanılosunun tla işti. lu hir yaş«;yış dil~r a118 

çok açık n~ tloyurucu rakiylt~ Cunıhuriyel marşı v~ habasıru \'e bii~· iik lJ~"' 
hir dille anlalltklan sonra söylenerek nailinğe son hası ~ayııı avukat Ahlflt' 

tayyareciliğin in~ işa f ını _v_e_, r_i ı_,ı_i ·-----------=-F=-u_a_tl ı_k ':-ı t_ı _u _la_r_ız_. ---~ 
haşka uıu~ıaruı bu trh- idman Yurdu 
likeyi ö"nlenwk yolnncla r 
nasıı çaıışıı~ıarıııı ve 1ıer Denizciliğe büyük önemveriy~ 
niin \'eni bir buluşla hava ...-
:"'I • 

..... . . 

tehlikP-siuin biiyi'ımekle 
olduğunu başbakanın işa-

rdinden sonra Türk ulu 
sunun da hava LPhlik.-si. 
11i hilnu~k vı~ üıılem•·k 
yolu11tla s•~fı·rb" r d u rn ına . 
gt•çtiğini aola1arak alauı 

<lol<luraıa halktan başlrn-

kanın clilPğini yeriıu~ ~~
Lirm~k yoluncla s()z isledı 

v•~ hinler<~•~ kişi hir ağızdan 

«- Tehlikeyi aulaclık. 

Y urctu ha va tehlikesi ne 
karşı knrumak için arıci 

ich·oruz. ,, Dedil~ı·. Sürek .. 
• • 

li alkışlar arasında Ofı s 
direktöl'ii inerken ~ iihür 
pirektörii Nahitl CNırnl 
Toker kiirsüye çıktı. 

idman Yurdu Ka}'ıkevi . · jcı'' 
Bu yıl iılman yurtlu niıcilik kolo liyf'lerı • 

clt~niz sporuna ra_zla ehem güzel hir ga1.ino IHıli••'' 
mi)·et \'ernwklPclır. konacaktır. 

B~l~cliye fiz.,lgesinll~ ' , Yurdun hu •riin elifi' 
kışla t~:ulc!t'sİ fü~ti'ıruleki ,1.~ lrnlun~;" k~hafiUl~~~ 
iki tliikkfuu VP. kumluğu t>k olarak iki yarış gi!;. 
hel eıli YP id nıau 'u rıf una , 11 hi r fiıa 4. ha tı 1 tuı l :~i 
kirala~uış ve )' tır~I d~ lıu - pılma~la hurılardan 1 

, 

rada yii7. nwtı·e muralı - darıesi a\'m yirmisine ~~r 
baında gü1.el lJir kayık ha- dar Deı;ize ~rnlirilrce~1'~ ~ ne ya pnaağa başla mışllr ~ Başcla i hli naclaf' '

1
,, 

Ka)' lkhane s~kiz ka- hirioe öıuJer ole.in ;· urılll 
~ık alacak ve ilsl katı de. ları takdir ederiz. ., 

1 
l)l! ı 

la,, 
kH 
~() 
la,, 
\~ 

~i 
Ç:ı 
~. 

n . 
{ 

~I 
~ 
ı, 

lı 
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Tarsus 
• 
ıcra memurluğundan : 

P 
. 1 935/ 1 »09 

ıyasasl' No. Tarihi ci.nsi llt-kfar llPtre ,\12 ~ltwkii Kinut>li 
~ 

35441 Y fı ksı· k 440 1 i ra --...--. ••• ...._. 54 Şu bal ıarlamn 7 

K.t~. K. S. 92ô s tle 3 hissesi 
11•1 

'·Hıu k ~kspr~~ 
laııe 
Kapu 111alı 
~ozacı parlağı 
la,1.- ...... 

1
. . <;tgtt 1 

\ ~r·fj • 

-') a .. 
50 
46 

44 
2 
l 

9 
7 

75 
50 
50 

55 

4 
7 

25 56 

öO 1 

50 

35 50 
38 25 
100 99 

1 ~> ~ .... , 
16 

240 -~ao 

Hl O 

90 

6l 

n-!37,f• 64 
'> .. 

14 
., -

7f> 
50 
f>O 

2H Lira 
)) 

" ' )) çuvalı 20K. f>O 
lliiıt· \? 
l'~ "Y ... rli 2 25 

·ıo 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

S 1 N 1 H 1 
Şar~an Larild am gal'lu~n Dnl'mnş 

şimalt.ıo faacı Mehmet tarlası ceno
ben kör oğlan 

3 96299 Yiiksek 440.lira 

Sarkan !!Öllt.ıCf~kli o~man \'f•rPSP. . . . ... 

si gar ben t\ hdu oğlu il asan şi malPn 
Ni~·azi ce11ulıen Y:Jkup 

9 19302 Yüksek 440 lira 
Ş~rkan kahraman t~rlası garhPn 

tarik şimah~n K:ılıraman CPnuh11n 
lla~~m uıf'lası . 

2 39018 Yiik~t·k 440 lira 
·ıı arkau Yaktıjl ~arlwıı tarik ~imaltın 

• Niyazi ZP. yut>I cen11 lu-ın Hasn n 
» 11 12355 Yiihsek 440 lira 

)) 

)) 

Şarkau Yak up garlJen Niyazi evl{tth 
Zepwl şimalt~n Ct'UU lwn la rik 

3 86106 Y iikst•k 440 lira 
Şarkun clt-r~ v~ tarik garhP-n sa

hibi ~t'Uf~l ~imalt~n Ni\.·aıi t•PtmbPu . . 
kel Jlasan \'~ Abdullah 

5 33195 \l faks~k 230 lira 
Şarkan Cumali ve ~lustafö ~arhN1 

tarik ~imal~n Ya kup etınuheu hal· 
tah ,·olu • . 

16 54744 Yii~s~k 440 lir:ı 

Şarkan Cino ibrahim \'e Abdu o
ğulları Hasan ''e Abdullah \'e Der
viş garben K~imil paşa veresesi Şİ
malen haCI ömer evladı Ce. tarik (l ııhoıı l ozu 

1'ttl 1ttrısafi zeytin\'. 25 f>O 233 Ka.S.325 >> 
il t7355 KocakUy 440 lira 

Şarkau tarik ~adum \'akup oğul
ları ~h.shtfa ve Kaımı cenuben llah
mnl tarlası şimaltın ~· ol 

~ • iliuc~i 
1S1t· 1 
~ ' arı 

23 
a-:~2,ö 

85-86 1 iıta lıii lıt&r 
ııc(' 1t 
1 "epı~k 
11•~ir 

25 50 T.s . 328 )) 23 49220 Kocaköv 440 lira . 
Şarkan ()erviş tarlası gar'u~n ~·ol 

şinıal.-n Nh·azi evladı .\buzar ve Ab-
\' ''lar (., .~u k u ro 

1

' Arıaclol 

'Odt•ıı l l 

1 2 37,5 
2-87,5 

'-----·~--
Borsa T elğrafları 

- ......... ,.._ -

lsla11b11/ 

(' ,, ., 
) --

79 38 

12 - 06 

J [ N i M ER S IH -
\:r .. 
{~ llsl - -

lası 5 kuruştur 
"b 

Orte \ 
Ş. Türj(jL·e ttariç 
"t'iti ) , 
~nelik { için 
.\11ı 1200 Kr. 2000 Kr. 
() ilYlık 600 1000 
t..ç ilYlılc 
uıt 300 500 

" ll}·lık 
~'-au ıoo yoktur 

itçnıiş sayılar 20 K. 

için 

. 
dinin ve Alıdurr~z·ak ve koca Mdı-
mt>l cenu ben yol . 

66 K~.s. 338 larlaum 06739 Yiiks~k 440 li;·a 
ı4 de t> hissa~ı 

Şarkan tarik gaı·htlu ve~ şinıalt•n 

Z.-yıwl oğlu tarlası (WraUheu c~rııwl 

o~lu Halil ihr.ıhim tarlası. 

Alacaklı: Tar~usla Aral:ık~alı :\lınwt Vtıkili lz·1...ı (~iiıu r 
Horçlu: Y iiksek K. Orrvi~ oğltı z~y rud 

Yokarıda hududu ve evsafı ya:ı/ı /arialar açık artır
maya konmuş olup şartname 13-6-936 larllılnden illbat•en 
dairemizde lıer kes görebller.e!)L gibi 13-7-936 tarihi-

ne müsadif cumarllsi gılrıü saol 11 de açık Artırma ile salı· 
laca/dır • artırma bedeli muhammen Jdymetinin yüzde 
75 nl bulmadıf/ı takclirde sorı artıranın tealıhiidü baki 
/rnlmak şarllfo 29-7-935 larilıine n111sadlf pa:arleıi 
gli11ıl saal 1 1 <fr dairemi:zdt~ yapılacak olım arttırma 
gayri menkul yiizdt• 7:, /.'iym<'li lmlnuıdıyı Jakllrde 2280 
110. / u ka mm mucl bl nce borç la/\ sile bağ/ anacağı ııe bul duyu 
lal. tir"e llıale edileceği tullpkrln muhammen kıymetinin 
yıizde 7lı nlsbellnde pey cıkçası veya milli bir banka
nm teminat mektubunu hamil bulunmalcırı ldzımdır . 

2004 numaralı icra lflc1s lrnnımunıın 1 26 mcı 
maddesi dördıincli fıkrasma levfilrnn bu gayri menkul ri.:e
rlnde ipotekli alacaklılar ile diğer bir aldkadarcımn 11P. 

irllfa hakkı salllplerlnin bu Jıaklarım ve hususile fal:. 11r. 
masarlfe dair olan iddialarım iltitı larllılnde11 ilibaren 

1 l A H 
Tarsus Kaymakamlığı 

Lira 
210 

195 

261 

325 

40 

8 

400 

35 

4 

10 

5 

20 

7 

Adel 
7 

1 

2 

50000 

20 

500 

3000 

4• 

2 

2 

10 

25 

Telefon işleri Komisyonundan 

llr.tre 

Cift 
~ 

Cift .. 
Cirt 
• 

Simerıs mar~u masa telefonu 
15 lik Si mens ma r·ka sa 111.r'al 

6 ilk Siı•wrıs marka sarıtral 
3 }I i 1 i ruetr-t> lı k ga 1 va u iz telefon 
teli 50 kaugal 
Paratfiner. A lıonnil kaiıle ü
zerine ci(L hatlı . 

KHblo lt>li i ceri~i hakır \'e l:lst.ikli • 
7 Sanıiın irtiforrula oluklu m:.ıa 
cl~w~ ho~· rau firn~,iu 
s~,, ,· ar Telt•fon ıuakina~ı Sinwıı~ . .. 
Kurhag:u·ık. -t m:ık:11·1t 

Ayakcık 

TP-lt~fon k:ııuil:lllciı·ii 

,\lt-khuı .• o pıli 
)) kiiıu n rii 

1520 

Tarsus kazası ıçın yok·trı,ta ~·azılı Telt>fon mal· 
ıemP-siırn \' Pl'İl•~n (iyatlar komi~yoıaca laaıfdi layık ~ü • 
f'iilnH~ıtiğinıleu 10 flazirarı 935 t:ırilıiuıhrn itillarmı ın 
~ ii n ru İİt t t 1rt1 t! t P m d iti im~ ~ a r a r v r r i 1 ı l i ~ i i 1 ~ ıı olu n 11 r. 

i l N 

İnhisarlar Mü~ürlüğün~en : 
15 llazirau Hn:l Cumaı·te~i ~iiuiiıult•ıı ilihan·n 

~ 

Tuzlarmırı; Bu giin~ii satış riyatınılan iic; kuruş a~a. 
ğıya ~atalacaklır . ı--~ 

Mersin 
i L l N 

Cumhuriyet Mü~~ai Umumiliğin~en ; 
~lersin Hapishanfsinin J • 6 -935 giiuiirnlcrn 3ı 5-916 

giitılinr. kadar bir smır.lik ~kmP-k ihti~·aeı k:ıpalı 1.:ıl r 
usulile tıksilluw~e koııulnıuşıur . 

ihalesi 1 Temmuz 9:\5 tarihimle saat 14 de yal'ı · 
·1acağmdan isle~lılt·rin şarlrıanıeyi görmek iizert~ hı>r 
gün C. ~I. Umwuilik makamma miiracaat t)lrııelPri 
ihln oluuu r . 2-1-12 - tR 

i l l N 
Tarsus Mal mü~ürlüğün~en : 
Tarsusuu Nt>lıri lwrtl~ıa, Kueahuc.ak, Baharlı, kıı · 

lak raam saydiye nı ıılıallerinirı 1 • 6 • 1935 tarilıirıdtııı 
31 • 5 • 936 nihap·~linP. katlar olan bir senelik re~nıi 

20 • 5 • 935 tarihinde ihale olunmak lizerr. ı • 6 • 935 

larihinıl~u İliharerı yirmi gün miiclcldlt~ müza~·edey~ 

ç karılımştır. Talip olanların eyyanu mezktirılr. yiitdt~ 
7,5 nisbt~tiıuJe leminaıı muvakkale akc.ısila hirli~tt~ • 
Tarsus Maliy~ dairesiıu~ müraca al elnwlc•ri ve şartna-
m~ninıle ~lalh·c•dfu isltmilnwsi ihlu olnrıur . - 5 - 8 l:l lfi 

' yirmi giin içinde evrak! ıwisbllelerlle bildirmeleri akı;/ 
takdirde Tapu sicilinde sabit olmadıkça salış bodell pay· 
/aşmasından mahrum kı1lacaklan cllıetle alakadaranlll işhu 
madde ftkrasına göre hareket etmeleri ve daha fa:la 111c1-

1Umat almak lsleyenlerln tarsus icra .Jairesine mliracanllar ı 

lldn olunur. 
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il] - Mersinimizde ll 
sihhi bir ihtiyacı karŞtliyan bir müe sese 

SOGUK HAVA DEPOSU 
SAHiBi - Ni<)DELi SELi~I ŞE~1Si 

Polis 1llüdiirlüğü J(arş1s1nda 

CJJ . Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı 
mükemmel ve son sistemdir. 

Sıcaklarda gıda ınaddelerinin bozulmaması için : 
Gıda maddeleri yapan ve Satanların ve Ailelerin 

dil{kat ıı~zarlarını çek<jriz 

Sıcaktan ~ozulmasmdan kor~tuğunuz ~er şeyinizi ~epomuza getiriniz. 
1 

fF.ilw--------------~nn • ~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~ 

•t=======!• m 0 --- -

SAGLIK. 
ECZANESİ 

!~imımmt.1!M~Mmaoımnnm1• Mersin Gümrü~ivarındadır 
1 

1 
Doktor J ejad Seyhun ! '.l••r ııevi Eı!ıa~· i 1 ·~ 

Piyanğosu 
Pek çok kişilerin yüz~nü ffl 

il lılıhı\'P, v~..ıi v~ Av- .l ı 
Kulak, Boğaz ve burun hastalıkları •:• ru pa., naiistalızt>r:ı Lı hu- ~ 

güldürmüştür . m 
On Dokuzuncu Tertip ikinci Kes ide ~ iti lunur . 

l\.1:UT AHASSISI a 
Hastalarını snat 15 den sonra Yoğurt pazarında i • • 

Diş Tabibi Bay Bahirin muayenehanesindeki hususi ~ y t ' 
I 1 Haziran 93 S tarihindedir. ffi 

B ü y ü k i k r a ın i y e llJ 
dairesinde kabul eder . i urt aş . 

30,000 Liradır . ill 

Satlık Ev 
lliik ti nwt korı.ı ğı ark :ısıııd:ı, N u~ra ti Y" rıı :ılıall(•

siude Janda rnıa ıla irtı~i k al'sısı ıııl.ı \' 11 k a ,., katıia ılörl • • 

otla aşağı kalda ıW r t o•la hiı· muıhalı, lıt·l:I, lwlt1diye 
<;t>Şmesi ve ktı)' USIJ ıuulalt~\' İ h:ılıc;· · likli lıir t'V \'e ) iru~ 

ayni mahalde v.- vanında r .. v~aııi \' t! talıtani St~kiı o-. . 
dalı, behaJiye SIJ)'U oları clif't>I' lıi!· t!V sallıkılır, glir 
mek i ·tt-ıyeıaleriıı rnP.zktlr t!Vlt ~ rde olul'arı :.\ıılon Nof .. le 
miiracaatlaı·ı . 5 s 

.;• ·ı-t.... ,. .·· 
" . 

HAliS (Oiff N[ ve KA~ ~R P[YNiRl[Ri 
Kışhk peynirlerirıiz için lı!t; düşünıneyiniz 
Fennin son ıerakkiyalı füerine yağlı, temiz peynirler hazırlanmıştır 

mersin Souk llava Deposuna 
müracaat ediniz . 

17 l{ilo safi hazırlanmış ve tuzlanmış. halis 
Edirne peyuiri tanekesı ile beraber 4 liradır . 

Alındıktan sonra muhafazasıdıı Souk Hava 
deposunda temin edilir . 

Evlerinizde uğraşmayınız ve yorğunluk çekmeyiniz . 

Kaşar Peynirleri 
Yağlı Balkan peynırleri ayarında Ş marakla ka

şar peynirlerimiz piyasaya çıkarılmışdır . 

Balya ile almak isteyenler depomuza mürucaat 
etmelidirler . 

Her halde çok fayda göreceklerdir . 
Mersin - Souk heva deposu sanibi Selim Şemsi 

16-50 

Ülkeni korumak isti

yorsan Tayy:ıre Cemi- i 
y0tıine aza ol. 

Ayrıca 15,ooo 12,ooo 1 oooe, lira!:J 
ramiye/er ve 20,000 lira mükafat. 
e::::3E::3. •• • - 211113 3 a 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~g~ 
~ ~ 

~ çifte Han Kaphcası Açıldı 1 e Eğer Romatizma, Siyatik, kara ciğer, Böbrek kumları, ~ 
~ mesane taşları ağrılarıle muztaripseniz vakit geçmeden ~ 
~ Çifte han kaplıcasına koşunuz . ~ 

1 
~ Bir çok deri hastalıklarına, muannit ekzemanlara şifa verirl 

IÇiF"TE HAN KAPLICASINA~ 
~ SPıliye iltı l(l'len bir ~ok kiiıiirii111ı.,,. yiiriiyt'fek clörııııiişler.lir. iter ııcı 1 
i lliij k a ıl ar I~ ıı 11 '..ıeıı k aiti 1 i iza lı ıl c> ği l 'e de' Si' ıll' 1 r. rcı: gd'.~ cıl nı ~ 1111.~ lı:ı ıı k aıl ı rıla rı ıı (i e 15-20 gıııılıık haııyoıfaıı SOl~i'a lı:ınıılc kalıfıkları gornl11111Şlll1' . 1 
ıg Çift~ Han Kaphcasının ~ 
~ Radyo aktifidesi dünyada mevcut bütün kaplıcalardan 1 
~ daha yükse~tir . . 
~ Ti: A APLIC SIND 
~ EslMhı i~lircthaı nıitktmınıddir. Furu11u, Bakkali~·t~si, '1aziıu)su, Ka~a.hı, 

1 ~ Berheri vardır • 
~ FİA TLAR. 1\1.IUTE:OİI.,DİR. . 

~ Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır . 1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ 

Yeni Mersin Basımevi - Mersin 


