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Yunanistan ihtilali T~mamen Bastırlld ı. Venizelos Averofla Kaçtı. 
ANiARA, 12 ( Jiusvsi Muhabirimizdep gece yarısı ahndı ) - Yunanistan ihtilali temanıen bastırılmıştır. HükumPt 

~UV\'et~eri her tarafta ha~imdi~ . Oirit'de bulunan Venize~os Averofa arkadaşlarını da ala~ak kaçınıştır. Nereye gittiği 
belli değil Girit'de hükumete geçmiştir , 

Retid galibi Andık isyancllar Bozguna uğradı 
l>lın llQlkevinde büyÜk öJü ~çin ibtial yapıldı 

~z alan h.atibler Rflf.İd Galibi11 Y'frıla 
olan hizmetlerini anlat~ılar. 

Serez, Drama, Demirhisar sukut Etti. 
··----

il elli KrovazörQ Tealim Oldu. Aai General 
. Kameno• Edirneye Mi iltica Edecek. 

la AtatQrk yolunun En duygu 1 lalar arasında salJna asılmıştı. ATiNA, 11 (A.A) _ Havas erkenden Kondilis kıtaatının l mışJardır. Sofya'dan bildi ril-
Yo~ıısy lt~şid ~lib geçen l H~kevi band0»unun çaldığı ınuhabirinden : Averof zırhlı- eline geçmiş bulunuyordu. Bu diğine göre asilerden bir gene 

7-ıl ~ey içinde çoıt sevdiği matem marşiyle ihtifıJle bAşlan sını takib eden bir tayyare giln en son dakikaya kadar ral iki miralay ve 16 zabit 
Ulu'1lndan ayrılmıştı. Mersin dı. Bpnu milteq~ip doktor Muh gemiyi bulmuş ve oomba atmış bu harekatın muhtelif safhaları Nevrokop'ta hududu geçerek 
~nçltJinin kalbinde unutul tar berker kürsüye ~elerek Re ve yeniden hasara uğratıİmış- etrafında alınmış olan haberler Bulgaristan'a iJtica Etmişlerdir. 
ltıaı iiler bıralfan bilyilk ölü şid galibin ölUmilnden duyulan tır. Makedonyı ceph~şinde ha- birbiri arkasından Drama ve ATİN.(\, 12 (A.A)Hizmetten 
..... L- valar dOzelmiştı'r . Hava ve Demirhisar'ın hUkOmet kıtaatı- çıkanJmış olan Kılkış zırhlısı 
Rhı"._ ~~ıraeıpı anmak jPin Hallr acıları hizmetlerini anlattı. k h l t -~ ~· ,.. ,. topçu kuvvetleri biltiln glln i\si nın eline dllştnğUnü ve bir çok te rnr izmete konu muş ur. 

Q l4trtip Ettiği Rrşid Doktor Muhtardan sonra Jeiin mevzilerini bombardıman ye.rlerde asi kıtaatına mensup Diğer üç torpito muhribi de 
"1lb lhtJ-Jinin ikincisi dün Atalil'k ~kulMı bq munlli111i otmial~nlir . KöprQler tamir . zabitlerin kıralannı t~rkede- tamir Edilmiştir. Bu üç gemi ._t l7,6 da H;ılkevi salounda tfıu'r.i 1'ü~llye çıjcaP,,~ ~qyqk Ad•lµıiş ve manialar kaldırıl· rek GUmUlcllne'ye doğru kaç- ftsi gemileri takib Edecektir. 
hpıldı. ölOnlln MerpiWle J?•11ktığı mıştır. makta Qlduklarını bildirmekte Asi geminin obils ve yakacak 

Var F k d e· da PARtS, 11 (A.A) Atina'dan idi. Ayni zamanda Kavala'da ihtiyacını Ecnebi uir menbadan ~ ı, ır a . vilayet ve kaza canh hatıra lan say ı. ır ki teınin Ettiği t~yit E-dilmektedir . ..:.iri HalkEWi bafkanları ka hatırasını anmak amaciyle Jurnal gftleleJtine y.apldığına bulunan ve dün akşam hllkO- LONDRA, ı2 (A.A) Venize 
ı.... .IBOflllril, f:'8ire inOdOr ayakta durularak ihtifale son ~Öff! Veni7'108 9irit cpınhuri- met.e mensup torpitolar tarafın- los Girit Adasında Cumhuriyet 
.,..., IWt;.lJDJ~r RJ'fi~ plijJi ~ verildi. Ve Ailesine .Merlin yetinin istiklllini . Radyo ile dan ba~kına. uğra~ış bulunan ilin Ederek ltalya'nın himaye 
,.... Ma. • 11 ilAn etmit veTralçya, Makedon Helli Kravezörüde hUkQmete sı"ne mUrac .. at Etkı·ğı· Kandiye 
;,. ~ 7'J1:_,P ler ,1ffloı,u doldur gençliğinin Reti~ llD~* va...ıt• · • "' c 1"'!114rdl. • !f ~ rnı wu~ayenıete leş- inkJy!t elJn!Jtir. Jielli'nin Jtu- Telsiz post.asiyle bildirilmek 
t1ıfeii hi~ Re,id ~bin bjlyO# l•FW~ b~ı,Jiı:ş.n ~ir lfıWmt çekil v~ ve ~endi ı:pflarına gönftllQ mftndaqı Asi gene~al Kamenos tedir. 
~ot~raf~ siyah koni' ~i onaylanpı • yazılacaJc olanların her birine ile konuşmak nzere şehre Çık· 

Ellişer l)rahmi gilndelik vad~t- tığı bir zamanda tayfalar 18- fi' i ti..i l esk o 
Ceyhan'ın Belec;lı·y~ miflir. !.ilerin kumam\anı ge- biUeri bağlamışlar ve qllkQıne-

1 K H b. N Son durun1 etrafında n~qt "mepos ar ıye azırı te telsiz telgrafla mUracaat ede-
SeÇi mİ Feshedildi General Kondilis'e gönderdiği rek tuslim olduklarını ve emir ınühim beyanatta 

bir haberde bükOmetçe kurşu- bekl~iklerini bildirmişlerdir. Bulundu 
~Ski he.y; t vazifeye çağırıl ınadı Yeni \1ey~~~ıı Jl& djyJI~ her ~r AsiNe lalr- HilkOmet krovazöre Keeerıdece BOKREŞ. (A.A) - Rador 

de kanuni sıfatı ha"ı·z olmadı- ~~ık hOkOmet ta~ftarlanndan burnuna dQğru gelmet:ıini emir Ajansı bildiriyor: 
iki kişinin kurşuna dizileceii- etmı'ştı'r. Dı'ğer taraftan bir çok 

f'r C · v Balkan antantı başkanı Ti-
6ına göre eyhan Belediyesız "'aldı . ni söylemiftir. Bu gazete ayni menbala..uan gelen haberlere R d v ,. rn tUlesko a or ajansına aşagı-

-------------·-'-- mm&ıJf\a Asi harp ge.mi)erioin gıtre Asi generQI ve ErkAmhar- d · b ı Clvff 1 " akı eyanatta l)u unmuştur : 
~~-= AN, 12 (Hususi) - 1 çimin bozulduiurulaa.memnun- Keeendire ve stavroz'a Asker biyesi vaıiyetio kötil!Uğil kar-
-ıetiyea-imi Ceyhan'da çok d k rd ki hllkQ t d « Hali hazırdaki hadiseler, 

-~ ur. çı a ı annı ve rne çe e şısıııda kaçmak çarelerini ara- Balkan misakmm müessir ol-•1.. olmuş ve seçimde biı YENİ MERSiN : Ceyhan; :buı'atara müfrezeler gönderil- maktadırlar. Bu ha. bere göre --.ı . duğunu biç bir itiraz götOrmek-
.Lt...ıı!oı.QıJuWar olduğu etra- f1~8 la.f_<~t 0"• dJW .. r Y'f&Yı· 4iğiqı yazıy.or · Kamenos Edirne'ye veya Fili- sizin isbat etmektedir. Bir nıem 
~ 11nk k k 1 ·ki şı içinde oucafıyan bakımsız A'J'INA. 12, (A.A) JlQkOmet be've ı"ltı'ca etmek niyetindedir. ~•tı... "r' 8' ma Q~ ara şı • "· leket, Yunanistan'ın bu gün ge-
);J"Vl'de bulunulmuştu. Mülki- bir kasaba.~ır. Bura~ hal- ı kıtatının Makedon,1a'daki Asi- Makedonya'da devam et- çirdiği dahili çetin imtihanı, 
Jıl..~.'1fettişlerinin bu iş Oze- kın gj\veo~ı ~m}f bır be- lere karşı geçtiİl taarruz hare- mekte olan bu hareketin yarn~ t-:>prak bütünlilğünün komşula-
-• .,. Japt iı lpdiye heye~ine ihtiyac var. kAtı derhal inkişaf etmiş ve tamamen biteceği ilmid Edil- rmdan biri tararmdan tehdit 
lll114e 

1 
1 

tahkikat netice- Umarız ki glln yitirmeden bu dün alyam karanlığın basması me~tedir. Kavala'nın dilştüğil edilebilmesi için mantıki en 
J>.J)e~:4\~UBluklar .sabit olm~ş karışıkhfın önilne gdÇilir dol~ıs· e malı bljl ~ha hı· söylenmektedir. HUkQmet kuv- kilçilk bir endişe dahi oımaksı· 
.ı._ 'lW'.. asınca seç\min yeııi- ve ia .Ari bir RAJpıiive hA11eti • ""llh) .~ 'f'T · ~· ,.....,,,.. ._,,, _ rak mış o an Serez sa N'-Yin vetleri 3 binden Jazla Esir al- zın, geçirebilir. Karşılıklı mü-
~eJlci .. ne karar verildiği ev- seçıl,ir. seisı 11•st al\tıunı•11 , . . ~ ~----~~- mheret esasına müsteait nma-
~ lfln ViJAyetten Kayma- • ıı eVIJl).IZlil hedelerle tesis edilen emniyet 

~~bildirilmiştir. Halkevi sisteminden daha beliğ hangi 

....... !!..~, eeçime bayramdf\n Halk dersane)eri \(0 J<.urs Kom ı·t,_ Ş•çı·'" Gu·· nleri delil vardır? ;Balkan misakını 
.....,.-.acakt.ır, ,.. .,.. '9 • . .fi imza edenlerin emelleri çok 

~lj~-~Uen Belediye heyeti lar komitesi iqare~inde sulhperverdir. Bulgar hükOme-
clan ~fe görıneıq.e olduğun- FrapB}Zc& kursuna koşunuz. O H, f. Hal~evi Başkanlığından : tinin de komşu memleketlerin 

-."'- ...- d ~~· . :rr ~ . . r rffrıı;- u, e l,_vat, ar~ · ~ze sana ar . , led'ığ' . k llz d r lh.:.._.._dr ve>k milnakaular ol- Ders prOfrann umumun arzu- 2f 8 935 Ça hA D Ed b. T 'h 0 1 ti S 17 30 ayni sulhperver emelleri bes-
'8tj ır. kanuna göre ye\}i suna.J.öre e,e~ştır.,-.mııtır. 2 » » Perşemlle Temsil, Spor . . ·s,17,30 ı~ıne ınanmR ım ı 
.l.li._'!lflJllan&iuıiiar e.ıri ,RA.. Curpar\~ıi ~t 18-!9 .~- .. ~ ,. Cumirtaai l..tvardım~hallrdAran°1el'i veknnılarS.17,30 i Gensi İkinci Sayfada) 
'"'"'ttM ha" ..... J."in --''ıMre.mıJı. · :Pmrteiıi • · 18-19 ,.. ..... ,, "tt~ r .,... ~ .,. :-rr ~ ,., ... ~nıı -:-er Salı » 18_ 10 2• r » Pf(1"r ~JP~ne ve ne.triyat-Köy;ciller S,17,30 Ş,AKA 

atmalrt ,u "' 1r· "' ı + '°'Y. 25 » ,. Pazartesi M.Qze ve Sergiler · S.17 ,30 ' ! ' 
e \t .... .,.,W"~~wtr. .+"s,.ı .F!~~RJRe » 18 - 19 

JNANMA YINIZ 

· htai he~feye çaiınlmadığıqa . '!vimiz muktedir bir mual· Yukarda göst;rilen g(\n v~ gUne kadar istedikleri şube-
'-tı al Yetin de kanunt bir ş... lim temin ~rniştir. Pratik me- sutlarda Evimii tu'beferinin lere üye olnütk: Ozere· 'iadta-
~~!Oadıfına göre Ceyhşn . tQdµ ile lif. ,.ıtmaµ4a. fr&Qf)EcA· yıjlJk Jçopgrelerj samiıaciık . : rını . yazdırmaı~rını ve eski 
~....,em. •·-)eh - T ve bu toolan•ıda her fUbe üyelerimizle birlikte kongre-

~.. demektir. fıı Mretmeyi ~rine alm~tır. r~ '1' • 
dux...__ "• 1 komitelerine yeni Dye Gal>j. )erimizde buluİlmalannı di-

i.-ıt..t_ ~~ ..x.... bnnun stekliler dare Memuruna a~- - ... \''--., Vtın ~~ ,.. · leeektir. Evhniie Yaiııi ol- · leriz. . Mersin 
lbflra .. yete ve Ba~nhğa lannı yazdırsınJar . · Sa k 
-~~.~k• M~~~~~ ·~~m~w~A~P~Y~q~~~~~~~---·-H.aı.~.v.ı ~ş•a•n•ı~ 

- Liman İnhisar Şirketi 
muhasebecisi Feyyaz'm Avcılı
ğa tövbe edeceği ne , 

- Elektrik Şirketinin · in
safa geleceğine, 

- Asım GÜler'in boyunun 
uzaxacağına ' 
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KURBAN Bf DEllERI 
Tayyare Cemiyetine 
Vermek Ulusal Bir 

Borctur . 
' 

Kurba11 hayranıma ili 
giin kaldı. ~lalıiyeti diulik 
oları hu havranı Tiirk ulu-., 

suua her şeyıh~rı öııctı )'Urd 
luk bir ,·ükümii de hatır-., 
latma k tadır. 

B. Hasib Şeref 

Es~id~u \·ardım ama
ch·le kesil~u kurbanlar .. 
bu gnnkü acun yürüyüşü 
ve so,·sul durumumuzla ., 
ı:ış olamaz. 

l{u vardınu fertlere J.,. .., 
ğil ~· urd müdafaası uğrun 

da çalaşan ''e ordumuza 
filolar kazaıuhran Türk 
Tctyyare Cenıiyeline yap. 
ıııamıı d:tlıa yPrind~ hir 
i~ olacağını biiliin yurdlu 
lar çok iyi k.-stirirler. 

~liidafaa teşkilAtı ne ka 
dar kuvvetli olursa yok-
"ul Sa)'ısı da o ııi~beue a
zalır. l1iidafaa lt>Ş~ihitı za

\'lf bir uln~uu l>iitiin r~rdi . 
zr11giu olsa 11e çık~ar bu 
itibarla kesilrcek kurbau-
la rın l>edeJJerini ödem~k 
hem din \e hem de bir 
ulus horcutlur . 

~)ersinde ~·ıllardanberi 
hn ulusal borcu öd~yfu .. 
Hasib t~ref bu yıl da ken 
di inin \'C rerikasuun ke
stıcekleri kurha11larm bedel· 
leri olan 12 lira~·ı tayya-: 
re cemi yetin~ vtırm ışti r. 

Bu gör gül ii ve iyi J fi 
şüuüşlü yuı·tdaşı biitün 
kalbimizlP- kutlarkeu difter 
~'" rdlularumzın da bu ulu· 
sal işden uzak durmarua
la rnu dileriz. 

Türkiye - İtalya 
Ticaret Mukaveleai. 

Arı kara 12 (Hususi) -
Türkıye ile halya arasında 
imza edilen ticaret muka . 
\'elenamesiyle bağlılarının 
daha dokuz ay temdidi 
hakkmda hiikumel m~clise 
bir IAyiha sevketmişlir. 

,. 
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Görülmemiş Facia 
Tüyler ürperticr bir facıa oldu 

Tarsusta 
Y akııık Almayan 

Bir T ecavii.z • 

Kaınutay 
Toplantıların~ JeOlll' 

Ediyor. 
.:\ ukara , 12 «.-\.ı\ı ' 

C h l Evw~lki ~ ... iin Tarsusta Kamnta .. vın dünkü . ıop .. 
ey anda terzi A.bdul ah anasının kafa 

tafasını kii.relrle ezdi. Fakat... yakışıksız· bulduğumuz lanusmda lu~nüz arıd iç~ 

c~yhan 11 (llusasi) -
Diin Ce~· ha11 tü~ ı~r iirpe
ren bir facia\·a s·1hue . 
oldu. A nlatn·oru ru : . . 

Bııı·aela hic kiaus••\f' . . 
J Ölt"aliiğli llokuıaurnyan gii-
ı .. ,. ~ üılii i~· ıli~ ~·apuıa~ ı 

s.,, .•. ,. .\hclullah allh birisi 

bir tecaviiı olmuştur. Yap memiş olan sayl3vlar 8 

miiştii. Hilmi~·orum nasıl lığumz tahkikat nt~licPsi içmiş ve Zonguldak saY" 
oldu. BPyuim döutlü gö- şudur : lavı Ntıcip Ziihtlii ·hakk•""' 
ziim karardı )'atağınulan Tarsus helf~diye 1nwc miitldf'i umuruilikce haf.it' 
fırl:4flım. ElimP hir kiirıık lisi v P Cumhuriye•t lık tahkikatma b~şlarıdl" 
gı cıı "·l~~iu ıar.,(1 I•· an llalk Fırkası azaswctan ğınrn ttışkilatı tısasiye ki" 
· .... ;uiu k:ıfo~ııaa ~urtlum KPımtl Suııgur llt>rsiıuitrn llUIHHhl 17 iuci madıle!İfa' 
vur,lum... Hir a11cta <ık- ~3 tr .. ni~ ı~ Tarsusa clo t..-vfı kaı Ltildiriltliğiue daait 
lım haş11ua gt·'ltli. Bı·n an- n•·r~ .. n lrttudt' llıstıh oğlu Haş,· .-~ald t.-zker~si ok

1111 

v:tr . Tt>rzilik ~· :ıpar \t' ııPmin bir \' uı·u~t.• lw\ uiuı llakkı .\' a raslamı~. llak~ı ııuışlıır. Kamutay yarıP 
• w 

hu adla iimlır. Yaluıı ak p:il'Çal:enıışım . Soura~i il~ K•·mal Suugur ar:.stıı- (hugfm) toplauaca~Ur • 
vuruslarla o u11 Ct>s•·ıliui da ufak hir miinakaşa Murahhaslarımıs şaoacıdır. lçm.-zs~ u~·uya

maz. KP.uılisi :\clamala,hr 

Ctn-haıula da ilıtivar bir 
• ol 

annf>~iıult>n haş~a kiıu

s.-si ,·oktur. Bir cok d~ra 
• • 

evlenmesi icin israr edil-• 
miş fakat. alacağı bayanın 

annesinin rahatım bozma~• 
ihtimalini tliişü11P-rek red 
t-tmiştir. Annesini bu ka
d&r bağlılıkla sevmekte-

dir • 

Her akşam e\·ine gfÇ 

vakıt ~elen Abdullah an- 1 
nesiyle bir oJada yatmak-1 
ta,lır . Çok gPÇ geltliği. 

giinlerdtt annt'Si ~·enwğmi 
hazırlar mangalın üzerine 
hıra~ır ve kendisi yatar 
u_yurmuş. Diin g~ce Ab
tlullah l.u~runıtad \'İne saat .. 
yirmi döille eve g~lmiş
lir. t\nıw~i talh bir U\'ktı-.. 
da bulunuyor. Ouu uyan· 
dırmaktan Çt'kinerek gü
rühii elmeksizini odaya 
giriyor soyunuyor. Yata
ğan iistiine oturarak an
nt'Sinin hazırladığı veme-- ~ 

ğiui )·emP-ğP- haşlıyor. Ye. 
mekt~n çıkan kemil par 
çalarma kedi ye ali yor ke
mik parçaları ;ıah kilim 
iizerirıde kalu'or, Bu ara 

" 
da annesi uyana.rak oğ· 

1 una : 

- Ben kedinin karmm 
doyurdumo Ne diye k~

milderi döşemeye saçı

vorsun divor • . .. 
Buraya kadar verıHğim 

izahat . .\bdullalıın ifade ı 
sinden lıültsa edilıu;ştir • 
Bundan ~orasını da ken
disi anlatıyor . 

« - Aunem benim ke. 
diye el allığmu çok gör~ 

• 
tlö\·ii~·oruıuşuıu. K:ıfa L.,sı oluw~ fakat K ... mal ~ur•- Almanyaya gitti. 
lamanw11 parçalaunuş hey gur u~·ma~ isl~m.-diğin- Ankara , 12 (.\.A) .,.,,, .. 
ni parça parça thşarı fır- d.-u Lreutle yerini değiş. ~lurahhas olarak dış işlet' 
lamıştı. Elbisemi g~yclim. tirmiştir. bakaulığı genel katibi ~.,.. 
Nereye gittiğimi ben dP. Buua rağmen Kemal mau )lerı~menci oğlll ilt. 
bilmiyordum.)) Sungurla mutlak kavga iiç müşavir bir kALibdefl 

Abılullalı elbist>siııi gt>.) etmek istediği anlaşılan ıııüreHrp heyet Alııı~PY:, 
miş doğf'uca polis daire- Ha~kı Tarsus islasyonuua ile ticaret muahedesı 8 

sine gelmişlir. Orada hir iniuce de münakaşayı le~ t~lmtAk üzere R.-rline bll" 
miiddet ne d..-nu~k. istediği rarlamış ve ağır sözlerle reket etmişl~rdir. 
anlaşılamış nihayet anne- hakarel ederek şehire gi- Kay Kanunu 
sini ~l•liirdiiğünü kendi- rerken suslah bir bıçağm Tadildtı • 
sini hapısharıt!ye gl\Lür- arka tarafiyle Kemal Sun Ankara 12 [Hususi] ..... ,, 
mPlerini söylemiştir. gurun baş ve yüzünden Hükumet ktiy kaıiundP~ 

Ana katili .\bdullah yaralamıştır· on iicüncii maddesine " 
şinuli lrnıushan.-de baıen Bunun üzerine hadise olara·k hazırladığ.a bir ~· · 
ağlayor. Ağlemadığı z ·ı- polise inlikal etmiş Hakkı uun proj~sini :Karnu'ay• 
manlar cok sakin. polis dairesiue çağırılarak v~rnıiştir. 

11 
«- Beni burada 11~ tu ifadesi alındık tan sonra ke Proj.,ye göre dışard~ 

tu~·orsunuz bayram ~eldi. faletle ser~es bırakıluuştır. Löye g~len bir şahsı ·~~; 
Bir cok miişterilerin elhi- Kemal Sungur ferdası safir oltlnğu evin sab~ 
sesini velistirt1Ct'ğiıu. Öl- giinde Cumhuriy"l mÜtldei muhtara biltlirm.-ğe 111 

diirdti;nse" annemi öltliir- umumiliğiue müracaat bur tutulmaktactır, 
diiıu size ue» diyor. etıui~lir. Tarsusta biiyiik 

Annesini öldüriir~en ii- teessür uyandıran bu ha. 

zerine ani hir ciıane·l gel
diği şimdi ise lamameu 
sapıllığma hiikm~dilmP-k· 

tedir. Adliye talllikatına 

devam ediyor. 

Kamutay dahili 
Nizamnameainde 
Defiıiklikler. 

Ankara l 2 (Hususi) 
Dahili uizaıunanurnin ikin 
ri maddesinin dtAğiştiril

mesi hakkındaki Giresun 
sayhnı Hakkı Tarık Us'u11 
yasa leklifı ·diiu teşkilitı 

esasiye en<~ümeninde gö. 
rüşülmüş . ve kabul edil
miştir ·. 

·Kamut:n· umumi he-
" 

·yetine SP.vkedil(m bu tek-
lif~ göre büdce encüme-
. niniıı üyeleri otuz beş, 

dise şimdi adliyededir. 

Filim Gümrükleri. 
lsta11hul .I·- Siıatlıua 

rili mlerimltm ki\ mell~rin~ . 
giire glimriik "~"mi ethn 
ması k:ıraıı lalhik t-llilnu~

Ae ha~l:ırımıştır. Öğr~nil
diğiıu• görr giiıu~iik ida
resi hu hususla Giimriik 
ve inhisad,ır Hakanlığma 
bu kararın ~latbikinin mu
vafık olduğunu bir nok.tai 
nazar halind~ bildirmiştir. 

içeri işler v~ ökouomi en 
cünwı!!~ri ni 11 ii yPleri o. 
tuza," ziraat, müdafaa, ad
liye ve arzuhal encümen. 

leriuin üyeleri yirmi beşe 
,.e diğPr P.rıcümf!nlerin 

iiytılrri .ı~ yirmi )'t' iblağ 

olu uma ~tatlır, 

Titülesko ,,,, 
- Birinci sayfadan artal' I İ~ 

llıı v aıi ~ et i Çİ 1111 "' ti~ r 
hir s.-twı) \ol k~n ul&J 1 .. · 911' 
tl~rıwgi uPıılimle~ 1 fi 

l l 
_ .. 

1 
Jol•ı gar t~şe , msnnt t"O .,, .. 

- ., l ı .. ıkal•• 
mute~s~ı 11n ve ı lJİf 

tP.11 ltii~tiıu .. L•· :.çık , 
. . it••· ıı tl11ıa lı~r SP\' I yo " ' " . . ,,d'' 
~oy masıı .ı 1t•11u-11nı 1 .. , 
rim. flppimiz k .tllW~1 

•' 

ua11isL.t11la heraberıZ. ,,, 
g.-çircliği buhranll• b•~11.ı 
evvt>I nihayet bulrı••·,,,.i 

. .. 101Jl6 
samımı surt~Ue ~ ,fi 
ediyoruz. ıı .. r ıı" 01~11"' 
olsun Balkanlarda 9 .. , . 

fio" ~ .. 
mulıafaz~ e,ıu~~~e111 fd' 
naat mevcui olunt.8 ~41 

, ,,..., 
nanislanm uluslar. ,.., 
bakımından vaziyfl'1 JI' 

ced~n gôtiiLtfiğıi~ıd-'~11U
ha liZ vahim oıar11~ 
'alea edel.Jiliriı.• 
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Kısa ökonomik duytımlar Tarsuı Orman muamelat 

P·ıyasa· Si memurluğundan: 
Ecnebi matbuat hul~ları Sayı Cins, Nevi nı;lnruluğu y.-ri . .......... c ı. . 

Acun : K '
~ K . s (ô .... am aereste Çarualan köyıindf~ 

Drezilya : 't 1 • • .._ • 70 
Ulwdararası Ticartt o

dası aşağıdaki mevzular 
hakkında raporlar halır · 
lanıaktadır : 

1 
1 il 

Brezilya 1934 yıhm n ilk\ Parnuk ~k~pr~~ 46 
125 

ayı içinde 99,449 ton iane 4f> 367 

)) ıl ıl 

ı) 
ı) )J 

)) 

pamuk ihraç edilmiştir • Kapı' malı 42 30 Katran. cam K. 
Kapırgtıctiği köyiindP 
'farsusda 

ı) Ekim liriinleri istih
salini ve flivasa,·a siirfır- 1 

Uu miktar 1933 ve 32 Koıat~ı parla~ı 40 23 

ihraeatındfln tıp~y fazla· iane ~~i§(i«li 2-37 ,5 2 

• 
Cam k~restesi • Tar,usda 

dır. Terkibi p
1
amnk 1 m~ • ı \' P-rli ., 1 _ 9 2.~5 14 

mulatuun iıha i çoita dı~ı 
9 S11~a m 50 647 

' .. ., - ' 1Hllıiin bu giiukii durumu 

Çam kPrest.: 
)) )) 

YEKÜ~ 

Sdyı 

Tarsu~da 

Oorak kö\'fl tıô''" . 
2) Demiri ha '•İ olma· 

Yan ham madeultır. 
ta~tirtl~ hu mamulat iize- Fasuh·:a 8 · K 

1 riue ithal vergisi konul· .. enıa Cins ,.e uevi Bol1111ıhığ11 yeri 

1 
3) Uluslararası s111rlİ an· 

~Şmalarmm ı ... şkilatı, l&ıt
hıki ve Ukouomik u•sirleri. 

Nohut 4 25 
ması '41iişiiuiilıuektedir. 8 M~rc.,im~~ 

Bulğaristan : Kus v.-ruı 

1 
4) Uluslararası sm.ıi an-

aşıauılar lrnkkuula lMzı 
Ülkel~riu idari kanunları 
ve adetl~ri. ;nu raporlar 
Uluslararası Ticar~t otla
Rıoua ı•a rist~ ak t~dflct-ği 
8 İ•ıci kougr~~·e arzoh;
nacak lir • 

lktisacli hadisP-leri )8- Ku;u· tları 
kmdan takip \'~ l~lkik .-t- c ... 1tik 
uwk iizP-r•~ Sof ya iiııiver· \'ulaf Cukurova 

4 
7 
•) ..... 

site~iml~ hir istatistil Ens- • 
. .. .. .. k• -ı·· 11 .. ., , Auadol 

-
3 

'o 

Ulusunun l~~~ · l\u u ıu- . 
r j ı :\cı · c~~ ınl .. k ı·~• 27 f>O kumt·t tara 11u an l\arar • • • 

1 Toı ~ek~r· 38 25 aluna a 11unıştır. 
l\ahvP 100·99 

Almanya : 
k Benzin satışı inlıisarmet 1 

Hükumetin kararname-
sinden m~zktir Enslitlinlin ~a~· 
Alman konjonklur En~ti- Kalii). 
Hisü usull ... rin~ göre ça · Rcıhar 
hşaeağı anlaşalmak.taclar. Arpa .\naılol 

240-ıao 

ı~o 

90 

arşı Almauva'ya 60J mil · 
\• . 
• 011 ıuark k rtAdi açmak 
lı~susunda müzakerata , 
t"işuıek üzere Sir He11ri 
.~l~rdiğiu Berliue git
~ bilctirilm~ktedir. 

--~-----·~~~~-

Nillt çi Eczane 
Bu Akıam 

Sağhk Eezan~sidir. 

• Y ~rli 
Pirine • 
Kara hiilt ... r 

3 
3 

15 50 
85-86 

16 
2-62,[\ 

· Tısa • 
ıcra 

N 935/101 
mııurluğundan : 

Nişathr 

Mıstr •ları 

Çavdar 2~:17,5 

. =:::;J•k ' 20 l..ira +o K. 

o T ·ı. • arı 11 
6 K . a.sa111 935 

Cinsi 
lfağ 

ı ,oı 123,264 M2 ltağ 

Kivmt>li .. 
hektarı 250 lira 

HUDUDU 

Karyesi 
Namrun 

Gün doğuşu bay Salih iken 
şimdi bay Şadiye g11çen bağ 
gfin batısı ve poyrazı yol. 
kiblesi Hüseyin hı.ığı 

3677209 » tarla hali ule 
Çarcla~ fev"ani 4 t .ı hıani 3 otlalı 500 lira 

)) • 3 otlah 400 » 

A l"e~kh : Nuri O Ali 
>'ok Borçlu : Mu~tafa oğlu .\pılullalı 
~ Qrıda hududu ve evsafı yazılı bağ ve çnrdak açık arlır
d ~a konmuı olup ıartname ı 3-3-93& larlhlııden itibaren 
ı;,~ernı:de her kes gorcbileceği gibi 1 1 - 4 - 9~5 
'"' 

/ 
ine mıısadif prr1embı: güm1 sual ı ı de açık artırma ıle 

ıi11~ <lC<ı/ctır, 2280 no. kanun ahkcimuıa levf ikan yılzde 7J 
fi b~lmudığı taktirde masraf/le yüzde 7,5 .faiz zammile 
kı;elfeye taksitle tecil edileceği Artırma bedeli mulıammen 

leQJ,_ illetinin yllzde 15 ni bulmadığı talıdirde son arlıramn 
ı,11 hıı~ıi baki kalmak ıarlile 27-4-936 müsadif c11mar
dq 9Unü saat ı ı de dalremi:de yapdacak oltın arllırma 
lc-1/

0Yri menkul en fOk ar/ırana ihale edileceğinden talip-
~ llıuhammen klymelinin yüzde 1,5 nlsbellnde pey 
bcıı aıı uega milli bir bankanın teminat mektubunu htımll 

~llllloları ld:ımdır 1 

trao~:o~ numaralı icra lflds kanununun 126 !ncı 
'llld eı, dördüncü fıkrasma tevfikan bu gayri menkul uze
lrllf; e ipotekli alac(lklllar ile diğer bir aldlcadaranın ,,,, 
'hq 

0 hakkı saldplerlnln bu lıaklaruu ve hıuusile /ıliz 111! 

*'cr~~rlf.c .claJ! 'oiıın iddlalaruu lldn tarihinden itibaren 
IQkdı Sün IÇinde evralıı müsbltelerlk bildirmeleri akıl 
lQftn rcte Tapu sklltnile sabit olmadıkça satıı bedeli pay
'nqcı:•uıdan mahrum İwlacakiarz clhelle alakadaranm işbu 
~ te fıkrasına gore Jıureke.l etmeleri ve dalıa fa:la ma-
t1411 a almak isleyenlerin tanus icra dairesine müraaatları 

0 lllllur. 

-. » ~cıu~hi 23 Lira 
o • » \mvalı 20K. 50 

Buğtlay Y ~rli 2 &O 
Limon tuzu ., O 

f Sahunsafı z~ytiu Y. 25 50 
» ikinci 23 

incir 'O lhm 1 1 
lnct~ Kep~k 
Kalın » 

lırıı T ılğrıtlın 
.................. 
ı~ıcwhul 

12 3-935 

Tiirk alı uım 

i~terliıı 

~53 

591 

80-3[' 

~~rauk 

Li r••I 

12-06 

9 - 55 - ·40 

YEll MERSiN 
N üshasi 5 kuruştur 
' l 

Aboae ) Tlrldye Hariç 
Şenlti IÇin içla 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 000 1000 

Üç aylık 300 500 

e\r aylık 100 yoktur 

GID& ıçmit uyalar 20 Kr. 

130 

16 

Hızar bıckı Camalau kö\'ii11tlB . " . 
Kuru çam kiiliiğii odu11 ıı )) 

,, ) \ i l -
146 

Yukarıda yazılı 9 mezaııla ti~lıil fHıt,~lı nıazlı•llH 
10-3-935 ltırilaindera 15 giiıı miiıtd ı-! lle :.çık :uıırurn .. 
ya çılarılnuştır. Şeraiti öğrmımek i Le~· r.rıltır Ornı .ı n 
idaresi11r. miirat~aal t·lsiult>r . . \lıcıla·· ihal~w~ nıstta \' ıt u . . 
24-3 - 935 Pazar ~iinii s:ıftl 14 d·· Tarsu~ OrmMı 
idaresirul~ açılacak ihale saıış komis~·onumı gdmel ':' rİ 

ve bedeli muhammenelerin \' iİZıle \'edi hucul\ nislrn· . . . 
tiud~ teminalı muvakJrnle giislt'rmfllt>ri ilfln olunur. 

o. 
6 

Tarsa• icrtı memurluğundan: 
935/303 

· ·rarihf · 
Ka. sani 935 

Cinsi Kiyırn~lı 

Hağ lira 250 tu~ktarı 

Hektarı 

t.Oll23,264 M2 haı.t 
- 3677209 ıll2 tarla 

Çartlak fevkaui 4 tAhtani 3 oıtalı 
)l )} 3 odalt 

urounı; 

Karv~ i .. 
Namruıı 

Lira 
500 

400 

Giin doğuşu ha~ .... alih ike11 şimıJi 
bay ··adiye geçen hağ giin haıışı ve 
poyrazı yol kiblt•si ltiistı~· in hağı. 

Alacaklı: Nuri O. Y~ıkup 
Borclu: Mustafa O. Emin 

• 
Yukarufa hudtulu ,-~ ·~vsafı yazılı lmğ ve çarda 

açık artırruaya konmuş olup şarlncuue n-~3-935 tari. 
hiıuleu itibaren d:tir;miııl~ her ~PS gürehil~ct-ği gibi 
ı i - 4-935 tarihine miisatlif Pt•rş .. mlu~ giiuii !'aaı. il 
de ;ıçık ;ırtırma ile satılacaklar. 2280 No. lu kanun 
ahkAuuna tevrıkan yiizde 75 şiui hulmaıhğı taktircle 
masrafıle yiiıde 7,5 faiz ıamıuil" s St·neye lak ~ itle 
tt>Cil etlil~c ... ği Arurma lJedeli multamıuerı kiyuwtirıin 

~· fazcl~ 7,5 ui bulmadığı ıaktirtle ~on (trlıramu t.t~ah

hiiılii ha~i kalıırnk şartilt~ 27--4 -935 tarihiru' miisatlif 
Cumartesi giinii saat t ı 41e clair~mizıle ~·apllacak olan 
artırmada gayri menkul f!n çok arııraua ihale e•lil··
Ct•ginden lalipleri11 muhammt•n kiynwıirıi11 yiizt.le 7,5 
uislwlirnl~ p~y a~ça~u \'~ya milli bir lJankarıın temi
nat m~ktubunu hamil bulunmaları l~ıımdır . 

2004 Numaralı icra iflas kanuırnuuu ı26 met nrnd· 
llesi &tördüncü fıkrasuaa tevfikan bu gayri merak ul Üıt} ... 
.rinde ipote~li alacaklılar ile diğer bir alakaJaranm 
' ve irtifa hakkı s:shipleri11i11 bu haklarım ve hususile 
faiz v~ masarifo d:ıir olan iddialaruu ilau tarihinden 
itibaren yirmi güu içinde evrakı müsbitd~rilP. hildir · 
mel eri aksi taktird~ Tapu sieilimle sa L>it ol al iülıkç,c 
satış heclt~li paylaşmasmdan mahrum kal:ıca~ları cı
llt'lle ahlkadatranrn i:ıılJu malici" r1kras111a uöre ha,. .. -• v 

k~l elnıel~ri ve claha raıla mah.}ıuat almak istİ\· P.11IPrin 
Tarsu~ icra dairPsine nıiiracaatlan ilAıı oiuuu~. 
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~~~~~~-- ~ Mütehassıs O.oktur · ··+ 
~ ~ 

Mersin GümrUk Civarıni18dır + ASLAN VAKUP I 
+ lıttinbul ve frioıkova üniver1i tele· r fl 4~ r · ntl\İ Ecznyi 

lıhhı~ P . Yerl i , . ., A\'- '+ rinden. diplamalı ve Almanya'da + 

• 
~::::::rııı.ii . ı a hZPrnıı hıı-. '~ ~!~:e e!~!:h:~:~İ:e ve Cerrahi '~ 

'f AOHES : \'oğurt ımzarı llaslan~ cadll~si w 
fı No. 1- 3 kendi P-viııcle . T 

• •••••••• • •••• '! · TELEFON: 64 ~ 
: Y . M . M 11. :\•..iJ@~~~~~~+!ll!+-~~·3~·~~~· em ersm a uaısı • 
• • ! rE3 el a SiFilCD E3 ı 
: mücellithanesi : 1 .. .. 

: Eskimiş, parçalan-:,~ Bu~uk Tayyare ~ 
ıııış, forsmıe kiıaıııa- :ı Piyan"osu 

• r1111zı işe ~·aramaz de-~ 1 &. 
: ~ e a ııua y 111 ız. 1ıi rgü ıı : 1 I~ On Sekizinci Tertip Beşinci Kaside m 
: si ize tflzınlı ,0111

1
r. ~i~a_p : 

1 ~ 1 l Mart 935 tarihin dedir. ™ı 
• :ırmızı. '~ ter eruuzı, • 1 

: miicellithantımize gön-: ' B Ü Y Ü k i k .r a m i Y e 

• 'ltıriniz. • L 30,000 Lıradır . J 
: llPr nevi kiı.~~ vıı ı Mükafat 20,000 Liradır. 
: defterlt~r şık, zarıf m~ı « 2 ? ş ı mm we::::::a• lfi5.a il 

• tin ve kullamşh ola- • I 
: rak cillenir. : •-llliR8IRlllllllRllmftll . ·ı . 
:••••••••••••: F'OTO GUN 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
12-3-935 Salı günü borsa aatiıları 

Malın cinsi Nerenin Mabıuhı lllSTABI P. I _ŞERAiT Olduiu sTo. · s. s. 

1000~ 39 = Mağaza Hazır 

,, '. 14000 40 ,. ,, 
Ruğda~· 11ersiu 3000 ? .... 43,75 ,. , . 

,, ,, löOO 2 43,75 " 
,, 

Mı ır darı ce,·han '6000 2 75 M. v: i5 gün Z. ., 

.Arpa Kav!ı4eri .. 11)0000 3 37 50 

" 
Yerköy 90000 3 87,30 ·M. V. 21 ~.ün.:.>Z; .. 

1 

.DAo.A 
BiRiKTiREN 
QA~T--~ObQ 

------~---------------------------ıı--"""""""' 
1 l A N 

Tiirk Tayyare Cemiyeti . · 
~1ersin Şubesind~Il 

ı - C.-uı i \' PLİ 111 iz~ le hf'l'l'U ·~e li lect-k ciı ula Kurb;tfl 
. ·1·11· 

v .. y:• K··"·h 111 p ,;: Jl : ıı·ı ~ııh ·•miz, l,.ı ıu .aklt111. ıuul\ ·ahl' 
ele "ahhl ~dil ııı• k.ı .. tlı r . 

1 . • '1.!ll 

ı . Kuı·han krst-Hılt~ ;·iıı tdt~rru ·~,ı~c ,~lderi "-"""r 
lleril ... d mahal1 t•l• ·rd~ ·ıııult1 ıu~t1~r vasl ı~tlt6 lıt6'r bit 
tlttri ici rı hi r ma ~ buz vor~ı·e~ ~tJt•lauvc ~&it',. · ., 

• 1 .. . .. l . r ;J ~i dahi 3 - hı)' ı · aıu111 ı-4 cu gur. ~rı ıır ınua ~"tr .' ._ 
lirult'n ''e civar· kö,· l.,rd~u Cemi yelim ize lelu~rru fİİ 
l~t~ek olau hı lunuı;u Kurhan d ~l'i l ~ r i .l~oğorl jJBZ~~. 
civar11uht kfüw ll ~li l ıadH llaeı .\la c .. ri maottzasa•• 1 · " ıu~ m~!utıru11111 ı LaraJı udau uıa~huz ıık h li111lo t~st.I 
~dilf'<W~t ir . 2·4 

, . . ~-

BAYR AM 
iSK 

TEMİZ - S4Ö-L.A.ı.v.r - MET.tr1 
ZAR.İP - U CUZ ~-

na~ ra ııı i çiıı i~~ arpııı .ılm\td ırı t• \ t>I hi r ,J~ra l\ı 
Cıulc.ltı ,· rıde ~ ırk nu nıa rad:ı . 

Hallaç Mehmedin · dükkanına utrqyıtr'1·tJ" 
l~tPdi~iniz " Pkild ı~ S ·ığ l a uı , Zarif. i~k aq•iulfr ~ 

lacaksrnıı . · 
1 FİYATLAR MUTEDİL:P~· 

2-. 

· O ı · ı İl · lı .. A .~ i r t ,aı.ıı,1,et rlat an Z1)'3c e t:. ı~ı gornı ıı·ş ,' ..- hW lu n .e ~( 

dürlii he a p ve ya~ı i'şlt~ri11i ıuiik.(•mm~ı d~rtıce.J.e l11i' 
mağa, ana diline ~·akrn Fransızca 0~11) ıııı yaııuıt tİ'' 
ien bir Tiirk uenci iş uramakladır. Arzu ede••"" 

~ ' ,~v 

naatbaamızdatı sormaları . 

\ ~ .. ~· · Satlık araa · ~ e· 
. · , , . \ ·' :ıeı u• 

o~rı.izden ~bahç.-l~re ıtloğru ~çı.lan .Y~Jti ,çr.u" ;11eı• 
rinıle Bay Yusur HayruViııin evi lrnrşı"sııııl:ı '~'~ıı· 
beş )' iiz metre murabbaı hir arsa salhkdır ,~,~ ' f 
rin matbaamıza müracautları , --- ·--Yenl Merıln Malbaaşı - Merıin 


