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(Yeni Mersin) Bu Gün Sekizinci Yıhna girdi. 
Lozan günü 

••• 
Genel savaşta Osmanlı or

dusu yenilmiş, vatanın her ta
rafı düşman askerleri tarafın
dan işgal edilmiş, binlerce va-
tan çocukları cephelerde öldü
ruımuş, Mısır ve Hindistanda 
esaretin tahammill edilmez, 
Yıpratıcı işkencelerine maruz 
bırakılmıştı. Artık hasta adam 

Çif çiııin tarımsal borçları 

Türk Tarım Bankasının bu iş için 
hazırladığı tatbik şekilleri nelerdir ? 

lunmıyan ve sonradan alınan 

büliin ipotekli zincirleme ke
filli alacaklar. (Bu borçlar bö
lüye bağlanacak borçlara ilave 
olarak ve hatta öncekilerle bir 
likte bir senetle alınmış ve çok 
az bile olsa taksitlendirilmiye
cektir. ) 

Taksi tlendi ri 1 ıniyecek borclar 

Ekonomi bakanımız 
Moskovaya döndü 

Leningrat, 22 (A.A) Ekono
mi Bakanı Leningrat'tan Mos· 
kovaya dönmüştilr. 

lngilizler Mısırda kuv· 
vetlerini artırıyorlar 

Roma, 22 (A.A) Roma bası
nının Kahiredeıı aldıkları ha
berlere göre Hindistan'dan Mı
sıra 5 İngiliz alayının gelmesi 
ve Mısırdaki İngiliz, Mısır süel 
kuvvetleri arasında hazırlıklar 
görülmektedir. 

İtalyan gazeteleri 

Japonya'ya şiddetle 
hücun1a başladılar 
Roma, 22 (A.A) İtalya- Ha

beş işinde Japonyanın yeni 
durumunu İtalya gazeteleri ta
rihte görülmemiş Rical diye 
göstermekledi r. Mesajero gaze
tesi de düşman başlığı altındaki 
bir yazıda Japonyaya şiddetle 

hücum etmektedir. 

~Emilen «Osmanlı imparatorlu· 
gu» bö1ilşülreüş İzmir ve çev
resi Yunanlılara, Adana ve ha
\'aJisi Fransızlara, Antalya ve 
Cİ\'arı ltalyanlara ve sair yer
lerde diğer devlet ve milJetlere 
boı keseden bağışlanmıştı. Os
manlı imparatorluğunun pay
lahtı İtiUlf devletleri kuvvetleri 
elinde, biltUn Türk ulusu ma· 
lern içinde idi.Her tarafta ümit 
köşeleri kapanmış ışıklar sön
rnuş, memleket bir harabeye 
<lönmilştil. Diln ormanlarında, 
dağlarında bülbüller öten bu 
Yurtda baykuş sesleri duyulu· 
Yordu. Bu felftket gilnlerinde 
}'aJnız eğlenen, gülen ulusunun 
rnatemiyle alay eden bir yer 

Kamutayın kapanmadan bir 
gUn önce kabul ettiği ve Tarım 
Bankasına olan ipotekli ve zin 
ci rleme kefilli borçlarını bölü· 
yen kanunun hükümlerinden 
hangi borçların faydalanacağını 
yazmıştık. Tarım Bankasının 

bu mesele için hazırladığı öğ· 
renek tamamlanmıştır. Yurdun 
dört çevresinde yilz binlerce 
çifciyi ilgilendiren bu önemli 
kanun için bankanm koyduğu 
tatbik esaslarını alıyoruz : 

2- 1931 e~vanterinde ya· 
zıh olmıyan ve sonradan alınan 
zincirleme kefilli alacaklardan 
olup kooperatife devredilenler. 

Habeşistanın Londra 
elçisinin Deyl Ekspre.s 

gazBtesine söyledikleri 
Ebukemalda beş bin yal . 

I. ... . t l k b. Londra, 22 (A.A) Habeşıs-

Ve bir zümre vardı : Saray ve 
tılusun kamnr emerek yaşayan 
8llltanlar .. . 

Sutanlar devrinin son hiya 
tı~t ve kötülüğü , Sevr'e gönder
dıkıeri vatansızlar tarafırıdan 
İtnza edilen muahede idi. Bu 
1tıuahede ile tarihten evvel ya
llayan ve bütün geçmişi şan ve 
~rene dolu bir ulusun öJilmü 
~&bul ediJiyordu. Düne kadar 
h Ölerniz ~lanlar bu gün bize 
Ukrnetmıye başlamışlardı. 

<ta· Türk, dünya kurulahdanberi 
•rna hUr yaşıyan, asil yaşı

~n .ve hiç bir kuvvete boyun 
~I mı yen TUrk, esir olamazdı. 
y \'e etek öpemezdi. Kendi 
~ llrdunda yabancıların tahak-
Urnune tahammill edemezdi. 

tlı TUrkUn silahı elinden alın· 
'€ı~Ştı. Vatanı harap edilmişti. 
b·' kotu bağlı idi. Fakat kal
~lldeki ulusal ateş yanıyor, 
\> rnarıarmdaki kan biltiln kuv 
et ve şiddetiyle dönüyordu. 

"u Bu kara günlerde Erzu
tıutrıdan bir ışık parladı. Bu bir 
~il "du. Bu nur lJilyildU vatanı 
tUl>lıyan siyahlık, bu parlak 

neş altında dağıldı. 
h BUtun yoksuzluklar icinde 
baŞıyan ulusa parlıyan bu güneş 
ce~at ~erdi. Onun kuvvet ve 
l'o retıni yeniden bagşetti . 
\>e Pa taş; tüfeğe, silaha, ateş 
etu9Unguye sopa ile mukabele 
tıı ~ ıutme, kahre, Türkün ima-

flrşı koydu. 

Ci bl<adını 1 erkeği, ihtiyarı gen· 
tiyı u soysal savaşta biri birle

e Yarış edercesine çalıştı, 

TAKSİTLENDİRİLECEK 
BORÇLAA 

3- 1931 envanterinde ya
zıh olup gelecek yıllarda alınan 
ve bir zaman sonra tekrar borc Bölüye bağlanacak borçlar 

için başlıca Uç şart aranacaktır: · olarak verilen tarımsal alacaklar 
1- Bankanın 1931 yılı so

nundaki envanterinde bulun
ması. 

2- Tarımsal ipotekli, u-
zun veya kısa günlü veya he
sabı carili - veya zincirleme 
kefilli borçlar arasında bulun
ması. 

3 - Para ile ödenmiş ve şi m 
diye kadar devredegelmiş bu
lunması Hlzımdır . 

'l1AKSITLENDlRİLMİYECEk 
BORÇLAR 

1 - 1931 envanterinde bu· 

/ngiliz Kabinesi 

Habeş - ltalyan işini 
Görüşecek 

Ankara, 22 (A.A) Londra
dan alınan telgraflara göre İn
giliz kabinesinin özel toplantı
sında Habeş - İtalyan işinin 
görüşUleceği bildirilmektedir. 

Deyi Telgraf bu toplantıda 

alacağı kararlarm 1914 yılı ya 
zındanberi almış olduğu karar-

ların en orijinallarından biri 
olması muhtemeldir diyor. 

uğraştı, didindi. Önlerinde Ulu 
Alalnı·ı, Atatürk olan bu büyilk 
ulus bir sel gibi çaktı. Bir şim· 
şek gibi caktı. Dere, taş, kaya 
dağ demedi Ana yurdunda ken· 
dine saldıran yüz binlerce kuv 
veli denize döktü. Sevr'de im
zalanan paçavrayı yırttı. Lozana 

4- 1931 envanterinde ya
zılı tarımsal ipotekli ve zincir
leme kefilli alacaklardan başka 
ürün, aksiyon ve altın karşılığı 
biltiln alacaklar ve tecimel ala
caklar. 

5- 1931 envanterinde ya
zılı, fakat hazne hesabına veya 
özel ycnetkeler hesabına yapı
lan bütün tarımsal alacaklar . 

6- 1931 envanterinde ta
rım~al alacaklar şekil ve tar
zında değil iken sonradan ipo
tekli inançaya veya zincirleme 
kefilliğe bağlanmak suretiyle 
tarımsal alacaklar arasına gi
ren tecimel (ödelli ''eya hesabı 
carili ve ürün karşılığı ) her 
tUrlil avanslar ve ~lacaklar. 

7- 1931 envanterinde olup 
borçluların taşıtsız !malları ban 
kaca tefevvilz edilmek suretile 
arıtılmış olan alacakların bölü
lendi rilmesi tefevvüz olunan 
taşıtsız malların bankanın elin 
de bulunmasiyle milmkün ol· 
duğundan,«eğer bu taşıtsız mal 
lar bankaca başkalarına satıl
mış ise tabiiğ yapılacak hiç bir 
şey yoktur. » Ancak satılan ta
şıtsız malın bedeli yeter gel
memesinden ötilrü alacağın şüp 
heli alacaklılar hesabına geçi
rilen kısmı taksitlendirilecek-
tir . 

« .Sonu ikincide » 

giden İsmet İnönü yeniden 
sonsuz bir hayat belgesi olan 
Lozan muahedesini 24Temmuz 
1923 de mağrur ve galiplere 
im1.alatı ı. Bunu ulusuna arma- TOPRAKLARIMIZA ATEŞ 
ğan etti ve bütün ~dünya inan- VE ZEHİR SAÇACAK UÇAK-
dıki tarihten evvel olan Türk LARI KISKIVRAK BAGLIY A-
tarihle beraber yaşayacak ve BİLMEK iÇİN EN AZ 500 
her zaman tarihler yaşatacaktır. 

evve ıne aı par a ır tanın Londra Elçisi Deyi Eks-

medeniyetin eserleri prese tngiltereden Habeşistana 
Bulundu destek olmasını, Uluslar Sos-

Anksra, 22 (A.A) Bir Fran
sız eski eserler uzmanı Suriye
de Ebukemal yakınlarında İsa 
doğmadan üç bin yıl öncey~ 

doğru Etiler tarafından mey
dana getirilmiş pek parlak bir 
medeniyetin mUhim eserlerini 

bulmuştur. 

Musolini Diyor : 

J-Ii(} bir şeyden ve hi(} 
bir kimseden korkum yok 

Roma, 22 (A.A) -Musolini 
İtalyanın durumunu Eko Dö · 
pari aylarına şöyle anlatmak
tadır : Hiç bir şeyden ve hiç 
bir kimseden korkum yoktur 
demiştir . 

yelesinde Süveyş kanalının ka 
patılınasında nüfuzunun buluıı
masıın istiyeceğini söylemiştir 

İtalya- Habeş anlaşa . 
mazlığı gerginleşti 

Ankara, 22 (A.A) İtalya -
Habeş anlaşamazlığı etrafında 

değişik kaynaklardan alınan 

haberlerde bu an laşamazhğın 

gergin bir durum aldığını gös

termektedir. 

iki Bin Göçmen 
daha geldi 

Ankara, 22 (A.A) ))ün Te

kirdağına iki bin göçmen gel
miş yerleşmeleri için bölgelere 
gönderilmiştir. 

== 
• 

Yeni Mersin bu gün sekizinci 
Yıhnın ilk yaprağını açtı 

Yeni Mersin bu gün sekiz \ 

yaşına girdi . Durğusuz uzun 

yedi yılı geçirerek yedinci yı

lın son yaprağını kapayup se-

kizinci yılın ilk yaprağını açan 

Yeni Mersin ilk yılının ilk sa

yısında olduğu gibi yine ba

ğmyor . 

«Kudreti Ataiürkün ilham

larından, direktifi büyük Türk 

devrimi ve kamuğaydan yıllar 

ca aldığı gibi alacaktır . 

Yeni Mersinin mesleğı Cum

huriyet Halk Partisi umdele· 

rioden ayrılmaksızın TOrk var· 

lığının ve Tllrk devriminin 

kudreti nisbetinde koruyucusu 

olmak ve Büyük Atatürkün 

Uzun yılların sarsamadığı 

Yeni Mersin gençliğe dayanan 

ve kalbi yurd sevğisile çirpan 

Cumhuriyetti Ho.lk gazetesidir. 

P ü r ü z s ü z g e çir diği 

uzun yılları okurlarından gör

düğü rağbete borçludur . Ve 
esasen bir gazetenin sahibin

den daha çok yurdun vo okur 

larının mala old"ğuna Yeni 
Mersin kanidir ve bu esas da· 

bilinde çıkmaktadır . 

ı 
UÇAGIMIZ OLMALIDlR. 

Y. M. ==--=--===- açdığı yoldan yörümektir . 

Bu gün sekiz yaşına giri

ıimiz münasebetiyle her zamnn 

bize büyük yo.rdımlardo. bu

lunan muhitimize, kalemiyle; 

fikriyle yardımda bulnnan bil
gili gençliğ'"-, sayın okurlarımı 

za sonsuz snygılo.rımızı sunma

yı bir borç b\liriz. 



SAYFA : 2 YENi MER."' IN 24 TE~IMl.JZ l 9:1f> Carşamha 

Yayla gezileri : 

1 Göz11e ve tatl1 ~'<)letıllığtı 1 -------------2 

Evvelce kur(ltıklan Vt> 

yiizde 69 karla ,ıağıllık~ 

la rı zirai krede koopera . 
tifJel'ini bu evliil sorıurıda . 
tekrardan canlandıracak 
!arını ve sa,l:ıv Fikri 
~lutluya lHrnu katiytıtlt
vad euiklt>riui se\' İr ı cle • 
anlallılar. 

Bu çok samimi geçen 
bir saallPn sonra biiyiik 
bir haz ve zevkle bu acık . 
fikirli temiz köyHilerdtın 

ayrıldık. IJafif bir meyil
le tabialm usfall gibi 
sa~· la döşenmiş geniş ve 
güzel bir )'Ollhtn ilerli 
yoruz. 

Arasmda on lwş kadar 
kövlii evi bulunan bli\'Ü· . ~ 

cek bir şehir harabesi 
içerisinden geçi yor ve 
yirıe rnth bir meyille ulu 
çınarlarla bezenmiş bir 
su başına iniyoruz. 

Burası < cnmili ) köyii 
muş. Taştan yapılmış 
uiiyiik bir hina var yarı 
\'Pri ni n üzeri acık ve hir 
~ . 
kısnu cinko ile örtiilii 

• 
burası harap olan şehrin 
v~ya köyün camisidir. 
Bu köy ii n giizel iiıii m 
bağları ve çok tatlı üzüm 
leri var. 

Yolıı muz giizel ve ye
şil bir fundalık icerisin-• 
den kıvrana kıvrana tatla 

Btış st~ıu~ evvt·lisiıw 

k:ular hurası yiuı~ cilt 
h as t a lı~larma \'t~ barsak 
ha~tahklaı·ıua fav,lah ol
tllı iru nu sfivle Vt>ll ıi \'arrt r'l ~ • J 

eilı•ı it\ dolar ,ıola r boşa-
1 ırd ı. 

.\lef'sin sağlık direktör ·-
l iiğii nün \wş sene evvtıl 
~<ıptığı uir tahlilde ma
za rralı fo vdas11ulan cok w • 

oldn~u gürfıldüğü için 
hauyo ve içnıe tahrip 
t~ l\irilerek hngüuk Ü hale 
1 't'lİ ri l ııl i~l i r ~ "ıi • 

MPrs\n· Göı,ne ,·olunun 
•' 

otır!Hian gr.çirilme~ide bu 
yerin eskisi gi hi rağhet
ll~n ,lli~memesine matuf 
idi. ııe faydaki istifade 
mümkün olmadı. 

Kinıhilir zaman hn 
non rnadur.i asliyesini 
hozıuuş olacak hu mevki 
in milli ~avaşta tarihi bir 
elurnımıyeli de varmış . 

~lilli k ll VVt-llPrİ dağıl
mak ve e·tnwk maksadile 
~lersirnlen ~imale doğru 
işµ;al kuvvetlerinin yap
nuş oldukları hü~ iik ha
rek~llerdr.rı birisine şahit 
olmuştur. 

llak icin vort icin ca-. - . ~ 

lışan w~ haşlarınıla yur-
dun kı\'melli cocnkları 

"' . 

bir meyilden iniyor dçmeJ 
denen mevkideviz~ But·ada 

el 

bulunan VP. utledi ~· iizH 
varma~1a n bir ku vvel 
düşma nın hini ruiilt1caviz 
piyade taburu ve bir hü
liik makirıalı, Cf.l hil lopu 
ve layyaresinderı miirt-k
kep tlirk kuvvetin•~ naza 
ran cok fazla olan hir 

kükiirllii bir kaynak su 
\'31'. 

• 
kuvvetle çarpışmış \'~ 

düşmanı iğdir, Karaca 
ilvas istikametinde kacı-. . 
rarak hayli zay ial verciir 

Çiftciı1in tarımsal borçları HUKUK HAKİMİMİZ GElOI 

Birinciden artan 
~tdaf'iıaıiz hukuk laaki11ı 

liğiue bt~lliltııwn yargulaY 
lt-'cim d<iir.-.si raportörlr-
rinden lsuıail mazhar pa
zar g\inii şehrimize gr.1-
mişlf~rdir. Yeni ylikiiıul~· 
ı·iıH.le muvaffak olmalarını 
diler ve hoş geldiniz deriı· 

Bölüye bağlanac• k borçlular 
tapu yönetgelerine verilecek 

cetvel : 

Kanunun ıwşri olan 
24 haziran 19a5 Larilairı 

den başlayarak iiç ay 
icincle Taram bankası 

:.ıslırıuak V•~ nauhlal'lara 
vernwk veya her horç
lu ya ayrı ayrı ruflktup 
~· azup çağırmak usullerin 
dPrı birini yeritPcektir. 
Borçlarım ! vermek isteyenler: 

• 
tapu yüuetgelerine bir 
Ct"h't!l ile bu kanun hii-
kliıulf:rine göre borçları 
\Jtlliilentlirilecek borchıla • 
ruı adlarım l>ildirme~i la. 
zıru geldiğinden ht-'sapla
rm bir kısnu vt~ya tama 
mı, bu kaıwn hiikümleri 
icinde olan borcluların 

• • 
ad ve sanlarmı köyii ile 
hif'likle acık adresini uös 

• n 

teren cetvel hazırlanacak 
ve tapu dai r~leri ne veri
lecek tir. Bu cetvellPrt~ 

borç mikdari yazılrlll) 3 -

caktır. Bu cetvellerin hi-
rer nushası genel direk
tfirlli~·~ ~dmektedir. G1"nt>l 

,.,, ·-
cli rek törlii ğe ğelen k.opye 
lere tapu, kadastro ve · 
yönetge da)·relerine ne 
zaman verildiği işar.-l 

edilnwk ledir. 
Tapu yönetgelerini ilğilen • 

diren hükümler : 

Tapu yönetgeleri hu 
cet v~lleri alıncaya kadar 
toprak vergisi k:amınunun 

konusu olan ve taşıtsız 

m a ll a r hakkında her l i"ı r Hi 
tasarrufları yapmak ve 
sicille geçirmeden önce, 
taşıtsız mal sa hı binin ban 
k.a ile ilgisi olup olmadı 
ğını ha nkada n sormayı 

ve h~Hıkada alacağı )'Oksa 
\eva kalan taşıtsız mallar ., 
horca yüzde yiiz fazlasile 
yt~tiyorsa, hu tasar,·uf işi 
ru\ oydaşmasım bıldirmek 

zorundadır. 

Bölüye lrnğlanma<lan 

ve hildiriğ<lerı sonra birin 
ci altı a\' icin<le borcunu - . 
tam veya bir kısmını 

vermek hıtevt·nlerin ar-.. 
•tnları kahul edilecPktir. 
Hu horca ~eçmiş giinlerin 
lirenıi h~sap ve ilave e -
dildiklen sonra g~risi de 
mikdar usulline göre 
höHi\·e ba~lanacaktır· Bö . . 
llileuJirilecPk olan ana 
paraya, bu tarihten alma 
gününe kadar yalmz yii·ı 

tir, iic lireuı alınat~ak ko-. 
ıuisiyon ve tahsil adı al-
trnda yenidna bir şey 

alınruıyacaklır. 

Bölü işi ne kadar zamanda 
yapılacak? 

Açık teşekkür ... ...... 
Relenk+-şlil\ köyünde 

yaıulma k ta olan okula nuz 
pan~iyonu için, höyliiyr. 
yarar L>ir şekilde marau 
goz bulmak gibi yiiksek 

bir bağlantı güst~ren, 

Tiirk ofisi direkör uay 
Celfıl Ak y iircğe köyii· 
nıüı namına sonsuz te, 
şekkiirlerimi sunarmı 

Belenkeşlik muhtarı 

İbrahim Tunçef 
Liman haberlari 

LIMlHIMIZl GELEN VAPURlll 
Limanunıztla fıç gÜll'"' 

denberi duran Ahuafl 

işindeıa faydalanması için bandıralı Orrirıce adlı 
kendisine ~ apılacall lJil- vapur Devlet Demir yol~ 

Borclu nu 11 böliilenme 
• 

diriğ ve listelerin asılması larmın ray ve malzenıesı 
tarihinden başlayarak allı ni boşalmaktadır. 
ay içinde bankanm şube Oiiukli giin gelen yine 
ve sandıklarına baş \ 'U- Alman han<lırah Arta uJ 
racak ve kauunun hüküm h vapur yiiklii bulundu" 
leri <layresinde borçlarım ğu Devlet demir yolları 
yeni senetlere [)ağlayacak raylariyle lecimen eş)'9 

tır. Bu ıaman icincle bu sını boşaltıyor. . 1 • • 1 ________ ____../ 
ış en ya plırıua yan ar borç lıölülr.ndirilecek borctat' • 
ınikdarmrn hir büliisii dau 93 ı yılindan ~onrll 
kaılar bir parayı öth~mek banka)'a geçmiş olan ıa; 
şarlile ikinci altıay içinde şıtsıı mallar baş vurfl)~ 
borçlaruu yeni senetlere halir.de kendilt~rine ger

1 

bağlamayanlar bu taksit- verilecek ve borclan k:ı· 
lendirmeclen faydalannıı- nnn hükümleri;ıe gô~ 
vacaklArdır. .. bfüliye bağlanacaktır · 

Banka, kö)·Himfız ken- Bauka mal kendine ge~er 
di genliği için devletin ken vaı,tı•'ı ıuasrafh1 '

1 

. ~ e 
Borçluya nasıl haber verilecek? hiiyii~ ()zverilcıl'le kotar- buna ilave ed~cek " ' 

Laik Lovanın l\ilikya 
hakkrndaki eserinde vak
lile bnras• hakkrnda ha
yal gibi hatırlayabildiğim 
bir kısmını görmüştüm 
çok eski zamanlarda 
çu kur ovanuı en büyük 
şelıri olan (Tarsus) un 
bu icme mevkii mesire 

mişlir. o zaman hu kiit;ii 
ciik türk kuvvetiniu ba
şımla hugii n ha yalla bu
hı nan saylav Fikri mutlu 

Borclulaı· kanun hii-
• 

kiimleri icindH bnlü işlt>-
• 

rini )'apurmak iiıtıre ça-

thğı bu bii~iik işt'm vakit 
g.1çirmedPn fayllalanma
larıuı anlalnıak gibi ikiııci 
hir fülevi,le lislline aluuş 

ğırılacaklardır . Kan1111, 
yapılacak bildiriğin geM'l ve ha11karıı11 yenı ve en 

1 
. ııı 

bu nt an sonra ,· alnaı ~ 
lle üc fa iz \'lir lİ tiilec~~ ıit· 
mal ~ahibi~ae geri veril1'~e 
cek fakat bore öıleniuce' . .. . ,i'ı 
katlar bankava bir1

' • 
yeri imiş. Etrafla hala 
fuuilalarla ürtiilü olan 
eski medenivr.Lin izleri .. 
gizlenmiştir. 

Suyun başmda biiyiik 
oteller, hamamlar vnrmış 
Temmuz ve Ağustos ay 
farında burası çok şe11lt1 • 
nir ve halla Kildlyadan 
baş~a Beyru L ve çevre
sinden uile buraya hasla 
ve ziyarelcilN· gt>lirlermiş. 

ile osman muzaffor bulu . 

mı yormuş. 

Yol arkadaşmuz hu 
milli harekeli ne icli • 
anlauyordu. 

Meyil yavaş yavaş nr-
lıyor çamhk bir yamaçLan 
kıvrana kıvrana ~1 liksek 
lere çıkıyoruz. çamlıklar 
dan esen bu kokulu riiz· 
gar torosların ilk karşıla 
yıcısı idi. 

- Sanu var-

veya üzel listelere yaza - öııemli hir servisi olan 
rak kamusal yerlere as- ( tarımsal öıiiinç verme~ ) 
mak ve her borçluyu servisini pekiştirerek hö-
borçluluk thırumunu ay- lü işlerinin gecikmeden 
r1ca bildirmek suretile yapılmasım sağlamıştır. 

yapılnıası hususunda han Tefevvüz edilen taşıtsız mal· 

kayı özgür bırakmıştır. ların geri verilmesi ve 
ürenlerinin hesabı 

lhınu1ı icin banka, ,.a 
• w 

borclonun uzun adresini Borcları 19 3 1 sonu 
• • 

taşıyan listelerin birer Pnvanlr.rinde yazıh ve bu 
sayısını köy ve uranlara · kanun hlikiimleri içinde 

dt~recP.clH ve birinci ~ır•; 
da ipolek olara~ k:ılil'-'j 

·~ tır. mal bankaya ~eç". ., ., ,1ıı · ı ı• , ten ~orıra kiraya verı ıa 
1 ııll't 

ve bankaca para u '" # • lı•11~ 
ise vergı ve ycı pı .. ,. 

•• Q(I 

ba5\ka harcalar ehi-; r 
~ . J9 

lerek geri kalan uıı1' 
borctan indirilecekLi•'· 

• 
- Sonu var-

(ULIJS> 
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ffotkevi kiitüpane•İne· Çocuk Esirgeme Kurumunun Mersin Kahve Yerı·ne 
Yeni gelen kitaplar ( I' uk 8 k Ok 1 ) 
1 ,oc --~- _u u p ·ıuasası İtip va Okuma Merakhlanna ' 

mıı~ı~~:·~~~i~~=;:;;k~(Ç~~ K.G. -.. ....... ~. - s. Likör içiniz Halkevirai11 liiliipaıwsi 

8ec~ ve giiııiliiz her vakll 
a9ıktır. Kilap vr okuma 
"ıfraklıları islf'tlilleri her 
tiirlü kitaı,ları burada bu 
la bilirler . 

cuk bakıcı okulu) ua La- Pamuk~ksprtA~ 50 

lehe ~·azıımasma başlan- ıa .. ~ 50 ı·nhı'sarlar Mu·· du·· rıu·· g ... u·· nden·. 
mışlır · Kapu mail 4 7 

Çocuk bakıcı okulu ya- Kozacı parlal(ı 40 

1 - -()fistu r Cilt ıo 

2-- » » IO 

3- Sılıhal Almanakı 

4-Nikelanj 
5-Piieri k iilliir 
6-0lello 
7- Napoloon 
8- TiirkJiukilabuun ka 

l'ekLerleri 
9-Sakarya 
10-Şah eserler anlelo

jisi 

ı ı-Yüzme H~ ellama 
12 - Harp ve borçlarmuz 
13 -Tıpla ltıcrii be 
14 - - Yaratıcı tekamül 
15 - Tiirk iye iktisat ta-

l'İhi 

ltl- Eski mektep y~ni 
rtaektep 

17 - halyan edobiyatı 
ıs-Kimya alatleri reh

beri 
19- Da ne \'e di vina 

komedya 

llhdır ve parası.ztlır . iane ciğicli 2 
Öğretimi iki · yıldır. \~rli. • l-87,ô 

Dersler hem lPorik (na - Susam ı ı 50 
zarı) h(llll de praliklir . Fasulva 7 
Okulu lwşankla bitirerek Nohu; 4 7 5 
diploma alanlar hasla · 

"ercmu~l 7 8 
bakım evlerinde hasla ba- Kuş ~· ~mi 6 
kıe1, aylel~r yarımda ço Kum tları 3 50 
cuk bakicı ve Çocuk 1«~- c~hik 7 
sirgeıue Kurumfarına a- icı ç.,kirtl .. k i~i 37,5o 
lantrlar . Toz ş~k~r 29 

Okula yaıılma ve alın· Kahv~ 
ma şarlları şunlardır: Nişathr 

1-18 Yaşrndan aşağı Çay 
olmamak ' lleım• fekt r 

2- ilk okuldan diı)lo- sandık&• 
» » ~cn~bi 

ma almış olmAk, orta o& 
kulu ve lise.,·i bitirenler 

Kalay 
iisl~rilir ( tercih edilir ) . Bahar 

., . » cu valı . 

97,5 
16 

245-~50 

190 
75 

3- Uz gidimli (t.üsnÜ· 
Arpa .\ muloı a hal sahibi) ve sağlıklı ol- -, 

mak . ,, yerli 2-87 ,5 

Okulu yazılmak iste- Pirinç 15, 7 5 
yenler (Ankara'da Çocuk Çavdar 3 
Esir gmne kurumu Genel Buğda Y Y .,,.li 3 2 5 
Merkezi başkauhğma) yazı Limon tozu 75 
ile baş vurmahdırlar. Sabunsafi zeylin Y. 25 

1-Memlekelimizin yetişlirdiAi uu~y~alardara yapı

lan ve halı ilerinde bile cok viiksek bir iin alan Likör . . 
lerimizden halkınuzm daha cok islifade fllmesi ve lu~r . 
kadehini bir fican kahve değPrirule içııu~ si \'e miisa· 
firlerine de iclirebilmesi icin itlar~ıuizce bii\·iik bir-• • J 

fedakarhk yapılmış ve ı- Ağustos -935 d~n itihar .. n 
fıyaLJar şöylece indirilmiş.tir : 

Birinci Smıf Li~örler: 

Cılek ~ 
Ahu dudu 
Kaysı } 

ikinci sınıf Likörler : 

M~nta ~ 
Gül l 
Vişne ı 
Mandalina 

Kakao ı 
Nane , 
Portakal l 
Katran ~ 
~ari l 
Ahın ~ 
Turunç ~ 

Muz ı 
Beğendik 

ıoo S.L.lik 
Şiştı~i 

Kr. 

223 

183 

50 S.L lik ı5 S.IJ. li k 
Şişesi ~i~esi 

Kr. Kr. 

123 58 

103 50 

20- -lrık ila lun ruhu 
21 - Huratyos 

Yazılma için g~rekli o • ikiıwi 23 Şaraph Likörler 
lan bP-lgeler : Mısır darı 3 50 

22 - Küçük erkekler Okul diploması , özbe- K:ara biih~r 85-86 
lek ( uiif us k~adı) , uzgi- f nce Kepek ı 50 
dioıli k~adı, sağhk ve aşı Kaim » ı 50 

- Daha Tar -

""---·~----·--------~-
Nöbetçi Eczaaa r raporları, iiç fotograf. 0- incir 'Oden ı 1 

,... ......... ~ 
Bu Akıam 

istikamet Eczanesidir. 

kula yazılma işi Temmuz Yulaf Çukuro Va. 2 87 ,f> 
ayı sonuna kadardır. u Anadol 3_ 12,5 

Not: Bu okul yalmz Ba-
yanlar içindir , 4-4 

I L l 1 
Tarsus Mal müdürlDiüadı : 

l .. Metre 
ôyu Cinsi M. 

s-... larla 2:iOOO 
~-~ak 

Bedel 
Muhammeni llududu 

Lira Şarkan kiirl Ali tarlası 

garbe~11 dere v~ topal Lar-
lası şinıaJen E)'yup oğlu 
tarlası cenuben Yeli''' 
oğlu tarlası : 

" Yukarıda cihs ve evsafı yazılı bir kıt'ada 23000 
) ~lre M. 25 hissada 14 lussasrum mfılki\ eli bilmüza
~d~ satılac~ağmdan 17 Temmuz 935 larÜıirıtlen 2 A 
)~ los 935 tarihine kadar 15 giin ruüdd~ıle müıayede-

~,?nrnuşlu r . 
9a Son ptty haJdi layik görülJii~ii taklirde 2 A.ğuslos 
li 5 Pazartesi saal 12 de ihalesi icr:ı kılınacağuıdan ta -
~ olanların muhammen bedelin yüzde 7/50 nisbeliude 
l-t/ akçasım mal sandığına teslim c~derek yevmi mez
..:de Tarsus Mal müdürlüğünde ha%ır bulunmaları 

olunur • 21 - 24-27- 30 

--·-
Barsa T alğrıflan 

...... 1 

lsla11bul 

Türk attnrnı 

isleri in 

930 

ti22 -50 

Dolar 

Frank 

Liret 

79- 80-25 

12 - 04. 

9 - 66 68 

Yf NI Mf RSIN 
Nüshası 5 kuruştur 

Aboae ) 
Tliti,. Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 
Altı aylık 6oo 1000 

Üç ayhk 300 Soo 

Bir aylık loo yoktur 

Gld ppaif_,.., IO ~ 

Vermut \} 
Kmakma 108 68 50 

2---Her Bayi; elind~ bulunan l"ikör ve VermuL
larm çeşit itibarile mikl:ırlarını 30 - Temmuz - 935 
akşamına kadar birer bt~yanııame ile idaremize bildir .. 
meğe mecburdur . . 

3·-1 -Ağustos- 935 tarihinden itibar~n her buy1 

elinde bulunan Likör ve Vernuall~rı idare an!.>arma 
getirecek ve eski bandların ~ökdiirme v~ yenilerinin 
yapışdırma işini; idaremizde l~Ş~kkiil eden lıey'et hu
zurundu napt.tracakdır . 

4-Halk111uzm tla 1 - .\ğuslos - 935 tarihiuden 
son alaeakları Likör ve Vermntlar için yularulaki lis · 
t~yi göz öuiinde tutmaları rica olunur. 16-20 24 - 28 

Şehrimize eyi bir llasancı ve demir 
iıleri uatuı •eldi 

Uzun zamaudanberi Adanu'da sağlam ve mt-Lin 
işlerile kendisini büliıo rabrika, endiistriel müessesc
lr.re ve çifcilere tanHm" olan Bahriye Kazan evinden 
yetişme kaıancı Hacı sta bn ılefa şehrimize gelmiş 
ve Silifke caddesinde bfryilk hamam yakınında açtlılu 

yerde işe başlanuştır . 
Kendisi ve oğulları lıer srnıf Buhar Kazanları ütii 

Sabun, Hamam kazanları, Fabrika bacaları, Demir 
i§leele işleri, Demir çalı, Demir kapu ve parmaklıl, 
Oksijen kaynak işleri yapmakda ve gelenleri sağJ&m 
ve temiz işleri ile memnun etmektedir . Bu gihi işi 

olupda zorluğa uğrayanlararın buraya müracaatla rı 
. 3 . 5 
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Tarsus 
935/1026 

No. Tal'ihi 
21 Nisan 

334 

1 

ıcra memurluğundan : 

Cinsi 

Bağ ve 
canla~ 
• 

0,3l>772 ha ;;ın b~·h~r 
~ 

hektara 
435 lira 12 K. 
cardak 250 lira . . 

SINIHI 

Alacaklı : Osmun o~ln ~aha\H'llİıı . 
Bordu ; ili.Jel Ah nıPtl oğlu il a fız ~it· h ıııt>tf 

• 
Yolrnrzda hudndu 11e evsafı ya:ılı bny ve çardak aÇII\ arlır-
11wrıa konmuş olup şarlıwme 2 5- 7-9 3 5 Larilıiwfo11 ilibm·cıı 
daİremi:dc lıer kes gürebiler.eül yibi 24 8·-935 larihf
rıc mü.sadif cumartesi {)ı11ll1 saat 11 de açık Artırımı ile salı· 
lacaklıt• . artırma bedeli m11/wm111c:: ldymeti11in yll.:dr 
75 rıi lrnlmadıyı lakclircic son arlıranlll lealıluidıi. baki 
Jwlmak şartilc 9-9-935 larllıinc mıisrıdif pa:arlesl 
yünü saat ı ı de dufremizcle yaptlacak o[,111 cırlltrmada 
gayri menkul erı çok cırlırwıcı ihale cdileccyi11d<'ll Lallple.ırin 
muhammen ktymeti11ln yıi:de '7,5 nisbelinde pay akçası 
veya milli bir banlrnmn lemlmıl meldubumı lwmil bulun-
maları ld:ımdır . 

2004 numaralı icra iflcis kanunumrn l 2 6 rncz 

maddesi dördıi.ııcıi. fıkt•asına tevfikan im gayri menkul ı1:e
rinde lpoleldi alacaklılar ile di1/er l>{r alrllwdarmwı IJI! 

f rllfa halda ve hususile fai: 1u? 11rnsarifc dair oları id
dlalaruu il<ln tarlhladcn llilmrcn yirmi gün içinde evra-
lrı mıisbllelcrile bildirmeleri aksi takdirde Tapu sicllincle 
&abli olmadıkça salış bedeli paylaşmaswda11 mcıhrwn lrn
lacaldarz cihetle alakadarcJ11111 işbu madde fıkrasrna göt'e 
Jıarekel etmeleri ve daha fa:la 11wlıi mal almak isleyenlerin 
tarsus icra dairesine müraccuıtları ilan olu.nur. 

Remington Yazı MaKineıeri 

Gramofon oe plaklarda büyük 
tenzilat ve her nevi kol, cep saatları. 

Acentesi Vilyam 1-/. Rıkards - il-tersin 

Yeni Mersin Basıınevi - Mersin 

\ 

• 
SAGLIK. 
ECZANESİ 

ıı~i! Mersin Gümrük Civarındadır 1 ill 

tıhhıy .. , y p,r(j \'~ .\, _ 

n ı p a n ı ii s ı a h 1.t',. :ı l ı h 11 

lunur 

·======:i. ı 
1 

Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti

yorsan Tayyare Ceıni
yetine aza ol. 

fl 
ıı 

f 

~ 
Pek çok kişilerin yüzünü 

güldürmüştür . 

On Dokuzuncu Tertip Dördüncü Keşide 

o-- Mersinimizde 
si hht bir ihtiyacı karŞlliyan bir müessese 

1 soGUK HAVA DEPOSU 
---~--·-~---------------

SAHiBi - NiGDELi SELiM şgl\fSi 
J.>oli~ Jlfüdürliiflit Ka1;ş1sında 

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

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

Sıcaklarda gıda ınaddelerinin bozulmaınası için : 
Gıda maddeleri yapan ve Satanların ve Ai1elerin 

dikl(at 11azarlarını çekeriz 

1 Sıcaktan bozulmasından korktuğunuz her şeyinizi depomuza getiriniz. 

F.1\1.---~~------.~~ ~~~~~---~fı ll!!ll~~~~~~~~~~~·~ ~ ~~~~~~~~~~~!" 


