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Zelzele 
Acutı Bir Sıkıntıdan 
kurtuldu. ..... 

Acunun biltiln dikkat ve en
dişelerini yıllardanberi üzerine 
ç.eken Sar'da genel isteğe danış
nıak işi evvelki gün netice
lendi. 

Reyini kullanan halkın yüz-
de 90,Si Almanyaya el uzatarak 
Fransanın on beş yıllık nilfu
~unun ulsal hüviyetlerinde bir 
ız bile bırakmadığını isbnt etti. 

Vnkıt vakıt ba1..an Fransa 
ve bazen Almnnyn nüfuzu altı
na giren bu maden diyarı1699 
da Almanyadnn ayrılmış ve 
Fransız ihtilal ordularının eli
ne geçmişti. 

Napolyonun dilşilşilyle tek
rar Almanyaya dlinmilş bun
dan sonra Fransıfların Sar'a 
k?ı atmak teşebbüsleri bir te
vıye uuımışsa da büyük harb 
Sonuna kadar bu dileklerden 
bir netice alınamamıştı. 

Versay muahedesiyle Al
nıanyanın kat'i ma«lObb.1eti 
d '"' J 
anıgalandıktan sonra harb 

başlangıcında galib Alınanya
~ın !imal Fransasıııda yaptığı 
dahrıbata karşılık Sar'daki ına-
enlerden faydalanmak için 15 
~~ nıUddetle Fransaya geçmiş 

. hundan sonra da Sar'ın han
i~ devlet nüfuzu allına girece-

1 halkın dileğine bırakılmıştı. 

1 
Fransızlar maddi menfaat

ar elde etmek gayesiyle kol 
attıkı S . arı ar'dn bır de mnne\·i 
oto ·t be rı e kurmıya çalıştılar on 
t ş yıl içinde Sar'ı Fransızlaş-
ırnıak .. 
hkı ıçın butiln kUltilr var-

arını döktUler. 
Al Alnıanyaya gelince; Sar'sız 
o) nıanyanın her zaman yarım 
8o &cağına inanan bu ulus hnrb 
işınundan beri butiln iç ve dış 
le~ ~ar1şıkhğı gilnlerinde bi
c;a ar 1 unutmadı ve Sar fırka 
tıı~~Şnıalnrı ilstUnde Almanya
la.. urunıu ve genel kazanc-

• ıuın b" Dö ı r komprimesi olarak 
!) NlldU J.ı. ee F · ııtler iş başına geçin 
llıa ransaııın umudunun art
baı:ısına bedel Nazi proğramının 

vlnda S , 
tııa ~ arın Almanyaya ka-
y0.,.ca 1 katiyetle ifade edili
lı~a ve ne şekilde bir fedakfir
l'eee~al .olursa olsun çekinilıni-
~ bıldiriliyordu. 

llejinı·Çen Yıl Almanyada yeni 
diler ın komünistlere ve Yahu
btUcaed karşı açtığı amansız 
l<t~,be:ıe .. _Almanyanın Sar'ı 
tnııtı Çe~egı hissini uyandır
ite~~ Unku Nazi tedhişinden 
~r>a Yahudiler Komünistler 
l>roPa sığınmışlar ve Fransız 
Olttıu ğl andasına iyi bir destek 

ş flrdı 
Pakat ı" fllek 

1 
n usal varhg"'ın ne de-

• '> duğ 111an •• 1 •ınu bi l~ t Sa " 1 ar 
tı· "arın •kkat .. 1 .~ıırs naı.la .ı acunun 

gozu önUnde evvelki 
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Alanında Sağhk Tedbirleri Ahndı • 
Aşiretlerin iskanı işi Bitiyor 

İki köy birleştirilerek bir köy olacak 

Nüfus sayısına göre dafıtılan tcıprak 
şimdiden ekilmeye Baılandı • 

iskan işlcrinık dejterli çalışm:ı gös
teren Tarsus k ıym,ıkamı H H fıı Egef 

Geçen yıla kadar Tarsus'un 
cenubunda sivri sinek yatağı 

insan canına kıyan koyu bir 
bataklık halinde bulunan Kara 
Bucak ve Aynaz'da bu gUn 
8500 hektar münbit bir yurd 
parçası göriililyor. De,·amh ça
lışmalara bak1lırsa bir iki yıl 

sonra da bir mamure halinde 
canlanacağı kat'i olarak söy
lenebilir. 

E\1velce de yazdığımız gibi 
yeni iskan yasasının tatbikine 
ilk adım atılmış ve mUnbit ara 

Tarsus'ta 

zinin gezici Aşiretlere datıtıl· 
ması ve iki Nümune kövilnUn 
kurulması kararlaşmıştı. Geçen 
~bir fen heyeti eliyle kroki
t si yapıJan bu arazinin Aşiret

lere dağıtılması işi bitmek ü
zeredir. Bu günlerde Tapu mu
amelesi de tamamen ikmal edi 
lecek·ve köylerin kurulması
na bı}şlanacaktır . '(arsus'un 
gene ve enerjik Kaymakamı 

Bay Hıfzı Ege bu mühim ite 
Ulyik olduğu ehemmiyeti vere
rek tez elden bitirilmesini te
mine u~raşıyor. 

Evvelce Kara Bucakta 3200 
ve Aynazda bulunan 6300 'hek
tar araziye iki köy kurulması 

kararlaşmıştı. Şimdi bundan 
sarfı nazar edilerek 300 evli 
bllyUk bir köy halinde birle,. 
tirilmesi daha muvafık görUl
mUştUr. 

Nilfus sayısına göre dağıtı
lan bu araziyi daha imdiden 
yerleşecek olan Aşiretler silrüp 
ekmeğe başlam1şlard1r . 

Haber verildiğine göre şim
diye kadar dağ başlarında yer
siz yurdsuz gezen diğer Aşiret 
lerde hilkQmete baş vurarak 
nraJ.i verilmesini istemekte
dirler. 

Yarin 

Felakete uğrayan yurddaşlara 
Türk Ulusunun yardım EJi Uzandı 

Saflık Tedbirleri Alındı. Halh Yeni 
Yuva kurmakla Uğraşıyor . 

BALIKESİR, 15 (A.A) - iç 1 şı geniş sağlık tedbirleri alın
ve Sağlık İşleri Bakanlıkları \ mıştır. Halk yerli yerindedir. 
tarafından gönderilen heyetler Yeniden yuva kurmakla meş-
Vali ile beraber zelzele mınta- guldur. » 

kasında tedkiklerini bitirerek 
buraya dönmüşlerdir. Vali yı
kım görenler hakkında şu söz
leri söylemiştir : 

« Felftket görenlerin yerl~ş 
tirilmeleri, iaşesi, tedavi ve 
tilrlü ihtiyacları için tedbirler 
alınmıştır. İlk gilnler yarala
nanlardan başka yeni yaralıda 
yoktur. Felakete uğrayanlar 
arasında hastalık yoktur. Bu
nunla beraber her ihtimale kar-

AYVALIK, 15 (A.A) Mar
mara Adalariyle Erdek çevre
si yer sarsıntısından felakete 
uğrıyan Yurddaşlara yardım 
olarnk Ayvalıktan toplanan ya 
tak. yorgan ve bilhassa çama
şır ve elbiseden 88 parça eşya, 
9 sandık olarak bu gün Balıke
si r yardım komitesi başkanh
ğ'ına gönderilmiştir. Çalışma 
devam ediyor. 

Tarsusta başarılan ikı ış 
Elektik, Su . 

tarsus belediye mec 
li•i bugün açıllyor. 

Tarsus, 16 (hususi) tarsus 
belediye meclisi yann saat on 
dörtte fevkalade toplantıya c;a 
ğırılmıştır. 

Bu toplantıda elektrik ve 
su işleri görUşillerek tarsusun 
ihtiyaca uygun bir şekilde elek 
trik cereyanının teminiyle tar 

susa iyibirsugetirilmesiiçi nte8hi t 

edilen şekiller görilşü lecek ve 
alınacak karara göre derhal 
işe başlanacaktır. 

Tahviller temamen 
Satlldi. 

Tarsus'ta elektrik tesisatı idman Yurdu 1 Tarsus belediye R·B ~tıvaffak Uvgur 
TUrkiyenin en eski kurumu 1 hiç denecek şekilde ehemmi 

Tarsus,16 (Hususi}yUzde yedi 
faizli Erzurum Sivas dahili 
istikraz tahvi1lerinden tarsusa 
gönderilenler beşgün içinde te 
mamen satılmıştır. 

gün duygularını açığa verdiler. 
Belki Nasyonal Sosyalizme 

göre daha başı hoş bir Rejime 
alışmış yüzde altmışı amele ve 

sanayi işçisinden mürekkep 
olan Sar'lılar bu sıkıcı Rejime 

tahammül gösteremiyecekler

di r. Yalnız şurasını unutmamak 

gerektir ki Sar'hlar Reylerini 
kullanırken gözleri önünde Re
jimi değil Almanlığı canlandır
mışlar, dil kültür ve törelerine 
aykırı bir ulus içinde erimeye 
kat1amımamışlardır. 

Şimdi son söz Dış lşler Ba 
kanımızın haşkaıılığında topla 
nan Uluslar Derneği konseyi 
nindir. Fransanın bu neticeden 
s ::mra Sur ü1,erinde bir hak 
iddia edeceği muhtemel g:1riile 
mez. Rey işi ü1.erinde hiç bir 

kongresi yapllacak. olduğu bu gün hemen hemen yetsiz bir varlıktır. 

Dün saat 17 buçukta idman 
Yurdu merkez heyeti bir top 
lantı yaparak Cuma günü yapı 
lacak olan kongre Ruznamesini 
tesbit etmişlerdir. 

mutavassıta ilıtiyac göstermek 
sizin doğrudan doğl'Uya iki hü 
ktlmet anlaşmış ve Sar mukad 

deratını devletlerin komiserliği 
altında Sar'hların tayinine 
bırakmışlardı ki bu da Alman 
ya lehine tecelli etmiştir. 

Uluslar Derne~i kararı da 
Almanya lehine olduktan sonra 
tahaddüs edecek meseleler ve 
bilhassa madenlerin tesellilmil 

ve bu gün Sar'da hi\kim olan 
frank yerine Markın geçmesi 

ve Hitler ökonoml Rejiminin 
kunilması hallerinde Almanva 
nın da fransa lehine biraz feda 
k!rlığa katlandığı takdirde Sar 

' iş;ne kapanmış ve acuna bir 
sıkıntıdan daha kurtulmuş gö 
ziyle bakılabilir . 

llıza At.ild 

Suriye işleri gene Karıştı 
=======:;::;:--:;-;::;::::::;:;=TIF=i----=-===o.== -

Cumhur Reisinin Hastahğ' artıyor. 

Vataniler bir kıyammı hazırladılar. Fırka 
çarpıımaları yeniden bafladı. 

----.Qoec~--

BERUT (Hususi) - Yiloo 
Komiserliğin Suriyede siyasi 
çarpışmalara son verip iktisa
di kalkınmayı ehemmiyetle ta
ki b edecegini bildirmiş olma
sına rağmen bir çok hadiseler 
siyasi kombinezonlara yol aç
makta ve son günlerde gizlene 
miyecek şekilde fırkalar çar
pu~ması göze çarpmaktadır. 

Suriye Cumhur Reisinin 
çok ;&ğır ~urette hasta ol.uşu dil 
bu çarpışmayı körUkleyen ha
diselerden biırieidir. Gelen ha
berlere göre Cumhur Reisinin 
hastalığı gittikçe ağırlaşmakta 
ve yanına kimse kabul edil
nıemektedi r. 

YUce Komiser Kont Domar
tel'in daveti üzerine Sur.iye 
Vilıera Reisi buraya gelmiş ve 

Komiserlikle temasa başlamıştır 
ıBiltiln gazeteler Suriye si

yasetinin yine bir çıkmaza sap 
landığını ve bu hafta içinde si
yasi hadiselerin vukuu beklen
diğini yazıyorlar. 

Diğer taraftan bazı vezarat 
la \ın ve bilhassa ~Ziraat veza
ratının Jtiğviyle işlerinin Nafıa 
vezaratiyle birleştirileceği do 
hildirilmektedir. 

OUn Vatanifırkamn bir 1 ı
yam hazırladığı ve bunun vak
tinde haber alınarak bir çok 
kimselerin tevkif edildiği du
yulmuşsa dn bu haber Hesmi 
hiç bir kaynaktan teeyylid et-
memiştir. Yalnız Vatan'ilerin 
Meclis yeniden açılana kadar 
hükfimetin bütün icraatına en-
gel olmıya çolışmak kararını 
verdikleri muhakkaktır. 
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Sovyet resim sergisi. 
Sovyet Resoamları İstanbulda Bir Sergi Açtılar . 

Sergide teşhir edilecek eserlerin bir çogu 
Sovyet devlet müzesi ne aittir . 

Cumhuriyet Halk Fırkasi ta-rafından gösterilen 
Tarsus ikinci n1fn1tehib namzetleri. 

-·~·~---------

Dabakhane Nahiyesi.' ılPrı h.ty ~ı·ıuılin, '1eliki
""· Şuhet'i 1.aıle \uy K.-mill dt-tı ha~ Halit \hmP-tçı• o. 

Ayd111, 'ferıi ındf\ ha\' . Yenice 

hay T·~~fık. 

l.tanhnl, 14 (A.A) -
' 'H l'lll ·aat 14 de Fımhklı 

Pıı ~iizPl l3 blo~u ile işli

l';)k t-lnı~klt>dir. 

Burılardan « :Sabah » 

i~inıli olan tl~koratif hir 
usluhda \'t>. oı·jiııal araşlu·

nıal~rmı gö~tt~rir kurpin 
t>St'rleri ~OV) el hayali ili 
h.ıkiki hir şe'kil<le göste-

:\ li Hıza. Y iizlwşı o. bay 
Arif, Hacı mnlla Ahmet 
zade hay Ahmet kııı ha
van Mlirüvrl, bav Kemal 

Y•-'l•kfldt1 ıı ha~ hasram, 
Yenicrdtın hay K ·ı blau, 
Tiiccarchttı ha)· Ahmet di· 
,·artwkirli kocak K~nlwr 

Abdal Kuyusu 
Bay llalim k•zı hayan 

llt•dia, ~lfıflii zade ba~· 
ll:ılrnınl. 1'arı~ı havan il~ ... . 
cer, hay Hayri k~rısı b:-t"' 
"an Zehra, is ha u~ası v~'/.· . 

gi'ııt•l sanatlar akuclemi
sinclt) So,·ytıl rPsim ~~rgisi 
ac;ı!acaktır. Burada teşhir 
PtiilecPk tıs~.ıler arasııı(\a 
son ı ii sene içinde yJpı 

larak hir cokları ~loskova 
• 

. . 
surıkur kı1.1 hayan f Htnıa, 

Cami cedit nahiyesi. 
Ba ~· Rüştü kızı ha) a 11 

lfft•I, iş bankası ruulrnse. 
becisi karısı bayan ı\yşt', 

bay Ahmet Rasih kiirkli, 

. . ' 
lı ii y il ğii ndmı hay ,l1 usta fa 
kara ıad~, Kanlwr hii) ii-

ğiiude11 muhtar hay K~mal 
Ham~111 kurburnlau hacı 

Mi~ail o. lHn· izzet, T~k• .. li 
virandau Cilmali a. zade 
hav .\li. 

. . 
n~dara ~arısı h~yaıı RP-· . 
hiyt>, BPcl~\'İ o. hay Te\1"' 

fik, Oahis o. hay ~lustctf41 

Bahşiş Hşirelinden h:.Y 
.\bdullah kara fakıh baY 
Yatn·a 

rı r • '~ l"eningr~ulda teşrini 
~v,•el ihtilalınin 15 ci vıl Fahri~alar, nıanavralar ha~· .\li ak glil . 

.. 
[ pöniimü mii nasebeti yl•~ 
<lÇılmış olan sergide gö~ 
tt·rilnıiş olanlar vardır. 

Musalla Nahiyesi . 
B lediye başkanı ba~· 

lluva(fak, ilacı i~a o. hay 
Ali, llumsi o. hay Ya~itı. 

. 
Kuıtemur nahiyeıi. 

Frengülüs 
l>r. hay ,\li l\t->fik, Bnr 

Ekserisi d•~ \'let miize
IPı· in in malla r11lı r. 1'Pknik 
kahiliyeti Pserlt•rinin rloğ
ruluğo ve hakikala uy
~unluğu ilP So\'yPI Hns
yaıta hii~ iik hir şölıreli o
l;uı Brodskiuin tablolan 
~rrgiııiu göz~ <;arpan r.ser 
lt·ri ~u·ası •atladı r ~. 

\'e iiz~rindt~ bir ıtirijayl 
uçan ~ reuıliu gibi re~sam 
gerassimovun arkanjel li. 
manı «.\kşan))) isimli tah
lnları ilt• k~nıli rPsıui var Kızılmurat nahiyesi. 

han 'lıHh~ hay Eınin sun
~ur, B,ıdrasıan ha)' Os 
ma 11, Fıra ngiili'lsten hacı dır. Beledh·e l\s. ha\' ~ılu . . 

l\t-ssam Samol lrnvlO\'- \'affak karı~• ua,·au Fitrwt . . lhralıim o. hav HiiSP.\' İll, 

Riiyiik ~uual kah\liyeti 
~ i"ızünd~n rfl'S~am l\rods-

k İ~'P. g.-ıçeıılerd•' Lerıiıı ni
şanı veriluıişlir . Ondan 
sonra eski Sovyel rt·si m 
ne linin miinrnssilleri ol:uı 
Patrov Vodkin ile Kopri 
ni n eserleri gt>lir. Patrov 
Voılkin St>.rgiye eserleriııin 

da Soy~ t•l şa h"i ytıt leri n i ıı 
re_,imlt•ri ilt> gPnçlik ve 
,\olko1. haydlına ait lah

lolarla s~rgiy•• işıirAk t-l

m iştir. ll •~ y k t' 1 traşla rcla n 
~1n~ inamn flserleri iydir 
,.,. Venf:ı\İ k ~wrgisi ndt> hi'I 

'tik bir ıunvaffahl\'P-l ka-. . 
ıa n n11şt11· . 

Sergide Ça~ ho\' ve Sa
rah LP.hPdP\·a Efim,· gibi 
heykt•hraşların tı~t·rlr.ri 

ile l'f>.ssam Sariaııın tah-
. loları vardır. 

Soguklann şiddeti kır1ld1. 
Ana~olu~a Kar Yerine Yağmur Yağıyor . 

En yüksek suhunet derecesi dağu Anadolu· 
da Sıfırın altındadır . 

alanlariyle oı·la Anadolu

nun Af~·on , .• ~ Isparta çe,· 

releri vt~ .\ kdr.niz ~nıla-. 

Burhan ıaılP hav Kt1uı:ıl . 
sunkur, Ktıra \lenwl ıatit• 

hay Hasan - fahrikalör, 
Yliıhaşı o, hay lsnwı, \li 
ı·ici hay lluslHfa - liicc.u·· 
ilan, Hatip ıatl~ ha~· Ha
~tp, ldi<:iik minarecl•~n Şa
haıı o. hav .\li. 

Çataklı nahiyesi .. 
l>r. bay Ci.ifer karısı 

h:ı ya 11 ~leli ha DağSf~\'f' ıı, 

~lusıafa o. hay Kuddisi 
ışın, Yoluk o. Pczacı ha~· 
Ahmel, Rızvan o. hay Bi- 1 

lal, Kan~cı o. Ahmet, .. 
Hacı Talip ıadı} _hay .\ h 
dullah, Eczacı hay Ahnwı 
rt•fikası ha\'aH llavrİ\'I'. . . . 

. "' 

KPft>li ıuulıt<il'I hny ~it\ ' "~' 

YaraınHtaıı ha\' l\P.kir. li°I•' • • 

carıl n ha\ t\hmet k:ırı~1 . 
haya o llaLİU\H llac~r. Ag· 
ıı ıtPliktNı lhrahim o. 

Baki. 
kuş tem ur nahiyesi • 

Kargılı. 
Kargıluhtn hay hacı 

ÖnH·I' o. h.ı ~· ;\ hdnllah, 
Yiisrldtrn hay Ahdurrt•ı· 

ıak, Kargılıdtın hay Liitfı 
horu, Baltalıthw ha~· Saehk 

ha\' \luswfa ketraca ars-. . 
laıı, !,·ır~ılıdaıı hay Emin 
hatıal, \lo~a o. hay llak. 

ı,,, lhcı llnıuza o .. \li 

Cami Nur nahiyesi. ıtrla, ~t·rııı~" t"u kara Ali 
Bav Sadık o. fabrikatör ı ti • o. W\' a~aıı. 

hay Şaıli, ,\Jiiflii ·1.ade lk. 
ba\· Cdal, Emir ~lemP-l . 
o. hay Abtlurrahim, Tiic· 
carılan hav s:ırraf na,·ram . .. 
hay Hüşıü kızı bayan Naz-

Ali Fakı. 
Ali fakıılan lıay Yakup, 

.\li fa~ıcl aıı Bt kil· o. bay 

O~marı, Ç·t1al..l1 1.aılr. ha~· 

llförnii, Balılıcaılan bay 

Ahuıar .\hdullah. 

. ' 
Aalbarcu. 

Oe(lel41rdt>n lM)' .\li 
Puhur, incirli kuyn•h•fl 
kt•hya o. bay A lhlullab, 
kalhurcnclan Şükrii o: btt~ 
.\ 1 i . 

UlQf nahiyesi. 
kara diken 

Köş•~ balcıdan hay ~it'" 
mel 11iillii fakı, bay MosB. 

" • •I 
Kah,·a, Ulaşttuı ulaş bf~ . V, 
har~mi bayan Emiıw, 
laşt:ı n bay d e<l •\. 

Pir Ömerli 
Pir Üıau~rliıl~ıı hacı ı\f' 

~ nıt·l o. ha)' Kerim, Volt• 
o. hay hacı Hafız • 

Çapar r Çaparlı hay nıulh• ~ ~ 
ateş, ilacı il yas zade hll' 

Halil. 
kara difıen 

11 

K ~ıra ıliktmıkn ı\li ~f 
.. . ci'' 

~· a o hay 11 u ~w y ı n, -t'· 
~öviiutlı•n uı.uıı .\li O· . ıı 

uwl, lı:ı ~· Eyu p lloe'' ~ 1 
, 

\ıa~· aıı ~aı\iyt', ~ub~ri ,p 
de hay ~l•·nwt ay,1ın. 

• 
NtJmrun nahiye•'' 

manaz ı 
(lafı 

~lamndan ll:wı JI~ 

AnkHra, 15 (A .. \) ~ 

2 ih\ 6 derece etrafında 

yiikselmiştir . En dü~ii~ 

snlnınetler s1fırm altmda 
ol 111f4k ÜZt\re Karsta 26, 
Erzurunıda 10 ve Anka-

randa Antalya çevr~şi ya 
ğışh geçmiştir • iEn çok 
yağı~ Antal)·ada 77, ~tuğ

lada 25 Soıuada 22, ıli- · 

ğer yPrlt,rd•· 1 ila ı O mi 

miye, inhisar ll. bay llıl
mi karası bayan Kauıiltı, 

llallac h.ıy Tahsin. 

Kusun Nahiyesi. 
kurbanlı 

'1ucahit hay Eıuin Bo · 

Canibi Şehir nahiyesi. 
köle muaalı 

o. bay Ahnwl, Şaıul~r ~· 
ba ,. Ali ha\' llali01 

.. ' • • D· 
bav Salilı ha\' Sa1111 

• ' • t;ıl' 
hay Ct iM; Kirisıu"' rada 5 derecmıir . 

. Orta .\ nadoluda gün-

ıHaı snhunetleri Kaslamo- litnP.lrP- arasında ölt;iilmiiş 
uu ve Çorum ÇH\'releri tiir . 

.katılmadığı hald~ temamen Kastamonu ı~r A.A 
~ıfırın tistünd~ ı ile 9 lta\'afar açılara·k . karlar~ 
derece arasmtiadır . 

1 
erimeğe başlamıştır. Kar-

En )1 ÜksP,k suhunet sı- dan kapanan lnebolu ve 
fırm iistiiıule Adana ve Ankara yolları olonıobil 
Dörtyol ile Rizt>d(• 17 de- gıdip g~lmesine el verişli 
derecedir. Tral\ya ve Egeı bir bale gelmişLir . 

. hır, Kurbahdan bay Dt-de 
·. ıı._~r? ' ~ay l~ı!a,n ~ay Zek"- · 
rıyu :. "' · .. · 

kürt miıaalı 
Burhan zatle bay Ma h

m ut saip sunkur, Kiirt 
musadaıi bay kara Menwl 
kiirl musadH11 hav nu~mi-. 
li Ahmet, Yunus o. k.. 

A ı l a 11 a 1 ı O . k ö ~· ii 111 I ~ 11 

M ii rş i ı O. ha y S iil ey m a n, 
köle mu salıdan ba'' Ah • . 
cJulcahbar, köle mu~alıılan 
Osman o. bay Rıza, Evci-. , . . 
den hacı 'lahmul o. tiay 
llusıara ŞP-fik, Bedevi za
de hay llustafa karıs• ba
yan Ze~iye, Sarı İbrahim· 
liıl~n hacı Halim o. bay 
Mustafa, Bağlar.başınd:tn 

• 
ha'' MtHUPl kara fa~•· . 

: . Sarı ~".va~ ~ti' 
· Sarı ka,nktau ba~ fi 

IJ' ıafa canılar mull:ı, '1' 
• 9~ 

pınarında mnlla Ha~ .,-1 
bav Bekir Tficcarc1B'

1 
,J' 

~ , ~v 

mas~r.,ci Ka·tmı "ur• 
yan Hayriye • 

- Sonu \'arıo 
,,,,, 
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SAYFA : ci 

Tilrkofisiı1 Giinlük ~relgraf Mersin 
Piyasası 

Haberleri. 

Avrupa borsaları 
14 ı-35 dtı Lonclı·a uor·

sasuula f11,li :u iı ı rir Y" 
nuırta, . llamhurg horsa 
sasında iiziim , ~larsilya 

lıorsasırıcfa incir YlllHlH'la . 
ı~yliıı ~·ağı \ ' t· uzunı • 
N.-w- York bor~asırıcla in
cir fiyatlarında 12 • ı 35 

giiul.-ı·iıw görf' hir ılP 
ğişihlik olıuan11~tır. 

P . .\ M l~ K -- Li \'f\ rpool 
horsası Amerik~rn p .uııuğu 
rna rt h~sı imi 6,86 ma \'I~ 
leslir11i 6,83 ternnıuı les

lınıi 6,80 ilk ırşrin Lesli 
nıi 6,69a~·m hor·sada llı . 
sır ı•aruuklan Sakalariflis 
ciusi mart teslimi 8,60 
mayıs ıesliıui 8,61 lc•mmuı 

h~~li 8.61 ilk lt1Şrİıı h~ sli
ıui 7,58 Pppı·r c•in lt·ri 
nıart ıeslinıi 7,68 ııı ~!)'l:'i 

lt'~limi 7,64 lPmurnz ttıs
liıui 7,50 ilk lt>şrirı lt>Slimi 
7,47 ıwrıidfr· Nt>'v-Yor~ 
hor:.ıasauda son k3ııu11 tıs
limi 12,39 mart lPslinıi 
12,47· 12,49 um\ ıs lt·slim J 

12,55 lt>nınıuı lt•slimi 12,55 

ilkteşrin lt1 slimi 12,41-12,43 
S~tıldir. Fi\ atlar hir lihr•~ 
haşuaadır . . İskended \'e 
horsasıaıcla ~lısıı· pamu.k -. 
larıruıı F· G. F. Sakala
ridis cinsi marl le:-liuıı 
l6,07 nıa yıs lt~sli mi ıs,99 
1~ 1uraıuı 

0

lrsli111i t6,05 t~ Y 
hll ltısli ru\ 16,09 F. G. F. 
aşraıoui cinsi su hal lt1sli
"•i 13,76 11':-;:rn °lt~ sliıaıi 13,78 

leıuu~uz tesliıııi 13,78 .. ,._ 

l~'ıl IPslinıi 13 63 l;ıllari.s 
lır F"· . .' ıyuılar 99,05 lihrP 
1 Çltıdir . 

nr(jo .\ y - Lh'Pl'pool 
borsasuada mart teslimi 
4

' 11 1/4 tn3\' I~ ft1SIİmİ 5,01 
1~ 1.0 uatız Lı:slinıı s,02 3/4 
~·l.11a<1ir. Fivt.ııJar ıoo lihrt> 
•çıodir · 

b ~11SIH - Li nwpool 
or·sasuıcla nıarı tfslinıi 

!~.04 ı\.2 umyı~ ıe~liıııi 
0 

,09 leıuıuut Lt•slinıi 3~. 
! .•-2 sic plata 480 lihrt~ 
•çıo Şilirulir . 

S& YrL \~ - Şikago hor 
""la ıua r·t t PSI imi 53 ı / 8 

hıa, ı 
• ~ l P s 1 i n i i 56 1 / 4 t P m · 

••ıtız t 1• • • F· t1S ımı 52 SP.utdır . 
'Yatlar 32 lihrP icirıdir. 

li ~AVOAH - ll:ı.r t lPS· 
... , 9] '\. ı· . 

9
1 

ı '\.4 rna~ıs lt~:' ımı 

ı/s lPııırnuz lt>sliıııi 90 
•·ııttl' ,. i · ır. ~l\<ıllar 56 lihf'P 
ÇIHcJir • 

• 

AHP.\ - - mart trsliıui 
82 nıayı!ii 1P~limi 78 ~t--tıl ~ 

clir. Fivatlar 48 lihr~ icin-. . 
d i,. . 

~la rsil \'a . FINDIK -
hor~a:'ında cif ~la1·5ilya 

L~slimi "ahuk~nz şark 640 

Gireso11 650 Napoli 640 

Honıa11\ a 670 Tara~<ma ... . .. 
625 hHhu~lo Napoli 245 

Napoli krihltt 275 Napoli 
karışık 250 Sicilya krihl~ 
280 kanşık 250 Taragona 
k rible 240 fraukllr. Ham
hurg borsasında Türkiye 
ka hu ksuz fmdıklar 675 

franl\.tır . 

'TÜTÜN Hamhurg 

.___....,. ..... 
K

, 
. h. 

Pamuk Pk~pr~~ 

hu af 

Kapu malı 
Koza(•ı parlağı 

l.ııı~ \'İl{İcli 
\ c• rl İ ,, 

~u.sanı 

Fa~ul \'<t . 
Nohut 

K "~ \' ~IUİ • • 

Kum cları 

Ct>hik 
• 
l" ulaf Çuknro\'a 

., Anadol 

K. s . 
nn 
52 
51 
50 

2-7n 
2 nO 

l 1 25 

n. ıo 
4 

6 
,. 
n 
7 

3 
3 

50 
8 

~o 

2ô 
50 

borsasıwJa Türkive adi 
renk ~oku görüui~ş~ gör~ Acı çddrtl~k ıç& 34 

~8 o, ıo ·o,40 ortn o,oo·o,so iyi To1. ~..-kcır 
o,90-150 yuunn adi o,ıo·o,50 (~alıvr 
orta o,so-ı,50 iyi ı,50·2 Cav . . 

l ()() 

240-230 
188-190 Bulgar adi 0,25 0,40 orta Kala~· 

0,60·0,80 iyi 0,90 1,70 Fi- Hahar 90 
yallar llamburg tlt•pola- Arpa .\ııaclul 
l'llıtla ~·tiı(le 2 dara lP-nzi-- )) v~rli 
lirnlen sonr•• bir kilo icirı 

1
, .. 

• 1 l'lllt( 
flori rıcl i r. .. 

3 f>o 

3-18,75 
15 50 

l ''CIR lf 1 b r Kara hnh~r t., - ı a m HJ rg o 
85-86 

sa~11ıdü Türkiye ıuah pe ~ Nişat.hr 
si ıı ıo ıo 1/2 vaddi ı 3-13 llısır darı 

16 
2-87 ,5 

2-9;3, 7 5 • 
(\2 florinclir . 

YlJ~[llT .\ - Berl i u :::dıt,!•k' 20 Lira .ıo K 
hor~asında .\lnıan~· a nıall )) » tıt·n~hi 2n Lira 
la7.P 65 gram ve fazlaları 1 » • » çuvalı 20K. f>O 
12 sırııfa ı ı 1/2 b 13,10 Bu~:lay Yerli 35 
1 4 d 9 112 s~çruf1 sırasile Limon tuzu ·/O 
11 l,2, 11,lo 1 9 3-4, 9 Sabunsafız•nıti11Y. 25 f>O 
Ilı· içik a ıua lla r'I Si ra s İIH ı) i ~ i IU'İ .. 2 a 
ıl :~ 4, U 1 ·4, lo f-2, 9 3-4 lrwir ~o dt·rı ı ı 
fünonya it 1-s, 11,lo l·-t, 
9 3 4 Norv+ıç Fi11laıuli)· a 

il 1 1, 11,lo l ·4,9 3 4 Bul
~ar h s1111(1 Io l-4 e s1111-

fı 9 3 4 ,\lncar a srnıfı 

11. h srnıfı lo f-4 fı ~uufı 
9 3-4 Yugosla\' a ~rnıfı 
lo 3-4 h lo 1 4 Fi~·atlar 
lllP\·:ıdtlı gıdaiye. komiser
liğiııc•~ teshil P.ttilih Her
li 11fiH Vtırgil~rİ VPrilmiŞ 

\'H!.(Orıla almak iizere ~· u

mu rt :: ii 'ltH'İ ur<l i r. 

J ıtanbul bor•a•ı 
ls-1 35 ılt· arpa y•~mlık 

4 hUf'uŞ 8 par:lcla11 Çll\'allt 
Is ıoıı, hıralık 4 kuruş
lijfl 60 toıı, hoğt.lay s~rt 
Mersiıı 3 kuruş 25 p~ra

cla n, ~· u nrnşa k 4 kuruş 27 

parıulan, 4 kuruş 35 pa
raya kadar, mahlul 4 ku
ruş 20 pa racla ıa 340 lorı, 

frnt.lık iç 50 kuruş 20 pa · 

l rıct~ Kep'~" 75 

ratlan 1120 kilo, kepek 2 

kuruş 28 ı•aradan 2 ku
ruş 38 paraya kadar 1575 . 

kilo, tiftik anamal 67 ko· 
ru~ 35 paradan lı ton hor
~acla muam~le ~örmiiştfır. 

14-1-35 de ihracat ol-
mamıştır. 

lzmir beraaaı 
(5-( .35 t.le horsaıla 4-4, 

625 kuru~tau 324 çuval 
~uğcla~·, 60 kuruşlan pa • 
mu~ ı,r~~t' birinci hazır 

naal 3 hal~·ct, ~5 kuruştan 
pr~se ikinci hazır 6 ba 1 ya, 
52-58 ~ nruşlan prt1S~ ht 
ri nci eski salış, 39()·425 

k.urnştan 1857 k~nlal tır

nak palamut, 250<i30 ku

ruşl:uı 3412 k~nlal kaha 
iMia ıuul muam.-ı~ gttrn.ıiiş

Lflr. 

Vilayet Makamından: 
I L A H 

Jş bank:ısınm berdao df1 resiudP. dr.polarırnfa mu
hafaza P.dilm~kt~ ohtn 3000 mf'l.rP nıikAh 3000 paı·ça

clan ihart•I k~resıenin Rerdau dı•re~i ağtırw ~· nuaşa
cak olara \'apura nakil ve talaıuil işi pazarlık snreıilP. 

ihale olunacaktır. Talip olarıların \.ilayHt 'lakamırıa 
miiracaatları ilan olunur . 

Vilayet Makamından: 
i l A N 

Muhtdif cins ve el>alla iiç hin metre mikap ktln~s
t~, haj köprüsii mevkiinct~n Tar~us lwrdan c1~n1sile 
sallarla boğaz ağzına ve huraclanda ıl('rıiz salilt~ ho-
~azm kar·şısmıta bulurH\c,ık vapurn ~·iikletnwk işi, 20 
birinci kanun 934 de eksillnu~yP. koutılmuştur . lsıe -
yerılerin ve fazla izalml almak i~IPve•ıl~rin Vila~·~te 
miiracaatları ilan olunur. ~4 - 3o 4.-17 

• i l A N 
iı1l1isarlar 111 üfl iirl ilğüııcleı1 ; 
idaN~mizin .\Jersiu Liıu:.ınırıa ,,.:ıu~il olarak gt~tire

cr~i PŞy;uım (Supalaia) olarak i~kclt~ılı•n çıkarma işi 

laahhiicl~ verilec~ğirıderı ; i:-1Lt-klilerin hn husu~laki 

şart na me~i ela ireye uğrayup göl'mPl.-r·i ve hu avın 

25 i11ci giinii saat 14 d~ Müdiirliik t.iirosunda yapılacak 
e~sihnıeye giruıelt~ri için 150 Jiralık muvakk~ıl temi
ual akçasuu berah ı•r g~tirmelt'ri iları olunur . 

15- 17 19 - 21 

idmaıı Yttrcltı reisliğiı1deı1: 

Çagırış 
Yurdumuzun ken~r.~si 18 - 1 - 1935 

saat 14 de topl~nacakt.ıı· . 
Cu uıa gii rı ü 

Yu r.) }. rkadaşla rıu ~~l ınPl•~rı. 

TÜCCAR KULÜBÜ 
LOKANTASI 

Sa~·ğı dPğer azala r11111zan ~·emek hnsıı~u mla ki ı i
tiıliği ni nazarı dikkate alarak nwşhur aşçılarJau Hay 
Bolulu H.-ctlp U:ıilü)'I buraya celı) t1llik . YP.meklerde 
••n ıwfis yağlar ' ve t!ll U\ıP. sc--hzPler kullanılmakta ve 
lahldıal ahu nalarma 411zami teshihh . göstP.rilmek led i,.. 

Haftada Cuma ve Puıar ~iinleri caz kulübü sen-• 
lendirmek t~ctir . 

Borsa T ılğraflın 
lsla11b11/ 

l 6 - L-936 

943 Tiirl\ ahunn 
isterlin 615-75 

79-26-67 Dolar 
Frank 

Lirel 

12--0ii 

9-27--95 

6 - 1 o 

S!HHAT 
ECZANESİ 

Mersin 60mıu~ Civanndı~ır 
lh·r m!vi Ecıayi 

Lıhhıytı, Yerli ve A\'

ru pa miislahzeralı bu
lu nuı·. 

·~===========~· 
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Mahmud Ragıb Develı _ı_ , :.'~ Kulak, Burnn, Boğaz , ~ ı sı1ı1ı~1"11.~~::::1'. 

-

Uzun bir miiddetten beri Avrupa te- ;~ $ _ 
rekkiyatını tec!kik için Fransa ve Al - ~ Hastalıkları mütehassısı e r [ N i M ER s 1 H 
manyaya gitn1iş olan Doktor Operatör 1 D 0 K. T o R.. ~~·~. 
Bay mahınud Ragıb Develi, şehrimize ~~ · W 
dönmüş1iir . ~ N'iizhet Veysi ( ~~ ~ 
cvı.· lce olduğu gibi birinci sınıf Dahiliye MUtebassısı .. Hattalarını her gün saat on beş·~.;, 

Dr. Ba)r Abdullal1 .,e. den sonra diş doktoru bay Bahirin 

ayene ve tedavi etmekde ve getirdiği son sistem alit sinde kabul ve tedovi eder. 

Nüshası 5 kuruştur 

Abone~ 
Şeraiti f 
Senelik 

Altı aylık 

Üc; aylık 

Türkiye Hariç 
için için 

1200 Kr. 2000 Kr· 

600 1000 

300 500 

1ıe eski muayenehanelerinde Hastalarını kabul ile mu· 1 yoğurt pazarındaki muayenehane __ ,.... 

ve edevat ile lazım gelen Cerrahi Ameliyatı I 4-30 

~=.::d~.·.'.•r. :·: . . .. :· ~: ....... : ....... : ...... ~=ıeJI 1 fj~~~it ~ ~~~~~ 
. / . . 

Bir aylık ı 00 yoktur 

Gtınü gçmiş sRyılar 20 Kr. 

·············: • 3.E* 

Piyanğosu Kılınç Kamil ve mah· 

i Veni Mersin Matbaası ! 
: mücellithanesi S 
• • 

·:· 
.ı m 1 tamları ticar,ethanesin • 

ı 11 Şubat 935 tarihindedir . nı 1 den arayınız · 

••• • 
On Sekizinci Tertip Dör~üncü Keşide 

: ~:ski ıııiş, pııı _ı;alaıı- S 
• 1111~, fı•rsndc• ~ ıı a pla - f • : rmııı işe y ~u·a maz dt•·d' 
• b 

... f 

ffi Büyük ikramiye ~ 
\'f' c..ı l ma y1111z. ı ruu n .a 

• .. • l' .. 

m 25,000 Liradır ~ v G 
~E? ~:kafat ==~-3ı=~E3J eni etir igi 

H N . K• iınJ Yerli, Belçika, Fransız 

! sizt~ lf.zını olur. Kitap ı 
••• 1 1 f 1 • . . .. al'ırıızı, et- ter erırıızı, • • • miicPll İl lıa · ı ~m i1.e f.Ci)U • f 
• l . . ' t erınız. f 

• lltır ııt•vi kitap ' ' t' • 

@M 11 ..... _;,~eski ;l~lalııııı·'_!,~.eır. ı:a. ffill I malları sobaları oe fiat· 
~zel.e .ha~ ıı lla vcl l• t-hmı t•ft•ııchy.- muraeaat fi!) 

1 
ıarı görünüz. 

' : dt•flt·rlPI' şık, zarif 111 1·1 
• tiu VP ~ ulla11ışh ola, S 
! ra~ t~it.lt-tıir. S 

~eılınız. ffi!J ı ·lO ıırı 

ımı~~iiUiınl~iiUml~iın.lfIDgnOOJ ra ' 

.:. . 
: •• • •••••• 0-

Sablıı1 Sabu11a l)e11zer fakat l1er sabtın bir 

olı11az Sal)t111 alcl ığınızcla: evf~la, 

-----------------
~Sabuncu zade Kadri Sabuncu zade kADRI 

markasına dikkat markasına dikkat 

----------
Bu Markalı Sabunlan Her 

Yerde Arayınız 

Halkımıza her şeyden evel sıhhatını düşünmek gayesile bu 

kere Fabrikamızda halis yemeklik Zeytin yağından yapılan 

SABUNCU ZADE KADRi markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmıştır. 

SABUNCU ZADE KADRi ;llar~alı ~~buıılar TALK ( Toprak ) 
ve Silikfıt ~ibi hilumum zara·r11 ve vakıcı madcleler•len aridir . . 

SABUNCUZAO( KADRİ Markah Sa~unlar cil~e Yumşakhk, letafet verir çünkü ~ilesizdir 

Nisai.ye Operatör{\ Doktor 

ASLAN VAKUP 
isıanhııl , .. \h1s~ova iinivt~rsil · l·~l'i11ılı•n diploıı• 91 

"'' aluwııynda t,ı hsil P loıi~ Vılaıliyt! \' t~ CPri'ahi Ni~ai .. 
~liil-hassısı. 8 

.\dr.-s; \ ug, ı r t pazarı lfosta11 •~ caddı•si No. ı-
keırıdi r.vi11dP. Tc·lttfon: 64 

1 
~~ll~rlllell~ri ~rlle~· m 

fi L KONKORD 
~ Nakliyat - Harik 
~ Sigorta Şirketi 
I~ M11:ı11u · lat111da siil';ıt, irııiıam. '~ ~ola) lı~ı 
~ şiaı· t•diıııııişıir . a ıt .. rsiıı .\caıııası: Kanınıaıı Çirçi Baııka~ı . 

1 ~all;ENGll91EGI~ · · 
ffi!1 Doktor Ali Bedri .1 ! /zmird~n gelmiş mauyenehanesin•~ 
l~Kışla caddesinde 82 inci sokak k6"'~ 
f8}şesinde (8) numarada açmıştır. ~ 
~f~ı:ı:·:·"'' ~· ·oP fiJ'f~z ~;Jjı ~"""' ... ıpr~ 

reni Mersin .ualbuası - Mcrsw 


