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ikinci Müntehib Seçimi Yarın Başlıyor • 
Ulusun İc Gücü , --Bir Alnıan ga1.etesinin Va

şingtonda bulunan yazıcısı ora

dan Berlin'e bir yazı gönderdi. 

Sar Plebisinden sonra 
. 

Fransızlar Çok Sessiz Davranıyor . 

Yurddaş 
Reyini kullan 

Yazıcı. Amerikanın pusat ~-... ···----- - ----
~·apan en UnlU kurumlarından İngiliz gazeteleri endiŞe içinde. Bazllari bu yüzden 
birisinin otuz yıldır suel danış- bir Harb ihtimalini De Gizlemiyorlar . 
rnanı olan binbaşı Ka1.ey'le ko- p ARiS, 15 (A.A) Havas bil- yet ka1.anmam1ş olsaydı vaziye Roma andlaşması bu miiş 
nuşrnuş, ona acunun pusatlan- diriyor : tin ne olacağını soruşturuyor kilileri halletmek için yapılacak 
rna yarışı doJayisile bir ı::Uril Başbakan Flnnden Reyinm tar. Gazeteler hanş için ciddi gayretleri teşvik edecek mahi 
sorgular sorarak karşılıklar al- hakkında şu beyanatta bulun- bir tehlikenin artık atlatılmış yettedir ve Sarre işinin yakın 
rnıştır. Herlin gazetesinde çıkan muştur : olduğunu ya7makta lrnp benı da naibi umur vaziyetteki ger 
''a b « Fransa, Reyiamm icra- herdir. rrııılı'g"·ı d0 11"' •ı,ı·~,ade azaltnrıık 
J ıı, u ~orgulnrla karşılıkla- ı f:'o "' ... '' " 

rını sıralıyor. sında anlaşmaların tamami e LONDRA. 15 (AA) Roytet• lır. Kahine biltün vaziyeti göz 
tatbik edilmiş olmasından do- njansı bildiriyor : 

Röule bir \ azı)'l görenler, · d R · 
J " layı çok memnun ur. eyıam Diin akşam fe\•kaHlde bir 

ilk okumağa başladıklarında neticelerini kabul etmemek hiç toplantı yapan kabine biı· bu 
binbaşı Ka1.ey'in gelecek savaş- bir Fransızın aklından geçmez. çuk saatten fnzla mfi7ıtkerede 
larda kullnnıJacak pusatlar1 bi- Fransa ile Almanya arasın- bulunmuştur. Frnnsıi başbakanı 
ribirinden korkunç birer anin- daki dikenli meseleler kuru- Flanden ilf~ rlış işleri hakanı 
lışla öveceğini,şişire şişire an- mu yoluyle halledilecektir· Bny IJavalin i>niimü1.deki hafta 
latacat,rını sanırlar. O, çeliğin. Fransa ile Sar arasında bir İngiliz nazırlm·ilP. yapat•akları 
l milbadele Rejimi tesis etmek konus.malnr 1\ vruılfi devletleri 

< erni rin. barı tın ve nğulu gazın h d 
k ve Fransız - Alman mua e e arasında münasebatı ve bi lhas 0rkurıc ve yıkıcı şe~·Jer oldu- ı · · · · ete tıydtırnıak ğ ·' erını yenı vazıy siH\hsızlanma ve Almanyanın 
una inanınıyanlardan deg"il- 1·,..1·n '"·nk1nda tı'c"'rAı ('/c'>'ru"smeler Ul l k t k dön 

y .i" ·" "" ·• us ar urumuna e ·rnr 
dir. Ancak binbaşı, bütün bun- başlıyacaktır. mesi meseleleri U1..eriııde hasıl 
ların üstünde yenecek ve ye- Bakanlıklar arası komisyo- edecekleri tesirler itibariyle 
llilrniye~ek bir güce inanıyor : mı muhtemel hicret meselesini birinci derecede ehemmiyeti 
llu uı " d b' .k inceden ince".'e tetkik etmiştir. ıı,:-11·z olacaktır . usun yüregin e ırı en, ·1 

llAn geçirmiş ve ~"rnnsız bakan 

larile yakında yapılacak konuş 
malar hakkında içaheden hazır 
lıklanla lmlunulmuştur . 

CENVRE, 15 (A.A) Uhı~lar 
lrnrmnıı konseyinde Sar'm Al 
manyaya avdeti tarihinin bu 
glin veya yarm teshil etmesi 
muhtemeldir. 8ar'<ln bulunan 
itn lyan, Fransız ve Alman f!lU 
tahassıslar1 ihtimal hi r kaç giin 
içinde İtalyanın şimalinde kfiin 
bir noktada toplnnnea.klnr<hı·. 

ingiliz kıtaatı bir kaç Jmrta 
ya kadar Sar'dnıı ayrılacaktır 

Yer bulan imın gilcUne. Esasen ben, Alman hilkumeti-
L" nin a1Jıklar hukukuna riayet 
l' ... Z. Dupon do Nnmur ku- yunanistanda Nümayişler 

l'tırnunun sUel danışmanı en etmeyi bildiğini göstereceğine 
~ eminim. Yine eminim ki Fran Halk kral lehinde tezahuratta bulundu. kn\r\ı7. bir torpilin sözünü eder- sızların çok hilyilk bir ekseri 

len, en çelin bir zırhlının top- yeti, Fransız Alman mUnnse . llatibler bu günkü Cumhuriyet rejimi 
nrını anlatırken bUtiln bunla- betlerinin gittikçe iyileşerek J d"l 
rııı ulus gönUllerinde tutuşan Avrupa barışında bir iş bera aleyhinde ağır sôzler sôy e 1 er. 
~it~rdseverlik duygusuna yeni berliğinc varmasını istemekte ATINA- Kral Kostmıtinin Veni1.elos aleyhinde hağırımş-
n Yalaz katacağını da söyle- ve çok defa hayal inkisarınn ölUmü yıl dönUmilnde kralcı lardır. 
tekten geri durmuyor. uğrayan Fransız efkArı sö~ler kurumların ön ayaklığiyle A- Patras Metropolithanesi ki-

ıı,,. Bu konuşmada gazetecinin den ziyade fiiliyata ehemmıyet ya Kostantin kilisesinde bira- lisesinde yapılan l\yinden son-
"'Vl'cluğu soıı sorgu şuduı· .. ra nümayişçiler şehrin mey-

vermektedir · » yin yapılmıştır. danında toplanmışlar ve Atina-
- G CENEVRE, 15 (A.A) Komis · d N f ut la elecek savaşta kullanı- Bu ayın e n ıa m s eşarı, dan oı·aya giden Kralı siyasi 

lti~k Pusatıarm en üstunii han- yon, bu sabahki toplantısından Atina saylavları, Venizelos a- kurum Reisi Bay Filon nutuk 
81 olacaktır? ' sonra Sar'ın Almanyaya dön leyhtarı kurJJmlar heyetleri ve söyliyerek şimdiki Yunan Re-

~ll Binbaşı Kazey'in bn sorgu- ,mesini prensib itibariyle tavsi bir kısım halk bulunmuşlardır. jimine ağır Röıler kullanmıştır. 
\'erd''" ye etmiştir. ... " · · Filanun nutkundan sonra tııu ıgı karşılık da şu ol- ı.ONDRA, 15 (A.A) İngiliz Ayinden sonra ntınnnın . . k b 

1 Ştuı·: . C'addelerinde nümayişler yapıl- hUktlmete verilmek ıçın ·a u 
gazeteleri Sar seçimi neticesini edilen kararda eski kral hane-

())<l - Geçmişteki savaşlar@ '.ferahlık duyarak yazıyorlar. mıştır. Bazı nUmayişçiler, eski danı :81..asma Yunan vatandaş-
bir u1u gibi gelecek savaşta da Almanya hissedilir bir ekseri Kral hanedanı lehinde ve Bay lığının iadesi istenmiştir. 
içt6 ll usun en gilclil pusatı onun ===----::===--=-= - ...,.. Mutedil hllkQmetçi ve Cum-

~Uc~ gelen gllcli olacaktır. Bn k·ırof Yoldaşı kim oldürtdü huriyetçi gazeteler, memleke-
lllus Yenmek inanını taşıyan tin menfaatine uymı.yan bu ka-v Yenecektir. bil tezahürleri tenkid ediyorlar. 
ııu, aşi.ngtonda geçen bu ko- Adı Gizli tutulan Alman kon&oloaumu? 
ve ~a, ~ngiliz diliyle yapılmış 
~iliyl tlın'de bu sözler. Alman 

Ye bnsılınıştır. 
tı1111 alnız şu knrlar var ki, bu
~etıd7n . gerçek anlamını, biz 
ltıu~ öz dilimizde okuduğu-

~ a anlamış bulunuyoru1 .. 

besi n basık tavanlı bir kulll
lıtra ~.cunu şaşırtacak bağatır
llluQa11~ kaynak olan bu ülkede 
Pllab·ı ınan gUciyle neler :va-

ı di"'. . • 
~ıtp11 • gını gönnilş ve neler 
llıı~ b~bııeceğine gönill bağla
ltıı lr r Ulustan üstiln bu anla-

ırn anlıyabilirdi ? 

ULUS: N. A. 

Pravada açıktan açığa Kiro1un öliimünün 
Almanyanın teşvikile oldufunu ıöylüyor. 

- "'== 

Yoldaş Kirorun Nikolnif ta 
rafından katli meselesinde hir 

Ecnebi konsolosunun eli bu
hmduğu anlaşılması Uzerine bu 
hadise Sovyet Rusya efkürı 
umumiv <'sini işgal etmekten 
hftlA hn°li im lmnmaktarlır. 

Avrupa gazetelerinde Mos
kovadan alınan haberlere göre 
(Pravda) gazetesi hemen açık
tan açıga denilecek surett~ Ki· 
rofun Leningradda katledılme-

- - = 
si hadisesinin büvUk bir Orta .. 
A \'rupa devletinin telkini eseri 

olduğunu yazmıştır. Bu ga:r.ete 

(Belgrad)<ia ve (Berlin) de Sov
yet aloybtarı olarak .faaliyette 
bulunan gruplar .üzerine nazarı 

dikkati celbetmekle, bu grup

lar tarntmdan neşredilen bazı 

organların Kirorun katlini tel

in edecek derecede ileriye gi

deceklerini söylemektedir. 

Kontenjan 
Şubat ve mart kon
tenjanları Çıkdı. 

ANKARA - Bakanlar he
yeti altı aylık kontenjanın Şu-
bnt ve Mart aylarına tlid olanı
m tasdik etti. Her iki ayın da 
kontenjanları geçenki gibidir. 
Bu kontenjanların iki misli.iki 
avn kredili kontenjan olarak 
tevzi edi imiştir. 

Şubatın yirmisinde, Nisaıı
dan sonraki altı aylık listeler, 
tasdik edilecektir. Bu listelerde 
hayli değişikliklar olacağı sa
nılmaktadır. 

C. H. F. İkinci mün
tehib rıamzetleri 

-+--
MAHMUDİYE 

Bahri Yeli Tevfik 
Cemile Hamdi Ongun 
Emin n,•lf'diy~ Zubıtn Ml1dl\rU 
Fevziye Şevket 
Hadiye Httkkı Deniz 
Mcdilın nozkıırt 

~frm"t Yllr~klı t\Ski muhtar 
Muhib Ticaret odasından 
Nu1.ike Ali Ergir 
Saim Aıırif diş Doktoru 
Şimn Emin Kükre) 

Ynknlı Er ıy 
HAGÇE 

Ahrıwt Mcyynsl 
AliRıwRelı'dlye ) azı işlcriMUdUrl\ 
Ali Latif e• ki ınııhtnr 
l<'nlıri Or\rnııi 

Feyyaz LimanŞiı·kPti muhaseb~dsi 
Hayri BclediyC' hesab işlcrimUdOril 
Hayri Hnkkak oğlu 
Hnsan Gaznli 
Mnhmıırt nagıl> Doktor 
Mnnsur Rozdognn 
Mııharrem Hilmi 
Oht•ydi 
Sııit Zirnat Banka. ınrlan 
Tc,·fik Tor oğlu 
Yusnf Hızır Kava:: oğln 

KlREMİTANE 
Hakkı Cemal 
Hnlil Olgıtray A \•ııknt 
Halit ·Tayyare f'cmiyetinden 
Hilmi C. H. Fırkıı;:ı Kntihi 

KucLi 
Lulliye Het·ai V ıur 
Mcmet Klinun 
Remziye Mahmud Kemal 
Şakir Ayıntabi oğlu 

Onsiyc Muhtar 
MESUDİYE 

Ali Gnlib ınarango1. 

Fazıl 'l'Utlin 

ikbal Murat Ergir 

ıınseyiıı uzun 
tsınnil o~maniye 

Muslnf a Şaman 

Suade Şevket 
Şadiye şnkrU 

CAMİ 
Bahattin Kökcel 

eski muhturı 

Ekrem Şimendifer Komisyonevi 

Fuad Osman 
Hayriye Memet 
Memet Ali Sarac oğlu 
Mustafa Karamancı 

PP.mbe Atınıel 
Ruhiye Doktor Hayri 

Sıthirl' Celıll Cemil 
Sl•niha AbduURh Ersoy 

Ve~sel 

Zakire Bahir 

KARADUVAR 
Ahmet çallş o~lu 

Ali Abut o~l ıı 

ll>rnhlm E:-ir oğlıı • 

Latif Kazanlı muhtan 
St\leyman Habib oğlu 
:Yusuf Eyub oQhı 

- Gerisi 2. ci Sayfada -
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PBrisi hir sııvvah şrhri . . . 

halirıt~ w~tİrrHPk İÇiU ll P ı 
~erekSPO~t.ıpılırnş .. Pari i ı 

ı·enkli cam kırılır·st- aka
hirulP zahııa ku\\'••th•ri 
O"a ~ a )'Pl işi yor. 

hi l ru İ\' (lll it> r hıı ra da lı ic . . 
~· cth3ıu.lı gil>i kalnıı~·or. 

Frarısııla rın ic dn ygu -
1 arirıı aul~tan bir süzltıri 

\'ar Parisi ~ördliklerı son-
~ 

ra hmıa hiillirı anlamıyla 
lıak \' tırİlİ\'Or : «insanın 

iki vatarıı v~u ; hi risi ana 
vaıanı iki11cisi Paris » 

llakikaltın Pari~ hir 1 

Fraıısız şel11·i oluwktnn ı 
daha cok uluslar ,ırası hir 

• 
lıelde görü n ii~iintfe can ı 
lan l\'OI'. Fr· <l nsız k ii it ii r ii . 
altıncl~ ~ HŞa yan hir ulus
liır komprinwsi gibi. 

Parisin kal:ıhahk hir 
Ş•1 lıi r ol ınasına \ ' f' lıtı r 
gün bi11lerçr. yahancı zL 
va relci yf' S<i ha ol uıasırw . . . 
rağnum otelltıri ndP. görii -
lf•ıı ucuzluk şaşılacak hir 
de rtıcrd Nii r : 

tılıriıı mer~PZ hir ma 
hallinde kaloriforlP. ısıtılan 
g.-ct~ gü tn\üz ~ıcak vt~ ~o-

gnk duş cilwzları IHtl ~ı . j 
uan 1t~ k vatHklı lıir oılaııııı 

• 1 

:t) lığı a."'d<i yirnıi liradır. 

i)nŞ \'e hadenrn ii Cf'Plİ dP 1 

hu na ıh•lıil. . 
Halbuki hiııl~ hangi 

şehirde olursa olsun ·ha 
kınısız bir oılada yatak 
ii c re ı i h i r hucu k 1 i r atlı r. 

o 

Liyorı'a bir t>l•·kırik şeh. 
ri dı1 rııiştim. Lİ)Ond,ı Plt>k 
lri k hi r fa ntazi olnrnsıııa 

rağmen Pari'"'te insan gii
cii11e ihli yac hıra k nıa tla11 

• • 
lama•ııeo hir iş vasıtası-

dır. ParislP. elPktı·ik imsaıı 

laşnıış irısarı maldrıt1, ıua-

kirıt~ bir elektrik oluıu~lur. 
Buracla oloıuobıl hollu-

K0t••ı parı~w Hkıllar 

dtırduraıı tPkııik \'arlığırıı 

izah t>lnwk im~c\n"'ııd1r. 
Hnrıgi ~ firıd.-ıı hak ılır

sa hakıl~ırı parisıl~ hir 
carılılık \'e hir oluş var -
dır. En yakınclaıı tPrna~ 

Plliğim ilıııirı s ıığhk ku -
f'IHUları iİZPl'İıuh•dP. oku -
yuculanma kısa hir hii
ta ..;a \' 'l'f> CP lı İ ili 

PHri l8 parçaya ay -
rılmış ve lı(lf' hirisinirı 

urnrılHzaru haritalaı·la Pil 

ruz! lPftırrnatına kadar 
lıarilaları ~·apılmış sokak
lar v~ kUŞP haşları doğru 
ŞP~.ildt> rınrnara)annıış ol-
e hı ğ tır ı d a 11 h i r· ş P. tı i r r f' lı -
lwriylP. başka hir yaı·c!ım
cıva ilııivac his Pdilnwk-. . . 
iziu kola) lıkla luır 'tHraf 

g~ziltthilir. 

Saglık nıİİPSSP5WltırirıP 

gt>Ç ıulıl e rı r v vt·I Fnuısız 
kiihiiriiııiiıı uu)rk.-zi olan 
P a l'İ s k ii l ii p ı. a r ı. ı I P r i n i 11 

g•·ıı iş tPŞk i lat ı 111 hay rPt in 
gUl'd liğii nıii ~ö.' l ı )'t'CHği nı. 

;\til~oıılarca ciltlr.ri raf 
la rıııda topla yarı hu nıu- · 
azzaııı kütiiphaııdtır old

nıatlk ŞP~İlıftt İd , ıl' t' P.ciİI 

nwkıe \'e ltı · r giiıı hirılPrCP 

ınsan huı· iılarda okunı:ık

taJır . 
F r a 11~ız1. ı r o la.11 uı a ,. a . 

oları i~lt·klı• ri gfü·ulılük 

tPn sonra nwdPııiv,) l \ 'O-. . 
1 ur ı da ait ık 1 ar· J e ıı il f' r i 
adımlaı·ıu ılii~iinıii çöziil
uı ii " () 111 f' • 

- ~nrıu var -

An karanın 
• 
ımarı 

ğu lıi ,ç hir sP-yyalıırı gH- bakanlar hezeti bir 
ı.iirulPıı kaçmadığı hal<la .' karar verdi. 
otomollil kazı gön·rılt>r ANKARA - Ankara plilnı 
,okıur. Stıvrii seferi renk- Bakanlar heyeti karariyle iki 
· • mıntakaya ayrıldı . Her yıl ya-
1 i oıomali~ makirıelıw pılacak kısımler enine :boyuna 
lHtıZİIU tıdİ\'Or'. Bir ciim genişletilecek, beş yılda bitiri-. . 
ı ~ j it~ 

10 
I' b 

111 
ak (:) zı 

111 
gP. _ lecekti r. Bu yıl merkezle is tas .. 

yon, Samanpazarı yolu, Banka· 
liı•:.;p ma~irıe fHH'isdt• İ n - lar caddesi bitirilecektir. 
sa ıı ZP.kasıııa k u nıa rı<hı Bakanlar heyetinden geçen 

t-dİ\Or clf"\11İIPlıiliı·. 
Gençlik Parkı projesi tatbik e-. dilecek, gahriye caddesi li1,e-

ll er cadclı•ııiıı kflııa - rinde istimlilklara devam edi

ntıd;l hir irndad ~Wl'\'İSİ 

var. Vukua gt>lı·cı~I, fe\·
kalade vaziyPılerdP bir 

lecektir. lstimlAkların yarısı 
bitmiştir. İlkbaharda temamla
nacaktır. 

Ct1111l1t1riyet I-Ialk Fırl{asi tarafıı1claı1 gösterilen 
Tarstıs ikinci 111f1ııtel1ib ııaınzetleri. 

n,iıul•·ıı Arlan -

Namrun nahiyesi 
Namrun şubesi 

Sııhiltlr.ıı hay llurşit, 

Bııdıan ıatlJ· hnv Fahri 
Sn" kur, l.:1 )· 're ,·fi k o. 
h .ı,· \IHhnml ~or~uc. 'f: ı v· . . . 
~· ip ıadP. hay Salim kansı 
ha~· a11 Şazinwı. ~anıruııtu 

Ali Fakı o. htıy İbrc-thim, 
Nanıroulu bav Emin, Nanı 

• 
nmlu tüccar hav Mustaf~. 

Gülek nahiyesi. 
fenk şubesi 

F4•rıkttın h~~· Nııri, Ka. 
ra kiiliiklf'lı hacı o. ha~ 
ll~sa ,, hay llasan kur·a 
dacı, ha~' )lnstafa .\ hiclin, 
bav ilihwvin Dal~Hra O. . . 
hay \1uhtar lla~an. 

(lülek nahiyeai. 
Panzinçukuru şuuesi 

Hacı )JPnattl lH' y kııı ha .. 
\'an Üm111i'ı (~ıilsüın. .. 
Çama/an nahiyesi. 

Çamnlan ~ubesi 
Kabir ''•'<liirindt•n hav ~ ~ ~ 

Hasarı,D,tb . ı§.ıt ııay O:;nıarı. 

Tekeli nahiyesi. 
Taş obası şubesi 

Ba \' lhısa keli\ a, hav ., . " 
molla llusta f: ı. 

Teke nahiyesi . 
yanık kışla şubesi 

Yaııık kışla d a n Ttıkt>li 

o. ha~ llıt"lafo, y:ıuık ~ış 

1ada11 T 11 ~ t• I i o. ha~· ~I alı-

111 ut, Yaııık ~ışlaılaıı ha~· 

Bt·"ir, Tiiccanları ~iirmeli 
zadf• ha" Ou ra ıı . . 

Tekeli nahiyesi. 
H ncı Haınzalı şubesi 

ilacı Uanızalıdau hay 
P.ı•tzirı cuknrundarı ba\' 

1 
• ,1, k' ı . • Nul'i, Göçiiklf•ıı hay K:ıra 

Buhl'İ .~ i, P. · ır "oıurı-
dan lrn y Mt•ıurt, Çukur flaeı, Sıra hÖ.' iirnlt·u hd.' 

, hağclan Y:ıkup, Oluk ko- lliisflyin k• · lıya , Tarsnsi 

)'ağırıclan hay Ouran kflhya ıaclP hay HPft>I, llulı:ıllaıı 

Ba~' llaliııı oğ. Bay l\agıp I U:ılıllloca ka ı ı~ı ha~· tuı :\\'ŞP 

Çıı~. ul'hağdarı h:ıy ~ı .. ıu~d Tekeli nahiyesi. 
kalı~a Ptııızin çukurundan Alibeyli şubesi 

ilacı htı .\ zadP. ha~· Zi ~·a 

Toıwktaşla n hay molla 
r,ııı ~ta fa Çiflikf P.n ı\brlur .. 

rahman kPhya o. ha~ 

AhdullHh. 

Sevgili ve say'iiılı lıot 
deşlerim. 

Biiyiik Atatürkiin ba .. 
şıııcla lıuluncluğu Fır~3 
)' Urıtu ec11f>l•İ i~lilasıu,tau 

k 111·1 a ntığı nı, millcli o \'t: 
nıtınılt·~t'lin ,· iiksPlnw~• 

~ 

,· ı~ Hyilığ ı için çalıştığı nı 

hili l'~i rı. Oii ın· atla \'a t a ıı 

vt~ millı·t sr.vgisinclt'n clah:t 
hİİ)' Ük st~vgi valau 'ff'. 

mi 11.-l i rı~ h iznlt't f1 melin ... 
tl~u ı~alıa kutlu clilPk o

lur nıu ~ 
Y" karıda i~irnl~ri ,,a ıılı ., 

ark :ııla~l:ı rın m~hu~ i rı li· • 
hahı icin llalk Fırkasuııll . 
ikinci miiııtehip namzt1l ... 
lt•ridiı·. Bu rıamzP-tlere rt~' 

\' İrıi \' eriı·~pn hic tliişfll 1"' . . '·· ıı nu~ oralar sana Alatiirk ti 
i~lPcligi sa~· lavı Sflçr.cek lİ'' 

Tarsus C. H. F· 
İdare Hey'eti Başkaf11 

Ziya 

O. H. F. ınersin n1erl{ez }{aza nan1zetleri 
- Birinci Say/ adan Artan -

BOR HAN 
lbrahinı Tekeden 
Mustafn BOrhandan 
Memet l{Qhya Yampardan 

İGDlR 
Ahmet Bekirdeden 
Arif esenliden 
lbrahim durmuş oğlu akdamdttn 

DlNİKAR 
Ali lsH\m oğlu koca yerden 
SUlevman Dlnlkllrdan 

. AKARCA 
Hac çavuş aknrcadan 
Halll Kuzucu belenden 
Hasan şatır oğlu ofunkeşllkden 
Hasan demirci · kuzucudan 

ERÇEb 
Eyub oğlu Eyulı Apsondan 
lsn Erı-oy erçeldcn 
Jbrahlm İnuhtar Demir ışıkdan 
Nazife Ahmed oğlu ınustaru BrçcldPıı 

ALADAG 
Ahmed \'ezir Kerimlerdeu 
Fahri Ali oğlu Aladağdan 

ümmi değirmenci kayrak keşli 
Arpaç Sakarlar 

h'min Yalın ayakdan 
Htl eyin Ha an oğlu arpaçdan 

BULUKLU 
Abdullah Hamza resuldan 
Ali abdl oğlu Bulukludan 
Hamid ali çavuşludan 
Hasan hıdır oğlu 

Musa Zabtiye Çopurludan 

DAf.1AK DERESİ 
Abdurrahman sUleyman o. belcnkeşllkden 

abdullah deli haydar oglu kuruculardan 
Emin deli oğlan oğlu Musalı 
Mustafa Halll oğlu fülimns 

KORUN 
Ahmed Teberik Korumdan 
Veli " 

Sağır Durmuş Çandırda 

EVCİLi 
tialil ibrahim Evcilili Oeynekden 
Durmuş Sonhıra.;cfan 

Yusuf Halil oğhı Evcilidcn 
ÇAVAK 

tiiisamettin Rı<1 van oğlu l lamz:ıbeyliden 
Durmuş Mezit Mustafa o~lu Çavakdan 
Mehmed çavuş Sarı day ı Emirlerden 

ÇİFTLİK 
Ali Kocabaş Çifı likdcn 

tfali l Menteşden 

Yakub Ahmed Boıoııdan 

MEZİTIJ 
f ah ıi Çcvlikden 
Habib Ali Kııyu hıkllnn 

•\uc:a t"Ski muhtar Mezitliden 
TôMOK 

Azize 1 ömükdeıı 
Ali Toy lu ,, 
i 1asan çavuş ı opcıı Ala ladan 
.\\ eınecl aklan Ali o(!lu Teceden 
Şiikı li Elvanlıd nn 
Yakut- y uz1'aşı oğlıı Çeşmeliden 

KARA HIDIRLI 
liasan usla Karahıdırlıdan 

ihrahim ileminden muhtar 
Mcmed ıutma Karahıdırlıdan 

Veli d ede o(!lu Sıracdan 

Veli Köypınnrı müht:ırı 

SANDAL 
Ali Kocafakı oğlu Karııyakubdan 

Memed Ömer oğl u ,, 
Veli ibrahim oğlu Sandaldan 

ASLANKÖY 

• 

Abdlılkadi r Memed oğıu Aslan Köyden 
~eıned Kemal oğlıı 

Memed Ali fırka reis 
Sabriye mustafa 
HOsnU muhtar 
Arif Tırtardan 

" 
" 
il 

,, 

" ,, 
,, 

" 
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Tür~ofisin Günlü~ Telgraf 
HAB[ff l[Rf 

ı Almanya Tiirk Ticaret Odasının · M • 
J:'aflalık RAporundan ; ersı n 

Dokuma ham 

Avrupa borsaları 
1 

15-1-935 ıfp Lorulr:ı· hoı· 

snsııula iiıiim, iı cir vn 
1 

)'Unıııı·ta Hanıbuı·rr hor!'oıa-
r" 

sıııda iiziim, fırulık· \Jar-
~ilya hor asını!a ii;iiııı , 1 

~o.murta, zry1111 yağı vt• 
)ii11; Nt>\y-\'ork hor~:!~ın
da iut!ir; Herliu borsasın
da yunııt:lla fiyalllJrrnda 
h~r giiu ;tıH~.-~~; gfüt• tlP
ğışikJik olm~mıştır . 

Pı\\ll]K - Lherpool 
Lor. asır ula . \ rawri k a ıı pa
•H11ğ11 mart lt• ·lirııi 6,88 

IUa~' IS IPSJi1111 6,85, lt·nı
llHız l+'~l imi 6,82. ilk l4 şriu 
l~-=limi 6,71 :n nı hors:ıcla 
Mısu· parnnkl:;,., sakalal'id i~ 
eirısleri nıa rı L~~li rıı i 8,67 

ttıa)' ı~ ftlslinıi 6,68, ı(•nı · 
1 •~11ı lt~slimi 8,68, ilk tılş · 
r~n ltıslinıi 8,6~ rpptır 
cırısleri awrl lt-ısliuıi 7,73, 

ın:ıyıs ltıslinıi 1,10, ı~m 
".Htz ttısliuıı 7,56, ilk r~ş· 
... ,. lr.~ı· . . ı · . ı mı 7, 5 2 ıw 111< ı r. 
I Fiyatlar lihrt:. haşırıa-
c ır J ·keııdP.riyH horsa-
sıııd· • 
~' ~ı 111 ısı r p a m o k ltı r 111111 

1 
· _G. F. ı-1akalariılis ciııs-

tr·ı uıart 1 "~lımi 16,27' 
ı11a' ı , t 1 ·' s c·~ ınıı l'i, 16, l+-u;-
ııı uz . . 
l 

' ·l•·slııııı 16,19 c•\hll 
{' I" . 
• 1 ıııi 16,23 F. ü. F. aş-

ıııorıi . . 
cıosı "t1 l1a L LP!'<li 111 i 

13 82 . 
l ' ' 11 1 : ırı lt>slinıi 13,86 

I P.rı_ı nıuz ltıslinıi tJ,85 ıe: 1 
arıst · 

1. lır· • Fı \'allar 9!l 05 
ıhr · · • ' ~ ıçırı tlir. 

l Bl'GB.\ \' - Şi~rt"H 
•or·s· o 

l : {•sıuda 90 ı /s nHn ıs 

l:Blınıi 91 1/4 lrmmıız 
0

lP~ 
ın . • .., 

8 
11 

85; "\\Tıııuipt·g bor·-
asıraıt · . . a\ (1 mart l<·shmı ı ıo 

1. 
4 - t ıo 1/2 rwıvı"' lP.s-

ııa. i .1 ,, " •• 

le 1(3 ı/2 - IJ3 5\8 

di~;~uz lf•sli mi l 16 s11ut
dır· IJc.tllar ltu~ .. ı haşırıa-

' . tıı~,.'l' \'t•ı·pnol lıor~:ı~ıwla 
ip I" ~· ı ~ ıuıi 4, ıo 3/8 ıua-

l~sıı · Uı 11 • • 1111 5,00 t \..4 lt•m 
1. h·~li . clir· , · nu 5,0.ı 7,8 şiliu 

clj1.' ~ı~allar· 100 lıhrt> iciu 
• 

ıaı. ~llSJH - LiH\rpool 
itJ·t lf• ı · 

li 1 1
• 8 1 30,09 ıua' ıs ıt·!' 

• 3 . 
lı·:sı·ı . ı,oı ı l2 LPrıınıuı 

tııı 2 
~'i\ ·ı tı 8,06 ı 4 ş liudir. 

• ~ t 't r . r 
1 CiıııJ' ~ cı pi ala 480 1 i hn• • ı r 

VUL. 
8it .\ F - - Ş i k :ı uo hor 

11•da :ı 
S/8 nıart lc'~linıi 50, 

ın:n.· ıs l ı· . ,r " t)S llUI 53, 5-8 

maddeleri Piyasası 
l,okuma ham matlclt>

lt'\rİ patarlarında gf'ÇfllJ 

haftaya ~arşı söyleumt>ğfl 
dPğPr d~Aişiklikltır görül
nıPıııif-lclir. os:ı~rnn hu nıal-• 
lar piyasası da thırğun 

\ ' P hekle\' : Cİ hir dorum-. 
ıhıdtl' . 

----·······-K.,;. 

P<ımuk ~kspr~s 

( a rw 

Kttpu malt 

Koı.ac~ı p~rlH§iı 

anP ~·illiıti 

K. 
na 
52 
51 
50 

,., s. 

2-7!l 
\ f•f li h 

Yalnız panıuk kontrol ... 
'ı;sa nı 

dairesi rıin Tiirk mallHrına 

•) .... f>Ü 
l l 25 

9-10 

4 50 
8 

Fıı~ul v:ı 
ıoo k ito hasına cif itam.. · 

~ Nnhıtt 
lıurg v.·~ a Brf•merı J06 

ma l'ka k a ı la r c\ılt>mfl mii
~aad~~i verdiği , huua 
l\.arşı Tiirkiyeden 112-i 13 

istendiği hildiriliyor . 
Tiftik \'e yiin iiz~riud~rı 

işlerin hu aym ikinci ya
rısrnda yeuid~n c:uılana -

" 
cakları umul P.ılilmekı~dir. 

\! ı· f'(•i m~ ~ 

Kus \" fHUİ . ' 

Kum ctarı 

Ctılıil 
• 
\'ula( Cukurova 

o) 

. , .\na dol 

'{I o 1 ' oz ~P. "t>r • 

5 
7 

3 
3 

a4 

ôO 
2ö 
50 

2f> 
Krndir piyasası sag (\ala\'P 

38 
LOO 

lauultr. Kaslanbol m(&lları 

geçen ayrn sonunda ka
l'lesiue göre ıoo kilo ba
şma 355-350 ~,ra n~ız fra n
k ma kndar salılnuşıardır . 

Tiirki)·~ piyasasının bu 
aralık hiraz daha kuvVt!l
lt•Sf'l'~k fİ\' allarrn cıkdıg""'ı 

~ . . 
hildirili~or. l\apor hafla~ı 
içi ııtlt' lla nıburga tek l ıf 
~·; pılıtıauııştır. 

Çay 
Kala\' . 

2.ıo -~ao 

188-190 

~ ,, 
90 

f>o 

a·ıS,75 

15 50 

85- 86 

16 
2-87 ,5 

2-9;3, 7 5 

20 Lira -!O K. 
,> _..c•11t~ hi ~ 3 Lira 

» çuvalı 20K. 50 

matbaamızda ça· Huğda~· V~rli 3f> 

lışmak üzre iki miJ- l.i mon tuzu 
rettibe ihtiyacımız var Sahuusafı zeytin \1

• 

·,o 
2f> f>() 

23 dır . Arzu edenlerin » ikinei 

idare evimize miJra- incir , Ü dPll ) 1 

75 caatları. ine~ Kepı~k 

lt>IUUHIZ leslimı 51, J-4 

t•vh'ıl tt·slimi 54, ı-s fh·at-
w • 

lar 32 JihrP. ıcin ~Pnllir. • 
Ç.\ Vl>AU - Şikago 

horsas11ula mart teslimi 
86, 3 ·4 nı:ı) ıs lt~sliıui 87. 
1-s l~nınıtız lt•slimi 86.1 2 
fıy:ııl:ır 56 lıhı·H içiu ~··ut 

diı· . 
.\BP.\ - Şika~o lıor

sa~ında ma n lf'~li 111 i 79 

111a~1" lf'~liıııi 76, ı · s stıııı 

tir. Fı~allal' 48 lihr..ı içirt 

diı · . 

İzmir bersası 
16 ı -935 de huğıla,,· 4, 

2 5 - 4 • 75 k u r u ş la n J 04 

çuval, p . .,uuk pres~ ha

zır mul 60 kuru~lau 143 
hulya, paıuuk prPse IJiriu 
ci vadt•h 58 huruştan 50 

halya ~:ı tıl ınışıır. 

----·-----
Barsa T ılğraflan .............. -

lsta11bul 

17 l-935 
l'ii rk ahu mı 943 
i~lt~rl i o 618 75 
()olaı· 78 89 -· ao 
Frau~ 12 - O~ 

Li l't'l u :!8-·17 

====~· 
SİHHAT 
ECZANESİ 

Mersin GOmrük Civanndadır 
ll~r ru~\' İ Eczavi 

• 
lıhbıyP., Yerli ve Av-

rupa miistahzeratı bu
lunur . 

=========~· 

No. 
24 

'ı-\ Y fı' A 

T araus icra memurluğundan: 

Tnrilıi Cirı~i HPklar KiyıııPti IHPV~;j 
Ka,P.\'t-~I Tahtnui 5 Li, Ştılıit 

9:·u 4 oda K~rim 

11rnunu 
Sağı kiipr.li kt1Ş oğlu Niho~os 

cml:lki solu Nefıse h:ınım halaçttsi 
VP. hatıPSİ :.rka~ı NP-fbw lı:11ıırn 

lwlıctısi füıii ıari~ i has 
.\ 1 a m~ ~ 1 ı : İs Ra n k :ı ı. . . 
Horçlu : Giizeyil oğlu lı:iy \ ltdiil~:uiir· 
Yukarıcl:ı hudnı \ r. e\·~afı yazılı tnı :.çık artırma .. 

~·u konmuş ~artname J 9-1 - 1935 tarilıinıh1 u itih:ı -
rmı clairt'mizc~ Jwr kPs görc · hiltıePği gihi 3-2 - 935 
tarihine miisadif Pazar ~iinfı saat 11 ılP. ae1k nrtır· 
ma ile satılacaktır , • 

19 · 8 - 933 Tarih i n .i~ arııı·mnya konnlnn ynka· 
rıcla ~·azılı gayri menkııl her iki arıırıuaıla yiizch~ yel· 
mi~ lu~şini hulmatlaguıdan •u~~ s~ru~.Ye f•>cil ;!dil mis .. le· 
cil miidtlelini11 hirinci taksiı miicl ı lPti doldurulıluğuu. 
<fa11 \'~ horçlt1)'ada ihbarnanu- ıehliğ Pdilıli{!i halde 
t.aksili ftt•lirınediğmdt•n 2280 ımma.ıalı kanııunn ikin .. 
hi fıkı·ası nıucibiuctı gayrı nwnkul lwr kaça ghltıt1 t~k 
olursa miişt~risine ihale t•dilt·c·t'klir, Taliplc~ riuin vev
mi mrzkt'11·,ıtı yiitcle yt•ıti huçırk nishttıinclP pey akça~ı 
v~ya milli hir hankamn lı\ıuiuaıı uwklup hulurımak 

şarıile Tarsus icra cf airc~sindl' h :ıluııınaları il:tn olurmı· 

I l A H 
Mersin : Askeri Satın Alma 

Komisyonundan: 

Alit)' lll 1 Şu hal 9 3 5 tarihi ııdPn 31 ! ~la yıs 9 3 5 
larihi<lo ~aclar dörl ayhk Ekmek ihıiyaet kapalı zarf
la eksillurnye konulmu~tıu·. ihale ~iirıti 28 1 2 ci kt't
rıun 1 935 tarihiırn nıiisad ı f' Pazur lt•fı'i ~iiraii ~:tal 14 tliir 

ı~tttklilc~ree hilimıwsi la1.1111 ~d"n lıusıısatı ö~ren. 
mek üzere Kışlaıla hHr ~iiu Salın .\ima KomİS\'Oııuna 

u • 

miiracaal etmelm·i il:l11 olurınr, 13 - 18 --2 3 - 27 

i L l N 
inl1isarlar miidiirliiğ·ii11d{~11; 
lılart)uıizin ~lersin Liıııauma r nuısil olarak ~P.tirc

c••ği PŞya11111 (Supalart) olarak İ!'ikelt~d•~n cıkarma İ!ı1İ 
• • 

ta ah 1ı iide \'P.ri lec~ği ıuleu ; islt·~ 1 il•·r·i rı hu lı ususla ki 
şarlnaru~~' i daire~·~ uj(ı•ayup gı,,rnu~ıf~r-İ Vt~ hu avİÖ 
25 inci giiuii saal 14 clt- )liiıliirliik hlirosunda ~·apılacak 

eksihmeye girmelN'İ içiu 150 liralık ıuuvakk:tl. lemi -

ual a~çasııu lwrahPr ~t~lirmeleri ilan olunur . 
15-17 19 - 21 

TÜCCAR KULÜBÜ 
LOKANTASI 

ay ğı flt>ğt• r a 1.a 1 a ı· ııuı1m ~ t1 ıııel lı u u~u ııcf ak i ı i ~ 

tizliğiui nazarı ıtikkale alarak meşhur aşçıh1rrlnn Bav 
Bolulu ltt1CP.J) ll!'lla~· ı hur~ya ~'·ip ellik. YPnu•klerı1t· 
••n ıwfis yağlar ve c~n UlıH sehzt•ler kullamlmakta \ ' P 

lalJldut ahuualarma ~zarui teshilaL gHstnrilmekledir· . 
llaflada Cuma v~ Paıar giinlt•ı·i <'al ~ulnhti ~r. 11 .. 

lendirmekletlir . " 
EvfPreıfo y~nwk gön<l~rilir. 



S.\ YFA: 4: K .. ~\ 11'..ı l ' ı l l 0 • , • f 1 I ' \ 1 \ ı ' ;1.ıt> 1 .. 
~· .,~~- Nö~etçi [czane 

DOKTOR OP.ERATÔR 
-'- 1a11n1t1cl ~agı 1) J)e\'eli 

'7~ ' 1 Bu Ahşam 
,'"Kulak, Burnn, gaz)~ .· ,1ııı .ıı E l.l!IMİ•lir. 

Uzun bir ınüddetten beri Avrupa te- 1 :& -
rekkiyatını tedkik için Fransa ve Al - 1 . Hastalıkla l'l ınütelıaHSISJ ~ y [ N j M [ R S j H 
manyaya gitıniş olan Doktor 011erat<)r ~ 11•~ 

'.~,, D O K. T O R. r.tt Bay mahınud Rag1b Develi, şehrin1ize ~ f 
dönmüştii r . 

11 
Nüzhet Veysi , W 

evvelce olduğu aibi birinci -:ınıf Dahiliye Miitehn.; 191 :r Hastalarını her gün saat on beş- ~~ 
Dr. Bay Abdullah t~ elen sonra diş doktoru bay Rahirin 1 

lıe eski muaye.nehanelerinde H~st~~~rını ka~ul ile mu- r4~' yoğurt pazarındaki .muayenehane • ı"" 
ayene ve tedavı etmekde ve getırdıgı son sıstem alit .1t sinde kabul ve tedovı eder . -
ve edevat ile lizım gelen Cerrahi ArneJ iyatı , ~ ~ ~ 30 , 

= 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone\ l'ürkiye 11 .. riç 

Şeraiti ( için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Alt ı avlık 600 1000 

Üç aylık '300 500 

Bir aylık 100 yokt ıı r 

yapmaktadırlar . etA ~ ~~ ,-- L&{>.~~ 11 t~ı'i 1;1 · P:: ı_ ,,.,. ;x_ '~'-il'· 
. ~\'ii r. ~5 - - ' ~Si - , -~~~ ' ~....-ı::::=-~ -.· .... :... .. : .. . · ·····-··. :=== ~ - ,/ ; - 7~ 

Günü gçmiş sRyılar 20 Kr. 

VC!)~s-e=-----==-a~~~~~:~= 
! ·- .. - : ·;· -~~ . ~~- : . / . -

:············: 
: Yeni Mersin Matbaası : 

ı 
•ı 

••• • 
Piyanğosu ~ 

•!• 

On Se~izinci Tertip Dör~üncü Keşide nı 
11 Şubat 935 tarihindedir. lli 

Soba Almadan E vel 
Kılınç Kamil ve mah· 

tumları ticar.ethanesin -

den arayınız. . 

• • 
: mücellithanesi : 

• I' 1 • • 1 •• •:• ~s ... ımıs, ı,·u·ca :m-• . . . 
• illi~. r4~rsn ık ~itapla - : 

: rı ııızı işı~ ~·a r:ı uı:ız dP.-!! 
• ,.,. at ıua \ ır ı ız. hi rgii ıı ••• . . . ' 

1• ~iztı lazım olur. Kiwp •. 
' •) 1 r 1 . . . ' • larıııızı, ı ı· .lt"lf'.t• rı rıı~,ı . • 

• .. ıı · J . .. • 
• ili ll<'t' 11 ıa '"'IUIZH gorı-. 

~ Büyük ikramiye ~ 
~ 25,000 Liradır . ~ y . G o d• LE M:~afat .~o:,oo ı:::dır ·E3J enı etır ıgı 
!J 1@ Yerli, Belçika, Fransız 

~ 11~=v~ es~~:~İalı~.İ~·~:~ıı·. ı;:ı. ~ malları sobaları ııe fiat- Ç' 

'. • cltıriniz . ı 
: flt·r tıt•vi ~İlap \'e • 

1 ~ dt'fl ı ı!PJ' ~I~, '/,af'İf ll)f'ı 
• ti11 vf• ~ ull:ırııslı ola - : 
• . · ı . . • 

ı raf\ eli erıır. 
ı ... • 1. • 
o••••••~·•••• • 

~1.Ple hayii llavcı Ft•laıui t>ft\ıılliyt· nıi'ırae~ıaı fe!J ' ları görünüz. 
eıliııiz. ffig 1 4 ı 90 

fm]iilf[ğ]j@ll~~finm!f~@nmf@lj@lf f 
- .~:-·: •• . ~ ·- •. . - . . • . .• ~jİ»' • :' 

ab1ıı1 Sa bı111a l1eıızor fak:at l1er sabıı11 bir 

ol ı 11 az Sa}) l l ı 1 al el ığı ı ı ı zcJ a: e '7 ela, 
• 

-------------------
Saburıcu zade Kadri Sabuncu zade kADRI 

markaıın:ı dikkat markasına dikkat 

-------------------

Bu Markah Sabunlan Her 
Yerde Arayınız 

Halkımıza her şeyden evel sıhhatını düşünmek gayesile bu 

kere Fabrikamızda halis yemeklik Zeytin yağından yapılan 

SABUNCU ZAO[ KADRİ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmıştır. 

SABUNCU ZADE KADRi .\laı·kah ~alnırılar TALK ( Toprak ) 
• 

v+ı Silikat j(İbi hihırnuuı zararla ve yakıcı 111ncldclercle11 aı·idir 

SABUNCUZAOE KADRİ Markalı Sa~unlar cil~e Yumşakhk, letafet veri.r çünkü ~ilesiz~ir . 

isa i.ve Ü])8rntörfı J)c>l{tor 

SLAN YAKUP 
isı.111h11I ı· \l<l~I ov . ı iinivı~rsil · l ı) ı·iııd ı •ıa ıliplo ı ual 

\'t' :.ılm :ı1qad a l, ılısil ı·lıu i~ V ıh)clİ\•p \P c.-rralıi Ni"ai-
• • ıl • 

Jlii 1 Jı il~~ 1 ~ ı . 

.\dı·ps; \'oğıırı p~ı zarı Ua~laıw (~atldP.~İ No. ı - 3 
kf'ıııli ('\'llıdt'. TPlPfoıı: 64 

it] 
~ 
t~ 

KONKORD 
akliyat - Harik 

- ~~fM ~ Sigorta Şirketi 
~I ,ıı~23 .Hu:ırw ·' nıırıd:ı ~iir:ıl, iıııiı:ım, , .. ~ohl\lı~ı • ' r~tifJ • • 

• ıR....L~ :o; iaı · t•diıın İ~lir . 
~·~ .. . 
~~ \lt•rı..icı \{'arıl:ı~ı: Kar:ı ı wııı Cifoi Baıı~fi"'I. 

1 ni-~ . . , e~~~~~~~mel]~tı. 
1 Satlık Bahce Halinde Arsa ve kuldbe , . 

l1Prs i ıı .lt il ı ... ıaııt' l'atldP:irıde l\uıu k :ıbri~ıı:ıııı lı•" 
ıişiğiıl(lt• jki hi . uı •tr•) murahhaı g• ·ııi~liğınJt~ içı~ri~iudt' 
lıi r kııliitH1 \P hii\'İİ~ hir h ıvzı mP vc ııt Linınrı por"' 
ı~kal' llcırıll rııiını ', YPrıİ diiııya '~ .. fta li ağ·ıçl:ırı ,.,... 
Cıiiın :ısınalarilP h t>zı·nmiş b ı r kıt':ı ars : ı ~tcc·le sallrk'1' 

~Plırin ı·ıı µii~ 1 y.-rintlı· hulııua11 hu y~ri .aluıı•~ 
İ-ilP\'Plllt riıı '\ lı •·uln clörl ııumaı·alr clair~dr f),ı,· :ı 
\. . · ı · ' I ' " .. 1 . > ı O ı • ı ı ~ tn ; " ı ı n ı e: ı :ı t P L ııı P ... i' ı , :., ._./ 

tr11f Hersin A:nlhaası - Mersin 


