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Vilayet u ..... umi meclisine üç kadın üye Seç· • 
Yahudi Akını Karsı-

~ 

•ında .4ntakya 

Suriye'de ve bilhassa Türk 
topluluğunun yurdu olan mUs
t&kil lskenderun ve Antakya 
~vaJisinde genel kaygılar hiç 
bır devlet arazisinde yer bula
rnıyan Yahudilere Fransa hü
knmeti tarafından bir cemile 
gösterilerek müstakil sancağa 
Yerleştirilmeleri vftdinde bulun 
llıuş olması noktasında topla
nıyor. 

t·· Hitıer Almanyasının gllttü
dıı malüm sıyasa Sar plebistin-
en sonra binlerce Yahudi

;.i Fransaya sığınmak mecbu· 
1Yetinde bıraktı. 

Fransa bunları basından 
at · rnayı genel ka1..nnclarından 
~Yrnakla berabar bntün dev
:llerin knpılarmı kapaması 
d nrşısında müşkül vaziyete 
t UŞ<tU ve nihayet mnndası al
;nda İskenderun sancağına 
~rleştirıneyi ehven şer hulun. 

8cl Esa.hl~şaıı haberlere bakılır
rn tatbıkı Yahudiler için hiçte 
!:'.\ Oşkuı olmıynıı şerait altında 
~~ . 
lllt an ~e Almanyndnn kaçan ı 
<'.ahış hın Yahudi mllstakil san-
Cekı <;o~ kolaylıkln girebile
\çi erdır.' Çilnkü her Ynhudi 
<lı 11 .uç bın altın getirmesi kay· 
8ernıhayet zengin Yahudilerin 
rak~etıerini 7.ahiren bir çok 
Ohl~~erd~ ?östermek mümkün 
'-rıdau gıbı yerli halkın da dı
tıb· n akan 180 milyon altun 
•ın~ ıtı_uazzanı bir servet karşı
~,r 1

1ttihasını kabartarak hoş 
~.aması temin edilecektir. 

bu g~~er yönden Amık göliyle 
i~niş Un meydana getirdiği 
~l ~taklığın kurutulması 
llJ.eM~sı de iş alanına dökülmek 

• "ır. 
Q· 

') e~r Yahudi şirketi bir kaç 
ecıere~el bir proje ile müracaat 
)ı tekr~rnık gölUnU kurutma· 

)' 
1 e~rnişti . 

~beo~~Udı hicretinin mevzuu 
~trna t u~~ ~u günlerde bu ku· 
it~ti:klıfınin de sancak bil· 
1'nd14

1 
ce 90k mllsaid kar:şı-

a görutmektedir 
lllln • 

~len ~k hUkQmetinin bu 
tıı•bet k ruınu ve bUdçesiyle 
~it bu abuı etrntyecek kadar 
ht hi Ytlk bir sermayeye ihti· 
~l'irıcı~ttiren bu teklif de n. 
~dise u~ımıya değer bir 
~ı y::ıyetindedir. Çünkü 
\lı.n ı. rı 160 milyon frank 
d~: l\Urut 
~l fliıın ın~ masrafıOJn aslı 
~ bh..1 • bıle ödenmesi San 

""t:esın· · ı. Şal>h . 1 ıflas ettirir. 
'~t ti.: e&ıııti t k . . ~ ~ncal' e lıf yapan şır 
~it etrarıı ~n ~ali durumunu 
ltı Olmasına edk1k etmiştir. Böy 
111 ~tl ku"'·t rağmen Amık gö 
~ı '"' tnak · · t\ KIYes· . ışıne girişme 

ını Yahudi hicretin 

Mersinliler Sıyasal Bir Gün Yaşadı • 
Cuma Günü Yeni Saylavlarımız seçildi. Umumi Meclis 

{üyeleri Mersinliler ittifakla fırka Nnnızedlerini seçerek 
Atatürk'e Sonsuz Bağlılıklarını gösterdiler, 

Umnırıl Meclis seçiınide 
Cun1n günü yapıldı 

getirdiler. 
Salonda Teftiş Heyeti ikin

ci seçmenler için yerler ayrıl· 
mış ve iki daktilo seçmenlerin 
emrine bırakılmıştı. Tam saat 
on birde Vali,.Jandarma Kunıan 

' 

danı Emniyet Mildürü de salona 
geldiler. Sandık mutad y0kla-

Ferid CeU\l GUven 
CunıR günü Mersin sıyasal 

günlerinin en coşkununu yaşa
dı. Daha Per~embe gUnil akşa
mından her taraf bayraklarla 
donatılmış Ataturk'ün beyan· 
namesini okuyan Mersinliler 
içten gelen bir sevincle seçim 
şenlif'ine hazırlanımştılar. 

Cuma sabahı şehirde gözden 
kaçmıyan bir kaynaşma görü
lüyordu. Fırka, Halkavi, Bele
diye binalariyle seçim yeri o
larak ayrılan Halkevi konfe
rans salonu Toroslardan getiri
len çam dalları ve fırka bay
raklariyle göz çekici bir du
rumda donatılmıştı. 

Saat onda fırka binasında 
toplanan ocak, nahiye, kaza ve 
viU\yet heyeti üyeleri kadın 
erkek ikinci seçmenler ve ka
labalık bir halk kütlesi Fırka 
binasından hareket ederek şeh· 
rin ana yollarından geçtiler ve 
Halkevi konferans salonuna 

Hamel\ Ongun 
ınadan sonra milhürlendi. Bele
diye Reisi Mi tad Tor'un baş
kanlığı altında bulunan Teftiş 
Heyeti yerlerine geçti. ikinci 
seçmenlerin yoklamas1 yapıldı. 
Ancak bir ikisinin Mersin,de 
bulunmadıkları için geleme
dikleri öğrenilerek bandonun 
çaldığı 1stikli11 marşiyle seçime 
başlandı. Cumhuriyet Halk fır
kasının gösterdiği saylav nam
zedleri tahtaya yazılmıştı. 

Yarım saat içinde Reyler top
landı. Bundan sonra ikinci seç
menlerden Hayriye GUler'in 
bir takriri okundu. Bu takrirde 
Atatürk tarafından gösterilen 
saylav namzedlerinin ikinci 
seçmenler tarafından beğeni
lip tam bir iuanc ve gUvencle 
Reylerinin veri\diği yazılıyor. 
Ataturk'e, İsmet İnönü'ne, Ku
rultay Başkanına ve Receb 
Peker'e saygılarının telgrafla 
bildirilmesi isteniyordu. Hay· 

de aramak gerektir. DUnya Yahudiliği mUlkiyet 
Sancak hUkQmeti göliln ku ilişili~yle mUstakil sancağa 

rutma imtivazuıı verirken ko çekildiği takdirde esasen çok 
nuşmamı~ bile ergeç meydana fakir dilşmilş olan buradaki 
~~lecek olan arazinin Yahudi Türk ekseriyetini altmış binlik 
lere satılmak teklifi karşısında bir Yahudi topluluğunun esare 
kalaraktır. tine atmak ve bu diyarı bir 

-·-
riye Gillerin bu takriri salonda 
içli bir..tezahilrata vesile oldu. 
Ve alkışlarla onaylandı . 

1.'eftiş Heyeti tarafından 
Reylerin tasnifi netice~i nde 
eski saylavlarımızdan ( Ferid 
Celii.l Güven, Süleyman Fikri 
Mutlu, Hamdi Ongun , Emin 

3kadın üye bulunacak 

-

SlHcyman Fikri Mııtln 

lnankul.Hakkı Saydam) ın itti
fakla lçel saylavhğma seçil
di !deri anlaşıldı. 

Muhitimizi yakından tanı

yan şimdiye kadar inkilubın 
her y5nünde değerli ymnuşlar 
alan Yurdun öz çocuğu yeni 
saylavlarıınızı candan kutlular
ken ikinci seçmenlel'in göster
dikleri inanc ve isabeti de al
kışlarız. 

Receb Pel{er 
fırka teşkilatına tcşek · 

kür teli yolladı 
C. H. Fırkası genel katibi 

Kütahya saylavı RecelJ Peker 
seçimden sonra Fırka teş 

kilutına dün şu tel yazısıııı yol 
lamıştır : 

Fırkamız için di kknt ve u 
yanıklık la çalışmalarınızın iyi 
neticelerini almış bulunuyoruz. 

Cuma glinil öğleden evvel 
saylav seçimi öğleden sonra da 
Umumi Meclis üyeleri seçimi 
yapıldı. 

Dalrn önce Umumi Meclis 
üyesi seçiminin Cumartesi gU
ııli yapıhna. l kal'nrlaşınışlı. Fa
kat kUylerd n gelen ikinci seç 
meıılel'i bir gUn fazla beklete
r~k jşleı irıden alı koymamak 
iç.in ıl i seçimin Lir günde ya
pılması daha muvafılt görül
ıniişlü. 

Öğleden S)nt·n ikinci seç
menlerle Belediye 1eclis üye
leri miişterek bir toplnnh ya
parak Fırka Uımımi Heislik 
Divanınca tanzim edilen yok
lama talinıatımınesine göre 
Fıı·ka nnmzedlerini tesbit et-
tiler. 

Umumi !\1ecli" Oyeliği için 
Fırka asli ve yedek azaları ay
rı ayrı göstermemiş 1ersin
den çıkacak olan dört asli fiza
lık için sekiz nnmzed göster
miş ve seçmenlere de bunlaı·
daıı en fazla Hey alanlann asli 
diğerlerinin de yedek kalacak· 
larını bildirdikten sonra seçi
me geçilmiştir. 

Teftiş Heyeti Valimiz Hak· 
kı Berksun'un başkanlığında 
idare heyetine dnhil daire mil
<liirleriııden milrekkep bulu-
nuyordu. Sandık mUhUrlenmesi 
şekline aid seremoni yerine 
getirildikten sonrn Cumhuri-
yet Halk Fırkasmın gösterdiği 
şu namzedler tahtaya yazıldı. 

Eski Üyelerden : 
Doktor Muhtar, Yakub Er

soy, Doktor Mahmud Rngıb, 
Veysel Yegiıı. 

Yeniden : Hayriye Güler, 
Seza Hakkı Cemal,Diş Doktoru 
Saim Arif, Emin. 

140 seçmene dnğıtılan Rey 
puslaları toplanarak usulilne 
uygun şekilde tasnif edildi ve 
neticede: 

Doktor Mahmud Ragıbın 

Çok muazzam bir imar du Yahudi ülkesi haline getirmek 
rumiyl,• bu teklifler belki bu gibi Fransanın da hoş görece 

Bu vaziyet bana omuzlarında 
mesuliyet yükUmü taşıtan fır 
kamızm gUç ve çetin günlerin 
de birlik ve beraberlikle yUrU 
yeceği inanını veriyor. Fırka 
te~ki latımız_a candan teşekkür 
lerimi sunarım. Bundan başka 
seçimde emeği dokunan idare 
Amirlerine, Belediye Reis ve 
Teftiş Heyetlerine memnuniyet 

13ô. Yakub Ersoyun 136, Vey
sel Y~ğinin 117,Hayriye Gllle
rek 109 Reyle asit üyeliğe se
çildikleri Doktor Muhtar, Seza 
Saim ve Emin'inde yedek üye
likte kaldıkları anlaşıldı. gOn güz kamaştırabilir. Ve bu ğini ummadığımız bir kötillilk 

nun neticesi olarak onaylanma ortaya çıkar ve biraz da manda 
sı da mUmkUndUr. Burada imar ter devlet için himayesine 

ve teşekkürlerimin tarafınızdan 
bildirilmesini diler ve sevgiler 
sunarım. 

Yeni Umumi Meclis Uyele
rimizi kutlular yeni yilkUmle· 
rini muvaffnkiyetle başaracak
larına karşı olan inancımızı 

~ daha çok düşUnUlecek nok aldığı arazi hukukunu suiistimal 

ta gelecekteki İskenderun san sayılır · 
cağının durumudur. 

Rıza Atila 

C. H. F. Genel l<iitibi 
Kiltahya Saylavı 
RFCEB PEKER tekrarlarız. 
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rrars tıscla 
Saylav ve umumi mec· 

lis seçimi. 
Tarsus ı ~l ( llusn~i) -· 

Di'ın Sa\lav ~ 1·cinıi "" 11-. . 
ı u u nı i Uıl'dis i rıt i lıalıı Oua 

ı 

Mektebde Konser 
})i\11 Çaııkayacla olgı111 bir 

l{oı1ser verildi. 
Liste altı aylık ını olacak. 
Türk Ofis'de kurulan büro bu 

işle meşgul oluyor . 

l t> ıw n w k l P \ı i 11 ti e ~ a p ı l mı~ 
tır. llP~tt1 hin gtıııiş saloıııı 
nua kavnıakam fırka aza-. 
ları ikirı ci srç nıerılt1 r' gPl· 

uıisti. ll:ılk Fırkası han· 

Halkevi Orkestra kolu üzerine aldıfı 
yükümü başarıyor . 

Cuma giinii saal on lehi mo~iki muallimi lh . 
san ve diğt'r sanal~~\rl.1r 

tarafrnılaıı nrnlılPlif pnr

ç.ılar çalıu;rah olğun 
hir konser verilmiştir. 

,fört huçulula Çankaya 
nwklt'hiruln cocuk v~\ilt·-

.\ııkara, - \' P ııi kon
lPrıjan knr:.ırııanır~i iiıe ~ 

ritıtlt>ki ha1.ırlı~ devam 
t•tnw~ lt>dir. 

ol nıası mu lıtr.uwldi r. Şirn .. 
tliyP- kadar muhtelif VP. 

hir çok ıltwlt'llcırh·~ yapıl:tO 
takas - nıvkavı~ l·~ \'e ticari 
aııla~mal:u·tla ild taraf111 
iklisa ıli ve Sİ) a:-İ ıuenfa-

. 
tlo..,unuu valdığı istiklAI 

• • 
ınal'şiyh~ ~ı·çıut\ye başlan. 
clı, ilk olarak ~avlav S•1Ci-. . 
mi hurıdan sonra ela umu
mi nı cıclis s.-çinıi yapıldı 
n~ Cumlıoriyt•\ ll:ılk Far. 
kası llillllZPllrri ittifakta 
!WCİldİ. 

• 
ri~ le~ hir topların yapıl-

YPnİ musiki Ct'l'\'anı . . 
rıın ~ı. ~ rsiıııle ilk lalhi~a 

ımşı ı r. lir.~ lP h salonu hın
cf\ lnrıç tlolmuşt". ·ropla ıı 
lı~ı aça11 Başmıı : ıllinı Ni
yazi Arı~ m:~ ~l' hin gr.nel una ırtıcc·n Halkevimizin ~ . 
ılurumu lt•ı·hiyf' ve tedrisi orkt•stra kolu uu en tle -

~ıa1111u~a y~ı)ıl.an işlt·ri 
çocuk velilerin~ a ulatnıı~ 

ğerli ıukılab işinde alılığı 

yiildi mii muhtelif toplan
lıla n Cırsal hil ı• rt·k halka 

Tiirkofi~l~ mfıl«'Şekkil 

büro hu i~tcı nwşğultlür. 

Biiroıla giinır\iklen aza 
hulunnıa\..la lwralırr, G\illl 
dik ve irıhisarlar Bakaıı

hğı hu lıususlaki fıkide
lt•riııi, nıiilalr.:ılarım ofisn 
hiltlirmistir. • 

a tlrri rsa~la k:• rşılaştırıl .. 
mış VH hunun içi u ç•·~iıl_Iİ 
kom hi rwıoıılar hulu nuuıŞ 
oltlo~u içirı, yeni koııten:_ 
j:ın t>~a~larırula gf~ıtİŞ vr. 
miihim dt'Aişildi~ler oln•tt ... 
~· acağı lahmiu eclılehilir. • 

Stıçi ındmı sonra Atat \i r 
kt> Fırka rtıisi Ziya C)·Au" 
ı ara fı111l:ı n şu tPl~raf ç,•_ t 
~ildi . 

v•~ cocuklaruı ela ha h·i bir 
• • 

1d .. ilde yelİŞIHt'!'İ için ço-

cuk \'elih·rine•~ ılP. n(lltır 
parç . ..lar dinletmek ~orP-

li~· le başarmaya ~a\':ı~-

20 Şubatla ilan etlile-
m~I\ hu konle11j:ın karar
n a nwsııı ın üıı ii ıu iizclt• ~ i 
haflr. icintl.- lkkaular he 

• 

Yalnız keudileri\' le ht> ... ... 

Reisi cumhur Kemal 
Ata Türk, 

d iİŞÜn iilıtiİ~Ü 11 fa SIOf'IHUQ ,.., " mışıır. 

ve t•lhirli~i~ iP- çocu~larm ()u ~doğumuza ~Örf\ hu 
me" l•·b nınhili haricinde hafla ici uJe orla mek leh -

yeti ıır. V?rih•cı · gi l:ı lı mi n 

t>dilivot'. 

nliz ikti.sacli takas ' anla~
ması yapıl m:.uuış lmlnu:HI 
hi,. kaç ılt~ ddle konlt~rıjall 
miiııas .. lwtl ·· ri hu vmıi l\i•" . 

S:.ıv lav sPcinıi icin bu . . . 
g ii n t o p 1 a n a n 'fa r su s_ i k i n 

. . 
de ugr<4şılması onaylan- ,ıe ve oıın ta~il•••tleıı en. 

. 
Yeııi koıılt>rıjanrn tthı 

a' lık \'ahuıl hir \lllık . . . 
rarnanwtle hususi kayıl

lal'la gösttırilPce~1ir. 

ci ~wçınenleri başlınğlu
ji;ıı nda hulnnduğumuz iin
lü vr. \' ÜC~ Fırkauuzın 

mıştır. Hundan S<ınra llal· ıua giiııleri dt~ ilk ruekl~U-
k.-\'i ork.-stra kolundan h~nlt~ ~oplarıtılar yupıla -
ölçiiler miift.ttişi Celal, cak ve llalkevi orkt•stra 

'l'oros Ekspresi.! idare 
O.tlailiv•~ ve~aleli tarcı

fııul a n Çıkırıl:ın aylı~ . 
~r,,lt)nliklt)riıh' ç•nlarmı 
lıif'lik\t• \P \ ı \i~i'ık biri\
µ\"ı ne v~ k ı va uçltt vermiş

it• rıl i r. KentlilPrirıin özr.I 

muallim Hikuwt, irfan, ~• da bu loplantılarlla se
Şahm~ula 'fanııns orta nuık Çllmiş parçalar çalacaktır . 

. f'' gi 'r ~a) ~ılcn· ınıı yiik 
~~k katınıza ~ iikiinen~k 
~un ma k la ~oıısuı gfivent; 
du\~ırım. 

Ereğli Limanı. 
Bakanlıkla şirket kont1şııyor. 

. 
Ziya Uygur 

Kazalarda seçim 
l) i ~ı~r kaıMartla s.-cim 

Şirketin hükumete yaptığı teklif müsaid 
karıılandı. Miimessiller geliyar . 

..... . 
Cnma giini"ı v~ Fırka nam A11kara, - Bir l:ıiiıl-
zt'llfH·i kazanırn~lardır. tlcUeı~heri Aukaratla l.rn -

• 
Taı·sus: Eski iiyelerdt•n lunan ve Er~ğli hattının 

Mahnıul Saih , ~lustafa e.l~ktrikle iş\elilnwsini 've 
karaca Asla11, Kuddi~i ı~m Ere.ğti limantıtın yapılma 
Salilt (~tireş . yeniden Ni- ı sını deruhte t'lnH~k istt~yma 
ııı tıl .\lı n~fık. 1 ()ikr~~ sirkeli nılime~sil-

- ~ilifk.~: E,;ki iı~·e .'~·.lil _ ll\riııi ~:,~ ıııılıı-lık Raka-
koksu, ~ erııtlen otelcı f tıh ıı111da11 sonra ~1alive Ba-
'.iıı, Hasım bozlı~g. ~e~- kaııını ıhı ıiyarel ·~ımiş -
sın F11·ka kaza heyell u· 1 .. .. .: l d" 
v.-lerinden sima Emin kök Trr ve 

1 
gor.:ışuınşker ır • 

· l · enıns arınuan co nwm-
~e • 
"'1 • uun g;>riinma miime~~B · 

maslar rtP.tict•sind~ edi11 . 
'liğinıiz kanaat şuttur ki 
haşmda bö)·\n tiiirüst gö· 
riişlii iş vt~ siyasr.l atlam-
ları hulnnan Tiirki~·(>, 
eıuııiy .. 1li iş yapılacak hir 
A vnıpa menılrketidi.,, 

llaher alınılığırıa gör.-, 
şırketi11 hii~t'ı · ııel•~ yaptığı 
l~klıfl.-.ı· miisaid karşılcu•
oııştır. ~lfınıt'S~illt•rin hu -
ratlan Er.,ğliyt~ ~idtırt· k 
lel~ıkal yapnrnlara nıulı
temeltlir. 

Gülnar: E .. ki ii,·e Emiu . 
ışık, ~' t~niden Ahmet 0-

~luı: Eski iiyt~ Emin rin reisleri di~or ki : 
" ·- An~ar~Ja kentli - Makedonya 

leriyle temas fırsatım elde Komitecileri· 
\' acık , 

·Arıa mu r: Y ~uiden 
at~hv. Ftn·ı.i hulul. . . 

193.ı l inci ~anunun 
Hali' t'dehildiğimiı hiiktlnıel lıilyiikleriııdeıı . çok ı yı soıılarııia tloğru va~ tiyle 

l!ir · k:abul göı~diik .. Ru te- kapatılmış olan '1akPtloıı-

I
. ı ı.r " -- '1a ~omitt•si naşiri Prla . 
Ull e·P-a"m1şıur . · "H" . öı·· l' rı urrı vel ve,. a um 

ı\ \'l'upa ilt~ A~ya arasın 

de tııı kısa yolu lPŞkil 
cdt'ıı Toros t-k~p,.tısi11in 

.\11karaya uğraıuası ~arar 
1 aştın l nu~lıt'. 

Ekspttrs proğl'a nıı .\ n-
kaı adaıı ~ .. çıuiye ruiisaid 
St>kle ko\'mak üzere .\da. . •' 

ııarıaıı Konya yrriııe L;lu 
kışla - Kayseri hallİ~' le 
yola de nı m el ııtt\si ve hii. 
kiinıet uıer~eziun uğı·aılıl\.

lau sonra Eskiştıhir yo ... 
lu)·la lslarıbula gPlnH~si 
muvafık görül ıuiiştiir. 

Bu ydtıi larifonin tal-
hi ldne 15 Ma~' tsla başla
ııacak lır. Bö)·lece Toro; 
ek.-pJesindcki t)cnelti yol 
Cltlar, TiirkiyeılPn geçf.r . 
keıı gönıwği ~ok isl•~dik
ltwi A11kara~ı ziyan~le irıı
~au lnılacJ~l.ırdır. 

Toros t~i.. spresiuin yeni 
progi'a ıula d:ı ha çok rağ 
bel !!Ört,c· · ~i umulu \ 'Of". ...... ~ . 
Yataklı vağon nıikdarı hu 
ihtiyaca güre arllırılacal.. . 
lt 1'. 

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

"Jda rı~,, \Jcc.ıatıaSIHIO g:~ 
iııci :-;a~ı~ı çıknuştır. 0•1 

~a vıda Bıı~v•~kil ı~uıt'L . . 
luöııii ı.ıl'afırnl a u aı·tur111 • 
\'+-: yerli nlallar hafıasrııt111 

~öylmwıı :-IÖ) ı.~v ile clı•:~ 
h il i y ·~ v t> k i 1 i ili il ö k o il o 11 •' • 

ii 1 kii ıu ii1.ii a 11 la la 11 ~ö)· lt'. "'' 
k isvelt:~ ı· kaııunn, iul i lıalH 
nıdrnsauııı hazı madtlt!ltV 
rinin ılı•ği~meı;;int~ dair k~' 

- t 
il n 11, lı a v :ı s P, \' ı· i ve s ~ r ~ 
hf~vııel : uilt>l s;hhi nıuk•1 "6' 

~ ...ııı 

lr.ııaırn~si, kadasıro ve ı•ı·-
lahl·iri kanunu, ıanu ktl' 

f' '(• 

ııuııu, uluslaı· aı·ası Ç~~ 1

1~ 
~P ııı ii c:ı clt' in mu k a vel t'~ 
nı~~i ve ilk ka lllJ it ı 9aı.ıl . •I' 
uu~cli~çn kabul edilen ~' 

k ' 
.. ,(' 

Ullfl Pklt!ltıt•l11fl Yt~ :ı ' . 1 ,if 
lar, lslaııhul vı~ 1.&1 , 

liıaıan rnii.lüdiildt·riuill ~~ 
· r 1 · ·· k ı .• ,ı~· 

ıı e P.l'llW vtt ıuura av ·~ı . l . . .. ,,ı 
rın· ~ c a1r nııaıutıaıu..-· 

ıu t'\ ıı i \' a ı · ı l ıı.. I~ 

G 
· . ı . • 11 111 

;,~ l'I l'PSllll r.f~ll l~ll 
Naci Kıcımaıı tarafıfl' , 

"'' ynzılan uluslar arası. ~ı 
h.ı lli idare koıagrr.ı~r• 
\' :111 hnluiunaklatfır. tt~' . t ' . ~11'" 

·' ~ L! ,. P,, h ii t fı ıı ı Ş ' pf 
larıttın lüzumunda .. ~" .. ~· Ayın Tafilii 

)1 . tbual umum mü .. 
ttiirliiğli tarafından her 

B
. . 1 k d .. . . . ·' . ,, 
ır ay 1 unya styHsel gazetesi gizli bir ııusha çı _ 

ve kühiir harekallnı bu karmış ve dağıtmıştır. 

·1nıiştir. (i :ı zt-lenin o nuslıa . 

sıııı çıkarnHŞ olan ahı 
milıayhıfçu tevkif edilmiş 
v•~ nusha mn basıl ıirnsına 

~ Hl'H)'an makiııtı de bulun 
mu~\nr. 

• •. 1 ı~ ı.,e , 
ca ... mııracaul f>t t•u• , . " 111•: 
I·· ri ı l • " •"' r· lı h i r uwcı aa~ ~ 

;n' muntazanwn cıkarılmak . . 
la olan ayın tarihinin ou 
birinci sa,' ısı da 550 sa-. 
hifelik lıiiviik IJir cild ha-• 

. 
Tala~ikat d~vam 4>lnwk 

ledir, 

cildi.le bulmak mümkfın- Bulgar polis miidiirlii-
dur. ğii11iin bir tebliğine gl>re 

·Okunmasını hararetle bu hususla yapılan t,ah -

' ıavsiye ederiz. kikaı müsb~l netice ver-
• 

' 

.. 1 ~ "ırı' \ u ı H t~ı·ı· c< tııı ı n ı a • • • "' 
' l . 1 .. · ı o fi ,,, ' 

t"rı ı >HH e gı>srnr ı t: fi,.,., . 
~ ~ı ff,,l..I\'" ' :ı\·r · ıc tt tŞ' . . 
d.,ğer . 

.. 
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, 
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Ati na' da 
ltalyan kulübli önün· 

de bir hadise 

GPçt1 rıl~rtlt' Homa ') ı 
Z i Ya ret f~ ı m iş o 1 a rı Ali na 
O.,Jtı·tf i_ye Ba~kaııı l\oızias 
halyanın faşiznı rt•jimi ve 
H. .\l ussoli ıı inin idaresi 
ahırıda nıaZIHH' ol«lll~U 
İııkiş:ıf lwkktrıda .-Hir;t 
d.,~j f tal\'aıı kuliiıule hir 
koııferarı:lıl vt • rnıi~ti • 

A~· 1ıi gfııılPrdt~ on iki 
A tltt ti a B 11 nı J a r a ~ a r·,ş 1 

Yapılan hazı tazyik ~dici 
'idi. fllt•.r kurşıs~rula he

Yecan 'halimh~ bulıın ·H• 
'Alin a 1 ı lar.Kolzh· as'ı, 
~tı koııfrransı ıııiiı;·;ıkib 
1 

Ci 1 Ya rı l u iti it ii r u l t' n c ı -
~"tk•·n tahkiı· etı11işler:dir. 

AY u i za n ıa ıı da on i h i 
Ada geııcleri İ Lah an k u 
1 ii .. . . 

lıuııe kt•starıt• fiş t·klt·ri 
a,tarak g•~l't~k içeni~ g•~rt·~ 
t 'Şartta pauik levlitl et· 
llıişlerdir . 

,1• Biitiin gaz•~lt~ler hu ha
'-'l8e ,. 

· ~ ı kaydtıdt·ı· k.-n U(~ -
lt'cf · 1YP. hHşka11111ın korıfı~-
1'.ııısı . 
1. ' 111 Vt>rnı~k ıcırı ft•ıw 
ıı r z~. . . f ·ı . - . 

•u marı ıntt ıa ) t•lll"lrıı 'a ~ 
İ Zıua k t:ı v•~ hu ııdarı do-
it~· ı Kotzi vas'ı ıahtiP. tıl · 

'h.-k leıt i rl~ r. 

~ Auadola Ajansı 

YENi MERSiN l O ŞUftAT 

Ford 
l(tıınpaııyası. 

·Mersin 
Piyasası 

Romanyada da l:Jir 
fabrika açıyor. 

-----~·· .... -
Bonwrı~·a s:ırwi tie.ıret 

hakaoı ~lauolP~ce - - St
runga hakınhır mecli -
~iıu- ford ~umparı~· a~mın 

Ronıarı\'a
1

\' a bir murah-.. . . 
h~s göııt.lt·rert·~ uıenılekfll 

dahiliııc•e olomohil imali 
için ruhsat istediğini bil 
dirnııştir. 

Bu r.ıhrika Florart~U'tl3 
kurul(jc;ıkıır. Burıuu için 

lazım olaıı ar·:ıd şinttlichm 

!"3lıu alırın ı ışrır . 

K.'1. 
Pamuk ekspre~ 

ane 
Kapu malı 
Ko~.ucı parla~ı 

leine cif(iıli 
• 

\ t•f'li • 
"i•ısum 

Ftisul~· a 

Nohul 
\1tArcim~~ 

Kuş VtHUI 
~ 

Kum cları 

Ct"lti~ 
• 
Yula( Cukurova • 

. , . n:ulol 

..\ Cl Çttk İ l'tl t' l içi 

il iH t'un~tin nkonomik 
nırgt>lt•lt•rf~ 'bukıın komis
, ·01111 fahrikumn kurul-.. Toz ~~ktır 
ıua~ma izi11 v~rmiş olılu-

1
, 

1 
• 

ltl tVfl 
ihır11lau bu fabrika biııala- ,, 
., '-'a' 
r11ıııa "apalmusımı ilk bahar K. ·1 .r a a\' 
da haşlaıntcak tır. 

8 1 
.. 

a ıar 
.... "!'.,.. . 

Arpa Amıclol 

Soy adı alanlar. )) , ~rıi 
Piriuc 

Şı•hrimrt mobılya ve Kara ·hiihtlr 
k• . rt~ste f,,hrikası mitt>ssi~-

Ni~«ulır 
lP-f'iml~n V P-li T~vfik ve 

)l ısır ela rı 
o~ulları Zi~11 Tt~vrik, Bah . Çavdar 
,. i TP v fi k ((O~ \) soy adım 11.... t•k· r 

laidllt•• 
~ 1 nuşla nlı r. • • r.eıttifii 

K. s. 
.ı9 

46 

44 
4i> 

2-81,5 
2 6 :z ,5 

12 50 

7 9 

4-36,5 

8 25 
5 50 
4 95 
8 

3-ii7 ,5 
aa 
38 25 

100 

2-ıo-zao 

188-190 

90 
a -37 ,5 

3 95 
17 75 

85-86 

16 

2 
•J ... 

75 
75 

Tarsus • 
ıcra memurluğundan · 

)) • • çu V4th .20K. o 
Buğcla~ Y.a.rli ' 2 "15 

IJimon tu-ıu ·ıo 
li ~~ lar Kh·nwli K. Kar, esi . 

SAYFA : 3 

j ·, L l N 
Mu4in ic~a memuilukundan: 
Tapu kitş , v~ tarilı 'r. 11unıal'nsı: Nisan 930, Nu.38 
Ciıısi, metr.t• tM11t·ai.fu11~ 114,912800 lıane 
l1evkii, hududu, ve evsafı: Camii şn tir rnahallP.

sinde vaki sağı hadusaki ıa~ue!W, solu Niyaıi, ark~~ı, 
Niyazi arsası, ônii yol r~ 1nalı lııt. hir alr, VA bir 
iist Otla ilı•, bir nmlba,~ · arcl, 'VH bir miktar hav
lusu \'ardır. içincle berçlu aurmaktadır. 

Yukarula g~i]f';U aaJrİ numkul açık artırma, 
v~ pPŞİn par~ il.-, 1Mb&1Uttwa.f• Liynwti olan (50000) 
kuruş yiizıl~ yta.ıwiş lw.fini bttlcluğu sur•~lle 10-3-935 
tarihinde saat 1ii da ·u icr~ dairtısintle en çok \'e 
en son arttrana ilt.te ulanaeuttır Tayin edilen za .. 
manda arUr.tua beddi tneıkur gayri menkulün mu
IHunmP.n k iymelinin ~·iiıtle ~'t'lnıiş lulşi ni lrn lmadığl 
laktir.tle en cok arlıranm laohhiiOii haki kC\lıuak üze-• . 
re artırma ıs gün ti.aha temdit f}dılt-cek • Yani 
251- 3 t:iS tarihind" sanı 16 d;,ı en çok .arlırana ıhale 
oluııaca~llr •• ~rtırnrn şartn.aaıesi tarihinden itiharmı 

icra daire inde açık ohıR lrnrkns Larafınılan göriileui • 
lir. ipolt~k sahibi alacaklılarla di~ı~ r al:\k.atlarların ga~·
ri menkul iizt>rirhleki hissPh~rini husu~ i le faiz, ve 
masrafa dair olan iddialarwı evrakı rnüsbilr.lerile 20 
gün içiıule icra dairesine bı ltlirrneleri lazımdır. Aksi 
lrnld~ hakları tapu sicillerile sahil olmaı.hkça satı~ 

bl"'dtdiııin paylaşmc.smtlan hariç kalırlar . Artırmaya 
iştirak Pdt1cek olaıılar ga~' rİ meukuliiu ıuuhanınu~n 
kiymelinin ~· iizd•~ ~· edi buçuk· ııislıeıinde pey akçası 
veya muteber bir bankarım lemiual mektubu ve
rrceklerdir. Teklifi vaki olan alıcı satış için nrna~· · 

yen olan zamarHhe icra dair•~~inde hu lunıuat.lığı, \'P.ya 
b.ılunupta artırnı3 mP.clisıni terk elliği taktirde yiik
~~~ teklif vaki olur5n almaktan vat gp,çıniş addolu • 
n .. caklır. K.-,mlisine ihale olunan kiıu:;e betl~li ihaleyi 
vermP.ZSf' ihale ft·~da eılil .. cttk, ,.e ar<ulaki farklarJan 
ve zararlardan mesul lutnlacaklli' . Alıcılarm ıcraya 

~ 

naiinwaaL f\lrueleri il~n olunur. 9-2 935 

i L A N 
/çel Sıhhat ve içtimai muavenet 

müi:Jürlüfünden : Cinsi 
Tarla 

• 
4,87230272 15317 

11unuuu 
~delik i 

Şarkan Mt'ryrm hatun v~resesi ğarben 
lla ·an ağa o. Mustafa hissflSİ şimaltm 
Fatma lıi8sası cenubeu topçıumn Zev • 

A cesi A)·şe U. 
l:ıcaklı: Abdullah O. ~t. ıiva 

Vilay~t Haslaneleriıw hastırılacak on yedi kaleru 
evr~ kı matlmaya ru iişıeri çık nıatlığmcla n paza rhlda 
eksihmP. 13 Şubat 935 giinleın~cine hırakılnuşılır. Ta· 

25 Iİfll~rin nfımunelerini gi>rmek iiırH Sıhhat Miidürlü-
25 ~iiue ve işi almak isteyehl ·rinde bdli giinllP- saat on 

----..... ~-------.....- beşe,-kadar VilA~·et Euciinıenirıe nılirt1caatları ilan o· 

Sa bu nsa fi zeytin Y. 2f> "f>O 

» ikinci 23 
incir 

lnct~ Kep~k 

Kahn » 

~O den l 1 

2 

2 

llor~ıu : Oelikli zade Nuh • 
'''on~ Yokarlda hududu ve t•usafl yazılı tarla açık artır· 
r<'ıı dronmuş olup ıartname j ı-2-a3& iarllıinden llt6a· 
11tııu11 <ılrem/:de her kes görebller.eği gibi 1 2-3-936 
t.ıııa e musac/if sull giimi saat ı ı ele uçı/c artır.tna ile 
15 tı~~a,r, Artırma bedeli muhammen /dymetinin yüzde 
~Qk ulmudıyt takdirde ıon artıralfm teahhıidd baki kal· 
t ı d!~lile 27- 3- 935 miisa'clif çarşamba gıinli saat 

e11 {:ok afremizde yapllaca/\. olıırı arttırmada gayri mekkul 
1kfllcıbı ar1tt·ana ihale oe<Jileceğinden 2210 No. lu kanun 
~lind:ıcr. lalipl~rln muhammen klymelinln yı1tde '7/J nis· 
llbııtıu ry akçası veya milli bir bcmkarım teminat mek-
~Oo amil bulunmaları ldzünilır . 

"ifıcldeı~ numcırah icra lflds kanuRLuwn ~2.Q 't .. ncı 
"itıcıe ~ <lôrc1ııncıl fıkt'asına teufikun bu gayri menkul ıl:e-
1"lifa h 

1
ek{l alacakltlar Ue elifler bir aldRaddttahın IJP. 

"' Q ~/· • . Qıarıre \l salıfplcrlnln bu hakiurwı ve #uıswıle f,;tı 11e 

Y<rıııı 
9 

~ dair olun iddialarım ildn /tır lhlnden itibaren 
~cıı,,litrJe1111 f çinde eorak. mıisbllelerile btldlrmeleri al\.'li 
Qfı11081n 1

1 <ıptı sicılwde sabii olmadllrç11 satış bedelı pay
;~aq.de j ,°11 malır1tm kalaca/dan cilıdle alakcıdaranw işbu 

'' 

lflru 
011

' rrusına göre ha,.efut etmeleri ue da/ıa fıa:la ma-
<ı ııuı· · 1 • tı olu.r, ' ıs ey(•nierfo iarsus icra alresinr. mıiraaalları 

""· 

lstarrbul 

7 - 2- 935 

Tlirk alluuu 

islerliH 

Dolar 

Frank 

94 

619--75 

79 - 94 

12--03 

Liret 9 - 33 . 75 

Yarddaı ! 
Ülkeni korumak isti

yorsan Tayyare Cemi
yetine aza ol. 

luuur • 

2ayi damfa 
ll~rsin işPvi - ~I. ~uma diye yazılı ticari 

daıuğanu 5-2-935 liirihiude gaip eli inı. Yenisi
ni yaplıracağııutlau hlikmii kalmadığını ve 
buuunla miihörlenmiş hiç bir miir.sse ve şah
sa borcum olmadığı111 ilan qdr.rim. 

~lersin i~evi sahihi 
2 - 2 ~I. Cuma 

DOKTOR 1 N. Remzi Ülker 1 
mJ Her gün ıaat 15 den 18 e kadar ı 
r;;ı lla~lalarım Yoğurl pazarında Diş tahihi 
Jl!:! lla~· Hahiriu nnıayendtanesirı<leki hu~usi d~i.i;;il 
~ rPSİI ılt• ~ahul Vf\ lPcht\'İ eılf'r. 14-30 11!!1 

~m!Jmllmıiiliillimmllmlmlli!Uimil 
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Tl!!JQ KiYE 

llR'AAT 
BANJ<ASı 

~~~'%~,~ "'-v?:. t, ~ .aı11~ • ~ J,-.. ~ .. ~1.}'. ! Nö~etçi E~zane ~~~?fr:ı L ~~~~ ~ ~ _,,li --~ ~ ]~.~~ f 
~{) .<t._ , B "'/ ] -.... u ."i :şam 

~Kulak, Burun, Boğaz~ 11.\LK rn:ı•···~i·li•" 
I .~. Hastalıklan ınütehassısi I • • 

~•" SAGLIK. ~\o/ D O ~ T O R. ~~. ECZANESİ 
c .. ~ Nüzhet Veysi ı ,;' 
~,~ \ ff 
:·.. Ho$talarını her gün saat on beş- ıl Meısin Gümrük Civarmdıdıı 
r l den sonra diş doktoru bay f ahirin .ı:ft - -

d h h il ·· •· 111' d Eeı•n i 
~ ... yoğurt pazarın a i muayene ane __ .., 
~~ . d k b l d . d ıdılıı\ı•. y ,.ı(, '~ .\\-!..l sın e u u ve te o vı e er . · 
~} ., ,_.,0 ., rup:ı ıııii~ı;;lızt•r;·lı hw· 
,, ... -- "'l t) " 

1 
1~~ .. ...R-a.~,:"' · '!-~n ~ ..r-~'"71- « .... P • 4~ lo """ . 

1 
r'~~~·~;~~Jif~t:11 ~~", .. -~~· ~-~~'!E7r~-~~ 

~'=·=r======·==t==-====-=' 

Soba Almadan Eveı • • .. 
••• .••. , ····: 
Yeni Mersiı. Matbaası · ! 

• DAoA 1 
1 , .. ılınç Kamil ve mah· 

• • • • 
.. ,,. h . • muce ıt anesı • • 6iRiKT iREN \ı 

~T--~ObQ tumları ticar!ethanesin -

llJIJllJ(lrtl[ll)lel)~§li] ! den arayınız . 

: RsL i 111 iş, ııa rçala ıı- j 
• uıı~, f.·r~u,I•· ~ilapla- • 
: l'lh iZi İ ~ı· ~ .; nt lll~Z ti~ · ~ 
... ~ l . .. •• 
v , •• :ıluıa\ııııı. Hr~1111 _,. 

~ · İRFAN MUSA 11 y . G t. d. . 
91 k 

1 
tJI 1 enı e ır ıgı 

• • • • • 
"? ~i1.•· h\zıııı olıır . Kil;ıp : 
••• l f 1 • • . ~ <,, arıuızı, d•· (Pr _ttr ıurı.ı, • • : ıı·ÜePllıılı:ııwıı iz..- ~ö11-• al Q OnyaSI ~ Yerli, Belçika, Fransız 

Sılıhal ve lPra\' f'lİuiıi daima ıu n lwfaıa 
• ılt·riııi'l. ı 

. : llı•r JIP\İ hİt:ıp \'t~ 
•~tnıP.k iciu istikanwl Ecıaı ı (~Sİ ı: ı: hı c';ı11 malları sobaları ve f iat· • : ~ı.·fı • ı ı ... ,. şı~, zari( ıut' t • 

• iıual l'dilrn lrfon .Uu~a Kolonva~ını kul-.. lar ı görünüz • 
6 l - BO 

• tiıı , . ., ~ ullaııı~lı ola - ı 
: rak cillt-11ir. ı EIM•1J&11JE1at1E1MiJIJIG 

1 LA KONKORD 1 
M Nakliyat - Harik em 
91 Sigorta Şirketi a 

~luamelatıuda sürat, intiıaıı,. H\ lola~ lığı • 
~iar edinmistir . • • • 

~lersiu Acanlası: Kuraman Cifci Ban~a~ı . • • 

Yurttaş 1 
Onpara harcarken 

bile kimin cebine git
tifini diiıün: 

Milli i~ ti~al v~ 

tasarru r c•·ıui yeti 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
9-2-935 Cumartesi günıl borsa aatifları 

Maim cins Nereni o ilah ~ ulu lllKTA.RI' P. - ŞEHAIT 
Ol dutu il. G. --- it-. -ı 8. 

hıığtlay \'eri i 1000001 -~ 87,50 M •• ı.,po laazır 

~lercinırk '. 4:0000 8 25 tt '. 
Arpa ti 100000 3 :i7,50 " 

,, 

• 

o • 
. : ............ .. .. .. . . ,: .~ ..... 

-- -- -· --- --res-~~,, 

ı:ııı 
fl Piyanğosu • 
~I 
il 

On Sekizinci Tertip Dördüncü Keıida 
1 1 Şubat 935 tarihindedir . 

~ B ü y ü .k i k r a m i y e 
25,000 Liradır . 

L~af:~o=~:=!~~ea 
i ~~~E"+ ~~-
; ~ Mütehassıs Doktor f 
ı J, ,, 
; + ASLAN YAKUP 1 

ılı . latan bul vemoıkooa tiniverait ele• Jı 
'f · rınden dip/amalı ve Alttıanya'Jo 1f . + . tahsil et.miı VilddiYe ve · Cerra/ıi ~ 

ı ~ niaaiye miitehaııııı • i T · AOllES : Y'ı.ığurı pazarı Hastane caddesi ~ 
! ~L No. 1- 3 k.eudi eviıule . ~ 
'f' TELEFON: 64 ~" 
-~~.~~~~~~r!+~~ ·~· ~~./ 

Yeni Mır.ın Matbaaıı - Menin .. 


