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Aceb Neden teredeüt Ettiler 
Tarsus Belediye Meclisi Çarşaf ve Peçe 
Yasağı kararının tatbikini Geri bıraktı . 
İnkilibımızın Soysal Yönünde Büyük Bir Aksakhlı 

Giderecek Olan Bu Karar Hemen Tatbik Edilmeliydi. 
Tarsus Belediye meclisi çar 

rrnba gilnil Şubat devresi son 
~lantıaını yaparak dağılmıştır 

.toplantıda Meliha Dağ Se 
"en'· ıp çarşaf ve peçelerin ya :k ~ilmesi hakk!nda "verdiği 
1 krırın kabul edılecegi umu 
~Y.ordu. Meliha Dağ Seven tak 

1111ni evvelki içtimada vermiş ::'s itibariyle kabul edilmişse 
i . tatbikatı yönünden tedkiki :n EncUmene havale edilmişti 
<t·i~lyonun olmasını arzu etme 
e~·' ~şleri komisyona havale 
tıleıği gibi bu takrirde Encil 
) ilde uyumuş ırnlmış ve niha 
biet takrir sahibi Bayan ikinci 
itı~takri~ ~e.rerek tez elden bu 
1-te ~b ışının onaylanmasını 

rnışur. 

~ Bunun Uzerine takrir mü1..a 
~ l'eye ahumış Belediye Reisi 
ı~"8ffak Uygur Tarsus kndm 
.._~1.u~acı kılığından kurtar 
"- tçın M<>clisiıı vereceği lrn 

~~ de~erini anla~a~ak onbPŞ 
~~ilk bır müddet ıçınde ynsak 
iete ~nın tatbikine muvafakat ! 
ha rrıtŞse de Altı Aydan Pvvel 
~, .. •ğın t•tbi k edilemiyeceği 

•ı••r )etj 1nde bulunanlar ekseri 
)ÖtıU•lrnış Ve inkilabın S')ysı;J 
t.tıy:den büyük ehemmiyet 
''~ ~ Ç4rşaf vo pPÇPIPrin y l 
h lcedılnıP.si işi Altı Av srınra 
't~ı~l~ıştır. Tarsus Belediye 
tok 

1~~den bu inkililb işini 
~tı g l'iye atmamaları umulur 

~e~ib, Dağ Seven'in çok 
tt1111~h bulduğumuz ikinci tak 
lleı. 1

Ynen yazıyoauz : 
~DiYE MECLİSİ YÜCE 

ç REtsLtaiNE t 
tıırrı,:rŞaf ve peçelerin kaldı
'"-s ıtıın Belediye yasakları 

ın, aı 
~il de ınrnası hakkında ge-
0lclutu \?re toplantısında veımiş 
"'8 itim takrir meclisi alice 
~'1rııı .~~Jle kabul edilmiş ve l 
~'I oı.~ilece~ .k?rarm daha 
'lıel'lls· hnesı ıçın eşkal ve 
h\_ ırrıe a· d 
-·acıJc ~e 1 tedkikat yapıl-
tlevrea· ondan S'lnra bir Şubat 
"-rı "e~~0Plantısmda kat'i ka
~lltrıış id·rnek--uzere geri bıra
'<>tı gu01 ı. ~Ubat toplantısının 
~len·erıne geldiği için bu 
t!tb· ın esk· k 

ıtıce k ı ararımız mu-
'ir\' a.t'i Şekı· · · 
h 1 ~Uc ınırı verı1me-
OIJ e Ole J' 
i . gun Lif kc ısten dıliyorum. 
çıllde ~e b~ . cumhuriyetimiz 

tun dünyanın me-

tan Tarsus kadınlarının her 
hangi bir sakat dOşOoQşle bili 
Bedevi bir kıyafet olan çarşaf 
ve peçe altında kalmaları ~ole 
şayanı istiğrabdır. Bunda belki 
bir çok esbab ve ananelerin 

deni ulusları arasında TUrk ka 
dını benliğindeki kabiliyet ve 
ruhundaki medeni ve içtimai 
nur ile )iyik olduğu mevkie 
yükselmiştir. Mensub olduğu 

milletin milmtaz ve göz kamaş
tırıcı vasıflarını temamen taşı
yan Türk kadınının bUyük ku
ru itaya saylav seçilebilecek ve 
bütün cihan siyaset ve işlerin
de müessir olabilecek bir ol
gunluğa eriştiği Uluğ AtatUr
kün dahimiz ve büyük cumhu
riyeti miz,Liderleri ve hatta bil· 
tun cihanca kabul edilmiş bu
lunduğu bu anda yurdun 
en lıücra köşelerinde çarşaf ~e 
peçe belediye yasakları ile atıl 
mış ve gömülmilş bulunurken 
binlerce sene evvel bir mede
niyet kaynağı ve irfan doğu 

yel'i diye tarihi Alemde yer tu-

t tesiri vardır. Faknt medeni tilrk 
camiası arasında Tarsus kadın· 
lığı ihmal edilemez.Bu hususta 
bütün manevi ve medeni mesu 
liyet bilyilk meclisimiz ;:zerin
de duruyor. 

Binaenaleyh kanunun mec
lisimi.te bahşetmiş olduğu selA
hiyetleri kullanarak hiç bir va
kıt geri kalmış olmak gibi bir 
vaziyete düşülmemesini ve bu 
toplantımızda ç.arşaf ve peçe
nin kaldırılmasının Belediye 
yasakları arasma ~masını 
muhterem meclisi ftliye teklif 
eylerim.» 

Kurtuluş gOnQ kutlulanan Maraş'tan bir görOnUş 

Maraş'ın kurtuluş günü 
Bfıyük gö~t.erişler 

MARAŞ, 13 (A.A) Maraş 
dün kurtuluş savaşının 16 ıncı 
yıl dönümünü büyük bir sevinç! 
ve coşkunlukla kutlulandı. Cum 
huriyet meydanında biriken I 
on binlerce halk yurdu, ulusu 
için, ulusun bllyilk Önderin 
kurtarıcı bayrağı altında can 
vereceklerine bir daha and 
içtiler. 

istiklftl marşından sonra 
Maraş'ın kahraman 1.Jayrağına 

verilmiş olan İstikHll madalyayı 
merasimle bayrağa takıldı. Söy
lenen hararetli söylevler, oku
nan şiirler halka sonsuz heye
canlar verdi. Milisler, askerler 
ve mektebliJer parJak geçid 
Resmi yapılacak Halkevinde 
konserler verilecektir. 

içinde Kutlulandı 

Kazım Özalp 
İzmircle Bir 

gezinti yapdı. 
iZMiR. 13 (A.A) - Birkaç 

gündenberi şehrimizde bulun
makta ulan büyilk ulus kurul· 
tayı başkanı General Kazım 
ô7.alp bazı tedkikler ve z1yaret 
lerle meşgul olmuştur. Bu gün 
de Bornova'daki Haş~rat Ensti
tilsllnü ziyaret ederek haşarat 
ve hayvancıt koleksiyonlannı 

görmUş, ıaburatuva.rları gez. 
miştir.Öğleden sonra Cumhuri· 
yet Halk fırkasına gelerek fır
ka işleriyle alftkadar olmuş, 
ondan sonra Vali konağında 
kendisine verilen çay ziyafe
tinde bulunmuşlar, lakşam şeh-
rimiz Esnaf ve İşçiler Birlik
leri tarafından bir ziyafet ve
rilmiştir. 

Ankarada siyasal çahşmalar 
Büyük Millet Meclisi bir Mart.'da açılacak 

Reialik Divanı ve Cumhur Reisi Seçimi 
yenilenecek. llükumet raporunu hazırlıyor. 

ANKARA, 14( Hususi) Beşin 
ci Büyük Millet Meclisi evvel· 
ce kararlaştığı gibi Mart birde 
toplanacaktır. Yalnız Martın 

ilk gilnll Cumaya rastladığın

d1n toplantının 2 Mart Cumar
tesiye bırakılması da muhte
meldir. 

Bu içtimada Riyaset divanı 
ve Cumhur Reisliği seçimi de 
yenilenecektir. 

Büyük Mil.let Meclisinde A
za sayısı artmış olduflından sa
londa bazı tadilat yapılmıştır. 

Ankara'nm tam sıyasal ça. 

Jışmalarına başlanmak üzere
dir. Bir taraftan HükQmet Mec 
liste vereceği izahatı hazırla

makta olduğu gibi diğer taraf
tan da 935 biltcesi hazırlanmak 
tadır. Yeni Meclis Martdan iti
baren Haziran'a kadar içtima
Jarına devam edecektir. 

Cumhuriyet Halk Fırkası 

Umumi Merkezi de fırka kon
gresi jçin hazırlıklarına devam 
ediyor. Büyük kongrenin Ni
sanın son haftası içinde topla 
nacağı kat'iyetıu söylenmekte 
dir-. 

1 derece yükseten okutanlar 
Yükün1ünü başaran okutanlarımızın 

Maaş Dereceleri Yükseltildi 

Mersin Gazi paşa baş oku
tanı Hayri Oktar. okutan Zey
neb Obabaşı, İsmet Paşa ok\l!o 
tonlarından Meveddet, Nazmi 
çifçi, Fahri Arıkan. Necati Bey 
baş okutanı Akif Kutluay,oku· 
tan Nadire Seyhun, .Çankaya 
okutanı Sabiha, Kayatepe oku
tanı Zeyneb Alsay, Arpaç oku
tanı Cemi 1 İpek, okutan Fevzi 
Gülsoy, Kerimler okutanı Ziya, 
Buluklu okutanı ~ahmud,Kara 
kuyu okutanı Ati Rıza, G<izne 
okutm ı lhtljd, Kar·adılVar oku
tanı Nes:b Anıl, Evcili okutanı 
Bahaeddin Keş. Kuzucubelen o
kutanı Vehbi, Çevlik okutanı 

Mahmud, Çiflik okutanı Takid
din Belenkeşli okutanı Tevfik, ' . 
İlemin okutanı Adil, Elvanlı 
okutanı Sel8hi ; 

Tarsus Duatepe okutanı A· 
tıff"lt, Dumlupunar okutanı Fet-
hiye, Sakarya okutanı Reşad, 

Türkocağı okutanlarmdan Sı-

dıka ve Fevziye, Sarıibrahimli 
baş okutanı Ömer MazJQm, A
ladınlı okutanı İbrahim Remzi, 
Yenice okutanı Mustafa. 

Silifke Cumhuriyet okutan 
)arından irfan ve Nezihe. İnönü 
okutanı .MualHl, Sabah okutanı 
Mahmud, Keben okutanı Emin, 
İmamlı çukur okutanı Şükrü . 

Anamur Merkez okutanla
rındaıı Gündoğdu ve Fahri. 
Rozyaz1 okutanı Oğuz. Ferizler 
okutımı Ahdıılvnhnb. 

Gülnar Merkez okutanı Bah
ri, İshaklar okutanı Tuğrul. 

EylQl 1934 sonu itibariyle 
doldurdukları Uç yıllık hizmet 
süreği içinde işlerini iyi başar
dıkları sabit olduğundan 1880 
sayılı yasanın ikinci maddesi 
gereğince Eylül 1935 iptidasın
dan itibaren birer derece yil
ceıttiklerini haber aldık. YUce
len Okutanlarımızı kutıularız. --------- ·~------~--------~-~ 

Madam Türkiye Rey Veriyor 

Nevyork Herald'a lstanbul
dan bildiriliyor : 

TUrk kadınları ilk defa o
larak Büyük Millet Meclisi in
tihabatma iştirAk ettiler. Gazi 
Atatürk'ün başkan olduğu Halk 
Fırkası namzetleri arasında bir 
~.ok kadınlar da vardır. Sokak
lar donatıldı ve bütün şehirler
de ve köylerde halk davullarla 
Reyini kullanmak vazifesine 
davet edildi. 

lntihab sandıkları başında 
kadın hatibler nutuklarla ka
dınları Halftskar Gazi'ye Rey 
vermeğe davet ediyorlar. 

Bir çok yerlerde kadınlar 

Rey sandıklarının başına peçe
lerini atarak gittiler. içlerinde 
bunu yapamıyanJar varsa onlar 
da derhal kılık değişlirmeğe 
servetleri nıUsaid olmıyan köy
lülerdir. 

Namzetlerin çoğu Gazi'nin 
fırkasındandır. Yalnız bir kaç 

· müstakil namzed vardır. İnti
habat ilç gün sürecektir. fnti
hablar iki dereceli olduğundan 
halk bu giln ikinci seçmenleri 
seçecektir. İkinci seçmenler şu 
bat ayı içinde bilfiil Büyük mil
let Meclisi azalarını intihab 
edecektir, 
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Dil devriminde t1111tıtlanacak 
bir 'l ök: Halk destanları 

Ziya Erten \· iraylıkhayvan ihra-· 'rars11R ırı11ağı 
ccitımız 11203 baı · 

Gülek nahiyesi miJdiJr Son kanun 935 ~yımta Fazla miktarda kabardı 

Y Tabu Toro~ 
azan : ıstıınbuı: ı2-2-9s 

lüğıine getirildi. \lersin iskt>lesind~n yaban 
cı Pllf•re ı 7~0~~ baş ha y-

TAHSUS, (Hususi) Son ya 
ğan yağmur yilzilnden Tarsus 
ırmağı birdenbire kabarmıştır. 
Halit köyü karşısındaki Adada 
beşyilz koyunla iki çobanın et 
rafını sular kapladığı ve vazi 
yetlerinin tehlikeli olduğu kaz8 
merkezine haber verilmesi uıe 

Biiyiik •\evrimler içinde 
~iz. Bunlar (>yle dtığişim
ler ki kafa tasını tlolclu r
maklan patlatacak kadar 
uç uz ve hucaksız, derin 
\le ÇPtin! bngiinkii dil d~' 
rimi de hrr vılld SO\ sHl ., . 
dt>ğişiml.-rin en değerli-

~idir. 

iki yıldır ,bu ~uğurda 
her yönden yapıhuı çahş
malann bii vük fa ,·dalan . ~ 

rrörii 1 m ü~t ii r. Gert-!k k u-:-. . 
nıll3\ larındaki konuşma-., 

lar \'e gerekse yurdun u
zak bir köşPsiude Öz Türk 
ce kelimrler bulmak iciu 
• • 
yapıhın özlii araştırmalar 
ortaya çok ş~yler •lökmiiş
tlir. Bir kerP tarama d+>r
gbi binlerce l fişin birik
me inden ve siiziilmesin 
dtın doğmuştur. Bugün de 
Ü "manlıcadan Türkce ke-. 

\ürk ii ve dP-staularmm bir 
araya loplay<111 (Cöıık) le
l'i111le kanşıtarılması uma
rız ki umılulnıamıştır • 
Citıık ı~r flSk i kö)·loriu lwr 
muhtar odasııula Vt' d~tı.-. 

IPriıulPu aşık v~ ozan 
yr.lİŞPn lwr kö.' liiniin ra
fında hulnnur. 

lf alkıyal araşdırruası 

yap ·n bil~iulerimiı bun 
ların Çt'Şİll~rini görmliş
IP.rdir. Hu Cöıı~l.-r giinlP 
m0cin~ ~örP o zamanın 

tarihini satırları arasııada 

yaşatır . Bir luu; ~·iiı yal 
Pvvr.line kadar dayanan 
hu Cönkl~rde kullarııl1111ş 
Öı. Tiirkc~ k.-linwl+>ri ,, ... 

• 
ayırt Pdip Tiirkç~ ~özlii 
ğP g~'tirmek dilimiz içinde 
bir kazanc olacaktır . Hu 
Cönkler e;• sade ve Öı 
Türkce kelimeltırle dolu-

• 
limelerin karşıhğmı 'mi- dur. 
mak için bu kuruhaym Bunların ~öylenişine Vt> 

iiyPleri var" canile çalı~ yazılışma göre l çok hoş 
şıyor. Bu giinedek f>l'ice olanları da vardır. Fırsat 
kelimelerin Türkce kar- bulmusken üc tlörl sene • • • 

Silifkı· kazas11ı111 Ta~u
c u n a h i y t• si nı ii ti ii r ii i k ~ 11 

~ 

Tar~us GülPk nahiyesi 
uı iid ii rl fı ğii 11e ııc klt>u ta-
' in .-dihrn Zh·a ErtPll yP-ni . . 
vaıife~inH haşlanuşiır. 

Zı\'a, mıııtakacla l l S~-. 
n~ mı hi ~· e m\iıH'ırHiğii 

va ıu u ıs iyi b i r iti ar·· c i c lir. 
ol • • 

Köv kauuııu D.-vlt-l ,·ol-. ., 

ları, ktly yolları, tuP.kl .. p-
ler, Bataklık ve umuıi 
Asa~· iş inzibat c+-phPl~rin
ıh· aak.tirııanH'l...,r ahııştır. 

Y t>nı.Vazif~~İIHl~ tle biiylik 
muvaffokı~·P.tlerP. iti~me

siui dilPl'İZ. 

1-eoi Adam 
Yeui :\cla11111t ~on ct"aıı • 

59 OllCO S·•)l~t y•·llİ Ş~-
k ilJe çık ıuağa başladığı 
giindfln bP.ri sa~ faları uda 

toplaclığı d~A~rli yazılarla 

doludur. Tt>rhi y:1ci Is mail 
Hakkının (Oırim s .. vgisi 

yerine ölliıu CJŞkt} ve top

lu lt~dris, \'aııları Kös.a. ., 

""' çıkarılnıışur. Burıuu 
içirıdt~ (10774) baş kt·çi 
ilt~ 6429 ha~ ko)·un var
dır. Bu ıula n haşka 1785 
kilo da tuzlu balık çık
mıştır . lhrac·ttm umum 
d~ğ~ri 70,000 lirayı gP.Ç-

11wkt..-dir 
llayvanlarrn 760 laıwsi 

Henıta g ... ri kala111 da llay 
faya gitmiştir. Diğer ay
larda olduğu gibi hu ayda 

hav,· anlarııuızın hirt11ci ah . 
cnsıFalb;ıinolınuştur.Bu h<ty 

rineKaymakam, .Jandarma kumaP 
dam, Etfaiye kumandanı yanla 
rına kil.fi miktarda Amele ala 
rak Ada'ya gitmişlerdir. Koyun 
lardan bir kısmını sular götUr 
milşse de çobanlar kurtarılmıştır 

General Fahrettin 
Berlin'de 

vaular Kony, Sivas, Kay. 
seri, Atlana, Kırşehir ' · I 
llersi n vt~ Silifke ha vuli- , 

BERLİN, 12 (A.A)- Alman 

İstihbarat Bürosundan : 
General Fahrettin AıtaY. 

Berlin'e gelmiştir. S1hhah dil· 
zelinciye kadar Almanya'dB 

irulPn toplaıumştır . 

G··c~ıı SPuf'nİn avui a . . . 
'ma nisht ıh~ hu sHUPtıi11 . 
soıı kaım u a,·mda 5 7 ~ 9 .. 
haş daha r ,zıa hayvan 
çık nuştır . Kış mevsı nu 

olmak iliharİ\1 lP. ha,1 van 
al .. 

fıaıları yiik~t~lmiştir. H ıy· 1 

van naklivatı da o nisb~l- , 
- 1 

lt~ t.lurmoştur. Burulan ö 

kalacaktır. 

İngilizler tayyare 
güçlerini Sovyetler 

mukayese ediyorlat 

Loııclra ; 13 ( .\.:\ ) " 

llJ \':l hak anlığ! ın iisttış:ırı . 
Sir S •~~O\ avam ~ama "' 

ra~rn ı la 1-1 9 34 tarihin"' 

tir. lıq~illP. rP- atla!:ı rınıh1 .. 
425 harp tayyarp,si lwh•11' 

• # 

şılakları yakalanmış ve ~vvt>l .. Toros dağlarında 
ileri,leki Biiyiik Tiirk söz- · köy köy dolaşarak buldu-

Rttif oğlunun dil au~eliıw 

ıiirii huıulan sooraki ay 
larda hayvan ihraeaıtıHla 
uor mal ş~·k ilde bir tlu r
ğorılu k ohıca k lır. 

•lut1u hald•• 1 l :15 wr·ı 
hiı~le hu miktarın 4f>3 

liiğiin temeli atılmakta ğum ve bazılarının da ikt 
bulunmuştur. üç asır eyvtıliue aid oldu 

Bu araştırteılar çahş- ğu anl~şılan yirmi kadar 
malarını hr.nüz bitirme- fönklen bir kaç iirıwk 
miştir. Yalnız geçeul~rde alac•ığım. 
1 taubul gazetelt~rinde Şurasmı şaşarak )'aZ-

Tiirk Dili Cemiyetinin mak isterim ki hu Gönk-
hir bildiriği ~öze ilişmek- IP-rden birindP. hizirn ~ski 
tH idi. Henüz her keli·ue- (B~y) kelinı~si it..i liç ay-
nin kar~ahğı bulunup tu- danberi kullandığımız Ray 
lulmalhğını bu uğurda ~·~klinde yazıhdır. Bunun-
çıkan lwzı bitiklerdeki la da çok yakan zamana 
kelime1eriııcle bellenmiş kader .\naJoluuurı bazı 
ve yayılmış olmadıkları ~ö)lerinde bP.y yerin~ ha-
anlalılmaktadır. Buna gör~ ym kullamldığı · a~ikara 
Türk llili Cemiyetinin dos çıkmaktadır. 
doğru huhıcağı karşılıkları Çok değil runıi 1253 
bekleyerek lu~r köşed~ baş yılımla yazılnuş fakat o 
ka başka kullanılao pek tariht~n cok evv.-1 d ... sö -
yeri i keli ııw leri şi nıdi 1 i k \ ıen ıııiş şi i rl~ ri yaprak la-
k n lla n maktan çekinmali- rrna toplayan bir Cön"tP.u 

Türk sözlüğü hazırla- ~lustafa adlı bir halk oıa -
nırken tarama ve derleme nmm sözlerini ve (Bay) an 
rişlerinden faydalar alın- kullamldığı kıtayı ahyo. 
makla beraker eski Türk rum : Zamanın fitn~sin 

luğatları da gözününde tu 
tulmaktadır • Rn aratla 
Anadolu va,·lalarına ku\'ltı . . . 
.köşelerinde sinmiş halk 

• 
den gözü yılan oıan •'P''Y 
c~ "öyl~dik lfm sonra : 

. . . . . . . . . . 
Kimse ı6zden tutmaz oldu 

yazdı~ı dPrin h.\tkik yazısı 
ValulP-l Giihrkinin (~· tıui 

roınarnla etil Vt> uslflh) ma

k<tlt>Sİ Niivil Osmanm za 
man gaı~lPSİnt-' c~vfthı.llya 
Elu· .. ulPrgcl.-n l tH'CiimP. 

(Rus k:ultııı) siy.ısa acunu 

s:ın :ıl wrihi (Aıuok) roma-

nı mt>cmuaBın d.-ğ~rli 

yaıılarıııı ı .. şkil Pdiyor. 

Doğru yola gitmez oldu 

Bülbülümüz ötmez oldu 
Diken oldu güllerimiz .. 

Oğlan uzak tutmaz sözden 
Haya cümle gitti kızdan 
Usandılar hep niyazdan 
Tutmaz oldu bellerimiz 

Hakkın takdiri bozulmaz 
Zaman bir daha diizelmez 
Yasdan, tasadan geçilmez 
Viran oldu yollanrnız 

Dahi neler gelir göre, 
Oğul babaya der bre. 
Avrat tabi olmaz ere 
Ağa oldu kullarımız 

Hakkı kimse sevmez oldu, 
Cemaate gelmez oldu .. 
Baylar zeklt vermez oldu 
Habıoldu hep mallarımıı. 

Yabancı nıemlPk~ll•'r. 

elen ilh1latınuı is~ 2128 
kilo sıgır cl ... risi ilt~ ( 1860 J) 

kilo maıula tlerisinclao iha
r•·Uir. Sığır tl~l'İlt'rİ }1.ılla

~ask ar atlasından mantla 
tt .. rilt'rİ ise .\ vu~tural va-

oı,ıu~tınu ~fiylt>cuiş a~'"i 
miiıhlPl z 1 rrınıl t So\'Ye' 

tavyarr.lt•ri adP.clmin (3()0 
., . . ~~ 

ct .. n l;soo ~ çıktı~ınt ılA 
+>lmiştir . 

Marmariste .. • • yer teprentısı •lan ~ .. lıuiştir . Burıların 
lu~psinirı tl~ğeri ise 6300 
liraılan ibartıtlir. Hu tak
dirci~ hayvan v~ IUP.•aılıli 
lıayvanıy~ ticar .. tiıul~ IP.
lıımizP ol .ırak 6 n 7 ()1} lira• 
lı" bir mu,a·l~il~ {ırkı 

vardır. 

\larıuaris: 12 (A. A> ;ı,f 
G··c•· saal ona on ıo.ala h 

itil' hiı• z•·lı .. t.· ol n ·ıştn", 

l 
Konya'da askeri orta . 

mektebi yandı \ 
Konya : 12 ( .\ . .\} - 1 

hu giiıı saal 12 dP. a!'k~ri 
orta nu~kt.-h pav~onıınun 

üst. katında bir yaugan 
çıknuş VP. riizg~rtn Şİ•l~IPl· 

li olımt~ı ~.iiziiuıl••n hına ı 
rıın iist klsnıı l~maıHeu 1 

~ auuıışlır 1 
Bina h~lou arm.• olıl ı - 'I 

j:tu içi11 .. it kati.ar yanıuak I 
lan knrtulurnştor 

' 

sarat \Ohlıı · 

Ayın Tarihi 
.. ı•ı' 

\l.ı thu . ı ı 11 ıu ıtuı 11111
1 

1 .. .,,.. r l \\•ırıl' ugu laı\ı 1111 au çı ' . 
' hl' 

ıua~la olan tı\'lll tarı 
. ? . l ·t ,, ı .. 

ram l:.. mcı sa vı5ı t • 
.. . 1 , ,,,ıı• 

lı yu1, :-; .l\ f.clı ~ ' o " 
miiudereCJtla cı~uuşllr· 

• I' 
Acunun hir a\·lak 8 

.. f 
~ ı . Ud 

\ .. ö il o 11
1 

"
11 

• • t t 1 
• 1 ' :.Lrnnı ı l.1 o .111 .. ı.·ı· ı o . ~ 

d ··~·· rli • •w r 1 hnl
1111 

n ~ ii ı ı ~ i 111 ı I ii r .,,, 
o url.tt'HUIZ• tı:ıı·;tr' 

I ·· ' '"' ' 

I• 
1 
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er i , 
Piyasası ............. ...._ 

K.G. K. 

f> O 
2 81 ,f> 
•) 6 •) ; ... -,v 

J l 26 
9 

4 
8 
6 
4 

7 
"> -
3 

17 
5 '6 

16 
2 
•) -

•) -
-O 

50 

75 
~5 .. \ 

2f> 

75 

75 
75 . 

'()ıf .. ıı 11 

Borsa T elğraf lan 
•• •• 
lıtanhul 

935 

l ~ 

9 33 

~4 .\ 

6 18 

OD 

58 

Tür kof isin Günlük Telgraf 
HAB(RlERI 

Mersin Ziraat Ban asında • • 

. 
Avrupa Boraaları. 

12 ·2 35 dt> kap:ırıış fi
\'alları : . 

· Sıra 

No: ~lahallesi 

34 ~lahmuıliye 

279 \) 

N . 
1 USf':t tı \'t! . 

)) 

Karadı var 
)) 

)) 

)) 

)) 

Karacaityas 
)) 

)) 

Cinsi 
Hane 

Fabrika 

Tarla 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

Kapı 

No: 
lluhtelif 

)) 

t2 868 

608 

3790 
8386 

t>772 
5159 
2983 

6000 

His ·e\·e gi)re . . 
il isse M ıı hamme11 

~lalsahihi )li~t~rı 

~fariko Temanıı 

Kosli Kokaııal i 2'\3 

Pinale v~ saıı·e 

)) » 

Argiro ve » 
)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

A. Ligerdepol u. 
)) 

)) 

10,16 
10".16 

11/140 

J7/t40 
11/140 

17 / 140 

ı7\.t40 
'f'•HllelU)I 

Kiynıe ti 

56,000 

27,000 

10,900 

31 ,300 

40 
5C 

110 

160 

p.\ \JUK - Lin•q:ool 
hor~a~ııula libre haşına 

.\111Pt'İ~ ;111 p ıuııkları uaarl 

lt'!'ilimi 6,81 ma~ıs lı•sliraıi 

6,74 lP-nımuz tPslinıi 6,68 

ilk h·şriu lt1slimi 6,65 llı
sır pamu~ları ~akalaridis 

ciusi nıarl t~slimi 8,43 ma 
yıs l.~slinıi 8 42 lP.IUIHUZ 

lt>~li m · 8,41 ilk lt>Şri u tes· , 
Jiıııi 8.38 rp;wr cinSIPl'İ 1 

mart lt' limi 7,46 mayıs 

l.Pslinıi 7,45 ltımmuz lt-ıs

limi 7.29 ilk t~~rin lPsli
mi 7,31 peusdir . 

282 

283 

240 
241 

252 

253 
254 

267 

269 

270 
271 

272 

273 

275 

278 

284 
203 

>> Sebu~ bahcesi 

22 

J 

1 

3 

5 

2 

4 

2 

3 

1 

2 

222 

ô768 
5626 
1141 

9200 

7576 

)) 

ı I 4 

t I 4 
14 I 4 

ı I 4 

l J 4 

1 / 4 

ı ! 4 

80 
460 

100 

200 

300 
100 

100 

200 

300 l~kPncleriye horsasrnda 
99.05 libre başına F.G.F. 

» Tarla 
)) . 
)) 

)) 

Nu~ratİ\· ~ .. 
Buluklu 

)) 

» 

)) 

Hane 

• 

2 

6 
• 1 

667 

8384 

)) 

)) 

)) 

Pinale ve hisstıdarı 
TatariJki 

10/16 

Temanıı 

3,700 

210 ~ ık ·• laridis ciusi nıaı·t 

te~lımi ls,32 llH:o~· ı~ · le~li 

mi 15,46 lPHlllHIZ t· ·slimi 

15,57 ··~ IUI l~sliıui l5,ô5 1 

F G.F. aşnıoni ciııst şubat 

l~"limi 13,08 nisan teslimi j 
f 3,l5 lt) llHHllZ l~SI İ IU İ 13,:i6 

~~itil teslimi 13,31 talla- ~ 
risdir . 

Vuk:ıru.la vasıfları y:ızalı gayri mlihacliller malları, ihalr hedeJl?ri nakden 
VPY~' gtı~' ' i miihadill~r bonosiyle pPşin öd~nme~ lizPre 15 - 2 - 935 tarihinden 
1 - 3 935 larihiııP. kadar ~· irmi giiu ·uiiıltl .. th~ v.- pazarltkla ıtışı çıkarılmıştir. 

lste~lilerira her Paıarlesi v~ P~rş~mlw giinltwi ~lersin Ziraal Banka"ııHla top
lanmakla olun gaJri miihaıiiller nıallcırı sttıış koruisyor1111ta miir ·l caatları . 

nUGOA V - Liv~rpool 
hor~;ısırula Ioo lihrP ha 
~ına m:ırl lt'slimi 4,07 

li2 nnn·ı~ t••slimi 4, 10 3·4 . 
lP miti uz lPSI i nıi 5,01 şilin-

tl i r . 

İzmir bersası 
13 2-35 ele buğday 4,30 

4,625, arpa 3,875, uohul 

4, 75, pa • ırn k p rt'S~ biri rıci 
hazır ve vadeli 47, ücün-

• 
eli 41 kuruştlan satılmış-

dır • 

1. L l N 
~1Prsin Ticaret Bankasından; 
ll ... rsin TicarPl Banka5'111m 9 34 SP.n~si senelik He

YPli Umumi~· ~ içtimaı 3 \tart 935 P;•zar giinü ög· 
l .. ,ı .. ,. sonra saat on ahııla Banka hiuasuula ~·apacağın

tlaıı vaktı muayytııultt Hıssacl~ramn bilzat veyahut 
gö~ttırtıc ... ~i v .. .kili hazır buluıulıırulmasuu dileriz. 

Ruznamei miizakerat 
J \lt>cli~i iclar~ ve ıuiirakip raporlar1111u okunması 
2 - 934 u~s:ıp SNH:"Sİ Pilarıçosunuu tetkik ve lasti

~'' 1 'tl• ·clısi İddl't>rııu ihra~ı . 
3 ~ K idem itıharıyl~ çı~aı ılaca~ }l~clisi idart! aza

s11ulan biri11in yerine t~krar intihap yapılma3ı. 
4 - \leclisi idare Azalarilı~ miiı·akibe verilecek iit~re .

tin lalliri • 

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

i L l H 

Türkiye Ctımhuriyet 

Merkez Bankasından : 
lkraruiyPli ~· üıdH 5 faizli 1933 istikr:ıııuın 

4,00Q,000 liralık ikinci tertihirıi LPŞkil eden B. lPr

libinin asıl tahvillt>ri J Şubat 935 lal'ihiudeıı itibaren 
muvakkat makbuzlar ile telıtlile lıaşlanuuşdır. 

~lezkur tarihten 2 8 Şubat akşam111a katla!·, 
mu va~ kat nıak huzları ilk a Idık la rı ha nk a ~u lwl e l'İ ııe 
mliracaat edecek hamillere. tebdil nıu~amcle~i mas
rafsız olarak yapılacaklır . 

28 Şubal 935 tarihinılen sonru tcl~diller Mer~<1Z 
Ba11lrnsııı111 yalmz .\ukara ~lt•rkP-ziude yapılacak '"e 
masrafı hamillerine uil olmak üzere hu işe Banka· 
ouı şubelerile I~ ve ZirraL Ba nkaları tavassut eylP· 
yect>ktir . 

Burulan höylt~ kupon, ikramiye \'P. amorl~ tedi
vatı ,·alnız asıl tahvilJt>r iizerintlen icra edileceğine 
gör~"' hamill.-riu it>hdil ıçıu bir an evel miiracatları 
r•·ca olu11ur. 31 - 1 - 7- 16 -- 25 

1 l l N 
Isparta Askeri Satın Alma 

Komiayonundan : 
1 l 1 N 

Tiirkofis Mersin Şubesinden • 1 - '1uhtPlif ronhallt·rde ·bulunan kıtaatı it:in ilı-
• ıiy;ıç ~öriileıı kuru ot açık eksihnıe ilt:. ihale~i 26 

ı\rı~ı ara vP. lstanhul 'l fırkofislt-'rinde " trşhir edilip Şubat 935 giinii saat J5 cfo lsparıada Fırka Sau n 
t. ı ı k. r ı_· . · ~ Phrimi_zP gönıleı·ilmış olau .. )aŞ ıah· y,· v.:.• am.· ı .\luıa ~oınİS\011u1Hla }'apılacaktır '. 

1 l r k r ? ll ur ·kalem icin tem inal mu vak kale ile lalımin tı:ılaJ. 11ıırut11wlt>rı . 16 - 2 - 35 c ~" ıll •:ırt>ıa ur ·o ıs 1 . .-. . 

h· ı·sıu ~ub~siude lt·şhir edılt!c~ktir. ı\h\klttl~r tiiccar bt•dt>ll•~ri hizalarmcla gösterilmiştir. 
,.P miisralasil hu niinmıu~leri her f(iİU Türkofis dairP- 1 3 ş.u ı ıı3111PIPr Fı··~n ..... · ıtın 41rnn k <lrnL\ ôrımırl ~ı 
si ııde göre hı 1 i rler l-3 ! her guu 15oriı it bı ~Ct ıı ı·. · 11 -15 --2 -2 
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Hö~etçi Eczane 
Bu Akşam 

, itıJKulak, Burun, . Boğaz~• ı~ıikaııı .. , EczanPsiıtir. 

Hastalıkları ınütehassısi a • 
D O K. T O ~ ı· SAGLJ:K. ~; &'- ECZANESİ 

~ Nüzhet Veysi 
llqJI H aıtalarıni her gün saat on beş-f Mersin Gümrük Civarmdadır 
~\ J 
t' Jen sonra diş doktoru bay Bahirin ~ 
· . yoğurt pazarındaki muayenehane • ı~ 
~ ~ sinde kabul ve tedo.vi eder . 
~ 29-30 

I hhl\' P t Y prf j \'t-' .\ V

l'U pa ltllİ:ı\tHhlt'f'i•ll bu
lıı uur . ~ ~~~ •• ~~~ 4 it!L.~~~'. 

~~~~~~ ;~?' ~~~~~ ·~=======~· 

·········~···· • 

Tl!!JQ kiYE 

llRAL\T 
BAN K Sı 

Soba Almadan Evel : Yeni Mersin rJtbaası : · , 

Kılınç· Kamil ve mah· 

tumları tica~thaneain • 

den arayınız • 

Yerli, Belçika, F ranaız 

ları görünüz. 
67- 90 

,_ 
Sabıın Sabuııa 

: mücellithan~si : • D AQA 
: . . : 1 BiRiKTiQEN 
•:• Eskımış, pan;aı .• ,.- • 1 nA 1 •AT-. r-l)&R 
• • ' ~..-...41· t: 
• 1111~. f··r~nıl• ~ • t.ı pl.ı • 1 . -- ~ : ruıızı 1Ş~ .\'tJ l'illlWZ ılt• ~ l •Wllmfm fm,.._~ 
• , ... atuıa,·mız. hir~iiıı •!• 1 ı Her türlü mevc icin mutedil . . . . , , 
• siz,~ IAzım olıır· Kit •p fiyatlı ve en mükemmel 1935 ...... i • la nııızı, cl• ·Ct~ı lt~f·ı ıııı ı, {=> d · \ } 

:La ı o ı nı P r { a 11 i .·::i,'.;;~i1~·i'1ı""""'jz,. ııö·· • 1 Empir ve Garod 
• k" • D • 11 .. ,. UPVİ ll:t p ,... = 
: ,ı~rt•• rl ... r şık, zarı( ua~t il 
• ıiıı Vt' ~ullaııışlı ola : iİ 
• .• 1 . 1 
!~:.c::·:·~•••••= 1 ,, 

benzer fakat her sabtın bir & 
olı11az Sabuı1 aldığınızda: evela, .1 

Sabu'lcu zade KaJri 

markaaın:ı dikkat 

--------
Sabuncu zade kADRI 

markaaına t/ikkat 

Bu Markalı Sabunları Her 
Yerde Arayınız 

... 

Halkımıza her ıeyJen evel ııhhatını düıünmelı gayesile hu 

k~re Fabrikamızda halia yemeklik Zeytin yatından yapılan 

SABUNCU ZAO( KADftf markalı ıaburılarımız piyasaya çıkarılmııtır 

SABUNCU ZADE KADRi Markah sabunlar tALK ( Toprak ) 
ve Silikiı t<ibi bilumuıu zararh ve yakıcı maddelerd~n aridir 

SABUNCU ZAO[ KADRi Mark ah Sabunlar cilde Yumuşakhk, letafet verir çünkü hilesizdir 

B 

Her ı evi Mevsirnlik 
Kumaşlar 

•'v\antolııkldr, Kostüınlü l< ler, Lıyvörlükler er 11.:vı fanıla 

çoraplar, gömlekler, tavşan tüy•t şapkalar ve sairt: her nevi 
çeşitler ~elmiştir • 

Heledıye l{arşısında 

Fe it A. ç 
T LCARETHANESİ 

Bir defa ziy ırtt buyurunuz. evs ım l ı hıııiiıı ı hı iyacınıı 

emrinize hazırdır • 

Birinci Taksit Peşin. Ya~e ile~e Kolaylık Gösterilir. 
1 ·o~ 
:.:ı~-


