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Fırka Divanı Bugün.lerde istanbulda ToplanaCak. 
Y.eni Saylav Seçimi Hazırhğı 

l 

.C~ · H. · Flrkası merkezinde Namzedlik isti
yenlerin Tasnifi bitirildi . 
-------- _ ,. .. -

Kurultay başkanı İstanbula . Gitti . başbakan İsmet İnöniJ 
ve C. H. F. Genel Katibi Receb Peker ·de Gidiyor. 

... 
H~y~nname Haz1rlanıyor. Hangi yerlerde ınüstakil namzedler konacak 

lecek bildirik ( beyanname ) 
esasları ü1.erinde gürilşmeler 

olmuştur. 

iyi haber alıın mehafilden 
' . tereşşuh eden haberlere göre 

Dördüncü Biiyiik l\IiJlet 1'\lecli
sini teşkil eden üyelerin büyük 
bir ekseriyeti yeni namzed f, 
listesinde görülecektir.Bu yeni 
listenin dışında kalacak bugün 

)( 
tıruıtay başkanı Kuzıın Özalp 

ANKARA, 30 - Cumhuri· 

~.:t Halk Fırkas1 Umumi KA-

tı ltğiııde saylav namzedi gös-e..- . 
•lnıek için fırknya müracaat 

~n yurddnşlarm mil racant-
arı ti ta . zerinde yapılmakta olan 
trı;nır ~i~irilıniştir. F ı rka nmu
trı katıbı Receb Peker diln is
et~· İ~üniinü köşkünde ziyaret 
~ •Ştır. Tahminlere göre bu 

iı:•retinde şubatın haftasında 
.,~ ~ilecek olan saylav nam· 

erıyıe nyni gilnde neşredi-

"t ltı1anistaı1la 
~k . . . allıyetle.r ıçin bır 
anlaşma mı yapıldı 

~UkA'I'INA - (Apovoyametini) 

>.et~~rn.et taraftarı Virndiııi ga 

~Urıt~rıın haber aldığına göre 

~ilte~e ve Yunnn hariciye ve

~~!'tlt Cenevrede ceryan eden 
'l'ra~ llleleri esnasında Garbi 
~k Yadaki Türk ve İstanbul 
l~~ ~uın Ekalliyetlerine taal 
tı~1 en işler hakkında bir ip-

lll'Q. 
~~je • Je hazırlnmışlardır. Bu 

-~1;ki hükOmetin tasvibine 
~~ ecek ve ağlebi ihtimal 

~llıd~-~tiları konsevinin önU-
ı~· ...... , t ~ 
• 1 \'ekil oplantısı esnasında 
~~tır. tarafından imzalana-

l'i au hnb 
~et er iki komşu Cumhu-
~ nras . -trıitrı· ınctakı münasebatm 

~teı1;'~thıi kaydeden Aline 
" S\\tet tarafından müsaid 

~ tefsir edllmektedir. 

kil say la vlnrm 30, iJa 35 i geç
mi:vecekti r. Bu suretle yeni 
mecliste (110) ila (115) yeni .si
ma görüleceği anlaşılmaktadır. 

Halk Fırkasına kayıtlı ol-

mıyan bazı kıymetli yurddaş
ların seçimde müstakilen ka- c. H. F. genel katibl Receb Peker 
zanmalarını temin için Halk müstakil saylav çıkan bililhare 
Fırkası bazı intibah dairelerin- Halk Fırkasına giren ve Mec-

de eksik namzedler gö~terecek- listeki müteaddit beyanatlarile 
tir. Bu arada General Ali Fua- matbuata ismini tanılan Bay 
dm Konyadan ve Bay Halilin Rüştuniln fırkamızın yeni nam 
lzmirden tekrar seçilmeleri için zedleri arasında bulunmıyacağı 
Halk Fırkasının mil1.aharet da- şeyidir. 
hi göstereceğini ifade kabildir. Millet Meclisi Reisi Kilzım 

Yeni namzed listesinin dı- Öz.ı lp bu gUn İstanbula gide-

şında ~alması melhuz bu giln- _ cektir. 
kil saylavların isimleri üzerin- İsmet lnönil ile R.eceb Pe
de isabetli tahminlerde bulun- . ker yarın akşam buradan ayrı
ınak milşkilldilr. Ancak geçen lacaklardır. Namzed listesi ls
seçimde Bursadan pek az Reyle tanbulda katt şeklini alacaktır. 

uıu~al yOrüyUşe sahne olnn Tarsu~' tan bir görllnüş 

Tarsusta Yeni Bir Yürüyüş 
Türkqe konuşturma Çalışn1ası !lerliyor 

Yabancı Diller A.z Zamanda Önlenecek. 
bütün Tarsuslular Yumuş Alclı. 

TARSUS (Hususn Geçmiş ' 

gUnlerin kötü alışkanlığı eseri 

Adnnn ve Mersinde de olduğu 
gibi Tnrsusta da yabancı diller 
konuşulmakta idi. 

Öz vaı:hğımı1.a karşı niha
vet bir tecnvilz mahiyetinde 
~ . 
olnn dilimizi ihmal edip yaban 

cı dil konuşmak işi Tarsuslu
ları çok ilzmüş bulunduğundan 

bu halin önUne geçilmek içln 
söz kesimi yapılmış ve derhal 

faaliyete geçilmiştir. Di~er yön
dende Belediye kanun cephe

sinden hükümlere baş vurmuş
tur. Bir ay evvel bet taraftan 
duyulan yabancı diller artık 

duyulmuyor.Yurduna ve ulusal 

UlkUsilne bağh olan her Tarsus

lu bu işde yumuş almıştır. Bu 

}Teı1 i B t11ga rka bi 11esi ı1i 11 durumu 

l\rlatbuat hükumet değişikliğinden çok ınemnun 
- - --------

Devlet Şeklini Değiıtirmek meazubahs 
değil. bulgar Ajansının bir Teblili 

SOFY A, 31 (A.A) Bulgar 
Ajansı bildiriyor : 

Bütün matbuat hUkQmet de
ğişikliğinin ehemmiyeti hak
kında tefsirata devam ederek 

bu değişikliğin 19 Mayısta dev· 
let teşkiliitrnın tensikine teves
sül eden mehafili ittifakile ve 
Georgiyef hUkumeti siyaseti
nin idamesi şeklinde yapıldı

rını kaydetmektedir. 

Bu idame yalnız yeni kabi

neye eski hükumetten dört A
zanın işti rilkile değil, ayni za. 
manda başbakan General Vln-

tarifin iç ve dış sıyasada ken
dinden evvelki hllkQmeti takib 
edece,ği hakkındaki beyanatile 

de te1ıthlir etmektedir. 

Sivil ve Askeri idarede he 
men hiç bir değişiklik yapıl

mnmıştır. Ve bu da hilkQmet 

değişikliğini her hangi bir gu

rubun devlet şeklini değiştir

m\!k veyahut iktidar mevkiini 

kuvvet kulfanarak elde etmek 

al"lUsiyle i1.ahn çalışan biltlln 

şayiaların asılsız olduğunu gös 

termek için en iyi delildir. 

Tevfik Rüştü Aras Ankara'da 
Dışarı işler Bakunımızın Son TemAsları 

Bakan AtatiJrlı ve ismet /ntJniJne Avrupa· 
da Y aptıtı işleri .4 nlattı. 
---~ 

ANKARA, 30 (A.A) Harici
ye Bakanı Tevfik Rüştü Aras 
Avrupa dönilşU Pazar gilnU İs
tanbuln vararak hemen saygı

lannı sunmak için Dolmabah
çe sarayına gitmiş ve Reisicum· 
hur tarafından kabul edilerek 
yemeğe alıkonmuştur.llariciye 
Bakanı AtatQrk,e Yugoslavya 
Naibi Prens PoPun v~ Başvekil 
Yevtic,in sevgi ve saygılarını 

bildirmiş ve bundan çok mem
nun olan Bilyilk Önderimizin 
bilmukabele git gide artan ve 
kuvvetlenen dostluk muhabbet 
)erini saltanat naibi Somnjeste 
Prens PoPn ve Başvekile bil
dirmeye Belgrad Elçisi Haydar 
memur edilmiştir. 

Bu glin Ankaraya gelen Ha 
riciye Bakanı, Başbakan ismet 
inönflne Cenevredeki umumi 
mesaisi Balkan Nazırlan ara
sında geçen toplantılar ve ara
larındaki görUş ve birlikleri ve 

çalışma hızı durdurulmazsa az 
gilnler içinde yabancı dillerin 
önleneceğini kilşUmsllz uma
biliriz. 

YENİ MERSİN : Tarsualu-
lann bu ulusal savaşını candan 
kutlularız.Bu iş heyecanını duy
mak ve maksadı anlamak gibi 
en inanclı bir gücle devamlı ta 
kibin eklenmesiyle başarılabilir 
Mersin Oencliği de bir aman· 
harekete geçmiş ve iyi verim
lerde almıştı. Devamlı takib 
yapılmadığı için şimdi bir hiç 
oldu .. Tarsus da bu Akıbete 111· 
ratılmamasını dileriz. 

GHrlişınelerini nnlntan T. Rllştn ArM 

dost memleket hariciyesinin 
izhar ettiği arzu ilzerine gider
ken ve gelirken uğradığı, Bel
graddaki temasla ~ı hakkında 
malQmat arzetmiş ve İsmet İnö
nü tarafından öğle yemetine 
ahkonmuştur. 

- Gerisi 2. ci Sayfada -

Bay Selahaddin 
Cunıhuriyet Merkez 

Bankası Genel 
Müdürü Geldi. 

Cumhuriyet Merkez Ban
kiaı Genel Mllnüril Bay Seli
haddin evvelki gün An karadan 
şebrimir.e gelmiştir. Genel MO· 
dOr burada Bankayı nllkalan
dı~n bazı işleri tedkik edecek 
tir . 

Haber aldığımıza göre Mel'-
kez Bankası için şehrin müna
sib bir yerinde bankanın dunı
miyle denk bir de bina yapıla
caktır, 
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Yeni Bir'' i' bh:ligi Tevfik. Rüştü 
Aras Ankarada. 

-ae • zw -=- .. Trobffnd" saf lılı 
lfleri . 

t sw: 

A~ rupa Hububatı K'!'.>runaook 
Yugoslavyanın da gireceti bu birlik 

neler yapmak istiyor:· 

Romauya hüköowıi, 'fi
carPt 'e Sana~i Bukanı 
Ra ~· ~hı ntılesko Stru nt(a 

r',a_ra f uıtla n d iğr.r zirai Av· 
1-11pa devlt'llt•ri ile mÜŞ
ı. · reken Homanya ıirai 
i~t i hsa latıııın ve hassa tan 
Boıuauya huğ\layının diin
~ a rıiyas;ıl:ırıııd:l satışınuı 

lıir ni1 ·1 m allurn almnrn
~uıı ~üzelPn trşehhflsle-

' iııfl iHi]c1 lıa~ıl rtuıistir. . 
LPhistau zir~al bakar ı 

na,· Ratlıcin"'ki \1
{' Cf)kos . " 

lo\'ak tiraal haka111 Jlav ., 

lloı lzaıııu müs~aticsi:\-·le • 
ziraat \'e SHIHl)' İ hakam 
Al aca ri "' la n lıükt\mr.tine , 
gP.rek kPınli namırıa ''e 
gPrek L~hislaıı ve Ç1-1kos
lo\1ak 1a nanılarına ~laca
risıaııla bir i~ hirli,C.i aıul-

• t ,.1 

l aşnıu · ı l tı klif .. tmi~tir. 

'ıTugosla\·ynrnn da gi
rec"ği za nnedil~u bu iş 

~irliğinin ~saslArı şunlar . 

dı I' : 

1 - Oiiuva zirai istih-.. 
sal ~atış piyasalarına. hu 
lwş meml~k~t ara~mda 
hirbirtel'inin nıeufaatlt'. 
riue halel ge\İrme nek \'e 
rt>.klthe1in önline geçmek 
mak~a'H)· lc tak:-im etmek. 

2 - lhnwıtt fiyaıla

ruufa miişt~r(1k bir siya . 
s~l htkih etmek. 

3 - ~1iişt~rflk satı~ pi
ycısahıruula hu bu bal satışı 

siyasiısrnda müşter~k ,·a
zi \'el alırunusı 4 Bu si\·a-

~ . 
samn ga)'P.Sİ Okyanos Ölt!

si r~kahetirıe kal'ŞI Av 
rupa hu hu batı \' aıi yt~liniu 
luır cilwtce ~orunmasulır. 

• 
(A. A) 

Kültür bakanımızın 
Adapazarındaki 

Tetkikleri . 

1 Uıak orta mektebinin 
l b'iJtün okurlara bir 
1 6rneklifi. 
1 

,\dap:ııaı ı P.O (.\ .. \) -- : 
Kültür hakarn lrnv ı\bidin 

1 

~ 

Ö1.nu1 11~. 
1 

lıcra herl~ı·iude 

~şak, 30 ( .\ .. \) 
Orta ıuttkl~l> Hilaliahmer 
Derııck kolu Erd,·k ~hır-

lnı su~ i knlflm \'P orta teıl- mara atla~ı civarmJaki 
risat ~mtid iirlPri olıluğu 

halda ~·şPhriıni1.e !o(Phli , 
i ~ ı as y o mi a li. a) ıa w ~ tll n , 
belediye \'ü fırku r·Pisltt
ı·i) in nhıalliıult·r VP. halk 
tarafıudau ka,.şılaııdı. 

Bakarı grce muallimle
rin toplmuf ığı bdediye fı'i\-

1 cırıu nda rnualli mler·lc• lıas

hı hnide hutıındo. llk mek
tr.hlPri ~ge1.rti Vf, ta~·ya re 

. ehilleri ihtifalinde bulun 
du . 

v~r sarsıtı~mdan acıkta . . 
kalau y u rrhh\şla ra ~· aı·•lım 

elau..-k iiz~re it ra lar11uJa 
100 liradan fazla par·a 
lopla yarak Umu uıi UH'rk•·
z~ gömltwilıuiştir • ŞPhri
miz Hilitlialımer eemiveti .. 
ıh~ ıdzcle felak•·lzt!tlrleri-
nP. varılı m temini icin bn . . 
umumi miisamer~ hazır
la nruıqtı r. • 

hulllu. Yeni okul biı~~ı .. 
K·ıymak!lmhk, l>elr.diy4• nın yapilmasunla hakun-

vr. \t lay k umandanlığmı lığm ~·ardım edectığiui ve 
, ıiyarPl •~ lli. Altıyı ıiyare- ~laarif sahasında büylik 

Lindo hir bölük asker ta · canJılık göst~ren Adapa-
l'afııaclan mrra~imle .kar- zarm orta okuldan mah . 

·- Birinci Sayfadan Artan -

ı~met l11()ı1Ü \'ngosla\· 
vada Hariciye bakanımız<: 
~ . 
gösterilen tlosthık hisle-
rindt>n cok memnun ol-. 
muş- v~ hii~{\metiu teşe~-

k ürl~rh'le lwraber kendi .. 
selt\m ve nrnhabbP-lleriui11 
ibla~11rn Helgrad Elçimizi 
memur etmiştir. 

Ankara , 29 (A.A] 
Haber ahhğuuıza @öre 
Haricİ\' tA hak••UI Tevfik 

"' 

Rüştü ..\ras Sof~· adan ge 
ÇP-rkru Sama.\ .. ste Bnlgar 
Kralı kendisine 5ıara \' an-. 
zırı nısta~iyle hilhassa 
ilt!falla buhırımuş ve Ce 
nP-vı·eddd m~~aisiıult·n çek 

memmıu ohhığnn:ı bilt.lir
mişlir. 

Dost de\'h•t hiiktimet
ltıriuiu bu alAkası VH irti .. 
bau llarieh·e bakamnuıı •. 
cok miitahas is f'dP.rP~ 
• 
Samaj•~stc Knıla t•·~ .. ~~iir 
ve ~a~ ğılaruu HrZlfHl \'e

sile v t•rm iştir. 

Sof\'a i~ta~\·ouumla Hul . •. 
gc.r llariciyP IWZll'l)I~ dış 
hakaıwnrı aras11Hla vuku 
hnlan müH\kat cok sami-• 
mi olmuştur. IHilün bu 

halmrltır bura mahafılinde 
iyi t~sirl~r yaprmşllr. 

Çcınakkaleye· •elen 
G6çmenler. 

-.........-
Çauak"alP-, :10 (.\ .. \) -

frak \'3 umumi ıulift•Ui~ · . 
liği ~·aıuutla mutlaka va

lilerinin bu hafta y:ıptığı 

toplanllya gitmiş olan 
ç~nekkalt~ \'alisi Sür~yya 
Yurda k.ul, dün çana~ktt
leye dönmiişlfir • 

Tor kof isin GOnWk ·1 ıı,ıt . 
HAB[R f(ff f 

Avrupa Bor1alcırı. 

cı ~ • - ~ 

Tr<lh:too, ao (A. A) 
Bel~ıtiye \lt~clisı bu lop
lanlıSHlcl . (MIİlrıl.it b~l-eıii · . . . 
~ ~ mecli ~i hu toplanll· 
sında şrlıir işleri halkan· 
da mühim kararlar ,·ere· 
c~ktlr. 
· llir ,·erem di~pan~ri 
açılacak yer· \'e dispauŞP.· 
rin kadrosu hazarlannuşur 

Ttabzundti Bahar 
Trahınn 30 (A.A) -

Pamuk -- ~9-1-35 de 
Li\·prpol borsasında 1me
rikrtn pamuftu marl le~ . 
limi 6, 7 7 mayıs teslimi 
6, 14 t.t'nımuz teslimi 6, 70 
ilk tf.şı·in h'slimi 6,61 ay
oi borsaıla ~lasır sakala
ridis cinsleri mart l~sli

mi 8,f>5 ma~ ıs h1~1imi8,q3 
temmnz teslimi 8,5 ·~ ilk Bn~iin ŞHhrimiıtl(~ ha\1:1 

• yazı arıdıra(•rtk ~adar aii· 
l~~rin tP-slimi 3,48 lJppt~r - C' 

cin~Jt~ri nmrt lesHmi 7,~9 tel ,.~ Jlıt\tı, h~f'k~s pal· 
mans le:'limi 7 ,57 lP.lH- tolaıuu çıkararfik g ... ıdi. 
nn;1. lt>slimi 7 ,4H ilk tf'Ş- yeni bütçe hazır.lıklatı 
rin teslimi 7 ,42 pes.tir • Ankara - M,tliye bet· 
Fiyatlar libr·~ kaşınadar kanlığı umumi mu \'ilZ~•H'"' 

N~vyork borsasmda ye girtrn hakaulık v~ n· 
mum müdiirliikl•~rce 'ıa

mart teslimi 12,32 mayıs zırlanara~.·hakanlı~a y;ol-
teslimi 12,38 temmuz " 

lanun hiiıcelt~r iiıe!"ind8 
teslimi 1~,39 ilktr.şrin • 
teslimi l 2,29 seutdir. Fı- tetkik ve 1935 biitÇP.~İ 
yatlar libre başınadır. etrafında ilk l~azırlı~lartt 

l~kt' 111terİ\1 (~ horsa sın da haşla nuşllr · .., 

ölüm 
f. g. f. Siı~cılaridi~ cinsi 
mart teslim( 15,80 urn\'IS • 
tt>slimi 15,Hf> teınnrnı Savhnl'lııı. h.• ,. FiLri . . ~ 

• ttf:t:!"lfl'~..,, 

tt~slimi ! 6,0 l H\' lt'ıl te~liıni . 
16, l tl f. g. t' aşıaıoıti ciıı . 

si şubaı tt·slimi lii5~ 111 

s :ı n teslimi 13,b 7 lem -
muz teslimi t:3,ö8 ~yhil 
t~~limi 13,46 tallarisdir. 
Fiytttlar 99,05 lihı·e içiu 
tlir. 

.. 1 
l1 · ıtlun11n aıuc.t~ı oğlu ~t 
lı · ' maı• ~ : .ıuı ııi.ı ı utu lıluA11 

. 
h .ı~lt.t l ık tan ı, u ,., ula mı V"'" • 
)arak hayala gözleriuİ 
yumduğunu lt•essiirle h11'" 

bHr alılık. Öliiytt rahru~ı 
diler ct~ğPrli saylavınuıll1 

~edt'f'lerioi pa) ~aşırız. 
____________________ ..... liiiİIİ ...... 1 ............ ,.--

.. 

zührevi hastallklar 
Bilgisi ve koruı1ına çareleri 

Yazan : Sıhhat Müdürü ve Halkevi 
içtimai Yardım komitesi Başkan• 

Dr. Remzi Gönenç 
-5-

ocakdatı ~alma gizli ve b~llisiz il.•çlarla eyi 
etlt•Ct1 k \'alancılara sa~ıu kaum ı ve \nanma. .. . 

Dokl.orluk :.ıcunun(.Jiiuyarı111)IH•r hu<; ık ve hÖ~P. 
siıuJe oı,ağnç \'e ilaçları lulir, taııır, !'ieııi kanılır 
mağa uğraşan ocakcı, oıcu ac:ı ha ılokıorhr
dan daha zi~;ade hilgılimiıiir~ yapacagı tiilsfl 
ch·.-tlir. Co~ •ltıfa tiitSÜ\ n fwtla kac·ırt,ırak . . . 

öltliiı·d gütl~ v"rihf'. Cıvt~rıin leue iğnt> ile veri 

şılarnw. runi,.)nrakıluuya.cağuu söy 

Toplantıda muıtaka da..
hilind~ hu s~n~ y~rlf'Şti. 
rileu \'e nuümiizd~ki ilk 

bahardan itih · ren g~lect'k 1 

olan yeni muhttcir işleri 
ve buna aid alınacak lt!d-

birler gi\dişfıldii ve mm

takanın nafıa i~lt·riyle idcı .. 
rei hususiye ,.e b~lt'dİ-

lir biçimde cins cins ilaçlar vardır . 

· Bel soğulduğuna Vf~rilt~;, ocak ·ih\<·larıdct 
B:akan şelıriri muhtac . ledi. Uu duyuğu alan lml-

olılu~n .orta 9knl için b.,. kımız çok !uwimti. 
lrdiyrni11 sahib olt.lnğn · Ray .~bidin Özmen ak-
arsalari gezdi ve hiiktimet şam saat alllda Aukaraya 
kar~ı anda por alanı olan harek.el eu; ve kaza erkA 
yeri meklebe el verişli · nı larafmdan nğurlandı. 

:. 

\'t-lerin -935 senesi bütce . ... 
· projeleri gözlerdttn fıtflÇİ-
rildi_ği anlaşılmaktadır. 

' ... 
gürıliik, limon, zeytin yağl gibi lıi~~ değ•~ri 
olruayau para ÇP-km~k için uy•lurnaa ıl3'}· 
fardan başka bir şey değildir . 

Bunun için son öğiiıliim hasl~ıhk ııişaula· 
rı uelli olduğunda veya şüphdeuilJiğiucle 

. , 
. .. 
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Gay-ri meiıli~ı · ~all~~in a~~lc :~,,~~rma ilanı 

Pıyasası . · .Me.rk:O'z ·B8nka5indan : 
K. 
nO 
49 
48 

1 rı-rnnıiy,..11 yni.dt' 5 faizli 1933 istikrazmm 
S. 1 4,Q00,001J lirahk i~i -nri . IPrlibini tPŞkil ~·lt•n R. ıer

47 

tilıirıin :t~ıl fiJh\· ifl ı·ı·i 1Şulıat935 l<trilıiuılmt i'iharP.rı 
muv:ı~kaı mnkbnılar ih~ ı.-IHlil~ haşlnnnuş,IJr. 

11ezkür ıarilıten 2°8 ubal akşaımırn ka•lar, 
' nmv.ahkHI mnkhuıları ilk altl11'.ları hauka Ş1Jlwlt~ri11e 
miir:rnaaı eıl+·cPk ha millere, ı~hdil mnamelPSİ ma~ · 

2 7 2 r:.ıfsız olariik ~· apılucakr,r . 
ı ~~ ~o - '-' 28 Şnhi.tt 935 tarilıinıh·n sonra Lehclill~r ~erkP7. 

4 
8 

6 

Ran kasının yalnız A ııkara .\lrrkezind.. yapılacak ve 
50 1 masrafı haruillP-riru~ ~ıil olmak iİZt>re hu işe Rnnka-
50 nuı şuluıl .. rile I~ \'P Zirral B.,11kaları ht\'assul t!)'İt!· 

1 \' ~CPklİ f' • 
1 • 

9 10 

5 ! Hurulau hüyJ,~ kupou, ikrttnıi, ... Vt' amort~ lPlli-

6 7ô ' yatı ~·a luız asıJ tala\· İll+'r iizeriıuhm icra edilecPğıııe 
3-1~,bO 

;$-:j7,5 

a3 

100 

2.J0 -~00 

t 88- l BO 
~o 

6 5o 
3-12,f> 

] 6 87 ,5 

uört• lw mdlt>riu lt·hılil ici n bir an ~v..-1 ruiır:.1ca tla rı 
~ • H 

r•·ca olııııur . 31 --1 - 7 -16 ·- 2 5 

1 l j N 
Merain Belediye bafkanlıfından : 
K.-~ifmtıucı dt•ğt>l'İ 1220 liı·a 74 kuru~ olau siip 

f'iiuliilt~riu dt>ııİZ•~ ılö~ülm~siıa.• uıalısus i~kt•le inşaa -
sı acı~ ola ,·ak ··~~illııH'\' t~ ko11ul111uşt11r. 16 · 2 935 . . 
Curuaı·tt~~i giirıii ~a:ıt 011 hı·ştc B~lt·diy~ dairt·~ind~ 

. . 

Silifke memurlugun~ın · 
1 

mra 
D. No 34/ssı 

.\çı~ arıu·mn ilr. ırnraya Çf'\Tilflrtı. k :ıa~ n OH'u"-u· 
liin tıfl oldıığıı: Hir hap HV \t~ :ırsası. 

Ga~ ri m~nkuliin lrnludnğn nu~,·ki, mnhall•~si, s:o • 
kağı numarası: Silifk~nin saray ıuahallı•s i Taşneu mul· 
d~si mart 927 T. v~ 42 ııunıaralı . 

Tukdiı· olunan kinnfll: . 
miifrtız \ 'f\ r<600» 1i ra. .. 

· . \r· tıruıanııı yapılrıcağı ytır·, giirı, saat: 4 ·3-935 PJ .... 
zarf~Sİ saat 10•1 I r~ kadar tCr'H tfaİr~SİnfiP. 

1 ..- tıbu gAyrl menkulnn o.rtırnıa. Jartnamesi 18-2-03& ıarJ. 
hinden Uibaren 84-681 numara ile SllifJ.e icra dairesinin ınuay1en ııuma· 
raıında herkesin görebilmesi içlıı aı;ıktır. Uand4 yaaıh olanlardan tasla 
ınalt\maı almak isteyeı.ıler, lfbu f&rtnamf!ye ve 84-581 doiya num&raelle 
memı:ırtyet!mlıe mtır•c!at etmeJldlr. 

2 - AttırmayA 'iJUrak 19ln yukarıda yasılı klymeUıı yoı:de 1.5 ııls· 
be\A.ade pey lkçaaı Teya milli bir banhnuı temiıııu mektubu teTdi edl· 
lecekti~ "184,, 

8 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer al&kadarlarııı va irtlfak ... b&klı 
sRlilp:erloln gayri me111tnl Qzerini:laki haklarını busuılle faiz v' maa
rafa dair olaıı iddialarını ltbu ilan tarlhiı den ltibııren yirmi son içinde 
evrakı milabltelerile birlikte memuriyetlmize blldirmelerl icap eder. Aksl 
halde hakları tıtpu ıicilile ııııblı olmadıkçı satıf bedelinin payllfmHından 
hariç kalırlar . 

4 - Gösterilen gOode arhrmııya iştirak edenler artırma f&rtoame· 
ılni okumut ve lcııumlu malumatı almıt ve bunları temam en kabul it• 
mlf ad ve Uib4r olunurlar. 

15 - Tayla edilen zaınAoıia gi\yri merık ıl Clç deh bııfırıldıkıata sonr. 
en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedell mub,mmen Jdymeılo 
ytlzde yetmlf beşini bulmaz veya sııtı' ,\steyenin alacatına rQ~hanl olan 
dlger alacaklılar bulunup ta bedel buııların o gayri menkul ile ıemlo edllmif 
alacııklarıııın mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın taabhttdl1 bilkl 
kalmak üzre artırma on beş gOn daha temdit ve on betlnci gtıno ayol 
aaUa yapılacak artırmada, bedeli ılltıf isteyenin alacagıııa rQchaoi olan 
dlter alacaklıların o gayri menkul ile temin edilmiş alacakları meomuundau 
fazlaya. çıkmak tartile, en çok artı!'ana ihale edlllr. Böyle bir bsdel elde 
dilmezse ihale yapılmnz. Ve satış tdebi dOşer 

1 

,., 1 

ilıal .. t>tlilt'Ct>klir. ı~ı.·ği olanlann yiizclt• 7,5 nislwtrn
c1 .. lt>miual f)arası ile ihal11 giinii BP-lt•cliy~dA loplau<t
c ık ko uıs~oııa miirac:ıat .. yı~uwh~ri proj • Vf\ şarlna

ııı• • ö ··w ~l~· ı·iııi 6 kıı rııs mukahilinıffl F<>n nıiidiidii 
• 

r ı .ıl. rı ıh'w 0111 '111 " 

6 - Gıyri we,..kul kendisine ihıle olı.ın4n kimse derh:ll Teya 1"er11en 
mühlet içinde pa".ayı vermezse ihale kararı teaholuuarAk keodiıinden 

f! ı 3 J 2 5 8 , evv!'l en yOltııek teklifte bulunan kirnae arzetmlt olduğcı bedelle almaga 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ razı olursa. ooıı, razı olmaz, veya bulunmıızsa hemen ou bet gOn müddeUe 

•• 75 1 Borsa Telıu·raf ları artırmaya çıkarılıp en çok ıırtırana ihale edilir iki ihale arasındaki tar.it 

Y [ N t M E D s ı• U ve geçen günler için yüzde beşten he sap olunacak faiz ve diğer urıı.rlar 
fl n ayrıca hOkme hacet kıı. lmakıızıo memurlyetlmlıce alıcıdıın taluıil olunur. 

-·J ~.:r<t 
ı . .,/anlı11/ 

Madde "183, 

Nüshası 5 kuruştur 
li 

k • » ÇU\'<tlı jl)K. f>O 

lllğda) y t>rli 
31 - l-9Hf> Abone) Türkiye ~ 

Bir bap hane yukarİda g-oıterilen 4_3_g35 tarihinde Silifke 
icra memurlu~u odaeında ifbu ilan Ye ~ö!terilen arUırnıa fartnameai dal· 
l'Hlnde aatılaeatı illn olunur. 

için için , , . ..,,. 2·87,5 
., l} S ·uta Lozu 

ith, 
lhsafı Ze\ ıin \. ~[) 50 

Tür~ alt111111 945 

6t7 

78-97-50 
İSlt-rli11 

Şeni ti 
Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. Dfızeltme 
Altı aylık 600 1000 lliin inıisar etlen WtZdmnizi11 iiı•iirıeii ~a\'fa ııaıla it • 

1 İki IH~İ 
ll('j'" 

Üç aylık 300 500 Uolar 

Frank 12 -03 

. . . 
Relt•ıliytHlıın gP.lt1 1t 1220 Jira hPtlPli k•·şlfli iskı•le ın· 

l , o dt• il 1 ı Bir aylık 100 yoktur 
1•Cıı u 

•) ") -_, ... ~ Lire·ı 14 
Gllnü gçmiş sayılar 20 Kr. 

• ~:.:ılının ihal? giiıaii 16 2-9:i5 olaea~ )f~f'tfP yaıılı~lı~la 

10 2·935 olarak yazılnııştır. i)ziir dilPr ve diizeltiri1. '9,,, '"~P· ·~ h .............. _______________________________________________________ _ 

'ii~1t·ıı tfO~lorH ko , t;aı ~ ara, ·~~ il •·Ş. K1·racli lwt t-11 ~"''Wli hil' :ırkaclaşırıa öpiişerPk \'t'r- rııluııış , ... iyilı~şı!irılmiş~ ı ·tle h~·m ora halkına 
Uduna zarar \'t~rnıe . nıPk, hilgisizli~le apıi ~ap, kacakdan içilen lwm el•' Hii~t)mt>l•~ cok hahalı\'a maJ olmus-

Çİr·iŞi,u\li fıastaJıkJarı birer birtH' göıtf Pil w~- ve yt·nılerı yiyPCek V~ sularla hastalığı al. ltıl' • • • • 

~ · Lt·ll~Jtdi111 mak ve VtH·mek mlimkündiir. Giinii11 biriuJe Fi,.eugi ıuikrohu laav:ııla ya~amaı. Tt1 11-

I' lttırıgi ıwdir ~ Nasıl •'Yİ olur. N;.ısıl ko· hr.rke~ hu hastahğı bilmiyerttk (tlabilt•cegı den dişarı çıktığmda 1kurıı lıa\·acla lmş on 
''••ulur 9 • için fir~ngililt!ri utandırmak, onlara hor hak- tlakika yaşar. Akrnlı, riitub~tli, er.rahat \'H 

lli l ~11 lıı;~ı:ı lıjtı lıi 1 nı iyen, işi tııı i J I' rı yo~ ı u.r . ıııa k yf'l'i nılt> dPği iti i. hnlı! r iizııri ııde biraz da ha uzun y~ş a ~· a bilir. 
"ot 0Pla hulilS:tll Vt~ g+•ctm ha~lc.llı~ur. ~hk- Balkau v~ hliyiik ~8Vfl~da h!lgisiı hir çok v~r~m mikrohn gibi Frt-rtgi mikrobu tla •11 • • • 
oı~, ... Şış~· llpası açan, (llal ... zoııi burgu gihi köyliil ... r·imiziu, biiyiik ş~hirlercte huluuıluk · ha\•acla uzun yaşayahilseydi .\cunda kimse 
v~,. 1

1/~ 11• ıçi11 nıi~rolı :• Fir· .. rıi~.- (l:i'piril) aıh lurı sıraıl:. Şf-!~ lana u~·arak yolsuz ~actırılara Fir,•ugisiz kalmazdı . 
''h·k 11 ~ 1Ş~~r. ln~auda ,a insana tlt•ğmek t .. 11~ giıliip hir tlakikalı~ t>ğltlnm~si i<;in alıleğı fı- Bir Çl\k kimseler sapa sağlam, yarasız, 
~ıkc1' Öf>tıŞntP-k, hir kaptau, hir c;atal Vt' ka - rP-11gi~ i tı~· il .. şLirm.-cl.-u ~öye geri g .. lıli~indt' ht•ı ·t>siı olclıığu için Firengili olıluğu anla~ı-
8İıı,ı~;' bir kaç kişirıiu arılı sıra içip yeuw çµvr~sindt>kilt•r•~ bulaştırarak bir köyü firen - lanıaz hallm~i Firengili olupıla sağlam görii
btış~. '. agızda ç•ğntmfrn sakızı \'e lokma~· ı ~ili )'aplığı flŞiılilir. rwu bir çol\ kim~ı~ lerin kanında mikrop olılu· 
ıh,,, üSIJta çif{11t•lnwklt>ıt, lu~rhı· r ustura~m · Bu ~·iizct .. 11 ynnlumuzuu bazı Ç•' ' rt~l ~rirnl~ ğu için bir araıla ~·mnsk, yeurnk, su içmek, 
l•i ~ •lış fırçasından g"çıi~i ve hulaşılığı gi- Fiı·ttngi ÇP\'l'e~i olarak tamdığı için sağlık ai·~a,laşlık için öpfışnuı~, bir n~luradan lıt'<lŞ 
~uc~'~a ·v·~ haha~ı Fir,1 rıgili olanlartlan do· hakanlı~ı oralaada Fr•~ngi savaş açmıştır. olrnakcian ha~Lalık \'flfrHPk kabiMir. 

r~' ~vladrna da kan v<ısılasilf' 2r.~er. ·1~olu ıarHfınılaki h.ılkm vaktilc :l'5t~ılıkla 1, • · 1 , · t il · l, - ..., "' · ıirengi es" u c·n ter& tı.uunıuı~ vı~ w enrnı~ 
L11 1; 1 ;.~.ı .. , KolP-ra, mikroplu ha. talıklar gibi l~t~nhul(ı g~ldiklerinJ1e bilgisizlikle ~ötfJ bir hRSlalıkıır . Kri~lol ~olomb )'eni acunu 
\' .. lo .'. v.- ya~·ıhc1ıhr. Y1tluız çirtl ~m~kh'n nygun!'luı kadıulara ~ic P.l'P.~ Fiıtıugiyi alılık· lmlcluğu zaman ılcrniıci aslH~rlt!rİ kırmızı Ame 
lı1111<1a11

11 ıl kaıl ııılıı rı t.ı 11 g"•f ıııt•ılıği içi nıl i r ki ı ;ı 11 sn•ı ra ya lı iç l'~ıl a vi ol nwla ıı v ~ - yalı uı ri kıılıla rıla 11 hasla lığ! 11 lara k Av ruııa ya geti-
1'-' dtt 

1 
: ,.- g1ı1i v,• .• \iP "a \ ılacak h ı stalık ~'arım lP•h•vi olması yiiziind~n herkes~ ya- rip oradan ~ski ~cuna yaylldığı soyleniyor. 

1. h th·ğıtclır . \arak ev .. Ic • o cevre hep Frt!ngili sayılırtl.t 
lıl~r~k b'l · · ., · · - · · • 1 1 k ·1 d ., \7 · ' ı mı~rek babamn cvlktlma, ya. Orada yapılan savaş i e hasta ı · uur u - - ~onu ar 
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Gayri menkul mal!ar~n açık arhrm~ ilanı 

Silifke · ·icra inemurlügundan : · 
0 . :\'o. ?A/607 . . 
. \ cı k aı·ıırm n ile• ırnı·aya ~c·\' ril•·CP.k gayri meııku-

ltın ne olduğu: 54 ıınnrnrah 9193 )1. M. tal'lamn ~ his
s~si G~,66 1111111aralı ve 3672 ll.\J. tarlalar1111la ~ hiss .. Jeri 

Ga~ r-i merıkuliin hulurıd11ğ11 mevki, matrnllesi, !i'O

kafrı ımm:ıra~ı; . ilifkcnin eo~nrndan \'H C3lal tut. m~\·-
·~ . . 

kilerirıdt~ 54,66,64 tııpu ııuıonr:ılı. 
Takıir olıııHHı kıymet: 54 nnmar.ıhmn ~ hi~St1 Sİ 

30. diğ·~f'IP-rini ~ ltisst>lt~f'İ kıf'l\a:- liradır. 
.\ ı·tu·ıu :ı nııı sn pılacağı y~r, giio, ~aat: 4 3 935 Pa • 

z:tı· ır~i ~A t\l ı ı -12 y~ k'ulnr icra •tair~si . 
i - f9bu gAyrl menkulün arıırma 9artı:ıııme!Ji 17-2-936 tari-

hinden tıibaren 607 numara Ue Silltk.e lera dairesinin muayyen nama
raBlnda herkesin görebilmesi için açıktır llandl yasılı olanlardan tasla 
maltımaı almak isteyenler, i9bu 9artnam,.ye Te 60'7 doıya nıımhaaUe 
memurtyetlmiı:e mQraeht etmelidir . 

2 - Artırmaya ittiralr. lçin yukarıda yazılı kiymeıln yüzde '7 ,6 nia
hetlnde pey Akçası veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi: edi
lecektir " 12•., 

3 - ipotek sahibi alt.caklılarla dlter alAkadarların ve irtlfak:hakkı 
snhip:erlnin gayri mealtul üzerindeki haklarını buaualle faiz V4' mas
rafa doir olan iddialarını işbu ilan ıarlhiı den itibaren yirml goo içinde 
Avrakı müıbitelerlle birlikte. memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi 
halde hakları tapu ııicilile allbit olmadıkça satış bedelinin payl~maaından 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen gtınde artırın .ya ittirak edenler artırma tartname
sioi okumuş ve lOzomlu malum oh almış ve bunları temamen li:abul et• 
miş ad ve iıibAr olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamAnıia gayri menkul Qç defa bağırıldıktan ıonra 
en çok artır4na ihale edilir. Ancak utırma bedeli muh,mmen kiyme\in 
y1lz:de yetmit betini bulmaz veya aatıt isteyenin alacağına r11chaoi olan 
diger alacaklılar bulunup ta bedel bunların o gayri menkul ile temin edihnif 
alacaklarının mecoıuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü b•kl 
Julmak üzre artırma on bet gün daha temdit ve on beşinci gtıno aynl 
saıtn yapılacak utırmada, bedeli aatıf itteyenln alacağına rUcbaoi ol&n 
diğer alacaklıların o gayri menkul ile temin edllmit alacakları mecmuundan 
:tnzlaya çıkmak şartile , en çok artırıma ihale edilir. Böyle bir bedel elde 
dilmeı:so ihale yapılmaz . Ve satış talebi daıer 

6 - Gayri menkul kendisine ihale oltınlln kimse derhd veya verilen 
mQhlet içinde parayı vermezae ihde kararı feaholaoarlk kerıdiılnden 
evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmit olduğa bedelle almata 
razı olursa ona, razı olmar., Teya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle 
tırurmayn çıkarılıp eıı çok artırıına ihale edilir iki ihale arıısındakl fark 
ve g eçen g ünler için yüzde beşten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar 
ııynca hnkme bnr.et ka,ınakıu~ın memurlyetimizce alıcıdan tahsil olunı:ır. 

Madde " 183., 
09 parf& 1arla yukarıda g6ıterllen 4-3-Q31S tarlhinde Silifke 

ıcrn memurlu~u oda11nıla itbn Jlım ve göııerilen arttırma şartı:ıa mHt dai
rtı1lnde Bl\1ılaca}:lı ur.n ohın'1r· 

1 l j H 
İçel Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

müdürlüğii;nden : 
Vihlyel llastnıwlt•ri ıçın 160 lira lalımirı lwdelli 

17 1\alrm eH·n k ı mnthua paıa r~ık sun~ıil•~ ~ a pılac:tk· 
rl11· Muvn~k a t l•·min:ıı mikıarı 12 lirachr. Tnlir olau-
1.ırırı \'H uiimuuPlPrini giirnu~k isl~ymılerin Sıhhat 
t!airr. iuc miiracaatları ve pazarlığın hitinı gtiuii olan 
~"halın iiçl'mci"l Pazar giinii saat on b~şe kada·r Vi 
1:1 \ .-t ErıciinH·ninr miir~t'aatları ilan olunur • 

1 
~/A;.~, . ~- ' t""~ ~~ :v&~~~~~~~ : . , ~ ; r. ra~'ı!! A.:i.~.r , 
' -...: '~/ '?3or 
~~ ~ - ~ I 

~i~ · · · ·· · - ·· - · -:. - ·. ·· , - Bu Altşam _ 

f~ Kula.k;-: B.urn n~·: B·Oğaz:. ~: ıu LK Kcza.i.,siı11t. 

Nö~etçi Eizane . -

1 Hastalıkları ınütehassısi ~ ·~======~ a SİHHAT 
~ :O O K T O R. ji' ECZANESİ 
' Nüzhet Veysi . (~ 

1 
• • .. • 

;~ ' Hattalarını her gün saat on beş- r!·.; 1 Mersm Gumruk Cıvannda~u 
it· Jen sonra diş doktoru bay Bahirin ~r. 1 • .. • 
~ d h" h ~ 11 ,.,. ııı · ,· ı Eczavı 
' • el k b l t d . el lı hhı \"(). y Prli \'P, Av-
, :-.. yoğurt pazarın a ı muayene ane • ı· · 

sın e a u ve e ovı e er. · 
ru rrn miistalızl~rall bu-. t 7 -:~o ' / . 1 

1:-~ --... ~- "' ,.a_ , ~"'--~~ .. r~ ... -~~~-~~ -~~~\ 1 Ullllf . 
1 ' " ' 1J ~.r r · • -~ ..,,..... 1 ,.,_,fj 'I 
~-- • ~ :!' • 'I?'!' ' - ... v - · '· , ,.__.... , ı ·;::=======~· 

..... 1 

. '·············: ) i Yeni Mersin Matbaası ! Soba Almadan Evel 
( ılınç Kamil ve mah· 

tumları ticaıethanesi n -

den arayınız . 

Yeni Getirdigi 
Yerli, Belçika, Fransız 

malları sobaları 1Je fiat· 

ları görünüz. 
54 

.. .. - · ... ,.~ '~· : 

Yurttaş! 
Onpara harcarken 

bile kimin cebine git-
titini düıün : 

~lilli i~li~al v~ .,, On Sekizinci 

• • • mücellithanesi • 
ı • 
•!• Es~iuıis, ı><u culan- • • • • • 
• uıış, ft~ı·~u•lt~ kitapla- • 

ı ı rınt~ı işı· 'ar amu·1. ele · ~ 
• \ •· : ı l ıua' ır111.. hir~iiu .• . . . ._. 

1 
• ~izt- lazım .altır. Kitap-• 
•!• ' j f 1 • . . • • araııızı,' ... lt'r ~r1111ıı, • • • llC'f'llıılı;t • ~.ııl/,•· gi>11 • 

• ılı·rıııiz • • • • IJ• .,., ı L. ııap Vt' • 

: ılt·fl• rt•·r şı", zari( 111P-S 
• lİ11 v .. ı ulhuaısla ola - ı 

1

: ra~ cill~11ir. • • 
•) . '• . ............... 

Tertip Dör~üncü Keşi ile 
tasarruf cenah·eti • l':ı l 1 Şubat 935 tarihindedir . 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
ffi Büyük ikramiye 

m 25,000 Liradır . 

Le M::::~o:o~~::::.li3i!!! 31-1-935 Perşembe günü borsa sahşları 

~lalın cinsi Nerenin Bbbıuh:ı .lflKT ARI . F. ŞEHAIT Oldut11 a:. G. J[.- ı s. 
~ - - -- --

Ar.ı cek inl~k 50011 33 ~·· hazır 
• 

~lercimek 15000 8 ~ .. ~l.V. 2 • 11im z. ... o M 

ı> iri rı ç 10000 17 ,, haıır 

,, 10000 17 50 ,, 
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Buğ•lay 60000 2 55 Topra~k(•le V. 21 giin 
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, f Mütehassıs Doktor ı 
+ ASLAN YAKUP. ~ 
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+ /stanbul ve moakova üniversitele· ı.iı 
· rinden dip/amalı ve Almanya'Ja 1f + tahsil etmiı Viladiye ve Cerrahi Jı 
Jı nisaiye mütehassısı . 1f 
T . A()HES : Yoğurt pazarı llaslanr. caddt>Sİ JA 
dJ No. 1- 3 kendi e VİIHl4~ • rr 'r . TELEFON: 64 Jı 
·~E!+·~~~~~~+;l~~[!t-~f!t-·~·~ 
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