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B e ıye clisi Toplantllarına Dün Başladı . 
Sessiz 1·ürkiye Başbakanımız istanbula gitti 
Kıbrıs'ta Alikmo adlı bir 

llurn yazıcı hnvsalasma sığdı
ramadığı bUyilk Türk dönenme· 
sinin anlamını nnlahmya yel
~enrniş. Bunu «.,öz» ün «Türk 
•nkiH\bı ağır ve yUksek bir e
serdir» başlıklı değerli yazısile 
{\ğrendik. 

içiŞle bakanı veReceb pekeristanbulda 

Bıı yazılarJa nvoNı sı-

~ar l>:r duru l o mndığından 
ükurnak hile , ""ır b r kiilfetti r. 

Bizi Piyerloti'rıin nh ç ktiği 
fJljbilli m scid dh a ·1a na yan 
Relip çubuk tü tli en l 'r ulu 
0hn uk talıayyiil ecl nl ı a7. o\
Olnctığı için Alikmo'ııım saç nn
lnrını da hayretle lrnrşılnmndık. 

Ne ol:ıcak bütün e' ren ba
liını TUrk inldlftbımn gö1. lrn
tnaştırıcı verimini överken bir 
kaç Aliknıo da onu dürbinin 
tersiyle görmiye çalışsın. Na
sıı ki medhiyeleri değerine bir 
Şey ekliyemezse kötli göster
llliye çalışmalar1 da varlığın
daıı bir şey eksiltemez. 

h Fakat l(ıbrıslı yazıcı nasıl 
~r duygu eseri ise Türkiye ile 
b Qnanistanı ölçmek gibi birde 
'l'l\şından büyilk işe sataşıyor; 

Urkiyede çokluk gazete oku
~z, llliiııakaşa npmnz, yay
~"l'& koparmazm1ş . 
k lialbuki Ymıanistan'da bir 
~tıdura boyacısı bile gündelik 
eq 7.eteleri satırı satırına takib 

er, sırası gelince işini gUcü
tıU b 
tıı ıra kır mensnb olduf'u fırka-
l~ n.Urnayişi ne koş&rmış. İşte 
lu kıyede hayatın durgunlu
Va tıa bedel orada bir can gama 

t'rtıış. 

IQu Başka bir ulusun iç duru
kaı guruıtusu patırtısı bizi ala

andırmaz. 

~1~ öıcunun bizim yöne olan 
tnıtıda yazıcı haklıdır. 

hl'll't'Urkj 'ede g 1 Ullü yok,yay 
~Ck Yok, kaldıı ım paleti kası 
i~ ~,senlik benlik davası yok, 
% ~r.~ ~ser var on yılda pro
\l~ı. egışen taı ihide ağır bir 

l\llda &· n ayıltan ulu \ar. 
~İ~i~ı·ıcı~ ulusun anlamı tek 
llitı 1 bııe ayırmadan bütun 
!urı J1ğın1dır. Var gilci)le tnri-

-tef · ~lltı l' 1 nhJderiııe durınndnn n-
4~ le Urk devliıni Ti.irk ulusu~ 
()\•ta~lld~ toplulu~a bir örnek 
~"ata göstermistir. Devrimi 
~~li\1 11 F~rkanın Önderi onu 

llhı~ıııa~uşsa on sekiz mil
" . kUtıe de u\: ni inancın 
•ı ıı· ,, 
t\ı ~ne katılmışıır. 

r~er~·~olurın aksaklık diye 
~ıı bi 1 

lerinin yokluğu bizim 
~ı~ ~1 r llleziyettir. Bunun için· 

1 1~ bir umdukları patırtıyı da 
r~ir 7.aman göremiyecek-

R1za Atila 

Fu ka Divanı Üyeleri İstanbulda bulunu-
yoı lar bu g~nlerde Divan 1 oplanacak. 

akşamki eksprese takılan hu

susi vagonla tstanbula gitmiş

lerdir . Başbakanımızla lçeri 
·işler Baknınmız ve Fırka genel 
kiHil)ini Anlrnra durağında Bu
knnlnrımız ve bir çok snylnvla

rınıız ''e O:ıkanlık ileri gelen

leri uğurJamışlarchr. 

iSTANBUL, 2 (Hususi) Baş 
lıaknn İsmet inüniiyle İç İ~ler 
Bakanı ve Fırka genel katibi 
Ankara ekspresiyle liıH'aya 

geldiler. Durakta merasimle 
karşılandılar. Fırka divanı U
yeleri burada bulunuyorlar. Bu 

fi günlerde AtatUrk'Un başkanh-

Bn~bakı:ınımız General J met tnonn ğmda toplanncakları söyleniyor. . 
ANKARA, 1 (A.A) - Baş 

bakanımız İsmet lnönü berabe

rinde iç ri İşlf'ır Bakanımız Bay 
Şükril Kaya ve Cumhuriyet 1 

Halk Fırkası Genel ki\tibi Re

ceb Pöker oldu~n lınlde dUn 

Kurultay BaŞkanı 

ISTANBUL, t..{A.A) Kurul
tuy Başkanı General Kftzım 
Özalp buraya geldi. Durakta 
tehrin ileri gelenleri ve say
lavlar tarafından karşılandı. 

Türk Ordusu Ve Kızll Ordu 
. 

O 1eral Fahrettin'e l\Ioskovada şölen verildi 

General F ııhreddin Voroıilof Yoldaş 
tarafından Kabul Edildi. 

A KARA, (A.A) - Afgan 
hududundan m det etmekte O· 

lan hakem heyeti Reisi Gene
ral Fahreddin şerefine • fosko
va Bilvük Elçimiz Vasıf Çınar 
hırafıı;dan bir ıiyafet verilmiş 
ve bartcıye komiser muavini 
Klristinski, Karahan,Erkftnhar

bi\ e Heisi General Purekerof, 
G~neral Budyenni, General 
Lango\ i, General Kaeke.r'. ha
riciye rkanı Afgan sefırı ve 

belediye 
Meclisi 

Toplant larına dün 
baŞladı. 

B !t diye l\leclisi intihab yı 
lınrn ikinci toplnntıama dtın 
bn,.. uı . . 

t m altlda Başkan Mıtat 
Tor t 'a ıtıya baş1anabilmek 
için kfifı Q kluk bulunduğunu 
söyliyere < celseyi açtı. Ru~a 
meye geçilmeden önce Necıb 
Ergunun levha resmi ve Avu 
lrnt Sa lib'iıı de şehir yollarınm 
yapılmasına dair olan takrirleri 

1ran mnslahnlgUıarı hazır bu
lunmuşlardır. 

Yemekten sonra TUrk ordu 
su ile Kızıl ordunun kardeşliği 
şerefine ve her iki taraftan 
Atatürk'Un ve Stalin'in sıhhat
lerine kadeh kaldırılmış ve kar .. 
deş Afgan ve İran hUkOmetle
rinin saadeUne içılmiştir. 

Geneı·al Fahreddin dlln Ge 
neral Voroşilof tarafından ka· 
bul edilmittir. 

fli\yiil{ ~ir 
Ab.dulhak Hanıid 

84 yaşında 

İSTANBUL,1(A.A) Büyük 
şair Abdulhak Hamid'in 84 ya
şına girmesi milnasebetiyle ·5 
Şubatta Ar.navu~ Köyilnde Fey
ziye Lisesinde bir merasim ya
pılacaktır. 

ruznameye alındı. Ruznamede 
dahil olan maddelerin de milza 
keresi yapılarak Aid olduğu 
Encilmenlere gönderildi . Çar 
şamba gilnU toplanılmak üzere 
celseye son verildi • 

italyanların güttüğü maksat ne 
Stetaninin tekzibiniYunanhlar cevabladı 

On İki .4dada Olarıları Ôğrenmek Soma
lıdakilerc/en Kolay Diyorlar. 

Ştefaııi Ajansı , Kolimnos 
Adasındaki hadiseleri tekzib 
etmiş ve Yuııanistanda çıkan 

Proiya gazetesine şıı karşılığı 
vermiştir: 

«Yarı Resmi Ajans Stefani, 
l\alimnos Adasında çıkan lrn
r1şıklıklnrı temamiyle tekzib 

ediyor. Rtı tekzibi yapmaktaki 
maksadın ne olduğunu izah et
memize de miisaacle ederler. 
tabii. \1ademki bu hadise hu 
kadar kat'i \'e cezri olarak tr•k
zib ediyor, elbette bunda bir 
mnksnd vardır.Faırnt Kalimnos 
hatta bütün on iki nda, acunun 

öteki ucunda değildir. Buradn 
geçenleri bilmek, Somalıda o
lanları öğrenme" kadar giiç 
olamaz. 

itnlyn tm nfından işgal edil
rn · ş olan ndalnr, Siklad adala
rıru1 pek yakındır. Ancak bir 
ku~ millik bir mesafe ile ayrı
lır. Yunanistan arasındaki mü
nakalat da hiç eksik olmuyor . 
işte hunun içindir ki orada ge
<;eıı hadiselerle bu hadiselerin 
sebebleri pek güzel bilinebilir. 
Biz buıılnrı yazdık, tekzibine 
imkan yoktur . 

[ Gerisi İkinci Sayfada l 

Uluslararası kadınlar birliği 

BaŞkan Korbet istanbula Geldi. 

İatanbul Kadınlar Birliği Başkanile Kon
grenin toplanacağı Yıldız sarayını gezdiler 

Uluslararmn Kndm Birliği 
Başkanı Bayan Korbet Aşpi ve 
birlik ikinci başkam Hollandalı 
Bayan ~fanus Hindistan'dan 
Berut :volu ile 1stanbuln gel
mişlerdir. TUrk Kadın Birliğin
den Bayan Latife Bekir,Lamin 
Refik, Safiye HUseyin, Saffet 
Teli, Nermin Mnvaffnk ile baş
ka bir çok Bayanlar Loyd Tri
vestino vapurunda kendilerini 
karşılamışlar ve buket vermiş
lerdir. 

Birlik başkam Hindistan'da 
kadınların çok ilerlediklerini 
ve lstanbul'a bilha~sa Türk ka
dınlarını yakından tanı1.1ak ve 
kendileriyle dostluk edinmek 
Uzere geldiğini söyledikten 
sonra: 

« Buradaki dostlarım ne ka 
dar çok olursa gelecek Nisan
da lstanbul'da toplanacak olan 
Uluslararası kadın birliği kon
gresi o kader muvaffak olur. 
İstanbuldaki ikametim sırasın
da bilhassa buna ~alışacağım, 
demiştir . » 

Park oteline inmiş olan Ba
yan Korbet Aşpi ve Manus İs
tnn b\llda on gün kalacaklardır. 
Bayan Korbet şerefine Türk 
Kadın Birliği tarafm<lun bir 
zıyafet verilecek ve· lstanbulun 
tabi! ve tarihi yerleri gezdiri
lecektir. 

tSTANRUL, 1 (Ulus) Ulus
lararası Kadmlar Birliği birin
ci ve ikinci başkanları dün 

Kadıııler Birliği bnsknm ile be 
raber Uluslararası kadınlar 
kongresinin toplanacağı Yıldız 
sarayını ge711iler . Konferans 
ic;in yapılacak hazırlıklaı·ı ko
nuştular. 

Başkan. TUrk kadınlarına 
verilen snylavlık hakkının bU
tün dUnyiı kadınları arasında 
bUyük memnuniyet ve takdirle 
karşılandığını ve Türkiyenin 
şnrktu ınüstesııa bir mevkii 
bul ınduğunu ve intibah hakkı
nın 'l'ilrkiye'yi örnek alan bU
tUn memleketler Uzerinde çok 
iyi tesirler yaptığına kani ol-

duğunu söyledi. 

Lin1aı1 Şirketi 

Genel Müdür ve ldarc1 

meclisi reisi Geldiler 

Yirmi gUndenberi Liman 

Şirketinin Vekftletlerle alakalı 
olan bazı işlerini görüşmek ü

zere Ankarada tıulunan Şirket 
Genel mildi\rü Mansur Bozdo
ğan Cuma günkü ekspresle şeh 
rimize dönınüştilr. 

Diğer taraftan ~irkele yeni 

bir motör almak w.erc lstau 
bula gitmiş olan İdare mecliei 

başkanı Doktor Muhtarla aza 
dan Said Arif de ayni trenle 

~el mişlerdi r. 
lstanbu\dan Şirket için yeni 

bir motör alınmıştır. 



SAYFA~ ~ !ENi ~!!\.SIN_ 3 .ŞUBAT 1935 PAZAR -- --
Şark Hadiseleri 

in-Japon vaziy~ti müşkülleşti. 

~Ç),7)1etler 

Bir/iti kongresinde 
Molotofdan sonra s6z 

söyliyenler. 

& - :ı 

~ 

Türk of isin Günlük Telgraf 
HAB[ff l(Rf 

' 

Avrupa Boraaları. 

ltalyanların güttiilD 
Maksat Ne 
- Birinci Sayfadan Artan -

't~ lwhi ı h~ hi r si~ltt ll• 

cl a h i lirul ~ on iki a<la tı:~I-
ldmı ya pıl ma kl a ola n ı a z .. 

bütün· mesele uzak şarkda lngiltere ticare· 
tinin azalmasında toplanıyor . Moskova , 31 (A.A) 

llolotofurı raporu fız .. rine 
SovyP-1 kongresitHt~ mii 
zakereh~ r yapılırk.-u hir 
çok murlihhas ~öz almış 
ve rltle edil tın mu va ff a
kı v~tı~ri n aucak fırkayı 

P a na u k - 0 l - J -3 :) d ~ y i b , k i 1 is, · l ı • r i n i p : ı ı r i k ha -
Livt•rpol · hol'~a ~mda A tıP- rwcl ı• rı avıı·ıu a k te~rn hhii-. . 

Lonıir .ı .( \ . \) - [ıak tay:\ gPlmt>~İntı çahşan 
~arlda yPnİ karışıklı~l :1 r .\owrikH, lngillt~re v~ lfraıı 
ı.. (1 r~ ısınd~ i ugilıı mat hu sa gi ui devletlt•rin tloğru .. 
atı J a pon~'tty a karş1 ltn'f>C •tan doğruya J .ıponyaya 
<1 iih kar va1.İ \ tıt iu clt>n :n rıl miir-aca<lf eder~k , mali . ~ 

11H11Hakla \'O şay .- t LoıuF teşriki nu~~nilt~ rini teklif 

. . 
idare ede1ılP- rin ve dahi 
l't'iS Talinin sa,·flsind~ h:l· . 

dka ıı p :ııııugu ru;.r·t h,sı İ-

111 i () ,8 1 mayı s lP~linıi 

6,77 lPrıını uz teslimi 6,15 

siitiiir. lt a h a ıı ın h11 kiliS" 

:ı~· rı lığıı ı ı i~ ı ··ınH k lı> ıa ıuak 
~atlı ııt· cli r ~ Bunu a ııl : •· · 

ilk lP.Şr iıı t t>s l iuıi tl.64: ay ıu k p ı· ~ kolaydır. Soııra 

11i· borsada · ~lı~ar Sakala- hu :i ,· ;· ı lı !la taı\ı fd ar olan 
., v 

r·ıtlı· o:. cı·ıısi ıt• '• rl tt>~ .. liııaı· ı 
1 'ti pa pazhı r ,·an ar . 

8,55 mayıs teslimi 8,53 lı ı sa n tahhtU\l "İ zayıf 
r·:ı1110 bir miidahalttsi icap eınwleriniu daha doğru 
•\d~·r~P, hıırıu çok ihtiyat. . olacHğı katHHtlimltıyiz. sıl ola UÜdiği ni SÖ) lemiş- temmuz tt•slimi ~,~2 ilk rıoktala rı H~ bu gi bi in-

t~şrin tt•slimi 8,48 Upper : saular·111 dde ed~hilecek 
cinsi•·ri m11rt t~~rmi '1,~'9 merıfaat mı 111111~ ne yold• 

\' P nr7.Hkctle ) Hpma~1111 Oi~t·r tar;iflan, uıak 
tt> nıP rrn i tılnwk tetlir. ş~rk ta l ugilt<>r~nin, tica-

~lorııing Post gaz~lP~i rt>linin azaldıAma gör~ 
<l ivor ki : _l)aily ~laily, Singaparuu . 

" - Çi u-J .ıpou miiıı ı 

~t~ lw LI Pri. nıtıhakka~, 11 ı iiş 

~ iildii r. Aııla~ılmnk icin . . 
111 i'ış l.fütllir. Jap ım faali-
yt•ti , clalı:a zi~· ath~ so~)' fll 

Mogol is ı a 11111a ~arşı l~\·cih 

Pdılnıişıir. Fa~lll. hu, Çirw 

.l.ı pon k u "vetlt!ri n in nan
aıza ru ve \'a ~ın, ulu~lar · 
ılPrnrgiııi ı; İ 8e zayıf Ye } 
ııla ~ oldu ~tırm da hatır- ~ 
l ct ıahil i ı · . 

Fsasen uluslar knrun\u 
çiu ilt· aı i m~:\r komşusu 

af'a~mda, 1miie~sir bir şe
kilde miidaltalt1 ıle hulun- ı 
111.ız. '1\iı fft•h hi ı · eiu oı·-• 

Tarsus Kulubül 
Yıllık i Toplantı6ı 

Yapıldı. 

Tar ~ us , ;'(Hususi] 
Cu ıua günii Ta.ısu~ kulu 
tın nii n . (' ıwli k tophuıus ı 

k~)' llHt kam H ı fzı Ege vn 
ku lli p azalarının h nıuri\1 1~ 

• 
ıopln ııd ı . 

Topl a 11lı h~şkarılığma 

~eçiJ P n avukat Fıkri11i11 

~ısa hir nur. kıyı~ a çıldı vP
uzrıa n ıe koruış masma g~

çileı·,·k yıllık c;ttlışnıa ra 
poru onaylarn.h ve idare 
IH~) e li seçinıine geçilerek 
Alıurnd Koçak Başkauhğa, 
Ou rnı u ş Gfrrhiiz, .\l nslaf a 
ı. rıl <th tüccardan Baki ve 
BP. kir Tıs da at.alıklara 

Haysiyet divanına da Tev. 
fi k Oğuzcan, Fikri Orılii 
\'e \lus ta fa ŞtAn s.-çih·r~k 

loplaııtı ~· a son v~rilcli. 

Bnmlan sonra bütiin 

kuliip aıalarmm f(Urup 

şarkııula~i hallistalerin in 
gilwre imparatorluğu ıçin 
az daemmi~· tıtli oltluğunu 

Sö)· li yert·k, şunları yazıyor: 
" - Eski :ı1atltk miitte. 

fi~imiz Jııpouya ile bir 
harp olurs.ı, Sing~•pur çok 
ku~urlu hir iissü hahri -
tli I'. 

JapOtı) tHlm :ır tan kuv
,·r.ıimlt'n miiı~essir olabi. 
lec~k )·•·gane , tlevltıl, Hin
'li cinitleki müstmnlf'k~l~-

• 
ri miinaSt'ht~~iylt~ Fransa

dır. Faknt Fransa , umacı 
masalları ile korkacak hir 
(k \'l c'1 cl Pğild İ r. ,. 

Yeı1iAdam 

" .t.,. flllİ .\,huu,, ıu hu 

hafrn cıhan hi in~i ~a\· ısı . . 
cemi \' P.f tt·rhi yn ~ınai ·ett~ . . 
hi~· <tt \ ' P- fon uı t-~ v1.uları 

iiztwintle çok alaka verici 
yazıları topl.ımaklaılır. 

Huulal'm arasınıla ı~ 
m:d l Hakkı'uın lOf>IU t~d
ris, ll ı~ykt•hraş ZiihLfmiin 
sarıal tarihi, folst>ft'Ci ih
sanın •lil aukrıirı~ . cevaln 

bulunmaktadır. 

Bunla rtla 11 başka ,\ ,. 
Niiimin lusamn l;ab~s-1 
haşlı~h hikc\yesi, Sedat 
N urinin karikatürleri, res• 
~mm llalit Dhrul ha~kımla 

bir vazı, si ı;a~i acüwta • • 
olanlar mPCmuamn her 
zamanki •lolAun yazıla 

rındandu~. 

• halinde fotogranarı alın-
dı. Yeni idare h~yeline 

.ve ha,·siyet divanına um -. . 
vaffakayet dileriz. 

lerdir. 
Kodatski harici si'y'ase

l~ temas ederek alkışlar 

araswda demiştir ki : 
So,·yeı Rusyaya doğru 

araıi kazanmak teme\'-. 
yiillerini gösteren Hitlerin 
kitabı so,·yel işçiterin~ 

mah)mdur, binaen alP-) h 
bu isciltırin Alman\·aurn . . .. 
SoV)'el Rusyaya karşı hal-

tı harek•~li meselesinıle 
<iaha 1.iyada \'nıuh i~le
nwk ha~laruhrC Koıtat~ki 
uınk şark. hudutlaruım 

tak viy~si liizumuım tla 
ehf>mmi ~·pi it~ ka yılt>t. miştir. 

Ukr<tn\'a halk ko,iıit.dtıri 

rt·i~i Liu hctıuko •la d~miş:. 

lir l'-i : 
Ukran~'tuım m~rkt>Zİ 

KiyP,i~ ırnkl .. dil .. hilnıiş~.
hu a11cak Sov~· ··' Hıı~~ aııırı 

Vt> teUUll İl~ı · ı ı•~•st.ı:ıll ol . ,ıı 

U1'ra11ya Sov,t>l Cumhu-. . 
rivPli11in knvv.-tli huluu-. 
· ıaalartrlflan tlolayı ~"hil 

ola bil ıııi şti f'. 
..\lrııau Faş i :'tl .- riniıı is. 

ti IA pla ııla n ucl a U" f'f111 ) ' a
) a husu~i ltir _, . .,r a \ ırını~ · 

larthr. Fıtkat bu~din l k-
ranya sana)· ilt-şmişdir. Sov 
yt>t. hucluthı raa h•c,, viiz 
trş~bhfasiimlı• dulunacak 
miistevlil~riu vay lıaliıw! 

Amele trenine. llurfun 
Atinadan 31 tarihiyle 

bildiriliyor : 
İçinde devlet demir 

yolları uınum müdürü -
nün bulunduğu otötr 
rezin ile sellerden bo ... 
zulan,yollan tamire gi· 

· dtn Amel~ ,treni na· kara 
· agaç müsellesini dön
düğü sırada kurşun 
·atılmış. ve. lişçilerden 
ilti ldşi yaralanmıştır. 

7 ,59 nıayı~ tcJslimi 7,5'7 ve·li~tiriltli"'rni~bilen iıasarı-.. ., 'I I!>. I I 

L~mmuz testimi 7 ,46 ilk lar için hu ;uılaşılmaz htf 
tflŞrin teslimi 7 ,:t2 f•en~· ŞP.Y olaınaz. lşt~ adalarda 
dir. Fiyatlar lihYP. haşı- Rnnılarrn ve Oı·todoksla-
nadır. rm bu surtıtl•~ böyle hir 

Nw.ıyork bors~•smda 
mart t~slimi 12,a7 t 2,38 

nm\'IS tr~limi ı 1,4·~ lem-., 
ıüuz ı.~slimi 12,44 ilktr.ş· 
rin t•~slimi l 2.55 sentdir. 
Fi\'allar lihre hasın f\dır. ., . 

lskeruleriye horsasuula 

' 'ola sevk~dilmesiuin ~t>-.. 
behi de kolayca nrnyd~ırı:ı 
cıkar. lleml~ketimizh~ Ak-
• 
tltmiziu bilyüll L>ir tlevl~lİ 
ttra~mclaki t>mniy~t ~l't 

do"'' lnğa te~ir eıleeek olarl 
hu gihi psikolojık nıP-~~

lelerin ihdas t•tlilmenıesi 
f. ~· (. Sakalaridi~ cinsi t ~ n u~ ı m i ., d i 1 i r. , ı 
nwrt lt>.--limi lô,80 mayıs Yunani•lan. /aken'ilı-
tP~dimi L 5,95 ı .. 1111110·1. t~~ riye arasında tayyar• 
limi ı 6 •~yhil tP~limi 16, ı ·1 poataları. 
r. g. r. uşuıoııi ııiıı~i şııh:ıı Atinadan,. 31 tarihiyle 
lt>~limi 11,f>O nisau Lt·slimi bildiriliyor; Bakanlar 
t 3,f\8 tt· ııırutrı. 1 .. ,liıaıi meclisi Vunanistanıfl 

bazı şehı rleriyle r sker1' 
1 ;~.Gn ··~ 1' 11 •· · ~lı · ·i ;{. • 7 deriye araaında bir taY' 
t . ıll.trisılir. F ~ ı1l ,. ~9,o5 yare postasının açıtrrıa'" 

lihr .. içi11 1lir sına k r r verıniştir. ..._ _________________________________ _,, 

zührevi hastallklar. 
Bilgisi ve korunma çareleri 

------ .. ~ .. ~----~-
Yazan : Sıhhat Müdürü ve HalkeVİ 

içtimai Y ardun komitesi Başkaıı• 

Dr Remıi Gönenç 

- 6 --
ltaU.a cok eski .\nu•rik.ahlarn •ıwz ,,.ıa • 

• 
rıııtla ~afa ta~l :ırı , ... 1't~uııkl ••ri . ra~ · lırılğuacla 
Fireııgililerin kemikleri gi L,i· nlucl uğ·u ıau gilr.; 

m iişlt! r.ı i r. 
lsa Peygamberin kile: bmda bir insan iş· 

l~•liği giinalu evlatdan e\'latla g•·çirir- diye 
yaı.ılnnŞ olmasını haıı bilgicMr Fir~ngiye 

i~aret 0Uuğu11u söyliyorlctr . 
F.irengi, eyileş ·n··ı~e döld Ha llale g~q6-

eeği için lsa Peyğa,mberin bu hitstahğı 
o zaman anlamış olduğuna iş,ar~l sayıyrrlar . 

Kristof K:olomhu 11 ılt>ııiıc · lt~rinin \ ,,..u-
paya dfüıü~ii 1494 yıluula olup yt>diııcı ~ar-
1111 a~kerleri N~poliye gelttiğind~ haslallk 

orada pall~k vermiş 'e o zamaıulauheri ilaç· 



Mersin 
Piyasası 

V KN i MKttSlN ~~ '?Uft\T 

1 L i N 
Mersin belediye başlıanlıtınJan: 

Ora11larrnn 
Cinsi 

~,..... ..•.. -
. K.G. , K. 

Paıruık P"- .' JH't'~ 50 

S. ı A r~a !i mtll re 
mnrahlrnı 

Silifk~ cafM~si 

hir sent>lik kira d.-ğerı 
12 LirH 

iİ!'lÜnd~ ve makarna 
fahrikası yakmmrla lanP 49 

lapu nı:ılı 48 
'10·1.au~ı parlajiı 4 7 

ı .. llf! çi ~i eli 
\ ~tli 1) 

Susaıu 
F..asulnt 
No1tu~ 
ilercinw~ 
kuş \'emi 
koru ·darı 
Ç .. hiL 

luı11r Çukurova 
,, Auadol 

2 7 ;! 
12 50 

9-10 
4 50 
8 50 
6 
5 
6 7fl 

3-1 ~,ôO 
3-iJ 7 ,5 

ii3 

Diik~an No: 71) Hal de 150 lira 

Btıl .. diye ~mh}kinden yukarıda cins ve mevkıi ve 
oraula11tt11 kira clt·g~ri yazıh JiikkAn ile arsa ~fa~· ıs 
935 a\·ı :;onuna katlar ~iraya verilmek üı~re açık ar-.. 
tırmaya kouuln_ıuştıır . • 

Kiralamak istiyenlerin yiiıd~ yedi hnçnk teminat 
ile 19-2 -· 935 Salı gilnli saat 15 dP Bdediyede top· 
lauacak komisyona mlirac.ıalları ihln olunur. 

3 8- 13-18 

· er•İn ticaret oe tanayi ocla•ından: 

Sıcıl No: 838 ~1111fı: Sim~ar ı ci 
M··rsiui11 mahnuuli~· .. mahall .. sirule Çankaya soka-!eı Çtı~ u·.ı .. ~ ıçi 

10'1. Ş~k~r 
lt111av~ 

38 ·>f> · ğıml.ı No.ln evci~ oturan T. C. ıahasmdau olup 

100 .... j )l~r~i11iu Nus~ali~e mahallfls~nde Zahire horsa~11~da 
2~0 2a0 ki yt~ri kanrmı tıcar .. ıg=.\h P-dnwre~ 28-I 35 tarıhrnÇay 

l\aıcty · 
halıar 
Arı•a :\ııadol 
ı··~ v~rli 

1 r11ıc 

188-190 
90 
ti f>o 

3-12,5 
J6·87,5 

l<ara 'ı ·· ı 
~· Hl ırr tS fl- 6 

1~a•hr 1 6 

d~nht>ri Zahir~ ve pamuk 5İm8arhğı i~lt1ril~ uğraşau 

Ha\' öaı~r oğlu .\. llilminirı (llılmi Gnq ıif~ilref laha-.. 
h1111 Not~rtı~u ta~tikli ~.-ıirmP.si iizPrirtf1 28 · 1 35 tari-·-
huul~ 8J8 mıramlah sicıl~ Ticar~t Lanunuu 42 cı mad-
ıi• sim· görP kayt ve lt"St•il edilcliği bildirilir • 

Sicılt> g· lt'n ~ayı: :i56 

iWer•İn tıcaret ue aan3)'İ odasından: ~·~•t cları 3 

'4flVdar '!. 7 5 Sicil No: 841 Smıfı: 5 ci 
b!,, .... ., uı·r·s. iuirı Kir .. mitlıam~ mahall~sind~ fıal civarında 27 ....... 20 l..ira .ıo K. , " 

' No.lu ü\'dt~ otnrau T. C· t'1bas1114lau ~)lt11• ~··~rsiuin 
>> Pcıw bi 2 :; Li ı·a 

J) M.ıhmudı)·~ ruahallP.siıul~ Kıfırıs çarşısmda 11-ıs No. 
it ,,, ' » çuvalı 2oK. öO Ju ~·~ri karıu11i tieart'lgah ecliıu-r~L ı-ı 34 larihindtau 
L."~daJ Y .. r·li :?-87,5 ı 

it . h~ri pt-1ra"t"1ttlt· Şarap işi işl~rif ... nğra~:111 la~ A hntt>l 

8~;:011 tuzu ·ıo oğlu Yasiııin (.\hmel oğlu \':,siu) ticaret lakabını No ' 
, " 11.ııja.rı z~ytiu l. '!f> f>O ı~rtt .. n tasıikli g~lirnlt'Si iizerine ~ı-1-35 larihiucl~ 841 

1 ıkırıci ı B numaralı sieile Ticart"l ka uıı mı ıı ... 42 ci madıt .. sine gö · 
1

11eir 
'O dt>ıı ı ı re ka,·t Vt' t~scil edildiği bildirilir . 

ııet• ı: • . 
' ~~ıh·k ~ ı5 Sic~ilP w·h~n s~yı: 362 

.. ' SAYF 

f ··L .A N 
~ Mersın Belediye Baılıanlıfın'ilan : 

Kt .. şif hPf.iPli 4388 lir·a 36 kuruş olan Yalın ayak 
şosasuıın· y~uitlen inşası açık eksihme~·~ konnlm11şrur. 

flıal~si 9 - 2 .._ 935 fumarlt>si giiuii saaı 15 le _ Be
lediye _f!_aire.sirule yapılacaktır. ı~ıeklilerin 11 kuruş 

·mnk:\lliliııd~ şartname örrw~ini Hf•lt>fli~·e Dairesinden 
alulaları \'P. yiizde 7,5 nlu\·akkal l.tHuinal parası \P 

şarlnamf'tl~ yazı~ı ,·~sikHlarla hirlikcle Belediyede Artır· 
ma ve t~ksihme komis,·onurnı nıiiracaat Ptnwi"ri ilan .. 
ohınıu• . 25-29 - 3-7 

I l A N 
/çel Orman mil.diJrliifünden : 
HaıinP namına müsadere olunup ~P.rsin Orma_n 

idar~şinde mevcnt olan 188 aılPI kereste 3 palla '5 
bıçkı 2949 kilo meşP- kö.uiidi 4630 kilo mahlut çum 
nwş~ purrıal odunu Çar~çılula 48 ç.uu tahtası Çopur
lucla 11 urdu; nwrt~ki KuzucubP.lenıfH 8 tahta 20 ar· 
dıc Topak krıyrak ~··şlitlP. 8 çarn kiitl~ 20 lalıta Fm· 
dık p111arında 17 çam rahra KPrimler.h~ 45 kiit.le 
Göt.nede 4 7 Höknar çağı ~;:kar arpaçda 6 lu·,tıç }1cr
l~ki Ru.ir· ltırllt> 15 çam s~lıaı~ ikı tahıa i~i çıııar ok 
Koo.ı VilA~· ... ttt' 20 ardıç topakı •'Stluliclt> 1 O :HIPt çark 
ar~lau ~ih· ıle 8 çam latasilt~ 60 aclt•L arclu; lopakl 
\ 2 935 giitıiiue miis:ulif Cunıal'lesi giinii saal 18 
ela ihale~ .-clilm~k iizere 14 .ırıırm:ı kağıclil~ ayrı ayrı 
sath~a kouul.luğurulan istt>y•·ul•·ı·in yflztle 7 ,5 temi· 
rmll uuvakkata akcasmı lt>slimi sarnlık .-clflrek ala· • 
c. ığı nıakhuzl.ı ihal~ giiuil ola11 9 - 2 - 935 giiııtine 

miı~adıf Cumart.-si giitıii saal 16 ııa lç··I Orman ç~ .. 
virğtHıliğiıule toplauacak salı~ komisyonnıula hazır bn· 
lu11111aları v~ ş~rai'i mliıayedo~i aralaıuak isteyenlerin 
lçel Orma11 Çe\'İr1l••nliAi11f! miiracaal eyl~nrnleri iH\n 
olunur . 22-28 3 8 

Her Nevi Kitap Fe!1 
Her rwvi eski ~İlHp ahmr ve saıılır. Ga- fglJ 

z~te ha.' ii Ha vm Ft>hrui flft-11diyc> ıuiiracaaı ieiJ 
ediniz. fığ] 

~~~~mlliliJiJmlf iJmlf iJ 
1 ........................................................................................... _________ __ 
"h Ilı· . . - .1 1 l. • ı 1 k \ aııiı \· ~ P\'ı l• ·şnu sı taumıuış olcluguııuau varc ır . • ut'I\ •·uw" #l•·rt- · ıuez . 
:.vruı•a v~ 1t~1111a Hnılmasrnı o ıamawlan Hiri11ci çağ ; mikrobun sağlam \iİcuda ilk )'aranın \tk•hğuula şl)yle böyle allı "'t1y . • 1 
t. ·•rs,,k t"f»İ zanw11tla11lwri tlİİfl\'a\· ı kasub girup ilk nişanı olan s~rl Şaukırın çıkma· ı hafla sonra kızamık çiç~gi nwrcimek l anc· 
"'h·ı • . 1 

~~ıtıuş h·r laasıalt~ nlduğ•uıu a11larız • sıtlır. Mikrop vücuda -girdikden üç dört lıaf· si gibi kırmızı lt·kPIHr \'t! ~·aralar görü iir. 
8o •k'ohu olan iıı"pıroza polhithı 1906 yıl11ula ta so11r:c1 girdiği y~rde st>rl bir yara çı~ar. Kö~· lliler buna fi rengi çiçHği ılöktli ılerlc r· 
thı "d .. ıı ilt~ 11 •zcııau atl11ıcla~i doktorlar b:ıl 11.ıstalıgm yalnız kötülfakden gf>Çlnediği mik Bazen sıcaklı~ ~olması da gelir. Hazen gel. 

robuu girctiği yerJ~ yararun çıkmasile lwlli m~z. llastaıııu ~~ğliğı bozularak kesiklik kı· 
olur . rıklık clnyakilc'CPği gibi baıt~n hiç bir şey 

Yanakda~ ducl.akcla, parmaklarda cH\lliik du vmaz ve anlamaz, ,·ucu dun her tarafmda-
l;ı 11

19o7 Yıl11ula Vassermau kaııJa Fir~ngi au 
l'tk 

1
' . v .. t .. şhis tAlmek ~·olunu buldu . 

"'"'l~ Erık arsiuik ilacı111la11 ~·apılmış sal
b,,, 1 .. 111 buldu Oı4 ve 606 tlt•uilen ilAçlar 

1 ~rdır 
llu .. 

~1811 • 811nd~ kullamlan ilaçlardır . Az VP. 

li\1., bır Zamanda hastahAı kökiiıul~u lt1miz
,,~L '1 .. k ht-11iiz ilac huluuamanu..;tır. Diin~a 

" orı • ~ · bıak ~ ~•ğh hunu uraştırm;ıLla ha~t;al .tra ça 
a .Y•!·~ ılftçlaruu bulma~ .• çahşuı;ıktachr. 

"'~ 1

11 Ktıu Fireugivi ayırtt etnwk için kan 
"'""(;:ordar ili~ ~11 .,:u ~· olilt· bir çok usulları 
!ıi" t ~· Gızlı t.ir Fırt'nghiu h~shal ğı Jışarula 

l' •• ,. . • • 
dı,.. R .'•~şa'ı yokkt'u :ıy11•tlm:ak ç .• n·l~rı var 
ıl,1 ,. 9'

4

"'~ ISt gitti göıl.- #-CÔ' iip .ılıl:rnıua" ~ ı," 
bi"İtt~· ll .ıs~alaiıuı h ı r ~aç ç.ığı (D vr) v.ar•hr. 

ı, 1lı1tei, üçiiucü lı11U11 dörtliiueü çağı 

.. 
avatla11hg11uta11 başka y~rlt-rde çikan ilk ya- ki beJaı kan bezelerinrle şişlikler ve kabar-
ra mikr.obu hilmiyerek ve kötülük •~lmiy~ ciklar göriilfir. 
rek althğmı gösterir O halde nezleyi, kara Gırtlakda ,.e boğ~•zda yara \'P. se~ kısık-
lınrnmayı mlmiyer .. k almak olagan <~ilim- lığı t-Şitlilir batforncikler· şiş~r ve yara oyulur. 
kiin) clır. Fir~n~iyide bilmiyerek 3ldığıftuzda Otlf~u~m iç tarafında damaktla k~yaz leke
hirbirimiıi utaruhrmamak, hasla olanlarda cikler göriilür. saçlar döklilm~ye ye seyrek
utaumiyarak d~rdine çalmt~ctk eyilik. araması leşuu~~· e başlar. lıAçlannrnz, lt~clavi görmezse 
111 söylem~k halla zorlamak borcumuzdur. hastalık her tarafa saldırarak fenalıklar ya

'ara n~retfo çıkarsa çevresindeki beyaz pahil~c~ği gibi giizıfo hastalık yaparak kör
kan beı~l.-ri (Lenfa) t~sbih gihi dizilmiş şi- Hik bil~ y»pahilir. ttu çağda [tl~vr} hastalık 
şerl.-r. Yara bir çok yaralara twnz .. yPhilir. çok ku VVt'lli ve kauda mikrop çok olıl uğu 

ilk yara ~brültlüğiintle mikrob h~niiz kan~• ıçiu h ı!iltahğı çı'vre!liin~ ~aym t~ için başlıca 
\'a~ılmaıhğı ic;iu •·r~till ılo~ıor"' 1ıticl ... re~ il=lç- kavmı~ olabıhr. 
l ımu ığ. ı v~ l~•la viy ~ başlariıhrsa çok kı~a .. 
bir zamanda g~çer ve uzun tedavi olruak v~ - Sonu Var -
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mımum• j ~~~~i)~ No·Letçı· (czane 
Her türlü mevç .için muhtelif lij ır~~"~,,jj,,; __ _ _ . _ -·-·-_ B: Al:şam _ . 

fiyatlı ve en m'/Jkemmel 1935 I· · K. · · ı k- B · B ~ ~-t . ... . .... . • ·. ~ ,ı~ U a ' urun, ogaz ,Jır;, lstı~cımt>1 Eeı.aıwsıchr. 

Radıo Amenkan il f~ - Hast3likları . ıniıteha~sısi ·~ 1·~======~ = ~ . ., En1pir \7e Garofl • -~~ . :o 0 x: T 0 R ·::\ ı st:a:E:AT 1 aJ"' . t' I ECZANESİ 
~ Nüzhet Veysi (~t- j . -

1 1 ,,_. Hastalarını her gün saat on beş- i; 1 Mersin Gümrük Civarındadır 
1 ,.1 elen. sonra diş doktoru bay Bahirin ~ - - --

Wilyam A. Rikards I · 
1 -- · 1 o = l 

ımmıtmtmımımunımrmmıt111m1mı=ı 

i Her Nevi Mevsimlik 1 · 
1 Kumaşlar ~ i 
~ Manlolııklar, Kosliimlükler, Tnyför!Dkler heroııevi fanila le , 
~ çoraplar, gömlekler, tavşan tlivl'ı şapkalar ve saire her nevi 
·rl~ çeşıt ! er ~clmişlir . 

• Belediye l{arşısında 

ili Ferit A. çelebi 
~ TİCARETHANESİ 
• Bir defa ziyaret buyurunuz. \\evsimlik hillün ihtiyacınız • 

1 B~ii~· fi~;it' Pesin. Yade ilede Kolaylık Gösteıilir. I 
~ ı -· 10 i'.i'~ 

tt1me~~me•mer1~a1;1; 
DOKTOR 

N. Remzi Ülker 1 
~ Her gün saat 15 den 18 e ~ada~ . fiğ) 

lla lalarırıı Yoğuf'I pazaruııl,ı Dış 1ahıhı ;;;ı 
f Ba\' l\alıiriu muavt•rı.-haıu•sirıdt·~i lıu'-11--i clai.11!!1 

ı·p ~iııdt· kahıll vr. 
0 

LPdavi eılt•r. 12-:>0 i] 

dk . h lf'- ll·rıı·\I E<•Za\I 
~~ yoğurt pazarın a ı muayene ane • ı 

I~ . J k b l t d . ,J lılıhı ,\ ı•. V11 ı lı \H .\\ 
.~ sınae " u ve e ovı euer . ı 

~' ;r l ~ •) o 1 1'11 p .. ı 1\1 fı :o'" ı lı z t',. j ıl 1 h il 

-~--~-"'~" ~l"' • - ·,,.:;.::;; : '' r~,;•• ı lıııııır 
-.;: f;. ; .., ';f ~I. • I '°- _. l::f{:;-~,/ Ql/, ii(:s ,,:>.z~ , ~~~' , ~~~ -., ... l;~~~a;~ ~~1.'!~~1~ 1 - - . . . ·;=====~· 

ı . 
BZ'll'l • •t l •• ~ ~•••• .-. 

Soba Almadan Ev.eJ . . . .. . . . 

. . . 
·· rlınç Kamil ve mah· 

l • I h • tum arı tıcar.et anesrn • 

den arayınız . 

Veni Getirdigi 
Yerli, Belçika, Fransız 

malları ıobaları oe liat· 

ları g6r'iiniiz. 

• 1 
·• Ye,ıi ,~ersiıı fıat~:1ası •. 

ı • 
1 ı : mücellithanesi i· 
::•· E-; ı .. i ı. • p ı c ı l ı • - • • 1 A. Ull', r.•1·:-11.-•· "!l~ı Jll;ı /'). 

l "IJ" • ~ 
1

• ,., ıiı ~ · . 1 ıı. l d· ~· 
., . . .. •'-' 

\ ı· alııı:l\ 11 l'l. lıır ~IJI• ~ . . . . .... 
• .. jzı· lilıııı, ı >lıır . l\ıt ıp • 

ı ,) . . • 
1 ı J,, nı:ııı, .J•·fı .. ı ·l··rıııı>;ı, t 

J • ıııiif•t'lliılıa ı H111i·1. ... • ~nıı-ı 
1 • clt · riııiz . •. •• Jlı •ı' Ht'\ 1 ~İl.tp \'t' • 

. : dt·ftı ı l•·I' şı"· zarif u••·ı 
• 1i1ı \'•• ~ ı•lhwı~h ola - • • • t ..., • 

• ra~ c·.!lt rur. 

: ı , •••••••••••. 
V urttaş I r~E3 ~ -=E:e=~ -- ·~~eı 1 
Onpara harcarken p Büyük Tayyare 111 

bile kimin cebine giı- : '!; Piyang ... osu nı 
titini düfiin : + 

llilli i~ıi.-al v~ 

tasarruf CPnıiytAIİ 

,, 
On Se~izinci Tertip Dör~üncü Keşide 

t 11 Şubat 935 tarihindedir , 
ffi R .. .. · . 1 . m u }' u J{ 1 { r a ın 1 y e 

L
. 25,000 Liradır . Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 

2-2-935 Cumartesi günü borsa satışları 

,r. alın cins Nercııln Mabrnlu MiKTARI p, SEHA İT OlduBu ıt:-a. K. . 
1 .. =-~---

55 
-

Buğıla_,, O!'inı:w iye~ ınooııl 2 Topra~ k:.•I·~ lwzır 

.\t•ı CP.~irılt·k Aııaılol 6000 3ii ~1. hazır 
• 

Bu liıhı v " . Tar~us 15000 3 ,, ,, 

= 
~- ~1~~~~2:;:.;:::~E3 

+· ASLAN VAKUP. ;; * lstanbul ve moskova üniversitele· Jı 
~· rinden dip/amalı ve Almanya'da 'f 
ıfı tahsil etmiş Viladiye ve Cerrahi Jı 
ı nisaiye mütehassısı c rr 

j 't' t\ hl E~ : \'0~11rl pazarı llastaru~ cadd•·si J4 
Jı No. ı- 3 kP~ı<li evirıdP.. 'f 
'f' TELEFON: 64 ~J 

1 ·~~~~~~~~~[!+~~~~~~·~ 
1 Yeni Mt!raln Matbaası - Merıin 


