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Me s·n'de Bir Koro Kurulacak • 
Geri Çağ·ın Artığı 

--
Bu gUnkU soysal durumu

rrıuza tekke ne kadar yRbancı, 
lrıedrese ne korkunc, fes ne ka 

dar gUlünçse kadını bir kömes 
kuşu gören kurunun artığı çar
Şaf ve peçede o kadar aykırı-
dı • r . 

Dunu yaşayan ve bu gUniln 
~Utlu vnrlıklariyle sarmaş do-
aş geleceğin Tilrkiyesini ha-
ııriıyan iş başı nesli yurdluk 

~unıuşlarm en çetinlerinde bile 
dadının rolu bulunabileceğini 
uyarak ve bilerek teslim etti. 

nı· Çarşaf ve peçelerin bir ge
k ık anlamı olduğunu herkes 
d avradı. Bu bitimledir ki yur
~n her böllimilnde g6reneğe 

~hlığın atılması için torelere 
:addelel' ekleniyor. Bunlar a
iı:•nda Mersin devrim yolunda 
la ôlarihlik adımı atmış olmak-

VUnebilir. 
onu Tarsus Belediye meclisi de 
~ 1~U1ıieki Çarşamba gUnU 
li~~ha. Dağ Sevenin çok ye-

e hır isteğini konusacak. 
ır · lca ır Yönden siyasal hakkına 

Ue~UŞarnk kurultay kürsüslln
'l'Urkacuna Kendisini g5steren 
huv· kudınınm diğer yöndende 
l\ltı ı~eti~i hir kara bez parçası 
'l't\r~ a gızlPn 1 dar geri ve 
bir d <fonenirı ı mnnr yle zıd 

uruın ola z. 
QjtiÇal'şar ve r ç ı i nasıl gel 
Yuz üzerinde durarak değiliz. 
t-e11·;ıııarca benlığımiz kenıi
tur ı:ı abancı hars yauancı kill-

Ş~sıı gelmişse öyle geldi . 

ll~du~llıdi de gidişlerine ayak 
f!Qiy

0 
arak geldiği diyara göç 

~er r'. Bunlar neyi saklıyordu? 
~llıa~Şınıdiye kadar namus tu
tlllrna 1 olarak görülmilşse unu
Ustun~ın ki Türk kadını iffetini 
llıllsu e leke bulumnıvan na-

nu o' " 1t'klık 1 r bez parçasına değil 
1'u Yaradılışına borcludur . 

~l>le ;k dönenmesinde erke 
!to~ıu)( :uş alan Türk anasının 
<la sa~ı k kırndan olduğu .tadar 
~l'tlııe~ Yönünden bir çok 

lll'tlı:ı olan umacı kılığına 
~tlaı:ı:eaine katiyen gönül 
litıin ~ az. Bir çokları dilekle 
~?Qr.h erÇeldiğini ileri sürerek 
Q '4,. eı· 

t ~~leıniş~~le tatmin edileceğini 
~li buna 

1 
er. Dönenin karak 

~ersinin Yer Verıniyeceği gibi 
l\ltr. aldığı k l t b' 

) '4 R6ruı arar a at ı 
~ "1ılışlığı en kolaylıkta bunun 
eqi.,,9 nı anlatacak bir bel 

l .nu Sebe . 
~1Ye rtıe ?1?dı r ki Tarsus Be 
~n "en'iıı l~~~~n~n. Meliha Dağ 
~IQI\ l>ilitnıd ırJin ... konuşurken 

t1Yor ve :::: _onaylıyacağmı 
~i l)6neni . klı yoruz. 

llde tered~Urnliyen bu iş üze 
Ude sapmak biraz 

Saylav Listesi Hazırlanıyor. ali iktisad 
Talebe Grubu 

Fırka Umumi Reislik Divanı Atatürk'ün 
başkanlığında Toplandı . Ali 1 ktisad ınektebi ta

lebesinden bir 
Orub şehrimize Geliyor 

--------~~--· -------
Saylav Liatesi Bir Beyarıname ile Salı Günü. Akşamı 

Matbuata ve Fırka Kurumlarına Bildirilecek. 
-+-

Ayın altıncı Çarşamba gü· 
İSTANRUL, 3(Hususi) Dün Şimdiye kadar matbuatta 

öğleden evvel saat on birde intihnh etrafmda yazılan yazı-
Atatürk'Un başkanlığında C. H. lar ve liste üzerinde yiirütilleıı 
F. Umumi Reislik Divanı öğ- miltaleaların hep tahminden 
leden sonra da Fırkanın Meclis ibaret oldu~u Salı gUnti akşa-
grubu idare heyeti Dolmabah· ıuına kadar kati bir şey söyle-
çede toplandı. Grub toplantısı nemiyeceği temin edilnv~kte-
istişari mahiyettedir. Divan dir . 
toplantısı Salıya kadar silre- Yine bu cUmleden olarak 
cek ve beyanname ile beraber Riyaset Divanı toplanmadan 
saylav namzed listesi de hazır- evvel bazı prensib kararJarmın 
}anarak Sah günil nkşamı matbu verildiği tahmin ediliyor. Buda 
ata ve Fırka teşkilatına bildi- karı koca, iki kardeş ve me-
rilecekti r. murların mebus olmaları key-
.!.----~~-~~~-~~~~~-

Tarsus belediye M. toplantısı 
Bir kadın üye istifa etmiŞ saylldı. 

Meliha Dağ Seven' in çarıal ve peçeyasafı 
hakkındaki takriri çarşambaya konuşulacak 

TARSUS, 3 (Hususi)Tarsus 
belediye meclisi diln toplantı

larına başladı. Başkan Muvaf
fak Uygur'un tsplantınm açılı-

şını anlatan kısa bir söylevin
den sonra Ruznameye geçildi. 
Belediye talimatnamesinin ta
dili ve bl\tçede münakale ya-

TARSUS (Hususi) Tarsusta 
numrotaj işine devam- edilmek 
tedir. Duyduğuma göre bu mü
nasebetle adları dilimize aykırı 
ol:lll 1.Jir çok mahaJlelere de 
yeni ad verilecektir ve hatta 
bunun için Belediye mec1isi a· 
zasından bir zat takrir vermek 
Uzere bulunuyor. 

fi yetidir. 
Bakanlardan bazıJarı az ma 

aşla devlet hizmetıerinde çalı

şan memurların· saylav olarak 
tekaud müddetlerini doldurup 
fl5 lira gibi yüksek bir maaşa 
hak ka1.andıklnrını ve memur
ların saylavhğa nam1.ed göste
rilmesi halinde devlet makine
sının kıymetli elmanlardan 
mahrum kaldığı ve daha bazı 
sebeblerle memurların namzed 
gösterilmelerine aleyhtar ol
duklarını ileri sUrmUs olmaları 
ihtimalinden de bahs'ediliyor. 

nü Ali İktisad mektebi talebe
sinden kırk kişilik bir grub 
şehrimize gelecektir. Altısı kız 

talobe olan bu grub şehrimizde 
iki giln kalarak ökonomik araş. 
tırmalarda bulunacaklar ve bun 
dan sonra da Adnnaya gidecek

lerdir. 
Halkevi , .. e Belediye tara

fından talebeye mu1.aherette bu

lunu bıcaktır. Diln Halkeviode 
bir toplantı yapılarak bunun 

esasları görUşillmilştnr . 

Limanın Bu Yllki Durumu 
Bu yıl Limana girip çıkan mallarda 

119100 Ton Fazlahk var • 

Şirket yenide.n iki romork6r aldı. . ·. avuna 
yapılması için hazırlıklara başlandı. 

-~-

Bir müddctteoberi Liman j bu yılkı durumu ve muhtelif 
ıirketinin tesisat noksanla- itler etrafında aorduklanmıza 
rını temamlanıak üzere lstan- yüz gtlldilriicll cevab verdiler: 
bulda bulunan şirket idare mec 
lisi başkam Doktor Muhtar'ın 
evvt'lki gün şehrimize döndü
ğünü yaz nıştılc Dün kendisile 
gürUştüğümüz Doktor Limanın 

pıldıktan sonra azadan Kadriye 
Muammerin toplantıda iştirak 
etmediği ve İş Bankası MüdilrU 
Hulüsinin de başka bir yere 
tayini dolnyısiyle gittiği için 
her ikisinin de müstafi adde
dilmesi teklif edildi ve karımı 
maddesi tedkik edilerek müs

tafi sayılmaları ve yerlerine 
yedeklerden iki azanın çağrıl

ması onaylandı. Meclis çarşam
ba gUnU tekrar toplanacaktır. 

Yeni musiki yürüyüşümüz 

Memnuniyetle kaydetmek 
li\zımdır ki, son 1.amnnlarda 
Mersin Limanı şimdiye kadar 
gi>rUlmemiş bir faaliyete sahne 1 
olmuştur. 1934 ~yılında limanı
mıza giren ve Limanımızdan 
çıkan malların yekOnu 1933 
yılma nazaran (119) bin yüz 
ton fazlalık göstermişti . 

Azadan Meliha Dağ seven 
çarşaf ve peçelerin yasak edil
mesine dair evvelce bir takrir 
vermiş ve tedkik için encü
mene gönderilmişti. Duyduğu-
ma göre Çarşamba günkü top
lantıda Encümen rnporiyle bir
likte MeJihanm takririr mec
lise gelecek ve mi.11.nkere edi
lecektir. 

Umarız ki gün yitirmeden 
onaylanır ve Tarsu~ kadınlarıda 
umacı kılıktan kurtulurlar. 

da yaptığımız büyilk işlerin 
anlamını kavramamak sayılırki 
bunu akhmı1.dan bile geçirmek 
istemeyiz. 

Rıza Atild 

Yeni musiki dönenmemizi 
kökleştirmek ve budunu bu 
yeni oluşa ısındırmak için dlln 
Maarif MildürlilğUnde Valimiz 
Hakkı Haydar Berksunun 
huzuriyle Maarif Müdürü Na
hid Cemal Toker, Orta Mek
teb MildilrU Eşref, inhisarlar 
MUdüril Milni r Hamdi, Ölçüler 
Müfettişi CeU\l, Muallim Hik
met ve diğer musiki ile uğra
şan Muallimler bir toplantı ya
parak bu ulusal yilrilyilşün kı

sa l>ir zamanda amaca ulaşması 
esasını görUşınüşlerdir. Haber 
aldlğımıza göre ilk iş olarak 
Halkevh bandosundan isti f~de 
edilecek v'e bando şehrin nuih-
telif semtlerinde sık sık orga
niza edilmiş parçalar çalecak
tır. Bundan başka sık sık kon
serler verilmesi de kararlaş
mıştır. 

Bu konuşmalar arasında en 
az otuz kişilik bir de Koro he
yetinin kurulması mevzubah
solmuş ve bunun için de derhal 

faaliyete geçilmesi ona~landığı 
gibi Valimiz de bUyük inkilal>
lnrımızdan birisi olan musiki 
i ıı ki Iubımızın da Halk tarafın
dan benimsenmesi için azami 
yardımda hulunacaklarını aöy-
lemişlerdi r. 

ŞimdiJik Halkevi Bandosu 
havaların açık olduğu günler 
Belediye Bahçesi önünde, Yo
ğurt Paznrı meydanlığında ve 
Hastane caddesi Uıerindeki 
çeşme meydanlığında parçalar 
çalacak ve her hafta konser 
veriJecekti r. 

B tk ınları nı ~ ~t l ı hu ı, t 

Oi tt.ile.r 
tSTANBUL, 3 (Hususi) -

Dışarı İşler Bakanımız Bay 
Tevfik Aras, Bayındırlık baka
nımız Bay Ali Çetinkaya, Ad-

. liye Bakanımız Bay Şükril Sa
racoğl~ı, Kültür Bak~nımız Bay 
Abidin Özmen,Ö'lionomi'Bakanı 
mız Bay Celili Bayar, Ziraat 

ÔnümUzdeki yıl zarfında 
bu iş hasılasının daha ziyade 
artacağı Umid edilmektedir. 
Limanımızın birdenbire artan 
bu faaliyetini yakından takib 
eden Liman şirketi vei&itini 
arttırmak ve teşkilAtını yeni 
ihtiyacları karşılıyacak bir de
receye çıkarmak üzere esaslı 
kararlar vermiş ve en kısa bir 
zamanda cer ve nakil vasıtaları 
temin etmek üzerede İstanbula 
bir heyet göndermiştir. 

Ayrıca haricden celbedile
cek ye~i motör ve cer vasıta-
J arı ile kazan ve diğer yedek 
malıe :ıenin Res ııi R l'ısatlarmı 
almak ve i 1şaatıa k · a•11lacak 
kereste içirı orman Ruhsatiy~si 
temin etmek ve aH\kalı makam· 
larla temas etmek üzre An karaya 

[ Sonu İkinci Sayfada] 

Bakanımız Bay Muhlis Erkman 
Sn Bakanımız Bay ZekAi Apay 
dm, lnhisar'ar Bakanımız 'lay 
Rana Tarhan dün a.~şum İstan 
bula galmişlerdir. 
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Kadınlar. 

Kaılm hPr dP vir,\e ça
hştı. İlk zamanlarda tabi
att aki bi1tiin lrny ,·anlar 
henüz nthşi halda iken 
kadm ~ l'krği rı ilk ehli 
hay van vatifesiui gördii • 
Ar::ıhist a udaki ''eya Afri 
kadaki \'a lışi kumlarda 
vaziyet hugiln ıl e aynidir. 
Sonra la rı ~rkek yavaş ~· a

vaş hayvanlardan istifa"e 
t' wwye haşlayınca kadm 
merkebin ve köp(>ğin üs 
tüne çıktı ve iptidai ce
miyetler teşekkül edine~ 
kadrn bir mevk'i sahihi 

oldu. 
Karlın evin icinde vi-.. . 

yecek , içecek \'e giyec .. ~ 
i ş lerine bakı~ordu. E''e 
h:\zım olan ş~yleri bulmak 
iç i11 hu snr~tle kadm pa
rasız i şçi mevkiini aldı. 
Sonra l a rı kHdnnn ~v icin. • • 
dr ya ptığı hu i şler parn 

Liına.nırnızın bu y.ıl~i ,durıımıı 
. .. 
·-• 

- Biritıci Snyfado.n Artan - 1 ·tiı· . . .\s~ari bin ton tula-
u •nunıi miicliiriinil gön

.t~rmişti r. lşlf'riıei hitir~
rek c~nmn giiukii eks(lrcs 

le ~1ersine döıwn bu hft
~·et azasından şirket idare 
m«>clisi reisi Muhtar P~r
k~r il~ gfiriişen hir mu
harririmizP mumaileyh 
şunları söyl~miştir : 

rı.ecen ~ette zarfında 
• 

birrlenhirP- arlan linrnn 
fattliy~ı i iizeriuP. şir~eli
miz ,·eni ihli nwları kar-. . . . 
şılamak iizere t>Sa~lı ted .. 
hirler almak kararım w~r
mi~ ve hu mev:ulda c~r . . 
''e nakıl \'asuaları temin 
etmek üz<~re heııimde d~
hil ohluğum bir hny~li 
fstanhula göml~rmişlir. 

rın,ıa miilt>a•lttit uaa vnalar . 
yaplırılma~ını t<lsarlamak-
hıy~z. Hundan baş~a şir
ketiıı i~l~tme mfüİiirliiğii
ne ya rdıuıeı olarak bir 
mütehassıs ıat ile miile
addit kaptan, çarhçı, (lleş. 

çi, temin olunmuştur. 

Her giin d ·ıha ıiyatle 

iukişaf etme~le olan lima
nımizın ihtiyaçlarnu kar
şılanmk iiır.e yt-tıi lt>Ş~ iltu 
Vf> tesi~al \'ÜCnda getirir-
kt>n -şirket sermayesinin 
tezyidiuid., .aaruri giir~n 

idare meclisimiz 20 şu-

. battu toplanacrtk olan he
y.-ıi umuıuiyey~ serma) e
nin tezvidi teklifimte bu-., 

lunmaya karar '~rmiş\ir. 

italyanlar 

ile ) aptırılan; işlerin men~ 

şei oldu. 

lley~limiz l~tanbulcla 

yaplı.ğı uzun tPt.kilderden 
!iOOnrrt linmnınuzda işletiL 

nu-ıJP- rl w~rişli Şile ve • tıci 
adla iki kn v\·rtli romorkör 
mubayaa tıtmiştir • nu 
romor~örl~rd~u birinin 
büıün noksnnları ~~ tec
hizatı ikmal ~c\ilmiş ve 
s.-ft)re cıkacak bir hale 

Adalarda ·Rumcayı 
yaaak ettiler. 

Ali na 3 A. A - hal-
On dokuzuncu :ısrın 

ni im )' fllinıleki ~yenilik ede 
şudur : 

Ev içimh~ yapılan pa-

yanlar 12 adada~i biitün 
nwktehlercfo rumcayı ya
sak ~tmişler ve halyan 

• 
getirilmiştir. lis~unnı aua lisan olarak 

Henii1. ktı~kh• bulunan okutua.-k ınecbur.h·~lini • 

koymnşlardtr. 

Atatilrkiin 
·1nrkotisin Günlok·telgr~ 

HABERLEBI 
Avrupa Boraaları. 

Türk tarihi araıhrtll~ 
sına başlamasının 

yıl d6nüm0 
Pamuk l-~--.. 5 d 

LivPt'(lnl ho ;·~ :; ~11ut :ı A ·ı ;r• 
rikau p ·uuı.ğu marl l~!'ilı 
mi 6,83 nıit ~ ı~ t•·slimi 6,77 
t~mmuı , .. ~\ ımi G,7a ilk 

ı.-şrin tt•slıuıi 6,63 ayni 
horsada Mısır sakalari•lis 
cinsi nıart lt~slimi 8,54 
IUH)'IS .... ~limi 8,5 l tPm

muz t~slimi 8,50 ilkt ... şrin 
teslimi 8,46 Ujlper cins 
leri mar-l teslimi 7 ,56 
mayıs tt~slimi 7 ,54 tem 

muz teslimi 7 ,42 ilkl~şrin 
teslimi 7 ,38 p~nsllir. Fı 
~·allar libre başmadır. 

Nevyok lJorsasrnda mart 
te~limi 12,a 1-12,33 ma

yıs t.e~limi 12,38 l"mmnı 
t.e~dimi 12,39-12,40 ilk 
t~şrin lt~slimi 12,3 l sent
ctir. Fiyatlar libre haşuaa-

d•r. 
İs~enderi ye borsasında 

Zo ı g ı ıl ıl. " 2 [ \.A] -
.\t <1ıiirk.ıi ı 1 l' ıi ı·ı.. wrihiuiı.ı 
ana \Ollar ı h .ık l. ı ı ulaki a· 
r a 111·111 ılar ı· 111 Bolu say
lavı CP\atl .\hlw"' t .ırafın .. 
dan il k. öııC t! Zoıığulılağ~ 
kouf t• ra ns vtwi l 11 1 iş oltl u 

gunun yıl döııiimü olttll 
bu g~c~ llalkeviude Ata 
Tiirk tarihi gpc~si yapıl
mış ve hiitiin "memlekt4 
miinevverleri ve kalabah~ 
bir halk kiitlesi hazır bu· 
lunmuşl\ , .. 

v~rilen lw~t·c.uıh ko•~ 
foranslarthuı .\laliirkflll 
larih l~l\..ikl~ri aıılauluıt~ 
ve Halke\·i güzP.l ~au-.llar 
şnbf'!si tarafnulan kon~ 
veril misli r. • 

Güudiiz biitiiu m~~t.,lJP 

r. g. r, Sakalaridis cinsi 
mart tesliıui 15,i6 mayıs 
teslimi 15,89 ı.emmu1. 

teslimi 15, 96 evll)i teslimi • 

lerde talP.bt~Vf! Ataliirkii" 
Türk Tarihi.. fııerindMd 
araşurmaları ha~kuı•la 
konuşmalar ~·apılnuş'1t· 

P.aria Tıb 
F akiiltesinde • 

l 6,04 f. g. f. aşmoni cin-
si şubat teslimi 13,38 ni
san teslimi 1 ö,52 temmuz 

Paris, 3 A.A -- Patli 
iiniv..,rsitPsi tıb fakiiltesiP
«le f\Cnebi tale'•t-'ler yfııcle 
7 4 ohluğn için yerU ıo~ 

rası1. lı i zmetl~ri haricde 
yapar<tk para kazanınak. 
o ıaman kadm lerkek de 
yaptığı işlt~ ri kendisinin 
de yap<ibiltıc~k kuvvr.tde 
olduğuuu fitÖrdil . Ev iş 
IPrinde bunnn farkına 

vaı·ma mışll. 

diğer romorköriinde nok
sanları hn J(İinlerde ikmal 
edilecek n~ kısa hir zaoıan 
za rrıuda h~r ikisi birden 
~ler~ine getirilecektir. 

nnrufan ha~ka iu~aaf. 

Aynftayrn emldlıi 
Bnrlin 3 A.A - Mu!'~

\li pro(e~ör Ayinşlayum 

hiik(anwlc~ islirda«I edil"" 
• 

teslimi 13,55 tylöl tesli
.mi ı a,42 tallarisdir. Fi-
yatlar 93,05 lihre başma 

he h ü k ti nu• te hi r proı.-91' 
rlı r. ,·~rmişti r. 

------------------"""" 
zührevi has ıar 

Bn veni de,·i rde erke~ 
"' 

:ı1 r kadrnın şimdiye kadar 
~ apllğı i lere girdi. Fnruu 
en oldu , çamaşır yıkadı, 
kadın da huna mukabil 
kimya \'C milden işl~riHt

cliğer ıanaatlara girdi. 
Kadmın çahşma haya

tma girmesi keudisine fay
dalı oh\ıuştu r : Ru suale 
Fransa umumi iş birli
ğinin murahhası Mm. lon· 
ne ch~venaro bile: 

- HaJ7ır diyor. Kadı
nı n iş hayatma atılması 
keıidisi için iyi olmadı 
çünkii ; çalışan kadin gün 
rlilı ki yorucu işine haş

lamadan ve a~şam işlen 

döuiişiiude evi ile çocuk~ 
la rı ile mrşgul olmaya 
mecburdur . Eğer · bunu 
ya pamazsa e.vini ve çocuk 
hırım ilımul edeceklir • 

• • 
işleri f.(~lk ik edilmiş ve 
lstanhnlda ma v11a ya p11-
rılması g~rt~k ıaman ka
zanmak v~ ger~ksr. ucuz
luk ve metıtnel J>aknnuı 

,ıan daha muv;.1fık görii
ı~r~k leşhbii~e girişilmiş. 

EvHl işçi kadınların çocu~ . 

larana bakan ye~rler \'ar 
fakat. bir çocuk için ~a-

bah akşam gölüriilüp g~
tiriln1ek muvafık d .. ğilclir. 
To1. ve ter içinde kalmış 
bir kadının ;sıenilen bir 
şekilde çocuğunu t11nzir
mesi kabiHolur mu Y. Kıt-. 
dınm ~ahşma hakkım tes-
lim ediyoruz . Fakal bir 
yük ha~vanı olmasını ka
bul edennl!VİZ. Anneİik va ... 

• 
ıifesi cemiyet içinde ıuüm-
taz bir v-azife olmahJar,. 

Clare.Slmon 

emlaki Uedinch~ bulunan 

ikı ~ızma i;,tle edilmiş,ir. 

Hu Lazlardan bir tan~si 

bugün ôhnfıştiir. 

Y tıgoslavyada 
20 milyarlık iatikraz . 

B~l~rad 3 A.A - Ba~ 
hakan YevlİÇ ı.n giin ratl
yo ile Yugoslavy••hlara 
hitab~n bir nulnk silyle .. 
miş \•~onomi ve hfıkômAt 
durumunu anlatarak 20 
milyarla~ bir dahili istik. 
n ı yapalaca~tuı bildirmiş 
tir. 

Anli.arada sotaltlar 
.\ukara 3 A.A - Ro

ğul\larm şid•lt·ti günd~u 
gfınr. artmaktadır. Bu giin 
Anllarada suhunet dern
cesi sıfırın altında b"lir. 

Bilgisi ve korunma çareleri 
------ ....... ----

Yuan : Sıhhat Müdürü ve Halkefi 
İçtimai Yardım komitesi Başkalll 

Dr. Remzi Gönenç · 

- 8 --
n,ı hiçiırnl \~ hastaları başkalarına def,nıe

IUP.k v•~ hasltthğı gtlçirruemek için L~k başına 
ayırmak vt~ hatla haslunt~ye gôntl .. rme~ g~
rek•lir. Bu devred~ lrnslahk anlaştlıuaz \'e 
eyilik görmezse aiti aydan 20 -30 yll süre
rek iiçiincü d~~r~ye gir~r. Btayinıı ... , kara 
ciğ~rde, bôbrekd .. , murdar iliktltt vfıcmlun· 
her yerinde uğurlar m~ytlana t(t'lttrHk kör
lük, sakathk. inme, delilik her dfışiiuiiltw 
fonahk gelebilir • 

Doğmaca firengi ; anadan dogmacı~ çocu• 
ga geçenidir. Çocuk ana u~ağmda [rahint] 
ik~n ahnan fırengidir. 

Aua ve babatla .-yitik görm~miş fireugi 

doğuaamış çocuğa g+-ç~r. 
Firengi babada is~ anaya vert>rPk yiue 

çocuğa g~çirebilir. Çağlar11t1 ana ~aruuull 
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M e ~ Şİ 11. e-•• - ··- -No. J 3!~~~i lı i icra Ci ~~~,(~,,~~~. ~~ Ki~: ıitt•ti- ~- -İi ırr)~ ~ı t' : ~. «A .. -~ . " . -:·J~ 
Piyasası sıi :J36SP.lll'~İ ıarlaııııı 18 "2 bP.lıl'r .. .,~ıarı Yalınız ,., t-~-""'-~ 

IPIWtuıı 16547,4432 150 lira elam ~ 
_..,.,.H....__ civarı karğılı köyi't ~ 

K.G. K. S. HUDUDU ~ 
l•aı•ıu~ ~·~ ... p,..~... 49 Şarkan hacı nwhnat•l ağa oglu Is- ~ ~~, 
ı. ". 4 fi ili (1i1 G:ı r: 1 a ril< i " fil Şi ııııı: il'. i.~ ~ l•H' i ~ ı lı :. ~ =---•.rı~r,,,,,,, 
Kaı~; •. nıa lı .ı ~ öıuc>r oğulla re M~htu~l v•~ ~ul··~ 1ırn11 ~ 
ko1.tlt~ı parl:ı6!ı 43 Ct>tmlwn luıcı 'd~hnwl oitlu is{ıwil ~ğa lal'la~ı ~ 
1.ırı~ ci~iıf i ~ 8 7, ~ \ ı~caklı: Taı·"uscla otura• Kozaulı llali~ ~~~~~ 
\ t-tli ..• , ') 6 » ~ Borclu: Tar.,u"un Ytılınıı tlam Kö: \l.,hm~L "ızı - _,, . 

l~ 50 \~·iş•~ \'ari~i Uiist>~İn Hava\'•• lla~kı 
7 9 · Yolrnrıcla hududu ve cm~afı yazılı la la açıl\ arl r-

maya konmuş olup şartname 3-2-336 larlhlmlen itiba
ren dalrrmlzde Jıer kes görebileceği gibi 1 2-3-936 
tarihine mrisadlf salt gıinli sruıt 1 1 de açık artırma ile 
saltlacaktır. Artırma bedeli muhammen klymetlnln yı"izdc 
75 rıl bulmcıdığı takdirde son artıranın teahhüdı1 ba/cl /:al
mak ~artlle 27- 3- 935 mıtsudif çarşamba gı1nıi saat 
t ı de dairemizde yapılacak olt1rı arttırmada gayri mekkul 
2280 fi o. lu kamın ahkdmma tevfikan yıi:de 15 ılıri bul
madı5jı laktcrde masrafile yıi:.de 7,5 fal: zammlle :> seneye 
ta/is tle tecil rdileceğı lcıllplerin muhammen klymellnln yüzde 
'7,5 tıisbelinde pey cıkçası veya milli bir b<u~kcmm teminat 

~ ~ 
5 
4 
8 

nü 
95 AsPiRINo// 

2 ve 20 lı.omprımelik ambalajlarda 

:i-ii7 ,5 

~3 

a~ 

100 

•) ç.. _;, meldubunu hamil bulwımalcırı ldzımdır . 
2004 numaralı icra iflds kanumınan ı 28 mcı 

2.ıo ~;$o 

i 88 190 
~o 

a 3 7 ,5 ı 

;j 95 
17 75 

maddesi ciördlincı1 fık.rastna levfllrnn bu gayri menkul 1i:e
rl11de ipotekli alacakltlar ile dl!ier bir uldkadarantn 1Jr. 

lrlifa hakkı salılplerlnin bu Iıaklarmı ve hususile f~ıi:. "" 
masarif e dair ol<ln iddialarım ilan · tarJ/ılnden itibaren 
yirmi gıin içirıde evrak: mıisbitelerlle btldirmelerl ak,.;/ 
lakdirde Tapu ,\ifrlllnde sabit olmadıkça salış bedeli pay
laşmasından mahrum kalacakları cilıetlc nlaktıdaranm !fbu 
madde f1.krasma göre hareket etmeleri 11c cfdlta Ja:la ma
lzlmııt almak isteyenlerln tarsus icra dairesine müraantları 

Her Nevi Mevsimlik 
Kumaşlar 

Mnntoluklar; Kostümliikfer, Tnyyörliikler her ııevi fanila ~Ö-öl 

16 

2 75 
75 

ild11 olu.nur. 

1 l A N 

çoraplar,,, gömlekler, tavşan lliyrı şapkalar ve snire her nevi 

çeşitler ı"telmiştir . 

•) ... Belediye Knrşı ~1nda 

20 Lira .ı 1 
• K 

)) ~cn~hi ~ij L:ra Ferit A. çelebi 
h ' • » ••u valı ~OK . no 
lltı ~ " 
t· fNa.) Y ~rli 2 7 5 
''tıo 

TİCARETHANESİ 

Bir defa ziyaret hu\ umnuı. Mevsimlik hlltiin ıhti\•acınl7. 

~ '' tuzu 
IJij l 111 "~:ıfıı.evıin\'. ~.1 10 

·ıo 

. Haham Rızvan oğlu Siileyrnan 25 ikinci tPşrin 9~4 
tariluwı~ v .. fal elli. Şamlı mah · tllP-~inclt~ otur.111 Rayan 
Giireiı.\'~ altmış \"t> Tarsus Ziraat haukasım~ ipotd~ 

mukahılimlP- olan horcundan h=•~ka kims•·y~ lt0•·cm 
olmatlığıru ve h.-ı· kim ~ıacak t~lehiude bulunursa 
bir hafta zarfında aclresinıe miiracaat ~tnwsiui v~ 

ak~i ~ıır•·th· alacak lalflpforini kabul t>(h~nıiy••ğimi1.i ; 
h..-r k .. siu hilm··si i«;in ilan .. ct~rim • 1 

emrinize hazırdır . 

)) . . . 
1 l~ıııt•ı 
heir · 

Birinci Taksit Peşin. Vade ilede Kolaylı~ Gösterilir. 
lııc •. 
'3 K~p,·~ •) _, •), 

;) 

Tar s·:~; Ş·1111lı malıall••siuclP.•ı ' 
.Siil.-~· ıu:.ı o~lu 11:tlil 

ı~.... . . 
do . g .. çırır ~· :ı \'.ı ~l 111i:ıu t•Vt•l 41iİ~•·l'PI\ ötii l ılirai g()~t~r. N~ katlar ~rk.-11 t~cl,ıviyP- lwş 
Ya~:; ~·alıııd vak ııııılaıı t v11l doj(;ıı·ak cılız, larsaıı keııdıge ve çııvreıııliklere o ~adar i ~· i . 
hiç b~, bereli ~mcuk olwr. hazan çueuklar lik etmiş olursun • .. 
bil'ı 

1
1r işaret v~ 11işau gö.;l~rm~d~n doğa- Tfldaviye h:ışladıkdan sonra ilAclar \'ar-

t ~rs 1 l • . 
"~ıı., · .~'. ~ nr k;ıç h.ıfta soura burnumla duuile nişanlar ve ~·aralar ttöriinmP.Z olursa 
d~ b gıhı başlayan hastalı~ kı~a bir zaman - ıiim eyileştiğini sanma mikrop kaflcta gizli 
hu, ttruu k~migiuin t;ökm~sin~ ve Fir~ugili laltr v•~ köıiiliiğiinii her kes (Vakit) yaP,a· 
gHi "~•u hiçimi almasma Sflheb olur. Fir~n- bilir. Doktor, y~ter, gelme deyiuc~Y•' kad~ır 
k~l'li~~~ara çocuklarm di~leri ct~stire gihi ilaçlanmağa ve igıwl~nuwğe g.-1. Oelmiyı•11-
Yap:tr 1 olur • Göıd•~ (eualtk yap~rak kör lt'ri zorla gitirm~k doktorun· borcu(tur. Oı·I • 
ılc.~j • 1G~be kaduı vakunıla v., yolunda te- miyenl~ri mahkem~ye v~rfıp c .. za~a·nıl•rahili ... 
Piteııo .;1.rsa «;ocuk Fr.-ngiıl.-n kurtulabilir • Ct'zasııla çok ağırdır. llaslalar tüm iyi olup 
lQlaıa ~1 1 lı~r kaclua g~b~liği zama111rnla mun- hastahğı g~çmed~n kimse ile evleneuwıl.-r . 

R·:ıan _(~yllik göriir) tedavi olmahchr. Köyiinde v.- çevresinde Firengili ol.tuğu· 
"erıgi1·~' 11 ' k .. 11 f'rk~k ve kaclm larufımn •"i- mı bilmı Hükumete haber verer~k h~m o 
h~li ~1 .01 maruası gerektir. Geruiisirnlen şlip· zavallıyı. hemde ç•wrf>Sinctekileri korumuş 
~()ktor aıılau~ar kanlarım muayene ettirüp ve kurtarmış olur. Firengi hastaltğuıı•ı a~·ı d 

li'ir: g~r·unmfl!den evlenmemelidir . (Teşliis) •~dilmesi mikrobunu görmek Vt~ ya-
bir ha

1

·"81
, tedavisi ve eyil.-şn1t!Sİ mürullin hut ka11 veya murdar ilik suyunu uıuayeue 

~hlav~ Sldlıktır, Firerıgi ha taltğı old.t~unu ' etnıekle ıniimk iirutür . 
el " 11 

VPv• - t k F 11 · 1 O~tor·ı l · ·• Şup wl.-1ıf'rt her ims~ hf)mPn °'- • irengi i Prin tüm PYI o cluğu kan v~ 
ile belli 11•~t 11' 1 

'~Şnıaladir . Saj(lak yn~aları, Hiikti murctar ilik suyunun muayent>sİ 
11·1 ~ •·ılı\ "' İlteri · ... '~ llastau.- clo~ lorl.ır1111 Fir~u- olur . Ha~k11s111a f( .. ç:uiy.-.c.-ği anlaşıldıktan 
llltr!a1• ,,,ıra~ız nıuay~n~ v~ ltAıhu· i\·P. zorlar. sonra ih};.lam,. VP. igu~ı~medtm serh~st hıra· 

q • Yok · • .. " 
~a en yakm dolttora gidüp ken· kılır. Evleneeeksede bn yoldan araştır.tarak 

., . . . ~ ·'' . 

.\ol \tırilır (izırı \"t·l'ilir). 

2 - - 10 _._.. 

Firt~ıı~İtlt'u horunma~ oh.agaııtlır ( \ll"ınıkun· 

d·ir) llt ~r lıauµı hir Fıı·t•ngıliy" dt'~ip lıir 
araıla hulurıulılu!{o111Lı dPdtal lP.niu dP.y.-u 
vt>rlt'rini \'ı ka . l'ı·alaı·a cive ıııedwmi siir 
" . 
nwktlP. akıl lıaridtlir çok ~~·icJir. Cive ilAç-
htrı Fireaıgi mik rolmnun cliişmauıdıı· . 

Kötii kaıtınlaı·a ~· ana 11nkta11 alımrsa tH -

kıa~in clölliik a ,· atlanhğırnla ilk Jara göriiliir. 
Kaclm erkt~kıltHı ahrsa kadrn dölliik avadau. 
hğıraıla gödilfır. tik yaratla ~iiph ~ı~nilir, do~ -
tora koşulurıJa kana karışınad,u• ilaçlanarak 
yara çabuk kapamr. Ve ınikrop tltrafa sa
ç•lmaz 

Kötiiliikden fZt•çmiyen Firengi içinde ge. 
nfll ,ı.)rn~kı.~r-dP hef' kP. in içi iği kapdan su 
içurnı~en, her her h~rdfl n turayı il~çl.ıtdırıp 
yak~hrsak, aşcı dlikkAnlaı·ıwla kaynar suda 
,· ıkarımış ve salmnl:u1111ış kah, çaıal kaşıkcJan 
y~nıek y~rsek, Fir(mgi yaralarım Vt1 akınıı
larım ell~ın·1ısen )'ahul tıllP.ııilıliği zaman 
mikr p öltliiriicii ilaçlarla \'P sahunla da~j .. 
ka gt.,çirıu~de'r• ) ıkaııırsau hastalığı almıya-
cağııııza inanmış olmahthr . 

- SON -
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~~~ Nö~etçi Eczane 
Her türlü mevç için muhtelif 

fiyatlı ve en mikemmel 1935 

,. 
\ı~ Kulak 

Bu Al:şam 

., i) , 
111 1 Hastalıkl a n müteha"'s i 

urun, 
Radio Amerikan m 

1 ~ DOKTOR. 

~ Nüzhet Veysi ( · 

En1pir \ l e C1arocl SİHHAT 
ECZA.NESİ 

• 

v Ti lyam l\. f{ikarrls 
2-· · 1 o • 

c '." Hastalarını her gün saat on beş- ..;ı;. : ıı1ersin Güı l 0 1 ivarındadıı 
( elen sonra diş doktoru bay Bahirin t~ ı· -

~k. yoğurt pazarındaki muayenehane •

1
~ 11 .. " llf ' '

1 Ecı.ayi 
~~ • J L b l J • d l ıhht~~ , rP.ı Iİ \'H .\\'-
~-~,f't aın e RO u ve te avı e er . .... · · ~~ n ---o rtıpa nıiistcılızP.ralı hu-

-.~ , ,, -,) 
-~~~~F.*~(~~~~ı) lonnı· . 
~_,~~~~~~/ ~f.- j ---~~ ·~=======· 

· .. ılınç Kamil ve mah· 

:········~···: 
: Yeni Mersin Matbaası : • • 
: mücellithanesi : 

• • •:• E~kiıaıis, ı)arcalau- • 
mlmtWlftllllimtWllllllRRllMID 
· ll!JJ~J(ğ!f@~f~fml~~fiİlli!J tumları ticalethanesin • 

m:Halis Esans - Losyonl . den arayınız· 

. . : . 
• ıuı~, forsud~ ~ııaph.- : 
: ruuzı işe ~·a ranıaz d11-, 

~ V E l ı y . G . d. . 
Gençlik Kolonyası imi l enı etır ıgı 

: ye aluıa)· ınız. lJirgiiu • 
+ sizH lflzım olur. Kitap-• 
• 1 1 f 1 . . . • • ar11111.ı, ' ~ ter ~rınııı, • 
• .. ıı· 1 • ö • • nıtr.~e il ıcwP.mıze ~ n-· 
• .ı .. riniı. • 

;;;ı j Yerli, Belçika, F ranaız 
Sayğı değer alıcılarımızdan gördüğümilz kiymetli 11!!1 f 

: llt•r' ıwvi "itap v~ : 

: ct~rt~tl•·r şı", zarif uu-S rftll tevecciihlere bir karşılık olmak uzre bu defa isviçre ve fi!l ı malları sobaları CJe fiat· 
~ fransadan her nevi ESANSLAR gdirdik • 1 . 'ı• tiu VP ~. ullaıuşh ola- S 
~~ Gençlik Kolonya ve l osyonlarımızın ğördüğil raRbet 

ise herkesin malumudur . -------Bunlardan başka ticaret evimizde kiremler diş fırçaları, 
şık ve temiz geymek ve yaşamak isteyenler için her çeşi t 1 

~ gömlek, yaka çorap mendil vl! huna benzer tııhafiye çeşitlerim:zil!iJ 

:ıı ;;ı;ar;mız Temiz Ve Zarif fiallaıımıı Mutedildir 1 
niKK .\T : Kolonya ve l.osyonlarnnız- fi§] 

daki A. Hamdi etiketine dikkat, ediniz . ~ 
.._ Taklith-ıri11deu Sakuımız. fi§] 

Adres: OümrUk meydanında f:!Cnçlık kolonyası amıh P.;i1 
A. Hamdi 11!!1 

ları g6riinüz. 
f>6 !:40 

Yurttaş! 
1 
r-=" 

: ra~ citltmir. • • • • • •••••••••••••• 

Onpara harccırken t 
bile kimin cebine git- 1 1 
tiğini düfiin : .. ~. , • 

• On Sekizinci Terli ör Uı c ~ers; ~e ~ Milli i~ Li..;al vt• 

h 
ı i l 1 Şubat 935 ta,.i/uııdedi 

ta~H l'rll f CP.lll İ ~· ~t İ 
• 

3-2-935 Pazar günü boran •atışları 
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, * ASLAN YAKUP. ~ 

1 

! ı1' lstanbul oe moıkooa ünioersitele· Jı 
j 'f rinden diplamalı ve Almanya' da ;r · + tahsil etmif Viladiye oe Cerrahi Jı 
1 ıL nisaiye miJtehaa1111 • if 
1 T A l>HES : Yoğ'orı pa 1.~u·ı lfo~lanı• c~ulcl··~i ~ 
j ~ No. ı- 3 kendi evinde • 'I' 
j '!' . TELEFON: 64 Jı 
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