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Yeni.". Saylav Namzedleri listesi Dün Geldi • J • 

Ulu önder Atatürk .G~çen dö~ Yll~a ~apllan işlerin Plinçosµnu Anlattı . 
Gelecek Dört Ydda Ortaya Konacak Eserler Geçenlerden Daha Ver;imli Olacaktır. 2 Eski Eserler ' 

Uln Önder AtMOrk yeni saylav 
&eolmı dola11sllc Türk ulusuna 
şu beyannameyi yollamışlardır ; 

Ökonomide, Maliyede, Naftada, Kültürde ye 
Milli Miidafaa ile iç ve dış ,sıyasadn denen · 
nıiş gid iş yollarında azimle yürüy~ceğiz . 

Seqiıı Yurddatlarım, 
BUyOk Millet Meclisinin 

Yeni saylav seçimine girer.ken 
Rlçen dört yıhn işlerini gözden -
geçirmek faydalı olacaktır. Bu 
?'1retıe ~tin yıllarda bana ve .. 
önderi bulunduğum Cumhuriyet 
lfalk F1rkasına destek olan ve 
~ yolu gösteren gDvenini· 
~ıı Yerinde olduğµ kolayhkla 
anlaşılmış olacaktır. 1930 ve 
1981 yılJerındantieri acun, hiç 
~Y.ır.t tanımıyan genel bir sıkın· 
. ıçındedir. Her yerde ilrilnle- f 
~n fiyatları dOşmilş olduğu hal." 
e alıc\lar azalmış ticaret mu-

1"'&ıen'e1eri bozulmuş iş bacım
ı:~· daralmış, en sağlaTt para- f 
ttl ~ılarşk dUşın ş veya dO
ı:ı..~Inıe~e mecbur kahnmıstır. 
oı · ~ • 
bi~l'll YUrdumuz bu sarsıntılara 
Çu assa. marll}. buluquyordu. 
\t nku tıcaret ve tedive mu· 

1 llzenesi ötedenberi aÇık bu
~n~uğu halde ziraat maddele
d nın fiyat dUşllklUğil ve yur-
1,~n genış ölçüde sınar mamu
ç 8 olan ihtiyacı alış veriş a
B~nı·daha ziyade arhracaktı. 
ıtın~rluklar ve ihtimaller yil
'llı1tJt en Ulkede genel sıkıntı 
l>a olarak ta ağır tesirler ya-

sevgili Yurddaşlann Türk va 
tanını mütemadiyen şDkselten 
ve ilerleten ana siyasaya de 
vam etmek kararındayız. Eğer 
yüce itimadınızı üzerinden ve 
önderi bulunduğum Cumhuri 
yet Halk Fırkasmdan esirge 
mezseniz gelecek dört yıl için 
de ortaya koyacağımır. eserle 
rinde geçenlerden <Wha wk 
ve daha çok ve daha verimli 
olacağına katr ve samimi inanı 
mız vardır. 

- Gerisi 2. ci Sayfada -

lçelden GtJaterilen 
Saylav Namzedleri , ___ _ 

~ Evvelki gece yeni sayla,· nnoı 
zedtertnl bildiren Atntnrk'On şu 
telgrafı gelmiştir ; 

MERSİN BELEDİYE 
RElSi..tÖtNE 

VilAyetiniz için Fırka umu 
mi Başkanlık Divanı tesbit et 
tiği saylav namzedlerinin isim 
lerini 8f81'tda ilAn Ederim . 

KEMAL ATATÜRK 

1 - Hakkı Saydam Eski İçel 
Say lavı 

2~ Emin lnankul Eski İçel 
Say lavı 

3 -· Ferid Celil Güven Eski 
Mersin Saylavı 

Pars us Haf riyalına 
Tekrar Başlanıyor. 

AOA1 A\ 5 (Hususi) Geçen 
sene Tarsus'ta eski eserlerin 
ara9hr)lmasına başlanıpış ve 
bazı de(erli parçalar. çıkarıl

ımştı. Bu yılda Amerikalı mu
lnhaı:;sıslnrdan Goltman, Rober 
Erik, Haşkin 1 Martdan itiba
ı'<'ll hafriyata de,•am edecek
lerdir. Bunlardan Robert Ame-
rikfülan gelmiştir. Şimdi Ada
na müzesinde ~.alışmakta ve 
geçen yıl çıkarılan parçaları 

1 lemiıleyip eklemektedir. Diğer 
arkadaşları da Hayfa yoliyle 
g~leceklerdi r. 

Haber :ıldığım11.a göre bu 
hafriyat dahn dört sene devanı 
edecektiı·. -Eski gümüş paralar ne 

zaman tedavuldan 
Kalkacak 

ANKARA - Devlet alacak-
lnrına mahsuben 38 kuruştan 

alınmakta olan meci9iyelel' gU
mliş fiyatınııı yiik~~lmesi yü
zünden 45 kuruşa çıkarılmış, 

keyfiyet Maliyece Mnl Sandık
larımı bildi r11 nıişt iı'. Maliyece 
eski gilmllş paraların Şubat 936 
dan sonra tedavUlden kaldırıl-

tit~e~ncian devletin hazinesi 
"Ilı 1b Qe daha fazla darlığa ma
ı," h Ulunuyordu. Bu çetin şartl'.;, er alanda yeni kurumlar 
rtıU:la mecbur olan yurdu· 
dul'Q 89Hmayı ve ilerlemeyi 

niş öJçOde sanayileşme · hare- müsbet beğenidir.Uluslar arası 

4 - SOleyman Fikri Mutlu » ı 
5_ Hamdi On Gün » ınosım kararlnştırmış~r. 

1 
Seçim hazırhkjl~n ikmil edildi 

ttın ~racak mahiyette idi. ~U
llıtJht Çetin şart1ar şu gayet 
~kr rn noktayı da anmak ge
\lhıa:"· Geçen dört yıl ıçinde 
~el'i:~~rası durıımu yeni ve 
llluaıer ır buhrana girmiş ve 
\'6rıai ;arasında küskü ve gn
lletti 'ıh)t ~iddetıe kendini his-

<1' ~t. Geçen dört yıl için
ı-. ~ricam, ulusun başlıca 
~f~d ~e.rini .halletmek va. 
~e 1flik. Bu gün yüksek 
'~-ık.alınla çıkıyoruz. 
1'-belU u.luı davalarını en 
)~~ Jed~irJt;'rle en doğru 
~ ~kibettiğimiz ve her 
~ aı.~°'bet neticeler aldı-
~ .. ~inde~iz. 

~ni ~e, hcaret mUYJ· 
~ "tı · Qlin ede<;ek Ye ulµ
tıJ-,.,_k n •hııa kabiliyetini ko
~ i tect~lrler bulundu. Bu 

~n ~'r_~e deti~me hacimle
twıc,leıı..ı 11).aıı nısbetıe bir çok 
ttı ""en ö 

l', '1urcı i .nce durdurulmuş-
)011,l' b Çlnde yeni kazanc 
h..· l Ulrn "" 
'"lYet h 8ıs8 Verilen ehem-
l'iıf ızıa i y · 1 hi&setti 1

• ve hayırlı tesi-
l'lnıye başladı. Ge-

keti devletçe ve ulusça alınan güvensizlik veı küsgü devrinde 
yeni durumun en belli vasfıdır. · biz oUyUk Türk ulusunun yüce 
Bu giln zirai ve sınai ilrilnJe- · menfaatlarına en uygun tedbir 
rimizin fiatlarında dtışkilnlilk ı leri bilyük haij98siyetle takib 

Cuma günü büyfık T.ezahurat yapıl<H~ak . 
durmuş hattA genel olarak yilk· 1 ettik. ~=-- ..._ 
selme başlamıştır. Zirai ve sı
nar ilrUnlerimizin miktarları 
dahi çok ülkelerde azalmıya 

ve azaltılmıya mahkOm olduğu 
halde bizde bir artma göster-

mektedir. Yetiştiriciyi meyile 

etmiyecek kanaatle bir fiat ile 
ürün artımı, yeni ökonomi dü
zenimizin sağlam temellerimiz 

den ve mutlu ayıırdımlarınd~ 

biı· olmak yolundadır. Ökono
mi k tedbirlerin ddğruluğ\! ve 
9'1lamlığı uluaun genel yap
yışında ve her şeyden önce dev
letin maliyesinde mUsbet tesi

ıi_ni der~al. göst~rdi. Şidd~tli 
Vf sert tasarruf tedbirleri - ile 
muvazenesi temin olunan dev
let butçesi 1931: den sonra her 
yıl muvazene içinde artmıya 
başlamı ıtır. Bir çok vergiler ıs
lah edilm:~ hatta indirilmiş ol-. 
duğu halde tahsilatta ve biltçe 
yekOnunda artma kabiliyeti 
görillmesi sağlam bir mali blln 
yenin ve 3konomik ·ahvalin her 
yıl daha ziyade iyileşmenin en 

. 
Önümüzdeki Cuma gilnü 

Barışı seven ve onu her ta öğleden evvel yapılacak saylav 
arruz niyetlerinden uzak bir seçimi için Belediye ve E'ırka-
surette kunımlandırmak isti ca büyük hşzırhklar yapıh~r. 
yen te111-iz bir zihniyetle insel Saylav seçimi ulusun yur-
tertiblerin meydana gelmesine dunu idare işinde en yüksek 
çalışhk. Bu güıı barış ve ulus sıyasal hakkını kqllapması de 
lar arasında iyi geçinmeyi amac mek oldu~u için bu hakkın kul
tutan ülkelerde birleştik. Şiya I lanış gilnli Mersinde büyük 
samız ve karşılıklı tllrlil and I· gösterişler yapılacaktır. Seçim• 
laşmalarımız vardır. Bir yan 

1 
den bir gün evvel fekri9 her 

dan da ulusal kvrumuna, vası tarafı bayraklarla donatılacak 
talan na Uzel bir değer verdik. ' ve büyük bir sandık alayı ter-
Bu gOn Türk ulusu iki köklü tib edilecek ve sandık şebrin 
vasıf ile uluslar ftra81 mOn• şna caddelel'inden işçirile~~ 
bellerde kendini göstermekte. IJalkevi salonuna getirilecek· 

d. tir . 
ır · ~vvelki &ün C~uri1et 

Bunlardan biri ulusumuzun ... Halk Fırkasında ~qı teftit 
kendini mUdafaş için $8JWl lieyetinin d~ ittiriki)'le bir 
maz bir azim sahibi olarak toplantı y,apılmış wt İıazır]Jkla,. 
hürmet edilmiye lAyik bir kud 
rette olması diğeri ulusumuzun rın ;~~i~:ı!!~ü:C~1q~[°'ıı 
dostluklarına ve ittifa~ları~ de batlanarak öileden ev. 
ahval ne olursa vlsun değişm~z v,ı bitirlle~ti.f. 
bir sadatla RiayetkAr olBcağına Duyduğumuza göre şimdiye 
inamlmasıdır. 'filrk vatanı ulu kadar yapılan şenliklerde da· -
suıı bu yliksek vasıfları güven vul v.e zurna çplınma)çt{l idi .. 
cine dayanarak ilerilemekte, Halbuki bu hal yeni musiki 

döneıuniz~ uygun olmadığından 
rlnvu1 ve zurn:ılnrın çaldırılEa- .J 

ması ve bunun yerine seçim 
şenliğinde ve sandık alayınm 
önünde Halkevi bandosunun 

kararlaştırıl-J 

HALEB, (Hususi) - Burada 
duyulan haberlere göre Fransız 
hükQmeti Sar mınta\casından' 
60,0QP Yahudiyi ls}cAnderunl 
ve Antakyııya yerJeştirmiye 
karar vermiştir. Her Yahudi-
nin ~ra9Arinde Uç ,binJIJ>.r.d 
(Altın) getirmesi şartt1r . .., • 

l Bu Hat>er At\takya ve isken· 
de~daKi ~rk .~riyetiqi 
çOk mbtee.lr. e'tinıŞtrr. Altmış 
bin YabUdipin TOrk çokluğ&nlt 
kaı;tı :biı; .toplulu~ te~k.il etm~
sinden başka bu kararın, tat-~ 
biki halinde memlelte(in ikH
sa~ l§}erinde d~ derj~ değiş-J 
melere sebebiyet vereceği dil-~ 
şftnlllmektedir. Hayret ve esefle 
karşılanan bu kararın tatbiki 
haliıide bir çok Türklerin hic
rete mecbur kalacakları ŞMJ
lıyor. 



YENi MERSiN 6 ŞUlt.\'f 1935 Çarş~mha 
SAYFA: ~ 

Dışarda Türkiye llakkında : 

BugünküTürkiyenindemiryolla 
rı ve bunların askeri ehemmiyeti 

Atatürkün Beyannamesi . 
- Birinci Sayfadan Artan 

Ökouoıuiıl~, 'laHv•·tlt•, 
i 1 :• rl h·or· \ ' fl ileri h· ıı e"kt.i r. 

Ali iktısad 
Talebe Birliği . . 

_________ ... 9941 ________ __ 

Vaıan ; MUtekaid Binbaıı OttQ Welsch 
Völkiıcher Beobıchtcr , Bcrlin 

• 
Na(eatla, KilltiirJ~ ve ~lilU 
miidafaa ile iç Vf' dış Sİ)' a · 

sada d~n~nıniş gidiş yolla 
raudü aziml~ yür~yP.c .. ğiz. 
Ökononaide sanayiltaşme 
proğranuunıı tahakkuk 
eUirme iiriinl~rimizin ne
faSt'llt-rini ve 'tanJarlları· 
m tanzim ve nıüdafaa eden 
her türlii deuiıJ.ökonomi 
sini genişl~lmf!l, hPr lÜ r. 
lü madeu ökouomisiui bfı-

Sğ.ıh~ VH ~O~' S,ıl yarchın 
faaliyt·tiuıiı öuüm\iıtl~ki 
yıllarda daha ziyade g~
uişliy6e~ktir. Biiyiilı. Tiirl\ 
ulu~muu katlin ve ~rkek 
s+>çmanl~ri bir yurdun t'll 

Bag(ın tetkiluıt için 
Mer•ine •eliyor 
Bugüu saaı ond6rı ~ti 

çuk•h' ş ... hrimiıe g .. teefl~ 
olaıt lslanbul Yfı~se~ 
lktis.a,ı ve Ticar~\ ınttk • 
l~bi ıııualliuı ve ' lal~be -
leriui karşılamak ve ~ıl~· 
calları iki giiu içinken
dil~rine rt-hbP-rlik e\ıue~ 
iizr~ TicnrP.t mekt~bi naÜ• 
dürti c .. mil timarel nı~Lle· 
hı muallim1oriuden Fua~ 
Tiirka y Ticart'l oılası baet-

- DiiııdPn Artan - -
Y t•ni dt>uı i n ·ulla rmın . 

giizPr~:\hları kn kici~ gö 
ı· illii ~ or. ( 1) Hu hatlaruı 
i ı . şa:ı11 liizunıu; hir taraf
daH hft~tiın~t m~rk .. ıiniu 
A11k.arııva na~li ve .\na-

• 

yP.ni ~apılaeak bir s .. ~~ul 
c.-~· ş hallı v~ uilıa)~l ıt•n

giu hir k:tıuiir h·l\Za!'\t 

ve ~skill~n yalanı denit 
~· olu ile irtibatı bulunan 
Ert•ğli mmtıkasıuı d~nıir 
yolu ş~b~kflsiu~ bağlaya
cak hir kömiir hallı Tiir·. 
kiy.-uin mii5lakbt'l dtAmir 

dt-ğ•~rli varhğı yurdtlaşlar 
arasında ulusal birlik ivi • 
g~çinme v~ çahşkanhğı 

•lolu nun t• ko ııomik inki
~afı ılr l:a~ıl olan ihliyaç 
lardan, cliğ~r laraftlan da 
CPIHI hı ~ıki ~ eni huıhıtl do 
la \' ISİ\' (tA ve ııiha \ ~l ilahili . .. . 
v·~ lwrici tmırıİ) t-tl mülA
hazalaranclan doğn,uştur. 

Haşla11ğ•clla .\lmaulartu 
olan HSk i Auadolu-Bağ
dal hallı; ger~k bP.ynel 
mih~l g ... çit mi'makaltlu için 
gere~se şimal ve cenup 
i:oıtikamPll.-riull~U ticaret 
için yt1ni ş~bPk~ içimle 
de ''~as arıa damarı ola
rak kalıvor. Fakal bu ~ski 
hal şim~li garlulau şarkft 
git\Pn, l·ımir ve 14:g~ d~ni
ıiıuleu haşlayarak Ankara 
Vt~ ~ i vas iizP. rinden Rus
yaya 1'.atlar il~rliytHı ild11 
ci bir hal ile katedilmiş-

yollarmı tamamlayacaktır. 

Nh~beten kısa , fakat 
ı~knik cih~u~n bilhassa 
miişkiil olan ~öruiir hallı 
biitiin cti~tar haılar,lan tın 
çok mfıhim olauuhr. Fı
louuu, demiryollanmu \'e 
~anayiin kömfıriinii temin 
t~tnu~k cihau harbmda 
başlangıçtan sona kadAr 
Tür~ başkumanhğmın dai 
mi bir gaygnsuun lr.şkil 

yiihnu~k, kfıçük kredi mü· 
~ss~s .. lerini vücuda g~li
mel\ kararmdayız. 

Sanayilt-ş .ue devrinde 
ihtiyatkar suretilule bir 
fi ~· a\ pahahhğana mahal 
vcrm~mek için cidıli bir 
kontrol tedbirleri geniş
lenirecek ve peklt>Şlirile
cek.lir • ~aliy~de vergi 

tlu ygu v~ kabiliyell~riuin 
olguuluğutlur. Ulus var 
hğmı ve yurd erginliğini 
"'orumak için bflliin ~·urd 
•laşlarw carnm ve her 
ştıyiui derhal ortaya koy· 
mıya karar vermiş oluıak 
bir ulusun en · yenilmflZ 
silAlu ve koru11ma vasıla· 
sultr. Hu StAbtıpl~ Tlirk ulu 
sumın itlartlsiude ve ko-
rnnmasuula ulusal birli~, 
ulusal du yğn, ulusal klil 
tiir, ~·· yiiks~~•e ~Hı di~. 
li~inıiz ideal~ir. Yiik~ek 

~Atibi C··lal , Horsa ko -
mh~eri Liit(ı Ali s~çilmiŞ· 
ı~r·lir. T .• t~h~ grubu ş.-b
riuai1.tle iki giiu kalaca~· 
lar Bt·l~diye , llcalk~Vİ 
ve ticaret o lmnnırı misi"' 
firi olae.aLlardır. 

ALşam S;43\ on s~~iıdd 
islAhatma devam oluna- ve iukılAbcı bir kfıhiir s~ .. 
ca Hır. Bu isl:\lıat , ııı· tıa. 0 vi yı·si ııe va rnıa ı. için ö•ıfı · 

l
, .. k-

1 
· · · miiıtleki vıllarda tlaha çok 

llalk~viuıl~ ~~ıulil~rinP. bit 

çay şôl~vi. v~ril~ct·kıir • 

.. tmişti r; çii 11k ii lstau bul ~• 
d~uiı se~ riis.,ff'r ve nak
liyalt hfAm~u daha harp 
başlan~aeuulan ilibar~n 
l\us fılosu tarafuul\ln izac 
edıl~rek yalnız Göhen ve 
Hreslau'rn muha(azaları 
ahanda edebilmişti. 

ş111 nıa ı ~· u um erınt yer- 1. • .. ... •• . k 
1 

ö . Pm~l\ v~rN.t>fıtı . ~lu~h··• 
sız ~· 111lı ara 11 Vt'rtuı ı ·ı · 1 . l ll 1 >I ı u trıu r.uw ~~ rım~ l a 
~· .. c .. k snrelle diiz~nind~ 

li r. 
Bunlardan başka kara 

d~niıle ls"~ntleru n k ôrf~· 
zi ara~11ula denair~·olu ile 
karetJan bir irtihal tesis 
edilmiş olup bu hal saye
sin.le bu havalinin mu
vasala ve emtia miina -

ttu biiyfık r~nahk şimdi 
Fih·os -Ankara ,ı~min·o-. . 

öıltHU~~ini ı .. mirw matuf. 
tur. T·~drici ve iktisn•ti 
g~lişıuiye uyf(un bir lt~rak
kiyfo devletin haıin~sini 
çok kudretli bir halta gP. 
tirnwk .. sa~h bir unul~
miıclir. Nafıa f pro~ramı

nıııı ,ıurmatlau takih ~·h·
c+>ğiı . .\sırlarJauberi ih 
mal ~tlihuiş olan vcılan 

bayındırhğmı şimdiye ka 
dar büyük zorlukları ye-
11P.re k nasıl lakib edPbil. 

yatıan, giizfll sanatl.trı ~~
ven, rı~ir lerbiyesiml~ 
kahih~t'tİ arlmış v~ yiik 
s~lmiş olan PrJ.-mli, knd
relli bir ıwsil yt'ti~ıiruu·k. 
ana siyasan11zrn açı" tlil~ 
A.iclir. Y iiet> Tiirk ulusun 
tlan iliauad islerim. Yeni 
.ı .. u ılt•ruhtt~ t•(h•Ct'ği ıuiı 
ağır va:tifelt-tri yiiı al\·~ la 
h:ışarnıa~ v~ uıusu muza 
miiskel hesablaruu vere
bilm~k sacuiml k.aygnmuı 
dur. Hn onurlu "~ aAır 
vaıift•li yolcl:.t birlikt~ ç •
lı~ahılt>Ctağim • arkaıtaşlun 
nu yiice s•·çiminiı~ su 1111 

lu ile ortadan kalthrıla · 
caktır. ve kömfır ocakla
rmdaki İ§tihsalAun bü\1ük ., 

kal .. si Çaua~k<tlt> ve kara 
drniz boğ ·ızları yolu ile 
yapılmakdan kurıartlmış

tır. 

Ankaradan haşlayarak 
Anadolu içlerirıi koşala · 
C:tk ve nüfuzlu bir mer· 
k+>ıiyet iclart•sin~ y;.hul 
nmhltılif CPphder arasan· 
daki 1UU\'as<1la ve irtibatı 

yarayacak olan bir demir 
)'Olu ç~nber.i, Hağ~al l~at 
lımô şark ·. kolunu. ltışkil : 
eden ve bir harp halind~ 
Türk askeri nakliyatı içil; 
kullarulunyacak c•lan lla
lt>p"-- 1'usaylıin hallıa.m 
yerine kaim olmak iiıert' 

Suri)., lıu•lmhı boyu uca· 

mikyasla arurılması kabil 
olduğu cihetle biitiin mtam 
lekt>lle harp idar .. si için 
lazım olan kô ıuür ihtiyaç 
taranın J ... po edilmesine 
inakln olacaktır. 

Samsun ile Mer~in ara 
sanda taransversal bir 
irtibat trşkil eden demir 
yolu ise ayni dertAc.,de 
~hemmiyetlidir. Nelekim 
Ç:ınakkalenin 1914 Ağus-

(1) Yazının aslında bir kro
ki yardır. 

tosundan L 9 ı 9 son baha
ru•a kadar sımsıkı kapan
mıt ve Aİıadolunun şimal 
v.~ ··gar•• ·-~~lıiİl_eri ara~inda 
d~niı muvasalasımn tema 
miyl.e kesilmiş olduğn dü
şiinüliirse len eta~mnıiyel 
Jaha ıi°yade tebarüz ~der 
Şarktan garba Auadolu 
yiiksHk yayla!Jı iiıerinden 

g.,ÇPll ~'eoi halla gPliı·r.~ 
ouuu ild islH~am~u~ haiı 

dik~e bumlan sonra daha 
ıiyad~~di~kC1t ve sehatla 
takib edeceğiz. 

ı 935 s~n~sı nihav~lintA . 
kadar demiryolları Diyar
bekir~ varuuş, kömiir hav 
za~ma ve Antal~· aya doğ 
ru uzanuuş" olacakuı·. Er
zurum hatları faaliyetle 

olduğu t'hemmiy~ti aşikilr 
dır , Bu hal kendisine 
bağh şube halları •le bir . 
likte sür'atli bir seferber
liği ve as"erl kıtalarıo 
t.ıhşid ve ıemp,rlt. üıiinfı 
şark vilc\y~tı~rinin zengin 
toprak mahsullerini umu
mi ihtiyaçlar için P-lde ed~ 
r.,k onlardan istifade,·i . 
miimkün kılacti kur. 

- Sonu yann --

yorum. s~çım kararrnıı
dan sonra tla mu v~ff: lu 
yetiuiıiu gfı v~nci Vt' vası· 

lası anca" yurtlthışlaruuan 
aram sız yarclımları, illa t 111· 

1 arı ol • c . ık t il'. 
Kemal Atatürk 

C. H. F. U. katibi 
Kütahya Saylavı 

R. Peker ........................ 
Y 11 \ . M. E R S l 1 
Nüshası 5 kuruştur 

' Abone} 
Şeniti ( 
Senelik 

Altı aylıkl 

Üç aylık 

Tiiı kiye 
için 

Hariç 
için 

1200 Kr. 2000 Kr. 

600 1000 

500 

Bir aylık 100 yoktur 

Gilnü gçnıif sayılar 20 Kr. 

"otolların lranclalıi 
hayatlarına clait 

ueıikalar 1 
Pari~. 2 ( \ A) - Gii"" 

ı~I sau'atlar a~adenar9İ 
Fransız bay Gutlard tara"' 
fırnlan yaptlmakla olilll 
laharri\·ata, lr.an hii~t) 
~ ut~li1ıit~ yaptağı bÜ) Ü~ 
~ art&rn ı l ,n· ı :utlalau li. Pa" 
ul l'olluot'un raporuud 

tliulenıiştir. Hay Godard~ 
1arihi binaharna ıunıir• 
il~ liğraşar~~u, nwrt.tt~ 
.\S\' UIUU 13 \'~ 14- fıUt~il 
•• ~ı l u·ı ı çau hü ~ ül. t•h.-tlt' 

uıiy•~ıi la;ıiı olan '9ogt~' 
l.trın l r:uıcl~~i h.ıyatlarıı8' 
çok kı ~ uwtli vr.~i~atat 
hulmuşıuı·. 

Afık Teıeklıllt 
Uzum mUddı:tclealterl ~ 

tarib bulunduğum ıad~ 
miteaddid defalar bqk• '" , 
lerde 1DUa;rene ve tedawi etdl, 
eliğim halde muvaffak ~ 
mafCLm. En aoa .~, 
etti;im Tarım Memleket ~ 
tıne1i ıöı mdteb ...... ,_.l# 
Arif kıaa bir mi.lddet ~~ 
beal çok iyi teclari et' 
kör otmakdao kurtar.ta 'o'f 

Sayıı deter Doktof , 
Arife v e · tedari ~.ıf 
11nda yapılan paDıuıe..,......~ 
itina ıöıteren Hasta baloC' ~ 
Rifata aç•k olarak ı•YI...,.... 
teıekkürl~riroi sunan•· ,ti 
~ trsln Mırfctz Ra11kaııt1dO çı. 

• h 111 · d 
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Urfada Mersin 
Piyasa·sı 

· Mersin Ziraat Bankasından: 
Mtı liıinin Kalbi Tuttu 1 

Biri kurtuldu, 
heıi iJlda 

- ..•...... 
K.G. K. s. 

Paınuk ~k.spre~ 49 
Urf:tda tuhaf bir t~sa· iane 

döfle bir günde altı ld- Kapu mah 
Şiyi bird~n kalb laastaltğı Koıat~ı parlaAı 
sıkıştırmıştır. Huulardan iane çiğidi 
biri hastane baş h.-kimi l' erli • 
doktor bay M .. huıel Ali , Susam 
ikincisi uu koulrol memu. Fasul ·a . 
ru Rdip , Ü4iİİUt~ü~ü bir Nohul 
lh&tang02, dördüncii~ii bir "~rchn"L 
kadarı , bt·şirıcisı Osınan Kuş yerui 

Suludur. Buularchtn dok- Kuıu darı 
tor ı~ıuued Ali .. sast>n Ç~hik 
lendisind., mevcud olan Yulitr Çukurova 
1··- ı .\ uadol uu ıaswlduan daima mü- " 
t L Acı ç~k ir•I~ .. içi 
'Jaakız lutr~ktıt ~lnw~te ~ 

old ğ . ı. a oı ş~k~r 
u uucfan ıı~ sıkıutayı r 1 

duyunca derb:.1 doLıor "a ıv~ 
Çay 

arkadaşlctruuı haber v~r- Kalav 
lhiş, doktor opPraıör bay Baha"'r 
Saıu · ı, k ı 1 y~t•ı~re~ an 3 mış Arpa Anadol 
v~ büyük bir sarsuılt g~- • Yerli 
~iten doktor kurtul uuş Pirinç 

44 
43 
2-87 ,5 
2 62,5 

12 50 
'l -9 

4-36,5 
1 25 
6 50 
4 95 
8 

3-a'l,5 
33 
38 25 

100 
240-280 
188-190 

90 

•1e d~ di~t-rlf>ri doktorlar Kara biit.~r 
)'elişiuceye kadar ölmiiş- Nişadır 16 
lerdir 

a-aT,5 
3 95 

17 '15 
85-86 

• Mısır darı 2 'l 5 
u~kinalt1r bir gün ve Çavdar 2 75 

~•ita bir ~aaı içiıııle kalb f::t.!"k" 20 Lira .ıo K.. 

No. Malıallflsi 
54 Mahmudive 

• 
55 )t 

56 » 
57 " 
58 )) 

59 )) 

60 )) 

61 » 

65 )') 

68 J) 

69 B 

70 » 

71 • 
72 )) 

73 » 
7-1 )) 

75 )} 

76 )) 

77 )) 

78 » 

79 )) M2 
80 )) 5:i 
81 1) 10 
82 )) 38 
83 )) 9 
84 )) 

88 Camişerif 
89 )) 

90 )) 

91 )) 

92 J) 

93 )) 

Cinsi 
KArgir dtik 

» 
» 
» 
)) 

» 
)) 

)) 

')) 

• 
)) 

)) 

» 
)) 

» 
» 

» 
» 
)) 

J) 

)) 

. 

Kahı 

.. . 

. 

No: 
17 

19 

21 
23 
25 
27 
29 
31 

39 

15 
27 

29 
31 

t 
3 
5 

7 
g 

. il . 

13 

15 
dükkAn zemini 

)) 

» 
)) 

Kargir dükkAn 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

31 

6 

5 
4 

3 
2 

)) ı/23 

Mal sahibi 
M. Angeli 

» 

» 

• 
» . -• 
)) 

» 
)) 

• 
Jt 

» 

• 
'il 

• 
• 
)) 

• ,, 
» 
)) 

» 
)) 

» 
D 

)) 

)) 

1 

» 

» 

)) 

)) 

Hissey~ gört' 
lllss~ Muhammen Kiymeli 
Miktan Lira 

1/3 1,400 

• 950 
al 1,750 

• 1,550 

• 2,100 

3 2,800 
» 1,750 
)) 1,550 
» 1,400 

"IJ 850 
ııt ~ 

» 2,450 ., 2, 100-
» 100 
)) 550 ., l,050 
J) 1,750 

• t,650 
)) 1,550 
J) 2,100 
» 800 
» t,050 
» 350 

• 700 

• 350 
» 600 
1) 950 
» ı.050 
)) 1,050 
)) 850 
» 1,050 

J> 2,450 ~8lahğ11ta ruusab bP.Ş ~i- » ~ ecu~bi 23 Lira 
Ş~oiu ayni hale clu~mtsi - • • • çuvala 20K. 50 94 » » 25 » • 2

'
100 

nı11 ha . ·ı 11 y 95 >> » 21/23 • » 2, 100 
"'~ vanm ltısırı ~ otu- Buğda)· erli 2 '15 
~un ö 1 96 • >1 ıg )) .o 950 
~ u s Y ~mişl~rclir · Limon tuzu ·ıo Sorsuklarla müşlerek ve üçde bir hi~sesi gayri nıübadillere ait yukarıda 

" S&ıbun~a(i ze.,ytin Y · 25 50 vasıfiarı yazıh ll"Yri uwnkull~r, ihale b ·d~lleri nakden veya 1eayri mübadiller 
1 
.. ıarddaf ! • i~im~i 23 ş b ı O hono!'lile p~şin öıl~ruuek üı~re ve pazarlık suretile 5 u al 935 ıarihinı ~n 1 

lkeni korumak ist İ· incir 'O dtAn l 1 Marl 935 Perş~mbe günü akşamına kadar bir ay müddetle sauşa çıkarılnuş. 
l' orsan T ayy:ı re Cemi- j t '.ıet· K"P".. 2 25 dır . ı~ıeklileriıı her Paza rıeııi ve Perşeııılııı günleri Mersin Ziraaı Oaııkasıııda 
! 9tine Aza ol . ı Kalan • 2 25 toı•laımuıkda olan gayri miibadill~r malları sauş komisyonuna mürac.ı~llları. 
~~ .............................. ---------------------------·----------------......................................... . 
Belsogukluğu Nedir 

~asıl geçer nasıl korunuhı 
----------····,------

h~l .• r v~ yazıLh~ (Z ırar) yapcar vaktuula dok 
tora göst .. rilir~e haslahk olduğu yerde dur 
durulur. v~ kısa bir zamanda eyi e,lilir. 

Hastitlık kadınlarda ilkin sidik. volunda .. 
Yazaa : Salat.at MldDrl •• HalbYI haşlamadıjı ivin erkekler gibi yanıklık duy-

içtimai Yarclamko•iteli BiP•• mazlar. Kaduılara döl yataAı (Rahiıu) Jolile 
Dr. Remzi Gönenç buş•lıAı için ~rleklt1r gibi ilk nişan sidik )"O 

ı ... 111 ~r tthıl.-~t hoz •u iiğ • uiılilıtik:I~ ell~ri sa - hında \'antklıl,lar duvmazlar. 
."'' a v L " "' .. G . ı ı•uı;·~· urıulmatualulır • E~· i olıuıyarak tedaviyi yarı yoltla bıra-

)ao. t-19• I Laıhulanlan v~ g.-r .... I of(l,uılartfan ~ırlarsa h.-m hastaya lrnmdt~ ail~y~ \~Ok r~ -
b,.,~~'"a ıwtict·si lrn~lal•k ;.lrnahil .. c•·ğ'i için naltk ve yı~ma (Zarar) yaparlar • 
ıae..;dau Loruum•ıt.. çar~ı~riui ayrıe:ı ya- Bel soukluğunun kardırması (ihtilali) ka-

lj ı · Juı ve erkekde bel souklu~u ilginıl~ doktora 
•sttelı1 1 l 1 • ... ·ı . d"I 1· 1 lt· • ua ı H•Ş ar , s~ıerı mez v" ttyı e ı me. çare eri aranmaz-

dı~ 1 astalıkh f(•·u~ı v•• götij ka ıhulara yanat :ıta K~riler~ l~per"k v~ f(İcl"r~k bir çok kar-
diA;•,:, ~ • h:ı•I ıui"roı•l ı bul .i ~ık ~Ş\'a ell~n - dırm;.for yafldığuu h~r gün gôriip eşi liyoru 
1~ gij,:· uıık' Of>_ lmla~ılık•la~.• fıç fCÜn trn çok Erkıddttrt~tt sidik yol.11nda ~g.üıul~ olan 

Sit.1· ıstHıra ıuş ·uılar göı·uluwye başlar • h ı8tahk gorl)'t' kadar gu.lerek suhk yolunun 
~•ac1a 1~ Yoluııtla bitler gibi yamkhk döllük iki tararrndaki kestan~cik bezelttrini (Prostat 
•riaı il~ •ğuıı11 ucunda bir damla ~· :şıl ak ve erlik suyu kiselerin (Heui kiselerini) Yumur
)Qıı ıkı ·~ h<tş ~l\"ı••rir. 11.-.ı~ iş~rkPn at~ş gilıi l;ıları ( Husy~h~ri ) Sidikliği (\f~san~yi) Böh
'"·'h 1' 

111
· ' 111111. u ,;,anlar b ... l i rıliği ıa· l'etd ... ri hnlaşı.ırarak hasta la rnhrılığı varıhr . 

h~~a • 
1 
uuı1ı do~ ıor s k )"ullu(tz VP ç.ı r~ aran· Kaduılartla i~~ cföl ~·:. ı a ğı ( Hah im ) yolu 
•astcıhl s•Ari ~ e gi4J~r~k bir ço~ r~nı- il~ döl ydLağuaa yumuı·talı~ları , SıJik yolu 

il~ ~i·ti~ligi, Höbr .. ~leri bulaşurarak çok 
ağır haslahk lar yttpdığı vardır . 

Hastahk kana karışırsct Kalbde oynak 
y~rde irinltr yapuğı gllrülmüştür • 

Göı;e bulaşarak kör elliği de çokdu r . 
Erk~kı~rin )Urtuırtaları kaduıların yumur· 
talikları irinleşdikden sonra erlil su~·u (~e
ni) il., yumurıa yapaınadı~larından döl ye
tiştirm~l"ri durur. Kısırh~ olur kısırlığın aile 
ve Ulus için döl yt1tiştirme çevresind~n ne 
kadar r.,un olduğunu ayırtmak ve bilmek 
h~pimizin borcudur . 

Uasıahk vakllnda gh&erilir, doktorun gös •. 
terdi~i yollar ve Gğiillere abayli bulunulur
sa yirmi günde eyi olabilir • 

Gerekli olan ögiitlere ve yollara cJyulma
dığı ve gidilnıediği taklirde senttleree süre .. 
rek bir ço~ kardırmalar (iblilil) yaparak iş· 
den geri kalmak, doktor ilAç parası vermek 
gibi yıkualara (masranara ~atlamldığı vardır. 

Kadınl=ırın irinleşen yumurtahklarmda n 
karnı rarına <Pritona) ha~lahk tieç.,rek pri
toaah ıteuil.,n ve yüzde doksan beş ölümle 
u~ticel~ra~n hastalıgı y:•pchğıda vardır. 

- Sonu Var -
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i ' . . ~~ ~""-~i!l-~~-w •llllllllmmıi lilıRiiii• \ ~1?ı- _r-v• R:4f:ı ·AJkm Nö~etçi Eczane. 
Her türliJ meoç için ·mufftlil "" ·· · ··· ... :w 1 
fiyatlı ve en mttkemmel 1935 ~ ~ K 1 k' B · · B • ,, 1 ' 

d
. · > f U a · urun ogaz "/ l~ti~aıaıt•I Et\ laııt·~iı1it:. ' 

Bu !il:fam 

Ra ıb Amerıkan ı;ı~ ' . ·. ' . ~ 
E
mpir ve Garod ~·· Hastalıkları n1üteha ~sısi • •!.~·=====~· 

~ı DOK T . O R : . . ~fııı SAGL:CK 
• ·, [f? ı ECZANESİ 

~-. Nüzhet Veyai . (~ 'ı 
f- Ha•talarını her gün sa.at on beş- '~. Mersin Gumrük Civanndadır 

_ Wilyam t\ Rikards 
mtiiil'imrmlm•-- 4--· I 

8
muRM 

!Halis Esans - losyon 
m1J V E . 
~ Gençlik Kolonyası iın1 

Sayıtı de~er alıcılarımızdan gördill\ilmüz kiymetli iın] 
teveccühlere bir karşılık olmak uzre bu defa isviçre ve P.;;'I 
Fransadan her nevi ESANSLAR gı:tirdik • , 11!!1 

1 
Gençlik Kolonya ve Losyonlarımızın ğördüğü rağbet 

ise herkesin malumudur . -----------------8 unlardan başka ticaret evimizde kiremler diş fırfaları, 
şık ve temiz geymek ve •yaşamak isteyenler için her çeşit 
gömlek, yaka ~orap "?e.ndil ve huna benzer tuhafiye çrşitıerim;zii!!J 
vardır . iın] 

Mallarımız T nıiz ·Ya Ztrif ~iatlarılitı~ Mutedildir ~ 
Hm DiKKAT : Kolonya ve L!osyonlarımız· i]· 
ngı daki A. Hamdi etilCetine dikkat ediniz. ffij) 

1 
Tetklitleriud~u Sakı11mt1.. · FeiJ 

Aares: OUmrill< meydanında gençlik kolonyası a~ili iJ 
- A: Hamdi - " 

11 ,. '"' \ ı E•·la, ı t Jen sonra diş doktoru bay 8ahirln ~ J 

J~, yoğurt pazarında~~ muaye~ehane • -~ \ 
~ sinde kubl)l ııe tedoVi eder.• · , ~ . 1ı ı 11 "·· \'.·d ı " ' ,\ ,- . 
~.:.. ~ · 't ·1 0 rı ı tl ·s uı i'ı~ı: .lı lcW;ıl_ı \.u-

...... - cJ 

m~~~~~i~ ,. ·:~~~%~~~~ lıaııcı ı· . 
'-.'??'~/~F'~.11..,~~~ · . ·- -r.,.·~5'~;;, - . ~=============~· 

·.• / 

Soba Almadan Evel 
ı-..: ılınç Kamil ve 'mah· 

tumları ticar:ethanesi11 • 
. 

den aray 011z • '. 

Yemi GetirCligi-
Yerli, Belçika, Fransız 

malları sobaları ,,e~ fiat· 

ları göriinüz. 
58 ~o 

•••••••••••••• • • 
.: Yeni Mersin Matbaası : • • : · mQcellitha~esi : 

• • 
it:• \ Eskiuıİ!1, p:ırcalau- • 

: mı~; r.~.·~uılt~ ki~apl•• · : 
: rıı ı ızı ış..- ~ . r ·:nıwı clt> -~ 
; ~t- a·lma~· ıMı: hirgi111 : 

· • siıt~ lazım olur. Kitap • 

\
·:· . ' . 

l;,ıı·ırıızı. ıh·fl PrJ.-ri ni~ri. • 

1 .. ' ıı· 1 • • J. • 

10 
111ııc·p ıt ıa11P111ı'l~ µ011 • 

1 1if'rlıı11. • 
( t • 

il t ' I 11 t• \ ' I 1-. İl il p \' t~ ı 

• ıit·flı rlt·.r ş•"· zarif ıut• • 
• lİıa \'t• l ullauaşlı ola ı 
• . · ı . • rah. t•ıı t~uıı· . • 
(• . 

ı • • a••••••• ••••• 
1 l l N 

Yurttaş! Tarsus Belediye Riyasetinden ; 
<ı.160•> L ı ra uc•·;·ıli Ta . ~u~ ik i"'·''' ı ı tfh•~ııch~li~İ 

at~ık\ır. E\!~ ı· , ... ~ ı · raılı i;,zı , •. , i 1t.aı ·1. ol · ulnrırr 1110 Onpara harcarken 
11ile kimin cebine gii-
titini cllif iin : 

Milli i~ti~al Vt) 

tasarruf cP.ıuiy•~li 

"' • ·. ı. .-
.. a ı lılak evı'. ıkı • ııii ~' ıile ~u · ·ll"r l ı • pı· ı h•· r· B ·l •ıli~· 1 •• 

ıaı i ı.•~ ıuiirac .:ı tlet ı ı ih\rı olu ı ur. 31 6 
\ 

Fzjf~!!':?.E~~E~~~.:r-~~·.,.~~-==E3 

ı; Pıyangosu 
·:. . . ~ 

. . 

Mersin licaret ve 2ahire Borsası 

1 

~ıa~ cin~
Mısır darı 

1' 

Buğday 

,, 
Pirinç 

5-2-935 Salı taria l:iOrsa aatifldf'ı 

Ner .. ıo llabauha MlKTARI · f'. ŞERAl'r 
Olduto a. G. ..- 1 = 8 , 

- - ıaooı~ 2 -15~0 c= O::ani)-.:-~h==az=ır=== 

" ,, 

15000 2 50 ·,, " 
M V. ı O gii n Z. 
~yhan V, · ıo giin z. 
M.V. haıır , \ 

2 
2 

17 

85 
50 
50 

On Sekizinci T artip Dördüncü Keşide 
•. 11 Subat 935 tarihindedir . 

~ B .ü y ü k i k r a m i y e 

25,000 Liradır . 

LE!!i2ı'W5u"=' kô#dfat 1~o·=~~=!~Je=3 
· DOKTOR . ~ 

N~ Remzi Ülker BJ 
Her gün._ aaat IS.elen ·ıs e kadar 
Hasl«ılarını Vogurl pazarmda Diş tabibi 

J resııııle ka,lml ve y•ıla v ı eıl<' r. ı :ı-.1Q 

1 iillii!frnılmlmlmliill.ml~---' 
Yeni Mersin Matbaası - Merıin 


