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Yeni Sayıavlarımız Yarın Saat 11 de seçilecek. 
ULUSUN JNANCI 

Yeni saylav seçimi için ya
pılan genel hazırlıklar bitti.Ya-

rın ikinci seçmenlerde ulus 
narnına saylavlan seçerek;yur
da, ulusa ve Cumhuriyet Halk 
Fırkasına karşı olan en bilyUk 

sıyasaı yilkilmlerini de ödeye
ceklerdir. 

Bu seçim bir ülkilniln ama

cı Öndere ve onun arkadaşla
rına karşı olan inancın tam an

larnıdır. Türk ulusu büyük dev

riın yUrüyilşü harekete gP.çtiği 
gtlndenberi Cumhuriyet Halk 

Fırkasını biltün gilvenciyle ön-

~~l bilmiş Atatürk'iln izinde 
ılerek duyarak yilrilmüştur. 

Senlik benlik knvaıı::nnn 
Yer vermeden bn yoJu gildUşiln 
~e kadar isabetli bir iş oldnğ'n 
b:vrirnin kronolojis ine yllzden 
ır bakışta bile g1)rillfir. 

Yeni hamlelere savaş1rken 
geçrnişi düşünerek giln vitire-
~k değiliz. Atatnrk nu ~1usun 

1 
Şına geçtiği gün görün .. rde 

~.~8 denebilecek bir varlığın 
yı e rnevcud olmadığı bilinmi-
en bir hal değildh-. 

Ata Çok çetin yıllar yaşad1k. 
li~ t~rk umndsnz uJmm öz ben
dik nt verdi . İnandık, güven
i 'her alanda milshet verim
:" alarak acunda bu giln kü 
urunıurnnza va rd1 k. 

d AtatOrk'e ve l1nderi bulun
ıı~~fırkaya S'>nsnz inancımı-

v-~ kaynağ1 budur. 

ken Yeni saylav sı:açimine girer 
işte ~eÇen devrede de yapılan 
Yen rın ana hatlannı işaretH
deet lJJu Önder ulusun fırkaya 
defe~ olan gDveninin bütün 
an~t'Yle tatmin edildiğini de 

rnış oldular : 

a~k~ Bu gUn yüksek katım1.a 
tıhıa alınla cıkıysnız. ·En nAzi k 
hirJe~Valarını en isabetli ted
ltib e en dofru yollarda ta-

etr ~ ttıtıab 1g•tniz ve her alanda 
rıllt' et neticeler aldığımız ka

ındeytz. 

fııt~ ~konornide, maliyede,na· 
fa ... 

1
, ültürde ve millt moda.._ ı e. 

benllli ıç .v~ dış sıyasada de-
ltı111y' gıdit yollarında azimle 

b ecetlı. » 
ou. 

l'\ılflladırıaııc l'e bu amacla yo-
A~tu kan J>al·lak yarınlar açan 

r 'ü . 
tıayı8 n ış arkadaşlarını o-
ll'ıtka nıakıa ulus Ônder'e ve 
bir ~a karşı olan güvencini 

y 8 tekrarhyacaktır . 

Önder Atatür'ün öz Adı Eski Hidiv Filistine Gidiyor 
•• 

Kamildır ve kökten Oz türkcedir 

lSTANBUL, 6 (A.A) Dünkü 
tebliğde Önder Atatilrk'ün öz 
adını Kamal olarak yazılmış 
olduğunu gördilk . Bu hususta 
yaptığımız tahkikattan böyle 
yanlışın sebeb ve temeli anla
şıldı. Atatilrk'iln taşıdığı Ka
mal adı bir Arapça kelime ol
madığı gibi Arapça Kemal ke-

liınesinin delAlet ettiği manAda 
da değildir. Atatnrk'ün muha
faza edilen öz adı Türkçe ordu 
ve kale manisına KamAldır. 
Sonra üstündeki tahfif işareti 

iyi yumuşattığı için telAffuz he
men hemen Arapça Kemal te
laffuzuna yaklaşır. Benzeyiş 

bundan ibarettir. 

Hükumetin ancak 1 ay müsaade ettiği söyleni 

Hidiv Erden Emirine on bin Filistin 
Lirası Ôdünç Veriyormuş . 

Halkevlerini11 Açılış gfınii 

Değeriyle Denk Duruında kutlulanacak. 

Şimdiden Geniş hazırlıklara baflandı. 
17 Şubatta Haıkevleri Uç 

yaşına giriyor. Büyük Türk 
devriminin evrensel işlerini 

şuruulaşdırarak buduna içiren 
bu kültür çatılarının açılış günll 
g3rdüğil işin değeriyle denk 
bir durumda kutlulanacaktır. 

Mersin Halkevinde kutlu
lama hazırlıklarına şimdiden 
başlanmıştır. Yalnız 17 Şubat 
Salıya rastladığı için kutlula-
ma onu takib eden Cuma günü 
yapılacak'. ve bu suretle şenli
ğe daha fazla Yurdlunun katıl
ması temin edilecektir. 

Halkevi Temsil komitesi bir 
müsamere hazırlıyor, müzik 
kolu da o giln en olgun parça
lar çalacaktır. 

l~ı-\LO 
14 Şubat Perşembe günü 

akşamı Hilaliahmer. Verem 
Cemiyetleri ı.e Marmara Adaları 
ve Erdekte zelwle felAketine 
uğrayan Yurdlular menfaatine 
bir balo verilecektir. 

ali il{tisad 
talebe grubu 

Dün Şehrimize geldi 
İstanbul Yüksek İktisad 

talebesinden bir grub dün saat 
ondokuz buçukta Adanadan şeb 

rimize gelmişler ve durakta 
Belediye, Halkevi, Ticaret O
dası namına gelen mllmessiUer 
ve daha bir çok zevat tarafın
dan karşılanmışlardır. 

Talebe grubu şehrimizde 
iki gün kalacak ve ökonomik 
tedkiklerde bulunacaklardır . 

Gene konuklarımız üçü ba
yan olmak üzere 36 kişiden 
mürekkeptir. Başkanları mual
lim Toğodur. 

Talebelerimiz buradaki ted
kiklerini bitirdikten sonra An 
talya ve İzmiryoliyle lstanbula 
döneceklerdir. 

Lavallondradan Parisedöndü 
Almanya uluslar Kurumuna d6necekmi 

İngiliz Fransız Konufmaları bitti • 
miJşterelı bir Teblil Nefredildi. 

LONDRA, 5 (A.A)LAval ile 1 

Sir Jon Simon dün akşam iş
lerini bitirerek Domning Stret 

ten birlikte ayrılmışlardır . 

yarışına münteht olmak sure 
tinin harb tehlikelerini artıra 
cak olan bazı temayülleri berta 
raf etmektedir. 

Tebliide, uluslar derneiinin 
uluslar arası meselelerin aon 
defa halinde oynadıtı ehemmi 

yelli rolü kaydettikten sonra 
şöyle denilmektedir: 

Öğleden sonra müllkatın 
neticesini bekliyen bOyllk bir 
kalabalık Domning Stret önün 
de toplanmıştı. Bu mnIAkattak 

Telif edilen umumt muka 
vele ahklmına tevfikan Alman 
ya uluslar derneği içinde fail 

AKKA - Sabık Hıdiv Hil
mi bir müddet) Filistin'de 
kalmak niyetiyle Kudils'e Eri
ha şehrinde büyük ve güzel 
bir ev kiraJadı. Bu şehir güzel 
havasiyle iyi bir kışlak olarak 
tanınmıştır. 

Hıdiv'in dJstlarından Hasan 
Halid Eblllhilda, bu evi ki
rahyanın kendisi olduğunu ve 
Hıdiv'in yakında bu eve göçe
ceğini söylemiştir. 

Bu gün Filistin'de çıkan Ya
hudi gazeteleri Hidivle Filistin 
hükOmeti arasında bir i hti lAf 
çıktığ1nı, Hidiv'in üç ay kalmak 
istediğini fakat hükOmetin bir 

aydan fazla kalmasına müsaade 
etmediğini ve aralarında bu 
hususta muhabere ceryan et
mekte olduğunu yazıyor. Hidiv 
henilz Filistin sularına gelme 
miştir. Nimetullah adlı kendi 
busust Yatıyla gelecektir: 

Yahudi gazeteleri Hidiv'in 
Şarki Erden Emiri Abdu1lah'a 
mektub göndererek kendisile 
Eriha'da mülAkat etmek arzu
sunda bulunduğunu da i IAve 
ediyor.Hidiv'in Emir Abdullah'a 
Şarkt Erdendeki Gilri Kebir 
arazisini işletmek için 10 bin 
Filistin lirası ödüne verdiği de 
söyleniyor . 

ökonnmi bakanlığı iş bürosu 
Uluslar kl)runı11 nıesai bürosu ınüdürü geli

yor. Mutahassıs yakında işa B1şlıyacak, 

ANKARA, 5 (Hususi) İkti
sad VekAleti İş Bürosu Müdür

lUğllne MiJJetıer Cemiyeti Me

sai Bürosu İkinci MUdUrU Yev
niç mutahaSHıs olarak seçil
miştir. İş bürosu mutahassısa 

memleketimizdeki iş mesele
leri çalışma saatlleri ve teamül 

leri hakkında bir çok Raporlar 
hazırlamıştır. Mutahassıı:J bir 
kaç güne kadar işe başlıya
caktır. 

Yunanistanla 
karfılıklı T alıasa 

8Gf lanıyar. 
ANKARA, 5 (Hususi) Türk 

Yuuan anlaşınasına bağlı nota 
mucibince Türkiyede bloke 
Yunan ticari matlubatı ile Yu 
nan ticari matlubatı ile Yuna 
nistanda bloke Türk bcari ala 
caklannın karşılığı olarak takas 
muamelesine yakında başlana 
caktır. 

· Beyefendi = Sayın bay 
Bey, Beyefendi, Beyefendi 

Hazretleri, Hanım, Hanımefen
di, Hanımefendi Hazretleri, 
Paşa, Efendi, Ağa sözleri kuy
rklarına takıldıkları adların 
topluluk içinde bir .c alameti 
farikası gibi idiler. 

Dönenin soysal yönü sınıf-
sız ülkede Yurdluları boy sıra
sına dizen ve birlik içinde ay
rılık ifade eden bu sözleri kal
dırıp atmakla amaca htzlı bir 
yUrüyilş daha yaptı. Amma bu 
gezde yakasından ne idUiü bel· 
1i olmıyan bir Bay, Bayan sözü 
yapıştı. Sakalı kesilmiş hacı 
gibi somurtan Beyefendi Haz
retleri şimdi bununla avunu
yor. Bir çoklan da çıplak bir 
ad s"öylemeyi laubalilik karşı
sındakinin durumuna saygısız-

leri çok sayın bay diye anılı

yor. Pek iyi bunlar gene söy
lenecekdi de eski beyin beğe
nilmiyen yönü neresiydi . 

Anlamı çok derin olan bu 
inkillb işi şimdiki durumiyle 
bir harf değişikliği ve bir ke
lime oyunu görünüşündedir . 
Yani (E) kalınlaştı (A) oldu. Bu 
kadar basit bir iş için inkilab 

yapmak yasa çıkarmak acaba 

zahmeti Mermi ? Alışkanlık 
kötU şey. Kötll olduğunu bile
rek bağlanmakta daha kötü. 

Bizim inkilAbımız kelime 
oyuniyle şekil değişikliği de
ğil kafa ruh değişikliğini amac 
tutan bUyilk bir iştir. Bari ga
zetelerimiz harf oyununa yer 
vermeseler .. 

lt arın AAn') . 
lltulta -._.ı ~C~K olan beşinci 

~\tli Y Uyesının de aldı['ı 
cı rn Ytıku n 0 

sonra Fransız ve İngiliz Harici 
ye nazırları ayni zamanda Rad 
yo ile neşrolunan beyanatta 
bulunmuşlar ve Resmt tebliği 
de okumuşlardır : 

İngiliz - Fransız mükAle 

melerinin mevzuu dünya barı 
şını Avrupada daha sıkı bir el 
birliğiyle temin etmek ve tev 

kif edilmediği takdirde silah 

1 ha mevkiini alacaktır. lngiliz 

ve Fransız ali kadar dl ter dev 
leUerin cevablannı aldıktan 

sonra derhal yeniden istişare 

lerde bulunmağa amade olduk 

lannı beyan ederler . » 

lık sayıyorlar. . 
Hamal Mustafa gene o bı· 

İşi gilcil serveti resmi sıfatı 
ne olursa olsun bir yurdluyu 
sadece adiyle çağırıp yazmak
tan daha kardeşçe ve daha can
dan söz olabilir mi? 

lrnc1 1 
rn nü nder'e yar-

1~cı~ arak tUrUteceklerine 
12 Bağlamdır . 

· Rıza Atild 

zim bildiğimiz.hayada bey ka· 
dar uzak duran hamaldır. Bey
ler Bay oldu.Beyefendiye sayin 
bay diyorlar. Beyefendi Hazret- 1 Serap 
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l ~öf> Vensemb~ . 

Eski Bulgaristan 
Kabinesi 

Arp açta 

Büyük bir yangın 
Oldu 

Ev ve l l i g ii n . \ ,. p :ı ç 

iz olsanız ne 
yapar(li1ıız~ 

Türkof\Sİn G" nlük Telgraf 
HABERLERi 

Avrupa Borsaları. 
4-2-935 te kapanış fiatları: 

Eskı georgıyet kabınesını 
kımler ıve nasıl dUşUrdu 
Şimdi de miralay Damyan Y alçeuin 

Yıldızı Parlıyor . 

Belgratda çıkan Pole

lika gazetesi bulgaristan 

hat.liseleri hakkında Sof
yadan bildirileu haber. 
leri ~ ka \'delliklen sonra 

ve hu ua benzer ıla im lıir 
çok ) asaklnr vnzediliyor

du, Bundan sonra da, 

~Ö.' iiude bir ~'a11gm o\
ıuuş köyiin ileri g•·lPrıle
rimlen Rasuliin sekiz o
dalı evi ve ahırları bütün 
t-ışyasile bera brr Lt~nıa

ıuen vannu~Lır. . ' 

n ll 11 da" h i I' m ii d tip l ö il 
t~n Fıligiıı adalarıııcla lıiı· 

"'("'~ 13p olılu . Evini su ha
sa ıı , . ..- ı · l ı l ~· r d • • 11 h iri k a r ı ., 
~ı, nn11P ·i ' · i'ac cocug'u • • 
il~ hirlil..te hir ağacJ lır-

UHHıdı. 

Fakat sular ağacı kö 

k ündt'u sökerek. deuizP. 
doğru sürükleoıPğ~ baş. 

Pamuk - Liveı-pol borsa
sında libre başına Amerilıan 
pamukları ma.rt teslimi 6,78 
mayıs teslimi 6,72 tttmmuı 
teslimi 6,68 ilkteşrin teslimi 
6,58 Mısır pamuklan sakalari
dis cinsi mart 'teslimi 8 47 ma· 
yis teslimi 8 42 temmuz tesli-

. 
ı 9 mayıs inkılAbına işti-

rak edenleri işaretliyerek 
vat.iyeli ·öyle toplamak
tadır: 

19 nrnyıs hükumet darhP. 
sinin v~ Kimon Ceorgiyev 

kahinesinin iş başma ge 
tirilm~ inin hazırlanma 

. iyasal hayatımıza tarna

IHP.11 y .. ui unsurlarıu ka-

rışması111 mucip olmuşıı.1r. 
, 7 • azı~1Ple vakıf olnuvan-.. 
lar içiu huul rın iş haşı

ua g•·l11wleri hır gat'ihe 

lP.Sirini yapabilir, llli"fı

m~l darlwsfoin )'apıldığı 

giin, IJildiğiııiz gibi, sa-
ray tarafından hır telıliğ 

neşredilerek ~I. ~luşa 110 .. 

vun baŞ\'ekitlik vazifosiui 

k rnla geri \'erdiği biltli
rilmiş idi. Bu uda n onra 

geruwal Panço Zlatev \'e 
Kimon Georgiyev saraya 

giderek kabine listesini 
krala imza ettirmişlerdir. 

Hemen aynı zamanda 
• 

Georgiyev hlikömetinin 

beyanrıamesi de ilA.n olun-

muştur. Bu bey:ınname

yi kabineye dahil bulu .. 
nan bütlin nazırl~r imza 
etmişlerdi. Arıcak kabine 
la rafmdan neşredilen bu 
bey~ ıına mede kralın im· 
zası bulumnuyordu· hal

bu ki bu beyan~ame, 

kanunut:sasinin temin ve 
tekeffüi ettiği hürriyetle
ri ilga etmekle idi. Ne· 

tekim bu beyanname ile 

mu ru ru ı~uuanla, halk 
arasancla ikinci meşruti 

amilin ihmal ı~dilmeğ~ 
haşlandığı kanaalı husu
le gelme~e haşl~tlı. Bu (la 
def' atla tekzi he dil mişıi r. 

Bunun rwticesi olmak 
üzre mefsuh fırkal~r ve 
gruplar riit~sası bi rtlen
birP. VP. eski nizamın av

dt~l edehilt•CPği iimidint~ 
kapıl.arak nazal'ları111 baş 

ka tarafa çevirnwğe b~ş .. 
1 a ıu ışla rdı. GPorgi y~ v ka
hi u~si ise eski id3re tar· 
zına dihanwnin mevınu . 

hah~olanaıyacağıtıı lemin 
P.lnwkl<' dt~vam eılhordu. 

" 

Bu suretle Georgiyev ka-

binesi ilP- lrnndan mem
nu n ol n n ~· a ra 11 n su r 1 ar 

arasrnda ikiııci mtışruti 

amil hakem vaziyt>Lini 
a 1 mıştu·. Bunun son söy· 
liyHc,·ği söze iutizar edil-

nwğt• haşlarınuşlı. Panço 

Zlatev kabirwsi11in teşkil 

etlil nıesi 1rn surt'lle orta
ya çıkmıştır. 

Kralıu imtiyazlarının 

tahdit edilmesine aleyh
tar olan hir. zal diyor ki: 
''Ordunun kışlalara dön
mesi IAzımgeldiğini zan
nedt•nler ~ltlan maktadır-

lar.,, lliralay Da my an 
Vrlçevin, organize bir 
kuvvet olan ordu vasıta

sile kabine nezdinde ıuii
essir olmak ıslediğini bi-

t li)·oruz. Ancak bu suret- . 

Sobrarıya ftısht>diliyor, 

~le ''Yüzbaşılar Lig,, inin 
Hizumsuz bir hale gele- · 
crğini hatırctan çıkarma· 
nrnk tazımdır. Halk u ki 
"Ylizbaşıtar Lig,, i he
uliz vazifesini bilirmiş siyasal fırkalar dağılıh-

yor, maıbucıl 

kaldırth)or, 

sausüre 'tabi 

hiirriyeti . 
m~kıuhlar 

tutuluyor 

drğildir. Bu Ligin niza 
mi, askeri disipline tabi 
tutulması zamanı henüz 

Y Hplığrnuz lalıkikala 

gi}re; Hesul o gün Mer
sine gP-liyor evde de kim 

1 

SP. bulunıuaclığı hir sıra 

ıla saat dokuza doğru 
pencere aralıklarından 

bir duman çıktığı görii

liiyor. Bir yangın oldu-
ğunu anl"1an kö\'lüler . ~ 

kapıyı açıyorlarsa da dı-

şarıdan gelen riizgarla 
evin alt katından başlıyan 
yangrn her tarafı sarmış 

hiiliin köyliilrrin aldığı 
lP.rlİ balla sönd fıriilı• nti
yrcrği anlaşılınca telefon 
la M~rsiu itfaivrsine ha-

" 
her v~r ilmiştir. 

hfai~·e derhal merkez · 
d~n har .. kel etnaişs~ ele 
~· ollardan çıkamauıış ve 
başka bir yoldan ~itııuı

ğe çalışmıştır. Fcıkal ara· 
claıı t>pP.~'CP. \'akıt g••t;ti 
ğiııtltm esasP. birçc·k kıs 
mı lalala ve ~ hovalı olan •: . . 
t1 v111 11 ~ zaman icintle • 
a(••Ş lwr taraf111ı Sfil'llHŞ 

\ ' P. hiç h\r t•şya kurtan
la madan tema men ~·an· 

nııştır. Tahmin edilıliğiru~ 

gör~ zarar l.>tışbin lira ka 

dardır . 

gP.lmeuıiştir. BÖ)'IP. bir 
noktai u~zar Laşıdığ11ula11 
dolayı miralay Damyan 
Vtılçevin yıhhzının parla· 
ması muhtemeldir. Bu ise 
ancak vatan menraatları
nın "Y iiıbaşıla r Ligi ,,nin 
yardrnıına muhtaç olnu
yacağı giine kadar de
vam edebilir.,; .... 

. . 
Belgrad'da çıkan (Prav ... 

da) gazetesi 25-1 ~ 1935 

tarihli sayısında Kimon 
Georgiyev kabirıtısiniu 
tiulg~rista11da Cuıuhnri· 
y•·t tHsis etmek" istediğin 
d~u ;\türü diiştüğffnü kı
saca yaznıakt.adır. 

ladı. 
Buma u üzerinf' ada mea
ğız çok nıiihiııa bir mese
le karşısırıda · kaldı. Y iiı
me hilivordu ve ailesin-

~ 

tlen bir ~işiyi ıle kurlara 
bilirdi. Fakat ki mi kurlat· -
mahytlı? Aımesini mi, ka
rısmı mı, cocuklarım mı! 
cocuklarıu; ise iclerinden 
• • 
hangisini' 

Adamcağız karısını kurtar-
mağa karar verdi. bu karar da 
akla yakm görünüyor. Çünkü 
annesi ihtiyardı Çocuklardan 
yalnız birisinin kurtarılmesı ö
tekilere karşı haksızlık olacak
tı. Halbu ki karısı ona başka 
çocuklar yapabilirdi. Onun 
için onu kurtarmağı tercih et-
ti. Fakat, bir şık daha var: 
adam kurtulmağa çalışmıyarak 
ailesile birlikte ölemez miydi? 

Siz olsanız ne yapardınız • 
- Ulus 

Açık Teşekkür 
Halamın kızı Şaziyenin doğu· 

munda fennin son terakkiyatı
nı tatbik ederek anayı muhak· 
kak bir ölümden kurtaran de· 
ğerli doktor operatör Mahmud 
Ragıb Develiye açık teşekkür
lerimi sunarım . 

Yeni Merı:;in mnrettiplerinden 
KUDDUSİ 

mi 8.39 ilk te'şrin teslimi 8.35 
Upper cinsi mart teslimi 7.48 

mayıs teslimi 7 .47 temmuı 
teslimi 7 .33 ilk teşrin teslimi 

7.29 pensdir. 
iskenderiye borsasında 

99.05. libre başına f g. f. sn· 
kalnridis cinsi mart teslimi 
15,42 moyıs teslimi 15.51 tem 
muz teslimi 15.62 eylO.l teslimi 

15,71 f. g. f. Aşmoni cinsi 
şubat teslimi 13, 17 nisan tes· 
limi 13,27 temmuz teslimi 13. 
29 eyliil teslimi 13,23 tallaris· 
dir. Nevyork borsasında libre 
başına son kanun teslimi 12. 
25 mart teslimi 12.31 mayıs 
teslimi 12,31 temmuz te!.llimi 
12,22 ilk teşrin t~slimi 12.29 
sentdir . 

Buğday- Liverpol borsa-

sında 100 libre başına mart 
teshmi 4 9 mayıs teslimi 5 1-8 
temmuz teslimi 5.2 1-2 şilin· 

dir. 

Orta J\1ektepte 

Yoklamalar 

Orta mektepte birinci yok· 

lamalar bitmiş ve talebelerin 

karneleti bazırlanmağa başlan· 

mışhr. Bu sene ka.neler doğ .. 
rudan doğruya ta.lehe velilerine 

verilecektir. 

Belsogukluğu Nedir 
Nasıl geçer 11asıl l{oı·tıı1ul ıır ______ ., ... ~ ... ---- --

Yazan : Sıhhat Müdürü ve Halkevi 

İçtimai Yardım komitesi Başkanı 

Dr. l{emzi Gönenç 

Ht>I ~ogııklıığuıııın • ~ il•·şıııP~İ ol ı f!. ı ııclır • 
(\ili 11kiindiir) : Ba~laııiiıcıla ıl!;. ııı s 11 Ltr uö-• n. . t') 

riildiigii za.uan ustası olan do~turl:tra v~ 
dispanstırlPrn gö.sterilt'ıı lwl sognı..luğu kısa 
bir zamanda iyilflşr.hilir. i~ilt•şnu~ ( TPda\İ) 
zamanrnda Dok torun göslPl't'ÇP.ği ) olb.1rJ1 ve 
öğfnle~e ·ıbansızhl1. ( Dikfiatsizli·I ) ediluw·- · 

melidir . 
Kendi keııdi~u~ · İ\'İ oln.ıak. i:"ıli \'.f\Bl(lr · has~ 

- talığı arkaya gN;irtirler. Erkekle;·de İ•~·os.ta~la 
yumurl<ılıklara, sidikliğ~ gpç ... r. 

Kaclı11larda döl yatağıııa VH ~· umıarlalıkla
ra, sitlıkligP. gtıç•·r. Hllhr .. ~l··rP katlar ~ı()'u· .. k 
iri11ltışnu~si yapar VH yıllaı·ca Çt>kdirlr. Su

_riirnliiriir. Bf.rbPrltırirı, ~iıli ocaldarm VP:rdik-: 

leri ilaçlar gt>ce ayazlauuıış z~yliıı yağı il~ 
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.Mersi 1 L l N ·· 1· i L A H 

Piyasası 
., . 

., ersrn Askeri Satın Alma 
Komisyonundan : 

1"Tül1kİ)'e Cumhuriyet 
... · ·._ ,~:Merkez Bankasıı1da11: . -~ ........ .: .. ! .\hnrn ht•Ş a\lık ihti.'ta CI oli il l"lp:ı ıı:ı k' PH·:ı rl' Kc K S . • 

Jı • '· · • • LH,ı aııa , Tazı• ~ a hak, Taze h,ı~laıııu 12 - ı 935 Cu-
. lkraoıiyt>li ~ i!zılH 5 fHizli 193a" istik.razımn 
1 4,000,000 liralık ikioci l~rtihiııi teşkıl t!tlt~n B. lP.r

tilıi11i11 Hsıl ıuhvillt·ri 1 Şuü:ıt 935 lttl'ilıi11de11 itihareu 
muvak~al nıald.Hızlar ilP. lt~bılil'~ haşlaunuşdır. 

ıuıut;. t•I\ pı •. , -t9 .. .. 
1 1 

ı ·ı, · ı· · J.. uıartPSİ guııu saat 14 c •• yapı an t~l\SI ~uw~ı ne ICPSlll-

K 
11 ~ ~ 4ô de talipltH'İı ı LPklif <'ttigi fıal uıakumca ltulıalı göriil-

~ ııpu hıalı 4-1 dü~iirıdt>ıı ilt . ılt' gii ıı ii g StılMl 935 Cunıarıesi giirıii 
>ı:l<·ı ı•.ırl:ırq 43 ... 

1 :""- saat 14 de hırakılaıı~dır . 1 "*' ci ui 1 i ? 8 7 5 , .. · · ~ ·· . \ : "' ( ... . ' \1ıktar·, t'\'Saf' VP- ş,.ratlı ögrenmek uztır~ ıslek -eı·lı -.> 6 ·) 5 
S ~ .... _, jlilerin tu•r giın Kışlrıtla ,\skPri atari .\ima Koruisvo -
' 

11~tıru 12 50 · .. • · · ~ • 
F!.& J . rııuıa ıulH'<.ıt~:ıal Plıw·lrrı ılan olunur . 'l.tt,a 7 9 1 
~<>hu~ 4 36 - ...._......__.,__, ____ __,;,; __________ _ 
\ - ,{) 

~ er<•inu·~ 8 25 
~ u .• .) f'lll l 5 50 

Urıı darı 4 95 
Çıttt.il \1 

\' o 
\Jlaf Çukurova 
>, .-hıadol 3-~7 ,5 

Ae, , ._, çe ... 11·t1 .. t.. ıçı ö3 
•,oz Ş~JH•r D8 25 
l,itlıv._. 
Ça" 
ku.la, 
~·· 1 • 

q ı:ır· 

Arı•· 
'
1 

.'\ ı ı < ı c 1o1 
~ 

il · \ .. ,.,, 
1 . 
"lııt 

~u , .. 'ı . 
~. it ' lJ l ı t' I' 
'Şa.ı ır· 

~lıs 
(' · ıı· darı 

:. 'ti ;..ı r· 
•ıı,~ 

100 
240 ~i>O 
t 88- 1 BO 

90 
ij ö7,f> 
~ 93 

17 75 

~ 7b 
') - 75 

''ıı ... ş,. 
'" 1 lıt., r 20 Lını -10 K. 

•> tı«ıw hı :> ~' ı ·ı , .. ~ 
,_,tJ '"' u 1) 'ij 

)\11 .. ,, cu' · ılı 20K. f>O 
l ~d;,) y, f'lı 2 75 
.. ıı,0 , 

~ 1 hı~u 
ı il lılJ • 

11 ~iıfı z •• , Iİıı \. 25 50 
11 ,,. İkirıı·i. ·>~ 

ı(!ı r .:. o 

l11Ct• 
11 

·O cf c· ıı ı 1 
~· ı l\ .. Jıı•k •) 25 

·ıo 

Mersin sulh hukuk hakim/ilinden: 

~lersi111h· h· kçi Kıhn~lı Ct>ıu'11 t111·af11uları saı'f'aÇ 
\lalıııınt ılauı:ıdı \lustara ve Kauıil , .• ~ Salahallirı ve 
iıılıisarli4r idaresiııde hoğıııa fahı·ik ısı u~la lJaşısı Fevzi 
al"~· lılt•r i llt' açıı~ı talıııitıal d11Va mırı J:fı>ılmaktla o· 
la 11 mu ha~t->rıaesi <·snasırıda uıiiıltlei alt· vhi uıtlen Fev· 
zirıiıı Jıalt>ıı il:uıwtg:lhıııırı ııH'c;hul huluıııluğumJan gı
yap k:ıranııın ilaııPıı ):tpllma~rrıa ka,.ar verilmiş ve 
d a va c 111111 ş a lı i L I P r-i d i ı ıJ" u nı iş v •· 11 ıu h a k P nı e 18 2·935 

l:ırilıirıP- ra~ıla\'~111 PaZiH'lt· ~i ~iiııii ~:wı t ı l'P hıra-. . 
kılıııış olılıığıırıd:ırı ilıtıarııartıPtıİıı lt•hliğiraclt·rı itibarf>n 
l w ş g ii ıa içi 111 t.. ili r az t> l ıu t' si \' •· ~· a g ii ıı ii n ı 1 e ve sa a l 111 • 
da oı:ılıkP111tı~f' g•·lulf'.Sİ \'t•ya hir vPk il göodt.ıl'ltlPSİ 
a~si l; , ~tirdt.ı usı.luu 401 v~ 402 v~ 405 iraci nı«ttltlt.ıltWİ 

1 rııucıhiııctt 11111h:ık•·11u·y~ atlPnıİ kahıılutln ~arar \'el ril, c ği ,ilAıwu hildif'ilir . 

Borsa T elğraf lan 

Dolar 

Fı·a nk 

lsJunbul 

H~5 

618 

79-7 

12 -03 

ı- Ölüm 
Kitapcı (lay ~ t.ıtlal Sahir" 

St)yrıwrı'iıı hah:ı ~ı Ş rk 
clPuıir ~·otları miıf .. uişl~
riıuJ~rı bay '•1. Nil,ıhd 

s .. ~ meııiıı fslaııhıılda vp, ~ 1 

fat elliğiui le~ssiirlerl~ ha
ı,,.r aldık öliiv11 rcıhruel 1 

il 111 -
'- » ~ 25 Lirt·l 

ı· ~-.........._ _____________________ ......... iiıılımı. 
dil~r SPclad Saİıirirı lt•es- I 

9 35 75 

lh~zkı)r · tarihten 28 Şubaı akşaıurn:ı kada!', 
muva~k;ıl nıuklıuzlaı·ı ilk aldıkları harıkH sııhelerine 

~ 

miirac:ıat edt•cek hanıill~re, lrhdil uıuarueh·~i mas· 
rafsız ol:ır~k yapılacaktır . 

28 Şuhat 935 tarilıiuılen sorıra l•~htlilltır ~ler~t· ·1, 
Ba11kasıu111 )'alrııt .\ııkara ı\Jpr~•·ziııde ~':ı pılncak \ P. 

mksrafr hauıillerlite uil olmak iizt~rt• hu işe R.rnk:ı-
mız şuhelı~rifo · iş ve Zirral Ba nkaları tavassut e)'lH • 
)'eCtlkti r . . 

Bunda11 böyle kupon, ikramİ)'e \'f! amorll tt·di
yah yalnız asıl tahviller iizeriuden icra edileceğine · 
gört~ h:ımill~rin le.ıhtlil içiu bir aıı tH'P.I miiı·acatları 
rt.ıca olu rıu r . 31 -1 - 7 -16 ·- 2 5 

1 L A H 
Mersın Bele8iye Başkanlığından: 
Kt·şif h.,ddi 4366 lira 36 kuruş olan Yalın ayak 

şosasuıın yeniden iuşası açık •~k illıueyt~ koııulm•ı..tur. 

İhaltısi 9- 2-- 935 fuuıar·tp i giiuii saal 15 iP Be· 
l••tliyA O;ıir .. siıttfö yapılı•ca1'lır. i:ı'teklilt1rirı 11 kuruş 
mukahiliııde ~:ırtııanıt' örru ·ğiııi Belt!ılİJP. O.ein•sinden 
alurnları ve yiizıl~ 7,5 muvakk:ıt lt~minat parası ve 
şartnaouıde yazılı \'t-'Sİkal.ırla hidiktle Ht1IPcliveıl~ Artır· 
nrn ve ok~•hme komis~'onuna nıiiraclull Plıtıelt•ri ilan 
ol n nur . 2 5 - 2 9 - 3 -· 1 

i L N 
mersin Aakeri Satın Alma 

Komi•yonundan : 
Al.tyıu 1 llart 935 lal'İhinılı·rn 31 .\Au"los 935 

larihi11t~ kaıfar ahı a~lık ihtıyacı oLııı 10000 on hin 
kilo kuru f.asııfv:ı iltli\'aCt acık ~ksiftnıtn•e ko1111lıut1Ş• .. .. . . 
tur ihale gtinli 23 Şubat 935 Cumaf'tesı giirıii saal 
14 diir . 

Evsaf v~ şeraiti 
:\sk~rt s:.lan alına 

ilan olunur . 

iiıılamak üzm·e ltt·r gtin Kışlada 

konıisyoırn ııa mii rac.rnt etmeleri 
7-12-17-22 

1111orı • 
ilacı. su~u, gııııltı" h plan gıhi dt'ğt>r~ı1z ~ahun ve ilaçla )ıkaııır~a hastalık hulaşnıaz. 
hi1.' ~r oldoğ11 içirı, hastalığı '~Yİ <•liPlllf'Z ' Gt>rıel ~vlert> gidilıl ğindt~ yasaıı11a huyu 

bir ruikrohuıı hulaşma arıdaıı olaıı hastalıktır 

~~,. taftada PVİ ~clı ·c•·•rim •Iİ"'t~ propogarıda rnğuııa gör.-, gtırwl l-.ad11ılar1r1 yananda hu-),111 , .. M .J. 

f> Şlırlataııl.ırm laflanua ıııaııılmaın • lıdır l1111ma~ı sıkılığı [\lt.ıchuri] olan korunıu • ilaç 
itr·a k 1 ' il b. ~~la J Çt- uwk ici11 u~·clcır·ulmuş tlol:ıp \'P anııı "" arı, şırnığa el, nıuay~ne~·e la ı 

Ph ttr~ kaıııaı,·ıııta·k ,, ... ,·ek ·1"11· • 1 k 1 1 ·ıs 1 r 1 .. l la I""' l'ık "' r u 4.?frne ' Hl lll c N!I e eczane e t t~ ~a 1 'n e:ıS ak· 0 ..., t.J 

h~ıe 1. lf· v~ parasız olanları lHikt11uet VP kılığı kullan . . 
( I \• e f • . 1 • ı A 1 1 'ht••b · ' ( okıodan dı~parıserler •~)' I fltuıe~t~ llaıır olarak .~alıla·ıı "oı·uyucu ı cıç art an " •u·u 11 ııtur ur. u .. ı sogukluğuuclau ııasıl kor·u- al ve içiııdt~ki arılalı~:ı [1 1cırif.~j gör.-ı kullaıı. 

t'•b· ·k M<Jd .. ıuki lta~Lalık mikropludur.:~lik- \likrop ilkin siclik ~·oluna gircliği için çi(L· l ll a ,. ı. 
%~1 eti Şı ~Ort11ıma çardP-rini hılm~·klt~ lıas ltışıııe ~onuntla d~rhal işe. Sahunla yıkan, 
~" nıauuık ruiinı~üıuHir . ilacı şu·ınğa el va~ıl gı.ıçirme şiiplrnn olursa 

lı.l, ;ıee lıasıalığııı akııııi, lııılaş:ııı şırınga, çalıucak ılokıora göslPr vakıııııhııı ev<'I çare 
lay, e~nıaşır, pPşkir, nıendil, yarayı \'e has ara . G~m~l lıanıaıu VP. aptlt•shanelerde aha~·-

. ı .. ,,,iş enıc:kle hulaşcJı}yıru ve v{H'11dığarıı söv- la [Oikkaıli] ol. Olur olmaz yerfere oturma 
t'tın 6 • • " 

1 haşj 1 , ·: • : ıbrı~ları kulla uma . 
itı·ıu .ta h!ılaşrua, ~~rı .. ı katlın ve oğları- .' Geıwl kadırılarrn rnuayeıw defterine bak. ~· 01.,1,;, . • • 

1 
1 .. ,..,k l ~ ~cııra göre 11f·f~i11" hiıŞlak eclemi ~luayt•rwsiz kaıl11w yanaşma. Hustalaldar·ı-
1' Şııı~ :

11 gihı köıiiliiklt-rt1 gidıl.Jiğiııclt· hir- rıı Uiikt'1111,1 l ıloktorurıa haber v~r. Biler~k 
1 ~01 hol 0''.'Hıda lu.ıtaıt·u clöllük u \ n•laıılığıııı haşkasma bı·I sogu~luğ&.1 \'Prmrnin ~ asafla 
ij" s.ıhııııl· ·ı "I ı" ·· .. ·ı" t - 11 ... l ' I il "l ot1·r l 1 v·ı ılk· ·• 'ı• ruı" rop o . ıurucu ı c.1C ar- agır c+ızası ot uguııu H • a~ a et ı t~t a -ıı, i..1111, s·ı k • . L 

'-t • ' ıu. •·op lllür v~ ~ı_.ıstahk bulaş- yP. zorla g ... lirlıuekıle ~·~saııin huyuru~u11-
"lı1ıtı ~ dandır. GPlnıi~· tlrıler aiJ~ Ct•zaya çarpılirlar. 

~ çaıu~şırlar ~n~iu.Jiğiııde t·l de Yumuşak Şaugır--Dükr~y basili deuil~n 

. . 

Çok defa Jölliik avatlaıılığııula görülür. 
KöLii v~ g,.ıwl kaduıltını yanaştıktan 2-3 
giiıı sonra ~· uruuşak yara ~l>riiliir frengiyt• 
benz~rs(~ ete yumuşak olma~ı ı-;s giin ara
swda yaranan çrkma~ı frrngitlen ayırır. 

Vaklnıda çare arannrnzs:t kasıktaki ltPze
IP-ri şi~ir~rt~k hiyaı·eık yapar. Ameliyatı g+w
ginleııclirir. kana karışarak ağır hastahk 
yap1ığı dA vardır. Eıı çok gizli köt.iiliik edP,u 
ve muayeney~ gelruiyen kadınlardan gPçer. 

ilk haşlangıcancia lt\davisi kolayılar. eskir 
vt~ r~nalaşırsa )' atağa tliişiiriir. Hiyarcık ya -
ırnr bıçakla açılmak ister. Ke~ey~ ve ~ağlığa . 
tarar verır. 

- so 
Zayi damğa . 

Mersin işcwi - ll. ~uma cliyfl )'azılı ticari 
tlamğ.ıuu 5-2-935 larihiıul•~ gaip ellim.Yenisi
ui }'.aplıracağıuıdan ftiikmii kHlmadığmı ve 
hnuurıla miihörl~nnıiş hiç lıır ıuiiesst~ VP. şah
sa Uorcum olruadığ1111 ilan edt•ri 111. 

1-2 
~lersin işPvi sahihi 

M. Cuma 
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1 Her türlü mevç için mutedil = fiyatlı ve en m'/ikemmel 1935 1 Radio Amerikan 

1 Empir ve Garod 

ti 
i1 

1 
1 
1 

1 
1 Wilyam A. Rikards 
~11111111wımmı.....,, 5-·· 1°Hll4. 
IHalis Esans - Losyonfeill 

VE 
Gençlik Kolonyası 1 

Sayğı de~er alıcılarımııdan gördilğUmOz kiymetli Feil 
teveccühlere bir karşıhk olmak uzre bu defa lsviçre ve 
f ransadan her nevi ESANSLAR gdirdik • 

Gençlik Kolonya ve Losyonlarımızın Q'ördil~U ratbet 
ise herkesin malamudur . 

----·------------liil I Bunlardan başka ticaret evimizde kiremler diş fırçaları, 
I.!:::! şık ve temiz geymek ve yaşamak isteyenler için her çeşit 
~ gömlek, yaka çorap mendil v~ huna benzer tuhafiye çeşitıerim;z 

DiKKAT : Kolonya ve Losyonlanmız
~ daki A. Hamdi etiketine dikkat ediniz . 

I
·- Taklitlerinden Sakuıımı. 

Adres: Oilmrilk meydanında gençlik kolonyası amili i;!;i1 

A. Hamdi . 11!!1 

• 

Soba Almadan Evel 
:············: 
: f eni Mersin Matha111 : • • ı m'licellithaneai : 

.'( ılınç Kdmil ve mah· 

tamları ticatethanesin -

den arayınız • 

Yeni Getirdigi 
Yerli, Belçika, F ranaız 

malları aobaları ue fiat· 

ları gdrilniiz. 
59 90 

Yurttaşı 
Onpara harcarken 

bile kimin cebine wit· 
titini d'lifiJn : 

Milli iLlisal ve 

tasarruf cemiyeti 

: Rskinıiş, parçaluıı- i 
• ııu~, f, r~u .lı· ~ ı lapla ı 

: rıuızı İŞP. ~ aramaz ti .. ~ 
• l 

... -,, 
• )t-' aluıa)ıı ı ız. urguu • 

· ! siz., lazıııı olur. Kitap S 
···ı ır ı ···• • arwızı, c .. L~r Pr1111ıı, 

f 
: 11•Üf•e·lliıl1:ııwı11İ ·ı . .- 1-(~" f 
• ıt .. ı·i 11i1. s 
: llı• f lıt' \'I ~ İl.ı p v.- s 
: dt'fl• ı l··ı· ~·~. z,ırif m•· 1 
• tiıı v .. ~ ullarıışlı ola- S 
• . . 1 . • 
• raf\ t•ıt t-1111'. f 

• • 
ı : ••••••• ····-

Mersin tic:ıret ve •anayi odasından : 
Sicil Sn: 842 Sı111(1: .ı en , 
}for~iı ıııı \1 :s uılı\'e mah ıll•·siıııl~ ıuığri ıı t•auıi s•l 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 

ka~rncla ı Nt•.lu PV~t~ otur ıra T.C ıaha~ırıılan oltlP 
lfrrsiııirı Ntı!'rati~e m:ıhallı·sirı ı lı · Uiikü :ıı .-t cacltl~~~; 
clt1, 116 No. lıı yeri karıuni ticart-'tg:ih ~ıliıP~r.-.k ı-1 , 
Larilıiıul~nberi Loptan, perakend~ ahıu salın ve ~'J, 
ruiisyon işilt1 rile uğraşan Da~· Ra ıuazan oğlu Ah"'~
din {Ahmtl .\ vşar oğlu - .\ktltıraiz komisyon ,·e al~r' 
salma ~vi - ) tic~aret lakab11a1 Nolt\rcl~n liiSlikli g~'.';I' 
m~si iiz ... rine 6 - 2 - 35 tarihi11dP 842 nunıarah sıveil 
Tıearel k~•numın 42 ci uıadd~siıu~ göre kayL Vt' '~8 

edildiği bih!irilir • 
6-2-935 Çarıamba pniJ bor•a aatiıları 

Maim cins KereDID Mabıula Ml&l"Aal p, ŞERAiT Oldu la -a. o. a.- •• ~ cc:::=::o== 

Susam 270011 1 ı 70 Çifte 'tU valh hazır 
ince k~pek J.5000 2 2,50 M V. hazır 
iane çiğit 50000 ' 2 87,50 " 

,, 

ıl 
ı 

Sicile geleu sayı : 364 

' -- --~ - --- ---- -

Piyaneosu . 
On Se~izinci T ıtip OidOncO Kaıidı 
11 Şııbcıt 935 tarihindedir . 

B ü y ü .k i k r a m i y e 

25,000 Liradır • 

L ... Mükdfat 20,000 Liradır. 
e ...... 3El!!iile:::::=a• ••=E3• ,ee:;a/ 

Yen1 Merıln Malbaatı - Merıin 


