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DiLİMİZİ KONUŞMJ YANLARI ÖZ VATANDAŞ SAYAMAVIZ - --l n kil a p safında ·Dün Halkev·ınde çok he-Münevverin yeri - - -
-1-

Büyük Harbin ferdasında 
dünya tarihinin akışı gayri ta
bii bir çok tuğyanlar ve inhi -
damlarla baş başa ' kaldı. Mil
letler bir tereddüt devresi 
geçirdikten sonra kurtuluşu 
harp gerisi ve harp içi yaşayı -
.şından ayrılarak rejim ve sis -

tem değişikliğinde ar'ldılar . 
Şimdi bUtUn rejimlerin kart•k -
teri bu sistem üzerinde tebarüz 
etmekte ve bu yeni istikamet 
karşısında eski otoritelere sa -
dakat gösterenler kendi safları 
haricine çıkarmaktadır. Fakat 
acaba bu rejim inkilipları kütle 
hüviyetine karışa bildi mi ? . 
Ku tle; inkiJip muvacehesinde 
hadise ve neticeleri idare ede
biliyor mu ? . 

Buna verileceh müsbet ce -

vaplar menfi hadiselerin yum -

ruk sıkışiyle kuvvetinden epey
ce gaybedebilir'"'ve niteki:n lorta 

av~upada tessüs eden rejim
lerın kuvvetleri son aylar için

de maruz kaldıkları mukave

metle mühim denecek kadar 
kınlmıftır. 

Bize gelince ; müspet ve kök
lü bir inkilip yapmak zarure -
tinde olan bir millettik. Milli 
iradeyi bir istiknmete çeviren 
dahi Türk tnrihinin mecrasını 
da değiştirdi. Ve cihanşümul 
Türk inkilabı yapıldı . 

İnkilabı; ne to.n2imatm tak
lit ·ı· ... 

cı ıgı ve nede meşrutiyetin 
kuanlık görütU İIC\ değil en 
radikal adımla.rln Kafa, Ruh, 
Y•taJıı değişikliği, sanatta yük
sek teknik ticarette ·ıı· h . . mı ı, n -
kımıyct, yurdu imar ve b . 
k' enzerı 
ıy~e.tler manasına anladığı -

mız ıçın çöküntü ihtimalinden 

çok uznğız. f nkilip rejirnimiıio 
dünyaya telkin etmiş olduğu 
knrekteride budur zaten. 

Ruhan milletlik manayı ta
zammün etrnoıi yıkan ive yeni 
hnynt şarlarına gör. yapan 
bir kiymet olması itibarilede 
tınşka rejim çehrelorindc görü
foo buruşukluk katiyen tasnv
vur edilemez. 

Yalnız temsil ve temessül 
bakımından en ıerefli ve bir 
o kadardn mesuliyotJi vaıifoy1 
omuzJanna yüklenen münevver 

gençlik inkilip safındn henüz 
)'erini nlnmamıştır. Bu jşte mü
nevver gençliğe dU~n inkilabı 
hütUn h eyecnnile temsildir . 
Halbuki bugünün münevveri 
inkilibı ynpmakJa değil ona 
adım uydurmnkla öğünüyor . 
Hnlinden bir çekingenlik her 
sözünden bir acaba manası 
çıkıyor . 

yecanh toplantı yapıldı 
1,f"ırk: c1ili l{C)Iltışı11ıya1ılara }{arşı 
ıı1üc{ıdelo şel{li Jrararlaştırılt1ı 

- --
Dilimizi konuşmamakta inrıt gösteren say 
gısızlara kat'iyen müsamaha edilmiyecek 

Mersinde yabancı diller konuşınakla Türk 
h:ır ı Türk kültürüne karşı saygısızlık giiste -
renlerin bu çirkin haJJerine niha)·et vennek 
~lersiu gen<;liği için en inanlı bir ülkii haline 
gelıniştir. İki ay evnline kadar münferit vaziyet
te olan çalışnınlfırdan bir fayda teınirı odileıni· 
yeceği anlaşılarak toplu harekete geçilmesi ka · 
rarlaştırıJınış ve IIalkevinde sık sık yapılan 
toplantılar~a çalışına yolları tespit edilerek 
t:ok esaslı n1ücadele,ve ge~ih11 işti. Bu milli da
va etrafında muhakkak halletmek gayretıle 
toplaııan gençlik faaliyete devam etmekle benı
ber son giinlerde bazı saygısızların yabancı dil 
konuşmakta inat ettiklerine şahit olunınuş ve 
bunlara karşı yapılacak rn Ü«adele şBklini tespit 
etnıek üzre Halkevinde t.;ok he"ecanlı bir top
lantı yapı I ınıştır. Hu toplantıda C. ll. Fırkası 
reisi ve H.evi reis vekili Necip l\lecit hey ş:mdi
,ve kadar olan Çalışınalardan elde edilen neti
t·eyi hı>yeti umuıniyeye bildirnıiş ve bundan 
:-:onra söz alan o·encler d.ı h ·ı cezri su rette h :ı re-o ~ 

ket edilmosini t;ızaınmun oden lıe~ec:ınlt bey:ı. 
n:ıtt.ı bulunıuuşl:ırdır. Net•cede bu teklifler kabul 
edilerek yabancı dil konuşanliıf,ı kıfŞI kaliyen 
müsamaha edilınenu--sine karar verilnıiştir. 

İşte bu gösteriyorki gençli~ 1 
inkilabı knvramış faknt eskı 

1 
otoritelerinde korknkhk ürkek- ' 
lik knnaatlarım açığa vurama · 1 
mnk ve zcvnhıre tnpmak gilıi 
seyiatinden kurtulnmamışhr. 

En samimi heyecanlarını 
bile hadisatı ölçerek çıkara -
mamııktn ve hütüa har('k·~tle · 
rinde mutlnk bir tahrik edici 
el heklemektedir Bir çok mi -
sallarını muhtelif vAsilelerle 

görüyoruz ki bununda )"t!gane 
nmili inkilap trrbiyesi üzerindı: 

bugüne kadar lnyık olduğu 
ehemmiyetle durulmamasıdır . 
İnkilip işi aşk ve ntcşli ülkücü
işi olduğuna göre münevver 
gençlikten beklenilcnde inki -
lihı t em s i 1 ederek geniş 
halk kütleleti arasına yaymak 
duyduğu heyecnm aşılnmaktır. 
lnkilal·a yine uyuyor. Fakat 
ynptığı iş temsil değil ancak 

temessüldür . inkilap safında 
münevverin yeri burası değil -
dir. 

l?ıza Atilti 

Beynelmilel Parla -
mentolar birliği kon
feransı hazırlığı 

Ista nbul 14 - 24 eylülde 
toplanacak olan beynelmilel 
parlementolar birliği konforans 
hazırlıklarına devam edilmek
tedir. Bu hazırlıklarln meşğul 
olan parl·~mentolar birliği türk 
grupu hu gün toplanmış ve 
hazırlıklara miiteallik mnhrolif 
işlerle iştiğal etmiştir. 

Konferansn gelecek murah
haslar için devlet dcmiryollara 
ve demiryolları idarelerince 

vüzde elli tenzilat yapılması 
h~kfımetçe takarrür ctmi~tir. 

!Vlaarif Vekili 
İstanbulda 

Istanbul 13 - Maarif vekili 
Abidin hey bugün nnkaradan 
geldi istasyonda maarif erkanı 

ve muhtelif zevut tarafmdRn 
kn~ şılandı 

Basvekil .. Hazr~ilerin mühim beyanatları 

Sa nayiimiz ilerliyor 
Ba~ırKöy ~ez fa~rikası cum~uriyetin feyizli eserlerinden biridir 

~-----

Türkiye az 

yülısek 
zamanda senayi sahasında 
neticeler alacaktır • 

Jstaubul 14 cA A• - Baktrkiiy 
bez f abrika-;m111 ymi pavJ•onunun 
açılması mü11astbetıle Başve~ıl. Is 
met paşc ltazrt.tleri gaulfctlerı ka· 
bul ederek şu beyanaita bulunmuş· 

tur: . 
- Bakırköy br.z f abrikasuwı ye· 

11; trsisatuu hep brrabtr açtık . O~· 
~n se11e bu vakit bu gün gördu· 
f!iinıiz güzel parçalar J'fflİ J'afJ.""" 
karışık bir ma11zarasmı gös.tuıyor

du. Bugün lttpimize f abrıkasmın_ 
htr tara/mı bilerek anlala!l kırm~tlı 
müdür Fazli bey geçm ~me bu gurı· 
leri bana ı•üdftmişti . /~ hayatında 
tasavvurları zanıo11111da . ~·adold!!l!_u 
l!ibi tahakkuk ettirebilmek buyuk 
muvaffaki;·ettir • Sümer 8~11k'ı,. ~e. 
Bakırköy bez fabrikası ıdarum 

a1nca tebrik ederim. 
Bakırköy fabrikası , bu11da11da!l 

takribm sekseu se11e kadar evvel ku· 
rulnıuş ve eltim tlt gtçerek devlet 
idıırtsi11t i111ikal etmişti · Bana ve· 
rilm mal/imala göre • Cumhuriyet 
bu jabrikayı tnkribe11 1670 iifile 
t.le J!ecirmiştl . ilk ıtsisat devri11d~ 

3ôGO İ/tt kadar çıkcırılmış ı·e J•enı 

dairelerİe fabrika takribm 9 bin 
ijfiye malik olmuştur. B_ugıin ~zem· 
lekttlt • zannrdtrim lzmirdtkı hu
susi müesseselerde daha rok iifi bu· 
lwıdura11 jabrikalar vaedır . Tabii 
Sümer /Ja11k'111 tesis ttmekt~ flldulfu 
bıiı•ıik fabrikalar ki ö11iimiizdeki ilk 

balıard:ı işlenulfe başlıvacak, memle· 
keti11 en büyük dokuma mnesststltri 
olacaktlf. Oularr. bakılırsft Bakır· 
köy f abrlkası dalın kürük bir m~s· 
sese sa;·ılobilir. 

!Ju111111la berabtr Bakırköy fab· 
rikasmm lt11s11siyetlerini ve - hÜsusi 
kLJ'11ıetleriui naznrı dikkate vautmtk 
be11ilfl içiu hakiki bir zevktir. Hususi 
ve resmi mevcut müesseselerin tlt 
ymi mrıki11elere malik olam hemen 
burasıdır, Fakat bugün için lup· 
silldm dnlza kıvmetli olan görf4 
şudur, Bu f obrika küç:ük ve iptidai 
bir lıaldm mütemadi}'tn iltrliyerek 
ve genişliyerrk kendi kt11dine büyük 
bir müessese olmuştur. 

Fabrikaların tosawuru , hatta 
lmrnlması, yaşıyabilir bir halde iş· 

letilmesinr. nisbetle kolay tarafı sa· 
yılır. Asıl zo · iş kurulmuş bir f ab· 

rika;•ı i~letebilmtk dirayeti ve kabl· 

liyetidir. bdkırköy fabrikası etren 
011 st11e zarfında bu imtilıam ver
miş kıymtai Müdürli reyirıe güvenilir 
ve tli11e 111illt.ti11 strmayesi emanet 

olu11ur bir kudret ~listermlştir. 

'uui kurular.ak büytılt müesst • 
selerimizi11 i~ler/11t zamanlarında 
bu imtihan dtvrilll lup beraber dik-
katle l'e merakla tak•p edtceiflz. Faz· 
/ı bty liıbrika111rı mulıtelif parçalarım 

-Dtvamı ikind SaJ'f ada -

iııtil1a1J tali ınatı1aıı1esi 

Bele~iye intlli~atında ~er vasıta~an istifadeye çahşılaca~ 
Geniş bir propaganda zemini hazırlanıyor 
intihap müddetince her taraf donatılacak 

YaklaşMı BdediJf iııtıhabatı 1 ko/aJ'/aştıracak J•ardımlarda bul~-
miirııısebetile Cıımlıuriret flalk Fır· 11araklımltr Bu yar mı •. ı d cı Jttr şthır 

. . "kstk idare htY· kası umumi ido1rf lıt'J'fltni11 lıazırln· 1 l't kasnbadakı m J u 
. · ı ·ı vt ocakları· dılfı çalışma talimrıfu 1mesirıin baş · rtinıizin tlı ve u ansı t I 

k Ç ' 1 nıızclaıı da ı·sıı;rade olunarak vapı· la11J!ıc1111 dti11 razmı~lı '. ok frltm · J · 

miılffli esasları ilttıva tdm ı•e ralış. j /araktır. . .. k 
mı1 J' ı/laruu giislt'rm diJ!tr kwmla· Balısedilm tl ve iş birli/uıı u·. 

Sllrsuı- baı:armak mahalli hükumeti rmıda buglİll yazı l'Oruz: - v b 
ve intiltap encilmenltrile bir ve tra 
her çalışmağa baf!lıdtr. 

usula ait işler 
A. Heryerıle Fırka yoklama/art 

22 4.0.U tarih ve 1·262 11umara 
ile tamim etli/en ştkilde ve f-irka 
umumi reislik div:ımmıı tasdıkirtden 

ırerir> bütü11 alakalılara J'Ollnnan 
talimata uygu11 olarak yaµılacaktır. 

B• Ru irıtiltapta nıiimkiin old il· 
f!ıı kadar çok vatandaşm rtyt' işti· 

rnkltrini temine çalışmak nıilleti11 

siı•ıısi tublytsini yükstltici vazifele· 
rimiz bakımwdarı Fırkarım borcu· 
dur. Bunun için ayrı fasılda izah 
tdclecek lelki11 vaJıtalnrı kullmımokla 
beraber rüşt }'aşma gtlmiş her v~-. 
ttwdaşm vaktinde kolaı•lıkla rtJ'lnl 
kulla11abilmesini kolaylaştıracak ;·ol 
da Juzmel etmeliyiz. Bun1111 için teş
kilôtı'11lZ eski muhtorlar ve ihtiyar 
11 "ı ttlı rmiıı vaziftsf11i gormrkte ola11· 
ıurm dt/t . ,. tu11zinıl ve kayit ışini 

propııganda 

A _ Mevzular şuıılardlr : . 
fler medeni dr.vlette beltdıye ın · 

tilıapların111 tltemm(vtll. 
7 ürkiyede J'tlli btledive kanunu· 

nu11 temi11 ettiff i haklar ve kadmla· 
rın btlediye meclislerine St'{mi1t ve 
ucilmek ltalt.lan · . 

l ltr ytriıı /Jtlediyeslnin di>rt J'tl 
zarfında haşor:iı/!ı işltr. 

Her ytr belediyt:;initı ileri sene- ~ 

/er i{in başarmaJı düşündliJ!ü işle 

rin pMn ve pro1rramları . 
Yurttaşın belediye seçimine işl/ralt 

/msusuudaki milli , medeni siyasi 
hakkı ~·e ~·azifesi . 

U - Vasıtalar, 

. Sonu ikinci S ıyLd.ı • 
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YENi ___ ____.. 

Bakırköy Bez Fabrikası i 11ti11 a }) tali 111atı1a111 esi . Japonya'da 

fa~rikanm Tesisatı Modern~ir. Heler Yapacak 
- Birinci sayfadan arlan -
Mahalli bütti11 gaztfe ve mtcmu· 

1 alar . 

1 
Fırka ve Halkevlui salonlarında 

şelırin vt kasaba11m bu maksat irin 
tlvtrişli mektep, sinema, tiyatro, spor Senede 9 milyon •netre kumaş istihsal 

edılecek. Fabrika 4800 insan geçindirecek. 

Bakırküv h..-ı f:ıbl'ik:ı-. 
srnrn iusaaıırıa l 9R3 M'ııe • 
sinde başlamıştır. Program 
11111t•ihiıwe;, l 93-1- sc~rıesiuirı 

~uhat. Mart ve Ni~au asl:ı 
l'ltula .\' ru pallaıı gden 
ıuakirıeltw verleriue vrr-- . 
le~lirilıniş ve yeni fahrik:ı 

işlt•uu~"'' Jrnzır hİi' vazi' t'lP . . 
getirilmiş hulma~tadır. 

Fabrikanın tesisatı Moderndir 

Bu su retle f> , . \'tılct~ 3000 

iğ ikt~u hu kerre 10.000 
•ğ•• iblağ olunan Bakırkiiy 
hez fahri kası mümasil sinai 
miiessesala karşı uormal 
vfümllt•, modern lf•sisallı, 

reka het ku vvetiııi haiz 
hir fahrika Jwline girmiş 
hulu nma k tadır. 

Fabrika neltr yapacak 

Fobı ika q800 insan Otçindiruektir 

f'e flOtı\l;ı ilı• lllt ' Silİ lıalirı 
• 1 

ti" st•ıwlik istilısal 1 ~ mil-
\Orı mPln1 n~ hali~ ol:u•ak-. . . 
tıl'. T:ık,iv•~ l'tlilf't•f'k fah-
rikada :ız~~ıaıi :~zauıi isıilı-1 
sal lıaliııdt~ l ~Ol) :1111.-ı.~ 1 

vt~ hu11:ı lt~~ahül t•dPıı 4800 
kisi ~PeİrıPCP.~ tir. . . ~ 

Basvekil H z.nin .. 
Mühim beyanatı. 

- Birinci sayfadan artafl -

bana aıılalırken ~scilt-riu 
•• 

klüplrri, /ıayır cemiyttltri ve s ... sa
lonlarında konferans/ ar • 

Bütt/l i111./10bm devamı miid. 
delince sandıkların bulunduff u bina
lara yakm ytrltrdt uutuklar. 

C - Yazı rt' söz için istifade 
ediltr.tk unsurlar. 

Yazı irin Fırkalı gazeltciltr • 
Söz icin Fırka halk lıatipltri . 
\'azi ~·e siJ7. içf11 firka vt halk 

tvlrri11i11 avırtp razife ıwtet/!i ar 
kadaşlar. 

llt·r lıaııgi sıfat n~ va-
~ 

'l.İfo olursa otsusı hu nıev-

zııda ~fiz vt~ vazılariyle . . 
halkı teııvir ~lnıesiıult~ıı 

İstifatl•~ eclilPct•k \' alaııda~
d 11'. 

Doııatnuı 

Biitiirı İtılilwp giirılHrirı 

et~ ~dıir v•~ kasahalal'tla 
ha\'rakla r asılacak. 

Fırka VH ll:ıtkevl.-rı, 

talimatındaki şekilllt~ hay
raklarıacak. 

Seh i r ve kas~ ha la ı·tla 
• 

irıtilıahırı ilk ak~:uiH halka 
mi ıh i ııı si vasi h i r ~ ii n \' a -

v • • 

J mala tı, ciheti :ısk er·i-
~·enin pamuklu kunıaş 

."eli~ ı iri 1 ı: w .'.'i i rult·, u ı :ık i rn~ -
h~ r i o bakımın ti a t 1 i k kal imi 
celhedeıı rıoktaları sakla
madıın. İ~çilrrirı y.-tı~lı
rilnwsi yeııi sınai lıa~alı

uıızcla hli\ tik hir vazife 
~H gt•niş hir salıadır. lleı· 

isci kollaııtlıih ıııakiıu~dt~n 
~ . " 

aıatııi istifatlt~ tldPhilnwk 1 

~andığını lıatırl<ıtacak ıuiirıı 

kiin olduğu kadar ~ok gt'<~e 
t +> ıı v i na ı ı y a p ı I a c a k . ihti vaclarıt1a k ifa,·ct iı.i ha -- .. ., 

J'İ)'ltl cevep verebilecPği 

gihi, piyasada da t'Ski inıa 

latırulan fozla olarak iııct! 

patiska, desanli bezler ve 
pamuk elbiselik kumaşlar 
cıkaracaktır. 
• 

Ku vvei mu harrikt~si 
şimdilik şehir elektrik ~P 

bekt!SirnJen alınueak ise ·d·~ 
ica hırula ruüstaı,il bir k u v
'fdi muharrikeuin tesisi 
icin de hızım l!eleu ledhiı· . ., 
ltH' illih::ız t~dilruiş bulun
mak l~Hlır. 

St11tdt o Milyon Mtlrt Kumaş j 
istihsal ediltttk 1 

Hak ırk öv fa lu-i kasının 1 

hali hazırd~ı ve get·e :gn n.ll 
tliiz çalışmak suı·eti~·ltı 

SP-nelik islilısalı 2 milyon 
metredir. En son sistem 
ıııakiueler techiı t~dilmis • 
ol nıasma bi na~n hu i~ti h
sal avııi mesai ilP senede . 
H milvon melre,·e cıkacak .. .. . 
tır. Fabrika hini lıacelle 

askeri imalala kalitelerini 

tamamen imal edebilecPği • 
gibi' iktisadi sahada çahş-

1 
ma halinde de sr.uede vasa 1 

ti olarak 3 milyon metr~ 
Jwlk ihtiyacı için patiska 
ve ince aıuerikau hf'zi ve 
uıuhtelif piyasa b~zleri 

iıııalim 1 nıuktf'dir olacaktır 

kalıiliy•~lini, ~·~dnız hil~isi 

ilt~ df•ğil hir llPVİ :tl<>Şli 

hirs lıalirw ~ ... ı~~" aı ·zusi.v . 

it~ l•~ıııirı •~lnwgi di!şiinow 

litlir. Biiliin nıillelirı \'t-ni . 
iktisadilıa\'alırıı i~tikanıel-.. 
lt~ıul i rnıe k ici ıı tdae ıw 11 İ\' el . . 
\' t~rdiği hu fahri~;:l;~r an
cak bileııleriıı, çalı~aııların j 
i>ğı'tHıruek islt~~· t!ıılı~ı·irı ve 1 

öğrP.nnwk kabiliy~tirıdc 1 

ola rtla rm luıl u nduğu yt-r- 1 

ler olaca~tır. Biluisi calıs . 
f,J • • 

ma~ı, hevt'Sİ az olarıların 
sığııım:ıları ıt~ın ınillı~l 

rl.'L>rika yapııı;yor, \'t! yap l 
mıyacaktır. ~Fahrikalarırı 1 

kapısaııılau ilk giirıii gin•rı 

uwnn11· \'B İSl~İ\' t~ lwrkPsiu . . . 
hu esası P.Vvtlla ~· iirf'ğinin 

ici rıt~ vedesLiı·mt'k hhııu-i 
• -' Ilı ' 

dır. Unun iciıı veni htivtik . . . 
fahrikahll' .il.I. kurulduk - j 
!arı aı ıdau ılıh.ırc~rı s:ıuall.:ı 

ve marift'ltP viirPği titr•~ . . 
veu saııalk~\rlarırı VtılİSııH~ . . . 
si ıcin aa\'rt!L sal'fı~dt>cek- ı 

• t J ... 

1.-rdir. 
Bur:ula gürdiiğtinı i~· i 

~eylt~rden hi ri~i de fa hr·i
katla hamnıların geniş bir 
çalışma~zemiııi bulmasıdır. 
Ötedeııkcri kaııaatiru odur 
ki, ltauİmlar11uız dokuma 
işlerinde ince ıevkl~ri ve 
el nıeharrtlerh:le hiziııı do .. 

Billı:ıs~a ~arnlıklal'ırı hu 
lurııluğu hirıaların üııii 
,.,! ci,· arı bol h:ı~· ı·aklarla 

o . ıuncu vıl lHl\' raıııııulaıı . . 
kalnw kısa söz 1.-vlıalaı·iy 

kun · alaı·ınaıza tliiııv~ula 

lrn~u~i hir ıt·\'k vt~ lı:ı~tı~i 

lıiı· kıymet lc~ıuin P.dPcek
Lir. Bazı tahii ruı}lısullt~l'İ 
nıi'liıı kentliot~ ıualısus 11P. 

fast~Li olması !!İhi elisi is-
• "l • • 

lt~nwleri mizi rı nıazidr. ta-
ııı ıımıs luısu:'i et'sith!ri ~ihi 

.. ot - • 

y«'ııi dokurııa fabrikaları ı 

nııııtı <la lıer tarafla St'

vilPcı•k "'~ ararıacak i11cP- ~ 
liklt>ri olaeaklır, oinıalıdır. ı 

Bakırkfiy fabrikası Cum 
lıuriyelle 1600 iği<lerı 9 r 

hi rıi "Pt.~Pn i ui \'t~ .\'armıs ... ;""'I • ;-r. • ., 

Bu Lc·ı·akki 11i~\tt'li saııal 

lı a \' ~' lı uı ıza ür ı ı ek olu l'S!t 

Ti"ırkivt~ az zamanda saııa . 
vi sahasııula viiks•~k rıf'li . . 
cdt•r alacak tlt~nwktiı·. 

Bıı lafsil:\tı siılf~t·e ve 

.-f~fırı u nıtı mi yeyt~ ıt·v~ lr. 
\· eri\·orunı. Ümit t~dt~rim 
ki millt~l yeni fahı·ikalara 

menılekelin sa ııa \ ilesnw~i . . 
için göstPrcliği ahika~·:ı, 

ivi ııelicPl~r t.1lmakta11 eıııirı . 
olarak hizinı ~evinciuıizH 

istiruk ·~dPcek tir. 
• 

it~ \f~ V <· laııd:ısı ~Pcinıt~ • • 
istiı·ake lt•svik Pdı·cpk \e 

• • 
hdt~din~ irıtilıabıııııı elrnıu 

ıııin~tiııi ~fi~tt~ı·c·cı~k na:ı\ıi

.vf'İlt' ~i ııı;J iıf P.rı lıazırla ıııaıa l 
sı l:hını~..-IPrı kıs:ı eiinıldi 

• • 1 

lt>\lıalarla :ıl:'t~a,· ı Vt• tak-' . 
diri t;ı.okPePk tarzda douu-
l Jl:wa k tı r. 

İrıtilı : ıp giiııiirıiin sesli 
~Pt~nu·si ici ıı lwı· \'t•nlt•k i 
~ "" ... .. 
bando v~ ıııuhlPlif ~· asıta-

lardan islifade olurıacak 
vt~ lnplulukla milli nıat'~
lar si>~ l!'llP.Cf'ktiı·. 

llalh: kıirst"ileri 

Bt~lcdiy'~ irırilıap giinii
ııiin halkı toplayıcı 'e 
avakta tutucu \' aziv~lİıı-- . 
den istifadP t~<frrek Cunı

lıurivtılin ve iııkihl\Hıı ft1
-. 

vizlPriııi ve ~serl~rirıi lı•k
;.arlıırııak v~ anmak va1.iyııJ 
ıuiz ol caktır. Bunurı icirı . 
valııız lwr vib'ıyt~t ve ka-
~ . 
ıalla. kullanılacak irıliha p 

1 
sandığı adediııcH ve iıılilıa 

'-' 

hırı clt~vanıı nıüdtletiııer 

hirt'f' halk kiirsiisii acıla -. 
caklı:·. Bu kiirsüleriıı sHkli • 
W~ İ ~(p llH~ ll Stl lii Ofl ll llCll 

• 
vıl h:ı\'l'anııııda olclu~u . ... ' 

gihidir. (llaltr·latoıak içiıı 

halk kiirsiilel'i talimatın · 

darı biri bağlanmıştır.) 

Kürsiih~riu \'t~ı·i ~andığı . ' 

hu 1 u nacagı hi rıa ya azçok · 
\akın V<' r·ı1 v vpr·ı~u1 ğt• ge-. - ' ' 

IP.111.-r vı~ dütıı!rılt'.l'irı uğr:i -1 

ğı olahilN~I'~ gt~rıişçc~ hir 1 

111 fl v ela 11 o 1 nı a l ı d ır·. il a 1 k 1 

kiiı.'siilPrinılt~ kerılli :ıı·ıu-1 
larivh! !'iiivl•~nwk islİ\'t~CP~ 1 

vali.~rnlaşh~nlan haşk:;· fırka 1 

Vt'' llalk.-vlt>ı'İıu~P vazif P 

Vf'ri l ıııis \ P hazırla ıınıı~ • • 
hatipier tle koııuşmalıdır. 

llal~ kür~lilt~ri rıuluklan. İ 
idıı oıau11cu vıl n·hhı·r kı- 1 
t;\l>ııulan Ba~vı·kilirı ı\lec l 
li~in son k:ıparınıasırnla ı 

1 

sn.vltıdiği ~i~a .'i ııutukıarı. i 

Ordunun istekleri - -_,.__ ... __ ,..__ __ 
c japan Weekly Clıronicle'dell 

KohP Slı imhurı gaıt1lf 
sı. Sailo k·ıltiıwsirıin i,ll 

rasıııdarı :o;oııra lalıadtlül 
eıl~n vazh P.l lıa k k ı rııt' 
askt•d nıak;ıuıalrn urıautııİ 
rıokt.ıi nazarına işar•·l 
ed•~rt'k divor ki : Onlıı, 
yerai kahiı;t~rıiıı hu güıı~iı 
miiskiil milli v:n.ivdiı•1 

~ . 
h ii y ii k ı, i f' i k ti d ;t r \1 p ··~ 

sarPllt~ iılart~ t~ıh~hilc!C~\ 
hir salııs tarafııulan Lrf 

kilir;i islİ\'orsa da lıiHlt. . . 
hir şalı"m lı:ıli ha·ı.ırtl~ 
huiuııuıasırıırı nıii~kiil ol' 
tlu~uııtı da oilh·or. ' . 

Bu surt'llt~ Baron l(ir-
rıunı:.ı, Korıl Kiyouı·a ' 
13<.ıron !kki ve Prens 1\0 
rıoP. lıe\'P.tinirı ta,·si\·t~lf.' 
riııi ka\~ul t>lrHPğe ha;.ırıl" 
llaamafilı U11ak.i kahirı~;I 
ile bir fırkatltuı l~ŞPk~~ 
edc1cek hir kahiıuwe :-'id' - . 
dPlh~ rııııarıztlır. 

Eğt•r ha~k~ hir ııauıı~~ 
lıuluııaıııaz da Amiral Sa• 
v P. rı i d P u t :ı "si v e e, 1 i l i rs~ • • 1 
askeri ıaıakanı:\t huna 1 

muvafakat •~ti t'Ct~k tir. IJIJ: 

tak ti ı·tle v al ııız h ii k lİ u•e' 
llltHUll l'iV~Lh~rinirı ~ıkı bi' 

~ ,, 
t•lP.k lt~rı gr.çi rİ IPCPği ııİ 11 

ıııil elıuc•klt>ılir. . 
gıı gii " k li si vasi \' aı1 

yt'lirı s'elwpltWİ .gfiz füıİI~ 
ti•~ tutulursa .\1. Takah11 

ki'niu \'Prıid.-11 vazifo ~I . 
nı:.ı~ı doirru 11firfalmi ,·of· 

;"') :'.'\ .. 
~ailo kahi1H1Sİ ,.,.uiıl 

tt·sek k iil ı•dt>ı·~w '1ıaı~tl 
lt';1kidirıt' nıaruı kah•~ 
bazı nazı da rm tla v:ııiff. 
· · ı · ı •· I~ sıııe uı ıa\'el verı nıc" 

zını g•·liı:. Kıs:wa 1ı:ıJ~ 1: 
. l""k' l'k tJ veuı ıu unwleaa a 

itinıaılını :ırtırnı:ık i~1 

t' ~ :ı s lı 1. :ı ıl i l:h y a p r u ı k 1 ii 
(k:Hi ıuikclar evvt•lcı~ ~ol-

1 
zu ıııu varılır . 

larımıştıt') \ ' t' ıliğer rn·~ı·i -

~· :ıttan .btifaılt~ olunu!'. .. j 
llaşıve: Bılh:ıssa htı- ı d~· ... 'l, .. ı d v y ii k ~elıı l'lt· ı·de i ııti lıa p 1 ll r ( yu l' llll 

Pt:ciimenirıın kaııtın volilı~I • .. 1,t.·ırk Dı· ıı· lanıinı t•<lt•ct'ğİ rt~y ~ullaıı ı • 
ma sıra ve ıanıaıılarırıın l 
ivi talhiki ve re\' \'ede-. ~ .. 
rirıP. nılirılelıiplt'rİn vak _ 
ti ndt~:geti ri l nıel eri SfÇİ uı i ıı 
çahuk ve )'Olunda yapıl
rııa~mı ve r~ye iştir:\k 

etlt1 ulerin çoğallılrıı.\5'1111 

·tA 
temin edt~ı·. Fırka teŞ~ 1 

l ·· ı . . ~I~ 
lllllll )U lllll llUI !~~ • 

hiı· çalışma ile sarıl:ır11',, 
ca°'ırıı umar muv;aff~ı~ 
~ ' 

~ Ptl•·r dilerim. .. 
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1 l A N ı 
Mersin Jandarma Mektebinden =1 

1 .l.ırıdanıı.ı ıııı>l,tı·lıiııiıı ihıi.\:1<.·ı hulurıaıı t•ı·zak-[ 
t:ııı dokuz kal .. ıı ı i :ı~:ığıd:ı ~cızıldığı rııikı:ır "" ~t·kiltlt• 1 
ıu i ı ıı: ı k :ı ~:ı v :ı kor 111Iıaı11 ~ t u r. Sa I' l ıı: ı ı ı w l P ;· nı t' k ı t' Jl t ed i I' •. . . ~ 

2 ~:ırıııaıı ı P.l•·ı i µiiı nıtık i ·ıiyt-ıılt·ı· lıt•ı· giirı nwk -
lPp k u nıaıula ııl ıgııı:ı ıı ıi'ı r:w:ıa t t'I ıııc•lt•ı·i \ ' t• l:ı li pl .. ı·i ıı
clı> 1t·mirı:ıtlarilıı rıııı:ı .'~ t·rı giiııdt~ ııwklPfl sJlırı alma 
koıııi~~ırnllııdcı hııluıııııa laı: i l:lıı olııııtıl'. 

Ciıı~i .\lii..tan ~li"ıddPlİ i\1iiııcıka'\a 'liitıaka ... a 

llulüur l'"I 

Kurıı F:.ı !'uh:ı 

~01111 t 
~I t' ı·e i 111 P k 
z,. ytu ı. ~ağı 

Ze\'lurı l:ııw~i . 
S:ı lc·a . 
Eti i rrw pı· ~' ıı i f'İ 
So~:ııı . 
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ıcra Mersin 
t984 
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1110 1 
. l\.111.11.:~1 lı••l.,.11 ~;ı1·~· ... siııde11 4;nk ~afi oğlu Eııı~r l 

f'lt•ıulı~· ·~ :ıll olup ~ılı Mt·hıut:l uğlıı lliıla\P.l efoııılı- , 
clt•ıı IP!•ılikt~ıı :ılacakJı .\lıılınlf'l ;\li tıft•rıdivt~ olaıı iınr- ' 
t•uıulaıı ılolayı nıııkaıldPtlla lıal'Zt~ılilı-rı·k· hıi defa p:ı
ra\~ı CP\Tİlnuısiııc· k:ıı·ar verilen. . . 

.\ - Kuzucu bt.ılf'rı k:ıl'~ :~~iııtlt! lapuıı1111 Nisaıı 933 

lırilı , .... ıs 1111111arasıııda ~avıı.lı sarkaıı mull:ı h:ı\'ram( 

ve Mustafa <'U\tl!'I ~arhı!n k~cı ~f'liııin llalil ~iı;ıalc·n . . . ~ . 
ifra·1.P11 ıllıısıafa~:ı i~:ıt.Pl Pdt•ıı ıııalı:ıl •• · ııııheıı ~ilıeı•· 
uiıı .\liııın oğlu mulla İsmail t:ırlalaı·ilP nıalıtlul 3 lıek 
tüf 54920 nıPl1·.,tlı·11 ilıaı·t>t larl:ınırı rıısfı. \ 

B - K:ıı·.vcıi nı•·zktirt•clt~ lap11111111 rıis:ııı 933 t:ırilı vel 
19 1111111a~·:ı~ırıda k:ı~lllı ~ark:ııı laı·ik ~iııı:ılPıı ~rn~;ı gı~-, 
liuin lıalıl t"l'lll)lmrı hacı .\ hnıt~diıı .\ \'~t~ il" ıic l111tl11t
la m:ı!ıdııt 0,09207 ıııC'lrt·ılt'rı ilı:ın•t ı:;rlarıııı ~ıı~fı ki 1 

•·~111:111 iki kıta ~f't\'f'İ ııwrıkııl ;ı .. a;;ııl:ıki St'l':tİl tlairı·-
. , . ~ ~ . 1 

~iııdn at;ık arlırrııaya ı..oııulıııu~lıır. 
Salı~ 15 - 9 934 Cuıııartı•si ~.ı:ıi 14 dı· 'tlı·r:-'İrı ic-

ı 

ı·:~ ılairt·si ÜııiirıılP )· :ıpıl : ı(' ı klır. Taliplt•riıı 11.ııiıaıaıııwrı 1 

td)IHPllt>riuin yiiztl•~ 7,5 11 ııi:.;\ı:o~iııılı" ıw~ a~~a~ıııı \'Pya 

hir ı~ıilli. h:ıuk:ırıııı Lt•miıı:tl 111Pkt11 hıııııı lı:1111ilı·11 ııı•~ ·j 
11111 rı yı.atııuızH nıiira<':ıa tla rı l:hıuıc! 11·. ! 

1-l_lusıım <lclluliyı! 1111 fapu masr<i/'/arı mtiffrl'İye ai/lir. ! 
2-lluıfri kaliyt~sini 11ııileakip bt•(/ı-/İ ııııi:11y.·dc ıil'fatarı 

m· lt·ıwll11<'11 !eıllyı• aksi l<tktilde ımi:aut•de frsi/ı t•tlilı rc•k ' 
mal yeniılcll arlu·ıllaya liollulacak oc farkı fıı•ddlı.: mıılı
rwu lrnl11um fai:::le birlikle c1Jı>l'lki 11ııişlcridc·11 la:mi11 
el// ril C<0 1• /\ l i ı· . 

3-jş/m gayri meıılrnlfrrtlrn ı-1 fıkrast11tl<ı ya:ıll gayri 
mt•n lrn/ ıi 11 l 1•111111n• 5 5 O li ru /, i y 11u·li 11 dt' ol aıı sat/ ıüa rı lw
nl a 11 111.r;ıf hlssesf11/n klymcli 215 liradır B-- .fıkrasrnda 

1 

yu:r/ı gayri mt•nlwlıi11 lcmmmrırn kiymt•Iİ 50 lira olup ı 
lllSI/ lıisSl'Sİllill kiı1111dl 25 liı·aciır. 
4-1 ayin mukıfıİwn yıindt• icra ki/wrw 11rlır11ıcı ndic,•sinde 

verilen l>l'dd Jwn11111·n /\ly111t'fi11i11 yıi:dı· 75 .siııi l>ıılnwk 1 

şarli/ı• mal <'il çok urflf'lllllll ıislıind<' bırtıl.'ılır uksi tak
tirde• ıırfn«rni<Flll ftıulılııldıi haki /,af mu/; ı'i:ı·rc· arlır111a 
f 5 yurı 1111iılılt'/fr lenulil ı •dill'rt'k 011 /ıc•şfod yıimiıw 
mıiswlif 30-9-934 pa!ı:r saat 14 dı• yaptlw·ak ilrillci 
tıt tınıw 11diccsi11tlt• ke:a ıwri!c11 /ıl'dci 11w/ıa11wı ·'il fı:iymı'ii11 

yti:dc 7 5 şlııl lmlmadı!/l [a/;/irde arllflllll 2 2 80 ıwma

ralı /\anurıc te1Jfı/,an yeribıı"akılaca/: ot: arlıtu11/ar lwıh
hıilft>riıufrn lrnrfulacaklır . 

5 - A·rlırma şartnamesi İ - 9-934 farilılrıdc11 itil>arr.11 
lıcrkt•s i<tnıfi.11da11 görülebil/ı· . 

6- iş im !l"!/t'İ me11k11/frr ıi:Nİll de biı- lıak ve mıi.kd
lefiyl'l icldia cdcflil•r bu idıliı1l"ruıı 1•11rakı mıi.sl>ilai/c birlik 
le yirmi yıin içinde icra daircsi11e biltlir111ı·fori lrt:tıwlır. Ah:si 
ta/\lirıl" /ıa/\ları lop11 sicili ifr sabit olmudıkçrı puylaşmwlan 
lıadç l"rukdacaklardtr . 

7-Jh lırmaya iştirak edenler arlırma şarlnameslui 
o/mmuş. artırma malwllinl terk cdl'n lcr artırmadan ırn= 
geçmiş sayılwlat. 

8-İşlm gayri mt·rıbıl ilii11 Jarilwrdl'n ilibm·,•11 herl.ı·s 
lıırcı/111d,rn göı ııiı'bi!ir . 

Tarsus 
1 

Memurluğundan · ICra 
.\' "· · ı : ı r ı l ı i Ci11:-0i 11 .. k l ;ı ı· 1\ İ\ lııt'I İ l\ar, t1si • .. 

Mı•' l\ii 
9 'I Ptıı ıtı ı 'J. lı.ı irııı 1 lıııt•ıı k 1 lıııt•cık Kızıl: :""'> . ; 

927 ti et" 2 lu·ktar lıt •l. ı il 1'111 v:ıka . . 
lı İ!'\"İt'Si 1050 lira 

ıu·ıu· ı>r 
~:ırkau \hıll:ı \lııaıt'l lht'll t•ht•vuı lıı. 
~ 

dori lıa~ı ~ ·1rlw11 1\:ı"iaı> lıa'\ı. Siilt•\ -
.. ı; • 

11wıı lı:ı~ı ild·ı • h t'\ na t•aılı rcı zati•• 
\lııııt'( \t• k·ı" ıp lı~ı~ı kPdıııc>~İ ha~ 
la rı .: ııı: ıl. • ıı i e" 11 i 'l.: ı d ı • • \ 1 i f' f,. 1111 i 1 k (' n . . 
f l.\t'\Jll ~llf'f•llİrı t ft•ııtfi lı:ığı ('t'llOht-'ıt 

iılı '111:111 :ı~·ı ikı·n .. h f'\"111 sıh Ali . . . 
ı.ıkıııi~ı ıı ... ıa Siiİ• 1 .\ ııwıı t'foııdi kan!'lı 

· .. r,~ .. lıaııım. 

Bon•lıı: .niifıii ııı:ılı:ıllı·sirıdı·ıırı lı:H'ı l\ll'lt111Pl eferı-• 
di o~lu ~iilı·\ nı:ın Eııi~ .. r 

t 

Yul-.anıla lıudııdu ,.,. t 1 \'~ iı fı \azılı Baır 
:"" 

a t:ık :ırtıı·ıaı:ı~:\ k o11nıt1~ olup ~aı·tııaııı,. ıs-8-934 ta-
rilıirıdt•n ililı:ıı·pıı da ı r t' il\ i 'I. d •' lıPI' kPs gi•

rtıhilPcPfÔ ;.!İhi 16 - 9 934 t:ırilıiııt~ nıii~:ıtlif Pazar 
~ıirıi"ı s:ı:ıl ıı clP :ıcık arııı·ıu:ı ılı• !":ıtıl cahtıı·. Artırma . . 
ht•dt•li rııuft ıuım.·H !,i,\11111ıiııiıı .\ ıizdt! 75 iııi hulnıadığı 

la1'linlt~ "'ı>ıı :ırtıraııııı. L"·ılılı ı idii haki kalnıak ~arlilt~ 
~ 

12-10--934 l:ıl'İlıirır.111İİ!"iaı!ıf ·"alı gliııii ~aal 11 de 
d:ıirt~ıııi'l.dl' ~ apıl;ıca" ol:ı:ı arıırııı:ub~ ~:ı~· ı·i !tıt•nkul t•n 
t:o~ :ıı·lır:ırı:ı ilı:ılt• ıııli!t•ct.ığiııdt•ıı ı al iplc•riıı nııılı:ınııu~n 
1-.i~ 111Ptiııiıı ~ i'ızıln 7.'5 ııishı·ti111h· p.-y a~çası \'eya ıııilli 
lıir h:ııı~anııı IPıııİııal ıııc•kıuh111111 ll'ııııil huluıını:ıları 
l:lzıuıdır. 

20J4 Nıııııar:ılı İt•ra iflü~ 1.mıuııııı 1111 J2ô ırıcı mad-
dı~!'Öİ cli>rdiiıı<~ii fı"rasııı:ı lı~vfık:ırı lı11 ~avri nıt·u~ul . ~ 

İİZPl'İııth• ipot .. ~li :ıl:1<~:d,Jıl; ı· ılP digı·ı· hir ah)k:ularınm 
\'1-' irtifa lı:ıkkı ~(ılıiph~riniıı lıu hakları•ıı ve hususil~ 

faiz \t~ ııı:ı~arifl' dail' oları idılial:ırıııı il:iıı ıarilıiıul~n 
itilwrc~n 'irıııi giju ıeiııılt! ı·vrak ı ıııü~lııı.c•lt•rile hildir-. . . 
nlt'lı•ri :ıl\sİ taktirdt~ T.ıpu siciliuıll' salıit oluıadı~~a 
salı~ hı~ılıeli p.ıyla~uıasırıılaıı ıııalırıaııı kal:ıt•akları ci
lıı•LIP :ıl:l~:ıd:ıl':ırıııı hdıu ııı:ııldt• fıkra~ııı:ı !.!(;ı·ı· lı:ırı•kt•l . .. 
t•tıııdcl'İ ve dalıa fazla nı:ıh'.ım:ıı :ılıııak islİ\'tWlt~ri11 

Tarsus icr:ı d:ıin·siııt~ ıııiir.ıt'aaılan tl:'tn olunur. 
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p Wl • .. ti. ıı p . ... , ---- --
Otomobilinize , Kamyonunuza 

bisikletinize daima DUNLOP lastiği 
alınız . 

Çünki DUNLOP lastikleri 
İngiliz yapısıdır. İngiliz yapısınında 
diğerlerinden daha sağlam olduğunu 
söylemeye lüzum yoktur. 

1 Morsiı~ ve l Iavalisi Acentnlığı 1 
Öıner Vasfi ve <)sınan Enver 

ı;; • 
··~~ ~fil· •• ~--.--- ~ ~il' •• 
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Mersin Jan~arma Ural Mekte~in~en: ' 
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Mikt<trı 

Kilo 

1

·.~:.. ..... YENI ,, "ERSiN §1 ~liiua 1\asa M · ııı:ü.as:ı "~ .ı..V....L.. ~ 
~iiııti VP. saalı l@ .fJ. Cinsi 

Ekm~k 

Sığır eti 
Pirine 

ll ii ddt'f i 
200000 J St~llt) 

30000 )) ) 
K:.pa \ ı 

.\cık . ~'E~"'.'11 ~ ~ MATBAASI · fi 
~ ~ 7000 )) )) l) l) )) )) 

ııaıaı.-s 12000 ,, ,, ,. ,, ,, ,, 1 SenelerceE vel mersinde Kurul ani 
K u r u ii z ii m 2000 » )) » " )) >) 1 ~ ~ 
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Sade 5000 \) )) )) )1 )) )) 

odun 2
5°

000 
,:) .): :: :: :: :: ~ BirMüessesedir ~ 

Sabun 3000 ~ ~ 
Arpa ısooo " " " '' ,. " l@ ~ 

Saı~::ı;siıı Jaı~~:~~:ıı:. ·:ııe~,t•lıiııiıı .. 934-93~ hir.,seıı::ıik I~ Harflerinın Hepsi yeni ve Ceşitlidir !1 
ihtiyacı olan yukarıda cinsi VP. ıuiklttrı .\·az•lı 1 O kttlP.111 ~ JIESlll tıE\'.\ IH vp .\IÜESS~'.S .\ TL.\ TICı\ HETllAN ELEl\E A iT R 
erzaktan ekmek kapalı diğ~l'leri <ıt.Jık olarak 16 agus ; BEH NEVİ DEFTEHLEH VP. E\' IL\Kl )IATBU.\ vt~ SAİHEYİ EN NEFIS-B. 
tos 934 len itibaren \' İrmi giin miitltlt~lle miirıakasa ~ ·· ~ 

· · ~ BIH T.'.BZDA SUH.\TLE YAP~\H . . ~ 
ya koııulmuştur . ~erailirıi anlamak içirı lıer ~iirı ~ ~ 

ıuektPp K. lağına ve münakus~iya iştirak t~tnwk için ıi@ • * • * t< • • • •"",. •-;. * * -ı<,. • • • ~ 
~ ii1.de ~· eıli buçuk ıuııvakkal leıııiıı:ıt nıÜlupl:ıri.\ le ~HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK SİF AR.İŞ-~ 
6 •~)· itil 934 perşt>nbe ~üııii saat ~ da nwklPf)lP. salın ~ ~ 
alııı:ı konıisyoııuıııla lı:ıw· hulııııııı:ıl:ırı iiı\ıı olunur. ~ LER.İ KABUL VB TEZ ELDEN YOLLAB ~ 

l 6 - 2 1 --2 f) - 1 l ı 1 ti1. 
~~~~~-.~~~~--~~~~~~~~=& ~ I . her ne~ k~p, kar~hll, ~oet -: ~ 

IRf AN l\JUSA ~ gazete ve mecmua ta- kartları,· zarf, kağıt ı ~ 
~ bını deruhte eder.. başlıkları tabedilir.. 1 fiJ. 

kolonyası 
Sıhhat ve tera v.-ı irıizi •lainıa nıııJaafoza • 

• etmek için lstikanıHf Eczarı•~~i ıarafıııdaııg 
imal ..-dilen f rfan ~l usa Kolonyası ııı k u 1-~ 
l:\mıuz. ~ 

• her nevi kolonyalara Faiktir 1 
El~tll]~--~~~ 

ÇiF'TEHAN 
KAPLICASI 

TOrKiYenin Karlispatidir 
Teaiaatı saireden başka eyi bir 

oteli, hususi banyoları e r k e k ve 
kadınlar için gazinolar, mükemmel 
bir bakkaliyesi ucuz ve nefis yemek 
veren lokantası f u r u n u ve temiz 
berberi vardır. E l e k t i ri kle tenvir 
edilmiştir. Yakında Radyoda kona
caktır. Eababı istirahat mükemmeldir 
Çiftehan iatasyonuna iki d a k i ka 
mesafededir . Şimendüfer navlunları 
yüzde elli tenzilatlıdır . 

'foroslarm SP.:uapeye şahikalan ahın la 
tabiatın azamet ve gliz .. lliği karşı~ır11t• c:am , .... 
artlıc kokusu\·la muattar SPrirı hir hava iciııdP. . .. . 
diul~ruuek isteyenl~r i(~iu en giiz..-1 bir say-
fivetlir. Fiatlar zamanın ic<.1hat111a tı\~urı bir 

• • t 

şekilde halli a~ğariye indirilmiştir. 

Oda iıcretleri 
K.U. 

Otel odaları 2 O O 
Taş odalar 12 5 
Hiriuci bar·ak a 7 5 
ikiu(•İ » 5 0 

Banyo ücretleri 
K.U. 

11 usu~i 3 0) hir gliu 
l.nıumi 15) için 
Kaplwada 
Kulnııyuıılara 50 

~ ' ~ 
~ ~ 
~ fiatlar Reka~et Ka~ul Etmiyecek Sekilde Ucuzdur... B 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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, -1 Sabun Sabuna benzer fakat her Sabun bir 
oln1az Sab11n alcl1ğınızcla: evela, 

Sabuncu zade Kaclri 

markasına dikkat 

------------------

Sabuncu zade KADRi 

markasına dikkat 

Bu MarKah Sabunları Her YerdeArayımz 
.. 

Halkımıza her şeyden evel sıhhatını düşü;.mck gayesile bu 
kere Fabrikamızda halis yemeklik Zeytin yağından yapılan 

SABUNCU ZAO[ KADRİ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmıştır. 
SABUNCU Zı\J)}~ KAJ)Ili .lı:ırkalı ~altuıılar TALK (Toprak ) 
vt~ ~ilik:h gihi ltilurııuı;ı zar~rlı vt ~ yakıcı raıaddt~lerdr.u ariılir 

SABUNCU ZADE KADRİ Markalı Sabunlar cilde Yumsaklık, letalet verir çünkü hilesizdirl 
a&ı\u. • ,, 

Yeni Mersin Matbaası - Mersin 

il He~ ~~vi Kitap , l ı Yurttaş! 
I~ llrr ıır.vı cskı :,!! i!p alıuır ve satılır. (ıa - ı O h k 11 . . ., . . .. • n ara arcar e 

Zt>le hayıı lla(!f lit•fıuıı f'ft•rıdıyn rııııracaal • ~ • • •
1 

.. 1) •. ,fioiz. • bıle hımın cebıne g.ı 
~~~~~~~~~~~~~~~ tiğini düsün: 
ilr.iini~iliWn1~iill~iilliniiillini ~ 


