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kanununun Tatbika ına ilk adım atıldı 
N-Cıı11uı10 }{())7leri ı,lırtıltıJ'Or 

Yeni iskan kanununun İl~ a~ımı Yilayetimiz~e atıl~ı. 
}{oı1f oraı1s 11 e(l eı1 tC)}Jlaı1aı11ı)1 01-. · 

Parlemantolar Kont eransı 23 (ylüMa istan~uJ~a Açı laca~. 

Tokyo - Moskova 
Hala Şiddetle 

Çarpışıyor 

90 Bin dönümlük araz.iye yerine Valimi- Calışmalar 30 Eylülda bitecek . Konferan-
' ' . zin gayretile aşiretlerin iskar.una başlandı j sa iştirak edecek aza üç yüzü gec;ıyor. 

Uzun zaman uğraşılarak \ 
bataklık halinden çıkarılan 1 
Tarsusun ccnubundaki $0 bin 
dönümlük erazinin seyyar aşi-

, retlete verilmesine başlandığım 
ve burada nümune köyleri ku
rulacağını yazmıştık . 

Valimiz Hazım Beyin büyük 

gayretleri neticesi erazinin öl -
çülüp nüfusa göre hudutlarını 
t~yin iti bitmiş ve şımdide iki 
numune k·· ü .. k oy nun urulmasına 
b.aşla~mıştır. Şimdilik bu era -
zıde ıki köy kurulacak munta
zam bir plan dahilinde yapıla
c~ktır. ilerde daha ziyade ge
nışlemeye müsait olacak şekil-
de bu köylerin birisine 140 ev

den ruürekkepolanııKöserenli . " aşıreti diğerine de 100 evli 0 • 

lan Bahşiş aşireti yerleştirile
cektir. 

lzmirin Orne~ Hare~etleri 
l 50 Yerde tavuk ıslah 

istasyonu açılıyor 

lzmir Vilayetten kaza ve 
1 

nahiyelere gönderilen bir ta

mimde tavuk ıslah istasyonla-
rın 'k ın mı tarını arhrmak kaza 
ka~~akamlarile nahiye müdür
lerının takdirine, muhitin ihti-

Köy evleri asri bir tarzda 

olacak, ve köyde köy meydanı 

mektep, karakol, umumi bahçe, 

köy ihtiyar heyeti dairesi ve 
buna benzer medeni ve idari 

ihtiyaçlara cevap veren bütün 

tesisat bulunacaktır. 

Her aşiret. köyünü, hüku

metin fenni kontrolü altmda ve 

fen memurlarının gösterdiği 
şekilde projeye uygun olarak 

yapacak, orman, taş ocağı ve 

kireç ocağı gibi malzemeden 

hükumet resim almayacaktır. 

Yerleştirilecek bu aşiretle

re kifayet edecek kadar erazi 
de parasız ayrılmış ve arala-

rında kura çekilerek herkes 

hissesine düşen tarlaya sahip 
olmuştur . 

Ankara, 10 {A A) Balkan 
cemiyeti ve Balkan konferansı 
reisi Trabzon mebusu Hasan 
Bey bu gün konferans hakkın
da şu peyanatta bulunmuştur : 

Balkan kol'feraıısı 11edm yopı
lamı ı or ? 

" - Bu sene iki konferans 
yapacaktık .Balkan konferansı-

nın mutat sendik içtimaı da 
burada olacaktı . Dördüncü 
Selanik konft>ransmda beşinci 
Balkan konfr ransının Bel_Jrat
ta toplanması kararlaşmıştı · 
Sonra ilk Bahardn Atina' da 
konsey içtimaı esnasında Yu
goslavyn grupu bazı mülaha-

zalar beyan ed rek Beşinci 

konferansın Belgrat'ta toplan

mamasını teklif etti. Konferan

sın tehirini de ileri sürmüşler

di. Bunun üzerinedir ki ikinci 

(;t1 l<tI I'() ''a 11ı11 11a ı11 ı1 ]{ ı~P l<() I tPsi 

A~ana Ta~min Bürosu İ~ioci Raporunu Neşretti 
Bu sene 137bin balya pamuk elde edile

cek . Kalite de Çok İyidir . 

Çukurova mmtakasm111, bu yıl 
tkilm pamuk sa/tası ile elde edilmesi 
umulan pamuk miktarına ait talı-

min büro unurı 30 Ajııstos 4 te 

rilıillde J'Opı/mıştır. Ve pauwk topla· 
m11caya kadar J nlf ışsız gitlecelf i11e 
göre hesap edıl mişfır . 

1 
defa sıramız gelmediği halde 
Beşins:i Balkan konferansının 

1 lstanbul' da toplanması konsey-

i ce kararlnştı 

Riyaseti ikinci defo. devren 

1 almışhk. Riyasete düşen vazi-
feleri stnt\i mucibince Türk 
grnpu riyaseti idare etmekte-' 
dir. ilk Bahardanberi Balkan 
memleketlerinin bazılarında 

bazı tebeddüller oldu.Bu dahi
li tebeddüllerin konferans faa-

liyeti üzerine tesiri görüldü Bal

kan haftası dediğimiz mutat 
içtim,ılttrı hiç bir Bnlkan mem
leketi yapamadı, Yunan gru
pu Balkan haftasını eylfılun Be
şine tehir etmiştir. Diğer grup

ların iştirak edebileceğine dnir 
bir haber alamadığı için o dn 
tehire mecbur oldu, Riyasete 

bildirdi. Ayni şekilde biz de 

Jstnnbuldn düşündüğümüz Bal

kan haftasını tehire mecbur kaJ 

dık. Arnuvutluk grupu Atina

daki konsey içtimnınn dahi iş

tirak etmemişti. Konferansa iş

tirakini temin için bu grup ri

yasetine yazılan tezkerelere de 

müspet bir cevap alamadık. 
-Orrisi 2 el Sayfada -

Gazetemiz Sahibi 

Şarki Çm demiryolları mtselesi11e 
fiil mii11akoşalar es11asmda Mosko
va'dan ve 1 okyo'da11 yapılan karşı
lıklı lstillat ıe itliltamlar Rus}'a ile 
japo11ytl'11111 arasını bir kat daha 
armıştır japotıJ'a Jf aıbiye dairesi 
Ruslarm Ma11çuko'dakı talrrikfıluu 
bır sürli ı•akayi ile gösteren bir be· 
ya11name 11eşref111işlir. Beya1111amede 
zıkri geçen ı•ak'alarclaıı bazıları Şllll·] 
/ardır : 

Manruko sakinleri11dt11 b:ı.

laı 111111 Sovyet gn/i rolis aja'lları 
fıırofmdan daffa kaldmlması, 

2 - Soııytt askeri tayyareleri11in 
Mauçuko toprakları iizer/11de U{ll:jlar 
J'O/Jf/lO/tırt 1 

3 Amur 11ellri üzerinde işliym 
Ma11ruko ı:enııleri11e ..,Ol'J'et muha· 
fızları tcıraf111dıı11 ateş edılmesı. 

Hariciye Ntzareti11111 salcilti; ttlur 
bir mümessili japo11y ı lıükfimttmi 
Soııye/ ıLIUhulma umumi ihtar ma· 
lıiretmde bir nota ı•ermesinill mu ı
temel old11lfıwda11 ba'ıs imiş ıse de 
bu hususta lıeniiz kaı'; bır karar 
yoktur. 

Bu neşriyata Sov)'et Rusı•u 'mn 
verdiJ!i ctııap : 

11 Sovyet 11afa11daşlarının çalış

ma şeraitini ltlıllkeye kora11 }aron
ya'1ım Şarki Çm demirJ'Ollarmdaki 
aşırı faaliyetinitı tafsildlım muka
bıl neşriyatla ortaya koJ111wsı ol· 
muştur. T ass aja11s11wı verdilli ma· 
liimala göre, Harbm polısi, memle· 
kl'ti11 uzak köşrltrwdrkı Sovyet '11t· 

murlarımn zaruri ilt J ar/arım ta
şıyoıı trt11leri11, j/eçmesu manı ol
muştur . 

Harbin'de Japon koııltolii alim. 
da bulunan m lbuatta çık 11 bir ita· 
beri Moslwva'11m lzveslıa gazet si 
11eşr·tmekltdir. Ru lrabtrde S1elma· 
chlaki Soı•yet Kousoltısu11u11 Progratı· 
iclma)'a'daki Japon ask ri litJ etı tı· 

Jeylıi11e bir baskm tertibatı almakla 
oldulfu11dall balısedili)'ordu. 

/zı•estia bu lıabni11 memleketteki 
1 

lıoydııtlukla Sovytt 1(011solosluU11nrı :aç bve kabiliyetine bağlı oldu-
1 

rıtlicelmdırdıffı tahmbı raporuna 
gu ildirilmiş ve bu sene için- göre : 

de tavuk İstasyonlarının lSOye Ada11a merkez 66,914 luktar, 

Oece11 J ıl111 ıkmci talımi11 ra
p mmdaki pamuk yekıiı u bO,OQS 
bal; a idi. /ler bal)'a 2 ktla ola-

rak ltesal' edilm şiir . 

Gazete ve matbaamızın ba
zı noksanlarını temamlamak 
üzere on beş giin evvel İstan
bul'a gitmiş olan Gazetemiz 
sahibi Fuat Bey evvelki gün 
şehrimiıe dönmüşlerdir . 

alükadar göstermek istiyen mmfur 
' bir ralun olduf!unu bildiri)'Or . 

çıkarılmasmın kararlaştırılmış J l ,<i55 ton, 59,775 balya, i(adirlt, 
oldug" u · .. h k l(oza11, Karaisalı 21,83 2 /ırklar, . ona göre azırlı lar 
yapılması emredılmiştir . 1,600 toll, 18fJOO balJ a, Ceylra11, 

H b ld b Osmaniye, Dörf1ol 21,541 hektar, er a e u mühim ve ik-
tisadi hareketin büyükm elha- 4, 1l)5 1011, ')/,975 bc.lya, Mer.,in, 

Tarsus, ~ilifke 46, IOG/ıe~tar, 7,450 si atılacak ve gelecek yıl bir 
çok yerlerde cılız yerli horoz- 1011, 37,'2"0 balpa ki ceman bütün 
lar, yerlerini memlekcıt iklimine mmlakcıda 150,657 /ıl'ktar ekılmiş, 
al_ıımı'. Rodeyland ve Koger 27,4u0 to11. 137,UOO balya pamuk 

1 tld~ edı/eceklir . cıns erıne bırakacaktır Tamim 
d b Bu 117,'JfiO balranm 50,055 

e u noktaya işaret edilmek- bal)'aSl iane ı•e ekspns 810 balyası 
te ve bazı köylerde ik"ı . . 

cınsın klevlant ve mütebaki 86,J 3 S balyası 
bu.ılarmda yalnız bir cinsin yerli 1ıamulfudur. 15 7 emmuz 34 

üretilmesi kabil olacağı da bil- tan/111 de ıntar rd len ilk talımillde 
dirilmektedir. 

Vilayetten Kıuaburun ve 
Urla kazaları ile Buca, Curna 
ovası, Karşıyaka ve Değirmen
dere nahiyeleri müdürlüklerine 
birer telgraf çekilmiş buralar
da henüz tavuk ıslah istasyon
larının açılmadığı öğrenilerek 
sebepleri sorulmuştur.,, 

fzmirin bu teşebbüsünün 
BntUn viliyetlerimize örnek 
olmaaanı dileriz . 

bu mıktar 15:1,f. f.-6 balya idi 

Çukurov.ınw oı•a mwtakalarındrı 
sırak d11/gası pamuk lıasılalımn ılk 

la/1111111 ·11 dumwa dtişnıesi11i mudp 
o.muş'ur, laue pamuJ!u lopla11mal!a 
başlan l ·•ış ise de amele azlı/!mda!l 
dola; ı ı ,.,r devam t diyor. Çırçır 
fabrikaları f c:aliyelt l!eçirilmiş olup 
pamuk ı ı; r;asında alım S!llım lrn· 
raret/ıdlr. 

~ a mur görmedıf!ı ırin pa nu 
/f ıill rengı parlaktır. 

Bu tahmin 30 AUustos 1934 ta-

Ka~ıt f a~ri~ası 
1 
Havalar iyi giderse23 Mekteplerin Açılması 

Nisan' da işliyecek l r ıı · l · r l · 
wı ua ım er vazo e erı 

Yirmi gün evvel İzmit'te te

meli atalan kağıt fabrikasının 

inşaatına büyük bir faaliyetle 

devam edilmektedır. Bınanın 
kurulması işinin Kiinunsani or 

tatarına doğru tamamlanabile
ceği umulmaktadır. 

Eğer havalar müsait gider 

de inşaat aksamazsa, tesisat ta 
sür'atle bitirilecektir. Verilen 
malumata göre, kağıt fabrika
sının küşat resmi gelecek 23 
Nisanda yapılacak, fabrika iş
lemeye açılacaktır. Kağıt fab
rikası, faaliyete geçtiğinden iti
ren ilk sene zarfında kağıt ih
tiyacımızın yarısından fazlasım 
temin edebilecek hır mükem
meliyette olacakbr. 

başına geliyorlar 

Tatil dolayısile başka vila- j 
yctlerde ve Y 8) lalarda bulunan j 
muallımlerimiz mekteplerin 

açılması yaklaşmış olduğundan 

vazifeleri başına gelmektedir
ler . 

Orta mektep muallimleri 

temamen gelmişler ilk mektep 

baş muallimleri de dün mektep
ininde bulunmuşlardır. Bu se
ne Maarif idaresinden yapılan 

tebl jat üzerine Baş muallimler 
erken gelmişlerdir. Muallimler-

d h r sene başladıkları zaman

dan lıir hafta evvel vazifeleri 

başında bulunacaklardır 

lfarbm'dekl Sovyet ko11solosu, 
Şarki Çitı dmıir}'Oflarmda (alışan 

Ruslarda!l Maııruko luikfımetı tara· 
fmdall teı•kif edilen 54 amelemn 
serbest bıtakılmaları ifill resmm 
miiracaatta bulunmuştur . 

" Daily Htrald n 

As~eri Heyetimiz 
Harkof'ta büyük te
zahuratla karşılandı 

Harkof, JO /A.A/ Türk as eti 
lıeyetı bura)'a gelmiş ı•e 7 ürk S v
pel bayraklarile sus/{! mı~ haltın 1fl 

is/as) onda sfril ve askeri mmmrlar 
tarofmdaıı karşılanmış/ardır. lstas 
J!Ollda bir kıta tisker, luret, stla1;ı 

resmini ifa etmiştir. 
Türk misafırler Hart.of gazi

ııoda kumadam M, Turo~kipi, 1111/l· 

taka icra k~nulesi lki11d rtısi M. 
/Jogutskiyi zl; aret etmişlerdir. HtJ et 
bunda!l so11ra Harkof traktör /1.ı 1•i· 
kasım, Kızıl Ordu tı•itıi ve taware 
karargahım gezmiştır . 

TayJ•are meıdamnda Türk lr ıe
fi şeref ine bir lıava '< t res" ı a· 
mlmış ve akşam -ı1 I ııro sk tara· 
/mdan bir ziyafet verilflll§Iİr. 



Sayfa 2 

ç 
YE 1 İ l1EHSl1' 11 EYLl'L 1934 S.\LI 

e 
Yazan : !çel Sıhhat Müdürii 

Dr. Remzi 

Konferans Nede11 
Toplanamıyor ? 
-Birincı sayfadan arlan.-

e i ecca i alebe 
Orta Me~teplere Ve liselere leyli Meccani Tale~e:Nasıl Ahn 

Son zam:.ınlarde gaıt~
te ve ajanslanla çocuk 
felcine karşı AnıPrikada 1 

i it~ i' i g i l Ul f' si h u !! ii il b \1 
' • J 

Oiı,'!cr l:ıraftan Yugoslavya gru· 
bu ıle Balk:ı:~ haf last dol:ıyısile ce· 
reyan eden rnulı,ıbcreden grubun 
bu sene konferansa iştirak etmemek 

Maarif Vekaleti Alınma Şartlarını Te 
Etti .. Alakalılar hemerı müracaat etmeli lıastalığııı da nıi k ropla 11 

niyetinde oldugunu öğrenmiştik. 

a~1 buluuduğu haber· 
Alakadar gruplarla muhaberedeıı Mersin Orta Mektep Müdürlüğünden: 

hu yazılaı·ı ) azdırnwğa ' 
mecbur elli. Gerci menı- l 

ilt->ı·i ~t·lııwsi hııla~ıl, hir 
lıa-.talı~ oltioğoıııı çit;Pk 
\ 'P ~air hulaşık lıasl:.ılık

lar gibi aşı ı yapıldıgı sa 

sonra Balkan konferansının parlamen 
lol:ır konferansınin akabinde 10 
teşrinievvelde loplanm:ısı riyaselçe 
teklif edilmiş ... e gruplara teblığ e· 
dilmişli, Yunan grubundan başka 
diğer gruplardan mutabık oldukla
rına dair henüz haber gelmemiştır. 
Btından anlıyoruz ki Yugoslavya 

r t• ~ ı ıı tf t1 k ı L ı s t~ \' e O r ta ğ ı , a l ı hl k ı m e 11 s u p o 
~laari~ Vt.'1,fllr.tiııiu i<la 1 E _ Zekfısı, ç.ılışka 

• 
lı i l o 1 ıı • a k 1 a lı e uı öl ii ıu 
adPdiııiıı ht>uı de kötii- \ 
riinı kalarıhu·ın azalması . 

u~t>l. lPplel'~e. lt•sli m.ecca.~ ğu ııwk tepltm alJc:ıi'= 

~:ıha k lı ıuıl ıha ııla rı aşa- olmak . 

leketimizde salgın .. eklin 
tltı çocuk felci göriilmi. 
yor a da lt'ktiik vakaln
rın zulıunı ve hircok o 

t\ile\'i cocui1u kölüı·lim 
J o ;"ı 

\'C folc olnıasında11 mii-
• 

tazarrır 'e ft>h\ketzed.-

na sı•hı•ıı olıııııştıır. 1 
Tayyare, Rad~o, ve da

ha bi rcok i ııa nılmı vaca k . . 
harikaların kt•şfi ~ırasııı-

grubu evvel~i noklai nazarında ısrar 
etmektedir. Ou grubun iştiraki le· 
min olunmadıkça Balkan konferan
sının inikadı düşünül em ez. Ümit e· 
diyorum ki cemiyeli akvamın içtimaı 

ı~ı olma~ ı._lly('rılPf'lll mu 1 t<lğraflı Vf'Sika ile 

ğıtla ki esaslar ·dahilinde 5- Dördiinci'a ru 
icra edilt•Ct~klir: 

ı - ~liisahaka iıııtilıan 

IJrı 80. 9-9ö4 ıwzaı· oiio 

rıi u « .\ ve B» şarlları 

vi~·l'l cfrııl:.ıııil.-, «C» 
u lt' k t ı · p ti ok toru lcı r 

) apnıa~ı ııoklasıııdan hu 
hastalık hakkı ncla herk{·
, in bilgisi olıııası fa ide
den hali dPğildir. 

Çocuk ft1 lcirıe halk a
rasında cdJa vale» dP ıınıe
si ~örüıımiveu hir kuv-

t.. • 

\'elin -Ci11, şeytun, şühP-
da gi hi- k u' vetleri n ço
cuğu çaqlmasrndan ilrı·i 

gr.ldiği tPhikk isi sehebi
ledir. 

IJctstalık aıısıztn gf'l
mesi çocuk birkaç gl'ın 
içiııde köti'ıriim olması 
hasebi le cin, şey lan, pe-
rilerin çarpmasından baş
ka sebep yoktur za nne
dili vordu. Onun iciııdir-., . 
ki Havaleli çocuklar ~im-
diye kadar doktordan 
ziyade üfüriikçü ve ııüs
lıacı hocahıra götiiriiHi)OI'. 
Niisha, lıamayil, yaptır

mak pabucun tersi ile o
kulnıak giüi sofla ve ca-
hilane yollarla te<la visine 
uğraşırlardı. 

Ha lahk lıufif geçmiş 

ıse kötürlimlfık kendi 
kendine zail olacağmdan 
bu mu va ffa ki yetin sı rn
nı üfii rii krii ve mıslıacı 

• 
hocanın keraıueliıw al-
fodilirdi. l~i olmadığı Lak

dirde hastalık ağır oldu
ğunJarı çocuk yiiriiyüp 
koşamaz yalahltı yatalak . . 
olur önırii11i111 ııiha) el ue 
kadar sürüniip duı urdu. 

({ötiirüıu l\ ·d.rn vaka-

d:.ı mikroplu V(~ hula~ık 

olan lıa~talıkları hala ciıı 
pPri ç(,lı·pmasıııdaıı ilPri 
ırpldi.irine iııaııuıak cuw-
:ı r') 

lı u ri yel d <· \' ri ndt- milli 
şaıı v~ ş rr.fimiıle nıiile-

n as i p t I t1 g i it 1 i r. il P r ~ o 1 
vt1 saııatta dev adıııılari

lc rınsıl ilPrlİ\'Or:i'ak lıa~- 1 

talıkların 11a~;ı ırecli''i ve 
1 

t.,,.: :""\ • ~ ' a 

ııPlt)l'dPıa İlt l'İ "Pldi&rini \ e e 1 

h i 1 u ıt• ı.. " e T ii r k ı ıı i ll f' ti n i • 

görlinmiyPn hela vtı ka
zalardan saklanıaı.., öğre 
tip, öğn~tnıek lu-·pimizin 
nıilli borcudur. 

BilmiyerPk kaza ıwli
ee. i bir kiıust~ bir kinı

serıiu vah ut ~' ladırırn fi-. 
ili nı ii rıe se lw hi Jül \'f' r i r 
, .. kanun rıHzaı ıııda ııasıl 

katil \C tölınwtli ~a)ı

lırsa doktorluk VP feıırıirı 

ilt1 rlPdiği hu asır,hı lı ii k ti
meli nıizin hircok vasıla • 
ve ~ olla rl .ı koru r11asıııa 
ve lPtla\' İsirıe gayrel etli
ği hastalıklara kurşı sa
va. yapmıy:u' kerıdirıi \' f~ 
ailt' pfradını konınınvun 

"' 
karıuıwrı \'e vicılaıwıı 

mesul olma. ı iktiza etler. 
B uııa <'il ~ii1el ıııh'ial 

cic~k kolenı ~·t'htl 0 ihi 
• • ' t"' 
haslalıkl:ırırı nıPrnlPkPti-
nıizdt~ Cu rıı lıuri yPt sılı lıi
) PCiliği ııin sav.:tşı saye· 
sirıde uzu rı st-ıwlerdtm he
ri gilriilmf'nıf'~İ ilt~ ahit-
tir. Çiçt>k, Koh1 ı·a, Kara 
ht111111wrıın asısmn nasıl . 

larda z,ı v. Ilı aııa "~ ba
ba hocamrı nushasrna 
ve nasihatlarırıa kulak 
asmadığından nusha ıyı 
muhafaza t•dilemediğindt·n 
halısile Lnhmet altırı<la 

bırakılır ve azap çektiri-

iıHHll\Or ve cocuklanıııızı . . 
onların aşısı ile 1,on1yor-
'ak yPııi yPni ~tışfedilen 
diğer bulaşık lıaslctlıkla -
f'rn da aşısını tatbik et -
Lirnrnkle hem ailn m ize 
hem milletimize sa~lam • 
ve giühüz uiifus kazan-
dırmış oluruz. 1 i rd i. · 

Doktorluk ve fennin cBitmedi> 

miinasebetile Cenevrede toplanan 
Balkan memleketleri Hariciye nazır 

ları Balkan konferansının inikadına 
dair aralarında müşterek bir noktai 
nazar tespit ederek milli gruplara 
bildirirler. Bu cihet eylCıl nihayelın· 

den evvel anlaşılamaz. 
Hasıın beyin şahsi intibalArı 

cBenim ~ahsen intibaın1 şudur; 

Balkan konferansının bu seneki iç· 
tirnaını tehir etmek wrureli karşı · 

sında kalacağız. henüz kafi birşev 

söyliyemeın. Bu sureti kafiyede an-
laşıldı(!ı zaman gene sizlere haber 
veririm. Balkan memleketlerindeki 
yeni şerait konferansın faydalı ve 
müspet bir şekilde çalışmasına mü· 
saiı oluncaya kadar konf eran!\ top· 
lanfılarını tehir etmek ve konferans 
içtimalarını gruplar arasındaki nok
tai nazar ihtilaflarının tezahürü için 
bir sahne haline koymamak daha 
ihtiyatlı bir hallı harekeıtiı.,, 

Parlamontolar konferansı ne 
zam4n toplanacak 

"inikadı muhakkak olan konfe· 
rans bildiğiniz gibi parlamentolar 
konferansıdır ayın yirmisinde vey n 
21 inde Cenevredeki konferans bü
rosu buraya nakledilecektir. Konfe· 
ransa ait programlar tespit edilmiş· 

tir. Yakınd:ı neşredilecektir. Eylfılun 

23 ünde konferans açılacak ve 30 -

uncu günü mesaiye nihayet verile· 
cektir. Şimdiye kadar umumi katip· 
liğe gelen malfımala göre muhtelif 
memleketlerden gelecek konlerans 
azalarının sayısı üçyüzü geçecektir. 

türk grubu davelci memleket sıfatile 

kendine düşen ihzari vazifeleri ik· 

ıı\i s ıat ~ da başlıyacak-

lı r. 
2 - llii~td>aka~·a i~tirak 

t>dect1 k le ri n rn ii ramı atları 
2~-9-934 cunıarlP.~İ gii
ııii akşaoııııa kadar kahul 
t>dİlt>CPklİı'. 

ö- LHyli nıeccaııilik 

111 ii sa bak .1 i ı ıı l i 1 w ıı 1 a rı ıı a 

işlirak tıdt>Ct>klP.t'in \'azi
yf'lleri \' P ihraz edt-•cekle
l'İ VP~ikalar rııektPp mii 
diirii lal'afıııtlaıı lelkik •~
dilt·crk lüzum gürüliirse 

'-

\ tıl\:\1.-tc~t~ lalı kik at 
• 'a-. 

pılacaktır. 

4 - L•·yli nıecc.ırıilik 

i '' ı t i l ı, ı ı ı 1 i ı ı· ı ı ı a 
istirak Pdt'Ct'k rıamzPtle-
• 
rirı haiz ol111alan l:h.ım-· 
gc•l,·ıı şartlar şuıılartlır: 

f,_ Tiirk olmak (t•cııe
hi l:ıhii~t'tiııtlt·ki Türk 
şovıırıdaıı oları cocuklar-. . 
da dahildir.) 

mal etmiştir. Konferans hinrısı Yıldız 
merasim dairesi olacaktır. Ayın on 
beşinde türk grubu bürosu konferans j 
binasına nakledilecektir. 

1 

B- Lise \'n Orta nw k -
l.t>plrr taliıııatıı:ınwsiııin 

ltPI' smıf it;irı lt~Spİl Ntiği 

~·a~ lwdları içiııcle lıuluıı

ıuak. 

C - Bedt·rıce ve rulı-

Beynelmilel Bizans 
tetkikatı kongresi Sof 

yada toplanacak 

Sofvc.ı lo .\.A - Bev-. . 

ca lıasta, ııw llıl, ak al 

\'e kıı ·ıırltı olmamak. 
l> - Yelisi krıulisirıi 

t:ılısil tıl.tirı~ıııiytıe~~k ka
clar fakir hulıııınıaL ________ _,__ 

Sovyet ~ü~Ometi 

dan yapılacak 

ııeliCPSİlltlt~ 11iimu11e 
göre vt· rilecek rapor 
şaı'lı heletliyt-lerdeo, 
ili ise küy ihtiyar h 
1 P ri n d eıı "P. r i ı.~ce k n• 
ta ilt~ ccE» sarlı ıııek' • 
:ı la cağı mna ilimler 
lisi ıuazhatasile taha 
ellirılPceklir. 

G - lıuliharı su 
lıP.r sırııf nwccarıiliği 
ayrı avrı olmak iiıre . . 
kfılPl tarafından terlİ 
luııarctk gündt.'rilece 

7-~liisahaka inal 
lı•~r vilavel nwrkf!zi . 
lisPdt•, lbe hulurı(ll 

'ililvf'tlertltı orta nıe 
ltwcl~·, oı·ta ıııtıklep 1 
luıınııvau \'İb)vet ı 

"•'ZIPrinde Maa~·if id8 
riııdP yn pıb\ca k Lır. 

8 Mi'ı~ahaka iu• 
ları << Tiirkcı~ Etlebİ 

• 
« H i y a z i y t, )) «Ta r i h . 
ya» dt•r·sltıri ııdeıı v~ 

ril'İ olarak icra t•tlil 
l i I'. 

~'-Vt•halet taraı 
ı t?Üııdt•rılPCt~k sual 
1 .. i ııı ti ha 11 ı, omi~youl 

rafırı hııı talelu~ hu• 
da lanı ·aal 9 tla 
rak Lalt~lH·ye lt~hliğ 
ca k ı ı r. 

ıo - 'l'i"ırkce ve 
• 

,. a l i nı l i lı a rıı 3 O e Y 

ıu)lnıilPI Bizarıs lt>l~ikat 

kongre~i ) ar111 dariilfü
ntı uda acılaca k ı ı r. Bu . 
korıgreye nıtılıtt•lif rııenı

IPkellerc ıııeusup 230 mu 
ralıhas aliııı \'e proffSÖI' 
iştirak etmektedir. Kon~
re nıe~aisi 16 evh'ıle ka-

Viladivoslokta harp 
gemileri tahşit ediyor· 

Tok\'o JO A.A - '
1

arı 

pazar, Hıy:w,iye iıal 
l lt' ş r i ıı i" \ ,. t • I pu 
T,ı1·i lı Coğr3 f ~ a i 
2 t 1'Şl'İ nit• v vrl ~ah 
icra Pd i lı1 ct>k ı ir. 

i ı - Yııkandakl 
1 a t' d a l ı i1i 11 d t• 1 t>) lf 
eanilik inıti11a11lar• 

dar' devanı ede~t'klir. \ 
Koııgrflci le r<le rı çoğu 

miıhim ilmi nH'\'Zular üze 
rintle koııftırarı~lar vPrn 
ceklerdir. 

ı· .. sıui l\Pııgo ajansının lıa 
bel' ald1cr1113 11Öre ~O\'\'f'l ~ ~ .. 
lc~r Viladi voslok La dl'rl 

1 
1 

deuiıallı gt>ıııisi yupnıak- 1 

l:Hlırlar. Bu limanda 26 
Sovy<'l lıHl'Jl gPmisi tah
şit edilmiş buhrn makta
dır. 

zanarıların adlara 
tarafırıtlan gazetPI 
o 1 una ca k l ı r. 

ı 2- lrıılilıauhı 
sa vi derecrtle 11• 

ola 11larda11 şehiL 
rı Lerci lı olu rıaea~ 
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Grev devam ediyor. 
500 Bin El~ise fabrikası Amelesi de Hazulana1. 

iMersin ı' ı L A 

Pe l\1orsiı1 Ask:ori Satııı Alıııa 
ıyasası koınisyonundaıı: 

İş federasyonu reisi grevi tutmak icin A me- K.C. 1\. , 
rika işçilerini seferber edeceğini söylüyor . Paıııuk .. ı..~P"*'" 38 

Ne\')Of'k 8 (.\ .. \) 11t·o iP hu güııliJHi poli ... lt·r lı• 
11 cal grP ,, i rıı Ü knı,ı d i) r n grP' ci it .. ,. a ra~ır ıd a \lı k u

geıı i lt•ııu·~,l<' \O kaııh lıa- hulıııaktad11'. Buıılaı ~1 si
diselenlH arlrll'ı~t:ıdır. 500 l:llJ la H'rılıııe~lt>dir. 

ia IW 

Kapu ıııalı 

Kozaeı parl:ığı 

1 a lif' ci erici i . ~ 
\erli ,, hiıı Plbi 'C fabri:,:ıları ~ınıe .\ıtH'f'İka iŞ rı•dera. \O-

it', i J 'l'PşrirıİP\PI larilıi , 1111 rPİ:iİ ll. (~l't>Nı ıııpıı- BP)ai'. .Hıp;ı~ 
için grPv iltuııııa karar ue.ıl grc•' iııi lııl rıı:ık iciıı . . 
\errııi~lir. Bu gn•viıı uwıı AııH·ı·ika'da lf'skil~ha tahi 

• 
Stıcal auu•IPSİ grtı\ i) lı~ al:L rıe kadar i~ci var:-a icu-

Su anı 
Fa~ııh a . 
Nohut 

•• 
ka ·ı yoktur. Buıılar iic- hıııcla sı·fPrlwr Pdt•c .. ~i11i \ft·ı·cimc·~ 

• 
retltır aıaltılnı:ıksıım iş ~Ö) ltınıi:ı ir·. Kuş ~ t•nıi 
'aallPrinirı ) iiıtlt> ui hP.- ~lauıafilı rınınıailt>) lı . Kuru "''' ı 
liııdt' azahılm:ısı i :i 1 ı ~I. unııııui µr,•\ ilıtiıııallc·rirıi Çt•hik 
lliizvt·lt l:ırarmdan vrri!t·n Lekıip Plrııi lir. Yulaf 

35 
36 
33 

2 
2 

:33 
7 
4 
7 

6 
6 
5 

7 

2-6~-5 

tnuriıı lathikirıi i ti)or!ar. Dığı•r lanıftaıı gı·<ıv ~o .\cı Çt>kiı·dt'k ıcı 24 
VaıiyPl hillıa · :ı cı•ııııp mit.-~ı l'Pİ~i \1. Görrnau, Toz ŞPk.-r 

la çok valıirııdiı·. J'Jlror•- \1. HiiZ\Plt ıanıfıııdarı lt·.. (~all\tı 
lar, seudikalara dalı il hu- kil 'oluııaıı komiLP aıa-,ilr Ça~ 
lunnıı)aıı arııPlf'dPn ıröııiil· görüşrııiiştiiı·. Kal,ı\ 
Hi poli. ktqdc•dhol'~r \P. 1111 miilal,alla grt'\Cİ Bulıar 

• 
f 8 
ıoo 

240-~ao 

188-190 
90 

s. 

f>O 
50 

60 
f>O 
50 

25 

hunlara ~ c;ııiıı '~·rdi rİ\ or- lt-rlr rııuaı·ııla ı·ı arasıud:J Arpa .\ uatlol ö 87-5 
lar, rualıaUi z:ılııta hı;ııu unıunıi bir rııiizak<•rt> aeıl- 1 n Y f~r·li 
ııı u nı foka l t• t ıııc ~ lt1 d i r. ıuasırı 111 uüdisii 1 d iiğii Z•~ ıı- Piri ııc.; 

.\ 'ıl karılı lıadisPler iş fl(\dili~oı: . • ' İııce kept~k 
17 bO 

Almanyanın iUisadi planı 
----··---- -

Bütün Alman ikti
sadiyatı kontrola 

tabi tutulacak 
.. ...... ... 

BPrliıı : 9 « .\.:\ » -
Yeııi .\lnı:ııı i~ıi~at pl:\ııı 
ha lıc ı llürt diı·t1 l ıifi ilılı
'3 etmt'lHı•dir. 

ı-.\lmaıntı\a itlıalfıt 
IH ij aılt•si 1 ·.\ U~a k (ıf dt• 
hulull'ar ı·· . . 

•• ( 1 ( O\'rz rıııktarırıın 
IU ll !' a U ti t> , j 11 ·1 1 1 · 1 

• • )f' l IH (' VP-
rıf t•cek l ir.J 

2 - y P rl i ipli da i ıu ad -
dPlt1 r .-~· . . . . · • ır ı 111 w· 'ıı ~ ı f1l i ı -
ı u e ırıp calı~ılacukıır ,,,, _ k . • -; • ti 

. ı .~lnı:lıı)a hu lıusu~ta 
ı ·ti~htliııi flldP etsiıı. 

.\imarı ilır•ıcııtı horıo
l:ırırı lıaziııt•cp gı•f'İ\t~ sa
lı." al 1111 ııa :-;ı "'ı 11·..ıi İt> lt> ıı -
·ık edilt>ct•ktir. 

4- .\lrmııı~a iciu zaruri 
ola ıı i plidai nıaıltİttlt•r çı- 1 

karaıı 1111111ılPk••tlı·rlt> la_ , 

k a u u lii ı w ııı ıi s ı f' r ı i l j ı i - 1 

l:"ı rıa,. ) ~ı prla<•a k 'P A 1 rıı,ırı 
nıanıul:\tı ilt• ınuhddl·lt· 0 _ 

hırıacah tır. 

•Pllİ piJ{111 UllleİbİJ1(1{1 
h_lıtiiıı ,\luıao ikti ... (ıdiyatı 
şıddt•lli hir kontrola ta hi 
olacaktır. 

Aln1aJ1ya 
----...-

Ticaret odalarının 
yeni vaziyeti 

-- -

Kalı ıı )) 

l{ara hiilwr 

1 
N işadır 
Limon ıuzu 

1 

1 
85-86 

16 
70 

50 

Sa hnıısa fi ıı·~ tiıı Y. 2ö 50 
•> ikiıı<'i 23 Ht•iclısbarık Ht>i~i Br . 

S 1 1 I' . 1 •1 • )lı!'iır darı c ıac ıl, •••ıc ı ııdısal rıa-
2 65 

ıın Vt•kıli ·ır.ıtile v•• Da- Ç;l\dar 3 

lıili)r Nnzırıııııı nııı"afa
kalilt• .\imarını Saııavi vr . . 
'I i cart» l oda 1 an lıa k kmd a 
hir f'lllirua uw IH!Şl'Plıuiş
tir, Ticc.tn1 l \e Sarıayi o
daları lıakkuıda ki ~ski 
k a ıı u 11 ' e l ı ii I, ii nı 1 P r k a 1-
d ı l' ılı ıı ı. t ır, hu lf'ŞPkküller 
doğrııdarı doğru iktisal 
NazarPtiııt· lrnğlarııııışlar 
dır . 

1 

1 

1 

Ocl:ıla rıu rPisl••ri ilr. 
l't'İS\'t·killPri iktisat Ntızırı , 
larafıııd:ııı la~ ıtı oluııac.ık 

idal't' 11"\f'llPl'İ \:Jllİ ha-. . 
şırıd:ı hir dt• nıiişav(•ra 

lıPyt•li hulıırıa(•;tklır. 

Y(Hİ M[RSİN 
.N üsha~n :> kuruştur 

Abone) 
Şeı aiti 
Sene k 

Allı a} ık 

Türkiye Hariç 
için için 

l 200 Kr. 2000 Kr. 

600 1000 

Üç ayık 300 500 

Bır lık 100 >Oktur 

Günü geçmiş s;1yılar 20 Kr. 

Kesme Şek.er 20 Lira ") K. 
Sandıkta "±\. 

n 1) ~'cıwbi ~ö Lira 

bugda) 
İııcir 

» Çll valı 20K. bO 

3 
IOdt•rıll 

·----·-----
Borsa T elğraff an 

lslcı11bul 

9 9 934 

Tlirk allııııu 921 

50 i~lt· rl i 11 

l>ol a I' 

620 

R 1 l ·~ oG 

Fraıık 

Lir r L 

llazır 

\'acleli 

'' 
Uint 

l~ -06 

H 26-70 

liverpol 
9 -9 934 

Nevyork 

7 - 24 

7 -0-1 
7_ 

5-28 

9 9-9~4 

lö- 13 

l\.iraılı, Ba\ranıie, \f' Eıiıwılt> huluuan 1-.ıl'atııı . . 
~rıll'lik ilıtiy:ı~ları olaıı (800000) kilo kııru ol, (850000) 
kilo ~anıaıı, '653000) kılo al'pa:-;ı kapalı zarf usıılile 

ıııiiııaka:-ı:ı~a koııul aıuştıır . ll1tdf' ~iinli 22 E~hil 934 
tarilıiıw ıııiisadif Cuıuaf'l•·~iclir . Taliplerin uıahallıııe 

nılirncaatları ilfuı oluııur. ı ı--13-18 20 

lçel Tapu mü~ürlüğün~en : 
~ler~irıiıı t\r:;l:ırı kö.' iiııde vaki lar;.ıflaı·ı şar~an 

.\rap Yuııus gurht'ıı .\li oğlu Gaııi şimalt•rı Askt1 r 
~1Plınrnl Ct1 rıtllwıı Bunal ~ıg ilt' mahdut hir kıta (,ula 
\'t' ~iııt' ay; ı ~ü)dt' \aki tarafları şarkaıı Kara .lu"ia 
garlwn Durmuş Ali ~inwlt•ıı ,,. CPrıuhen laril~ ıle 

ıualıılul iki kıla tarla G ıııi l ızı Falına lı·rnını ,·ere
SPIPriııiıı olup ıapuda ka~tlı olmadığından lP~eili ı~ın 

ıııiif'acaat Plmi . .IPrılir. Tarih il:'uııııdarı ( ıo) µf111 sonr ,ı 
kPşif \B talıkikı için ıııalı ılliııe nwnıur gü11dPrilt1 ('t1

-

ği11dP1t hu ~PrlPr it:iıı la!'<ll'l'llf icldi ~ıı. I h lcınarılar 

l'PSıtıi P\ raklarilP ıla!rP~ <• ııııır:ı<':tal ı ı \ ~. t !o\İf gü· 
rıiirıdtı cridf'cle~ Ulf'lllllf':t aıılaııııaJarı ıhirı o 1 r"°' 

İçel Tapu mü~ürlüğün~en : 
'1Prsiııio kü~ pıııarı kih iinıle '. i l ır"tıf "'arJ..an 

Caft1 1' llasaıı larl(ıl'lı garht•rı dPrP ~i ılerı a t Ce-
ı,u brn hu l'u ıı i rı i il11 ma lııl ıı l lıi r J.. ı l ı l'ltı ı · MPh-

nıtıl ,·erP~P~iııiıı ıira..ılınd,ı olup t \dı olu ından 

LP!'Cili it;iıı ıııiırflcaal Plnıişlt·rclir. l'uı ilı illı n (ıo) 

giiıı ~onr:ı kt şif \'P t.ıhkiki için la aı ruf idılia ı ı I,\ bu
lurıaıılarııı rPsıııi {_)\'l'aklaı·ilt• dairt1 ~t' nıiiı'tıclı,ıtlart vp-. 
)'H ke~if gii11iiııde gidPCt'J.. mruıur:t aıılalmaları ih)n 
ol111111r. 

1 l A N 
Adana Su İşleri Müdürlüğünden: 
l<;"I Vil:t)elirıc hağlı Tarsu~ O\'asıruıı Suluma a·.ıe

li~ alıııa uit aııa J..aoalı İİZt11'İlldt' ~apılması rnz111ı ~(·

lı·ıı on iiç parçadan ilıard hulunau sunai imalatın 

k•1şir lwlit·li ol,111 (15210) 011 lw~ hin ıki ) üz on 1 ı a 
nıukauilirıde VP kapalı zarf u ·ulilt1 ıuünal a::mya ~·11\ ı
rılnıı~ ve hin dokuz ) iiı oluı döı·L SPnrsi teşriııi e\t'
lirıiıı iicüııcii Carşamha :.!'.iiııii Z(1 valtleıı evPI aat orıda • u t~ 

ih ılPsi ıııukarrt'r hulııııuııış olduğııııdarı talipleı·in k ·
şir ht•deliııiıı yüzılt> yeıli huçu~ Lemiııal akçalcırı ile 
diğı•r \'(~ ·aiklt•riııi ha\ i kapalı zarfl:u·ırı llersirıdc llii-
1 tluwl dclİl'f'Sİıııltı ıııtilP!o\Pkkil konıisvorıa tevdi t•lnı ·-• ~ 

lt.ıri v·~ mtı \cl\t•lr 'e ~arırıanıe vesair evrakını görnwk. 
iste~Pıılrı·iıı .\ılana'da Su i.)Pri ruii<lürliiğline ve ~lt·r
sirı dt• Nafıa daire im· ıııiirctcaal Bylemeleri ilan o-
lııııur. 5 -ıı 16 ? 

Yerli Mah Sandalya 
Gürgen ağacın-

dan y<1pılmış sağlam, 

veucuzdur . 

llük iimPI Caclı'e~ı No.26 
ÜnıPI' Yasfı & 
O::ıma 11 Eıı' er 

T .\ HS 'ST.\: 
llikmrt Bt'kİr 
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-
Sabun Sabuna bener fakat her Sabun bir 1 

olınaz Sabt111 alclığıııızda: evela, 

Sabuncu zade Katlri Sabuncu zadeKADRJ 

markasına dikkat markasına dikkat 

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

Bu MarKah Sabunlan Her Yerde Araymız 
Halkımıza her şeyden evel sıhhatın düşünmek gayesile bu 

kere Fabrikamızda halis yemeklik Zeytin yağından yapılan 

SABUNCU ZADE KADRİ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmıftır. 
SABUNCU Zı\DI~ KADRİ Mal'kulı ~abuıılar f ALI\ (Toprak) 
ve ~ilikat gibi l>ilunıunı zararlı ve ya~ıcı uıaddelerdeu iH'idir 

SABUNCU ZADE KADRİ Markalı Sa~unlar cil~e Yumşakhk, Letafet verir çünkü ~ilesizdir 
- . ~ IJ 

T oros Çiçekleri 
KOLONYASI 
Toptan ve Perakende Satış 

Eski cami karşısından Giinıriik nw)·claıııııda 
Postaharıe illisalıntla ki satış nıahallirıe n:ıkl 

etmiştir . 
Jlernevinatürel esanslar, fenni 

surette yapılan sıhhi kolonyalarile 
muhterem müsterilerini bu r a d a .. 
karşılar . 

Pek yakmda, BHİYANTİN , KHEU gihi 
mii tahz(lratıcla ilızaı· edPCf'ktiı·. 

Ayrıca kerıd i maki na la rilH ~ :ı pi ı rdığı yeri i 
-Coraı)larile dahili ve ha ı· i c i nıiisLP.rileriııirı • • 
Çorap i lıt i) uçlarını temin elmfk l(ld i r . 

-
Göz hastalıkları 

mütehassısı 

Or. Ahmet MuMar 8. 
Bıı dt•fa İstanhuldaıı 

avdPL NIPn GÖZ nıl"ı
lehassısı Doktor ltulılal' 
B. ~ oğu rl paza ruula 
il a s l :ı ıı P Ntdd~·!ıiindr 
Doktor .\hdullah ,, P 

MHhnıul heylrrirı ıuua · 
vmu• !;: 11q•siıulP"İ laıısu~i . 
d:ıi re~irnk ha~la la rııu 
ka hu I r,tnwğt~ ltnşla 

nıışlıl'. 

l1 u a v t' flf' s :ı a l 1 a n: . 
Üglt~dt•u t~v•~I: saat 

sPk iı.d~n on iki yt• öğl.-

Tarsus T aup Memurluğun~an 
'I' 1 1 arsusurı ş ·uu ı mu ıallt•siıul•! tarafları sağı 

ulıdt·~iıule ~'dan mahal solu hallm kamil karısı hı 
ar·kası mi~t'ıil oğlu nHrnu•ı lıarwsi h:l\lusu cPpl 
l i riki :·llu ilP mahdut ıo~ llH'lre nıiirahhaı 1119 

T. C. l:,lrn.sıııd;.ı11 lı · ıcı alııııt>l kızı lıiisıwrıin CP.cldin 
hil:ı SPlll'l İıılik:ılnn ıa:-:ar·rufıuıda ikerı hırndaıı ,i . 

! hP~ ~"" .. l'\ 't•I ıııı•y:ıııtıdt! di.\'ap oğlu lllPl\lPL ~· ... 
fı·rağ ''e ıııı•ıııt>l cıA"a dalıi anıi ıarihlP i~a oirlu 

t. " ' ~ 

ağaya yiııP ıııt>yaıu~de salnıaklala hu k.-ı-re nıunHJ 

,t',dı ıutızkur arsa~·ı serıt>biz ııamıua lapuy:ı r:ıpl 
·lwgiııdrıı 934 ı·.\lııluu oıı dok11zuııc11 t;Hrşarıh:ı g 
ııı:ıhallt~ıı kı · ~f \•p t:ılıkik eılilf ' <_!Pgiııdt•ıı tasarruf ic 
asııı;ı huluıwrılal'lıı .'· ,•vıııi ıııt·zkurda hazır h11lu11 
ları \'t~ yah11l l:ıp11 daiı'PSİrıt~ nıur:ıcaat t>lıut->lt•ri 
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Za~i Mü~ür 
T:ıthik ıuiilıriiıııii za~ i t>tliğirııılt·ıı dolayı ~· ··uİ 

) aptırac.ığııuılaıı (1skisiııiıı lıiikmi"ı kalıuaılığı ilan ol•• 
~liivt-mı l\avıııakant 

ll:ılıt B. ı+>\'CPSİ. :\. F .. rıd 

Piyanğosu 
On Ye~inci Tertip Beşinci Keşide 

11 Eyliıl 934 tarihindedir. 

B ü y ü k i k r a ın i y e 

30,000 Lir adır. 
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~--(1~~1]····· !I Her Nevi Kitap 
~ ller ıwvi t~ski :,il:ıp :.lıtur \'t~ satılır. Ga-
i!'-%1 ZPlU ha ii llac~ı Ft>lrnıi Pft->ııdivt> miiraeaal 
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T oros Kolon yasım Arayrnız. 
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Arpa 
Yeni Mersin Matbaası -- Mersin Yerli çiğit 
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Nainı E(. il azırMaı 
~lb lı uı u l t1 f. ,, ,, 
Emin ağa ı de rasi B. Ve.Alı· 
~fıftii zaıle sadt>lti11 .\tal Ua·' 
Na i nı ve nı a hm ut Bu "ii n ~9 
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