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Romahlar Devrinden Kalan Su Vollarındanl4Köy Faydalanacak 
1 arla ı 11 ı1tolar l\:oııf ra 11 1 

Meclis Reisi Paşa Hı. nin Değerli bir nutu~larile AçıJaı. 

Diiıı el1ri111izde J)ı] ))a)rran11 e'1iı1çle](ıttlı1Jandı 

Köylü ~ocu~lar Öz Dilimizle ff e~ecanh Sözler ve ince Duygulu ff ita~eler Söyf e~if er 

Gazi Hz. nin konferans azasını selamlayan 
telgrofları okunurken büyük ezahurat oldu 

Şehir baştan başa bayraklarla donatılmıştı. Gece Müsamere Ve
rildi. Köylerden gelen saz şairleri halk türküler okudular . 

lstanbul, 25 "AA., - Beynelmilel 
parllınenıolıır blrlı~inin otuzuncu 
konferansı dün saaı 15,40 t:ı 
Vı!dız konferanslar sarayında pur· 
!:ık merasimle açılmıştır • 

Türk {!rubu far af ından Yıldız 
sarayını hakikl manasile t.ir kon
feran lar arayı haline getirmek 
b{Jy{Jk gayretler neticesinde hinanın 
her taralı bu gün ıhtıva enece(:i 
merasime IAyık olaC<1k derecede 
f?lizellesmiş, bOlün salonlar tnrnir 
edıl'."ış ve mefruşatı kamilcn yeni· 
leştııllmlş bulunuyorc'lu • 

S:ıaı l 4 len ılıb:ıren muhtelıf 
grupların nıDnıessılleri küçük par
tiler halinde gelmt-(:e başladılar. 

Dahili ve harici matbuat pek 
f!Cniş bir sur elle temsil edıliyordu . 
Saat 15 buçıı~a yakın, şehrimizde 
bulunan mebuslar, sefaretler erkanı 
ve muhlelif Tiirk ve Ecnebi ınisa
fırler bil~·l\k alomı doldurnuya baş· 
ladılar , 

tleıkes yerine yerleştikten son· 
rn BOyük ,.. illet Mecli i Rei i K~· 
zım Paşa Mazreıleri :ılonda bulu· 
nanların şıddellı nlkışlnrı arn ınc1a 
kOrsOye çıklıl:ır , 

Nuıuklarıııı yavao:, fthenkli, va
kur ve muııınzam bır t r.ınsızca ile 
okudular. Mflleaddil defalar alkış· 
lannn bu nuıkun hılhassa ReisicOm· 
hur Oazi Mustafa Kemal ti.ızıelleri 
tarafından konferan Aza 1111 ~el!im 
l~yan ve eıı do iane hissiyatını teb· 
lı~ eden kısım bLiyük ıezahuraıa 
vesıle oldu. 

Bunu müıeakip kon ey namına 
kOrsiiye gelen Ronıaııva mebusan 
meclisi reisi ve koııse~ reis vekili 
M. Sııvcnanto, Turk mıllelinin ve 
T~rk .parlamento grubunun göster· 
dıklerı parlak misnfırperverlıkten do· 
layı beyanı lcşekkOr cıtıklen sonr:ı 
bütUn dünyanın dıkkati ve alAkası 
TOrk mılletlnin muhterem reısi Oazi 
Mustafa Kemal Hnırellerı tarafın· 
dan verilen hıkla, Y:'lnmnkıa oldu~u 
OQ)•Ok rtayretler lızerine mütevec· 
cıh oldııfuna işnrcl tılmiş ve bu 

.:;_ayrctlerin memleket çerceve ve 

-Sanayi Heyetimiz 
leningrat'a Vardı 

. Lenin~rat. 25 (A.A)-Tür
kıyc Sefin Vosıf Beyle Sumer 
Bonk Umum MUdUrü Nurullnh 
Esnl be) in ri) osetiudeki Türk 
snnoyi heyeti Moıkovo'dnn bu 
rnyn gelmişler ve istnsvondu 
Leningınt'tol<i hnrici)c. mü

meaıili ile Leningrqt Sovy t 
Ağır ve aqfif ıqnq i komiserlik~ 
lcri ve diğer müeHeselcr mil· 
mc11illeri tnrnfmdnn kar ılan
mı,lardır . 

Vnsıf be~ ve he) et iznıı 
Leningrllt Sov \ ti rciı mu vini 
M. korolnf'ı ~i~ arct ettikten 
s~nrn Stol n fabriknsını re~
mııler ve öQ-lcden ıonr Pete.r
hof' ritmişlerdir . 

Mrclls Reisi Kazım Paşa Hz. 
hudutlarından laşanık TGrkiyeyi 
Balkanlarda, Cenevre'de ve s:ıir ta
raflarda he> nelmilel sulh ve müsa· 
lemetin en e aslı bir unsuru hali~e 
getirdi(?l nokıasma işareı etmiştir. 

Bu sebı:ple ki oıuwncu konfe
rnn ııı lstanbuldıı içtimaı Tfırk:yeyc 
karşı olan takdır, hürmetin bir ııi · 
şanesi telakki oluıı.ıbilir . 

- Geri i 2. ci Sayfada -

Birinci Türk Dili kurulta
yının ilk toplantı günü olan 26 
Eylül Dil Bayramı dün Mersin
de büyük şenlilklerle kutlu
landı. 

Çarşılar resmi müesseseler 
bayraklarla donatılmış, mey
danlara budurıu dil birliğine 
çağıran afişler asılmıştı. Gün
lerdenberi Halkevimiz.in gör· 
düğü geniş şenlik hazırhkları· 
nın tatbikine geçilmek zamanı 

yaklaşıyordu. Saat ondan iti· 
baren proğramm tatbikine ge· 

çildi. Yoğurt pazarı meydanına 
konulan halk kürsüsünün etra· 
fına kalabalak bir halk kütl~si 
toplanmıştı. İlk defa kürsüye 

çıkan Hakkı Kazım Bey gür 1 

bir sesle ve öz Türkçe olarak 
Dil Bayramının ehemmiyetini 
anlattı. Sık sık sürekli alkış
larla kesilen Hakkı kazım Bey
den sonra Evkaf memurların-

dan Aziz. Bey kürsüye çıkta dil 

~1 ilJ et L1; i 13i))r le J<°)rftl ü r 

Silif kenini On Dört Köyü Susuzluktan Kurtuluyor 

Vali Bey köylerde tetkikatta bulundular. 
Silifke hastanesinin bahcesi genişletiliyor 

1 

Silifke "Hususi,, Bir kaç 
gün evvel teftiş için kaz.amııa 
gelmiş olan kıymetli Valimiz 
Haum Bey Mersin"e dönmüş· 
lerdir. Vali Bey burada bulun

dukları iki gün içinde halkla 

yakından temas ederek ihtiyaç 
ve dertlerini dinlediler ve der
hal yapılması lbım gelen işler 
için alikalı olanlara emirler 
verdiler. 

Haat.neyi teftişleri sırasın
da bahçe kısmının ihtiyaca ka
fi olmadığını görerek biti;iğin
deki arazinin istimlaki için ka
nuni teşebbüsatta bulunulma· 
sını bildirmişler ve Silif kelileri 

çok sevindirmişlerdir . 

* ... 
iki ay evvel on dö~t köyUp 

muht-r ve ihtiyar heyeti Kıro· 
bnsı nahiye merkez.inde Kay · , 

maknm '4\tat Beyin reisi~&_. altın- 1 

da çal.~kan nahiye müdUrü Ri-
f at Beyin de iştirikile bir top
lantı yapmışlar ta Romalılar 
zamanında bir çok k5ylerden 
geçtiği halde şimdi bozukluğu 
yüz.ünden İstifade edilemeyen 
u yollapnın yaptırılarak suyun 

''Ügurnlanma" kadar getirilme-
1 

sine karar vermişlerdi. Kay· 
makam Mitat Beyin ciddi taki
bi ve nahiye müdürü Rif at Be
yin de gayreti ve on dört köy 
halkının devamlı çalışmalarile 
12 kilometrelik kısım ikmal 
edilmiş ve su [Pirene) kalesine 
kadar akıtılmıştır.Köylülerimiz. 
Vali Beyin Silifkede bulunduk
larını duyunca ve su yolunun 
milhim bir kısmının yapılma
sından dolayı sevinçlerini ya
kından görmek Uıere kendi 
aralarında bulunmalarmı iste
mişlerdir. 

Rahatsız bulunmalarına rağ
men enerjik ve tam bir halkçı 
olan Valimiz bu arz.uyu mem
nuniyetle yerine getirmişler ve 
refakatlerinde Jand8'rma ku
mandaqı Arif, Kaymakam Mi
tat ve Farka reisi Halil Beyler 
olduğu halde giderek su yolla
rını tetkik etmişler, ihtiyar he. 
yetlerine ve köylülerimize yap· 
tıklan işlerden dolayı memnun 

olduklarını millet işlerinin an· 
cak böyle el birliğile yürüye

bileceğini diğer kısmın c!a y -
kın~!l ikrnıldil emesini sabır
sızlıkla beklediklerini söyle-

[ Gerisi ikinci Sayfamııde] 

Ştrtlıklere Saime Ola11 Mırsi11dt.11 Rir Oörü11t1ş 

bayramım niçin bir budun bay· liba Gazi'ye olan bağlılık-
ramı olarak kutluladığımı7.ı larım anlattı. Bunu bir ikinci 
iıahlad1. 

Bundan sonra Orta Mektep 
talebesinden bir Hanım ve bir 
Efendi öz türkçe yazılmış iki 
şiir okudular. 

Yoğurt Pazarındaki mera
simin en heyecanlı sözlerini 
T oros eteklerinden gelen köylü 

çocukları söylediler. iş Banka
sının ormanlar içinden açtığı 

mektepte okuyan bu yavrular 

ellerinde balta, bıçkı sırtların · 

da birer şelek odun olduğu 

halde milli kıyafetlerle geldi

ler. kürsüye fırlayan ateşli 

Türk çocuğu köyünde konuş · 

tuğu katkısız TUrkçe ile inki-

Payas İskelesi 
Yakında Bir Etüt 

Neşredeceğiz 
Bir ınild· 

dcıteııheri 

P.ıy.ıs'ıa bu 
luııan arka 
d.ışırnız Şe· 

lref Arıf Bey 
evvelki gün

ehriın1ze 

J:!Clmişlir Ar 
k ıd·ısıınır 
P.ıvn' i · 
ketesinin ik 
tiç ıdt mev· 
idi ve ihrrı.:; 

t>5yas111111 y[il<lc· Şeref Arif BtJ' 

ıne şeraııif-. tüccarın lmzancı elrnfııı

da rakamlara mü lenil bır etiil ha 

zırl ınıışlardır. Son iki senedenberf 
!\\er n lınıanı "- rşısında oldukça iş 

• J.i n bu hudut iskelesının şimdiki 

11 1 ııı bitaraf görüşle izalılayan bu 
yaı.ıl:m b'r kaç güne kaqar neşre 

başlayaca~ız . 

ve bir üçüncüsü takip etti. 

Bu çocuklar meydanı dolduran 

halkı coşkun heyecana saldı

lar. 
Bundan sonrR kız. ve erkek 

bir genç grupu taraf andan ku

rultay marşı söylendi ve alkış· 

)arla Yoğurt Pazarındaki top

lantıya son verildi . 

Öğleden sonra saat on 
dört buçukta Gümrük meyda-

nında toplanıldL. Ve kurulan 

halk kürsüsünden öğleden ev

vel olduğu gibi heyecanlı hita· 

beler söylendi ve şiirler okun· 
du. 

Şehrin her tarafında bir 

samimivet havası esivor ve di-"' ,, 
le bağlılık duyguları şahlana· 

) ordu Saat 16 buçukta bütün 

yurtlular Ev salonunda toplana

rak biribirinin bayramım kut
luladılar. 

Burada Suat Salih Bey dil 
inkilabı ve bu uğurda şimdiye 

kadar olan çalışmaları iz.ahla

yan bir konferans verdi. 

Gecede Halkevi konferans 
salonundn bir müsamere ve 

konferans verildi. Halk ve saz 
şairleri milli saılnriJe hıılk tDr-· 
killeri söyleyerek konser ver

diler. Çok conh sekilde ynpıft .. 
lnn bu ğece şenliği tafsilatına 

ynrın ~~.ı cnğız . 

Budun'un birliği , 
dil birliğiyle 
Kurulur . 
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Çukurovadan Geçerken Parlamentolar Konferansı Silifke~e Bele~iye faaliyeti· ' Aı1 tal ya hattı 
-I- - Birinci say/odan artall-

M. Savenanto bunu müteakip ilk 
Gazi Heykeli Parkı 

.\gu ~ ıos oı·ra.;;ınıl:ı idi. • drfa olarak konferansa iştirak eden Silifke cHusu1>i Muhabilirniz•de11 

'it ı · ~iııd t• rı a~ rılmış Paya 
~a ~•1 cİ\orduuı. Tren cu-. .. . ~ 

kuro\':ı~ı ~· cır:ırak ilerliyor. 

llı·ı· l:u·afta canlı bir ca-
• 

lı~uıa gi>ze •;:ırpıyordu. 
Bir tarafla vıi!ın vı"ııı 

" t .J ' "' :, 

hiçilmiş saplar kızgın gli-

rıPŞiıı :ılluıda omuzlarla 
arahalarla ta~ırıaı·ak IHH

ıuaıı ypı·l~ı·iıu~ kilıueltwi

~ or. hiı· haşka yerde dii 
'' t•ııltw döuih·or va111ha -. . 
şıııda hir paloz işli.\OI'. 

,\lolÜl'İİn işi ilklizl'ın o
ıııuzıırada diiv·~ ıı uıakiııP-

~· ·· )t>l'İııi ıerkt>ln . rk isle 
ııııyor. Kızgrn glirwşin 

alııııda sap cızilmiyor ftıu 

\' P Lalıial k uvvt>Llrri car-
J 

IHsı vor. . . 
Nt~ garip ki ferıı in ga-

lilıiyf'tİ yııw labialin cü 
nwrı I iği rıe h'ığlı ol,JCa k. 
Bir vol arkadasım sii\·li-. . 
vor. Tar ·u~la cifci iıııiş: . . . 

- Birkac SPllH ııwlısul 
• 

hü.\lt• lwrt•~t·lli olsa kara 
sapa uda fi da d iiğPııler
d ~ ıı d t~ fü·W ı· k l.11 ııı az dedi. 

Pamuk piirleriniu Je
~i ilik leı· i :.ı rasıııda y t·ııi 
açılmış kozall.lr tiillli hir 
gPIİrıİ Ullcllf'l)OI'. 

Her 11tu·afta L>ir lwval 
• 

hiı· lı<.tı'c•kt! l \ar. Şiıplıe

siz hu yol StH'H~lP gidi 
\Or. Heııiz kıvısıııdaıı A-
~ w 

ıuaııos cteklP-rirıe ka<lar· 
Cukurovavı vakından tel 
o • • 

~i~ ~dehilmek emelile A-
dauaclan iHeve olomohilh~ . 
dt•\· aıuı tercih eltim. 

~imdi inU'Prıcli~iuıiz 
lıer larlada dunnoruz. . 

işte al JCmeııili bir 
Tii rk a ııası tılirıdf SPpeL 

pa ili il ğtı Şİ fi ertlPll a ~· H'l

YOI'. Yam başında hi r çif
~·i kaı·ı ·ı çocuğunu sırlı

rıa bağl a ntı~ ırgada ~u 
dağılıJor. Güzleri sevirıç-
1 c p ~! r J ı ~-a n IJ i r i lı l i y a r 
~· a mmıza ~ a ~ laştı. 

Nnsıl'lı ellel'ilH hakır-
1 aşmış :rHğsli n~ dilk iilen 
h r va z ., a k :ı 1 ın ı s ı va z it v a -. . 
rak aulatnorclu. llal sa -. 
ltihi ve vaktile oldukca . 

•.ııamlı bir cifci inıis. l'ftJk • • • 
bir SOl'!'ll ilt~ coştu: 

- Yaşına ahuıış. Bu 
SPH(lki ht•rf•ld•li ova kıı·k 

senPd t•ıı lıP.ri ~ikuıtıd i. şüv-1 
• • 1 

Je bi ı· hak. Her SPrıe hu 1 

lran ı;rubu11u seldmladıktan sonra 
kendisrne layık olan birinci saftaki 
mevkiini tekrar almış olan ltalya11 
grubuna btyam hoş amtdi ty'l!dik'tn 
sonra parlamentolar birliti J(a}leleri
ni ltuldsa rdrrek bu kon/ eranslarm 
bilhassa mil/tileri inkisama ulfrata 
biltn sui ltfehlıümleri ortadan kal · 
dırmak ve samimi bir yaklaşma ve 
teşrikimesai temin eylemek l1Ususla · 
rwa lıizmd edeceklerini söylemiştir. 

Parlamtntolar birli/fi serbest 
münakaşalariple beşerifetin du;.·dulfu 
ümitsizliklrri11 ve htyecanların bir 
makesi telakki olunabilir. 

Hatip bundan sonra konferall· 
sın ruznanusine f!tçmiş ve bilhassa 
atidtki maddelerle işüffal edeal!ini 
zikreylemiştir: 

I - Oer,çlerin işsizlilfi. 
2 - Beyne/ milel emniyet. 
3- Parlemantarizm rejimmüı trk 

ııik rilıeti11dm göriirüşü l'e yapı/abi
lectk isltlltat. 

M . Sareano bundan sonra rıiz-

11ame11i11 birinci nıadc/esiue geçerrk 
kon/ era11sa bir reis intihabım ilui 
sürmüş ve konsey 11amma Tiirkiye 
Büyük Millet nırc/isi ikinci re 'si 
Trabzo11 mebusu ı·e esbak Mali)'e 
vekili Hasan beyi teklif eylemiştir. 

Bütün lıeyeti muralılıasanın itti/aki
le kabul edıün bu teklifi müteakip 

/() Mayısta büyük muasimle 
rekzedıltn bliyiik Oazimiz;n heykeli 
'trnfına yapılacak parkın projtsini 
Mersi11 Beledtı·e mimari R,,cai bey 
yapmıştı. Bu defa bu parll mültalı· 

lıidt ihale edilmiş ve inşaata başlan
lft1Ştır. l11şaat pirmi beş günde ik
mal edilecek parkı11 etrafma btton· 
dan kaldmm yapılacaUı gibi içine de 

fükiye tertibatı vücuda getirilecek 
irine alfaçlar ve f!Üzel çiçeklu dikile· 
cektir. 

Elektrik 
Dinamosu meı cut olup evvtltt su 

kuvvetinden istifade tdilmek suret ile 
bir tltktrik tesisatı vücuda getiril· 
mişti. Fakat suya Mikim bir vaziyet· 
te bulunulamaması stbebile bu fesi· 
saltan lôJ•ıkile istifade edllenumişti. 

1 Bunu dii~ümn belediye adım kömürü 
ile iş/iyen bir motör satm almış ııe 

iki aydır ralışan müteclıhit molörü 
kurdurmuş ve elektrikler iiç gülldür 
Silifkeyi aydınlatmaf!a başlamıştır. 
Btitdiye bütü11 mahallelere tesisat 
yaptıracak ve istiyen evlere de vere· 
cektir. Belediyenin faaliyeti göze 
çarpmakta ve reis Sait be;• takdir 
edilmektedir. 

Asri Hela Hasan bey riJ:aeet kiirsiisi1ne gtç· 
miş ve bir sureti aynen ıaşalfıda ııeş· 
redilen hitabeyi iradeylemiştir. 

Hasan beydtn sonra kon/ •raııs 1 
umumi katibi M. Brutissier, bırlilfin 
bir senelik mesai ıaporunu okumak· 1 
la beraber beyam itizar:eden lrtJeİi 
murahhaslarm isim/erilli heyete teb-

Belediye·dtı çarşı içerisinde yap · 
lıracol!ı he/ti müteahhit Ali efuıdiyt 
ilıale edilmişti. iki aydır ikmalilt 
ulfraşıla11 held da bitmiştir. ffelô ii · 
zerine temizlik irin büyük bir su de· 
posu yaptırılacak bu suretle mühim 
ihtiyacın birisi de temin edilmiş ola· 
caktır. lil! etmiş ve tn llihaı•et ikinci riyaset 

için lıtr heyeti murahhasa başına 

bir kişi olarak konseye ltsbit olunan 
namzet llstesini okumuştur. Bu liste 
yine itti/ akla kabul edilerek umumt 
müzukere ba~lamıştır. 

Bu müzakerede sıra ... ile lsveç, 
maarif 11azm M. Eng btrf!, Macar 
murahhası Oratz, Fransa sabık 

nazırlarından M. Rorston, ltalya 
murahhas/arından M . Coutomagnt, 
lngiliz lıeytti mura/ıhasosından ~ M. 
]ak P~po ve Romen murahhası m 
T ohey lliesko çok alkışlanan nutuk
larla kendi heyeti murahhasa/arının 
dileklerini bıldirmişlerdir. 

Konf era11s ı·arm sabah içtimaLa
rına devam edecektir. 

za nı:ı 11 ha rıu:rnların tozu 
hilt~ k:ılnıaz ! lı. Bu SPııt~ 

da ha ~a pia l'I hile lopl ala 

nıadı k. Bir taraftarı lıaf'_ 

uıaıı ~· apı~or bir tarafları 
da paıaı·a yoltı ~ oru z. h:ı _ 
şa~lar hem dolgun htııaı 
ağır. Eskidt·n hir glilt>k 
( tısk İ ölçii 1 P.l'dt> n lı i r İ) huğ
da y 2b-24 ; ~ rı)acla ~rıcak 
lf> - 17 kilo ~.,Jfrdi. Bu . 
serıt1 huğda~' 26 d:ırı al'-

l>a da 17 d..-11 asaırı diis-
Q n • 

rııİ\'or .. \h hiraı. ela (ial -
lar yeriııdeıı kımıldasa 

dt~ di. 

Keııd isi ne lı ii kt! nw ti 11 

k fi y ili y ii , ç i f ç i y i d ii ş li n -
d ii g ii ıı ii yok palıa~ına t;if
ci11i11 ıııalısuliiııii •~linch~ıı 
• 
cıkarmanıası icin kanun-
• • 
lar y~ ptığı111 aıılatlıriı. 

Ya1111ula11 uyrılırke11: 
- N~ kaygı. Ö~· le ise 

keyfimize d~ğei' ~·ok Ah
nwl doh1ur irgadcı hir 
avran.,, dedi. 

• 

Şeref Arif 

Su Meseh~si 
işte iter yer için olduf!a gibi Si· 

lijlce için de mühim bir derttir. Fa· 
kat belediye bu işi dt düşünmüyor 

de/fil .. Başta kapmakrutı Milat bey 
:ıldu(!u halde daima düşünülen bir 
ihtiyaç... Sili/ km in içinden gt(tn 

1 

Oöksu admda bü)'ük bir mncJ!ı var
dır. Fakat bu ırmaga etraftan ka· 
rışan pislikltr dolayısile doktor/tır 

bu s1ıvun içi/mrs ini muvafık bu/mı· 
yor/ar. Belediye b :.itcesilu şelırin üç 
multttlif yerifle Oöksu Sllyu11u11 siizü 
lebiLmesi için biiyük fi/itre tesisatı 

için talıs ;sat konulmuştu . Ve bu iş de 
yapllacaktı fakat doktorların 05k~u 
s .ıyuııwı fililreden geçirilaiUi takdir· 

de içilmesinin muvafık olnuyacalf ım 
söylemeleri üzerine Sılifkıye oıı bir 
kılometre mtsaf edt bir dal! dibin dm · 
kay11amakta olan Balıçebaşı namile 
maruf bir mesireyi sulayan su Ro· 
malılar zamamnda Merihlik mevkiitı 

dt şimdi t11kazı glJrülen havuzlaı a 
akıtıldıUı mevcut su J'Ollantıdan an· 
laşılmakta idi. işte bu suyun ar11i 
yollardan e~tirilmesi hususunda 
kaymakam, Belediye reisi ve Mersin · 
de11 gelecek bir fen memuru ile ma· 
hallinde tetkikat .,•apar.aklardır. Sa 
muayene için Ankuraya f!Önderile· 

cektir. Bu s11yun şelırt getirilmesi · 
on beş bin lira arasında tahmi11 
ıdilmekttdir .. Şimdi belediye11in üze· 
ri11de durdu.tfu meselt su meselesidir. 
Bun11n da teminine büfiin mevcudi· 
ytt/lı fall§m4ktacfır. 

Radyo 
Memlekette bir elektrik tesisatı 

olamadılf ı içüı radyo gttirtilememiş · 

lir. Daimt ctryonlı tlıktrif!in yapıl
ması üzerine ff alkevi bü;·/Jk bir 
radro ısmarlamışt1r. Radyo Cum- ı 

huriyet bayramında ev salonuna ku· 
r11lmuş bulunacakt1' . 

Müsamere sahnesi 
Halktvi salonunda portatif bir 

müsamere sahnesi vardı. Fakat bu 
sahne salonun bir kısmını kaplıyor· 
d•ı. Ev idare heyeti bunu düşünmüş 
ve salonu genijlttmesi i(i'I. salzne11in 
dış tarafa yapılmasına karar ver.· 
mişti. işte bütçesine lcoydulfu para 
ile de bu işi başaımal!a azmetmiş 
keşf i11i >'apt1rmıjfır. Cumhuriyet bay 
ramına sahnenin ikmaline ça/;şıla· 

'çaktır. 

ilk istasyon Tınazte
penin yanında 

yapılacak 

Af~oıı - ,\rıtalya dP.-
111inoluu11n .\fyon - ~aıı-. . 
dık lı :ı r:),ıııda ki ilk İs-

las~· oııu n <(S nir» köyü 
füıü111!~ yapıLıc.ığı aııla 

sılnıa k tadır. İsLiklal lıa ,._ 
hiııiıı mt•slııır \ ' P. kut)u • 
ıuevkıl~riııdt'll biri olaıa 

Tırı:ızlrpn hu kÜ)'Ün lıc~

uu·ıı iizr,rindt~ olduğuıı ·· 
ela ıı isi a~yoııa Tırıaztc• pe 
adrııın 'Pt'ilc·c.-ğ : iiıuiL .. _ 
dilııH'klt·clir. ikiııci istas · 
~·ora <ı Oa mi aln> hoğazmda 
olac.ıktır. nura\'a da Sav. . 
raıı kövii vakıııclır. Ve . 
t~ınırıııda, lıer ııt! kaclar 
T ıııaztepr 11i11 s1111 rP ,. a -
kırıltAı kadar d~ğilse de 
l\ocalt!pt~ vardır, Sanclık . 
lıdaıı soııra IJuzai kaplı

casıııa ıııiimkiiıı meı·tehe 

vak.ırı hir ven~ islaS\'011 . . .. 
~· a pılması lP.ııwııni edilmiş 

\'n lt>fkik Pdilnwkle lrn
lıııııııı 1şl\1 , •• 

Feci Bir Ölüm 
Silıfkf~ «llıısusi ll.» - -

Cuıua gliııii lı:ıslahaue 

opt~raloru Z .ılail be~· in 

~t>cli ~aşı111la~i o~lu A~· 
dııı Li"ıccaı·tlaıı llulla Ü~ 

ıııaıiııı olo!lıohiliııi siir-
1111'~ lt• ola11 söfür lsnıail • 
l;ır·afmtları çiğ• Plilaaiş , 
olonıohil ıek crlt>ği çocn . 
~1111 karaıasırn parç.ılaıuış 

ve yer kaııl.ır içtwisirnl•• 

kalıuışıı. Pc · d~ri lu•uwn 

n~ıisP.rek lı:ıstaıı~tlt~ anıe· . . 
li~al yapuıı~ ise tle çok 
kaıı z:ıyi t•d..-11 ç >cuk pa
ıarL.-.si giiııii hayala vr.da 
ermiştir. Şöfikiiu sarhoş 

olıluğu vt~ otoıuohilio fi _ 
n~ni hozu k olduğu a ııla. 

' 
sılııııştır. S<>för kacnııs · 
• " o i 

ise dt• polisl~r tan~fındaıı 

İ~man yur~u Sey~aa 
Bu cuma Mersin j 
man yurdu saha• 
da karşılaşacalıı 

Bu rııeniıı lik ıuaÇ 
rıııa hazırlık olnıak ı 
,\duna Se~ lıaıı~por ~ 
ile ll.•rsin lılnıaıı ~il 
ara~ııula~ i lıususi uı:t~ 
rııı lıiriıu~:~i im cuııH• 
si11 idman y•ırclu ~ . 1hı1 ~1 

da Fıi:l.ıt lfl,:~o d:ı yap 
ca k ı ı r. 

Yurd1111, 
lzuıir lurıwsiıult>o ~o 
La hı ıııd:ü i lıa ~· I i l~he&I 
lıor dolayısilt~ takınllrt 

st>kilıle cıkı.cairı h~1 
. • o 
kati olarak tespil edil 
cle~ildir. Hu lıafl<tkİ 11• • 
ıa lakınıın eıı t>~ki ,._, 
me ı.I i o\' 1111cu I ar ıııd il 11 . 
ka~~ daıWSİllİll \t~rinİ. 
yeLİ~Pll ~mıçle~· dolth1 

.eaktır. l~iuigiınize u 
ran takııııııı drfaus h 
ııın cok kuvvt'tli oltl 

• 
v~ fakat foı· ha t11111U 

yıf olcluftu !'Ö~ IP.ııuıt! 
dir. Tak1111111 lıakikİ . 
l'OSU 11 U hi 1 UlPcl iğiıııİ~ 
~imdiılr.ıı miitalr.a Y" . 
mt>k doğru ola ıuıy;ı 
ici ıı lıu ·ı, u ~usla ki cliiŞ . 
Ct'l••f'İtııizi hilklaan~ Y 
(•·ıirız , ' {'-, ', 

Y f~ni ıııtn• si :ui ıı ilk 
cını 1ralihivt'lle ıwlİC • :-. • rı 
dirnıt'IPl'İllİ • 1t~ııc \"ll 

;.., -
la rda 11 lwk lt•riı. 

R· -
Millet işi ~öyle gör 

- Birinci sayfadan artart' 

mişlerdir . 

Köylülerimiz gerek •" 
lunun ilerlemesi ve gere 
kumetin kendilerile bu 
yakandan alAkadar ol 
büyük sevinçle karşıl 
ve milli çalgılar çalarak 
lif halk türküleri ve zeY 
oynamak suretile bir Ş d~ 

1 tip etmişlerdir . Vali f1ll"" 

refakatlerinde bulunaP 
akşam vakti on dört kô1 
tarafından uğurlanmışl ~a Je ti i hi ııtlt~ hemr n llı

tıı 1 UHI s \Jiidclt> i u 11111mi1 i k-
~ ·r· k · ı 1 

ÇP lt'\'1\1 ııu• · araı· n~rı 1 

Sµ yolur.!Jn gerjye J) 
12 kilo metrelik kısmı 
aya kadar ikmal edilect 

ıııişıir. Stwiıııli ~· avru Çİ- 1 

Cı>k lrrle ~iislf\nıuiş vP. 

Bu ıu yollarının şirJJ . 
dar tamiri diişünUlmüŞ 
fili sabada bir hareket 
lememişti. Kaymakaııı 
Bey ile Nahiye müdüril 

• 
hli\'iık hir Tlirk havra-. . 
ğına sarılan tahnl Si.lif -
k .. lileriu göz yaşlal'I ara
sında mezara gömiilmiiş
tür. iyi muamel~sile lanı 
mauasile kendisini sevdi 
rPn ki)·nwlli doktoı· Zahit 
hey · ve ailtısinin bu acı
larına iştira~ eder·iz. 

Bey buna öncülük ya 
on dört köyü büyük bir 
tıdan kurtarmışlardır · 

• köylüler su sıkantısı ç 
ceklerdir.Halkevi köye 
llli~csiqe bu s~ .yolu !çill 
olan çimentoyu temıll 

vadetmiştir. Bu da 
ıçin ayn bir sevinç do"' 



' f 

Ayııı 11arilıi 
-.-··~-

~la t L ıı a t l' uı u uı nı ii -
diidiiğii larafıııchırı çıkn
rıları u.\)rn Tarifti, , 11i11 

yediııci sa~ ı~ı iuti~~u· ııt_ 
ruiştir. Bu s:ı.\111111 il~ 57 

ahir .... i lrau ~:ılıiıı~:ıhı 
ll z. fi i 11 T ii r k i .' e \Jt• k i s e -
,\'ahatııım ''•~ ikafur.ı uıiis
l••u i L h i ı· ı an lıces i rrn ' ' t> . 
rı ı ii .. a f'ii rı i 1 P ~ 1 ı i rı T ii r k i) P, 

s~yalwtı doJa, ı. ilt: ~azt~-
• t. 

lt>lt•rdt· çıkarı \':ızıJctr·ııı 
nıiiltinı pal'c;aları;ıa talı 
·i ndiJ uiştiı·. 

ltt•c:muada, gf'l't•k Tiir
ki~·f''clt~ \'f! gt'l'flk~·;p P('fWlıi 
lllHll ılP kt~llP ri ııdP \' ll k ua 
gvleıı lıiitıin ka ~de ıft•ğt·r 
imdi t•ft!t' la. ııif H~ l•·:lıit 
<'dilnıiştir. ~lıllı•tffw Ce
uıiyctı11111 il:\h. ızlarınıa 
uıiiıakt!~t·lt•ri \'e digt•r fa
aliyt•llcıri cfr. :n·ı·ıt!a lıiı· 
nıev~i i. ;,tal etn;ekledir. 

~'•'<!mu :uıı 11 , 011 k ısnı ı uı 
lt· kil ttdPrı kiihfü· hah . 
siııdt•, Anı rika'11111 ahık 
TürkiJe . rfiri taı·afıııdau 
Tiirki)fl hakkrntla ,vazılaıı 
t• Pf'İ 11 hir J. 1~1111 hu 1u11 · 
nwkın<lır. 

Buudau haşka ictimai 
• 

sıhhi halıislt't'lı• edebiyat, 
dil Vt• güzPI .. au'allara 
ti a i r 111 iİl a 1 t' a 1 a r , T ii ,. k 
)' :ızıcıl:11·1 t·lirıclt·ıı çıkmış 
yuzıla rla Pcııehi g:ızdd~
ri rıcl •• 11 l ,,. ·ii ıtıP etlil 111 iş 
içliuıaf llHtkalt<lf•r \'ardır. 
F . •. erııı oıııııufa Fnırı·a 

ıueh'11 au uwcli i lıaf'iciyeı 
mıdiuwııi reisirıiu -'Cilı:ıu 
~iyastıliıw uıııunıi lıiı· lı:ı
kı~,, i .. ıııi altıuıla "a\f!l 
ihatalı hir makalt•sı ~u;n·
cullııfl. 

• 

Yeni meskulat 
modelleri ....... ~ 

Barplt:.t11flcfp lopları:ıu 
jiid lıı•.\' t•li ııik .. ı paralar 
içiu giirııl••rileu 27 oiiıııu· 
n•')'İ tetkik f•luıiş \'H huu_ 
lur<.tu11 f't! ·saııı ,\Jazlwr ~a 
ı.mı lw)I•~ ıııiynıar 111 ,.fll. 
lıu lıt-y tarafıuda11 haıır
lamın iki ııi;ınu 11 •• _, i pa
rularırı hiı ·•'r tarafı iciıı 
l~n·ilı t•lnıi tir. · 

YENİ ,UEU 'J ' "17 f.,YLfJL 19X4 PEH~EHBt~ 

Pancer~1!~_izın :Mersin 
.',\ YF.\ : ::> 

Piyasası 
''L'ffrp ı\'auvPHP., d~11: 

Alııwrı'lar ~alııız kal-

Barsa T elğraf lan 
YENİ MERSİN 
Nüsh:ıı;;ı 5 kuruştur 

Istanb11/ 

2fi 9 _ 934 nıış ol11ı:ılurıncla11 \ ' t' tliin · 
.varım kt•ııtlilt•ı·irıi aıılaıııa. 

dığırıdaıı ~ik:h .. ı •·ditoı·-

K.(;. 
P:ıruuk ~kspı·~:-. 
laıı~ 

K. 
34 

34 
H2 

s. 1 

f>O 

Tiir~ Hlluıııı 
istt~rı i /1 

925 
618 - 50 

Abone\ 

Şeraiti ( 
Türkiye Hariç 

için için . . 
Itır. Fakat hnııdan rııiite-
, . f' ili ı kaha 1 ıa l kimi ıı tli,. ? 

l'ıııurııi flaf'hiıı vt>rtlil/i . 
,\ lııuuı'lftr:ı 

gPlt•cr•ği 'la rı rll'cf i 1 ııı işı i. P:ı 11-

Cı:ruıa 11izmi 11 1 ir llohı·rı

zoll<•rn Jıtı~ıalığ11ıda11 has 
• • 

"" lıiı· şey oluıaıfığr v•~ 
hwııır f'f~ :ırıı•\İ lıiı· u~ul 
ilı~ irıkiş:ıf f'llir ilrııi~ oldıı
ğı; ~Ü.\ lt•rııılt'klf' lwralwr 
h:ısirt'l . aaıi11i11 dur:ıc.ığı 
zarırıolıırııı~ ordu. 

Kapu malı 
Kozacı parJ:ığı 
f lllH' ~iğitli 
\erli o 

.. 
usa 111 

Fa~uJ Vli . 
ı\'olıuı 

J "•·ı·ci1111·k 
K ııs \'t' ıu i . . 
Kum cl:ın 
Ct>lti k 
• 
Yulaf 

f>O 
31 55 

2 
75 

4~ 

8 3 
D :.! fJ 

5 
8-50 
6 
~ 25 
6 f,o 
9 75 

.\1 ııı:ııı'l:ı r hi;' ii k lıı r . Acı eHkıl'dt·~ . ki 2D 
nıillttlliı·. 11111111 irık:ır el-
11wk clPlilik t)lıır. Jrak:ıt 
cliğ••r ıııillı · ılı·ı· dt! ı:ırilı. 

••• k 
\ • OZ ~H Pi' 

l{aln·P. 
Ca\· . . 

teki \azift>lı•riııi ~· apııııs- , Kahı) 
lardır .. \lıu:ııı'larırı lııı in;- ı Ucıftar 
kik:ıtı irık:lr t•lıııelt·ri ktııı. /Arpa .\u~ıtlo.I 
clilt•rıııe ha: oları bir ka- 1 » \ twlı 

1). . 
rukt11rılır. 1 11·111\~ 

V111u111i harp, AJıuarıht- ~.ara Liilıt•r 
. f 1' ıs·ıclıı· rı ırı . • ı IJadc!irıı~ cP.kııwk , ~' 

içiıı k~Hi gt·luwruiŞtir •. \1- 1 » i~irıc·i 
'I . . ~lısır thtrı tua11 ar JPıııılı~ıı ışe baş . Ç 

avdar 

. 
t8 ~5 

100 
240-~ijO 

188- J 90 
9() 

:.t p ., _r. ,~ 
tJ - u '-1 

•• 

35 _ ;,'J 

IG 
23 

. 
t.v 

2 75 
2-87 5t la \'oda r . ı 

• &eame Şek r 20 f"ira ı O K. ·Vt• diirıyayı hiiliiıııleri Saodıkta . ~ 

3 

• 1 • ı " » P('ıt..f>ı ~3 Lira •1 luı,ı a m:ı~ lıususunıhtki 
, » " » <'11\'alı 20K. 50 ~aıı ış kudrt•llt•riııılt•rı ht4h 1 

1 . ' •. \'p,rli 

l>ol~ r RO - 34 - 34 
Fraıık ı ~ . - 06 
Liret 9 - 27 - 3b 

liverpol 
• ... ~ t~ ~ n, n !l ı u ;J ,, o ':t 

llazır 

\
1 :ı cf ~ı i 

', 
lliııl 

Nevyor~ 

6 9(1 

6-72 
f). t)g 

5- 01 

26 - 9-934 

12 - 68 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 
Altı aylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 
Rir n}'lık 100 yoktur 

GUnü geçmiş sRyılar 20 Kr. ... ________________ __ 

Yurttaş! 
j Onpara harcarken 
1 bile kimin cebine git
tiğini düşün : 

Milli iktisat Ve 
Tasarruf Cemiytti 

i l A N 
Menin: As~eri Satın Alma Konıisyonun~an ; 
Ba\'ranıic'lt~ki fırkanın "'f'ııt>lik ilııiyacı olaıı 659 . . . 

hin kilo cı rpa, 800 hi 11 kilo ot, 850 hin kilo aman 
mii11akasai altırıiye usuJilı: 2 - ıo - 9ö4 "nh giinli 
Saat 15 dt~ ilıaltıleri icra kılııı:u•akllr. 

Taliplt•riıı yiizde yedi buçuk ııi helinde le' mirıat 
nıuvakkataları ile havramicde ki fırka . alın alma . . 
K onı:--i \'Onu rıa ruüracaa l e' lenı eleri ilan olu ıauı·, . . 

25 - 27 - 30- 1 

1 l A N 
Tarsus Bele~iye Riyasetinden : Sf'l İ)Orl'1r .. Diin\'a da kt•n 

dirıi uyırı~or \'P. ~\Jıııaıı'la- ı: · ·~· 'Odt•ıı 11 ~Pfıirde yapılacak ,.e ,\akında h,ı!'21ı~a··· k olan 
rı Jalııız IJırakı_vor. ()ijn- 1 ~:c~. l kr. ;·P l f>Q rıunıaralaj için hu İŞlt!f'dcıa arıhyacal\ lıir ft>rı BH' ı llU-
~·auın huııcJarı lıaşka hir Kaun » l rumı Hizum varclır. Talip olanların '''Talı rnii ... hitı~le-
harı•kt!l hallı takip dnu•si Lium ı • ,ız,. 70 rile birlikle Tarsus Belediye riya. etine ruürncaatları 
kalıil nıiclfr~., !Scılrn11 .. :afiıt'~"11Y. :!5 f>O ı ilau olurıur. 

Gümrük -;;sminden 1 T k. z· B k 
belediyeler hisaesi 1 ür ıye ırraat an ası 

giiı.::.:·:t::.;~::~i:· .. 1~::11 ~:~~~: 1 Mersin Şubesinden: 
U ı :eye 11öre di~· elPr lıi~sesi olara~ 933 • .. 

P.11P.:irıdP11 92 hi11 934 se- ~ı u hamme11 
llt'~ı ilk iit; aylık lıisse 
olaıı 482 hiıı lil'a_vı ılahi
liyt~ \' f~k:\l .. ıiuiıı lt·shi& t'l

lİBİ ••kilci•~ helt~d!yt'lere 
le,· ı.ia haşlauııştır. 

Müzik ve 
sanat hareketleri ............ . 
lstarıhul'cla hu ııarııla \'e 

ını 

No; llalıallrsi Ci usi 
~lt·sah:t"ı 

llrktar ,\12 
ı ı .\lahuıtıtJin~ lfarıe • 

ma ı ı diiklaıı 
12 " fi a flf~ ve d iikk :'ı rı 
34 " flaııe v~ ıodükkAn 

279 '' Buzcircir fabrika . . 

Kapı 

N u: .,1 a l ~ :ı lı i h i 
ıll u h lt•I i f .'ti. .-\ 11 !.{Hl i 

t 

10.12 " 

,\luhtelif 'falaraki 

lli~"'c 
Miktarı ,,, 
c•ıııaıuı 

" 
" 

" Ko ti Kok:ıııaki 2 3 
281 

282 

283 

'ıısrali)· •~ T:arla fi 7450 Pirıalt~ vt~ lıis !•ıl3n 10\ 16 

10 16 
" " " ., 

12 686 ,. 
" " " 22 

Ki\' nıt1 li ., 

Lira 
63,000 

2 ı ,000 

56,000 

27,000 

11,300 

10,900 

'l'a \'İp içiıı ~lali)P Vt•
kfilııtiııt• gi;ııd.-rilmi .tir. 

garp nı lizi k k flh ii rlirı ii 
608 10 16 31,300 

Yukanıla vasınarı yazılı, ga.~'f'İ mübadillere ait, naiilkler ihale beıf Pllı•ı·i ıaa~ 
lPrı veya gayri ruiihadil hoııosilt· fH\İn l>derıuıek lizt•rcı vt~ k:ıp:ılı zaf'f ıısıılilP 
"'alışa çıkarılmıştır. lhalt•l+wi ı ı - ıo- 934 Pm·şenıhı~ giirıii s~i'halıJPyin . aat 011 

huçu~La .\ler ·in Ziraal Bunkasırıda ~·apılacaklır . Talipleı·i( ., m:ıh:ı ııımııu lwdeliıı 
Jİİzde Jedi huçuğıı oisbetirıdt· pey :ıkçasım \'t')'3 o ıııikdar ırmiuat ınrktuh ı ırıu 
lıa\' İ ve u~uliiııe le\'fikun taıızim edt•cekl •ri teklifnarueleri11i mrzkı)r '"'aatdP 1111! 

zayede)'e memur he) 't•le tevdi ~lmeferi VB daha fazla mallimal a]ruak istı)Pıılc·-

(;iinıiiş paru kalıpları 
iiztıriııcfo yupılan lu .. fıiha' 
hitmiş \'e ç•·lık kalıplar 
lrnzırl:ı111111'iıır. Paı·alar ha 
ılmaya ha lauacJklır. 

ntPnılı·k .. lt> \'anııak \' P. Tiirk . . 
) ıAıü ~.ı rıııa lıt> y 11 .. J uı i 1 eı 
garp ıııiiziği Lm·hiyesiııi 
\'el'IUPk fi ildi 1İİ) le \ eııi 
hir rıweınua c•ıkarıı~a\'a 
başlamıştır, Okurıuıa ;,., 
ltt ,. iye Pdı•riz. 
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ıı~· E.' lı'd 934 lal'ilıiııd•~ mliuakasası İCl'tl etlil.-.n ~tını 
Fa~ıılya, Pirinç, kuru iizüın. Z•'ylinyağı, hulğur ve 
!'i:th•uı için talipler Laı·afıııdarı lt~klif ndih~ıı ~on hedt'I 
halıalı gii riildüğiiutien ilıcılt• giinii bir lıafta ~onraya 
ınlık tıdil111iştil' . 

Bu Pr·zc.ıkııı ilıalt 1si J - J .Tt ~,.;rı - 934 Pazartesi 
giiııii Sili.il 14 dP icra t 1 clilı t~rğiııdPn t:ıliplPrin ev~af 1 

\'O şeruili i)ğrcuru~·k İİZl'rt· ~ iizıı.~ ·' ı·dı lııl(;ıık ıe'mi
ııal akc(tlarile Kıslada Ala\ Salııı .\lrn:ı ko111İ~\onu11a . . . . 
ıı ı ii raca :ı t I a n il :i ıı o 1 ıı n t "" 1 

-·ı 

, ....... _ 
1 Sabun Sabuna benzer fakat her Sabun bil' 

oln1az Sabıın aldığıı1ızda: evela, 

Sabu'lcu zade KaJri Sabuncu zadcKADRI 

markasına dikkat markasına dikkat 

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

Bu MarKalı Sabunlan HerYerde Arayını 
Doktoı· Oıwı·:ıtor 

MU S T Af A ~ A 8 AN 

llo~ toı· 

1\1.IUHİTTİN 1 

. 
Halkımıza her şeyden evel sıhhatını düşii.nmek gayesile 

kere Fabrikamızda halis yemeklik Zeytin yağından yapıl /Jalzıli ffas•alık/ar tV ütaltossısı 

Huslcrne raddesinde llalk cc:a11<•si tislıimfr 

Röntgen ve Laboratuvar 

ile nıiicehhez muayenehanelerini açmış
lardır. 

il ı ! i' g ti u sa ha la 1 a :· ı ~ a :ı t () - 8 z .. 
fiğleıh~ıı sonra saal 15 dtrn a~~:ııua ~ad .r 

hastalarını kabul ve teda.vi ederler.) 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ a Doktor Ali Bedri R 
l@ İzmirden gelmiş ve muayeneha- ~ 1 nesini yoğurt pazarırıda diş tabibi e 
~ Bahir bey muayeneharı.ısi içinde 1 
[@ aç~nıştır . ~ 

a@ Hflf' $..tiİrı saal on !>t·~tt•rı on ~··kizt> k:ıılar ~ 
~ IUllHYPll.l'll:l!lP(fo fıastait;r'llll k:ılıul t'dt>f'. e 
~ Oiğc•ı· zauıarılaı· ~Pe•· giiııdiiz Kı~la cadclt>-fEl 
[@si od•~ sahil sılılıi ye~ ya11ınıla ki ı· \'İ rıdı! lııı lıırı ıa r.~ 

[@ 4 30 @l 
~~~~~n~~~~~~~~-~ 

1 Her Nevi Kitap 1 
~ lfpı· UP.Vİ (~Ski ~!ti!p alınır· \'P.Salılır. (ia- ~ 
i'-tie zt•te h:n ii lla4•1 F .. hmi f'ft>ııdivP miira~aaı ifili g t1diııiz. · · le 

SABUNCU ZADE K~ORİ markalı sabunlarımız piyasaya çıkarılmııtd;, 
SABU~UU ZAD~ KADRİ llaı·kalı ~altuıılar JALt\ (Toprak 
\t~ ~ili~:\t ~ihi lıihııııııııı ıar·al'lı \t! vakıcı ıııatidderıh~n aridıı· . . 

SABUNCU ZAO[ KADRİ Markalı Sabunlar cil~e Yumşa~ht letafet verir çünkü ~iles· 

- ~ . 
Göz hastalıkları 1 ~ iRFAN ~JUSA 

miitehassısı 1 iJ kolonyası 
Or. ~~met MuMar 8. • Sılılıal \ e tf'f'(l Vt~liuizi dainıa 

Bu df'fa İslaıılıulılan ~ t•lmPk içiıı _istik:ıruPI Ec1.anesi tar:ıfıııthtf1 

avdt>I .. .ı .. ıı (~ÖZ oıİİ - ~{~ iııı< 1 t•dıleu lrfarı "ııs:ı Koforayasıuı kııl-
. lt>lıassı~ı n,~ktol' .\halılar iltii h\rıınız. 

iL ~oğu,.L paz:ıı rrııla ~ her nevi kolonyalara Faiktir 
il a ~la rı ,. <•adıl 1 ·~irıtlt• i lfJl61(1~~~~----r5 
Do~lor .\h f111Ja!ı v H 

· \Ldııııul lıt·~l .. rin rııııa
, ... ne !:: 11 •t ·si ııdt·ki l111su!"i . 
da in•'i rnk lıa~la la rır11 
ka lııı I t•t ıaıt· ğt· lıaşla 
rıı ışı 11'. 

~lı ıa \' t' il f' ~il ;ı t I ;ı rı: . 
Öglt·dPrı f'Vt•I: saat .__ 

sı>kilderı on iki~·e öğle

ı1 .. 11 • oııra oıulörldPn 

1 oıı~t!~İZt' kadat'. 

Röntgen Mütehassısı 
Doktor Naci bey 

Seyahattan avdet etmiş Röntgefl 
muayenelerini Adana'da abidin paşa 

caddesindeki muayenehanesinde .' nprnB"' 
ğa başlamıştır. 1 - JO 
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