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Ankara Elektrik Kilovat fiyatları ucuzlatlldı. 
Suriye'nin Kaldırım 
Poietikacıları 
.. Suriye ga1.eteleri gene bir 

suru şuursuz ve ıdipsiz neşri
Yata başladı. Bunlaı· öteden beri 
lllUstakil İskenderun sancağı
~a, dolauısile Türkiyeve hücum l . ~ ~ w 

Çın vesile arar bulamazlarsa 
k:lirnenin bütün anlamiyle en 
~~rkin iftira yoluna sapmaktan 
•le çekinmezler. 

k 'Beyinlerinin iftira kaynağı 
ııruıuuş olsa gerek. Şimdide 

~Unun en gülüncüne uas vur-
'-'Ular : • 

'fUrkiyede bir Arap düş
tnanlığı varnns. Hattu bu düs· 
rtı • • 
anlık eseri Uluslar Arası ka-

dınlar kongresine aelecek Su-r· o 
k1'Ye ınurahhaslarınm Arapça 
i ~nuşmaıarına hiikOmetimiz 
ıın Vermemiş. 
b liaıep konsolosluğumuzun 
e u tıeşriyatm yalan olduğunu 
n kestirme bir lisanla söyle

ille · t l sıne nağmen bir kısım gaze-i:t er . yazdıklnrından dönmek 
da ernıyor bu arada Antakyada 
lığ kuvvetli bir Arap düşman
'ruı ~lduğunu ve bu diyarın 
te rkıye'ye ilhak için Suriyeyi 
l':elernek istediğini bile yazı
tla rlar. Tabii bu yazılar arasın
lı kendilerine yaraşan bir çok 
ez~ · 

l.ı~ Yan savuruyorlar. Bu şu-
'l'tı u~ kütlede çok iyi bilir ki 
ue;~1Yede bir Arap düşmanlığı 
l'u ~·bilakis çok kuvvetli bir 
"'a;d ıye J - Suriye dostluğu 
lan ır. Bu bakınıladır ki yupı
l>olet;ıeşriyatın kökünü kötü 
ka .. kı:ıcılıkta ve amacını baş-

b~nlerde aramak gerektir. 
tras ır defa parti ihtirasları 
lllen~ndu Sul'iyenin yüksek 
cııar ~atlerini eriten poletika· 
Surı 'l'~er neye mal olursa ol
t:ılan °.~k ekseriyetinin Yurdu 
t:a!) lllustakil İskenderun san· 
ti '!lltıı il 
~lltj gelecekteki durumunu 

l9~~e bağlamak isliyorlaı·. 
tıaı:ı de Fransa ile im1..ala-
Yucev~ 2o. gün önce Suriye 
~Oıtıet 0rnıseri Dömnrtelin hü
~ir d hrnerkeziınizi ziyaretinde 
ltiırır a 8 berkişti rilen Ankara r nam . . 
•tıe esıyle sancak Türkle-

ı. ven 
l\llldı 1 eıı si yasa 1 bir hakkı 
" rıın l'\"'l t'k 1 " . .ra ~aı .llV e ı acı ıgı ıle alını 

Suı;an~arın aklına şaşılır . 
~ eng ;Ye de her ileri yürliyü
lı.lil{ de olnnya çalışan ve iis· 
~lınıya1~ l>oleti kacıJara bile el 

1 1.ırı181 •• ;~tenen bir zümre var. 
lığuntın 

1 
Oı·kiye-Fransa dost

'1"•lır ıer inkişaf adımında 
~teıe;e kencti leri ne bağlı ga
a Calış~r:~eşrivatiyle öc almı-

/\. k r. 
~ rı ara 
~ il soıır konuşmaların-
u"la~ da ~ortaya atılan yaygn
{)~rıllde ~nlal'dan birisidir ki 

r · uı·nıak bile mftnasız 

R1za Atila 

Eski Tankut Türkleri 
T:.nkut Devletinin Alfabesi Okundu 

büyük Türk tarihini aydınlatacak olan 
belge Sovyetlerin Elinde 

MOSKOVA, 17 (A.A) Sov· 
yel Rusya ilim akademisine 
bağlı doğu ilimleri Enstitüsü 
Eski Tankut devletinin bugün 
kullanılnııyan diliyle yazılmış 

beş bin hiyeroğlifi açımya baş· 
lamıştn·. 

Malıim olduğu üzere Eski 
Tankut devleti onuncu yüz Yı
lından on üçiincii Yüz Yılına 

kadar sürmü~tür. . . 
Sovyet Rusya ilim Akade· 

mısı tarafından toplanmış olan 
bu yazılar Tankut yazı ve ksi
loğrnflarına fiid dünyada mev- ' 
cut yegfüıe koh-:ksiyonu teşkil 

etmektedir. 
Bu koleksiyonda şiirlerle 

ata sözlerine iiid bir Eser ve 
Tnngut devletinin yaşayışlarmı 
ihtiva eden 20 cilt kitab var· 
Pır. 

Es~rlerin hepsi on ikinci 
yilz Yılla on ücüncü yüz yılın 
başlangıcında Tangut devleti
nin ölmesine sebep olan Mon
gol istilüsından biraz evvel 
yazılmıştır . • 

Koleksiyonun en mUhim 
kısmı Mongolistan Steplerinde 
yeri bulunan Eski Kara Koto 
şehri harabelerinde bir mezar. 
dan çıkarılmıs ve 1910 Yılında • 
.Moskova1ya getiriJmiştir. 

Hiyeroğliflerin açılmasın
dan sonra bunların talAffuzları 
meselesi halledilecek ve bu su
retle bir Tangut lOgatı yapıla
caktır. 

Yasalarm tetkiki neticesin
de Eski Tangut devletinin idare 
Hejimi ve ayrıca bu devlet için 
de soysal ve ökonomik müna· 
sebetler temamiyle anlaşıla
caktır. 

Suriye Cumhuriyetide Yolcu 

.Cumhuriyet lağve~ilerek federal ~üKumet kurulacak . 

Arap gazetelerinin yalanı meydana çıktı. 
İskenderun toprak itibarile Surıyeye bağlı 
BERUT, J 6 (Hususi) - Bir 

haftadnnberi Şamda hulunan 
Yüce Komiser Dömartel bura
ya döndii ve Suriye'de neşre
dileceği bi !dirilen karar neşre
dilmedi. Fakat çok kuvvetle 
söylendiğine güre Suriyede bu 
günkii Ruınhuriyet şekli Jağv 
edilerek yerine federal bir hil
kumet kurulacaktır. Şam, Ce· 
beld riiz, Lfızkiye ve Halep 
viJayetlerini ihtiva edecek olan 
bu kararın bu giinlerde neşri 
beklenmektedir . 

Yeni federal hükumet şek
Jine İskenderun sancağı dahil 
olmıyacak miistakil sancak top 
rak itibariyle Suriyeye dahil 
kalmakla beraber yeni şekil 
karşısında istikial ve özel ida· 
resiııi muhafaza edecektir. 

§ Şam'da çıkan El'Eyyam 
gazetesi istanbulda toplanacak 
olan Uluslar Arası Kadınlar 
kongresinde Tilrkiyenin her 
dile müsaade ettiği halde Arap
çaya nıüsnade etmediğini yaz -
nm; ve bu haber bütiln Suriye 
ga;,eteleri tarafından bilyUtille
rek yayılmıştı. 

Türkiy~nin Halep Konso • 
losluğu bu haberin kat'iyen a
sılsız olduğunu ve kongreye 
iştirak edecek murahhıtshtrın 
kendi dillerile konuşmakta ser-
best bulunduklarını tebliğ et
miştir. 

An karada 
Elektrik Kilovat 
fiatları ucuzladı • 

ANKARA, (Ulus) 
Ankaradı Elektrik Şirketi 

ile Rayındırhk Babanlığı ara -
sında, görülen lüzum üzerine, 
açılmış olan konuşmalar, birkaç 
aydanberi sürmekte idi . 

Bu defa, iki taraf üyelerin· 
den kurulmuş olan komisyon 

işlerini bitirmiş ve Ankara hal
kını sevindirecek ve yaşayış 
pahası üzerinde önemli bir so-
nuca varmıştır. 

Dün, şirket murahbaslarile 
Bayındİrhk Bakana Bay Ali 
Çetinkaya arasında imzalanan 
bir protokala göre simdiye ka-

dar kilovat başına alınmakta 
olan 25,5 kuruş, 20 kuruşa 
indirilmiş ve Belediye için de 
şirketin yıllık kirı üzerinden 
yüzde dört pay verilmesi esası 
kararlaştırılmıştır. · 

Halkın asığını korumak yo· 
lunda bir çok gayretler göater~ 
mi~ ve işler baıarmış olan Ba -
yındırlık Bakanlığını bu baıa -
rımından dolayı da kutlulamayı 
bir ödev biliriz . 

istanbul Şehir tiyatrosu 

Sal11ıede göbek oall{alıyarak 
San'at N aı11ıı1a Hal· 

kııı Zevl{iyle Eğleı1iyor. 

Paralarımıza değil Artist geçinenlerin .. 
elinde Olen tiyatro Sanatına aca.yoruz 

f stanbul Şehir Tiyatrosunun 
umulmıyan baştan savma işlerini 

ve hele sanat namına yUz karası 

durumunu derin iç acısı duyarak 
işaretlemiştik. 

lstanbul Şehir Tiyatrosu denin
c·c aklımıza gelen; sanatı kı1zanç 

duygusunun ~·ok UstUndc gören ve 
halk varlığına sayğı gösteren bir 
kurumdu. Ne yazık ki sahnede dU
şOndUklerimizin tam fiksini bulduk. 

SanatkAr diye saygi gös~erdi -
ğlmiz" Ne diye yorulalım ki,. kabi
linden Vll2iyet aldılar. Verdiğimiz 

Paraya değil sanabı acıdık . 
Don Muallim, Esnaf, Doktor. 

Bankacı, Memur bir çok Yurdlu -
lar Mektupla. 'l'elef onln yazdıkla
rımızı tasvip ettikleri gibi bir çok
larıda Matbamnıza kadar gelerek 
yazılarımızdaki isabeti lastik etli
ler. Okurlarımıza ödevimizi yaptı· 
~mızi söylerken görüşlerindeki 

isabete bUyUk inan beslediğimiz 

Ihsan Baınitten aldığımız bi mek
tubu aynen yazıyoruz: 

Azizim Bay Serap, 
Darlilbeciayi için ya1.dığınız 

tenkidi okudum ve tanı yerin
de buldum.Ben, tiyatrodan çok 
zevk alır bir adamını. Tulfiat 
kumpanyalarından « Komedi 
Fransez» e kadar her verde 
L>i r ~~ok tiyatrolar gördiin1, bir 
~,ok oyunla!' seyrettim. Giildü
ğüm, ağladığım, kızdığım, la
kayıd kaldığım zamanlar oldu. 
Fakat Darillbedayiin bilhassa 
dün gece oynadığı « Müfettiş » 

oyununu seyrederken san'at 
namına duyduğum ezayı ve açık 
söyliyeyim, nefret ve istikrahı 
hayatımda hiç bir zaman duy
myş değilim. Sahnede göbek 
çalkahyarak sanat namına hal· 
kın zevkiylo eğlenen ve«Artist» 
geçinen bu adamlara yazınızla 
atmak istediğiniz tokat, tekrar 
ediyorum, ııe kadar yerinde-
dir. Hislerimize tercüman oldu· 
ğunuz için size çok, pek çok 
tesekkür ederim Azizim . 
·ıır·an Hamid Tigrel 

Muallimlerin makam tahsisatı 
Büyük C. H. partisi kongresin~e Görüşülecek 

lzmire kıdem zamları ve mesken bedelleri
nin verilmesi için buyruk gön~erdi. 

ANKARA, 18 (Hususi) İlk 1 D . l T h~-~. ~t::c:ı-
Tedrisat işleri Ankara'da gn- aıre ere ı a sısa 
nün en başlı sorağını teşkil et· 
mektedir. Müfettişlerin ve baş 
okutanların makam tahsisatının 
kaldırılması etrafında yapılan 
neşriyat ve şikayetler ehemmi 
yetle telakki edilmiştir. Biltün 
ilk tedrisat işleri ve bu arada 
kıdem zamlarının tekrar veril· 
mesi 9 Mayısta toplanacak o
lan C. H. Partisi kongresinde 
görilşUlecek verilen karara 
göre hareket edilecektir. 

Kuvvetle söylendiğine göre 
Kültür Ba.Ranhğı şimdilik yal
nız ilk tedrisat baş okutanlarile 
müfettişlerin makam tahsisat
larınm verilmesi düşüncesin
dedir. Hatta ValiUklere verilen 
bir buyrukla bütcelere bu tah
sisatın eklenmesinin istendiği 

de sl>yleniyorsa da buna dair 
kestirme bir bilgi edinemedim. 

lZMİR ·- Kilittir Bakanlığı 
muallim kıdem zamlarına ve 
mesken bedellerine bUtcede 
tahsisat ayrılmasını bildirdi. 
Vilayet meclisinde buna bir ça 
re dUşUnülilyor. 

1 

Bazı dairelerin 1934 yılı 

bütceleri ne 2,889,000 Liralık 
tahsisat konulmasına dair ka-
mm layihası Kaınutayda Ruz
nameye alınmıştır. Perşembe 
toplantısında görüşülecektir. 

Bu Uiyihaya göre Ankara 
Belediyesinin biltcesi hükOmet 
merkezinin çok önemli ihti
yaçlarım karşılıyamamakta ol
duğu anlaşıldığıııdan şehrin 

bu zaruri ihtiyaçlarını karşıla
mak üzere genel biltced"n va
de ve faizi Bakanlar Kurulun
ca tesbit edilmek üzere Ankara 
Belediyesine 250 bin Lira borç 
verilecektir . Bundan başka 
Trakya'ya yerleştirilecek göç
menlerin masraflarını karşıla· 
mak için içeri işler Bakanlığı 
bütcesin'3 450 bin Lira, Polis 
karakolları yapımı için Emni
yet İşle?"i Biltcesine 20bin Lira 
uyuşturucu maddeler inhisarı 
mütedavil sermayesi için öko
nomi butcesi ne Z50 lıi n lıi ııı 
eklenmektedir. 



• 

S\YFA: 2 

İl~ınektep Yapılan 
bir kısım yapılar ona:. 
rılıyor. Yeni bir mek

teb yapılacak. 

İlk uıt'kltıhl•·rirı taıııırt' 
rnnlılac olarıları !amir . 
.. ıtilnıtıklc•(lır. B11 nw~·aıı-

tla Cunıhtıri)t'I nu•l,lt-hi 

ııiıı iki ı!'ınıfıı~ ;ıvn lıir 

d a i resi u i 11 ı is l k a l ı c ii ,. ii k -. 
liiniin .. hin:ıt'rı .'J~tırıl:ı 

mı~ ve 'P rı nP alı k:ıt . . 
iki !'Hllf yaptınlmıştır. Bir 
ket c ~ ii ne k a d .ı r ok u va ıı - 1 

• t • 1 
lar· yt,ııi sırııflanııa taşı- 1 
ıı ac.ı k la ,.d ı ı·. 

Bu serıt! biitlct~ iııt· 

a~l'İ hir il k ııwkt~ ı• irış:ı ... ı 
it;i ıı lftzı nı gelerı lu lısi._,, L 

kon ru u~ln r. Biitçen i u tas ' 
dikinde· ~for·sinin ilıtivacı-

~ 

111 kar~ılayaeilk uiiylik v~ 
modern bir ilk llleklep 
irışa edilnwk iizere eksili 
meye kunulac~ k lir. 

C. H. Partisi 

Aza kaydına' devam 
edıliyor . 

· CunılrnrİJel lltılk Par
tisi, Ocak, Nt1fıiye VH K:.ez<ı 

idare lıt•yeLIPri muntaza
man ve ~ık ~ı k toplaııtılarl 
yn pma k la dıl'la r. 

Toplantıl arda gii rıl ii k 
işler giiriişıil<fliğii \'e JU
pılırn.t ı hinnı gl'Jeu işler 

vapıldıf1ı "ilıi aza ka\-. o • 
dına da dev:.uu tıdilmek-

tedir. 
Fırkava k:hlınlarııtıız-. 

dan miiracaat ile kaydolu -
na nlarJ n adedi gii rıden 
giirıe aı·tmakladır. 

Hall{eviı1de 

" Çoban Piyesi ,, 
Hazırlanıyor 

Halke\'İ Lemsil kolu 

l\,a id Riza 

Anadolu Turnesine 
Çıkıyor. 

.\ıık:.ıra , (llusu.;;ij 
Bura~·a g•·IPrı lıahPl'l t•rP. 

güre hı~arıbula gidt•u Başid 
Hıza g11ıel bir kadro ile 
Aıwdolıı Turnesi ne ~ cık-. 
mak icin lıazırlıUanuı hi. 

• 
lirmi~tir. 

Kadroılcı, llii..;Pyiu K•'
rııal, \7 •ı~ar Nt•zilı, Merau~t • 
N P el fı \' .-. il a 1 i el P- ti e \' a ,. el ı r. 

lslauhıılılart harekt'l 
pıf PC(•k ohm Haşid Hıza 

Konyaıla clikı, .\danada 
da dört tem~il vertlikteıı 

soııra llersim~ gt~lııcek 

~lersi rule va fHI r 

ka d ~u· tem~ i 1 i rı r 
f~ciece k tir. 

.. .. 
gu rı u rıe 

tlevunı 

DPrıiz \'ollan111n vapu
nylı~ .\ ıı l :11 va Vt' İznı i r . ~ 

yuparak lstarıhula \'e ora-
darıda .\uk:ıra~·a gidtıc(~ k 

Aukaratla .-.sı1slı lt•uısillt>-

ruıe haşla~ :ıcaktır. 

SayA dları 
lh lt•diyt•de lı a lJ.. işlt·ri 

,fo i rt•si ıul~ \'azı mı rıa haş

h.ırıa n so\'" 'Hlları yekunu . ~ . 
iki lıiııi hulnıuştı:r. 

Soy atlı alanların al
tlıkhırı adlar hP.r giin 
lwlt•diyt! salorıurıdaki l ı s 

trve ek le111-11P.~ su reı ile 
• 

halka ilan ••diJnı .. J..lP(lil'. 

Yeni Mezarlık 

n~ k <livar "*~ ılain~sirıin 
insası icirı ıııiitealıicle iftaltı • • 

elcligi osmani~'t! mahallesi 

ci va rırıda ki asr·i uwza rlık 
i rışaa lırıa clP. \ 'H m edil ıııe
k ı ed i r. 

Bir kac ava kadar hit. . . 
nw~i beklerıileu asri nıe

za rlığa bu se ııe içi rıde 
~ömme ızırıı verilnwsi ._ 

ihtimali ktıV\'tı llidir. 

2 3 11 i ·a uda t;oba rı pi y~si-
ui tPm il edeCt!ktir. Yunan lleyeti Anka 

Ev salınesiude on giin- raya Geliyor 
den bP.r i saat 17 deıı 21 e 
kat.hır pr,ıvalar yapılıyor 

çob~ n pi) e inde yep ye
rıi <l'lkorlar ve ko tiimler. 
le kar~ılaşac~gız , gıw~k 

temsil vr. gN'P.kSe sahne 
kı mrna son derece elıem 

mi~et ''eri ldigi görölmek
tedır. 

.rilina; 16 .\.A Halkan 
anlaşması iktisat ko11Se) İ
ne işıirak etlPcek olan ve 

~n(•is Karitaki ile Horoııis 
Zeololafi .A~1ırormlos, Ha . 
ci vasilof ve Kirya kopu los· 

dan m iirek kP p oları Yuna 11 

heyeti bugiirı Ankara~·a 

hareket etmiştir. 

YENhlEH iN 1 H NİSAN 1935 erli.\ 

Fransa - Rusya 
Bir ask~eri ittifak 'yapıyorlar. 

Fransız Dış bakanı Laval Yirmi 
Nisanda Moskovaya Gidecek. 

Üc , 

Paris, - Dış bakan I fakın .-\vruparıırı lıuglinkü 
Laval Strn)a gitnırtlen haline göre hir zaruret 
evvt·l Hus elcisi Potnwkin olılucru11u \' azmıştır. • :ı -
1 le yapmak da old ugu ko. ~losko v~ı. - Gazetrler 
ııuşııı:.ıları hilir111 iş v~ Fraıısa ile Bıısya arasın,hı 
Fnuısa ilt• Hııs~· a arasırı tPmtıllt•r·i kararlaştırılan 
tla ı\~keri lıir İllifakın ak-· uskt·d illifak lıaherirıi 
dirıi kararla~thrıııı~tır. biiyiik harflerle yazarak 

İki lfül\iimrt ara~ırıJa sevirıclerirıi acıklauıakta-
~ . 

Yapıları hu ittifak Lava- dirlar. 
lın ~leraza konfora nsıu 
dcıtı dü1111iikderı sonra 23 
N i~ a nıla ~loskova v ı zi \'a-. . . 
f'elitıde imzala aıacak lır. 

« Lü .lu r gazetBsi rıi B • 
vazılı ifına l..{Üf't• ilen o il.-
.. :-, t. ' • 

kahiıır, Fransa ile Rusya 
arasında askPri uir İllifaka 

la rafla rclır. Di::ter .23Zt~le-. .,, 
lerch~ hu illifakın 'tarurr.-
liııcferı halıh yazılar 

ıııakl:ı,Jırlar. .. 

\ 'H1.-
• 

Oltıth•rı luı ri holşt~ \ i -
ziıu tHişıııaulığı ~ it> lauın

ıııı~ oları cd),.lı.ı» g.i ZPlPSİ 

Ht1S)H~' a k:ıı~ı ~iıutli_v~ 
kadar .\'apnıakta olduğu 

pr• ıısi p i lirazla rırula rı \az
g.-çnıiş w• höylP lıir İlli-

Gazelt·lere Hilrt-, SLere-
za korıf-:: ı·aıısının art-fe-
sinde Japılan hu İllifak 

Avrupa lıarışıklığını ko· 
nıvac"'k ••rı nıiilıim bir 
le,lbirdir. 

Amerka İttihadının 
Yıldönümü 

Vaşirıglorı: 16 (.\.A)
:\ırn~ rikan ittihadı yıldö

niimii ~· ıldöuiimli miinase

l>t'ti~ it· illilıatlın n·isi v~ 

lrnkarı Null radyo ile ıH~Ş

r•~tfilmı rıulkurııla .\ıuerika 

Cııııılıtıriytıtl••riııiıı tlo.;lttık 

VP. tt\şri ki ıuesa isiıuleu 

lJa lı!'IP,lmişli r. 

Türkiye - Almanya 

B" ı· I i rı , 1 n ( \ . A] 
« A rıatfolıı ı> .-\ja n~ıuırı 

fıususi mu h:ı hirirıclen : 
T ii r k h' r. - 11111 a rı ,. :ı l i -

~ . 
carrt K leriııg arılaşıuahıı·ı 
ti ii n T ii r k i ye n a m 111 a )1 ~ .. 
rwmerıci oğlu vr. .\luıarı)'a 

namıııa Vou Bulo\V \'C 

Wuc h-.ı· tara fmtla u lıaf'İ .. 
ci \'~ ba karılı~ıuda imza 

.. ~ t.. ,. 

edilıli. ~luLıvt>lelerirı ik• 
larafın fticart'l uıiirıetSP

b~tleri ui ku v v~LIP-rıclireeek 
v~ w·ni~ldecek es:ısla r.~ 
ilıtivu ~lli"i cıkanlaıı uıuŞ :-, . 
h~re k LP hl iğde bihl i ril uar.k-
ted i r. 

Hükümet Konal1 

Onarılıyor 

Korıak dalıili siuıdidell 
gii'ıt~l hir şekle girruişlir 
biiliiu kapular ı•encereı~r 
lemizct} lJovanuıış, sı"a 
tttruiratı yapıİuuş ,.e uaJı1 .. 
na lan nuştı r. 
Son iş olarak "tlanaın ak

"s' ma nıt-sel~ i kaluıaşur." 
katta lwıuan lıenıan 3 ~ .... 

. ·Jı 
nıa\'an oda \'ok gibı 1 

bu.lanıirata .. elanı bf'10''l 
1 k .. .. . 1 ~raı yapı acct v•~ ustu ıw ' v 

di>ldileı·ek akmt11tlll e
sası. olarak üııii ahrı:t · 
caklır. 

Osmanlıcadan Türkçeye karşılık kılavuzuN. 21 
İhlıanı (nılilılwmi~·eı) -

o I' l ii rı itik 
~ili bhem - Öı·tii rıç 
İhla~ t~luwk (insel etmek) 

- Uhıstırmak • 
ibra eluu·k (llak:berat'l) 

- Beri leuıek 
İhram etmek (ilhah et-

mek) - Üstiirrn varmak 
ihraz elnwk - Göslermrk 
İ hr~ - lµrıe 
lhrtıl - Öğı·erıek, örrwk, 

ders 
ihn - Ouul 

~ 

lhtilfı - Diişkiiııliik 
M ii lıtela - Diişk ün 
İ bti<la r elm~k - Başla

mak 
ibzal etmek - Bol lıol 

vermek <Bak:hezellmflk) 
!cah - Gerek, liizum [T. 
KlL 1 

lca hr.tmek - Gerc!k nrnk 
lcalu ma~lalıat, icabı hal 

- İşin gert'ğİ 

lcah ve kahul - Kanışma 1 
~lucilJiııce - Yapıla 

f calıel _ l(ahul 

icabet etmek Kabul 
etmek 
İcad etmek - lcad etmek 

[T Kö.] 
K.-şfotuıek - 1-Açmla

mak, 2 - (Bak:icad)~ 

icaıl ve ihtira elnıek -
Bu lrmı k 

icad ve ihtira - Bulu 
llucit, ruulaltH'İ. 'hılman, 

buları 

'ıcar - Kil'a [T.Kö.J 
icar elmek - Klr·alamak, 

ki ra)·a vermek 
icarc - Kira 
Mucir - Kirala~·Hn 

~Jiislecir - Kir:.ıcı 

isticar ~lnu~k - Kirala-
mak 
ıcaı - Tansılma 

icazt'I - ızın 

icla - Sürme 

iclal . Ululama 
ichis, ik'aıl _ Otnrluaa 

icmal • Soma ' 
icuıal etmek - Souııauııt 
Hiih\sa - Özel 1r 

.. uıa*' .. Hiilasa etnwk - Ote , 
• ( .. 1 • ) y fiti' 
ıcra luıeı terım - _ .. 1 .. .. , .. ,.,.., 
icra elmek - Y uru 

yapmak 
• ~ ptır"" 

icra ~lliruı .. k - ı a 
mak ..... 

t.T •• ·iif il 
icra ve irıfaz - ı ur ,., .. 
. ok ;e 
ıcra\·ı sarıat elnh· ' 

,., n~emuri vel elnıek , . . 
Fkzenwk .. ,.,.,, 

· 1 · · ~t··ırll f' 
ıcra < a ı resı - ı .0~ · · .. k (Bak# ıclısar elme -

sa ret) 
icti had - Öz.-:1 "öl'İİ . ~ -~ 
içtilrndi - ÖztılgörU &OP; 
ıçtı rua - Toplunu•~" 

lantı , I•"' 
icti nıa elrnek - rop 
• 

nw k ~·el" 
· · • • ·al (81J ' ıcllmaı - soy~ 
• 



,, 

Mersin Ka~m ve f rkek Terziler Cemiyeti 
Dahili Nizaınnamesi 

Madde 1 - Mcr~inde çalışım hilOmuın Kııdın ve Erkek Ter
ziler.Şapkacı ve Kolacı esnaflar birleşerek (Mersin 
Kndın ve Erkek Terziler Cemiyeti) unvanı altında 
bir esnaf cemiyeti teşkil Ptmişlcrclir. Esnaf Ce
miyeti talimatnamelerine tevfikan Mersinde ter
zilik yapan ve yapmıık i· teycn bih1mum Kadın 
ve Erkek terzileri bu cemiyete knyd ve dahil 
olmak mecburiyetindedirler. 

Mndde2-

Macide 3 -

~adde4 -

Mndde5 -

hiactde 6 -

Cemiyetin Maksad Teşekkülü 
Kendi esnafları ara ında birlik vücuda getirerek 
E ·naflar Cemiyeti Talimatnamesinde yazılı her 
tnrın hukuktan i tifadc ve ferden kabil olmıyan 
ını•nfaatin temininden ibarettir. 

Cemiyetin B< şl ıca Vezaifi 
Umum Erkek ve Kadm Ter.dler esnafının sanatları 
terekkiyatı hazıra mezayaya ve şereiti sıhhıye 
dairesir-de icrasına, mcslpk şerC'finin tezyidi ve 
terakki intizam ve tesırnnt temini lı ısülllne dellilet 
etmek, esrniftnn malal ve yoks l, muhtacı mua
venet olanlara yardım etmek ve tarafı lıOkOmetten 
tayin ve tebellOg edeceği bilOmum evamir ve mu
karreratı usulü dairesinde azasına tebliğ ve ııza
sının mUsted'iyat ve temenniyntının HOkOmete 
lbUlga delalet ile devairi hllkOmet ve mUessesatı 
resmiye ve hmmsiye ile olan muamelelerini takip 
\'C tesri ve ileride Cemiyet varidntının tezyidi 
takdirinde ahkamı nıevzua dairesinde ayrıca ya
pılacak bir tulimatname mucibince Anonim veya 
Kooperatif Şirketi veya Tanvlln Sandıkları tesisi 
ve hariç ile yupılneak mtiııasebctlc Cemiyetin fi
len ve maddeten terakki ine hadim adımları at
mak ve esnaf beyninde tnhnddOs edecek ihtiHlfı 
sulhan hal ve faslcyliyecğindcn ve tarafeynin yek
diğerine \'erilecek karar suretlcrile aslının tabi ol
duğu Damgıı resmini vermek tarafına uid kılına
c.aktır. 

Cemiyetin İçtima MahaJli 
Cemiyetin toplanma yeri ancuk Mersin Halkevidir. 

İNTİHABAT 
Heyeti İdare İntihabatı 

lntihııp Cemiyet merkezlnıle Mersin iktisat mın
tukn mOdUrlOğllnllıı veya göndercce~i bir memu
ru mahsusun nezareti altında cereyan ederek rey
ler tudat ve tusnif olunur. ldarc heyeti intihaba
tında esnafın bizzat rey \'ermeleri meşrut .olup 
bilvekme rey vermek caiz değildir. 
Bu suretle yapilan heyeti idare intihabında arayi 
adedi nazarı itibnre alınarak gizli rey ile mevcud 
yekOn azadan heyeti idareye altı aza intihap edi
lir ,.e altı fiza dn heyeti idnre intihabından sonra 
en çok r,ey alanlardım yedek olarak nlınır. 

- Dahs var -

'Mersin 
Piyasası 

ı 

K.<;. 
K:ıpu rmdı 

1 Koz:wı parla~ı 

larw ciitidi . . 
\t>rli • 

Su"'anı 

Fa ·mJJa 
Nolau l 

~f t• rci nı~~ 
Kus \'~ıui . . . 
Kuıu cları 

1
Ct>lti1-. 

1 • 

Acı cckird~k ••~ı 
1 • l' 

1 To~ ~Pk~r 

I~ a in· .. 

Ça) 
K,,ı ,,) 

· lh;Jaar 

Arpa .\na dol 

,, yerli 

K. 
36 

s. 

36 50 
~ 25 
'l-I->;:.. - ..... ,v 

9 
8 
4-12,5 

7 

5 
3 
7 

ao 
38 25 

lUO ~9 
~:ıO -~öO 

190 

90 
ii-31,25 

2 75 
J6 50 'Pirine; 

1 
Ça vtlar 
Keeme Şek ı r 
8andık&a 

2 50 
20 Lira 40 K. 

» » ecu~bi 23 Lira 

» • » çuvalı 20K. 50 

1 Huğıfa) Y~rli 2 7& 
jLıuıoıı tuzu ·ıo 
Sabuıısafı zeytiu Y. 25 50 

f l> i~inci 23 
3\ısu· darı 2 7 5 

IK l ·· ı , ara Hl *'~r 85-86 
16 

2 ve 20 komprimelik amb•l•ilarde 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliOin tf msa li 

olan EB markasını arayınız. 

i L A H 
Tarsus Belediye Riyasetin~en : 

SAYFA:3 

'llizayedeJe konuları lwlt)di~·c p.ırk hiifesinin ik i 
sentılik be<lr.li icarı layık had g;iriilrıwdiğinılrrı 24 

Nısau 935 giiniirıe ras gP.lerı Çır·~ ııuha giinii s:ıal i5 
şe hırakılıuışlır . 

içel Tapu müdürf üğün~en ; 
~forsi11i11 halıçe ıualıallBsirult~ vaki laraflaı·ı saı·kan 

Ali St!nıih tarlası ş~ali tada ·ı g.ırl>en ruiifti v~~rt•St~· 
lt~ri CP.ııuhl'n l<Jrik ile malıdul ~ulrnl 341 tariJı Vt"' 27 

ıı u ıu a r a h la p u s t> r w J i 1 t• b i r k ı t' a v .- \' i n e a v uı ııı :ı h a 1-
1 e d r. vaki lar'tıfları şarka11 Ali S.-nıilı~ larla~ı siıııalt!n . 
çay garheıı suıııakı halı<;PSİ ct>nulwn deııiz kumu ile , __ 

h İ) e ı) ............ ----------------------------~---------------- mahdut hir ~n'a laı·la ~uhat 341 tarilı VP 26 rıuıua
ralı St~llt!llİlt• Tarsu~ıu llt>lımet lliis,anrı cretirılicri he-

~ı ·· ııc.;tenıi - Tnphrnık 

1 
~~ti ua h - l(a~m 11ıa (Bıı k: 
lu~~ r') 
f ct· rn: ııua etnwk-Kaçıııuı:ık 
ilk: llazeı·) 
lıfa 

uı - Y ocra lı ıu 
İıh ~ 
ld~ uı etnıtık - \7 oğatnıa k 

'1 flıe ('lnwk - Devam 
~llirıııek 

fıta 
1 

ııe - Borç q 1 rme 
•hır·e ~ı, 1 1 "' - U U ID· 
ıtaru V" . 

" • Oltt'lllll CP.Vlf'llH 
idare ,,.. ' • 
1 J - oruııg.~-

tla ı·... , 
f etnwk -\tılrntık-
daı· 
İd· e etmP.k -•;11 virmP.k ~· 

itre "'l ı ,r·· k 1 d . : 'J IH tı 1\ - ı on t~ l m e · -
' iür·ı -Yörı{•lsel
ı are· 

Ott b 1 uıaslalıat - OJurı; -

1 asıama
dar · 

· eı Ukdah - Ta vu t 
'dar· · 

l'h t• ı " k d. 1 k , ra, t1 ı elmP -
. tı~rııak 
•daı·e· 

)0 . 1 n ı iil kire 
ll(•tııı. -

j v i 1 

' ~, k v . 1 e hart:. -f~iidrru-
t-\ k . 

Gn t ve ıdarp PtıııPk -
( •·uıflk ... 

~lüu· 
ıraııı uıuur - Yöııel-

nurn 1 t> r-

lJ ıı ı u nıi 111 ihHi r - GP-ru~I 

dır·•:kıi>r -
~liid iir Hirektöı·

~IP.rnur -işyar-

idhaf', nekbet - Bahtsızlık 

:' ti ı ıs ii z l ii k , d ii ş k ii n Hi k 
iddia - .Sa\' 
idclihar Phtek - Biriktir

me·~ 

idlıal tılmPk - Girdirmek 
sokuwk, koymak 

icllıal3l Giri-
icllı,tl~\ta ait -Girel· 
ilıracal -Cık1-

• 
il11·acala ait - Çıkal-

iıllfll .. lruek - Yoldan çı·ı 
karnrnk, azdırmak ' 

idman - itlnwn (T.Kö.) 
idrak · Arı, anlama (bak: 

Derk) 
idrak etmek · Anlamak 

(Bak : l)~rketuu·k, feh • 
ltll'lllıt·~) 

ifa c·lnıek - Yapmak , 
yeriııtı gf'lirnıek 

ifode - ()iy~m, anlatım 

ifade eınwk - Dem~k ao· 
lalma k 

if kat (~ifa, afiyet) bttl. 
ruak ~ Eyi Ql~i 

iftiyam butma~ - Onul
mak 

lfate etmek - Kacmdır-
• 

nıak, geçirmek , ki ay bel
mek 

iffo1 - Temizlik, sililik 
ifharu elmek - Aulatmak 

(bak: fehm) 
iflalı olmak - Kı.rtulmak 

orımak 

iflas - ba Lkı 
ifJas ~tuwk - Batnıak 

ifna etmek - Tükt>tmek 
\'Ok t'lruek 
" 
ifrağ etmek - Çevirmek 

ifrat • Aşırı {bak: Farı) 
ifraz 2ırııek .. Salmak 

(Terim) 
ifraz etmek • A)·ırmak, 

bölmek 
ifsatl ~tıuek <Nita anhr 

mrna) - Ara bozmak (Bıtk 
Fesatl) 

ifsad etnw! (Fitne anla
nıma) - Bozulnıak (Bak : 
F.esad) 

-Sonu Var· 

• :ı t'} 

yaııııaııu~ ilt• ka)dııııu lt·şkili it;iıı miiracaal Pluıı~tir • 
Mı•zkt)r larihlPrf> ait sicil lıiiklmıet hiuasıudt~ yarıclığıu
darı kayıllflrı ohuadığıııtlan ihin tarihiııdtın ıtihJt't>I\ on 
giin sonra ke~if ve lalıkiki it;i11 ıuenıur göıulerılt•ctıklir 
bu )'erlt~r içiıı lasaıTuf iddia. ıııtl:ı hulurıarıların rt- ~ ıui 
evraklarilt~ dairP.mize ıuiiracü:ıtları VPya kt·şif giirıtfe 
gitf••ctık nıeruu ra arala lrııala rı ih\ıı olu ıı ur. 

içel Tapu Mü~ürlüğünden ; 
~l~ı·siuirı Cami~erif 11ıahallttsint1,, llustafa ı'iecatirıirıi 

Şubat 340 larih ve 46 numaralı lapu sehedil'~ malrk 
c,lduğu hauenin tapu kaydı lıiiktiuıel hi11ası harihirıde 
yarı·ıuış ve elinde buluuaıı laJıu seru'di iciu \Pnitlen 
~ayıt l+->şkilini istemiş olıJuğuııdaıı bu s•~ru~·din ·lıliktin, 
ve ku vv•~tiui muhafaza odüp duırdiği hakkmda ilan 
larihiıu.leu ıo giirı soııra rualıallirıdt~ talıkikat yapıla., 
cağmdan alakası olduğunu iddi ed.-ıılc>rirı hır clh·t•cek
leri varsa evrakı mlishilel~rilf~ birlil,te m:ılaaflind~ 
tahkikata rıwmur olan ıala mürac.ıat e\·lt~nıeleri iiizu., .. 
mu ilan olunur . 

i l A N 
Türk Tayyare Ceı11iyeti 

Mersin Şubesiııdeıı 
. ~ubemizıh~ lopJarımakıa olan Kurban dPrİIPri ...;a. 

lılmak iizere aleni miizayc•tl•~ye korıulnı11 tur·. llıal•• si 
ı Mayıs Çar~amha giiuii c~uıiyt>t biııa~11ıda yapılnc.ık
tır. Tafsilat cılrııak veya p ly lirnwk İSlt>Vflrılr.riu Sıı
ı~rnize VP)

1a h(llediJe uıüraadisiırn miira~·rntları . 
3-3 



-- -~ - -·-- -- . 

Borsa T e~ğrafları 
..._.. .. 

1 t' + q: ·, 

Tiır ı.. alı • f .ı 1 

İ!ıilt> rl i 11 () 1 o 50 

l>ol;H' 7 ~) f>6 7 () 

Fra rı~ 1 •) _, OG 
Lir11t ~t 57 84 

öbetçi f czane 
Bu Ahsam 

~ 

istil anwl E«"z: 11 ""'i eli,. 

YENİ iER 

Nüshası 3 kuruştur 

Abone j Tiirl iye llariı; 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Allı aylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık 100 yoktur 

Günü geçmiş sayılar 2 O K. 

• 
Yeni Mersin atbaası 

mücellithanesi 

Eskimiş, parçalan

mış, fersudt1 kiıaphı-

• rırıızı i e ) ~ranıaz .dP·~ 

ye alma~ ımz. birgii rı ••• 

size lazım olıır. l\iLap
•!• 

l:11·1111zı, dt>flederini~i, 

miit·~llit Jaa ııt•rıı İz•• gfüı
deı·iniz. 

ll t>r ıır·vi kitap w• 

deflPr ler şık, zarif mtı 
lirı vt~ 1 ullarıışlı 
ra~ eitlenir. 

••• • 
SAGLIK. 
ECZANESİ 

ersin Gümrült Civanndadn 

IJtlr rıt•vi Ecza~'İ 

lıhlJı)tı, Yedi ve Av

rupa ıaıii lalızt•rlitı ho
lurıur • 

Çocu 
2:ı Nisaı1'da 
})aşlıyor 

YENi ~IERSIN··ı 9 J\JfSAN 19ö5 CUlL\ 

i L A N 
İçel Sı~~at ve i. Mu. Mü~ürlüğün~en ; 
t --MP r~in ~ı(~nılPk<Al lıa~taıu~sincft~ y,.nideu açıla- , 

('ah ha "'tri vololilıa rı~ la bratn varıııın i hti \' acı ici n ·642- · . " . . 
lira 111ulıamnıE1rı ht>delli -121- kal~m ulat \'P. rnualece 
17-4 935 taribiudt~ıı itibaren ı9- ~iin nıiiddetlP- açık 
eksillnu1 ye kouıuuştur. 

2 - Fk~ılt111P. i:i 5 Ma, ıs 935 tarihinP- dii~fln f>,nar 
giiııii :mal :5 lı' Vıl~)yel 

0

E11ciinıeııincl~ yapılacaktır. 
3-,Juva~l,at teminat nıikdarı -48· lira 15 kuruştur 1 

l t 
. 1 

4 -Tali plt•r·irı f:tzla izahat almak vt~ Hlll ara aıu 

Pk.;;iltnıe \'t' f··rıııi şaı·tııanwsiııi µfirmt~k fJz~r~ fçtd Sılı · 1 

1ı~t ıııiidiirliiğiim~ \'e ihalt· ~iiııii ~wlli saaıında Vilayt>l 
Eııı~iinıı'ııİ '"' 'ıııiira c.ıaıla ı ı iİ~ıı ol111111r. 19 - 24-29 - :; 1 

---·-

i l A N 
İçel Nafia Baş ühen~isliğin~en ;· 

1 - N . ı fi :1 d :ı ı r P s i r ı i ıı g O O 1 i r a uı 11 h a ıı ıu u~ ıı l H~ d t • il i 3 O 
adt·L çadır ihtiyacı 5 ,\J a~ı~ 935 tarihine tlii~Pll 

Pazar giiııl'ı ~aat 15 dı~ ihale eeilııwk lirel'e içı·I 
Vil:aveti Haiıui Erıcii11ıtıui11cı• acık eksilt111Pğe ko-

~ . 
nulmuşlıır . 

2 t) ·ı dıl'lar· Tar~us lwzirıd,.11 yapıhuış olacaktıı·. 

3 - li u va ~ k :ı l k mi 11 a l nı i k la r ı 6 7 1 i r a 5 O k u r u Ş L u r . 
4 i ~ l P k 1 i 1 P,. i n ç tı d ı r 111 rn ı u 11 P. ~ i ıı i ,. •~ he ı i r ı i ek s İ it nı t' 

vı• f(ıruı i ~:ırtııauıı•lcri uüruıf'k iiztırP Nafia Baş . -~ 

ru ii la ı ~ 11 ı 1 i ~ 1 i ğ i ıı c v •• il ı a ı .. g ii 11 ii V ıl ~\ ~ d .. E ıı c ii 111 ı • -..._ 

nıııP nıiirac~.ı:ıt t•lulf'lt-ri il:irı olunur 
19-24 ~9- 3 

Bir Mu~asip Aram yor 
B\r Licari ırlİİP~st·SP l ıcırı ıı~ul nrnhaselwve vakıf, 

• w 

dt>(:Hiri tiiccari~··")y i tutmaya uıukt.-dir Lisan bilir hir 
11•·ıw araup·or. ~ı~raiti haiz olarılarıu matbaamıza uıü-~ :-.ıı '1- .. ' .. 

r:ıc:ıa ı ları 1-· 5 
. •• • ·• l . ',• • 

Dikiş Makinaları 
VE 

Alati Ziraiye Alacaklara i 
Peşin ve taksitle satış 

S . S . ll a r k H l ı el i ~ is n w k i rı P 1 t' r i h n rı ı a k i n a 1 a rJ a . 
dikiş ve lwr liirlii rıakış i~l~ı·i yapılır 

\bkinalar sağlanı, uıPtiıı ,.,, fiyatlan rekabet kti
bul etmez ılt•l'f'Cf'dP, diğ ı•r Pnısaline nishetle ~'arı ya
rıya ucuzdıır·. TPrzilert> vt~ t~\lt~riııtle eliti~, nakış ya
pau ha~·aıılarııuıza lavsi~ e Pd.-riz. 

Pt·şiu 'e la k~i tl.- satı~ yapılır·, Ytıclek parçalan 
daima hulur•ıır . 

Cifcil··l'iıu i ı, \'t~ halıePeilt·rimiı iciıı son clt•rt1 ce kullu11ışlı 
~ . . 

Pulluk -Çap~•- orak m:ı kinaları - hağ tulumbalar 
(Puliv:ızıtuva,.) hihııuum alali ziraiye ~· t•clt·klt'rİ )' <Jğ 

maki ııala ri tica relha ııa uıizdt• nıevcullu r . 
ihli~ acrnızı Lenıiudt->rı flvrl, hir kert' Licaf'ethaııe-

ruize uüram(ık •ueufaatınız ıktiıa~ırıdaıı.dır. 
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İçel Haf ıa Baş Mühendisliğinden ; 

l - KP-şif btıdeli 66 16 lira 7o kuro~ılnu ibart•l 
olau MPr!oliu Tarsus n>lu11u11 o-1-ooo - ı-j-5°0 

kilomt'l.rolt•r ara~ındaki.şos~ laıuiralr açık t•ksillUlf'~~ 
k o''' ı l ı a ı t ı ş t ı ı ı·. 

" l .. .. ·a·tl 2-- · EksillnH~ 1 ma\iJS D35 ~ ... ;ırşam rn gunu ~ ' 
orı lwşcl ·~ v i 1:\ y P-l mıcii uıc• ı ı i ııtl e ~·a pılaca k lir. . 

i1- Muvakkat lPminal miktarı 496 lira 25 kuruŞ 
olup talipl•·ı·irı h : ı miktar l•~minalı nıulıasehtıi hUı 
SU~İVe \t'lllt'Sİııt• \' :tlll'ltl it ları VP.\' Cl nıtılt•\u~'r bank<I ., . . 
nıektııhu gt•lirmPIPrİ uu·chııriclir. 

4 - f~ı.-klıl ·r N:ıfı ı haş 'li'ılıı•ııılı~l i ğirHlt>rı aht 
cakları Elı 1 i yet vı•si ~alan ııı i halı~ gii rı ii he• y 't'le İ b 
raı elıııPğı· nıt•chu rd u rl il r. 

5 - lrı~a:ıl lıakkıııda f:ula 111alüuıat almak i~tı•

YP.tılt>r iç .. İ Nufıa l1a~ miihı·udisligiııt~ ·ııiiraeaathHI 
ilfırı oluııur. 15 - 19-2f>-ö0 
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Mersin Bele~iye Riyasetinden : 

1 1. . 1 ' • . 1ok:ık Be P.t ıyt"ııızct· s:ıtın a ııı:ıc.ı" 5271 larıı• uma, ~ 
. . it•"# 
c.ıtlde ve rııPvtiarı uuıııara v ~adları va11lı ·~nıaye 

~ . . ııı 
lw acık eks;ltntP\'e konuluııı~tur Bu ledaaların or·• . . . . · ·~ larımıs halı:ı~ı ı:iS7 lira 70 kı nışlıır. E~~iltııw 4 \hl) 

• 'l . 
935 Cuıual'lP!olİ ~i"ıııii ~aat 15 ıı~ B"lı•divc ılaiıesiııck ~· . . ı~ 

pılac,ıkııı·. E •di ltıue ~ ıı·ııı ıruı· ·i p:ıra~rl olarak l~~ , ı~ 
clive fen miidiirlii.iiiirı(l,.11 alıııahilır.' l~t··klılı•riıa )uı 1 .. - fJ 1 '"' 
yr.di l>uçuk tcınıiııal par:ı~ı V•')'' a haııka ııu· kıuhıJ 
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tavin olunan saaua P-ksihnıe koıulis\'onıua hiu.:ıt geı ·r 

• • • )1 
IUt' ı(~l'İ VtH a N Olt~rı i k lf'll la sıl i k li \' t' ha lt~lııa (l)~ ıl~ ~ 
vekil uöndPruıt'l~ri hilil oluıı11r. 12 -19 - 26 · .. 
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1§ . Bedri : kalabalık il ~ ııer nP:~~ki ~i~·~l~ııır. ~d '~.~r Gaze-

l Kışla caddesi 105 inci sokak No: 1 ıe bıı~ ii huy il ıcı Felııniye nıiirııca:ıı eJiııiı· 
6 her gütı her saat hastalarını kabul IG!'21JitJEIJ•~~~-· 
d · 3 ıo • • • • • • B~~ • • • • 1~·f:'1~.,.-~ e er . ' il aa''t'~ ffi 
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