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çukurovanın Sulanması 
Adanada merasimle kanal 

açllma töreni yapı ldı 
Asırlardanberi imar görmiyen Çuhurova 
böyle bir uğurlu teşebbüse sahne olmak

la hakiki değer ine yükselmektedir. -- ,_ --
Adananın kurtuluş hayra· 

mında ikinci bir bayram daha 
ynpmış bulunuyoruz. Qukuı·o,·a

nın sulıınması için knnalların to 
mel atılma töreni•ıi de l.löyle gü· 
ıcl bir günde yapılmukla Ada· 
ııalılar büyük bir sevinç \"O balı 
tiyarlık içerisiııdedir. 

Ovanın sulama projesi bit· 
miş ve fıliyata geçilmiştir. Asır· 

lardanbori imar görnıiyeıı Çukur 
ovn kurtuluş gününün tarihi hn 
tmılHt arasında böyle bir uğur 
l:J teşebbüse sahne olmakla ha
kiki dağerine yükselmektedir. 

Bu merasime Adana kurtu· 

luş gününde öğleden son-ta er
kek muallim mektebi civarında· 
ki kanal yerinde açılmıştır. Baş 
ta \'ali Te\·fik HJdi Baysal ol · 
mak üzre mebuslar te davetliler 
le kalabalık bır halk kütlesi bu 
Junınuşıur. Vali veciz ve kısa 
bir hitabeden sonra kordeleyi 
keRmiş ve ilk kazmayı büyük 
Lir sevinçle toprağa vurmuştur. 
Su işleri baş mühendisi Hikmet 
\'O Ticaret odası bıış sekreteri 
Taha Toros birer hitabede bu· 
lunmuşlardır. Taha Torosun hi· 
tabesini ikinci sayfamızda ay
nen yazıyoruz . 

Atinada Düğün Şenlikleri 

Velial1 tın ııişanlısın ı l{ra l ve 
l{ral lıaneda rıı l{arşı l ad ı 

Yugoslavya nai~i, Roman~a Veliahll Atinaya gel~ i 
Alina, 7 (Hnclyo) Velinlıtuı Sabaha kadar Prensisi bek· 

nişanlısı Prenses Lııiz ile ebe· !emekte oları tıinlcrce imik müs 
teyni te maiyetloriııiıı Atina)a takbel Elen Kraliı;esini heyecan 
gelişleri top atılmak suretiyle la knrşılam1şlaraır. 
halka iltiıı edilmiştir. Belgral, 7 (Had)·o) Yugos· 

Prenses ista )'On::la Kral, lavrn Nuiui Prens Pol ve zc\·ce 
Krnl haııednııı, BRşvekil, Nazır si Yunan Veliahtıı.111 düttün tö 
lnr, Atinada lıulunan Elçiler, 1 rtmiııde Lulunmak üzere Atiııa 
yiil:sok hükumet erkünı vo ke· ya lınroket etmişlerı..lir. 
~if bir halk kitlPsi tarufıııdoıı Bükreş, 7 (Had)'O) Veliuht 

1 

' 
Kurtu lu ş ~ayramm~a 

Büy üklerimize ceki-, 
len taz im telgrafları 
ATATÜRK 

cr~tHURREIS! 

Kurtuluşumuzun on altıncı 
yıldönümüııü lıüyük bir canlılık 
ve heyecan içinde kutlayan Mer 
sinlilcrin Büyük Kurtarıcı ve 

· Koruyucusuna karşı daimn bes 
}emekte olduğu derin minııe't ve 
IJağlılık duygularını sonsuz ta 
~imleriyle arzederim, 

CELAL BAYAR 
BAŞVEKİL 

Mersin kllrtuluşunıın on al 
tıncı yıldönüıPünü büyük heye 
can rn se\'inçlerle kutlayan Mer 
sİ!ılilerin minııet ve şükranlarını 
tazimlerimle arzederim, 

MAREŞAL FEVZl ÇAKMAK 
GENEL J{UR~1AY BAŞKANI 

Yiğit ordumuzun büyük fe 
daki\rlıgiyle ka\·nştuğu lıü> ük 
kurtuluş güuüııüıı on altıncı yıl 
dönümünü sevine içinde kutla 
yan M~rsiıılilerııı derin minnet 
ve saygılarını tazimlerimle arz 
ederim, 

ŞÜKRÜ KAYA 
DAHlLlYE VEKiLi \'E PARTl 

GENEL SEKHETERl 
J\urtuluşun on altıncı yıldö 

nümünü canlı vr. lıeye<'aııtı lıir 
ırnrelte kutlayan Mersinlilerin 
Hükumete ve Pa.rti)·e karşı bes 
!emekle oldukları minnelvo bağ 
!ılık duygularını sonRuz saygı 

tarımla aı zederim, 

Belediye Reisi 
M. TOROÖLlJ knrşılanmışlardır. Mişol Aıiıınyıı lııırek~t Ptmiştir. 

~~~~~~~~--_;_~~~~~~.:.._~--------------------

A(len1 i ~1 üda
ha le l{onıitesi 

Halhevi idare heyeti 

1 1 K anunsanide 
toplonacak 

Loııdra 7 (Had)o)- Ademi 
Mfıclahalc tali komitesi 11 kll· 
nuıısıınide loplıınacakıır. Bu top 
lantıda bir hafta içındo fspnııyn 
ya göııderilm•ok komisyon nznln 
ı ı E:cçilecek ve gel'iye çektirilo· 
cek göııüllüleriıı ndedi tcsbil c· 
uilnıck üzre uğraşılucaktır. 

Mıs1rda 

Kıymetli bir mezar 
bulundu 

Kahirn, 7 (Aodyo) lhramlar 
yakııılarıııda yeııiden muhteşem 

lJ!r ıueıar bulunmuştur. flu mc 
zarda kı)·ıııetli bir de lrnleksi· 
YOo vardır Koleksiyon, Firavun 
tara dit balçıktan yopılnıış ta· 
lıak, tepsi ,u sniredcn mürek· 
keptir. 

Polonya da 
Şiddetli soğuk ve 

fırtı na 
Moskovn 7 (Hndyo) Dütün 

Poloııyada çok şiddetli vı:ı mül
Jı;ş flOQ'uklar hüküm sürmekte· 
dir, Hararet derecesi dağlık nrn 
~i<to tahlessıfır 36 derecededir. 

l)fııl toplandı V8 gfın l ti l{ i ş l er 

iizerinde göri1ştii 

lhılke,· i idure h ~yeti don öğ· 
leden sonra Buy Mıımmr Bozdo 
ğuuın roi~liği ultındn topldntaıştır. 
Hıı toplantıda: 

l - Eve gelen kitap ve mec 
m ua lar görUlmUş alındığı nı o bildi 
rllme.sinin gönderenlere yazılma· 

sınıt kardr verilmiştir. 

2 -Genel sekreterllğin Halk 
evlerinin konferans ve köy gezi 

!erine ehemmiyet verilmesioi bil
diren yazısı okunmuştur 

Mersin Halkcvl Kitapsarey 
ve Yayın komitesi tarntından kış 

mevsimi mOnııseb. tile bir seri 

konter1tnıs huzırlanmış olduğu ve 
g.:ıçen pazar bunlardım birincisi· 
nln Memleket hastanesi baş beki 

ml Kemal Sııracoğlu tarafıodan 
\'erildiği ve önUmUzdekl hafta içe 
rislode de Orta mektep mUdurll 
bay Rttsımın seri konferanslardan 
"Felsef P. mevzuu UzE:rlnde lıir 
musuhabe yapaca~ı kaydedildik · 
ten sonrd köylere yapılacıık gezi 
ler Uıerlnde dE' görllşUlmOştUr. 

3 - Gt-'nel sekreterliğinden 

ve Pıırti bıışkaolığındttn gelen ya 

zılar okunarak bunlar etrafınc!a 

görlltUlmtlş ve gereklilerlne ce · 

vıı plar hazulıınmıştır. nunlı:ırdıın 
bazılan ilgili olıın komitelere ve
rilmiştir. 

4 - Mersin kazı Hıırs komi· 
lesinin arzusu U:.:erine bUton fikir 
ve ilim çalışmalurına kucak açan 
füılkevinde komiteye blr çıılışma 
odlisı ayrılması mUnaslp görUI· 
muştur. 

5 - GUnden gUne zenginle· 
şen ev kitap sarayındaki kitapla· 
rın l simlerinin bUtUn okullara 
mutemmlmen bildirilmesi ve yeni 
gelen kllaplarıo onbeş gllnde ve 
aydu bir 1efa mahalll gazetelerle 
halka bildlrlhneslne karar veril· 
mlştlr. 

6 - Aşevl komitesi tarafın· 

dan yapılan senelik varldat ve 
barfiyat bUtçeslde okunmuş ve 
maJOmat edinilmiştir. Bundttn son 
ra } apılacak bazı httyırlı işler 

etrafında müzakerelerde bulunu 
ı ,ırak gPÇ vakit topltıntıya son 

verilmiştir, 

Haber aldığımıza göre Halkevi 
idare heyeti bugUn kitap saray 
ve yayıo komiteslle birlikte bir 
toplantı daha yııpııcak yuyrn l~le· 
rl uzerlnde görUşmelerde bulunu· 

acaktır. 

-
Çin Japon çarpışması 

çin hükUmeti 
20 milyon dolarhk esleha 

ve cephane satın aldı 
Japon tayyareleri Hankoyu tekrar bom· 

bardıman etti. Bir mahalle yanıyor 
- ..c:: :::a: -

Şanghay 7 (Hadro) -:-~oy.le~ Yirmi milyon doların iki sü 
ajansının hususi mulıabırı bıldı lüsü tediye edilm i ştir. Bir sülü 

sü de teşrinde ödenecektir. riyor; 
Çin mehafilinden öğrenildi· Şanghay 7 (Radyo):- 22 .Ta· 

A'ine göre Çin fhükCımeti ) aban· pon bombardıman Layynresile 
cı memleketlerden 20 milyon 1G avcı tayyaresi Hanko üzerin· 
dolarlık esleha ve cephdne satın de cevelan yapmışlardır. Çin tay 
almıştır. yare topları bunlar üıeriııe şid-

Bunlar arasında ağır topçu detli ateş açmışlarsa du isabet 
bataryaları, 10 bin modern tü· vaki olmamıştır. 
fek ağır ve hafif makineli tüfek Tayyareler Çin tayyare kn· 
ve bataryaları, 100 bin gı:ız mas rargô.hına elliden fazla lıomba 
kesi ve sair buna mümasil esle· attıkları gibi istasyonu da bom · 

bardıman c;tmişlerdir. İstasyona ha vardır. 
Bunlar Hindi Çiniden Yum nlılan bombalar buraya civar 

na ve Sovyetler lıirliği yollarile bir mahallede yangın çıkmasına 
·ı k · Fabebiyet vermiştir. 

Çine irlhnl odı ~~tı_r·------------------

Halayda ermeniler 
Aralarında bitaraf l{almayı 

l{ara rlaştı rdılar 
İskenderun, (Vahdet) guzete 1 içtihat farklarını bir yana bıra· 

sinden: karak Saııcakta bulunan Erme· 

Sancaktaki ınulıleliC Erme 
ni partileri mümessillerinin işli· 

rdkiyle gcçc>n ve evvelki gün 
şehrimiıde iki toplantı olmuş, 
buna hariçteki bazı mümessiller 
de iştirak etmiştir. Ahiren öğren 
diğimize ' gfüe, bu toplnntıda 
Sırncnğın vaziyeti uzun uzadıya 
tetkik ve münakaşa edildikten 
soııra, Sancak E• men ilerinin ne 
gibi bir hatlı harekel takip oy· 
lemcleri lftzıın geldiği göı üşül · 

müştür. :Neticede bütün fırka 

mümessilleri, aralarındaki s•yasi 

ingiltere 
Hükumeti 

istikraz mı akt 
edecek 

Budapeşle, 7 (Radyo) Lo· 
zandan alınan hahorlere göre 
l ngillere hükumeti 360 milyon 
Dolarlık bir istikraz yapmaya 
karar vermiştir. Maliye ~azın 
istikraz için meclisten mezuniyet 
talep edecektir. 

Bu haher lıaşka taraflardan 
teyit edilmemiştir. 

Almanya~a genç kızlar 
Ev işleri öğrenecek 

ve y apacak 
Berlin, 7 (Radyo) Genelik 

dairesi şefi Boldur Foneırah ye 
ni bir lbcyanname neşretmiştir. 

an lıeynnıınme 14 - 21 yaşına 
kııdat· olan bütün gene kızların 
ev işleri öğrenmesini ve görme 
sini dmirdir. 

Hiitun teşkiUH bu emrin ifa 
\'e icrasını lalbike momur LU· 
tulmuştur. 

ııilerin bitar:ıf durmalnrıııa ve 
bu hususun temin ve muhafaza· 
Si için el l.ıirliğiy le çalışılmasıııa 

karar \' errıı işlord ir. 
Bize bu haberi 

iCadesiııo bakılırHa, 

veren zatın 

-;-erilen bu 
karar üzerinedir ki geçen cuma 
günü Anlakyada yapılan (İltiha 
dı nııaısır) loplantısrna buradan 
davet ecliloıı Ermeni mümessil· 
leı iııdeıı hiç birisi gilmiyeı·ek 

keudiloriniıı bu gibi işlere ktırşt 
sonuna kadar bitaraf kalmağn 

karar verdiklol'i bild i rilmiştir. 

Lehistan 
Yahudileri 
İngiliz Başvekiline 
bir telgraf çektiler 

Varşova- Pat Ajansı bildi 
riyor : 

Siyonist teşekküllerde top 
lanmış olan Lehistaıı Yahudileri 
lııgiliz Başvekili Ol·mberlayna 
Lir telgraf çekerek, Filislinde 
Yahudileri ekalliyet tel:'ıkki eden 
Lir statünün nazarı itilıarn alın 
ması imkanı münasebetiyle duy 
duklnrı derin teessürü bildirmiş 
lerdir. 

Telgrafta deniliyor ki : 
Üo buçuk milyon Leh Ya 

hudisi, Yahudi milletini kendi 
cetlerine dit olan ve halen bun 
!arın torunlarının gayreti ilo 
imar edilmiş olan bir mem!~ket 
tc ekalliyet olmağa mahkOm e 
den bu plt\nı asin tasvip etmez 
lor. 

Telgrafla, Filislinde Yahudi 
de\'letiniıı tahakkuku için İııgil 
terenin işbirliği ümidi gösteril 
mektedir, 

,.>,, ..... 
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YENi MEI{SIN 7 ikinci kanun 1938 Cumartesi 

Çukurooanın sulanması 

Kanal açılma töreninde Taha 
'l'orosun söylediği l1itahe 
Mesut yurddaşlar; 
Her karış toprağında bere 

ketin sırlarını saklıyan, feyiz ve 
özlülüğünü uğrunda akıtılan 

Türk kanından ve keskin güne 
şinden alarak yuğrulan Adaııa 

ousı, bugün Cumhuriyetin nur 
lu eserile bir kat daha süslen· 
miş oluyor. 

Torosların haşme{ile Akde· 
nizin şirinliğini kendisine meze 
eden bu bereket diyarı, beş asır 
dır Osmanlı imparatorluğunun 
kendisine voremediği irtifaa 

Cumhuriyetin hızile kavuşuyor. 
Her inkılılbında hız, hayat 

ve saadet dolu Kemalizmin uğur 
lu elinin bu gün de Çukurova· 
nın kalbine uzanması bu pnmuk 
ülkesi için hakiki bir bayrnnı· ' 
dır. 

Biz ne mesut insanlarız ki 
bugün iki bayramı birden ya(Jı 
yoruz. Birinin kafamızda ve ta· 
rihte bıraktıgı sürükleyici hatı· 
ralarnıı taşıyor, diğerinin de 
memlekete vı rcceği mesut in ki· 
şafı selamlıyoruz. 

Haynlıııa haksız çekilen kı· 
lıcı kırmasıııı, topraklarının nsa 
Jetine yakışmıyan bayraklurı 
yırtmasıııı bilen bir millet, un· 
cak Türk milleti kadar asil ve 
kahraman olabilir. llu rsalelte 
ve kahramanlıkta pamuğumuz 

kadar temiz bir aklık, dağları· 
mız kadar heybetli bir kudret, 
ovamız kadar münbit bir özlü· 
lük vardır. işte bugün bu ova· 
nın değerini yükselten bir sa\'a 

pn başlangıcındayız. 
Her karışına bin can hedi· 

ye etMekten çekinmediğimiz bu 
toprağın 16 yıl evvelki kurtulu· 
şu süııgünün ve siyasetin bir za 
feri idi, Halbuki hiçbir süngü 
zaferi, iktisadi zaferlerle destek 
Jenmedikçe ülküsüne erken ko. · 
vuşamaz. Bugün Adana cvası 

kendisinin yıldönümünde bö) le 
bir iktisadi zafere ka\"uşmakla 
bahtiyardır. 

Bugün, Türk pamuğunun 

hürriyetine ve inkişafına engel 
olan n.millerin yok edilip, bağrı 
ya111k Tüı·k çifçisiuin bahtını pa 
muğu gibi aklaştıran aziz bir 
tali içerisindeyiz! 

Ayni zamanda bu güzel gü 
nü, vatanımızı 1G yıl evvel bize 
teslim ederken mağrur düşman 

!arın: 

-Kilikyayı veriyoruz ama 
iktisaden onu zamanla alabiliriz 
eeklindeki yersiz sözlerine haki 
katle ve filiyalla verilen temiz 
bir cevab alarak anmalıyız. 

Dünyanın hiçbir tarafında 

eşine rastlanmıyan bu diyar, 
dün ikinci Mısır adıyla anılırdı. 
Bu cennet diyarı birçok ecnebi 
mütefekkirler Mısıra benzetme· 
ğe özenirlerdi. Bugün burası da 
Mısır kadar feyzin ayaklandığı 

na şahit olan bir köşedir. 

Cumhuriyetin enerjisi karşı
sında - dün burayı Mısır'a ben 
zetmeğe özenenler yarın Mı· 

sır'ı Adnıınya benzetmeğe çalı· 

şacnklnrdır. 

Arkadaşlar: 
Köhne Saltanatın asırlarca 

körletmoğe çalıştıg-ı bu diyar i· 
mRr ve ihtimanTdan mahrum tu· 
tulmuştu. Böyle bir alakasızlık 
kafi de!lilmiş gibi başına musal 
lat edilen '"Öşür,, belaE.1 n ın azra· 
illeştiğiııi bu topraklar ve onla 
rın sakinleri bin kere gördıi, Sal 
tanat devrinde iztiraplarını bıığ 
rm:.ia eritmeğe :;alışan altun ova 
Cumhuriyoıin kurtarıp zirai ve 

iktisadf hayatrnı dimdik ayağa 

kaldırdıgı dinç bir varlık olmuş 
tur. 

Bu münbit ovayı ovvelı'\ sün 
güsü, sonra yarattığı rejimle ha· 
yata kavuşturan Atatürk Cum· 
huriyeti, bu gün o hayata iııki· 
şaf ve hız vermek için mübarek 
elini Çnkorovanın bağrına uzat 
mış bulunuyor. 

Her zerresinde Asil Türkürı 
knnıııı taşıyan bu diyar, Salta· 
nalın ihmal eylediği Cunıhuriye 
ti nura gark ettiği bir harFıket 
diyarıdır. 

18 m!lyon Türkün hayat da 
marları en çok Çukurovaya bağ 
lıdır. TOrk vatandaşlarının giye· 
cek ve yiyeceğinin bu gün için 
mühim bir kısmım istihsale ka· 
dir bulunan ovamız, yarın iç in 
bütün Türkiyenin ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek bir altın ova. 
olacaktır. 

işte o zaman, cihan haritnla 
rınctan Toro<-Jardn Ak denizin 
arasındaki "Qııkurova,, yazısı si · 
lip yerine - feyzinden aldığımız 
gurur ve sevinçle "Altın ovH,, 
adını bihakkin yazmış olacağız. 

Arkadaşlar; 

Artık Çukurovalıların sene· 
nin ekseri ayında kafa taslarını 
işgal eden sel kuygusu kuraklık 

iztirabı yoktur. 

Tabiat kuvveilerinin her za· 
maıı eslri olan, insan denilen bu 
küçük mahluk bu gün tabiat kuv 
vetlerini idaresi altıııa sokan ya 
ratıcı bir varlık olmuştur. 

Dünün çiftlik bncnlarını sön 
düren seli, yeşil renkleriu hayn 
tına düşman kesilen yağmursuz 
luğu, Cumhuriyet Nafıasının az 
mi karşısrnda sağnak halinde 
gelip geçen bir kara buluttan 
başka bir şr y de~ildir. 

Seyhan bu zümrüt O\"ndan 
akarken yağmur duasına çıkan 

"Sııltanal0ll! o suyu toprakların 

çatlak dudaklariyle fpüştüron 

ve hayat yaratan da 'Cumhuri· 
yet. oluyor! 

.Muhterem arkadaelar; 
Rejim farkı, tohum farkı gi 

bi o~anın maddi ve manevi ~ar 

lığında rol oynamaktadır. Bu 
gün yapıcılığı ve yaratıcılığı, 

Adananın iktisadi hayatınn yeni 
bir veçhe vermekle tebarüz etti 
ren çetin idarenin nurlu elini 
saygı ile tebcil ederiz. Cumhuri 
yet idaresinin bu münbit ovadn 
giriştiği sulama davası Türk zi· 
rai ve i ktisad1 hayatına taze bir 
hız ve parlak bir istikbal \'er· 
mekledir. Susuzluktan kuruyan 
mahsullerinin akibetini göz yaş· 
Jarile süzen, su baskınında oca· 
~ının harabelerini seyreden Türk 
Köylüsünün kalkınması ve eaa 
deti bu kanala vurulan kazma · 
nııı ucuna bağlıdır. Bu saadet · 
ayni zamanda Çukurovanın bün 
yesini büyük işler yapmağa ha· 
zırlayan bir saadettir. Ve bu bay 
ram bizim için öğleden evvel 
kutladığımız Adana kurtuluş 

bayramını tamamlayan bir ha· 
yat bayramıdır. 

Tarsus Hü~Omet ~oktoru 
Tarsus, 7 (Hususi) Bir ay· 

danberi Ankara Nümune Hasta 
nesinde tedavide bulunan Mem 
leket Hastanesi Ser Tabibi ve 
Dahiliye Mutahassısı Dr. Derçiş 
Ziya şehrimize dönmüş ve vnzi· 
fesine başlamıştır. 

Doktorumuza geçmiş Olsun 
deriz. 

Limanınıizdan Yapılan Bir 
Aylık ihracat 

· 1 Dünyada Heler oluyor 1 

1937 Birincikanun içinde Mer 
sin limanından yapılan ihraca 
tın madde ve memleketlere gö 
re ayrılışı . 

Eşya 

adları Kilo 
631 

11038 
11669 

Gittiği 

T.L. yer 
Ko boş 
Keçi > 

Tutarı 

Sade yağ 
B .mumu 

f>2 
H)36 

4462 Filislin 
37773 Filistin 

42 Kıbrıs 
1658 Almanya 

,, 1968 1540 Romanya 
K Derisi 17700 11400 Almaııya 

K kılı 2940 1530 Almanya 
Y.tasırb<'. 32G8 •1265 Almanya 
Buğda 1350000 91815 Almanya 
Qaçdar 500000 24234 Qekos. 

K.darı 112000 GB32 Almanya 
Ça\•dar 3302800 16~1929 Arustur. 
Yulaf 437GOO 19:143 Almanya 

> 133003 G892 lta 1 ya 
Arpa 1800000 9G595 Almanya 

> ~00000 7911 Belçika 
> 550000 2G000 İtalya 

Susam 24-550 4250 Roman. 
Fasulya 302690 29310 İtalya 
Nahut 129670 8019 Almanya 

• 79107 4108 Fransa 
> 163231 10555 ltalya 
> 2472 134 Kıbrıs 

> 197758 895-1 Malta 
• 13843 66G Rodos 

Mercimek28709 H>07 halya 
Kepek 13275 339 Kılırıs 
Salep 66 86 Kıbrıs 
K. kn~·si 55487 11993 Almanya 
Fıstık içi 415 581 Mısır 

A. ba. içi 10000 6490 Almanya 
A çe. içi 45174 14642 Almanya 
Ceviz içi 5000 3315 Almanya 

" 
448 
475 

1G5 
119 

Kıbrıs 

Mısır 

Kurtuluş ~ayramm~a 
T arsustan büyükle

rimize cekilen , 
telgraflar 

KA~IAL ATATÜRK 
CU.\tIIUR BAŞKANI 

Yurdumuzun kuı·tarıldığının 
16' ıııcı yıldöııümi,inü Cumhuri
yet meydanında kutlularken bü 
tün Tursusluhırın sarsılmaz min 
net ve bağlılıklar1111 bir kerre 
daha teyit eylediklerini şükran 
ve saygı ile arzederim. 

ABDULIIALlK RENDA 
B. .M. MECLlSl RE tst 

Yurdumrzun kurtuluşunun 

16 ıncı yıldönümünü kutlular· 1 

ken Atatürk'ümüzün kurduğu 1 
Türkiye Cumhuriyeti Büyük 
Millet ~teclisine karşı hissiyatı 
ihtiramkaranesini bütün Tarsus· 
luların teyit eylediklerini saygı 

ile arzederiın. 

CELAL BAYAR 
BAŞVEKİL 

Kıymetli yurdumuzun kur
tuluşunun 16 ıncı yıldönümünü 
kutlularken Cumhuriyet hükıl· 
metimize karşı Tnrsusluların 

sonsuz saygı \"e bağlılıklarını 

bir kerre daha teyit eyledikle· 
rini saygı ile arzederim. 

MAREŞAL FEVZl ÇAKMAK 
GENEL KURMAY BAŞKA~! 

Düşman istililRından yurdu 
muzu Cumhuriyet ordumuzun 
kurtardığının 16 ıncı yıldönü· 
münü kullularken bütün Tarsus 
Jular Türk ordusuna karşı duy 
duklnrı minnet \ e şükran hisle 
rini saygılarımla arzeylerim. 

ŞÜKRÜ KAYA 
DAIIILlYE VEI\lLt VE C. H. 

P. GENEL SEKRETERİ 
Kıymetli yurdumuzun kur· 

Harnup 873760 14775 İngiltere 
K.biber 200 30 Kıbrıs 

Kimyon 34406 5859 Seyliln 
Mahlep 2000 1798 Sudan 

BirincikAnun ihracatı 
Eşya G illiği 
adları Kilo TL. yer 

Çemen 198 30 Kıbrıs 

Küspe 704088 24202 Dan ima. 

> 496317 16185 Belçika 
:t 663749 21854 lngi iter 

c. kütü. 13100 2620 Alman 

Pamuk 49000 12882 Alman 
,. 23617 5982 Çekos. 
:t 144478 62877 İtalya 
> 78058 24377 Roman 

> 3071 887 Rodos 

Krom 8264000 186800 Ameri 

" 1900000 23207 Alman 

Mo,ma. 23082 28161 Belçika 

5000 6107 lngil ter 
Tutarı 22763752 1047087 

1937 Birincikftnunda yapılan 
ihracatın memlekotlere göre 
ayrılışı, 

Memleketler 
Almanya 
Avusturya 
Amerika 
Belçika 
Çekoslo\'ak 
Danimarka 

Kilo 

5932866 
3:rn2800 
8264000 
719399 
523617 
704088 

Fransa 79107 
Fılistin(baş 12669) 
Ingillere 1756978 
İtalya 1339025 
Mısır 890 
Romanya 104576 
Sudan 2000 
Seyliin 34406 

T,L, 
313606 
163929 
186800 
52257 
:10216 
24202 

4108 

4223fi 
52516 

138694 
700 

30167 
1798 
5859 

Tutarı 22763752 1047087 

flayırsever 
Bir Yurddaş 

Örnek bir hareketi 
Konya, (Yeni Se~) - Saatçi 

mahallesinden Ali Ay~acı eşi o 

lup temiz ahlakı, insaniyetper· 

verliği ve hüsnü imtizacile kom· 

şuları arasında tamnan ve sevi 
len Bayan Rahime, son günler· 

de hissettiği rahatsızlığı dolayı 

sile vaziyeti ehemmiyetli bul· 
muş ve evine çağırdığı Notere 

şahitler huzurunda aşağıda t&f· 
silatı görülecek olan vasiyetna 
meyi kaleme aldırmıştır : 

Buna nazaran metruk emlA 
kinin paraya çevrilerek Kızılay, 

~temlfıket Hastaııot:ıi, Tayyare, 
Su İşleri, Yollar, ycl ım çocuk· 

lar gibi kurum \'e müesseselere 

yüzer lira verilmesini ve bu va· 

siyeti infaz edecek zata da elli 

lire itHsıııı ta.\'siye etmiştir. 

75 yaşında olduğu halde 
evvelki gün hayala ebediyen 

gözlerini kapayan ynrt ve ulus 

sevgisini taşıyan 

Rahimeyi rahmetle 

sek borç bildik. 

hayırperver 

anmaQ'ı yük 1 

Bedri Giray 
Aydın vilayeti Nafıa Fen 

memurluğuna tayin edilen Bedri 

Giray memuriyet rııahalline git 

miştir, 

tuluşunun 16 ıncı yıldönümünü 
kutlularken Ulu Önderin kurdu 
ğu C. il. l'artiRine bütün Tar· 
susluların minnet ve şükranları· 
nı saylo{ı ile arzecterim. 

T•rsus C. H, P. Ba9kanı 
ZIYA UYGVH 

Bir amele .. sigara içtiği için 
Oü~ dö Kenti tev~ih e~iyor 

Geçen gün Dük dö Kent lskoo· 
yalı amele üniversitesi olar. Nc'lf 
battle Abbey'de otuz kadar la· 
!ebe ile yemek yerken mevzıJ 

kati kaideyi bozarak kolejin r• 
mek salonunda sigara içtiğindcO 
dolayı bir tevbihe düçar olmuş· 
tur. 

işsiz demirci ameleden Ed· 
mund Hughes, talebe reisi sıfad 
le, lıu hususta Düke ilıtarattı 

bulunmuştur. Dük bir an içio 
hayret içinde kalmış, ondan soo 
ra gülüınsiyerek kalkmış ve si· 
ı:ı-ara ile kahvFısini yandaki oda· 
da \JiLirmiştir. 

Sonradan misler Hughes d• 
miş ki: •Dük iyi bil sportmen .. 
Yaptığım ihlara kızmadı• 

Mısır kraliçesinin 
gelin elbisesi 

Kahireden bildirildiğine gO• 
re kılnunusarıinin 20 inci günil 
evlenecek olau kral Faruğun da 
ğüu programı büyük bir .hara' 
retle hazırlanmaktadır. 

Hazırlanmakta olan proğraıll 
birçok merasimle doludur. Bit 
kısmı kralın 11 şubatta reşid i• 
hlıı edileceği güne talik edilen 
merasime Mısır ordusu da işli• 
rilk edecektir. 

Henüz on altı yaşında olaO 
müstakbel kraliçe prenses Feri• 
denin cihazı hazırlanmıştır. iki 
yüz kattan fazla elbise dikildiği 
söylenmektedir. Biri nikAh esna· 
sındaki hususi merasim ve diğe" 
ri büyük merasim esnasında gi• 
yilmek üzere iki gelin elbisesi 
yapıtrılmışlır. Pııriete dikilen bİ 
rinci gelin albiseei bugünlerde 
Kahireye gelmiştir. ElbiseuiD 
kuyruğu 20 ayak uzunluğunda' 

dır. 

Şimdi ecnebi devletler tara· 
fından gönderilecek mümessiller 
için davetiyeler hazırlanmaktadır• 

.)İşen bacaklar 
Elefnntiyazis denilen bir hall 

talık vardrı. Ona tutulanın :ba" 
cakları fil bacakları gibi dizdell 
aşağı şişer. Bu hastalığa en zi• 
yade Cava adalarında tesadüf e· 
dilir. Hastalı~ın sebebi kanda 
cevelıın eden bir nevi mikroposik 
kurtldrdır. 

naca adalarında yaşıyan in 
sanların takriben yüzde kırk• 
damarlarında bu mikrobu taşı• 

dıkları halde hastalığa tutulanlar 
binde birdir. Bunun sebebi ard 
tırılmış ve neticedo tabiatiıı ga" 
rip bir cilvesine tesadüf oluıı· 
muştur. Bu mikroskopik kurtta· 
rın tohumları yalnız geceleyin 
kan içinde ceve!An etmektedir• 
Çünkü ancak geceleri kan emen 
sivrisinek gibi mahlukat tarafıP 
dan yutulmaları mümkün olabil 
mektedir. Sivrisineğin vücudun• 
geçen kurt tohnmları orada süt 
fe hııline gelinceye kadar kalma" 
ta, ondan ı:Jonra sivrisinek ins• 
nı ısırırken, insan vücüdüııe geO 
mekle ve nihayet inaaa kanınd• 
sürteden doğan kurt muzır faa· 
liyetine devam eLmakledir. 

Bir gramda 18 
milyon mikrop 

1 Bir gram sokak çamurunda 
vasati olarak 18 milyon mikroP 
vardır. Bir ev temizlenirken f/B 

süpürülürken vasati olarak 126 
gram toz havalaudırılır. Bu rnilı 
tar toz zararlı ve zararsız 60 ınil 
yorı mikrobu ihti\"a eder. 
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Vilayet makamından : 

türk parası l{ıymetinikorıım 
l1akkında 12 N o.lu kararnam 

a 
e 

Kararname No. 2 - 7695 Neşri tarihi : 23-12-193'" 1 

-7- 1 
tep Madde 31) - TUrkiyede ic rafından musaddak mek 

rayı faaliyet eden yerli ve ec vesi kıtsı ibraz ~ylemeleri ş art 
nebi şirketlerin hariçte bulu- tar. 
nan hisseder ve hamillerine Mektep vesiknsı sene 
tediyesi icap eden hissei te· devreyi tahsil mUddeline 
mellU veya faizin miktarı ile mil olmak Uzre bir defe i 

lik 
şa· 

çin 

bunlara tekabül eden kn:nbi- talep ve ~abu! olunur. 
yo ihtiyııçlerı şirket hP- yeti Bunlardan tahsil için gi 

na umumiyesinin tasdikırıa iktiran deceklere avdet masrafları 
etmiş meclisi idare raporları· mukabil ikinci mevki bilet 
nın kambiyo murakabe mer · manı ve Tii rkiye haricinde 

e1:1 
ki 

cilerince tetkiki suretile tıs ikamet mUddeti için ayd a 
bit olunur. aynı Ülke veya şehirde hU kiı 

e-
ve 

~o 

Bu sur11tle tesbit olunan met veya resmi bir idara h 
mebaliğin transfdrinin su ret sahına tahsilde bulunanlara 
ve zamanı icrası her senb u- · rilen mi"tara kadar k6mbi 
mumi döviz vaziyetine naza · verilir. 

ını 

se 
ran Maliye vekıllelince tayin C • Mesleki mndmetat 
olunur. tevsi maksadile gidenlere . 

•ın Madde 32 - Umumi husu · bebi ikametlerini milbeyll 
si ve mülhak bütçelerle idare konsolosluktan ve bulunmay 
olunan resmi devairle mene- yerlerde devam ettikleri m 
fıi umumiyeye hadim mlles· esseselerden bir vesika ibr 
sesattan oulunduğu kauunen etmek şartile aynı memlek 
tanınmış olan mUesscs9ler ve te tahsilde bulunanlara ver 

an 
il· 
az 
et 
j-

len miktarın azami bir mis li 
e· sermayesinin nısfından fazla· 

sında devletin iştiraki bulunan fazlasına kadar kambiyo v 
rilebi lir. 

şirket ve mCesseler tartıfın· T den: D · ahsil ve teteb bu 
-meksadile bulundukları mem 

A) • Memuriyet muvak leketten di2'er bir memleke le 
kate ile gönderilecek memur n gitmek mecburiyetinde kala 

d 
ta 

ve mUstahdemlere (kuriyeln ların orada bulundukları mü 
mUstesna) döviz mezuniyeti detçe alakaları aylık tahsis& 
v~rilmesi icra vekilleri hey u· 

v 
etınden karar istihsaline mü· ilAveter. bu yüzden vuku b 
tevakkıflır. lacak seyyahat masrafları te 

-Kuriyelere verilecek sik edilmek şartile ayrı~a ve 
b kam . rilir. 

ri .iyo miktarı merciinden ve- Madde 34 Sıhhi 
rılecek vesaike istinad edM. 

ve tica 
sebE>plerle vaki olacak seya 
hatler için gidilecek mt..mle 
ketin hayat pahalılığına gör 
ayda yUz liradan iki yüz lir 

B - Memuriyeti daime ile 
gönderilenlere esnai seyyahat 
ta yapacakları zaruri masraf 
lara mukabil mensup olduk
ları daire ve milesseselerden 
getirecekleri vesaiko istinıtden 
bir aylık maaşlnrı nisuetinde 
ve k'.Jmbiyo murakabe merci
lerinin vizesi le döviz verilir. 

C · Tahtti 1 tedki k ve te
tebbu için gönderi leceklcre 
muhtelif ecnebi memleketlerin 
hayat pıthahlığına göre maarif 
vek6letince tayin olunacak had 
ler dairesinde İkamP.t masraf
ları vesair masrafları ıçın 

muktezi döviz kambiyo mura· 
kebe mercilerinin mezuniyeti 
ile verilir, 

Madde 3 ,1 - TUrkiyede mu 
kim TUrk ve ecnebilerden ken 
di nam ve hesaplarına tahsil 
tedkik ve telebbU maksadile 
seyahat ve !kamet edecekler
den : 

A - Seyahat edeceklerin 
beyannamelerine raptedecek· 
leri seyahat evrakı mUsbitesi 
olarak vizeleri ikmal edılmiş 
pasaport. 

B • İkamet eden namına 
hareket edenlerin beyanname 
Jerine roptedecekleri mektebe 
kayıt ve mUddelİ devamı mil 
beyyin mahallindeki Türk ta
lebe mUfettişliğ!nden bun ların 
bulunduklar1 yerlerde mektep 
idaresinin en bUyUk imiri ta 

. 
-
e 
a 
: ya kader kambiyo talepler 

doğrudan doğruya kambiy 
murakabe mercilerine kabu 

o 
1 

ve terviç olunur. 
Bunlardan avdet masraf -

i ları itwin kambiyo mUsıtdes 

yine murakabe mercilerine e 
verilir. 

-A - Sıhhi maksatla ya 
pılacak seyahatlnra döviz mu 
sadesi verilebilmesi tam trşek 

kUlü bir heyeti sıhhiye tara· 
fından hastalığın hariçte teda 
visine zaruret olduğuna dair 
verilecek raporun kambiyo 
murakabe mercilerine ibraz 
edilmesine mUtevakkıftır. 

Sıhhi sebeplerle ıey abat 
ve ikamet edenlerin dahil ol
dukları hastahane nya sana · 
toryom müdürlerinde veya 
tabibi müdavileri olan profe· 
sörden masarifi şehriyeyi mü
beyyio olarak alacakları fıf u 
ra veya raporlar üzerine mu 
rakabe mercilerinin vizuile 
kambiyo müsadesi verilir. tev 
ıik edilen başk~ca tedavi ve 
operuyon masrafları varsa 
ayrıca nazarı dikkate alınır. 

(Sonu var) 

Nö~etçi [czane 
bu akşam 
HA~K Ec:ıaneti 

Mersin piyasası .•. ' 
7-1- 938 

K. S. 
Pamuklar 

Klevlant 
Dağ malı 

Kapı malı 
Koza 
Kırma 
Kozacı parlağı 

35, 
27,5 

5·50 
21 -25 

bufday - çavdar 
Sert şark 5., 
Yumuşak 5., 
Yerli buğdayı 4,, 
Çavdar 4,~ 4, 
Anadol yulaf 3.50 

arpa 
Anadol 
Yuli 
Nohut ekstra 
Fasulye 
Yulaf yerli 
Mercimek yozgat 
Sahlep 
Tatlı çoğen 

Balmumu 
Cehri 
Susam 

4 
3,.62 

4,5 
7,60-11 

3,,2j 
7-8 

ı2n- ı ~o 

24 
1-t, 
10 

yapağı 
Siyah 
Şark 
Ana dol 
Aydın 

53.54 
52 

52-5.) 

Yıkanmış yapak 
Giiz yuou 
Konya mallara tiftik 
Yozgat 
Keçi kıh 

» dabağ 

s 
s 

Deriler 
Keçi derisi çifti 
Koyun derisi kilosu 
ığır derisi tuzlu· 
ığır hava kuruıu 

Manda deriıi 

80 
70 

52 

badem ve çekirdek 
içleri 

atlı badem içi T 
A cı ,. 
A cı çekirdek 

rfa Yağı u 
f ç el " 

80 
42, 

28-30 

75 

Bi 
pirinçler 

rinci nevi mal 15-16 
ik inci nevi mal 

ay ç 
K &bve 

:ı95.3c S 
111-112 

Borsa T ılgraflan 

Tü 

6-1-938 
Paralar 

rk altunu 1086 
lst erlin 
Do Zar 

ank 
el: 

Fr 
Lir 

628,50 

79,.80 

2a,47,25 
15-14.75 

YENi MERSiN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone Türkiye Hariç 

' Şerait ( için 

s enet ik 1200 Kr , 

ltıaylık 600 A 

o ç aylık 300 

B ir aylık 100 

için 

2000 Kr 

1000 

~00 

Yoktur. 

Resmi ilil!alan aatarı 10 
Kuruştur. 

i L A N 
·rarsııs Belediye riyasetinden 

Bt'lediyemiz iıfaiyesiPe kapulı 1arf usulile bir 
yangın eıraıüzii alınaea~tır. 

Muhamrutın hetleli <6830) lira olup nıuvakkal 
lemiııat akç.ısı 512 lira ~5 kuruştur. 

ihaltısi ~0- 1- 938 Jl~rşenıbP giinii saat 15 
de bt>lt)di~· e tı11ciinıt'nirıtle y a pılaca ğıudan bt•· klı
lerin şartnauwsiııi lwlediy t· mizden aramala rı ilan 
olunur. 1- ô - 8 -- 11 

i l A H 

Mesin orman ~öJge şeflioin~en 
Mrrsiniu köypınarı ve dağlı civarında vaki 

k~plıcadan devlel ormanından 418 nwtre mikap 
g<t)'ri nıamıll ÇH nı a~acı ile 35 metre mikap f.(ay
ri mamul kızıl ağ(jç ağacı ve köy pınarı kö) Ü ci
varrnJak i fer·t·zt~ orrua nrnd<in 9ü metre mikap ga y 
ri mamul çam ~ğacı 14-1 938 tarihine nıüsadif 
cuma giinii saat 14 de i lıale edilmek üzre 31· 
12- 937 tarihindtın itibaren 15 gün müddetle ser
best satışa korıuldu, 

izahat alma~ istiy~nlerin mersin orman idare-
sine nniracaal rlnwleri ilan oJunur. 

1-4 - 8-12 

Zevk ve ta~iat sa~iplerinin nazan ~i~~atine 
Salon, Ev, Diikkan, mağaza ve ticarellıaneleri 

ni ltııniz bir şekilde yağh ve sulu boya y~plır
mak, ~on us& l plastik pentür usull~ri ile evleri
ni t~zyin etmek nıobil~alarııu cilalatmak arzu 
edenlerin bo,,· acı Kayserili Osman Oknara miira
caat etmt>l~rı menfralleri ik•izasrndandır. Alman 
iicrPtlf>r mutPdildir. ıo- ı o 

Saym Müjde 
Kıf geliyor. kömür ihtiyacınızı şimdi

den düşününüz. 

Sağlarıı, dayanıklı, mutedil fivath maden ve 
kok kömürlerini Ömer C. Tlirkm~nelli ticaretha
nflsind~n arayınız. Toptan ve p~rakentl~ salış ya-

pılır. Adres: Azakzade ilan No. 14 
fi8 - 90 

halis temiz urfa 
Yağları 

En iyi yemekler, halis, temiz, URFA 
yağından yapılır. Güzel rayihası, saf· 
lıfı temizlifi ile tanınan ve karışıksız 

olan Urfa yağını külfet, masraf ve 
zahmetler ihtiyar ederek getiren mersin 
merkez bankası karşısında Ayintap ticarehane 
sin~e bulacaksınız 

Ayint~p ticarPlhanesind~n her nevi saburıfarı 
nızı, z~~.tın ~~ğı, Pirinç, Mercinu~k Fasulya ve 
huna mumasıl y~mPklik ihti~açlerım toptan ve 
rwrak tı nd~ h~ min ~dP-bilirsiniz . 
Kışlık IP v~zımalmızı mut ... dil fıyallarla şimdiden 

alınız . 29 __ 30 
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gunu ~ 

ı len suyu 
1 Sa)'ltl lhılk ırmzın Sıtılıa l111 1 güz füıiuıdr. Luıa rH k ~şı hul~nıı~· l\n K .\ Y ı\ 

OELEN SlJY LJNIJ gap·t sı lı hi bir şc~i lde nıenhağda k i f f-'~isa tuula eksik- fi 

l 
likleriui ta mamlamış ffl mıin ~n son usull~rini y :t plırmakda hıı l u 11 duğn

mzu arz ederiz. 

1 KAY.~ . LEN SUXU • 
1 Kaynadığı yerden ıtıbaren ıstasyon yanına kadar cam borularla bıllur havuzlaral 
1 in~irilmiş ora~an~a ~ütün fizi~i ve kimyevi evsafını mu~afaza e~erek el ~eyme~en 
1 hususi kimyakerimiz huzurunda damacanlara doldurulmakda ve muntazaman il 
1 şehrimize gelmektedir . 1 
Si KAYAD ELEN SUYUNUN evsafı ve fevkaladeU~ine gelince: Yıllar geçdikçe halk ımızınıg 

1 gösterdiği ra~bet ve teveccühü karşısında fazla söz söylemeğt zait görüyoruz. Sıhhat Bak •rnlıgı 1 
mve selahiyetli makamların vermiş oldukl a rı raporlarla KAY AD ELEN SUYU ~aınz Türkiyenin 
8 en iyi suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın birinci kaynak suları arası nda bulunduğunu isbat 8 
U etmiştir • ! iştahsızlığa, hazımsızlıı-:ta bir çok mide bağırsak hastalıkları na kareı KAYA'DELEN şifalı bir 1 
~ hayat kaynağıdı~ ~ !I Suyu pek temiz ve btrrakdır. TtcTÜOt tdtn sayın halkımız kendinde buldu~u zindelik ııt sıhhatzn ! 
• verdif!i farklarla suyumuzun müşteri>ı çoğalmaktadır. • 

D Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi ti 
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Yurtdaş ·ı \' t ni ~tersin Basım 

Kızllaya aza olunuz evirıde l asılmıştır 
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Peşinizden Geliyor', 
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[ıOrnek Kebap Evi 
~ı Ahmet Kaya Selçuk • 
ı, 

Kuruş Kebaplar 
15 Mersin kebabı koyon eti ile 
25 Yoğurtlu kebıp sade yağ haşlama et suyu ile 

15 Kuşbaşı kebap 
~O Domalisli kebap 

• 

20 Batlıcanlı Urfa usulu 
20 Sulu kebap Adana usulu kebap ~ 
~O Sarımsakla Ayintap kebabı 

20 Külbastı 
20 Yumuatalı salçalı kebap ~ 
20 Kirazlı Kebap 
20 Keme kebabı 
2J Patatisli kebap 
20 Baharlı kebap ~ 
15 Sade maydanuzlu kt:bıp 

20 Yağla hamurlu et tepside 

5 Salata, Cacık, Turşu ~ 
~o Çığ köfte ~ 

Kıbrıs çarşısında 8-10 Numaralı Örnek Kebap 
I~; Evinde yukarıda yazılı kebaplar ile daha bir çok ya' 
li'. zılmayan kebaplar sırf koyun eti ile yapılır. Sayın müı~ 

m terilerimi2i memnun etmek için yapılan bu taahhütten. 

W örnek kebacısı Jıhnıet çekinmez. 
ı!!L_ Rir tecrübe kafidir. 5-10 ..J 
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TÜRK HAVA KURUMU 
Piyangosu 

Her Ayın 011 birinde çel{ilir 
her Oca ğı zengin Eder 
Sizde Bir dane alınız . 
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1 HANDAN KFMAL KEMAL ŞAKİR 
SARACOGLU SARACOGLU 

••••• 
Doğuın ve Kadın Memleket Hastahanesi 

Has talık la rı DAHİLİ HASTALIK-
Birinci Sınıf Mutahassısı LAR MÜfAHASSISI 

MUAYENEHA NESİ 
Kışla caedesi Avukat Hilal Muayenehane: 

1 

Kemalin evinin birinci katın Kışla caddesi F edon 

1 
du hastalarını her gün sa· T ahıncının evi altında-
bahtan akşama kader kabul daki 102 No. Daire 
eder . 
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1 Muharrem Atasu 1 
'r lstanbul ve moskova Ünfoersitesi + 
JJ seririyatı hariciyesinden mezun O T Hastalarını Bayram günlerinden mada her gün ~ 
ı ubab saat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden son- 6 

l
(i :de~~ beşlen on~ckize kadar muayenehanesinde kabul 

ADRES : Camişerif Mahallesinde pazar caddesi 
29 No.lu Hane rr · 

~ •:·~~~i!CatJMGe=etl'!J~at9GSilli:i: 

1 Sağlık Eczanesi i 
8 Mersin Gümrük ~arşısmdad1r . 1 
1 

Her nevi Yel'li ve Avrupa eczayı tıbiye .. 
mUstahzeratı bbulunur., w 
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