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/ngiltere - Japonya arasında 

ingiliz gazeteleri 
hükumetin şiddetli hareket 

etmesini istiyorlar 
Şanghayda lngiliz baş konsolosu 

Japon konsolosile görüştü 
Londrn 10 (Uadyo) - Jnpon 

askerlerinin Şanghayda fngiliz 
müdafaa mıntakasına girerek la 
giliz polis ve polis müfettişini 
dövmeleri lıftdisesi üzerinde ga 
zoteler şiddetli neşriyatta bulun 
maktadırlar. 

Bu mesele etrafında İngiliz 
Başvekili Çemberlayn kabine ar 
kadaşları ile isli~nrede buluna· 
caktır. Sunday Taymis gazetesi: 
Başvekilin Jııpoııyaya karşı eid 
delli hareket imkı1nı haıırlnına 
ııını ve verilecek bir tarziyeyo 
razı olunmamasını yazmaktadır. 

.Japon metalibatı hakkında \'e· 
rilecek karar ise Fransa ve Ame 
rika ile ohın islişnredPn e;onraya 

bırakılmıştır. 

Gazete İngiltere ile Amel'ika 
arasında tem bir teşriki masai· 
nin lazım olduğunu yazmakta· 
dır. 

Londra 10 (Radyo);- Şang
lıaydnki lı1giliı baş konsolosu 
Japon baş konsolosunu ziyaret 
etmiş ~o bu ı.ziyarelinde Ingiliz 
mrntokaRıııda Jepon askerleri 
tarafından lııgiliz polislerine ya 
pılan dürüşt ve hakaret amiz 
muameloni n iyice tetkik edılnıe· 
sini ve neticesinin bildirilmesini 
talep eylemiştir 

Japon baş konsolosu lıAdise 
yi itina ile tetkik vadinde bulun 
muşıur. 

Japon Nazırlar Meclisi 

l\'Ierl{ezi Çin hiil{ilmetinin ta· 
mamile imhasını k~ararlaştırdı 

Maliye naznı gümrü~ tarif esinin arttmlmasrnı istedi 
Tokyo 10 (Hadyo) Nazır· karar vermiştir. 

'l'okyo 10 (Radyo) - Mali)"e lır meclisi dün öğleden sonra 
toplAnmıelAr ve Çin işleri üze· 
rinde görüetükten sonra Çin lıü nazırı Nazırlar meclisine güm· 
kumeti tarafından Rulh tekliflari rük tarifesinin arıırılmasını tek 
nin reddedilmesini ve Çinin as· lif etmiştir. Bilhassa lüks eşya 
kert kunetlerini artlırdığım ve gümrüklerinin fevkaldde teırid 
bu işin sulhen bitmiyeceğini mü edilmesini ielemiş ve buna se-
zakere eylemişlerdir. bep olarak Jeponyanm hayati 

Nazırlar heyeli hu totılanlı bir harp hnlind" bulundugu sı· 
da merkezi Çin hükOmetinin ta rada lüks <'ŞYA için harice para 
mamilo imhası i~in ta sonuna verilmesinin do6l'ru olamıyacıığı 
kadar şiddetle 2arbedilmeRina ileri sürülmüştür. 

Anadoludan lstanbula gidecekler 

Yol parası temin edilı11eden 
kimsA gö~derilmiyecel{ 

Oa~iliye ve~lleti ~u hususta vilayetlere ~ir tamim gönderdi 
İstanbul ( HuRusi ) -

Anadolunun muhtelif mınta· 
kalarından tedavi edilmek veya · 
hut iş bulmak maksadile lstan 
bula birçok insanlar gelmekte· 
dirler. Je bulamıyan bu zavallı· 
lar, bir müddet sonra iş iz ve se 
fil bir vaziyetle eürüumeğe mec· 
bur oluyorlar. 

Dahilire VekAleti, şimdiye 
kadar bu hususta bir tamimler 
Japmış, Anadoludan istanbuıa 

doQru Japılan bu nkııu Onlemck 
istemieıi. İstanbııl belediyesinin 

ııon KÜnlercte tevali eden şikA· 
Jelleri üzerine Vekillet bütün 
\'İltlyellere yeniden bir tamim 

iÖndermiştir. Bu tamimde Ana· 
dolunun birçok yerlerinde, bil· 
hassa Karadeniz sahil ahalisin· 
den lıtanbula birçok hasta gön 
derildiQini, fakat bunlarrn bir 
hlÜdclel sonra işsiz ve sefil kal 
dıklarını halırl&llıktıtıı f!Oııro 

her vil4yeL ahalisiuiıı keııdi fa· 
kir h11t11ıoı kendi mQe11eaelı· 

J 
rinde tedavi etmelerini, ancak 
hastanın todııvisi için kdfi dere· 
cedo vesait ve müessese yoksa 
bu takdirde lstnnlıula gönderile· 
cek hastaların zabıta tahkikatile 
fakir olduklarının teshit edilme· 
sini ve bunların gidip gelme yol 
paralarile ted8\'İ iioreılerinin ma 
hallerinde tenıin edilmeden ls
tanbula gönderilmemelerini bil· 

dirmietir. 

Romanya Hariciye naziri 
Prağda kral tarafın 

dan kabul edildi 
PraQ' 10 <Uadro)- Romanya 

Hariciye nıızıı·ı dün Prağa gol· 
miş ve istasyonda meraı;imle 

karşılanmıştır Na:r.ır krnl tara· 
fından kabul edilmiş ve akşam 

Hrırıcıye nnzırı lHrofındaıı şere· 

fiııe verilen zi) ı.ıfett., hazır bu 
lunmuıtur. 

Vali ,,e Parti 
Başl(anımız 

Pazar günü Anka
raya gittiler 

Vali ve Parti Başkanımız 
Bay Rüknüddin Nusulıioğlu vi 
IAyet işleri etrafında Vekaletler 
le temasla bulunmak üzere ge 
çen Pozar günü obpresle Anka 
raya gitmişler ve istasyonda 
daire müdürleri, Belediye Reisi 
ve encümen Azaları, Ilnlk Par 
tisi üyeleı i, Emniyet Direktörü, 
Jandarma Komutanı ve Partici 
ler tarafında u~urlanmışlardır. 

\'aliye Tarsus Kaymakamı 

Mehmet Ali Oral tokAlet edecek 
tir. Mumaileyh dün Tartmstan 
şehrimize gelmiş ve işe başla 

mıştır. 

Tunusıa müsa~emeler 
Yerli nümayişçi/erle 

polisler çarpıştı 
Paris 10 (Uııdyo) - Tunus· 

tan bildiriliyor; 
Bin kadar nümayişçi ile po 

)isler arasında müsademeler ol 
muştur. l\Jüsademalfır esnasında 

5 yerli, 3 polis ölnıüşıür. Asayiş 
öğledeu sonrageç vnkıllemin edi 
lehilmişlir. Nümayişe önarak o· 
laıılar tevkif edilmiştir. 

Trablusta 
Bir silah deposu 

bulundu 
Şam - Lübnan Jandarması, 

Trablusta mühim bir silah de 
posu meydaııa çıkarmışlır. Dışa 
rıdan gelirilen bu tdlfthlar Filis 
tin ihlilalcılarııııı gönderilmekle 
dir, Du silfthların nereden geli 
rildıgi ve nasıl gC\nderildiği hak 
kında tahkikala başlanmıelır, 

Suriye • Filistin 
Mısır, Filistin, ve Şarküler

den birleştirilecek mı?. 
Bir Arap gazetesi bunun için müzakere 

ler cereyan ettiğini yazıyor 
Eleyyarn gıızetcsirıden : 

Suriye, Filistin ve Şarkıerda 
ııin bir hükümot halinde birleş 
tirilmesi hakkında sabık Mısır 

Kral Naibi Prens Mehmet Ali 
tarafından geçen sene ortaya 

atılmış ve fakat Arap efkarıu 

mumiyesinde büyük heyecan u 
yandırmış olan projenin yeni 
baştan mevzubahsecıildiği anla 
şıl mak lad ır. 

Mısırdan uildirildiğine göre 
son günlerde Loudrada Filistin 
meselesi tetl,ik edilirken bu pro 
je de göz önüne alınmıştır. Şim 
di Mıı:;ır, Fılistin Şarkierden ve 

Berut arasında bu hususta mu 
habere ve müzukoı·eler cerynn 

etmektedir. 

Elcemııatiilislanıire gazete 
si, Emir Abdullah ile Doktor 
Şehbender arasında da bu me 
solo için müzakereler ceryan et 
ligini, Irak Daşçokili Nuri Sait 
Paşnııııı yakıı.dn Şarkierdene 
giderek hu konuşmalara iştirak 
edeceğini yazmaktadır. 

Znton lııgilir. Müstemleke Ne 
zııreliııin gnzetclordo intişar eden 
son tebliğinde; Filistine yeni 
hir mutalınssıslar komites inin 
gönderilePcğiııdeıı vo bu komi 
lfmin, Fılistinin taksimi fikrinin 
adilane olup olmıyaca~ını let 
kik edeceğinden bahsedilmesi de 
lngilizlerin taksim fikrinden -çaz 
geçmek istedikl<'rini ~e ortada 
yeni bir proje bulunduğunu 

göstermektedir. 

Liibnal)dan I_Jazl{iyeye silah 
l{açırılıyormıış~ . 

Yollar sıkı biı· kontrol altına alındı. 
Herut- Lübnandan L-lziki 

ye mıntakasrnd:ıki Ale\'ilere si 

!Bh kaçırıldığıııı haber alan Lüb 
non Jaııdnrmnsı, yolları sıkı bir 

konlrol ııhıııa nlmış ve bir oto 

mobilde :nıplı~ı nraştırmada 

muhtelif sistemlerde sokiz mav 
zer ilo külli)·etli ınikdarda cep 

hane ele geçirmiştir. 

Dunlnrın Lühnoııdnn salın 

alınarak Li\zikiye Alevilerine 
gi'Lürülmekte oldo~u anlaşılmış 

tı r . • ı andnrınanın ya ptıi;tı tah ki 
kata göre hundan Lnşka birçok 
kamyonlarda Lübnanctan Ldzi 
kiyeyo külliyolli silah kaçırıldı 

~ı tesLit olunmuştur. Yakala 
nan silahlarla kaçakçılnr mahke 
mor o verilmiş ve bu kaçakçılığın 
önüııii almak üzere şiddeLli tcd 

hil'lor alınmıştır. 

D. Ziraat işletmeleri Kurumu 
ne gibi işlerle meşgul olacak 

Kamutay D~tlct Ziraat iş 
!etmeleri Kurumu hakkındaki 
kanun lhihasının müzakeresini 
yaptı, Lılyihayı aynen yazıyo 

ruz : 

Madc'e 1 - Her türlü ziraat 
işleri ve sanatını ı ile iştigal et· 
mek ve merkezi Ankarada olmak 
üzere Ziraat Vekilletine merbut 
ve hükmt şahsiyeti haiz bir 
(Devlet ziraat işletmeleri kuru· 
mu) teşkil olunmuştur. 

Madde 2 - Devlet ziraat iş· 
!etmeleri kurumu bu kanun ile 
husust hukuk hükümlerine göre 
idare olunur. Bu kurumun yapa 
cağı muameleler muhasebei umu 
miye kanuniyle eksiltme, arttır
ma ve ihale kanununa ve inşaat 
dolayısiyle 2443 ve 2799 sayılı 

kanunlar hükumlerine ve Divanı 
Mnlrnsebatııı vize ve murakabe· 
sine lAlıi de~ildir. 

Madde 3- De9let ziraat iş· 

letmoleri kurumunnn yapacağı 

baolıca ieler aşağıda yazılıdır. 
a) Bu kanunla ulıdeııiııe ge· 

çecek ve ilerde uhdesine verile· 
cek zirai ve sınat mümesseseleri 
işletmek ve bunların ziraat fe 
zıraat eannthırı Hahnsındaki iş· 
lijtıne ve yetitlirme hizmellariııı 

7apmak. 

b) Dölgcleriııo göre lüzumlu 
ziraat çeeitleri11i, usullerini vo sn 
nallarını göstf•rip yapmakla nü· 
mune ve rohlıer olaımk yeni zi 
rut ieletme merk(lzleri, fabrika 
ve atelyeler tesis vo idare eyle 
mek. 

c) Silo ve ambar işleriyle 

uğraşmak ve silolarda varnut 

muamelesi yapmak. 
d) iştigal mevzulariyle aırt· 

kah leşokküller vücuda getirmek 
veya bunlara iştirak etmek -çe 
gene iştirak vevzuuna dahil işler 
icin imliyaz ve müsaadeler al· 
mak ve işletmek, ticaret, nakliye 
ve kredı işlerini yapmak. 

Madde 4- Devlet ziraat iş· 
)etmeleri kurumu bu kanun ile 
uhdesine inlikal eden veya iler· 
de ıı:1nk rıtlilecek veya kendisi 
tarafından tC'sis edi lecPk olan iş· 
letm leri, fabrika ve leıJisleri ic
ra Vı-ıkilleri Heyoti karnriyhı ken 
disine bağlı olmıık üzere kura· 
cağı hususi hukuk hükümlerine 
tAbı hükmi ş9lısiyeller halinde 
idarA edebilir. 

Maddo 5 - Atntürk'ün ll·VI-
1937 tarihli mektub ile Hazineye 
teberru elliği lıütün menkul vo 
a-ayrimenkul mallar ve bunlara 
aia bak ve vecibeler bu kaounµo 

noşri tnrihinden itibaren Devlet 
Zu·aat işletmeleri kurumuna in · 
tiknl etler. 

Devlet veya devlet mUessese 
lerlne ait olup birinci ve OçllncD 
nrnddelerde y5zılı mııksııtlara uy· 
gun mahiyetteki diğer menkul ve 
gııyrl menkul ınellıtrd~m ;muvafık 
bulunenldrt !Uzum görllldOkçe Zi· 
rau l Vl killetlnin teklifi Uzerine 
Devlet Zirnat işletmeleri (kurumu 
na devre icra vekllleri heyeti sı1 
Hllıiyetlldir. 

Bıı maddenin birinci fıkrası· 

na göm devlet [zlrıınt işletmeleri 

kurumunıı intikal edecek mall&rm 
1 ikinci lt şrin 1937 laribindekl 
billlnço ve mevcudıtt vaziyetleri 
esas tutulmuk Uzre .Mcıllye ve Zi 
rant vckAletlerlyle kurum tarafın 
d8n tayin edilecek birer zattan 
müteşekkil uç kişilik bir komis
yon kıymetlerini t~sbit edecegl 
gibl bu maddenin 2 inci fıkrasına 
göre bilAhare görlllecek lllzum 
Ozerlne devlet zlrııat lşh~lmelerl 

kurumuna devrine kP.rar veı He· 
cek devlete ve de• .. let mUessese 
terine alt mall:ır hııkkıodıt da de 
vır tarlblerlndeki vnziyetleı ine gö 
re ayni komisyon marlfolile kıy 
met lttkdlrl muamelesi yapılı ve 

($onu ikincide) 
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Çocuklara işkence edenler: 
Bunlar mürebuiler ve bilhassa 
mürebbiyeler arasında çoktur. 
Lnla lar, dadılar arasıııda çocuk· 
l a rı dö\•mek, çimdiklemek, i~ne 

lemek gibi em·a zulmü yapar · 
lar \ ' 0 bu•ıu yapmaktan zevk 
alırl ar yapmak için ıztırar du· 
yarlar. 1\repeliu, bir mürebbiye 
nin altı çor.uğun bıngıldağına 

şapka iğnesi sokarak öldürme
ye çalıştığını, Eyııiğhavz çocuk· 
!ara iğne batıran dadılardan 

bahsedor . 
Otalay ıcılar : Bunlar düş

nınıılık maksadiyle d eğil, sırf 

ze\•k için zehirleyenlerdir. Hat· 
H\ ölümünden çok teessür duy· 
dukları insanı bile zehirlerler. 
Tarihte meşhur tipler vardır : 
Lokrosya Borjiya, I\eşegot Frit 
.Markiz Dobrin Vilye, Yirminci 
Margnrit, Orsinos gibi . 

İmzasız mektup yazanlar : 
Bunlar kundakçı tipleridir. Her
kesin rn gizli şeylerini ö~reııip 

başkasına faş etmekten, ortalı· 

ğı karma karışık otmrkten dtıh· 
şetli ze\ k duyarlar. Halk lisa
nında bu ııl ara karıştırıcı derler. 
Muhuir sadık veyn aile dostu, 
imzası rnya nııın müstearla ya
zılar yazarlnr. 

Müsriflik, borç severlik : 
Lüzum \•e maksada ınübteni ol
madnıı gördüğü şeyleri satın 

alırlar. Fakat öyle bir hal gelir 
ki lıunlan zararına Ratınaya 

mecbur olurlar, Yüksek faizle 
para alırlar. Xe yaptıklarını bil· 
medcn bir düzüye borca girer· 
ler. Bu yüzden mahvolanlar 
çoktuı·. 

Firar cinneti Kimseye gö 
rüşmeden kaçıp, ailesini herkesi 
meraka düşürmek isterler. Bazı 
mütereddiler de asker kaçakla· 
rıdır. Dunlarm içinde öyleleri 
vardırki köyündeki Ayşesini, ve 
ya köyünü hatırladığı zaman 
her tehlikeyi hattü idamı göze 
alır kaçar. Mesela sabahleyin ar 
kadaşını kurşuna dizen manga· 
da kurşunu atan neferin akşam 
kaçtı~ını orduda hizmet edenler 
bilirler. Bunlar da firar ıztırar 

halindedir. 
Tenasüli ıztırarlar : Iztırar 

ların en müthişi budur ve çok 
vasi bir bahistir. 

Evt-ela şurasını arzetmeli· 
yimki gerek kadın ve erkekte 
tenasül guddelerinin faaliyeti, 
akıl, zeka, ruh gibi mevzular ü
zerinde birinci pl!lnda müessir
dir. Tenasül guddelerinin fJrt 
reya tafrit faaliyetleri öyle cin· 
netler tevlit eder ki diğer cin · 
netler onun yanında hiç kalır. 

Diğer taraftan erkeği cesur,alıl· 

gan, tabiatin şedaidine karşı ko 
yucu ruhda yaşatau, kadını, iııce 
hassas, müşfik ve merhametli ya 
pan hep tenasül guddelerinin 
faaliyetidir. Bu faaliyet tersine 
dönerse veyahut çok fazla \eya 
çok az olursa buııa göre bir ta
kım hastalık tabloları çıkar ki 
bunlardı:ırı en mühimleri tenasü 
1i ıztıral'lardır.~ 

lluular içinde onanizm, yaııi 
istimna ve işlih:\ balid, homerse 
ksoalizm doııiloıı müş<llıetülcius 

aşk yani sevicilik ve .alllmperes· 

ti, sadizm yani sevdiğine zulmet 
mek, mazohizın sevd i ğinin yap
tı~ı zulümden zevk almak, fati· 
şiznı kadının erkek, erkeğin ka 
dın eşyası karşısında tenasüli 
zevk duyması, ne krofili c~naze 
lere tasnllut, pederephilie küçük 
çocuklara ta ::: allut gibi tenasült 
zılalet ve deliliklerin envaı pek 
çoktur. Fakat bu günkü me \'ZU 
umuz kufi derecede uzadığı için 
bunlıınn tafsiline girişmiyorum. 

Tereddiye mani olacak en 
mühim dmil ruh ve beden hıf· 
zıssıhhasına riayet, mükeyyifat · 
tı, haHtalıklardao, yakın akraba 
ile izdivaçtan korunmaktad ı r. 

Hanedan ve asılzadelerin mutla 
ka hanedana mensup olanlarile 
evlenmeleri, içki, kadın ve ku
mar çirkap içinde yüzmeleri on 
Jarı temamiyle dr- jenere etmiştir 
Avrupada billıasırn hanedan çok 
tetkik edilmiştir. İspanyol hane 
danından pek çok dejenere zu 
hura gelmiştir. Bunların cinııet 

!erini zavallı milleller çekmişler 
dir. Hele bunu Osmanlı haııeda 
nına tatbik edersek tarihimizin 
bu kısmında Türk milletinin ha 
kikaten bedbaht olduğu gürülür 

Bayzit Veli denilen adam 
doğrudan doğruya cinneti maııi 
ler iuhitakiyenin şekil talsofisi
ne müptelıl idi. 

Şöhreti afakı tutan kanuni 
Sultan Suleymnn, oglu Mustafa 
yı kendi çadırında, celldtları tcş 

ci ederek kahpece ve caniyane 
boğdurmuş ve torunlarını beşik 

tekilcre varıncaya kadar öldürt 
müş bir manyaktır. 

Onun neslinden gelen Selim 
veya Sarı Selim de halis birer 
sarsak, bir mecnun küuli idi. Ke 
za ııyui nesilden gelen deli Mus 
tafa yüzbiıılerce insanı gözünü 
kırpmadan öldüren Dördüncü 
Murat, başına fesl ı ğeıı takıp sa· 
kalına ind dizen balıklara yem 
atıyorum diye denize altınları 

atan Sullıın İbrahim, bir deliden 
başka birşey değildir. 

Sultan Aziz bir melankoli 
nöbeti esnasında kendini göm
dürmüş onun oğlu olan Yusuf 
lziddin de kanser korkueu fikri 
snbitile babasını taklid ile da
marlarını keserek intihar elmiş 
tir. Beşinci Murad alll ay son
ra tecennün ed r rek tahttan ineli· 
rilmişlir. Halefi ıkinci Abdüllıa· 

mit müzmin şekilde bir parano 
ayalı olup efkarı itisafiyesi veh
mi yüzünden ömrü korku için· 
de geçmiş ve otuz uç sene mille 
te vehmi yüzünden yapmadığı 

zulüm kalmamıştır. Şehzade Ab 
durrahim, erken bunamanın pa· 
ranoid şeklile malı11 olup son 
zamanda Viyanada timarhaneye 
girmiştir. Şehzadelerden Alded
din erken buııama, Aziz hnalihül 
yai devri cemal hezeyan mür
teaş, Abdülhalim dipsoman ola· 
rak vefat etmiştir. Ziyaetldiıı tıp 
tahsilini beraber yaptığımız için 
iyi hatırlarını ki halisüddem bir 
budaladır. 

Sultan hanımların kısmı aza 
mi müzminomand ı . 

Al lı yedi asırlık Osmanoğlu 
saltanatı tarihi ana baba öldür 
mek, evlud boğmak, küuli ve 
şehveti deliliklerin em•aını yap· 
mak gibi belki do bütün dünya 

• 
dakı hanedanların hiç birisinin 
yapmadığı cinnetleri kaydetmek 
le dolmuştur. Hilkaten necip sat 
ve çok temiz olan Türk milleti 

\ 
/EHİ~ ' HABERLEQ.I 

limammız~an 
Dört ay lık pamuk 

ihratımız 

Son dört ay zarfında Mer· 
sin liınnuıııdan çıkan pamuk. 

EylO.J - Ilirincikdnun 
Gilliği y~r Ki lo T. L. 

Almanya 425070 177512 
Çekoslo\.'akya 34617 9676 
İtalya 608963 282716 
Jnponya 469786 103304 
Polonya 130298 52896 
Rodos 3071 887 
Homanya 109851 35140 
Suriye 5000 575 
Tutarı 1786656 6G2706 

TÜRKlYEYE 
Analya 1026 450 
Bartın 629 127 
Ereğli 2050 700 
İnebolu 17345 5750 
1staııbul 1254180 504011 
İzmir 268466 91777 
Küllük 100 50 
Rize 8600 2250 
Susam 6680 1400 
Trabzon 22810 6040 
Tutar 1581896 612555 
Harice giden 1786656 662706 
U. yekun 3368552 1275261 

İn~isarlar müfettişleri 
Teftişlerine boşla

dılar. 
İnhisarlar Umum Müdürlü 

A"ü ~lüfettişlerindAn Bay Mesut 
Gezer ve Bay Hayri Celdl Ata 
mer şehrim ize geiflı iş!er ve tef 
lişleriue başlamışlardır. 

[rzurum~a 

Şiddetli kar fırtına
sı ve tipi var 

Erzurum 10 (Radyo) - İki 
günclenberi devanı eden şiddetli 
kar fırtınası ve tipi da'1' yolların 
da münakaliitı durdurmuştur. 
Birçok kamyonlar yollarda kal 
mışlard ı r, Tedarik edilen amele
ler kapanan yerlere gönderil· 
miştir. Münakalat111 tekı'ar baş · 

laması için çnlışılınaktadır. 

Suriye ve lü~nan~a 
Türk emlakine konu 
lan haczin devam 

etmesi bildirildi 
Barut - Yüce Komiserlik, 

Suriye rn Lübnan hükumetleri 
ne gönderdiği birer teblil!de 
manda altındaki memleketlerde 
bulunan ve Türk tebasına ait 

olan emlake kon ulan hacizlerin 
son işare kadar ipkasını bildir 
mişlir. 

başlarına musallat olan bu ti· 

marhane kaçkınlarının medr ese 
ile ittifak ı karşısında çok azap 
çekmiş, çok yorulmuş, ezilmiş ve 

hırpalanmıştır. Allahtan u tannıı
yan medrese bunlara züllallah 
demiş onların her deliliğini veli 

lik göstermiş, şehvt tuğyanları 

karşısında ırz padişahındır di · 
yecek kadar dlçalmış, Türk mil 
letiııiıı iztıraplarının müşterek 

cell4dı .olmu~tur. 

Borsada 
Bir haftalık satışlar 

2 incikdnun 1-7 haftası içe 
risinde şehrim i z Ticaret ve Za 
Jıire Borsasında yapılan muame 
leler ve durum. 

ÇAVDAR 
Bu h afta şehrimize 1200 ton 

çavdar gelmiş Bonmda 1000 ton 
munmele görmüştür. Fiyat 4 
87,fi san timdir. 

3400 ton harice ihracat ya 
pılmıştır. Tahmini stok mikdarı 
1115 tondur. 

NOHUT 
Bu hafla şelırimize 75 ton 

nohut gelmiştir". Borsada hazır 
ve kısa vadeli olarak 190 ton 
4 kuruş 81,25 santimden muame 
le görmüştür. 

ihracat yoktur tahmini stok 
879 tondur. 

AXALIZ 
Bu hafta en fazla çavdar a 

nalizi yapılmıştır . 

Def ter~anmız 
İadei afiyet etti 
Dir müddettenlıcri rahatsız 

bulunan Dtıflerdarımız Day Ha 
lil Serin _iadei Afiyet etmiştir. Sa 
yuı De fterdarıınıze geçmiş ol 
sun doriz. 

Bele~iye mu~as a~ecisi 
Rahatsız bulunan Belediye 

Muhksebecisi Hayri Uslu tedavi 
içiu İslnnbula gitm iştir. Tez bir 

zaman içinde iyilikler dileriz. 

Devlet ziraat işletmeleri K. 
eır: nclden erten 

bu kıymetler sermaye hesabına 
m11bsu1.>en vuku bulmuş tediye 
sayılır. 

Madde 6 - Devlet Ziraat iş 
letınelerl kurumunun itibari ser 
mayesi 15,000,000 mil von Tllrk li 
rasıclır. 811 sermaye Ziraat vekQle 
tinin leklitl ozerine kurum umu · 
mi heyetinin karıtrı ve lcra vekil 
leri hPyellnio lıtsdikile bir misil· 
ne kudı:ır artıırıl11bilir. Kurumun 
tt:di_ve edilmiş sermuyesi; 

a) Bu kunun mucibiııce kuru 
ma intikal edecek veya devrolu 
vuc11k ruttl ve hııklıırın kıymd· 
Jeri, 

},) işletmelerden basıl olac11k 
karııtrın ila \.'esf, 

c) Devletçe verilecek tııhst· 
sat ve vuku bulacıtk teberruıttla 

teş~kkUl eder, 
Sonu ver 

Yeni adam 
Yeni Adr m'm bu haftaki 

210 numaralı sayısı çıktı. Mec· 
muanın bu say ıtıında bir çok ta· 
nınmış muharrirlerin fiki r va 1 

sanat makalesi vardır. Gazeteye 
ilave olarak Yeni Adam Ansiklo
pedisi adlı eserin son forması 

ı verilmektedir. 

lşte harikalar yarataıı, cihan 

lülkimiyeti kuran bir milletin 
başına tasallut etmiş olan müte 
reddi hanedanın cismani ve mü 
tereddi medresenin ruhani salta
natını yıkan kudretli eli Türk 
milleti her zaman öpecek h er 
zaman başı üstünde t aşı y acak · 

tır. 

Atasının güneşinden nur a
lan Türk için ufuk larda ya l nız 

itila vardır. O müstahak olduğu 
semalara mutlaka yükse!ecek tir 

Sayfa: 2 -
1 Dünyada Neler oluyor 1 1 
Zorlu bir hac yola 

Her sene olduğu gibi bu se 
ne d1:1hi Yain kabilesine mensup 
3000 kadar Hiudli kendilerince 
mukaddes sayılan Yunagadh :ve 
Palitana'ya kadar hacılık yap· 
mak üzere Dombay'da toplanmı ı 

tır. Yain ka\..ıilesiııin bu hac yo 
lu pek zorlu bir yoldur. Hacılar 
bu müddet zarfında tariki dün· 
ya gibi yaşamaQ'a, seyahat :esna 
sında en ehemmiyetsiz görünen 
bir kolaylıkian bile istifade et· 
memeğe mecburdurlaı·. Erkekler 
yolda ııoceleri toprak ~üzerinde 
yatarlar, ancak kuvvetten düş· 

miyecek kadar gıda alırlar. Ka· 
file beraberinde bir de seyyar 
mabed taşır, rahipler bu mabe· 
din içinde mutad olan duaları 

okurlar ve dini merasimi yapar 
lar. Bundan başka bir takı ıll 
mabud heykellerini de el araba· 
ları içinde yanlarında sürükleyip 
götürürler. Hacılığa iştirak eden 
lerin bu kadar kanaatkllr yuşa• 

malarına rağmen her hac seferi 
gene 20 bin lngiliz lirasına ms1 

olur. Bu sene bu para Bombaylı 
büyük bir tacir tarafından tedll' 
rik oluıımuştur. Hac kafilesi gılP 
de beş mil katetmek suretile o 
mukaddes yerlere üç ny z :ı rfın · 

da vasıl olur. 

Kör barsak kimin? 
Dünyaıım şu veya bu köşe· 

sinde vukua gelen hadiseler ar• 
sında en garip hadise geceııJet 
de lngiıterenin Southampton eeb 
riude cereyan etmiş olsa gere• 
tir. Bu vaka oralı bir tacirle bit 
cerrah arasında çıkan ,ihtilaftaO 
ibaretlir. Cerrah tacire bir apıtll 
disit ameliyatı yapar. Ameliyat· 
tan sonra tacir kesilen kör bar" 
sağının kendisine iadesini dok· 
tordan ister. Doktor ise barsalS 
par:;asını vermekten istinkdf e· 
der. lııtililf iki taraf arasında dol 
rudan dogruya halledilemeyinol 
tacir mıthkemeye müracaatle keO 
disine ai ı olan barsak parçasıoıO 
doktardatJ istirdadını taleb ede' 
Muhakeme uzar, bir karar çıkJll 
caya kadar aradan iki sene k•' 
dar geçer. Çünkü hem cer r!lJlo 
hem de tacir, biri kör barsa• 
parçasını vermemek, diğeri d' 
iE.tirdat etmek için mahkemed~ 
her türlü çareye baş vururlıt 
~ihayet mahkeme kararını "~ 
rir. Deı· ki; cCerrah kör barsıt 
parçasını alıkoyaui lir, tacir in ° 
nu islirdat etmeğe hakkı yo"' 
tur.• 

Tarihten bir fıkr' 
Aziz padişah yeryüzün4: 

sayılı çapkınlarındaııdı, keyfi''• 
zevkine. gırtlağına düşkü11~ 
amma, kadına herşeyden ve Jı 
kesten fazla düşkündü. rı 

Sarayında yüzlerce hald' ' .ı 
yüzlerce odalık, yüzlerce gözd~ 
vard ı , vard ı amma Azize az d' 
liyordu, Hor gün r eni bir se".; 
peşinde idi, En çok beg-eııd' 

1 kadınlar da Maskof kad ınları 1d, 
Nedense padişaha hülus o'1 

mak isteyen Rusya çarı, birlOJ 
Azize, dünya güzeli bir MoS~ 
dilberi hediye etti. ~ 

Kı r. uraya 1ıeld i . BatkA~ 
huzura çı k tı ve padi şaha ar•" 1 

- Moskof çarı, zatı eshB~M 
!erine uir Moskof ca .. r i..ye .. si I" 
derdi. il 

Bunu duyan Aziz sevio0 ~ 
1 den düşüp bayıld ı. Pad iş•b,
yanında bulunanlar bAşkAd 
sordular: ~ 

- Neden lıabeı·i kekeli1" 
verdin? 

Başkdtib gülümsedi . ,,t 
- Birdenbire cari yesi de 

dim olürd ü!. 
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Vilayet makamından: 
..., 

türk parası l{ıymetini l{orııma 
hakl{ında 12 N o.lu l{ararname 

Kararname No. 2- 7695 

-9-
TUrkiyeden ecnebi mem-

ketlere esham ve tahvilBl ve 
kupon ihraç eden hakiki ve· 
ytı hükmi şahıslAr ıhraç olu
nan bu esham ve tahvilftt ve 
kuponların bedeli olan döviz· 
leri emirlerine geçtiği tarih· 
ten itibaren on beş gün için 
de TUrkiyede bir bankaya 
sııtmaia veyu kendi namlarına 
TUrkiye cumhuriyet Merkez 
Bankasına tevdia _mecımrdur-

lar. • 
Madde 46 - Kambiyo 

muamelatının murakabesi ve 
döviz taleplerinin tetkik ve 
intacı maliye vakAleti nimı

na Merkez kambiyo teşkilatın 

ca ve kambiyo mura kaba mer 
cileriııe yapılır. 

Kambiyo murakabe mer
cilerinin salahiyet dairesi in -
delicap Maliye vekal~tince ta· 
yin tahdit olunur. 

Kambiyo murakabe mer
cHeri şunlardır : 

Kambiyo mUdUr ve mu• 
rukıbleri bunların mevcut ol
madığı [mahallerde mahallin 
en bilyilk malmemuru. 

Kambiyo murakabe mer· 
cileri kambiyo ve nukut es· 
hom tahvilAt muamelAtma ait 
husu~atın tetkiki için banka· 
tar ile alelumum eşhas ve mu 
esseselorin evrak ve defter
lerini tedkike selühiyettardır 
ler. 

Bankalar şahıs ve mUes 
seler kamlıiyo murakabe mer 
cilerince istenilen her tilrlll 
malQmatı bunlarca tuyin edi
len milddet içinde ihya ve 
evrak ve vesaikı tf'slime mt.c 
burdurlar. 

Madde 47 - Borsa acanta· 
ları başka hiç bir iş yapamaz· 
lar. Kendi nam ve he8apları 

na kambiyo nukut ve esham 
ve tahvililt alıp satamaz ve al 
dmp sattıramazlar. Bunlar mu 
am~lerini giinU gilnUne defter 
terine knydetmflğe ve aynı 
gUnde bir cetvelle berııber ma 
kambiy,1 ve nukud ve esham 
ve tahvilat olıp satamaz ve 
aldırıp aattıramazlar Bunlar 
muamelelerini gllnUne gUnilne 
defterlerine kaydetmt-ğe ve 
aynı günde bir cel velle bere 
ber mahallin kambiyo merci 
ino bildirmeğe meeburdurlar 

Madde 48 - Kttmhiyo ve 
nukud ve esham ve tahvılılt 

almağa ve satmağa mezun 
bankalar nldıkları ve sattık· 
ları dl!vizlerio ve esham ve 
tahvihıtın nevi ve miktarı ile 
tarihini ve alış verişin icra 
edildi~i satı ve fiyatını ve 
müşterinin isim ve lıUviyetini 
ve imzasını gösterir dip ko
çan it bir vermeğe ve bu mua 
melelerini aynen mahallin 
kambiyo murakahe mercileri 
ne bildirmfiğe mecburdurlar 

Madde .49 Bu kararnameda 
yaıllı abkama muhalif hare· 

Ne~ri tarihi : 23-12-1937 

kette bulunanlara 1567 numa 
ralı kanun mucibince hilkUm 
olunacak para cezalarının tah 
silinde yarısına kadarı muh· 
biri ne verilir. 

Yine mezkür kanun mu

cibince hUkUm olunacak para 
cez~lar1 mahkemelerce tecile 
tabi tutuldtJğu ve fakat ~açı
rılırken tutulanparn ve esham 
ve lahvilAtm mUaaderesine 
irad kaydedilmesine karar ve
rilen para ve esham ve tsh· 
vilat kıymetlerinden aıemi 
nısfına kıııd~r olan kısmını ik
ramiye olarak muhbirlerine 
vermeğe Maliye vekAIP.ti me· 
zundur. 

(Sonu var) 

Ameril{a 
Silahlanma yarışın· 

da rekoru alıyor. .......... 
Vaşington, ·- Amerika 

mebusları ile iyanından mü· 
rekkep olarak toplanan kon
greda Cumhurreisi Roosvelt 
adında oknnan mesai Ameri· 
kan silihl.tnması için gelecek 
sene içinde ( l) milyar dolar 
sarfedileceğini bildirmektedir. 
Sulh devri içinde ıilahlanma 
programına sarfedilmek üıre 
bu kadar para tahsisi dünya 
üzerinde bir bir rekor teşkil 

ediyor, Bunun için Roosvelt 
şu &özleri ilave etmiştir. Hali
hazırda siyaset aleminde öyle 
bidiıeler cereyan ediyor ki 
bunlar üzerinde Amerikanın 
kontrol tesisine imkan yoktur 
yapılacak şey sadece silahlan 
mayı artlrmaktan ibarettir. A
merilran bütçesinin sarfiyat 
yekunu 6 milyar 919 milyon 
dolardır, geçen seneye nisbet 
le bütçe açığı 138 milyon da 
hı azdır. Bıbriye bütçesi 570 
milyondur. Amerika harp filo 
su tayyare.si için 23 milyon 
dolar bir fazla tahsisat ister 

Kongrede Roosveltin me
sıijı okunurken Roosvelt kendi 
Ameıika bahriye subayları ile 
müzakerede mevzuunu dünya 
hadiseleri salaha doğru gitme 
diği takdirpe:alınacak silahlan 
ma tedbirleri teşkil ediyordu 
Bu hususla Roosvelt tarafın· 
dan kongrede yeni bir mesaj 
bahs mevzu olan tedbir hık 
kında yeni maluaıat vcrilect· ği 
bildiriliyor. 

Zayi Ma~buz 
Mersin gUmrük veznesin· 

den almış olduğum 89fı98-1264 
numllralı ~6 9-936 tarihli Yir 
mi beş liralık makbuzu kazaen 
zayi ettim Yenisini alacağım 
dan evvelkinin hUkmü kalma 
dığını ilftn ederim 

GUmrilk Komisyoncusu 
ruad TOilJÖZ 

Mersin piyasası 
1 ••• 1 

10 -1- 938 
K. S. 

Pamuklar 
Klevlant 
Dağ mıh 

Kapı malı 
Koza 

37, 
27,5 

5-50 
Kırma 21 ·25 
Kozacı parlağı -

bugday - çavdar 
Sert şark 
Yumuşak 
Yerli buğdayı 
Çavdar 
Anadol yulaf 

5., 
5., 
4., 

4,~ 4, 
3,50 

arpa 
Anadol 
Yerli 
Nohut ekstra 
fasulye 
Yulaf yerli 
Mercimek yozgat 
Sahlep 
Tatlı çoğeo 

Bal mumu 
Cebri 
Susam 

4 
3,,62 

5 
7,50-11 

!J,,25 
7-8 

ı 20-1 ··o 
24 
7"J, 
10 
15, 

yapağı 
Siyah 
Şark 
Ana dol 
Aydın 
Yıkanmış yapak 
Güz yunu 
Konya malları tiftik 
Yozgat 
Keçi kıh 

» dabağ 

53-54 
50 

5~-56 

80 
70 

52 

Deriler 
Keçi derisi çifti 
Koyun derisi kilosu 
Sığır derisi tuzlu 
Sığır hava kurusu 
Manda derisi 

badem ve çekirdek 
içleri 

Tatlı badem içi 
Acı ,, ,, 
Acı çekirdek 
Urfa Yağı 
f çel ,, 

80 
42, 

28-30 

75 

pirinçler 
Birinci nevi mal 15-16 
İkinci nevi mal 
Çay 
Kcbve 

~95-305 
111-112 

Borsa T elgraflan 
9-t-938 
Paralar 

Turk allunu 
!sterlin 

/Jolar 

Frarık 

Liret: 

1087 
626,75 

79,,50 
23,47,56 
15-15.75 

Y[Ni MERSiN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone Türkiye Hariç 

Şerait ( için 

Senelik 1200 Kr , 

Altıaylık 000 

Oç aylık 300 

Bir avlık 100 

için 

2000 K' 

1000 

500 

Yoktur. 

Resmt ilioatın satırı 10 
Kuruıtur. 

i L A H 

Mersin As~erlik şu~esi ~aş~anlığın~an 
ı - Piyad~ v~ lopçu s11ııfındau yrııi erat erip 

ve s e v k e d il fi Ct' ~ ı i r • 
2 • Pi ya de sırııfmdu u a 3 O doğumlularda da lıil 

olduğu halele 3~9 \e 328 ve th~lıa ~ nkarı do
ğumlu fili hi·tnıeliııi ~· ~•pmamış pi~adt• ler. 

Topçu 5'ııııfıntlan =~~n doğum lul drda dahil ol
duğu hahJ ~ 330 ve daha yukcırı doğıınılu fili hiz 
meti yapm< nnş lopçuluda tertiu:it ik.ıua l edılecek 
tir. 

3 _ Çağıra sırası gr çıuiş bakaya kalmışlar· la 
muauıflltısi bitmiş ) okla nıa kaçHğı sak lala rırıda şu 
bemize ~ endiliklerir•den uıiinıcnal etnıelrri, 

4 - fopl<Jrıtı günü ıo ikirıci kanun 918 pa· 
zarlesi gfırıiidtir. 

5 - 8 ikinci kan un 938 giinii satıl ı3 e kadar 
rı:lkdi hflclPI kahul P.dilrhilt•ct-klir 4 6-1-11 

i L A N 
·rarsııs Belediye riyasetinden 

Btılediytırııiz itfaiyesiı'e kap~lı ıar f usu lile bir 
ya ngm a razözii alınaea k lır. 

&I u ham men bedeli (6830) Jira olup nı u vak kal 
ltııuinal akçası 512 lira ~5 k uruşlur. 

ilıal,,si 20-1- 938 ıu~rşenıbr. giinü saal 15 
de br.ltıdi~ e erıcümenirıde yapılacağından isltkli
ı~rin şarlnanıE>sirıi b.,lediyemizden aramaları ilan 
olunur 1-5-8-- 11 

L A N • 
1 

Mersin orman ~ölge şef liğin~en 
Mersirıin eyva gediği yaylası civarındt.ki cen-

net öldiiğü ormanından 2 03 kent~! karışık ~ömür 
serbesl salışla ve drmir ışık köyii civarırıdaki lop 
rak lt>pP.ormanından 240 keııl~I çıra SP.rlwst sa
tışla VP. ~wşnwli köyii dvarrndaki gök giilwt orma 
nırıdan 532 kPntal karışık könıiir küylii artırma

sıda 1 l- l -- 9:18 ıarihinP. miisadif salı giinii SH

al 14 de ilrnle t>dilnık ii rzt·r~ 28-12- 937 lari 
lıiru.len itibaren on lıt• ş gün uıiiddetle 

k iiylii açık artı rnıasına koıı u 1 mn~tu r. 

• 
1 L 

Kiralık 
A N 

fa~ri~a Büfesi 

~el'best ve 
3) . .\:-7·11 

T. C. Ziraat Bankası Nebati yağ ve 
Susam fabrikaeının Büfesi bir sene müd 
detle kiraya verileceğinden isteklilerin· 
her gün fabrikaya müracaatla şartları 

öğrenmeleri ve arzu edenlerin 14-1-938 
cuma günü öğleden evvel yapılacap mü
nakasaya iştirakleri ilan olunur. 

11-12-ıa 

i l A N 
Mersin f ümigatuvan ~irektörlü~ün~en 

ı - Jlt-ırsırı F ıı migatu \' (lf'ırıtla hoşalan ~· üz 
lira ~nlık iicrt>tli nrnkinistl ğP. ziraii l nıakiuisl ve
ya sanal meldt>plt rinden diplomalı ve uzun müd
dt>l ~lektrik işlerinde çalışmış lıir sanatkar arına
caktır. 

~ - Bu makinistliğ~ ish~kli olanlarrn Adana 
zirH~t nwklrbincle 24-1-9 3~ pazartesi giinii im
tihanları )'a pılaca k tır. 

3 - inıtilıana girnu)k istiyenler Nüfus kA
ğıdı nwklq> diplonıas ı İIP ~air k~ğıllarını bir di
ltJkÇt>ye bağh) arak içtıl vila)~liue ıuiirucaatlara 
ilan_ olunur. ı ~ - ıa 
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li GÜ.VEl\1 1 
IJ SiGORT ~---Ş«Q?YETESi 1 
(!gl Sümer Bank ve Emlak Eytam bankaları tara.fından ~ 

Jiğlkurulmuş tamulusal bir kurumdur. Vasfı Orgun ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~,~· §~Q~ ~ti '~ R fit .. ~ WIDı\t ının tmUU~tmntmı 

kayadelen suyu ~ 
Sayın Hulkınuzın ~1tıhatmı f(ilZ üııiirade tularak ~~· l>ulunmıyan KAY .. .\ 

..:. OELEN SUYCNU ~ayet sıhhi bir Şt'kilde menba~'iaki tesisatnufa eksik- • 
~ liklerini lam~mlauuş fennin en son u. ulleriui y :.! plırmakda hnlunduğn- ı• 

mzu arz ederız. 

tl KAY ADELEN SUYU m 
~ Kaynadığı yer~en iti~aren istasyon yanma ka~ar cam ~orularla ~illur havuzlaraı 

in~irilmiş ora~anôa ~ütün fiziki ve ~imyevi evsafmı mu~afaza e~ere~ el deyme~enl 
~ hususi kimyakerimiz huzurunda damacanlara doldurulmakda ve muntazaman 1 

şehrimize gelmektedir . 1 
KAYADF.LEN SUYUNUN evsafı ve fevkaliidellğine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızın~ 

~ .ç göstordiği ra~bet ve teveccühü karşısında fazla söL söylemeğl znit görüyoruz. Sıhhat Bak'tnlıgı 1 
tavo sefahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU }'alrız Türkiyenin 8 

en iyl suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın tıirinci kaynak suları arasında bulundu2unu isbat 6 
etmiştir • W$ 

~ lştahsızlığa1 hazımsızlıQ'a bir çok mide bağırsak hastalıklarına karşı KAY> O ELEN şihılı bir ı\tl 
hayat kayna~ıdır. ' n 

a:m Supu ptk ttmlz ve bırrakdtr. Teaübe tdtn sayın halkımız ktndinde buldu/u zinde/ık vt sıhhatm ! = verdifi farklarla suyumuzun müşterisi çofalmaktadır. a 

Senelerce Evel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Yeni Ve Çeşitlidir 
Resmi devairve müessestla ticurethanelereait her nevi defter 
ler ve evrakı matbuaveaaairei en nefis bir tarzda sür'atle yapar 

·········~·······*•* HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK. SİPAR..İŞ-
LER..İ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLA:F\. 

1 H E R. N E V İ K. A R. T V :t Z İ T 
KİTAP, GAZETE DAVET K. A R.T-

A. 

V E M E a M U A LA R. I. ZAR. P KA-
TA B I NI DE R. UH- G I T B A Ş L I K. -

L AR. I T AB ED İ-
ıl TE EDER . ! ~ 11 L ~· 

===---.-,--=ı=-:;o-=~-----====--==-------=-------~ 

Yeni ~tersin Basımevinde basılnu~lır 

r.: ~ 1 ~ 

l~:n~~~!a~~?Evi. 
ıs Mersin kebabı koyon eti ile 
25 Yoğurtlu kebıp sade yağ batlama et ıuyn ile 
15 Kuşbaşı kebap 
20 Domatisli kebap 

• 

20 Batlıcanlı {)rfa usulu 
iO Sulu kebap Adana usulu kebap ~ 
~O Sarımsaklı Ayintap kebabı 

• 
20 Külbastı 

20 Yummtalı salçalı kebap ~ 
20 Kirazlı Kebap 
20 Keme kebabı 
20 Patatisli kebap 
20 Baharlı kebap • ~ 
15 Sade maydanudu k~bap 
20 Yağlı hamurlu et tepside 

mı iJO Çiğ köfte nı 
m 5 Salata, Cacık, Turşu w 
Jı Kıbrıs çarşısında R - 10 Numaralı Örnek Kebap 
ii Evinde yukarıda yazılı kebaplar ile daha bir çok ya· 
[ :zılmayan kebaplar sırf koyun eti ile yapılır. Sayın müı· 
nı ter ilerimizi memnun etmek için yapılan bu taahhütten• 

lli örnek kebacısı Jı_}unet çekin ınez. 
!JL Bir tecrübe kafidir. 7-10 jll 
~ R bi6E3'3 -el Ef/'n 

TÜRK HAVA KURUMU 
Piyangosu 

I-Ier Ayıı1 011 birinde cekilir 
her Ocağı zengin Eder 
Sizde Bir dane alınız . 

• - • 
1 

DOKTOR DO~TO~ 

1 HANDAN KEMAL KEMAL ŞAKIR 
SARACOGLU SARACOGLU 

' .•.. 
Doğum ve Kadın Memleket Hastahanesi 

H n s tn l ık J :-ı r ı DAHİLİ HASTALIK-
Birinci Sınıf Mutahassısı LAR MÜTAHASSISI 

MUA YENEIIANESİ 
Kışla caedesi Avukat Hilal Muayenehane: 

1 

Kemalin evinin birinci katın Kışla caddesi Fedon 

1 
da hastalarını her gün sa· Tabıncının evi altında-
bahtan akşama kadar kabul daki 102 No. Daire 
eder 

• • 
a. ::=::::-a• <-:i==nft•ı C'!l' aeE=C+lC·&ae:!!iiEa 

1 Doktor İ 
1 Muharrem Atasu ı 
'f ' • ~ Istanbul ve moskova Un;versiteai T 
Jı seririyatı hariciyesinden mezun O r Hastalarını Bayram günlerinden mada her lflin 
ı sabab saat dokuzdon on ikiye kadar ve öğleden son· 

l
(i ~~e~~ beşten onı;e-kize kadar muayenfbaneainde kabul 

i ADRES : Camişerif MahalJP.sinde pazar caddesi 
! fi 29 No.lu H3ae rıı • 
t :«3U•:·ec~=a~;11PJl!Cfie="!li1'8t!t aı!IO!lillie 

l i Sağlık Eczanesi 1 
i e Mersin Gümrük karşısm~adır . 

mUstahzeratı bbulunur., 

' ~~~~----


