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3 ler Konferansı 
Dağlldı. Hükumet resmi 

bir tebliğ neşretti 
Avusturya ve Macaristan Komünizm ile 

ıiddetle mücadeleye karar verdi 
Budapeşte 13 (Redyo)-ltal· 

ya, Avusturya, Macaristan hüku 
metleri mümessillerinin görüşme 
leri sona ermiştir. 

B u münasebetle burada res 
mt bir teblia neşredilmiştir. Tcb 

liQ'de Üçler konfernıısmm müs
bet bi r eekilde netkelendiği, si· 
y asi, e konomi ve t icari münase· 
betler etarfında aıılaşmalar ya· 
pıl dığı bildirilmektedir. 

Avus tur ya ve Macaristan de 
legeleri komünizme karşı koyu 
muhalefette bulunaraklarını ve 

bütün kuvvetlerile mücadele ede 
ceklerini beyan etmişlerdir. 

Ayni zamanda bu delegeler 
İspanyada Fraııko hükumetinin 
meşruiyctini tanımaya karar ver 
diklerini de ltalyaya bildirmie
lerdir. 

İtalya ve Arnslurya müm&s 
silleri hükumetlerinin Macarista 
nın nskeri silAblanmasına muva 
fakntını tekit etmişler ve Romen 
yn ile olan müua~ebatı da dik· 
kalla takip eylediklerini ililve 
eylemişl6rdir. 

ispanyada bofuşmalar 

Tirüel ınıntakasında kanlı 
mtıharebeler olu vor 

Tayyareler muhtelif askeri müesseseleri 
bombaladılar. Franko memurları Fran: 

sız konsolosunu tevkif ettiler 
Pariı;;, 13 (Radyo) Gelen ha 

berlere göre, Ttıruel şehri llsiler 
den temnmiyle kurtnrılmıştır. 
Şimdi Teruol mıııtakasında fa 
kat şehrin dışıııda Lüyük lıir 
muharebe olmaktadır. Bu mu· 

muvaffakiyetle harb eden ihliUU 

cı kuvvetler külliyetli esir almış 

lardır. Bu esirlerin çoğu Fran 

ıı;ızdır bunların arasında Fran 
sız zabitleri de vardır. 

Mndrit, 13 (Hadyo) Franko 
nun memu• lan 1ı undaki Fran· 

sız konsoloııunu tevkif eylemiş 

)erdir. 

i rJ a.,ıda 

Kab inesi 
i lk defa olarak top· 

landı 
Londra, 13 (Radyo) frlanda 

kabinesi yeni kanunu P.eaRtnin 
kabulünden sonra ilk defa ola· 
rak toplanmıştır. Bay Dövalera 
beşçekilliği işgal etmiştir. 

Toplantıya bütün mebuslar 
iştiri\k etmişlerdir. Bu toplan tı 

da dinleyici locaları da tema· 
men dolmuştur. 

B. Blum 
Sefirlerle görüştü 

Paris, 13 (Radyo) Başbakan 
Bay Blum, bugün Jngiliz, Alman 
ve Japon elçilerini kabu l ederek 
görüşmüştür. 

Milletler Cemiyet 
toplantısı 

Cenevre, 13 (Radyo) Millet· 

1 

lor Cemiyetinin Pazartesi güni\ 
içtimaında hazır bulunmak üze 
re Cemiyete kayıtlı devlet hari· 
ciye vekilleri buraya (lelml'kte
dirler. 

Mısır Parlmentosu 
3 Şubatta f eshedi

lecek 
Kahire, 13 (Rndyo) Siyast 

mehafilden alınan mahimallan 
aulaşıldıA"ına göre Mısır parla
menıosunun 3 şubatta feshine 
zn rurel hasıl olacak t ır. 

Bu takdirde Mı sı r ana yasa 
sı mucibince feshi müteakip ik i 
ay içinde yeni par ldmenlonun 
seçimi yapılacaktır. 

hareue ispanya isyn11ın111 başlan 
gıcındanberi ceryan etmiş mu· 
harabelerin en büyüğüdür ve 
iki taraftım harbe iştir ak eden 
askerlerin yekunu 180 bin kişi 
dir. Bu kadar Lüyük mikyasla 
kuv vet lerin iştirak elliı'ti hir mu 
horebe, Avrnpadn on twş SPne 
dcn beri ceryan etmemişti. 

Mersin Tıp cemiyeti 

Dört gündenberi ispanya· 
da nisbi lıir sükun hüküm sür 
mekte idi. Dün muharebeler .ce 
ne Franko kuvvetloriııin ıanrru 
zi y le yenictoıı 'e şidı1ı•llı' hnşla 
m ışt ı r. 

General Fronkonuıı tehliıtle 
r ine göro ih t ilfllcılnr mühim 
mevkiler işgal nylonıişlPrdir. Di
ıter taraftan Ilükumotçiler hü- , 
tün lıücuınl:mn 'püskürtüldüğü 

nü iddia eylomektedirler 
Madrit, (Rııdyo) Cunıhu· 

riyetçilerle Fraııko kuvvetleri a 
rasında şiddetli muharebeler de 
vam e tmektedir. Frnnko tayya
releri leponyanın şark sahille 
rinde lıulunan muhtolit nskerJ 
müesseseleri bombardıman ol
mişlerdir. Çok mühim haearat 
ve zarar vardır. 

Parie, 13 (Radyo) Salaman 
gadaki General :Franko karargA 
hından neşredilen resmi bir teb 
ilQ'e göre. Tirm•lda büyük bir 

Bir lokomotif 
Kamyona çarptı 

l\ 1 em 1 e l{ et 11 ast a nesi 11 (i e k u
ru l ıı ş münasebetile bir 

çav ziva'feti verdi 
Ve Yen i iclore heyeti seçimi yapıldı 

bul ederek bu tevcihe leşek 
kür etmiş ve cemiyetin muvaffa 
kiye tini dileyen bir hitabede bu 
lunmuştur. Ondan sonra idare 
heyeti intihabatı yapılarak baş· 

kaulığa doktor Kemal 8aracoğlu 
ılı::başkanl ı ğa doktor Kılşif Bae 
hıA', Genel sekreterliğe doktor 
Nejad Seyhun, sekreterlige dok
tor :\ihal Ba~ at, .MuhasipliAe 
doktor Hulusi Tan se9ilmişler
dir. 

Bunu mü teakip cemiye tin 
bütçesi tesbit edilmiş ve cemiye 
tin idari iç timaı bittiğinden baş 
kanlık tekrar doktor Kemal Sa· 
racoğluna verilmiş ve HuhlsiTıın 
tarafından Hormon hakkıııda 
eski tebliııat ikmal edilmiş ve 
münakaşalara Kemal Saracoğlu, 

Safa Borbor iotirak etmişlerdir. 
Bu iloıl ve samimi toplantı 

ya nihayet verilmiştir, Cemiye
tin henüz taeavvur halinde oldu· 
Qu güudenberi doktorlarımızın 

japon hükUmeti 
Mareşal Çan·Kay-Şeke bir 

telgraf gönderdi 
Teklif /erinin reddinde bütün Çinin iş

gal edileceği bildirildi 
Tokyo, 13 (Hadyo) İyi ma

IUmat alan melıafilden öğreııil· 

di~ine göre Japon hükümeti im 
paratorluk kongresi münasebe
tiyle Çin Mareşalı Çan Kay Şe· 
ke bir telgraf göndermiştir. Bu 
telgrafla Japon hükumeti tarafın 

dan3kAnunsanide gönderilen tek ı 
life yeniden bir nıuhlet verilmiş 
tir. Bu, Çine bilımıel son bir 

mühlet olacaktır. Buna cevap 
ferilmediği veya tekliflerin red· 
di takdirinde imparatorluk kon· 
feransındaki 'mukarreratın mev
kii tatbika konacağı bildirilmek 
tcdir. 

Yeni Mersin: Evvelce yazdı 
ğımız gibi bu mukarrerat Çinin 
Japonlar tarafından temamen 
işgal edilmesi kararıdır. 

Pariste Nazırlar heyeti 
konferansı 

işçi ve sermay edarlar için yeni bir ka· 
nun layihası hazırlandı 

Paris, 13 (Radyo) -

Dün öitleden sonra dahiliye 
nezaretinde başbakan Blumun 
riyaseti altında nnzırlar bir top 
Jantı yapmışlardır. Bu toplantıda 
işçiler ile sermayedaıfar arasın· 
dak\ münasebetler görüşülmüş 

ve her iki tarafın hukukunu vi· 
kaye eden bir kanun lfıyihası 

hazırlanmışt ı r. Layiha yakında 
parldınentoya teçdi edilecektir. 

Başbakan, toplantıdan son 
ra gazoteoilere beyanatta bulu
narak IAyiha, kesbi kanuniyet 

ettik ten sonra u ygunsuz harekil 
ta ve tımmc:ınin zal'8rınn olan 
grevlere meydan verilmiyeceği

ni bildirmiştir. 

lngiltere - İr la n~a arasm~a 
ll1üzakereler ayın 
17 sindeboşlıyacak 

Londra, 13 (Radyo) · Jngille 
re ile lrlıında arasındaki müza 
kerelere 17 kanunsani günü öğ 
leden sonra başlanncnktır. 

İngiltereyi Bay Çemberlayo 
Bay ~fakdonald; lrlandayı en· 
düstri nıızırı temsil edecektir. 

Bu müzakareler esnasında 

lngiltbre ile İrlanda hükı1melle 
rini alt\kalandıran müdafaa, ma· 
Jiy(l, ticaret ~e ziraat işleri görü 
şüleceklir. Görüşmeler sonunda 
bir anlaşmaya varılıp vnrılamı· 

yacağı şimdiden kestirilememek 
tedir. 

-------------- ------------------------------------~ Romanya Krah 
Deyli Herald g~azetesine 

beyanatta bu lıındıı 
Londra - c Deyli Herald • 

gazetesi, Bükreşe gönderdiği 
muhabirinin Romanya l{ralı Ka 
rolle mül!ikatını ueşrelmektedir. 

:Muhabir, Romanya hükume 
tinin halen cmeşruli şekilde bir 
krallık diktaWrlüğÜ • teşkil edip 
etmediğini sorması üzerine Kral 
şu cevabı vermiştir : 

tur. Hükümet otoriter bir hükı1 
mettir ve böyle olmasını lüzum 
lu bu luyorum. l\lillette, memle 
kelle nizam hakim bulunduğu 

inıibaı mevcut olmalıdır .• 

Kral, Romanya dış politika 
sıuın iç değişikliklerden katiyrn 
müteessir olmadıgını temin et 
tikten sonra Yahudi meselesine 
temas ederek demiştir ki : 

l staııbu l , 13 (Radyo) Bir 

lok~motif yüklü bir kamyona 
çarpmışlır. Kamyonda bulunan 
lardau üç kişi ölmüştür. Loko 
motifte hıı1ara uaramıotır. 

GeçPn gün Mersiıı T ıp cemi 
yelinin kuruluşu münasebeti le 
Memleket haslaııesiude cemiye
te mernwp asıl ar.alnrla fahri a· 
zalardnıı bir kısmı başta İ lba y 
Rükııüddin Nn~uhioğlu ve sayın 
eşi olduQ'u halde hazır bulun 
muışlardır. EvvelA. cemiyet baş 

kam doktor l{emal Saracoğlu 
tarafından 'rürkiyede comiyelle 
rin tarihçesi yapılmış ve siyasi, 
idnri, iktisadi her sahada tam 
istikldl ve benliğini kazanmış O· 

lan Atatürk Türkiyesinde artık 
cemiyet kelimesinin muası rı me 
deuiyette Türkün !Ayık olduğu 
külıürel yeri işgal etmesi için 
ancak ilmt cemiyetlere has oldu 
Q'u ve doktorların da ilmi top· 
lantılarım bir tıp cemiyetinin 
ıinesinde yapmay ı kurarak ce· 
miyeti teokile muvaffak oldukla· 
rını \'8 bu hayırlı teşebbüsü ilk 
gününden itibaren şaşmaz bir 
ihtimam ve tııkayyütla takip ve 
himaye buyuran İlbayımı &ın da 
lütfen fahri reisliği kabul buyur 
malarını rica etmiştir. 

İlba7, içlimaın riy aaetini '"' 

hakiki ve samimi hıslerine, ilmi 
ı;ıılışma iştiyaklarına cevap vere 
cek şekil•Je işe başlamıe olması 
muvaffak olacağına en bariz de· 
!ildir. Bu yolda devamlı ve yük 
ıek baıarılar dileriz. 

c - Ronıanyada Kral ~· egd 
ne müstakar unsurdnr. Bunun 
iQin politik partiler arasında mu 
vazeneyi temin kendisine taret 
tüp eder. Romanyada c diktatör 
lük:t kelimesinin tatbik manası 
sadece budur. Kral ve kabine 
müşterek surotlo hareket eder 
!er. Kanunu esasimizin prensibi 
işte budur. Fakat, iıılilıal.ıatıu 
efkQrı umumiye hal.kında hiç 
bir zaman tam bir fikir verip 
vermediğini lıilmiyorurn. Kralın 
rolü milletin lıım bir fikri ne 
olduğunu lnkdir etmektedir. Bu 
fikrin halen Ronıauyat.ln nasro 
nalizme doğru oldııjtu inkdr edi 
lemez. Bunun için, iktidar mev 

1 

kiine bu temayülü temsil eden 
partiyi ııetirwek normal lJir şey 
dir. Bu kararda münhasıran 
milletin ihtiyacı müEısair olmu@ 

" - Roman yada kuvvetli bir 
Yahudi aleyhtarlığı ceryanının 

mevcut olduğu inkar edilemez. 
Zaten bu yeni bir şey değildir. 
Fakat son yıllar zarfmda vuku 
bulan baeka bir şey var ki, o 
da Roınanyanm Rusya ve Galiç 
ya Yahudilerinin bır nevi istilil 
s111n uğramış bulunmasıdır. llun 
!arın mikdarı 250 bine baliğ ol 
muştur. Ve iyi bir unsur da de 
gillordir. Romanyaya harpten 
evvel girmiş olan Yahudiler hu 
sust hiç bir tedbire tdbi olımya 
caklardır. Fakat o zamancanberi 
(lirenler mülteci lıukukund an 
başka lıir haklan istifade ede 
mezler. 

Bunlıu· hakkında ne yapabi 
leceılimı:ı.i tetkik edE" ceğiz , Bun 

(&o nu ikincide) 
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VENi MERSiN 

S riye Haberleri 
Suriye meclisin~e ~ütçe müzakf _releri-Hü~Omet siyasi mü
messiller tayinine ~aşladı- Yüce ~amiser Bcyrute ~önoü · 

fi!istine vize ve.rilmiyor · MesaliM müştereke~en 
inti~ap altın~aki ~evletl3re verilen ~ara 

İekenderunda çıkan Vahde\ 
refıkimizden; 

Suriye meclisi bütçe müza· 
kerelerine devam etmektedir. Ge 
çen cumartesi toplantısında · Ha 
riciye ve ~lüdafaai Alilliye neza 
retlerinin teşki!Atına ait tahsisat 
kabul edilmiştir. 

Suriye siyasi mümessil· 
likleri 

Suriye hükumeti, yakınlarda 
bazı ecnebi memleketlere siyasi 
mümessiller tayinine başlıya· 

caktır. Şimdı ıik tııyin edilecek 
mümessiller Pariste bir elçi, An· 
karada bir bnş konsolos. Bıığ· 

dad, Kahire ve Hicazda birer 
konsolostan ibaret olacaktır. 

Ankaradaki başkonsolosluk 

bir müddet sonrıl elçiliğe tahvil 
olunaca ktır. 

Yüce komiser ne yaptı 
Birkaç gündür Şamda bulu 

nan Yüce Komiser Kont dö .Mar 
tel Deyıu a açdet etmiştir. 

Filistine gitmek ist:yen yolcula 
rrn pasıı portlarını vize etmemek 
le devam ediyor. Bu muamele 
Filistinden Transit suretile geç • 
mek istiyen yolculara da teşmil 

edilmektedir. 

Bu sebeı>ten dolayı Mısıra 

gitın(k istiyen yolcular deniz yo 
lunu ihtiyar etmek mecburiye· 
tinde kalmaktadırlar. 

Mesalihi müşterekeden 
Deyrut - Pılesalihi müştere 

ko idaresinden intidap altındaki 
hükumetlere para verilmeditti 
yolunda bazı Şam gazetelerinin 
yaptığı n eşriyata karşı Yücc> ko, 
miserlik tarafından bir beyanna 
nıe neşredilmiştir. Beyannameye 
göre: 

1935 sene14inde menafii umu 
miye namına yapılan büyük iş 

terden dolayı Yüce komiserlik· 
ten Suriye ve Lübnan hükumet 
lerine bir yardım yapılamamış· 

tır. 
Şam gazetelerinin yazdığm •.ı 

1931 senesinde Suriye ve göre Yüce komiser Samda bu· 
Lübnan hükumetlerine üçer mil Junduğu esnada mesalihi müşte· 

reke idares ile ordunun Suriye ron, LA7.kiye ve lskenderuna ye 
hükumetine devri ve Suriyede dişer yüz bin, Ceb~li Düruza 
istihdam edilecek Fransız ıne· beşyüz bin fr:ınk verilmiştir. 

memurlarının vaziyeti hakkında 1937 de Suriye hükumeti ge 
müzakerelerde bulunmuştur. \'ü çen s~ne hesabına 1 milyon 200 
ce komiser konuşmalarına de bin frank , hu seneye mahsuben 
\'ıım iı:in yakında Şama dii ıı n· 3 milyon fraııl< almıştır. lskende 
cPktir·. run saııcaA-ı ise bir milyon, Ce 

Filistine vize verilmiyor beli dıiruz beşyüzbin frank nl· 

Samdaki İngiliz konsolosu· mıştır. __ :.::....~.:.:.:.:.:.:...__,;.~--------------------
Beri inde 

Yahudiler aleyhine 
neşriyat 

Derlin, 13 (Radyo) Siyah 
gömleklilerin organı olan hir 
gazete Yahudiler nleyhiııde neş · 

riyat yapmakta ve Almnr1 sana 
yicilerinin hariçteki 'mümessillik 
Jerini Yahudilere vermelerini 
&idde tle protosto etmek led ir. 

Filistin haricindeki 
Yahudiler 

Kudüs, 13 (Radyo) Filistin 
haricin de Yahudi görüşmeleri 

y11pıldığı burada resmen tekzip 
edilmektedir. Arap mehafili In· 
giliz hükumeti ile görüşmeye 

tmade olduğunu bildirmiştir. 

Avusturya gazeteleri 
Viyana 13 (Hadyo) - Oazııte 

terden bir kısmı A vusturyadıı ya· 
bııncılur hııkkındu yenl bir kııoııo 
çıkttrılmıısı v~ orta Avrupııdan 

geh n Yahudilerin glrmeRinln men 
ini istemektedirler. 

Berlin Harp a~a~emisi reisi 
Varşovaya gidecek 

Vareova, 13. (Radyo)•Resmen 

tebliğ edildiğine aöre Berlin 

harp akademisi reisinin başkan 

lığı altında bir Alman askert 

heyeti Varşovaya gelecektir. Bu 

aeli~le 935 tarihinde Lehistan 

tarafmd an Beı llne y a pıl a 11 ziya 

ret iade edilmit olacaktır. 

' n u iliz ~ava ~uvvetleri 
Loııdı 3, 13 (Radyo) Hava 

nazırı Tomson vuku bulan be 
yanalında birinci sınıf lııgili~ 
hnva kuvvellE-rinin 1935 dekı 

mikdarın iki misline buliğ oldu· 
ğunu söylemiştir. 

Romanya Krah 
Birinciden artan 

tarı memleketten çıkarmak mev 
zubahs değildir. Fakat bunlar 
hakkındaki umumi biı;::.iya.t o şe 
kildedir ki müstevlihıre dmme 
hukuku çeremeyiz . Iııgilizltır 
için gayri mantıki ,.e med.~~~ 
yet mefhumuna az uygun goıu 
ken bazı tedbirler ittihaz ettiği 
miz doğrudur. FJkat toprakları 
mızda barışdan ev\'el yerleşmiş 
olan Yahudileri kurtarmak için 
bu suretle hareket edecl~ğimiz 
unutulmamalıdır. Bu bakımdan 
müstevıt Yahudilerin yalnız 
harpten sonra intikal eden top 
raklardaki azlıklara tatbik edi 
ten ahklimın kendilerine de tat 
bikini talep edemiyeceklorini 
kaydetmPk lAzımdır . • 

'"• üessif bir 6lüm 
Tarsus (Husust) - Fabrika· 

tör Bay Ali Rasimin onbeş yaş· 
Jarındaki oğlu Bay J\hhmut tu 
tulduğu tifo haytalığından yapı 
lan bütün ihtimamlara raj'2men 
kurtulaınıyarak gözlerini hayata 
kapamıştır. 

Mahmut Amerikan koleji 1ıin 

birinci sınıfında ders görmekte 
idi. Cenaze merasimi dün ynpıl· 
mış ve merasime Halk Partisi 
reisi ve azaları, Belr.diye, H11l· 
kevi reisleri bütün fabrikatörler 
banka direktörleri kolej talim 
heyeti ile bütün talebe arkadaş· 
Jarı, fabrika memur ve işçileri 

iştirak etmiştir. 

Ebeveyninin teessürlerine 
ietirak ederiz. 

f Sefiri erin otomo~illeri 
Yeni gümrük kanu

nuna hükümler 
kondu 

Anka - Gümrük tarife 
kanununu tadil etmek üzere ha-

zırlanan kanun projesine eımebi 
sefir !er ve diplomasi memurları· 
nın otomobilleri hakkında yeni 
hükümler konulmılktadır. 

Bu hükümlere göre, ecnebi 
sefirler ve diplomasi memurları 

mütekabiliyet şartile olmak üze 
re, eskimiş otomobillerini hiç bir 
gümrük ve diğer resimler ~ermi 
yerek satabileceklerdir. Yalnız, 

bu satış otomobilin memlekete 
girdiği tarihten itib, ren en az 
iki sene ni:1ayetinde olabilecek· 
tir. Daha evvel yapılacak satış· 

!arda otomobilin gümrük ve di· 
ğer resimleri otomobil satın a· 
landan alınacaktır. 

Kaym.akamlar ı'e nü 
fus direktör feri 

arasında 
Jç Bakanlık, 15 · 20 kadar 

kaymakam ile baıı nüfus direk· 
löı'lcri arasında yapılacak deA"i
şikıiklere dair bir kararname 
projl!si hazırlamıştır. Proje önü 
mü;::.d eki güıılerde Başbakanlığa 
\'erilecek tir. 

iptidai maddelerin 
kontrolü 

Sınai müesseseler imalatın 

da sarfolunan iptidai maddele rin 
konırolunu temin için, iptidai 
madde muııfiyctinden istifade 
edım müessesele rin iııiınleriyle 

birlikte, gel en maddelerin cins 
ve mikdarlarının gümrüklerce 
ayrı bir deftere yazılmasının le 
minini Finans Bakanlığı alakalı 
larrlan istem i ştir. 

Devlet Şurasında 
Ded ot Şurası genel heyeti 

polis rnzife ve · sfllahiyol nizam 
name projesinin tetkikini bitir 
miştir. Seyrisefer kanun projesi 
niıı tetkikine de Devlet Şurasın 
c]a başlanmış bulunmaktadır. 

lzmir vilayet ~ütçesi 
2,5 milyon lira 

Kültür bakanlığı 
neşriyatı 

İzmir, - Vilayet daimi en · 
cümeni, meclisi umumiye •arze
dilmek üzere yeni yıl vilAyet 
bütçe:sini hazırlamıştır. Bu yıl 

bütçe, geçen seııed oıı yüz bin li· 
ra ııoksaıı olarak 2,5 milyon li · 
radır. Mıımafi, çaridat fazlulığiy 

le, bütçenin genişletilnıe:;i mecli· 
Ai umuA1ının kararına bırakıl · 

mıştır. Hatta bu Bene daha mü 
him işlerin başarılması için islik 
raz akdi de teklif edilecektir. 

Yııni bütçedeki tahsisatlarıı 

göre, 25 bin lirn sarfiyle \•erem 
hastdnesiııe bi . pavyon ilav~ e · 
dileceklir. Belediyenin yaptıraca 
ğı çocuk hastanesiue 10 bin lira 
fuara 20 bin lira, eski İzmir haf 
riyalına da bin lira verilecektir 
f zmiri Balıkesire bağlayan Ber· 
gama · Ay\'alık yolu de!'hal inşa 
edilecek ve 938 nihayetine kadar 
bitirilecektir. 

TAklif edilecek istikraz nkdi 
mecli11i umumice kabul edilirse, 

Tunceli ~alkt 
Cezalarından af

folunclular 
Ankara, - Tunceli vilAyeli 

halkından olupta herhangi bir 
beple olursa olsun şımdiye ka 

a gizli kalanlarla doğum, ölüm 
evlenme, boşanma ve kayıp va· 
kalarıaı yazdırmamış olanlar 
hakkındaki eczalar affolunmuş· 
tur. 

Bu kanunun tatbiki müdde· 
tince yukılrıda yazılı işlerden 

dolayı takibat yapılmıyacak ve 
verilecek nüfus cüzdanlarından 

cüzdan bedeli, harç ve damga 
resmi alınmtyacaktır. 

Bu vilAyet ahalisinden haae 
naklin! veya mekdn tebeddülünü 
kaydettirmemiş olanlardan alın

ması ldzımgelen cezalar da affe· 
dilmiştir. 

Vilayetler Hususi i~are~eri 
~ütçelerinde münakaleler 

Hususi İdare bütçelerinde 

yapılacak münakale ve munzam 
tahsisata müteallik kaı-arnamo 

Dakaıılar Heyetince 1asdik olun 
muştur. Bu kararname ile Aııka 
ra, Ilolu, ı.:. Diyarbakır, Kırşehir, 

OuJu, Seyhan, Trabzon vilAyet 
lori hususi lıütcolel'İnde müna 
kale yapılmakta ve bazılarının 

du munzam tahsisatları kabuJ 
edilmektedir. 

Kültür Bakanhğı neşriyatma 
. Yeni bir veche 

lecek 
verı· 

Kültür Bakaıılı~ı, halk, mu 
allimler çe mekteb talebesinin 
okuyabileceği eserler neşretmek 

için tetkikler yaptırmaktadır. Bu 

tetkikler sonunda lıaloıı yapıl· 

makta olan Kültür Bakanlığı 

neşriyatına yeni bir veçhe verile 

cektir Klasik eserlerden tercü · 

meler yapılması işi bugün için 

d üşiiniilmekted ir. 

liman haberleri 
1 - Yunan bandıralı Oro· 

pos vaparu Deçlet Demir Yolla· 

rına ait kömür boşahmasına de· 

vam etmektedir. 

2 - Yunan bandıralı Vatı 
Lamos hububat almaktadır. 

3 - Almaıı bandıralı Tesel· 

ya vapuru gelirmiş olduğu çe · 

şidli eşyayı çıkarmakta \'e hubu 

bat almaktadır. 

4-İtalyan bandıralı Galda rn 

puru gedirdiği eşyayıbo~altarak 

bir niikdgr pamuk balyaRt aldık· 

tau sonra hareket edecektir 

Beklenen vapurlar 
Denizyollaı·ına ait Dumlupu 

nar vapuru beklenmektedir. 

Ağamemnon ilçelerinde yeni, mo 

dern tesisat ve ilçenin isldhı işi 

da bu yılki pragraında yeı ala· 

caktır. Turfanda mahsul yetiştir 

mek için Ç11şme ilçelerinin sulfl· 

rınd an istifade edilmesi, büyük 

serler iuoası da düeünülmektedir. 

1 Dünyada Neler oluyor 1 
Ne getirmiş? 

lskoçyalıların cimri) ı ktA şö 
ret kazandıkları malumdur O 
tar hakkında bin türlü vaksl 
ırnlntılır. Geçenlerde bir ldkOQ 

tının gösterdiği yeni bir cimri! 
Londra gazetelerinde intişar 
tikten sonra şimdi ağızdan 8 

za dolaşmağa başlamıştır. Vş 
şundan ibarettir: 

Bir lskoçyalı, bir İngiliz 1 
du tarafından bir NoeJ eğlen 
sine davet olunuyor. Kendisi 
eğlencenin beyneJmitel oldu 
her davetlinin kendi memleke 
nin en f yi mahsulünden biri 
getireceği söyleniyor- Noel e 
lencesi günü davetliler topla 
yorlu. Herkes memleketinin 
ıyi mahsulünden birşey getirir 
halyan. meşhur İtalyan kavun 
rından bir iki tanesini masan 
üzerine koyuyor, Rus büyük 
kutu taze havyar çıkarıyor, Tıl 
İzmirin nefis incirinden \'e üz 
münden birer kutu hediye e 
yor, Fransız birkaç şişe Bo 
gogne şarabı getiriyor, Qekosl 
vak meşhur PilsEın birasınd 
altı şişe veriyor, İsveçli 
eişe lsveç punçu takdim 
l~koçyahya soruyorlar. 

- Sen ne getirdin?. 
- Ben de dayımın oQ'IU 

getirdim, takdim ederim diyor. 

Timarhane ~açkmlan 
Geçen gün Fransanın 

Puy mıntakasıııdaki köylül 
bir ~eceyi dehşet ve korku içi 
de geçirmişler, kapılarıuı iyi 
kilitli)'erı k sabaha kadar uöb 
beklemeğe mecbur olmuşlard 
Bunun sebebi Le Puydeki tiIIl 
hanede noel gecesi çıkan 
yangın esnasında 12 azılı del 
ııin timarhaneden kaçıp kurt 
ması ve civara yayılması i 
Derhal sovkolunan müselllih j 
darına kU\'Vetleri bu delileri 8 

mağa çıkmıştı. 

Bu yangm hakkında atııı 
tafsilAta göre delilerin ateşl 

kurtarılması çok zor olmuşl 
Ilııstabakıcı hemşireler katır 
maıılık eseri göstererek onltı 
birer birer kurtıırmai}a çalışIIl 

!arsa da bazıları zorla elleriod 
kurtularak kendilerini diri di 
ateşin içinA atarak yakmışlard 
Bazıları da yaııgıuı gördük! 
zaman kahkahaları savurarak 
pinmeğe vo oynamnğa başlanıı 
tardır. Bazıları ise feldket kar 
b:nrla birdenbire akıllanarak 
Q"eı· delileri kurtarmağa yardı 

etmişlerdir. Hemşireler deliler 
mevku[ bulunduğu höcrelerin 
pılarını birPr lıirer ııçmtşlar 
oulal'l arkalarındaki deli göml 
!erine ve zincirlerine ra~men 
lAnrnte çıkarmışlardır Kurtul& 
lurın adedi 135 tir. 

İngilterede ~ir varyete 
artistine nişan veril~i 
İngiltere kralı bu yılbaşın 

bir çok İngiliz asılzadelerill 
ünvanlarını yükseltmiştir. List 
de yer.i baronlar ve vikontl 
vardır. Bunlar arasında Londf 
lılarm çok sevdiği sevimli vsr 
te artisti Mis Grucie Fields'e 
Britanya devleti nişanının co 
mondeur rütbesini tevcih etIIl 
büyük alAka ile karşılanmıet 
Ge~enlerde kral ile kraliçe i 
defa Londrada varyete tiyatro 
nu ziyaret etmek suretile deIIl 
rntlığa delAlet eden yeni bir h 
rekette bulunmuelardı. tJiıJI 

varyete artisti GraciA'nin nişaı 
taltif edilmesi bu harekotiıı ye 
bir ni~anesi telikki edilmekted 
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Stnai müesseselerle sigorta şirketlerin~e ~ullanılan Mersin piyasası 
ecne~Heıe mu~a~il Türk rtErtur ve müts~assıs 

yetıştirilnıesi ~ak~mda tanun 
Konun .No 3:?93 

Madde 1 - Hususi veya 
sermayesinde devlet iştiraki 

bulunan veya devlet sermeye 
sile kurulan imtiyazlı veya 
imtiyaısız bilumum sınat mU
esseselerle sigorta şirketleri 

her hangi bir işte istihdam 
edecekleri her ecnebi mUtehas 
8ı8 için fere vekilleri heyetin 
ce aylık olarak takdir oluna 
cak bir mutehasııs yetiştirme 
Ucretini tediyeye ve verecek· 
leri bu Ucretleri her altı ay 
da bir peşinen hazineye Yd• 
tırmağa ve mukabilinde ala· 
cekları makbuzların tarih ve 
numaralarını İktisad vekftleti· 
ne bildirmeğe mecburdurlar 
Hazine kendisine tesviye edi
len bu paraları SUmerbanka 
verir. Bu paralar gününde ha 
zineye yatırılmadığı takdirde 
yüzde yirmi fazlesile mUkel· 
Jetlerden tahsil olunur. 

Madenler hakkında 2818 
Ylyılı kanunun ikinci madde 
si hiikmO tatbik olunur. 

MaddA i - SUmMhnnk 

kabul ta·ihi ~7-12·973 

bu Para ilA memlekPt sana 
yiinin mutıtoç olduğu anasırı 
yetfştirmek üzre tcnebi mem· 
leketlere talebe göndererek 
bunların iyi bir suretle yetiş 
molerini temin ile milkt.lleftir 

Gönderilecek talebenin 
hangi meslek ve sanatta ne 
miktar yetiştirileceği ve yetiş 

tirme tarz ve usulleri lktisad 
vekftletince tayin olunur. 

Madde 3 - Umumi hususi 
veya mUlhak bUtçelerle idare 
edilen sınui muessese\er bu 
kanun hUkUmler!nden mils
tesnadır. 

Madde 4 - ıos:. sayılı teş 
viki sanayi kanununa 28 inci 
maddesi mucibinca ecnebi is 
tihdem eden sınai milessese· 
lerin bu ecnebiler yArine TUrk 
yetiştirmeleri mecburiyeti kal 
dırılmıştır. 

Madde 5 - Bu kanun neş· 
ri tarihinden muteberdir. 

Madde 6 - Bu kanun hU· 
kUmlerini icraya Maliye ve 
iktisad vekilini memurdur. 

Yükleme ve boşaltma işluinin mahalli idarelerce istenilEn 
is~elale r~e yapılması ~akkm~a gümrük inhisarlar 

vekaleti tamimi 
İldisad vekAletinden alr 

nanan 7,·;o sayılı ve 25 11-37 
tarihti yaııda : 

Mahalli idarelerce işletil
mekte olan iskelelerin inşa 

ve ı81ahına tahsi9 edilen mu·. 
ruriye resminin ziyama mey
dan bırakılmempsınrn temirıi 
için limanlardaki yilkleıne ve 
~oşaltma işlerinin bu iskele
lerden yapılması hususunda 

618 numaralı Limanlar konu 
nu hükmüne göre tanzim olu 
nan liman nizamnamesi proje 
aine hükilm konmuş isede bu 
nizamname moriyet mevkiine 
konuncaya kadar kend; malı 

nı kendi iskelelerinden gPçi· 
renler hariç olmak ve odun 
ve klSmilrUn iskelelerden gay 
ri mahallerde yükleme boşal 
tılması müteamil olan yerler 
de bu teamUI İhlil edilmemek 
kaydilP mahalli idareler elin· 

21 
Rusya~a 

Patrik tevkif 
edildi 

Moıkova, (A.A) - Röy 
tar : 

İkinci teıı in sonundan heri 
21 Patrik Sovyetlcr birliğinin 

muhtelif yerinde tevkif olun· 
muıtur. 

Bunlar f•şiıt casusluk teı 
kilatile al*k•dar olarak casus 
luk merkt>zleri vücude getir
miş olmakla itham ediliyorlu 
Moskovada tevkif Pdilenler 
araauıdil başpiskapos Kurolof 
da bulunuyor. 

de bulunan ve 30fJ4 sayılı ke· 
nunun UçUncU maddesi muci 
bince ileride Denizyolları İŞi 

etmesine devreJilecek olan 

iskelelerden gayri mahaller• 
den tuhmil Vfl tnhliyfmin güm 
rUk kanununun h ş 1 ııci mad 
desine istinaden mP-ni tet<lif 
olunmuştur. 

Bu lttldif vekillığince de 
uygun görUldUiünden odun 

kömür gibi mıthrukat madde 
l ıı riniıı Gümrük idareleri.ıce 

gö:::ılerilen yerlerden ve keza

lik kandi malını kendi iskele 
!erinden tahmil ve tehliye yo 
lundaki teamülii bozmak Uzre 

limanlarımızdaki yükleme ve 
boşaltmM işlerinin mahalli ida 
relerce işlP-lilmekte olan iske· 
lelerden yapılmıısına gUmrUk· 
!erce mUsade edilmesini bil
diririm. 

Tik u 
Markalı dolma ka· 

lemler geldi 

9l8 Ko~ak 
ve F oglander mırkalı Fotoı;ı 
raf makinelerimizi tavıiye 
ederiz. Her yerden ucuz ve 
taksitle ıatış yapıyoruz. 
Sedat Sahir - Seymen 

U rey caddesi No. 41 Mersin 
14-15-18-19-20 21-2iJ 

Hö~etçi Eczane 
bu akşam 

l•ti kamet Ec11neai 

•••• 
13 - 1 938 

K. S. 

Pamuklar 
Klevlant 
Dağ malı 

Kapı malı 

37' 
30, 

Koza 5·50 
Kırma 22 2fi 
Kozacı parlağı • 

buğday - çavdar 
Sert şark 5., 
Yumuşak &., 
Yerli buğdayı 4, 2) 
Çavdar .5 
Anadol yulaf 4.00 

arpa 
Anadol 4 
Yuli 3,,62 
Nohut eksh'a 5 
fasulye 7,50-11 
Yulaf yerli 3,,25 
Mercimek yozgat 7-8 
Sahlep 120->i:O 

Tatlı çoğeo 

Balmumu 
Cebri 
Susam 

Siyah 
Şark 
Aoadol 
Aydın 

yapalı 

Yıkanmış yapak 
Güz yuou 
Konya malları tiftik 
Yozgat 
Keçi kıh 

» dabağ 

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

24 
72, 
ıo 

15, 

53.54 
50 

5~-5.? 

80 
70 

52 

badem ve çekirdek 
içleri 

Tatlı badem içi 80 
42, 

28-30 
Acı ,. » 

Acı çekirdek 
Urfa Yağı 
f çel ,, 75 

pirinçler 
Birinci nevi mal 15- l6 
İkinci nevi mal 
Çay 
Kchve 

!'95-3o5 
111-112 

Borsa T elgraflan 
tt-ı-998 
Paralar 

Ttirk allunu 
/sterlin 
Dolar 

Frank 

1080 

629, 
74,,40 

23,47, 
Liret: 15-09.85 

YENi MERSİN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ı TUrkiye Hariç 

Şerait lçia için 

Sene 1 ik 1200 Kr , 2000 K
1 

Altıaylık 000 1000 

Oç aylık 300 ~ 

Bir aylık 100 Yoktur. 

Resmi ilioatın sabrı 10 
Kuruştur. 

i l A H 
Mersin PortR~al Ba~çesi T e~ni~erliğin~en 

1 - ~ersinde Portakal örnek bahçesinde yapılacak bek· 
d ve alat muhafaza binasının keşif hedeli 1~'35 lira 57 ku· 
ruş olııp 31-12-937 den 14-1-938 Cuma günU saat 15 de 
açık eksiltme surP.tile talibine ihale edılecektir. 

2 - Eksiltme muayyen günde Mersin fümigatuvarın· 
dJJ bulunacak komisyon huzurıındd yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 92 lira 62 kuruştur. 
4 - Bu inşaet hakkında fazla rnaHlmat alma'< istiyen· 

terin ..Portakal örnek bahçesi teknikerliğine mUracaat etme-
leri ilAn olunur. 31-5-9-14 

i L A N 
lçel Def terdarllğmdan 
~ilifkeııiıı laşucu iskt>Jesinin yedi mil ilrrisin

de 400 hektar haıitı~ rı~mına llfpulu buhın~rı 
4 tarafı <leniz ile ce~rili darıa ad~ sının 2 sen~ 
müddetle hayvan ·otlatılmak uzre ruiiza)edeye 
korıulmuşlur. 

ihale giirıii 24-1- 938 ı ı azıulPSİ günii ve 
bP-df>Iİ nıulrnıumiııf'Si 20P lirudır. talıp olaulann 
d+- flt>rdc rhğa müracaatları ilan olurıur. 

14 - 18-20 22 

l A H 
Mersin tecim ve en~üstri odasm~an 

Odamıxın Beşinci sınıfında ve ticaret sicil deftt'rİnin 
102.1 üncü numarasında mukayyet ve müseccel~( Şababed· 
din Gündüz ) odamıza gönderdiği 1 J -1-988 tarihli mek· 
tubunda iştiğal mevzuu olan davar alım ve salim ticaretini 
938 yılından itibıren terk ettiğini odamızdaki kaydının dü 
şülmcsini istediğinden mezkur firmanın kaydı 12-1-938 
tarihinde odamız siciHnden terkin edildiği ilin olunur. 

Saym Hal~ımıza Müjde 
Kış geliyor. kömür ihtiyacınızı şimdi

den düşününü.%. 
SaAlaro, dayanıklı, nıtılP.dil fİ)· atlı maden ve 

kok ~ önıü rlt>ri ııi Öıner C. Türk mmıelli ıica retlıa-
n~~iıuit~n 

pılır 

ar:ıyırıız. Toplan ve p~ rakerufo satış Ja

Adres: Azakzade llanNo. 14 
70-90 

halis temiz urfa 
Yağları 

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

olan Urfa yağını külfet, masraf ve 
:zahmetler ihtiyar ederek getiren mersin 
merkez bankası karşasinda Ayintap ticare~ane 
sin~e bulacaksınız 

A~· irılap licarf>llıarı~~incltırı lıtır rwvi SHhu11Iarı 
nazı, Zfl) Liu yağı, J>irirıç, ~i t> rciuwk Fet~ulya ve 
huna mümasil JPIU~~ lik ilıt i ) açler 1111 toptun ve 
ıwr~ k end~ lf' nıin PdPbi 1 irsi niz. 
Kışlık l•·v~zmıaırnızı nıuttıdil fıyuılada şioıdiclfln 

Hltmz. 29- HO 

----------·-------------------------------IRf AN MUSA KOlONYASI 

Sıhhat ve teravelinizi daim~ muhafaza el .. 

nlt'k için f.,..likanwt Eczarw~i hırafıntlau imal 

edilen lrfau ~lusa Koloıayasıuı kullamuız. 
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1 kayadelen suyu 1 
1 !'~ )11 1 ll ~h11uızm ·11ı1wt11• uö~. ött"trnd; tut~r'1 ~ e~ı ttu Ju11 nı ı ) ıH1 KAY.AR 
ıtıl>ELEN SU\'CN[ ga~t>t sı h hi bir ş~ ~iM.- nwnlıHğda ki h~s i satmda eksik- ı 
1 tikleriui tam~nı lamış fo rırıin eu sou usullerini y a ptı rum kda h11funduğu-
5m1.n <l rz ecler1z. 

1 K Y D LEN SUYU 1 1 Kaynadığı yerden itibaren istasyon yanına ~adar cam borularla billur havuzlarall 
~ irı~irilmiş oraaan~a ~ütün fiziki ve kim ye i evsaf ım mu~afaza ederek el deymeden 
~ hususi kimyakerimiz huzurunda damacanlara doldurulmakda ve muntazaman 1 
1 şeh!~~!~EL~~m:~~~~U~ evsafı ve fevkalidell~ine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızını 
1 gösterdiği raııbet ve teveccühü karşısında fazla söı: ·söylemeğl zait görUyoruz. Sıhhat Bakıınlıgı 1 
Sve selahiyel lı makamların vermiş oldukları raporlarla KAY AD ELEN SUYU }81P>z Türkiyenin 1 
ft en iyl suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın birinci kaynak suları arasında buluadu~uou isbat 
U etmiştir • 
8 iştahsızlığa, hazı msızlığa bir çok mide bağırsak hastalıklarına karoı KAYADELEN şifalı bir M * hayat kaynağıdır. • • U ! Suyu pek temiz ve berrakdtr. Tecrübe tden sayın halkımız lundinde bulduGu zindelik ve sllıhatm ! 
s vtrditi farklarla suyumuzun müşterısi çotalmaktadır. 9) 

1 Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi U 
•aanu~ tın n o mı l\l DBDD§ltltbl§ Ullil&IDB 

,,.. 

Yurtdaş 1 

Kızllaya aza olunuz 
Y tıui ~lersin Basım 

evinde ua~ıluuştır 

.. · 
.•. ,. ,,,.,,, . " ,._,,;, ,,., 

,,ı, , .. , 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor, 

ONA KARŞI 

Hazırhklt Davranınızl 

r:: ---- ~·= ' ~ 

i Ornek Kebap Evi 
:ı Ahmet Kaya Selçuk • 
~ Kuruş Kebaplar 

• 

15 Mersin kebabı koyon eti ile 
25 Yoğurtlu kebap sıde yağ haşlama et suyu ile 
15 Kuşbaşı kebap 
20 Domatisli kebap 

• 

20 Bathcanlı Urfa usulu 
20 Sulu kebap Adaoa usulu kebap ~ 
~O Sarımsaklı Ayintap kebabı 

2l) Külbastı 

20 Yumurtalı salçalı kebap ~ 
20 Kirazlı Kebap 
20 Keme kebabı 
2J Patatisli kebap 
2a Baharla kebap ~ 
15 Sade maydanuzlu kebap 
20 Yağlı hamurlu et tepside 

20 Çiğ köfte ~ 
5 Salata, Cacık, Turıu 
Kıbrıs çarşısında 8-10 Numaralı Örnek Kebap 

Evinde yukarıda yazılı kebaplar ile daha bir çok ya· 
1 

, zılmayan kebaplar sırf koyun eti ile yapılır. Sayın mtıı· 
m te~~lerimizi memnun etmek için yapılan bu taabbiitttn • 

nı ornek kebacısı 11hmet çekinmez. 
ı!l_ Bir tecrübe kafidir. l0-30 J1l 
D\= · iCiJ5 ıc· ıı •:!:• 1t:i ~ aefA' 

,.=====------!' 
1 Foto gün 

•• •• 

G UNU arayan sayın 1 

müşterileri onu zafer caddesinde atel : 
vesinde bulacaklardır. 

F01~ O GÜN P fotograf çektirmek 
mo~ern ve temiz ~atıralara mal:k olmak ~emektir. 
•rcr FOTO CCN clt· ~t·Vt' ~~\t• foıo~ ı af C• kıiı İ • . . 
· ~~ r; ı 11di~nı~ ıı ~ ~ p l ı!ır •ı uı cıı ö r i~lı · rı11izı gör. 
t Ürt>lıılır~i ı ıt '/ •. 

FOTO GÜN Fotogrcıfa ait her iş 
alır ve gece gündüz aile düğün ve gu
ruplara gider. 
::::FOTO GüNü sürat güzellik ve cazibe yaratan bir 

ver olarak kabul ediniz. 
1 
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i DOI{ rOI{ 
HANDAN KEMAL 

SARACOGLU - . 
Doğum ve Krıdın 

H n s t : ı 1 ı k 1 :-t • ı 
Birinci Sınıf Mutahassısı 

MUAYENEHANESİ 
Kışla caedesi Avukat Hilal 

-
DO~TOR 

KEMAL ŞAKIR 
SARACOGLU 

Mtmleket Hattabanesİ 
DAHiLi HASTALIK
LAR MÜ l'AHASSISI 

Muayenehane: 

ı 

1 
Kemalin evinin birinci katın 
J~ hastalarını hn gün sa· 

: bahtan akşama kadar kabul 
ı edf'r 

Kışla caddesi F edon 
Tahıocının evi •ltında
daki J 02 No. Daire 

··---1 

:ı iJ 

Eczanesi ' 
8 Mersin Gümrü~ ~arşısmdadır . ~ 

1 
Eler ııevi Y Prli VP Avrupa eczayı tıhiyP J 

mllstahzera tıbbulunur., Jl 

~~~ ...... 
Sağlık 


