
1 

CUMARl ESi 
29 

ikinci klnun 
1 9 3 8 

- . 

s 
Sehlbl ve Umum Neşrlyet 

DlrektörU 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
Yeni Mcr l ı BUJ D'evı l\Jtr•la 

Yllı; 
10 

Sayı 
2899 GUNDELIK SiYASi t:f_.::::A::...=B::..:::.F-.:..A.:........:.i!'~i..s;K~i..;.R.;.......;;G=:;.,.::A~Z;;::...:;E~T--...E--..S.....,i _ 

_ ~ayısı] 5 kuruş 
Telefon' No. 82 

Yeni köy programı 
Dal1iliye Vekaletı tarafından 

tanziın ecliJd i 
Prollramda köylerimizin kalkınması 

için mühim maddeler var 
1938 yılında köy programla· 

rının tanziminde aşağıdaki köy 
vazifelerinin programa nlınması 

to Bakanlığıııca kararlaşt:rılmış · 
tır. 

Köy sınırı iQindeki bütün 
işler için ihtiyar meclisleri her 
köyde köylüyü salı salacaklar· 
dır. Bunun dışında olarak otlak 
lArdan, meralardan, tae kireç ve 
tuQ'la ocaklarındıın, kaplıcalardan 
ve diQer ge ir kayııaklardan 

köy büt~·esi ıçiıı para laplırna· 
cııktır. · 

rın gi tt i ği tarata yapıleçak, etrn 
fı ha yvan g irmiyecek şekilde du 
varJa çevrilecektir. Kö ylüler 1938 
senesi iç: nrı o paznr ve ~arşı yap:;ı 
cak lnr, kö yli knsRba ve komşu 
köy lerle bitiştireıı yolların iki 
kenarına n~aç d ikecekler, köyün 
münasip y erleri ııdo orman yet i ş 
t irecc• klor. lorlu ve bahce leri su 
l a nınk için ortnklama ark yııpw 
caklardır. Hor türlü ziraat için 
pulluk, orak, ile peynir ve yaQ 
y o prn ıı k için nıakina alacaklar · 
dır. Köylüııiiıı llSrnplarıııın köy · 
d e doku n nı uk iınkdııı araşıırıla 
cak t ır. Köy le ı el e boı bor. nyokka 
bıc ı , ııa llrnııt , demirci' arabıcı ye 
ti ştirilecek, köy mnlı için da za· 
h ire a rıha rlnrı y a p tır ı ln crn kı 1r . 

Devlet havayolları 
Ba)1ındırlık bal\:anlığı yeni l\:ir 

kanıın projesi hazırladı 
Bu kanunla idarenin vazife ve teşkilatı 

tayin ediliyor. 
Bayındırlı k Bakanlı6}ı, Dev· 

lel ilave Yollnrı Direktörlüğü· 

nün bu güııkü teşkill\lı yerine 
kaim olmak üzere yeni bir ka
nun projesi hazırlamıştır Pro 
jeye göre Devlet Ilua Yoiları, 

Türkiye hudutları içinde ve dı· 
şında lıua yolları tesis edecek 
ve yollar üzerinde tayyarelerle 
yolcu, eşya ve posta nakliyatı 

y11pacaklır. 

Genel DirektörHlk Bayındır 
tık Bnkıııılı~ıııa bağlı, hükmt 
şahs i yeti lıAiz mülhak bütce ile 

idare oluııur bir devlet müesRe 
sesi olacAktır. 

Muhlnr seçimleri şubat ayı 

içinde yapılacak ve yoııi seçifr.ın 
Jer martLtt işe başlıyaca klardır. 
Günü biten k<iy muhtarları ihti· 
yar mcl.lisi azaları yerine yeni 
den seçim yapılacaktır. 

Genel Direktörlükte çalışan 

m emurların ınnnşlnrı ozaınf olup 
------------------------------------~ 

icMbında daha aşağı derf!celere 
memur tayin olunabilecektir. Hıı 
va yolları memurları, devlet me 
murlarının islifade ettikleri bü 
tün haklardan istifade edecekler 
ve tekaüllükleri tekaüt kanunu 
na aöre yapılacaktır. Devlet ha 
va yolları müstahdemlerinin ve 
maaşlı kadrolaı da ücretle çalı· 

şırnlarııı tekaütlükleri hakkında 

Devlet , Domiryollnrı memurları 

ve tekaihtügü kanunlım tatbik 
olunacaktır. Müstahdemlerin ay 
lıklardan kesilen yüzde beşler 

devlet hava yolları Lıülcesinden 

bu paranın biı· senelik bali~ine 
muadil tahsis edilecek mcLlağ 

ve yüzde ynrım maluliyet tazmi 
nalı karşılığı, chwlet Jıaça yol· 
tarı sandı~ıııa yatırılacaktır Dev 
let demiryollarında lokomo ti f 
üzerinde çalışnn memur ve müs 

talıdemlerin her hizmet senesi
nin bir buçuk sene fili hizmete 
tekabiil edec(\Q°i hakkıııdaki hü 

küm hava l'Olları tayyareleri ü· 
zeri11<l~ Qnlışan ucuş Personeli 
h ıı kkında da tatbik olunacaktır 

İhtiyar meclisleri lüzum gö 
rülürse parası köy sandığına 
yatırılmak üzere köy nıımına 

tarla eklirccekler ve mııhsul ay· 
rıco imece yolu ile elde edile· 
cektir: 

Nufusu beş yüzden fazla o 
lan köylerde kültür işleri hürün 
köylünün birleşmesile imel'o usu 
tile yapılacaktır. Köylü nıeC'buri 
olan işleri görmezse cezalandırı · 
lacaktır. Sene içiııde köy s ınırı 
içindeki su Lirıkiııtileri kul'ulu· 
Jacııktır. 

Nüfusu hinden yukarı ol ttn 
köylerde, köylüler nlııı larıııı ev 
!erinden ayrı bir yere yapacak
lar ve buuhırı senede bir defa 
badanalayacaklardır· Hor köyau 
bir başından di~er başıııa kad&r 
olan yollar tae kaldırım ile dö 
eeııecektir. Köy moznrlıkları ya 
pılacak ve mozarlıkl ar köyden 
vo caddeden uzak hir yerde su 
tarın geld iği tarafu değil, sula· 

Sovvetler . 
Japon-yaya posta mü 

nakolatını tatil 
ettiler 

TokJo, ~8 (Radyo) Sovyetle 
rin .Jııpoııyaya posta mfıııakılalı 
tatil Htmeleri buruda hayretle 
karşılanmıeıır. 

Posta nezareti bunun tAli 
ehemmiyeti hlliz olduA-unu söyle 
mıştir. 

A tina~a Tür~ taf e~eleri 
Mechul asker abide
aine çelenk koydular 

Atina, 28 (Ranyo) Burada 
bulunan Türk talebeleri cmechu 
88ker • e giderek bir çelenk 
koymuşlardır . Bu merasimde 
Atinalı talebeler de Jıeıır bulun 
rnu,ıardır Türk talebe mıllt mare 
lar calmıelardır Duradnn ayrıl 
dıktan sonra iezilmesi faydalı 
mahaller de ziyaret edilmış ve 
talebeler Atinadan lstanbula 
dönmüşlerdir, istasyonda mek 
teplj arkadaşları ve kosır bir 
halk külleei tarafından uaurlan 
ınıııardır, 

illetler Ce111iyeti konseyi 

Evvelki g·iin _toplanciı. Bu 
toplaı1t1da bii t.iin l{onse}"' 

azaları bıılundıı 
Cenon e, 28 ( Ruti) o) ~lıllet 

ler Cemiyeti koııse)'i düıı saat 

18 da topla nm ıştır, Bu ı opln rı 

tıda hü ı üıı kon ey dzaları IJHzır 

hu l uıını uşla ı dır , Koııse) i ıı bu 

de('re i ııo lrnn murahhası riva 
sen elnı ı şlır, 

Maıeaddıt murahhnıılnr söz 
almış, bilhasırn Çın muralıha~ı 

uzun l·oyanatta lrnluıınıue ez<!ilın 

le l\f iltPtler Ct-oın i yPti hnrış için 

'rarsus 

C. M. umumisi ve 
Sorgu hakimi tekrar 
vazifelerine boşla

dılar 

Bay Basri Ôzkan 
Tarsus, (Husust) Görülen 

lüzum üze rine ' 'okAlet emrine 
a lı nan şehrimi z Cumhuriyet 
müddeiumuınts i Boy Basri Öz. 
kan ile Sorgu hAkim! Bay Halil 
Kemil Özerio masumiyetleri an 
lao,ımıı oldutu ndın \'ek•letçe 

mukaddes vaz ı fosiııi yapmaya 

çulışınası icap ede di otoriteyi 

lPmin etnıf'k zamanı çoktan gt11 

m i ştır dom işur, 

Küçük antant namıııu Mor 
tı>r söz almış uzun bo)·anotta 

bulunarak kü<:ük autaııtın Mil 
letlor CenıiyP.tino ba~lılığını tek 

rarlanııştır, 

Koıısoy Lu a-ün saat tG,30 
cin ıophrnmak üznre da~ılmıştır. 

Ya~udiler meselesi 
milletler Cemiyeti

nin bu tap!antısında 
görüşülmiyecek 
CenevrP., 28 (Rad) o) Roman 

ya Hariciye Na7trı Fraıısa ve 
İngiliz Hariciye nazırları ile 
Yahudiler meselesi etrafında u 
zun müddet görüşmüştür . Du 
toplantıda Yahudiler işi müzake 
re edilmiyoceti tnkarrür etmiştir 
Bu kurar Yııhudi mehafilinde 
derin teessür uyandırınıijtır. 

Türk -lran gümrük binası 
Proje lran hiikume· 
ti tarafından tasdik 

edildi 
Ankara - Türk ve İran hü 

kılmetlt>ri ansıııda Gürcübulak 
ta müoLerek bir gilmrük binası 
yapılması kararlatlırılmıştı. 

lrnn hükılmeli bu gümrüh 
! i l projt!yi tasctık etmiotir Güm 
rük binasınm yapılması yakın 
dA 9kRiltrnAVA konulamıkıır. 

iad e ı nwınurİ)'ellerı keııııılerine 

bildirilmiş ve bu iki vuz ifrşinas 
ve çalışkan hllkimimiz tekrar 
vazifelerine başlamışlardır, 

Hakikatin bir an evvel leza 
hürü şehrimizde memnuniyetle 
karıılanmıetır Sayın hAkimlere 
a•omiı olıun derlı, 

Şehit ailelerine tazminat 
Vazife uçuşu esnasında, bir 

kazu neticesinde lıer ne suretle 
olursa olsun ölen pilot, pilot mu 
evini, makinist te lelsizc·ilerle 
idMe meusuplarmın mııaşa mfis 
lahak aileleri efrndına tahsis 
olunacak dul ve yelim aylıkla· 

rından başka olarak kanuni mi · 
rasçılarııın birer defaya mahsus 
olmak üzere beş hin lira nakdi 
tazmiııat \·~rilecektir. 

llnva yolları nıomur vo müs 

talıdemlerinin ve idare encüme 
ni ilo iıııihat konı is1 onuııun vn· 
zife ve selfıhiyetleri; lny in, tol>· 

j dıl ve idare muamelatının tf d · 
viri, nakli)'nt usulü ve şartları, 

' 

idareyi aıakalondıran di$tor hu 
suslar Dayıııdırlık Bııkaulığınca 
bir talimatname ile teshil oluna 

1 C'aklır. 

IIııva yollarının moııkul ve 
gayri menkulleri vo tnridal faz 
lası devlete dil oldu~u gıbi büt 
ce açığı da devletço kupatılacak 

tır. ldareıı in ı;arf 1 )' a L ve hesap 

ları nıulıaııe bei umumiye kanu 
nunn gC>re icra ve to8is oluna· 

c11ktır. Divanı ınulrnsebalırı mu 
rakabesi sarfiyatın vukuundan 
sonra ifa oluıııicnktır. 

Hava yolları idaresinin yol· 
cu, eşya, meydan, :ııangar tarife 
lel'i ve posla, telgraf idaresiyle 
horaber tf su it edecekleri porita 
turifelori Hııyındıı lık Bakanlığın 
ca tasdik oluııdııktau s'-"'·•a yü 
rÜrlÜğA airecoktir. 

meccani seyahat yapılmı 
yacak 

Tayynrelerde her ne eekil 
ve surette olursa olsun meccani 
seyahat yapılnmıyncaktır. İdare 

nin memurları h:.ı hükümden 

istisna edilebilecektir. 
(lon'ı' ikinci~•) 

Tak Yuları Boşıno! 

Gr çı1nlerdt• okuın ıış lıı nı: A~k. 
bir ne\'i .huslıılıkmış; yarıl , bani 
şıı sılmh gihl diz rnteri gibi bir 
şeymiş .. Bu~kıı bir rlvayt te göre
de aşk, bir çeşit sinir bozukluğu 

imiş .. Vt:bHJi söyliycnin boynunıı; 

ben ne bu ldrifl', ne de öh•klne 
lıuınmıım. Ben 1tşkı Viklor HU 
gonuo ıınlııllığı ve Holı:ılmtı~ıt çıı

Jıştı~ı şekildu kııbııl edenlerdenlm. 
Arıcıık, söz nrıımızdıı kıılmak Şiir· 

llle şunu söyleyim ki, ıı şkı ttnhı· 

rım ıımıı, birisi bıınıt: - Aşık ol 

dun mu? sevdin mi'? diye sorarsıt 
ona dıı, mnsbH veyıı menfi, ırntl 

bir cevab vermedtın; her sır pıı · 
paza söylenme1l der gtıçerim! 

Musiki de, hlç şüphesiz, bıık· 
lavtt, börek veyıı bu ıgıır pill\vı ile 
aynın gibl bir gıdadır. Lı1kln mu· 
siki ile buolıır ıırttsıoda şu fark 
vHr: Berikiler mideye: musiki ise 
rubumuzıı, manevi benli~lmlze 
hlhıb eder. Binaenaleyh ruh taşı. 
yun bir adamın, kııblllyellne gö· 
re, musikiden zevk almHmıısı ka
bul edılemeı . 

Aşk ve musiki hııkkmdaki 

bu mütıırifelerl sıraladıktun sonra 
şlmc!I sorarım size: lnsun sıfatını 
kendisine maletmlş bir nd!Jm dU· 
şUnebilir misiniz kl, ne a~ktan, 
ne de musikiden anlamamış ol· 
sun?. 

Verecea-tnlz cevabı bll\yorum: 
-Hayır! dlyeceJ.ı:slnlz. Ulkln ben 
sizinle ayni fiklrde degllim. Öyle 
yarma gibi, kttbıtk glbl - pardon, 
bu mııbarek cennet meyvesini 
tubklr etmek değildir maksadınıl -
boı u gibi h" rltler vardır ki , bıı 
lkı yüksek merbumdıın da naıılp 

olamıımışlardır. Bu glbllere ne 
isim verllcceglnl mi ttısurlıyorsu· 
nuz? Merak etmeyin ve yorulmo
yın . Hoca efendi, şu aşıı~ıdtt tınla 

tucıığım fıkra ile, öylelerine veri· 
lecek sıratı çok gllzel bir şekilde 
bulmuş: 

Adttmın birisi, eşeğini kaybet 
miş, Arttnıış, tarumış, dellıll çu· 
ğırtmış falıııı: bulamamış . Bir dos· 
tu, onu bir hor.ııvı srı ğlık vNmlş. 
Adıuncnğız hocııyıt hıış vurmuş. 
HocH, mııhııtat.ııııı dinledıkten son. 
ra, biraz dO;;llnmoş ve onH şu re 
vutıı vermiş: 

-Ytırııı, dı'mlş, ctı nıide vuze· 
dece~iııı SPn de ge l bir köşede 
beni dinle llen nıllnHslp blr zıı· 
mıındn, l'Şeğlnl bulur stına teslim 
ederim 

Z•ıvttllı ad ıı ın, bllyOk Omıtler
le erhısl gonıı cımılyt• gitmiş. Ho 
ı.!ıı vl\ıız kOrsOsllnde Etr,ı fındıt bir 
sflrll CPrnııııt onıı dinliyor. Bir 
&rıılık, hocırnın gözl>, bir kenıtrdıt 
sllklllm llllklOm, bO} nu bük Ok 
ııdıımcıı~ıw lllşlr ve onıınlıı göz 
göze gt>llnce, h fit 1 it lşuret eder 
blrttz subrd demek ister. Sözleri 
ııln en hurarteli bir verinde ho. 
c~ı, cemuıılt• şunu sorıu; 

- içinizde aşkdıtn musikiden 
anlamıyı n birisi varsa ayağa kalk 
~ın ve yttnırnu gelsin! 

Hiç kimse, ııyııjla k11lkmaz •. 
Hoca tekrar sorar vtı bekler .. Bir 
az sonra, cemaat ıtrosındıın birlı;I 

kulırnr ve bocıtyıs doğru llerJer. 
Hoca, bunu görllnce, ltı karsısında 
neticeyi bekllyen eşt>k suhlblne 
ellle işaret eder ve yanına çıığ1 • 
rır. Şimdi, aşk vo musikiden an
lamıyanla, eşeğini yitlten her iki
si de hocanın yaoındsdır. 

Hoca, cemaatt işi anlattıktan 
sonra, eşeğl kaybolftn adama dö· 
nOp, aşk ve musikiden anlamıya. 
~ goste rerek şu müjdeyi verir· 

- fıte tayıbını buldum. Tak 
yuları boşına; al, götUr re gllle 
~Ule kullaot 
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Yeni y·apıJan 

Denizaltı gemileri
m izin isimleri 

Jale A~la anlatıyor; ·g 
Hayatta çirkin kadın 
yoktur. güzel olmak 
için onu istemek kifa
yet eder, 

Demek bu yorgunlu~a kar· 
'ı vücudu hazır buluııdurmak 
denim• girilmietir Unutmamalı· 
dır ki, bu kızgın güııeş çekilin· 
ce, çıkacak akşam rüzgArı yor· 
gun yakalarsa o güzel çiçeği kan 
d ırıcı puselerle soldurarak dö· 
ker. 

Brıyanlar: Tüvalet şimdi ld · 
zımdır işte Güneşin kızgın vs 
merhametsiz ate~ine düşüp de 
solma~a yüz tul!n \'Ücud, yüz 
tamir ister. 

Bu da, masaj, ve sıhht kai· 
delere uygun p<.dralar, kremler 
ve mümasili ile mümkün olur. 

Bilh aHa dişlniniıı minası· 

na iitina Plmeli, yüzde hatların 
vücut hulmnma~ına, yanakların 

porsumamıısıııa, çı:me altında 

gerdan Ralarak ikinci bir çene 
hAsıl olınamııt:ııııa, vünudda lü· 
zumsuz taşkııılıklar olmumıısına, 
wıı derece dikkat etmelidir. 

Göı·üyorsuııuz ki bayanlar, 
bu dovrede daima uyanık bulun 
mak ve mütemadiyen kapının 
tokmağını döven ihtiyarlığa ka
pıyı ııı;mamak hatta kapının Ö· 

nünden bile onu savmak !Azım· 
dır. 

Aksi takdirde güzellik de· 
neu hıızirıe iflasa mahkumdur. 
Kadııılık nüfuzu, tesirini kaybet 
miş demektir. 

Kıtdınlık ve güzellik hakkın 
da uıun uzun tetkikler yapanla· 
rmız pekAlıl bilirler ki, her dev· 
roda rn her millette kadınlar, 

kadınlık güzelliğiııi ve nüfuzun u 
her şeye rağmen, canlarını dio· 
!erine tnknrak ellerinde tutmaya 
çalışmışlnr ve onlan asla terk 
etmemeğe uğraşmışlaraır. Hatta 
o hazine~·i halile muhafazaya 
değil oııu çoğaltmay:1, arttırma· 

yn da uğraşmışlar ve muvaffak· 
da olmuşlardır 

Mf'şhur cEdvar Salve> bir 
eserinde: Eski devirlerde güzel 
iikleriııi uzuıı müddet muhafaza 
etmelPriııi bill'n tarihin Feriııe, 

Aspnzi, Snfo gibi eş ·iz güzelleri 
bunu sıhhatlerine itina etmeleri· 
ue ve temir.liğe riayet etmeleri· 
ne medyundurlar diyor. 

Bu çok kati bir hakikattir, 
o zamanlar ne porira ve ne de 
benzerleri \'ardı. O zamnn ka· 
dın viıriııdc mnııgen gibi, s:ıray 

lanıı, şntolann fiÜ:-1Ü sayılır ve 
bir tok i~i güzol olmak ııüfuzunu 
kaybetmemekti. Düşünmeli ki ııe 

kadar cefalar içinde didinerek 
uğraşmışlardır. 

Hugün öyle miya'{ 

Kadın da eı k(-l~in hürriyeti 
rıi kazanmış ayııi safta ilerle
mekte ve fen son haddini bul· 
muş her hususta emre amade· 
dir. 

Ne evde hnpqolmak ve ne· 
do güzel kalııbilınek için cetııla· 

ra katlanmak IAıım değildir. 

Demek tarihin sahifeleri dön 
dükçe kadının güzellt•şoıeqi de 
kolaylaşıyor. Yeter ki meşgul ol 
al~kador ol, lıngiin feıı o kadar 
ilerledi ki, insenı dilediğı kadnr 
değil dıledi~indon de fazla gü · 
zelleşlirebili yor. 

Mı>sPlfi manasız. bir hıırnn 

ufak bir anıı>liyr• gPçirnwklo pnk 
cıızip bir ŞPklP giriveriyor. Kir 
piksiz lıir gö:liin gümrah ve lt1· 
lrıli kirpiklo r1oluvPrmeqı IJir na 
me::ıelesıdır: 

Hipisi dt buna benzer. 

Mısır Kral ve kraliçesine 
verilen hedi~yeler 
------~---·-----

Bunlar hem pek çok, hem baha biçilmi
yecek k adar kıymetlidir 

Avrupa gazetelerinde okun· 
dug-uııa göre Mısır kraliçesi Fe· 
rideye ve kral Faruka verilen 
hediyelel'in kıymeti çok büyük· 
tür. Bu hediyeler, Kubbe sara 
yının bir salonunda teşhir edil· 
miştir. Salonun içi, kıymetli taş 

!arın, etrafına saçtığı parıltılar 

dan pırıl pırıl ışıldıyordu, 
Kral ve kıalıçeye her taraf· 

tna hediyeler gönderilmiştir. Vat 
de kraliçe Nazlı, Ferideye 15.000 
Mısır liralık yani bizim paramız 
la aşağı yulrnrı 100,000 Türk li· 
rası kıymetinde mücevher tak· 
mıştır. Kralın amcası prens Meh 
med Ali paşıı; iır parıttoıiço Ôje· 
ninin Hidiv ı~ınail paşanın kızla 
rına Mısırı ziyaretiııde hudiye 
etmış oldu~u kırmeti biçilmez 
dantelleri, krala da Sullaıı Aziz· 
dPıl kıılmn kıvmPtli t..ışlnrln ı;üs 

Devlet Hava~ ollan 
Bir inciden artan 

Hava yolları idresinin bü
tün tesisatı ve vesaiti askeri ve 
sivil fıtbrikalnrda maliyet fiatın:ı 
tamir ve ıslah olunal.!ak, yük e:ş 

ya ve malzemede do\'let depo 
ve antrepolarından maliyet fiııtı 

na ahnabilecektir. 
Hava yolları tayyareleri, as 

kert vo hava kurumu meydan 
ve yardımcı meydanlarından, as 
keri \'e hava kurumu tayyarele 
ri de hava yolları nıeydıın ve 
yardımcı ıneydaıılnrından ücret 
siz istifade edabileceklerdir. 

Rasat raporları 

lenmiş bir tesbih hediye etmiş . 
tir. Mısır kalıiııesi geline düğün 
hediyesi olarak Rubis ve inciden 
yapılmış çok kıymetli bir ger· 
daıılık, lıskonderiye palriği Fira· 
vunlardan kalma bir taç, bir ger 
danlık ve kıymetli taşlarla mü· 
zeyyen bir başlık vermiştir. 

Kral Faruk, ze\'cesine birçok he 
diyeler \•ermiştir Bunların en 
kıymetlisi büyük kıyrııotli taşlar 
la süsleıınıiş murassa taçtır. Bu 
murassa tacın kıymetini biçmek 
çok giiçtür. 

DiA"er kral hanedanı azast· 
nın geline ve güveğiye verdıkle· 
ri hediyeler saymakla bitrniyerflk 
kadar çok ve kıymetlidir Şurası 

nı da kaydedelim ki l\lubbe sa· 
rayının antresi 5000 metrelik 
mavi atln~larhı süslf'ıımiş, yflre 
de e!'ld Ar.Pm hıılılıırı rli\cınnmi~ti. 

Tarsus meyveli ağaçlar 
fi~anhğm~a 

Pazartesi günü. tev
ziata başlanıyor 

Tarsus meyvf>li a~açlar fi· 
danlığındırn Ziraat dairesi vası · 

tasile vekl\lete müracart ederek 
fidan isteginde buluııan bölge· 
mız bahçelerine tefrik edilen fi· 
danların listesinin gelmiş oldu 
ğunu evvelce yazmıştık. Haber 
aldığımıza göre zira Ht \'ekAlotin 
ce tefrik edilen muhtelif fidanla 
rın, ziraat müdürü, ziraat mual 
Jiıni, ziraat odası reif.i huzurile 
tevzi listesi hazırlanmıştır. 

Meteoroloji genel direk 1 ör 
lü~ü, hava yollarınııı lüzum gö 
receği zamanlara göre hava rast 
!arını toplayıp gene hava yolla· 
rı idaresinin tayin edece~i müd 
detler içinde hava meydanlarına 
verecektir. Posta idaresi de ida· 
reye ait hava rasat raporları 

hakkındaki telgrafları ve soyri · 
sefer emniyetine dit ınuhaberatı 
takdimen ve tesrian çekilmP.sini 
temin edecektir. Hnva yolları ve 
meteoroloji genel direktörlükleri 
biribirlerinin telsiz iRtasyonla 
rından kılrşılıklı istifade edecek 
!erdir 

Pazartesi gününden itibarer. f 
vesikalar verilecek ve fidanlar 
Tan•u~dan alına bilı1crk tir. 

Yolcu ların sigortası 
Yolcular 1000 lirası mecburi 

olmak üzere 10000 liraya kadar 
sigorta edileceklerdir. Sigorta 
primi Bayındırlık BakanlığıncA 

sigorta eirketlerile anlaşılarak 

bilet üzerine ilA\'e edilerek alına 
caktır. Kaza neticesinde mahlli 
yet \'oya vefat vukuunda sigor 
ta edilen mikdar yolculara veya 
kanuni mira Açı !arına ödenecektir 

Hava yolları idaresinin geti 
receği tayyare, telsiz ve diğer 

alAt ve cihazlar gümrük ve diğer 
resimlerden muaf olacaktır. 

Sonu UçUncUd• 

f~racat ımız 
23 m ilyon lira fazla 

An kar ıı, (AA) - lstotistik 
umum mı1cfürlüğü 937 senesi lıa 
rici ticnret lstntistiklerini tamam 
lamıştır. Alınan neticelere naza 
ra.1 937 scııeH:rıdA ithalllt kıymfl 
tı 1 !4 ve ihı·ar.at kıymeti 137 
milyon lirayn haJiı? olmuştur. 
Bu miktarlar 936 Aenosine naza 
rnn ithald•ta 21 ıııilyoıı ve ibra 
cntta 20 milyan liru artış g"ster 
ınektedir · f thalAta nıızaran ihıa 
cat faılı 1128 milyon liradır. 

Müftülerin maaşla
rı kesilmiyecek 
Bnzı mahallerde 65 yaşını 

dolduran müftülerin tekaüde 
sevkedilrneleri icap edn mül!'tha 
ıasi }le maaşları verilmediği Ma 
!iye Vekdletiııin ııazarı dıkkatiııi 
celbetmietir. V<·kAlet aH\kadarlıı 
ra müftülerin yaş huddiııe ti\bi 
tutulmadığını, ancak müftülerin 
vazifelerini yapamıyacak derece 
de alil ve mariz oldukları fen 
ııen Sdbit olmadıkça veya kendi 
arzusiylA tekaütlük ish~medikçe 

bu ıı I arın ınaaşlarıııın kesil meme 
si alakadarlllra bildir ilmiştir. 

Gayri mü~a~iller için ~ir 
kanun layması 

Yalova arkadaşımızdan ) -
Gayri mübadiller meselesi hak 
kında cemiyetin reisi fsmnil 
Müştak Mayakonla görüştüm, 

bana dedi ki; 
c- Gayrimübadillerin sene 

lerdenberı sürüncemAde kıılnn 
vaziyetleri hnkk ıııda Baş\ e ' Alf•te 
yapılan mürncıHtt üzerine. Baş· 
vekil Day Celili, hükumetçe bu 
meselenin imkAn dairesinde ko 
nuşulacağıııı vadetmiş ve haber 
aldığıma göm, bu hususta bir 
kanun !dyilıasile meclisten mezu 
niyet alı•1ması düşünülmüştür, 

Öyle zannediyorum ki mecliA 
toplnnıııca bıızı rırbduşlHr bu 
hususta müracaııt ve ricalarını 

tekrar edPcek!crdir, 
Gayrimübadil honolannın 

c:ıon gürılenfo ~östurdi~i "ii ·sQJi 
şın buııdaıı nıülevellit olduauuu 
zannediyorum,., 1 

Bitmek üzere olan dört de 
nizaltı gemimize Büyük Önder 
Atatürk'ün şu iı.ıimleri seçtikle· 
rini öğrendik : 

Saldıray, Batıray, Atılay, 
Yıldırny. Som türkçe olan hu 
kelimelerin maııaları, kolayca 
anlaşıldı~ı gibi, Saldıran, Batı 

ran, Yıldırarıdır. 

At:ıtürk'ün bu hususta Dıış 

bnlrnn Cı•IAI Bayaı·'a gönderdik 
leri mektup deniz müz~sine ve 
ınoktuhun birer fotoğrafisi de 
yeni gemilerin her birine kona 
caktır. 

Beynelmilel ter~iyevi filmler 
tarukavelesine iştira· 

kim ;z hükumetçe 
takarrür etti 

Ankara - ~lilletler Cemiyg· 
tinin lu•dufloriııe tevf ikan millet· 
!erin karşılıklı anlaşmalarına me 

dar olmak suretiyle manevi si· 
lilhlaıımağa . hizmet eden veya 
bedeııi, fikri ve alıUiki sahalarda 
çok müessir terakki vasıtaları 

teşkıl eyliyen her ne\'i tedriş ve 
terbiyevi mahiyetteki filmlerin 
milletler arıısında intişarını ko· 
Jaylaştırnıak maksarliyle 19~8 se 
nesinde Cenevrede 24 devlot ta· 
rafından imza edilen beyııelmi· 

1 1 terbiyı•vi filmler mukavelt>si 
ne lıükltmetimizin de iştirllki ka 
r::ırluşmıştır. 

İl~ ve orta okullaroa 
Mühim ders saatleri 

öğleden öncey e 
alınacak 

KUltllr Bakttnlığı ilk ve oıla 

ok ull»rın ders sa11 lleri Dzerinde 
tetkikler yapm>ığa başlamıştır. 

Bu tetkikler nf'ticesinde ilk 
okullırnn rn oı ta tııhsil okulları

nın mühim ders saatl~ıl öğleden 

önceye ulınııccık, öğleden ı-onrakl 
dersler, bedf'n, musiki, atelye ça· 

lışmRlıırıon basredilecektlr. 
Bıı vazi}·et ktırşısında okulla 

rın ders bıışhımıı sııatlP.ri de değf 

Şt-cektir. Bakanı ık h uııu tesbit ede 

rek bir program bazırlıyacıık tır. 

D iıı da~ ! 
K urban bayramın 

da keseceğin kurban 
parasını 1 ürk Hava 
kurumuna ver. 
Bunu yapmakla hem 
vatan müdafaasında 

en büyük kuvvet o 
lan hava m üdafaa-
sına 

olur, 
hizmet ~tmiş 

hem de Çocuk 
esirgeme ve 
kurumuna 

Kızılay 
yardım 

etmiş olursun .. 

Havu Kurumuna yar~ım en 
~üyük ~ir ~orç \'B vazif e~ir. 

Sayfa: 2 __ 

o 
Dl<re kenarında idi o.. Ber· 

r11k suya bakıyoı du o... Ganıiie 
renkli dalgalar arasında yuvar
lanan bir taş gördil o... "Sur • 
bu tae neye tahakkiim ediyor?, 
dedi o ... Ve şöyle bir düşüudil 
o .. Bir müddet eonra; "öyJey iıO 

ben de öyleyim,, dedi o ... 
• • • 

Çiçeklerden hoşlanırdı O··· 

Papatyalara vurgundu o.. Ve 
yine kitapla sevgilileri arıt' 
sıııda idi o .. Altın renkli bir 
kelebeğin kendisine doğru gel· 
diğini gördü o .. 

Güneş başlı papatyalarıd 
güldüklerini duydu o... Ve keıı· 

di kendine: •kadınlar da böyle 
değil mi?., diye mırıldandı o 

• • • 
Yine bir gün tanrıdan balı· 

sediliyordu. Onun kudretinded• 
onun ülviyetinden, onun h·•şıııe 
tinden uzun uzun nnlatılıyord&J• 
bunıarı derin bir aldka ile diıılİ' 
yordu o ... 

Neticede kendisine şöyle bir 
sual soruldu;. "bu husueta astad 
ııe buyuruyorlar?,, 

Sanki bütün söylenenleri 
dınlememiş gibi: 

" Hangi tanrıdan bahsede' 
yim'?,, dedi o ... 

O uu şehre tekrnr döııd4 
ve şehrin bü> ük kapısından i08' 

ri girdi, görenler onu hiç ısııl' 
mıyordu. Yalnız çocuklar arlı• 
sından "deli, deli.. 11 diye bagırı· 
yorlardı. 

O; beyaz: deniz köpükleriO 
don de beyaz bir mermere dıJf 
gulal'ını işlemek niyetinde idi· 

Düşündü \'e gönlünü yo1':: 
dı. Süt bey uz mermerde istelı ~ 
rini bir türlü bulamadı. .K< d 
lendi. Jztırap gözlerinde bi~ 1'~ 
oldu, \•e yanan gözfı:~rini bır ~ 
kikacık yumdu. Aradı~rnı b 
muş gibi bir sevinç.o haykırd~ 
•o ... Evet işte o kafasında s Ot 
!ediği o. . Şimdi bir şimşek s 
aliyle gelip geçmişti, 

Sabri lJf 
---------------------~-~ 

l_D_üny_a~a_Ne_ler_oıu_yor~1 
Hokkabazlığa kof~ 

hokkabazlık 
lngiliü hokkabazlar ceı1l1~ 

ti her sene azası şerefine bı'.11 .,. 
bir ziyafet tertib eder Bu sı ·~ 

fette bütün hokkalıazlur erı ~( 
oyunlarım biribirlcrine öğre' 

1 
ler, gQ1 önzııde duran C'şyııY 1 0, 

. t 
sıl ortadan yok ollikleri01 ,t 
onları na~nl yine ınoydaııa 01 1',.ı 
dıklarıııı ıınlntırlnr Ba ıi~' fi 
bu sen ı dahi tekı ar edil ıtı1f _, 
en ~iyadcı meşhur Jngiliz bOlıs' 
bazı Joıısou'un marifetleri şl 

0 
lanmıştır Fukat ziyafetin eo11

11 
da Jon!'!On para çantasılllll o;Of 
dığını aıılıyarak endişeye ~ 

müşLür. Mesele nihayet zab1" fi 
aks(ıtmiş ve ertesi günü ıi1' ,, 
geceı,i servisi yapan garsO~ 
dnn tıiri yakalanmıştır. 0 8 i 
polis tarafıııdan sorguya o"°ı1_ 
Ai zaman, bütün gece hoklc.~ 
ları seyrettiğini, onlarııı lJI~ 
eşyayı crtadau yok ettilıl.; 

,gördüğünü, kendisinin de o Jİ. 
yet ayni hevese kapılarak ,ı 
ı:ıou'un cebindeki para çıııı''ı 
aşırdığını, buııda bir ııır9'11 
kaHdı olıımıyacaı'tını söyle~fıl 
Fııkııt ıtthııu (lıusoııun htJ 
ı;iuo ııaııımı.ıuıı11, oııu uıal11'8 

ye verml . tir. 
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Manifesto ve ~arnamelerde eksik çı~an eşyaya ~air \ Mersin piyasası 
gGmrük ve inMsarlar ve~ileti tamimi 

lthalfıt munifesto veya 
barnamelerine nazaran ~ksik 
fazla çıkan eşya ile lıunlaıın 

akibetini tayin için gamrUkler 
ce yapılagelmekte olan talıip 
neticelerinden Merkezi nşoğı· 
da gösterilen şekillerde ha· 
berdar edilecektir, 

Manif Pslolarım gUnlUk gön 
deren gUmrUkler aldıkları bir 
manifestoya göre çıkacak ek
sik veya fazla için manifesto 
yu alışlarının onuncu günU 
297 numaralı örnek cetveller 
den Uç nüsha dolduracnklar 
ve bunlardan birini ayr.ı gUn 
postaya vereceklerdir. 

Eksik veyrt fazlası olmıyan 

manifesto ve harnameler için 
cHdvel tanzim edilmiyecektir 

2 - Cetvelin tanzimi teri· 
hinden itibaren Uç ay zarfın· 

da yApılacıık (takiben alınnn 
netice) eld~ kalan her iki 
cetvelin bu başlıklı sUtunları

na kısa ve açık bir şekilde 
yazılacaktır. Cetvelde yazılı 

her hangi bir kelem üzerinde 
yapılan takiplerden henüz ne· 
tice alınmamış ise buda se. 
beplerile aynı sUtuııa işare 
edilecek Vb neticenin ne za· 
ınan alınabilecPğide gösterile
cekti·. 

3 - Bu suretle tektimmill 
eden cetvelin her iki nushası 

tetkik müdUrlUğUne göııderi
lecek vo hunlardan tetkik mil 
dUrtnğiince htslik edilorek ia· 
de edılecek olıın manifı>stonun 
da milsbit ki~ıt olarak sak· 
lenacaktır, 

4 - Cetveller takvim 8e· 
nesi başıııdn birden başlamak 
Uzre mUteselsil numara alacak 
ve merkezce lıi r yazıya baş· 

lanmuden glindcrilecuktir. 
lki cetvel arasında g~çe

cek manifesto veya barname· 
lor içiıı cetvel torızim edilme 
miş olması aradaki manifesto 
veya ~barnameler mulıteviya· 
tında eksik veya fazlalık hu
lunmadı~ır11 aıılatocağı.ıdan 

aradaki manifesto veya bar
namelcrden bazılarında eksik 
veytt fazlalık olmasına roğman 

bunlar için c~tvel tanzim ve 
İrsal edilmemiş olmasından Jo 
ğacak fuzuli muhabereye ve 
bu yüzden rnet.rnliyet tevcihine 
yer IJırakılmamasına dikkat 
edilecektir. 

5 işlerin yazıya dökUlmeme 
sini ve cedvellere yazılacak 

sonuçlurın nıhai safhayı gös• 
termesi ı.i temi nen fazla veya 
noksanların vaziyetini temi· 
nen fazla veya noksanların 

vaziy~tini teshit için giimrUi\ 
ter alAkahlare Uç Hydan fttzla 
mUhlet vermemeğtt itina ede· 
Ceklerdir. 

Ancak mUcbir ve zaruri 
sebeplerle hu mUhlet uzatıla· 

cak ve bu tokdi ı de keyfıyet 

cetvele işttret edilı>cekti r. 
6 - Manif Psto veya bnrrıa

mr !Mini nyhk gö dArPn gam 
rUkler böyle bır cetvelin llrn · 
zimini icap ettiren vaziyetler 

de her manifesto veya barna
me için uyrı ayrı dolduracak· 
ları cAtveti manifesto veya 
barnamelerile birlikte gönd~· 

rer.ekler ve mUteakip işleride 
yukarıda izah edilen şekil ve 
Psaslara göre yapacaklardır 

1 Cetveller GUmrUkler 
umum mUdürlüğU Tetkik mU· 
dildüğü dairesine göndeıile· 

cek Vf\ zarfda bu adresin al
tına Manifesto eksik ve fıızla· 

tığı kelimeleri yazıllicaktır. 
8 - 41604 - H<O l sayılı ve 

1-4-997 günlU genel buyruk 
hükümler! kaldırılmıştır. 

9 - Bu yazının hiikUmleri 
l·l-938 tarihindLn itıbaren 
tatbik edileceğinden 2 inci 
kinun 938 başından itibaren 
yapılacak muameleler için ta
rif edilen esaslara göre iş gö 
rUlmesini dilerim. 

Devlet hava yollan 
- ikinciden Artın -

Proj•min muvakk"t madde 
lerine ğöre bu l{anunun yUrUr 
IUğe girmesinden önce vnzife 
uçuşu esnasındR şehit düşmUş 

olan pilot Ekrem Ermek ve ma 
kinist Stmi Demirin yP.tirn ve 
eramiline bu kanun hUkUm
leri d11 i rt>si nde du 1 ve yetim 
aylıkları tahsis edilecAktir. 

Hava yolları idsresinde müs 
tahdem olanların bir defuya 
mahsus olmak Uzre cetvelde 
yazılı ın"muriyetlttre karşıların 

da gösterilen maaşlarla tayin 
lerirıe Bııyındırlık bakanı salA 
hiyetli olacaktır. 

İDARE KADROSU 
Projeye hsğh cetvele göre 

idare kadrosu loo lira asli 
maaşlı bir genel direktör, 90 
lira maaşlı bir genel direkU!r 
muavini 45 lira maaşlı bir 
hususi kalem şefi, 2rJ Jira ma· 
aşlı bir kitip, 80 lira maaşlı 
bir fen heyeti ŞPfi 70 lire 
maaşlı 1 ki mühendis 20 lira 
maaşlı bir kfttip 90 ti re maaş· 
lı bir İŞIHlme direktörü 451ira 
maaşlı bir şef, su lira maaşlı 

bir memur, 20 lira maaşlı iki 

katip 30 lira maaşlı Uç sıhhi 

ye memuru 25 ti ra maaşlı 2 
sıhhiye memuru S'i lira maaş 
h bir muamelat direktör mu· 
avirıi otuz lira maaşlı iki yir· 
mi beş lire maaşlı iki memur 
20 lira maaşlı iki katip 55 li 
re maaşlı bir levam direktörü 
411 lira maaşlı bir ayniyat mu 
hasibi 30 lira maaşlı Uç mu· 
temet yirmi beşer lira maaşlı 
iki ambar memuru yirmi lira 
maaşlı bir katip 55 lira maaş 
lı bir muhasebe direktörü 40 
lira maaşlı bir muhasebe şefi 
30 lira maaşlı bir 25 lira ma
aşlı bir veznedar ve 20 lira 
maaştı iki kAlipten mürekkep 
tir. 

Nö~etçi Eczane 
bu akşam 
HALK Ecııneai 

••• 
28-1- 938 

K. S. 

Pamuklar 
KJevlınt 
Dığ malı 

Kapı malı 

40, 
30, 

Koza 5·50 
Kırma 24 2fi 
Kozacı parlağı • 

buğday • çavdar 
Sert şark 5., "17 
Yumuşak 5.,1~ 
Yerli buğdayı 4 .. 50 
Çavdar 4,,62 
Anadol yulaf 4.00 

arpa 
Ana dol 3.es 
Yerli 3,,75 
Nohut ekstra S,12 
fasulye 7,60-10 
Yulaf yerli J,,25 
Mercimek yozgat 7-8 

Sahlep 120- J 30 
Tatlı çoğen 

Balmumu 
Cebri 

Susam 

Siyah 
Şark 
Ana dol 
Aydın 

yapağı 

Yıkanmış yıpak 

Güz yunu 
Konya malluı tiftik 
Yozgat 
Keçi kıh 

» dabığ 

Deriler 
Keçi derisi çifti 
Koyun derisi kiloıu 
Sığır derisi tuz.lu 
Sığır hava kuruıu 
Manda derisi 

20 
67,5 

ıo 

1:.,~5 

53.54 
60 

6~-5.5 

80 
70 

52 

badem ve çekirdek 
içleri 

Tatlı badem içi 
Acı » >+ 

Acı çekirdek 
Urfa Y•ğı 
rÇeı it 

80 
42, 

30- .~1 

75 

pirinçler 
Birinci nevi mal 15-16 
İkinci nevi mal 
Çay 
K&bve 

:.J95-3o5 
111-112 

Borsa T elgraflan 
27-t-998 
Paralar 

Türk aliunu 
/sterlin 

Dolar 

Frank 
Liret: 

gelmedi 
630, 

79,,20 
~4,57,25 

15-08.75 

YENi MERSİN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ı Türkiye Hariç 

Şerait için için 

Senelik 1200 Kr , 2000 Kr 

Altıaylık 000 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir avlık 100 Yoktur. 

Reami ilioatın ıatırı 10 
Kuruştur. 

1 
• 
1 

Mersin orman ~ölge 
C11ısi gayri mamul 

hacmi 
Ma D:3 

çam P.Ş· 897,ooo 
CbrJ 

l l H 
şefliğinden 
~ e11 lal 

cttm odunu lo16-l 

nıulıamıuen 
fİ\' a lı ., 

Lira k. 
4 90 

o 12 

vahit 

• ı - icd vilfıvtılirıin Gülrıar k<tzası dahilinde 
ba~kı or

0

nıanııuia11 897 r.ıa kereslelik çam eşcarı 
ve Jo764 kerılal çauı odurıu satışa çı~urılnııştır. 

2 - Satış ıil-l-938 paıarlt•si gmıii saat 14 de 
~1ersinde içt·I orman bdşruüheııdi~lıği dairtısinde 
kapalı zarfla y<tpılacaklır. 

3 - mu lıa 111 nıt•n bed~li ke resttllık •şcarın lwher 
gayri mamul metre mikabı 490 \'e çam odu11u
rıun l ı elar.r kP.rıtalı ı:! kuruştur. 
4 - Şarlnanıe 'e nıukavPIPııanıP. proj .. leri gül· 

rıaf'cla ornıarı nıühflndi~li~irı dt'n M .. r~i11d~ orman 
başnı iilwrıd isi iği rıdtıra ı\ n kara cl a ornı~rn uru u 111 nı ii 
diirliiğiirıdtırı ~t11111r. 

b - Muva~kat tPnıinall 4~7 liradır 
6 - satış umurnidir. 

15-20- 25-29 

i l A H 
içel vakıflar ~irektörlüğün~en 

J1573 lira 9n kuruş lwdeli keşifli liman şir
keti binası öııiinclt> rıhtım in~aall ve 427 4 lira 97 
kuruş bt'dtıli IH· şifli linıan şirk•· li altıııd~ki kahve 
v~ dii~kanlara çatı tcımirHlı nıii11a~asa~·a konul
uıuştur. 18- 2-~38 cunıa giirıii saal ı 5 te ayrı ay 
rı ıhalt> edıh Ct>k•ir. talip olarılaran vakıflar mli
dür lüğiiıw miiracaatları ılan olunur. 

29 .. 3-8-13 

L A N 
1 

1 
Mersin orman ~ölge 

Cirısi Mıkti:ırı 
karışık Ster 7090 
odun 

şefliğin~en 
nıulıamnH~n vahit fiyatı 

8 kuruş 

ı . içt•l vi!Ayetinin nıut kazası dahilindeki kek 
li k k 1rı ormauından yukarda mik la rı yaz•h karı -
şık odun 18 2- 938 günü saat 15 de artırma ile 
satışı yapılacak ur. 

2 lh:latır kerılalın nnıhamnıen fiyatı 8 kuruş 
Lur. 

3 - ~luv~kkat teminat 86 liradır. 
4 - ~arlrwm~ \'e nnıkavt>le projflleri Ankara 

orman tılU\llH mlidürlüğii ve içel ornıan baş mü· 
hP.ntJi~liği ve mut orman idaresinden alınır. 

5 - satış umumidir. 
6 Şatış s• rlıPst Hrtırmadır. 

Mersin 
• 
ıcra memurluğundan ; 

Dosya no. 937-497 
Alacaklı: Arabacı hilmi 

Borçlu: ~lf>rsin dakik çırçır liirk arıorıim şirktıli 
650 lira keti. 
Cinsi ; Htıno mar~a ahı rn~ıikli 6 tek .. rlekli 

laslıklt>r kısnıPu yPni kaıu)Oıı rarıp ma,.ka 6 ı~--tik 
li v~ lastiklt>riıı bir darıe~i az ~ ullc111ıluı ş dığ ... r ı~ri 
rsk i tekt>rlel..li k~nl\ on. 

" ı - Borc11u ıewi11i i~lifa~ı için yukarcla yazılı 
kam)'Ofl ikirıci e1rlır11ıa~ :ı çıkaı ılnıışıar. 

2 - al'l•rorn 7-2-9~8 p~ıarı .. ~i ıarilıin~ nıih~a
dif saat ı-:t ~Je t'~k~ şaşalı halt'n yapak fabrikası 
içinde yapıla~ağmdan alıcılar mezkur m'1halde ha 
zır bulunmaları 

3 - artırmaya ;,şlir~k edecekler yiizde yedi bu~ 
çuk pt>y akçası vermeleri artıranlar kamyonu 
gilrd fi k ltı il .. on ra pt• y sii r nwl~ri 

4 rii~ıını d .. IJ~li!: P alıcı\' a aittir. . . 
5 - en çok pey sürene ihale «:dilect'k\ir. 

-
' 1 
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f:.&. =--3 ~ ıuamn wark~Yade erl~;~y~"~•nını•ı 
nılorn ek Kebap evi il S·~ il• ll~ıWzııı ~ılııııı ıı ıı l(Ül Ol ıııııfr tutarak "~' ııuıuııııııyaıı K..\ YAi 

~I Kuruş AKehbampleırt _kaya Selçuk aDELEN SU\'l' ·r !!H \'f• t ~ı lılti hir :r ~.i ld c.ı nH·nha~ıJaki lf'Si~alwda eksik-

! l liklerioi lam:uııla~ıııŞ ft•1111in Pil ~;lrı usullt•rini y~plırm11kda huluıulu~u-
15 Mersin kebabı koyon ~ti ile 

1 

mztı arz Pderıı. 

;: ~::::::\~~:;;sade yağ haşlama et ıuyıı ile• I 1 KA y A EN SUYU 
20 DBaotmlıc·~::: ku·~;: usulu 1 Kayna~ığı yer~en itibaren istasyon yanına kadar cam borularla billur ~avuzlaral 
~. ~o Sulu kebap Adaaa usulu kebap ~ 

1 1 in~irilmiş Ora~an~a bütün fiziki V8 kimyevi 8VSBhn\ IDU~afaza 8~8f8k el deymeden 
Sırımsaklı Ayintap kebabı 113 

~g y~!1:.~::: salçalı kebap l • ~ususi timya~erimiz ~uzurunda damacanlaıa doldurulmakda ve muntazaman 
20 Kirazh Kebap 
20 Keme kebabı 
20 Patatisli kebap 

15 Sade maydanuzlu kebap 
• 20 Baharlı kebap ~ 

• 
gösterdirıi ra~bet ve teveccühü karşısında fazla söı söylemeğl zait görtlyoruz. Sıhhat Bahnlıg1 

20 Yağlı hamurlu et tepside mve selahiyelli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYAOELEN SUYU ~aır12 Tilrkiyenin 1 
... ''O ft en iyi suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın birinci kaynak suları arasında bulunduQuou isbat 

Çığ köfte ~ w • 1 98 etmiştir . 
5 Salata, Cacık, Turtu il 1 

O 
tııl1ıl lştahsızlı(la, hazımsızlıaa bir çok mide baA-ırsak hastalıklarına karoı KAYAOfLEN şifalı bir 

Kıbrıs çarşısında R -10 Numaralı rnek Kebap as hayat kaynaılıdır. 
Evinde yukarıda yazılı kebaplar ile daha bir çok ya 1 Suyu pek temiz ve btrrakdır. 1 urübt eden sayın halkımı2:1t.tndindt buldutu ılndlliA tıı sıJılıatın • 
zılmııyan kt-bapJar sarf koyun eti ile yapılır. Sayın müş- • vtrdili fur/Uarlo suyumuzun müşterısı çoğalmaktaaır. 

m terilerimiıi memnun etmek için yapılan bu taahhütten. = Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 8 
W örnek kebacısı A.hnıet çekinn1ez. •IBllU . il . ~ · ..,. K OUOOilllDi'-1111118•11111'il 

~~;, ı:b· k~~. • ~.. m 2s-:.ıJ IRfAH MUSA KOLOKYASI 
Sıhhat n~ leravetiuızi daim~ mulıafaıa .el

nwk icin lslikauwl Ecıauesi ı.ur.:ı fıwtau imal i l A H 
Mersin orman ~ölge şef liüin~en 

Cinsi ga)' l'İ uıanıul kental ruuhanımerı vahiL 
hac nı i f h· a l ı 

~ 

Mli 03 tira k. 
çam e~carı 12~6 ooo 4 ~o 
cam odu11u O ooo 11304 o ı 2 

1- icPI vila,· •ı ti11in Giilırnr kazası d~hilirı<le kızıl . . 
aliler orma r ı ırıdan ı ~26 ~1 ~. k ertsı~li k ç<ı m flŞÇa 
rı ve ı ıöo4 kenlal çam odunu satışa çıkarılrı ı~ 
lı r. 

2 - ~alı~ 31 1-93 8 pazartesi ~ürıii saal 14 de 
M(• rsirıd~ İÇt 1 ornıan lrnş nıiilwudisliği dairPsin 
de kHpalı ıar fla )' apllacaktır 

3 - l\lulıamnıfln lwdt>lı k~rf'Slfllik tışçarın belH1 r 
g;ıyri nı:ınıul nıPlrP mi kahı 490 v~ Ç~•m odunu· 
nun hı hPr k+•ıılalı l ~ kuruştur. 

f> ~ a r t rı i:t m.. \' P. nı u k :. v,, 1 .. rı a n ı fl p r o j tı l P r· i g ii l 
uarda ormaıı nıfılıtıııcH~liğinrlfln ~1 .. rsinde ormarı 
haş 11 1 ii IJ, nıl i~l ıµi nden .ı\ u ~arada or nıa n u nıu ıu nı li 
d ii r lii J! ii ı ı ti,. ıı H lı 11 ı r. 

4 - ~lııvak~:tl l•·n · İn~lı f>&3 lir~uhr. 
6 - ~:ılı~"" unı i dir . lf> "o-:?f> 29 

Mersin tecim ve en~üstri o~asmdan 
~icil No. 106 \ Sınıfı li 

\1e s ni ı \lahınurfiye mahallesinde 151 ve l O A. Nolu 
evde o tur n 1, C. f ah.ıasandan olup Nolu yeri kanuni 
tieargah edhPrek gümrük kom syonculuğu işlerile uğuşan 

Bay Mustafa ( \1ustafa Özüstü..ı ) tic.uet lakabını noterde.o 
tastikli g t> tirmesi üzerine ~6-t-9.18 tarihinde 1061 numa 
ralı sic 'le tic ret k nunuou 1 4'l inci maddesine göre kayit 
V t .. <ıC } e ,J j 1 d 2°i ıl an olunur. 

" •• 
URK HAVA KURUM J 

Piyangosu 
I-Ier Ayııı Oıı birinde cekilir 

her Ocağı zengin Eder 
Sizde Bir dane alıniz. 

\em • lersw l:Sasıuıevuıde basıJnıı~ur 

. 
edilen irfan ~lusa Kulouyasıuı 1-.ull.rnuıaı . .. ~ ll 

.. ·· 

Kızllaya 
aza olunuz 

IHTİVARLIK 

Peşinizden Geliyor, 

ONA KARŞI 

Hazırhkh Oavranını~I 
• 


