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Mısır parlmentosu 
Bir Ay Müddetle Feshedildi 

,.------------, 
J\tatürki1n 
teş el\: l{ (\ r le r i 

Ankara, (Radyo) Hiya 
ı:ıeti Cumhur Umumi K~tip1i 
ğioden : M kt ı·ıer Kral lehine büyült tezahü-

e ep ' k ·ı · kk l · Yılbaşı münasebetiyle yur 
d:.ın her tarafından Atalürke rafta bulundular. Başve r rn teşe ür erı 

K l . 3 (Hodyo) - Kral a ure, M 
B'aruk, bir enıirnonı 1' il'1 _ ısır 

ı · 8 v mucidet >arlilmentosunu ııır • 
e tatil etmiştir. 

Da rnkil Metıınet .Molımul 
i · k b ı ederek :>aı:111 gazeteciloıı a u 

~ lükOme 'eyaı.aHn bulunmuş 1 

e Mısırlılar ~e yabancılar tara 
'ından göııterilen ilimııda te'şek 
•Ür etmiştir. 

Başve~ilimizle 
Romanya Başvekili 
arasındtı teati edi

leu telgroflar 
Aııkıırn 3 (Hadyo) - ~o

nanya Bnşvekili Bay Kogn ıle 
t> k'I' ·z Celli Blaraı ar.ısıııdR D3ŞV0 1 iDii < • • 

. fi ıeal·ı edilmıştır ıamıınt telgra ır . . . 
Bay J{ogn füış\·ekıltmız Ce· 

dl Bayara çektiği telgrafta_; K~o~ 
k 1• müsa,•iı·lik vazıfesım 

ı uaş "' . 'b 
:leruhte etli~ım dakikadan ılı a-
·e·1 Türk milletine knr~ı olan 
ararelli dostluğumu tokıd t'der 
e ekseHiııslArıııız tarafından 

7üksek tazimatımın ~abulüııü 
·ica ederim denmektodır. . 

Başvekilimiz is~ mukal•1le
en; lütfen gönderı_leı! telgrafa 
~efimiz ve menıleketınıız hakkııı 
:aki temennilerine teşekkürde 

1 Ve ekselfiıısııın en 
)U unmuş _ 
ıamimt duygularının ve, ~·uksck 
azimlerinin uildil'ilmesını rica 

~tın iştir. 

ispaıı.ya 
Boğuşn1ası 

Fırtına ve soğuğa 
rağmen devam 

ediyor 
Maclrit, 3 (Radyo) Jspanya· 

la fena hava, kar fırtınası hare 
ctıte mani olmakta devam etmek 
edir . Öyle olmakla bfiraber 
~ranko kuvvetleri hürumlar yap 
naktadırlar. Cumhuriyetçiler bu 
\Ücumlara mukavemette bulunu 
1orlar. Frankocular tarnfırıdaıı 
tlıııan bazı yerler Hükumetçi· 
er tarafından tekrar istirdat 
~dilmiştir. 

Talebe Yurdu 
açılacak 

Vali ı-e Parti Bıışknnımız 

Rüknüddin Nasuhioğlu Orta ?" 
11 k köylü talebenın cu ta o uyan 

1 
•• 

1 • . nlışavı ıne· 
1izamlı bir şekıtde ç 
. . • . . ı. ·r l" lebE< yurdu 
ltnt temın ıçın ul u 

1 ş ve Aşo 
lçılmasıııı knrarlaştırm . 
. . . 1 n uu ışe 
>ının yanındakı All o 
ahsis edilerek, 1hnzırlıklarıı baş 

k tıtıır ve anmıştır. Bir çok sı ın 
.. d ı..ıutuıınıı nahrumiyetler ıçııı o "~-

>e bütün ders yılı içiııdo ınu~ 
_ . t !ebelerden rnUitla okuyabıleıı n 
• 1 kurtarılmış 

>ır kısmı bu suret e 
)}acaklardır. 

1 Başvekil Kral tarafından vatandaşların yüksek duygu 
pnrli'ııneııtonun feshi hadisesi ol tarını vo saminıi sıhhat lamen 
rafıııda cia lıoynnulln bulunarak nileriııi bildireıı binlerce tel 
feı:ıih keyrıyetinin kaııunıı teva- gr:ıf gelmektedir. Reisicumhur 
fuk ettiğini bildirmiştir. Atatürk bu samimi duygular 

Krılıire, 3 (Radyo) Ekscri::ıi ve temırnııiler dolayısile yurt 
Darülfünun talolıesi olmak üze duşlara ll•şekkür ve saadet 
re lıiıılerr.o tnleue toplanarak dileklerinin bildirilmesini Ana 
Kral Faruk lehinde lıüyük teza dolu Ajansına emir buyur 

ı. 1 ı d m11şlardır. 
lı ü ra tta vll un nı uş R:,:r..::.:_ı r:..:._----==-=-=-=-=-=-==========-

Anıeril{adaki Hataylılar 

Bu yurddaşlarımızın da yurda dönmek 
icin hazırlandıkları bildiriliyor. , 

Antakya (Yeni Güıı) - Yurt 
dnşlıırıınızııı yurda dönüşleri 

devam etmektedir. Yedinci kafile 
de dün akş ımki trenle lskeııde· 
runa gelmiştir. 

E\'Velcede yazdığımız gibi 
son kılnuııuıı yirmisine !radar 
'l'ürkiyedeki Hataylıların hepsi 
yurdlarına dönmüş olacaklardır. 
Diğer taraftan movsukan öğren
diğimize göret uzun rıllnrdan 

l.ıeri ccnulıi Amerikada yerleş· 
nıiş bulunan Hataylılar arasında 
da yurda dönmek hazırlıkları 
başlamıştır. Bu yurddaşların da 
gelecek oy soııuoda golıneleri 

boklonnıektedir. 

flalkev;nin faaliyeti 
Aıılokya - Yurdn dönmek-

le olanlardan burada aile ve 
akrabası olanlar için mesken 
meselesi mevzuubahs değilllir. 

Fakat vaktile ailecek göçüp gi· 
deıılerden şimdilik burada kim
seleri bulunmayan yurddaşların 
mesken zorluğile karşılaşmış bu 
uııdukları anlaşılmıştır. 

İşle bu ciheti nazarı dikka 
te alan Halkevınıiz bütün tcşki· 
lalını fa'a1iyete geçirmi1;1 ç-e ge· 
!enleri yerleştirmek ve hiQ bır 
kimseyi nçıkta bırakmamak üze· 
re seri tedbirler ittihıız etmiştir. 
Evsiz ve bek!lr olanların yemek 
ihtiyaçlarına tekabül edecek le· 
nıiz lokantalar açılması da dü· 
şünülmekle vo bu husu8ta lilzım 
gelen teşebbüslere girişilmiş bu 
lunmaktadır --------

l\öy merııtırlarının kadro ve 
iicretleri tesbi t edildi 

Köyler nüfaslarına göre memurlarına 
aylık ıJB yıllık verecekler. 

İQ Bakanlık, köy memurla· 

ka .Jro \'e ücretlerinin her 
rınııı 11 

• d'I 
l k başka tesbıt e ı ıne 

yerde HiŞ a k-
. " " '"en })azı yerlerde ·oy 

sı yuzuıh. · . }ip 

. . fanliretı sekteye u~ 
idnrelerının köylüniiu 

kta olduğunu ve 
roma k t. fevkinde 

erlerde ta a 1 

bkau" zlfıetı!re maruz bırakıldıtcını 
k" memur· .. z öııüne alınış ve oy .. 

go k drolarile ücrcllorının 
tarının 8 . · 

i 'kdarlıtrını tesbıt etmış · ilzam mı .. -
tir Tosbil eclilen listeye gore "nu 
fusu beş yüze kadar olan lkoy· 
lorda vazife alacak olan mu ıt~r· 
tara ayda 10, senede 120, do~l 
köye bir tane olinak üzere k~· 
tiblore ayda 15, senede lBO, ı
ınamlar ve koruculara ayda G, se 
nerte 72 sıA-ırtınaç ve daııacılara 
ayda 5, 'senede 60 lira verilecek 

tir. 
Nüfusu 500 den bine kadar 

olan köylerde muhtarlara ayda 
15: senede 180 lira, iki köye bir 
tane olmak üzero kdtilılere ayda 
20, senede 240. imamlara ve ko· 
rurulnra aydu 10, sımede 120, li 
ra en çok sekiz köye bir tane 

olmak iizere tarım batılarına ve 

e.nglık koruculara ayda 15, sene· 
de 180 lira, sığırtmaç ve danacı
lara ayda beşer, senede altmışar 
lira verilecektir. 

Nüfusu binden yukarı olan 
köylerde muhtarlar ayda 25, se· 
nede 300 lira, müstakil köy ka. 
tiblerine ayda 25, senede 300 li· 
ra, imamlara ve en cok dört kö· 
ye bir tane olmak üzere sağlık 

korucularına ve tarım başılarıııa 
ayda 15, senede 180 lira, ilk bin 
kişi için bir ve mütebaki her 500 
kişi için bir tane tutulacak olan 
koruculara ayda 12, annede 144 
lira. sığırtmaç ve danacılara ay· 
da 5, senada 60 lira verilecektir. 

Sağlık korucuları ve tarım 
başıları için dernekten ırnH\hiyet 
alıııucaktır. Bunlar, icabında köy 
adedine bakılmıyarak ayni üc· 
retle en çok 6000 nüfus esası ü
zerinden istihdam olunabilecek· 
terdir. Çobanlar an<ıak ihtiyaç 
olan yerlerde tutulacak, bunların 
hayun adedine ve teamüle göre 
mikdarları azaltılıp çoğnltılııbile 

ceklir. 

Lira olarak tesbit 
mikdar tutarlıtrı mahsul 

olunan 
olarak 

Suriy~de 
Neler oluyor? 

Türk Konsolosu şerefine ziyafet - Filistin hudutların

da takyidat - Şama gelen yaralılar - Cezire muhafı 
zını dağa kaldıranlar - Mesalihi müştereke işleri - Ha 
rice gönderilecek mümessiller - Fransız memurları 

nın maaşı ·Vataniler ve muhalif parti-Suriye meclisi 

Şam - TOrkiye koıısolo:m B. 
Fethinin İskenderun konsolusluğu 
na tıtyini moouscbelile şerefine 
Hariciye Veılri Sadullah Elcııbiri 
tımıtından bir ziyafet verilmiştir. 

Ziyııft!tte Maarif Veziri Dok· 
tor Kiyali, Emir Adil Arslan,Meb· 
us El~eyit Fahrı Barudi, Rei--lcum 
bur umumi katibi, Dahiliye ve 
Hııriciye mUdOrleri hazır bulun· 
muşlardır. 

Berııt - Filistinden Suriyo 
,.e Lllboan budullarmıı geçen ih· 
tilalcilere karşı şiddetli tedbir 
alınmasını Filfstindeki Jngiliz mıı 
kamalı Yllce Komiserlikten L İl p 
etmişti. 

Bu mesele için bir Binl>a~ının 
riyaseti altında lıir lııgiliz heyeti 
Filistinden buraya gelmiş ve 
YUce Komiserlikle temHsa bıışlu· 
mıştır. 

Yüce Komiserlik bu hususta 
tedalılr ittihazına tevessül etmiş 
Suriye budutlarınıt lltlca edecek 
olan lhtilAlcllerin yalnız ~IUllılnrl 

nın alımıark teslim edilmesini ve 
kendilerinin mülteci addedilmesin 
bildirmistlr. 

Şam - Filistin ihtiliUlerlnde 
yaralonıpta Suriye hudutlarına 

lltlca etmiş olan yHrnlı An.plar 
Şıım hastııoeleriae yatırılmışlar 

dır. llıtlk bunları ziyaret ederek 
ht>dlyelerle taıtir elmektedirler. 

Frırnsız emiyet iduresl bu 
yaralıların hüviyetlerini ve yara· 
farının derecesini hastahane mu. 
dOI'lerinden sormuş isede bunlar, 
bast11ların komışmeğa muktedir 
olmadıklRrını ileri sürerek mus. 
bel cevıtp vermemişlerdir. 

Elk11bes yazıyor. Öğrendiği· 
mize göre Cezire muhafızı Tevfik 
Saı.nlyeyi dağıt kaldırmış olan 
flyas Mukassi Merşu ve arkadaş 
ları tevkif edilerek Tt~dmere teb
ld olunmuşlardır. 

da verilecek, bazı yerlerde bu· 

nun yalnı~ mahsul olarak veril· 
mesi zaruri ve mecbuı i olalıile· 
cek&ir. 

Aylık ve yıllık tutarları en 
çok olduğundan bu rakamların 

üstüne katiyoıı çıkılmıyacaktır. 

Zaruret görülen hallerde ve yeı· 

lerdo mucib scbelıler gösterilmek 
suretile ancak 9alileriıı tcnsib ve 
müsaadesi ile bu miktarlara yüz 
de 50 zam yapılabilecektir. 

~tuhlart klltib vtı korucular 
icabında müstakil vo müşterek 
olarak kullarıılabileceklordir. Yal 
nız lıuııların kullpaılması mecuu 
ri olacaktır. Muhtar, kAtib ve ko 
rucclnrın dışında kalan diğer 

müstahdemler lüzum ve zaruret 
görülen hollerde ve yerlerde 
kullunılacuklard ır. Kullanıldı kla· 
rı zaman ücretleri üzami haddi 
geçmiyecek ve istihdam müdde 
tine göre taitsisal büuceyo konul 
muo bulunacaktır. Muallimler, e· 

Elkabes guzetesi: bu haberio 
altına yar1ığı satırlarda, bu tebi
din mahiyetini lhblile çaJışıırakt 

bir muhafızı dağa kaldırmış ve 
bOkOmetio hoysiyetine teca\'Uz 
elmiş olıın eşhasın cl'zusı, Tcdmer 
hl!rabelerinde muv11kkat bir ge· 
zialiden mi ibaret kalacaktır. sua
lini sormakta ve Ceziredeki an11r· 
şiye artık bir nihayet verilmesini 
istemektedir. 

Bcrut - Suriye ile Lübnan 
arasında başlayan ınesallhi mUş· 

tereke işleri muzakerelerinin in
kıtaa nğrttmış olduğu melOmdur. 
fki 1 UkOmet yeni bııştaıı mOza· 
kerelere başhımak için Yllce 
Kon,iseı tik nezdinde teşebbOseta 
girişmişlerdir. Sıııiye ve Lllbnen 
hUkOmetleri muahedeleJin tatbik 
mevkii ne konulduğu tarihten iti· 
haren mesalihl mOştercke işlerine 
ait snlııhiyetlerin kendilerine devr 
edilmesi lflzım geldiği fikrindedir 
ler. 

Başvcıkil Uemıı 1ardanı l'a 

risten döndükten sonrn Suriye 
ııiıı harice göndereceği müıneı-ı 

siller mrselesiyle do meşgul ol · 
mağo başlamıştır. Bu mümessil
lerin bir ayn kadar tayiıı ve 
icap eden yerh•ro gönderilecek 
leriııi gazeteler yazmaktadırlar. 

Yüce Komiserlikten endir o · 
lan yeni Lir kararnamo ıııucibiıı 
ce manda altında bulunun mem 
lokotlorde müstahdem Frnıısız 

memurlarının maaşları pahalılık 

zammı namiyle artınlmıştır. Hu 
zam yüzde yirmiden yüzde" kır 
ka kndardı~ Bundan başka .şah 

si taviz olarak da yüzde yirmi 
lıeş yerine yüzde otuz verile_· 
cektir. 

(Sonu iki11cldt ·, 

~itmenlere ve tensib edilen yer· 
lerde imamlara kuliblik vaziCesi 
gördürüldüğü lukdiı·de bunlara 
kaliblik ücretinin yam.mı geç· 
memek üzere bir ücret verilebi· 
lecektir. Muallim vo eğitmenler· 

deıı kaliblik işini üzerine almıe 
olanlar derı; saatleri dışıııda ya· 
pacaklar ve günlük işlerini ııok
sansız· yapmış olacaklardır. imam 
!ardan kdtib seçilecekler imtihan 
edilmiş ve imtihanda muvaffak 
olmuş olacaklardır. Ekonomik 
durnmları müsaid ve birbirine 
yakın köyler, en çok on bin nü
fus için bir elıe kullanabilecek· 
terdir. 

Bir kaç köy için müştereken 
istihdam edileceklere aid ücretle 
rin tevziinde ekonomik durumln 
rı göz önünde tutulmak ı:ıurmilo 
her köyün nüfusu esas ittihaz 
edilecektir. Her köye isabet e
den mikdarlar vali ve kaymııkam 
!ar tarafından teslıit olunacaktır, 
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Halk evinde 
Konferans 

(YARIM DELiLER) 
1. 

Geçen pazar günü memleket 
hnstahaııesi baş hekimi dahiliye 
hastalıkları mütehassısı Doktor 
Kemal Snracoğlu tarafından 
"Yarım Deliler,, menuu etrafın 
da bir konferans verilmiştir. 

Faydalı bulduğumuz bu 
konfer:rnsı aynen yazıyoruz : 

Sayır. dinleyicilerim, 
Cemiyeti beşdriye tam deli · 

!eri yakalayıp timnrlıaıı e y e tık· 
lığı halde yarım delileri maal
esef serbest bırakmaktadır. Hal
buki lam delilerin tnnınmnsı 

kolay olduğundan şerlerinden 
sakınmak da kolaydır. Fakat 
akıllı kisvesi altında dolaşan 
yarım delilerin ise adlt ve içli· 
mni kanunların kendilerine bah 
şetli~i hürriyetten serbestçe is 
tifude ederek yapmadıkları fena 
lık yoktur. Hırsız, yalancı, cani, 
dejenere diye isimler taşıyanla 
rııı çoğu muhtelif tip ve şekiller 
de b!rer l'arım deliden başka 
bir :şry değildir. Bu mevzuu 
iyice anlatabilmek için evveld 
ruh ve akıl mefhumlarının fen 
gözlüğiyle ne demek olduılunu 
arzedeyiw. 

Dinle~ ruhu, vücudun madye 
tinden hariç ve ona manevi ola 
rak izafe edilmiş, mahiyeti meç· 
hul bir şey diye tavsif ederler. 
Bu tavsif asırlardanberi cemiye
ti beşeriyenin telakkilerine de 
uymuş, ruhu hMisatla ölçer(ik 
anlamaya teşebbüs yerine onu 
felsefe göziyle ve mafevkultabii 
ye ölçüsiyle ölçmüelerdir. 

Onun için ruh hakkındaki 
tcldkk llordo mo.foTk ulto.bii7onin 

karanlıkları içinde kalmıştır. 

hücrelerimizden gayri mane\'l 
bir varlık müzmin etmek en bü 
yük hatadır. Ruh denilen şey 

dimağ hücrelerinin faaliyet malı 
sulüdür. Mesela karaciğer nasıl 
Rafra ifrııı ederse dimağ da öy 
lece ruh ifraz eder. Karaciğerin 
IJöbreğin, akciğerin vazifesinin 
l.ıozulması nasıl bir takım hasla 
!ıklar vücuda getirirse dimıığın 

vazifesinin bozulm a sı veya bu 
\'azifey i gören hücrelerin k ı s 
men veya temamen harap olma 
sı bir tak ırn hastalık veya m a 
Iı11iyeller tevlit eder ki bunlara 
da akıl hastalıkları veyahut halk 
lisaniyle delilik diyoruz. 

Şimdi aceba fen dimağın bu 
vaıifeleriııi ne sure tle i\ğrenm i ş 
tir'? Bir taraftan hastalık ile ö 
!enlerin dimağını tetkik ve salt 
lamlıırla mukayes<.>, diğer taraf 
tan da dimağ yaralarının tevlit 
elliği ürızalnrı tetkik ve daha 
sonra da hayranlar üzeriııde 
yapılan tecrübelerle ... 

Evvela teşrih, fiziyoloji ve 
fiıyopaloloji insiyaç gibi ilimler 
bize dimağın vezaifini çok güzel 
tanıtmıştır.Bugün dimağın hangi 
kısmı ne ie görüyor biliyoruz. 

Dimağlarının tetkiki muay
yen merkezlerin harabiyetiyle 
karşılaşıyor. işte bunlar ve hay· 
vanlar üzcıinde yapılan tecarib 
bize dimağın hangi kısmı ue iş 
yaptığını göstermişlir. MeselA 
annesinden aptal olarak doğmuş 
bir çocuk bir müddet sonra 
ölünce dima~ının tetkiki fas~ı 
cehi kışır tabal<anndeki hücezatı 
ihramiyenin ya hiç yDk veya 
yuk u~ııilecek kodar ez olduğu 

nu gösteriyor. 
işte size arz ettiğim bir kar: 

misal, ruh ve hftdisalı ruhiye 
dediğimiz şeylerin, mafevkella 
biiye dEınilen meçhuHit değil, 
fiziyoloji denilen mahimat içinde 
olduğunu gösteriyor. Dimağııı 
hor köşesi, hatta her hücresi 
muayyen vezaiflo tn\'zif edilmiş 
olduğundan bu vazifelerin bir 
intizam tam dahilinde işlemes i 
11lı1mdır. Bunlar intizamla işh r 
se akıl, intizamsız ·işlerse akılsız 
lık hasıl olur. Tıpkı mide iyi 
çRlışırsa hazim, ferıa çalışırsa 
hazımsizlik olduğu gibi .. 

Dimağda intizamı temin 
eden ıimile şuur diyoruz. Şuu· 
run makarri kışrı dimağda 'e 
bilhassa fassı cehidı dir. Şuurun 
bunları ne suretle intizam dahi 
linde işletdiğini anlamak için 
hücrei asabiye ve mütenllikatı 
nın teşkil ettiği vahdeti bilme· 

miz lazımdır 

,/EHİ~ HABERLE~ 
~"~ Gt".ill ! ...... ~~~,,...-------------.. 
Halkevinde 

Seri konferanslar 
· tertip edildi 
Ha lk13vi Kitapsaray ve Ya· 

yııı komitesi son toplantısında 

seri hnliıd e ko nferanslar terli· 
biui karar altına almış ve bir 
li s te yapmıştır. Bu listel e r gÜ· 
ze l bir şokilde tab e ttirilecek 
\•e tevzi olunacaktır. Uzun kış 
geccl e riııde yurtd a şlara f ,ıydalı 

lıilgi!Pr \' Orecek olan konferans· 
lara yakınrta bo şlanacaıtı umul· 

maktadır . 

Silifke öğretmenleri 
Dün gittiler 

Yılba şı münasebetile Si lifke 
d en şehrimize g olen ve ö~ret· 
mımler e~lentisiııe iştirakten 
ı-ıonra Tarsus ve Adanaya kadar 
giden on dört kişilik kafile dün 
SiıiCkeye dönmüşlerd i r. 

l-Iava taarruz
ları ııa ka rş1 
}{Ortınma 

1 

lç Bakanlık Seferberlik Di· 

rektörlüğü , 1935. 1936, 1937 yıl· 
!arı içiııdo hava taarruzlarıııdnn 
korunma işlerine sarfedilen \'e 

1!)'38 şubatı sonuna kadar sal'f 

olunacak para mikdarlannı '·i· 
Ji,yellordoıı sormuştur. \'i\ft.yotlet' 
bu soruya ayrı ayrı cevup \'ere 

cekleı dir. Sarfolu ıı an paralara 

üit işler arasında hal kın hava 

Kadmclh Orman komiseri 
Kadıncık Orman Komiser· 

liğino tayin edilen Bay Osman 
Şahap Mersine gelmiş ve vazife 
sine başlamıştır. 

Baro~a seçim yapd~ı 
:Mersin baro heyeti dün se

nelik toplantısını yakmıştır. Bu 
toplantıda birinci başkanlığa 
Avukat Hilal l{emal Okan ikin· 
ci bıışk~nlığa Ahmed Fuad Ba· 
ğırtkanlı, üyeliklera Sahip Çatık 
kaş, Hüseyin Ayıntaplı, Faik 
Saracoğlu seçilmişlerdiı·. 

Safiddin Toker 
Baro inzibat meclisince ·Avu 

kat Safeddin Toke r hapishane 
komisyonu üyeliğine seçilm i ştir . 

Limanda 
. Yu~an" bandıralı Oropos va 

puı u kumur, Şark vapuru çimbn 
to çıkarmaktödır. 

Aııafarta vapuru bu gün 1i 
maııa gelerek yük alıp lstanbu 
la gidecektir. 

\ Touhm 
1 temizleme 
işleri 

ZiraRl Bakanlığı, ikinci teşri

nin son on beş gUnU içinde muh· 

telif mıntakalardı:ıkl tohum temiz 

leme makineleri ile köylDnOn 

1.160. 156 kilo tohumunu temizle· 

mlştlr. Temizlenen tohumların 

156.296 kil osu An karanın Teşrek. 

Elimesud ve Ballık köylerinde 

215.000 kilosu, ŞabanözU, Samutlu 

eski Polatlı ve Sakarya köylerin· 

de, 95.i54 kilm;u Haymana köyle 

ılnde, 11.090 kilosu Klltabya köy 

taarruz.larıııdan koruııınası etra· 
fıııda yapı lan propagandalar, 

söylO\'ler, koııfcraııslar, kitnp \'a 

risalel e r, pasif korunma tedlıir 
leri hal<krnda açılan kurslar \'O 

alıııaıı malıemoler, hava haber 
alına postaları kur81arı, hava 1 

· lerindc, 19 870 kilosu Keşan köy 

!erinde, 18 000 kilosu Biga köyle· 

rinde, 3200 kilosu Ezine köylerin 
haber verme malze mesi \·e hat 

lul'l, canavar düdüğü 'e ut arım 
yaııgına karşı alınuıı teduırler, 
can kurtarma takımları , a~aç 
dikme ışleri ve bunlar dışında 
havaya kaı şı korunma hakımm 
dnn yapılan işler, tatbik a t, ışık 
söndürme ve sair faaliyetler de 

~ardır. 

1 Vilayet hustıöi 
biitçelerinde 
Yapılacak müna-4 

kaleler 

de, 64.0 890 kilosu da frak ye, 

Eskişehir, Erzurum ve lzmir köy 

lerlndedir. 

Türk Sözü 
14yaşında 

Adaııada çıkan "Türk Sözü. 

arkadaşımız 1 son kflnun sayı

s iylo 14 yaşına girmiştir. 

lııkılab davası u~runda yıl

madan, yorulmadan çalışım ve 

muntazaman neşriyatına devam 

eden arkadaşımızı tebrik eder 

daima muvaffakiyet dileriz. 

Sayfa: 2 

1 Dünyada Keler oluyor 1 1 
Altın yaldızlı 

tayyare 
İnsan hikAye uyduracaA"ı 

yerde Amerikalı: arın hayatını 
takip etsin, daha iyi olur. Çünkü 
orada uydurma değil, hakikat 
olan hikayeler bulmakta hiç güç 
lüli çekm' z. Bugün naklettiğimiz 
vakalar bu sözümüzü !sbata k!l-

fidir. 
Amerikan doları eski senele 

ro nisbetle cihanşumül parlaklı
jtını epiyce zamandanberi kay· 
botmiş olmakla beraber Ameri· 
kalılar perıldıyan hayallerle meş 
gul olmaktan bir türlü vazgeçe 
miyorlnr. Bu ımretle galiba bir 
muvazene tesisine çalışıyorlar. 

Bugünlerde gene bir Amerikan 
şirketi parlak bir fikir sayesinde 
parlak bir Aletle ortaya atılmağa 
muvaffak olmuştur. Bu alet yeui 
evlenen çiftlAri balayına çıkarma 
ga mahsun olan altın yaldızlı 

bir yolcu tayyııresidir. Bu tayya 
re yalnız balayı seyahatleri için 
kiralanacaktır. NikAh mAmuru· 
nun yauından ayrılır ayrılmaz 

genç erk ege, izdivacın altm kafe 
sine sokulduğu bundan sonra al 
trn yaldızlı tayyareye bindiril
mek suretile hatırlatılmış olacak 

tır, 

Zor nikah 
Amerika milyonerlerinden 

meşhur Ryaıı'ın torunu genç 
Ryan'a güzel kızın birisi göz di 
ker. Onunla evlenmek için bütün 
çarelere başvurur. Araya bir ta 
kım mutavassıtlar koyar. Niha· 
yet bunların sayesinde müstak· 
bel genç milyoneı.le bir akşam 
buluşmağa muvaffak olur. Kız 

bütün meharetini sarfederek 
g enci baştan çıkarır, onu iyice 
sarhoş eder ve sonra, Amerika 
da geceleri de nöbet bekliyen 
nikılh memurlarından birine gö 
türür. Orada nikAhları kıyılır. 
Ertesi günü genç misler Ryan'ın 
aklı başrna geldiği zaman kendi 
sini h iç farkına varmadan evlen 
m i ş bir halde bulur. Derhal iti
raz eder. sarhoşken zorla evleıı
dirilctiğini, kendisinin hiç haberi 
olmadığını ileri sürer~e de sözü 
nü dinletemez. Mahkeme kedsine 
şayet isıemiyorsan aklını başın 
da tutup sarhoş olmasaydın,diye 
ihtarattan bulunur. Demek ki A· 
merikada bile usulü dairesinde 
tanzim edilen bir nikAh kAğıdı· 
na karşı hiç bir şey yapmak 

mümkün olamıyor. 

Yılanın cinsi ne idi? 
işi gücü yok, parası çok A· 

meri kalı lar vakitlerini ne ile öl
düreceklerini bilemeyince bir ta 
kım tarikatler uydurmakla meş 

gul olurlar. A·nerikada gene es 
ki iki tarikat meydana ~ıkmışlır 
Bunlaı·ın gayeleri ve hedefleri 
cennette Havva anayı kandıran 
yılanın ne cins bir yılan olduQ"u 

Halbuki bu günkü lelt\kkile 
rimiz, feuni bilgilerimiz her tür 
1ü şüpheyi izale edecek şekilde 
hayat, ruh, akıl denilen şeyle 
rin mahiyetlerini izah etmiştir. 
EvveUi şunu arzetmek isterim ki 
hAdiıaliyle kendisini bize tanı· 
tan ruh, ile hayat denilen şeyi 
birbirine karıştırmam11k Hl.zım 
dır. Hayat, haddizatında neba 
tal ve hny\• aııalta müşterElk bir 
vasfı ifade eder. Daha vazih ol 
mak için şunu s()yleyeyim ki lıa 
yatı olan her hücrenin ve hücre 
ile aldkadar ve ihtilal tabir edi 
len mayiutın ihtiva ellikleri ci· 
simler bir takım ınüsbet ve men 
fi elektrikiyelleri hamildir. Bun 
!ar da elektrik°iyetlerine göre 
anyon ve katyon denir. Bunla 
rın hfimil oldukları elektrikiyet 
ve menilerine göre birbirlerini 
cezp ve def edici hassaları var· 
dır. işte cezp ve def edici elek 
trik kuvvetlerin tesirleri altıııda 
muvazine halinde durabilmeye 
(kolluidal hal) etop colloidal de 
niyor ve uzviyet lıir takım kol· 
luillerden müteşekkil bulunuyor 
Bu kolluidal hallerin en küçük 
cüzleri micellı unvanını alır.İşte 
hayat denilen şey bu kolluidmi 
sellerinin muvazenede bulunma 
sı demektir. Zaman zaman hu 
kolluidmiselleri arasındaki mu 
vaıene bozulur. Buna biz hasla 
lık diyoruz. Eğer bu bozukluk 
az bir mikdarda ise süratle ta 
mir edilir. Halbuki hücrelerin 
ihtiva ettiği kollidlerin vasi mik 
yasta muvazenesi bozulursA Lu 
kollujdleriıı te!essüp ettiQ'i görü 
lür. Olüm demlen şey uzviyelte 

Her hücrei asabiye, muay· 
yen şekilde ve evsafta bir gısay 
hÜ(}re, protoplazma ve nüveden 
ibaret asıl hücre kısmı ile ona 
yapışık hiri uzun, digeri kısci 
iki istitalesi vardır. İşl13 hücre 
ve istitalelerlnin teşkil ettiği 
vahdete [Nurun] deniyor. 

lç Bakanlıkta müteşekkil 

VilUyetler Hususi ldnrelor büt· 

çeleri, tetkik komisyonu, Ankarn 
Bolu, Diyarbakır, Kıı şehir,Ordu 

pm .............................. ~ 
1111 tesbit etmektir. Tarik11tin Li 
risi o yılanın bir engerek yılanı 
olduıtuııu iddia ediyor. diğeri i· 
so Havva ana zamanında cennet 
te yaşamış olan yılanrn neslin· 
den bııgüıı hiç bir eser kalmadı 
ğıııı ileri sürıi1or. iki tarikat a· 
rasındaki bu kavga uzun zaman 
danb"'ri bu suretle devam edip 
gidiyor. Birbirine zıd iddialarla 
ortaya altlan iki tarikalin Azala· 
rı şimdi hangi nazariyenin doğ 

ru olduğunu düşünmekte ve bun 
dnı! dolayı ~ok dertli görüıımek 
tedırler. Allah iki tarikat azasın11 
da akıl ve fikir ihsan eyliye. Ne 
yazık ki yirminci asrm tozu top 
rağı içinde sürünmekte olaıı cıııı 

zart yılanları• onlara irfıtn a~a 
cıııdan bir elma koparmak için 
kandırmaaa muvaffak olamanııe! 

ki bütün kolluidlerin veya en 
mühim kısmının ( teressübü -
flokülasiyon - floculalion) u de 
meklir. 

Binaenaleyh ruhi uniyette, 

Suriye~e neler oluyor 
(Birinciden artan) 

Şam- Başvekil Cemil Mar· 
dam ve Dahiliye Nazırı Esseyit 

Sadullah Caberinin son nutukla 
rında Vatant külle haricindeki 
parti mensuplarına ve bilhassa 
Doktor Şehbendere yapılan hü· 

cumlarla içtimaların men'i ve 
malbuat hürriyetine vurulan dm

bedeu dolayı bir kaçyüz imzalı 
bir protostouame Reisicumhura 

takdim edilmi@tir. 

Seyhan, Trab7.on ve ı~ııınbul vi· 
Jılyetleri 1937 bütçelerinde y a pıl 

ması istenilen müııakaleleri tet 
kik etmiş ve bu hususta bir ka 

rarname projesi hazırlamıştır. 

İç Bakanlık projeyi Bakanlar 

Heyetinin tasdikine arzedilmek 

üzere Başbakanlı~a vermiştir 

Suriye Niyabi meclisi büt· 
çonin müzakeresini bitiremedi· .. 
ginden Cumhurreisinin IJir ka 
rarnamesiyle 15 gün müddetlP. 
iç lima devresi tem9it odilmiotir. 

Ölüm 
Şehrimizin t r. ııınmış s i mıı 

la rıııdaıı Bay \'Pl i Tcvfık Ok 
müptela olduğu haı;talıktuıı 
kurtulamıyarak düıı saat 14de 
veCııt etmiştir. Cenazesi bugün 
saat 11 buçukta kabristan ci· 
varındaki evlerinden kaldırı· 
tarak ebedi istirahatgfthına 

tevdi edilecektir. 
Uzun müddet memleket 

işlerinde çalışmıe olan ölüye 
rahmet diler, o~ulları Ziya ve 
Bahri Okla damadı Hakk· 
Dörtleme7.iıı ve ailesi efradınııı 
ked e rlerini pl.lylaşırız. 
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Vilayet makamından : 

türk IJarası kıymetinikorııma 
hakkında 12 N o.lu kararname 

Kararname No. 2 -7695 
-3-

Madde 17 - lhracatcılar 
ihracat dövizlerine taalluk e
den hususat hakkında kam
hi yo murakabe mercilerince 
istenilecek malümatı vermek 
ve buna dair vesikaları tav · 
di etmekle mükelleftirler. 
ihracat eşyası dövizi bankalar 
ta rafından bu kararname mu
cibince verilecek kambiyo alış 
vesikasının ibrazı suretile tev 
sik olunur. 

Madde 18 Türk tabiiye· 
tini haiz vapur idarehaneleri 
hariçte bulunan eşhas ve mü
essesat lehi ne ifa etm1ş olduk 
ları nakliyecilik hizmetinden 
mütevellit olarak bu karar · 
namedt>n evvel tahsil etmiş 

oldukları ve bundan böyle tah 
sil edecekleri navlun döviz· 
leri nin emirlerinde hulu nan 
kısmını elde ettikleri tarihten 
itibaren nihayet on beş gU.ı 

zarfında döviz olarak ma rn· 
lekete getirip bir bankHya sal 
mağa veya kflncli namlarına 

Cumhuriyet merkez bnııkası 
na tevdi etmeğe veya Maliye 
vekaletiı.in tayin cdecPği es · 
ham ve tahviiAtı hariçte mU 
bayaa edip memlekete ithal 
etmeğe mecburdurlar. 

Yataklı vagon şırketi !le 
ecnebi vapur acarıtulerı gibi 
memaliki ecnebiyede müesses 
şirketlerin memleket imizdeki 
şubelerinin hasılııtıııdan indel 
icap ıneınaliki ecnebiyedeki 
m~rkezlerino sevk olunacak 
miktarı için kambiyo murn· 
kabe mercileri viıesile kam
biyo alınobilir. 

Madde 19 - Posta idaresi 
ne tevdi adi lecek kıymetli 
v~ya taalıhüdlU mt..klup ile 
dığer kıymetli paket ve eşya 
posta mAmuru huzurunda ben 
dedilir. Posta memuru bun
ların muhteviyatını görür ve 
bu kararname mucibince ~hra 

cı mUsadeye tibi tutulmuş 

para ve kıyemı menkule mev 
cul olup olmadığını kontrol 
eder. Resmi dairel.,rle Cum 

huriyet merkez bankasının ir 
salatı bu madde hUkilmlerin· 
den müstesnadır. 

MaJde ~O - Ankonsinyns 
yon şeklinde ithal olunan ve· 
yahut bazı müeBS"Sllhn hariç· 
teki merkezlerinden tnrkiye 
deki acants veya şube 1erine 

irsıtl edilen malların dövizleri 
bu mU~sseselerin muli vazİ· 
yelleri Vd salış nisbetleri tet· 
kik edildikten sonra kambi· 
yo murakabe mercileri ta ra· 
fıodan verilecek mUsade Uze 
rina temin olunur. 

Bu dövizlerin temin zıı· 

manı yine kambiyo murnkalıe 
mercilerince tayin ibraz olu
nan vesaik ihlal olunur. 

~alide- 21 - A elumurn ına 
tıarıfl dahH oldu~u hıtlda tran 
&il eşya bedelleri ancak tr 

Neşri tarihi : 23-12-1937 

sil dövizle ~denir. Transit eş
yasının_ harıçten gelen döviz· 
leri kambiyo murakabe mer
cilerinden:nıınacak mezuniye 
te müsteniden bankalarda bir 
hesab:ı matlup kaydedilir. 

Harice bor~lanılan tran 
sit emtia bedelleri de yine 
kambiyo murakabe mercileri 
nin müsaadesile bu hesaptan 
tesviye oluour. 

Bu eşya için bankalar
ıılınan döviz avansları aynı 
hllkme tabidir. 

Madde =!2 - Bilumum 
ithalata mUteaallik döviz ihti· 
yaçları için kambiyo mura· 
kaba mercilerinden mPzuniyet 
istihsal edilir. 

GUınrilk idareleri mua· 
mele vergisine tabi eşyaya 

sil gUmı ük makbuzlarında mal 
kıym~tini orijinal faturada ya 
zıh ecnebi ve muadili Türk 
pııras i le göstert•cekleri gibi 
vergi matrahına dahil olması 

icap eden navlun sigorta ve· 
saire gibi bllumum masrufıarı 

da ayrı ayrı dercedecokler ve 
her mukbuzda malın menşei· 

ııi ve marka ve numarasını 

ve kap adedini göstert>cekler
dir. 

Posta idareleride posta 
ile gslen ithalAt eşyasına ait 
makbuzlara aynı mPşruhatı 

vermek ve malın kimin namı 
na geldiğini işaret etmekle 
milı<elleftir. 

(Sonu var) 

Mersin tecim ve endüstri 
o~asmdan 

Odamızın Beşinci sınıfın 

da ve ticaret sicil defterinin 
9~5 inci numarasında mukay 
yet ve müseccel ( M. Ömer 
Akkurt) firması odamıza gön 
derdiği 3J - 12- 937 tarihli 

mektubunda 9:/K yılı bidaye· 
tinden itibaren ithalat ihracat 
ve komisyon iılcrile iştiğal 
etmiyeceğini bildirmesi üzerine 
iıbu keyfiyet 31 -12-937 ta. 
rihinde mezkür firmanın sicili 
ne kayit ve tescil edildiği ilin 
olunur. 

Mersin tecim ve endüstri 
odasından 

Odamızın ikinci sınıfında 

ve ticaret sicil defterinin 
998 inci numarasında mukay 
yet ve müsr.ccel (Mehmet Sa· 
bab oğull.n) firması odamıza 
gönderdiği 30-12-937 tarihli 
mektubunda 938 yılından iti 
haren ithalat ve ihracat 
işlerini yapmıyacklarına ve yal 
nız dahili alım ve sahm işle

rile iştiğal edrceklnini bildir 
meleri üzerine işbu kevfivet 
mezkOr firmanın sic'lint• 
31 _ 12-U~ i tarihinde kayıt 

ve tescil edildiii ilin olunur, 

ı Mersin piyasası 
••• 

3- 1 938 
K. S. 

Pamuklar 
Klevlant 
Dağ malı 

Kapı malı 
Koza 
Kırma 
Kozacı parlağı 

35, 
27,5 

5-50 
21 25 

buğday ·çavdar 
Sert şark 
Yumuşak 
Yerli buğdayı 
Çavdar 
Anadol yulaf 

5,, 
f>,, 
4,, 

4t87, 
3,50 

arpa 
Ana dol 
Y~rli 

Nohut eksb·a 
fasulye 
Yulaf yerli 
Mercimek yozgat 
Sahlep 
Tatlı çoğen 

Balmumu 
Cebri 
Susam 

?,87 
3,.62 

4,5 
7,50-11 

3,,25 
7-8 

ı 20- ı :_o 
24 

7-2, 
ıo 

1.&), 

yapağı 
Siyah 
Şark 
Anadol 
Aydın 

Yıkanmış yapak 
Güz yunu 
Konya malları tiftik 
Yozgat 
Keçi kılı 

» dabağ 

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

53.54 
52 

5~-5.5 

80 
70 

52 

badem ve çekirdek 
içleri 

Tatlı badem içi 
Acı ,. • 
Acı çekirdek 
Ur.fa 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 
:J-1-9J8 

Paralar 
Tıirk allunu 
/sterlin 

Dolar 

Frank 
Liret: 

Sathk ev 

1077 

628, 
79,,75 

23,.4:>75 
ıs-ıa. 

Mahmudiye mahallesinde 
Cumhuriyet mektebinin UstUo 
deki sokakta kftin Münire Ap 
arıya ait 4-6 numaralı ev 
aatlıktır. 

İsteklilerin Kaymakam 
zadeler ticarethanesinde Tah 
sin Aparıya mUrncaatları. 

4 fi 

Nöbetçı [ez ne 
bu akşam 

SA'ÖLIK Eczanel! 

' i L A N 
Mersin sıh~at ve içtimai muavenet mü~ürlügünden 
- Mersın mr.mlekel hasL:.ılıanesi icin salın alı-• 

nacak 4 t>cza ılol(JlH, 1 lrnrıko ve 50 adt>l konıo-
din ikinci kaııun 0 flncii güniine diişerı puzarltSİ 
~riinü saal lf> le ihah~ edilmek üzrıı tıcık eksiltme 
r" • 

ye konulmuştur. 
3 k~lern ihtiyHctn taluuiui lıedeli 815 lira o

lup nıuva~kat lrmirıall 63 lıratlır. arzu ederılerin 
şarlnamtısini vt~ rt• siuılt·riııi görmek fazla izahat 
alıual\ üzre her gün sıhh a t miidiil'liiğiine ve iha
le giiı•ii muayp~n saalh~ İÇfll vi layeti dairui e rı eii • 
nıen111P- nıiinı caatl:ırı ilan olunuı·. 18 2 l ~ ~i'i-4 

L A H 
• 
1 

ln~isarlar umum mü~ürlü ~ün~en 
1- lleı·siu tf ~ şartname ve projt·si mucibince 

~ aplırllacak l•arul tecr'it deposu i rışaalı pazarlık 
usulil~ f>ksih ·l t')'~ korıulmu~lur. 
~- lleşif h .. dd i l l 8 9 lira ~i 5 kuruş ve ru u vak 

kal le uı i rw ll 8 9, ~ 1 liradır. 
j- Eksiltnıt' Jö.ı 938 tarihi11e r:ı~tlay :ı n JH r 

ŞPrube giiııli ~a a l 14 d~ bab:tlaşta le\·azım H~ 
mubayaal şubesindeki ~hm komi!'~onurıda ~apı
hıcaktır. 

4 Şurlııauu~ ve proj.-lPr 6 kuruş bedel nıu 
kdhiJindP. inlıisarl ii r iuşaa l şuhesile rıu' rsin mu. 
dlif'lüğiiııtlPn alırıabiJir . 

f> - E~siltm~~ .- işıi rak f'lnırk istiyt>nlflrin fon 
ni t'\rtı~ v~ vııs i k u s : ı ·ı i11laisa ı l a r i ıı~a a l şubP.~İrıe 
ilıraz edtın• k a~ r ı ca c lal iyt'l \ fs ik:ısı alrualHrı la
zımdır. 

6 - İSltı~l i l tı ritı piiza rlık 
ı'laalla )Üzde 7,5 güv•' tınıe 
karda adı g•·çera ~onıiS)Ona 

ıçın tayiu t>dilrn ve 
parasile birlikt': ~· u· 
grlnwlt>ri ila11 olunur 

30 ·4 6 9 

l l H 
Olçüler ve Ayar müf ettişliüinden 

Ôlçd sahiplerinin nazarı dikkatine 
Ölçiileriu 9a8 yılı Sfnelik mua~'tHw ka)Pları 

n a i ~ i rı c j k a ,. il il ~ y 111 111 3 ii il c ii g u il ll 11 e le sa d i 1 r 
t•dtn paıarlt'Sİ güuii başlarıarak rut zk1)r a~ ın son 
giiııiiıu· kadar dtıvam edil•·ceklir. Elleriude 9a6 
dam~Hlı ()lçii, tartı vt~ aletler bulunan hilunn11u 
ölçii sahiplerinin ~· u~arıda yazılı müddrt zarfırıda 
ölçiil~rinin cirıs Çflke ve miktarını gösterir bir he
ya rı ııa nıe ile Bf> IPd iye a y«ı r nwmu rl u ğu rıa nı ih a -
c.ıal t>dflrPk ha~.ı kağıtlı almaları ve alnıa)anlarm 
bilahare CPZa~· a çarpılacakları ilan olunur. 

30. 4 - 6 

Zayi ~a~a~etname 
Silifke Orta okulundan aldığım 7-7 - 933 tarih ve 

20-21 ~ No,lu Şahadetnamemi kaybettim Yenisini çıkar
tacağımdan eskisinin hükmü yoktur, Anemuruo Bozyazı 

köyünden Esat Ali oğlu 
Esat Ünsal 

Yeni Kazanç ve Ticaret Kanunlarına Uygun 
T üccari Defterlerimiz 
Son parti fıç siit1ınl ııları 

geldi 
\'·enuiy•·, ().,flc•ri kt·bir, Euvarıleı· ve kopya 
clPftt'rl~rimizi hillıa ~sa litvsiye ederiz. 

Fiyatlar kiğıt fiyatlarının yüzde yüz artmış olma· 
ıına rağmen her yerden mutedildir. 

S[DAD SAHİR S[YM[N 
Ur ay catltlPsi 1\o. 4 1 - llı EH S 1 N 

31-1-2- 4-S-6-

• 
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~ıı~anlığındın 
---· r.: ~ ı Mersin tecim ve endOstri' Mersin - Askerli~ ıobeıi 

• 

Ornek Kebap Evi 
Ahmet Kaya Selçuk 

Kurut Kebaplar 
ıs Mersin kebabı koyon eti ile 
25 Yoğurtlu kebap ıade yağ haılıma et auyn ile 
15 Kuıbatı kebap 
20 Domatiali kebap 

20 Batlıcanla Urfa usula 
20 Sulu kebap Adina uıulu kebap 
~O Sanmsaklı Ayintap kebabı 
20 KOlbasb 
~O Yumurtalı salçalı kebap 
20 Kirazlı Kebap 
20 Keme kebabı 
20 Patatisli kebap 
20 Baharlı kebap 
15 Sade maydanuzlu kebap 
20 Yağlı hamurlu et tepside 

• 

~o Çiğ köfte 1 
5 Salata. Cacık, Turıu 
Kıbrıs çarşısında 8 - 10 Numaralı Ôrnek Kebap 

Evinde yukarıda yazıla kebaplar ile daha bir çok ya 
zılmayan kebaplar sırf koyun eti ile yapılır. Sayın müt· • 

m ter ilerimizi memnun etmek için yapılan bu taahblltten 

IB örnek kebacısı ııhmet çekinmez. 
.(l Bir tecrllbe kafidir. 1-10 ..! 
laee- . n 1 :€ 1 m • 

L A N • 
1 

Mersin orman hölge ıefliiinden 
Mersinin f>yva gtıdiği yaylası civarmd;,ki Cf>n· 

net öldüğü ormanından ~ 03 kt'ntal katışık ~ömür 
serbest satışla ve demir ışıl köyü civarmdaki lop 
rak lepeormanmdan 240 kental çıra serbest sa · 
tışla ve ÇPŞnwli köyii civarmdaki sök gübet orma 
nından 532 kental karışık kömür köylü artırnıa
sıda ı ı - t- - 938 tarihine müsadif s:'h giinü sa
at ı4 de ilrnle edilmk ÜtıZP-re 28- 12- 937 lari 
hinden itibaren on lwş gün müddetle sef'bt>sl ve 
kl\ylfi açık artırmasma konulmn~lnr. 30--1-7 · 1 t 

odasmdan 
Odamızın Birinci sanıfın 

da veticaret sicil defterinin 
552 inci numarasında mnkay 
yet ve müsecceJ bulunan( Kı

hnç oglu Kimil ve Mahdum 
ları) firması odemna gönder 
diği .~0-12-!>17 tarihli mak 
tubunda 1 1 -937 yıllndan 
itibaren itbalit işlerini terk 
ettiklerini bildirmeıi üzerine 
iıbu keyfiyet mezkur firmanın 
siciline S 1 - 12 -937 tarihinde 
ka) it kayit ve tescil edildiği 
ilin oluouı· --- -~----~-· 

Zayi Tas~i~name 
928 - 929 yılınn ait Si

lifke orta okulu birinci srnıfın 
dAn almış olduğnm tastikrıame 
mi kaybettim. yenisini alaca
ğımd:ın eskisinin hUkmU kal 
madığını ıUln ederim. 

Tarım kredi ~ooperatifi 

Muhasibi Mustafa 

YEHi MERSiN 
Nushası-5 Kuruştur 
Abone Türkiye Hariç 

Şerait ; için için 

Senelik 1200 K' , 2000 Kr 

Altıaylık 600 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir avlık 100 Yoktur. 

Resmi ilinatın satırı 10 
Kuruıtur. 

Vurtdaş 

Kızı laya 
~za olunuz 

....... n~~~-.;;;e.;.;5~~··•••ni 1 Sayın Halkınıızın Sılıhaıını göz önünde ıuıarak e'ı buluııııııyaıı KAY All 
*DELEN SUYUNU gayPt sıhhi bir te~ilde m~nhağdaki t~sisatmd.a elsik-

liUerioi tamamlauuş fennin en son usullt>rini yHptırmakda hulunduğu 
mzu arz ederiz. 

KAYADELEN SUYU 
lıynadığı yardın itibarın istasyon yanma kadar cam horularla billur havurlaral• 

indirilmiı oradan da hDtDn fiziki ıı kimyaii evsaf mı muhal aza ederek al deymıden 
hasusi kiıyatıimiz huzurunda danıacanlırı dalılurplmakdı YB muntazamn 1 
ııhriıizı aılıaktıdir . 

KAY ADELEN SUYUNUN evsafı ve fevkaüdellQ'ine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızın 

gOsıerdiA"i ra~bet ve tevecc0h6 kareısında fazlı sOı söylemeA'I zait gOrQyoruı. Sıhhat Bak,nhgı 

i ve selahiv tlı makamların vermiş oldukları raporlarla KAYAOELEN SUVU ~alr z TOrki)'enin ı 
• en ıyl ~uvu olmakla kalmıyarak "Dünramn birinci kaynak suları arasında bulunduQ'anu isbat 
8 etmiştir • 
• lştahsızhta, hazımıızlıQ'a bir cok mide batnsak hastahklarına karıı KAY ADELEN şifalı bir 
• hayat kayqatıdır. 

1 Saya {Mit. ttllW iM ""'"'""'· T«rDN ıdM ıoyın hollumU andlndt buldu/u zlndlll! H sıh/ıotuı 
Nrd/11 for/ıltultl IUYIUIUIZllA ,,,,,.,lal (D/obtul/ıtodv. • 

1 Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi W 
.. •••••••• .. • ................. a ............... 

.. \ •• \.'. \.'. 1 •••• 1 .' •• '. \. 

Yeni Mersin Basımevirufe basılmıştır 

l - Pi);ıd~ ve lopçu s1111f111dara y .. ui erat Ct'lp 
~ .. s•· \lkf'dil.-ct·kıir. 

2 Pi) ade suufındaıı 380 doıumlul:.rdA dahil 
olduğu halete 3~9 \e 328 ve daha )Ukarı do
ğumlu fili hiıruelini yHpmamış pi)·adt-ler. 

Topçu ~11·ıfn.dan 3a l doğuuılularda dcıhil ol
du~u lıaJdfl 330 ve duba yukars doğumlu fili hiz 
m~li )<ıp11H n11ş lopçulhrla terlibaı ikmal ediltıet-k 
tir. 

3 - Çağıra sırası ~eçmiş bakaya kalmışlarla 
muamt>lt-~i bitmiş )Okl~ma kaçağı saLhlarmda şu 
lwmizH keıuliliklerir•df'n nıiiraca~l tılmfleri, 

4 - Toplantı günü ıo ikiı.ci kAııun 9D8 1'8• 
zarh·!'İ gfırıiicliir. 

5 - 8 ikirıci kanı n 938 flÜnö saat ı3 P. kadar 
rıukcli lıPclPI kahul ı · dil~lıih· c•·ltir 4-7-11 

i L A H 
Tarsus mahkeme baıkitipliğinden 

Tarsusta avukat Haydar tarafından Musalla mahalle
ıindt·n Nazla memet oğlu Halil aleyhine açılan davaden 
dolayı dava edilen Halilin ııyabında yapılan muhakemede 
dava edilen balilin 7 ve 25 Mart 341 tarihli iki senetle da· 
vacıya sattığı koza bedelinden borcu oldujıı tahakkuk 

( 1620) liranın faiz ve masrafla birlikte tahıiline 15-t
!128 tarihinde karar verilmit oldujıı mDddeaaleyhin mahalli 
ikametinin meçhul bulunmHı baıebile tt bliğ yerine ıeçmek 
Gue il4n olunur. 

Mesin orman 
i L l 1 

hölga ııf liüindın 
Mt>r~inirı kö) prnarı ve dağla civarında vaki 

kaphcad~n de\llet ormarundan 418 metre mikap 
gayri manıtil ç:uu ağacı ilP. 35 metre mikap gay
ri nwmul kızıl ağaç ağacı ve köypmarı köyü. ei
var111Jaki ftrt-ı~ ormarımd~n 93 metre mikap gay 
ri nuuutil çam 9ğaCI 14- t -9ii8 tarihine oıü~adif 
CU11HI giinii saat 14 d~ 1 hal~ f'Uİluıek Ôzr e 81 • 
l 2 937 tcırihiııclt>n ilibarP11 ıf> gün mütldetle ser. 
lwst satışa konuldu, 

izahat ulmal i~tiy••ulerin ıiu~rsin orman idare
sintA nıüracaaL .-ım .. ı .. ri ilAn olunur. 

1 4 - 8 - 12 

i L A N 
Mersin Sıhhat va içtimai muavenet aıüdOrlOğündıı 
M•· r·sıu nıf'n ı ( .. ~et lrn~l;tlıaıwsi tılraf divhrların

dan cıi:ı rıl;.iıt t;ıhmirıerı ı 350 kilo ve bf'lırr kilo
su 8 ·kuru~ıarı pHrm:.kla~ dtımiri pazarhk sureıile 
satılacakur. 

Almak i~L~senlerin demirleri görmek üzre 
Mersin merul~k~l hastathantı~ine ve bu bapla maltı 
mal tıdinmtık istiyP11lt'ri11 Sıhhat müdürlüğünP. '" 
\İlavflt cfainıi PnciimPrıin~ ruiir:ıcaatları ilan olunur 

. 31 - 4 - 7 

Mersin tecim va endüstri odaımin 
Odamızın D6rdllncll ııaıfında ve ticaret sicil defteri• 

nin 939 uncu namara•nda mukayyet ve müseccel (Faad MI 
rel . Şer.-f Genç) firması odamıza g&nderdiji 81 -1,-9.'7 
tarihli mektubunda yalnız nakliyatcılak ve dahilde ahm ıa· 
hm ile uğratacağını ithalit ve ihracat ve borsa alım ıabm 
komisyonculuğu ile meşgulolmıyacağını bildirmesi nıerine i! 
keyfiyet 3 -1- 918 tarihhde mezkur firmanm liciliae kayıt 
ve tescil edildiği ilin olunur, 

Mersin tecim ıa llldüstri edasmdın 
Odamızın Oçnncll ıınıfında ve ticaret ıicil deft......,. 

948 inci numarasında mukayyet ve mllaeccel (Alamet Latli 
Güran) firması odamıza gönderdiği 30 - 12 - 937 tarihli 
m~ktubunda 1 - l - 988 tari~inden itlb1ren ithalll 
itlerini temamen terk ettijini ve yalaaz dahili alam aatam 
la iştiğal edeceğini bildirmesi herine iıbu · keyfiyet aeslitr 
firmanın siciline aı-t2-937 tarihinde kapt ,,. tescil •411· 
diği ilin olunur. 


