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Bize bugünü yaratan büyük kurtarıcıya 
Binlerce minnet, binlerce şükran! 

Hars komitesi 
Dfın Parti binasında toplandı 

Çukurovarıı11 
Bayran11 

Taha Toros 
Hor karış toprağında fe)·iı 

ve berekeliu çeşitli \'e eşsız ör 
neklerini bir şerc( gibi tvşı) nn 
Çukurova bugün erişlıği yük
sekliğin, kavuştuğu kurluluşun 

bayramını yapıyor. 

O; asırların saadetini toprn 
ğıyla parlatmış, bereketlı \e öz 
lii oluşuııu, uğrunda o.kılılaıı iıı 

ırnn oğlunun kanındıııı almış lıır 

O\'aydı: 

Öyle bir ovn ki azgın 'fo· 
roslarla Uysal Akdeııızin çiftleş· 
mesindeıı <lo~muştu .. Ona hayat 
verenler, ona ltnyatlnrıyla da 
ba~lıydılar .. 

Birgüıı gördük ki oıı ı \'er 
di~imiz "AltınO\'O• ismiııi kısk aıı 
dılar; dağltırıııdnki gururu, in
Hnlarındaki sururu çekemediler 
ve kanının zerrelerindeki portn 
kal suyunu çok gördOlcı 1 Bnhlı 
nı alnı gibi parlnlnn pamu~uııu 
baelıırııın lac yepmnk iRtediler? 

Kılınct hırs kadar kınından 
oynatan üstün bir ktıv\•et tasav 
vur olunamaz! 

lete onlar da kılıQlar1111 çek 
tiler, çi?.melerini giydiler, ,1ıenk· 
)arıyla, bayraklarıyla - Cehonne 

me giderken yolunu ea~ırıp cen 
nete giren güıınlıkArlar gıbi -
ovaya saldırdılar .. 

Aldandıkları nokta, sönmüş 
zannettikleri ateş rııtınının kül
leri arasıııda parlı yan kordu . iş· 
te külderı kabuğuna büzülen bu 
cevher bütün bir cihanı tutuş· 

turma~a kıtti kuvvetin tılsımla· 
rını taşıyordu 

Yanıldılar; "Çukuro~a,, be· 
yaz bayrak çekerek emperya· 
lizm heyulAsını karşılayabilecek 
ruhsuz bir varlık de~ildi. O ko· 
!ayca girilip yerleşilebilecek sa 
hipsiz bir çöl değilcti.1 

O münbilti, maheuldardı bir 
tohuma bin verirdi. Fakat em· 
peryaliımin zehirli tohumları 
bu diyarda üreyemoz.:ti. Qukur 
ova bunu haykırdı; dmlemedi· 
Jer ... 

Her köşesinden tıpkı Çukur 
ova gibi istildya uğrıyan Ana· 
vatan Samsunda euurlaşınca Tür 
kün hak ve hakikati tanımaklıl 
gösterdiQ'i bu aksülameli şimdi· 
ye kddar ne beşer işitmie ve 
ne de tarih yazmıştır!. 

Anavatanın cenubunda düş
man istilAsına çetin bir kale o
lan Çukurovalılar azimleri ve 
Vatanperverlikleri kadar vakur 
olan Toroslara çekilerek birbu
tUk yıl istiklAI dög-üşünün za
ferlerini, Türk kahramanlığının 
örneklerini gösterdiler .. 

Bilmem tazeleme~e IOzum 
var mtY Toroslardş 1,000 kioilik 
mücehhez bir taburu .(2 Türk 
köylüsüniln eıir eltiğini 'fürk 
tarihinden baeka hangi milletin 
tarihi )'Rzar? 

Modern ordular, Türk idare 
sinin kareısında eriyen bir mum 
llibi olmuşlu letıhlcı ve Türklü 
aa yok 6lmeae l ellenen sinsi 
fakirler Türk kudretinin bol ııık 

Vilayetimiz Hars komitesi 
dün Parti binasında Vali ve Par 
ti Başkanımız Rükııüddin Nasu 
hioğlunun başkanlığı altıııda 

toplanmıştır. 

Bu top'antıda, yapılan işler 
gözden geçirilmiş a')lni zamanda 
gelen eHak da tetkik edilmiş 

tir. Hars komiteleri çnlışması et 
rafında bir talımatııame do ha 
zırlanmıştır. 

Komitr.,yeni Jnpıhın okullar 

' üzerinde de görüşmüştür. 

Hars komitesinin tc~okkü 

lünden bu güne kadar gösterdi 
ği fuali)'el memnuniyete şayan 
dı~ . 

Tarsusta da Hars komitesi 
çalışmalarından iyi 
alınmıştır. 

neticeler 

Kış münueebeliyle baıı yer 
lere okuma odaları açılması da 

düşünülmektedir. ------
Sehrimiz kurtuluş , 

bayramı 
KUTijA~1t\ PROGRAMI 

Ulu Ön~er Atatürk ~ir nutu~larmda ~u~urovahlara: 
Çukurova) ılaı ! 
Siz düşmanlarla burun buruna harbetti

niz. Mücahitlikte iştihar eden kahramanlar 
çıkardınız. O ınücahitlerle dünyayı hayretle 
re düşüren kıymetli neticeler verdiniz. 

Demişlerdir. 

1- Kurluluşun 16 mcı ~ ıl 

dönümünü kutlulamak içiıı ü 
ikincikAnun çarşamba güııü sa 
at 9,5 de Cumlınriytıt meyd.rnın 
da toplanılacakhr. 

2- Saat 10 da Dolediyo da 
iresindeıı düdük çalmak sureıile 
işaret verilince şehirdeki fabri 
kahırla Limandaki vapurlar la 
rafından iki dakika düdük çalı 
nacaktır. Milli savaşta canlarını 

verenlerin hatıralarına sayaı ııi 
şanesi olmak üzere düdük ses 
leri kesilinceye kadar herkes 
sessiz, hareketRiz duracaktır, Ka 
ra ve denizde nakil vasıtaları 
dahi oldukları yerde bekleyecek 
!erdir. 

S-Ş~hir bandosu tarafından 
A- lstiklı11 marşı 
B - Kurtulue marşı 
çalınacaktır, 

4- Kıırluluş hakkında bir 
söylev verilecek okul talebele 

Biz Atatürl{ Çokukları ' 
Mersinimizin kurtuh.ıt 
bayramı mOnaaebetlle 

Uçan bi ı· kartalız, göklar bizo dar ! 

Genişiz, deriniz denizler kadar ! 
lç.imizdu ynııan bir Türk gücü var : 

Ulu Önderimiz bizim tektir o, 
Göğsümüzde çarpan bir yürektir o, 

Dünyalar durdukça tlz dilektir o. 

Hep ATATÜRK için yaşıyoruz biz .. 

Bir günde bir asır yaratıyoruz 

Bu yapıyı kuran yüce el bize 

Dikli öyle ünlü bir heykel bize 

Biz onun yaktığı genç bir ocaıfız, 

Varlığa açılan hür bir kucaA'ıı ! 

Türk erkinliQ'ini koruyacağız 

Ki, burada kutsaldır esen yel bize : 
Ve Cumhuriyeti yükselteceğiz ! ... 

Tıınrınrn övdüğü bir tek ulusuz ! 

)arıyla silina11 bir gölge haline 

ııe1d i. 
Dülün cihanın dü~mnnlık 

hisleri - haraplıAından çökon 
köhne bir köprü gibi · dostluk 

ırma~ına karışıp gittıl 
••• 

Bir gün ( 6 ikinci kAııun 
1922 do) valan evlAdıua, evlıH 
vatanıııa kavuştu. 

Her karış toprağına bin can 
h ı:ıdi)'e elmekten çekiıımıyen bu 
vatan çocıı\durı halA o müthiş 

müccıdeıeleriııiıı hatıruhırıyla sar 
1 h;)ştudar .. 

JIQIA o kara günlerin iztıra 
hını diııdirmeQ'e çalııan ıehit 

çocukları babalarının kahraman 
Jık maRallarını dinlerken onla· 
rın oA'ulları olnıağa IAyık birer 
er olduklarını pozlarıyla göste 
riyorlnr, 

Bu harp yavrularının gözle 
rinden yaş sızmış re kaburga 
kemiklerini patlatacak kadar 
kalpleri şiddetle çarpmıosa k11n
larının ve :uıkülerinin temizli
ğinde11 ve inanlarının tamlığın 

daudır! 
Bugün Tor(ls dağlarının kar 

1ı tepeleri, karılı et1>kleri, ovanın 
kanlı dereleri hAIA o günün bi· 
rer kahramanlık şahidi gibi dim 
dik duruyor. 

Bu kahramanlık ve hama· 

Faruk Ediz 

set ülkesi her geçPne canlı tari 
hini anlatı yor: 

OnlV1 toprağındaki bereket 
kadar kahramanlıQ'ında da bere 
ket vardır. 

••• 
Bua-üıı de o iünün alevi ve 

hızı içerisindeyiz . Bugün baenr 
makta olduQ'umuz işlere de o 
günün hatıralarını maya olarak 
katıyoruz. Bu maysmın da vere 
ceA'i heyecan ve kudret Türk 
devriminin muvaftakiyellerine 
yenilerini her zamaıı ekliyebile· 
cek bir karakter taşımaktadır. 

Bütiirı benliğimizle bunu 
kavramış, buna inanmışızdır. Ve 

(Solıll ikincide ) 

ri tal'Ufından manzumeler söyle
necektir. 

5 - Geçit töreııi şu sıra ilo 
yapılacaktır. 

A- Askeri kıtalar 
B- Jandarma müfrezesi 
0- Polis 
D- lzciler 
E- Orta okul ve alfabe sı

rasile ilk okullar 
F- Sporculnı· ve ulusal ku· 

rullnr 
J- Her sınıf halk 
il - ltfoiye 
Kurtuluş sombülü izcilerle 

okullar arasındtt geçecektir. 
G - Toplantıda bulunanlar 

hava müsait olursa orada aksi 
takdirde Belediye salonunda Şar 
bayin bayrnınlaşacaklır. 

7- Mersinlilerin, Milli mü· 
dalanın rıılıu ve başı Atatürke 
olan sonsuz minnetlerini, şanlı 

Türk Ordusuna karşı beslediği 
saygı ve sergilerini l\tüclnfaai 
hukuktan doğan Cumhuriyet 
Halk Partisine olan ba~lılıkları
göstermek için Vilayet makamı· 
na, Alay Komutanlığına, Şarba

yın başkanlıQ-ıııda bir heyet gi· 
decektir. 

8- Saat 14 te Cu :-nhul'iyet 
meyc'anrndn toplanılacak saat 17 
ye kadar millI oyunlar ve halk 
eğlenceleri yapılacaktır. 

9 - Siıat 19 da Cumhuriyet 
meydanında toplanılarak eğleni· 

lecek ve fişeıık atılacaktır. 
10- Saat 20,30 da Halkavi 

müsamere Ralonunda umuma 
mahsus bir temsil verilecektir. 

l 1- Kurtuluş güııü şehirde 

(Sona ikincide) 

Kurtuluş ~ayramı 
Bugün Tar susta da 

büyük törenle 
kutlanacak 

Tarsus, ( (Hıısusi) Kurtuluı 
bayramı iQin İlçebayın reisliA-i 
ahında te~ekküi eden komisron 
hazırlıklar1111 tamamen ikmal et 
miştir. Bayram bütün Tarsuslu 
ların ve köyden geleceklerin 
huzuriyle ve büyük törenle kut 
lanncaktır. 

• 



• 
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Halkevinde 
Konferans 

(YARIM DELiLER) 
-2-

Şimdi dimağın muhtelif ü· 
rünleri üzerine şuur dediğimiz 

akıl ve zekft hücrelerinin mahsu 
lü ifrazı olan bir seyyalei asa· 
biye influz nervenz istitaleler 
vasıtasiyle iııtikal eder. Bunları 
elektrikle işleyen bir fabrikanın 
muhtelıf makinelerine ceryanın 

muntazam bir şekilde g ' lmesi,ve 
muhtelif <;Arklarııı kayışlan va 

sıtasiyle bir ıılıeııgi tam dııhilin 

d~ işlemesiuo bonıetcbiliriz. Bu 
mnkiııeler tam olarak işlerken 

kayışlardan biri kopar veya 
çarklardanbil'İ bozulursa bütün 
fnbrikanın çalışmnı:ıındaki ahenk 
ve intizııın alt üst olur. İşte di 
mağ hücreleri de bu haldedir. 
İrsi v~ya kisbi bir ~ebeplo di· 
mağ hücrelerinin bir kısmının 

veya kısmı azamının harabiyeti, 
şelril vo dereresine göre bir ta· 
kını !lrızalar husule getirir ki 
bunlara akıl hastalığı diyoruz. 
Bu Arızalar, dimoğm hnııgi Ü· 

rünlerinde daha galip ise ona 
ııtöre iraz verecektir. 

işitme vo görme yollariyle 
gelen hııyalatın hıfz olunduğu 

hafıza merkezlerinden biri ha
rap olur;:ıa moselft evvelce gör· 
dü~ü şahsı tanıyamıyacaktır. Zi· 
rn tanımak dediğimiz şey şöyle 

ceryan eder. Yeni görülen kim· 
senin hayalı, dimağımız tarafın· 

dan foto~rafiye edilmiştir. 13 r 
zaman sonra ayni şahsı gördü• 
ğüınüz znman göz ndeeelorinden 
geçerek tabakai şelıokiye üze· 
rinden teressüm eden hayal . ey 
yalei asabiye halinde asahoi ba· 
sari vasıtnsile dimağa intikal e
decektir. Bu intikal eden ::ıeyya· 
lei tahteeşuurumuzdaki görme 
ha!izasının merkezinde bulunan 
hücrelere kadar gidecek ve on· 
lardan alılkalısını tahrik edecek 
tir. Evvelce mahvuz olan ha}al 
ile bu yenisi tellibuk ederse 
neşri dimağ hücreleri harekete 
geçecek, iki hayalin ınulabakati
ni tasdik edecektir. Bu hayalle· 
rin kuvveti, dimağımıza ne şid· 
detlo intikal ettiğine ve ne ka· 
dar devamlı oldllğuno, dimağı

mızııı zabt ve tesbit kunotiııin 
ne kadar fazla olduğuna göre 
değişir. Yani fevkalade alılkamı· 
zı uyandıracak bir şahsın haya· 
lini dimağ iyi tei;bit edecektir. 
Çünkü dimağa şiddeti tesir faz
ladır. Czun müddet ve daima 
gördüğümiiz şahsın hayali de 
iyi zaptedilmiş olur. Bir de di
mağın tesbit kuvvetinin fazlalı· 

ğı mühimdir. Demek ki hafıza· 

nın kuvveti, hafıza hayallerinin 
dimağa tesir noktasından şid· 

det, devam gibi üç Amil sayesin 
de hayalatı hıfz ediyoruz' 
E~er şuurumuz da iyi işle· 

yorsa yeni gelen hayal ile ev
velkini karşılaştırıp ikisinin bir 
lit;ti anlaşılınca taıııma keyfiyeti 
oluyor. Şimdi ~arzedelim ki ya 
hayalatın iatikıı.l yolunda,yahut 
hafıza hücrelerinde veya şuur 

ile tahteşşuur arasındaki irtibat 
zafa uğrarsa bu ealısı tanımRk 

imkAnı olmayacaktır . Hafıza 

hücrelerinin tam lıarabiyeti bu
namak dediğimiz hAdiseyi doğu 

ruyor. 
Dima~ın da beılenmeıi ve 

itayı vazife etmesi muhtelif me 
vaddı kimyeviyenin ve hayatiye 
üin tesiri altındadır. MeselA al· 
kol gibi kimyevi mevad, ilk ön· 
ce dimağı tenbih eder, sonra di 
mağdaki derecesi yükselince tah 
riş eder. Sonra da uyuşturur. O 
nun için içerken önce hafif ne· 
şe devri, sonra imtidat devri,son 
ra da sızma devri gelir. Esasen 
alkol kolluitled tahassür ettiric-i 
bir maddedir. 

Moselil kanın suyunu yani 
seromuııu ayırırsak içine bir 
dao1la alkol koysak diLine bir 
çökürılü olur Ayni halin deva 
mı da billahi kolluidlerin yavaş 
ya\laş flokülasyonuııu, çökmesi 
ııi vo ııeticei hücrelerin tedricon 
ölümünü iutnç eder ki lrnna cin 
neti küuliye diyoruz. 

Di~er tııruftan lınyatı bazı 

anasırın da dimağ hücreleri üze 
riııe mühim tesirleri vardır. ~fose 

ııı; dahili ifraz vazifesiyle mü 
kellof olan guddelerin ifraz ede 
rek kana verdikleri cevherler 
gibi .. 

Yumurtalıkları iyi işlemeyen 
kndııı!arııı çok sinirli \•o hatta 
hayızdan kesme çağında delir 
dikleri görüldüğü gibi, düşünme 
\'e çalışma kabiliyetini kaybet 
mek raddesinde bulunan ihtiyar 
bir erkekle orşitin yani hasiye 
hulA.saları şmngn edince, madoi 
ve manevi uz,· iy~tinde bir canlı 
Jık, düşüncelerinde bir cevvali· 
yet başlayor. Bunlar ha 
yati tesire malik mnddelerdir. 

Çukurovanın 
bayramı 

{Birinciden artan/ 

bize bu ülküyü aşılamış olan 
kurtarıcıya hor zaman bağlı bu 
lunuyoruz. 

••• 
O kara günlerde demişlerdi 

ki "Torosların alt tarafı bizden 
değildir!. Yuııi Türk de~ildir!,, 
ihanetin ve iftiranın da bir lıu 
dudu vardır. Ondan ilerisine şu· 
ur karışmaz! B sözün şuur~uzlu 
gunu Türk inkılAbının hamlesi 
ve Türk tarihinin yaprakları çok 
tan tekzip etmiştir. 

Hayıı.tına haksız çekilen kı
lıcı kırmaınnı, toprı1klarınm esa 
Jetine yakışmıyan l'ayrukları 
yırlmasmı bilen bir millet an· 
cak Türk milleti kadar asil ve 
tarihi olabilir .. 

Bunu yaptığımız gündenbe· 
ri Çukurovadaki ırk birliğinin 
hakikatından şüphe edenlere içi 
miziıı ve mefkuremizin aktığını · 
pamuklarımızın ~·klığı kadar is · 
bat etmiş bulunu yoruz. 

Tarihi hakikatları inkar ot· 
miyelim: "Araplık,, Suriyoden 
Çukurovaya değil "Türklük. Çu 
kurovadan Suriyeye doğru ser
pilmiş bulunmaktadır .. 

Bugün pamuğumuz kadar 
temiz bir aklığa, dağlarımız ka 
dnr heybetli bir kudretE', ovamız 
kadar özlü ve bereketli bir rnr · 
lıQ'a sahibiz .. 

Atanın yarattı~ı inkılAbın 

kök saldığ ı bu diyarda keskin 
ve slevli bir ııünee, temiz ve 
renkli bir bahar ve Türk azmi 
kadar dinç dağlar ve' bunların 

hepsinde rejimin anakökün• bi 
tişik sağlam bağlar vardır. 

Bereket fışkıran bir ova.her 

l Yunanistan da 2 4 · 31 Birinci kanun ı Dünya~a Neler oluyor 1 
Son yıllardaki çalış Haftası içinde lima-
maların bir plançosu nımızdan yapılan Londra belediye re-

ihracat isliği zor iş 
Atiıın, (AA) - Atina ajan· 

sı bildiriyor: Başvekil B . .Metak· 
sas, yeni sene mesajında bütün 
gelenlere, denizde ve karada ne· 
rede bulunursa bulunsunlar, sı

hat ve saadet, civanmerd bir yu 
nnulık imnını, işlerinde mu\'affa 
kiyot ve yurd için itilA temenni 
etmektedir. 

B. Metaksas, ordu kuvvetleri 
hakkında da temennilerde bulun 
duk tan eoııra, bıt kuvvetlere k · 
ral re vatan içiıı olan gayretlerin 
de tnm verim ı-o olen işçiler için 
de hükumet tarnfından kendi 
lehlerinde alınan tedbirler saye· 
sinde temin edilen sosyal barı
şın tahkimini temenni etmektedir 

Hükıimotin 1937 yılındaki e 
serinin bilançoı'usu yapnn gnze 
tt~ler ezcümle sosyal yardımı, ku 
rutulan arazinin tevıtiııi, iş ka
ııununtı, köylü, memur ve bülün 
çalışan sınıf lehindeki kanunları 
ve milli nıürlafaa sahasında yapı 

lan büyük mesaiyi kaydediyor-

lar. 
Gaz~teler koza, memlekıı lle 

sükun ve asayişiu takviye ve 
nııı.lıycniıı ticanıt ve endüc~tri 

şarllarınınııı ıslah edildiğini ~·e 

turizmin inkişafında elde edilen 
terakkileri tebarüz ettirmektedir 
ter. 

Roınan)1 arla 
Nüfus 
temizliği 

Bükreş: - Başveklilet müşa 
viri gu::etecilere beynnnua lıuhı· 
narnk demiştir ki: 

Yeni Rumen kabiııesinin Ro 
manynda oturan ecııobileri hu
dud harici çıkaracağına dair or
tada dön<m şayialar asıhmdır. 

Yeni kabine yalnız ecnebilerin 
ellerinde mevcut ikaınetg1i:1 ka· 
gıdlarını t<•tk ı k Niecek ve pek 
tabiid ir ki bunlar nrnsıııda Ro· 
manyacta olurmağa hak kazan· 
mamış olaular bulunurlarsa nıem 
leketimiıi tel'kc lıne~c moclHH' tu 
tulacaklordır. 

~in Sul~ için 
Japonyanın şartları

ni değiştirmesini 

istiyor 
HımkeU 3 AA - Royter mu 

bsblrl bildiriyor: 

Çan Kay · Şekin Japon sulh 
şartlarım reddetnıe ııine nığmen 
Mareşal ile B. Trnutmann anısm. 
dıtk i görüşmelere devam olundu 
ğu öğreuilmlştir. Resmi Çin mal tt 
mı, tamıımile gizli tutulmak iste· 
nen müzakerelerin öğrenilmiş ve 
şartların neşreillmiş olmasından 

hayrettedir. Şimc!i resmi m:ıhııtil. 
eğeı· Jı;pnya sam\mt surette sulh 
istiyorsa Ş!!ttlurına mUbim snretlı' 

değiştirmelidir. Demektedir. 

vatan meselesinde uyaııık bir 
yuva ve istiklAI mücadelesinden 
kulan binbir batım içerisinde 
yaşıyoruz. 

Güııeş kadar sıcak kanımı · 
zın bahası olan o hatıralar bu 
günün vo yarının inkılap nesli 
ne tetittiıı" korlnr hıı ve lJAye 
can dolu mukaddes bir sildh o 
1 arak devredilecektir. 

1 

1 

24-31 BirincikAnun haftası Londrada belediye reisi ol-
içindo Mersin limanından yapı· mak istiyen bir kimse namzedli 
lan ihracatın madde 9e memle Q"ini koymadan etvel, üzerine a· 
kellere göre ayrıheı lacağı müşkül yükten başka bir 
Eşya Gittiği de mevkiinin icab ettirdiği malt 
adlar Kilo Lira yer fedakdrlıkları göze aldırmış ol-

Keçi baş 1718 6344 Filistin m:ısı ldzımdır. Belediye reisliği 
Balmumu 1936 1658 Almanya birçok masraflara bağlıdır. Çün 

> 1968 1540 Romanya kü Londra şehrinin verdigi tah-
J{pçi kılı 2940 1530 Almanya sisat bu masraflarının pek cüzi 
Buğday 950000 65115 > b ir kısmını kapatabilir, Belediye 
Kumdarı 112000 6832 • reisinin gala elbiseleri, resmi ka 
Yulaf 112000 4984 > bullerin masarifi, misafirlere ve-
Arp 1100000 59465 ,, recoiıi hediyeler ve saire büyük 

,. 5('000 2800 ftalya bir yekun teşkll eder. Şimdiki 
Susanı 9850 1700 RomanyO beleni ye reisi Broadbridge, f ngil 
Xohul 129670 8019 Almunya terede vuku bulan krallık tebed 

> 7908 356 Rodos dülü müoasebetile mevcud aıala 

Fasulya 64830 3903 ltalya üniformalarına ilave olarak alhn 
Kay::ıi 55478 11993 Almanya snmalı kırmızı ve mor letevvÜ•} 
A. ço. içi 31274 9930 > eıbiseleri yaptırmıı~a mecbur ol 
Ceviz ic;i 5000 3315 • muatur. Bundan başka tayinin· 
Kimyon 34406 5859 Seylan den sonra halkı setdmlamuk için 
Mahlep ~000 1798 Sudan Londra sokaklarında dolaşırken 
Kü..;po 704068 24202Danimar. başka bir gala elbisesi giymiştir 

,, 673749 21854 tııgiltere Tahlif edilirken gene başka bir 
Cevi7. kü. 13100 2620 Almanya kıyafetle meydana çıkmağa nıec 
Pamuk 7000 2533 > bur olmuştur. Belediye reisinin 

> 2357 720 Çekoslo. bunlrı ı dan başka satenden açık 
,. 21817 7504 ltalya re ıık iki kat elbisesi d nha var· 
> 1375 401 Hodos dır. B · ı <.dbhıel~rin iizerine gel· 
> 42278 13507 Roman mek üzere boynuna bEılediye re 

Tutarı 4127024 272482 ısı zincırını gecırırır. Bunlar 

D d Londrn şehrinin malıdır. Bunlar iig.., ii n e dan başka tabii belediye reiı:ıinin 
gayet şık sivil elbiseleri de bu-
l unmalıdıı·. 

Adam öldüren katil Telefon düşmauı 
yakalnndı profesör 

Gülnur, (Hususi) - İki gün 
önco kazamızın lsaklar Köyün· Kısa dalgalar hakkıııdakl a• 

raştıı malarile eöhret kazanan 
den Mahmuduııöldiirüp kaçtığını Fransız profesörü Branly sene 
yıı.zdığını o Köyrlen kalil Sofu lordenberi tolşiz tolefonu mükem 
Veli oğlu lt..ırahim jomdarmaları- melleştirmeğo çalışmaktadır. Pro 
zın çelik peııc;csindeıı kurtulamı· fesörün maksadı Marconinin k< ş 
yacnğtııı anlıyarak dıiıı Jrırıdar fiJJi teknik yeniliklerle daha mü 
mn dıt iresi ne teslim olmuştur. kemmel bir hale getirmektir 

,Janda rma Kumandanımız Branly gece giindüı lAboratua· 
Buy Cemilin nıo'!ıı.isi herkeEce rında çalışır ve gayet sade bir 
takd ıl'le kaı şıl " ıımıştır. hayat sürer. Garibi şudur ki pı o 

Veli tevfil( ol{ 
Şohrimizin tonıırnıış simala 

rındaıı Bay Veli Tevfik'in vefa 
tını dünkü sayımızda yazmıştık 

Memlrket ışlerinde çalışma 

yı çok seven, herkese iylik dü 
şüıwıı merhumun cenaze merasi 
mi dün yapılmış, saat onbirde 
evinden knldırılarak yüzlerce 
kişinin iştirl\kiyle dini tör{;ui 
yapıldıktan sonra ebedi istira 
hat yerine tevdi edilmietir. 

Merhuın müteşebbis, çalış 

knn bir zattı . Mersine ilk def.ı 

hiznr fabrikasmı kurmuştu. 
Oğvlları 8ahri ve Ziya Ok 

ile di~er ailesi efradına arzı ta 

i
l Ş;~;i~;d~· kurtuluş bayramı 

~utlama pr ogramı 

fesör t~lsiz telefon içir. miitanıa 

rliyon çalıştı~ı halde kendisi te· 
lefon düşmanıdır. Evinde hiç te 
lefon yoktur, Ldboratuarındaki 
telefona da katiyen gitmez. Te· 
lefonuıı işlemesi insanı işinden 

alıkor, der. Geçenlerde ldboratu· 
arında toleion çalmış, asistanı 

aleti açmış, maarif nazırile kar
şılaşmış Oazır. profonörle konue 
ma'k istediğini söyleyince Bran11 
çarnaçar telelona gitme~e moo 
bur olmuş Nazır kendisine Fı·an 
sız cumhurruisinin Leiyon donör 
uişsnınııı büyük rütbeRini verdi 
ğini tebşir etmiştir. Profesör, bU 
büyük haberi telefon vasıtasile 

işitliği halde gene telefona düş· 
mandır, 

iki y üz katlı bina 
Nevyorktaki yuksek binalar 

dan daha yüks~k binalar inşll 
etmek Şikago şehrinin yegane 
emelidir. denilebilir. Şimdi orada 

/Birinciden ortan/ 

bütün müesseseler, dükkdtılar, 

mağuzalar vo evler gündüz bay 
raklarla süelenecek ve gece ışık 

!atılacaktır. 

12 - Köylordo parti nahiye 
merkezlerinde halkın kurtuluşu 

kutlulaınası için ayrıca tertibat 
alııııuıştır. 

Liman haberleri 
Şark vapuru çimento, Yu· 

naıı bandıralı Oropos vapuru 
kömiir tahliye etmektedirler, 

Dan imaı ka bandıralı Tomsk 
vnpurn küshe, Yuııaıı bandıralı 

Sumos upuru çııvdar yı'.ıklemek 

tedirler. 

hakik< ten dünyanın en çok kat 
lı binası iuşa edilmektedir. BU 
bina iki yüz katlı olacaktır. BU 
muazzam binayı inşaya başlıya· 
bilmek için aylarca hazırlıklar 
yapılması lAzım gelmiştir. Bütüıı 

binaların devi sayılan bu yerı! 
chulut tırmalıyan>ın temelleriı!ıl 

dökebilmek i~iıı etraftaki evleriıı 
oluz tanesini yıkmak icabetmişti l' 

Şıka6fo şehrinin de iki yüı 
katlı yeui binası düuyanııı yal· 
nız en büyük binası değil, ıı yııi 
zamanda en geniş binasıdır. ı~e 
risine orta çapta bir Avrupa şe!ı 
rinin halkını yerleştirmek kab•I 
dir Bina içindeki münııkııleyi ıe 
nıiıı ıc;ırı mııhtPlif rı•phelerindB 
mültmıadıyeıı 400 asau c. r işliye• 

cek tir. 

... 
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Vilayet makamından : 

türk ı)arası kıymetini korııma 
hal{l\ıncla 12 N o.lu kararname 
Karamanı& No. 2-7695 

-4-
Takasla ithal olunan em

tia ma~buzlarında yukarıda

ki meşruhattan başka takas 
vesikasının numarası ve vesi· 
kanın hAngi mahalden alındı 

ğı ve TUrıliye ile kliring mu 
kavelesi akdetmiş memleket· 
Jerden gelen eşyanın ma kbu 
zuna da mal bedelinin klirin 
ge dahil olduğu ve serbest 
döviz verilmiyeceği tasrih e
dilecektir. 

GUmrUk resmine tabi o
lup ta yalnız muamele vergi
sinden mUstesna buluaan em 
tiaya ait makbuzlara malın 

menşei ecnebi ve Tilrk para 
sile kıymeti, navlun ve sigor· 
ta gibi masrafları derç edile 
cek ve vergiye tabi olmadığı 
yazılacaktır. 

Muafen veya muamele ver 
gisine tabi olmıyarak çıkarı

lan eşyanın kıymetleri menşe 

şahadetna meleri nde gösteril
memiş olduğu taktirde bu 
mallara aid faturaların mahreç 
teki ticaret odalarınca taStik 
li olması şarttır. 

Emanet d.,pozito ve mah· 
sup makbuzları üzerine döviz
mezuniyeti verilmlyeceğinden 
bu cihet gümrüklerce bu m3k 
buzlar üzerine işaret edilir. 
Bunlardan resme (tabi tutulan 
lar içın bilahare verilecek mnk 
buzların zahrına gilmrllk ida
relerince bu ma I< buz üzeri ne 
dövız verilmrz kaydı derce· 
dilir. 

Ancak bu gibi ahvalde 
ve gUmrilk resmine taLi ol
maksızır vuku bulan idhaıa-

tın döviz mezuııiyeti gUmrUk 
idarelerince yozılacak vo yu· 
karıda giimrilk makbuzlarına 

dercedileceği tasrih edilmiş 

olan malfünalı ıhtiva edecek 
olan resmi tezkereler il zeri ııe 
verilir. 

Yukarıda zikredilen mak 
buz ve vesikel6ra rnUsteniden 
alAkadarların kambiyo murft
kebe mercilerinden döviz me
zuniyeti istihsal edebilmeleri 
tafsi !Atlı bir beyanname ver· 
melerine ve beyannamelerine 
gUmrUk idarelerine verdikleri 
orijinal faturanın bir ruretini 
rabteylemelerine mütevakkıf 

tır. 

Fazın kambiyo almak mak
sadile ilhalAt eşyasının mali
yet fiyatını hakiki m!ktar 
ve ihtiyaçtan fazla göstermek 
veya gUmrUk idarelerind ib· 
raı olunan Tesaik haricinde 
kambiyo mura~11be mercileri· 
ne vesttik ibraz eylemek mem 
nudur, 

Madde 23 - Memlekete it• 
ha\ olunan alelumum mal be· 
delleri için döviz irsaline lü 
zum görUIAn ahvalde alikader 
mUPssesenin yaJAhiyettar im
Zdlerını havi bir beyanname 
muamele vergisi makbuzu ile 
ıair veaaik rabtoluoırık lam 

Neeri tarihi : 23-12-1937 

biyo mlldUrlUğUne lverili r. Bu 
beyannameler tedkik edildik
ten sonra kambiyo murakabe 
merciiı.e ashabına verilecek 
mezuniyete mUster.iden döviz 
tedarik edilebilir.ibraz olunan 
veiaik kambiyo murakabe mer 
cilerince ithaJ edilecek asha· 
bına iade olunür. 

Madde 24 - Döviz mezu· 
niyeti elmadan ithalat eşyası· 
na ait gllmrllk ~makbuzlarıııı 
zayi ettİklrrini iddia edenlere 
ziya keyfiyetini TUrkçe inti
şar eden ve birisi İstanbulda 
olmak Uzre gazete ile vazıh 
bir şek i ide iUln ve bu ci heli 
tevsik eylemeleri şartile güm 
rllk idarelerince 22 inci mad
dede gösterilen meşruhatı ha· 
vi tastikli bir makbuz sureti 
verilebiiir. Bu gibi musaddek 
makbuz suretleri Uzerinc kam 
biyo murakabe mercilerince 
döviz mezuniyeti verilmesi 
makbuzun taalluk ettiği malı 
gönderen ecnebi memlekette· 
ki müessesenin bu mala aid 
matlubunu henüz al:nadığına 

dair vereceğii vesikanın ma· 
hulli Türk konsolosluklarından 
tasdik edilmesine ve döviz 
talebinde bulunanlar tarafin 
dan asıl makbuzun hiç bir su 
retle döviz mubayaasında is· 
timal edilmedığine ve mak
buz atiyen bulunduğu taktir
de istimal edilmeyip kambiyo 
murakabe mercilerine ibraz 
edileceiine dair noterdt>n mu 
saddek bir h•ahhütname veril 
mesine vaLestedir. 

Bu hUkUm bu kararname
nin neşr!nden evvel deviz a
lınmadan zayi olduğu iddia 
olunan makbuzlar hakkındsda 
aynen tatbik olunur. 

(Sonu var) 

Mersin tecim ve en~ustri 
o~asmdan 

Odamızın üçü cü sınıfın 

da Ve' ticaret sicil defterinin 
721 inci numarasında mukay 
yet ve müseccel (Kizım Nami 

, Erdölen) firması odamıza gön 
derdiği 31 - 12- 937 tarihli 

mektubunda 9:Jx yılından 
itibaren ithalat ve ihracatta 
bulunmıyacağını ve yalnız 
y a z m a c ı l ı k l a iştiğal 
edeceğini bildirmesi üzerine 
işbu Jreyfiyet 3-1-938 ta · 
rihinde mezkür firmanın sicili 
ne kayit ve tescil edildiii ilin 
olunur. 

Sathk ev 
Mahmudiye mahallesinde 

Cumhuriyet mektebinin Ustllo 
deki sokakta kain MUnire Ap 
arıya ait 4-6 numaralı ev 
saltıktır. 

isteklilerin Kaymakam 
zadeler ticarethanesinde Tah 
&in Aparıya müracaatları. 

i - [, 

r Mersin piyasası 
•••• 

4-1- 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 
Y erJi buğdayı 
Çavdar 
Anadol yulaf 

5,, 
5., 
4,, 

4,87, 
3,50 

arpa 
Anadol 
Y e-rli 
Nohut ekstTa 
fasulye 
Yulaf yerli 
Mercimek yozgat 
Sahlep 
Tatlı çoğeo 

Balmumu 
Cebri 
Susam 

3,87 
3,,62 

4,S 
7,50-11 

3,,25 
7-8 

120-J so 
24 
7~, 

10 
1.-), 

yapağı 

53.54 
Siyah 
Şark 
Anadol 
Aydın 
Yıkanmış yapak 
Güz yunu 

5~ 

52-55 
80 
70 

Konya malları tiftik 
Yozgat 
Keçi kılı 

» dabağ 

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

52 

badem ve çekirdek 
içleri 

Tatlı badem içi 
Acı • ,. 
Acı çekirdek 
Urfa Yağı 

f çel " 

80 
42, 

28-30 

75 

pirinçler 
Birinci nevi mal 15-16 
İkinci nevi mal 
Çay 
K~hve 

:.'95-305 
111- 112 

Mersin tecim ve en~üstri 
o~asm~an 

Odamızın ikinci sınıfın 
da veticaret sicil defterinin 
926 ıncı numarasında mukay 
yet ve müseccel bulunan( Ki 
ragos Mısırlıyan ) firması oda 
mıza gönderdiği 30-12-9.:n 
tarihli mektubunda .. 938 yılıa 
dan itibaren eskisi gibi itbalit 
ve ihracat itlerile iıtiğal et
miyecegini ve yalnız dahili 
Un, pamuk ve sair mahsulitı 

araziye ilzerine ittiğal _edece 
ğinİ bildirmeıi il Z e r İ n e 
iıbu keyfiyet mezkür firmanın 
siciline k•yit ve teıcil edildiği 

ilin olunur· 

Nö~etçi (czane 
bu akşam 

İ•tikamet Eczaoeai 

' L N • 
1 A 

Mersin 
şir~eti 

liman ;şleri in~isan Türk Anonim 
idare meclisi başkanlığından 

~osyt'lenıiziu 9a 7 Jwsap yıh his~edarlar uuau 
mi lrny~ti altlade yıllık toplarıtısı 938 yılı şubati 

uın 3 iincii pPrşeıube giiuii saal dokuzda lfersin
de şirket binasın rf a ~· apılacağ11ıdan hissedarımız 

olan manevi şahı~larm vekalelrıanıderile birlikte 
göndertlcPkl,·r·i miimessill~rirı o gün o saatte top-
lantıda lrnzır bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

Ruzname 
ı - iclare meclisi ve nıürakip raporlarının 

okunması 

2 - Şirk~lin mevcudat dt~fierlerile plançosu
nun ve kar ve zarar hesaLmm ve tenıellii 

tevzii lıakkrndaki leklıfatın t~sdik ve\·a 
ladilı·n kabul Vfl\' a rtıddi. .. 

. 
3 - Nizamrrnnıe11iıı 12 inci maddesi mucibince 

m iid d~tleri hileıı iki uzalı k ıcı n ,·en iden 
iıılilıap ~·apıJması • .. 

4 - idare ıut>clisi azaladl~ nılir~kiplerin hu· 
zur lrnkkı ve iicretlt·ri11in ttıshit ve tayini. 

5 - Uuıumi rııüdiire Vfl gaybubeliııde v~kili 
rıe verilecek üeretiu tayini. 

6 - IJissetladar lal'afrndau vaki olacak tek
liflerin tetkiki 

7 - idarP. meclisi tarafından vaki olacak lek
liflerirı l~lk i ki 

i l A H 
Mersin Porta~al Ba~çesi T ekni~erliğin~en 

1 - Mersinde Portakal örnek bahçesinde y!pılacak bek· 
d ve alat muhafaza binasının keşif bedeli 1~'35 lira 57 ku· 
ruş olup 31-12-937 den 14-1-938 Cuma günil saat 15 de 
açık eksi itme suretile talibine ihale edı leceklir. 

2 - Eksiltme muayyen günde Mersin fümigatuvarın
du bulunacak komisyon huzurundu yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 92 lira 62 kuruştur. 
4 - Bu inşaat hakkında fazla mah1mat almal{ istiyen

lerin Portakal örnek bahçesi teknikerliğine müracaat etme-
leri ilAn olunur. 31-5-9-J.4 

1 L ·A N 
·rarsııs Belediye riyasetinden 

lh•lf'diJ~rııiz iıfaiyesine kapalı ıarf usuliJe bir 
~·an~m 3razözii alanaeaktır. 

Muhamnwn bedeli <6830) lira olup muvakkat 
teruirıat akçası 512 lira 25 kuruştur. 

iiıalf'SSİ 20- 1 -938 JH'rşenılJ,~ giinii saat 15 
de bt>lt!diye f'llCÜm~nin<le yapılacağandan istekli
lerin şartnamesini btılediyemizden aranıalijra ilan 
ol nur. 1-ô-8-- 11 

Yeni Kazanç ve Ticaret Kanunlarma Uygun 
Tüccari Defterlerimiz 
Son parti iiç siit1ınluları 

geldi 
VevmiyP, Dt>ftPrİ k..-hir, Envanter ve kopy~ 

ctPftt•rleri uıizi bıllw:'sa tu vsi ~·H t~d.,riz. 

Fiyatlar kiğıt fiyatlaranın yüzde y6z artmış olma
sına rağmen her yerden mutedildir. 

S(OAO SAHİR S[YM(N 
Urav cadtlP- ·i No. 4 l - lıEHSiN .. 

31-1-2- 4-5-6-
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ı kayadelen suyu ! 
1 Sa~· ııı Halkuııızın Sıhırnııru #!ÖZ üniıude tul~ rak eşı lmlUnnııya 11 K:\ YAi 
aOELEN SUYUNU ga~·rt sıhhi hi r se~ ilde uwnha~daki IPsisH tırı h ~ksik-

1 liklerioi tanıamla ırnş fennin tm , on usullerini yHptırmakcht l>1.lorıtlu~u 
mzu arz Pderiz. 

i l A N 
fars us kaymakaınlığından 

Tarsus ovHını sul•mak için Adana su işll"rİ 7 inci da
iresine kontrol binası ittihaz t:dilmek üzre Tarsusun Bolhat 
lı köyünden Mehmet ali oğlu Müminin mutHarrıf olduğu 

hefkere ve hanesinin istimlakine lüzum görülerek beyati 
muhammioce hefkerenin beher dönümü 40 lira ve hanenin 1 KAY ACELEN SUYU &1 

1 Kaynadığı yerden itibaren istasyon yanına kadar cam borularla billur havuzlarall 
1 in~irifmiş oradanda ~ütün fizi~i ve kimyevi evsafım mu~afaza edere~ el ôeymeden 

1 
müştemilatının enkazı Hhibine ait olmak iiıre 200 lira kıy 
met tekdir edilmiştir, Alakadarların bir diyeceği olan kim l selerin sekiz gün içinde Tarsus k•ymakamlığına mtır.caat 
etmeleri ilin olunur. 

! hususi kimyakerimiz ~uzurunda damacanlara dol~urulmakda ve muntazaman • 
İ ıehrimize gelmektedir . 1 
il KAYADELEN SUYUNUN evsafı ve fevkalAdellğine gelince: Yıllar geçdikçe ha lkımızın 

1 gösterdiği rağbet ve teveccUhü karşısında fazla söL söylemeğl zait görüyoruz. Sıhhat Bakınlıgı 1 
•ve selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU ~a'r ız Türkiyenin G 
ft en iyi suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın birinci kaynak suları arasında bulundu~unu isbat 8 
U etmiştir • • 
S lştahsızlıQ"a, hazımsızlı~a bir çok mide bağırsak hastalıklarına kar~ı KAY A.OELEN şifalı bir 8 
al hayat kaynaiıdır. ~ ! Suyu pek ttmiz ~t btr1akdu. T urübt tdtn sayın halkımız lundinde buldu/!u z/ndelil ve sıhhatın ! 
• verditi farltJarla suyumuzun müşterısl çolfalmalctadu. aı 

1 Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi U 
••111111 n on o onnnn n B • .! 

Yurtdaş 1 lfasıuı 

Kızılaya aza olunuz 
Yeni Mersili 

evirıde basılouştır 

IHTIVARLIK 

Peşin~zden Geliyor, 

ONA KARŞI 

H a h . ~ ~ Oavranınızl l 
l 
1 

Mersin tecim va endüstri odasmdan 
Odamızın Üçüncü sınıfında ve ticaret sicil defterinin 

304 ncü !numarasında mukayyet ve milseccel (Piyer Selvelli) 
firması u odamıza gönderdiği 31 - 12 - 937 tarihli 
mektubund• 938 yılından itibaren ithalatta bulunmıyacağını 
v;-y-;.lnız elektrik bisiklet malzemesi işleriyle iştiğal edece 
ğini bildirmesi üzerine işbu :keyfiyet mezkur firmanın sici. 
line 3 - 1 - 938 tarihinde kayıt ve tescil edildiği ilin 
olunur. 
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!~ıiOrnekKebapEvi ıı 
Ahmet Kaya Solçuk 

Kuruş Kebaplar 
15 Mersin kebabı koyon eti ile 
25 Yoğurtlu kebap sade yağ başlama et suyu ile . 
15 Kuşbaşı kebap • 
20 Domatiıli kebap 

20 Batlıcanlı Urfa usulu 
20 .İ Sulu keh•p Adioa usulu kebap ~ 
~Oi:Sarımsaklı.Ayintap kebabı ~ ·-20 Külbastı 

1 .20 Yumuttalı aalçıh kebap ~ 
20 Kiraz.la Kebap 

ffi 20 Keme kebabı 

1 
20 Patatisli kebap 
20 baharla kebap 1 
15 Sade maydanuzlu kebap 
20]lYağla hamurlu et tepside 

~o Çiğ köfte ~ 
5 Salata, Cacık, Turşu 

1 Kıbrıs çarşısında 8-10 Numar•lı Örnek Kebap 
İ Evinde yukarıda y•zılı kebaplar ile daha bir çok ya• 

1 zılmayan kebaplar sarf koyun eti •le yapılır. Sayın müt· 
nı ter ilerimizi memnun f'tmek için yapılan bu taahbiltbn • 

W örnek kebacıs• Alırnet çekinmez. 
!fL Bir tecrübe kafidir. 2-tO ~ 

•• •11f=--F3" =-~:! • ı* IJ !E .. ,s(p 
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Foto gün 
F"'OTO GÜNÜ arayansayın 

müşterileri onu zafer caclclesincle atel 
: vesinde bıılacahlardıY. 

F01~0 GÜN e fotograf çektirme 
mo~ern ve temiz ~atıralara malik olmak demektir. 

FOTO GÜN .ı .. ~Pvt> ~ev.- foıo~rnf ç•· kıiriı 
~ra rıcli-.u rn o ·' · pıır ır ;1111:.ı ı ör i~l· · r111izı gör. 

d fi r~ ltıl ır -.J1111 .. 

FOTO GÜN Fotografa ait her İf 
lır ve gece gündiJz aile düfün ue gu

ruplara gider. 
FOTO G ONü sürat gUzelJik ve cizibe yaratan bir 

yer olarak kabul ediniz. 


